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Kiinalaissyntyinen toimittaja Xue Xinran kirjoitti 
kirjansa tehdäkseen näkyväksi kiinalaisten 
lasten, etenkin tyttöjen, tilanteen ikivanhan 
kulttuurin ja nykyisen kansallisen politiikan 
puristuksessa. Hän halusi antaa Kiinasta 
adoptoiduille lapsille kertomuksen, joka selittää 
sitä, miksi niin harva heistä pääsee selville 
taustastaan. Hän halusi myös tarjota näyn 
lapsensa pois antaneiden äitien surulle. 

Teksti Tiina Kirkas • Kuvat  Sara Huhtinen

N
ew Yorkissa vuonna 2006 
kaksi Kiinasta adoptoi-
tua tyttöä sanoivat jotain, 
joka sai kiinalaissyntyi-
sen toimittajan ja kirjai-
lijan Xue Xinranin rea-

goimaan.
– Toiselle tytölle oli kerrottu, että hänen 

äitinsä oli hylännyt hänet, koska hän oli 
ruma. Toinen tyttö oli kuullut, että hänen 
äitinsä oli rikollinen, Xue Xinran kertoo 
kirjansa julkistamistilaisuudessa.

Hän oli ammattinsa takia kiertänyt ra-
diotoimittajana eri puolilla Kiinaa jo 1980- 
ja 1990-luvulla ja tallentanut matkoiltaan 
satojen naisten tarinoita. Kuitenkin, vasta 
parikymmentä vuotta myöhemmin new-
yorkilaisten tyttöjen epäilyt äitiensä hyl-
käämisen perusteista, sai hänet kirjoitta-

maan niistä todellisista syistä, joiden ta-
kia äidit ovat joutuneet luopumaan vasta-
syntyneistä tyttäristään.

Kirja Kiinan kadotetut tyttäret ilmes-
tyi suomeksi keväällä. Englanniksi kir-
jan nimi kuuluu Viesti tuntemattomalta 
kiinalaiselta äidiltä.

– Kun adoptoiduista tytöistä tulee aika-
naan äitejä, heillä on oltava tarina, jonka 
he kertovat omille lapsilleen. Tytöt ovat 
selvinneet hengissä, joten heidän kiina-
laiset äitinsä ovat olleet hyviä ja rohkeita. 
He ovat toimineet omaa sukuaan ja jär-
jestelmää vastaan synnyttäessään tytön. 
Haluan, että adoptoidut tytöt myös tietä-
vät tämän, sanoo Xinran.

Xue Xinran on valinnut kirjaansa kymme-
nen naisen elämäntarinan, jotka osaltaan 

”  Miksi äitini ei 
halunnut minua?”

Sekä tytöt että 
pojat ovat 
tarvinneet kotia

 Tyttöjä on adoptoitu Kiinas-
ta huomattavasti enemmän 
kuin poikia, mutta tilanne on 
kuitenkin muuttunut viime 
vuosina. Vuonna 2005 palve-
lunantajien kautta adoptoitiin 
yhteensä 132 tyttöä ja 5 poi-
kaa. Erityistarveadoptioiden 
myötä sukupuolijakauma on 
kuitenkin muuttunut. Vuonna 
2012 Kiinasta adoptoitiin 
palvelunantajien kautta 
Suomeen yhteensä 14 tyttöä 
ja 49 poikaa.

Kiinasta adoptoidut lapset
 Pelastakaa Lasten kautta on adop-

toitu Kiinasta lapsia vuodesta 1985 
alkaen. Virallinen yhteistyö Kiinan kes-
kusviranomaisen CCCWA:n kanssa alkoi 
vuonna 1995. Kiinasta on adoptoitu 
Suomeen Interpedian ja Pelastakaa 
Lasten kautta yhteensä noin 900 lasta.
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Kirjailija Xue Xinran kertoo 
kirjassaan Kiinan kadote-
tut tyttäret myös omakohtai-
sen tarinansa. Hän itse joutui 
kuukauden vanhana isoäitin-
sä hoiviin. Hänen suhteensa 
sekä äitiin ja isään jäi kehit-
tymättä. Viiden ikäisenä hä-
nen kuitenkin oletettiin yht-
äkkiä kykenevän kutsumaan 
ventovierasta naista äidik-
seen. Uusi tilanne herätti hä-
nessä hämmennystä ja kiin-
tymystä nopeammin nousi-
vat kysymys siitä, mikä hä-
nessä oli niin pielessä, että 
äiti oli hylännyt hänet.
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selittävät, miksi Kiinassa juuri tytöt ovat 
päätyneet orpokoteihin ja sitä kautta ul-
komaisiin adoptioperheisiin. 

