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AIKA JUHLIA PERHETTÄ!

M

ikä olisikaan sopivampi
teema vuoden ensimmäiselle
numerolle
näin kiinalaisen uudenvuoden
kynnyksellä kuin perhe. Onhan
kyseessä vuoden tärkein kiinalainen
perhejuhla. Sika, jonka vuosi nyt
alkaa, liittyy myös läheisesti perhe-
käsitteeseen. Koti on monille siellä
missä perhe on, ja kuinka ollakaan
kiinalainen kotia tarkoittava kirjoitusmerkki 家 (jia) muodostuu
katosta ja sen alla seisovasta siasta.
Tämän lehden artikkelit liittyvät siis kukin tavalla tai toisella
perheeseen. Kiinalainen uusivuosi
traditioineen avaa tämän numeron. Mistä kiinalaisessa uudessavuodessa on oikein kyse ja miten
perheet valmistautuvat tulevaan
vuoteen? Tutustumme myös kiinalaisen nykyperheen nuorimpien
harrastukseen, videopeleihin ja

pelaamisen synnyttämiin reak
tioihin perheinstituution ja Kiinan
valtion taholla. Vuonna 2016
kiinalainen perherakenne muuttui, kun voimaan tuli uusi kahden
lapsen politiikka. Mitkä syyt ovat
uuden lainsäädännön taustalla ja
miten siihen suhtaudutaan perheiden sisällä? Entä miten sujuu arki
kiinalais-suomalaisessa perheessä?
Tämä kaikki selviää sinulle
tämän lehden artikkelien myötä.
Lehden lopussa pääsemme myös
hetkeksi sukeltamaan fiktiiviseen Kiinaan novellin ”Bambuja
ruukussa” myötä.
Toivotan kaikille lukijoille
mukavia lukukokemuksia sekä
oikein leppoisaa ja seikkailurikasta
Sian vuotta!
Annika Heikinheimo
Päätoimittaja
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KIINALAINEN UUSIVUOSI

– VUODEN TÄRKEIN PERHEJUHLA

Kuva: Kiinan kulttuuriministeriö

Tiistaina 5. helmikuuta siirrymme kiinalaisessa astrologiassa
Koiran vuodesta Sian vuoteen. Kiinalainen uusivuosi on tärkein
vuotuisjuhla kiinalaisessa kulttuurissa. Juhlassa tärkeässä
roolissa ovat perhe ja sukulaiset. Juhla muistuttaakin paljolti
suomalaista joulun viettoa, jolloin valtaosa väestöstä kokoontuu
syömään ja viettämään aikaa läheistensä kanssa. Kiinalaisen
uudenvuodentavat ovat pysyneet vuosikymmeniä melko muuttumattomina. Niinpä 36 vuotta sitten kirjoitettu artikkeli kiinalaisen uudenvuoden viettotavoista on yhä tänä päivänä ajankohtainen – varsinkin kun se on kirjoitettu juuri Sian vuonna.
Seuraavassa siis lyhennelmä vuoden 1983 ensimmäisessä Kiina
sanoin ja kuvin -numerossa julkaistusta Pertti Seppälän artikkelista ”Kiinalainen uusivuosi – ikuisten toiveiden aikaa”.

P

erinteinen kiinalainen uusivuosi (chun jie, kevätjuhla)
perustuu
kuukalenterin
mukaiseen ajanlaskuun, joka on
ollut jo varhain tunnettu myös
useissa muissa maapallomme kult-

tuureissa. Varhaisimmat tiedot
kuukalenterin käytöstä Kiinassa
periytyvät meille n. 3000 vuoden
takaa, Shang-dynastian (n. 1600–
1066 eKr.) aikaisista oraakkeli
luuteksteistä (jiaguwen).

Aika,
jossa
kuu
kiertää
maa
pallon, on 29 tai 30 vuorokautta. Kuu
kalenteriin perustuva
12 kuukauden vuosi on siten
noin 11 vuorokautta lyhyempi
kuin aurinko
kalenteriin perustuva
vuosi (n. 365 vuorokautta). Tästä
syystä kuu
kalenteriin lisätäänkin joka toinen tai kolmas vuosi
ylimääräinen
karkauskuukausi
(run yue). On laskettu, että 19:sta
kiinalaiseen kuuvuoteen on aina
lisättävä 7 karkauskuukautta, jotta
ajanlasku täsmäisi aurinkovuoden
kanssa. Koska kiinalaiset ovat pitäneet perinteistä kuukalenteriaan
aurinkovuoden tasalla, on sitä myös
nimitetty aurinko-kuukalenteriksi.
Kiinassa suoritettiin kalenteri
reformi vuonna 104 eKr. Edellä
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kuvattu kalenterisysteemi olikin
voimassa pieniä muutoksia lukuun
ottamatta parituhatta vuotta aina
vuoteen 1912 saakka, jolloin viralliseksi ajanlaskutavaksi omaksuttiin
gregoriaaninen aurinkokalenteri.
Vuoden 104 eKr reformin johdosta
kiinalainen uusivuosi ajoittuu
aina talvipäivänseisauksen jälkeisen toisen uudenkuun ensimmäiseen päivään. Se merkitsee toisin
sanoen sitä, että kiinalainen uusivuosi ajoittuu aina tammikuun
21. ja helmikuun 20. päivien
välille. Aurinkokalenterin mukaista
uuttavuotta (yuan dan) ei Kiinassa
juhlita minään suurena vuotuisjuhlana, vaikka se luonnollisesti

huomioidaan. Kiinassa
vaan aurinko
kalenteriin
painettu kuukalenterin
ajanlasku kiinalaisin
merkein.

julkaistaon myös
mukainen
numero

Uudenvuodentavat

Kuukalenteriin pohjautuva uusivuosi on Kiinan vuotuisjuhlista
tärkein. Se on siten myös vuoden
pisin yhtenäinen kansallinen loma
kiinalaisten elämässä. Uusivuosi on
ennen muuta perhejuhla, jolloin
sukulaiset kerääntyvät muutamiksi
päiviksi yhteen hyvien aterioiden ja
toiveikkaiden uudenvuodenlupausten äärelle. Kiinalaisen uudenvuoden viettoon liittyy monia perintei-

Kuva: Kiinan kulttuuriministeriö

Keittiön jumaluus -juliste vuodelta 1991
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siä uskomuksia ja tapoja.

Keittiön jumaluus

Perinteisessä Kiinassa uusivuosi
alkoi kymmenen vuorokautta
ennen uudenvuodenaaltoa, kun
hallituksen
virastot
(yamen)
kautta maan sulkivat ovensa noin
kuukauden ajaksi. Kahdennentoista kuun 23. päivänä kaikissa
kodeissa valmistauduttiin lähettämään Keittiön jumaluus (Zao Jun)
taivaalliselle matkalleen taolaiseen
pantheoniin kuuluvan Jadekeisarin
(Yu Huangdi) luokse raportoimaan
perheen edellisen vuoden aikaisista
edesottamuksista. Ennen uudenvuodenaattoa myös teatterit sulkivat ovensa, ja opiskelijat keskeyttivät yksityisopintonsa tai koulunsa
valmistautuakseen vuodenvaihteen
riemuihin.
Zao Junillä, Keittiön jumaluudella on ollut tärkeä tehtävä toimia
eräänlaisena perheen moraalin
vartijana. Zao Junin halvalle paperille painettu, usein vanhaa miestä
esittävä kuva tavattiin sijoittaa
keittiön seinälle lieden yläpuolelle,
mistä hän vuoden aikana tarkkaili perheen tapahtumia raportoidakseen niistä vuoden lopulla
taivaalliselle esimiehelleen. Keittiön
jumaluuden historia palautuu aina
toiselle vuosisadalle ennen ajanlaskumme alkua. Hänet on tunnettu
ennen muuta sydämen vartijana ja
pitkäikäisyyden valtiaana. Keittiön
jumaluus lähetetään raportointimatkalleen kahdennen
toista kuun
23. tai 24. päivänä. Toimituksen,
jossa jumaluuden kuva poltetaan,
toimittaa aina perheen isä tai vanhin
poika. Ennen kuvan polttamista
jumaluudelle tarjotaan monenlaisista herkuista koostuva symbolinen
ateria. Suitsukkeita poltet
taessa
jumalankuvan suulle sivellään
makeaa hunajaa, jotta hän kertoisi
ylimmälle jumaluudelle, esimie-

Ovijumala Shen Tu

Kuva: Suomi–Kiina-seuran kuva-arkisto
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helleen, ainoastaan hyviä asioita
perheestä, pahoja ei ollenkaan.
On myös sanottu hunajan tekevän
jumalparan suun niin tahmeaksi,
ettei hän raportinantotilaisuudessa
pysty avaamaan suutaan tai puhumaan mitään. Jumalankuva on
joskus tavattu ennen polttamista
kastaa myös viiniin: humalainen
jumala ei varmastikaan muista
mitään perheessä tapahtuneista
epäedullisista asioista. Keittiön
jumaluuden taivasmatka kestää
seitsemän päivää, ja vanhan vuoden
viimeisenä päivänä lieden ylle asetetaan uusi kaupasta ostettu jumalan
kuva merkiksi hänen paluustaan
tarkkailupaikalleen.
Keittiön jumaluuden ollessa
matkallaan ulko-oven kummallekin
puolelle asetetaan pystyasentoon
pari onnea tuottavia, pitkänomaiselle, punaiselle paperille kirjoitet-

tuja lauseita (chun lian), joita ennen
uuttavuotta on myynnissä alan
kaupoissa ja katukojuissa. Niissä
toivotaan yleensä perheenjäsenille
pitkäikäisyyttä, onnea, rikkautta ja
rauhaa. Ne ovat usein otteita tunnetuista runoista tai sitten niihin on
kirjoitettu perinteisiä ja onnellistuttavia maksiimeita.
Pahojen henkien vaikutusta
estämään ihmiset ripustavat porttiensa pieliin tai ulko-oviinsa parin
paperille painettuja ovijumalia.
Ovijumalatraditio palautuu aina
Tang-dynastian (617- 908) aikoihin
saakka. Sota-asuiset ovenvartijakenraalit, joita demonit kuuleman
mukaan karttavat, ovat nimiltään
Shen Tu ja Yu Lei.
Myös paukkupommien räjäyttelyn on otaksuttu perinteisesti
pelottelevan
ihmisasumusten
läheisyydessä käyskentelevät pahat

henget itse kurimuksen kurkkuun.
Nykyisin paukkupommeista tuntuvat nauttivan erityisesti perheen
nuorimmat.

Kodin suursiivous

Kiinalaisen uudenvuoden valmisteluihin kuuluu myös kodin suursiivous, jonka symbolisena merkityksenä on pestä kaikki vanhan vuoden
pölyt kotipiiristä ja siten valmistautua puhdistuneina uudenvuoden
vastaanottoon. Tähän puhdistautumiseen ja uudistumiseen liittyy
myös uusien vaatteiden hankkiminen kaikille perheen
jäsenille.
Kiinassa
uudenvuodenostokset
vastaavat suurin piirtein länsimailla
tehtäviä jouluostoksia. Yleisimpiä kiinalaisten ostamia lahjoja jo
mainittujen vaatteiden lisäksi ovat
mm. kankaat, makeiset, kukat,
viinit jne. Lapset saavat vanhemmil-

Kuva: Kiinan kulttuuriministeriö

Yksi suosituista uudenvuoden tavoista on jiaozien tekeminen koko perheen voimin ja uudenvuoden ohjelmien, kuten
CCTV:n uudenvuoden gaalan katselu.
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taan ja sukulaisiltaan yleensä myös
pienen rahalahjan omaan käyttöönsä. Uutena vuotena ei rahaa
juuri säästellä, vaan pöytä pannaan
koreaksi, ja erityistä huomiota kiinnitetään uudenvuodenateriaan.

