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1. Kiina on maailman väkirikkain maa, mutta kuinka 
 paljon Kiinassa tarkalleen ottaen onkaan ihmisiä?
a) Enemmän kuin Suomessa.
b) Enemmän kuin Intiassa.
c) Enemmän kuin missään muussa maassa.
d) Yli 1,3 miljardia.

2. Kiinan pääkaupunki on
a) Peking
b) Beijing
c) ollut joskus Xian ja Nanjingkin, mutta nykyisin se on Peking
d) Shanghai.

3. Kuuluisia kiinalaisia keksintöjä ovat muun muassa
a) puhelin
b) paperi
c) ruuti
d) kompassi.

4. Kiinan suurin juhlapyhä on
a) joulu kuten meillä Suomessakin
b) ei suinkaan joulu, vaan juhannus
c) ei suinkaan juhannus, eikä kyllä joulukaan
d) kevätjuhla eli kiinalainen uusi vuosi.

5. Kiinaa kirjoitetaan
a) kynällä, siveltimellä ja tietokoneella
b) kirjaimilla, sehän on selvää
c) kirjoitusmerkeillä, joista ei opettelematta ota selvää
d) piirtovedoilla.

6. Kiinan alueella päämiehinä ovat toimineet
a) tsaarit
b) keisarit
c) kuninkaat
d) presidentit ja pääministerit.

Tervetuloa	
�   tutustumaan	
�   Kiinaan!

Minkä verran sinä jo tiedät Kiinasta? Koska olet 
aikeissa sukeltaa Kiinan kulttuurin syvyyksiin, 
on tärkeää, että haukkaat ensin aimo annok-
sen happea ja vastaat huolellisesti tarkistus-
pisteen kysymyksiimme. Annamme arviomme  
kulttuurikunnostasi seuraavilla sivuilla.

Kiinan	
�   kulttuurin	
�   tarkistuspiste
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Huom.! Kysymyksiin voi olla useita oikeita 
vastauksia, joten merkitse jokaisen vastaus- 
vaihtoehdon viereen, onko se oikein vai 
väärin. Saat pisteen jokaisesta oikeasta  
merkinnästä!

Oikeat	
�   vastaukset
sivuilla	
�   7	
�   ja	
�   8!



1. Kiina on maailman väkirikkain maa, mutta kuinka  
    paljon Kiinassa tarkalleen ottaen onkaan ihmisiä?

a) Enemmän kuin Suomessa.
    Totta maar! Tämä pitää kyllä tietää.
b) Enemmän kuin Intiassa.
    Hienoa, jos tämäkin tieto oli hallussasi!
c) Enemmän kuin missään muussa maassa.
    Jos edellisen tiesit, niin sitten varmasti tämänkin. Hyvä!
d) Yli 1,3 miljardia.
    Näin tarkasta Kiinan väkilukutietoudesta annamme 
    sinulle 1,3 miljardia hurraa-huutoa!

2. Kiinan pääkaupunki on
a) Peking
    Kyllä. Pääkaupunkitietous seisoo allasi kuin vuori!
b) Beijing
    On. Jos tiesit tämän, voit onnitella itseäsi.
c) ollut joskus Xian ja Nanjingkin, mutta nykyisin se on Peking
    Totta. Jos tämänkin osasit, anna itsellesi raikuvat aplodit.
d) Shanghai.
    Stop, stop. Jarruttele kaarteissa ja mieti huolellisesti!

3. Kuuluisia kiinalaisia keksintöjä ovat muun muassa
a) puhelin
    Puhelinta kiinalaiset eivät keksineet, mutta ovat kyllä puheliasta väkeä. 
    Älä siis huoli, jos erehdyit!
b) paperi
    Aivan oikein! Kädet kattoon, tietoniekka!
c) ruuti
    Räjähtävää tietoutta! Tähti on syttynyt!
d) kompassi.
    Kaltaisesi suunnistajanero ei eksy tiheimmissäkään 
    kulttuurimetsissä. Loistavaa!

Kiinan	
�   kulttuurin	
�   tarkistuspiste – oikeat	
�   vastaukset
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Suomessa on 
vain reilu 5 miljoonaa 

asukasta, mutta kiinalai-
sia on yli 1,3 miljardia eli 

1300 miljoonaa!

Lisaa	
�   oikeita	
�   vastauksia	
�   sivulla	
�   8!

Intian väkiluku 
on nyt noin 1,2 miljardia. 

Intiasta tulee vielä maailman 
väkirikkain maa, koska Kiinassa 

jokainen perhe saa synnyttää 
vain yhden lapsen.

Beijing on vain 
toinen kirjoitustapa 

Pekingille. Molempien sanojen 
taustalla on kiinan kirjoitus-
merkeillä kirjoitettu Kiinan 

pääkaupungin 
nimi 北京.

Puhelimen 
keksi englantilainen 

Abraham Bell, kun taas paperia, 
kirjapainotaitoa, ruutia ja 

kompassia pidetään neljänä 
suurena kiinalaisena 

keksintönä.
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4. Kiinan suurin juhlapyhä on
a) joulu kuten meillä Suomessakin 
    Suomessa joulu on suuri juhla, Kiinassa ei.
b) ei suinkaan joulu, vaan juhannus
    Juhannuskaan ei ole kiinalainen juhla. Suomalaiset kasaavat kokkoja.
c) ei suinkaan juhannus, eikä kyllä joulukaan
    Eivätpä ole niin. Osasithan nämä perusfaktat?
d) kevätjuhla eli kiinalainen uusi vuosi.
    Ja raketteja taivaalle, jos sait tämän oikein!

5. Kiinaa kirjoitetaan
a) kynällä, siveltimellä ja tietokoneella
    Vaikka niin, tai vahaliiduilla, tusseilla ynnä muilla…
b) kirjaimilla, sehän on selvää
    Selvää on, että kirjaimilla ei kiinaa kirjoiteta.
c) kirjoitusmerkeillä, joista ei opettelematta ota selvää
    Juuri niin. Mutta kohta opit, ettei merkkien oppiminen 
    niin vaikeaa olekaan…
d) piirtovedoilla.
    Valintasi mukaan piirtovedämme rintaasi ruusukimpun tai ritarihaarniskan!       
    Erinomaista!

6. Kiinan alueella päämiehinä ovat toimineet
a) tsaarit
    Tsaarit hallitsivat Venäjällä. Muistithan sen?
b) keisarit
    Juuri niin. Keisareita Kiinassa on ollut lukuisia.
c) kuninkaat
    Ennen yhtenäistä Kiinaa alueella oli useita kuningaskuntia…
d) presidentit ja pääministerit.
    Nykyisin näin. Onhan nykytietouskin hallinnassasi?

Kevätjuhlaa 
juhlitaan, kun perinteisen  

kiinalaisen kuukalenterin mukaan 
vuosi vaihtuu. Siksi juhlaa nimitetään myös 
kiinalaiseksi uudeksivuodeksi. Kuukalen-

terin mukainen vuodenvaihde on 
tammi–helmikuussa.

Kiinaa 
kirjoitetaan kirjoitus-

merkeillä. Noin 3000 vuotta sitten 
nämä merkit olivat vielä kohteensa 

näköisiä piirroksia. Vuosituhansien aikana 
piirrokset ovat kehittyneet merkeiksi,  

jotka koostuvat pienistä viivoista, 
kaarista ja pilkuista – eli piirto- 

vedoista.

Kiinan  
ensimmäinen keisari, Qin  

Shihuang, rakennutti Xian-kaupungin 
alueelle itselleen valtavan haudan, jota ei 
ole vieläkään avattu. Hautansa edustalle  

keisari teetätti useiden tuhansien, aitojen 
ihmisten näköisten ja kokoisten savi- 
sotilaiden armeijan! Noita terrakotta-

sotureita pääsee katsomaan, ja 
näky on mykistävä!



Kiinan	
�   kulttuurikuntosi

1–6	
�   pistetta
Voihan myrskyn merkki! Joko seilasit testimme hajamielisyyden sumussa tai Kiinan kulttuuri- 
tietousmeri on sinulle lähes täysin tuntematon. Kulttuuripurtilosi kaipaa pikaista korjausta ja uutta 
kurssia. Miehistömme on palveluksessasi, ankkurit irti ja matkaan! Tietoponttoonimme kelluttavat 
sinut pian upeille ulapoille!

7–12	
�   pistetta
Hmm! Tuskinpa kaikkea arvasitkaan. Perustietoutta on siis kertynyt jo jonkin verran. Kuulemme 
kuitenkin kurinaa kulttuurivatsastasi. Täytä sitä uusilla tietoannoksilla ja tutkaile ruoka- 
listaamme ja valitse mieleistäsi. Hyvää ruokahalua!

13–18	
�   pistetta
Aivosi ovat osoittaneet jo merkittävää vahvuutta Kiinan kulttuuritietouden saralla, ja on aika  
vahvistaa niitä lisää. Kiidätä katseesi ja kynäsi läpi kirjan eri osioiden ja tehtävien. Lanttusihan  
näyttää leikkaavan kuin kiinalainen keittiöveitsi!

19–24	
�   pistetta
Meillä on selvästi tietäjä joukossamme! Oletko kenties asunut Kiinassa, vai onko sinulla siellä  
sukulaisia? Vai oletko yksinkertaisesti niitä, joille tieto kuin tieto jää mieleen ja siellä pysyy?  
Oppinet tämän kirjan kirjoitusmerkkipelin kaikki merkit lähes vaivatta. Jos niin käy, otamme 
sinut mielellämme jatkotutkimuksiin neropattiyksikköömme…

Olipa tuloksesi siis mikä tahansa,  
kulttuurikomiteamme suosittaa kulttuurien  
välisen raja-aidan ylittävää loikkaa. Muista  
hengittää suorituksesi aikana, pidä lihakset  

rentoina ja mieli virkeänä. Sopivat lepohetket 
parantavat suoritustasi ja kohottavat kulttuuri-

loikkasi uusiin korkeuksiin! Pyörteitä purjeisiin, 
liitoa lentimiin ja räiskettä rakettimoottoriin! 

Iloista matkaa!
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1	
�   Minun	
�   nimeni	
�   on	
�   Dongzi

	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   Kiinalaisista	
�   nimista – kolme	
�   kirjetta	
�   Kiinasta

你们好！Hei!

Minun nimeni on Dongzi. Olen 9-vuotias kiinalainen poika, 
ja parhaat kaverini ovat pieni liskoni Maomao ja kesy harak-
kamme Tiantian. Maomaon ja Tiantianin kanssa on hauska 
vilistää ja liihottaa pitkin korttelimme kujia!

Opettajani kysyi minulta haluaisinko kertoa perheestäni  
länsimaisille lapsille. Minusta on aina tuntunut, että perheeni 
on hieman eriskummallinen, mutta opettajan mielestä sekin 
on vain hyvä asia: jokainen perhe on hieman omanlaisensa, 
eikä kukaan voi väittää tuntevansa yhtä kulttuuria, jos on 
tutustunut vain yhteen perheeseen. Minusta se oli viisaasti sanottu. Ja kyllä minä suostuin 
tehtävään muutenkin todella mielelläni. Minusta on hauskaa, jos saan teistä ystäviä!

Aivan ensimmäiseksi opettaja halusi minun kirjoittavan teille tällaisen tavallisen kirjeen ja  
esittelevän itseni. Kirjeen kirjoittaminen tuntuu hieman erikoiselta, sillä minä en ole kirjoittanut 
kirjettä pitkään aikaan, mutta ainakin saamme sen mukaan helposti liitettyä isän, ukin ja minun 
yhteistyönä teille tekemämme käyntikorttivinkit. Toivottavasti tykkäätte niistä!

Niin, minun nimestäni. Minun nimessäni on kaksi tavua: dong ja zi. Molemmat tavut  
kirjoitetaan yhdellä kirjoitusmerkillä: 董	
�   Dong on isäni sukunimi ja tarkoittaa johtaa. 子	
�   zi on 
lapsi.

Minun nimeni on ehkä hieman erikoinen. Siinä ei kyllä ole mitään erikoista, että ukkini sen 
minulle valitsi, sillä kiinalaisissa perheissä kysytään usein isovanhemmilta apua lapsen nimen 
valintaan. Jos perheessä joku on käynyt huomattavan paljon enemmän kouluja kuin toiset, 
saattaa olla, että hänen näkemyksiinsä luotetaan eniten. Esimerkiksi äidilleni valitsi nimen  
hänen tätinsä, joka oli suvun ainut yliopistotutkinnon suorittanut henkilö.

Äitini ja isänikin halusivat osoittaa kunnioitustaan mummilleni ja ukilleni, siis isäni äidille 
ja isälle, jotka asuvat kanssamme. Ja lopulta ukkini ehdotus nimekseni todella tuli myös  
valituksi. Ukki on hieman outo, tarkoitan hyvällä tavalla kummallinen, hän on  
nimittäin taiteilija. Ja niin on nimenikin outo, siis hyvällä tavalla  
kummallinen. Minä ja perheeni pidämme siitä. Minä ajattelen, että 
olisin kyllä oikeastikin oikein mielelläni lapsia johtava lapsi, poru-
kan johtaja, mutta mitä vielä! Olen naapuruston pienin rääpäle ja  
joudun kyllä enimmäkseen tottelemaan muiden sanomisia! Luokkani puheenjohtajaksi tulin 
kyllä valituksi. Se on suuri kunnia!

