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Lehdessä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien
omia eivätkä edusta Suomi–Kiina-seuran kantaa. Oikeudet artikkeleihin kuuluvat kirjoittajille, niiden julkaiseminen tai lainaaminen ilman
heidän lupaansa on kielletty. Myös oikeudet kuviin pidätetään.

aikka perinteisesti Härän vuonna kannattaa
pitäytyä rutiineissa, ollaan Suomi–Kiina-seuralla
valmistautumassa muutokseen juuri uudenvuoden kynnyksellä. Muutoksen myötä allekirjoittanut
aloittaa seuran toimistonhoitajana ja Kiina sanoin ja
kuvin -lehden päätoimittajana, entisen toimistonhoitaja
Annika Heikinheimon jatkaessa matkaansa uusiin opintoihin. Päätoimittaja Heikinheimon rakentaman vankan
pohjan myötä uusiin töihin siirtyminen on sujunut
vaivattomasti ja odotankin jo innolla tulevia koitoksia.
Ensikosketukseni Suomi–Kiina-seuraan sain työskennellessäni seuralla tapahtumatuotannon harjoittelijana. Olinkin tuolloin hyvin tiiviisti mukana Sian
vuoden juhlallisuuksien järjestämisessä ja myöhemmässä vaiheessa seuran vannoutuneena jäsenenä.
Minulle on suuri ilo jatkaa Kiina sanoin ja kuvin
-lehden vahvaa perinnettä, joka on jatkunut jo vuodesta
1956 asti. Vaikka lehden ulkoasu onkin tässä numerossa
hieman uudistunut, pyrin jatkamaan aiempien päätoimittajien jalanjäljissä asiapitoisiin ja mielenkiintoisiin

artikkeleihin keskittyen. Mikäli teillä lukijoilla on
lehden toimitukselle kehitysehdotuksia tai palautetta,
minulle voi laittaa sähköpostia osoitteeseen toimisto
@kiinaseura.fi.
Vuoden ensimmäisessä lehdessä tarkastellaan
mennyttä ja käännetään katse tulevaan. Kolumnissaan seuran puheenjohtaja Mikko Puustinen korostaa
kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä. Veli Rosenberg
valottaa artikkelissaan Suomen ja Kiinan kansantasavallan diplomaattisuhteiden solmimisen taustaa. Nimimerkillä kirjoittava Aurinkoterassin viisas vanhus arvioi
Kiinan kommunistisen puolueen tulevaisuutta. Lopuksi
ruokakulttuurin tutkija Maarit Knuuttilan kiinalaisen
uudenvuoden juhlallisuuksiin sopiva artikkeli baijiusta.
Tämän lehden myötä toivotan kaikille lukijoille onnellista ja vakaata Härän vuotta!
Hanna-Mari Ylinen
Päätoimittaja

Kannen kuva: Paulo Marcelo Martins
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H e n g i tä m m e s a m a a i l m a a

Y

Lasten arkea Wuhanissa, kuva: Jiawei Cui

LE esitti joulun pyhinä
muusikko Sami Saaren ja
Aki Sirkesalon johdolla
vuonna 1997 tehdyn musiikillisen
jouluohjelman. Ohjelman keskeisenä piirteenä oli eri kulttuurisista
ja etnisistä taustoista tulleiden artistien yhdessä esiintyminen ja yhteen
tuleminen. Ohjelmassa senegalilainen artisti Prof. Ndioba esitti
yhdessä Saaren kanssa säveltämänsä
Jamm (Hengitämme samaa ilmaa)
-kappaleen.
Vuosi 2020 osoitti mitä selvimmällä tavalla, kuinka totta tuon
laulun viesti on. Se mitä tapahtuu
yhdellä puolella maailmaa, voi
käden käänteessä vaikuttaa ihmiskohtaloihin sen toisella puolella.
Samalla mennyt vuosi osoitti, että
Kiinalla on tässä globaalien vaikutussuhteiden kokonaisuudessa mitä
keskeisin merkitys. Kiinan asiat
eivät ole vain Kiinan, vaan myös
maailman asioita.
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Olemme osa samoja toimitusketjuja ja maailmantaloutta
Koronaepidemian
ensi
vaihe
Kiinassa toi pintaan ne moninaiset kytkökset, jolla Kiinan talous
on tullut osaksi maailmantaloutta.
Erityisesti Kiinan rooli yritysten
erinäisten toimitusketjujen keskiössä kävi ilmi ja vaikutti myös
suomalaisten yritysten toimintaan
lähes välittömästi, niin Kiinassa
kuin sen ulkopuolella.
Kiinan talous kasvoi keväällä
2020 hitainta vauhtiaan neljään

”

Maailman suurimpana kasvihuonekaasupäästöjen
tuottajana Kiinalla on
merkittävä rooli siinä,
millaista ilmaa hengitämme lähivuosikymmeninä.

vuosikymmeneen. Tämä ei ole
voinut olla vaikuttamatta myös
maailmantalouden kasvuun. Yhtä
lailla Kiinan talouden verrattain
nopea toipuminen on tekijä, joka
on tukemassa yritysten palautumista ympäri maailman nopeammin kuin jos ne olisivat vain
kotimarkkinoidensa tai muiden
markkinoiden varassa.
Miten Kiinan keinot elpyä
koronarajoitusten
vaikutuksista
vaikuttavat sen omaan ja maailmantalouteen pitkällä aikataululla,
on vielä arvailujen varassa. Maan
hallitus oli juuri muutamaa vuotta
ennen koronapandemiaa alkanut
suitsia globaalin finanssikriisin
jälkeen laukalle lähtenyttä velkaantumista. Koronaelvytys on tarkoittanut Kiinassa, kuten monessa
muussakin maassa, finanssipolitiikan kurinalaisuuden löystymistä
ja paljon laittamista voimakkaan
kasvun varaan.

Terveysturvallisuutemmekin riippuu kansainvälisestä yhteistyöstä
Vähemmälle huomiolle koronakeskustelussa on jäänyt se, että yllättävälläkin tavalla eri maat, idästä
länteen ja pohjoisesta etelään,
poliittisesta järjestelmästä toiseen,
ovat suhtautuneet koronaan niinkin yhtenäisesti. Valtaosassa maita
ihmisten terveys on laitettu ensisijalle, siitäkin huolimatta, että
rajoitustoimet ovat aiheuttaneet
merkittäviä ja kenties kauaskantoisia taloudellisia tappioita.
Kiina on korostanut koronapandemian torjunnassa kansainvälistä yhteistyötä. Sen toiminta
on ollut tässä suhteessa kuitenkin
kaksijakoista. Yhtäältä se on valtavalla lääkinnällisten tarvikkeiden
tuotannollaan auttanut suojautumista ympäri maailman. Toisaalta
sen toimien läpinäkyvyyden puute
epidemian alkuvaiheessa ja vitkastelu Maailman terveysjärjestön
(WHO) tutkimusryhmän päästämisessä maahan on herättänyt
epäluottamusta, joka on syönyt
pohjaa kansainväliseltä yhteistyöltä.
Tärkeämpää kuin katsoa peruutuspeiliin on katsoa, mitä on
edessä. Kiinan osalta tämä tarkoittaa ennen kaikkea, mitä maan
viranomaiset aikovat tehdä ilmeisen suurelle eläinterveysongelmalle
maassa. Oli viruksen alkuperää
selvittävien tutkimusten lopputulos
mikä tahansa, on Kiinalla ja siten
mahdollisesti koko maailmalla
edessään toistuvia elintarviketur-
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Kirjoituksia kungfutselaisuudesta
luenta- ja keskustelusarja ylellä
Yle Radio 1 klo 15.30 ja Yle Areena

