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”Tulevaisuus on nyt tosi auki”

Biniyam Schelling panostaa yo-kirjoituksiin mutta ei stressaa. Sivu 2
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“Mä menen niin pitkälle kuin pääsen”

Ruut Ahonen

Biniyam kirjoittaa ylioppilaaksi Helsingin medialukiosta. Nouseva hiphopmuusikko nähdään todennäköisesti jatkossa median,
kulttuurin ja musiikin saralla.

Ruut Ahonen
ruut.ahonen@aikamedia.fi

Helsinkiläinen Biniyam
Schelling kuuluu niihin
yli 40 000 abiturienttiin, joille koittaa tällä
viikolla ennenkokematon vapaus. Tosin ensin
kahlataan kurinalaisesti

N

iso pino oppikirjoja.

uorimies istuu
niin rauhallisena kahvilla, että
ihan heti ei uskoisi, miten harva hänen kouluaamukampansa
on. Helsingin medialukiosta pian
pääsevä abiturientti ihmettelee itsekin tilannetta.
– Aika on mennyt nopeasti. Ei
sitä ehkä ole silleen ajatellut, mutta nyt huomaa, että oho, lukio on
melkein käyty. Se on ihan kiva,
Schelling virnistää.

Afrikka ja risti

Saksalaisen isän ja etiopialaisen äidin poika syntyi Kokkolassa mutta on asunut Pohjois-Helsingissä suurimman osan elämästään. Hänen kaulassaan roikkuu
riipus, jossa kiiltävät Afrikan
manner ja risti. Ne kertovat kaiken olennaisen: usko Jeesukseen
kantaa ja sydämessä kumisee päiväntasaajan rytmi.
Schelling onkin tehnyt yläkoululaisesta asti hiphopmusiikkia,
ensin harrastellen ja viime vuodet
jo vakavammin. Tammikuussa ilmestyi ensimmäinen levy, BiniyamEP ja siihen liittyvä musiikki-

video. Tuotosten suosio on yllättänyt nuoren tekijän.
– Niistä on tullut ulkomailtakin huomiota. Esimerkiksi Briteistä jotkut musablogit ovat kirjoittaneet levystä, samoin Venäjältä.
Odotimme, että jotain huomiota
tulee, mutta en mä ehkä odottanut, että noin heti tulisi tuollaista. Se on ollut tosi kiva, ehkä omituista melkein, Biniyam hymyilee.
Riimittely ja esiintyminen on
abille ennen muuta tapa ilmaista itseä.
– Mä kirjoitan asioista, joita haluan käsitellä ihan itseni kanssa
tai muuten vaan puhua niistä.
Kirjoittaa tämä nuori saakin
pian. Sivutolkulla. Vaikka musiikki ja iltatyöt uimavalvojana haukkaavat osan Schellingin ajasta,
etenkin viime aikoina hän on panostanut koulunkäyntiin. Lukulomalle abi laatii selkeän aikataulun, ja myös vanhemmat pitävät
sopivasti silmällä poikansa opiskeluja.
– Kyllä ne siihen puuttuu. Aina

välillä vähän kyselevät, että miten koulu menee. Ja jos ei mene
niin hyvin, niin kyllä ne siitä sanoo. Kyllä ne katsovat perään.
Monikulttuuristen yhteys

Biniyamilla on laaja kaveripiiri, johon kuuluu sekä maahanmuuttajia että supisuomalaisia. Tosin
olo tuntuu erityisen kotoisalta
hieman etnisemmässä seurassa.
– Sitä pystyy heittämään läppää paljon, jos on se sama meininki kotona jonkun jutun kanssa.
Sitä voi nauraa yhdessä. Se on sellaista niin sanotusti vertaistukea.
Kotikuvioilla nuori viittaa monikulttuurisen ja suomalaisen
perheen eroihin.
– Ulkomaalaiset vanhemmat
ovat tavallaan tiukempia, mutta
ei se tietenkään päde kaikkiin tilanteisiin. Ehkä vanhempien kunnioitus ja kaikki tuollainen korostuu monikulttuurisissa perheissä.
Esimerkiksi Etiopiassa se on todella tärkeä asia.
Nuori mies ei ole purkkiutunut

