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Tourists

Eessõna
Kui lähete mingisse riiki või kohtate inimesi sellest riigist, kohtate alati asju, mis on
erinevad. Nad söövad erinevaid asju, nad mõistavad aega, viisakust, seda kuidas
kedagi austada ja mis on elus tähtis, erinevalt. Üsna loomulikult ja vattamata teadmisele, et ühe riigi kõik elanikud ei käitu ühtemoodi, teeme üldistusi selle põhjal,
mida näeme ja kogeme. See aitab meil aru saada uuest ümbruskonnast ja annab aimu, kuidas käituda. Siin on lühike ülevaade mõndadest asjadest, mida võite
kogeda Hiinat külastades või hiinlastega rääkides. Muidugi ei käitu kõik (hiinlased) nagu kirjeldatud, aga enamus on üles kasvatatud keskkonnas, kus meie poolt
kirjeldatu on normaalne osa ühiskondlikust elust. On tähtis lugeda seda avatud
meeltega ja kasutada antud informatsiooni stardipunktina Hiina rikkuste ja kultuuri avastamiseks.
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Peatükk 1

Lühidalt taustast
BASIC MODULE |

Hiina on maailma suuruselt kolmas riik - pärast Venemaad ja Kanadat - ja
suurim riik Aasias. Hiina territoorium on umbes 9.600.000 ruutkilomeetrit
ja seal elab rohkem kui 1.300.000.000 inimest.

Linnad on Hiinas tihti väga suured. Ametliku
sinise raamatu järgi, mis avaldati aastal 2009
Hiina Ühiskonnateaduste Akadeemia poolt, oli
kuni 2008 aastani 118 linna, mille elanikkond
ületas 1 miljoni ja 4 linna, mille elanikkond
ületas 10 miljonit. Kõige suurema elanikkonnaga linnad aastal 2011 on Chongqing umbes
29.190.000 elanikuga, Shanghai 23.470.000
elanikuga; nende järel tuleb Peking 20.180.000
elanikuga. Hong Kong’i alal elab „kõigest”
umbes 7.071.576 inimest.
Riik nimetati Hiinaks võõramaalaste poolt.
Hiinlased kutsuvad seda traditsiooniliselt
Keskkuningriigik (Zhongguo). Minevikus pidasid hiinlased tõepoolest oma riiki maailma
keskuseks. Tänapäevalgi on hiinlased väga uhked oma rahva ja kultuuri üle. Kui te kritiseerite Hiinat hiinlasele, siis võib see teda isiklikult
väga haavata. Seega, nagu reisiga teistessegi
riikidesse, on tark hoida kriitilised arvamused
endale. Nii on eriti juhtumitega, mis on tekitanud Hiina kohta kriitikat Läänes, nagu ühe
lapse poliitika ja inimõigused. Ärge puudutage
ka kolme T’d - Tiibet, Taiwan ja Tianamen.



Kohaliku Hiina valitsuse informatsiooni kohaselt elab
Hiinas 56 erinevat etnilist gruppi. Suurem enamus
(üle 90%) on Han hiinlased, jättes 55 vähemuste
gruppi elama üle kogu riigi. Hiina valitsus on huvitatud nende gruppide identiteedi säilitamisest ja selle
tõttu ei mõjuta neid gruppe populatsiooni kontrolli
käsitlevad õigusaktid.
Uurimuse kohaselt, mille viis läbi Purdu Ülikool aastal 2007, väidavad üle poole kodanikest, et nad on
ateistid. Kultuurirevolutsioonil oli sellele suur mõju.
Sellest hoolimata leiab Hiinast pea iga usu - taoismi,
budismi, islami ja judaismi järgijaid.

Sellest hoolimata leiab
Hiinast pea iga usu

- taoismi,
budismi, islami
ja judaismi
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järgijaid.

Peatükk 1

Etnilised kogukonnad
BASIC MODULE |

Individualistlikku suhtumist iga inimese suhtes nähakse tihti kui lääne kultuuri tüüpilist
nähtust. Hiinas kasvatatakse inimesi üles
usus, et kogukond tuleb esimesena - selle
heaolu on tähtsam, kui individuaalne rõõm.
Seega teevad hiinlased tihti seda, mida teised teevad; mõtlevad, mida teised mõtlevad
ja langetavad otsuseid koos. Lõppude lõpuks
kui kõik midagi teatud viisil teevad, peab sellel mõte olema. Kooskõla grupis on põhiväärtus. Järelikult rahvamassist eraldumist, mida
nähakse Läänes positiivselt, nähakse Hiinas
negatiivselt. On andmeidi, et see hoiak on
muutumas. Noorem generatsioon kupub olema rohkem individualistlik, kuigi lojaalsus perekonnale, firmale ja riigile on ikka veel väga
tugev.
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Peatükk 1

