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Suomi–Kiina-seuran juhlavuosi

Uusi digitaalinen suomi–kiina-sanakirja

Suomi–Kiina-seura
täyttää
tänä
vuonna
kunnioitettavat 70 vuotta. Seura perustettiin
hotelli Tornissa järjestetyssä perustamiskokouksessa
15.6.1951. Yhdistysrekisteriin se hyväksyttiin virallisesti pari kuukautta myöhemmin 21.9.1951.
Tahdonkin toimituksen puolesta kiittää niin
uusia kuin pidempiaikaisempiakin jäseniä seuran
tukemisesta ja toimintaan osallistumisesta! On
mahtavaa, että toiminnassa on yhä mukana myös
pidempiaikaisia jäseniä, jotka auttavat pitämään
yllä seuran historiaa ja perinteitä. Suosittelenkin
aiheeseen liittyen lukemaan lehdestä löytyvän Veli
Rosenbergin kirjoittaman jutun seuran perustamiskokouksesta ja sen taustoista.

Toinen toimitusta näin kesällä ilahduttava asia on
tietenkin hetki sitten julkaistu suomi–kiina-sanakirja. Suomi–Kiina-seuran vetämän suursanakirjahankkeen tuloksena syntynyt sanakirja on ilmainen ja vapaasti käytettävissä sanakirja.fi-sivustolla.
Suomalais–kiinalainen sanakirja kuuluu osaksi
Kielikone Oy:n MOT Sanakirjoja® ja se sisältää yli
46 000 hakusanaa. Monipuolisuudeltaan vastaavanlaista suomi–kiina-sanakirjaa ei ole tähän mennessä
julkaistu.
Sanakirjan julkaisua ovat edeltäneet monenlaiset vaiheet ja eri projektiryhmät. Sanakirja perustuu kulttuuriasiainneuvos Shi Jinglin käsikirjoitukseen. Aineiston kokoaminen alkoi 1990-luvulla,

Kannen kuva: Victoria Laroche Creux
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Hanna-Mari Ylinen
Päätoimittaja
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Suomi–kiina-sanakirjahanke, jossa Suomi–
Kiina-seuralla on ollut merkittävä rooli, on
saavuttanut virstanpylvään. Samalla hankkeen noin viisitoistavuotisen prosessin aikana
Kiinan ja kiinan kielen merkitys on ehtinyt nousta
uudelle tasolle. Sanakirja on julkaisunsa jälkeen
kenties tärkeämpi kuin hankkeen avainhenkilöt,
seuran entinen puheenjohtaja Veli Rosenberg
mukaan lukien, osasivat odottaakaan.
Vuosien aikana tapahtunut teknologinen kehitys on tuonut mukanaan mahdollisuuksia. MOT
Suomalais–kiinalainen sanakirja on julkaistu digitaaliseen eli juuri siihen muotoon, jossa nykyajan
ja varsinkin tulevaisuuden käyttäjät haluavat sanakirjansa saada. Se on myös muoto, jonka myötä
sanakirjaa voi muokata ja kehittää edelleen. Siten
tämä sanakirja on enemmänkin jatkuva prosessi ja
palvelu kuin valmis tuote, mikä heijastaa yhteiskunnan kehitystä laajemminkin.
Valmis MOT Suomalais–kiinalainen sanakirja ei tosiaan ole. Koko alkuperäisaineisto, joka
seuran käytössä on, kattaa yli 100 000 sanaa.
Tavoitteena onkin edetä kohti tuota kunnianhimoista päämäärää. Lisätyö edellyttää kuitenkin
lisäresursseja. Tässä suhteessa Joel Toivolan säätiön
seuralle myöntämä siemenrahoitus pitää hankkeen liikkeessä ja antaa uskoa tulevaisuuteen.”

Kuva: Jonathan Mabey

ja työn pohjana on käytetty
Suomen kielen perussanakirjaa. Sanakirjan ensimmäisen
tarkistusvaiheen toteutti
2006-2008 Paulos Huangin työryhmä. Suomi–
Kiina-seura on vetänyt hanketta vuodesta
2008 lähtien. Vuodesta
2009
tarkistustyötä
jatkoi Mikko Suutarisen
johtama työryhmä.
Vuonna 2017 sanakirja
päätettiin julkaista digitaalisena, mihin liittyen Suomi–
Kiina-seura solmi yhteistyösopimuksen Kielikone Oy:n kanssa vuonna
2018. Digitalisoinnin ja lopullisen kielentarkistuksen sisältävä projekti suunniteltiin 2019
Juho Rissasen johdolla ja 2020 hänen työryhmäänsä
liittyivät kielentarkastajat Mikko Törnqvist ja Lao
Yanling. Kielikone Oy:n hankevastaavana on toiminut Elina Söderblom. Hankkeen pääkumppani on
ollut opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitä on tukenut
myös Suomen Kulttuurirahasto. Sanakirjahanke sai
myös keväällä 2021 hankeapurahan Joel Toivolan
säätiöltä.
MOT Suomalais–kiinalainen sanakirja perustuu
laajaan asiantuntija- ja käännöstyöhön. Suoraan
suomesta kiinaan luodut käännösesimerkit tarjoavat ensi kerran suoran väylän näiden kahden kielen
välille ilman kolmannen kielen kautta tapahtuvaa
tulkintaa.
Sanakirja sisältää suuren määrän kieliopillista
tietoa, suomen kielen taivutusmuotoja, esimerkkilauseita, kiinalaisten kirjoitusmerkkien pinyintranslitteroinnin sekä ääntämisen opiskeluun tärkeät
toonimerkit. Monipuolisten ominaisuuksien vuoksi
sanakirja toimiikin hyvin kiinan kielen opiskelun
tukena. Tietokoneen lisäksi sanakirjaa voi käyttää
myös mobiililaitteilla, joko selaimen tai Androidsovelluksen avulla. Rekisteröitymällä sivustolle käyttäjä voi luoda itselleen sanalistoja opiskelua varten ja
pelata niiden avulla erilaisia opiskelupelejä. Seuraavalta aukeamalta löytyy hieman vinkkejä sanakirjan
käyttöön.

