
Kalenteri

Suomalainen kalenteri on ns. aurinkokalenteri. Me 
rytmitämme vuoden auringon liikkeiden mukaan.

POHDI:

Vaikka kalenterimme perustuukin aurinkoon, kuu on 
myös tärkeä. Missä kalenteriin liittyvissä sanoissa 
kuu on mukana?

PIIRRÄ TAI KIRJOITA:

Piirrä tai kirjoita, mikä on sinun 
suosikkikuukautesi.

Kortti A1



- rìlì

Kiinassa on käytössä sekä länsimaalainen kalenteri että 
perinteinen kuukalenteri, joka perustuu kuunkiertoon.
Kuukalenterin mukaan kuukaudessa on noin 29,5 päivää. 12 
kuukautta on 354-355 päivää; kuukalenterin vuosi on siis 
lyhyempi kuin vuosi aurinkokalenterissa (n. 365,24 päivää). 
Siksi joskus pitää lisätä yksi kuukausi, jotta kuukaudet 
rytmittyisivät vuodenaikojen mukaan. Jokaisessa 19 vuodessa on 
aina 7 vuotta, jossa on 13 kuukautta, ja 12 vuotta, jossa on 
12 kuukautta.

KIRJOITA JA PIIRRÄ:
Piirrä kuva kuusta ja auringosta. Kirjoita molemmat myös 
kirjoitusmerkkeinä.

OTA SELVÄÄ:
Mikä 13. kuukausi on nimeltään?

Kortti A1



Eläimet
Kortti A2

POHDI JA OTA SELVÄÄ:
Mitä suomalainen kissa, koira ja sika sanovat? Entä kiinalainen 
kissa, koira ja sika?

PIIRRÄ:
Piirrä 3 eläintä, jotka voit tavata Suomessa mutta joita et löydä 
Kiinasta.

KIRJOITA:
Kirjoita keskustelu suomalaisen poron ja kiinalaisen alligaattorin 
välille.



- dòngwù
Kortti A2

Panda
Panda tunnetaan hellyttävänä bambun versoja mutustelevana 
pallerona, mutta todellisuudessa panda on kaikkiruokainen. 
Se syö pääasiassa bambua, mutta myös hedelmiä, hyönteisiä, 
rottia ja jopa vuohia.

Tiikeri
Tiikeriin yhdistetään Kiinassa vahvuus, rohkeus ja valta. 
Tiikereitä salametsästettiin, koska tiikerin luita 
jauhettiin lääkkeiksi.

PIIRRÄ: Mitä pandan kirjoitusmerkki tarkoittaa? Piirrä kirjaimellinen 
merkitys kuvaksi.
KIRJOITA: Mitä sarjakuvien ja animaatioiden tiikerihahmoja tunnet?
POHDI: Kuvan pandalla on haave, joka ei toteudu. Mistä se unelmoi?



Nimet
Kortti A3

POHDI: Montako nimeä sinulla on? Tiedätkö, millä perusteella 
vanhempasi ovat päättäneet etunimesi?

HAASTATTELE: Kysele luokkatovereidesi etunimet. Löytyykö jotakin 
nimeä enemmän kuin muita? Mitkä etunimet ovat esimerkiksi 
luontosanoja? Onko muita nimiä, jotka tarkoittavat jotakin asiaa?

OTA SELVÄÄ: Mikä oli viime vuonna Suomen suosituin tytön etunimi? 
Entä pojan? 



– xìngmíng
Kortti A3

Kiinassa etunimi on yleensä pidempi kuin sukunimi, joka on 
usein yksitavuinen. Sukunimi kirjoitetaan ensin. Etunimillä 
on aina jokin positiivinen merkitys. 
Suosittuja poikien nimiä ovat esimerkiksi Míng (valoisa, 
viisas), Qiáng (vahva), Liàng (valoisa), L i (kivet).
Suosittuja tyttöjen nimiä ovat Lì (kaunis), Méi
(luumunkukka), Hóng (punainen), Yún (pilvi). 

VALITSE JA PIIRRÄ:
Valitse itsellesi kiinalainen etunimi yllä olevista 
vaihtoehdoista.
Etsi kiinalaisia sukunimiä internetistä. Valitse niistä yksi.
Piirrä kuva itsestäsi ja kirjoita uusi nimesi kuvan alle. 
Muista nimien järjestys!



