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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.

ksi Suomi–Kiina-seuran päätehtävistä on Suomen ja Kiinan
välisen kulttuurivaihdon edistäminen. Tässä Kiina sanoin ja kuvin
-lehden
numerossa
pohditaankin
maiden yhteiskuntien, kulttuurien ja
ihmisten välisten siltojen rakentamisen
merkitystä ja keinoja.
Ensimmäisessä artikkelissa seuran
puheenjohtaja Mikko Puustinen avaa
Kiinan laaja-alaisen seuraamisen tärkeyttä globaalin maailman murroksessa.
Turun yliopiston uuden pääaineen,
kiinan kielen opettajat Hanna Holtti-

nen ja Hui Shi esittelevät artikkelissaan
kiinan opetuksen merkitystä Suomessa
kulttuurienvälisen ymmärryksen siltana.
Myös Kiinassa opiskelu on tärkeää,
mutta nykyään lähes mahdotonta. Salla
Kentän artikkeli avaa tilanteen kehitystä.
Numeron päättää Tiina Airaksisen historiallinen katsaus suomalaisista
1900-luvun alun Kiinassa.
Mukavia lukuhetkiä!
Jalmari Polari
Päätoimittaja

Tahtoisitko lukea Kiina sanoin ja kuvin -lehdessä artikkeleita jostain tietystä
aiheesta? Tai onko mielessäsi kiinnostava aihe seuran järjestämille tiistailuennoille?
Lähetä palautetta ja ideoita Suomi–Kiina-seuran toimintaan liittyen osoitteeseen:
toimisto@kiinaseura.fi

Kannen kuvat: Hao Zhang
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Kiinan seuraamisen tuska - ja
tärkeys
Kiina ei tuomitse Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Kiina rikkoo uiguurien ihmisoikeuksia
Xinjiangissa. Kiina on ajanut median ja kansalaisyhteiskunnan nurkkaan Hongkongissa.
Kiina uhkaa Taiwania, ja niin edelleen. Tuskallista seurattavaa. Miksi Kiinaa on kuitenkin
seurattava?

P

idimme siitä tai emme, Kiina on
avainroolissa
maailmantaloudessa. Kiinassa valmistetut tavarat
ja niiden osat mahdollistavat kuluttajien, yritysten ja jopa valtioiden toiminnan ympäri maailmaa. Kun toimitusketjut Kiinan ja muun maailman välillä
yskivät, tuntuvat vaikutukset kotitalouksissa ja yrityksissä kaikkialla.
Tunne siitä, että Kiinan toiminnalla on
entistä suurempi vaikutus myös turvallisuutemme kannalta, on vahvistunut. Sen
merkitys, miten Kiina suhtautuu kansainvälisiin konflikteihin lähialueillamme, on
konkretisoitunut Ukrainan sodan myötä.
Kiinan ja muiden maiden jännitteet Kiinan
lähialueilla ja muualla maailmassa heijastuvat myös meille Suomeen.
Kiina on maailman suurin kasvihuonepäästöjen tuottaja. Saavuttaako Kiina
2030-päästökatto- ja 2060-hiilineutraaliustavoitteensa vaikuttaa merkittävästi siihen,
saadaanko ilmastonmuutos maailmanlaajuisesti hidastumaan siedettävälle tasolle.
Kysymys on talouden, turvallisuuden
ja ilmaston lisäksi myös ihmisten välisestä
vuorovaikutuksesta. Äänenpainot, jotka
kertovat tarpeesta vähentää vuorovaikutusta
Kiinan kanssa, ovat vahvistumassa. Kiinan
toiminta valtiona antaa niille pontta, mutta
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entä Kiinassa asuvat ihmiset yksilöinä?
Heidän ihmisoikeutensa? Parantuvatko ne,
jos omalta osaltamme edistämme Kiinan
eristäytymistä muusta maailmasta? PohjoisKorea on varoittava esimerkki, mihin eristäytyminen ja eristäminen voi pahimmillaan johtaa.
Tällä hetkellä Kiinan puoluevaltio itse
eristää kansaansa muusta maailmasta.
Sillä, miten muu maailma reagoi asiaan,
on kuitenkin merkitystä lopputuloksen
kannalta. Kyseessä on toimien ja vastatoimien kierre, joka ei ole nykyisellään kenenkään hallinnassa.
Kiinan laaja-alainen seuraaminen
Suomi-Kiina-seuran yksi keskeinen toiminnallinen sisältö liittyy kiinan kielen ja kulttuurin tuntemisen edistämiseen. Politiikan,
talouden ja muiden kovien tekijöiden
keskellä kielellisen ja kulttuurisen ymmärtämisen merkitystä ei voi vähätellä. Itse asiassa
sen merkitys pitäisi vain korostua. Kun
autoritaariset johtajat haastavat poliittisia
järjestelmiä, joskus sekä omia että toisten,
kuten Venäjän tapauksessa, kielellisellä ja
kulttuurisella ymmärtämisellä on keskeinen rooli kansan syvien rivien mielipiteiden
ymmärtämisessä ja siten siinä, millaista

”

Onneksi Kiinan
seuraamisen
voimavarat ja osaaminen
ovat kasvaneet
2000-luvulla.

pontta johtajat saavat pyrkimyksilleen.
Laaja-alaisempia näkökulmia tarvitaan
myös meidän oman, Suomen ja suomalaisten, Kiina-suhteen arvioimiseksi.
Tavanomaiseksi on noussut kommentti,
jonka mukaan Kiinan suhteen ei tule olla
liian naiivi. Se on varmasti sinänsä hyödyllinen ja napakka tapa esittää tietty näkökulma
Kiinan ja erityisesti sitä johtavan puolue- ja
viranomaiskoneiston toimintatapojen ja
motiivien osalta, mutta antaako se todella
meille syvällisempää ymmärrystä Kiinasta
ja suhteestamme siihen? Missä määrin kysymys on myös siitä, että Suomen ja suomalaisten on yksinkertaisesti ollut ja on pakko
olla vuorovaikutuksessa Kiinan kokoisen
valtion ja talouden kanssa? Ja onko kysymys
myös pikemminkin siitä, ettei kuitenkaan
syvällisesti ole ymmärretty tai ymmärretä
sitä, mihin Kiina on menossa, kuin halusta
ajatella asiat paremmin päin?
Vastauksien antamisessa näihin ja
muihin kysymyksiin tarvitaan ei vain
politiikan tai talouden, vaan myös historian, kulttuurin, kielen ja monien muiden
tieteenalojen ja muiden yhteiskuntaelämän
osa-alueiden, mukaan lukien elinkeinoelämän asiantuntijoita.
Onneksi Kiinan seuraamisen voimavarat
ja osaaminen ovat kasvaneet 2000-luvulla.
Vaikka ne eivät vieläkään ole riittävät ottaen
huomioon kasvavan tarpeen Kiinan ymmärtämisen suhteen, on niissä tapahtunut edistystä. Näin on tapahtunut muun muassa
opetus- ja tutkimuskentän osalta, mihin
liittyen kerromme tässä lehden numerossa

