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C H I N A - T h i n g s To K n o w B e fo r e Yo u G o

Tourists

Johdanto
Aina kun menet vieraaseen maahan tai tapaat ihmisiä tästä maasta, kohtaat asioita,
jotka ovat erilaisia. Ihmiset syövät erilaista ruokaa, heillä on erilainen ajan, kohteliaisuuden, kunnioituksen käsitys, ja he suhtautuvat läheisiin eri tavalla. Tästä huolimatta on tavallista, että teemme yleistyksiä kokemuksiemme ja havaintojemme
mukaisesti, vaikka maan asukkaiden käyttäytyminen eroaa toisistaan. Yleistäminen
autaa meitä ymmärtämään uutta ympäristöä ja antaa meille vihjeitä oikeanlaisesta
käyttäytymisestä. Tässä on yleiskuva asioista, joita voit kohdata vieraillessasi Kiinassa
tai keskustellessasi kiinalaisten kanssa. Tosiasiassa jokainen ei käyttäydy esitetyllä
tavalla, mutta monet ovat kasvaneet ympärstössä, jossa kyseiset asiat ovat tavallinen osa elämää. Tärkeintä on lukea tätä ennakkoluulottimasti ja käyttää tätä tietoa
lähtökohtana Kiinan ja sen kulttuurin rikkauteen tutustumista varten.
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Luku 1

Vähän taustatietoa
BASIC MODULE |

Venäjän ja Kanadan jälkeen Kiina on maailman kolmanneksi suurin valtio,
sekä suurin maa Aasiassa. 9.600.000 neliökilometrin aluella asuu yli
1.300.000.000 ihmistä.

Kiinan kaupungit ovat yleensä suuria. Vuonna
2009 Kiinan yhteiskuntatieteiden akateemian
julkaistun hankkeen The official blue book
-raporttien mukaan vuoteen 2008 saakka
Kiinassa oli 118 kaupunkia, jossa asui yli miljoonaa ihmistä ja 4 kaupunkia, jossa asui yli 10
miljoonaa ihmistä. Vuonna 2011 eniten asutettuja kaupunkeja olivat: Chongquing - noin
29.190.000 asukasta, Shanghai - 23.470.000
asukasta, Peking 20.180.000, Hongkongin
aluella asuu „vain” noin 7.071.576 asukasta.
Ulkomaalaiset kutsuvat valtiota Kiinaksi.
Kiinalaiset käyttävät nimeä Kiinan kansantasavalta (Zhongguo). Menneisyydessä kiinalaiset pitivät valtiotansa maailman keskuksena. Nykyään kiinalaiset ovat edelleen ylpeitä valtiostaan ja kulttuuristaan. Jos kritisoit
Kiinaa kiinalaisen kuullen, hän voi olla hyvin
loukkaantunut. Kuten yleensä, matkustaessa
vieraaseen maahan on viisasta jättä kriittiset
mielipitteet sanomatta. Tämä erityisesti koskee aiheita, jotka ovat herättäneet Kiinan kritisointia länsimaissa, nimenomaan yhden lapsen politiikka ja ihmisoikeudet. Vältä myös näitä kolmea T:tä: Tiibet, Taiwan ja Tiananmen.
Kiinan hallituksen virallisten tietojen mukaan,
Kiinassa asuu 56 erilaista etnistä ryhmää.



Valtavana enemmistönä (enemmän kuin 90%) ovat
han-kiinalaiset, jättäen 55 ympäri maata asuvaa pienempää ryhmää. Kiinan hallitus pyrkii säilyttämään
näiden ryhmien identiteettin ja tämän takia ryhmät
on jätetty väkilukua rajoittavan lajin ulkopuolella.
Vuonna 2007 Purdun yliopistossa tehtyn tutkimuksen mukaan enemmän kuin puolet Kiinan kansalasia
väittää olevansa ateisteja. Kulttuurivallankumous on
vaikuttanut siihen paljon. Kiinassa on kuitenkin olemassa melkein joikaisen uskonnon kanattajia, esim.
taolaisuuden, buddhalaisuuden, islamin, judaismin.

t i eKt no oa w B e fo r e Yo u G o
CKHi iI nNaA -- ETnhni na gk ko
s To

Kiinassa on kuitenkin
olemassa melkein joikaisen
uskonnon kanattajia, esim.

taolaisuuden,
buddhalaisuuden,
islamin, judaismin.

Luku 1

Etniset yhteisöt
BASIC MODULE |

Länsimmäisessä kulttuurissa on tyypillistä individualistinen asenne jokaista ihmistä kohtaan. Kiinassa sen sijaan ihmisiä opetetaan
uskomaan, että yhteisö on etusijalla - sen hyvinvointi on tärkeämpi kuin yksilön onni. Näin
ollen kiinalaiset käytäyttyvät samalla tavalla
kuin muut, ajattelevat samoin kuin muut ja
tekevät päätöksiä yhdessä. Loppujen lopuksi, jos jokainen tekee asiat tietyllä tavalla, on
sen oltava järkevä. Harmonia yhteisön sisällä on tärkein arvo. Näin ollen, väkijoukosta
erottuminen, jota länsikulttuurissa pidetään
etuna, Kiinassa käsittellään negatiivisesti.
Pitää kuitenkin myöntää, että tämä muuttuu.
Nuorempi sukupolvi pyrkii olemaan yksilöllisempi vaikka lojaaliuden tunne perhettä, yhtiötä ja maata kohtaan on edellen hyvin voimakas.
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Luku 1