Lemmikit
Kortti A4

HAASTATTELE:
Kysy luokkatovereiltasi, onko heillä lemmikkejä. Laske, kuinka 
monta ja mitä lemmikkejä luokastasi löytyy. Esitä tulokset 
taulukkomuodossa.

OTA SELVÄÄ: Mikä on Suomen suosituin lemmikkieläin? Mikä on 
suosituin koira- ja kissarotu?

PIIRRÄ:
Onko sinulla lemmikki? Piirrä siitä kuva.
Haluaisitko lemmikin? Tai mitä lemmikkiä et tosiaankaan haluaisi? 
Piirrä kuva.



- ch ngwù
Kortti A4

Kiinassa suosittuja lemmikkejä ovat koira, kissa, kala, lintu, 
sirkka, kilpikonna ja kani. 
Tavallisia koirarotuja Kiinassa ovat mm. kiinanpystykorva 
(chowchow), kiinanpalatsikoira (pekingeesi), Tiibetin mastiffi ja 
chihuahua. Alkuperäisiä kiinalaisia rotuja ovat Shar pei, Shih tzu 
ja kiinanpalatsikoira.

POHDI:
Mitkä kiinalaisten suosimista lemmikeistä eivät ole useinkaan lemmikkejä 
Suomessa?

PIIRRÄ:
Selvitä, miltä Kiinassa suositut koirarodut näyttävät. Piirrä tähän niistä 
yksi.

KIRJOITA:
Mitä lemmikkejä nämä ovat? Kirjoita suomeksi.



Koulu I
Kortti A5

TUTKI JA LASKE: Laske lukujärjestyksestäsi, montako tuntia 
vietät koulussa viikon aikana. Laske sitten, montako 
oppituntia opiskelet koko kouluvuoden aikana (vuodessa on n. 
38 kouluviikkoa). Entä perusopetuksen aikana (9 kouluvuotta)?

POHDI JA SUUNNITTELE: Mitä teet mieluiten välitunnilla? Laadi 
suosikkileikkiesi Top 3. Laita listasi näkyviin vinkiksi 
muille.

PIIRRÄ: Piirrä unelmiesi välituntialue. 



– xuéxiào 
Kortti A5

Kiinalaiset lapset aloittavat koulun 6 vuoden iässä. Pakollista koulua 
on 9 vuotta (6 v alakoulussa, 3 v yläkoulussa. Koulupäivä rakentuu 
seuraavasti: aamukoulu klo 8-12, lounas ja unitunti (usein vain 
kesällä) klo 12-14, iltapäiväkoulu klo 14-16/17). Koulupäivät ovat 
siis pidempiä kuin Suomessa.

Välitunneilla on usein järjestettyä ohjelmaa: silmähierontaa ja 
voimistelua. Kouluissa ei opiskella uskontoa, kuvataidetta ja 
käsityötäkään ei ole kaikille. Läksyjä annetaan paljon. Talviloma on 
pidempi kuin Suomessa (n. 4 vkoa), kesäloma on puolestaan lyhyempi (n. 
6 vkoa).

POHDI JA KIRJOITA:
Vertaa kiinalaista koulua omaasi. Listaa kummankin hyvät ja huonot puolet.

KEKSI: 
Osaat numerot 1-10 kiinaksi. Keksi välituntileikki, jossa hyödynnät kiinan numeroita.

ETSI:
Etsi popkiinaa.wordpress.com tai YouTube:sta video kiinalaisesta silmä-
hieronnasta ja/tai välituntiliikunnasta. Harjoittele videoiden avulla.



Koulu II
Kortti A6

POHDI: 
Monellako eri tavalla olet oppinut kirjoittamaan koulussa? 
Millaisilla välineillä olet harjoitellut kirjoittamista?
Monellako sormella osaat kirjoittaa näppäimistöllä? 
Kumpi on mielestäsi tärkeämpi taito: käsin vai tietokoneella 
kirjoittaminen? Miksi?

OTA SELVÄÄ:
Maailmassa on monta erilaista kirjoitusjärjestelmää. Mistä meidän 
käyttämämme kirjaimet ovat peräisin?

ETSI JA KIRJOITA:
Kirjoita tähän etunimesi venäjän ja georgian kielen aakkosilla. 