Väärtused ja suhtumised
BASIC MODULE |

Hiina inimesed peavad taoismi ja konfutsianismi põhimõtteid oma kultuuri alustaladeks ja neid hinnatakse väga tänapäevalgi. Neid traditsionaalseid väärtusi
seotakse põhiliselt ümbritseva maailmaga kooskõla
poole pürgimise, enese aktsepteerimise ja ka konfutsianismi viie vooruse - nõuetekohase käitumise, tarkuse, truuduse, õiguslikkuse ja inimlikkusega.
Hiinlase jaoks on kõige tähtsam „säilitada nägu”.
Seda saab identifitseerida läänepärase väärikuse,
au ja maine mõistega. Keegi, kes „säilitab oma näo”
ja aitab teistel oma nägu säilitada, on auväärne inimene. Hiinlase jaoks on „näo kaotamine” tragöödia. Sellele võib järgneda suhte lagunemine. Seega
on vaja tagada, et vestlused oleksid sujuvad. Otsene
kriitika, eriti inimese vaatepunkti kohta võib lõppeda
näo kaotamisega ja lõhkuda potensiaalse sõpruse või
ärisuhte.

Traditsionaalselt ei meeldi hiinlastele eputada. Nad
väärtustavad tagasihoidlikkust ja viisakust mõistetakse kui enda alahindamist, mis on enam-vähem võrdne
läänepärase tagasihoidlikkusega. Hiinlane alahindab
end alati ja rõhutab end ümbritsevate inimeste staatust. Kui ta kuuleb komplimenti, ütleb ta, et see on
liialdatud ja et ta ei vääri seda.
Traditsioonide austamisel on hiina elus väga tähtis.
See ei ole üllatav, sest mõned hiina traditsioonid on
kestnud katkematult tuhandeid aastaid. Hiina inimesed on teadlikud, kui tähtis on nende panus maailma tsivilisatsiooni arengusse. Tõepoolest, mida teeks
inimkond ilma paberi, pasta, portselani, kümnendsüsteemi, vihmavarjude, siidi, kompasside, kärude,
printimise, püssirohu, tee, hambaharjade ja ... vetsupaberita?
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Peatükk 2

Lapsed Hiinas
CHILDREN MODULE |

Hiinas jumaldatakse lapsi. Neid ei nähta eraldi olendite, vaid
järeltulijatena - päriliku liini jätkajatena. Hiinlane on lahutamatult ja
eluks ajaks seotud oma perekonnaga, mis armastab ja aktsepteerib,
aga ka osaleb kõiges ja teab kõigest.

Hiinas hoolitsevad beebi eest tavaliselt vanavanemad. Lapsi kantakse kätel või täiskasvanute seljas palju kauem, kui Läänes. Tihti
nad ka magavad oma vanemate toas palju
kauem, kui Lääne kodudes. Mõned usuvad,
et see on säärane hoolitsemine, millest saab
alguse hiina ühiskonnas nii laialt levinud kollektivism.

Alates hilistest 1970-datest, koos järkjärgulise ‘ühe lapse poliitika’ sisse viimisega, kasvatab keskmine hiina pere ühte last, kuigi
seda seadust hakatakse nüüd lõdvemaks muutma. Osalt on see
seotud jõukusega. Vanemad saavad nüüd lubada kahe lapse kasvatamist ja mõned suudavad maksta trahvi, mida vahetevahel
kehtestatakse teise lapse saamise eest. Laps on pere keskmes
- neid kutsutakse ‘väikesteks keisriteks’ - ja isegi peredes, mis
ei ole kõige rikkamad, üritavad vanemad oma lastele parimat
pakkuda. Mõned ütlevad, et nad on uskumatuld hellitatud.
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Peatükk 2

Lapsed Hiinas
CHILDREN MODULE |

Väikesel hiinlasel pole palju vaba aega. Hiina vanemad arvavad, et liiga palju vaba aega mõjub negatiivselt õpitulemustele. Õpingutest eemal viibides
võivad lapsed tuulelohesid lennutada, kung-fu’d harjutada, mängida badmintoni või teha midagi muud
värskes õhus. Vanemad näevad seda kui osa lapse
üleüldisest arengust.
Armastavad hiina vanemad muretsevad põhiliselt
oma lapse arengu pärast. Noor hiinlane peab olema tööarmastaja ja püüdlema täiuslikkuse poole.
Vanemad peavad varustama oma järeltulijaid oskustega, mis võivad täiskasvanueas kasuks tulla. Nagu
paljudes riikides, peetakse aja raiskamist teleka või
videomängude peale valeks, kuigi noorem generatsioon muutub üha rohkem internetisõbralikuks.