Arvot ja asenteet
BASIC MODULE |

Kiinalaiset pitävät taolaisuuden ja kungfutselaisuuden periaateita oman kulttuurinsa perusteena ja
nykyaikana niitä kunnioitetaan edelleen. Nämä perinteiset arvot ovat pohjimmiltaan sidoksissa pyrkimykseen harmoniaan ympäröivän maailman kanssa,
itsensä hyväksymiseen, yhtä hyvin kuin viisi kungfutselaisyyden hyvettä: hyvät tavat, viisaus, uskollisuus,
oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys.
Pahin asia kiinalaiselle on itsensä julkinen nolaaminen. Tätä voi verrattaa länsimaisiin itsekunnioituksen, kunnian ja maineen käsitteisiin. kunnianarvoisa henkilö on sellainen, joka välttää itsensä julkisen
nolaamisen ja auttaa muita olla nolaamatta itseänsä.
Kiinalaiselle julkinen nolaaminen on tragedia, ja tämä
voi johtaa välien katkeamiseen. Sen takia on tärkeä
pitää huoltä siitä, että keskustelut menevät sujuvasti.
Suora kritisointi, etenkin henkilön osalla, voi johtaa
nolaamiseen ja mahdollisen ystävyyden tai liikesuhden katkeamiseen.

Perinteisesti kiinalaiset vihaavat esittelyä. Heidän arvonsa ovat vaatimattomuus ja kohteliaisuus, joita
ymmärretään itsensä vähittelemisellä, mikä on jossain määrin samanlaista kuin länsimainen kainous.
Kiinalainen aina vähittelee itsensä ja korostaa ympärillään olevien statusta. Kun hän kuule kehua, hän pitää
sitä liiotteluna ja sanoo, ettei ole sen arvoinen.
Perinteiden kunnioittaminen on hyvin tärkeä asia
kiinalaisten elämässä. Tämä ei ole ylättävää, koska
jotkut kiinalaiset perinteet ovat jatkuneet jo vuosituhansia. Kiinalaiset ovat tietoisia siitä, kuinkä tärkeä
heidän panoksensa on maailmaan kulttuurin kehittämisen kannalta. Mitenköhän ihmiskunta olisi pärjännyt ilman paperia, tahnaa, posliinia, kymmenjärjestelmää, sateenvarjoja, silkkiä, kompasseja, kottikärryjä, kirjanpainotaitoa, ruutia, teeta, hammasharjoja
ja... vessapaperia?
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Luku 2

Lapset Kiinassa
CHILDREN MODULE |

Kiinassa rakastetaan lapsia. Heitä ei pidetä erilaisina henkilöinä,
vaan jälkeläisinä ― suvun jatkajina. Kiinalainen on koko elämänsä
sidoksissa perheeseen, joka rakastaa ja hyväksyy, mutta samaan
aikaan on kaikessa mukana ja tietää kaiken.

Kiinassa yleensä lapsia hoitavat isovanhemmat. Lapsia kannetaan aikuisten sylissä tai
selällä pidempää aikaa kuin on tapana länsimaissa. He myös nukkuvat vanhempiensa
huoneessa pidempää aikaa kuin lapset länsimmaisissa kodeissa. Uskotaan, että tämä
on huoli, joka antaa voimistaa yhtenäsyyden henkkeä, niin arvostettua kiinalaisessa
yhteiskunnasssa.

1970-luvusta lähtien, kun yhden lapsen politiikka vähittellen
otettiin käyttöön, tavalliseen kiinalaiseen perheeseen syntyy vain yksi lapsi, vaikka tämä politiikka ei ole enää niin tiukka. Osittain tämä on vaikuttanut rahavarojen lisääntymiseen.
Vanhemmilla on nyt vaaraa kasvattaa kaksi lasta, ja jotkut pystyvät maksamaan sakkoja, joita joskus määrätään toisen lapsen
hankkimisesta. Lapsi on perheessa keskeinen ― hänet kutsutaan pikkukeisariksi ― ja jopa perheissä, jotka eivät ole hyvin
rikkaita, vanhemmat pyrkivät antamaan lapsilleen kaikkien parasta. Sanotaan, että he ovat hyvin hemmoteltuja.
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Luku 2

Lapset Kiinassa
CHILDREN MODULE |

Pikkukiinalaisella ei ole paljon vapaa-aikaa.
Vanhempien mielestä liikaa vapaa-aikaa vaikuttaa
negatiivisesti opiskelun tuloksiin. Vapaa-aikana lapset voivat lennättää leijaa, harjoitella kung-futa, pelata pöytätennista tai sulkapalloa, tai harrastaa muita ulkoharrrastuksia. Vanhemmät pitävät sitä osana
lapsen yleiskehitystä.
Rakastavat kiinalaiset vanhemmat huolehtivat enimmäkseen lapsen kehityksestä. Nuoren kiinalaisen
elämäntavoitteena on kova työ ja pyrkimys täydellisuuteen. Vanhempien pitää opettaa jälkelaiselleen
taitoja, jotka ovat hyödyllisiä aikuisiässä. Kuten monissa muissa maissa, ajan tuhlaaminen television tai
videopelien ääressä pidetään negatiivisena asiana,
kuitenkin nuorempi sukupolvi viettää yhä enemmän
aikaa internetissä surfailemassa.
Yleensä kiinalainen äiti ei välitä paljon lapsen itsetunnosta. Hän osoittaa tyytymattömyytensä lapsen työn
tuloksiin avoimesti ja suoraan. Hän ei myöskään ole
hurmiossa kaikesta, mitä lapsi tekee ―jotkut asiat
ovat itsestään selviä eikä niitä tarvitse palkita. Oikeita
saavutuksia ihailee koko perhe. Aiheesta on kuitenkin
viime aikoina keskustelua Kiinan mediassa.