– xuéxiào èr 
Kortti A6

Kiinalaiset lapset opettelevat kirjoittamaan kirjoitusmerkkejä 
perinteisellä ”kynällä”, joka oikeastaan onkin harja! Harjat ovat 
olleet käytössä kirjoituksessa tuhansia vuosia. Perinteinen 
kirjoitusharja tehdään bambun oksasta ja vuohen, jäniksen, suden, 
hevosen tai hiiren karvasta.
Kuvassa näet oikeaoppisen 
kirjoitusotteen: harjan tulee olla
täysin suorassa. Etu- ja keskisormi
ovat harjan edessä, nimetön ja
pikkusormi harjan takana. 
Kirjoittajan tulee istua myös
hyvässä ryhdissä.

KOKEILE:
Harjoittele harjakynän kirjoitusotetta lyijykynällä tai siveltimellä. Miten 
kirjoittaminen onnistuisi?
OTA SELVÄÄ:

(b ) on kynää tarkoittava kirjoitusmerkki. Mistä osista se koostuu?



Väestö Kortti A7

OTA SELVÄÄ:
Mikä on Suomen väkiluku?
Mikä on asukasluvultaan Suomen suurin kaupunki?
Missä maakunnassa asuu vähiten ihmisiä?
Miten Suomen väkiluku lasketaan?



- rénk u
Kortti A7

Kiina on maailman väkirikkain maa. Kiinassa syntyy joka päivä noin 
46 200 lasta! Kiinassa on noin 1,34 miljardia asukasta. Miten näin 
valtava väkimäärä saadaan laskettua? Väestönlaskenta on iso urakka.
Laskentaa suorittavat erityiset väestönlaskijat käymällä ihmisten 
ovilla. Laskijat jättävät joko lomakkeen täytettäväksi tai 
kyselevät asukkaiden tietoja (osoitteessa asuvien lukumäärä, 
nimet). Kaikkia ihmisiä ei tavoiteta, joten tarkkaa lukumäärää ei 
näin ollen voi saada.
Kuvassa näet väestönlaskijan ja hänen
virka-asuunsa kuuluvat varusteet.

POHDI:
Kuinka monta kertaa suurempi Kiina on asukasluvultaan kuin Suomi?



Ruoka Kortti A8

YHDISTELE: Jokainen suomalainen kuluttaa suosituimpia ruoka-aineita valtavia 
määriä vuodessa. Osaatko yhdistää aineet ja määrät? Tarkista alta.

9,6 kg sokeria
73 kg maitoa
50 kg hedelmiä
140 l munia
87 kg vihanneksia
32 kg lihaa
67 kg leipää

POHDI:
Mitkä ovat oman perheesi suosikkiruoka-aineita? Mistä ruoka-aineesta sinä et 
luopuisi? Mitä haluaisit kokeilla?

PIIRRÄ:
Kokoa tähän oma suosikkiateriasi jälkiruokineen. 

Yhdistelytehtävän oikeat vastaukset: Suomalaiset syövät 73 kg lihaa, 67 kg vihanneksia, 87 kg hedelmiä,
32 kg sokeria, 9,6 kg munia ja 50 kg leipää sekä juovat 140 l maitoa henkilöä kohden vuodessa.



- shíwù Kortti A8

Kiinassa perusruokiin kuuluvat riisi, nuudeli ja höyrytetty leipä. 
Salaattia ei yleensä syödä erikseen, vaan vihannekset kuuluvat 
ruokalajeihin. Ruokaan kuuluu monenlaisia vihanneksia, esim. 
kiinansipuli, purjo, kevätsipuli, selleri, kiinankaali. 
Suosituimmat liharuoat saadaan sianlihasta, kanasta, naudasta, 
ankasta, lampaasta ja jäniksestä. Eläin käytetään tarkasti hyödyksi: 
nahka, sian korvat, posket ja sisäelimet, kanan jalkaterät 
hyödynnetään myös ruoaksi. Liha syödään pieninä annoksina 
paloiteltuna esim. wokissa tai keitossa. Usein liha korvataan tofulla 
ja kananmunilla. 
Tavallinen kiinalainen ruokalaji on myös nyytit, jotka täytetään 
lihalla ja vihanneksilla ja keitetään. 

OTA SELVÄÄ:
Mitä on tofu? Kuinka pitkä on maailman pisin nuudeli?
ETSI:
Etsi verkosta kuva höyrytetystä leivästä. Löydätkö leipää eläinhahmossa?
PIIRRÄ:
Suunnittele kiinalainen illallinen. Piirrä kuva.



Tapakulttuuria

VALITSE MIELESTÄSI OIKEAMPI TAPA TOIMIA SUOMESSA:

Tervehtiminen: 

poskisuudelma vai kättely?

Opettajan puhuttelu:

”opettaja ”vai etunimi?