myöskään uskonsa kanssa: vaikka vakaumus on todella tärkeä, se
ei eristä häntä muista tai estä ystävyyttä vaikkapa muslimien kanssa.
– Helposti tilanteissa, joissa uskovia nuoria syrjitään siksi, että
he ovat uskovaisia, usein kyse
saattaa olla siitä, että he ovat epävarmoja uskonsa kanssa. Itse olen
sinut sen asian kanssa, ja se on
osa identiteettiäni.
Usko näkyy tuoreella musiikkivideollakin. Sillä räppäri seikkailee Raamatun ja viidakkoveitsen kanssa. Jälkimmäinen kuvaa
asennetta, jolla nuori mies haluaa mennä eteenpäin: rohkeasti
ja parhaansa tehden. Lukionkin
Schelling valitsi saadakseen hyvän yleissivistyksen ja aikaa miettiä jatko-opintoja. Etenkin historia ja yhteiskuntaoppi ovat tuntuneet hyödyllisiltä.
– Ne aineet ovat niin vahvasti
sidoksissa kulttuuriin, ja jos opiskelet media-aloja, kulttuuritietämys on tärkeää.
Todennäköisesti Schellingin
tulee tapaamaan jatkossa juuri median ja kulttuurin alalta. Alkuun ovat valmentaneet niin medialukio, musiikki kuin eräs vapaa-ajan projektikin.
– Vuosi sitten teimme Visit
Helsingille matkailumainosvideon. Meitä muutaman kaverin
kanssa pyydettiin siihen.
Niinpä neljän nuoren ryhmä
ryömi soihdut kädessään Suomenlinnan tunneleissa, piti hauskaa pölyävien lumihankien keskellä, hyppi kylpypaljuun ja avantoon – ja houkutteli näin turisteja
talviseen Helsinkiin. Musiikista
ja kuvaamisesta huolehtivat ammattilaiset. Nuorille videon teko
antoi uusia kokemuksia, kuten
edustamista matkailumessuilla.
– Se oli hauskaa aikaa.
Epäilemättä.
Isän mukana miksaamassa

Schellingin perhe kuuluu Helsingin Saalem -seurakuntaan. Biniyam muistaa, kun isä miksasi
Saalemin iltatilaisuudessa ja hän
pyöri mukana.
– Pienenä juoksin aina laittamassa piuhoja paikoilleen. Nyt
käyn nuortenilloissa, jossa mulla
on kavereita. Tykkään käydä siellä latautumassa.
Hyötyykö sitten uskova nuori
jotenkin kristillisestä taustastaan
kirjoituksissa? Esimerkiksi uskonnossa?
– Ehkä siinä on se, että kun on
muita nuorempana alkanut ajatella uskonasioita ja uskontoa ylipäätänsä, näkemys siitä voi olla
syvempi. Mutta esimerkiksi muiden uskontojen tapaisissa aiheissa kaikki ovat samalla viivalla.
Schelling on huomannut, että
ikä on lisännyt kaverien valmiutta keskustella uskonasioista. Hän
pitää näistä juttutuokioista, joissa
voi paitsi kertoa omat näkemyk-
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sensä, myös oppia muilta. Vaikka nuoret pysyisivät vaiti hengellisistä asioista, se ei tarkoita, etteivät ne kiinnostaisi yhtään.
– Kyllä musta tuntuu, että vaikkei ihmiset ehkä puhu niistä avoimesti, todennäköisesti ne silti
miettii niitä asioita, Schelling arvelee.

Biniyamin loppukiri

Tämän viikon alussa abit tekivät ylioppilastutkinnon kuuntelukokeet. Schelling puhuu kotonaan
suomea ja englantia, joten kuuntelut eivät stressaa häntä. Toisaalta koetilanne on eri juttu.
– Se ei ole sama kuin keskustelu. Mulla ainakin harhailee tosi
paljon keskittyminen siinä, mutta ei se muuten ole vaikeaa.
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Isoja päätöksiä