Vanhemmat korostavat paljon perinteistä hyvettä
dong shi, toisin sanoen opettavat lasta käyttäytymään tilanteen mukaan, milloin tahansa ja ilman
kehotusta. Lasten täytyy olla huomaavaisia ja kypsiä, ensisijaisesti huolehtia muista ja vasta sitten itsestään. Nuoren ihmisen pitää ennakoida muiden
tarpeita.
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Luku 3

Koulutus
STUDENTS MODULE |

Koulutukseen suhtaudutaan erittäin vakavasti - se on aina etusijalla
veratuna muihin asioihin. Kiinalaisilla on isot toiveet lapsiaan
kohtaan ja näin ollen he pyrkivät saavuttamaan ne. Hyvin varhaisesta
iästä lähtien lapset tottuvat kilpailemaan ja tekemään kovaa työtä
saadakseen parhaita arvosanoja.
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Kiinassa opettajia kunnioitetaan. Opettajan kutsuminen
etunimellä on epäkohteliasta. Yleinen tapa on kutsua
häntä sukunimellä ja lisätä sanan ‘opettaja’ sen perään.
Jos sinun opettajasi on nimeltään rouva Wang, sinun on
kutsuttava häntä Wang Lao Shi (Wang ‘opettaja’).

Dong shi:n lisäksi on toinenkin hyve zheng jing, eli
hyvät tavat. Nuoren kiinalaisen pitäisi olla rehellinen, hyveellinen, oikeamielinen ja tottelevainen.
Missään tapauksessa heidän ei tulisi poiketa hyväksytyistä normeista.
Koulutus Kiinassa alkaa kolmen vuoden iässä ja velvoittaa lasta tekemään perheensä ylpeäksi hyvillä
arvosanoilla. „A miinus” voi olla koko perheen tra-



gedia. Jos arvosanat eivät ole tyydyttäviä, lapsi tekee
lisää harjoituksia kotona, koska harjoitus teke mestarin.
Kiinalaiset lapset tekevät kovasti töitä – he viettävät paljon aikaa opiskelemassa ja monet heistä käyvät ylimääräisiä, vanhempiensa valitsemia kursseja.
Yleisimpiä ovat englannin kurssit, musiikin soitto, uinti
tai muut fyysiset harjoitukset.
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Luku 3

Koulutus
STUDENTS MODULE |

Koulujärjestelmässä on kolme tasoa – ala-, yläkoulu ja lukio,
jota seuraa koe ennen pääsyä yliopistoon.
Yliopiston koetta kutsutaan ‘korkeammaksi kokeeksi’ (Gao kao)
ja se suoritetaan joka vuosi kesäkuussa jokaisessa maakunnassa. Se kestää kolme päivää ja siihen sisältyy matematiikka,
kiinan kieli, vieras kieli ja valinnainen aine, joka vaihtelee sen
mukaan, mihin pääaineseen tuleva opiskelija aikoo hakea.
Vuonna 2011 Kiinassa oli 2429 virallista valtion ylläpitämää
ja yksityistä yliopistoa. Tähän lukuun eivät kuulu sotakorkeakoulut eikä Hongkongin tai Macaon yliopistot. (Kiinassa
ei ole eroa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä).
Tällä hetkellä Kiinan yliopistoissa opiskelee noin 34.000.000
ihmistä. Neljän vuoden aikana opiskelijat voivat suorittaa
kandidaatintutkinnon. Maisterintutkinnon suorittamiseen
tarvitaan yleensä kaksi tai kolme vuotta lisää. Filosofian tohtorintutkinto kestää 3 – 5 vuotta.

Vaikka moni nuori kiinalainen opiskelee yliopistossa (vuonna
2011 78.7 prosentilla koulusta valmistuneilla oli mahdollisuus
opiskella yliopistossa), opiskelijavalinnat huippuyliopistoihin
ovat tiukat.
Joskus päästäkseen huippuyliopistoon, opiskelijan on oltava
paras maakunnassa. Kilpaillu on kova ja joskus pisteen murtoluku ratkaisee, onko opiskelija päässyt yliopistoon. Jotkut
yliopistot Gao Kao:n lisäksi järjestävät omat pääsykokeensä.