Mikko Puustinen
Suomi–Kiina-seuran puheenjohtaja
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ota s ana k i r j a k äy ttö ö n
Käyttö onnistuu tietokoneella ja mobiililaitteella
Suomi–kiina-suursanakirja mahtuu nyt taskuun! Se
on hyvä apu aloittelevalle opiskelijalle ja kokeneellekin kääntäjälle. Nykyistä 46 000 sanaa sisältävää
sanastoa on tarkoitus täydentää tulevaisuudessa.
Sanakirja toimii tietokoneella mutta suosittelemme myös sovelluksen lataamista Android-laitteiseen. Siten se kulkee kätevästi taskussa ja sanoja voi
tarkistaa missä ja milloin vain!
Sovellus löytyy Google Play-kaupasta hakusanalla
sanakirja.fi. Latauksen jälkeen valitaan kielisuunta
suomi-kiina (yksink.). iPhonen tai iPadin nettiselaimella voi mennä osoitteeseen www.sanakirja.fi
ja lisätä sanakirjan pikalinkiksi tai kirjanmerkiksi,
jolloin sanakirjan saa auki lähes yhtä nopeasti kuin
Android-sovelluksella.
Suurennuslasin vasemmalla puolella on hakukenttä, jonne syötetään haettava suomen kielen sana.
Sanakirjan käyttöliittymän pikaohje
Ruudun vasemmassa laidassa on palkki, jota painamalla saadaan näkyviin haetun suomen sanan
johdannaisia, esim. oppia, oppiaine. Johdannaisia
painamalla saa myös niiden kiinalaiset käännökset
näkyviin.
Suomenkielisen hakusanan oikealla puolella
olevaa kirjan kuvaa painamalla saa esiin sanan taivutusmuotoja.
Kaiuttimen kuvasta saa kiinan kielisen ääntämyksen (muista kytkeä äänet päälle).
Äärimmäistä oikean yläkulman kuvaketta painamalla pääsee luomaan käyttäjätilin, jonka jälkeen voi
esimerkiksi luoda omia sanalistoja. Kun sanalista on
luotu valmiiksi, sillä voi pelata muutamia oppimispelejä. Tällä hetkellä uusien sanalistojen luominen
toimii vain tietokoneen kautta, mutta jo luoduilla
sanalistoilla voi pelata myös kännykässä.
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Löysitkö sanakirjasta korjattavaa?
Voit nyt osallistua sanakirjan laadun parantamiseen
ja oppia samalla kiinaa! Jos löydät sanakirjastamme
virheen tai tiedät paremman käännöksen, toivoisimme
saavamme siitä tiedon. Sanakirjan sovelluksesta löytyy
nappi virheraporteille, mutta toivoisimme, että kertoisit jo julkaistun sanaston virhehavainnot ja paremmat käännösehdotukset suoraan email-osoitteeseen
korjaustalkoot21@gmail.com. Korjauksia tehdään
sanakirjaan yhdellä kertaa sitten, kun raportteja on
kertynyt tarpeeksi.
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Kuinka opettaa
kiinaa kiinnostavasti
ja vastuullisesti?

Kuva: Jamie Street

K
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ysymystä pohtii moni kiinanopettaja ja
Kiina-alan asiantuntija. Kuinka nuoret
saataisiin kiinnostumaan kiinan opiskelusta? Japania ja koreaa tahdottaisiin usein opiskella niiden kulttuurisen vetovoiman vuoksi,
mutta kiinalla ei samanlaista viehätystä ainakaan
toistaiseksi ole. Kiina-asiantuntijoiden piireissä on
pitkään pohdittu, kuinka kiinan opiskelun suosiota voisi lisätä, kun Kiinan valtiollinen koneisto ei
varsinaisesti auta helposti markkinoitavan ja nuorisomassoja K-popin tavoin villitsevän popkulttuurin luomisessa tai viennissä.
Opetuksessa oppikirjat toimivat tietysti runkona
ja tukena, mutta useimmat nuoret eivät innostu
intohimoisesti pelkästä harmonisesta historiasta ja
perinteisistä juhlapäivistä. Itsekin totesin aikanani
(varsin teatraalisena) kandiopiskelijana, että en
kestä nähdä enää yhtäkään Ming-vaasia pölyisessä
museossa. Valitettavasti aivan yhtä pölyisiä ovat
useimmat kiinan oppikirjat, jotka vilisevät varsin
stereotyyppisiä ja konservatiivisia näkemyksiä
perheestä, avioliitosta, sukupuolesta ja yhteiskunnasta. Nykynuoret taas ovat sukupolvi sukupolven
jälkeen valveutuneempia tasa-arvokysymysten
suhteen, ja heitä voi olla vaikea saada kiinnostu-

