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virkamies otti
papereihin jiiljet
Bingan jaloista.

Adoptoitu tytt6
kastettiin
Bingaksi
vasta

kolmevuotiaana

Ulla ja Olavi

Suomessa.

Tupamiki
adoptoivat
tytterense
tyiiskennellessiiiin Belgiassa.
Suomessa
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t Tain muutaman oiiiviin iktiinen vauva
korista sillan kupeesta Kii,% \/Y ltivdettiin
ni" Sichuanista syksylle 19b8.
Pienen tytiin eleman ensi hetkistii ei tiedetedes syntymii-

ty mitiiiin, ei vanhempia eikii

priiviiri.
T1'ttii sai sukunimekseen Min, joka oli sama kuin orpokodin muilla lapsilla. Se annettiin Jangtsen suurimman sivujoen mukaan.
- Kaikki, mitii eltimiissiini on tapahtunut
ennen orpokotia, on spekulointia. Todenniikdisin syy hylkiiiimiselleni on Kiinan yhden lapsen politiikka. Kun on voitu pitiiii vain yksi
Iapsi, on valittu mieluiten poika, Binga aruioi.

Muutto Belgiaan

It
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adoptio ei olisi
onnistunut
heidiin ikiinsii
takia.

Binga vietti kaksi ensimmiiistd vuottaan karuissa oloissa. Orpokodissa lapset olivat aliravittuja, nukkuivat ahtaasti siskonpedissii

ja ty'ttiijenkin hiukset leikattiin lyhyiksi tei.
vaaran takia.

Sitten Bingan eleman risukasaan alkoi

rtr
Kauniaisissa kasvanut
kokoomusnuori haaueilee
urasta eduskunnassa.
nut sytimEiiin buffettiin, olin ihmeisstini kaikesta siitii ruuasta. Kun sain syddii kunnolla,
minulle tuli yhtekkia hirved kasvupyrrihdys.
Adoption jiilkeen Binga muutti uuden perheensii kanssa Brysseliin, missii hiinen vanhempansa tyiiskenteliviit. Silti tytiille kasvoi
nopeasti suomalainen identiteetti.
- Kiivin ranskankielistd koulua, koska Belgiassa koulut alkavat kolmevuotiaana. Vierailimme kuitenkin usein Suomessa sukuloimassa. Muistan kiinnittiineeni taallA ensin huomiota puihin. Sanoin koivua lehmtipuuksi.
- Jossakin vaiheessa ilmoitin vanhemmilleni, ettii haluaisin asua Suomessa. Onneksi he

kuuntelivat toivettani.

paistaa valoa. Suomalainen pariskunta adop-

Puistattava laki

tan, ettd orpokodissa lautaselta piti syiidajokainen riisinjyvS. Kun vanhempani veivdt mi-

Kun Binga adoptoitiin, hiinen 2iitinsii Ulla oli
49-vuotias ja isiinsii Olavi 54-vuotias.
-Vasta jrilkeenpriin minulle on selvinnyt, ettii vanhempani eiviit olisi saaneet minua, jos
he olisivat asuneet Suomessa.
Suomalaisen adoptiovanhemman tulee olla

toi hiinet kaksi- ja puolivuotiaana. Siinii hetkessii kiinalaisesta tytcistii tuli suomalainen
Binga Tupam[ki.
- Minulla on jotain muistoja Kiinasta. Muis-

viihintiiiin 25-vuotias ja korkeintaan 49-vuoti-

as. Ikiiero lapsen ja adoptiovanheniman viililla saa olla enintiitin 45 vuotta.
- Adoptiolaki on mielestiini todella puistattava ja epdreilu. Minusta on todella tekopyhriri, ettii puhutaan sy'nnltystalkoista, mutta
meillii on tiillainen lainsiiiidiintii. Luojan kiitos
vanhempani asuivat silloin Belgiassa.
- En ole koskaan kokenut, ettii vanhempani olisivat liian vanhoja tai heidiin terveyten-

sii pettiiisi.

