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Lokakuussa 1998 kiinalaisen sillan
kupeesta loydettiin muutaman pdivdn
ikdinen vauva korissa.

SATU SCI{AUMAN

I(UVAT: JETRO STAVEN

KUN BINGA TI'PAMAKI MENEE HELSINGISSA I(A}TYI-
laan tai ostoskeskukseen, hdnelle puhutaan usein en$antia.
Siksi, koskahf,n ei nflytd suomalaiselta. Se onfakta. Vaikkahdn
on ja kokee olevansa tdysin suomalainen. Tiimdkin on fakta.

Viime itsendisyyspiiiviinii Tupamdki julkaisi Facebook- si-
vuillaan videon, jossa hdn pohdiskeli tiihiin liittyviiii ristiriitaa
analysoi omia tuntemuksiaan ja kuvasi, miten hiin on oppinut
tulemaan asian kanssa toimeen ja 5rmmArtdmddn ihmisten re-
aktioita. Vaikka toki arki rullaisi sujuvammin ja monilta kiu-
sallisilta tilanteilta viilQrttiiisiin, jos h6neen suhtauduttaisiin
kuten "kehen tahansa suomalaiseen".

- Nykypiiiviind korostetaan paljon sitiiL, ettd oma identiteet-
ti riippuisi jotenkin muiden hyvdkslmndstd, vaikka eihdn se
niiin ole. Nykyisin jos joku puhuu minulle englantia tai lqysyy
taustastani en koe sitd loulkaavana tai niin, ettd oma suoma-
laisuuteni siitii jotenkin vdhenisi, sanoo Tupamiiki keittidn
pdydiin iiiiressd kotonaan Kauniaisissa.

On l,rnmdrrettiiviiii, ettii ihmiset tekevdt oletuksi4 koska
hiin ei niiytii suomalaiselta. Ja lrysyrnykset, mistd hdn on oi-
Iceasfi kotoisin - ovat usein hyviintahtoista uteliaisuutta.

Eikd tilanne vdlttdmdttd muuttuisi, vaikka Suomen katu-
kuva olisi jatkossa entistd vdrikkddmpi esimerkiksi kasvavan
maahanmuuton johdosta. Tupamiiki on oleskellut opintoi-
hinsa liitlyen monikulttuurisessa Lontoossa ja tietiid, miten
siellii pikemminkin omien taustojen merkitys ja erilaiset ala-
kulttuurit korostuvat. Lontoossa et ole pelk[stiiiin britti, vaan
"intialainen, mutta britti". Tai'hasialainen, muttabrittii'. Tai
"afrikkalainerl mutta britti".

- Tykkiiiin Suomesta siinii, ettii tiimii on sindnsi aika yhte-
ndinen maa. Ihmisi[ ei liihdetd niin helposti lokeroimaan.
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BINGA fT'PAMIiEN TAUSTA EI OLE I}IAN TAVANOMAI-
nen. Hdnet ldydettiin vain muutaman piiivdn ikiiisendvauvana
korista sillan kupeesta Sichuanin maakunnassa Kiinassa Joku

- kenties iiiti - oli hdnet sinne asettanut. Jotta joku ldytiiisi ja
pelastaisi. Ehkii hiinet hyliittiin, koska hdn ei ollut poikalapsi.
Kaikki tiimii on kuitenkin spekulaatiota. Varmaa tietoa ei ole.

Ja Bingan syntyp divd - 2.10.1998 - on sekin vain arvio'
Viranomaiset veivdt tuolloin lokakuussa 1998 pienen t;rt-

tdvauvan orpokotiin, josta suomalaiwanhemmat adoptoivat
htnet hdnen ollessaan alle kolmen vuoden ikiiinen.

Toinen kysSrmys, joka Bingalle usein esitetiiiin, liittyy hiinen
juuriinsa. Moni olettaa ettd adoptoiduilla lapsilla on kova
tarve pdlstd niistiiperille ja saada selville biologisetvanhem-
pansa. Tdssdkin haastattelussa Bingalta kysl'tddn, onko hdn
kiiynyt sittemmin Kiinassa - katsomassa lryseistii paikkaa?