Uudenvuodenateria

Juhla-ateria
on
luonnollisesti
sosiaalinen tapahtuma. Kiinalainen
uudenvuodenateria on sitä korostetusti, sillä onhan uusivuosi tärkein
kansallinen perhe- ja sukujuhla.
Uudenvuodenateriaan eivät perinteisten tapojen mukaan voi osallistua muut kuin perheenjäsenet,
ulkopuoliset eivät siis ole tervetulleita. Perinteisen ajattelun mukaan
perheeseen eivät kuulu vain suvun
elossa olevat jäsenet vaan myös
jo rajan taakse siirtyneet sukulaiset, esi-isät, vainajat. Myös he siis
osallistuvat uudenvuodenaattoillan
juhla-ateriaan. Esi-isien alttarilla

sijaitsevat vainajien sielutaulut,
joissa manalle menneet asustavat.
Esi-isät tyytyvät ruumiittomina
nauttimaan juhla-ateriansa herkullisten tuoksujen muodossa, jotka
leviävät höyryävistä ruokavadeista
kaikkialle huoneeseen.
Uudenvuodenateria on poikkeuksellisen runsas ja herkullinen.
Ruokalajien määrä nousee tavallisesti toiselle kymmenelle, ja tarjolla
on eri tavoin valmistettuja herkkuja: lihaa, kalaa, lintua, vihanneksia, sieniä, kaalia, papuja, bambuversoja. Pohjoiskiinalaisen keittiön
uudenvuodenateriaan kuuluu olennaisena osana myös jiaozi eli kiinalainen pelmeni: taikinan sisään
suljettu lihakasvisseos, joka keitetään kypsäksi kiehuvassa vedessä.

Uudenvuoden viihdettä

Uudenvuodenaattona monet kiinalaiset istuksivat kotonaan TV:tä

Kuva: Kiinan kulttuuriministeriö

Uudenvuodenkuvia ja chun lianeja eli oveen ripustettavia onnea tuovia tekstejä voi ostaa ennen kiinalaista uuttavuotta niihin erikoistuneista liikkeistä ja kojuista.

katsellen. Televisio nimittäin tarjoaa
kansalaisille melkoisen annoksen
viihdeohjelmaa: suosittuja laulajia,
tanssi- ja musiikkiesityksiä, filmitähtiä, tarinankertojia jne. Erilaisten
pelien pelaaminen (mm. mahjong)
on myös kuulunut uudenvuoden
illan ja -yön huvituksiin.
Uudenvuodenpäivänä
kiinalaiset vierailevat normaalisti sukulaistensa ja tuttaviensa luona.
Tervehdyskäyntien
yhteydessä
annetaan tutuille myös pieniä
lahjoja. Tervehdyskäyntien lisäksi
vieraillaan tapojen mukaan myös
temppeleissä (buddhalainen tai
taolainen), joiden edustalla ennustajat tarjoilevat palveluksiaan tulevaisuudennälkäisille asiakkaille.
Suurena perhe- ja sukujuhlana
kiinalainen uusivuosi on myös
häiden aikaa samaten kuin kansallispäivän seutu lokakuun ensimmäisenä päivänä, syksyllä.
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Lootuksenkukkia ja karppia sylissään pitelevä poika on yksi suosituimmista uudenvuodenkuvista.
Pari viikkoa uudenvuoden
jälkeen vietetään ns. lyhtyjuhlaa
(deng jie), jota on joskus kutsuttu
myös ’pieneksi uudeksivuodeksi’.
Silloinhan on aina täysikuun aika,
ja ihmiset käyvät ihastelemassa illan
hämärissä kaduille ja puistoihin
aseteltuja liikkuvia ja valaisevia,
erivärisiä ja erimuotoisia, lukemattomista eri materiaaleista valmistettuja somia lyhtyjä. Tällä perinteellä
on takanaan jo parintuhannen
vuoden historia. Lyhtyjuhlaa lienee
alkuaan vietetty kevään lisääntyvän
ja ravitsevan auringonvalon juhlana.

Uudenvuodenkuvat

Kiinalaiset uudenvuodenkuvat ovat
viimeisen kolmensadan vuoden
aikana kehittyneet omaksi, kansan
suosimaksi taidelajikseen. Ennen
uuttavuotta ne ilmaantuvat myyntiin kiinalaisten kirjakauppojen
julisteosastoille värikkäinä ja sanomaltaan toiveikkaina. Juuri ennen
uudenvuodenaattoa ihmiset ripus-
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tavat tai liimaavat niitä kotiensa
seinille onnea, yltäkylläisyyttä ja
pitkäikäisyyttä tuottavina symboleina.
Uudenvuodenkuvien symbolisesti rikas aihepiiri on mitä moninaisin. Usein niissä on esitettynä
kohtaus jostakin kuuluisasta klassisesta romaanista tai kansantarinasta,
tai ne saattavat kuvittaa jotakin
klassista runoa. Niiden aihepiiriin
kuuluvat myös maisemat, kukat,
linnut, mytologiset olennot ja
ennen muuta hyvinvoinnin symboleina lihavat, iloiset lapset, yltäkylläisyyttä symboloivat muhkeat
kalat sekä onnen ja pitkäikäisyyden
symbolit, persikat.
Perinteiset
uudenvuoden
kuvat tehtiin osittain tai kokonaan
puupainotekniikalla.
Nykyisin
puupainotekniikkaa
käytetään
lähinnä kuvien ääriviivojen tekemiseen, ja sen jälkeen kuvat maalataan
lopulliseen värikkääseen asuunsa
siveltimellä. Aikojen kuluessa on

Kuva: Kiinan kulttuuriministeriö

kehitetty useita erilaisia uudenvuodenkuvien
valmistustekniikkoja. Nykyisin uudenvuodenkuvia
valmistetaan useissa eri keskuksissa:
Yangliuqing Tianjinissä, Taohuawu
Suzhoussa ja Mianzhu Sichuanissa.

Sian vuosi

Kiinalaisen horoskoopin eläimistö
poikkeaa melkoisesti länsimailla
käytetystä, vanhaan babylonialaiseen järjestelmään pohjautuvasta
horoskooppieläimistöstä.
Kiinalaisen horoskoopin kaksitoista
eläintä
vallitsevat
kokonaista
vuotta, eivätkä vain yhtä kuukautta,
kuten on laita länsimaisessa horos
kooppisysteemissä.
Kiinalaiset
horoskooppieläimet: rotta, härkä,
tiikeri, jänis, lohikäärme, käärme,
hevonen, lammas, apina, kukko,
koira ja sika.
Sikako likainen, ahne ja
inhottava? Ei suinkaan, Kiinassa
sikaa on pidetty suuressa arvossa
iki
muistoisista ajoista lähtien.

Esimerkiksi kiinankielen kotia
tarkoittava kirjoitusmerkki, jia,
rakentuu kahdesta osasta: rakennuksen katosta ja katon alla seisovasta siasta. Kodin, turvallisuuden
ja hyvinvoinnin käsitteet ovat siis jo
muinaisessa Kiinassa liitetty sikaan,
joka on kuuluisa mm. mahtavasta
lannoituskyvystään ja maistuvasta
lihastaan.
Kiinan
kuuluisin
kirjallis
mytologinen sika on epäilemättä
yksi maineikkaan ’Lännen matka’
-romaanin päähenkilöistä, Zhu
Bajie. Ming-dynastian (1368-1644)
aikana kirjoitetussa satiirisessa
romaanissa Xuan Zhuang -niminen buddhalainen pyhiin
vaeltaja
on seikkailurikkaalla matkalla
Kiinasta Intiaan noutamaan pyhiä
buddhalaisia kirjoituksia. Hänen
saattueensa jäseniä ovat mm. maagisista taidoistaan ja nokkeluudes-

taan tunnettu apinakuningas Sun
Wukong sekä hieman hassu sikasankarimme Zhu Bajie. Romaanissa
sikamme kuvataan voimakkaiden
mielihalujensa ja himojensa uhriksi:
mutta halujensa heiteltävänäkin
hän alituisesti pyrkii parannukseen,
kohti parempaa minäänsä. Zhu
Bajie on yksi romaanin huumorin
keskipisteistä. Niin hassu ja inhimillinen taistelussaan halujaan vastaan
hän on, että hänestä on apinakuningas Sun Wukongin ohella tullut
monien myöhempien kiinalaisten
oopperoiden, näytelmien ja sarjakuvien suosittu päähenkilö.
Miten kiinalaiset astrologit
sitten ovat määritelleet sikaihmisen luonteenlaadun? Sikaluonteen
tyypillisiä piirteitä ovat perinteen
mukaan rehellisyys, vaatimattomuus ja moraalinen rohkeus.
Samanaikaisesti siat ovat erityisen

elämänmyönteisiä olentoja, jotka
helposti antavat periksi nautinnonhalulleen ja himoilleen. Mutta
heidän pyrkimyksenään on tasapaino ja harmonia, jota he sovittelijan roolissaan pyrkivät levittämään
ympäristöönsä.
Sian vuotta pidetään kiinalaisten
keskuudessa hyväntahdon ja yltäkylläisyyden vuotena. Mutta, kuten
sanottu, sian vuoden vaaratekijänä
voidaan pitää sikamaisen iloisia
haluja ja himoja. Hyvää Sian vuotta!
Pertti Seppälä (KSK 1/1983)
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MITEN KIINALAISPERHEET
SUHTAUTUVAT MOBIILIPELEIHIN?

Joka toinen kiinalainen on likinäköinen. Seitsemän kymmenestä lukiolaisesta ja neljä kymmenestä
alakoululaisesta samaten. Likinäköisyyden yleistyminen on kasvava ongelma kaikissa maailman
kolkissa, mutta erityisen huolestuttava kehitys on Itä-Aasian maissa. Tuijotamme erilaisia vilkkuvia ruutuja enemmän kuin koskaan ja tämä rasittaa silmiämme huomattavasti. Mikä vaikutus
tällä on pelialaan Kiinassa, jossa valtaosalle nuorisoa videopelit ovat arkipäivää? Onko pelaamisesta lopulta enemmän haittaa vai hyötyä? Entä mitä pelaamisesta sanoo kiinalaiset perheet?