maan konservatiiviselta vaikuttavasta yhteiskunnasta ja kulttuurista.
Toki myös perinteinen kulttuuri kiinnostaa
oppilaita ja on itsessään arvokasta, joten tunneilla
harjoittelemme kalligrafiaa ja kiinalaista vesivärimaalausta ja tutustumme historiaan, kosmologiaan, ja filosofiaan. Ja toki aiemmin mainitut posliinivaasit ovat upeita, mutta itsessäni enemmän
intohimoa ovat sytyttäneet harmonisen yhteiskunnan pinnan alla kuplivat alakulttuurit: queer-,
taiteilija- ja aktivistiyhteisöt ja rockmusiikki. Myös
oppilaita kiinnostaa usein oppia kiinalaisesta kulttuurista mahdollisimman monipuolisesti – kun
perinteisen kulttuurin ja länsimaisen median
tuomien uutisten ohelle annetaan myös vaihtoehtoista sisältöä, löytyy jokaiselle varmasti jotakin.
Toisaalta Kiina-kuvaa ja kiinan kielen opetusta
ei tulisi monipuolistaa vain tehdäkseen tunneista
kiinnostavampia, vaan on tärkeää tuoda esiin kiinalaisen kulttuurin, myös kiinalaisten ja laajemmin
kiinaa puhuvien ihmisten moninaisuutta jo siksi,
ettei tekisi tahatonta vahinkoa – korona-aika on
todistanut pelottavissa määrin sen, kuinka kulttuuriset ja etniset stereotypiat voivat johtaa rasistiseen
syrjintään ja väkivaltaan.
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Pekingiläisen queerfeministisen Q-space kollektiivin työtila. Kuva: queerinbeijing.com / Maoyi

Monipuolisen kuvan antaminen ei tietenkään
tarkoita hankalien asioiden silottelua – siihen on
omat tahonsa. Puhumme tunneilla ikäryhmän
mukaan myös yhteiskunnallisista ja poliittisista
kysymyksistä: vaikeista historiallisista hetkistä,
tasa-arvosta ja ympäristöstä. Näiden asioiden läpikäyminen on osa vastuullista opettamista, mutta
antaa helposti melko ikävän kuvan Kiinasta ja
kiinalaisuudesta.
Kulttuurintuntemuksen
osalta
pidänkin
tärkeimpänä tehtävänäni opettajana tietyn oivalluksen synnyttämistä oppilaissa: Kiina, eikä varsinkaan sinofoninen kulttuuri, ole monoliitti. Kiinalaiset, ja etenkään kiinaa puhuvat ihmiset yleensä,
eivät ole sama asia kuin Kiinan hallinto tai länsimaisen median antama kuva siitä. Jos keskustelemmekin yhteiskunnallisista ongelmista ja tiukasta
hallinnosta, keskustelemme varmasti vähintään
yhtä paljon kiinalaisista rock-muusikoista, jotka
piilottavat kapinansa laulunsanoihin, tai queeraktivisteista, jotka ovat usein ylpeitä kulttuuristaan
ja juuristaan, mutta ehkä muuttaneet muualle
sensuurin kiristyessä tai navigoivat systeemiä kotimaassaan.
Stereotypioiden purkaminen on mielestäni
jokaisen opettajan tai muun Kiina-alan asiantuntijan vastuu – etenkin, jos puhe ei ole omasta
kulttuurista: erityisesti valkoisena suomalaisena
olisi helppo sortua vahvistamaan maakuvaa, joka
on stereotyyppinen ja toiseuttava. Olisi helppoa
kertoa jostain kaukaisesta, eksoottisesta maasta ja
kulttuurista, jotka ovat erilaisia ja omituisia, vaarallisiakin. Mutta lepakonsyöntivitsit eivät koskaan
ole vain vitsejä, vaan niillä on suora yhteytensä
muukalaisvihaan ja rasismiin. Osalla oppilaista on
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myös perhesiteitä tai juuria Kiinassa, ja erityisesti
heille olisi erityisen vastuutonta antaa jonkinlainen
karnevalisoitu tai läpeensä ankea kuva Kiinasta,
kun moni toivoisi voivansa muodostaa jonkinlaisen
positiivisen siteen juuriinsa (näitä asioita pohtiville
oppilaille suosittelisin mixedfinns -instagramtiliä).
Toki joskus saatamme myös hihitellä tunneilla:
sateenvarjohatut ja mopedilapaset ovat hauskoja
esimerkkejä kiinalaisesta luovuudesta ja erilaisista
katukuvista! Poliittisista järjestelmistä ja niiden
haasteistakin on hyvä puhua, mutta kriittisen
katseen tulee kohdistua myös kotiin päin – jos
puhumme Tencentin harjoittamasta tiedonkeruusta, on hyvä pohtia, miksi joku kuvittelee tietojensa olevan piilossa Googlelta tai Facebookilta.
Jos puhumme sateenkaari-ihmisten oikeuksista
tai sukupuolten tasa-arvosta Kiinassa, tulisi pohtia
samoja taisteluita myös länsimaissa – ihan kotiSuomessakin on paljon korjattavaa!
Ylipäätään toivon opettavani tulevia aikuisia,
jotka lopettavat muiden lepakkovitsit alkuunsa ja
osaavat olla sekä kriittisiä että sinofonisten kulttuurien ja niissä elävien ihmisten moninaisuuden
tiedostavia. Jotka osaavat kohdata ihmiset kohteliaasti ja olla tökkimättä syömäpuikkojaan pystyyn
riisikulhoon ja maksavat vuorollaan ravintolalaskun, mutta eivät oleta mitään toisen maailmankuvasta, persoonasta, huumorintajusta tai ruokailutottumuksista vain heidän äidinkielensä, passinsa,
tai kasvonpiirteidensä perusteella.
Sini Häyrynen
Kirjoittaja on yläasteen kiinanopettaja, joka
kaipaa kiinalaista livemusiikkia – oikeastaan
kaikkea livemusiikkia

0 vuotta sitte

”

Stereotypioiden
purkaminen
on
mielestäni
jokaisen opettajan tai muun Kiina-alan asiantuntijan
vastuu – etenkin, jos puhe ei ole omasta kulttuurista:
erityisesti valkoisena suomalaisena olisi helppo sortua
vahvistamaan maakuvaa, joka on stereotyyppinen ja
toiseuttava.