- En ole, eiki minua oikeasti kiinnostakaan. Ei se ole niin
iso osa minun identiteettiiini.

Tupamdki korostaA ettii hiin on pienestd pitiien hyviiksy-
nyt sen, ett6hiinet on adoptoitu. Hiinelliionjo olemassakaksi
vanhempaa ja hyvii ellmii tiiiillt. Mitii muuta tflhdn en[[ tar-
vittaisi?

SUI('NIMI TT'PAMIIKI SAATTAA KI'I'LOSTAA POLI-
tiil<kaa seuranneille tutulta. Bingan isd on Olavi Tupamiiki,
entinen SMP:n l97O-luvun "hippikansanedustaja", joka sit-
temmin liittyi kokoomukseen, jonka eurovaaliehdokaskin
hiin oli 1999. "Puskien kautta Brysselin sf?iiireihin", otsikoi
Nyltyp div ii tiehiin liittyneen j uttunsa 9. 2. 1999.

Vaikka Binga ei isiinsii aktiivipoliitikon aikoina ollut syn-
qmytka[n" on isii]lii ollut iso vaikutus siihen, miten t1'tdr
kiinnostui politiikasta. Jo alakouluikiiisenii Binga muista4
kuinka perheessd katsottiin televisiosta uutisia, joissa kdsi-
teltiin usein politiikkaa.

- Saatoin kysyii, l<uka tuo henkilii (poliitikko) on tai miksi
tlssii tapahtui niiin ja ndin. Olin jo pienenii kiinnostunut yh-
teiskunnallisista asioistaja oli onni, ettii isii pystyi aina vastaa-

maan kaiHriin kysymyksiini.
Binga Tupamiiki arvioi saaneensa politiikan teosta jo piene-

n[ varsin rea]istisen kuvan. Poliiti]<koja ei nostettu jalustoille
mutta heidiin ty6tiiln ei mydskliiin viiheksytty.

- Olemme isdn kanssa arvopohjalta hyvin samanlaisi4
mutta hdn on todella insinddrimiiinen ja jiimpti, jolla kaikki
yksityiskohdat ovat tiirkeiti. Itse taas suhtaudun asioihin fi-
losofisemmalta pohjalta ja pyrin ldytiimniin syvempid mer-
kityksia.

ENSI KEVAT TULEE OLEMAAI\I BINGA TT'PA]VIIiELLE
jiinnittiiviiii aikaa sillii hiin on kokoomuksen eduskuntavaa-
liehdokas Uudeltamaalta. Ehdokasasettelu viel[ eldd, mutta
tiillii hetkellii hiin niiyttiiisi olevan koko maan kolmanneksi
nuorin kokoomusehdokas, vahvistetaan puoluetoimistolta.

"Olisin ylliittynyt, jos lcukaan ei epiiilisi miksi noin nuori
t5rtdnkloppi haluaa menn6 leild<imlin isoa herraa eduskun-
taan', kirjoittaa Binga Tupamiiki itsekin nettisivuillaan, joilla
hiin vastaa myds l<ysymykseen ja kertoo tarkemmin poliitti-
sista tavoitteistaan. H[n korostaa lisdksi nettisir,uillaan, ettei
haluaisi, ett[ lmkaan ddnestdisi hdntivain siksi, ettd hiin on
nuori.

Binga Tupamdki kuuluu Kauniaisten kaupunginvaltuus-
toon ja hdn on ollut viisi vuotta aktiivisesti mukana ko-
koomusnuorten toiminnassa. Hdn kirjoitti toissa kevddnii
ylioppilaaksi Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta
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ja opiskelee kotoa k6sin filo-
sofi aa lontoolaisessa yliopis-
tossa.