Minun englanninkielinen nimeni on muuten David. Opettajani valitsi sen. Voitte kutsua minua 
myös Davidiksi!

董子	
�   	
�   	
�    	
�    	
�    北京，2010年11月8日
Dongzi    Beijing, vuonna 2010, marraskuun 8. päivä

P.S. Äitini ja opettajani haluavat hekin lähettää teille terveisiä ja kirjoittaa lisää kiinalaisista 
nimistä. Minulta kai jäi muutamia asioita kertomatta…

董	
�   dong johtaa
子	
�   zi lapsi
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大家好！Hei kaikki!

Minä olen Dongzin äiti Li Xiaohui. Dongzi kertoi teille aivan oikein, että minun nimeni on 
tätini valitsema. Äidilläni ja isälläni ei ollut mahdollisuutta käydä kouluja niin paljon kuin he 
olisivat halunneet, joten minulle oppia ja viisautta toivottiin. Niin etunimekseni valittiin 晓
慧	
�   Xiaohuì, jossa 晓	
�   xiao tarkoittaa tietämistä ja 慧 huì tarkoittaa viisasta. Pienempänä 
olisin ehkä pitänyt etunimestä, joka olisi ollut helpompi kirjoittaa. Kiukkusin vanhemmilleni, 
että toiset lapset ovat kokeissa tehneet jo ensimmäisen tehtävän, kun minä vasta kirjoitan 
nimeäni koepaperin yläreunaan!

Dongzin isän sukunimi 董	
�   Dong tarkoittaa todellakin johtaa. Dongzin ukki eli minun ap-
peni sanoi, että siihen ei kannata lisätä etunimeksi muuta kuin lapsen merkki (子	
�    zi),  
koska silloin nimi on hienosti samanlainen kuin esimerkiksi suuren ajattelijan Konfutsen  
(孔子 Kongzi) nimi.

Pidimme appeni ehdotusta ensin hieman erikoisena, mutta hetken mieheni kanssa  
mietittyämme tykästyimme nimeen: Minusta Dongzi (董子) on loppujen lopuksi hieno nimi, 
koska ääntyy samalla tavalla kuin Dongzi (懂子), “ymmärtää (懂) lapsia (子)”. Tiedä vaikka 
Dongzista tulisi isona opettaja tai ehkäpä jopa lastenlääkäri! Mieheni taas sanoi, että nimi 
ei ole hullumpi, koska tulipa Dongzista nyt mikä hyvänsä, niin oppi ei miestä ojaan kaada 
– ja nimi kannustaa opiskelemaankin, koska se kuulostaa melkein samalta kuin Dongzì  
(懂字), “ymmärtää (懂) kirjoitusmerkkejä (字)”.

祝你们身体健康，天天快乐！
Pysykäähän terveinä ja iloisina!

董子的妈妈	
�   	
�    李晓慧	
�    	
�    北京，2010 年 11 月 12 日
Dongzin äiti  Li Xiaohui  Beijing, vuonna 2010, marraskuun 12. päivä

Lemmikkieni nimet ovat aika tyypillisiä 
hellittelynimiä, joita voitaisiin käyttää  
pienille lapsillekin. Koska ihmisen  
virallinen nimi (eli sukunimi ja etunimi  
yhdessä) tuntuu niin isolta, perheen-
jäsenet keksivät lapsille leppoisampia 
lempinimiä. Virallista nimeä kutsutaan 
isoksi nimeksi (大名 dàmíng) ja lempi-
nimeä pieneksi nimeksi (小名 xi!omíng).

Liskossani ei tietenkään ole yhtään karvaa, 
eihän liskoissa ikinä ole, joten ukki alkoi 
heti vitsailla, että siinähän se vasta karva-
pallo on. Niin lemmikkini nimeksi tuli Mao-
mao, koska 毛	
�    máo tarkoittaa karvaa. Ukin  
ehdotukset ovat kuitenkin niin erikoisia, että 
harakalle annoin kiireesti itse nimen. Koska 
leikin harakkani kanssa päivittäin ja se lentää 
taivaalla, sen nimeksi tuli Tiantian. 天	
�    ti"n 
tarkoittaa sekä taivasta että päivää.



Hei! 

Minä olen Dongzin äidin työtoveri Helena. Olen asunut Kiinassa 
vasta kaksi kuukautta. Monet asiat ihmetyttävät minua täällä 
yhä. Muun muassa Kiinan väkiluku ei lakkaa ällistyttämästä 
minua: Suomalaisia on yli 5 miljoonaa, mutta kiinalaisia on 
yli 1300 miljoonaa eli 1,3 miljardia. Kiinan väkiluku on niin  
valtava, että sitä on vaikea käsittää! Mutta ainahan voi yrittää,  
ja olenkin kokeillut erilaisia ajatusleikkejä.
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Meita	
�   on	
�   niin	
�   vahan,	
�   ja	
�   heita	
�   on	
�   niin	
�   paljon!

AJATUSLEIKKI 2

Suomeen syntyi vuonna 2009 noin 
60 000 lasta. Kiinassa lapsia syntyy 

yhden päivän aikana noin 45 000. Toisin 
sanoen kiinalaislapsia syntyy reilussa 

päivässä lähes saman verran kuin 
suomalaislapsia vuodessa!

AJATUSLEIKKI 1

Jos kaikki kiinalaiset ja suomalaiset  
jaettaisiin tasaisesti koulujen juhlasaleihin 

kuuntelemaan päivänavauksia, pitäisi meidän 
ensin rakentaa noin 5 miljoonaa juhlasalia. 
Sen jälkeen jokaiseen juhlasaliin ohjattaisiin 

kuhunkin 260 kiinalaista ja 
yksi suomalainen…

Kiinan väkilukua ajatellen ei 
kai ihme olekaan, että kiinal-
aisessa alakoulussa voi yhdessä 
luokassa hyvinkin olla vaikka 
60 oppilasta!

AJATUSLEIKKI 3

Kiinalaisia syntyy yhdessä päivässä yli 45 000 
ja kuolee noin 25 000. Yhden päivän aikana Kiinan 
väkiluku lisääntyy siis suunnilleen 20 000 suloisella  

kiinalaisvauvalla. Se taas tarkoittaa, että Kiinan väestö 
lisääntyy uudella jäsenellä joka viides sekunti. Sinunkin 

luokkahuoneesi syntyvät kiinalaislapsukaiset täyttäisivät noin 
kahdessa minuutissa. (Olettaen, että luokassasi on pulpetteja 

24 oppilaalle.) Koko koulusi, jos siinä on noin 15 luokka-
huonetta, kiinalaislapset täyttäisivät puolessa tunnissa. 

Miten ihmeessä kiinalaiset kirvesmiehet edes  
kerkeävät rakentaa uusia kouluja noin  

nopeasti kasvavalle väestölle?

Tee	
�   itsellesi	
�   kiinalainen	
�   kayntikortti!

Isäni teki minulle omia käyntikorttilappuja!  
Niissä lukee valmiiksi sanat opiskelija, osoite, 
puhelinnumero ja sähköposti. Ukki sai välittö-
mästi idean, että ne voi kuvittaa ja muotoilla 
mieleisekseen. “Ei käyntikorttienkaan tarvitse 

olla tylsiä, Dongzi”, hän myhäili. Katsohan, 
millainen on minun ikioma käyntikorttini!  
Äitini ystävä, Helena-täti, kirjoitti käynti- 
korttieni toiselle puolelle samat sanat suomeksi. 
Tykkäätkö?
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Näihin kahteen käyntikorttiin 
ukkini taiteli serkuilleni valmiiksi 

kuvituksen. Kuten huomaat, toinen 
serkuistani rakastaa jalkapalloilua 

ja toisella on oma pieni koira. 

Dongzin	
�   kiinalainen	
�   kayntikortti 

oma nimi
学生 xuésheng opiskelija
学校名称	
�   xuéxiào míngch#ng koulun nimi
家庭住址	
�   ji"tíng zhùzh  kotiosoite
国家	
�   guóji" kotimaa
电话	
�   diànhuà puhelin
电子邮件	
�   diànz  yóujiàn sähköposti

董子
学生

学校名称:	
�    北京仁清小学
家庭住址:	
�    100081	
�   北京市
	
�    	
�    仁清胡同8号
国家:	
�    	
�    中国
电话:	
�    	
�    (+86 10) 1234 5678
电子邮件:	
�    dongzi@123mail.com

Tiesitkö, että jos 
käyntikortin haluaa antaa 

toiselle oikein kohteliaasti, se 
ojennetaan kahdella kädellä  
samalla hieman kumartaen?

________________
学生

学校名称:	
�   ____________________________
家庭住址:	
�   ____________________________
	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   ____________________________
国家:	
�   ________________________________
电话:	
�   ________________________________
电子邮件:_____________________________

________________
学生

学校名称:	
�   ____________________________
家庭住址:	
�   ____________________________
	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   ____________________________
国家:	
�   ________________________________
电话:	
�   ________________________________
电子邮件:_____________________________

________________
学生

学校名称:	
�   ____________________________
家庭住址:	
�   ____________________________
	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   ____________________________
国家:	
�   ________________________________
电话:	
�   ________________________________
电子邮件:_____________________________

________________
学生

学校名称:	
�   ____________________________
家庭住址:	
�   ____________________________
	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   ____________________________
国家:	
�   ________________________________
电话:	
�   ________________________________
电子邮件:_____________________________

Nämä kaksi käyntikorttia jätimme aivan tyhjiksi, jotta 
saat tehdä niistä itsellesi oikein mieluisat.



Dongzin	
�   suomalainen	
�   
kayntikortti 

Koulun nimi:  
Kotiosoite: 
  
Kotimaa:  
Puhelin:   
Sähköposti: 

Beijingin Renqingin alakoulu
100081 Beijing 
Renqing-kuja 8
KIINA
(+86 10) 1234 5678
dongzi@123mail.com
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________________
koululainen

Koulun nimi: _______________________________
Kotiosoite: _________________________________
                   _________________________________
Kotimaa: __________________________________ 
Puhelin: ___________________________________
Sähköposti: ________________________________

________________
koululainen

Koulun nimi: _______________________________
Kotiosoite: _________________________________
                   _________________________________
Kotimaa: __________________________________ 
Puhelin: ___________________________________
Sähköposti: ________________________________

________________
koululainen

Koulun nimi: _______________________________
Kotiosoite: _________________________________
                   _________________________________
Kotimaa: __________________________________ 
Puhelin: ___________________________________
Sähköposti: ________________________________

________________
koululainen

Koulun nimi: _______________________________
Kotiosoite: _________________________________
                   _________________________________
Kotimaa: __________________________________ 
Puhelin: ___________________________________
Sähköposti: ________________________________

Dongzi
koululainen



Madrid

Beijing

Jangtse

Huanghe

Peking

Tianjin
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2	
�   Me	
�   asumme	
�   Pekingissa

Kuten käyntikortistani huomasit, minä asun  
Pekingissä eli Beijingissä, Kiinan pää-
kaupungissa. Yllätytkö, jos kerron, että  
Peking sijaitsee aivan yhtä etelässä kuin  
Espanjan Madrid tai Italian Napoli?

Madrid

Beijing

Kiinan	
�   kartta:	
�   yksi	
�   muuri	
�   ja	
�   monta	
�   miljoonakaupunkia

Kiinan kartasta näet, että Kiinassa on kaksi 
suurta jokea: toisen nimi on Huanghe (Keltai-
nen joki) ja toisen nimi Jangtse (Pitkä joki). 
Molemmat joet ovat olleet ja ovat edelleen 
tärkeitä vesilähteitä muun muassa maanvilje-
lylle, mutta ne ovat myös tulvillaan aiheuttaneet 
suuria tuhoja. Ukki kertoi, että joki saattaa myös 
muuttaa kulkupaikkaansa. ”Kulku-uomaansa”, 
sanoi isä. ”Kulkupaikkaa, kulku-uomaa, mo- 
lemmat käyvät”, sanoi ukki. Varsinkin Keltainen 
joki on vaihtanut kulkupaikkaansa (eli kulku-
uomaansa) useasti, ja silloin monet ihmiset ovat 
saattaneet menettää kotinsa veden alle!

Jangtse-joki eli Pitkä joki on saa-
nut nimensä – aivan niin – siitä, 
että se on niin pitkä! Jangtse on 
6300 kilometriä pitkä. Se on  
Niilin ja Amazonin jälkeen maail-
man kolmanneksi pisin joki! 
Minä tarkistin netistä Suomen 
pituuden ja sain selville, että 
matka Suomen eteläisimmästä 
pisteestä maanne pohjoisimpaan 
kolkkaan on 1160 kilometriä. 
Tein pienen Suomi-mittatikun ja 
huomasin, että Jangtse on yli viisi 
kertaa Suomen mittainen!