ajankohtaiset tiedot Turun yliopistossa
käynnistyneestä kiinan kielen pääaineopetuksesta, joka on tärkeä lisä kiinan kielen
opetukseen Suomessa.
Jotta ymmärtäisimme, mitä Kiinassa todella
tapahtuu, on tarve asioiden seuraamiselle
paikan päältä suuri. Tässä suhteessa tämänhetkinen tilanne on huolestuttava. Kiina
on käytännössä ollut Suomesta sinne suuntautuville matkoille lähes kiinni jo kaksi ja
puoli vuotta, eikä matkustamisen avaamisesta pandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen
ole tietoa. Samalla Kiinan koronasulut ovat
saaneet monet Kiinassa asuvat suomalaiset
pakkaamaan laukkunsa ja suuntaamaan
muualle.
Mitä vähemmän Kiinassa on suomalaisia, joko pidempi- tai lyhyempiaikaisina
vieraina, sitä ohuemmaksi ymmärryksemme
siitä, mitä Kiinassa tapahtuu, käy. Kansainvälinen media, mukaan lukien suomalaiset
tiedotusvälineet, kykenevät edelleen toimimaan Kiinassa, mutta toimintaympäristö
on muuttumassa entistä haastavammaksi.
Uusien Kiina-asiantuntijoiden ja -osaajien
syntymisen näkökulmasta on huolestuttavaa, että Kiinan sulkeutuminen on iskenyt myös opiskelijoiden pääsyyn Kiinaan.
Lehtemme tämä numero kertookin suomalaisten pääsystä ja läsnäolosta Kiinassa sekä
ajankohtaisesta että historiallisesta näkökulmasta.
Voi vain toivoa, että Kiina mahdollistaa
maiden välisen liikkumisen palautumisen
mahdollisimman pian, koska se on paitsi
suomalaisten, myös kiinalaisten etu, ja
konkreettinen mittari sille, jatkaako Kiina
avautumista vai onko se kääntänyt suuntansa sulkeutumiseksi.
Mikko Puustinen
Puheenjohtaja, Suomi–Kiina-seura ry
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Turun yliopiston kiinan kielen pääaineen uusi lehtori Hui Shi muutti tehtävää varten Kiinasta Turkuun keväällä 2022. Kuva: Hui Shin kokoelma.

Qinhuai-joelta aurajoelle:
näkökulmia kiinan kielen opettamiseen
turun yliopistossa
Syksystä 2021 lähtien Turun yliopisto on tarjonnut kiinan kielen pääaineopintoja. Kiinan
kielen pääaine, joka on suunniteltu kehittämään työelämässä, tutkimuksessa, kulttuurien
välisessä viestinnässä ja monikielisessä maailmassa tarvittavia taitoja, on kasvanut ja kehittynyt harppauksin vain yhdessä lukuvuodessa.

T

änä syksynä Turun yliopiston
kieli- ja käännöstieteiden laitoksella opiskelun aloittaa jo toinen
vuosikurssi kiinan kielen pääaineopiskelijoita. Kiinan kieli on omana itsenäisenä oppiaineenaan Suomessa valtakunnallisesti verrattain nuori. Kiinan kielen
opinnot perustuvat kielentutkimuksen
näkökulmaan ja tähtäävät kielellisen
viestinnän asiantuntijuuteen. Tässä
kuitenkin otetaan myös huomioon
muita humanistisia tieteitä tai yhteiskuntatieteiden tutkimusta.
Oppiaineeseen voi hakeutua ilman
aikaisempia kiinan kielen opintoja, ja
peruskielitaidon kehittäminen aloitetaan
alkeistason kursseilla. Alkeistason kurssit
ovat ainakin toistaiseksi kaikille pakollisia
– mukaan lukien kehittyneemmät ja äidinkieliset puhujat – näin voidaan varmistaa, että kaikilla on kieliasiantuntijuuteen
tarvittavat tiedot kielestä, sen käytöstä ja
rakenteista. Peruskielitaidon kehittämiseen
painottuvilla kursseilla halutaan myös taata,
että kielitieteellinen metakieli tulee opiskelijoille tutuksi jo alusta pitäen, ja että kaikki
osaavat tehdä eron esimerkiksi eurooppalai-

6

sille kielille tyypillisen tempuksen ja kiinalle
ominaisen aspektin välille. Opinnoissa
ohjataan opiskelija myös kiinnittämään
huomio siihen, miten kielenkäyttö vaihtelee
eri tilanteissa.
Kielitaidon lisäksi opinnot kartuttavat
tutkinto-opiskelijan kielitietoutta. Alkupään opinnoissa tutustutaan kiinan kielen
historiaan ja kehitykseen, murteisiin ja
sukulaiskieliin sekä Kiinan kielen vaikutukseen ja asemaan Itä-Aasiassa. Toisen ja
kolmannen vuoden opiskelijat syventävät
tietojaan opiskelemalla kielellistä vaihtelua,
kielenkäyttöä ja viestintää työelämässä ja
yhteiskunnassa sekä esimerkiksi kielipolitiikkaa. Kandidaattivaiheeseen kuuluu
myös pakollinen vaihto-opiskelujakso,
joka suoritetaan ulkomailla kiinankielisessä
yliopistossa.
Maisterivaiheen opinto-opas julkaistaan
sitten, kun oppiaineessa on maisterivaiheen opiskelijoita. Opintojen sisältö tulee
kuitenkin noudattamaan Turun yliopiston
kieli- ja käännöstieteiden laitoksen profiilia ja tarjoaa siten erilaisia teema-paketteja
kielitieteen eri osa-alueilta. Opinnoissa
tulee korostumaan kulttuurien välinen vies-
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tintä, monikielisyys, työelämän viestintä- ja
vuorovaikutustaidot sekä tutkijan valmiudet.
Kieliaineisiin liitetään yleensä stereotypia siitä, että kieliaineista valmistuu
ainoastaan opettajia tai kääntäjiä. Turun
yliopiston kiinan kielen oppiaineesta ei
kuitenkaan tule valmistumaan kumpiakaan,
mikäli opiskelija ei aio opiskella sivuaineena
jotakin sellaista kieliainetta, jossa mainitut
työelämäsuuntaukset ovat maisterivaiheessa
mahdollisia. Mitä muita ovia kiinan kielen
opiskelijalle voi sitten aueta työelämässä, jos
opettajan ja kääntäjän uria ei ole tarjolla?
Opetus- ja käännösalan töiden ulkopuolelle jäävistä uravaihtoehdoista puhutaan
”kieliasiantuntijuutena”. Vaikeasti avautuva
termi pitää sisällään varsin monenlaisia
työtehtäviä erityisasiantuntijasta viestinnän
tai vaikkapa data-analyytikon ja vientineuvojan tehtäviin. Kieliasiantuntijan vahvuus
onkin monialaisuus ja joustavuus. Sivuainevalinnoilla ura saattaa urjeta esimerkiksi tekniikan tai kaupan aloilta. Turun
yliopisto tarjoaa yli 130 sivuainevaihtoehtoa kahdeksasta eri tiedekunnasta. Suuri osa
sivuaineista on vapaita sivuaineita, niihin ei
siis ole erillistä hakua, vaan oppiaineeseen
pääsee ilmoittautumalla kursseille. Kiinan
kieli, kuten muutkin kieliaineet, on pääaineopiskelijoilleen siinä mielessä antoisa,
että se ei oikeastaan sulje mitään ovia, vaan
ennemmin avaa niitä monille eri aloille ja
monenlaisiin tehtäviin.

kiinan kielen opettajien kouluttajana, ja
suuntasi Suomeen. Shi kokee Turun yliopiston uudessa kiinan kielen oppiaineessa työskentelyn etuoikeutena.
Vaikka tämä ei ole ensimmäinen vierailuni Suomessa, on tämä ensimmäinen
kokemukseni Suomen entisestä pääkaupungista Turusta. Kotikaupunkini
Nanjing taas sattuu olemaan Kiinan
entinen pääkaupunki, ja Aurajoen
rannoilla kulkiessani en voi olla ajattelematta kotikaupunkini Qinhuai-joen
varrelle ripustettuja lyhtyjä.
Shin muistoja Qinhuai-joen rannoilta ei
kuitenkaan nostattanut koti-ikävä vaan
kaksi aivan toisenlaista asiaa. Lyhdyt saavat
kiinan kielen lehtorin miettimään oman
opetuksensa ja tutkimuksensa tavoitteita
Turussa ja sitä, mitä hän voi kiinan kielen
oppiaineelle antaa. Toisaalta lyhdyt muistuttavat Shitä myös siitä, että Suomen ja
Kiinan välille pitäisi rakentaa lisää maita
yhdistäviä siltoja, samaan tapaan kuin Aurajoenkin kuuluisat vastarannat ovat toisiinsa
yhteydessä siltojen välityksellä.