Kiinassa tyttövauva ei ole välttämättä 
lapsi lainkaan,  Xue Xinran selittää. 

Maatalousvaltaisessa yhteiskunnas-
sa on tarvittu miehistä voimaa, ja vuosi-
tuhansia maata on myös jaettu perheen 
miesluvun mukaisesti. Miehille on uskot-
tu esi-isistä huolehtiminen, samoin van-
henevien vanhempien elättäminen. Mie-
het ovat taanneet suvun juuret. Puolisot 
ovat tarvinneet ja halunneet poikalasta. 

Ikiaikaista pojan suosimista on vah-
vistanut vuodesta 1979 toteutettu yhden 
lapsen politiikka, joka maaseudulla on 
johtanut pojan varmistamiseen tyttöjä 
tappamalla tai heidät hylkäämällä. Laki-
muutoksen jälkeen perheiden on täytynyt 
tehdä paljon raastavia päätöksiä, voidak-
seen mahdollistaa poikalapsen. Kaupun-
geissa poika on voitu varmistaa jo sikiö-
seulonnalla ja keskeyttää ei-toivotun-su-
kupuolen kehitys abortoimalla.

Kolmas syy hylättyjen tyttöjen suureen 
määrään saattaa olla Xue Xinran mukaan 
1990-luvun seksuaalisen vapautumisen ja 
kulttuurin välinen ristiriita. Silti aviolii-
ton ulkopuolella syntynyt lapsi on yhä hä-
peä. Poikalapselle on kuitenkin helpom-
min löytynyt koti. Tyttövauvat on jätetty 
sairaalan tai orpokodin portaille.

Xue Xinran muistuttaa, että yhä use-
ammat kiinalaiset vanhemmat jättävät 
ei-toivotut tyttärensä henkiin.  Joko äidit 
piilottavat tyttärensä ja kuljettavat heidät 
kaupunkeihin. Ja ellei tähän kerta kaikki-
aan ole mahdollisuutta, kuten kaikkein 
köyhimmillä alueilla ei olekaan, tyttö ta-
petaan.

Kirja Kiinan kadotetut tyttäret tulee 
monelle lapselle tarpeeseen paikkaamaan 
oman äidin tarinaa. Kiinasta adoptoitujen 
lasten taustaa on lähes mahdotonta sel-
vittää. Kiinan kaupungistumisen takia ra-
kennuksia puretaan ja laitoksia lakkaute-
taan. Aikoinaan lapsen asioita hoitaneet 
poliisilaitokset ja orpokodit on voitu rai-
vata uusien talojen tieltä. 

Tämän takia Lontoossa asuva Xue Xin-
ran pyrkii auttamaan adoptiovanhempia 
selvittämään lapsensa kiinalaisia juuria. 
Joskus se on kuin salapoliisityötä.

 – Aikaisemmin kiinalaiset eivät mat-

kustaneet kovinkaan paljon, joten jopa 
lapsen kasvonpiirteiden ja ihon perus-
teella saattoi päätellä jonkin verran, mis-
tä päin Kiinaa hänen äitinsä saattaa olla 
kotoisin.

Xue Xinran korostaa, että jokainen 
lapsensa luovuttanut äiti haluaa tietää, 
missä hänen oma lapsensa on. Kirjas-
saan hän lainaa erästä kokenutta anop-
pia, joka sanoo, että ”jokainen synnyttä-
nyt nainen on tuntenut kipua, ja jokainen 
tyttölapsen äiti on tuntenut kipua myös 
sydämessään”. 

Xue Xinran kertoo äideistä, jotka ovat 
pienin muistoesinein pyrkineet jättämään 
itsestään lapsilleen jotain. Se on voinut 
olla kangaspala, koru, vaatteisiin kirjot-
tu kirjainmerkki. Useimmiten tällaiset 
muistot on tuhottu turhina viimeistään 
orpokodissa.

Xue Xinran ei kiinnostunut äitinsä me-
nettäneen tyttären tunteista sattumalta. 
Hän syntyi Pekingissä vuonna 1958 mut-
ta muutti jo kuukauden ikäisenä isoäitin-
sä hoiviin. Ensimmäinen muistikuva äi-
distään hänellä on viisivuotiaana, jolloin 
hän ei osannut tunnistaa – saati kutsua – 
Nanjingin rautatieasemalla kohtaamaan-
sa naista äidikseen.