t i eKt no oa w B e fo r e Yo u G o
CKHi iI nNaA -- ETnhni na gk ko
s To

Luku 3

Koulutus
STUDENTS MODULE |

Kiinalaiset kutsuvat innokkaasti opiskelijoita ulkomailta. Tietojen ja kokemusten jakaamisen lisäksi yliopiston kansainvälinen profiili laajenee ulkomaalaisten opiskelijoiden
vaihtamisen ja vierailujen avulla.
Suurin osa kiinalaisista opiskelijoista asuu kampuksella. He asuvat opiskelija-asunnoissa, missä huoneet ovat yleensä yhteisiä. Huone voi olla jaettu jopa kahdeksaan ihmisen
kesken, vaikka yleensä huoneessa on kuusi tai neljä ihmistä. Jatko-opintojen opiskelijat
jakaavat huonetta kahden kesken. Vaihto-opiskelijat eivät yleensä asu kiinalaisten opiskelijoiden kanssa.
Opiskelu korkeakouluissa on maksulllista. Jopa valtion ylläpitämissä yliopistoissa veloitetaan lukukausimaksuja. Nämä ovat isoja kustannuksia tavalliselle kiinalaiselle perheelle . Kuitenkin lapsen koulutus on koko perheelle etusijalla oleva asia. Uhrautumista
huolimatta vanhemmat ja isovanhemmat säästävät rahaa lapsen opiskelua varten.
Koulutus on tie hyvinvointiin ja hyvän työpaikan löytämiseen.
„Tule lääkäriksi, insinööriksi tai liikemieheksi” nämä ovat kiinalaisten vanhempien toiveita. Nämä ammatit ovat arvovaltaisia. Yksi syy siihen on se, että ne edellyttävät monta vuotta kestävää koulutusta ja elinikäistä opiskelua.

Tiettyjä ammatteja, liittyen eteenkin
kirjallisuuteen, kieliin tai taiteeseen ei
arvosteta niin hyvin kuin luonnon-, lääketai oikeustiedetta. Nykyaikana kuitenkin
niitä pidetään kohtullisina, jos joku pystyy
saavuttamaan korkea elämäntasoa niiden
avulla. Vanhemmat ovat yhä huolestuneet
siitä, kuinka vankka lapsensa ura on.

10
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Luku 4

Turismi ja matkustaminen
TOURISTS MODULE |

Kiinaan matkustava eurooppalainen saapuu erilaiseen maailmaan,
jossa ovat kuitenkin ystävälliset ihmiset, puhtaat hotellihuoneet ja
ryöstön vaarattomuus. Kiina on matkustajalle suhteellisen turvallinen
maa. Se on niin suuri, että saadakseen jonkinlaisen vaikutelman pitää
matkustaa paljon. Muista, ettei pelkästään ulkomaalaiset, vaan myös
miljoonat kiinalaisia pitäävät matkustamisesta

Joinakin vuoden aikoina, erityisesti kansallisina vapaapäivinä, joukkoliikenne
on varattu hyvin ajoissa. Kevätjuhlan
aikana monet kiinalaiset matkustavat
kotikaupukeihinsa ja joukkoliikenne on
ruuhkainen, että näyttä siltä, ettei jokaiselle ole siellä tilaa. Kaupungit, joissa on
yleensä tapana mennä polkupyörällä,
ovat nyt täynnä autoja ja liikenneruuhka on jokapäiväinen asia.

Lentomatkustaminen
Nykyään julkisten suhteellisten halpojen liikennevälineiden,
joilla pääsee helposti yhdeltä Kiinan alueelta toiselle, määrä on
lisääntynyt. Lennot ovat hyvin järjestettyjä ja jos vierailuaika on
rajoitettu, tämä on paras tapa päästä pisteestä A pisteeseen
B. Sanoin kuin kotimainen joukkoliikenne, myös kansainväliset
lennot ja yhteydet varataan hyvissä ajoin, eteenkin kesälomien ja
juhlien aikana, esimerkiksi jouluna, pääsiäisenä ja kiitospäivänä.

11
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Turismi ja matkustaminen
TOURISTS MODULE |

Matkustaminen junalla
Jos sinulla on aikaa ja haluat seikkailua, Kiinassa on
hyvä matkustaa junalla. Ne ovat täsmällisiä ja hyvin
toimivia, erityisesti uudet suurnopeusjunat, vaikka
ne ovat usein täynnä.
Kiinasa junalippujen myynti alkaa tiettynä päivänä ennen lähtöä. Se voi olla 10 tai 20 päivää
ennen. Lipun saadakseen on pakko tietää, milloin ne laitetaan myyntiin. Vapaapäivänä on lähes mahdotonta ostaa lippua, ihmiset norkkoilevat asemalla ja taistelevaat päästäkseen junaan.

12

Makuuvaunuissa ovat pehmeät
sängyt rikkaille matkustajille ja makuusijat niille, jotka eivät ole niin
varakkaita. Siellä on myös pehmeät
istuimet ja kovat penkit muiden yhteiskuntaluokien edustajille.
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Turismi ja matkustaminen
TOURISTS MODULE |

Kiinalaiset kansalliset vapaapäivät
Juhlapäivä

Päivämäärä

Vapaapäiviä

Uusi vuosi

1. tammikuuta

3 päivää

Kevätjuhla

Määräytyy kuukalenterin mukaan

7 päivää

Kuolleiden
muistopäivä („Puhtaan
kirkkauden juhla”)

