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Aikataulu 

• 13:30 – 14:20 Esittely, kiina-tarinoita 

• 14:20 – 14:40 Työskentelyä pienryhmissä 

• 14:40 – 15:00 Loppukoonti 

 

• 15:00 – 15:30 Yleinen loppukeskustelu ja iltapäiväkahvit 

 

 



Onko kiina (ja Kiina) POP? Miten se 

voisi olla vielä enemmän POP? 

• Kiina: 

• Vanha kulttuuri: monituhatvuotinen historia, ruoka- ja 

teekulttuuri, arkkitehtuuri, taistelulajit, fengshui… 

• Populaarikulttuuri: elokuvat (taistelulaji- ja toiminta-

elokuvat: kungfu, wuxia, ”gun-fu”), musiikki (kiinalainen 

pop ja rock)…  

• kiina: 

• Kiehtovat kirjoitusmerkit (ja kalligrafia) 

• Maailman puhutuin kieli, kasvava maailmanlaajuinen 

merkitys 

• Koetaan liian vaikeaksi? 

 

 

 



Miten kiinasta tuli sinulle POP? 

• Lukiolaisten kiinan lukijoiden ja Helsingin yliopiston 

Itä-Aasian tutkimuksen pääaineopiskelijoiden omia 

tarinoita kiinan opiskelusta  
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Miten kiinasta tuli minulle POP? 

• Jackie Chan  -> muut hongkongilaiset elokuvat -> 

kaikki kiinalaiset elokuvat -> kiinalainen musiikki -> 
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• Jossakin kohtaa kiinan kieli tuli ei-niin-yllättäen 

mukaan (ja on pysynyt mukana) 





Millaisia tapahtumia / verkostoja lukioiden 

ja peruskoulujen kiinan lukijoille? 

• Esimerkkinä Yanzu-hankkeen leirihanke lukiolaisille, 

joka ei lopulta toteutunut. Mikä oli vikana? 

• Mikä kiinnostaa erityisesti, musiikki, ruoka, 

kalligrafia, jokin muu? 

• Lukiolaisille ja peruskoululaisille kiinan lukijoille oma 

kokoontumispaikka Facebookissa? Jossain muualla 

sosiaalisessa mediassa? Vai jotain ihan muuta?  

 

• Keskustelua pienryhmissä (4-5 henkilöä), valitkaa yksi 

toimimaan kirjurina!  


