VIRIKETEHTÄVÄ
Totta vai tarua Kiinasta
Liittyy vuositeemamateriaalin sivujen 4–5 artikkeliin: “On aika päivittää Kiina –mielikuvat"
Arvuuta kysymyksiä. Osallistujat ilmaisevat mielipiteensä peukalolla. Peukalo ylös = totta, peukalo alas =
tarua
1. Kiina on väkiluvultaan 100-kertainen Suomeen nähden.
TARUA. Kiina on väkiluvultaan noin 250-kertainen Suomeen nähden. Maan väkiluku vuonna 2018
oli noin 1,386 mrd ja Suomen 5,5 milj.
2. Kiinalaiset ovat keksineet kompassin.
TOTTA. Kiinalaisten muistiinpanojen mukaan kompassia käytettiin jo 2600-luvulla eKr. Euroopassa
ensimmäinen selonteko kompassin käytöstä on vuodelta 1190.
3. Kompassia käytetään Kiinassa muun muassa tasapainoisen asuinympäristön suunnittelemiseen.
Kiinalainen asuinpaikkojen suunnitteluun liittyvä oppi on nimeltään tai chi.
TARUA. Oikea vastaus on fengshui.
4. Kiinan kansalliseläin on lohikäärme.
TARUA. Kiinan kansalliseläin on panda.
5. Kiinalaiset lahjoittivat Suomelle kaksi jättiläispandaa vuonna 2018. Pandojen asuinpaikka on
Korkeasaari.
TARUA. Pandojen asuinpaikka on Ähtärin eläinpuisto ja niiden nimet ovat Lumi ja Pyry.
6. Kiinassa voit ravintolassa syödä muun muassa keittoannoksen nimeltä Buddha hyppää yli muurin.
TOTTA. Kyseisen lihakeiton sanotaan olevan niin herkullista, että jopa buddhalaiset
kasvisyöjämunkit ovat valmiita hyppäämään luostarin muurin ylitse maistelemaan keittoa. Keitto on
perinneruoka erityisesti Fujian maakunnassa Kaakkois-Kiinassa.
7. Yangge on kiinalainen nimitys jenkille eli amerikkalaiselle.
TARUA. Yangge on kiinalaisten eläkeläisten suosikkiharrastus ja se on puistoissa tapahtuva tanssi.
8. Kiinalainen perinneluuttusoitin on nimeltään pepi.
TARUA. Oikea vastaus on pipa.
9. Kiinalaisessa lääketieteessä inkiväärin uskotaan lämmittävän kylmiä raajoja.
TOTTA. Kiinalaisen lääketieteen mukaan inkiväärin syöminen tehostaa verenkiertoa.
10. Kiinan vihatuimman ruuan tittelin voitti karvaskurkku -niminen vihannes.
TOTTA. Vihannes on sukua melonille, kurkulle ja kurpitsalle. Se on maultaan karvas ja jättää kielen
ja kitalaen kuivaksi. Sen uskotaan kuitenkin olevan terveydelle hyödyllistä.
11. Kiinalaisen kuukalenterin mukaan helmikuussa 2019 alkaa sian vuosi.
TOTTA. Rehellinen sika symboloi suurta mielenlujuutta. Sosiaaliset siat ovat ytimiltään rehellisiä ja
suurisydämiä nautiskelijoita, jotka ymmärtävät kaiken hyvän päälle.

12. Kiinan poliisivoimissa on kokeiltu vahtikoirien sijaan ”vahtihanhia”.
TOTTA. Kesytettyjä hanhia käytetään paikoitellen poliisien apuna hanhien hyvän kuulon, näön,
äänekkyyden sekä aggressiivisuuden vuoksi, hanhien uskotaan olevan tehokkaampia vahteja kuin
koirat.
13. Kiinassa tapahtuu. Siellä on koettu mm. yli sata kilometriä pitkä, tuhansien ajoneuvojen kaksi viikkoa
kestänyt liikenneruuhka.
TOTTA. v. 2010 Peking-Tiibet moottoritiellä ruuhka kesti kaksi viikkoa. Monet kuljettajat pystyivät
liikkumaan vain yhden kilometrin päivässä.
14. Onnenkeksit ovat pieniä leivonnaisia, jotka sisältävät paperille kirjoitetun aforismin tai ennustuksen.
Nämä makeat ja suositut onnenkeksit ovat alunperin keksitty Kiinassa.
TARUA. Kyseisiä leivonnaisia tarjoillaan usein jälkiruokana kiinalaisissa ravintoloissa, mutta niiden
alkuperä on Japanissa.
15. Kiinassa valmistetaan vuosittain kymmeniä miljardeja pareja riisipuikkoja.
TOTTA. Riisipuikkoja käytettiin Kiinassa jo yli 3000 vuotta sitten. Niitä valmistetaan mm. puusta,
bambuista, metallista sekä muovista.
16. Yksi tunnetuimista kuvataiteen muodoista Kiinassa on maisemamaalaus.
TOTTA. Kiinalaisessa taiteessa tärkeää on etenkin symboliikka. Muita merkittäviä taiteellisia osia
kiinalaista kulttuuriperintöä ovat kalligrafia, posliinikeramiikka sekä jadeveistokset.