Arvaapa, mistä Huanghe eli Keltainen joki 
on saanut nimensä? Arvasitko? Joen väri 
on keltainen! Väri on keltainen siksi, että  
siihen liukenee hienoa hiekkaa joen reunoilta ja 

pohjasta. Isä sanoi, että voisin kyllä taas opetella 
uuden sanan: ”Oikein hienonhieno hiekka on 
nimeltään hiesua.” Tuo hieno hiekka (eli hiesu) 
on kellanruskeaa ja antaa joelle sen omalaa- 
tuisen värin. Keltainen jokikin on yli neljä kertaa 
Suomen mittainen: yli 5400 kilometriä pitkä.

Kiinan suurista kaupungeista Peking ja Tian-
jin sijaitsevat Keltaisen joen pohjoispuolella. 
Pekingin ja Tianjinin pohjoispuolella sijaitsee  
Kiinan muuri. Se rakennettiin pitkän ajan  
kuluessa suojelemaan maatamme vihollisten 
hyökkäyksiltä. Helena-tätimme kertoi, että  
Suomi rakensi Neuvostoliittoa vastaan  
sotiessaan suojaksensa Salpalinjaa, jonka isojen  
kivien oli tarkoitus estää neuvostoliitto- 
laisten tankkien pääsy Suomeen. Nuo kivet olivat  
kuitenkin kuulemma vain yksittäisiä – vaikkakin  
vierekkäin ja limittäin laitettuja – lohkareita.

Madrid

Beijing

1000 km

2000 km

3000 km

4000 km

5000 km

6000 km
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Mutta Kiinan muuri ei ole yksittäisiä lohka- 
reita, vaan ihan oikea muuri. Ja se on valtava! Sen 
pituus on noin 2000 kilometriä päästä päähän. 
Me kutsumme sitä ”10 000 lin Kiinan muuriksi”, 
koska kaikkine kiemuroineen muuri on 10 000 
litä eli 5000 kilometriä pitkä. (Li on kiinalainen 
pituusmitta: yksi li on ! kilometriä.) Muurin 
tarkoitus oli suojata koko Kiinan pohjoisosaa 
paimentolaisten hyökkäyksiltä. Muurin päällä 
sopii vaikka ratsastamaan tai monta sotu-
ria marssimaan rinnakkain! Jos tulette joskus  
Kiinaan, niin muuria minä vien teidät kyllä  
katsomaan! Muuri ei ole kaukana, vain muuta-
man kymmenen kilometrin päässä Pekingistä. 
Isä saa olla kuskina!

Keltaisen joen keskijuoksulla näette Kiinan 
entisen pääkaupungin Xianin, jonne Kiinan 
ensimmäinen keisari rakennutti suuren savi-
soturiarmeijansa. Uskokaa tai älkää, mutta 
totta se on, että noita savisia sotureita valmis-
tettiin tuhansia! Ne ovat kaikki ihmisen  
kokoisia ja niille jokaiselle maalattiin omat kas-
vonpiirteetkin. Kun viime kesälomallamme  
kävimme tätini luona Xianissa ja noita saviso-
tureita katsomassa, olin kyllä lentää pyllylleni, 
sillä näky oli niin mahtava! Tätini kertoi, että  
kaikki ne tuhannet savisotilaat on valmistettu 
ihan vain yksinomaan vartioimaan keisarin 
hautakammiota. Olin siltä seisomalta lähdössä 
katsomaan tuota keisarin hautaa, mutta sitä ei 
ole kuulemma vielä avattu. Harmi! Kun on, niin 
yksi lippu minulle sinne, kiitos!

Shanghai ei ole koskaan ollut Kiinan pää-
kaupunki, kun taas sen lähellä sijaitseva  
Nanjing on. Nanjing on kuitenkin huomat-
tavasti pienempi kaupunki kuin Shanghai,  
koska siellä asuu vain 8 miljoonaa ihmistä. Kun 
kerroin tämän Helena-tädille, hän nauroi itsensä 
kippuraan, sillä pikkukaupunki Nanjingissä  
on kuulemma kuitenkin reilusti enemmän  
asukkaita kuin koko Suomessa yhteensä!

Paljastin Helena-tädille, että Jangtsen keski-
juoksulla sijaitseva Chongqing-kaupunki se  
vasta suuri on: siellä asuu yli 30 miljoonaa  
asukasta – kun Pekingissä ja Shanghaissa 
molemmissa asuu vain noin 20 miljoonaa  
asukasta! Helena-täti alkoi heti leikkiä aja- 
tuksella, millainen tungos siitä tulisikaan, jos  
kaikki suomalaiset asuisivatkin Uuden-
kaupungin kokoisella alueella. ”Mutta eihän se 
riittäisi”, sanoi äitini. ”Väkilukunne pitäisi ensin 
nelinkertaistua – ja sitten te vasta asuisitte yhtä 
ahtaasti kuin me.” ”Eikä siinä kaikki”, jatkoi 
mummi, ”sillä kaikki 20 miljoonaa shanghai-
laista asuvat vielä meitä pekingiläisiä yli puolet 
pienemmällä alueella!” Helena-täti oli pyörtyä 
pelkästä ajatuksesta. ”Kyllä väenpaljouden kiina- 
laisissa kaupungeissa tunteekin”, hän sitten 
sanoi. ”Kaikkialla on ihmisiä. Hyvä jos ruuhka-
aikana saan tungettua itseäni metroonkaan!”

Pekingin nimi  
kirjoitetaan kahdella kiinan 

kirjoitusmerkeillä : 北京. Noista 
kahdesta merkistä 北-merkki ääntyy b$i 
ja tarkoittaa pohjoista. 京-merkki ääntyy 
j%ng ja tarkoittaa pääkaupunkia. 北京 eli 
Beijing on siis Pohjoinen pääkaupunki. 
南京 Nanjing taas on Eteläinen 
pääkaupunki: 南 nán -merkki 

tarkoittaa etelää’.

Madrid

Beijing

Xian

Shanghai
Chongqing



Mietipäs, Dongzi! Eikö yhdeksän  
(九) olekin suurin yksittäinen  
numero? Ja eikö se myös äänny 
aivan samalla tavalla kuin sana  
pitkäikäinen (久)? Jos sinä olisit 
keisari, niin varmasti sinäkin  
haluaisit olla suurin ja pitkä- 
ikäisin! – Mutta muistitpa sinä 
tarkasti opettajan opetukset! Niin 
sitä pitää! Muistatko, Dongzi, mikä 
dynastia kukisti Ming-dynastian?
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Ukki tietää vanhoista asioista vaikka mitä! Pekingistäkin hän 
osaa kertoa loputtomasti ikivanhoja tarinoita. “Kiinalaiset 
hallitsijasuvut sinun on osattava”, hän aina sanoo. “Ihminen, 
joka ei tunne historiaansa on kuin juureton puu.” Minä en 
halua olla juureton puu, ja niin minä kuuntelen ukin jut-
tuja tarkasti. Sitä paitsi ukin tarinoita on hauska kuunnella, 
ja monesti minä pyydänkin, että hän kertoisi minulle “niitä 
ikivanhoja tarinoita”.

Pekingin	
�   keisareita	
�   ja	
�   Kielletty	
�   kaupunki
Kiinalaisesta 

hallitsijasuvusta käytetään 
nimitystä dynastia. Dynasti-

oiden päämiehiä ovat 
olleet keisarit.

Peking oli tärkeä kaupunki jo 
Jin- ja Liao-dynastioiden aikana 
900-luvulla. Yhtenäisen Kiinan pää- 
kaupungiksi Pekingin nostivat kui-
tenkin ensimmäisenä mongolit. 
Mongolit ovat paimentolaiskansa. 
Mongolit valloittivat Kiinan 1200- 
luvun lopulla. Kuuluisan mongoli-
johtajan Tsingis-kaanin pojan-
poika, Kublai-kaan, perusti Kiinaan 
mongolien Yuan-dynastian. Kublai-
kaan perusti myös pääkaupungin 
nykyisen Pekingin paikalle. Silloin 
pääkaupungin kiinalainen nimi oli 
vielä Dadu eli Suuri pääkaupunki.

Kun kiinalaiset sitten saivat 1300- 
luvun lopulla kukistettua mon-
golit, he perustivat pää-kaupungin 
etelä-Kiinaan: Nanjingiin. Heidän 
dynastiansa nimi oli Ming-dynas-
tia. Ming-dynastian kolmas keisari, 
Yongle, halusi kuitenkin siirtää 
pääkaupungin takaisin Pekingiin. 
Yonglen tahto toteutui vuonna 1421. 
Ennen Pekingiin tuloaan keisari 
Yongle oli rakennuttanut 15 vuotta 
uuden pää-kaupunkinsa keskustaan 
omaa palatsialuettaan. Sen nimeksi 
tuli Kielletty kaupunki, koska taval-
lisella kansalla ei ollut palatsialueen 
porttien sisäpuolelle asiaa. Vain kei-
sarillinen perhe virkamiehineen sai 
asua siellä.

Opettaja kertoi koulussa, että  
Kielletyn kaupungin pituus pohjoi-
sesta etelään on 960 metriä ja 
lännestä itään 750 metriä, muurien 
korkeus on 10 metriä, rakennuk-
sia siellä on 800 ja erilaisia huo-
neita 9999… Ukki miksi yhdeksän 
muuten on keisarien numero?

Kiinalaiset 
pitävät myös numerosta 

kahdeksan, ääntyy lähes samalla 
tavalla kuin kehittymistä ja vauras-

tumista tarkoittava sana. Ihmiset voivat 
maksaa isojakin summia rahaa, että 

saavat puhelinnumeroonsa muutaman 
kahdeksikon enemmän! Ja kun Peking 

sai olympialaiset vuodelle 2008, ne 
alkoivat tietenkin 8. elokuuta 

illalla kello 8!

Neljä on 
huonon onnen 

luku, koska se ääntyy 
melkein samoin kuin 

sana kuolla. 
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Muistan tietenkin, Qing-
dynastia!Ja se oli mantsu- 
kansan dynastia.

Aivan oikein! Mantsujen Qing-dynastia kukisti 
Ming-dynastian 1600-luvulla. Peking oli tuona aika- 
nakin pääkaupunki. Ja vaikka mantsut eivät  
kiinalaisia olleetkaan, he säilyttivät monet Ming- 
dynastian aikaiset kiinalaiset perinteet. Qing-
dynastian keisari Aisin Gioro Puyi oli viimeinen 
Kiinaa hallinnut keisari – ja myös viimeinen Kielle-
tyssä kaupungissa asunut keisari. Kun hän lähti 
Kielletystä kaupungista, elettiin jo 1900-luvun 
alkua.

北京	
�   Beijng eli Peking
Kiinan pääkaupunki Beijing on Suomen pääkaupungin 
Helsingin ystävyyskaupunki. Tässä Keskustan valtakunnan  
keskuksessa asuu yli 20 miljoonaa henkeä. Pääkaupungin 
isoissa tavarataloissa ostosvalikoimaa riittää, mutta Beijing 
sopii erityisesti historiasta kiinnostuneille, sillä kaupungin 
historialliset nähtävyydet ovat vailla vertaa! Nähtävyyksistä 
kuuluisimpia ovat Kiinan muuri, Taivaallisen rauhan aukio, 
Kielletty kaupunki ja Taivaan temppeli – ja tietenkin vuoden 
2008 olympialaisten päästadion, ”Linnunpesä”! Koska Bei-
jing on pääkaupunki, lähes kaikki valtion virastojen pääpaikat 
ovat täällä. Joku on muuten väittänyt, että Kiinan muuri näkyy  
kuuhun saakka! Uskotko, että näkyy?

Valitse	
�   asuinpaikkasi	
�   naista	
�   kaupungeista!

Helena-täti on käynyt kadehdittavan monissa kiinalaiskaupungeissa! Pyysin häntä 
kirjoittamaan minulle muutamasta miljoonakaupungista lyhyet kuvaukset, jotta 
voisin lähettää ne teille. Tässä ne ovat, olkaa hyvät!
Mihin näistä kaupungeista sinä muuttaisit mieluiten asumaan? Kirjoita kaupunkien 
kuvien valkoiseen ympyrään mieluisuusjärjestys: anna mieluisimmalle kaupungillesi 
numero 1, seuraavaksi mieluisimmalle numero 2 jne.

Kiina on kiinaksi 
Keskustan valtakunta eli 
中国 Zh!ngguó. Merkki  
中	
�   zh!ng tarkoittaa 
keskustaa ja merkki  
国	
�   guó valtiota.

Beijing

Tiesitkö, Dongzi, että elämänsä 
viimeiset vuodet keisari Aisin 
Gioro Puyi oli puutarhuri? Ja nyt 
mekin voisimme mennä välillä 
puutarhaan hoitamaan kasveja.
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上海	
�   Shanghai
Shanghai ei ehkä ole pääkaupunki, mutta Kiinan kukoistava 
liike-elämän keskus kuitenkin. Shanghaistakin löytyy suu-
ria ostoskeskuksia ja kansainvälisiä suur&rmoja. Jos päätäsi ei  
huimaa, voit käydä pilvenpiirtäjissä, joista korkeimmat kohoavat 
jopa puolen kilometrin korkeuteen. Yhtä korkeimmista pilven-
piirtäjistä paikalliset kutsuvat ”pullon-avaajaksi”. Yksinäiseksi et 
voi itseäsi tuntea tässä tiivisti asutetussa yli 20 miljoonan asuk-
kaan kaupungissa, jossa teitäkin on alettu rakentaa ”toiseen  
kerrokseen”, jotta liikenne sujuisi paremmin. Shanghai on  
modernin ihmisen kaupunki. Shanghaissa on sykettä!