P

erjantaina 15. päivänä kesäkuuta 1951 kokoontui pöytäkirjan mukaan 29 suomalaista hotelli
Tornissa klo 19.30. Heidät oli kutsunut paikalle
radiotoimittaja Unto Miettinen, joka oli edellisenä
syksynä tehnyt matkan Kiinaan ja jonka 13 matkareportaasia oli kevään aikana esitetty Yleisradiossa.
Matkastaan oli Miettinen myös kirjoittanut Tammen
vähän aikaisemmin keväällä julkaiseman kirjan, Päivännousun maa - Kiina eilen, tänään ja huomenna. Kiina
herätti suomalaisten mielissä tuolloin vähintään yhtä
ristiriitaisia tunteita kuin tänä päivänä. Ei silloin ihmisoikeuksista tai uiguurien kohtelusta johtuen, vaan
koska Korean sota ja siihen osallistuneet kiinalaiset
”vapaaehtoissotilaat” esiintyivät sanomalehtien etusivujen otsikoissa ja huoli uuden suursodan syttymisestä
oli suuri. Suomalaiset olivat hyvin jakautuneita suhtautumisessaan ”Uuteen Kiinaan”. Yksi radion hallintoneuvoston jäsen oli jopa vaatinut toimittaja Miettisen
reportaasisarjan keskeyttämistä Yleisradion ohjelmajohtaja Jussi Koskiluomalta. Mutta ohjelma sai kuitenkin
jatkua Miettisen esimiehen Pekka Tiilikaisen seisottua
Miettisen ohjelmasarjan takana ja tukiessa vahvasti sen
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Näkymä hotelli Tornista 1950-luvulla. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Grünberg Constantin

jatkamista.
Unto Miettinen oli ”järjestävän toimikunnan
puolesta”, kuten Suomen Kansan Demokraattisen Liiton
pää-äänenkannattaja Vapaa sana asian ilmaisi, kutsunut
koolle kokouksen hotelli Torniin tarkoituksena perustaa
Suomi–Kiina-seura. Ajatus Kiina-ystävyysseuran perustamisesta on ilmeisesti ensimmäisen kerran esiintynyt
julkisuudessa Vapaan sanan pääkirjoituksessa 4.4.-51.
Se käsitteli Suomen ja Kiinan välisten suhteiden,
lehden mielestä, verkkaista kehittymistä diplomaattisten suhteiden solmimisen jälkeen, vaikka lähetystöjen
perustamisen valmistelutkin oli aloitettu. Pääkirjoitus
päättyy seuraavaan kappaleeseen: ”Odotamme hallituksemme kiirehtivän. Samalla heitämme esiin ajatuksen,
eikö olisi aika – monien muitten ”ulkopoliittisten”
seurojen ohella – perustaa maahamme Suomi–Kiinayhdistys kokoamaan sitä kaikesta päättäen aivan tavatonta harrastusta, mitä maamme laajoissa piireissä uutta
Kiinaa kohtaan tunnetaan.”
Vapaa sanan ”aivan tavatonta harrastusta” voi viitata
lehtikirjoituksiin. Sotauutisten lisäksi oli Kiinasta kirjoitettu lehdissä paljon. Esimerkiksi kun Kiinan kansan-
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tasavallan lähettiläs Geng Biao oli jättänyt valtuuskirjansa presidentti J. K. Paasikivelle 31. maaliskuuta ja
esitellyt Suomen Sosialidemokraatin 1.4.-51 mukaan:
”Suomeen pysyvästi jäävän asiainhoitaja Yao Tunshanin [Yao Dunshan] sekä sihteeri-tulkkinsa Kou Tchin
[Gu Ji]”. Valtuuskirjan jättämisen yhteydessä lähettiläs
Geng Biao osallistui myös Suomen ja Neuvostoliiton
välisen YYA-sopimuksen 3-vuotisjuhliin, joiden yhteydessä hän tapasi Suomen poliittista johtoa, virkamiehiä
ja diplomaattikuntaa. Myös suomalaisiin ystävyysseuroihin hän sai tuntumaa olemalla läsnä Suomi–
Romania-seuran perustamistilaisuudessa 30.3.-51, niin
ikään tässä tilaisuudessa hänellä oli mahdollisuus tavata
Suomen poliittista johtoa, virkamiehiä ja diplomaattikuntaa.
Kiina-ystävyysseuran perustaminen oli varmaankin
myös saanut vauhtia viikkoa ennen perustamiskokousta
Kiinan lähettilään hotelli Kämpin juhlahuoneistossa 8.
päivänä kesäkuuta 1951 järjestämästä suuresta vastaanotosta. Vastaanotosta Helsingin Sanomat uutisoi seuraavana päivänä muutamin suurin lapsuksin seuraavasti:
”Kiinan [kansan]tasavallan Ruotsissa toimiva suurlä-

hettiläs, joka myös on lähettiläänä akreditoitu Suomessa
ja hänen puolisonsa rouva Weng [Geng] järjestivät
eilen hotelli Kämpin juhlahuoneistossa suuren iltavastaanoton noin parille sadalle kutsuvieraalle, joiden
joukossa nähtiin eduskunnan puhemies ja rouva K.
A. Fagerholm, pääministeri ja rouva Urho Kekkonen,
useita hallituksen jäseniä, diplomaattikunnan edustajia,
oikeuskansleri, puolustusvoimien komentaja, tasavallan
presidentin kansliapäällikkö, korkeampaa virkamiehistöä ja julkisen elämän eri alojen edustajia.”
Olisi ihme, mikäli tuolla vastaanotolla ei olisi keskusteltu viikon kuluttua perjantaina pidettävästä Kiinaseuran perustamisesta, sillä valittiinhan seuran perustamiskokouksessa muutamia vastaanotolla paikalla olleita
seuran hallituksen jäseniksikin. Yksi molemmissa tilaisuuksissa arvatenkin paikalla olleista oli Metsähallituksen pääjohtaja Mauno Pekkala. Hänet valittiin perustavassa kokouksessa Suomi–Kiina-seuran ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi. Kummallista kyllä hänen nimeään
ei mainita perustavan kokouksen pöytäkirjassa paikalla
olleeksi, mutta taas Vapaata sanaa lainataksemme:
”Pääjohtaja Pekkala kiitti kokousta hänelle osoitetusta