Kiinan kielen oppiaine vahvistui hiljattain toisella opettajalla, kun oppiaine sai
oman kiinan kielen lehtorin
Turun yliopiston uusi kiinan kielen lehtori,
Hui Shi, on Yhdysvalloissa opiskellut ja
siellä myös pitkään työskennellyt kielitieteen
tohtori. Keväällä Shi pakkasi tohtorintutkintonsa ja kuuden vuoden kokemuksensa
yliopistotason kiinan kielen opettajana sekä
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Kiinan luentoja järjestetään Signum-rakennuksessa. Kuva: Hanna Oksanen, Turun yliopisto.

Miksi sitten kiinan opiskelu on Shin
mielestä tärkeää?
Suorin vastaus kysymykseen on Shin mukaan
kiinan kielen kansainvälinen vaikuttavuus.
”Kiinan kieli” voidaan ymmärtää yläkäsitteenä seitsemälle suurimmalle siniittiselle
kieliryhmälle. Sen voidaan myös ajatella
olevan kieliperhe, jolla on eniten äidinkielisiä puhujia koko planeetalla. Maailman eri
kielten tietoja ja tilastoja julkaisevan Ethnologuen tuoreimpien tilastojen mukaan
maailmassa on noin 1,32 miljardia kiinaa
äidinkielenään puhuvaa ihmistä. Se on 16,5
prosenttia koko maailman väestöstä. Seitsemästä siniittisestä kieliryhmästä mandariinikiina on eniten käytetty. Mandariinikiina
ylittää 907 miljoonalla puhujallaan kaikki
muut ihmiskielet puhujamäärässä.
Kiina ei myöskään ole kieli, jota puhutaan vain yhdessä maassa. Noin 90 prosenttia kiinan kielen puhujista asuu hajallaan
Manner-Kiinassa, Hongkongissa, Macaossa, Taiwanissa, Singaporessa ja useissa
Kaakkois-Aasian maissa. Noin 70 prosenttia heistä puhuu mandariinia. Lisäksi kiina,
erityisesti mandariinikiina, on miljoonien
ulkomailla asuvien kiinalaisten ensisijainen
kieli. Kuten humoristinen sanonta kuuluu:
”kiinan puhujiin on helppo törmätä riippumatta siitä, missä maanosassa vierailet.”
EU:n ja Kiinan väliset suhteet pitävät huolen siitä, että mandariinikiina
säilyy elinkeinoelämän ja valtionhallinnon
kannalta elintärkeänä myös lähitulevaisuudessa, ja kiinan kielen asiantuntijuutta
tullaan vaatimaan eri aloilla myös Suomessa.
Tähän yhteiskunnalliseen tarpeeseen Turun
yliopiston kiinan kielen oppiaine pyrkii
vastaamaan kouluttamalla monialaisia
kiinan kielen kieliasiantuntijoita ja tarjoamalla tutkinto-opiskelijoille väyliä työelämässä tarvittavaan kiinan kielen hallintaan
ja kulttuuriseen osaamiseen.
Shin mukaan kiinan oppiminen on

tärkeää myös siksi, että se auttaa meitä avaamaan uusia ovia kognitioomme. Vieraan
kielen pedagogiikan ja oppimisen tutkijana
Shi on erityisen kiinnostunut uuden kielen
kognitiivisista vaikutuksista kielenoppijoihin. Aivan kuten suomen kaltaisen agglutinoivan kielen kielioppisäännöt inspiroivat
kiinalaisia kielenoppijoita, kiinan oppiminen auttaa suomalaisia siirtymään kognitiivisen mukavuusalueensa ulkopuolelle ja
kokemaan aivan uudenlaisen tavan jäsentää
maailmaa.
Jaan usein opiskelijoiden kanssa
esimerkkejä kiinan kielen prosessointiin
liittyvistä kognitiivisista toiminnoista.
Kiinan kielessä ei ole aikamuotoja
- ei ole merkitystä, milloin toiminta
tapahtuu suhteessa puheaikaan, vaan
tärkeämpää on se, miten puhuja kokee
toiminnan. Kiinaksi aika liikkuu metaforisesti pysty- ja vaakasuunnassa, kun
taas monissa kielissä aika liikkuu vain
vaakasuunnassa. Lisäksi kiinan kielessä
sanat koostuvat neljästä olennaisesta
elementistä: visuaalisista piirtovedoista,
auditiivisista äänteistä ja tooneista sekä
mentaalisista merkityksistä. Esimerkit
osoittavat, että kiinan kielen oppiminen
on prosessi, jossa palataan inhimillisiin
vaistoihin ja tutustutaan uudelleen
fyysiseen maailmaan, äänteisiin ja
erilaiseen tapaan visualisoida kirjoitettua tekstiä. Kiinan kielen opiskelu
onkin epäilemättä rohkeiden peli ja
sellaisena jännittävä matka omien
valmiuksien kehittämiseen ja luontaisten havaintojen ja käsitysten haastamiseen.
Viimeisenä muttei suinkaan vähäisimpänä
syynä Shi mainitsee, että on tärkeää tutustua
kiinalaiseen sivilisaatioon, koska ymmärrys
rakentaa siltoja ihmisten välille.
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Aina kun pysähdyn Aurajoen varrelle,
pohdin miksi ihmiset keskittyvät niin
usein kulttuurien välisiin eroihin.
Voivatko ihmisyhteiskunnat ja kulttuurit lopulta erota toisistaan kovin paljoa?
Suomen Turku ja Kiinan Nanjing
kumpikin loivat kukoistavat markkinapaikat jokiensa varsille. Markkinapaikat kasvoivat linnoituksiksi ja
lopulta pääkaupungeiksi. Suomalaiset
lapset odottavat joulupukilta lahjoja
ja kiinalaislapset kiittävät Jadekeisaria
kevätjuhlan aikaan. Tavallisten suomalaisten ja kiinalaisten arjen välillä ei
näytä olevan merkittävää eroa, koska
suurin osa yhteisistä pyrkimyksistä on
samoja. Sekä teillä että meillä arvostetaan vakaata toimeentuloa, perheen
hyvinvointia ja hyvää terveyttä.
Shi pohtii, että ehkä maantieteellinen etäisyys ja kielelliset erot saavat molemmat
kansat pitämään toisiaan hieman arvoituksellisina. Hänen mukaansa maiden ja kulttuurien välisen kanssakäymisen syvenemisen
ja kulttuurien väliseen viestintään erikoistuneiden Kiina-asiantuntijoiden myötä Kiina
ja Suomi ovat kuitenkin lähentyneet paljon
viimeisen vuosikymmenen aikana. Kiinassa
urbaani keskiluokka on yksimielisesti ottanut ”suomalaisen tyylin” ja ”suomalaisen
designin” omakseen. Yhä useampi kiinalainen tuntee vetoa suomalaista vaatimattomuutta ja luonnollisuutta kohtaan. Monet
sanovatkin itse haluavansa tulla minimalistisiksi ”henkisiksi suomalaisiksi”. Samoin
myös suomalaisten tietämys Kiinasta ja
kiinalaisista ulottuu jo pelkkien stereotyyppisten kulttuurisymboleiden, kuten ruoan,
punaisen värin ja pandojen ulkopuolelle.
Nykyaikainen kiinalainen teknologia ja
populaarikulttuuri, kuten e-brändäys, sosiaalinen media ja sähköisen kaupankäynnin
alustat kiinnostavat myös yhä useampaa
suomalaista.