L

ikinäköisyydellä pelottelu oli
yksi vuoden 2018 isoimmista
Kiinan pelialaan liittyvistä
keskustelunaiheista. Se nivoutuu
tiukasti osaksi isompaa väittelyä
pelien hyödyistä ja haitoista. Valtavirtamediassa esiin nousevat totutusti ääri-ilmiöt: viikon putkeen
pelaavat nettipeliriippuvaiset ja
väkivaltaiset sekopäät, joiden kovalevyiltä on löydetty räiskintäpelejä.
Klikkiotsikoiden myötä Kiinan
hallitus on saanut painetta niskaansa
erityisesti
perheinstituutiolta.
Konfliktin ainekset ovat kasassa,
kun vastassa ovat vanhempien huoli
lastensa tulevaisuudesta ja lasten
halu sukeltaa virtuaalitodellisuuteen vapaa-ajallaan. Vanhempien
kannalta perimmäinen pelko on
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tämä: koska pelaamiseen käytetty
aika on poissa opiskelusta ja muusta
ahkeruudesta, se tuntuu ajanhukalta.
Vähemmälle huomiolle on
jäänyt pelaamisen positiiviset vaikutukset, kuten että yhden lapsen
politiikan seurauksena sisarettomat
lapset ovat löytäneet sosiaalisia
verkostoja nettipelien kautta tai
pelaamisen rooli stressin lievittäjänä kovien paineiden alla eläville
nuorille.
Joka tapauksessa kiinalaisille
pelaaminen on kuitenkin arkipäivää, mistä seuraavat numerot
antavat osviittaa. Yli 600 miljoonaa kiinalaista pelaa ainakin kerran
kuukaudessa ja ainoastaan yksi
neljäsosa väestöstä ei ole koskaan

pelannut mitään videopeliä. Kiinan
40 miljardin dollarin arvoinen pelimarkkina on myös maailman isoin.
Miehet pelaavat enemmän kuin
naiset, mutta esimerkiksi Kiinan
tämän hetken suosituimmassa
pelissä Honor of Kingsissä naispelaajat ovat jo enemmistö.

Vuoret korkeita,
keisari kaukana

Kiinan hallituksen suhtautuminen pelaamiseen on kahtiajakoista.
Toisaalta peliteollisuus on miljardibisnes, jonka merkitys Kiinan (ja
maailman) isoimmille teknologiayrityksille on huomattava. Toisaalta
pelejä – kuten muutakin viihdettä
– valtio haluaa pitää tiukasti kontrollissaan ja säädellä mitä ja kuinka

Kuva: Vain Shame (flickr.com)

paljon pelataan.
Kiina onkin tehnyt nipun
toimenpiteitä, joiden avulla se
toivoo suitsivansa kansansa pelaamismaniaa. Viime vuonna se
esimerkiksi jäädytti uusien pelilisenssien myöntämisen pelinkehittäjille pidemmäksi aikaa ja loi säädöksiä pelaamisen rajoittamiseksi.
Tiettyjen pelien täytyy esimerkiksi
rajoittaa nuorten peliaikaa estämällä
pelaaminen, kun ennalta määrätty
tuntimäärä täyttyy.
On kuitenkin hyvin epäselvää,
kuinka tehokkaita Pekingissä tehtävät lait ja säädökset loppujen lopuksi
ovat. Kiinassa on sanonta Shan gao
huangdi yuan (山高皇帝远), jonka
vapaa suomennos kuuluu “vuoret
ovat korkeita ja keisari kaukana”.
Toisin sanoen se mitä Pekingissä
päätetään saattaa erota huomattavasti siitä mitä ruohonjuuritasolla
Kiinan piilaaksoissa, Chengdussa
tai Shenzhenissä tapahtuu. Kiinalaisissa mobiilipeleissä sanonta tuntuu
realisoituvan tuon tuosta.
Länsimaisessakin
valtavirtamediassa on viime aikoina paljon
puhuttu pelien monetisaatiossa
käytetyistä
satunnaislaatikoista,
pelialan jargonilla loot-boxeista tai
gachoista, joita on assosioitu uhkapelaamiseen. Kiinassa gachojen
käyttöä on yritetty säädellä pakottamalla pelit paljastamaan satunnaispalkintojen todennäköisyydet.
Lopputulos? Pelifirmat noudattavat
säännöstä miten huvittaa.
Kiinan hallitus vaatii pelaajia
myös nykyisin rekisteröitymään
nimellään ja henkilötunnuksellaan
peleihin. Käytännössä vain osa
peleistä noudattaa tätä sääntöä.
Niissäkin peleissä, joissa rekisteröityminen on pakollista, säännöksen
kiertäminen on tehty naurettavan
helpoksi; systeemi ei nimittäin edes
tarkista täsmäävätkö nimi ja henkilötunnus toisiinsa. Toisin sanoen

valitsemalla satunnaisen sopivan
mittaisen numerosarjan ja nimen
pääsee rekisteröitymään peliin kuin
peliin.

Mitä tuleman pitää?

Voi vain arvailla mitä syitä säädösten lepsuun täytäntöönpanoon
taustalta oikeasti löytyy. Yksi asia
on kuitenkin varma. Tulevinakin
vuosina kannattaa seurata kännyköiden ja mobiilipelien vaikutusta
kiinalaiseen perhe-elämään sekä
Kiinan valtion reaktioita tilanteeseen. Ennen vanhaan ihmiset

kokoontuivat yhteen kamiinoiden
ja tulipesien äärelle jakamaan ja
kuuntelemaan tarinoita. Sen jälkeen
televisiosta tuli kodin ja perheelämän keskipiste. Mitä tapahtuu
nyt, kun älypuhelimien ansiosta
jokainen voi etsiä omat tarinansa?
Kalle Heikkinen

Kirjoittaja on Itä-Aasian tutkimuksesta
valmistunut filosofian maisteri ja toimii
tällä hetkellä vanhempana analyytikkona suomalaisessa pelialan yrityksessä,
GameRefineryssä.

YIJING YIJING YIJING
"Vain muutos on pysyvää"

Mullista elämäsi opiskelemalla Yijingiä ! (I-Ching)
Kiinalaisen metafysiikan asiantuntija
Nathalie Mourier luennoi ja opettaa.
Iltaluento 8.3. klo 18 sekä
viikonloppukurssi 9.-10.3.2019.
Tilaisuudet tulkataan englannista suomeksi.
Materiaaliin liittyy suomenkielinen käsikirja.
Ennen 8.2. maksaneille
Suomi-Kiina-seuran jäsenille alennettu
kurssihinta 225 € ja luennon hinta 20 €.
Järjestäjä: Suomen Fengshui ry
Ilmoittautumiset: varapuheenjohtaja@fengshui.fi
Lisätiedot: www.fengshui.fi/yijing
Paikka: Avartuva Ihmiskuva,
Uudenmaankatu 33, Helsinki

Suomen Fengshui ry
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KAHDEN LAPSEN POLITIIKKA
– ONKO KIINAAN ODOTETTAVISSA VAUVABUUMI?

Kiinan uusi kahden lapsen politiikka astui virallisesti voimaan
vuoden 2016 alusta. Se sallii kaksi lasta kaikille aviopareille.
Vuonna 2017 sosiaali- ja kulttuuriantropologi Anni Kajanus palasi Nanjingin liepeille, jossa hän on tehnyt tutkimusta
vuodesta 2014 viettäen aikaa kouluissa ja lapsiperheissä. Tässä
artikkelissa Kajanus valottaa kahden lapsen politiikkaan johtaneita tekijöitä ja nanjingilaisten perheiden ajatuksia uudesta
kahden lapsen politiikasta. Onko Kiinaan odotettavissa hallituksen toivoma vauvabuumi vai jatkaako syntyvyys laskuaan?

P

alatessani kenttätyökohteeseeni Nanjingin laitamille
vuonna 2017 kahden lapsen
politiikkaa koskevan lakimuutoksen vaikutus ei ollut ehtinyt vielä
puheita pidemmälle, mutta puheisiin sitäkin enemmän.
Monissa
tutkimuksessani
mukana olevista noin seitsemästä
kymmenestä perheestä kysymys
mahdollisesta toisesta lapsesta
oli pöydällä. Kaikissa perheissä
oli noin kymmenvuotias lapsi ja
kolmekymppiset
vanhemmat,
jotka kokivat painetta nopeaan
päätöksentekoon. Mikäli toista lasta
haluttaisiin yrittää, olisi se tehtävä
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pian. Parikuukautisen vierailuni
aikana seurasin näitä neuvotteluja
läheltä muutamissa perheissä, ja
huomasin kuinka erilaiset tekijät, kuten taloudellinen vakaus ja
isovanhempien terveys, vaikuttivat perheenjäsenten mielipiteisiin.
Lähes kaikissa perheissä kysymys ei
ollut vain avioparin välinen, vaan
isovanhemmat ja mahdollisesti
myös laajempi perhepiiri osallistuivat keskusteluun.

1-2-4

Kahden lapsen politiikkaan siirtymisen takana on monenlaisia syitä.
Yksi on tietenkin väestön vanhe-

neminen. Se on jo johtanut tilanteeseen, johon Kiinassa viitataan
numerosarjalla 1-2-4. Ilmaisu viittaa siihen, että yhdellä työikäisellä
(1) on huolehdittavanaan lasten
lisäksi myös ikääntyvät vanhemmat (2) ja isovanhemmat (4).
Vaikka kahden lapsen politiikka ei
tarjoa tähän ongelmaan nopeaa tai
riittävää ratkaisua, odotetaan sen
osaltaan helpottavan väestörakenteellista kriisiä seuraavassa sukupolvessa.

Kohti kulutusyhteiskuntaa

Lakimuutoksen takana on myös
muita syitä. Taloudellisen kasvun
hidastuessa valtio ajaa politiikkaa,
jolla kiinalaisia saadaan kuluttamaan enemmän.
Kiina on jo pitkään tähdännyt
kohti mallia, jossa kansantalous
nojaisi vahvemmin innovaatio
talouteen ja kansallisen kulutuksen
nousuun halpatuotannon siirtyessä
muihin maihin. Tämä painotus
näkyy muun muassa kaupungis-

tumispolitiikassa, kun entisistä
maanviljelijöistä leivotaan rahaa
ansaitsevia kuluttajia. Kiinalaiset
kuluttajat ovat halukkaita kuluttamaan lapsiin. Työikäisen väestön ollessa ennemmin taipuvaista
säästämiseen, on kuitenkin ollut
kaksi kohdetta, joihin ihmiset ovat
halukkaita investoimaan: asunnot
ja koulutus. Näistä kumpikin liittyy
lapsiin.

Jatkuva kilpailu

Kiinalaista
nyky-yhteiskuntaa
leimaa kilpailu: mahdollisuuksia
taloudelliseen hyvinvointiin on
aiempaa enemmän, mutta samaan
aikaan on selvää, etteivät nämä
mahdollisuudet ole yhtä lailla kaikkien ulottuvilla. Koulutuksessa
kilpailu korostuu, kun vanhemmat
yrittävät tarjota lapselleen mahdollisimman hyvät eväät tulevaisuuteen.
Vaikka peruskoulutus on ilmaista,
lapset kilpailevat pääsystä hyviin
kouluihin vanhempien käyttäessä
rahaa tukiopetukseen, leirikouluihin, valmennuskursseihin ja lahjoituksiin tai investoidessa asuntoon
halutun lähikoulun alueelta.
Asuntojen hinnat Kiinassa ovat
kalleimpia maailmassa suhteutettuna kuukausituloihin. Asunnon
hankkiminen onkin yksi perheen
keskeisimmistä
taloudellisista
tavoitteista. Suurin osa pariskunnista ei kuitenkaan osta asuntoa
itselleen, vaan lapselleen. Erityisesti poikien vanhempien tulee
parhaansa mukaan varmistaa, että
pojan tullessa naimaikään heillä on
tarjota nuorelle parille asunto.
Yhden lapsen politiikasta ja
poikien suosimisesta johtuva väestön sukupuolijakauma on johtanut tilanteeseen, jossa naiset ovat
vahvoilla
avioliittomarkkinoilla.
Kun naisia on vähemmän kuin
miehiä, voivat he avioitua korkeampaan sosioekonomiseen luokkaan.