luottamuksesta ja lausui myös kiitoksensa Kiinan
asiainhoitajalle hänen osoittamastaan harrastuksesta
uutta seuraa kohtaan.” Perustavassa kokouksessa oli siis
läsnä ainakin 30 suomalaista. Lisäksi paikalla oli Kiinan
asiainhoitaja Yao Dunshan (pöytäkirjassa Yao Tengshan) sekä sihteeri Gu Ji (jonka nimi Vapaan sanan
kokouksesta kertoneessa artikkelissa samoin kuin ulkoasiainministeriön vuoden 1951 alkupuolen diplomaattikalenterissakin kummitteli muodossa Tchon Ué).
Yao Dunshan toimi Kiinan lähetystön asiainhoitajana
aina vuoden 1955 alkuun saakka, jolloin ensimmäinen
suurlähettiläs Chen Xinren saapui Suomeen (lähetystöt
Pekingissä ja Helsingissä korotettiin suurlähetystöiksi
joulukuussa 1954). Yao Dunshan ylennettiin neuvokseksi ja hän palasi vuoden 1955 alkupuolella Kiinaan
yhdessä 3. sihteeri Gu Jin kanssa. Gu Ji palasi uudelleen Suomeen 1. sihteerinä vuoden 1978 loppupuolella
ja hänet ylennettiin neuvokseksi seuraavana vuotena.
Hän toimi neuvoksena ja asiainhoitajanakin kahden
suurlähettilään aikana aina vuoden 1982 loppupuolelle
saakka.
Yksi Kiinan lähettilään usein tavanneista poliiti-
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Perustavassa kokouksessa läsnä olleista 30:stä
suomalaisesta 15 ja puheenjohtaja valittiin seuran ensimmäiseen hallitukseen. Tämän
vuoksihan jotkut karttavat
vuosikokouksia ja toiset taas
hakeutuvat niihin. Vaara
joutua/päästä vastuullisiin
tehtäviin on niissä suuri.

Palmgren, kirjailija Elvi Sinervo, toimittaja Hilkka
Ahmala-Viitanen ja jo edellä mainittu Atos Wirtanen.
Ehkä kokouksen sihteeri toimitusjohtaja Toivo Torvi
(myöhemmin Teranne) voidaan myös lukea kiilalaiseksi,
vaikka hän ei ollut taiteilija tai toimittaja. Hän toimi
kustannusliike Kansankulttuurin (toimi 1940/1944–
1986) toimitusjohtajana. Toivo Torvi valittiin seuran
toiseksi varapuheenjohtajaksi ensimmäisessä hallituksen
kokouksessa ja hän joutui ottamaan seuran puheenjohtajan tehtävän vastaan Mauno Pekkalan äkillisen kuoleman jälkeen 30.6.-52. Seuran varapuheenjohtajana hän
toimi pariin otteeseen 1950-luvulla ja puheenjohtajana
uudelleen koko 1960-luvun. Toimittaja Osmo Helin
oli kiilalaisia lähellä ollut vasemmistolainen toimittaja,
elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja. Myös kirjailija Helvi
Hämäläinen kuului edellä mainittujen kiilalaisten
ystäväpiiriin. Perustavassa kokouksessa oli läsnä myös
keskeisenä kiilalaisena tunnettu runoilija Arvo Turtiainen, jota ei kuitenkaan valittu seuran hallituksen
jäseneksi. Varsin usea edellä luetelluista kiilalaisista oli
myös Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja Ystävyyden
seuran perustajajäseniä.
Seuran hallituksen jäseneksi valittu Aimo Aaltonen
oli kansanedustaja ja Suomen kommunistisen puolueen
pitkäaikainen puheenjohtaja. Maatalousneuvoja Aarne
Hulkkonen toimi SKP:n keskuskomitean ja poliittisen
toimikunnan jäsenenä sekä maatalousasioiden asiantuntijana. Hän myös kirjoitti kirjan Talonpoikaisto ja
marxilaisuus. Ylitarkastaja Allen Järvenpää oli diplomiinsinööri ja sosiaalihallituksen ammattienylitarkastaja.

Perustamiskokouksen osallistujalista, Suomi–Kiina-seuran arkisto.