Yleensä huhtikuussa, mutta määräytyy
kuukalenterin mukaan

3 päivää

Vappu

1. toukokuuta

3 päivää

Lohikäärmeveneiden
juhla

Kuukalenterin 5. kuun 5. päivä

3 päivää

Keskisyksyn juhla

Kuukalenterin 8. kuun 15. päivä

1 päivää

Kansallispäivä

1. lokakuuta

7 päivää

Kun teet matka
valmisteluja,
pidä mielessä,
että kansalliste
n
vapaapäivien ti
enoilla kiinalaiset ottavat va
p
pidentäkseen v aata työstä
apaa-aikaa - eri
tyisesti kevätju
hlan ja kansallispäivän lähiaik
ana. Silloin kaikki liikenteen k
ulkuneuvot ov
at
erityisen täynn
ä.
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Luku 4

Turismi ja matkustaminen
TOURISTS MODULE |

Murteet
Kiinan kielessä on paljon murteita, mutta vain kaksi niistä ovat tärkeitä: mandariinikiina
ja kantoninkiina. Mandariinikiina on hyväksytty valtion standardikieleksi sekä puhutussa
että kirjoitetussa muodossa. Molemmat ovat tonaalisia kieliä. Tämä tarkoittaa sitä, että
sanan merkitys muuttuu sävelasteista riippuen, ja jopa samalla sävelasteella lausutun
sanan merkitys voi vaihdella kontekstin mukkaan! Kuitenkin on hyödillistä osata kiinan
perusilmaisuja, koska monet kiinalaiset eivät puhu englantia.
Kiinan kielellä on kaksi muotoa: puhuttu ja kirjoitettu. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjoittaminen ei ole sanan ääntämistavan transliteraatio (kuten monissa länsimaisissä kielissä).
Apuna kiinan kielen oppimiseen on ollut monia yrityksiä romanisoida se (eli käyttää latinalaista aakkosta). Tästä on kehittynyt pinyin (äänteisiin perustava kijoitustapa), ja sitä
käytetään sekä Kiinan kouluissa että apuna kielen oppimiseen ulkomaalaisille. Siitä lähtien kun tietokoneet otettiin käyttöön, niiden käyttäjät eivät vaivaudu kirjoittamaan kiinalaisia merkkejä, vaan he yksinkertaisesti kirjoittavat sanoja pinyinilla ja varsinaiset merkit
ilmestyy näytöllä. Tietokone myös pystyy lukemaan merkkejä.

Tinkiminen
Tinkiminen on Kiinassa yleinen ilmiö. Missä tahansa olet, tiedustelu alennuksesta ei
maksa mitään. Turistien suosimmissa paikoissa voit tinkia erityisen kovasti. Voit aloittaa
jopa 10%:sta! Jos myyntipöydän haltija tai kauppias ei osaa englantia, voit helposti
komunikoida käyttämällä hänen laskinta näyttääksesi paljonko olet valmis maksamaan.
Kuten jokaisessa maassa, Kiinassakin ihmiset voivat joskus käyttää tunteilla kiristystä
houkutellakseen ostamaan enemmän tai maksamaan korkeamman hinnan. Loppujen
lopuksi kaikki riippuu siitä, kuinka paljon haluat sen tavaran ja onko se sen arvoinen.
14
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Luku 4

Turismi ja matkustaminen
TOURISTS MODULE |

Ravintolat Kiinassa ovat tupaten täynnä, meluisia
paikkoja, missä syömiseen liittyy paljon keskustelua. Monessa niistä ovat erilliset huoneet ryhmille
tai erityisia tapahtumia varten. Jos kiinalainen on
kutsunut sinut illalliselle, on tödennäköistä että
hän vie sinut sellaiseen paikkaan. Kuten monissa
muissa maissa, Kiinan ravintolavalikoima on laaja: korkeatasoisista luksusravintoiloista tavallisiin
ruokasaleihin ostoskeskuksissa. Ruokalista on
yleensä iso kirja, joka sisältää kirkkaanvärisiä kuvia
ruoasta. Joissakin niistä on englanninkielinen ruoan kuivailu, mutta monissa paikoissa tämä ei ole
vielä yleistä ja sinun pitää arvata mitä olet syömässä. Kiinalaiseen ruokailuun liittyy ollellisesti lihan
syöminen. Sianliha on yhtä suosittu kuin broileri,
ankka ja kala. Joskus sinulle näytetään elävä kala
muovipussissa ennen kun se viedään keittiöön
laitettavaksi. Et jää nälkäiseksi, vaikka olisit kasvissyöjä. Kiinalaisissa ravintoiloissa on laaja valikoima
kasvisruokia.
Matkustajille, jotka eivät halua maistaa paikkallistaa ruokaa tai välttävät kiinan kielen harjoittelua
ravintoloissa, on paljon kansainvällisiä ketjuravintoloita, kuten Pizza Hut tai McDonalds. Tosiaan
ne on sopeutettu paikkalliseen elintarvikevalikoimaan, joten ei kannata odottaa täysin samanlaista
ruokaa, jota saa kotimaassa.
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Ravintolassa syömistä
Kiinalainen ruoka on monimuotoista ja monipuolista.
Se vaihtelee alueesta riipuen, ja joidenkin alueiden
ruokalajit ovat tunnetumpia kuin toisten (kuten
Sichuan ja Guangdong). Riisi ja nuudelit ovat monien
kiinalaisten ruokalajien perusaines. Jotkut ruoat ovat
tunnettuja kansainvälisesti, esimerkiksi pekingin
ankka tai lihalla täytetyt mykyt. Älä ole yllättynyt,
jos ihmiset syö sitä, mitä länsimaiselle harvoin tulee
mieleen, kuten esimerkiksi kananjalat tai porsaan
kärsä. Kuitenkin myytti siitä, että kiinalaiset syövät
kaikkea on juuri sitä - myytti.
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Erinäisiä tapoja
Vierailemalla ulkomailla voit huomata asioita, joita paikalliset ihmiset pitävät arkisina, mutta sinun mielestäsi
ne ovat epätävällisiä tai jopa yllättäviä. Samoin asiat,
joita teet tavallisesti, voivat tahattomasti loukata muita.
Tässäkään Kiina ei ole poikeus.
Ihmiset sylkevät kaduilla useammin kuin Euroopassa,
vaikka sitä pidetään huonona käytöstapana, ja he myös
syövät äänekkäisemmin. Joskus he niistävät nenänsä
avoimesti ilman nenaliinaa. Julkisissa vessoissa ei ole
paperia. Sinun pitää ottaa omasi mukaan. Ja monissa
julkisissä vessoissa istutaan kyykkyasennossa.
Kiinalaisen mielestä monet eurooppalaisten käytöstavat ovat myös outoja: käytetyn nenäliinan laittaminen
taskuun, kynsien pureskelu, hampaiden kaivelu, huulien
koskeminen sormella ovat esimerkkejä epähygienisinä
pidetyistä asioista. Vältä irveilemistä, viittoilua ja eritysesti osoittamista sormella.