Traditsionaalselt ei hooli hiina ema väga oma lapse
enesehinnangust. Tema rahulolemtaust oma lapse
tööga väljendatakse otse ja keerutamata. Ta ei lähe
ka ekstaasi kõige üle, mida ta laps teeb - mõned asjad on ilmsed ja neid ei pea premeerima. Tõsiseid
saavutusi imetleb terve pere. Viimasel ajal aga on
see hiina meedias vaidluseteemaks tõusnud.

Lapse kasvatamisel pannakse suurt rõhku traditsioonilisele voorusele „dong shi”, teiste sõnadega, lapse
õpetamisele kuidas käituda vastavalt situatsioonile
igal ajal ja ilma karistust kartmata. Lapsed peaksid
olema mõtlikud ja täiiskasvanulikud, esiteks hoolima teistest ja alles seejärel endast. Noormehed
peaksid ka teiste vajadusi ette nägema.
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Peatükk 3

Haridus
STUDENTS MODULE |

Haridust võetakse väga tõsiselt - See on kõigist teistest asjadest
tähtsam. Hiinlastel on oma laste suhtes kõrged ootused ja järelikult
püüavad neid saavutada. Väga noorest east peale harjutatakse lapsi
võistluste ja parimate hinnete jaoks kõvasti töötama.

Õppimine p
õhineb tihti
mäluharjutu
et kirjutada
stel. Juba n
, peavad noo
oorena,
red hiinlase
re koguse tä
d
meelde jätm
hemärke. Se
as
ega on arusa
tustel on täh
adav, et mälu uutis osa harid
harjuussüsteemis
.
Hiinas koheldakse õpetajaid suure austusega.
Ebaviisakaks petakse õpetaja eesnime pidi kutsumist.
Tavaliselt kasutatakse perekonnanime ja sõna „õpetaja”.
Seega, kui teil on õpetaja nimega Pr.Wang, võite teda
kutsuda Wang Lao Shi (Wang ‘õpetaja’).

Dong Shi’st eraldi on ka voorus „zheng jing”, või sobilikkus. Noor hiinlane peaks olema truu, auväärne,
vooruslik, õiglane ja kuulekas. Mitte mingil juhul ei
tohi nad eksida kõrvale heaks kiidetud normidest.
Hiinas algab haridus kolmandast eluaastast ja sellega koos et kohustus teha oma pere uhkeks häid
tulemusi saavutades. „5- „ võib olla peretragöödia.
Koolihinded, mis ei ole rahuldavad, viivad tundide-



pikkuste lisaharjutusteni kodus,järgides reeglit „harjutamine teeb meistriks”.
Hiina lapsed on väga töökad - nad veedavad tunde
raamatutega ja paljud käivad lisatundides, mis nende
vanemad on valinud. Need on tihti Inglise keele tunnid, muusikainstrumentide mängimine, ujumine ja
muu füüsiline tegevus.
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Peatükk 3

Haridus
STUDENTS MODULE |

Koolisüsteemis on kolm taset - algkool, keskkool ja kõrgkool enne eksameid, et minna ülikooli.
Ülikoolieksamit kutsutakse „kõrgem eksam” (Gao kao) ja seda
korraldatakse iga aasta juunis, igas provintsis. See kestab kolm
päeva ja sisaldab matemaatikat, hiina keelt, võõrkeelt ja lisaainet, mis varieerub põhiaine järgi, mida tulevane üliõpilane
tahab õppida.

Aastal 2011 oli Hiinas 2429 heaks kiidetud riigi- ja eraülikooli. See number ei sisalda endas sõjaväeülikoole ega Hong
Kongi või Macau ülikoole. (Hiinas ei eristata kolledžeid ega
ülikoole). Hetkel õpib umbes 34.000.000 inimest hiina ülikoolides. Tavaliselt pärast nelja aastat saavad õpilased bakalaurusekraadi. Et saada magistrikraad, peab õppima veel
2-3 aastat. Doktorikraadid võtavad tavaliselt 3-5 aastat.

Kuigi paljud noored hiinlased käivad ülikoolis (aastal 2011
oli 78,7%-l kõigist koolilõpetajatest võimalus minna ülikooli)*, on konkurents parimatesse ülikoolidesse väga tihe.
Mõnikord peab olema provintsi parim õpilane, et pääseda
parimasse ülikooli. Konkurents on tihe ja mõnikord saab
määravaks murdarv punktist, kas õpilane võetakse vastu või
mitte.Mõned ülikoolid teevad oma eksameid, lisaks „Gao
Kao”’le, otsese sissepääsutestina.



