
 

 

 h o, Zh ngguó! Terve, Kiina! 
 
SAATE opettajalle 
 
Dia 1:  
Ylin kuva: Beijing (Peking) järjesti kesäolympiakisat vuonna 2008. Kuvassa näkyvät 
kisojen maskotit, eturivissä Beibei (sininen), Jingjing (musta), Nini (vihreä), takarivissä 
Huanhuan (punainen) ja Yingying (oranssinkeltainen). Maskottien värit vastaavat 
olympiarenkaiden värejä ja niiden nimet yhdistettyinä Beijing huanying ni tarkoittaa 
”Tervetuloa Pekingiin”. 
 
Kuva vasemmalla: Lohikäärmeeltä näyttävä kukka-asetelma Guangzhoun kaupungista. 
Kiinalaisessa kulttuurissa lohikäärmeellä on suuri merkitys. Se on vahva ja hyvä; 
lohikäärme tuo onnea maailmalle. 
 
Kuva keskellä: Kiinan ensimmäisen keisarin Qin Shi Huangin terrakotta-armeija haudattiin 
suojelemaan keisaria tuonpuoleisessa. Terrakottasotilaat löydettiin sattumalta 1974 Xi’anin 
kaupungin lähistöltä. 
 
Kuva oikealla: kuvassa on rahan ja omaisuuden jumala Caishen, jota palvomalla perheet 
toivovat saavansa rikkauksia. 
 
Dia 2: 
Kiinan kieli kuuluu sinotiibetiläisiin kieliin. Kiinan kielen puhujia arvioidaan maailmassa 
olevan n. 1.2 miljardia. Tarkkaa lukumäärää ei ole saatavilla. Kiina on yksi YK:n kuudesta 
virallisesta kielestä. Usein nimitystä kiinan kieli (  zh ngguóhuà eli Kiinan valtion 
kieli) käytetään, kun tarkoitetaan mandariinikiinaa, joka on Kiinan virallinen kieli. 
Mandariinikiina on Kiinan kielistä ylivoimaisesti puhutuin, mutta myös useilla muilla 
kiinalaisilla kielillä (esim. kantoninkiina, wu-kiina) on kymmeniä miljoonia puhujia. 
Kiinan kielien välistä ymmärrettävyyttä lisää yhteinen kirjoitusjärjestelmä, jossa yksittäiset 
merkit ilmaisevat yleensä kokonaisia sanoja tai yhdyssanojen osia.  
Kiinan kielessä on viisi toonia eli äänen sävelkulkua. Jokaisella merkillä on tietty tooni. 
Mandariinikiinan toonit ovat: 1) nuotiltaan tasainen, suhteellisen korkea, 2) nouseva, 3) 
matala, joka nousee lopussa, 4) laskeva ja 5) lyhyt kevyt tooni. 
Kiinan kirjoitusjärjestelmä on maailman neljänneksi varhaisin ja vanhin nykyisin käytössä 
oleva kirjoitusjärjestelmä. Kiinalaisia merkkejä on yhteensä noin sata tuhatta, mutta 
todellisuudessa käytettyjen merkkien määrä on huomattavasti pienempi. Yleisesti 
käytettyjä merkkejä on 6763, joista kaikkein käytetyimpiä noin 3000. 
 
Dia 3: 

ibáin ja Hónglóngin keskustelu suomeksi: 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 

Terve! 
Terve! 

Mitä kuuluu? 

Tosi hyvää, 
kiitos! 

Näkemiin! 



 

 

 
Dia 4: 
Diassa on muutama esimerkki kiinan kielen kirjoitusmerkeistä ja niiden kuvasymboliikasta. 
Esimerkiksi sana ’itku’ on kuvattu ihmishahmolla, jonka silmästä valuu kyynel . Vuohi-
merkin sarvet on helppo tunnistaa . 