10

Kielitieteilijänä ja metaforien tutkijana
Shi uskaltaa viitata Mao Zedongin runoon
Uinti (水调歌头·游泳, 1956) puhuessaan kiinan kielen oppiaineesta. Kuin silta,
lentoon jännittyneenä, etelästä pohjoiseen,
tie luonnon vallihaudan yli kurottaa myös
Turun yliopiston kiinan kielen oppiaine.
Shi toivoo oppiaineen olevan sellainen
silta, joka edistää kansainvälistä yhteistyötä,
tutkiskelee kognitiivisia rajoja ja ehkäpä jopa
auttaa luomaan yllättäviä yhteyksiä tavallisten suomalaisten ja kiinalaisten välille.
Vaikka oppiaine on opiskelijamäärältään
vielä melko pieni, teettää eurooppalaisiin
kieliin huomattavasti hitaammin opittavan
ja sisäistettävän kiinan kielen opettaminen
kahdellekin opettajalle paljon töitä. Suomalaisten kapenevasta kielivarannosta ja kielitaitoisten asiantuntijoiden puutteesta on
puhuttu viime vuosina paljon. Esimerkiksi
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n asiantuntija Mikko Vieltojärven mukaan kiinan
kielen osaajia tarvitaan (Minttu Mikkonen HS 6.6.2022). Kiinan kielen osaajia ja
kieliasiantuntijoita ei kuitenkaan kouluteta
ilman osaavaa ja pätevää opetushenkilökuntaa ja tämä vaatii taloudellisia resursseja.
Yrityksiltä toivoisikin pitkäjänteisyyttä ja
tukea riippumattomalle, kotimaiselle koulutukselle, jotta kielitaitoisia ja monialaisia
asiantuntijoita voitaisiin kouluttaa Suomessa
riittävä määrä eri alojen tarpeeseen.
Hanna Holttinen
Yliopisto-opettaja, kiinan kieli, kieli- ja
käännöstieteen laitos, Turun yliopisto
FM
Hui Shi
Yliopistonlehtori, kiinan kieli, kieli- ja
käännöstieteen laitos, Turun yliopisto
Ph.D

Kiina pysyy kiinni opiskelijoilta

Koronapandemia johti Salla Kentän vaihto-opiskelun Nanjingissa peruuntumiseen. Kuva: Li Heng.

T

oisena opiskeluvuotenani Turun
yliopistossa sain vihdoin tiedon,
että minut on hyväksytty vaihtoopiskelijaksi kiinalaiseen yliopistoon
kolmannen opiskeluvuoteni keväällä.
Pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta pysyin toiveikkaana
– olihan itse vaihtoon vielä yli vuosi
aikaa. Kävin vaadituissa kielitesteissä,
täytin tarvittavia dokumentteja, tapasin kansainvälisen liikkuvuuden opintoneuvojan kanssa jutellakseni vaihdon
yksityiskohdista, kävin useassa vaihtoopiskelijoiden infotilaisuudessa ja käytin

tunteja tietokoneen ääressä selvitellessäni
kohdekaupunkini kulttuuria.
Kun vaihto peruuntui virallisesti koronan takia vain muutama kuukausi ennen
lähtöä, olin pettynyt, mutta en yllättynyt.
Olin jo pitkään tiennyt, ettei vaihto voisi
vielä onnistua. Olin jäänyt vain odottamaan, milloin kohdeyliopistokin ilmoittaa
minulle itsestäänselvän totuuden. Aloitin heti uudestaan hakuprosessin. Jos sitä
neljäntenä opiskeluvuonna jo onnistuisi. Tai
sitten viides vuosi toden sanoo.
Opiskeluvaihto on monelle opiskelijalle
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unohtumaton kokemus. On myös opiskelijoita, jotka suuntautuvat opinnoissaan
jonkun maan tai alueen asiantuntijuuteen,
jolloin vaihto on olennainen osa omaa
kouluttautumista ja tiedon kartuttamista
omasta kohdemaasta. Varsinkin kieliä
pääaineenaan opiskelevia kannustetaan
lähtemään vaihtoon sellaiseen kohteeseen,
jossa opiskeltavaa kieltä puhutaan.

”

Siinä missä Eurooppa
on jo purkanut
maahantulorajoituksiaan
ja siten auennut monelle
suomalaiselle vaihtoon
lähtijälle, Kiinaan
eivät opiskelijat vielä
kunnolla pääse. Syynä
ovat Kiinan tiukat
maahantulorajoitukset ja
zero Covid policy.

Saksan kieleen erikoistuva ystäväni
pakkaa iloisena vieressäni laukkuja Münsterin vaihtoa varten samalla kun mietin itse,
näenkö koskaan opintojeni aikana Shanghain valoja, vaikka Kiina on koko koulutukseni keskipiste. Siinä missä Eurooppa on jo
purkanut maahantulorajoituksiaan ja siten
auennut monelle suomalaiselle vaihtoon
lähtijälle, Kiinaan eivät opiskelijat vielä
kunnolla pääse. Syynä ovat Kiinan tiukat
maahantulorajoitukset ja zero Covid policy.
Nollakoronapolitiikka vaikuttaa monella
tapaa eritaustaisiin opiskelijoihin. Yksittäisiksi lukukausiksi vaihtoon pyrkivien lisäksi
tuhannet Kiinassa kokonaista tutkintoa
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suorittavat kansainväliset opiskelijat eivät
ole päässeet palaamaan Kiinaan nyt jo yli
kahteen vuoteen. Kiinan opetusministeriön
mukaan ennen pandemiaa maassa opiskeli
puoli miljoonaa ulkomaalaista opiskelijaa.
Vuonna 2018 eniten ulkomaalaisia opiskelijoita Kiinaan tuli Etelä-Koreasta, Thaimaasta, Pakistanista, Intiasta, Yhdysvalloista
ja Venäjältä.
Tilanne on herättänyt epätoivoa opiskelijoissa. Alkuvuodesta 2022 intialaiset opiskelijat järjestivät laajan Twitter-kampanjan
hashtagilla #TakeUsBackToChina, jossa
opiskelijat vaativat oikeutta palata takaisin
Kiinaan suorittamaan tutkintonsa loppuun.
Pandemian alettua tuhansia intialaisia opiskelijoita joutui poistumaan Kiinasta, eivätkä
he ole päässeet palaamaan. Kiinan intialaisten opiskelijoiden kohtalo on ollut tapetilla
maiden ulkoministereiden Wang Yin ja S.
Jaishankarin tapaamisissa. #TakeUsBackToChina oli kuitenkin vain yksi monista
tapauksista kansainvälisten opiskelijoiden
mielenilmausten meressä.
Kiinalaisiakin vaihto-opiskelijoita on
jäänyt jumiin vaihtokohdemaihin. Osalla
ei ole ollut varaa maksaa moninkertaisiksi
kallistuneita lentolippuja palatakseen kotiin.
Samasta syystä tyssäsi monen pakistanilaisen opiskelijan juhlittu paluu kesän aikana
Kiinaan, kun lentolippujen hinnat olivat
muuttuneet kolminumeroisista nelinumeroisiksi. Pakistanilaisten opiskelijoiden
osittainen palauttaminen Kiinaan oli yksi
edistysaskel Kiinan opiskelijoiden matkustuskiellon asteittaisessa höllentämisessä.
Iso este Kiinaan matkustamiselle ovat
olleet myös ulkomailta saapuvien pakolliset
karanteenijaksot. Karanteenien standardikestoja lyhennettiin kesällä neljästätoista
keskitetystä karanteenipäivästä ja seitsemästä oireidenseurantapäivästä seitsemään
karanteenipäivään ja kolmeen oireidenseurantapäivään. Karanteenit voivat silti

Matkustajia nousemassa Air Chinan lennolle Pekingissä ennen koronapandemian alkua. Kuva: Markus
Winkler.

edelleen venyä pidemmiksi, joten takeita
yhteensä vain kymmenen päivää kestävästä
karanteenista ei ole niillekään opiskelijoille,
jotka ovat jo päässeet palaamaan Kiinaan.
Karanteenien kustannukset ovat opiskelijoiden vastuulla, eikä monella opiskelijalla ole
varaa edes minimikestoiseen karanteeniin,
puhumattakaan karanteenin venymisen
riskistä.
Kiinan pääministeri Li Keqiang lupasi
heinäkuussa 2022 helpottaa ulkomaalaisten
opiskelijoiden paluuta Kiinaan. Mahdollisten muuttujien määrän vuoksi epävarmuus
lausunnon paikkansapitävyydestä on yhä
läsnä. Li Keqiangin ilmaisema halu keventää rajoituksia on sidoksissa koronasulkujen aiheuttamaan talouden hiipumiseen.