Aurinkoinen päivä Wuhanissa, kuva: Jiawei Cui
vallisuuteen ja ihmisten terveyteen
liittyviä kriisejä, ellei ongelmaan
haeta mittavia ratkaisuja.
Tässä olisi myös kansainvälisellä
yhteistyöllä paikkansa. Kiina ei ole
ainoa maa, jossa on vastaavia ongelmia. Ne koskettavat merkittää osaa
kehittyvistä maista. Mikäli Kiina
suhtautuisi yhteistyöhön tavalla,
jossa ensiksi korostuvat yhteiset,
kansainvälisen yhteisön edut, olisi
näkymä tulevaan huomattavasti
nykyistä
valoisampia. Tuskin
mikään maa tai kansakunta on
hakemassa asiassa syyllistä, koska se
ei johda mihinkään ja itse ongelma
jäisi
mitä
todennäköisimmin
ratkaisematta.
Millaista ilmaa hengitämme 2030
tai 2060?
Maailman suurimpana kasvihuonekaasupäästöjen tuottajana Kiinalla
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on merkittävä rooli siinä, millaista
ilmaa hengitämme lähivuosikymmeninä. Kiina on asettanut
tavoitteekseen päästöjen saamisen
laskuun vuonna 2030 tai kenties
jo sitä ennen ja hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2060
mennessä.
Kiinan tavoitteissa on hyvää.
Ensinnäkin ne ovat riittävän
konkreettisia ollakseen tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden
mitattavissa. Toiseksi ne antavat
poliittisen signaalin, jolla kaikissa
yhteiskunnissa, mutta varsinkin
Kiinan yhteiskunnassa on erityinen
painoarvo.
Asiantuntijoiden mukaan Kiinan kyseiset tavoitteet herättävät
kuitenkin myös kysymyksiä. Yksi
kysymyksistä on, miten Kiinan
päästöt kehittyvät ennen vuotta
2030. Ottaako se kaiken irti lähivuosista kasvattaen päästöjään

ennen kuin katto tulee vastaan?
Kyseiset tavoitteet näyttävät myös
asettavan valtavat paineet ja tarpeet
muun muassa investoinneille
vuoden 2030 jälkeen vuoden 2060
tavoitteeseen pääsemiseksi.
Ei siten ihme, että merkittävä osa
muuta maailmaa, Euroopan unioni
mukaan lukien, hakee yhteistyötä
Kiinan kanssa ilmastonmuutoksen
torjumiseksi. Kysymyksessä on yksi
maailman kohtalonkysymyksistä,
jonka luulisi herättävän kiinnostusta myös Suomessa, mukaan
lukien nuorissamme Kiinan kehitystä kohtaan. Sillä todellakin,
hengitämme 1,4 miljardin kiinalaisen ja reilun 6 miljardin muun
ihmisen kanssa samaa ilmaa.
Mikko Puustinen
Suomi–Kiina-seuran
puheenjohtaja

Sarja jatkuu kerran viikossa arviolta
kesään 2022. Jaksot julkaistaan
Areenassa temaattisina, 10–30
jakson kokonaisuuksina. Kolme
johdantojaksoa julkaistaan 6.2. ja
ensimmäinen laajempi temaattinen kokonaisuus – Mestari Kongin
keskustelut (17 jaksoa) – julkaistaan
lauantaina 27.2.
Kungfutselaisuus on oppisuunta, joka on yli 2000 vuoden
ajan toiminut itäaasialaisten
yhteiskuntien selkärankana. Se
on edelleen erottamaton osa
maailmankatsomusta Kiinassa ja
vaikuttaa nykyisinkin vahvasti
kiinalaiseen keskusteluun arvoista,
yhteiskunnallisista käytännöistä ja
tapakulttuurista.
Sarjassa luetaan kungfutselaisuuden suurimmat klassikot
kuten Mestari Kongin keskustelut
ja Mengzi. Lisäksi sarjassa luetaan
laajoja otteita oppisuunnan
myöhempien kehittäjien kirjoituksista, esimerkiksi Xunzilta ja
uuskungfutselaisilta kirjoittajilta.
Suuri osa näistä kirjoituksista on
suomennettu ensimmäistä kertaa
tätä sarjaa varten. Suomentaja on
sinologi, tutkija ja tietokirjailija
Jyrki Kallio.
Sarjan ytimessä kulkevat
pohdinnat kunniallisuudesta ja
kuuliaisuudesta, oikeamielisestä
hallinnosta, hierarkiasta ja harmoniasta – ja yhtä lailla yksilön
vastuusta ja vapaudesta opiskeluun
ja itsensä kehittämiseen sekä

Asiantuntijat Jyrki Kallio, Riika-Leena Juntunen ja Eero Suoranta.
Kuva: Hannele Kurkela / Yle

kehotuksista vallan ja hallinnon
uudistamiseen.
Sarja alkaa kolmella johdantojaksolla. Kiinalaisen ajattelun ja
kulttuurin asiantuntijat keskustelevat kungfutselaisuuden synnystä
ja historiasta, sen henkisestä ja
yhteiskunnallisesta ympäristöstä,
keskeisistä käsitteistä, koulukunnista ja oppisuunnan vaikutuksesta
nykypäivän Kiinaan.
Varsinaisia luentajaksoja sarja
sisältää n. 70. Luentaosuuksien
tueksi asiantuntijat avaavat ja
tulkitsevat kunkin luennan keskeisiä teemoja ja painopisteitä.

Suomennos: Jyrki Kallio.
Runojen suomennos: Pertti
Nieminen. Keskustelijoina asiantuntijat Riika-Leena Juntunen,
Jyrki Kallio, Minna Valjakka, Eero
Suoranta, Matti Nojonen.
Äänisuunnittelu: Marko Kataja
Toimittaja, tuottaja: Juha-Pekka
Hotinen
Lukija: Pekka Savolainen
Kirjoituksia
kungfutselaisuudesta
-sarja on massiivisen yleissivistävän trilogian päätösosa. Trilogian
aiemmat osat, Koraani ja Pyhiä
kirjoituksia juutalaisuudesta, ovat
edelleen kuunneltavissa Areenassa.
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Juhlavuoden vähemmän
juhlavaa taustaa
Suomen ja Kiinan kansantasavallan diplomaattisten suhteiden varhaisella solmimisella ylpeillessämme pitäisi meidän muistaa myös asian vähemmän juhlava tausta,
huomauttaa Veli Rosenberg
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valtioiden puoleen ja pyysi niitä tunnustamaan vasta
syntyneen valtionsa. Suomella ei vuoden 1949 lopussa
ollut Kiinassa diplomaattista edustustoa, vaan Ruotsin
Shanghaissa sijainnut suurlähetystö hoiti myös Suomen
asioita Kiinassa. Diplomaattina ja lehtimiehenä komean
uran tehnyt Heikki Brotherus kertoo muistelmateoksessaan Ritarikadun salaisuudet (Weilin & Göös,
Porvoo 1985) Kiinan kansantasavallan tunnustamisasiasta seuraavaa:

