
VIRIKETEHTÄVÄ 

Kiinalaisia sananlaskuja 
 
Liittyy vuositeemamateriaalin sivujen 22–23 artikkeliin: Kiinalainen uusivuosi – kevätjuhla ”chunjie” 
 
Ohjeistus: Käyttäkää sananlaskuja luovasti.  

Ohjaaja voi esimerkiksi monistaa sananlaskulistoja yksipuoliselle paperille. Koska sananlaskuja on 3 arkkia, 
kaikkia ei tarvitse monistaa kaikille, vaan siten, että jokainen saa yhden sivun.  
Lukekaa ensin itseksenne sananlaskulistanne läpi ja valitkaa 2 kiinnostavinta. Käydään kierros, jossa jokainen 
lukee valintansa ja kertoo perustelut. 

TAI ohjaaja voi tulostaa sananlaskumonisteen ja leikata siivuiksi. Kukin saa ottaa yhden sananlaskun ja parin 
kanssa miettiä, mitä sananlaskut tarkoittavat. Löytyykö vastaavaa ajatusta, opetusta suomalaisista 
sananlaskuista. 

 

"Ollaksesi onnellinen ja tyytyväinen, laske mitä hyvää olet saanut – älä rahojesi määrää." 

 

"Vaikka tuhat ihmistä uskoisi hölynpölyyn, se on silti hölynpölyä." 

 

"Älä naura vanhuudelle, vaan toivo että sen saavutat." 

 

"Tärkeintä elämässä on puutarhanhoito, eikä sekään ole kovin tärkeätä." 

 

"Jos haluat olla päivän onnellinen, juo itsesi humalaan. Jos haluat olla vuoden onnellinen, mene naimisiin. Jos 
haluat olla koko elämän onnellinen, aloita puutarhanhoito." 

 

"Eivät harmit ihmistä etsi vaan ihminen harmeja." 

 

"Elettyään kauan yhdessä eläimet alkavat rakastaa ja ihmiset vihata toisiaan." 

 

"Ellei miehellä ole liikanimeä, hänestä ei koskaan tule rikasta." 

 

"Ellei vuorilla ole suuria puita, leikkivät rikkaruohot kuningasta." 

 

"Et voi estää surun lintuja lentämästä pääsi yli, mutta voit estää niitä pesimästä hiuksiisi." 

 

"Helpompi on vierailla ystävien luona kuin elää heidän kanssaan." 

https://fi.wikiquote.org/wiki/Hyv%C3%A4
https://fi.wikiquote.org/wiki/Toivo
https://fi.wikiquote.org/wiki/El%C3%A4m%C3%A4
https://fi.wikiquote.org/wiki/P%C3%A4iv%C3%A4
https://fi.wikiquote.org/wiki/Humala
https://fi.wikiquote.org/wiki/Ihminen
https://fi.wikiquote.org/wiki/El%C3%A4imet
https://fi.wikiquote.org/wiki/Viha
https://fi.wikiquote.org/wiki/Rikas
https://fi.wikiquote.org/wiki/Vuori
https://fi.wikiquote.org/wiki/Suru
https://fi.wikiquote.org/wiki/Lintu
https://fi.wikiquote.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4


 

"Hillitse hetkellinen vihanpuuska – vältyt sadan päivän surulta." 

 

"Hyväkään muisti ei ole yhtä hyvä kuin hiukkanen mustetta." 

 

"Ihmiset hiotaan ihmistä vasten, veitsi kiveä vasten." 

 

"Ilo pidentää ikää; suru aiheuttaa sairauksia." 

 

"Joka harkitsee seuraavaa askeltaan liian kauan, seisoo koko ikänsä yhdellä jalalla." 

 

"Jokainen puutarhuri on parempi toista." 

 

"Jokaisella on oma totuutensa." 

 

"Joka tiikerillä ratsastaa ei tohdi astua ratsunsa selästä." 

 

"Jos et tiedä tietä edessäsi, kysy neuvoa vastaantulevilta." 

 

"Ei kiillä kallis kivi silittämättä, eikä ihminen tule täydelliseksi vastoinkäymisettä." 

 

"Kun puu on kaatunut, katoavat sen varjot." 

 

"Ylpeydestä typeryksen tunnistaa." 

 

"Viisas päättelee itse, tyhmä seuraa yleistä mielipidettä." 

 

"Sanat eivät voi muuttaa totuutta." 

 

"Kaikki matkat kävellään askelten varassa." 

 

"Korvaan kuiskatut sanat voivat kaikua tuhansien kilometrien päähän." 

https://fi.wikiquote.org/wiki/Muisti
https://fi.wikiquote.org/wiki/Ilo
https://fi.wikiquote.org/wiki/Ik%C3%A4
https://fi.wikiquote.org/wiki/Suru
https://fi.wikiquote.org/wiki/Askel
https://fi.wikiquote.org/wiki/Tie
https://fi.wikiquote.org/wiki/Neuvo
https://fi.wikiquote.org/wiki/Puu
https://fi.wikiquote.org/wiki/Viisas
https://fi.wikiquote.org/wiki/Sana
https://fi.wikiquote.org/wiki/Askel
https://fi.wikiquote.org/wiki/Korva
https://fi.wikiquote.org/wiki/Sana


 

"Kun haluat jotakin tarpeeksi kauan, lakkaat haluamasta." 

 

"Minkä kuulet, unohdat. Minkä näet, muistat. Minkä teet, opit." 

 

"On vaikeaa hankkia ystävä vuodessa, mutta helppo menettää tunnissa." 

 

"Paras aika istuttaa puu oli kaksikymmentä vuotta sitten. Toiseksi paras aika on nyt." 

 

"Pitkäkin matka täytyy aloittaa yhdellä askeleella." 

 

"Puuvanhus vihertää joka kevät, mutta ihminen on vain kerran nuori." 

 

"Mitä et ehdi tehdä ruokailun jälkeen, et ehdi tekemään ollenkaan." 

 

  "Ei totuus äänekkyydessä majaile."      

 

”Jos haluat olla onnellinen tunnin — ota päiväunet. Jos haluat olla onnellinen päivän — mene kalaan. Jos 
haluat olla onnellinen vuoden — peri omaisuutta. Jos haluat olla onnellinen koko loppuelämäsi — auta 
muita.”  

    

Lähde: Wikisitaatit ja Ajatuksia elämästä, onnesta ja vanhenemisesta (toim. Hannu Tarmio) 
 
 

 

 

 

https://fi.wikiquote.org/wiki/Yst%C3%A4v%C3%A4
https://fi.wikiquote.org/wiki/Aika
https://fi.wikiquote.org/wiki/Matka
https://fi.wikiquote.org/wiki/Kev%C3%A4t
https://fi.wikiquote.org/wiki/Ruoka