Kaupunkien täyssulut ovat iskeneet pahasti
yrityksiin ja kuluttajiin. Myös ulkomaalaisten opiskelijoiden kaikkoaminen massoittain kiinalaisilta kampuksilta on herättänyt
huolta kiinalaisen työvoiman kansainvälisyydestä, sillä yli puolet tutkintonsa Kiinassa
suorittaneista ulkomaalaisista opiskelijoista
myös tähtäävät jäävänsä Kiinaan valmistumisensa jälkeen.
Paljon uutisoitu Shanghain 65 päivää
kestänyt täyssulku iski miljoonien kiinalaisten ohella myös tuhansiin opiskelijoihin – Shanghaissa sijaitsee kymmeniä
yliopistoja, jotka ovat myös ulkomaalaisten
opiskelijoiden suosiossa. Muun muassa
Fudanin yliopistosta raportoitiin opiskelijoiden protesteja ankaria eristämiskäytän-
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Loppuvuonna pidettävä 20. puoluekokous, jossa Xi
Jinpingin on arvioitu tulevan valituksi kolmannelle
kaudelle, on yksi syy, miksi nollakoronapolitiikasta
halutaan toistaiseksi pitää tiukasti kiinni.

töjä vastaan. Pekingin yliopiston opiskelijat
taas protestoivat alkukesästä suunnitelmaa
rakentaa peltiaita kampuksen ympärille
parempaa eristämistä varten. Kiinan täyssulun kokeneiden kaupunkien opiskelijat
ovat vastustaneet opiskelijoiden eristämistä
kampukselle.
Kritiikistä huolimatta keskitetyt sulut
jatkuvat. Loppuvuonna pidettävä 20.
puoluekokous, jossa Xi Jinpingin on arvioitu tulevan valituksi kolmannelle kaudelle
on yksi syy, miksi nollakoronapolitiikasta
halutaan toistaiseksi pitää tiukasti kiinni.
Yksi viimeisimpiä sulkuja osui heinäkuun
lopulla Wuhaniin, jossa liki miljoona
ihmistä joutui eristykseen, kun testeissä
löytyi neljä oireetonta koronatartuntaa.
Vuoden alussa Kiinan kansainvälisten
opiskelijoiden unioni China International
Student Union eli CISU kartoitti kyselyllä, miten Kiinan matkustusrajoitukset
ja koronasulut ovat vaikuttaneet kansainvälisiin opiskelijoihin. 1473 vastasi kyselyyn ja heistä 56 prosenttia oli odottanut
yli kaksi vuotta palaamista Kiinaan. Yli
puolet kokivat mielenterveytensä kärsineen
huomattavasti Kiinan matkustusrajoitusten
aiheuttaman välitilan takia. 29 prosenttia
vastanneista opiskelijoista raportoi myös
heidän fyysisen terveytensä heikentyneen.
Esimerkiksi univajeisuudesta on tullut yleinen oire, kun kotimaihin jumiin jääneet
opiskelijat joutuvat pahimmillaan heräämään aamuyöllä osallistuakseen Kiinasta
striimattaville etäluennoille.
Maahantulorajoitusten,
täyssulkujen
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ja karanteenien takia niin paikalliset kuin
ulkomaalaiset opiskelijat ovatkin joutuneet
jatkamaan kiinalaisissa yliopistoissa opiskelua etänä. Monet kiinalaiset yliopistot
ovat tarjonneet myös vaihtoon hakeneille
mahdollisuutta etävaihtoon, jolloin koko
vaihtolukukausi suoritettaisiin koneen
ääreltä kotimaasta käsin. Myös minulle
tarjottiin tätä mahdollisuutta.
Kieltäydyin kuitenkin tästä erikoisesta
tilaisuudesta, sillä opiskelu etäältä käsin on
haasteellista myös vaihto-opiskelijan näkökulmasta. Halusin lähteä Kiinaan verkostoitumaan, oppimaan kieltä, tutustumaan
paikallisiin ihmisiin ja saamaan sellaisen
käsityksen Kiinasta, jota ei voi saada vain
nojatuolimatkailemalla kirjoihin. Kaikki
tämä on liki mahdotonta tehdä omasta,
supisuomalaisesta olohuoneesta käsin.
Etävaihto on toki parempi kuin ei
mitään. Etävaihto voi olla oiva mahdollisuus
päästä kuitenkin osallistumaan kiinalaisen
yliopiston luennoille, mutta vaihdon kaikki
sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet
jäävät tällöin uupumaan. Työnantajatkin
usein arvostavat kansainvälisyyttä, mutta
etänä suoritettuna vaihto tuskin säväyttäisi
tulevaa työnantajaani aivan samalla tavalla
– Mikä on Kiinassa vain web-kameran
välityksellä vierailleen Kiina-asiantuntijan
uskottavuus?
Etäopiskelussa opiskelijoita huolettaakin usein juuri oma uskottavuus, jos
vaihto tai pahimmillaan koko tutkinto on
suoritettu etänä. Valtava osa maahantulorajoituksia protestoivista kansainvälisistä

Supermarketti Shenzhenissä pandemian alun jälkeen vuonna 2020. Kuva: Joshua Fernandez.

opiskelijoista onkin tulevia lääkäreitä, jotka
pelkäävät, että heidän kalliit ja työtä vaatineet tutkintonsa menevät hukkaan, koska
heidän Kiinassa etänä suorittamansa tutkinnot eivät pätevöitä heitä työskentelemään
lääkäreinä. Muun muassa Indian National
Medical Comission on varoittanut intialaisia harkitsemaan tarkkaan, kannattaako
heidän hakeutua lääketieteellisiin opintoihin Kiinaan. Intiassa on arviolta ainakin
kymmenen tuhatta Kiinassa opiskelevaa
intialaista, jotka haluavat edelleen palata
takaisin. Heistä suurin osa opiskelee nimenomaan lääketiedettä.
Kiinnostavaa onkin, kuinka paljon
ulkomaalaisten kiinnostus lähteä opiskelemaan Kiinaan on ottanut osumaa tiukoista
maahantulorajoituksista ja niiden aiheut-

tamasta epävarmuudesta. CISU:n edellä
mainittuun kyselyyn vastanneista 46.8
prosenttia ei enää suosittelisi Kiinaa kohdemaaksi ulkomaalaisille opiskelijoille.
Vähäinen kommunikaatio on antanut
monille Kiinasta suljetuille opiskelijoille
sellaisen kuvan, ettei Kiinan hallitus priorisoi kansainvälisten opiskelijoiden asioiden
selvittämistä tai välitä heidän epätoivostaan. Monet haastatteluissa tai nettipalstoilla kokemuksiaan jakaneet opiskelijat
ovat kertoneet ahdingostaan, kun heidän
yliopistonsa eivät ottaneet heihin kunnolla
kontaktia kertoakseen, miten heidän pitäisi
toimia.
Ulkomaalaisten opiskelijoiden saaminen
etenkin pieni- ja keskituloisista maista
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Toivon mukaan
Kiinaan haluavat
opiskelijat pääsevät vielä
matkaamaan keskuksen
valtakuntaan, oli vaihtoon
lähteminen sitten
henkilökohtaista maailman
avartamista tai olennainen
osa omia opintoja.