 

Dia 5: 
Kiinalainen ruoka on maailmankuulua.  
Ylärivin kuvissa vasemmalta: nuudelit; wok-pannussa laitettua wok-ruokaa; kalakeittoa 
isossa kiinalaisessa posliinikulhossa, joka on koristeltu perinteisellä väriyhdistelmällä (sini-
valkoinen). 
Keskirivissä vasemmalta: tofua (soijapavuista tehty juustomainen tuote); keitettyjä 
katkarapuja; keitettyä tai paistettua perunaa sokerilla kuorrutettuna (bás dòu). 
Alarivissä vasemmalta: höyrytettyä leipää, joka on leivottu eläinhahmoiksi; teekannu; 
kiinalainen teehetki, jolla tarjotaan pientä välipalaa. 
 
Dia 6: 
Kiinalaisen horoskoopin merkit myötäpäivään klo 12 alkaen ja eläimet vuosittain. 
Kannattaa huomata, että vuosieläin katsotaan ihmisen syntymävuodesta niin, että vuosi 
alkaa kiinalaisen uuden vuoden mukaan (usein helmikuussa, joskus myös tammikuussa): 
 
Rotta, hiiri: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 
Härkä: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 
Tiikeri: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 
Jänis: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 
Lohikäärme: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 
Käärme: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 
Hevonen: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 
Vuohi: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 
Apina: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 
Kukko: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 
Koira: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 
Sika: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 
 
Dia 7: 
Peking-ooppera tai Jingju eli pääkaupunkilaisteatteri on kiinalaisen teatteritaiteen 
laajimmalle levinnyt ja myös länsimaissa tunnetuin muoto. Jingju perustuu soitinmusiikin, 
laulun, resitoinnin (puhelaulu), akrobatian ja symbolisen liikkeen yhdistelmään. Jingjun 
ominaispiirteisiin kuuluvat tarkoin määritellyt roolit, joita yleensä katsotaan olevan neljä: 
dan eli naisroolit, sheng eli miesroolit, jing eli "maalatut kasvot" ja chou-klovni (joka 
ainoana käyttää tavallista puhekieltä ja onkin "kansan" edustaja). Vain miesroolihahmoilla 
on naamiot, naishahmot meikataan. Mies voi näytellä naista, mutta perinteisesti nainen ei 
voi esittää miestä.  

Naamioiden pääväri kuvaa roolihahmon luonnetta. Punainen väri kuvaa rakkautta, 
uskollisuutta, hurskautta ja rohkeutta. Violetti symboloi viisautta, neuvokkuutta ja 
oikeudenmukaisuutta. Musta edustaa uskollisuutta ja rehtiyttä. Valkoinen merkitsee 
juonikkuutta, ilkeyttä, itsekkyyttä ja voimakasta tahtoa.  Sininen väri edustaa sitkeyttä ja 
pelottomuutta. Vihreä on ritarillisuuden väri. Keltainen merkitsee julmuutta ja hurjuutta. 
Harmaa on iäkkään, kiivaan ja kunnianhimoisen roolihahmon väri. Kulta ja hopea ovat 
pääasiassa jumalten, kummitusten ja hirviöiden värejä. 



 

 

Dia 8: 
Kiina on menestynyt kansainvälisillä urheilukentillä erinomaisesti. Kiina osallistui 
ensimmäistä kertaa kesäolympiakisoihin 1952 Helsingissä. Kiina on tällä hetkellä 
kesäolympialaisten kaikkien aikojen mitalitilastossa 5. sijalla (talvikisoissa sijalla 16). Diaan 
on kuvattu kiinalaisia menestyslajeja ja menestyksekkäitä urheilijoita. Yläkulmassa 
vasemmalla on NBA-koripalloilija Yáomíng (pituus 229 cm), alakulmassa pariluistelijat 
Sh n Xu  ja Zhào Hóngbó, jotka voittivat kultamitalin Vancouverin talviolympialaisissa 
2010. Ylhäällä oikealla loikkaa aitajuoksija Liú Xiáng, joka voitti kultamitalin Ateenan 
kesäolympialaisten 110 m aitajuoksussa 2004. 
 