Kuva: Pietinen Aarne Oy, Helsingin kaupunginmuseo

L

okakuun 28. päivänä 2020 juhlittiin Suomessa ja
Kiinan kansantasavallassa maitten välisten diplomaattisuhteiden solmimisen 70-vuotispäivää.
Monesti kuulee juhlapuheissa sanottavan, että Suomi
oli yksi ensimmäisiä länsimaita, joka solmi diplomaattiset suhteet nuoreen Kiinan kansantasavaltaan. Suomi
tunnusti Kiinan kansantasavallan 13. tammikuuta
1950. Mutta kuinka kaikki loppujen lopuksi tapahtui
ja ketkä tapahtumiin vaikuttivat? Oli aika täpärällä,
sillä kaikki olisi voinut mennä toisin ja Suomen diplomaattisuhteet Kiinan kansantasavallan kanssa voineet
lykkääntyä usealla vuodella.
Mutta milloin Kiinan kansantasavalta puolestaan
tunnusti Suomen tasavallan? Suomen ei ole tarvinnut
lähettää Kiinan kansantasavallalle tunnustamispyyntöä,
sillä Suomi on Kiinan kansantasavaltaa vanhempi valtio
ja Kiinan kansantasavallan katsotaan olevan kansainvälispoliittisesti Kiinan tasavallan (perustettiin 1911)
seuraajavaltio. Kiinan tasavalta taas oli tunnustanut
Suomen tasavallan 1. heinäkuuta vuonna 1919. Diplomaattiset suhteet Suomen tasavallan ja Kiinan tasavallan välille solmittiin maaliskuussa 1923.
Lokakuun 1. päivänä 1949 julistettiin Kiinan
kansantasavalta perustetuksi pitkällisen sisällissodan
päätteeksi. Nuori kansantasavalta kääntyi maailman

”Kuuluimme poliittisen osaston reviiriin.
Päällikkönä T. O. Vahervuori, aina iloisena ja
tyytyväisenä. Hänen lähin apulaisensa oli Armas
Yöntilä, kokenut työhevonen, joka sodan aikana
oli toiminut pääkonsulina Hampurissa. - - Leipätyössään Yöntilä oli moitteeton. Kenties voi
sanoa, että aloitteellisuus puuttui häneltäkin.
Kerran se oli koitua hänen kohtalokseen.
Ministeriöön oli tullut ylipitkä sähkösanoma
Kiinasta. Siinä pyydettiin uuden punaisen Kiinan
tunnustamista. Sähke tuli tietenkin Vahervuorelle, joka siirsi sen muitta mutkitta Yöntilälle.
Kun ohjeita ei tullut, tämä lähetti sen arkistoon
merkinnällä aa (ad acta), joka tietää kysymyksen
hautaamista. Muutaman kuukauden kuluttua

9

”

Porvariedustajilla ei
todellakaan näyttänyt
olevan ”hoksnottia” Kiinan
mahdollisia markkinoita
kohtaan.

Fagerholm rupesi kyselemään, mitähän mahdollisesti on tehty Kiinasta tulleelle tunnustuspyynnölle, jonka vastaanottoakaan ei ole tunnustettu.
Löytyihän sähkösanoma, ja Kiina tunnustettiin
välittömästi. Varsinaista vahinkoa ei aiheutunut, sillä Suomi oli kuitenkin ensimmäisten
tunnustajien joukossa. Tämä seikka on usein
Kiinassa mainittu puhuttaessa hyvistä suhteista
Suomeen. En tiedä, oliko Yöntilällä ollut kiire
golfkentälle, mutta syy pantiin joka tapauksessa
hänen niskoilleen. Vahervuori ei ottanut vastuuta
kantaakseen.”
Brotherus muistaa muutamia yksityiskohtia hieman
epätarkasti. Ulkoministeriöön tullut sähke ei tullut
suoraan Kiinasta, vaan se tuli Suomen Tukholman
edustuston kautta Ruotsin suurlähetystöltä Shanghaista. Lisäksi hän ei ehkä tuntenut tapahtumaketjua
pääministeri K.-A. Fagerholmin yhteydenottoa edeltäneeltä ajalta eikä sitä mikä sai pääministerin kyselemään
asian perään. Kirjallinen eduskuntakysely sai pääministeri Fagerholmin ottamaan yhteyttä ulkoasiainministeri
Carl Enckelliin.
Tammikuun 11. päivänä jätti nimittäin kuusi
Suomen Kansan Demokraattisen Liiton kansanedustajaa, ensimmäisenä allekirjoittajanaan kansanedustaja
Atos Wirtanen, Eduskunnassa, Urho Kekkosen toimiessa puhemiehenä, hallitukselle kirjallisen kysymyksen,
joka kuului näin:
Eduskunnan Herra Puhemiehelle.
Lokakuun 1. päivänä 1949 julistautui Kiina
kansantasavallaksi. Tämä viime vuoden histo-
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riallinen merkkitapaus on jo huomattavasti
vaikuttanut maailman poliittisiin ja valtiollisiin
suhteisiin. Olihan täten maapallon vanhin ja
suurin kansakunta siirtynyt kansandemokratioiden piiriin.
Useat valtiot ovat jo tunnustanet Kiinan kansantasavallan. Ensimmäiseksi Neuvostoliitto, aivan
äskettäin Norja ja Tanska. Budjettikäsittelyn
aikana esitettiin Hallitukselle kysymys, oliko
Hallitus harkinnut Kiinan kansantasavallan
tunnustamista ja milloinka tämä oli odotettavissa. Hallituksen taholta ei annettu mitään
vastausta.
Edellä esitetyn perusteella ja viittaamalla valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momenttiin esitämme
valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen.
Onko Hallitus harkinnut kysymystä Kiinan
kansantasavallan tunnustamisesta, ja jos on, niin
milloin on odotettavissa tämä tunnustaminen?
Helsingissä tammikuun 11 p. 1950.
Atos Wirtanen,
Eino Kilpi,
Esa Hietanen,

Arvo Riihimäki,
Toivo Sormunen,
Gösta Rosenberg.