Sulhasen kyky tarjota taloudellisesta hyvinvointia on merkittävä
tekijä avioliittomarkkinoilla. Sen
perustana taas on hyvä koulutustaso ja asunto, joiden taloudellinen
mahdollistaminen on vanhempien
harteilla.
Yhden lapsen perheissä myös
tyttärien koulutukseen ja tulevaisuuteen on investoitu, ja monet
keskiluokkaiset vanhemmat pyrkivät hankkimaan myös tyttärelle
asunnon tai osallistumaan asunnon
kustannuksiin yhdessä sulhasen
perheen kanssa. Näiden suurten lapsiin liittyvien investointi
kohteiden – asumisen ja koulutuksen – lisäksi myös päivittäisen
kulutuksen toivotaan lisääntyvän
kahden lapsen politiikan myötä.

Väestötaakasta resurssiksi

Kansallisen kulutuksen lisääminen
ja väestön vanhenemiseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen
vaikuttavat kahden lapsen politiikan taustalla. Lakimuutos ilmentää
myös laajempaa muutosta Kiinan
valtionhallinnon suhtautumisessa
väestöön. Jos edeltävinä vuosi
kymmeninä erityisesti maaseutu
väestö on nähty tietyissä määrin
taakkana, jonka liikkumista ja
elämistä on pyritty ohjaamaan
rajoitteilla, nähdään väestö nyt
ensisijaisesti resurssina, jonka ohjaamiseen käytetään myös porkkanaa.
Tämä näkyy erityisesti kaupungistumispolitiikan muutoksissa, joiden
tavoitteeksi on alkanut muodostua,
että työikäiset kokisivat voivansa
asettua kaupunkiin, kasvattaa ja
kouluttaa siellä lapsensa.
Kilpaillessaan keskenään investoinneista ja tuottavasta väestöstä
kaupungit eivät ole keskenään
samanarvoisessa asemassa. Shanghai, Peking ja muut metropolit
pystyvät edelleen harjoittamaan
valikoivaa muuttopolitiikkaa, joka

suosii korkeasti koulutettuja muuttajia ja tekee kaupunkiin pysyvästi
asettumisen vaikeaksi, kun taas
pienemmät kaupungit houkuttelevat aktiivisesti tulijoita tarjoamalla
alkuperäisväestön kanssa vastaavia
sosiaalipalveluja, tai jopa siirtolaisia
suosivia etuja.
Kahden
lapsen
politiikka
yhdistyy näin muihin kansallisiin
ja paikallisiin hankkeisiin, jotka
tähtäävät talouskasvun jatkumiseen
ja yhteiskunnalliseen tasapainoon,
johon vaikuttaa merkittävästi mm.
ikäluokkien ja sukupuolten jakauma
väestörakenteessa. Valtionhallinnon
näkökulmasta vauvabuumi olisi siis
hyvä asia. Mutta ovatko kiinalaiset
samaa mieltä?

Perheiden suhtautuminen
varauksellista

Koska lakimuutos on uusi, sen
pidempiaikaisia
vaikutuksia
joudumme vielä odottelemaan.
Mutta jo nyt voidaan sanoa, että jos
luvassa on merkittävä syntyvyyden
nousu, ei se ainakaan tule tapahtumaan kovin nopeasti. Kaksi vuotta
lakimuutoksen jälkeen syntyvyys on
edelleen jatkanut laskuaan. Kiinalaiset perheet eivät siis ole hypänneet
varauksettomasti uuden politiikan
kelkkaan.
Syyt varauksellisuuteen ovat
moninaiset; osa niistä johtaa
juurensa yhden lapsen politiikkaan.
Lapsimäärän rajoittaminen yhteen
ravisteli kiinalaista patrilineaalista
ja patriarkaalista perhejärjestelmää. Hoivan kierto perheissä oli
pääsääntöisesti noudattanut selkeää
järjestelmää, jossa vanhempien
investoidessa poikiensa (erityisesti
vanhimman) tulevaisuuteen, pojat
kantoivat vastuun ikääntyneistä
vanhemmista, perheen omaisuudesta ja sukulinjan jatkumisesta.
Tyttäret siirtyivät avioituessaan
osaksi miehensä perhekuntaa, ja
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heidän lapsuudessaan kertynyt niin
kutsuttu hoivavelka maksettiin
takaisin huolehtimalla appivanhemmista. Tämä kulttuurinen huolen
pidon ja sukulaisuuden logiikka
hajosi yhden lapsen politiikan
myötä muuttaen merkittävästi tyttärien asemaa perheissä. Yksilapsisten
perheiden tyttäret eivät ole joutuneet kilpailemaan veljiensä kanssa
vanhempien huomiosta, huolenpidosta ja perheen taloudellisista
resursseista, vaan he ovat kasvaneet
ympäristössä, joka rohkaisee kilpailemaan, menestymään, kehittämään
itseään ja kantamaan vastuuta.

Yhden lapsen
politiikan kasvatit

Yhden lapsen politiikka astui
voimaan 1979, joten monet sen
aikana syntyneet elävät nyt ruuhkavuosia – on menty naimisiin ja siirrytty työelämään. Kiinassa perheenperustamiseen ja kulttuurisesti
täysivaltaiseen aikuisuuteen kuuluu
edelleen vahvasti vanhemmaksi
tuleminen. Kysymys ei siis niinkään
ole halutaanko lapsia, vaan kuinka
monta.
Kun tein nuorten kiinalaisten opiskelijoiden kokemuksiin ja
tulevaisuudensuunnitelmiin liittyvää tutkimusta vuosina 2008–2011,
huomioni kiinnittyi siihen, että
nuoret osoittivat puheissaan hyvin
vähän kiinnostusta tulevaisuudessa siintävään vanhemmuuteen.
Tulevaisuudesta unelmoitiin ja sitä
suunniteltiin pitkällekin, mutta
kun opinnot, naimisiinmeno,
urasuunnitelmat ja -tavoitteet toistuivat puheissa jatkuvasti, lastensaantia ympäröi äänekäs hiljaisuus.
Kun itse aloin ottaa aihetta esiin
haastateltavieni kanssa – monet
heistä 20-30 -vuotiaita naisia – sain
yleensä vastaukseksi ylimalkaisen
kommentin, että lapsensaanti kuului
kyllä tulevaisuuteen, mutta sen ajat-
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teleminen ei ollut kovin kiinnostavaa. Oli selvää, että toisin kuin ura,
kumppaninvalinta ja opinnot, jotka
olivat mielenkiintoisia ja innostavia
aiheita nuorten aikuisten elämässä,
nähtiin vanhemmaksi tuleminen
enemmän välttämättömänä velvollisuutena.

Uranaisesta äidiksi

Yksilapsisissa kaupunkilaisperheissä
tyttärien ja poikien kasvuympäristö
on ollut hyvin samanlainen. Mutta
kun he kasvavat aikuisiksi, menevät
naimisiin ja saavat oman lapsen, on
sillä hyvin erilainen vaikutus naisiin
ja miehiin.
Isän rooli perheessä on linjassa
sen kasvatuksen kanssa, jonka hän
ainoana lapsena sai. Isän velvollisuudet ovat läheisesti sidoksissa
henkilökohtaiseen menestykseen,
kuten uraan ja kykyyn ansaita
rahaa. Äidin rooli eroaa siitä merkittävästi. Kun nuoret naiset ovat
tyttärinä olleet lapsuudenperheensä
keskiössä, täytyy heidän nyt siirtyä
uhrautuvan vanhemman rooliin,
jossa oma ura ja kehitys jää tois
sijaiseen asemaan.
Jos isän velvollisuudet keskittyvät
hänen henkilökohtaisen menestyksensä ympärille, on äidin rooli viettää mahdollisimman paljon aikaa
lapsen kanssa ja huolehtia hänen
koulutuksestaan ja kehityksestään.
Lapsen kasvattaminen ja erityisesti
hänen luotsaamisensa Kiinan erittäin vaativan koulujärjestelmän läpi
vaatii niin paljon panostusta, ettei
oman uran edistäminen ja itsensä
kehittäminen ole sen ohella monelle
naiselle mahdollista.
Kun istuin pitkiä iltoja ja
viikonloppuja äitien seurana heidän
val
voessaan lapsensa koulutyötä,
kuulin usein ilmauksen: ”Hänen
isällään on ura, minulla on työ.”
Tätä taustaa vasten ei liene ihme,
että äitiyden kokemukseen liittyy

ristiriitaisuuksia ainoina lapsina
kasvaneilla naisilla, eikä suurempi
lapsiluku välttämättä houkuttele.

Paluu perinteisiin
perhearvoihin

Kahden lapsen politiikan kanssa
samoihin aikoihin hallinto on aloittanut myös näyttävän kampanjan
perinteisten perhearvojen puolesta.
Xi Jinpingin esitteleminen Xi
Dadana, kansakunnan isänä ja
maskuliinisuuden mallina, on yksi
sen ilmentymistä.
Kampanjan laajemman viestin voi karkeasti tiivistää niin, että
vauvoja halutaan lisää ja naiset halutaan kotiin kantamaan perinteistä
hoivavastuutaan. Maon Kiinassa
viljellyn iskulauseen ”naiset kannattelevat puolta taivasta”, voidaan
nähdä saavan tässä uuden, huolestuttavan merkityksen. Kun yksi
Maon ajan merkittävimmistä saavutuksista oli tuoda naisten koulutustaso ja työmarkkinaosallistuminen
tasoihin miesten kanssa, yhden
lapsen politiikka oli tälle trendille
jatkumoa. Nyt otetaan peruutusaskelia.
Xin aikana miesten ja naisten
palkkaerot ovat kasvaneet ja naisten työelämäosallistumista halutaan
suitsia. Kiina-analyytikoille ja -tutkijoille tämä on osittain hämmentävä kehityssuunta. Talouskasvun
näkökulmasta korkeakoulutettujen
naisten ajaminen työmarkkinoilta
koteihin vaikuttaa järjettömältä.
Yksi mahdollinen selitys on, että
kommunistisen puolueen prioriteeteissa yhteiskunnallinen vakaus
menee jopa talouskasvun ohi, oska
vakaus on puolueen vallan välttämätön edellytys. Ajatuksella, jonka
mukaan harmoniset perheet luovat
harmonisen yhteiskunnan perustan, on Kiinassa pitkät perinteet.
On myös mahdollista, että etu,
jota syntyvyyden kasvu pidemmällä