Dia 9: 
Qín Sh  Huángdì oli Qin-valtion kuningas, joka valloitti pienet naapurikansat ja yhdisti ne 
Kiinaksi vuonna 221 eaa. Hän otti itselleen arvonimen huangdi (keisari). Tätä nimitystä 
käyttivät kaikki Kiinan hallitsijat seuraavien 2000 vuoden ajan. Hänen nimensä tarkoittaa 
kirjaimellisesti Qin-dynastian Ensimmäinen Keisari. Hänen hallituskaudellaan jo olemassa 
olevat yksittäiset muurit yhdistettiin pitkäksi Kiinan muuriksi ja rakennettiin terrakotta-
armeija vartioimaan keisarin hauta-aluetta.  
 
Kungfu-panda on Disneyn luoma hahmo. Po on nuori ja kömpelö panda, joka ihailee 
kungfu-mestariviisikkoa ja haaveilee lohikäärmesoturin urasta. Vankilasta karannut ilkeä 
lumileopardi Tai Lung palaa kostamaan Rauhan laaksoon kärsimänsä vääryyden. Kungfu-
mestarien Hurja viisikko ei pysty pysäyttämään Tai Lungia, mutta Po suojelee 
Lohikäärmekääröä menestyksekkäästi. Hän kukistaa lopulta Tai Lungin ja hänestä tulee 
juhlittu kungfu-mestari. 
 
Mùlán (Hu  Mùlán) on legandaarinen hahmo, jonka tarina kerrottiin runossa Ballad of 
Mulan. Tarina tytöstä, joka ottaa ikääntyneen isänsä paikan armeijassa ja taistelee 12 
vuotta menestyksekkäästi kenenkään tietämättä, että hän on nainen, on tullut 
maailmankuuluksi erityisesti Disneyn animaationa. 
 
Niúláng ja Zh  ovat kiinalaisen kansantarun rakastavaiset. Zh  on taivaassa asuva 
kutojatyttö, joka tuli alas maailmaan, jossa rakastui Niúlángiin, lehmipaimeneen. Heidän 
rakkauttaan ei kuitenkaan hyväksytty.  Zh  pakotettiin palaamaan takaisin taivaaseen. 
Niúláng lähti heidän lastensa kanssa etsimään rakastettuaan. Jumalatar  
Wángm niángniang sijoitti heidän väliinsä hopeisen joen (Linnunradan) estääkseen 
rakastavaisia palaamasta yhteen. Niúláng ja Zh  saavat tavata toisensa vain kerran 
vuodessa. Maailman kaikki harakat muodostavat sillan, jonka yli rakastavaiset voivat tulla 
tapaamaan toisiaan. 
 
Apinakeisari, S n Wùk ng, on satuhahmo klassisesta kiinalaisesta tarinasta yóujì 
(kirjaimellisesti Lännenmatkan muistelmat). Jumalatar Guanyin valitsee munkki Tangin 
hakemaan Intiasta buddhalaisuuden pyhiä kirjoituksia Kiinan kansan valistamiseksi. 
Matkallaan Tang kohtaa monia vaaroja. Tangilla on kolme avustajaa: Sun Wukong on 
heistä tärkein, muut ovat jiè ja Sh ng. Sun Wukong oli varastanut taivaassa jumalten 
kuolemattomuuden persikat ja aiheuttanut kovasti pulmia. Koska Sun Wukongista oli tullut 
kuolematon ja hän oli saanut yli-inhimilliset voimat, kukaan jumalista ei voinut voittaa 
häntä. Gautama Buddha laittoi hänet vuoren alle 500 vuodeksi, minkä jälkeen hän sai 
tehtäväkseen munkki Tangin auttamisen. Tang selviää kaikista vaaroista ja saa pyhät 
kirjoitukset mukaansa. 
 