"MUN PUOLESTA VOIT
olla ja tehdii mitd vaan, kun-
han et a) mun rahoillab) vdi-
ti valetta totuudeksi", kertoo
Binga Tupamdki TTtitter-
tilinsii esittelytekstissd. Hiin
tunnustautuu poliittisessa
ajattelussaan klassiseksi libe-
raaliksi, mutta haluaa nostaa
esiin yhden seikan.

- Yhteiskunnassa koroste-
taan awoj4 kuten oikeuden-
mukaisuus, vapaus j a vastuu.

Samallausein unohtuu tosi tdrkefl arvq joka on totuus.
Binga Tupamdki uskoo tieteeseen ja siihery ettd on olemas-

sa objektiivinen totuus, jota pitiid tavoitella. Hdntd hdiritsee
esimerkiksi se, jos tiedettii yritetfliin kiiiintiH oman narratiivin
tukemiseksi. Niin, ettd totuutta pyrittiiisiin laajentamaan ob-
j ektiivisesta subj ektiiviseksi.

Aihe on herkkd, muttayhtend esimerld<in[ TupamHki nos-
taa esiin vain kahden biologisen sukupuolen olemassa olon
obj ektiivisena faktan4 koska poikkeavuudetkin liil<kuvat ndi-
den sukupuolten rajoissa eivltkl luo uusia sukupuolia.

- Enka tiilH tarkoita mytiskiiiin sitii, ettiikenenk[iin identi-
teettikiisitys olisi valhe, Tupamdki korostaa.

Toinen esimerkki liittyy ympiirist6ystdvdlliseen mieliku-
vaan luomuviljelystii, jota Tupamdki on jo pitkiiiin laitisoi-
nut ja jonka haitoista ilmastonmuutoksen kannalta on viime
aikoina saatu lisiiii tutkimustietoa.

Kolme konkreettista asiaa, joita haluaisit eduskunnassa
ajaa? Ensimmdiseksi Tupamdki nostaa esiin positiivisen
syrjinniin. Hdnestd tasa-arvolakia pitdisi muuttaa niin, ettl
sukupuolikiintidistii kunnallisissa ja muissakin luottamus-
toimissa luovuttaisiin. Toiseksi hdn ottaa esiin verotuksen
oikeudenmukaisuuden.

- Jos solidaarisuusvero onpal<ko olla sepitdisi asettaayh-
denmukaiseksi palkkatuiojen ja eldketulojen kanssa.

Kolmas asia liittyy nuoriin.
- Tiimii ei ole ehkiiniin konkreettinenjuttu, mutta sanoisil,

ettl parasta nuorisopolitiikkaa on se, ettd julkinen kestii'uryys-

vaje taitetaan. Sen rinnallaharrastustakuutja skeittipuistojen
rakentamiset ovat - eiviit edes toissijaisi4 vaan hyvin pienid
asioita.

MI,TTA MI STA NIMI BINGA? I'TSYTIi,TIN A,SIAA LOPUI(-
si tarkemmin vielii isiiltii, j oka antaakin kattavan selviryksen'
Orpokodissa hinen nimensd oli Min Ying josta Min oli kuul-
lun mukaan kail<kien kodin lasten sukunimi ja viittaa Jangtsen
suurimpaan sivuj okeen. Sittemmin adoptiovanhempien anta-
man Binga-nimen tausta on "monipiippuisempi".

IIllan (Olavin vaimon ja Bingan iiidin) iiidin nimi oli Inga,
minkii lisiiksi Olavi mainitsee muun muassa Kiinan taannoi-
sen sotap[dlliktin ja hailitsijan Li Bingin. Tiimii rakensi 2OO

vuotta ennen ajanlaskun alkua patojiirjestelmdn, jonka an-
siosta koko Sichuanin maakunnasta tuli'hiilkiimaan sijaan
ruoka-aitta''.

Niin, ja sieltd sichuanilaisen sillan kupeestahan tiimii Qrt-
t6kin l6ydettiin.