koista oli Urho Kekkonen. Hän toimi eduskunnan
puhemiehenä budjettikeskustelussa, kun Atos Wirtanen kiirehti Kiinan tunnustamista syksyllä 1949 ja
myöhemmin, alkuvuodesta 1950 siinä eduskunnan
istunnossa, jossa Wirtasen ensimmäisenä allekirjoittama eduskuntakysely samasta asiasta esitettiin. Kiinan
lähettilään valtuuskirjan jättämisen aikana sekä Kiinan
lähettilään järjestämän suuren vastaanoton aikana
Urho Kekkonen toimi pääministerinä. Seuran perustavassa kokouksessa pääministeri Kekkosen puoliso Sylvi
Kekkonen valittiin seuran hallituksen jäseneksi. Häntä
tuskin olisi voitu valita seuran hallituksen jäseneksi
ilman Urho Kekkosen hyväksyntää.
Sylvi Kekkonen ei ollut läsnä seuran perustavassa
kokouksessa. Paikalla olleita on mielenkiintoista
pohtia. Ensinnäkin miten he saivat tiedon kokouksesta? Unto Miettinen kutsui Vapaan sanan mukaan
kokouksen koolle ”valmistavan toimikunnan” puolesta.
Unto Miettinen oli, kuten edellä on mainittu, vieraillut
Kiinassa edellisenä syksynä Maailman Demokraattisen
Nuorisoliiton järjestämällä matkalla, johon oli kaikkiaan kuulunut edustajia lähes 50 maasta. Miettiselle oli
kuitenkin erikseen järjestetty Kiinan radion äänitysauto sekä teknikoita avuksi ja hän sai kierrellä maassa
äänittäen erilaisten kiinalaisten ihmisten kertomuksia
elämästään alkaen köyhistä maanviljelijöistä ja ulottuen
aina pääministeri Zhou Enlain puolison haastatteluun.
Atos Wirtasen läsnäolo kokouksessa oli aika
selvää, olihan hän eduskunnassa hoputtanut hallitusta
tunnustamaan Kiinan. Atos Wirtanen toimi SKDL:on
kuuluneen Sosialistiseen Yhtenäisyyspuolueen puheenjohtajana ja siinä oli tuolloin aktiivinen myös puheenjohtajaksi valittu Mauno Pekkala. Pekkalalta oli täytynyt ennen perustamiskokousta saada suostumus asettua
ehdolle seuran puheenjohtajaksi.
Perustavassa kokouksessa läsnä olleista 30:stä suomalaisesta 15 ja puheenjohtaja valittiin seuran ensimmäiseen hallitukseen. Tämän vuoksihan jotkut karttavat
vuosikokouksia ja toiset taas hakeutuvat niihin. Vaara
joutua/päästä vastuullisiin tehtäviin on niissä suuri.
Hallituksen jäseniksi valituista 9 ei ollut läsnä perustavassa kokouksessa.
Iso joukko perustavassa kokouksessa läsnä olleista ja
seuran hallituksen jäseniksi valituista voidaan luokitella
vasemmistolaisiksi kulttuurihenkilöiksi tai toimittajiksi. Tarkemmin heidät voi määritellä taiteilijajärjestö
Kiilaan kuuluneiksi. Heihin kuuluivat ainakin toimittaja Kalevi Kilpi, kirjailija Pentti Lahti, seuran ensimmäiseksi pääsihteeriksi valittu toimittaja Aune Laurikainen, kirjailija Hagar Olsson, päätoimittaja Raoul
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Suomi–Kiina-seuran ensimmäinen hallitus
Puheenjohtaja:
pääjohtaja Mauno Pekkala
Jäsenet:
kansanedustaja Aimo Aaltonen
toimittaja Osmo Helin
maatalousneuvoja Aarne Hulkkonen
kirjailija Helvi Hämäläinen
ylitarkastaja Allen Järvenpää
rouva Sylvi Kekkonen
maisteri Kalevi Kilpi
johtaja Jorma Komonen
rovasti Toivo Koskikallio
asentaja Edvard Koskinen
kirjailija Pentti Lahti
toimittaja Aune Laurikainen
toimittaja Unto Miettinen
kirjailija Hagar Olsson
päätoimittaja Raoul Palmgren
professorin rouva Ida Ramstedt
professori Aapeli Saarisalo
kirjailija Elvi Sinervo
säveltäjä Ahti Sonninen
ministeri V. J. Sukselainen
sihteeri Toivo Torvi
tuomari Erkki Tuominen
toimittaja Hilkka Ahmala-Viitanen
päätoimittaja Atos Wirtanen

Risto Hölttä, sekä jo aiemmin mainittu runoilija Arvo
Turtiainen ja hänen tuleva vaimonsa Brita Autero
(Polttila). Paikalla oli myös muita puolisoita: Aune
Laurikaisen aviomies, ekonomi, Suomi–Neuvostoliittoseuran taloudenhoitaja Uuno Laurikainen sekä heidän
poikansa ja myöhempi Suomi–Kiina-seuran toimihenkilö, opiskelija Arvo Laurikainen.
Vielä yksi tuleva puoliso löytyy osanottajaluettelosta: maisteri, tanssitaiteilija ja koreografi Irja Hagfors
meni vuonna 1954 naimisiin Atos Wirtasen kanssa.
Seuran perustamiskokouksessa oli kokousasioiden
käsittelyn lisäksi myös ohjelmaa. Vapaa sanan sanoin:
”Yhdessäolo jatkui suomalaisen ja kiinalaisen musiikin,
Arvo Turtiaisen kiinalaisten runoesitysten sekä toimittaja Unto Miettisen Kiinan perustuslaista pitämän
esityksen jälkeen.”
Veli Rosenberg

Perustamiskokouksen pöytäkirjan ensimmäinen sivu, Suomi–Kiina-seuran arkisto.