CHHI IINNAA -- m
T hi di nagos l To
e k sKvnaojw
a tBeeafo
d ar ee Yo
n nue G
moi n e k u t

Peatükk 3

Haridus
STUDENTS MODULE |

Hiinlased kutsuvad entusiastlikult välisõpilasi. Lisaks soovile jagada teadmisi ja kogemusi, rikastub läbi üliõpilasvahetuste ja külastuste ülikooli rahvusvaheline profiil.
Enamus hiina üliõpilasi elab ülikoolilinnakus. Nad elavad ühiselamutes kus peaaegu alati jagatakse tube mitme inimese vahel. Üliõpilane võib leida end elamas ühes toas kuni
8 teise inimesega, kuigi enamus ajast on seal 6 või 4 toakaaslast. Aspirantuuris võib
eeldada ühes toas kahte üliõpilast. Rahvusvahelised tudengid ei ela tavaliselt hiina üliõpilastega samas toas.
Hiinas ei ole kõrgem haridus tasuta. Isegi riigikoolid tahavad õppemaksu. Tavalise hiina
pere jaoks on see suur kulutus. Siiski on lapse haridus pere jaoks prioriteet. Vanemad
ja vanavanemad säästavad raha lapse hariduse jaoks isegi suurte ohveruste hinnaga.
Haridust nähakse kui teed heaolu ja hea tööni.
„Hakka arstiks, inseneriks või äriinimeseks”- need on hiina vanemate kolm soovi. Neid
nähakse prestiižsete ametitena. Üks põhjus, miks neid nähakse nii kõrgetena, on see,
et nad nõuavad pikka haridusteed ja eluaegset õppimist.

Kuigi teatud ameteid, näiteks kirjanduse,
keelte või kunstiga seotuid, ei väärtustata
nii kõrgelt kui teadust, meditsiini või õigusteadust, on suhtumine positiivne kui keegi
tänapäeval mõne säärase ametitega elamist
suudab teenida. Vanemad on siiski mures
oma lapse karjääri stabiilsuse pärast.

10
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Peatükk 4

Reisimine ja turism
TOURISTS MODULE |

Hiinasse reisiv eurooplane kohtub erineva maailmaga, kuid ikkagi
maailmaga, kus on sõbralikud inimesed, puhtad hotellid ja pole
varguseohtu. Hiina on suhteliselt ohutu riik turistide jaoks. See
on nii suur riik, et seda tõeliselt tunnetada, peab ringi reisima.
Jätke meelde, et mitte ainult välismaalastele, aga ka miljonitele
hiinlastele meeldib reisida.

Mõned ajad - eriti riiklikud pühad- broneeritakse vara. Kevadpühal võtavad
enamus hiinlased ette reisi tagasi oma
kodukohta ja transpordisüsteem muutub nii ülerahvatatuks, et tundub nagu
poleks kellegi jaoks kohta. Linnad ise,
kunagised jalgrattaprovintsid, on nüüd
autosid täis ja liiklusummikud on tavalised.

Lennureisid
Olemas on üha kasvav arv küllaltki odavaid lennuliine mis viivad
teid ühest Hiina regioonist teise. Lennud on hästi organiseeritud
ja tõhusad ning nende jaoks, kellel on vähe aega, on see parib
viis saada punktist A punkti B. Nagu siselennud kus kõik kohad
on varakult broneeritud, on ka rahvusvahelised lennud tüüpiliselt suvevaheajal ja pühade - nagu jõulud, lihavõtted ja tänupühad - ajal üle koormatud.

11
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Peatükk 4

Reisimine ja turism
TOURISTS MODULE |

Rongireisid
Kui teil on aega ja otsite seiklusi, on rongid Hiinas
hea viis reisimiseks. Nad on täpsed ja tõhusad - eriti
arvestades suurt arvu uusi kiirronge mida ehitatakse
- kuigi nad on tihti uskumatult ülerahvastatud.
Hiinas saabuvad rongipiletid müügile täpsetel päevadel enne lahkumist. See võib olla 10 kuni 20 päeva.
Peate teadma, millal nad müügile tulevad, et pilet saada. Pühade ajal on pea võimatu piletit osta - inimesed
on rongijaamades laagris ja rüselevad, et peale saada.

12

Magamiskohtadega rongides on pehmed voodid rikastele reisijatele, kõvad voodid neile, kellel pole nii palju
raha. On ka pehmed ja kõvad istmed
teistele ühiskonnaklassidele.
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Reisimine ja turism
TOURISTS MODULE |

Hiina rahvuslikud pühad
Püha

Kuupäev

Mitu päeva kestab

Uusaasta

1. jaanuar

3 päeva

Kevadfestival

Liigub vastavalt kuutsüklile

7 päeva

Qinming’i festival

Tavaliselt aprillis, aga liigub kuutsükliga

3 päeva

Kevadpüha

1. mai

3 päeva

Draakonilaeva festival

kuukalendri viienda kuu kuu viies päev

3 päeva

Kesksügise päev

15. august, kuukalendri järgi

1 päev

Rahvuspäev

1. oktoober

7 päeva

Reisiplaane teh
eks tuleks
meeles pidada
, et paljud hiin
lased võtavad
end töölt vaba
ks
ka pühade eels
etel ja järgsete
l
päevadel - eriti
Kevadfestivali
ja
Rahvuspüha aja
l. Sel ajal on kõ
ik
transpordivahe
ndid eriti ülera
hvastatud.
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Peatükk 4