Tiesin aina
Bingan tausta ei ole ollut koskaan epiiselvii
hiinelle itselleen.
- Kyllii minii olen sen aina tiennyt. Ei ole ollut hetkeii, ettd minut olisi istutettu sohvalle
ja kerrottu adoptiosta. Siksi minun ei ole ollut
vaikeaa mydskiiiin hyviiksyii asiaa.

Adoptoinnin jzilkeen Binga ei ole kiil,ny't Kii
nassa, eikii hiin myiiskii2in puhu kiinaa. Hiin
kokee itsensii kantasuomalaiseksi, vaikka geneettisesti onkin jotain muuta.

-

Unohdan ulkonZikiini, ja heriiiin siihen

vasta, kun joku kyseenalaistaa suomalaisuu-

teni tai vaatii vaalimaanjuuriani. Se on 6rsyttdviiii. Joudun eldmiidn sen tosiasian kanssa,
etten koskaan niiy.tii siltii, mitii tunnen sisdisesti olevani.
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Histotiaa eiluskuntauaaleissa?
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- Esittelin itseni io

aivan pienenS sanomalla: "Synnyin

inoa Tuoamiki on saanut toistaiseksi
tyfi-yen eiamense aikana paljon aikaan
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politiikassa. Hanet on valittu pari vuotta
sitten vuoden kokoomusnuoreksi ja viime
vaaleissa Kauniaisten kaupunginvaltuustoon.
Seuraavaksi nuoren poliitikon tavoitteena
on tehdd historiaa. Jos Binga valittaisiin eduskuntaan Uudeltamaalta, hdnesti tulisi kaikkien aikojen nuorin kansanedustaja. RealistF
na hdn ldhtee kuitenkin hakemaan vaaleista
ennen kaikkea kokemusta tulevaisuuteen.
Ulkopuolisen on helppo nihdd, mistd Binga on perinyt kiinnostuksensa politiikkaan.
Hdnen isdnsd Olavi Tupamiki vaikutti kansanedustajana SMP:n ja mydhemmin SKYP:n
riveissd 1 970-luvulla.
- Totta kai se johtuu kodistani, ettd ldysin
politiikan niin varhain. Siti ei korostettu liikaa, mutta perheessiimme on aina keskusteltu naista asioista. Uskon kuitenkin, etta temii on enemmdnkin luonnekysymys, Bin-

Kiinassa, mutta

t

olen suomalai-

neni'
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ga pohtii.
Nuoreksi, filosofiaa opiskelevaksi kokoomuslaiseksi naiseksi Bingan vaaliteemat ovat

mielenkiintoisia.
-Tasa-arvo on minulle tdrked arvo, mutta
site ei rakenneta kiintioilld. Toinen tdrkei asia
on verotuksen oikeudenmukaisuus esimerkiksi eldkeliisten osalta. Kolmas teemani on
tiedevastaisuuden kitkeminen, hdn listaa.
Bingan adoptioisa olavi
Tupamiki on
tytterense
tavoin kiinnos-

tunut politii-

kasta. Hdn oli
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etten nefie
En ote katkera

suomalais'eltal

Kauniaisissa kasvanut nuori nainen opiskelee
talla hetkelle filosofiaa arvostetussa englantilai-

yliopistossa King's College Londonjssa. -.
Bingan-todellinen intohimo on kuitenkin poli
tiikka. Han on ollut jo vuosia aktiivinen kokoomusnuori ja kunnallispoliitikko.
Rakastava perheja innostava opiskelijan arki
ovat muovanneet ihmisen, ioka ei tunne katkesessa

ruutta menneisyydestii2in.
- En ole koskaan aktiivisesti edes ajatellut, ettii minulla olisi jossain biologiset vanhemmat. En
koe tulleeni hylatyksi, tai tunne surua tai vaikka-

pa vihaa. Ajattelen, ette eliimani on ollut t2ihiin

iaakka niin hyviiii, ettei sitii pari ensimmdistd

vuotta voi pilata.
TEKSTI JUHA NURMI

KUVATTIMO KORHONEN JA
BINGAN KOIIATBUMI
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BingaTupamdki
tiesi lapsesta
saakka, effe h5net
on adoptoitu.
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