Edellä esitetyssä kirjallisessa kysymyksessä viitataan
budjettikäsittelyn yhteydessä jo esitetyn hallitukselle
kysymys siitä, milloin Suomi tunnustaa Kiinan kansantasavallan. Tässä Eduskunnan pöytäkirjan kertomaa
vuoden 1950 budjettikäsittelyn ulkoasiainhallinnon
kohdan käsittelyn yhteydessä käydystä keskustelusta 9.
päivänä joulukuuta 1949 Eduskunnassa, puhemiehenä
Kekkonen:
Ed. A. Wirtanen: [Atos Wirtanen, ensin SDP:n
1936-1946 ja sitten SKDL:n kansanedustajana
1946-1954]
Herra puhemies!
Siitä huolimatta, että STT mielestäni hoitaa
informatiotoimintaansa aika yksipuolisesti, niin
pidän todennäköisenä, että maan hallitus on
tietoinen siitä, että verrattain äskettäin perustettiin eräs uusi valtio, eräs, voisi sanoa raskaansarjan valtio, nimittäin Kiinan kansantasavalta.
Silloin kun Israelin valtio perustettiin, niin senaikainen hallitus hyvin nopeasti tunnusti tämän

uuden tulokkaan itsenäisten valtioiden piiriin.
Valitan, ettei ulkoministeri ole täällä läsnä, jotta
minä voisin esitellä hänelle kysymyksen, onko
hallitus harkinnut Kiinan [kansan!] tasavallan
tunnustamista ja milloinka se voisi tulla aktuelliksi. Mahdollisesti joku muu hallituksen jäsen
tietää jotain tästä. Olisi hyvä, jos eduskuntakin
saisi tietää hallituksen aikomuksista tässä asiassa.
Ed. P. Leskinen: [SKDL:n kansanedustaja Paavo
Leskinen, kansanedustajana 1945-1952]
Kun ed. A. Wirtanen äskeisessä lausunnossaan
ohimennen viittasi myöskin sellaiseen mahdollisuuteen, että Suomi järjestäisi itsellensä edustuksen Kaukoitään, nimenomaan uuteen kansandemokraattiseen Kiinaan, niin se näytti herättävän
erikoista hilpeyttä porvarillisten edustajien
keskuudessa (Hilpeyttä). Kaikki tiedämme, jotka
ovat kansanedustajia, että meillä suunnitellaan
kaupallisen edustuksen järjestämistä Japaniin.
Meidän kauppapoliittiset elimemme pitävät sitä
täysin asianmukaisena niinkuin onkin (naurua
eduskunnasta) - naurakaa te vain! Mutta kun
me täältä vasemmalta teemme huomautuksia
hyvässä mielessä, että nyt olemme tulleet jo
siihen historialliseen ajankohtaan, että tällaisen
edustuksen järjestäminen näyttää asianmukaiselta
myöskin Kiinan kohdalla, niin tämä ansaitsee
vain naurun hymähdyksen ja epäsuopeutta
meidän porvarillisten edustajaimme piirissä.
Sallikaa minun kysyä, kun me elämme niissä
suurissa taloudellisissa vaikeuksissa kuin elämme
ja m. m. siitä syystä, että vienti ei tahdo löytää
riittävässä määrin markkinoita, pidättekö aivan
tyhjänpäiväisenä markkina-aluetta, joka käsittää
noin neljä ja puolisataamiljoonaa ihmistä ja jotka
nimenomaan massamielessä kuluttavat juuri
sellaisia hyödykkeitä, joita meidän maamme
tuottaa Kaikki tuo mielenosoitus, jollaiseksi
teidän käytöksenne ed. Wirtasen huomautuksen johdosta muodostui, osoittaa, miten vähän
suomalaisella porvarilla yhä vielä ja todellakin on
ulkopoliittista ”hoksnottia”.
Suomi oli poliittisesti hyvin jakautunut vuonna 1949
ja ehdotus Kiinan kansantasavallan tunnustamisesta ja
Suomen diplomaattisen edustuston perustaminen Japaniin ja Kiinaan aiheutti siis Eduskunnassa naureskelua
loppuvuodesta 1949. Porvariedustajilla ei todellakaan

näyttänyt olevan ”hoksnottia” Kiinan mahdollisia
markkinoita kohtaan.
Ulkoministeri Carl Enckell vastasi kirjalliseen eduskuntakyselyyn 26. tammikuuta 1950 seuraavasti:
-Vastauksena tähän kysymykseen ilmoitan kunnioittavasti seuraavaa: Suomessa ei syksyn 1939
jälkeen ole ollut Kiinassa diplomaattista edustajaa
vaan ainoastaan Shanghaissa toiminut lähetetty
konsuli. Sen jälkeen kun Japanin viranomaiset
vuonna 1944 sulkivat tämän viraston ei Suomella
ole ollut Kiinassa minkäänlaista edustusta vaan
Ruotsin sikäläinen lähetystö ja konsulinvirastot
ovat eri tapauksissa antaneet apuaan Kiinassa
oleville Suomen kansalaisille.
Taistelun kahden sotivan puolen kesken Kiinan
mantereella jatkuessa ei niin muodoin katsottu
olevan aihetta ryhtyä toimenpiteisiin diplomaattisen tai konsuliedustuksen uudelleen järjestämiseksi
aikaisemman hallituksen kanssa, johon Suomen
suhteet käytännössä olivat katkenneina, vaan
haluttiin jäädä odottamaan olojen vakiintumista.
Ruotsin Shanghaissa olevan konsuliedustajan
välityksellä ulkoasiainministeriö on saanut jäljennöksen Kiinan kansantasavallan perustamista
koskevasta julistuksesta, jossa kansantasavallan
hallitus m. m. ilmoittaa olevansa halukas solmimaan diplomaattiset suhteet jokaiseen vieraaseen
hallitukseen, joka on halukas noudattamaan tasaarvoisuuden, keskinäisen edun ja molemminpuolisen alueellisen koskemattomuuden ja suvereenisuuden periaatteita. Perehdyttyään tähän
asiakirjaan ja hankittuaan ulkoasiainministeriön
välityksellä selvityksen siitä, että sitä oli pidettävä
nimenomaisena tunnustuspyyntönä, joka Kiinan
hallituksen tarkoituksen mukaisesti oli saatettava myös Suomen hallituksen tietoon, hallitus
ryhtyi toimenpiteisiin asian esittelemiseksi
Tasavallan Presidentille tammikuun 13 päivänä.
Valtioneuvostossa mainittuna päivänä tapahtuneessa esittelyssä Tasavallan Presidentti päättikin
tunnustaa Kiinan kansantasavallan, josta ulkoasiainministeri samana päivänä sähkeellä ilmoitti
Kiinan ulkoasiainministerille.
Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1950
Ulkoasiainministeri Carl Enckell
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Kuva: Reino Loppinen