Reisimine ja turism
TOURISTS MODULE |

Murded
Eksisteerib palju erinevaid hiina keele murdeid, aga kaks neist on kõige olulisemad: mandariini ja kantoni, kuigi mandariinist on kujunemas standard kogu riigi jaoks nii kõnes kui
kirjas. Mõlemad on toonikeeled. See tähendab, et sõna tähendus võib muutuda toonist
sõltuvalt - ja isegi sama tooni kasutades, võib sõna tähendus kontekstist sõltuvalt muutuda. Sellest hoolimata on väga kasulik teada mõndasid põhiväljendeid hiina keeles, sest
paljud hiinlased ei räägi veel inglise keelt.
Hiina keelel on kaks külge - kirjakeel ja kõnekeel. See tähendab, et kirjutatu ei väljenda,
kuidas see sõna kostub (nagu on läänepärases kirjasüsteemis). Et aidata hiina keelt õppida, on olnud mitu katset seda romaniseerida (st. kasutada lääne tähestiku vormi). mille
tulemusena on loodud pinyin - hiina keele kirjutamine häälduse kohaselt - mida kasutatakse nii Hiina koolides kui ka välismaalasi hiina keele õppimisel aidates. Arvutiajastu saabumisest alates kirjutavad arvutikasutajad (selle asemel, et end hiina tähemärkide kalligraafiaga vaevata) sõna pinyinis ja vajalikud tähemärgid ilmuvad ekraanile. Arvuti suudab
neid tähemärke ka lugeda.

Kauplemine
Kauplemine on Hiinas väga levinud. Ükskõik kus olete, ei tule kahjuks küsida, kas saaksite
allahindlust. Turismipiirkondades saab eriti kõvasti kaubelda. Võite alustada isegi 10%-st.
Seal, kus tänavakaubitsejad või poemüüjad inglise keelt ei räägi, võite kasutada nende
kalkulaatorit, et näidata, kui palju olete nõus maksma. Nagu igas riigis, võivad inimesed
kasutada emotsionaalset väljapressimist, et teid rohkem maksma panna. Lõppude lõpuks
loeb see kuidas teie tunnete palju miski väärt on ja kas te tõeliselt tahate seda.
14
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Peatükk 4

Reisimine ja turism
TOURISTS MODULE |

Hiina restoranid on tihti rahvast täis kohad, kus
söömist saadab valju lakkamatu jutuajamine.
Mõndades restoranides on eraldi kõrvalruumid
seltskondadele tähtsate sündmuste puhuks ja kui
teid kutsutakse hiinlase poolt õhtusöögile, siis
võidakse ka teid viia ühte sellisesse kõrvalruumi.
Nagu igas riigis, on ka Hiinas suur valik restorane luksuslikest tipprestoranidest toidunurkadeni ostukeskustes. Menüü, mis teile antakse, on
tihti suur raamat erksavärviliste toidupiltidega.
Mõndades võib olla ka toidu kirjeldus inglise keeles, aga paljudes seda ei ole ja saate ainult arvata,
mida te sööte. Hiina köök sisaldab endas palju lihasöömist. Sealiha on sama populaarne, kui kanaliha, pardiliha ja kala. Teile võidakse isegi näidata
elus kala kilekotis, enne kui see viiakse tagaruumi
ja teie jaoks ära küpsetatakse. Kui aga olete taimetoitlane, ei jää te samuti nälga. On suur hulga väga
maitsvaid taimseid roogi, mille hulgast valida.
Reisijatele, kes ei taha maitsta kohalikku toitu või
kes on väsinud püüdlustest hiina restoranides
oma hiina keelt kasutada, on saadaval üha suurenev arv rahvusvahelisi toidukette nagu Pizza Hut
ja McDonalds. Muidugi on neid kohandatud vastavalt kohalikule maitsele, seega ärge lootke leida
täpselt sama toitu, mida kodus leiate.
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Väljas söömine
Hiina köök on väga peen ja mitmekesine. Toit varieerub erinevates piirkondades - mõne piirkonna
toidud on kuulsamad, kui teised (näiteks Sichuan
või Guagdong.) Riis ja nuudlid on põhitoiduained
enamuses hiina roogades. Mõndasid roogi tuntakse
rahvusvaheliselt, näiteks Pekingi part või pelmeenid lihasisuga. Ärge üllatuge, kui inimesed söövad
asju,millede söömist lääne inimesed isegi ei kaaluks
- näiteks kanajalad või seakärsad. Kuigi müüt, et hiinlased söövad kõike ongi lihtsalt müüt.
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Erinevad kombed
Teise riiki reisimisel näete vältimatult asju, mida inimesed leiavad normaalsed olevat, kuid mis teile tunduvad
ebatavalised või üllatavad. Samamoodi võivad asjad,
mida teie loomulikuks peate, teisi solvata. Hiina ei ole
selles suhtes erand.
Kuigi seda peetakse halvaks kombeks, sülitavad inimesed tänavale rohkem, kui Euroopas, ja nad söövad
häälekamalt. Mõnikord nad ka nuuskavad avalikult oma
nina ilma taskurätita. Avalikes tualettides ei ole paber
alati saadaval. Peate kasutama enda oma. Ja paljud avalikud tualetid on kükitades kasutamiseks mõeldud.
Hiinlased arvavad, et paljud euroopa kombed on samuti üsna imelikud: kasutatud salvrättide taskusse tagasi
panemine, küünte närimine, hammaste puhastamine
hambaorgiga ja oma sõrmedega suu katsumine on nende jaoks ebahügieeniline. Vältige nägude tegemist, žestide kasutamist ja eriti näpuga näitamist.