Neuvotteluun menee yleensä paljon aikaa. Pitää
pysyä kärsivällisenä, optimistisena ja rauhallisena, ja muistaa, että kiinalaiset eivät sano mielipidettään suoraan. Yleensä he mielummin välttävät riitelyä ja käsittelevät ongelman uudestaan
löytääkseen toisen ratkaisun.
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Sopimuksen tehdessä kiinalaisella liikemiehella tärkein asia
on pätevyys alalla. Liikemiehen pätevyydet kyseisella alalla
testataan jo ensimmäisen tapaamisen aikana. Liikekumpanin
taidosta riipuen, häntä joko arvostetaan tai hänen taidottomuutta
yritetään hyödyntää.
Eli jos tulee esiin ilmaisuja kuten „ehkä”, „palataan
siihen myöhemmin” tai „katsotaan”, sen pitää ymmärtää kuten „ei”. On pidettävä mielessä, että kiinan
kielessä ei ole vastinetta sanoille „kyllä” ja „ei”.
Kiinalaiset suhtautuvat hierarkiaan sekä yksityiselämässä että liiketoiminnassa äärimäisen kunnioitettavasti. Tämän takia delegaation johtajat ovat ensimmäisiä, jotka tulevat sisään ja he aloittavat neuvottelut. Neuvottelijoiden pitää selvittää että, he ovat
vastaavissa virka-asemassa. Työryhmän jäsenien pitää olla ilmaisematta mielipiteitään, jos ne eroavat
johtajien mielipiteestä.
Etiketin rikkomista pidetään kunnian loukkauksena ja
se voi estää mahdollisuuden yhteistyöhön. Jos haluat käydä kauppa kiinalaisen kanssa, et saa kritisoida
häntä avoimesti, vitsailla hänestä, tai käytätyä hänen
kanssa tavalla, joka ei vasta hänen asemaansa yrityksessä..
Täsmällisyyttä arvostetaan tosi paljon, myöhästymistä kokouksesta pidetään henkilökohtaisena loukkauksena. Kokous alkaa järjestäjän, eli työryhmän johtajan puheella. Sitä seuraa vastaus. Keskusteleminen
mitättömistä asioista on tarkoitettu hellittämään ilmapiirin ja tekemään siitä mielyttävä. Kättentaputus
voi olla tapana uuden työntekijän tervehtimiseen yrityksessä. Näitä tapoja on kunnioitettava.
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Jos haluat käydä kauppa kiinalaisen kanssa, sinun pitää tehdä paljon edustavia käyntikortteja.
Kiinalaiset arvostavat erityisesti upeita käyntikortteja. Käyntikortit pitää antaa ja ottaa molemmin käsin.
On sopimatonta laittaa kortti taskuun sen antajan
edessä. On hyödyllistä laittaa kortit eteesi pöydälle
kokouksen ajaksi, jos siellä on pöytä, silloin ne ovat
apuna nimien muistamisessa.
Sinun pitää olla viittoilematta, irveilematta, koskematta tai taputtamatta olkapäähän, hiihittämättä tai
purskahtamatta nauruun ilman syytä! Kiinalaiset arvostavat kylmää käytöstä ja rauhallisuutta. He vihaavat sormella osoittamista - jos sinun on näytettävä
jotain, tee se avoimella kädellä.

Pukukoodi
Pukeutuminen liike-elämässä on konservatiivista
- tummat puvut ja kengät, haaleat solmiot. Liikeelämän etiketin mukaan, naisillä pitää olla mekko
tai puku päällä, korot eivät saa olla liian korkeita.
Lyhyet mekot, räikeät korut tai avokaulaiset paidat eivät luo hyvää ensivaikutelmaa. Kesäaikana
miehellä ei tarvitse olla solmiota tai takkia päällä. Tummat housut ja paita avoimella kauluksella
ovat hyväksyttäviä.