苏州 Suzhou
”Ylhäällä on taivaan paratiisi, ja alhaalla on Hangzhou ja  
Suzhou”, sanovat kiinalaiset. Sanonnan mukaan Suzhou on siis 
kaunis kuin paratiisi! Erityisesti Suzhou on tunnettu tunnel-
mallisen kauniista puutarhoistaan, ihastuttavista kanavistaan ja  
vanhoista viehättävistä kivisilloistaan. Suzhoussa on paljon  
vanhan kaupungin tunnelmaa – ja ehkä siksi tämä ”Idän  
Venetsia” lumoaa kävijänsä! Jos käyt Suzhoussa, älä unohda  
ostaa tuliaisiksi kaupungin käsityöläisten upeita silkki- 
kirjailutöitä! Asukkaita Suzhoun kaupunkialueella on noin 3 
miljoonaa.

昆明	
�   Kunming
Kunming on väkiluvultaan suurin piirtein samankokoinen kuin 
Suzhou: asukkaita kaupungissa on noin 3 miljoonaa. Miljoonista 
ihmisistä huolimatta kaupungin ilmapiiri on rauhallinen ja rento. 
Kunmingia sanotaan ”Ikuisen kevään kaupungiksi”, koska siellä 
on miellyttävä ja keväisen lämmin ilmasto koko ajan. Lämpö-
tila on noin 15 astetta läpi vuoden! Kunming sijaitsee 2000 kilo- 
metrin korkeudella merenpinnasta. Kaupungin yhdellä reunalla 
on Dianchi-järvi, mutta muualta se on vuorten ympäröimä. Jos 
haluat käydä ihastuttavissa tippukiviluolissa tai aivan järisyttävän 
erikoisessa Kivimetsässä, tervetuloa Kunmingiin!

Kiinan kaupunkien väkiluvuista saa joskus huiman 
erilaisiakin tietoja, koska joskus saatetaan puhua vain 
varsinaisen kaupunkialueen väkiluvusta – ja joskus 
mukaan lasketaan myös kaupungin lähialueiden  
asukkaat. Toisinaan väkilukuun saatetaan ottaa mukaan 
tilapäisesti kaupungissa työskentelevät – ja toisinaan 
taas ei. Shanghaissa arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa 
tilapäisesti sinne töihin muuttanutta asukasta. Sehän on 
sama kuin koko Suomen kansa muuttaisi väliaikaisesti 
Shanghaihin asumaan!

Pekingin ja Shanghain varsi-
naisilla kaupunkialueilla asuu 
noin 10 miljoonaa ihmistä. Jos 
lukuun otetaan mukaan kaikki 
niiden hallinnollisella alueella 
asuvat ihmiset, molempien 
kaupunkien väkiluvut nousevat 
noin 20 miljoonaan!

Shanghai

Sushou

Kunming



Sanya

Hongkong

Harbin

哈尔滨	
�   Harbin
Harbinin kaupunki sijaitsee Koillis-Kiinassa. Asukkaita siellä 
on noin 5 miljoonaa. Kaupungissa on talvella kunnolla lunta ja  
pakkasta, ja onkin varsin sopivaa, että juuri Rovaniemi on 
Harbinin ystävyyskaupunki! Harbin sijaitsee lähellä Venäjää, 
ja kaupungin keskustassa voi ihailla muun muassa Pyhän  
So&an ortodoksista kirkkoa. Jos pidät laskettelusta ja muusta talvi- 
urheilusta, Harbin on hyvä paikka sinulle. Tammikuussa 
kaupungissa vietetään Lumi ja jää -juhlaa, jonka aikana tehdään 
muun muassa valtavan upeita jääveistoksia. Veistokset jätetään 
juhlan jälkeen kaupunkilaisten ihasteltavaksi, kunnes kevät- 
aurinko lopulta sulattaa ne…

香港	
�   Hongkong
Jos on pilvenpiirtäjiä Shanghaissa, niin on niitä Hongkongissakin! 
7 miljoonan asukkaan Hongkong ei totisesti ostosmahdolli- 
suuksiltaankaan kalpene muille kiinalaiskaupungeille. Hong-
kongissa tulet myös englanniksi paremmin toimeen kuin muu-
alla Kiinassa. Jos tykkäät shoppailun lisäksi lämmöstä, Hong-
kong voisi hyvinkin olla sinulle mieluinen paikka: Hongkongissa 
lämpötila pysyy yli 15 asteen läpi vuoden ja kipuaa kesäkuu-
kausina korkeimmillaan yli 30 asteen.

三亚	
�   Sanya
Jos pidät uimisesta, hiekkarannoista ja trooppisesta ilmas- 
tosta, valintasi on tietenkin Sanya. Sanya on koko Kiinan ete- 
läisin kaupunki – aivan kuten Hanko on Suomen eteläisin 
kaupunki. Sanya sijaitsee Hainan-saaren eteläkärjessä. Sen  
hiekkarannat kookospalmuineen ovat ilo silmälle. Tässä ”Kiinan 
Hawaijissa” asuu kiinalaisittain hyvin vähän ihmisiä, vain reilun 
miljoonan verran.

Tiesitkö, 
että vuonna 1898 Hong-

kongin alue vuokrattiin Isolle-
Britannialle 99 vuodeksi? Hong-

kong palasi taas virallisesti 
osaksi Kiinaa 1.7.1997.
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3	
�   Insinoori-isani	
�   ja	
�   muita	
�   suurmiehia
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  Isäni on ammatiltaan insinööri. Välillä hän 
vitsailee olevansa aivan samaa sarjaa maamme 
suurten johtajien kanssa… “Katsos, Dongzi, 
monet suuren maamme suurista johtajista 
ovat olleet koulutukseltaan insinöörejä kuten 
minäkin”, isä aina leveilee. Ja äiti lähes aina 
jatkaa: ”Se taisi olla ennen se, herra insinööri-
suurjohtajamme, nykyisin ovat monet tainneet 
opiskella jo paljon muutakin.”
 Viime kuussa opettaja antoi meille koti-
tehtäväksi esitellä muutamia maamme suur-
miehiä ja sijoittaa heidät oikeaan kohtaan  
Kiinan historian aikajanalle. Tein oman aika-
janani todella huolella – ja opettaja kehuikin, 
että minun suurmiesvalintani kertoivat hienosti 

maamme muutoksista. Mutta arvatkaapa! Kun 
yritin samoilla suurmiestiedoilla sivistää Mao-
maoa ja Tiantiania, ne lähtivät oitis parempiin 
puuhiin: toinen meni lekottelemaan lämpimälle 
asfaltille ja toinen liihottelemaan taivaalle! Eikö 
ole hävytöntä! No, silloin minä keksin hieman 
huijata niitä. Kerroin niille suurmiestietojani  
satuina! Hahaa! Maomao ja Tiantian kehuivat, 
että olen hyvä keksimään tarinoita! Mutta ver- 
tailkaahan vaikka tekin koulumuistiinpano-
jani satuihini, niin näette, etten minä mitään  
tietoja satuihini keksinyt ole! Muutin vain kerto- 
mistapaa. Olin mielestäni kyllä aika ovela!

Kiinalaisia	
�   suurmiehia – aikamatka	
�   historiaan	
�   a	
�   la	
�   Dongzi

- Tiantian ja Maomao, tulkaa! Kerron teille satuja.
- Ihanaa! Me rakastamme satuja. Niitä on mukava kuunnella.    
  Sadut auttavat meitä illalla nukahtamaan. Ne sinun äsken   
  meille lukemasi tietotekstit olivat kyllä myös valtavan 
  unettavia.

- Totta, Tiantian! Hyvin huomattu. Dongzi, oletko varma,  
  ettei opettajanne tehtävänanto ollut “Uneen tuudittavat  
  tietotekstit”?

- Hah-hah! Olettepa te vitsikkäitä. 
  Kuunnelkaahan nyt!



- Käyttäytykäähän nyt, molemmat. Kerron teille uuden sadun. 
Tämän sadun nimi on “Ahne ja julma keisari”.
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Opettaja Konfutse

Elipä kerran, kauan kauan sitten, noin 500 vuotta ennen 
ajanlaskumme alkua nuori mies, jonka nimi oli Konfutse. 
Konfutse piti matkustamisesta. Matkoillaan hän huomasi, 
että kansalaisille pitäisi opettaa hyviä tapoja ja uskollisuutta 
ylemmilleen. Lu-valtion hallitsija mieltyi kyvykkään opettajan 
puheisiin ja ylensi hänet lopulta ministeriksi asti.
  Pian Konfutsesta alkoi tuntua, ettei hallitsija kuitenkaan  
oikeasti kuunnellut hänen neuvojaan. Hän erosi hienosta mi-
nisterin virastaan. Yhdessä seuraajiensa kanssa hän ryhtyi 
taas matkustamaan ja opettamaan.
  Vuodet vierivät ja Konfutse vanheni. Mutta vielä vanhana, 
vanhana miehenäkin Konfutse tykkäsi ajatella ja kirjoittaa, 
opettaa ja keskustella. Konfutsen keskusteluista syntyikin 
kuuluisa kirja ”Keskustelut”, joka elää vielä tänäkin päivänä, 
vaikka opettaja Konfutse on jo kuollut.

- Tiesittekö, Maomao ja Tiantian, että toisen suuren kiinalaisen 
opettajan, Laotsen, sanotaan eläneen Konfutsen aikoihin?

- Opettiko Laotsekin uskolli-suutta ylemmille? Minä olen muuten teitä 
ylempänä, Maomao ja Dongzi, teidän pitää olla minulle kuuliaisia!

- Hahaa! Jospa sinäkin keisarinnamme laskeutuisit 
sieltä yläilmoista meidän muiden tasolle!

- Laotse ei korostanut uskollisuutta ylemmille,vaan 
kehotti ihmisiä vapauttamaan itsensä turhasta touhot-
tamisesta, liiasta kunnianhimosta ja kilpailemisesta.

- Kuulitko, Tiantian! Laotsen opetukset saat-
taisivat sopia sinulle! Voisit ehkä lopettaa turhan 
kunnianhimoiset kalleuksien keräämisesi!

- Itse asiassa, Maomao, jokaisen pitää Laotsen mielestä olla 
rauhallisessa ja luonnollisessa olotilassa, hienosti sanottuna 
“yhteydessä elämäntien eli daon kanssa”. 道 dào tarkoittaa tietä. 
Minusta tuntuu, että sinä ja Tiantian toteutatte sitä jo varsin hyvin.

- Kyllä, kyllä. Minä liidän taivaan teitä ja Maomao kiitää 
mutaisia maanteitä! Mutta kerrohan taas uusi satu!

- Pah! Tiantian, löydät kohta itsesi tuosta pöpeliköstä, jos eivät nuo älyttömät pölinäsi lopu.
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Ahne ja julma keisari

Olipa kerran kuningaskunta, jossa asui 
hyvin nuori kuningas. Nuori kuningas 
oli ahne ja julma. Tälle ahneelle kunin-
kaalle ei hänen oma alueensa riittänyt, 
ja niin hän lähti sotimaan toisia kunin-
gaskuntia vastaan. Kuningas liitti omaan  
valtioonsa uuden alueen yksi toisensa 
jälkeen. Lopulta hänen valtionsa oli niin 
suuri, että hän halusi itselleen myös  
kuningasta arvokkaamman kunnia- 
nimen. Kuningas alkoi nimittää itseään  
keisariksi. Hänen uudeksi nimekseen tuli  
keisari Qin Shihuang.
  Heti keisariksi tultuaan Qin Shihuang 
rakennutti itselleen mahtavan ja majes-
teetillisen haudan valtavine rikkauksineen. 

Haudan etuvartiostoksi hän määräsi 
käsityöläisiä muovaamaan tuhansia  
aidonkokoisia savisotilaita. Ahne kei-
sari määräsi kansalaisensa myös raken-
tamaan valtaisaa Kiinan muuria. Ja hän 
määräsi kaikki käyttämään valtionsa  
alueella samaa rahaa – ja samoja kir-
joitusmerkkejä. Hän jopa vaati kaikkia 
ajamaan samanlevyisillä kärryillä!
   Keisarin vaatimuksia ja määräyksiä oli 
niin paljon, että kansalaiset kyllästyivät 
niihin. Kansa nousi kapinaan, ja julman 
keisarin valta kukistui. Sen koommin ei 
tuo ahne ja julma keisari ole kansalaisiaan 
kiusannut.

道
dào tarkoittaa 

tietä.

- Ei osoittanut kansa uskollisuutta keisarille! 

- No, ei kyllä tainnut keisarikaan suojella kansaansa.

