
HANYU YING汉语营
Lukiolaisten Kiina-leiri 11. – 12.4.2014

Hei Kiinan kielestä ja kulttuurista kiinnostunut lukiolainen!

Yanzu – kiinan kieltä lukioissa -hanke järjestää opiskelijoille Kiina-leirin 11. – 12.4.2014 
Kisakalliossa Lohjalla.

Mikä ihmeen Yanzu? Yanzu-hanke on Vaskivuoren lukion koordinoima ja Opetushallituksen 
tukema kansainvälisyyshanke, jonka tavoite on vakiinnuttaa kiinan kielen opiskelu Suomen 
lukioissa. Taustalla on huomio kiinan kielen jatkuvasti kasvavasta merkityksestä. Voit tutustua 
Yanzun toimintaan tarkemmin netissä osoitteessa www.yanzu.fi. Tule ihmeessä myös tykkäämään 
Facebook-sivustamme: www.facebook.com/yanzukiinankieltalukioissa. 

Leirillä on luvassa monipuolista omakohtaista tutustumista kiinalaiseen kulttuuriin, esimerkiksi:

- Peking-oopperaa (tule näkemään ja myös itse oppimaan Peking-oopperaa suomalaisen 
megagurun Antti Silvennoisen kanssa!)

- kalligrafiaa (opi kirjoittamaan kiinalaisia kirjoitusmerkkejä tavalla, jota kaverit varmasti  
myöhemmin kadehtivat)

- wushua eli tutustumista kiinalaisiin taistelulajeihin!

- muuta liikunnallista ohjelmaa Kisakallion siihen tarjoamia huikeita mahdollisuuksia 
hyödyntäen (katso tarkemmin alla olevasta ohjelmasta)

Leirille valitaan hakemusten perusteella 20 osanottajaa. Valinnan suorittaa Yanzu-hankkeen 
ohjausryhmä opiskelijoiden vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Vapaamuotoisen hakemuksen 
yhteydessä jätetään myös ilmoittautumis- ja sitoumuslomake.

Ohjeita vapaamuotoisen hakemuksen laatimiseen:
Kerro omasta innostuksestasi Kiinan kieleen ja kulttuuriin ja kerro, miksi juuri sinut pitäisi valita  
leirin osanottajaksi. Pituus korkeintaan yksi sivu.

Ilmoittautumiset lähetetään sähköpostin liitetiedostona tai postitse viimeistään 10.3.2014. 
Hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta 24.3. mennessä. 
sähköposti: velimatti.palomaki@eduvantaa.fi
posti: Veli-Matti Palomäki, Vaskivuoren lukio, Virtatie 4, 01600 Vantaa.

http://www.yanzu.fi/
mailto:velimatti.palomaki@eduvantaa.fi
http://www.facebook.com/yanzukiinankieltalukioissa


Aikataulu:

Pe 11.4. 
15:00 Tilausbussi Kisakallioon Helsingin rautatieasemalta
16:00 Tervetuloa Kisakallioon ja majoittuminen
17 – 18 Leirin startti, ryhmätehtävien antaminen ja Chi Ball
18 – 19 Päivällinen 
19 – 20 Peking-ooppera (Antti Silvennoinen) 
20 – 21 Sauna ja uinti
21 – 22:30 Iltapala ja illanvietto Rantasaunassa
23:00 Hiljaisuus

La 12.4.
7:30 – 8:30 Aamiainen
8:30 – 10:00 Wushu
10 – 11:30 Kalligrafia
11:30 Pakkaaminen ja huoneiden luovutus
12 – 13 Lounas
13 – 14:30 Ryhmätehtävien purku ja päätöspaneeli
15:00 Tilausbussi Kisakalliosta Helsingin rautatieasemalle

Kustannukset:
Osanottomaksu 30 euroa. Maksetaan leirin alkaessa Kisakalliossa.
Siihen sisältyvät kuljetukset Helsingin rautatieasemalta Kisakallioon ja takaisin, kaikki ruokailut,  
ohjelma ja majoitus 2-4 hengen huoneissa. 

Muuta:
Leirinjohtaja on Yanzu-hankkeen koordinaattori, kiinan opettaja Veli-Matti Palomäki. Lisäksi  
leirillä on valvojana myös Itä-Aasian tutkimuksen opiskelija Helsingin yliopistosta. Leiri on 
päihteetön, tämä koskee myös 18 vuotta täyttäneitä opiskelijoita. 

Leiriläisillä tulee olla oma vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

Leiri on erinomainen mahdollisuus tavata muita Kiinan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneita  
lukiolaisia ja päästä omakohtaisesti kokemaan kiinalaista kulttuuria. Peking-oopperaa on leirille  
tulossa henkilökohtaisesti opettamaan Antti Silvennoinen, jonka tähdittämät ja ohjaamat Peking-
oopperaesitykset ovat keränneet mainetta paitsi Suomessa myös ulkomailla. Leirille osallistuakseen  
ei tarvitse osata lainkaan kiinan kieltä – innostus riittää! Tartu siis tilaisuuteen ja osallistu nyt  
ensimmäistä kerran järjestettävälle Kiina-leirille!

Tervetuloa HANYU YING –leirille!

 

Hyvää alkanutta vuotta 2014!

Veli-Matti Palomäki                                Eira Kasper 
Yanzu-hankkeen koordinaattori                    Vaskivuoren lukion rehtori