Järvenpää oli myös Suomen ja Neuvostoliiton rauhan
ja ystävyyden seuran perustajajäseniä ja toimi hetken
myös sen puheenjohtajana ennen seuran kieltämistä
1940. Seuran puheenjohtajana Järvenpää toimi 1953–
1955. Tuomari Erkki Tuominen toimi tullessaan valituksi seuran hallituksen jäseneksi SKDL:n eduskuntaryhmän sihteerinä sekä SKP:n johtoelimissä.
Sylvi Kekkonen oli kirjailija ja silloisen pääministerin puoliso. Johtaja Jorma Komonen edusti varmaankin yhteyttä yritysmaailmaan. Lähetyssaarnaaja, rovasti
Toivo Koskikallio on varmasti valittu seuran hallituksen jäseneksi kiinalaisen filosofian käännöstensä vuoksi.
Vastaavasti professorinrouva Ida Ramstedt varmaankin
valittiin ikään kuin edustamaan vähän aikaisemmin
kuollutta aviomiestään, suomen ensimmäistä Kiinan
tasavallan lähettilästä ja altailaisten kielten tutkijaa G.
J. Ramstedtia. Hieman samankaltainen tausta lienee
professori Aapeli Saarisalon valinnalle seuran hallituksen jäseneksi. Hän oli linkki yliopistomaailmaan ja
toimi Helsingin yliopistossa Itämaiden kirjallisuuden
professorina opetusalanaan tosin lähinnä seemiläiset
kielet. Musiikkialaa edusti seuran ensimmäisessä hallituksessa säveltäjä Ahti Sonninen. Maalaisliiton puheenjohtaja, sisäasiainministeri V. J. Sukselaisen sekä edellä
mainittujen Sylvi Kekkosen, Toivo Koskikallion, Ida
Ramstedtin, Aapeli Saarisalon ja Ahti Sonnisen valitseminen seuran ensimmäiseen hallitukseen osoitti pyrkimystä tehdä seuran johtoelin poliittisesti vasemmistoa
laaja-alaisemmaksi. Tämä on voinut olla kiinalaisten
toivomus, sillä sama tendenssi näkyy myöhemmin
seuran lähettämien valtuuskuntien poliittisessa edustavuudessa – niihin ei haluttu pelkästään vasemmistoa
edustavia jäseniä.
Mitä enemmän pohdin seuran perustamisvaiheita,
sitä vakuuttuneemmaksi tulen siitä, että kiinalaiset
ja siinä tapauksessa lähettiläs Geng Biao teki aloitteen seuran perustamisesta. Arvelen, että hän kehotti
suomalaisia perustamaan järjestön. Samoin uskon,
että kulttuurivaltuuskunnan matkasta, joka toteutui
keväällä 1953, oli suunnitelma jo seuraa perustettaessa – tämä selittäisi sen, miksi Sylvi Kekkonen suostui seuran hallituksen jäseneksi. Useat muutkin seuran
perustajajäsenistä osallistuivat 1950- ja 1960-luvuilla
seuran valtuuskuntien matkoille Kiinaan.
Kokouksessa oli läsnä 14 sellaista henkilöä, joita
ei valittu, tai jotka eivät halunneet tulla valituiksi,
seuran hallituksen jäseniksi. Tunnetuimpia heistä olivat
SKP:ssä vaikutusvaltaiset toimittajat Mirjam Suvanto
ja Kaisu-Mirjam Rydberg. Vasemmistolaisen Ihmisoikeuksien säätiön lakiasiaintoimiston hoitaja tuomari
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Lääkäri Jack Chen ottaa Covid-19-näytettä teltassa lääkärikeskuksen pihalla. Kuva: Eur Am International Medical Center

KORONAPANDEMIA
GUANGZHOUSSA
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KIINALAISEN LÄÄKÄRIN AJATUKSIA
Jack Chen toimii kansainvälisen Guangzhoussa sijaitsevan Eur Am -lääkärikeskuksen johtavana lääkärinä. Hän esittää kokemuksiaan ja näkemyksiään koronapandemiasta yksityissektorilla työskentelevän yleislääkärin näkökulmasta. Artikkeli on
kirjoitettu 25.4.2021 ja tekstin on suomentanut Eero Timgren.

S

ain juuri äskettäin ensimmäisen Sinovac-Covid19-rokotuksen. Lukuun ottamatta vähäistä injektiokohdan kipua mitään sivuvaikutuksia ei ollut
havaittavissa. Nyt kiinalainen koronarokote on myös
ulkomaalaisten saatavissa Guangzhoussa. Kun eräs
potilaani kysyi pitäisikö hänen antaa rokottaa itsensä,
näytin hänelle rokotustodistustani ja kerroin rokotuksen olevan tehokas ja turvallinen.
Rokotuksen tarkoituksena on auttaa immuunijärjestelmäämme tunnistamaan elimistömme tunkeutuja
ja terveytemme vihollinen, siis juuri koronavirus. Näin
elimistömme saadaan valmiustilaan ja se oppii ottamaan torjunnan kohteeksi juuri oikean tautia aiheuttavan viruksen, kun se myöhemmin pyrkii lisääntymään kudoksissamme ja aiheuttamaan sairauden. Tällä
tavalla immuunijärjestelmämme siis todellisuudessa
toimii. Mikäli elimistöömme pyrkivää ”vihollista” ei
tunnisteta, se voi alkaa tuhota kudoksiamme. Koronaviruksen tyypillinen kohde on hengitystiet. Virusinfektion jälkeen kehittyvä akuutti bakteerien aiheuttama
keuhkoinfektio onkin tavallisin koronapotilaan kuolinsyy. Joudun usein keskustelemaan potilaiden kanssa
infektioiden syistä ja seurauksista. Aikoessani määrätä
yllä mainitun potilaan pojalle penisilliiniä bakteeriinfektioon hän kysyi antaisinko tätä lääkettä omalle
pojalleni. Vastasin tietysti myöntävästi ja kerroin
penisilliinin olevan peräisin homekasvista, joka tappaa