Kiinaan on ollut osa Kiinan soft power
-taktiikkaa. Aasian kehityspankin entinen
Amerikan suurlähetti Curtis Chin otti
kantaa opiskelijoiden tilanteeseen vuoden
alussa kommentoimalla, kuinka Kiinan
maahantulorajoitukset ovat olleet Kiinalle
soft power failure, kun Kiinaa luotettavana opiskelumaana aikaisemmin pitäneet
kansainväliset opiskelijat ovatkin joutuneet
kohtaamaan ”karkean totuuden.” Vaikka
Kiinan maineen koulutuksen keskipisteenä
voi sanoa kärsineen pandemian aikana, on
silti vaikeaa sanoa, kuinka paljon tämä tulee
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vaikuttamaan Kiinan avatessa taas kunnolla
rajansa opiskelijoille joskus tulevaisuudessa.
Lähtömaa vaikuttaa merkittävästi siihen,
mitkä ovat tällä hetkellä mahdollisuudet
päästä Kiinaan opiskelemaan. Kesäkuussa
Pakistanista, Sri Lankasta, Thaimaasta,
Etelä-Koreasta ja Salomonsaarilta pääsi
palaamaan yksittäisiä opiskelijaryhmiä
Kiinaan. Myös yliopistojen välillä on paljon
vaihtelua, toivottavatko ne tällä hetkellä
kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita tai
vaihto-opiskelijoita tervetulleeksi. Myös
opiskeltava ala voi vaikuttaa, keiden opiskelijoiden palaamista Kiinaan priorisoidaan.
Toivon mukaan Kiinaan haluavat opiskelijat
pääsevät vielä matkaamaan keskuksen valtakuntaan, oli vaihtoon lähteminen sitten
henkilökohtaista maailman avartamista
tai olennainen osa omia opintoja. On toki
tärkeää myös itse pohtia vaihtoon lähtemisen turvallisuutta, mikäli Kiina näyttää
lähitulevaisuudessa vihreää valoa opiskelijoille. Kiina ei ole häviämässä maapallolta
mihinkään, joten aikaa matkusteluun kyllä
riittää, mutta ajoissa valmistumiseen pyrkivän vaihto-opiskelijan kello jo tikittää.
Salla Kenttä
Kirjoittaja on Humanististen tieteiden
kandidaatti ja opiskelee Turun yliopiston
Itä-Aasian tutkimuskeskuksessa

Suomalaisia tasavallan
Kiinassa

V

uosisata sitten pieni suomalainen ryhmä rakensi vakaasti
suomalaista
identiteettiä
ja
yhdyskuntaa tuolloin hyvin kaukaiseen
orienttiin, Kiinaan. Suomalaisten historiaan Kiinassa sisältyi lukuisia tarinoita,
kun liikemiehet ja valtion virkamiehet
rakensivat omaa yhteisöään ja mielikuviaan Kiinasta ja kiinalaisuudesta. Toki
myös suomalaisten lähetystyöntekijöiden toiminta Kiinassa on ollut merkityksellistä. Tässä artikkelissa tarkastellaan
erityisesti vähemmän tutkittuja suomalaisryhmiä eli valtion viranomaisten ja
liikemiesten toimintaa 1900-luvun alun
Kiinassa. Eräs henkilötarina antaa realistisemman kuvan suomalaisten elämästä
Kiinan tasavallassa.
Oopiumsotien (1839–1842) ja (1856–
1860) jälkeen Kiinaan perustettiin siirtokuntajärjestelmä, jonka mukaan erityisesti
länsimaalaiset, japanilaiset ja venäläiset
saivat luvan muuttaa Kiinaan avattuihin
sopimussatamiin asumaan, harjoittamaan
liiketoimintaa ja lähetystyötä. Samoilla
sopimuksilla myös Hongkongista tuli IsoBritannian kruunun siirtomaa. 1900-luvun
alkupuolella Kiinassa oli yli 80 pienempää
ja suurempaa sopimussatamakaupunkia.
Suurimmat ulkomaalaisten siirtokunnat
perustettiin Shanghaihin, Tianjiniin ja
Hankouhun. Shanghai oli jaettu kolmeen
hallinta-alueeseen nimiltään kansainvälinen
siirtokunta, ranskalainen siirtokunta ja niin
kutsuttu kiinalainen alue. Kaikki maa-

alue oli kiinalaisten omistuksessa, joten
siirtokunnat vuokrasivat alueet käyttöönsä.
Ulkomaalaisten elämää turvasivat ekstraterritoriaalioikeudet, jotka mahdollistivat
kansallisten lakien soveltamisen Kiinassa.
Niiden mukaan ekspatriaatit olivat oman
kotimaansa tuomioistuinten alaisia myös
Kiinassa asuessaan. Sopimukset varmistivat,
että siirtokunnat olivat lähes riippumattomia Kiinan lainsäädännöstä ja ne antoivat
itsenäisen päätösvallan siirtokuntia johtaville ulkomaisille hallinto-organisaatioille.
Näihin Kiinalle epäedullisiin sopimuksiin
kuuluivat myös maittain solmitut suosituimmuusoikeussopimukset, jotka takasivat
kaikille mukana oleville valtioille yhtäläiset
etuoikeudet. On muistettava, että suomalaisetkin hyötyivät muiden ulkomaalaisten
saamista etuoikeuksista. Suomi ei koskaan
tehnyt eriarvoisia sopimuksia Kiinan tasavallan kanssa, sen sijaan se yritti luoda
tasa-arvoisemmat suhteet maahan. Suomi
ei pitänyt siirtomaavalloittajan roolia sopivana, sillä valtiolla oli itsellään pitkä siirtomaamenneisyys Venäjän ja sitä ennen Ruotsin alaisuudessa.
Suomalaisilla oli lukuisia syitä muuttaa
Kiinaan. Uudet työmahdollisuudet ja taloudellisesti tai sosiaalisesti parempi elämä
houkuttelivat maahanmuuttajia, niinpä
seikkailunhalu, onnen etsintä ja toive
menestymisestä välittyi monien siirtolaisten kirjeenvaihdossa. Toisaalta epäonnistuminen kotimaan liike-elämässä tai jopa
poliittinen pakolaisuus saattoivat painos-
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Shanghain konsulin toimista oli tehty useampia
valituksia, joiden johdosta Suomen ulkoministeriö
alkoi tutkia syytöksiä. Syytökset olivat vakavia ja
koskivat Wähämäen ’seurustelua venäläisten kanssa’,
hänen organisoimiaan asekauppoja ja muita arveluttavia
kauppoja kiinalaisten sotakenraalien kanssa.