Varaudu siihen, että kaupankäynnissä kiinalaisten kanssa neuvottelut vievät aikaa. Kiinalaiset
ajattelevat aikaa kosmisella tavalla ja he tekevät
pitkäaikaisia suunnitelmia. Hätäinen eurooppalainen haluaisi saada kaikki nopeasti tehtyä. Kun
eräpäivä on määritelty, on hyvä varata muutama
viikko ylimääräistä.
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Tervehdykset
Tervehdysten ja jäähyväisten pitää tulla kiinalaisten liikekumppaneden aloitteesta. Länsimmäinen
kättely yleensä hyväksytään. Kuitenkin tässä
voidaan helposti tehdä etikettivirheitä, sillä kiinalaisen perinteen mukaan kumarrus riittää.
Suudelmaa poskelle pidetään liian intiimisenä,
erityisesti ensimmäisessä tapaamisessa. On suositeltava ottaa huomioon, millä tavalla puhuttelet
kollegoja. Kiinassa sukunimi on aina ennen etunimeä, jos jollakulla on tieteellinen titteli, se sanotaan sukunimen perään. Kunnioituksen osoittamiseksi yrityksen johtajaa kutsutaan puheenjohtajaksi. Pidä mielessä, että kiinalaiset puhuttelevat
liikekumppaneita eri tavalla kuin tuttavia.

Lahjojen antaminen
Perinteisesti lahjat ovat tärkeä osa liike- ja seuraelämää. Kiinalaiset antavat lahjoja ja odottavat
vastaava käytöstä muilta. Lahjat pitää pakata kauniisti. Parhaita väreja ovat kultainen
ja punainen, tai hopeinen ja vaaleanpunainen. Ole varovainen valkoisia ja mustavärisiä
asioita kohtaan, Kiinassa molemmat ovat surun värejä. Kiinalaiset ovat pragmattisia ja tämä
näkyy lahjojen valinnassa. Hyviä liike-elämän lahjoja ovat tyylikkäät yrityslahjat, maassasi
valmistetut käsityöt, tyylikkäät työpöytäkoristeet. Lahja ei saa olla liian halpa, tämä osoittaa
kunnioituksen puutetta. Liian kallis lahja taas voi hämmentää kiinalaisia, jos heidän lahjansa
ei ole samanarvoinen. Tietyillä numeroilla on omaperäinen merkitys. Numero 4 on kieletty,
sillä se muistuttaa sanaa „kuolema”. Numero 8 suositeltava, koska muistuttaa hyvinvointia ja
kehitystä tarkoittavaa sanaa.
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Pekingit olympialaiset kissat alkoi 8. päivä 8. kuukautta vuonna 2008 kello 8.00. Numero 9 tarkoittaa
pitkäaikaista suhdetta.
Vierailujen aikana on hyvä tapa tuoda lahja isännän
vaimolle. Suositeltuja lahjoja ovat suklaa ja konjakki.
Lahjoja ei avata antajan edessä. Erään perinteen mukaista on tapa kieltäytyä lahjasta. Toisen osapuolen
tulee vaatia lahjan hyväksymistä. Sitten on pakko hyväksyä lahja ja osoittaa kiitokset. Lahjat annetaan ja
otetaan molemmin käsin.
Jotkut lahjat ovat kielettyjä. On kieletty antaa kelloja
- niiden ääni kuulostaa vievänä jonkun kuolemaan,
satenvarjot symboloi jäähyväisiä, vihreä hattu viittaa
petettyyn mieheen. Veitsetkään eivät ole sopivia lahjoja.

Yrityslounas
Liike-elämässä henkilökohtaisten suhteiden luominen
on tärkeämpää kuin viralliset tapaamiset toimistolla.
Kiinalaisen liikekumppanin luotamuksen ansaitseminen viettämällä yhteistä aikaa on avain menestykseen.
Viralliset tai epäviralliset lounaat, ovat tilaisuuksia suhteiden luomiseen, ja sinut tullaan kutsumaan niille monta kertaa. Niiden aikana keskustellaan erilaisista aiheista, ei pelkästään bisneksestä. Kiinan ihmetteleminen
ilman kritiikkiä on erittäin arvostettua ja sitä pidetään
ystävällisyyden merkkinä.
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Kutsu viraliseen juhlaillalliselle on tärkeä henkilökohtaisten suhteiden osa. Kiinalaisen perinteen mukaisesti, isäntä tapaa vieransa ovella ja saattaa hänet
pöytään, missä hänelle on määratty paikka, joka
vastaa hänen asemaansa yrityksessä. Kunniapaikka
on tarkoitettu isännälle tai vieraalle, jolla on korkein
asema. Se sijaitsee keskuksessa etelää kohti tai vastapäätä ovea. Muiden vieraiden istumapaikkoja järjestetään aseman mukaisesti niin, että korkeamman
statuksen henkilöt istuvat lähimpänä kunniavierasta.
(Jos perhe järjestää illallisen, kunniapaikalla istuu
vieras, jolla on korkein status, ja isänta istuu vähiten
arvostetulla paikalla.)
Jos istutaan pyöreässä pöydässä, kunniapaikka on
ovea vastapäätä. Muut istumapaikat järjestetään
niin, että kunniapaikan vasemmalla puolella ovat toinen, neljäs, kuudes, jne. oikealla puolella kolmas, viides, setsemmäs, jne. hierarkian mukaisesti, kunnes
ne yhdistyvät.