- Ja uusi satu!

- No, ei. 

- Tehän olette kyltymättömiä!

- Niin ollaan, mutta se on vain 
luonnollista, me ollaan ihan daossa.

- Katso, minä olen daon raossa.

- Ei, kyllä te nyt saatte 
jo lukea minun koulu-
muistiinpanojani, en 
jaksa enää muokata 
niitä saduiksi. 

- Julmaa! Mutta olkoon, kokeillaan. Ota sinä, 
Maomao, tuo herra Mao Zedong, niin minä 
tutustun herra Deng Xiaopingiin..
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- No, opitteko jotain?
- Minä opin, että minulla on hyvä mielikuvitus! 
Pääsin ensimmäiseen kohtaan “syntyi maan-
viljelijäperheeseen” ja huomasin ajattelevani per-
hettä maatöissä, pellolla oli ihania kaalinpäitä, 
aurinko porotti, kivet olivat lämpimiä ja multa 
tuoksui, minä köllötin maha kuumaa kiveä vas-
ten ja napsin suuhuni ohi lenteleviä pulleita 
hyönteisiä… Herkullista!

- Mutta tekstistähän sinun piti 
nauttia, eikä hyönteisistä! 
- Kyllä minä nautin teks-
tistäkin. Itse asiassa niin 
paljon, että tarvitsin siitä 
vain kaksi sanaa tullakseni 

aivan kylläiseksi! Harvoin olen  
mistään tekstistä näin paljon nauttinut, Dongzi!
- Sinä olet aivan toivoton, Maomao! Entäs sinä, 
Tiantian? Mitä sinä opit?
- Opin, että minulla on terävät kynnet! 
Luuletko, että opettajasi 
suuttuu, jos paperis-
sasi on melkoisen paljon 
reikiä? Nokkanikin on aika 
terävä. Siitä jäi nuo kolmion- 
muotoiset reiät… Ai, on 

minulla yksi varteenotettava muutosehdo-
tuskin. Muuttaisin sinuna viimeisen lauseen 
ehdottomasti muotoon: “On aivan sama, onko 
kissa valkoinen vai musta, kunhan se ei pyy-
dystä lintuja.” Huomaatko? Ystävistään pitäisi 
pitää huolta! Voisit hyvin osoittaa vastuuta ja 
pyytää kissoja olemaan saalistamatta meitä!
- No, mutta enhän minä voi sitä muuttaa, kun 
ei se ole minun lauseeni!
- Mutta etkös juuri sinä ole sen tuohon kirjoit-
tanut, niin että kyllä kai se 
nyt sinunkin lauseesi 
on?
- Apua! Te olette aivan 
kahjoja! Ukki, onko 
sinulla aikaa olla 
minun kanssani?

Kiinalaisia	
�   keksintoja

- Ukki, mikä tämä on?

- Se on vanha kompassi. Tiesitkö, että 
kompassi on kiinalainen keksintö?

- Opettaja kertoi sen meille. Me kiinalaiset olemme 
keksineet myös kirjapainotaidon, paperin ja ruudin. 
Ne on meidän kansamme neljä suurta keksintöä.

- Se on totta, että noista neljästä suuresta keksinnöstä me monesti 
puhumme. Mutta muista sinä, Dongzi, että meidän kansamme  
suuria keksintöjä on paljon enemmän, esimerkiksi silkki ja  
paperiraha.
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Kompassi

  Kiinalaiset käyttivät jo Han-dynastian (202 e.Kr.–220 j.Kr.) aikana magneettista 
kompassia. Aluksi kompassin neulana toimi metallilusikka, jonka kahva osoitti 
maapallon magneettikentän vaikutuksesta aina etelään. Kiinalaiset käyttivät kom-
passia muun muassa rakennusten paikkojen suuntaamisessa – ja myöhemmin myös 
purjehduksessa.
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Paperi

Kerrotaan, että paperin valmistuksen keksi kiinalainen Cai Lun vuonna 
105. Liuottamalla silkkiäispuunkuorta tai hamppua vedessä saatiin  
niistä erotettua kuidut. Kuidut keitettiin pehmeämmäksi, ja syntyneestä 
massasta puristettiin paperiarkkeja. Varhaisimmat paperit olivat niin 
epätasaisia ja huonolaatuisia, että niitä ei käytetty kirjoittamiseen. 
Karkeimmasta paperista tehtiin vaatteita. Paperia käytettiin heti myös 
paketointiin. Tosin paperinpala, jolla todistettavasti oli kirjoitusta, on 
tutkimusten mukaan kirjoitettu sekin jo vuonna 110.

Kirjapainotaito

Kirjapainotaitoa muistutti jo laattoihin kaiverrettujen tekstien kopioi-
minen taputtelemalla: Ensin laatan kohotekstin päälle taputeltiin jonkin-
lainen massa. Kun massa oli kuivunut, se otettiin yhtenäisenä laattana 
pois ja laatan päälle siveltiin väriä. Kun värin päälle painettiin paperi, tuli 
alkuperäinen kirjoitus paperilla näkyviin valkoisena. Tällaista taputtelu-
tekniikkaa kiinalaiset käyttivät tekstien kopioimiseen jo 100-luvulla.
  Kirjapainon kaltainen menetelmä oli myös sinettien kaivertaminen.  
Sinetti on kuin nykyajan leimasin. Aluksi sinetteihin kaiverrettiin lähinnä 
hallitsijan nimi, mutta myöhemmin niihin kaiverrettiin myös pidempiä 
tekstejä. Sinetin kaivertaminen muistuttaa hyvin läheisesti kirjapaino-
laatan kaivertamista.
  Song-dynastian aikaan 1000-luvulla herra Bi Sheng keksi, että jokai-
selle kirjoitusmerkille voi tehdä oman keraamisen irtolaattansa. Me-
netelmä ei saanut Kiinassa suurta suosiota, mutta eurooppalaisille kielille  
menetelmä sopi – ja kun Gutenberg keksi irtopainolaatat 1400-luvulla, 
lähti kirjapainotaito Euroopassa leviämään nopeasti.

Ruuti

800-luvulla kiinalaiset alkemistit etsivät elämän eliksiiriä, mutta tuli-
vatkin löytäneeksi elämää tuhoavan ruudin. Mustaa ruutia syntyi, kun 
alkemistit sattuivat sekoittamaan keskenään salpietaria, hiiltä ja rikkiä.
  Aluksi ruutia käytettiin lähinnä ilotulitteissa ja vasta myöhemmin 
aseissa. Ilotulitulitteiden valot ja pamahdukset toivat juhlatunnelmaa, ja  
samalla niiden uskottiin karkottavan kummituksia ja pahoja henkiä pois 
juhlapaikan luota. Aseissa ruutia alettiin Kiinassa käyttää 900-luvulla. 
Ruudin avulla singottiin vihollisen niskaan muun muassa tulinuolia.  
Eurooppaan ruuti tuli 1200-luvulla, ja aseiden kehittymisen myötä myös 
ruudin aiheuttamat tuhot suurenivat.

Magneettisten 
kompassien lisäksi oli 

käytössä niin sanottuja  
mekaanisia kompasseja. Niissä  

esimerkiksi puunuken käsi 
saatiin hammasrattaiden  
avulla osoittamaan koko 

ajan etelään.

Tiesitkö, että 
eurooppalaiset keksivät 

kiinnittää kompassi- 
neulan niin, että se saattoi  

liikkua ilmassa? Kun vettä ei 
neulan alla enää tarvittu,  
kompassin käytettävyys  
parani huomattavasti.

Eurooppaan 
paperintekotaito levisi 

Kiinasta vasta 1100-luvulla! 
Suomeen paperia tuotiin  

ensimmäisen kerran 1300-luvulla. 
Paperi oli aluksi varsin kallista! Se 
halpeni merkittävästi vasta, kun 

paperia alettiin valmistaa  
teollisesti 1800-luvulla.

力	
�  吉	
�  友	
�  爱

 Olette ehkä koulussa käyttäneet kuvaamataitotunnilla linolevyjä, niitä 
pieniä ruskeita levyjä, joiden pinta on pehmyttä kaiverrettavaksi. Tuo 
linolevytekniikka muistuttaa paljon ennen muinoin käytettyä kirja- 
painotekniikkaa.
  Valitsimme Dongzin kanssa teille muutamia kiinan kirjoitus-
merkkejä. Voitte kokeilla kaivertaa niistä omat merkkilaattanne, 
joiden avulla voitte sitten painaa esimerkiksi syntymäpäivä- 
kortteja kavereillenne.

Kaiverra	
�   oma	
�   merkkilaattasi!



Tyovaiheet

Valitse itsellesi mieluisa merkki ja kopioi sen   
ääriviivat kalkeerauspaperin avulla linolevylle.
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Kiinan kirjoitusmerkit muodostuvat erilaisista 
viivoista. Esimerkiksi merkissä 力 lì voima on 
kaksi viivaa: ensimmäinen on kaareva viiva 
ja toinen on viiva, joka alkaa vaakasuorana, 
mutta taittuu sitten alaspäin ja lopussa vielä  

pieneksi koukuksi. Merkeistä voi myös erottaa 
viivoja suurempia osia: esimerkiksi merkissä 
吉 jí onni on alhaalla laatikko, joka yksin esiin-
tyessään tarkoittaa sanaa 口  suu.

Tarvikkeet

1. linolevyä   2. linoveitsi 3. linoväriä 4. linoleumtela            5. riisipaperi      6. kalkeerauspaperia

voima            onni    ystävyys    rakkaus

力	
�  吉	
�  友	
�  爱
1

Kaiverra linolevystä siihen kopioidun merkin 
sisäosat pois linoveitsellä. (Käyttäessäsi linolevyä 
painolaattana merkki tulee esiin valkoisena ja sen 
ympäristö värillisenä. Jos haluat merkin väril-
lisenä ja sen ympäristön valkoisena, kaiverra 
linolaatasta merkin ulkopuoliset osat kokonaan 
pois.)

Levitä linoleumtelalla valitsemaasi linoväriä  
tasaisesti linolaatalle. Älä käytä väriä liikaa!

Paina linolaatalla kirjoitusmerkkisi riisipaperiin.
Muista antaa painovärin kuivua ennen kuin  
leikkaat kirjoitusmerkkisi ja käytät sitä esimer-
kiksi onnittelukorttia kuvittamaan!

2

3

4
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Kiinalainen vanha kalenteri on nimeltään 
kuukalenteri. Vanhat kiinalaiset juhlapyhät 
määräytyvät kuukalenterin mukaan. Koska 
kuukalenterin vuosi on 11 päivää lyhyempi 
kuin nykyisin meillä Suomessa – ja Kiinassakin 
– käytössä olevan aurinkokalenterin vuosi, 
vaihtelevat kuukalenterin mukaan määräy- 

tyvien juhlapyhien päivät vuosittain: vuonna 
2011 kiinalaisen uudenvuoden aatto oli esi- 
merkiksi helmikuun 3. päivänä, kun taas  
vuonna 2010 se oli 13. helmikuuta. Vuoden 2012 
uudenvuoden aatto sattuukin sitten jo tammi- 
kuun puolelle, tammikuun 22. päiväksi. 
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Kesät ovat Pekingissä helteiset: heinä- ja elokuussa lämpötila voi hyvin 
olla yli 30 astetta! Riittäisikö se muuten suomalaisen saunan lämpö-
tilaksi? Talvella meillä on pakkasta, jopa yli 10 astetta, mutta lunta 
on yleensä vain vähän. Itse tykkään syksystä eniten, sillä silloin 
lämpötila on juuri sopiva, ei liian kuuma eikä liian kylmä. Syksyllä 
puiden lehdet ovat ihastuttavan kauniin keltaisia ja punaisia! Kevät-
kin on kaunis, mutta silloin tuulet kuljettavat Gobin autiomaan hiekkaa 
mukanaan – ja joskus tuntuu, että hiekkapöly tunkeutuu joka paikkaan, 
sisälle taloihin ja vaatteisiin, jopa suuhun ja korviinkin! 
  Kuukausista paras on minusta lokakuu, koska silloin on vielä kaunista 
ja lämmintä ja lokakuun ensimmäinen päivä on meidän kansallis-
päivämme! Juhlista paras on kiinalainen uusivuosi eli kevätjuhla. 
Sitä juhlitaan tammi- tai helmikuussa, jolloin Pekingissä on talvi 
ja kylmää…

4	
�   Lokakuu	
�   on	
�   paras	
�   kuukausi!

Punaisessa  
kirjekuoressa (红包	
�   

hóngb"o) annetaan lapsille  
lahjarahaa kevätjuhlan aikaan. 

Punaisia kirjekuoria lahja- 
rahoineen näkee myös kiina- 

laisissa häissä.Kiinalaisia	
�   juhlapyhia

- Mummi, milloin tiikerin vuosi vaihtuu jäniksen vuodeksi?
- Ensi vuoden helmikuun 3. päivänä.
- Eli kevätjuhlaa juhlitaan helmikuun toisena. Minä autan sinua 
taas äidin kanssa tekemään jiaozeja!