Vuoden 1966 jälkeen Xinranin perhe 
ehti hetken elää yhteiselämää, kunnes 
Xinranin vanhemmat vangittiin kulttuu-
rivallankumouksen aikana, ja Xinran jäi 
pikkuveljensä kanssa kymmeneksi vuo-
deksi ilman vanhempiaan. Myöhemmin 
perhe ei koskaan palannut erossaolon 
vuosiin, saati keskustellut niiden aihe-
uttamasta ahdistuksesta.

– Koko lapsuuteni ja nuoruuteni ky-
syin, mitä minä merkitsin äidilleni. Miksi 
äiti antoi minulle elämän mutta ei aikaa?

Nyt hän pohtii orpokoteihin ja ulko-
maille päätyneiden lasten lisäksi myös 
kiinalaisia lapsia, jotka jäävät maalle, 
kun isät ja myös äidit uurastavat kau-
pungeissa.

– Kaikkialla Kiinan maaseudulla nä-
kyy kummituskyliä, joissa pienet lapset 
ja vanhukset tekevät yksin raskasta työ-
tä pelloilla.

Osa vanhemmista ottaa lapsensa mu-
kaan kaupunkiin, vaikka Kiinan asuin-
paikkajärjestelmä rajoittaa maalta muut-
taneiden oikeuksia saada peruspalveluja 

Sukupuolella ei ole 
väliä Suomessa

 Adoptiolapsen sukupuolta ei voi 
toivoa adoptioprosessissa, vaan tulevien 
adoptiovanhempien odotetaan hyväksy-
vän kumpi sukupuoli tahansa.

 Jokainen lapsi on tärkeä
  Aiemmin Kiinasta adoptoidut 

lapset olivat pääosin terveitä. Yh-
teiskunnallinen kehitys on lisännyt 
kotimaisten adoptioiden määrää 
Kiinassa ja tarvetta terveiden lasten 
adoptoinnille ei ole enää niin pal-
jon. Erityistarpeisille lapsille on kui-
tenkin edelleen vaikea löytää kotia 
kotimaassaan. Heidän adoptionsa 
Kiinasta ovatkin lisääntyneet viime 
vuosina Suomeen Kiina Special 
Needs -ohjelman myötä.

Erityisiä vanhempia 
erityisille lapsille

 Erityistarpeisilla lapsilla tarkoitetaan tyttöjä tai 
poikia, jotka tarvitsevat hoitoa tai kuntoutusta. 
Lasten diagnoosit vaihtelevat, mutta Suomeen on 
tullut lapsia joilla on ollut muun muassa huuli- ja 
suulakihalkio, sydänvika tai jokin ortopedinen 
ongelma. Lapset saavat Suomessa elää tavallista 
lapsen arkea – kotonaan perheen kanssa.
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Maailma sylissä
Kolumni

Kuva Päivi Peltonen

 Maasaityttö Tikakoin, 12, isä saisi 
15–20 nautaa tyttärensä naittamises-
ta. Afrikassa 11–15-vuotiaat maasai-
tytöt ovat vaarassa joutua naimisiin. 
Lapsiavioliitot ovat Tansaniassa lain-
vastaisia, mutta lakia ei aina nouda-
teta, eivätkä viranomaiset pysty val-
vomaan riittävästi sen noudattamista.

Kamerumissa tyttöjen virallinen 
avioikä on 15 vuotta, mutta jotkut per-
heet naittavat tyttönsä jo 12-vuotiaa-
na. Ghanassa tytöt saavat usein esi-
koisensa varhain, jopa 13-vuotiaina. 
Monet köyhät perheet naittavat tyttä-
rensä nuorena perheen ruokameno-
jen pienentämiseksi. 

Kolmannes kehitysmaiden tytöis-
tä joutuu naimisiin alle 18-vuotiaana. 
Arviolta 14 miljoonaa 15–19-vuotias-
ta tyttöä saa vuosittain lapsen. Nige-
riassa 75 prosenttia ja Bangladeshis-
sa 66 prosenttia 20–24-vuotiaista nai-
sista naitettiin ennen heidän 18. syn-
tymäpäiväänsä.  