taa menolipun ostamiseen. Tasavallan
ajan Kiinassa asui vain yhteensä 300–400
suomalaista ja kiinalaisia oli tuolloin lähes
500 miljoonaa, joten Kiinassa ja kiinalaisille
suomalaisten merkitys ei ollut suuri.
Suomen valtion viranomaisten tuottamien materiaalien lisäksi suomalaisten
kirjeet, sanomalehtiartikkelit, muistelmat,
matkakertomukset ja valokuvat tarjoavat mielenkiintoisen otoksen aikalaisten
elämästä ja kokemuksista Kiinassa.
Valtiollinen propagandatoimisto
Suomen ensimmäinen konsulaatti perustettiin Shanghaihin vuonna 1924 ja vuonna
1926 sille myönnettiin Suomen pääkonsulaatin asema. Päivittäisessä politiikassa
konsulaatin avaaminen nähtiin Suomen
ulkopolitiikan toteuttamisen tehokkaimpana välineenä Kiinassa. Suomen valtio
tuki yhteisön ja kansakunnan rakentamista
esittelemällä laajasti Suomen kulttuuria,
politiikkaa ja taloutta. Tuona aikana propagandatoimistona tunnettu ulkoministeriön
kauppapoliittinen osasto lähetti Kiinaan
kuvia modernista Suomen valtiosta. Konsulaatin seiniä koristaneet PR-kuvat oli suunnattu muille ulkomaalaisille Shanghaissa ja
myös sopimussatama-alueilla asuvalle kiinalaiselle keskiluokalle ja älymystölle.
Konsulaattiin kutsuttiin väkeä juhlimaan Suomen kansallispäiviä ja suomalaisten taiteilijoiden syntymäpäiviä. Samalla
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keskusteltiin saavutuksista liiketoiminnassa,
politiikassa ja urheilussa. 1900-luvun alussa
nämä teemat kuvasivat modernia ja vahvaa
valtiota. Olympialaisissa menestyneet urheilijat, kuten juoksijat Paavo Nurmi (1897–
1973) ja Ville Ritola (1896–1982) sekä
keihäänheittäjä Joonas Myyrä (1892–1955)
saivat erityisaseman Shanghain kuvanäyttelyssä. Matkailun edistämiseksi Suomea
kuvattiin seuraavasti: ”Suomi on länsimaa,
ei itäinen maa: siellä on länsimaiset ylellisyydet ja länsimaiset tavat”. Keskiverto suomalainen määriteltiin hiljaiseksi, ahkeraksi ja
hyvin vieraanvaraiseksi. Sen lisäksi suomalaiset ovat ”vahva ja urheilullinen rotu, joka
käy säännöllisesti saunassa”. Konsulaattien
ja erityisesti konsulin aktiivisuus vaikutti
suomalaisten näkyvyyteen Kiinassa. 1920–
1930-luvun vaihde oli poikkeuksellisen
aktiivinen konsulin toimintakausi.
Konsuli Karl Gustav Wähämäellä
(1892–1984,
Wähämäki
suomalaisti
nimensä Kaarlo Vähämäeksi) oli vähintäänkin mielenkiintoinen tausta ja hyvin vaihderikas elämä, joka herätti huomiota sen
päättymiseen asti. Urheilijauransa Wähämäki loi voimistelijana ja osallistui Suomen
voimistelujoukkueen jäsenenä vuonna
1912 olympialaisiin Tukholmassa. Siellä
hän voitti olympiahopeaa vapaan järjestelmän 20 hengen joukkuevoimistelussa.
Ennen virkauraa Wähämäki kuului suomalaisen tavaranvälitys- ja laivanvarustusyhtiö
John Nurminen Oy:n johtokuntaan, ja

oli Suomessa toiminut yrityksen johdossa.
Kiinassa Wähämäki toimi Suomen konsulina ja asiainhoitajana lähes 8 vuoden
ajan vuosina 1924–1932. Tuona aikana
hän yritti saada kannatusta ja rahoitusta
Suomen ja Kiinan välisen suoran laivalinjan perustamiseksi. Erityisesti hän halusi
moninkertaistaa Suomen viennin Kiinaan
ja parantaa maiden välisiä pankkiyhteyksiä.
Lukuisissa raporteissaan ja kirjeissään Wähämäki tarkasteli ja analysoi maiden välistä
kaupallista yhteistyötä. Wähämäki julkaisi
Kiinasta ja kiinalaisuudesta useita artikkeleita suomalaisissa lehdissä ja piti Suomessa
käydessään aiheesta lukuisia esitelmiä.
Wähämäen toimissa oli kuitenkin
oma salainen puolensa, joka alkoi paljastua 1930-luvun alkupuolella. Shanghain
konsulin toimista oli tehty useampia valituksia, joiden johdosta Suomen ulkoministeriö alkoi tutkia syytöksiä. Syytökset olivat
vakavia ja koskivat Wähämäen ’seurustelua
venäläisten kanssa’, hänen organisoimiaan
asekauppoja ja muita arveluttavia kauppoja kiinalaisten sotakenraalien kanssa. Sen
lisäksi hänen väitettiin myyneen väärennettyjen passeja. Ulkopoliittista skandaalia
syytökset eivät saaneet aikaiseksi, mutta
Wähämäen poliittisen uran ne päättivät.
Wähämäki jatkoi värikästä uraansa liikemiehenä ja toimi Kiinassa moninaisissa
liike-elämän tehtävissä esimerkiksi Winter
–maalien edustajana. Wähämäki muutti
Yhdysvaltoihin Kiinan sisällissodan jaloista
vuonna 1946 ja hän kuoli eräiden lähteiden
mukaan Yhdysvalloissa 1980, jolloin hän
olisi ollut jo 108 –vuotias. Suomessa hänet
julistettiin kuolleeksi 1984.
Koska löydetyt tutkimusmateriaalit eivät
tarjoa suoria vastauksia Wähämäen muuttuneeseen käytökseen, voimme vain arvailla,
mikä muutti hänet ja hänen elämänsä suunnan. Hän oli kokenut suuria henkilökohtaisia menetyksiä Shanghaissa, sillä hänen
poikansa kuoli siellä vauvana ja muutaman

”

Kiinassa oli tyypillistä,
että länsimaisen
valtion virkamies ja
kauppahuoneiden edustaja
olivat usein yksi ja sama
henkilö. – – Samoin
suomalaiset konsulaattien
edustajat toimivat
sekä valtiollisten että
kaupallisten intressien
puolestapuhujina.

vuoden sisällä hän hautasi myös vaimonsa.
Varmasti näiden kuolemantapausten on
täytynyt vaikuttaa hänen elämän ratkaisuihinsa. Wähämäen elämäntarina tarjoaakin meille mielenkiintoisen vilahduksen
Kiinassa asuneiden suomalaisten monivivahteiseen elämään.
Liiketoimintaa tasavallan Kiinassa
Kaupallisessa toiminnassa suomalaiset liikemiehet ja valtion virkamiehet tekivät tiivistä
yhteistyötä keskenään. Kiinassa oli tyypillistä, että länsimaisen valtion virkamies ja
kauppahuoneiden edustaja olivat usein yksi
ja sama henkilö. Vasta 1900-luvulle tultaessa hallintovalta ja liiketoiminta eriytyivät,
mutta esimerkiksi Shanghain kansainvälisen
siirtokunnan hallintoneuvoston (Shanghai
Municipal Council) jäsenet olivat säännönmukaisesti länsimaisten yritysten johtajia.
Samoin suomalaiset konsulaattien edustajat
toimivat sekä valtiollisten että kaupallisten
intressien puolestapuhujina.
Aikanaan paljon julkisuutta saanut ystävyys- ja yhdenvertaisuussopimus oli ensimmäinen virallinen sopimusasiakirja Suomen
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ja Kiinan tasavallan välillä. Sopimus allekirjoitettiin lokakuussa 1926 ja se tuli voimaan
seuraavan vuoden syksyllä. Allekirjoittaneille osapuolille oli erityisesti tärkeää se,
että kyseessä oli ystävyyssopimus kahden
tasa-arvoisen maan välillä. Vastavuoroisuuden periaatteen mukaisesti kiinalaiset
lähettivät Suomeen kauppadelegaation,
jonka tarkoituksena oli lisätä kaupankäyntiä maiden välillä. Tästedes Suomen ja
Kiinan ystävyys- ja yhdenvertaisuussopimus
mainittiin valtioiden välisissä kaupallisissa
neuvotteluissa aina suhteita vahvistavana
sopimuksena. Tasa-arvoisuuteen pyrkivillä
liiketoimintatavoilla haluttiin erityisesti
erottua länsimaiden ekstraterritoriaalioikeuksien suojaamasta epätasa-arvoisesta
kaupasta.
Suomalaisista vientituotteista paperin,
selluloosan ja vanerin nähtiin sopivan erityisesti Kiinaan, joten toiminimi Sören Berner
& Co:n edustaja K. Tegengren lähetettiin
ulkoministeriön rahoituksella raportoimaan
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paperituotteiden vientimahdollisuuksista.
Suomalaiset olivat jo aiemmin arvioineet Kiinan oma paperituotannon laadun
huonoksi. Tegengren tarkkaili myös Kiinan
poliittista ja taloudellista vakautta, sillä
1920-luvulla valtiollisten olojen selkiintyminen oli kaupankäynnin ja pitempiaikaisten investointien ehdoton edellytys. Monet
yritykset huomasivat, että kaupankäynnin
aloittaminen ja pätevien vientiedustajien
palkkaaminen oli ongelmallista. Kiinaviennin lisääminen oli piinallisen hidasta
ja vaikeaa niin suomalaisten liikemiesten raporttien kuin tilastojenkin valossa.
Vuoden 1926 sopimuksen jälkeen liiketoiminta moninkertaistui ja myös kiinalaisia
tuotteita kuten teetä ja soijaa alettiin tuoda
suurempina määrinä Suomeen. Viennin
promovointia varten osallistuminen maailmannäyttelyihin oli tärkeää, ja Shanghaissa
vuonna 2010 järjestetylle maailmannäyttelylle onkin esikuva jo vuodelta 1936.
Tuolloin Suomen konsulaatti sai näyttelyn