Ruoasta päätetään etukäteen, sinulta kysymättä, ja on turha odottaa, että saat valita itse
ruokasi. Harvoin myös kysytään, pidätkö tietystä ruokalajista.
Pyödällä on yleensä paljon ruokaa, noin 20 ruokalajea. Tällä tavalla isäntä osoittaa vieraanvaraisuutta ja kunnioitusta vieraiden kohtaan. Isäntä aloittaa aterian laittamalla parhaat palat kunniavieraan lauttaselle. Vieraan on maistettava vähän joikaista ruokaa ja on jätettävää
ruoantähteet lautaselle - tämä on merkki siitä, että on syötty tarpeeksi. Varo alkoholista
pidättäytymistä, sillä kiinalaiset suhtautuvat siihen epäluuloisesti. Tätä „testataan” aterian
loppuuvaiheessa. Ateria päättyy yleensä maljan nostamisella. Sinun on pakko juoda malja
isännän kunniaksi (tämä on osa peruskohteliaisuutta), mutta todennäköisesti sinun tulee
tehdä samaa muidenkin vieraiden kohdalla. Sinulta odotetaan, että juot maljan keralla loppuun, ja usein jos jätät läsin tyhjäksi, se täytetään uudelleen.
21
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Syömäpuikkojen käyttö
Itämaisten ravintoloiden lisääntyessä syömäpuokojen käyttö on yleistynyt Euroopassa. Niiden käytötavat Kiinassa ovat kehittyneet vuosisatojen aikana ja
kannattaa tietää perussääntöjä ollakseen antamatta
vääriä merkkejä tai loukaamatta muita.
Huonona tapana pidetään lautasen reunan naputtamista puikoilla; aikoinaan tämäntyyppistä melua pitivät kerjäläiset saadakseen huomiota.
On epäkohteliasta keihästää ruokaa syömäpuikoilla.
Kaikki, mitä on vaikea ottaa puikoilla, syödään yleensä lusikalla.
Huonona tapana pidetään puikkojen laittamista lepäämään niin, että ne osoittavat edessä istuvaa ihmistä.
Ei saa iskeä puikkoja pystyyn riisikulhoon, koska se
muistuttaa kiinalaisia suitsukkeiden polttamisesta,
joka symboloi kuoleman syöttämistä ja kuolemaa
ylipäänsä. Jos lapsi ei osaa käyttää syömäpuikkoja, tämä antaa huonon kuvan hänen vanhemmista,
koska heidän vastuulla on syömispuikkojen käytön
opettaminen lapsilleen. Perinteisesti jokainen käyttää omia puikkojaan ruoan ottamiseen omalle lautaselle tai sen laittamiseen vanhempien ihmisten tai
vieraiden lautaselle. Nykyaikana on olemassa yhteiskäytössä olevat syömäpuikot, joita käytetään ruoan
ottamiseen tarjoiluastioista. Ruoan otettua ne palautetaan astialle.
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Istuttua pöytään yleensä odotettaan,
kunnes vanhemmat ihmiset ovat ottaneet syömäpuikkonsa, ja vasta sitten
kaikki muut. Syömäpuikkoja ei käytetä
ylösalaisin; on „hyväksyttävää” käyttää niitä ‘takaperin’ sekoittamisessa
tai ruoan siirtämisessä toiselle lautaselle (jos henkilö ei aio syödä sitä).
Tätä tapaa käytetään ainoastaan jos ei
ole yhteiskäyttöön tarkoitettuja syömispuikkoja. Ei saa ‘kaivella’ tai ‘etsiä’
ruoassa mitään erityistä. Tällaista käytöstä kutsutaan joskus oman haudan
kaivamiseksi, ja sitä pidetään erittäin
epäkohteliaana. Syömäpuikkojen laittaminen kulhon päälle tarkoitta „olen
lopettanut syömisen”. Syömäpuikot
kulhon vieressä tai niille tarkoitetussa
pidikkeessä osoittavat, että henkilö on
vain pitämässä taukoa syömisestä.
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Sinetit
Länsimaissa sinettejä laitettiin tärkeille asiakirjoille
ja kirjeille. Joskus ne ilmaisevat henkilön asemaa.
Ne voivat ilmaista ammattiakin. Kiinassa on kehitetty oma sinetin versio, ja sitä käytetään vahvistamaan
laillisesti yritysten asiakirjoja. Yrityksen sinetin rekisteröi Valtion teollisuuden ja kaupan hallinto ja hyväksyy Yleisen turvallisuuden ministeriö. Yrityksellä voi
olla myös muita sinettejä yrityksen koosta ja toimialueista riipuen. Ne voi olla tarkoitettu muun muuassa sopimuksien tai talouasiakirjojen vahvistamiseen.
Ainoastaan luottamushenkilöillä ja viranomaisilla on
lupa sinettien käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että sinetti toimii varmenteena nimikirjoitukselle ja lupana
yrityksen sisällä.

Pienet yritykset eivät vältämättä käytä sinetteja
niin paljon kuin isot yhtiöt. Länsimmaisten yritysten pitää olla tietoisia siitä, että kiinalaiset yrityskumppanit voivat vaatia sinettejä asiakirjoissa,
koska ovat tietämättömiä erilaisesta yritysten toimintatavoista.
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