- Hyvä, Dongzi, oikein hyvä! Tehdään ilman muuta jiaozeja ja 
muita herkkuruokia!
- Ja katsotaan televisiosta uudenvuoden lähetystä!
- Aivan niin, Dongzi.

- Kuinkahan paljon minä saan tänä vuonna rahaa? 
Viime vuonna sain punaisista kirjekuoristani melkein…

- Dongzi, Dongzi. Älä puhu rahasta. Kevätjuhlassa on tärkeintä perheen  
yhdessäolo!
- Hyvä on, mummi. Mutta ihan totta puhuakseni, kyllä minua hieman saamani lahjarahakin 
kutkuttaa… Selitä minulle, mummi, vielä kerran, miksi kiinalainen uusivuosi 
on eri vuosina eri päivinä.
- Minäpä kerron, Dongzi – ja kerron sinulle samalla muistakin juhlista,
 nyt kun sinut tähän juttuseurakseni sain.
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Jiaozit (饺子	
�   ji"ozi) ovat pieniä taikinanyyttejä, joiden täytteinä on 
hienonnettua lihaa ja vihanneksia. Ne valmistetaan keittämällä ja 
ne kuuluvat kiinalaiseen kevätjuhlaan hieman samalla tavalla kuin  
karjalanpiirakat itäsuomalaiseen jouluun: jo niitä tehdessä on  
perhe yhdessä koolla jutustellen ja juhlaa valmistellen.

- Mummi, minä päivänä me lähetämmekään Keittiön
 jumalan raportointimatkalleen Jadekeisarin luo?

- Kuukalanterin viimeisen kuukauden 23. päivänä.
- Niin, ja sinä annat minun aina sivellä sen huulille hunajaa, että se kertoisi meistä 

hyviä asioita. Ukki kastaa sen viinissä, että se tulee humalaan eikä muista kertoa 
meistä pahoja asioita Jadekeisarille!
- Aivan, ja sitten Keittiön jumalan kuva poltetaan ja niin se lähtee matkalleen.
- Oliko se niin, että ulko-oven molemmin puolin ripustetut onnea tuottavat säkeet ovat paikallaan 
sen aikaa, kun Keittiön jumala viipyy raportointimatkallaan? Harakkani Tiantian rakastaa oven-
reunustekstien punaista paperia!
- Juuri niin, Dongzi. Kun Keittiön jumala saapuu takaisin seitsemän päivän päästä raportointi-
matkaltaan, otan ovenreunustekstit pois ja ripustan uuden Keittiön jumalan kuvan 
lieden viereen.
- Ja sieltä Keittiön jumala taas tarkkailee meitä koko vuoden!
- Maomao ja Tiantian eivät tykkää kiinanpommien paukuttelusta. 
Ilotulitteiden takia ne inhoavat aattoiltaa!
- Ilotulitteet ovat myös yksi tapa karkottaa pahoja henkiä pois. Mutta 
taidammepa karkottaa sillä pois ystävälliset lemmikkisikin.
- Valitettavasti, mutta minä kyllä tykkään paukkeesta ja metelistä!

Kiinalaista uutta vuotta eli kevätjuhlaa juhlitaan kuukalenterin ensimmäisen 
kuun ensimmäisenä päivänä. Aurinkokalenterissa kiinalainen uusivuosi on 
tammikuun lopulla tai helmikuun alussa. Helena-täti kertoi meille, että kevät-
juhla vaikuttaa samanlaiselta suurelta perhejuhlalta kuin joulu on suomalai-
sille: se on perhe- ja sukujuhla, jolloin tärkeintä on läheisten kanssa yhdessäolo. 
Valmistelut siivoamisineen ja ruokien hankintoineen alkavat jo useita päiviä 
ennen aattoa!

Kiinalainen	
�   uusivuosi	
�   eli	
�   kevatjuhla	
�   (春节	
�   Chunjie)
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Keskisyksyn	
�   juhla	
�   (中秋节	
�   Zhongqiujie)

 - Syksyn merkittävin juhla on keskisyksyn juhla. Sitä vietetään 
           kuukalenterin kahdeksannen kuun 15. päivänä, kun kuu on 
                        kauneimmillaan. On täysikuu ja…

      - Ja ukki komentaa koko perheen aina johonkin 
        korkeaan paikkaan kuuta ihailemaan!
        - Juuri niin. Ja kertoo tarinoitaan.
        - Ukin tarinat ovat mahtavia!
 - Varsinkin jos niitä kuunnellessaan saa syödä kuukakkuja…
- Aivan niin, mummi. Kuukakut ovat ihania! Paputahnatäytteiset ovat 
  minusta parhaita!

Lyhtyjuhla	
�   (元宵节	
�   Yuanxiaojie	
�   灯节	
�   Dengjie )

- Mummi, lyhtyjuhla on minusta myös kaunis. Kaikkialla on upeita lyhtyjä. Muistatko, 
mummi, kun mekin teimme viime vuonna yhdessä oman lyhtymme?
- Muistanhan minä, Dongzi. Ja ukki askarteli omansa.
- Niin sellaisen valtavan, joka oli ainakin kaksi kertaa niin iso kuin meidän pieni söpö 
lyhtymme! Sitä minä en enää muista, mitä lyhtyjuhlassa oikein juhlitaankaan?
- Lyhtyjuhla on kuukalenterin ensimmäisen kuun 15. päivänä. Sitä juhlitaan lisääntyvän 
auringonvalon juhlana. Mikään ei luonnossa kasva, jos ei ole aurinkoa ja lämpöä. 
Kyllä valoa pitää juhlia ja arvostaa!
- Ai, niin tietenkin. Lyhdyt ja lisääntyvä valo!

Lohikaarmeveneen	
�   juhla	
�   (端午节	
�   Duanwujie)

- Lohikäärmevenejuhlaa meillä päin ei oikein kunnolla juhlita, 
se on enemmän Etelä-Kiinan juhla.
- Mutta syömmehän mekin zongzeja!
- Kiinalaiset herkut kyllä siirtyvät helposti paikasta toiseen, 
mutta lohikäärmevenekilpailuja on vain siellä, missä on 
jokia ja järviä.
- Ai, niin. Katsoin kerran televisiosta sellaista kisaa. Jokaisessa 
veneessä oli ainakin viisikymmentä soutajaa!
- Suurin piirtein viisikymmentä heitä taitaa yhdessä veneessä olla.
- Ja veneen kärjissä oli mahtavia lohikäärmeen päitä!
- Veneen kokassa, Dongzi. Veneen kärki on nimeltään kokka.

Tärkeä juhlapäivä on myös Kiinan kansallispäivä (国庆节	
�   Guóqìngjié), 
joka on 1.10. Silloin juhlitaan Kiinan kommunistisen tasavallan  
perustamista. Kiinan kommunistisen tasavallan julisti perustetuksi Mao  
Zedong Taivaallisen rauhan aukiolla vuonna 1949. Opettajani kertoi, 
että Suomi oli yksi ensimmäisiä maita, joka tunnusti kommunistisen 
Kiinan omaksi valtiokseen.
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Suurjuhlintaa

Koulullamme on ystävyyskouluja useista maail-
man maista. Eräänä iltapäivänä opettaja antoi 
meille tehtäväksi tutustua jonkin ystävyyskoulu-
maamme juhlapäiviin. Minä tutustuin tietenkin 
Suomen juhlapyhiin. Esittelin luokkatovereil-
leni suomalaista joulua, uuttavuotta, pääsiäistä, 
vappua, juhannusta ja itsenäisyyspäivää.
  
  Kun tulin kotiin, olin jo entisestä sen verran  
viisastunut, etten Maomaolle ja Tiantianille 
edes yrittänyt pitää samaa esitelmää. Mutta 
voitteko kuvitella? Maomao oli jossain välissä 

- Suomalainen suurjuhlapyhäperinne on kovin nuori, 
  kuten koko Suomen valtio. 

- Suomihan itsenäistyi vasta vuonna 1917. 
   Suurjuhlaperinne aloitettiin vuonna 2010. 

- Totta. Suomalaista suurjuhlaa vietettiin ensimmäisen 
  kerran 8.6.–19.6 vuonna 2010. 

   - Siis tänä kesänä? 
- Siis tänä kesänä. Ja täällä Kiinassa. Minä ja Tiantian 
testasimme juhlan toimivuuden. Meillä oli niin hauskaa, 
että jatkoimme juhlintaa vahingossa yhden päivän alun 
perin suunniteltua enemmän! 

- Olette te huimia! 
- Oppilas, hiljaa rivissä! 

- Tai huomaat istuvasi vielä taemmassa rivissä! 
  Kuuntele ja opi! 

- Annoimme suurjuhlapyhälle sopivan suuren nimen. 
  Tervetuloa tutustumaan jouluvuosipääsivappujuhannitsepäivään!

- Nimi on paitsi suuri, myös helppo muistaa.

- Antakaahan minä testaan: jouluvuosisekoittinuppinnejapäänne. 
  Menikö oikein? 

- Ei. Päivä alkaa hammaskeijun saapumisella.

- Hetkinen! Ei hammaskeiju kuulu yhteenkään suomalaiseen 
juhlapyhään, eikä hammaskeiju edes näyttäydy ikinä! 

- Nyt kuuluu. Ja näyttäytyy myös!

tonkinut reppuani, ja minulta salassa ne olivat 
Tiantianin kanssa suunnitelleet uuden suo-
malaisen suurjuhlapyhän. Sain AVIP-kutsun 
“Suuresitelmään suomalaisesta suurjuhla- 
pyhästä”. Kun kysyin niiltä, mitä ihmettä AVIP 
tarkoittaa, ne sanoivat sen tulevan sanoista 
“almost very important person” eli ”melkein 
tärkeä henkilö”. Pääsin kuuntelemaan heidän  
esitelmäänsä kakkosriviin, eturivi oli varattu 
heidän eläinystävilleen! Almost fair. Melkein 
reilua, eikö totta!



- Aamun sarastaessa hammaskeiju saapuu – ja tuo jokaisen nukkujan 
kiven tai risupesän alle nukkujan oman valinnan mukaan joko höyryäviä 
hyönteisiä tai kimaltelevia koruja.
- Hammaskeiju tanssii ihastuttavan keijubaletin Suomen kesäyön 
kauneudesta, jonka vastapainoksi pääsiäispupu räppää oman tarinansa 
Suomen itsenäistymisestä – ja lahjoittaa esityksensä lopuksi niin monta 
pääsiäismunaa kuin kukin haluaa saada. Suomalainen suklaa on hyvää! 
Sitten avataan joululahjat. Lahjoja on iso keko joulukuusen päällä -  
koska ne eivät sovi joulukuusen alle! Kuuseksi kelpaa myös bambu.  
Lahjoja avataan niin paljon kuin jaksetaan – ja kun ei enää jakseta,  
mennään syömään. Ruokana on kosteita kastematoja, rapeita kova-
kuoriaisia ja hentoja hyttysiä.
- Yök, mitä ruokaa! Eikä ruokanne ole sitä paitsi yhtään suomalaista!
- Mutta ihanaa juhlaherkkua kuitenkin – ja ainakin viehättävämmän 
näköistä kuin suomalainen mämmi, se ruskea sotku, tiedäthän.
- Sitäpaitsi minä ja Maomao olemme niin pieniä, ettemme me jaksa 
syödä kokonaista sikaa, emme edes sen takapuolta, ymmärräthän.
- Yök!
- Aivan niin.
- Juhla jatkuu lämpimissä tunnelmissa kokkojen polttamisella. Ruoan 
jälkeen raukaisee mukavasti ja on miellyttävää köllötellä nuotion  
lämmössä.
- Kun köllöttely alkaa väsyttää, noustaan kättelemään ja sitten 
tanssitaan.
- Miksi pitää kätellä ennen tanssia?
- Mutta, Dongzi, niinhän tekee jopa Suomen presidenttikin! Pitäisihän 
sinun tietää! Kätteleminen on itsenäisen kansan tunnusmerkki.
- Vai niin. Tanssiinko ilta loppuu?
- Ei suinkaan. Tanssin lopuksi jokainen saa lähettää taivaalle oman  
ilmapallonsa ja uuden päivän toiveensa. Osan ilmapalloista saa kantaa 
myös kotiinsa. Ilotulitteita ei saa missään nimessä ampua, sillä monet 
luonnoneläimet säikkyvät niiden aiheuttamaa melua. Ilmapallot eivät 
pidä taivaalle mennessään niin suurta melua.

- Ja jos huomataan, että juhlintaa halutaan jatkaa 
seuraavanakin päivänä, niin sitten jatketaan. Ja 
sama päiväohjelma toistuu.
- Sama päiväohjelma voidaan toistaa kymmenen 
päivän ajan. Se on lakisääteistä.
- Ja jos tulee laskuvirhe, juhlat voivat kestää myös 
pidempään. Se on joustavaista.
- Ja hullua!
- Mutta hauskaa!
- Ja ennen kaikkea – opettavaista. Kertaus on 
opintojen äiti!

