Koriin vauvana hylätty Binga, 20, on turhautunut ennakkoluuloihin ”Tuntuu, etten tule koskaan olemaan tarpeeksi suomalainen”
Iltalehti 26.01.2019 klo 20:16

Jokainen ulkomaalaistaustainen, joka ei sopeudu Suomeen, romuttaa uskoa
maahanmuuttoon ja kaikkiin ulkomaalaistaustaisiin, sanoo Binga Tupamäki.
Kauniaisten kaupunginvaltuutetun ja eduskuntavaaliehdokkaan Binga Tupamäen (kok) elämä
meinasi päättyä jo alkumetreillä, kun vanhemmat hylkäsivät hänet korissa sillan viereen
Sichuanissa, Kiinan keskiosassa.Tupamäen onneksi ohikulkija ehti huomata yksin jätetyn, vain
muutaman päivän ikäisen vauvan ajoissa ja ilmoitti siitä viranomaisille.
– Ehkä olen Kiinan yhden lapsen politiikan tulos ja minut hylättiin, jos vanhempani toivoivat
poikaa tytön sijaan, nyt 20-vuotias Tupamäki sanoo.
Ensimmäiset vuotensa Tupamäki vietti niukoissa oloissa orpokodissa. Kun Tupamäki oli 2,5vuotias, suomalaiset adoptiovanhemmat tulivat hakemaan tyttärensä kotiin.
Tämä käänsi Tupamäen elämän suunnan päälaelleen.

Binga Tupamäki kokee, että hänen suomalaisuuttaan
kyseenalaistetaan ulkonäön vuoksi. ANTTI NIKKANEN

Isästä inspiraatiota
Perheen ensimmäinen koti oli Brysselissä, jossa Tupamäki meni kouluun jo
kolmevuotiaana. Noin viisivuotiaana Tupamäki ilmoitti vanhemmilleen haluavansa Suomeen,
ja sinne perhe myös muutti. Esikoulun Tupamäki kävi Espoossa, peruskoulun ja lukion
Helsingissä.
Nyt Tupamäki opiskelee filosofiaa yliopistossa Lontoossa, toimii Kauniaisten
kaupunginvaltuutettuna ja hakee eduskuntaan. Hän on Uudenmaan nuorin valtuutettu.
Binga Tupamäen isä, Olavi Tupamäki, oli kansanedustajana Suomen Maaseudun
Puolueen (SMP) kulta-aikana 70-luvulla.Kiinnostus politiikkaan heräsi Binga Tupamäellä jo
nuorena, kun politiikasta puhuttiin kotona niin paljon.
– Jos isä ei olisi ollut kansanedustaja, olisin mä varmasti löytänyt politiikan jossain vaiheessa,
mutta en näin aikaisin, Tupamäki arvioi.

Binga Tupamäkeä ärsyttää, että häntä on yritetty painostaa
”olemaan enemmän yhteydessä juuriinsa”. Tupamäki ei koe
mielenkiintoa Kiinaa kohtaan, vaikka onkin siellä syntynyt.
ANTTI NIKKANEN

Suomalaisuutta kyseenalaistetaan
Tupamäki joutuu kohtaamaan usein ennakkoluuloja ulkonäkönsä takia.
Helsingissä tuntemattomat aloittavat hänen kanssaan keskustelun lähes poikkeuksetta
englanniksi. Jos Tupamäki kertoo Lontoossa olevansa kotoisin Suomesta, häntä katsotaan
pitkään ja ikään kuin odotetaan tarinan jatkuvan:”Niin mistä olet oikeasti kotoisin?”
– Kyllä se kirpaisee, että mun suomalaisuutta kyseenalaistetaan. Välillä tuntuu, etten koskaan
tule olemaan tarpeeksi suomalainen, vaan aina ihmiset näkevät mut ensisijaisesti kiinalaisena.
Tupamäkeä on myös painostettu kiinan opiskeluun.

– On tullut painostusta, ei onneksi vanhemmilta, vaan muilta, et kun sä olet kiinalainen ja kun
aina tulet olemaan kiinalainen, opettelepas kiinaa, niin olet enemmän yhteydessä sun omiin
juuriin.

Vastareaktio
Juurien korostuspuheet ovat saaneet Tupamäessä aikaan pikemminkin vastareaktion. Ei hän
Kiinaa vihaa, mutta maa ei vain erityisesti häntä kiinnosta. Tupamäki ei ole käynyt Kiinassa
sen jälkeen, kun hänet adoptoitiin.
– Vaikka mä näytän aasialaiselta, ei se identiteetti koostu siitä, miltä mä näytän muiden
silmissä, vaan miltä musta tuntuu. Mulla on kantasuomalaiset vanhemmat ja sukulaiset.En ole
kertaakaan elämässäni kokenut olevani kiinalainen, niin miksi opettelisin kieltäkään?
Tupamäki kertoo joskus toivoneensa olevansa valkoihoinen, mutta ei siksi, että hän ei
hyväksyisi omaa taustaansa tai ulkonäköään.
– Olen välillä toivonut, että näyttäisin siltä mitä koen olevani eli valkoisen perheen lapsi, niin ei
tarvitsisi olla jatkuvasti selittämässä ihmisille tilannettani.

Rikolliset romuttavat uskoa
Tupamäki tiedostaa, että maailma, jossa ulkonäön perusteella ei tehtäisi oletuksia, on
utopistinen. Tupamäki on kuitenkin huolissaan siitä, että hallitsematon maahanmuutto voi
voimistaa ryhmäytymistä.
– Jos maahan tulee paljon kerralla ihmisiä, ihmiset alkavat helposti muodostaa ryhmiä. Kun
ryhmiä on paljon, jokainen olettaa, että jokainen tämänlainen ja tämännäköinen kuuluu tiettyyn
ryhmään.
Oulun raiskausepäilyjen jälkeen uudelleen kärjistynyt maahanmuuttokeskustelu harmittaa
Tupamäkeä. Tupamäestä Suomen turvapaikkapolitiikka on ollut liian lepsua, ja siitä kärsivät
myös ulkomaalaistaustaiset suomalaiset.
– Näin ulkomaalaistaustaisena, mutta täysin suomalaisena, minua surettaa, että
muukalaisviha hautuu joidenkin suomalaisten mielissä. Jokainen ulkomaalaistaustainen, joka
ei sopeudu Suomeen ja tekee rikoksia, romuttaa uskoa maahanmuuttoon ja samalla kaikkiin
ulkomaalaistaustaisiin.

Pelkoa vihan taustalla
Rasisti-korttien vilauttelu ja sormella syyttely ei Tupamäestä kuitenkaan johda mihinkään.
– Tosi paljon syyllistetään muita ihmisiä heidän perustuntemuksistaan, joka on aika lailla
pelkoa. Tietysti rasismille on nollatoleranssi, mutta se, että sanon sen ääneen, ei tee musta
ongelman ratkaisijaa.
Tupamäen mukaan pitäisi tunnistaa, mistä ihmisten pelot johtuvat ja miten niistä päästään
irti. Hänestä on yhteiskuntarauhan takia tärkeää, ettei Suomessa voimistu ryhmittyminen
ulkomaalaistaustaisiin ja kantasuomalaisiin.
– Muuten täällä saavat pelätä sekä kantasuomalaiset että ulkomaalaistaustaiset.
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