Suurlähettiläs Arto Mansala kirjoittaa muistelmateoksessaan Asemapaikkana Peking (Siltala, Helsinki 2020)
tunnustamistapahtumista vielä hiukan tarkemmin
seuraavasti:
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Maon perustama Kiinan kansantasavalta oli heti
valmis solmimaan suhteet ”jokaiseen vieraaseen
hallitukseen, joka on halukas noudattamaan
tasa-arvoisuuden, keskinäisen edun sekä molemminpuolisen alueellisen koskemattomuuden
ja suvereenisuuden vaatimusta”. Asiaa koskeva
ilmoitus annettiin maassa tuolloin edustettuna
olleille ulkovaltioille tiedoksi.
Suomella ei toisen maailmansodan päätyttyä
ollut Kiinassa enää edustustoa. Lokakuun lopulla
1949 uudet vallanpitäjät kääntyivät Shanghaissa
toimivan Ruotsin suurlähetystön puoleen, jotta
alkuperäinen ilmoitus saataisiin välitetyksi
myös Suomeen. Viikkoa myöhemmin sanoma
saapui Ruotsin ulkoministeriön sekä Suomen
Tukholman-lähetystön välityksellä Helsinkiin.
Ulkoministeriössä Ritarikadulla kaikki ei kuitenkaan mennyt mallikkaasti. Poliittisella osastolla
päätettiin, ettei kiinalaisten ilmoitus antanut
Suomen taholta aihetta toimenpiteisiin, ja
kyseinen dokumentti haudattiin asianmukaisesti
numeroituna sekä loppuun käsiteltynä arkiston
kätköihin.
Ei mennyt aikaakaan, kun äärivasemmiston
lehdet alkoivat Suomessa kärkkäästi arvostella
silloisen sosiaalidemokraattien vähemmistöhallituksen pääministeri K. A. Fagerholmia, joka ”ei
halunnut tunnustaa Kiinan kansantasavaltaa”.
Väitteistä suivaantuneena pääministeri otti heti
pyhien mentyä vuoden 1950 alussa yhteyttä
ulkoministeri Carl Enckelliin selvittääkseen, mikä
oikein esti Suomea tunnustamasta uutta Kiinaa.
Fagerholm sai ministeriltä vastauksen, jonka
mukaan ”valtiot tapaavat tehdä jollain tavoin tiettäväksi odottavansa tunnustamista, mutta Kiina
ei ollut sitä tehnyt”. Tämän kuultuaan pääministeri päätteli, ettei ”asiasta ole syytä riidellä”.
Hän oli tottunut kommunistien ja kansandemokraattien häneen ja hallitukseensa kohdistamaan
jatkuvaan kritiikkiin.
Myöhemmin samana päivänä Enckell palasi
kuitenkin kaikella kiireellä asiaan ja Fagerholmin
mukaan ”sätti vähemmän kaunein sanankääntein virkamiehiään”, jotka olivat unohtaneet
asian. Toisen maailmansodan ja vaaran vuosien

jäljiltä ulkoministeriö ei tuolloin ollut parhaassa
iskukunnossa. Seuraavaksi ulkoministeri soitti
presidentti J. K. Paasikivelle kertoakseen tapahtumasta ja sopiakseen asian pikaisesta hoitamisesta.
Tunnustaminen tapahtui 13.1.1950. Päätöksen
perusteluissa todettiin ”kommunistien hallitsevan
valtaosaa Kiinan mantereesta”, joten Suomen
kaupallisten ja muitten intressien valvomista
Kiinassa saatettiin vastedes hoitaa ainoastaan
kansantasavallan hallituksen suostumuksella.
Viivästyksestä huolimatta Suomi ehti mukaan
hyvään seuraan ja oli Tanskan, Norjan ja Ruotsin
ohella Kiinan kansantasavallan ensimmäisinä
tunnustaneiden länsimaiden joukossa.
Suurlähettiläs Mansala kuvaa tapahtumat ja niiden
taustat melko kattavasti, mutta jättää mainitsematta
SKDL:n kirjallisen eduskuntakyselyn. Hän viittaa
”äärivasemmiston lehdistön kirjoitteluun”, mutta
lehtikirjoittelu ei suoraan olisi pakottanut pääministeri
Fagerholmia toimiin. Kirjallinen eduskuntakysely sen
sijaan vaati pääministeriltä vastauksen ja pakotti heti
selvittämään asian taustat. Niinpä pääministeri soitti
ulkoministerille, joka alun selittelyn jälkeen puolestaan
vaati selvitystä ulkoasiainministeriön poliittiselta osastolta. Niin ulkoministeri palasi asiaan alaisiaan ”vähemmän kaunein sananmuodoin sättien” ja kertoi asiain
kulun pääministerille.
Presidentti J. K. Paasikivi kommentoi Kiinan tunnustamisasiaa päiväkirjassaan seuraavasti:
J. K. Paasikiven päiväkirjat 1944-1956 II osa
(WSOY, Porvoo, Juva 1986):
11.1.-50
Enckell soitti ja puhui Kiinan tunnustamisesta.
Vahervuori oli pannut arkistoon Gripenbergin
[Georg Gripenberg, Suomen lähettiläs Ruotsissa]
jo kauan sitten saapuneen kirjeen, jossa ilmoitettiin, että Kiinan puolesta oli tehty anomus
tunnustamisesta, ja oli unohtanut asian. Nyt
vasta asia on muistettu.
Sovimme Enckellin kanssa, että asia esitellään
ylihuomenna, perjantaina 13.1.-50.
Kiinan kansantasavallan tunnustaminen eteni nyt
nopeasti, tai oikeammin hyvin nopeasti, jahka toimeen
tartuttiin. Suomi oli 23. uuden Kiinan tunnustanut
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valtio. Ennen Suomea Kiinan kansantasavallan olivat
tunnustaneet Neuvostoliitto ja kaikki Itä-Euroopan
maat sekä Kiinan tärkeät naapurimaat Intia, Nepal
ja Pakistan. Länsimaista tunnustamisen olivat ennen
Suomea tehneet Yhdistynyt kuningaskunta, Sveitsi,
Tanska, Norja ja Ruotsi. Diplomaattiset suhteet solmittiin nekin pian, 28. lokakuuta 1950 ja samalla päätettiin
edustuston perustamisesta Pekingiin. Diplomaattisten
suhteiden solmimisessa Suomi oli 17. maa (tai 18.,
mikäli Sveitsin ulkopolitiikassa edustama Liechtenstein
lasketaan tässä erikseen diplomaattiset suhteet solmineeksi maaksi), joka oli solminut diplomaattiset suhteet
Kiina kansantasavaltaan. Ennen Suomea oli diplomaattiset suhteet ehtinyt länsimaista solmia Ruotsi, Tanska
ja Sveitsi.
On mielenkiintoista pohtia milloin Suomi olisi ensin
tunnustanut ja sitten solminut diplomaattisuhteet
Kiinan kansantasavallan kanssa, mikäli asiassa ei olisi
pantu toimeksi vuoden 1950 alussa. Asia olisi saattanut viipyä, sillä ensinnäkin eduskunnan istuntokauden
oli ollut tarkoitus päättyä tammikuun alkupäivinä,
mutta lakkotilanteen vuoksi eduskunta oli poikkeuksellisesti koolla vielä 11. päivänä tammikuuta, jolloin
kuusi SKDL:n kansanedustajaa esittivät kirjallisen
kysymyksensä Kiinan tunnustamisesta hallitukselle.
Tämän jälkeen 15.-16. päivinä tammikuuta pidettiin
presidentin valitsijamiesvaalit ja kuukautta myöhemmin 15. helmikuuta tuli J. K. Paasikivi valituksi toiselle
kaudelle tasavallan presidentiksi. Diplomaattisten
suhteiden solmiminen olisi myös viivästynyt, ellei se
olisi tapahtunut 28. lokakuuta 1950, sillä sota Koreassa oli eskaloitumassa. Kiina liittyi sotaan lähettämällä
”vapaaehtoisjoukkonsa” Kim Il-sungin joukkojen
tueksi ja hyökkäykseen koko rintaman leveydeltä 25.
marraskuuta 1950 Etelä-Korean ja YK:n joukkoja
vastaan. Tässä tilanteessa Suomi ei olisi voinut solmia
diplomaattisia suhteita sotaa käyvän valtion kanssa.
Diplomaattisten suhteiden solmimisessa, länsimaiden osalta, tulee neljän vuoden tauko Suomen Kiinan
kansantasavallan kanssa 28. lokakuuta 1950 solmimien
suhteiden jälkeen juuri Korean tilanteen vuoksi, kunnes
Norja lokakuun 5. 1954 solmi diplomaattiset suhteet
Kiinan kansantasavallan kanssa. Maailman maista vain
Pakistan solmi 21. toukokuuta 1951 diplomaattisuhteet Suomen ja Norjan suhteiden solmimisen välissä.
Pitäisikö juhlapuheissa siis muistaa kiittää Atos
Wirtasta ja SKDL:ää Kiinan kansantasavallan nopeasta
tunnustamisesta ja ihmetellä porvariston tuolloin heikkoa ”hoksnottia” ulkopoliittisissa asioissa. No, ainakin
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Atos Wirtanen