tähtäimellä tuo kansantaloudelle,
nähdään naisten työmarkkinaosallistumisen vähenemisen haittoja
lieventävänä tekijänä.
Kysymykseen lasten lukumäärästä
liittyy kuitenkin vielä muita tekijöitä tai tarkemmin sanoen muita
perheenjäseniä kuin äidit ja isät.
Tämän jutun alussa mainitut
neuvottelut toivat esiin perheiden
sisäisiä ristiriitoja lasten lukumäärään liittyen. Yhteisö, jossa olen
tehnyt tutkimusta vuodesta 2014,
sijaitsee Nanjingin liepeillä. Vielä
15 vuotta sitten suurin osa perheistä
asui maatiloillaan, mutta kun alue
liitettiin Nanjingin kaupunkiin,
perheet muuttivat heitä varten
rakennettuihin kerrostaloihin, ja
entisille viljelysmaille nousi nopeaan
tahtiin tehtaita. Työikäinen väestö
työskentelee nyt alueen tehtaissa ja
palveluissa.
Monet perhekunnat muodostuvat kolmesta tai neljästä sukupolvesta, ja asumisjärjestelyt ovat joustavat. Asuntoja on perhekunnilla
yleensä enemmän kuin yksi, ja sukupolvet jakautuvat niihin siten, että
lasten ja vanhusten hoiva järjestyy.
Tämä saattaa tarkoittaa esimerkiksi
sitä, että alakouluikäinen lapsi asuu
isoäitinsä kanssa samassa huoneessa,
yhteisessä asunnossa vuorotyötä
tekevien vanhempiensa kanssa,
kun taas isoisä ja isoisovanhemmat
asuvat viereisessä asunnossa.
Perheissä, joissa toisesta lapsesta
neuvoteltiin, isovanhemmat osallistuivat keskusteluun ja usein myös
päätöksentekoon. Koska vanhempi
sukupolvi on saanut elantonsa
viljelystä ja tilapäistyöstä, on heistä
suurin osa vanhetessaan täysin
lastensa varassa hoivan ja taloudellisen tuen suhteen. Tämä on merkittävä taloudellinen taakka heidän
pienituloisille lapsilleen.

Propangandajuliste vuodelta 1987
”Vähemmän, mutta parempia lapsia elävöittämään Kiinaa”
Lapsenlapsi
on
perhekunnan arvokas silmäterä, ja monet
vanhemmat toivovat, että hänestä
tulee suvun ensimmäinen korkeakoulun käynyt. Tämä tavoite vaatii
kuitenkin monenlaista panostusta,
ja lasten illat ja loma-ajat kuluvatkin koulutyön parissa vanhempien
ja isovanhempien valvonnassa, tai
maksullisessa tukiopetuksessa ja
lisäkursseilla. Isovanhemmat hoitavat yleensä pienet lapset kouluikään
asti ja heidän apunsa on myöhemminkin merkittävä.
Kasvettuaan itse monilapsisissa
perheissä, jotka pitivät yllä patri
lineaalisia arvoja mieslinjan kautta
jatkuvasta suvusta, voisi ehkä olettaa isovanhempien olevan toisen
lapsen kannalla, erityisesti perheissä,
joissa ainoa lapsi on tyttö. Joissakin
perheissä tämä pitikin paikkansa ja
oli jopa tapauksia, joissa isovanhemmat suostuttelivat vastahakoisen

Kuva: IISH / Stefan R. Landsberger / Private Collection, chinaposters.net

Miten käy isovanhempien?

pariskunnan yrittämään toista lasta.
On merkittävää, että näissä tapauksissa isovanhemmat itse olivat vielä
työiässä ja sekä heidän taloudellinen
panoksensa palkkatyön kautta että
apunsa lastenhoidossa olivat perhekunnalle merkittäviä.
Monissa perheissä isovanhemmat olivat kuitenkin toista lasta
vastaan. Tämä oli erityisesti tilanne
perheissä, joissa isovanhemmat
olivat jo ikääntyneitä, sairaita, tai
muuten poissa työelämästä. Kiinan
1-2-4-tilanne johtaa siihen, että
kun ikääntyvien perheenjäsenten
riippuvuus työikäisistä kasvaa,
tulee lapsista heidän kilpailijoitaan. Työikäisten vähät taloudelliset resurssit ja hoivaan käytettävä aika on jaettava vanhusten ja
lasten kesken. Tätä taustaa vasten
on selvää, että isovanhempien
sukupolvi ei aina varauksettomasti
puolla toista lasta.
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Tulevaisuuden näkymät

Jää nähtäväksi lähtevätkö nuoret
naiset perhearvojen konservatiiviseen kehitykseen mukaan ja
millaista porkkanaa, tai pessimistisempien ennusteiden mukaan
keppiä, valtio tulee käyttämään sitä
tukeakseen.
Vaikka
syntyvyyden
lasku
Kiinassa tapahtui nopeasti ja radikaalisti pakotteiden kautta, on
Kiinan yhteiskunta kehittynyt
suuntaan, josta on myös muualla
maailmassa seurannut syntyvyyden
laskusuhde. Tärkeimpiin tekijöihin kuuluu muun muassa naisten
koulutustason ja yleisen elintason
nousu. Ei ole aivan yksinkertaista
kääntää tätä pyörää tai muuttaa
asenteita, jotka suosivat pieniä
perheitä ja resurssien kohdentamista yhdelle lapselle.
Vähintään yhtä haasteellista on,
että yhden lapsen politiikalla on
ollut laajat vaikutukset koko kiinalaiseen yhteiskuntaan, sen ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Näistä
yksi esimerkki on, että ikääntyvien
sukupolvien hoiva on perheissä
suunniteltu siitä lähtökohdasta,
että hoivaa ja resursseja tarvitsevia
lapsia on vain yksi. Jos lapsimäärä
kasvaa, vähentää se ikääntyville
varattuja resursseja. Jos valtio haluaa
ajaa kahden lapsen politiikkansa
valinnanmahdollisuudesta
kohti
yleistä standardia, tulee se vaatimaan monenlaisia uudistuksia ei
vain perhesuunnittelun, vaan myös
koulutuksen, työelämän, terveydenhoidon ja kaupungistumispolitiikan
alueilla.
Anni Kajanus
Kirjoittaja on sosiaali- ja kulttuuri
antropologian apulaisprofessori Helsingin
yliopistossa. Hän on tutkinut mm. kiinalaisia muuttoliikkeitä sekä perhejärjestelmän
ja koulutuksen muutoksia. Viime vuosina
Kajanus on tutkinut yhteistyön, kilpailun
ja konfliktin muocoja Kiinassa ja Englan
nissa yhdistäen psykologian ja antropologian lähestymistapoja.
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KIINALAIS-SUOMALAISTA
PERHE-ELÄMÄÄ

Kuva: Duan Guilan

Aloitin kiinan kielen opiskelun yli kymmenen vuotta sitten.
En epämääräisen yrityksen jälkeen päässyt suoraan lukiosta
yliopistoon, joten lähdin muutaman kuukauden opintoreissulle
Pekingiin. Jäin koukkuun outoon kieleen, jota epäilyksistäni
huolimatta oli sittenkin mahdollista oppia. Silloin en tietenkään
arvannut kuinka kokonaisvaltaisesti Kiinan kieli ja kulttuuri
tulisi loppuelämässäni näkymään. Nyt vuosia myöhemmin olen
nimittäin muutaman kuukauden ikäisen kiinalais-suomalaisen
lapsen äiti, ja on siis sanomattakin selvää, että Kiina tulee
elämässäni näkymään aina, ihan jo omien kotiseinien sisällä.
Tässä pieni kurkistus kiinalais-suomalaisen perheeni arkeen.

K

iinan
ujuttautuminen
oppitunneilta yhä syvemmälle
yksityiselämääni
alkoi ollessani vaihdossa Pekingin
yliopistossa. Vaihdon tarkoitus oli
syventää Helsingissä suorittamiani
Itä-Aasian tutkimuksen opintoja.
En kylläkään ollut opintosuunnitelmaani kirjannut kiinalaismiehen
deittailua, mutta jotenkin uudenvuodenhumun jälkimainingeissa
niin pääsi käymään.
Koska deittini oli mielestäni
mallikelpoinen
yksilö,
päätin
muutamaa kuukautta myöhemmin
paljastaa hänen olemassaolonsa
Kiinaan työmatkalle tulleelle isälleni. Isäni, joka oli ilmeisesti ajatellut, että 23 vuoden kypsässä iässä
olin jo totaalisen tuomittu vanhapiika, ilahtui kuullessaan että olin
löytänyt oman rakkaan, mutta heti
seuraavassa lauseessa muistutti, että
tiedänhän että kun menen naimisiin kiinalaisen miehen kanssa,
niin kaupan päälle tulee koko
suku. Olin vähän hämmentynyt
ja kerroin (suomalaiselle) isälleni,
että meillä Suomessa ei ole tapana
mennä naimisiin kahden kuukauden seurustelun jälkeen.

Hääkellot kilisee,
tervetuloa suku!

No elämä taas yllätti ja vaikka
hääkellot eivät kilisseet ihan parin
kuukauden sisään, niin muutaman
vuoden päästä kylläkin. Kiinalaiset

appivanhemmat hyväksyivät liiton,
koska ilmeisesti hekin olivat olettaneet, että heidän poikansa on
jostain syystä toivoton tapaus parisuhdemarkkinoilla. Niinpä jopa
ulkomaalainen miniä toivotettiin
tervetulleeksi perheeseen.
Appivanhempani olivat mielestäni muutenkin mukavia. Heillä ei
esimerkiksi ollut tapana penätä joka
tapaamisella, että koska niitä lapsia
tehdään, vaan toiveet lapsenlapsista
he pitivät aika pitkälti omana tietonaan. Tämä on siis aika harvinaista,
sillä yleensä kiinalaiset vanhemmat
osaavat aika aggressiivisestikin muistuttaa, että lasten tekeminen kuuluu
tiukasti agendalle heti naimisiinmenon jälkeen. Kerran jonkin verran
baijiuta (kiinalaista viinaa) nautittuaan appiukkoni tosin pamautti
pöytään, että kun meillä Suomessa
ei ole yhden lapsen politiikkaa, niin
mitä jos synnyttäisin viisi.

Oma huone
appivanhemmille

Ennen perheen perustamista ehdimme mieheni kanssa keskittyä
opintoihin ja työuriemme starttailuun ja muuttaa Pekingin keskustasta lähiöön Espooseen. Asuntoa
katsastaessamme jo tiesin, että
tulemme saamaan säännöllisesti
vieraita Kiinasta. Päätin pitää yksityisyydestämme kiinni, joten kelpuutimme vain pohjaratkaisut, jossa
makuuhuoneiden väliin jää esimer-

kiksi olohuone. Halusin kuitenkin
toivottaa appivanhemmat tervetulleeksi pitkille vierailuille Suomeen,
sillä kannan huonoa omaatuntoa
heidän ainoan poikansa ryöväämisestä toiselle puolelle maapalloa.
Kiinassa eläkeläisten elämä pyörii
pitkälti lapsenlapsia hoitamalla,
sillä perhevapaat eivät juuri salli
kiinalaisten vanhempien viettää pitkää aikaa kotona kuten Suomessa.
Tämä lapsenlapsista huolehtiminen
onkin monen kiinalaisen eläkeläisen elämäntehtävä, jota on pedattu
jo siitä lähtien, kun heidän omista
lapsistaan piti huolta joku muu ja
sanottiin, että heidän aikansa koittaa sitten lastenlasten kohdalla.
Juuri tässä kohtaa syntyy
suurimmat konfliktit länsimaalaisten naisten ja kiinalaisten anoppien
välillä. Länsimaissa on yleisesti
tapana hoitaa itse omat lapsensa,
Kiinassa ei. Tuoreet äidit siis loukkaantuvat syvästi, kun kiinalainen
anoppi saapuu paikalle ja pahimmassa tapauksessa vie lapsen sylistä
ja alkaa kertomaan ehdottomia
totuuksia lapsen kasvatuksesta,
jotka eivät aina millään lailla kohtaa
länsimaisten tapojen kanssa. Kun
länsimaalainen äiti sitten mahdollisesti tuohtuu ja kertoo anopille,
että tämä voisi painua hiiteen ohjeineen, on valtava kriisi valmis, sillä
kiinalainen anoppi on mielestään
toiminut juuri niin kuin kuuluukin ja osoittanut suurta rakkautta.
Usein ristipaineeseen joutuu kiinalainen aviomies, joista kaikki eivät
tiedä kannattaako valita oma äiti vai
vaimo.