Täytyy myöntää, että Tiantian ja 
Maomao osaavat keksiä mieleisiään 
juhlia. Vaikka en halunnut sitä heille  
itselleen paljastaa, niin minä  
oikeasti nautin heidän hullunkurisista 
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ideoistaan. Millaisen suurjuhlan saisi 
kiinalaisista juhlapäivistä keksittyä?  
Kirjoita ja piirrä sinä, millaisen kiina-
laisen suurjuhlan sinä pitäisit, jos saisit 
sen aivan itse keksiä!
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Kiinalainen suurjuhla eli __________________________________

Kiinalainen suurjuhla alkaa aamulla kello _____.

Ja niin on tämä kiinalainen suurjuhla päättynyt.

Keksi juhlallesi nimi!

Keksi	
�   oma	
�   kiinalainen	
�   suurjuhlasi!



Kuppi	
�   teeta – vai	
�   puuroa?

Ukki juo teetä joka päivä – ja pitkin päivää. Ukki pitää itseään 
teen asiantuntijana – ja on sitä meidän muidenkin mielestä,  
vaikka tekeekin teestään liian vahvaa. Eräänä iltapäivänä  
mummi kiusoitteli taas ukkia:

- Hyvä mies, sinun yhteen mukilliseesi 
joudutaan riipimään yhden teepensas-
paran kaikki lehdet.

- Älkäähän nyt taas aloittako!
 Isoimmat teepensaat kasvavat 15 
metrin korkuisiksi, joten kyllä niistä 
lehtiä toistenkin mukeihin riittää!

Koska äiti ja isä ovat aika kiireisiä, meillä  
laittaa yleensä ruokaa mummi. Isä ja äitikin  
kokkaavat, mutta useimmiten vain viikon- 
loppuisin, kun he eivät ole töissä. Kiinassa on 
muuten ihan tavallista, että miehet laittavat 
kotona ruokaa. Isän ja äidin ruoat ovat hyviä, 
mutta kyllä mummin ruoka on taivaallista!
  Kun minä saavun koulusta kotiin, mummi on 
yleensä laittanut minulle jotain välipalaa. Jos 
on hyvä sää, syön välipalan sisäpihalla yhdessä 
ukin ja mummin kanssa. Ukki tosin monesti  
hörppii vain teetään. Ukin tee on niin vahvaa, 
muki puolillaan teelehtiä, että minä ja mummi 
kiusaamme hänen syövän teepuuroa!

5	
�   Mummin	
�   ruoka	
�   on	
�   taivaallista!
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  Illalla, kun isä ja äiti ovat tulleet töistä, syömme 
yhdessä päivällistä koko perhe. Päivällistä on 
minusta kiva laittaa yhdessä mummin ja ukin 
kanssa. Minä ja ukki pilkomme vihanneksia 
ja lihaa ja auttelemme muissa pienissä aska-
reissa. Kiusoittelemme mummia, että hän on 
meidän ankara pomomme. Ankaraksi pomoksi  
mummi on siitä mukava, ettei kiusoitte-
lustamme suutu! Joskus hän on mukana leikis-
sämme ja tahallaan komenteleekin meitä ikään 
kuin pahempikin orjapiiskuri. Toisinaan hän 
vain ohittaa juttumme, hyräilee omiaan – ja 
kehuu huonosta kuulosta olevan sentään jotain 
hyötyäkin.

茶	
�   chá tee

  Tämän sanottuaan ukki hätisti minut ja mummin pois 
työhuoneestaan. Ja me menimme.
  Mutta minä palasin. Olin pyytänyt Maomaoa ja Tiantiania 
mukaani tarkkailemaan ukkia. Huomioidemme pohjalta 
laadimme raportin ukin teetottumuksista – ja tarkastutimme 
listan muilla perheenjäsenillä. Kaikki olivat sitä mieltä, että  
ukki kyllä tiesi, miten teen kanssa toimia – yhtä kohtaa  
lukuun ottamatta…
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Kohde X hätistää kaksi muuta 
henkilöä pois työhuoneestaan.

X kaataa vedenkeittimeen vettä 
ja laittaa sen riehumaan.

Vesi kiehuu. X jatkaa 
kirjansa lukemista.

Kohde X nousee tuolistaan.
X huuhtelee ison teemukinsa 
kuumalla vedellä. 
X mittaa mukiinsa noin desi-
litran verran vihreitä teelehtiä 
ja peittää mukin kannella.

X nostaa mukin tuolinsa viereen 
pienelle teepöydälle.
X nostaa kirjan toisen käteensä ja 
teemukin toiseen.
X kohottaa mukin huulilleen.

Ensimmäinen mukillinen on juotu.
X laskee mukin vedenkeittimen 
viereen työpöydälle.
Mukin pohjalla on vettä vielä sen 
verran, että teelehdet peittyvät.

 Teehetkestä saa ja pitääkin 
tehdä nautinto. Häiriköt pois vain!

 
Kuinka epäkohtelista! 

Minä olen onneksi 
hyvä piiloutuja.

 Minähän sanoin, että Maomao on 
huono kirjuri, Dongzi! Laittaa veden 

riehumaan! Ja pah! 
Kiehumaan, se on kiehumaan!

Toiminta    Perheenjäsenten arvioita X:n toimista

Erilaisia kiinalaisia 
teelaatuja on lukuisia: on vihreää 

teetä, mustaa teetä, valkoista teetä jne. 
Meidän Suomessa useimmiten juomamme 

tee on väriltään punertavan ruskeaa. 
Sellaista teetä kiinalaiset kutsuvatkin 
punaiseksi teeksi. Kiinassa punainen 

tee ei ole niin suosittua. 

Erään tarinan 
mukaan teen keksi muuan 
keisari. Hänellä oli tapana 

keittää juomavetensä. Eräänä 
tuulisena päivänä palvelijan keisarille 

valmistamaan juomaan leijaili 
teepensaan lehtiä. Keisari piti 
vetensä uudesta mausta. Uusi 

juoma, tee, oli syntynyt.

 

 Älä nyt sinä ryhdy riehumaan 
mokomasta pienestä lipsahduk-

sesta tai minäkin rupean 
kiehumaan! 

 Mitä kirjaa hän nyt lukee? 
Jotain uusinta tutkimusta 

kirjoitusmerkkien historiastako?

Tämä mies on aina malttanut 
antaa veden jäähtyä sopivasti, 
ettei se polta teenlehtiä ja tee 

teestä kitkerää.

Maomaoa voisi myös 
hauduttaa kannen alla! 

Jep, ja silloin minäkin uppoaisin alemmas kuin teelehdet ikään. 
Tosin minä osaisin myös kaivautua kannen alta pois.

Parantaako kupin lämmittäminen 
teen makua aivan oikeasti niin kuin 
hän aina väittää? Ja tuo teelehtien 

määrä on kyllä järjetön!

Tuhlausta tuollainen 
puuron teko! Kaksi 

hyppysellistä teelehtiä 
riittäisi tuohon mukilliseen 

aivan mainiosti.

Miksei ukki jo juo? 
Itsehän hän sanoo, 

että teelehtien ensim-
mäisellä käyttö-

kerralla haudutta-
miseen riittää 
minuuttikin.

Maomaosta saisi 
varmaan maukasta 

vihreää teetä!

Hauskaa, Tiantian! 
Kumpaa teetä 

sinusta saa? Mustaa 
vai valkeaa?

Jotkin teelehdet 
voi hauduttaa 

jopa seitsemän 
kertaa!

Teetä juodessa ei 
pidä hätäillä. Tee-
hetki on nautinto!

Teelehdet pitää 
säilyttää kosteina, 
että ne voi käyttää 

uudelleen. 

RAPORTTI	
�   TEENJUOJA	
�   X:STA
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Kiinalaisia	
�   ruokia

芬兰朋友们，你们好！Hei, suomalaisystävät!

Kirjeenne saapui! Kiitos kauniista valokuvista! Suomen puhtaat järvet ja puhdas lumi ovat ihas-
tuttavia! Olisi hienoa vierailla joskus kauniissa maassanne.

Tänään ajattelimme kertoa Dongzin kanssa teille kiinalaisesta ruoasta. Aloitamme tarinalla: 
Eräässä elokuvassa amerikkalainen ja kiinalainen nuorukainen pysähtyvät miettimään, mikä on 
elämässä tärkeintä. “Unelmat ja itsensä toteuttaminen”, tuumaa amerikkalainen. ”Nukkuminen 
ja syöminen”, toteaa kiinalainen.
  
Kiinalaiset ovat kautta aikojen arvostaneet hyvää ruokaa ja juomaa. Konfutsekin  
painotti niiden tärkeyttä! Koska maamme on niin suuri, paikallisia erikoisuuksia ja herkkuja on 
todella paljon! Joskus sanotaan, että riisiä syödään erityisesti Etelä-Kiinassa ja nuudeleita 
Pohjois-Kiinassa, mutta kyllä me sanoisimme, että molempia syödään kaikkialla Kiinassa. 

Kiinalaiset perusruoat koostuvat vihanneksista ja lihasta. Vihannekset ja liha pilkotaan pie-
niksi palasiksi, kuutioiksi tai suikaleiksi – ja paistetaan öljyssä wokkipannussa. Koska kaikki on  
pieniksi pilkottua, annos valmistuu muutamassa minuutissa. Mausteina käytetään paljon muun 
muassa inkivääriä ja valkosipulia. Dongzin herkkuja ovat ruoat, joissa ei mausteita edes paljon 
ole: esimerkiksi wokatut lihasuikaleet ja kiinankaali ovat hänen suurta herkkuaan. Ja jiaozeja 
Dongzi voisi syödä vaikka joka päivä! Jiaozejaan Dongzi kostuttaa – kuten me kaikki muutkin 
– soijassa ja etikassa, vaikkei muuten mausteista erityisesti tykkääkään.
  
Länsikiinalainen, erityisesti Sichuanin maakunnan, ruoka on tunnettu tulisuudestaan. Etelä- 
kiinalaisten, Kantonin maakunnassa asuvien, me kiusoittelemme syövän ”muita lentäviä paitsi 
lentokoneita, muita maassa kulkevia paitsi autoja, muita vedessä uivia paitsi sukellusveneitä ja 
muita nelijalkaisia paitsi tuoleja”!
  
Kiinassa on edullista ruokailla ravintoloissa. Kiinalaisilla ruoilla on paljon kauniita nimiä, mutta 
myös hyvin erikoisia ja yllättäviä nimiä. Ravintolan ruokalistalta saattaa löytyä sellaisia ruoka-
lajeja kuin “Muurahaisia kiipeämässä puuhun”, “Rokonarpisen eukon tofua”, ”Tuhatvuotisia  
munia”, “Pannulle takaisin palaavaa lihaa”, “Haisevaa tofua” ja “Seinän yli hyppäävä buddha”.

Koska Dongzin ehdotonta herkkua ovat jiaozit, laitoimme viestimme liitteeksi niiden teko-ohjeet. 
Liitteenä on muutama muukin ohje. Kokeilkaa ja kertokaa, mitä tykkäsitte!

Dongzi tässä vielä: Minun luokkani lähetti postitse teidän koko luokan jokaiselle oppilaalle 
omat syömäpuikot käyttöohjeineen. Ottakaa kisa, kuka nostaa pöydältä syömäpuikoilla  
pähkinöitä nopeimmin omaan kulhoonsa. Jos voitte, videoikaa kisa meille! Katsomme sen 
varmasti mielellämme! 

祝好！Kaikkea hyvää!

李晓慧	
�   董子
Li Xiaohui ja Dongzi



KIINALAISET TAIKINANYYTIT ELI JIAOZIT

Ainekset

Taikinaan
vehnäjauhoja, 7 dl
vettä, 2! dl

Täytteeseen
puolikas kiinankaali (noin 500 g)

jauhelihaa, 400 g
yksi pieni purjo

Mausteiksi
suolaa, 1 + 2 tl
soijakastiketta, 1 rkl
pippuria, ripaus
seesamiöljyä, 2 tl
inkivääriä, 1 tl 
(Hienonna tuoreesta inkivääristä!)
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Tiesitkö, että 
kiinalaiset syövät 

pääskysenpesäkeittoa? 
Sen raaka-aineena on 
oikeasti linnunpesä!

- Katso, Dongzi! Tämän 
ruoan nimi on “Lisko ja sen 

harakkasisko”! Minä olen mädän-
tynyt tämän liejun alla ainakin yhtä 

kauan kuin tuhatvuotinen muna. 
Ja Tiantianin pesässä on ravinto-

aineita parantamaan kenet 
tahansa!

- Älä nyt kutsu 
ketään meitä syömään, 

Maomao, vaan auta minua 
siirtämään pesäni takaisin 

puuhun!

Kokkaa	
�   itse!

Työvaiheet
1. Huuhdo ja hienonna kaali. Kaada 
hienonnettu kaali kulhoon ja ripot-
tele kaalin joukkoon teelusikallinen 
suolaa. Anna suolan imeytyä noin 
tunti.
2. Sotke toiseen kulhoon vesi ja 
jauhot. Vaivaa taikina kiinteäksi. 
Laita kulhon päälle muovikelmu, 
ettei taikina kuivu.
3. Hienonna purjo.
4. Purista vesi kaalista pois ja sotke 
sen joukkoon hienonnettu purjo, 
jauheliha ja mausteet.
5. Leivo taikinasta pieniä pyöreitä 
lettuja (halkaisijaltaan noin 6 cm). 
Letun keskiosa saa olla hieman  
reunoja paksumpi.