Abikevät on nuorille aikaa, jolloin
on tehtävä suuria päätöksiä. Tunteet risteilevät jossain pelon, jännityksen, helpotuksen ja odotuksen välimaastossa, kunnes valkoinen lakki painetaan päähän. Myös
tulevaisuutta pohditaan kuumeisesti.
– Aika moni on puhunut, että
lähtee armeijaan tai sivariin. Moni
miettii opiskelupaikkoja ja sitä,
mitä tekee sen jälkeen. Kyllä ihmiset on aika hyvillä fiiliksillä, ja
kyllä tosi moni kaveri on sanonut,
että koulun loppuminen on helpotus. Ihmiset ovat iloisia, että lukio on nyt ohi.
Biniyamin päätä avoin tulevaisuus ei purista, vaikka mielessä
on vasta suuntaviivoja jatkoaikeista. Toki välillä tuntuu kiusalliselta, kun ei osaa vastata ihmisten uteluihin jatkosta.
– Mulla on tulevaisuus nyt jotenkin tosi auki, eli mä en tiedä,
mitä tapahtuu. Mulla ei ole siitä
mitään aavistusta. Tietenkin haluaisin päästä tuossa musiikissa mahdollisimman pitkälle ja johonkin hyvään paikkaan opiskelemaan.
Ylioppilaskokeista Schelling
lähtee tavoittelemaan mahdollisimman hyviä tuloksia.
– Monet kaverit ovat silleen,
että okei, mä otan matikasta M:n
ja näin, mutta mieluummin ajattelen, että mä otan niin korkean
kuin pystyn.
Kevään urakan jälkeen koittaa
neljäs matka äidin kotimaahan,
Etiopiaan. Biniyam sai lentolippurahat 18-vuotislahjaksi jo lokakuussa yli 30 kaverin kimppayllätyksenä.
Myös koulun päättymistä nuori
mies aikoo juhlia ystävien kanssa.
Tarkempia pukeutumis- tai ohjelmasuunnitelmia penkkaripäivälle ei vielä ole – ne tehdään sitten
lähempänä.
– Ai niin, sehän on jo ensi viikolla, Schelling naurahtaa.
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Karhun vai Kristuksen kansaa?
PATeNTTI- jA ReKISTeRIHAllITuS on hyväksynyt maamme
ensimmäisen uuspakanallisen yhteisön uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. Viime vuonna rekisteröity Karhun kansa, johon kuuluu reilut 20 jäsentä, sai muutama viikko sitten uskonnollisen
yhdyskunnan aseman.
Karhun kansalaiset pitävät luontoa pyhänä ja karhua ihmisen
kantaisänä. Yhteisön uskontunnustuksena on maailman syntyä
kuvaava runo, jossa neito tulee puolukasta raskaaksi ja synnyttää
kolme luojajumalaa. Suomen kansan vanhoja runoja kunnioitetaan muutenkin yhteisön pyhinä kirjoituksina.
Uuspakanallinen Karhun kansa pyrkii vaalimaan Itämeren
ympäristössä ennen kristinuskoa vallinneita uskomuksia ja perinteitä. Yhteisön jäsenet pitävät karhua taivaallista alkuperää
olevana ihmissuvun kantavanhempana. Kesällä vietettävässä
karhujuhlassa karhulle annetaan lahjoja ja toimitetaan erilaisia
rituaaleja.
Uskonnollisena yhdyskuntana Karhun kansalla on
samanlaiset juridiset oikeudet kuin Suomen evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla. Virallisen
aseman myötä yhteisö saa vihkimisoikeuden sekä oikeuden nimenanto- ja hautajaistoimituksiin. Lisäksi
yhteisön pyhinä pitämät paikat kuuluvat uskonrauhan piiriin.

Maailmankatsomuksesta
käydään rajua
kamppailua.

» Kevään kirjalliset ylioppilaskokeet pidetään 10.3.–26.3.
» Yhä useampi hajauttaa ylioppilaskokeen eri tutkintokerroille.
» Kokeita järjestetään joka syksy
ja kevät.
» Kevään ylioppilaskirjoituksiin
on ilmoittautunut 42 007 henkilöä.

leevi launonen

Kuinka paljon Suomessa on
Israel-järjestöjä?