Vertaistukea vai
kauhukuvia?

Tiedän monista edellä mainitun
kaltaisista tilanteista, sillä kuulun
WeChatissa ryhmään, joka on tarkoitettu kiinalaisten miesten kanssa
naimisissa oleville länsimaalaisille
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naisille. Kuulostanee oudolta, mutta ryhmästä on valtavasti apua ja se
on hieno vertaistuen paikka, kun
kulttuurierot leiskuvat.
Toisaalta tämä ryhmä oli myös
omiaan herättämään pelkoja. Mitä
teen, jos appivanhempani muuttuvat täysin ihmisinä kun ensimmäinen lapsemme syntyy? Näin
on kuulemma käynyt monissa
perheissä ja hyvin sujunut suhde
anoppien ja miniöiden välillä on
muuttunut jatkuvaksi valtataisteluksi ja riidaksi, kuten on Kiinassa
kuulemma ikiaikainen tapa.
Entä jos mieheni vanhemmat
haluavat juottaa vastasyntyneelle
lapselle olutta ja syöttää nuudeleita,
kuten kävi eräässä perheessä? Entä
jos myös mieheni muuttuu ja alkaa
pitää vanhempiaan ylimpänä auktoriteettina kaikessa lapseen liittyvissä
asioissa?
No, päättelin että nämä asiat
tulevat vastaan sitten kun tulevat
ja turha appivanhempia on kaiken
maailman hölmöyksistä syyttää
kuukausia ennen kuin he edes
nousevat lentokoneeseen.

Kuukausi vuodelepoa
vai puhtaat kainalot?

Joitain valmisteluja appivanhempieni vierailua varten kyllä tein.
Ehdotin melko pontevasti, että he
tulisivat kylään jouluksi ja jäisivät siihen asti, että lapsi täyttää
100 päivää, ja on aasialaisen tavan
mukaan aika pitää hänelle juhlat.
Näin ollen vierailun ajaksi tuli
reilu kaksi kuukautta, mitä moni
suomalainen pitää suorastaan
katastrofaalisen pitkänä aikana asua
appivanhempiensa kanssa samassa
osoitteessa. Itse katsoin, että onhan
se sentään vähemmän kuin viisumin maksimikesto kertavierailulle,
eli kolme kuukautta.
Lisäksi jouluksi saapuminen
tarkoitti sitä, että lapsi oli siinä
vaiheessa jo kuukauden vanha
enkä näin ollen joutunut käymään
neuvotteluja kiinalaisesta zuo yuezin
(kirjaimellinen käännös ”istua
kuukausi”) traditiosta, mikä pitää
sisällään paljon kiinnostavia sääntöjä synnyttäneelle äidille. Näihin
sääntöihin kuuluu mm. kuukauden
vuodelepo, kielto käydä suihkussa

Kuva: Janna Lipiäinen

Jiaozien valmistamisen ajaksi vauvan voi laittaa turvaan kantoreppuun töitä
tekevän isän syliin.
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(tai ulkona) ja aika mielenkiintoinen ruokavalio. Tärkein valmistautumiskeino oli toki etukäteis
keskustelut
mieheni
kanssa.
Tarkistin esimerkiksi, että olemme
molemmat yhtä mieltä siitä, että
lapsen kasvatuksen päävastuu
kuuluu meille eikä hänen vanhemmilleen.

Yeye ja nainai saapuvat

Niin se päivä sitten koitti, kun lentokentältä haettiin kaksi kappaletta
erittäin onnellisia tuoreita isovanhempia, yeye (isoisä isän puolelta) ja
nainai (isoäiti isän puolelta). Kotiin
päästyään isovanhemmat tosin
keräsivät rohkeutta muutaman
tunnin ennen kuin uskalsivat ottaa
vauvan syliin. Anoppini sanoi, ettei
itse hoitanut aikanaan omaa lastaan
ja pienen vauvan piteleminen selkeästi jännitti.
Kun vauva vihdoin saatiin
onnistuneesti isoäitinsä käsiin, lähti
arki siitä sitten nopeasti sujumaan.
Niinkin hyvin, että muutaman
ensimmäisen yön aikana isoäiti
ilmestyi aina oven taakse, kun lapsi
öisin itkeskeli, kysyen haluaisinko
kenties, että hän alkaa kantaa vauvaa
ympäri asuntoa. Samaan syssyyn
sängystään oli yleensä noussut myös
isoisä, joka halusi olla hengessä
mukana. Sanomattakin selvää, että
koko asunnon kaikki valot laitettiin
päälle, jotta kaikki näkevät selvästi
mistä on kyse. Koska kyse oli siitä,
että vauva halusi syödä ja sen jälkeen
jatkaa uniaan (sängyssä), en oikein
arvostanut yöllisiä apujoukkoja,
vaan kerroin aika kireään sävyyn
että kaikki voisivat palata omille
paikoilleen, jotta kaikki vauvasta
vaariin voisivat jatkaa uniaan.
Omaksi onnekseni tätä toivetta
kuunneltiin ja muutaman yön
jälkeen myös kiinalaiset isovanhemmat malttoivat pysyä sängyissään,
vaikka joskus jotain ääntelyä toiselta

puolelta asuntoa kuulivatkin.

Vauvanhoito on ryhmätyötä

Tätä tekstiä kirjoittaessani isovanhempien vierailua on kestänyt noin
kuukauden päivät. Tähän mennessä
olen oppinut, että monet asiat ovat
tosiaan Kiinassa ryhmäharjoituksia.
Jos vauvan kanssa lähtee
kaupungille, lähtee isoisä saattelemaan vähintään juna-asemalle
asti, ja yleensä näyttää siltä, että
mielellään hyppäisi kyytiinkiin siltä
varalta, että en millään jaksakaan
työntää vaunuja, kun pääsen perille.
Jos vauvalta vaihtaa vaippaa, on
hoitopöydän ääressä oltava kahdesta
kolmeen henkeä. Yksi voi vaihtaa
vaipan, toinen etsiskellä mahdollisia
vaihtovaatteita ja kolmas tsempata
selän takana.

Myös lapsen kanssa leikkimiseen
tarvitsee usein useamman ihmisen;
näin voidaan samanaikaisesti hieroa
lapsen varpaita, heilutella helistimiä
ja kiikuttaa sänkyä.

Kaksin karkuteillä

Kerran karkasin vauvan kanssa
vaunulenkille ihan yksin, koska
tarvitsin pienen tauon. Isovanhemmat eivät pistäneet hanttiin, vaan
ystävällisesti auttoivat lasta ja minua
pukemaan päälleen ja ohjasivat
ulko-ovelle, etten eksy.
Jossain vaiheessa lenkkiäni he
kuitenkin ilmeisesti tajusivat tekemänsä karmaisevan virheen eli
sen, että olin yksin vauvan kanssa
ulkona, ja lähtivät itse perässä
ulos. He olivat sitten kävelleet
ristiin rastiin lähimetsikköä, jossa

Kuva: Janna Lipiäinen

Isovanhempien mielipuuhaa on leikkiä lapsenlapsensa kanssa, esimerkiksi nostelemalla vauvan jalkoja vuorotellen
”yi, er, yi, er...” (”yksi, kaksi, yksi, kaksi...”).

viimeeksi oltiin kävelyllä ja huoli oli
ollut kova, kun en ollutkaan siellä
(vaan yhdessä toisessa metsikössä).
Kun pääsin takaisin kotiin, olivat
appivanhemmat pihalla vastassa ja
silmin nähden huojentuneita, kun
emme vauvan kanssa olleetkaan
päätyneet susien syömäksi. Itse olin
lähinnä kauhuissani, kun mietin
mikä reaktioni olisi ollut, jos he
tosiaan olisivat tulleet lenkkipolulla vastaan juuri kun suomalainen
sieluni oli siunaillut omaa yksityistä
aikaa luonnonhelmassa.

Pakkaspoika hiuksilla

Olen yllättynyt positiivisesti kuinka
avoimin mielin appivanhempani
kuitenkin suhtautuvat suomalaisiin
vauvanhoitoperinteisiin.
Silmät kauhua täynnä he seura-
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Nuha vaanii
vessanoven takana

Pienissä asioissa olen itse puolestani joustanut oikein mielelläni.
Jos isovanhemmat ovat sitä mieltä,
että lapsen on vaarallista nukkua
lampaantaljan päällä, koska tämä
imee siitä kuumuutta ja tulee näin
ollen kipeäksi, on puolestani ihan
ok, että talja otetaan pois.
Tärkeää on myös sulkea wc:n
ovi tiukasti aina kun vaippaa vaihdetaan, muuten lapsi saa nuhan.
Itse en ihan usko, että nuha vessan
ovesta sisään tulee, mutta ei se oven
sulkeminen vaarallistakaan ole,
joten olkoon niin.
Samoin olen vihdoin sinut
sen kanssa, että en yleensä saa itse
työntää lastenvaunuja, jos olemme
ulkona yhtä aikaa appiukkoni
kanssa. Vaunujen työntö kun
tuntuu olevan hänen kunniatehtävänsä, joten miksi kieltäisin sen.
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Kuva: Janna Lipiäinen

sivat, kun pieni lapsemme laitettiin
parvekkeelle pakkaseen ottamaan
päiväunia. Kun lapsi siitä kuitenkin
toistuvasti selvisi hengissä ja hyvinvoivana, ovat appivanhemmat alkaneet itse aktiivisesti viemään lasta
ulos lenkille ja lopuksi parvekkeelle.
Myös kiinalaisesta tavasta ajella
kuukauden vanhan pää kaljuksi
kävimme ihan onnistuneen keskustelun. Anoppini kysyi, että koska
ajelemme lapseni hiukset ja vastasin siihen, että Suomessa hiuksia
leikataan sitten kun tarvitsee eikä
aiheeseen palattu. Eli toistaiseksi
näyttää siltä, että poikani saa pitää
hiuksensa. Olen kyllä kuullut tarinoita, jossa appivanhemmat ajelevat
lapsenlapsensa hiukset salaa, mutta
meillä ei ole kotona trimmeriä, ja
uskon kielimuurin pitävän huolen
siitä, ettei vauva päädy parturiin
isovanhempiensa mukana. Niinpä
arvelen, ettei yllätyksiä ei ole
tiedossa.