tautia aiheuttavia bakteereita.
Englantilaisen The Lancet -lehden raportin mukaan,
joka käsitteli Wuhanissa huhtikuussa 2020 tehtyä tutkimusta, 6,9 prosentilla väestöstä todettiin vasta-aineita
koronavirukselle ja näistä henkilöistä 82 prosenttia oli
oireettomia. Oma immuunijärjestelmämme pystyy siis
useimmiten huolehtimaan vastustuskykymme kehittymisestä ilman, että itse edes havaitsemme sitä. Mitä
pidempään olen tehnyt lääkärin työtä, sitä enemmän
olen oppinut kunnioittamaan ihmisen immuunijärjestelmää. Tehtäväni lääkärinä on arvioida, kuinka voin
auttaa sen toimintaa.
Perinteisen kiinalaisen lääketieteen lääkärit korostavat ihmisen oman immuunijärjestelmän tärkeyttä
elimistön tunkeutujan torjunnassa. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen immuunijärjestelmää kuvaava käsite
on zheng qi. Virus tarttuu helpommin ja saa aikaan
vakavamman taudin matalan immuniteetin omaavissa
henkilöissä. Covid-19-pandemian alussa Wuhanin
sulkutilan aikana, 23.1.- 8.4.2020, sairaalat täyttyivät
nopeasti potilaista. Perinteisellä kiinalaisella lääketieteellä oli tuolloin tärkeä tehtävä taudin rajoittamisessa.
Tilapäissairaaloina oli käytössä urheiluhalleja, nopeasti
rakennettuja sairaalahalleja ja muita suuria rakennuksia.
Rokotuksen tarkoitus on siis yksilötasolla auttaa
immuunijärjestelmäämme tunnistamaan ja torjumaan
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Guangzhoulaista maisemaa. Kuvat: Y.C. Ye ja Lycheeart

virusta ja väestötasolla laumasuojan saavuttaminen.
Nämä seikathan kuuluvat jatkuvasti julkisen median
iskulauseisiin kaikkialla. Hiljattain julkaistu tutkimus
Britanniasta, missä on käytetty pääasiassa AstraZenecan rokotetta, kertoo 65 prosentin laskusta väestön
infektioissa yhden rokoteannoksen jälkeen. Niinpä
voidaan sanoa, että Covid-19-rokotteiden tehon ansiosta Britannian ei voida katsoa kuuluvan enää pandemiamaihin. Rokottaminen näyttäisi siis olevan ratkaisu
myös koko maailman pandemia-ongelmaan.
Korona-viruksen
aiheuttamien
tautitapausten
lisääntyessä Wuhanissa julistettiin kaupunkiin sulkutila
23.1.2020, mistä seurasi vaikeita aikoja. Lääkärit ja muu
terveydenhuoltohenkilöstö olivat kovin neuvottomia ja
epätietoisia siitä, kuinka tätä helposti väestössä leviävää
virustautia vastaan tulisi taistella.
Luettuani vuonna 1947 ilmestyneen ranskalaisen kirjailijan Albert Camus’n Rutto-teoksen saatoin
todeta, että ihmisen käyttäytyminen, pelot ja toiminta
ovat nykyisen pandemian aikana samanlaisia kuin lähes
vuosisata aikaisemmin. Arvelen, että ihmisluonto pysyy
aina samanlaisena riippumatta nykyajan teknisestä kehityksestä ja elintason noususta. Camus’n kirjassa kuvat-

22

tua rutto-epidemiaa ja sairastuneita yritettiin hoitaa
kovin yksinkertaisilla ja tehottomilla menetelmillä.
Iloitkaamme siis siitä, että meillä on rokotukset.
Valtaosa Kiinan 91 000 koronavirustartunnasta on
todettu 11 miljoonan asukkaan Wuhanissa. Guangzhou
sijaitsee noin 700 kilometrin ja viiden tunnin junamatkan päässä Wuhanista etelään. 15 miljoonan asukkaan
Guangzhoussa oli raportoitu 12.4.2021 mennessä
348 paikallista ja 725 kaupungin ulkopuolelta tullutta
koronavirus-tartuntaa. Nyt Guangzhoussa ei yli puoleen
vuoteen olla todettu lainkaan paikallisia tartuntoja.
Guangzhou on kuulunut matalan riskin alueeseen jo
noin vuoden ajan eli 9.5.2020 lähtien, jolloin kaikki
hotellit ja ravintolat saivat jälleen avata ovensa. Edelleen
on kuitenkin voimassa 14 päivän pakollinen karanteeni korkean riskin alueelta tuleville, mikä koskee sekä
Kiinaa että ulkomaita.
Guangzhoussa elämä on nykyisin lähes samanlaista
kuin ennen pandemiaa. Kadulla kävellessä ei eroa
aikaisempaan verrattuna juurikaan huomaa, lukuun
ottamatta sitä, että ihmiset käyttävät maskeja julkisilla
alueilla. Kouluissa maskeja ei sen sijaan tarvitse käyttää. Elokuvateatterit ovat auki, mutta toistaiseksi ilman

popcornia ja kolajuomia. Guangzhoun jalkapallo-liiga
on juuri alkanut ja tuhannet joukkueiden kannattajat
pääsevät stadioneille. Tosin maskeja on sielläkin käytettävä.
Pandemia on varmasti muuttanut elämäämme
merkittävästi. Myös Kiinan taloudessa voidaan havaita
niin kutsutun K-käyrän mukaista kehitystä eli kaksijakoisuutta. Joillakin toimialoilla toipuminen on ollut
nopeaa ja toiset toimialat kärsivät edelleen. Esimerkiksi
etäopetus ja nettikauppa kasvavat ja toimivat hyvin kun
taas pienet yritykset sekä hotellit ovat vielä vaikeuksissa.
Joidenkin tutkimusten mukaan yliopistoista valmistuneilla tulee olemaan aikaisempaa enemmän paineita
löytää töitä lähivuosina. Aivan kuten matalan immuniteetin omaavat korkean sairastumisriskin potilaat, tarvitsevat myös nuo pandemiasta kärsineet elinkeinoelämän
toimialat enemmän huomiota ja tukea yhteiskunnalta.
Jack Chen
Medical Director
General Practitioner
Eur Am International Medical Center
(www.eurammedicalcenter.com)
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Covid-19-näytteen
ottamista valmistellaan.
Kuva: Eur Am International Medical Center
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