meidän suomalaisten olisi hyvä muistaa, että päätöksenteko oli tuolloinkin riippuvaista erilaisten näkökantojen punnitsemisesta ja siitä millainen näkemys niiden
pohtijoilla oli tulevaisuudesta. Meidän kannattaisi
myös suhteiden varhaisella solmimisella ylpeillessämme
muistaa asian vähemmän juhlava taustansa.
Veli Rosenberg
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A l o i t ta a k o
Kiinan kommunistisen
puo lue e n juh lav u osi
sen loppulaskennan?
Puolueen päämääriä ohjaa Kiinan vuosituhantinen perinne, kirjoittaa
Aurinkoterassin viisas vanhus, ja varoittaa puoluetta vauhti- ja sanasokeudesta

Kuva: Markus Winkler

K
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iinan kommunistinen puolue (KKP) täyttää sata vuotta 23.7.2021. Neuvostoliiton
kommunistisen puolueen kohtalon välttäminen on KKP:lle kaikki kaikessa, ja siksi juhlavuosi
on tärkeä. Neuvostoliiton puoluehan ei kestänyt
edes täyttä kolmea neljännesvuosisataa. Juhlavuotta
on valmisteltu pitkään, jotta sitä voitaisiin viettää
kaikin puolin komeasti. Koronapandemia sotki
suunnitelmia siltä osin, että ”kohtalaisen hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisen loppuunsaattamista” jouduttiin lykkäämään. Tavoitteeseen, jonka
määritelmäksi oli asetettu henkeä kohden lasketun
kansantuotteen kaksinkertaistuminen vuoden 2010
luvusta, ei vielä päästykään talouskasvun nolostuttavasti tyrehdyttyä.
Ei ihme, että puolue on pyrkinyt tiukasti estämään muut nolouden aiheet: Xinjiangin muslimiväestö on pantu kuriin keinoin, joita voidaan luonnehtia kulttuuriseksi kansanmurhaksi. Hongkongin
”yhden maan ja kahden järjestelmän” periaate on
käytännössä romutettu. Taiwanilaisille osoitetaan
sotilaallisten voimannäyttöjen avulla, että irtautuminen emämaasta ei tule kysymykseen. Puolueen
johtajan Xi Jinpingin vallasta on tehty ehdotonta ja

rajatonta.
Miksi juuri edellämainitut asiat – taloudellinen
hyvinvointi, kansallinen yhtenäisyys, separatismin
torjuminen ja vallan keskittäminen – ovat KKP:lle
tärkeitä? Vastaus on, että mikään ei ole uutta kiinalaisen auringon alla. Aurinkoja voi sitä paitsi olla
vain yksi, ja rahvaalla voi olla vain yksi kuningas,
kuten jo muinaisessa Muistiinpanoja rituaaleista
-teoksessa todetaan.
Nyky-Kiinan yhteiskuntajärjestelmän juuret
ovat kaukana keisariajassa. Poliittisen keskustelun
ydinkäsitteet ovat säilyneet samoina jo yli kahden
vuosituhannen ajan. Kiinan kommunistinen
puolue ammentaa valtansa oikeutuksen samoista
lähteistä kuin kaikki Kiinan hallitsijat ennen sitä.
Perinne on muodostunut entistä tärkeämmäksi
sosialismin aatteellisen pääoman huvettua olemattomiin.
Keisarillisessa Kiinassa hallitsija sai valtansa
oikeutuksen Taivaasta. Mikäli hallitsijalla ei ollut
Taivasta puolellaan, hänen suistamisensa valtaistuimelta oli oikeutettua. Maan ajautuminen kaaokseen oli varma merkki taivaallisesta epäsuosiosta.
Mikään ei aiheuttanut kaaosta niin helposti kuin
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Deng Xiaoping

Sun Jat-sen
valtakunnan hajoaminen ulkoisen vihollisen tai
sisällissodan takia. Toisin sanoen valtakunnan yhtenäisyys oli vakauden ja sitä kautta vallan oikeutuksen perusta.
Keisarikunnan viralliseksi ideologiaksi nousi
Han-kaudella ajanlaskun alun tietämillä kungfutselaisuus. Opin isän, Mestari Kongin (Kungfutsen),
mukaan yhtenäisyys oli vallinnut kaukana menneisyydessä, ja silloin oli eletty myös rauhan ja yhteisöllisyyden aikaa. Varhaiset kungfutselaiset oppineet halusivat mielistellä keisareita ja projisoivat
yhtenäisyyden, rauhan ja yhteisöllisyyden ihanteen
tulevaisuuteen antaen ymmärtää, että vallassa ollut
dynastia kykenisi sen saavuttamaan.
Myöhemmin sekä tasavaltalaisen vallankumouksen isä Sun Jat-sen että kommunistivallankumouksellinen Mao Zedong valjastivat muinaisen
kulta-ajan omien vallankumoustensa päämääräksi.
Sunin iskulauseena oli ”Tianxia wei gong”, kaikki
Taivaan alla on kaikkia varten. Mao näki kultaajassa kommunistisen ihanneyhteiskunnan.
Kun Deng Xiaopingin talousuudistusten ja
ulkomaille avautumisen kausi syrjäytti maolaisuuden, kommunistisen utopian tavoittelu jäi takaalalle. Sen sijaan tavoitteeksi otettiin välivaiheen
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Lin Biao
etappi, ”kohtalainen hyvinvointi”, joka on myös
perua vanhoista kungfutselaisista kirjoituksista.
Juuri tämän tavoitteen oli määrä toteutua viime
vuonna.
Yhtenäisyyden tavoittelu ei sen sijaan ole
milloinkaan väistynyt taka-alalle. Puoluejohtaja Xi
Jinpingin politiikan ytimessä on ”Kiinan unelma”,
joka tarkoittaa ”kiinalaisen kansakunnan uudelleenheräämistä”. Siinä taas on kysymys lopullisesta
irtipääsystä niistä nöyryytyksistä, joita siirtomaavallat ja muut ulkovallat ovat Kiinalle kommunistisen
puolueen opettaman historiakäsityksen mukaan
aiheuttaneet. Näistä nöyryytyksistä pahimmat liittyvät Kiinan ydinintresseihin, alueelliseen koskemattomuuteen ja kansalliseen itsemääräämisoikeuteen.
Kommunistisen puolueen mukaan ulkomaat
tukevat separatistisia pyrkimyksiä Tiibetissä ja
Xinjiangissa, lietsovat Kiinan-vastaisuutta Hongkongissa ja haluavat estää Taiwanin liittämisen
osaksi kansantasavaltaa. Siten Kiinan yhtenäisyys
on jatkuvasti vaarassa.
KKP:n näkökulmasta yhtenäisyyttä uhkaavat
myös maan sisäiset tekijät. Sen vuoksi puolue ei
hyväksy toisinajattelua. On tasavaltalaisen vallan-