Läbirääkimised kestavad tavaliselt üpris kaua.
Peab olema kannatlik ja rahulik ning meeles pidama, et hiinlased ei ütle oma arvamusi otse
välja. Traditsiooniliselt nad pigem väldivad vastasseisu, püüavad probleemiga veel kord tegeleda ja leida uus lahendus.
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Hiina äriinimestele on lepingut tehes kõige tähtsam töövõtja
pädevus. Nad kontrollivad tema teadmisi spetsiifilise ala suhtes
esimese kohtumise ajal. Olenevalt oma äripartneri teadmistest
nad kas austavad teda või üritavad teda ära kasutada tema
teadmiste puudumise tõttu.
Seega, kui kasutatakse väljendit nagu: „võibolla”, „me
tuleme hiljem selle juurde tagasi”, või „me vaatame”,
peaks neid mõistma kui „ei”. Tuleb meeles pidada, et
hiina keeles ei ole vasteid sõnadele „ei” ja „jah”.
Hiina inimesed kohtlevad hierarhiat eraelus ja äris
äärmise austusega. Seega, delegatsiooni juhid on
esimesed, kes sisenevad konverentsituppa ja nemad
peavad läbirääkimisi. Partnerid peavad hoolitsema
selle eest, et nende esindajal on samasugune positsioon/ametinimetus. Meeskonna liikmed peaksid
vältima juhi omadest erinevate arvamuste avaldamist.
Etiketi rikkumist näevad hiinlased, kui au määrimist
ja võivad koostöö võimaluse maha matta. Kui tahate
hiinlastega äri teha, ei tohi te neid avalikult kritiseerida, teha nende üle nalja või kohelda neid viisil, mis ei
ole vastavuses nende positsiooniga firmas.
Täpsust hinnatakse väga - koosolekule hilinemine
on isiklik solvang. Koosolek algab võõrustaja - meeskonna juhi - tervituskõnega. Sellele tuleks samaga
vastata. Igapäevastest asjadest lobisemine peaks
atmosfääri mugavamaks ja meeldivamaks muutma.
Aplaus on viis kedagi firmasse tuleku puhul tervitada. Sellel peaks samaga vastama.
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Kui tahate hiinlastega äri teha, peaksite endale tegema palju nutikaid visiitkaarte - nad hoolivad väga kaardi ilusast esitlusest. Visiitkaarte tuleks anda ja vastu
võtta kahe käega. On ebaviisakas panna visiitkaart
taskusse omaniku ees. Tihtipeale on kasulik asetada
visiitkaardid koosoleku ajaks enda ette lauale (kui on
laud), et meeles pidada nimesid.
Te ei tohi kasutada žeste, teha nägusid, kedagi puudutada või õlale patsutada, itsitada või naerma hakata! Hiinlased väärtustavad tagasihoitud käitumist
ja rahulikkust. Nad vihkavad näpuga näitamist - kui
tahate millelegi osutada, tehke seda avatud käega.

Riietus
Äririietus on konservatiivne - tumedad ülikonnad
ja kingad, tagasihoidlikud lipsud. Ärietiketis eeldatakse, et naised kannavad kleite või ülikondi,
mitte liiga kõrgeid kontsi. Minikleidid, kirevad
ehted ja madala dekolteega pluusid ei loo head
muljet. Suvel ei pea mehed kandma lipse ega
pintsakuid; tumedad püksid ja lahtise kaelusega
särk on lubatud.