Vereni on kiehunut lähinnä
silloin, jos vaunuja aletaan repimään käsistäni juuri kun yritän
esimerkiksi nousta metroon. Silloin
iskee pintaan liian voimakkaasti
suomalainen
kasvatusmantra
”toisen kädestä ei saa ottaa”, mutta
rauhoituttuani olen yrittänyt selittää itselleni, että appiukko yritti
vain olla avulias ja todennäköisesti
järkeili, että kärryt kannattaa napata
nimenomaan metron oven suussa,
sillä onhan sen yli vaunujen työntäminen paljon vaikeampaa kuin
esimerkiksi tasaisella metrolaiturilla.

Rakkauden ympäröimänä

Kaiken kaikkiaan nyt tuntuu siltä
että yhteiselo sujuu hyvin. Isovanhemmat ovat loistavia kokkeja ja
niinpä meillä syödään autenttista
kiinalaista kaiken aikaa. Appeni on
ottanut harrastuksekseen Prismassa
asioinnin ja käy siellä joka päivä,
joten meiltä ei tällä hetkellä tuoreet
vihannekset, hedelmät ja muut

herkut lopu. Anoppini taas pesee
pyykkiä ja pitää huolta muistakin
kodin askareista, joten itse koen
suorastaan fuskaavani tästä vauvaarjesta.
Kun kotona on neljä aikuista
ihmistä ja vain yksi vauva, niin
ei tämä suoraan sanottuna niin
kauhean rankkaa ole. Kaikkein
mieluiten isovanhemmat tietysti
auttavat pitämällä pojanpoikaansa
sylissä ja leikkimällä hänen kanssaan
omalla tavallaan.
Vaikka Kiinassa harvoin sanotaan ääneen että rakastaa toista,
niin kun näitä isovanhempia
lastenhoito
hommissa katsoo, on
aivan selvää, että eräs pikkupoika
on hurmannut heidät ihan täysin.
Poikamme ihan varmasti myös
tuntee, kuinka hänen ympärillään
on suuri joukko rakastavia ihmisiä.
Voiko sitä parempaa alkua oman
lapsensa elämälle toivoa?
Janna Lipiäinen

M

ies on pukeutunut tukevasta kankaasta tehtyyn
tummanharmaaseen
takkiin, lakkiin ja suoriin housuihin. Vaatteet tuoksuvat maalille.
Mies kertoo, että kaikki hänen vaatteensa tuoksuvat maalille, mutta eri
väreille, eniten ruskealle, vähiten
valkoiselle.
Herra Zhu pitää väreistä,
mutta ei niiden tuoksuista. Värien
tuoksuissa ei ole hänestä mitään
kaunista. Valkoinen on hänelle
kuoleman tuoksu.
Arkipäivisin herra Zhu on
töissä maalitehtaassa. Viikonloppuisin hän seisoo sunnuntaipäivänä Tavaratalo Numero Yhden
sisäänkäynnin ulkopuolella. Siinä
missä kasvaa ruukuissa ohut
vartisia, tuuheita, pitkiä bambuja
sisäänkäynnin molemmin puolin.
Hän seisoo siinä bambujen vieressä
tunnin tai kaksi, ja katselee ohikulkijoita kun he menevät sisälle tavarataloon ja tulevat sieltä ulos. Hän
ei itse voi astua sisälle tavarataloon.
Hän pelkää sisäänkäynnin suurta

Kuva: Kirsi Ahola

NOVELLI:
BAMBUJA RUUKUSSA

pyörivää ovea. Joskus herra Zhu
keskustelee hetken ohikulkijoiden
kanssa, joista osa tuntee hänet jo
viime vuosien ajoilta, mutta vain
jos he pysähtyvät ensin puhumaan
hänelle.
Maalitehdas missä hän työskentelee arkisin, on vanha kolmikerroksinen tehdasrakennus. Rakennus
sijaitsee Shanghain kaupunkia jakavan Huang-joen itäisellä puolella,
Pudongin suurella tehdasalueella.
Herra Zhu korostaa, että hänen
työnsä tehtaassa ei ole valmistaa
maalia. Hänen työnsä on siivota
jokaisen kerroksen kuusi vessaa ja
lisäksi tehtaan johtajalle tarkoitettu vessa, joka sijaitsee aulassa ja
sinne on avain ainoastaan toimitus
johtajalla ja herra Zhulla. Niissä riittää hänen mukaansa paljon työtä.
– Kukaan ei enää välitä siisteydestä, hän sanoo.
Hän kävelee koko päivän
portaita eri kerrosten väliä jotta
vessat pysyisivät käyttökelpoisina edes pienen hetken. Vanhan
tehdasrakennuksen
kerroksissa

on perinteiseen tapaan jokaisessa
kuudessa kopissa reikä lattiassa
ja se menee tukkoon helposti jos
sinne heittää liikaa roskia. Hän
huolehtii myös jokaisen kerroksen
roskakorien tyhjentämisestä. Herra
Zhun ei tarvitsisi ikänsä vuoksi enää
tehdä töitä maalitehtaassa, mutta
hän sanoo poistavansa työnteolla
yksinäisyyttään, ja saahan työstä
rahaakin, hän huomauttaa. Hänen
eläkkeensä ei riitä kaikkiin elämisen
kuluihin.
Herra Zhu ei käytä enää tehtaan
tavarahissiä. Hän joutui kerran viettämään hyvin pitkän illan ja hyvin
pitkän yön yksin siinä hississä,
maalinkäryssä. Hänen piti lähteä
töistä hieman aikaisemmin ja hissi
juuttui silloin kerrosten väliin.
Työtoverit eivät saaneet avatuksi
hissin leveitä, raskaita ovia ja hän
kuunteli heidän leikinlaskua hänen
huonosta onnestaan, pilailua tulevasta yöstä, heidän poistuessaan
työvuoron päätyttyä tehtaasta. He
huutelivat hänelle, ettei kannata
yrittää livistää töistä aikaisemmin,
sillä kuoleman eteishuone tunnistaa milloin joku yrittää livistää ajan
alta.
Työntekijät ovat nimenneet
tehdasrakennuksen vanhan tavara
hissin kuoleman eteishuoneeksi.
”Huoltomies tulee paikalle heti kun
kutsutaan”, lukee hissin yhdellä
seinällä.
– Se vain ei pidä paikkaansa,
sanoo herra Zhu, hissi sai nimensä
juuri sen mukaan kun huoltomies
tuli kerran tosiaankin liian myöhään
paikalle. Vuosia sitten eräs työntekijä jäi aamulla töihin tullessaan
loukkuun hissiin. Huoltomies kyllä
kutsuttiin, mutta hän tuli vasta
myöhemmin illalla. Työntekijä
kuoli seuraavana päivänä sairaalassa,
oli hississä odottaessaan saanut
jonkinlaisen tukoksen aivoihin.
Olihan nainen jo vanha ja hänellä
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oli kaikenlaista sairautta, mutta
minä uskon, että kuoleman eteishuone kävi naiselle liian raskaaksi,
raskaaksi odottaa sieltä ulospääsyä
ja nainen astui kynnyksen yli, astui
sisään, sinne jonnekin.
Herra Zhu lauloi koko hississä
viettämänsä yön kansanlauluja,
toistaen väsymättä Laulua jasmiininkukasta, vaimonsa lempilaulua.
Hän pelkäsi kuolevansa yksin siinä
kuoleman eteishuoneessa ja toivoi
vaimon tunnistavan hänen äänensä,
tunnistavan laulun ja tulevan häntä
vastaan jos kuolema vie hänet ennen
aamun sarastusta. Laulun päätyttyä
hän painoi vasemman käden sydämensä päälle ja huokaisi raskaasti.
Hän pelkäsi kuolemaa niin
paljon sinä yönä, ettei sen jälkeen
ole astunut minkäänlaiseen hissiin
ja on alkanut kammoksua myös ovia
joita ei tarvitse itse avata. Siis kädellä
koskea, niin kuin hän selventää,
vaan ne avautuvat automaattisesti
itsekseen kun niitä lähestyy. Hän on
varma, että sellaiset ovet menisivät
epäkuntoon juuri sinä hetkenä kun
hän niitä lähestyisi. Hän ei kestäisi
sitä tilannetta. Huoltomies saapui
aamulla ja avasi hissin ovet.
– Hissi ei kulje täällä enää kuin
alaspäin, totesi huoltomies.
– Olen samaa mieltä, vastasi
herra Zhu, ja alaspäin mennessäkin
se hidastelee.
Huoltomies ei välitä korjata
hissiä. Tehdasrakennus on tuomittu
kuolemaan puolen vuoden päästä.
Maalitehdaskin lopettaa toimintansa siihen.
– Hissi on jo kuollut, sanoi
huoltomies.
Herra Zhu asuu yksinään
pienessä ahtaassa kahdeksan neliön
huoneessa saman tehtaan ensimmäisessä kerroksessa. Hän kutsuu
sitä
kellarikerrokseksi,
vaikka
muut puhuvat siitä nollakerroksena. Herra Zhu sanoo, että koska
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asunnossa on aina liian kylmä niin
kuin kellarissa, siellä syntyy kylmiä,
kosteita ajatuksia. Hänellä on aikuinen poika Shenyangissa. Shenyang
on Pohjois-Kiinassa. Siellä syntyy
hänen mielestään vielä kylmempiä
ajatuksia.
Herra Zhu lähti kaksi vuosikymmentä sitten vaimonsa kanssa
etelämmäksi töihin ja poika jäi
isovanhempiensa, herra Zhun
omien vanhempien hoidettavaksi.
Poika oli silloin viisivuotias.
Hän on vain yhden kerran
lähtönsä jälkeen käynyt Shenyangissa. Siitä on nyt viisi vuotta. Silloin
hän kävi poikansa hääjuhlassa. Poika
ei heti tunnistanut häntä juhlassa,
vaikka hän oli edeltä käsin lähettänyt valokuvan, vanhan hääkuvan
hänestä ja vaimostaan. Herra Zhu
arvasi, että se on aivan liian vanha
valokuva heistä kahdesta, mutta
hänellä ei ollut lähettää uudempaa
kuvaa. Hän ei saanut suostuteltua
vaimoaan lähtemään kuvattavaksi
valokuvausliikkeeseen uutta kuvaa
varten, eikä vaimo antanut lupaa
kenenkään muunkaan ottaa uutta
valokuvaa.
Vaimo sanoi, että poika kyllä
tunnistaa oman äitinsä ilman valokuvaakin.
Herra Zhu matkusti lopulta
pojan hääjuhlaan Shenyangiin
yksin junalla, sillä vaimo sairasti
silloin keuhkokuumetta ja herra
Zhun paluumatkan aikana vaimo
kuoli Shanghaissa yksin pienessä
maalinkäryisessä huoneessa.
He olivat tänne muutettuaan
asuneet kaikki nämä vuosikymmenet siinä samassa ahtaassa asunnossa. Heillä ei ollut varaa muuttaa yhtään kalliimpaan asuntoon,
koska he lähettivät aina lähes kaikki
rahansa herra Zhun vanhemmille,
ensin poikansa koulunkäyntiä ja
muita kuluja varten, ja isovanhempien kuoltua he lähettivät rahat