Li Zehou

Liu Zaifu

kumouksen perua, että ”valtakunnan pelastaminen perikadolta” eli hajaannukselta on politiikassa
kaikkein tärkeintä. Sen varjolla moniäänisyys ja
”satojen kukkien kukkiminen” on tukahdutettu
kerta toisensa jälkeen niin, että Kiinassa ei ole ollut
koskaan ollut valistuskautta. Nyky-Kiinan johtava
yhteiskuntafilosofi Li Zehou lausui 1980-luvulla:

(Li Zehou, ”Qimeng yu jiuwang de shuangchong
bianzou”, Zhongguo xiandai sixiang shi lun, 1987.)

Tämä on nyky-Kiinan historiallinen ironia:
Feodalismi, johon sekoittui valtion perikadon
pelko, esti liberalismia ratkaisemasta yhteiskunnan ongelmia rauhanomaisen ja vähittäisen kehityksen kautta. Siksi katsottiin, että
yhteiskunnan ongelmat piti ”ratkaista perinpohjaisesti ja kertaheitolla” vallankumouksellisen taistelun keinoin. Vallankumouksellinen
taistelu nujersi valistusliikkeen ja liberalistiset
ihanteet (…). Valistuksen ja valtion perikadolta pelastamisen (vallankumouksen)
keskinäistä suhdetta ei ole ratkaistu, eikä siitä
varsinkaan teoreettisesti ole käyty kunnollista
keskustelua. Erityisesti viimeksi kuluneiden
30 vuoden onnettomat laiminlyönnit ovat
tuottaneet suunnattoman määrän kitkerää
satoa.

Nyttemmin KKP on alkanut nähdä myös maan
monikansallisen luonteen pulmallisena. Xi Jinping
haluaa luoda yhden yhtenäisen ”kiinalaisen kansakunnan” ja kiinalaistaa uskonnot. Yhtenäisen
kansakunnan ytimeksi tarkoitettu ”kiinalaisuus”
on valtaväestön, han-kiinalaisten, kieltä ja kulttuuria. Tämän hankkeen seurauksia on nähtävissä niin
Xinjiangissa, Tiibetissä kuin Sisä-Mongoliassakin.
Nämä alueet eivät edelleenkään ole kuin hankiinalaisten asuttamaa varsinaista Kiinaa suojelevia
suojalinnakkeita. Sellaisiksi ne määritteli jo Tšiang
Kaišek 1930-luvulla. Samaan suojalinnakkeiden
sarjaan kuuluvat myös Etelä-Kiinan meri ja Taiwan.
Tämän vanhan perinteen päälle KKP on rakentanut oman järjestelmänsä. Perustuslakinsa mukaan
Kiinan kansantasavalta on kansan demokraattiseen diktatuuriin perustuva sosialistinen valtio.
Valta Kiinassa kuuluu kansalle – ei kansalaisille,
eikä kansallekaan suoraan vaan kansankongressijärjestelmän välityksellä. Kansankongressit kuten
muutkin valtioelimet toteuttavat demokraattista
sentralismia.
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Kuva: Markus Winkler

KKP:n analyysin mukaan Neuvostoliiton
kommunistisen puolueen vallan kaatuminen oli
seurausta sen horjuvaisesta johdosta ja ideologisesta
heikkoudesta. Tästä syystä Xi Jinpingistä on tehty sekä
KKP:n ydin että valtakunnan ruorimies ja luotsi.
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Puhemies Mao Zedong kirjoitti demokraattisesta
sentralismista: ”Ottakaa kansanjoukkojen ajatukset
ja keskittäkää ne, menkää sitten kansanjoukkojen
luo, pitäkää hellittämättä kiinni näistä ajatuksista
ja toteuttakaa ne.” Eli byrokraattien tulee kerätä
kansalta mielipiteitä, koota ne sopivalla tavalla
politiikaksi ja johtaa sitten politiikan toteuttamista.
Näin toimien ei tarvita vaaleja vaan gallupit riittävät.
Perustuslain mukaan demokraattisen diktatuurin johdossa on työväenluokka. Sitä taas itseoikeutetusti edustaa KKP. Oikeusvaltion Kiinassa korvaava
”sosialistinen oikeusvaltio” tarkoittaa, että puolueen
asemaa ei saa kyseenalaistaa.
Jotta valtio säilyy yhtenäisenä, täytyy myös
puolueen olla johtoa myöten yhtenäinen. Marsalkka
Lin Biao varoitti Maoa ennen kulttuurivallankumousta, että vaikka moni dynastia oli kaatunut
kansannousuun, itse vallansiirto oli tapahtunut
palatsikaappauksena. Sellaisen estämiseksi Mao
aloitti kulttuurivallankumouksen ja sai itse kaapattua vallan lopullisesti itselleen.
KKP:n analyysin mukaan Neuvostoliiton
kommunistisen puolueen vallan kaatuminen oli
seurausta sen horjuvaisesta johdosta ja ideologisesta
heikkoudesta. Tästä syystä Xi Jinpingistä on tehty
sekä KKP:n ydin että valtakunnan ruorimies ja
luotsi. Puoluejohtajan toimikausien rajoittaminen
on purettu, ja Xin henkilöpalvonnassa on piirteitä
Maon ajoista.
Historia auttaa ennustamaan, että seuraavassa
puoluekokouksessa vuonna 2022 Xin asema vahvistetaan määräämättömäksi ajaksi. Hänen opistaan
– Xi’ismistä – tulee puolueen uusi peruspilari.
Hänen asettamansa Kiinan unelman tavoite määrittää kaiken politiikan tulevina vuosikymmeninä.
Kiinasta on tehtävä ”sosialistisen modernisaation”