Hiinlastega äri tehes pidage meeles, et läbirääkimised võtavad aega. Hiinlased käsitlevad aega
„kosmilises” kontekstis ja teevad alati pikaajalisi
plaane. Kärsitud eurooplased tahavad kõik kiiresti tehtud saada. Kui määratakse tähtajad, on hea
varuda endale paar nädalat reservi.
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Tervitused
Tervitusi ja hüvastijätte peaks algatama hiina partner. Tavaliselt on läänepärane käesurumine vastuvõetav. Siiski, võib juhtuda viga, sest hiina traditsioonide kohaselt on kummardus piisav. Suudlus
põsele peetakse liiga intiimseks - eriti esimesel
kohtumisel. On soovitatav ka tähele panna, kuidas pöördute oma partneri poole. Hiinas öeldakse perekonnanimi alati enne eesnime; kui kellelgi
on teaduskraad, tuleks see öelda pärast perekonnanime. Austusavaldusena pöördutakse firmajuhi
poole kasutades sõna „eesistuja”. Pidage meeles,
et hiinlastele ei meeldi oma äripartneritega familiaarne olla.

Kingituste andmine
Tähtis osa ärist ja ühiskondlikest suhetest on traditsionaalsed kingitused. Hiinlased annavad
kingitusi ja eeldavad, et teised teevad sama. Kingitus peab olema ilusti pakitud. Kõige paremad
värvid on kuldne ja punane või hõbe ja roosa. Olge valgete või mustade asjadega ettevaatlikud,
sest hiinas on need leinamise värvid. Hiinlased on pragmaatilised ja seda näeb nende suhtumises kingitustesse. Head ärikingitused on elegantsed ettevõtte vidinad, käsitöö teie riigist,
elegantsed lauakaunistused. Kingitus ei tohi olla liiga odav, mis näitab austuse puudumist, ega
liiga kallis, mis võib olla piinlik, kui nende kingitus ei ole sama väärtuslik. Mõndadel numbritel
on eriline tähendus. Number „4” on keelatud - see meenutab sõna „surm”. Number „8” on hea,
sest see on sarnane sõnale, mis tähendab edukust ja arengut.
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Pekingi Olümpiamängud algasid kaheksanda kuu kaheksandal päeavl, aastal 2008, kell 8. Number „9” kujutab pikaaegset suhet.
Kodukülastuste ajal on suuresti väärtustatud võõrustaja naisele kingituse andmine. Šokolaad ja konjak on sobilikud. Kingitusi ei pakita lahti kinkija ees.
Ühe traditsiooni järgi peate teesklema, et te ei taha
kinki vastu võtta. Teine pool peab peale käima. Siis
on vaja kingitus vastu võtta ja vaikselt, kuid tänulikult
eemalduda. Kingitusi antakse ja võetakse vastu kahe
käega.
Mõned kingid on keelatud. On vastuvõetamatu kinkida kell (nad kostuvad, nagu nad mõistaks kedagi
surma), vihmavari (see võib sümboliseerida hüvastijättu) ning roheline müts näitab reedetud abikaasat.
Ka noad pole head kingitused.

Äri õhtusöögid
Isiklike suhete loomine on palju tähtsam kui ametlikud
koosolekud kontoris. Oskus koos aega veetes hiina partneri usaldus võita on edukuse võtmeks. Õhtusöögid, ametlikud või mitteametlikud, on viis suhete loomiseks ja võite avastada, et teid kutsutakse paljudele. See on võimalus erinevatel teemadel (mitte ainult äri) vestluste jaoks.
Hiina kohta huvi üles näitamine, ilma kriitikata, on kõrgelt
hinnatud ja seda nähakse sõbralikkuse märgina.
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Kutsed õhtubankettidele on tähtis osa isiklikes suhtes. Hiinlane eeldab, et võõrustaja tervitab teda uksel ja juhib ta laua ääres kohani, mis vastab tema auastmele firmas. Auiste, mis on hoitud võõrustajale,
või kõrgeima staatusega külalisele, asub keskel ja on
näoga ida või ukse poole. Istumist korraldatakse selle järgi, kelle staatus on kõrgem, kõrgema staatusega
inimesed istuvad auistmele lähemal. (Kui perekond
korraldab banketi, on auiste kõrgeima staatusega külalisele ja majaperemees võtab kõige vähem silmapaistva istme.)
Kui kasutatakse ümmargust lauda, on auiste see, mis
on näoga ukse poole. Istmed, mis jäävad auistmest
vasakule poole, on tähtsuse järjestuses teine, neljas,
kuues jne; samal ajal need, mis on paremal, on tähtsuse järjestuses kolmas, viies, seitsmes jne. kuni mõlemad pooled ringiga kokku saavad.