Dia 11: 



 

 

Kuvat vasemmasta yläkulmasta myötäpäivään. 
Kiinan muuri on monesta osasta koostuva, yleisten määritelmien mukaan 6 000–9 000 
kilometrin mittainen rakennelma pohjoisessa Kiinassa. Muuri on suurimmaksi osaksi noin 
kahdeksan metriä korkea ja leveydeltään 6–8 metriä. Se on rakennettu maasta, kivestä ja 
tiilistä. Muuri syntyi 200-luvulla eaa. erillisten muurien yhdistämisellä suojaamaan Kiinaa 
pohjoisten mongolien hyökkäyksiltä (ks. dia 9 Qín Sh  Huángdì), ja sen uusimmat osat 
rakennettiin 1600-luvulla. 
 
Shanghai on asukasluvultaan Kiinan suurin kaupunki (24 milj. asukasta v. 2013). 
Shanghain kaupunki on globaali talouselämän keskus, jossa on maailman vilkkain 
rahtisatama. Kuvassa näkyy Oriental Pearl Tower, joka on 468 m korkea. Tornin huipulla 
on suosittu näköalatasanne. 
 
Kielletty kaupunki oli Kiinan keisareiden palatsi Ming- ja Qing-dynastioiden aikana. Alue 
rakennettiin vuosien 1406-1420 välisenä aikana. 72 hehtaarin suuruisella alueella on 980 
rakennusta. Keisarien aikaan alueelle ei ollut pääsyä. Nykyisin Kielletty kaupunki toimii 
palatsimuseona; se ei siis enää ole kielletty. Vuonna 1987 Kielletty kaupunki otettiin 
UNESCO:n maailmanperintökohteiden listalle. Kuvassa on yksi Kielletyn kaupungin 
kulmatorneista. 
 
Tiger Hill Pagoda (Yunyan Pagoda) sijaitsee Suzhoun kaupungissa. Pagodi on itä-
Aasiassa tavallinen buddhalaisten temppelien tornimainen erillisrakennus. Tiger Hill 
Pagoda rakennettiin vuosina 907 – 961. Torni on 47 m korkea. Syyskuusta 2010 alkaen 
yleisöä ei enää päästetä tornin huipulle. 
 
Alarivissä oikealla on pekingiläisen hotellin Grand Hyattin julkisivu uuden vuoden juhlan 
aikaan. Julkisivu on koristeltu lyhdyin. 
 
Bruce Lee (oikealta nimeltään Lee Jun Fan, 27.11.1940 – 20.7.1973) oli yhdysvaltalais-
kiinalainen itämaisten taistelulajien taitaja ja kung-fu-elokuvanäyttelijä. Hänen 
tunnetuimpiin elokuviinsa kuuluvat Vihan nyrkki, Lohikäärmeen tie ja Game of Death. Kuva 
on Hongkongin Avenue of Stars –kadulta. 
 
Panda (isopanda) on erittäin uhanalainen nisäkäs. Pandoja elää vapaana ainoastaan noin 
1600 yksilöä. Pandan erityisiä tuntomerkkejä ovat ison valkoisen pään mustareunaiset 
silmät ja mustat korvat. Panda on yleensä 120–190 cm pitkä ja painaa 85–125 kg. Vaikka 
pandat kuuluvat petoeläimiin, ne ovat erikoistuneet elämään kasvisravinnolla. Pandojen 
herkkua ovat bambun lehdet ja hedelmät. Pandoja uhkaa elinalueiden katoaminen (metsiä 
raivataan maatalouden tarpeisiin) ja salametsästys upean turkin takia.  
 
Dian keskellä oleva kuva on etelä-Kiinasta Guìlínin kaupungista. Lí-joki virtaa kaupungin 
lähistöllä. Kaupunki ja joki ovat suosittuja matkakohteita. Joelle pääsee retkeilemään 
bambuveneellä tai jokilaivalla. 
 
 
Osittainen lähde Wikipedia 
 