Tapaamiset:

täsmällisyys vai suurpiirteisyys?

Kyläily:

ilmoitus etukäteen vai yllättäen?

POHDI:

Ovatko nämä ”säännöt ”nykyaikana vielä voimassa tai 

tärkeitä?

Kortti A9



- ji ojìwénhuà Kortti A9

Kiinassa ei puhutella vanhempaa henkilöä, ei edes omaa äitiä tai 
isää, etunimellä. Nimen sijaan käytetään sanoja ”isä”, ”äiti”, 
”isosisko”, ”isoveli”, ”täti”, ”setä”. Näitä sanoja käytetään myös 
tuntemattomista itseä vanhemmista henkilöistä. Nuorempia henkilöitä 
puhutellaan nimillä.

Koulussa opettajia puhutellaan sukunimellä ja/tai tittelillä, 
esimerkiksi ”Gao-opettaja” tai ”Rehtori”.

Kiinassa kiittäminen lähipiirin henkilöiden kesken ei ole tavallista, 
esim. ruoan jälkeen lapsi ei sano ”kiitos” vanhemmalle. Isoista 
palveluksista kiitetään, jos on kyse ulkopuolisesta henkilöstä. 

NÄYTTELE:
Esitä parisi kanssa tilanne kiinalaisessa ruokapöydässä. Miten puhuttelette 
toisianne? Mitä muistat kiittämisestä?
SANO TAI KIRJOITA:
Sano tai kirjoita, miten puhuttelet omaa opettajaasi kiinaksi.



Numerot

POHDI:

Onko suomalaisille erityismerkitystä tietyillä numeroilla?

Uskotko epäonnen-/onnenlukuihin? Miten ne näkyvät 
toiminnassani?

Piirrä kuva suosikki-/onnennumerostasi?



- shùzì Kortti A10

Numeroihin liittyy kiinan kielessä paljon uskomuksia. ”Hyviä” numeroita 
ovat 2, 6, 8, 9: ”2” symboloi paria, mikä on parempi kuin olla yksin. ”6”
tarkoittaa sujuvaa, ongelmatonta. ”8” tarkoittaa rikasta; ”9” on ikuisuuden 
symboli, jota käytetään usein häissä (9 kukkaa hääkimpussa, hääpäivässä 
nro 9, jne.).”Hyviä” numeroita pyritään käyttämään sellaisissa 
lukusarjoissa, jotka itse voi valita, esim. puhelinnumerot ja autojen 
rekisteritunnukset.

Numero 4 on puolestaan ”paha”, koska sana 4 kuulostaa samalta kuin 
”kuolema”. Kerrostaloissa ei usein ole 4. kerrosta ollenkaan!

Numeroiden 1-3 kirjoitusmerkit opit helposti. Lasket vain viivojen 
lukumäärän.

KIRJOITA:
Kirjoita numerot 1-3 kirjoitusmerkeillä.
POHDI:
Onko sinulla onnennumeroa? Miksi olet valinnut juuri sen onnen-
numerokseksi? Valitse itsellesi uusi erityisen onnekas puhelinnumero
kiinalaisten uskomusten mukaan.



Karkkipäivä

POHDI:

Onko sinulla karkkipäivää?

Onko mielestäsi tärkeää pitää karkkipäivää vai pitäisikö 
karkkeja saada joka päivä? Perustele pohdintasi.

Millaiset karkit ovat Suomessa suosituimpia?

Kortti A11



- tánggu Kortti A11

Kiinassa lapsilla ei yleensä ole karkkipäivää, vaan karkkia syödään erityisinä 
juhlapäivinä (esim. uutenavuotena) tai kun kotiin saapuu vieraita. Karkkia 
syödään siis vain satunnaisesti. 

Hedelmäkarkit ovat suosittuja (appelsiini, omena, maissi, banaani). Suklaa ei ole 
perinteisesti kuulunut kiinalaisten herkkuihin, mutta nykyisin suklaata myydään. 
Lakritsia ei tunneta. 

Karkit ovat useimmiten kääreellisiä ja ne ostetaan irtokarkkeina.
Sokeri voi olla myös taidetta. 

MAISTA JA SELVITÄ:
Söisitkö kuvan värikkäitä karkkeja? Lautasella on samoja 
karkkeja ilman kääreitä. Söit juuri 
tángzh niúròu – ota selvää, mitä ne ovat.

SUUNNITTELE:
Millaisen kuvion tai hahmon itse tekisit sokerista?