Biniyamin musiikkivideo katsottavissa Youtubessa hakusanalla Biniyam 1ne.

fakta

Karhun kansan hallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut hakevansa vihkimisoikeutta. Hänen mukaansa yhteisö on valmis
vihkimään myös samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.
Maamme uskonnollinen elämä kirjavoituu kiihtyvällä vauhdilla. Suomessa on jo lähes sata uskonnollista yhdyskuntaa, ja
niiden määrä kasvaa koko ajan. Vaikka Karhun kansan vaikutuspiirissä toimii vasta muutamia kymmeniä ihmisiä, uuspakanallisen yhteisön hyväksyminen uskonnollisten yhdyskuntien
joukkoon on merkittävä signaali kehityksen suunnasta. Se on
suunta, josta apostoli Paavali kirjoitti jo Roomalaiskirjeessä:
”Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan.”
Kotikasvatuksen ja median ohella koulujen uskonnonopetus
on yksi merkittävä kansalaisten maailmankatsomukseen vaikuttava tekijä. Tässä suhteessa Yle Uutisten viime viikolla julkistama kyselytutkimus, jonka mukaan suuri enemmistö
kansanedustajista haluaa säilyttää uskonnonopetuksen koulun oppiaineena, oli rohkaiseva. Kansanedustajista jopa 92 prosenttia vastusti peruskoulun
uskonnonopetuksesta luopumista.
Tulevien sukupolvien maailmankatsomuksesta käydään rajua kamppailua.
Kristillinen katsomus ja ihmiskäsitys eivät ole enää mikään itsestäänselvyys. Siksi kristittyjen on korkea aika
ottaa vakavasti se, mihin he uskovat.
Suomen kansa ei tarvitse karhua,
vaan sitä, että se näkee kristityissä
elävän Kristuksen.

VIIMe viikonloppuna järjestettiin Tampereella Israel kansojen keskellä -konferenssi,
jossa oli mukana useita Israel- ja juutalaistyötä tekeviä järjestöjä. Suomalaisilla kristityillä on tunnetusti paljon Israel-rakkautta,
mutta juutalaistyön järjestökenttä näyttää
varsin hajanaiselta. Järjestöjen välillä esiintyy myös teologisia ja toiminnallisia painotuseroja. Tätä taustaa vasten oli harvinaista,
että Tampereen helluntaiseurakunnassa pidettyä Israel-tapahtumaa oli järjestämässä
yhteistyössä useita Israel-toimijoita.

Kuinka monia Israel-työtä tekeviä järjestöjä Suomessa kaikkiaan on, Fida
Internationalin Israel- ja juutalaistyön
neuvonantaja, pastori Harri Kröger?

– Varteenotettavia järjestöjä on noin 15.
Tämän lisäksi monet kymmenet ”villit” yhdistykset toimivat Israel-työssä. Israel-ystävyystoimikunnan jäsenyhteisöjä ovat Fida
International, Gesher Hajetsia, ICEJ, Israelin ystävyysseura, Keren Kajemet Finland,
Kristillisdemokraatit, Patmos Lähetyssäätiö, Shorashim Fellowship, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen
Karmel-yhdistys, Suomen WIZO sekä Suomi-Israel Yhdistysten Liitto. Muita merkittäviä Israel-toimijoita ovat myös Avainmedia, Lempäälän helluntaiseurakunnan Israel-kassa, Pohjoisen Sydän (Lev Ha Tsafon)
sekä Israelin Ystävät.
Helluntailiikkeessä puhutaan Israeliin ja juutalaisiin liittyen Davar-työstä.
Mitä tämä pitää sisällään?
– Davar-nimen alle on yhdistynyt kolme helluntailiikkeen keskeistä Israel-toimijaa: Fida, Avainmedia ja Syväntöjen raamattutyö (Lempäälän Israel-kassa). Edus-

tamme eri työmuotoja Israel-toimijoina,
mutta Davar kokoaa ja tehostaa yhteisenä
”sateenvarjona” työtämme. Viime vuosina
Israel-työhön on kehitelty myös koulutusta
yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Davar-opinpolku antaa työkaluja Israel-työhön lähtijöille ja sen tukijoille.
Eikö olisi selkeämpää, jos Lempäälän
Israel-kassa sulautettaisiin esimerkiksi Fidaan?
– Mielestäni tämän perinteikkään ja siunauksellisen raamattutyön tulee jatkua häiriöttä. Lempäälän Israel-kassa on ensimmäinen helluntaiherätyksen Israel-työn kanava, joka nauttii laajaa arvostusta. Tiedän,
että myös Fidassa ajatellaan samansuuntaisesti.
(RV)
RV uutisoi Israel kansojen keskellä -konferenssista ensi viikon numerossa.