38

10. Kata jokaiselle ruokailijalle ruokalautasen 
tai -kulhon lisäksi pieni dippilautanen, johon 
voi kaataa ripauksen soijaa ja viinietikkaa.  
Pöydälle voi laittaa tarjolle myös hienonnettua 
valkosipulia dippiin lisättäväksi.
Huom.! Jos jiaozeja tulee annoksesta mieles-
täsi liikaa, voit pakastaa ylimääräiset keittämät-
töminä. Jos keitettyjäkin 
jää, ne säilyvät kyllä jää-
kaapissa yön yli ja maistu-
vat todella maukkaille 
paistettuina!

6. Laita letun keskelle pieni annos täytettä, nosta 
letun reunat vastakkain ja rypytä reunat kiinni 
toisiinsa. (Kun taikinanyytin toiselle puolelle 
rypytetään laskoksia ja toiselle ei, tulee nyytistä 
hieman kaareutuva, ”istuva, ei makaava”.)
7. Laita valmiit jiaozit odottelemaan keittämistä 
esimerkiksi jauhotetulle tarjottimelle, josta ne 
on helppo nostaa kattilaan.
8. Keitä isossa kattilassa vettä ja nosta sinne 
sopiva määrä jiaozeja. Kypsä jiaozi ponnahtaa 
pintaan! Keittoaika on 5–10 minuuttia.
9. Kypsät jiaozit on helppo nostaa tarjoiluvadille 
reikäkauhalla. Tarjoile jiaozit lämpiminä!

TOMAATTI-KANANMUNA

Ainekset

- tomaattia, kolme isoa tai neljä pienempää

- 2 kananmunaa
- suolaa, ! tl + ! tl
- sokeria, 1! tl
- inkivääriä, 1 tl (Hienonna tuoreesta 

inkivääristä!)
- kevät- tai ruohosipulia, 1 tl

- ruokaöljyä, 4 rkl

Työvaiheet
1. Käytä tomaatteja noin puolen minuutin 
ajan kiehuvassa vedessä.
2. Anna tomaattien hieman jäähtyä ja kuori 
ne.
3. Puolita tomaatit, purista siemenet pois ja 
pilko tomaatti pienehköiksi paloiksi.
4. Riko kananmunat kulhoon ja sekoita  
haarukalla. Lisää kananmunaseokseen puoli 
teelusikallista suolaa.
5. Kuumenna kaksi ruokalusikallista ruoka-
öljyä pannussa. Lisää kananmuna kuumaan 
öljyyn ja sotke koko ajan. Kun kananmuna on 
jähmettynyt pieniksi munakokkelipaloiksi, 
nosta palaset pannusta lautaselle.
6. Lisää pannuun 2 ruokalusikallista öljyä ja 
kuumenna.
7. Lisää kuumaan öljyyn sipuli ja inkivääri ja 
heti niiden perään tomaatti, sokeri ja puoli 
teelusikallista suolaa.
8. Lisää puolen minuutin kuluttua pannuun 
myös kanamunapalat. Sekoita. Kun kanan-
munapalasetkin ovat taas lämmenneet, kaada 
ruoka-annos tarjoiluastialle.
9. Tarjoile kuumana!



kortillisen eli 12 merkkiä kahdessa minuu-
tissa! Ensimmäisellä vierailullaan hän opetteli 
helposti 36 merkkiä, toisella vierailulla seuraa-
vat 36 ja kolmannella vielä uudet 24 merkkiä.  
Onneksi hän osasi jo merkit voima, onni, 
ystävyys ja rakkaus (ks. sivu 27). Hän oli  
oppinut huikaisevan nopeasti 36 + 36 + 24 + 
4 = 100 merkkiä! Pääsimme heti Helena-tädin 
kolmannella vierailulla ukin työhuoneeseen 
kalligra&aa opiskelemaan!
  Miten nopeasti sinä opit yhden selitys- 
kortillisen eli 12 kirjoitusmerkkiä? Kuinka 
nopeasti opit kaikki kahdeksan selityskortin 
merkit eli 96 kirjoitusmerkkiä? Ja joko osaat 
sivun 25 neljä merkkiä niin, että voit sanoa 
osaavasi 100 kiinan merkkiä? Muista! Minkä  
aikuinen on oppinut, sen oppii kyllä lapsikin! 
Kun olet opiskelutoverisi kanssa oppinut  
vaikka vain yhden selityskortillisen verran 
merkkejä – eli 12 kirjoitusmerkkiä – voitte 
ryhtyä pelaamaan. Kirjoitusmerkkikorteilla 
voi pelata monella tavalla.
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MAUSTETTUJA KURKKUPALOJA

Ainekset

- kurkkua, yksi suuri tai kaksi pientä

- suolaa, ! tl

- sokeria, 1 rkl

- soijakastiketta, 2 tl

- viinietikkaa, 1 rkl

- seesamiöljyä, 2 tl

- tabascoa, muutama pisara 

  oman maun mukaan

Työvaiheet
1. Kuori kurkku ja halkaise se. Poista 
    siemenet ja tee kurkusta ohuita siivuja   
   tai ohuehkoja suikaleita.
2. Sekoita muut ainekset kastikkeeksi  
    kulhossa.
    3. Lisää kurkut kastikkeen joukkoon 
        ja sekoita.
          4. Tarjoile huoneenlämpöisenä.

6	
�   Ja	
�   jalkiruokana	
�   listallamme:	
�   
	
�   	
�   	
�   kirjoitusmerkkileikki!

Tykkäättekö te suomalaiset erilaisista peleistä? 
Me kiinalaiset ainakin tykkäämme. Ukki  
pelaa mahjongia, isä kiinalaista sakkia, äiti  
pelaa mummin kanssa tavallisilla pelikorteilla 
– ja minut ja Helenan ukki huijasi pelaamaan  
kirjoitusmerkkikorteilla:
  Ukki nimittäin lupasi opettaa minulle  
kalligra&aa, jos ensin opetan Helena-tädin  
tunnistamaan sata kirjoitusmerkkiä. Sitten hän 
kuulemma opettaisi sekä minua että Helenaa 
kalligra&an jalossa taidossa. Minä olen himoin-
nut ukin työhuoneen siveltimiä ja musteita jo 
niin pitkään, että menin suoraa päätä suostut-
telemaan Helena-tätiä merkkien opiskeluun.
  Helena-täti lupasi opetella 12 merkkiä jokai-
sella vierailullaan. Siitä saimme äidin kanssa 
idean kirjoittaa 12 merkin kortteja, joissa on 
myös kirjoitusmerkkien muistamista helpotta-
via selityksiä. Jotkin selityksistä oikeasti kerto-
vat merkin todellisesta taustasta, mutta osa on 
vain pelkkää höpötystä.
  Yllätykseksemme Helena-täti oppi yhden  



Mummin	
�   ohjeet	
�   korttien	
�   sailyttamiseen

Jos haluat saada sivujen 39–50 selitys- ja kirjoitusmerkki-
kortit säilymään paremmin, toimi näin:

1) Leikkaa sivut katkoviivoja pitkin irti vihkosta.
2) Päällystä sivut molemmin puolin kontaktimuovilla.
3) Leikkaa selitys- ja kirjoitusmerkkikortit mustia 
    ääriviivoja  myöten irti toisistaan.
4) Niputa selityskortit ja merkkikortit kuminauhoilla 
    tai laita ne rasiaan, etteivät ne häviä.
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PELI	
�   1 – Tiantian	
�   ja	
�   Maomao	
�   ja	
�   suosittelevat

PELI	
�   2	
�   –	
�   Isan	
�   ohjeistus

Merkki Suomennos

Vanha 
merk-

ki Mitä merkissä näkyy?

1 人
IHMINEN

ihminen jalat harallaan

2 从
SEURATA

ihminen seuraa toista ihmistä

3 众
VÄKIJOUKKO

kolme ihmistä on joukko

4 头
PÄÄ

ihminen 人 , levitetyt kädet 一 ja silmät

5 口
SUU

hymyilevästä suusta tuli neliö

6 目
SILMÄ

silmä neliskanttisesti piirrettynä

7 自
NENÄ

nenänvarsi piirretään silmän 目 päälle

8 耳
KORVA

korva lepattaa joka suuntaan

9 手
KÄSI

käden sormet ja keskisormen korostus

10 毛
KARVA

kolme ihokerrosta ja karva

11 子
LAPSI

pää, kädet ja kapaloitu vartalo

12 儿
POIKA

pojan juoksevat jalat

IHMINE
N

3

  Meistä hauskin peli on sellainen, jossa molemmat pelaajat  
  opettelevat ensin yhden selityskortillisen merkkejä. Siis 
  Tiantian omansa ja minä omani. 

  Sitten sotkemme noita selityskortteja vastaavat 
  kirjoitusmerkkikortit hujan hajan pöydälle, merkkipuoli ylöspäin, ja    
  alamme molemmat etsiä oman selityskorttimme merkkejä. Selitys-  
  korttiansa saa tietenkin käyttää apuna! Mitään ei erityisesti tarvitse  
  oppia, tärkeintä on ilonpito! 

  Syntyy sotkua, huisketta, huutoa ja 
  kinaa – ja sekös vasta on hauskaa! 

  Nopeimmin korttinsa löytänyt voittaa. 
  Ja se olen tietenkin minä!

  Eipäs vaan minä!

  Siis minä!
  Ei vaan minä.

  Menkäähän tuulettumaan ulkosalle.

Merkki Suomennos

Vanha 
merk-

ki Mitä merkissä näkyy?

1 一
YKSI

yksi viiva

2 二
KAKSI

kaksi viivaa

3 三
KOLME

kolme viivaa

4 四
NELJÄ

ikkunaverhot

5 五
VIISI

silitysrauta vai bussipysäkin penkki?

6 六
KUUSI

kuin ihminen juoksisi (pää ja jalat irti)

7 七
SEITSEMÄN

meidän seitsemän ylösalaisin

8 八
KAHDEKSAN

ihminen 人 jaettuna kahtia

9 九
YHDEKSÄN

salama iskee seinän läpi

10 十
KYMMENEN

risti

11 几
MONTAKO?

salama pysähtyy seinään

12 零
NOLLA

sateen 雨 alla ihminen 人	
�   kastuu nollaksi

LUKUSANAT

1

AURINKO	
�   JA	
�   KUU
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Merkki Suomennos Vanha merkki Mitä merkissä näkyy?

1 日 AURINKO
aurinko ja auringonpilkku neliskanttisina

2 月
KUU

kuunsirppi ja kaksi varjostusviivaa

3 木
PUU

puunrunko, ylä- ja alaoksat

4 林
METSÄ

kaksi puuta

5 森 TIHEÄ METSÄ
kolme puuta

6 田
PELTO

neljään osaan jaettu pelto

7 山
VUORI

kolme vuorenhuippua

8 土
MAA

risti maan pinnalla

9 川
VIRTA

virran kolme vesijuovaa

10 火
TULI

tulenlieskat

11 风
TUULI

tuuli puhaltaa x:n yli

12 雨
SADE

sateenvarjon alla neljä sadepisaraa

Merkki Suomennos

Vanha 
merk-

ki Mitä merkissä näkyy?

1 王
KUNINGAS

kuningas yhdistää kolme 三 tasoa

2 玉
JADE

kuninkaalla 王on jadepala 、taskussaan

3 国
VALTIO

valtion rajat 囗 jaden 玉 ympärillä

4 中
KESKUSTA

tikku osuu keskelle suorakaidetta

5 刀
VEITSI

piirros leveäteräisestä veitsestä

6 分
JAKAA

veitsi 刀 on jakanut kepin kahtia 八

7 芬
TUOKSUVA

ruoho 艹 tuoksuu, kun sitä leikkaa 分

8 兰
ORKIDEA

kolmen 三 multakerrosen kasvitupsut

9 丝
SILKKI

silkkilangan siksakkia

10 古
IKIVANHA

kymmenen 十 suuta 口 taaksepäin

11 湖
JÄRVI

kuu 月 luo vedelle 氵ikiaikaista 古 siltaa

12 友
YSTÄVYYS

vasen käsi	
�    	
�   ja oikea käsi 又 

KIINA	
�   中
国	
�   JA	
�   SUO

MI	
�   芬兰

5

No, minulle tulee ainakin heti mieleen sellainen peli, jossa  
laitetaan yhdessä opetellut kirjoitusmerkkikortit pinoon  

pöydälle. Jokainen saa vuorollaan sanoa, mikä on 
päällimmäinen kirjoitusmerkki. (Selityskortteja ei pelin 
aikana saa enää käyttää apuna!) Jos merkin tunnistaa, 
sen saa itselleen, mutta vuoro siirtyy aina heti yhden 
yrityskerran jälkeen seuraavalle. Näin jatketaan, 
kunnes kortteja ei enää pöydän keskellä ole. 

Eniten kortteja kerännyt on voittaja.


