
 

 

 

Tutustutaan toiminnallisesti kiinalaisen uudenvuoden juhlintaan.  

Kiina 

- A4-arkki punaista paperia per lyhty 

- Lyijykyniä, saksia, viivoittimia ja nitoja 

- ”Lala-lala-laa laulaa saan -laulunsanat”-PDF 

- Video: ”La la laulaa saan -laulu suomeksi” (2:59) 

- Video: ” La la la laulaa saan -kiinaksi, Helsingin kiinalaisen srk:n lapsikuoro” (2:17) 

- Tietokone ja datatykki videoiden katseluun (ja mahdollisesti kuvien näyttämiseen) 

- Tämä PDF eli työskentelyohje 

- ”Kiinalainen uusivuosi -taustamateriaali”-PDF (Voit halutessasi tutustua 

taustamateriaaliin ja kertoa siitä askartelun pohjustamiseksi) 

(- LED-tuikku lyhdyn sisälle tai/ja narua lyhtyjen ripustamiseen) 

 

 

alakoulu, nuoriso- ja 

rippikoulutyö 

 

ryhmä 

 

45 min 

 

kulttuuri 



 

 

Toivota osallistujat tervetulleiksi. Kerro, että tarkoituksena on tutustua kiinalaiseen 

uuteenvuoteen askartelemalla. 

Halutessasi voit myös kertoa pääkohdat taustamateriaalista (”Kiinalainen uusivuosi”) tai 

muutoin virittää osallistujia Kiina-teemaan. Voit myös näyttää kuvia lyhdyistä. Jaa 

osallistujille tarvittavat materiaalit. Pohjusta askartelua ainakin seuraavasti: 

Lyhtyjuhlaa (yuanxiaojie) vietetään kiinalaisen kalenterin mukaisen vuoden ensimmäisen 

kuukauden 15. päivänä. Se on kiinalaisen uudenvuoden (chunjie) päätöspäivä. 

 
 

Ohjaa osallistujat valmistamaan oma lyhty: 

Leikkaa ensin lyhdyn kahvaksi noin 1 cm suikale A4-arkin pitkältä sivulta. Leikkuu on 

helpointa, jos vedät lyijykynällä ja viivaimella leikkuumerkin. 

Taita sitten arkki pitkittäin kahtia. 

Mittaa viivaimella noin 2 cm marginaali pitkiin sivuihin ja vedä viiva kevyesti lyijykynällä. 

Tee taitokset viivan kohdalle ja suorista paperin reunataitokset uudelleen. 

Leikkaa sitten silmämääräisesti tai mitaten noin 1,5 cm levyisiä viiltoja reunataitokseen 

asti. Pysähdy jokaisessa viillossa siihen.  



 

 

Lopuksi avaa paperi ja pyöristä renkaaksi. 

Nido niitillä ensimmäinen ja viimeinen viilto ylä- ja alareunasta toisiinsa. Liimaa tai nido 

lyhtyyn myös kahva. 

Lyhdyt voi koristella myös kultapaperilla tai -kynällä haluamallaan tavalla. Lyhtyjen 

sivusuikaleisiin voi kirjoittaa myös arvoituksia, kuten kiinalaisessa Lyhtyjuhlan lyhdyissä. 

Lyhdyn sisään voi laittaa led-tuikun palamaan. Vaihtoehtoisesti kauniin punaisen 

lyhtyrivistön voi ripustaa naruun ja roikkumaan tilaan. 

 

Viettäkää lyhtyjuhlaa! 

Katsokaa ensin ”Lala-lala-laa laulaa saan” –laulu kiinaksi (2:17) ja ”Lala-lala-laa laulaa 

saan” –laulu suomeksi (2:59). Opetelkaa laulu. Voit näyttää myös laulun sanat 

tietokoneelta. 

Voitte lukea lyhtyjen arvoituksia vuorotellen ja keksiä niihin ratkaisuja. 

 

Kiitä osallistujia. Anna lopuksi mahdollisuus jakaa ajatuksia ja/tai esittää kysymyksiä. 