Alaikäisten avioliitot ovat yleisiä 
myös Turkin maaseudulla. Kymme-
nen lasta synnyttänyt Ayten, 50, nai-
tettiin sukulaispojalle 13–15-vuotiaa-
na. Naimisiin meno oli šokki. Ayten 

joutui muuttamaan toiseen kotiin ja 
tulemaan toimeen anoppinsa ja mui-
den sukulaisten kanssa. ”Minusta tuli 
nainut nainen kesken leikkieni. En 
tiennyt mitään siitä, mitä naimisissa 
oleminen tarkoittaa”, Ayten kertoo. 
Myös hänen vanhin tyttärensä naitet-
tiin 14-vuotiaana. 

Ayten on luku- ja kirjoitustaidoton, 
eikä hän ole käynyt koulua. Lapsiavio-
liittoja vastustavien turkkilaisten jär-
jestöjen mukaan juuri tyttöjen koulun-
käynnin keskeytyminen tai jääminen 
väliin tekee varhaisista avioliitoista 
niin haitallisia. Naisen mahdollisuu-
det itsenäistyä ja tulla tietoiseksi omis-
ta oikeuksistaan vaarantuvat. Siirtyes-
sään alaikäisenä vanhempiensa kodis-
ta appivanhempiensa kotiin nainen 
jää helposti lapsen asemaan suhtees-
sa mieheensä, joka on usein huomat-
tavasti vaimoaan vanhempi.  

Lapsiavioliittoja on vaikea estää, 
sillä taloudelliset ja sosiaaliset pai-
neet avioliittojen solmimiselle ovat 
usein hyvin suuret. Asennekasvatus ja 
lapsia suojelevan lainsäädännön luo-
minen voivat auttaa luopumaan tästä 
tyttöjä vahingoittavasta perinteestä.

Naimisiin – mutta jo lapsena? 

kotikylänsä ulkopuolella.  
Valintatilanteessa isovanhempien hotei-

siin jää perheen tytär. Xinran kertoo shang-
hailaisesta taksikuskista, joka perustelee 
tyttärensä kotiin jättämistä sillä, että ”hän 
on tyttö”.  Miten asian voisi selittää tyhjen-
tävämmin?

Xue Xinran on joutunut miettimään myös 
sitä, kuinka ratkaista Kiinan tyttöjen ja 
naisten hankala tilanne? Naisten syrjintä 
on laissa kielletty, samoin esimerkiksi vali-
koiva abortointi. Kiina on edistynyt viimei-
sen 30 vuoden aikana tavalla, johon lännel-
lä meni 200 vuotta. Ihmisten uskomukset 
ja perinteet eivät kuitenkaan voi muuttua 
samaan tahtiin. Xue Xinranista yhden lap-
sen politiikkaa on toteutettu liian nopeasti, 
eikä yhteiskunta ole ollut valmis sen seura-
uksiin. Tilanne on johtanut myös perheen 
valittujen, poikalapsien, kohdalla inhimil-
liseen kärsimykseen.

Sukupuolijakauma on äärimmäisen vää-
ristynyt. Vuonna 2020 Kiinassa arvioidaan 
olevan 30 miljoonaa poikaa enemmän kuin 
tyttöä. Tutkijat ennakoivat levottomuuksia 
ja naiskaupan kasvua. Myös huoltosuhde 
heikkenee kiivasta vauhtia, eikä perheen 
vanhimman pojan tuloille rakentuva van-
hempien toimeentulo ole enää kestäväl-
lä pohjalla.

Xinrasta kiinalaisperheiden tulisi kii-
reesti panostaa miesten asennekasvatuk-
seen. Mikäli miehet arvostavat tyttäriään, 
tilanne muuttuu. 

– Vuosisadan ajan on puhuttu naisten 
oikeuksista ja perustettu naisten järjestö-
jä. Silti Kiinassa varsinkin maaseudulla 
mies päättää perheen asioista. Jos isä ha-
luaa, että tytär käy koulua, hän saa mah-
dollisuuden edetä elämässään. 

Naisten asema on viime aikoina myös 
parantunut, kun he ovat päässeet töihin 
kotikylän ulkopuolelle. Usein heikkojen 
työolojen vastineeksi he ovat saaneet omaa 
rahaa ja tilaisuuden päättää omista asiois-
taan. Kotikyliinsä naiset ovat tuoneet hy-
gieniatietoutta.

– Nuoret naiset kertovat antaneensa ra-
hat äideilleen, eivät isälleen. Sekin on uut-
ta. Monet kyläläiset ovat joutuneet havait-
semaan kuinka paljon hyötyä heille on-
kaan kodin ulkopuolella työskentelevistä 
tyttäristään. 