järjestäjiltä lahjoituksena pienen kojun, ja
maamme kaupallista toimintaa esiteltiin
ensimmäistä kertaa julkisesti Kiinassa.
Suomalaisten suurin propagandavoitto
saavutettiin vuonna 1936 kun amerikkalais-kiinalainen sanomalehti The China
Press julkaisi Shanghaissa englanniksi
Suomea markkinoivan lehden. Samaan
aikaan julkaistiin suomalaiselle lukijakunnalle suunnattu Kiinan tasavaltaa käsittelevä ja suomeksi kirjoitettu lehti. Liitteet
oli julkaistu osin Suomen konsulaatin
rahallisella tuella ja sen lisäksi suomalaiset,
pohjoismaiset ja eurooppalaiset yritykset
olivat ostaneet liitteisiin useita tuotemainoksia.
Lehden suomenkielinen versio analysoi
Kiinan tasavallan poliittista elämää perusteellisesti. Kansikuvaa koristivat tasavallan
johtaja Chiang Kai-shekin (1887–1975) ja
hänen kuuluisan vaimonsa Song Meilingin
(1898–2003) kuvat. Liite oli selvästi suun-

nattu suomalaisille liike-elämän edustajille,
jotka suunnittelivat kaupankäyntiä Kiinan
tasavallan kanssa.
Englanninkielisessä painoksessa suomalaiset yhtiöt mainostivat paperituotteiden
lisäksi erilaisia työkaluja ja moottoreita.
Kansallista ylpeyttä herätti selvästi Suomikonepistooli, jonka kehuttiin olevan huipputuote. Lehden mukaan nuoren Suomen
tasavallan teollisuus oli kehittynyt nopeasti
ja vienti Kiinaan kukoisti. Lehdestä löytyi
tilastoja, jotka antoivat kuvan taloudellisesti
vahvasta valtiosta ja valokuva suomalaisesta
jäänmurtajasta loi mielikuvan teknisesti
edistyneestä kansakunnasta. Tärkeimpinä
matkailunähtävyyksinä ja kansallisperintökohteina nimettiin Suomenlinna, Turun
linna ja Lappi, ja toki Suomea markkinoitiin myös ”6000 järven maana”.
Kauppakamarin tai kaupallisen yhdistyksen perustaminen oli osa taloudellista
strategiaa, jonka mukaisesti ulkomaiset
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liikemiehet ja kauppahuoneet saivat oman
paikallisen järjestön ajamaan taloudellisia
ja poliittisia intressejään Kiinassa ja koko
Aasiassa. Suuremmilla sopimusvaltioilla
kuten Britannialla, Yhdysvalloilla ja Ranskalla oli vilkkaasti toimivat kauppakamarit,
joiden edustustoiminta sai pienen suomalaisen kauppiasyhteisön kadehtimaan vastaavanlaista etujärjestöä. Maiden kaupalliset
ryhmät toimivat tehokkaasti puolustaen
kaupallisia etuoikeuksia ja yhteydet paikalliseen ulkomaiseen hallintokoneistoon olivat
suorat.
Suomalaisen taloudellisen kehityksen
ja tuotteiden markkinoinnin edistämiseksi
kauppayhdistyksen perustaminen koettiin
tärkeäksi. Vuoden 1926 alussa perustettiin
Suomalainen Yhdistys Kiinassa (SYK, ruotsiksi Finska Förening i Kina – englanniksi
The Finnish Association in China). Peruskirjan ensimmäisessä pykälässä todettiin,
että ”yhdistys perustettiin valvomaan ja
edistämään Suomen etuja Kiinassa, työskentelemään suomalaisuuden säilyttämiseksi Kiinassa sekä ylläpitämään yhteyksiä
Suomessa ja Kiinassa asuvien suomalaisten
välillä.” Lisäksi sen tarkoituksena oli kerätä
tietoa Kiinan markkinoista. Jäsenyys oli
avoin kaikille ”puhdasmaineisille suomalaisille”. Ensimmäisenä toimintavuotenaan
SYK listasi 26 henkilöjäsentä, joista suurin
osa edusti Shanghain suomalaisväestön
pientä eliittiä. Paikallispolitiikassa yhdistys
noudatti vaikutusvaltaisten sopimussatamavaltioiden retoriikkaa ja puolusti parempia
kaupallisia oikeuksia. Hyväntekeväisyys
oli osa kauppakamarien yleishyödyllistä
toimintaa, ja SYK:n periaatteisiin kuului
”hädänalaisten suomalaisten auttaminen”,
vuosien aikana apua hakeneisiin kuului
merimiehiä, lähetystyöntekijöitä ja matkailijoita.
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Ajatuksia ja
tietoa Kiinasta

Lopuksi
Erityisesti koulutetut, keskiluokan jäsenet
ja poliittisesti aktiivit kiinalaiset kirjoittivat
Kiinan ainutlaatuisesta kansallisesta yhteydestä Suomen kanssa ja maiden historiaa
verrattiin toisiinsa. Qing-dynastian viimeisten vuosikymmenten aikana suvereniteettia
ja autonomiaa oli rajoitettu epätasa-arvoisten sopimusten ja sopimussatamajärjestelmän turvin. Yleinen käsitys oli, että dynastian heikko ja korruptoitunut hallitus oli
perimmäinen syy tilanteelle. Samoin kuin
Suomi oli selvinnyt venäläisestä kolonialismista, myös tasavallan Kiina oli selvinnyt
Qing-dynastiasta.
Länsimaalainen kolonialistinen politiikka erosi suomalaisten tasa-arvoisempiin
suhteisiin pyrkivästä toiminnasta, mutta
länsi koettiin kulttuurisesti läheisempänä.
Haastavinta suomalaisille oli löytää oma
paikkansa monikulttuurisissa yhteisöissä,
Kiinan ja länsimaisten vahvojen sivilisaatioiden keskellä. Oman kaupan ja tuotteiden
edistäminen koettiin suomalaisille luonnollisena nationalismin muotona. Kiinan
näkökulmasta kauppa Suomen kanssa
miellettiin tasa-arvoisemmaksi ja sen tuotteiden laatua arvostettiin. Sekä Kiinassa että
Suomessa uusi tasavallan aika oli luonut
mahdollisuuksia nykyaikaistaa yhteiskuntaa, solmia tasa-arvoisempia kansainvälisiä
suhteita ja integroitua enemmän maailmankauppaan. 1900-luvun alussa itsenäistynyt
Suomi ja juuri tasavallaksi muuttunut Kiina
rakensivatkin samanaikaisesti omaa kansallista identiteettiään.
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kungfutselaisuuteen

Uutuusteos kokoaa kiehtovia
katkelmia kungfutselaisen
kaanonin klassikoista sekä
kaanoniin kuulumattomista,
oppisuunnan kehitystä
kuvaavista teksteistä. Se
auttaa siten tutustumaan
kungfutselaisuuteen ja sen
laajoihin kehityskaariin helposti lähestyttävällä tavalla.
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