Menüü otsustatakse sinu eest, või on juba enne otsustatud, ja sa ei tohiks eeldada, et saad
ise roa valida, või et sinult küsitakse, kas sulle teatud toit meeldib.
Laual peaks olema mitmeid roogi - umbes 20. See on viis, kuidas näidata külalislahkust ja
võõrustaja austust külaliste suhtes. Võõrustaja alustab pidusööki, asetades parimat rooga
aukülalise taldrikule. Külalisel on sobilik maitsta natuke igast roast ja jätta natuke ülejääke
taldrikule - see on märk mis näitab, et on küllalt söödud. Vaadake ette! Hiinlased suhtuvad
alkoholi mitte tarbimisse kahtlusega. Seda testitakse tihti eine lõpus. Eined lõppevad tihti
mitmete toostidega. Kindlasti peate ütlema toosti oma võõrustaja auks (see on viisakus),
aga ilmselt peate ütlema toosti ka mitme teise inimese auks. Teist oodatakse, et kummutate
oma joogi korraga alla ja kui klaasi jääb tühjaks, täidetakse see uuesti.
21
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Söögipulkade etikett
Söögipulkade kasutamine muutub Euroopas idamaiste restoranide arvu kasvuga levinumaks. Hiinas on
etikett, mis käib nende kasutamise kohta, arenenud
sajandite jooksul ja on kasulik sellest midagi teada,
et mitte saata välja vale signaali ja kedagi solvata.
On halb komme koputada oma söögipulkadega kausi
ääre vastu; kunagi tegid kerjajad sellist häält, et tähelepanu saada. On ebaviisakas toitu pulgaga läbistada. Traditsiooniliselt süüakse toitu, mida on pulkadega liiga raske süüa, lusikaga. On ebaviisakas panna
pulgad lauale nii, et need on suunatud teiste laua
ääres istujate poole. Säägipulki ei tohi jätta riisikaussi
püstiselt, sest see meenutab rituaalset viirukipõletamist, mis sümboliseerib surnute „toitmist” ja surma
üleüldiselt. Söögipulkade valesti hoidmine annab
lapse vanematele halva maine, sest neil on vastutus õpetada oma laps söögipulki korralikult hoidma.
Traditsioonilselt kasutab igaüks oma söögipulki, et
tõsta sööki nõudest oma kaussi või et tõsta toitu vanemate või külaliste kaussi. Tänapäeval on kasutusel
serveerimiseks mõeldud söögipulgad - „kogukonna
söögipulgad”. Neid kasutatakse toidu võtmisel serveerimisalustelt; need pannakse pärast söögi tõstmise lõpetamist alusele tagasi.
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Kui istutakse einestamiseks laua taha,
on levinud tava lasta vanematel oma
söögipulgad enne teisi üles tõsta.
Söögipulki ei tohiks kasutada pahempidi; neid võib kasutada tagurpidi, et
segada või panna toitu teisele taldrikule (kui inimene ei kavatse seda
süüa). Seda meetodit kasutatakse ainult siis, kui puuduvad serveerimiseks
mõeldud söögipulgad.
Ei tohiks millegi leidmiseks „kaevata”
või „otsida” oma toidus - seda tuntakse mõnel juhul kui „oma haua kaevamist” või „hauakaevamist” ja loetakse
väga halvaks kombeks.
Söögipulkade asetamine kausile
tähendab „ma olen lõpetanud”.
Söögipulkade asetamine kausi kõrvale
või söögipulga alusele tähendab,
et tehakse lihtsalt paus söömises.
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Chop
Läänes kasutati tähtsate dokumentidel ja kirjadel
pitsateid. Pitsat näitas, kes kirja saatis. Mõnikord
näitas see ka kirja saatja staatust. Mõnikord näitas
see ametit. Hiinas on säilitatud oma versioon pitsatist, mida kutsutakse chop’iks ja seda kasutatakse, et
legaalselt autoriseerida äridokumente. Firma chop
registreeritakse Tööstus-ja Kaubanduskoja juures ja
see kiideakse heaks Avaliku Julgeoleku Büroo poolt.
Firmal võib olla ka teisi chop-e olenevalt äritegevuse
suundadest ja organisatsiooni suurusest. Need võivad olla näiteks lepingute või rahaliste dokumentide
jaoks. Ainult kõrgetel positsioonidel, usaldatud ja
autoriteetsed inimesed võivad kasutada chop’e. See
tähendab, et chop võib toimida firma-sisese autoriseerimise vahendina.

Väiksemad firmad ei pruugi chop’e nii palju kasutada kui suuremad ettevõtted. Lääne firmad peavad olema teadlikud, et hiina äripartnerid, kes ei
ole teadlikud äripraktika erinevustest, võivad küsida dokumentidele pitsateid ja chop’e.
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