suoraan pojalle auttaakseen poikaa
opiskelussa ja asumisessa. He olivat
Shanghaissa yrittäneet elää mahdollisimman vaatimattomasti, välttivät
turhia kuluja. Vaimo toisti hänelle,
ettei hän tarvitse mitään ylimääräisiä tavaroita, vaatteita tai huvituksia. Sen vuoksi he eivät yhteisten vuosien aikana käyneet kuin
kaksi kertaa ulkona ravintolassa
syömässä. Vaimo halusi aina tehdä
heille jokaisen aterian itse. Vaimo
halusi valmistaa kotiseudultaan
tuttuja ruokia, se auttoi heitä kotiikävään joka silloin tällöin vaivasi
molempia, ja sitä enemmän kotiikävä tuntui kumpaakin vaivaavan
mitä vanhemmiksi he tulivat.
Herra Zhu on sitä mieltä, että
hänen vaimonsa kuoli oikeastaan
vuosia jatkuneeseen murheeseen.
Shanghaihin saavuttuaan vaimo
oli työskennellyt pitkään samassa
varakkaassa kiinalaisessa perheessä
kodinhoitajana. Sellaisena henkilönä mitä täällä kutsutaan nimellä
ayi. Kodinhoitaja on perheessä
tärkeä ihminen. Hän on oikeastaan yksi perheenjäsenistä, sillä hän
hoitaa melkein koko perheen taloudenhoidon, tekee ruokaa, siivoaa,
hoitaa lapsia. Ayi on perheelle tärkeä
luottohenkilö.
Eräänä päivänä perheen teiniikäinen tytär syytti herra Zhun
vaimoa varkaaksi. Perheenäidin
laukusta oli hävinnyt rahaa, niinkin suuri summa kuin 500 yuania.
Herra Zhun vaimo oli samana
aamuna nähnyt tyttären ottavan ne rahat äitinsä käsilaukusta,
mutta perheen äiti ei tietenkään
uskonut kodinhoitajaa vaan tytärtään. Perheenäiti vaati herra Zhun
vaimoa heti palauttamaan rahat.
Rahat, joita vaimo ei ollut ottanut.
– Minä olin valmis jopa siihen,
että vaimoni olisi tehnyt sitä
summaa vastaan perheessä ilmaiseksi töitä, niin kauan, että summa

olisi maksettu, koska hän oli viihtynyt perheessä hyvin. Tästä kuitenkin vaimoni kieltäytyi jyrkästi. Hän
sanoi, että sillä tavalla hän joutuisi
perheenjäsenten
sätkynukeksi.
Vaimoni joutui sitten jättämään
työnsä perheessä ja perheen äiti taas
piti sen jälkeen huolen, ettei hän
päässyt enää yhteenkään toiseen
perheeseen kodinhoitajaksi. Kukaan
ei luottanut häneen.
Herra Zhu yritti saada vaimolleen töitä siivoojana maalitehtaastakin, mutta tehtaan omistaja oli
kieltänyt ottamasta vaimoa töihin.
Katalat uutiset olivat levinneet
tehtaan omistajan vaimollekin.
Hän ihmettelee miten nopeasti
valheet leviävät ja miksi ihmiset niin
mielellään uskovat toisten kertomia
valheita muista ihmisistä, eivät edes
vaivaudu selvittämään pitävätkö
ikävät puheet paikkaansa.
– Kun vaimoni kuoli, monet
työntekijät olivat siitä pahoillaan,
mutta tehtaan johtaja sanoi minulle,
että asiat eivät aina ole niin huonosti
kuin miltä ne juuri sillä hetkellä
saattavat tuntua. Se tuntui minusta
omituiselta. Seuraavalla viikolla
minä sain palkankorotuksen. Se
tuntui minusta vielä oudommalta.
Miksi hän ei voinut antaa minulle
palkkaani ennakkoon kuukautta
aiemmin, kun olin pyytänyt sitä
vaimoni lääkekuluihin?
Minä
loukkaannuin tästä kummallisuudesta niin paljon, että jätin sinä
päivänä siivoamatta tehtaan johtajan vessan. Jos hän olisi siitä jotain
kysellyt, olisin valehdellut. Keksin
jo etukäteen selityksen, että avain
putosi minulta vahingossa toisen
vessan lattiareikään, enkä uskaltanut pyytää häneltä avainta kun olin
ollut niin huolimaton. Mutta ei
tehtaan johtaja minulta siitä mitään
kysellyt. Se harmitti minua kovasti.
Herra Zhun poika saapui pian
häiden jälkeen vaimonsa kanssa

vierailulle Shanghaihin, kuultuaan
uutisen äitinsä kuolemasta. Poika
yritti houkutella Herra Zhuta
palaamaan takaisin kotikaupunkiin, nyt kun herra Zhu oli jäänyt
yksin. Poika halusi isänsä muuttavan takaisin Shenyangiin, asumaan
yhdessä heidän kanssaan.
– Kuuntelin poikani selitystä,
että he muka haluaisivat pitää
minusta huolta, että heillä on
siihen varaa, puuskahti herra Zhu.
Kuinka uusi isompi asunto oli jo
katsottuna, siellä olisi minullekin
tilaa. Minä ymmärsin heti, että se
on pelkkää kaunista puhetta. Miniä
istui puheen aikana hiljaisena, ei
sanonut sanaakaan, nyökkäili vain
muka yhteisymmärryksessä. Minä
kieltäydyin heti ja vahvasti. Minä
kuulin miniän heidän häissään
valittavan omalle äidilleen, ettei
heillä ole varaa autoon, saati sitten
uuteen asuntoon. Hän oli pettynyt kun heillä ei ollutkaan varaa
kaikkeen siihen mitä poika oli
etukäteen hänelle luvannut. Hän
oli kuunnellut seurusteluaikana
pojan suuria suunnitelmia ja luuli
pojalla olevan isot palkkatulot.
Poika oli lupaillut hänelle sitä sun
tätä, ihan ulkomaanmatkojakin, ja
sitten hänelle oli selvinnyt häiden
kynnyksellä, etteivät asiat taida ollakaan ihan niin. Minua niin hävetti
pojan puolesta, mutta mitä minä
olisin voinut tehdä. Me olimme
lähettäneet aina pojan isovanhemmille rahaa ja isovanhemmat olivat
hankkineet kaiken mitä poika oli
pyytänyt, melkein nääntyneet kai
itse nälkään kun yrittivät liikaa.
Yksi vanha tuttavani moitti minua
suureen ääneen häissä siitä kuinka
me saatoimme kieltää pojan
isovanhempia käymästä lääkärissä.
Minulle jäi näiden pahansuopien
puheiden takia niistä häistä niin
ikävä muisto.
Herra Zhu ei ole vielä nähnyt

pojanpoikaansa. Muuta kuin valokuvassa. Tänä vuonna pojanpoika
täytti jo kuusi vuotta.
Poikansa Shanghain vierailun aikana herra Zhu näki selvästi
kuinka pojan vaimo ei pidä hänestä,
hänen maalinkäryisistä vaatteistaan,
hänen valmistamistaan aterioista,
eikä hänen ahtaasta maalinkäryisestä asunnostaan.
Pojan vaimo uskoo värien edustavan elämässä eri luonteenpiirteitä.
Vähän samalla lailla kuin pekingoopperan kasvomaalauksien värit.
Herra Zhun kaikki vaatteet ovat
tummanharmaita, mutta tuoksuvat
niin monelle eri värille, ettei pojan
vaimo tiedä mitä ajatella hänestä.
Herra Zhun sukunimi, kirjoitusmerkki 驻, tarkoittaa paikallaan
pysymistä, paikallaan seisomista.
Herra Zhu kertoo kuinka kirjoitusmerkki, joka tarkoittaa bambua,
竹, kirjoitetaan ihan eri tavalla
kuin herra Zhun sukunimen kirjoitusmerkki, vaikka nämä kaksi eri
kirjoitusmerkkiä lausutaan lähes
samalla tavalla, ainoastaan eri sävelkorolla.
Herra Zhu haluaisi olla enemmän niin kuin bambu, sillä sen
sanotaan olevan vertauskuva myös
herrasmiehen
luonteenpiirteistä.
Hän haluaisi olla luonteeltaan
taipuisa, kestävä, sitkeä sekä vaatimaton.
Herrasmies, niin kuin bambu.
Bambun juuret sitovat maata.
Herra Zhu kertoo, että kun täysikasvuinen bambu katkaistaan, sen
juuristo tuottaa maan alta uusia
versoja.
Hänen asunnossaan kasvaa
ruukuissa bambuja, mutta nekin
kuolevat nopeasti maalinkäryisessä
huoneessa.
Kirsi Ahola
Kirjoittaja on luovaa kirjoittamista opiskellut helsinkiläinen vapaa kirjoittaja.Novelli
on osa työn alla olevaa novellikokoelmaa.
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AASIALAISEN ELOKUVAN FESTIVAALI
ASIAN FILM FESTIVAL

14.–17.3.2019
HELSINKICINEAASIA.FI
 HELSINKICINEAASIA

TAPAHTUMIA:
HELSINGISSÄ

PORISSA

TAMPEREELLA

Kiinalainen uusivuosi
Ma 4.2. klo 16:00–20:00
Kansalaistori
www.kiinalainenuusivuosi.fi

Taijitunteja
Keskiviikkoisin klo 19:00–20:00
Kurssihinta 60 € / kertamaksu 7 €
Porin nuorisotalo
Tiedustelut: leenavilponen@gmail.com

Kiinakerho
Maanantaisin
klo 16:30–17:30
kiinakerho@gmail.com

JOENSUUSSA

Kirjaston kiinalainen uusivuosi
Ti 5.2.2019 klo 16:00 alkaen
Porin kaupunginkirjasto
Ilmoittaudu kulkueeseen:
leenavilponen@gmail.com

Tiedot jäsenkirjeellä ja
seuran verkkosivuilla

IISALMESSA

Kiinalainen uusivuosi
La 9.2.2019
Ravintola Lihuan
Lisätietoa: suomi.kiina.tre@gmail.com
www.facebook.com/suomi.kiina.tre/
www.suomikiinatampere.info

TURUSSA

Kiinalaisen uudenvuoden illallinen
Pe 8.2.2019
Ravintola Sakura
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
leenavilponen@gmail.com

Kiinalainen uusivuosi
Ti 5.2.2019 klo 18:00
Vanha vesilaitos, Haukiniemi
Vuosikokous
To 28.3. klo 17:00
Kulttuurikeskus’

JYVÄSKYLÄSSÄ
Tietoja jäsenkirjeellä
ja osaston facebook-sivuilla:
facebook.com/suomikiinajyvaskyla

Kiina-kulttuurikerho lapsille
Joka toinen tiistai
Elokuvapäivä
7.3.2019
Turun yliopisto
Lisätietoja tapahtumista:
facebook.com/turkukiina

Vuosikokous
Ma 25.3. klo 17:00
Ojantien toimintakeskus

ROVANIEMELLÄ

SEURAN TAPAHTUMATIEDOT KOOTUSTI:
WWW.KIINASEURA.FI

Tiedot seuran verkkosivuilla