kautta valtio, jonka kansantuote asukasta kohden
on samalla tasolla ”kohtalaisen kehittyneiden
maiden” kanssa. Kiinalaisen kansakunnan rakentaminen pitää saattaa valmiiksi. Jotta kaikki ehtii
tapahtua Xin elinaikana, tavoite on vuodessa 2035.
Kaikki tämä hakataan kiveen ja valetaan betoniin siten, että KKP ei voi kuin onnistua tai sitten
kaatua tavoitteidensa painon alle. Kohtalaisen
kehittyneelle tasolle pääseminen edellyttää talouden kaksinkertaistumista nykyisestä. Kysymyksessä
on uhkapeli, johon on johtanut sokaistuminen
Neuvostoliiton kohtalosta. Vaikka aikomuksena on
nostaa kansan elintasoa, se on vain sivutuote. Päätavoite on entistä vankempi yhtenäisyys, jota KKP
tarvitsee oman olemassaolonsa suojalinnakkeeksi.
Kiinan unelma, sosialistinen modernisaatio,
sosialistinen oikeusvaltio, kiinalainen kansakunta
– näitä sanoja toistellaan Kiinassa tulevina vuosina
kuin pyhää mantraa. Tällaisessa on merkittävän
kulttuurikriitikon Liu Zaifun kolmen vuosikymmenen takaisia sanoja lainaten kysymys eräänlaisesta sanasokeudesta, riivauksesta, joka tilapäisesti
sumentaa kyvyn ajatella:
Tällaiset riivatut eivät ole tavanomaisia
riivattuja vaan kieliriivattuja. Niiden suu on
täynnä ”vallankumousta”, ”ismejä”, ”taistelua”, niiden suu on täynnä suuria sanoja,
kuluneita fraaseja, liioittelua, valheita.
(Liu Zaifu, ”Yukuang”, Mingbao yuekan,
1992.)
Jos KKP ei onnistu uhkapelissään, sen vauhtisokeus
ja sanasokeus saattavat vielä koitua sen kohtaloksi.
Aurinkoterassin viisas vanhus
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”

Baijiu on monelle
suomalaisellekin tuttu
Kiinaan suuntautuneiden
matkojen kautta. Jos on
onnistunut pääsemään
oikein hienoille illallisille,
on isäntä tai emäntä
tarjonnut tätä erikoista
juomaa, jota on otettu
malja kerrallaan ja
mieluiten Pohjanmaan
kautta.
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Gānbēi,

eli kannat kattoon!
K
iinassa suosittu baijiu eli
”valkoinen viina” on maailman eniten käytetty alkoholijuoma. Baijiu on nimetty Kiinan
kansallisjuomaksi ja sitä tarjotaan
kaikilla virallisilla lounailla ja
illallisilla ja annetaan lahjaksikin.
Valkoista viinaa juodaan vieraiden,
isäntien, emäntien ja ystävyyden
kunniaksi. Näiden maljojen tarkoitus on vahvistaa suhteita ja luoda
kumppanuuksia.
Baijiu on monelle suomalaisellekin tuttu Kiinaan suuntautuneiden matkojen kautta. Jos on onnistunut pääsemään oikein hienoille
illallisille, on isäntä tai emäntä
tarjonnut tätä erikoista juomaa,
jota on otettu malja kerrallaan ja
mieluiten Pohjanmaan kautta.
Näiden iloisten bankettikokemusten myötä on monelle meistä
syntynyt eräänlainen viha–rakkaus
-suhde tätä Kiinan suosikkijuomaa
kohtaan. Sen makua on luonnehdittu viinien tapaan ”viipyileväksi”
ja sillä tarkoitetaan sitä, että baijiu
vielä useankin päivän päästä saattaa
maiskahtaa suussa. Ja vaikka juoma
ei aina niin maistuisikaan, on hyvä
pitää mielessä se, että vaikka me
barbaarit emme valkoisen viinan
päälle ymmärräkään, on sillä mitä
suurin merkitys kiinalaisille itselleen.
Kuuluisin ja arvostetuin baijiumerkki on Moutai. Sillä on monisatavuotinen menneisyys, joka
historioitsija Sima Gianin mukaan
juontaa juurensa vuoteen 135eaa.

Tuolloin eräs korkea-arvoinen
virkamies matkusti Moutaihin ja
sai maistaakseen paikallista baijiuta.
Hän tietenkin ihastui sen erityiseen makuun ja vei sitä mukanaan
keisari Han Wudille, joka myös
mieltyi juomaan.
Moutaita
alettiin
valmistaa suuremmissa määrin Qingdynastian aikana. Juomaa tuotetaan samannimisessä kaupungissa
Guizhoun provinssissa ja kerrotaan,
että sen valmistamiseen käytetään
Chishui-joen vettä. Sanotaan, että
juuri tämän nimenomaisen joen
vesi on se elementti, joka tekee tästä
durrasta valmistetusta juomasta
niin persoonallisen. Mutta aina ei
ole ollut niin, sillä muinoin joen
rannalla asuneet talonpojat eivät
osanneet tehdä kunnollista juomaa.
Sen taisi vain kylän koppavin ja
rikkain isäntä, joka asui muista erillään omassa, hienossa talossaan.
Olipa sitten kerran oikein
kylmä talvi. Kylässä tuuli ja pyrytti.
Sattui niin, että kylmissään oleva
nuori tyttö harhaili lumikinoksissa ja saapui rikkaan miehen
portille. Hän pyysi saada tilkan
viinaa, jotta hieman lämpenisi.
Porttivahti kaatoi tytölle lasillisen,
mutta samaan aikaan saapui isäntä
paikalle ja ajoi tyttöparan tiehensä.
Kylmä ei hellittänyt, joten kylällä
tyttö kolkutteli ovia, jotta löytäisi
lämpimään. Ja lopulta hän pääsi
kuin pääsikin suojaan vanhan pariskunnan luo. He säälivät kulkijaa, ja
syöttivät ja juottivat hänet hyvin.

Tarjosivatpa yösijankin.
Aamulla, kun pariskunta heräsi,
oli tyttö jo tiessään. Aamiaista
nauttiessaan kertoi isäntä emännälle, että oli nähnyt hyvän unen
kauniista keijusta, joka oli neuvonut miestä aloittamaan viinan
valmistuksen. Sen tuli tapahtua
yhdeksännen kuun yhdeksäntenä
päivänä, sillä silloin Chishui-joen
vesi olisi puhtaimmillaan. Ja mies
noudatti neuvoa. Viinasta tuli
maukasta ja se kävi hyvin kaupaksi.
Rikkaan miehen viinankeittopuuhat eivät kuitenkaan enää onnistuneet ja miehelle koitti ilkeä loppu,
niin kuin saattoi odottaakin.
En tiedä, onko tämä tarina ihan
totta. No, sillä ei ole väliä, vaan
suurempi ihmettelyn asia on se, että
niin moneen kiinalaiseen ruokaan
ja juomaan liittyy oma tarinansa,
joka tunnetaan hyvin. Kenties
kiinalaiset ovat tarinankertojakansaa. Tai ehkä aina on ollut tapana
tarinoittaa kaikkea mahdollista;
asioita, tavaroita, ihmiskohtaloita,
ruokia ja juomia. Mutta seuraavan
kerran, kun minulla on mahdollisuus kohotella maljoja Moutailla,
pidän tämän tarinan mielessäni.
Olen varma, että baijiu maistuu
erilaiselle, kun pikarin pohjalla
uiskentelee keijukainen.
Maarit Knuuttila
Kirjoittaja on ruokakulttuurin
tutkija, FT ja Helsingin yliopiston
kansatieteen dosentti
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