
跟我来 Gen wo lai - sanasto 1 

 

跟我来 Gen wo lai - oppimateriaali 
Aakkosellinen sanasto 
 
Suomi-kiina sanasto 
 

A   

(antaa) Nooalle gěi Nooa  给 Nooa 

(antaa) sinulle gěi nǐ 给你 

aamu zǎoshang 早上 

aikoa mennä, haluta mennä yào qù  要去 

ajaa autoa  kāi chē 开车 

ajatella, haluta xiǎng    想   

alakerta (alakerrassa)  lóu xià 楼下 

aloittaa oppitunti, olla oppitunnilla shàng kè    上课   

ampua shè   射  

ananasmehu bōluózhī   菠萝汁  

ankka yāzi 鸭子 

antaa gěi    给   

apina hóu  猴 

asua zhù  住 

aurinko, päivä rì  日  

aurinkoinen sää qíngtiān 晴天 

avata ovi kāi mén 开门 

B   

baozi-pulla bāozi 包子 

bileet, "party" pàiduì    派对   

D   

dingdong (ovikellon soittoääni)   dīngdōng    叮咚 

E   

ei kauhean nälkäinen bú tài è 不太饿 

ei kestä búkèqi    不客气   

ei kovin osaa bú tài huì    不太会   

ei käy bù xíng    

 
不行   
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ei ole paikalla méi dào  没到      

ei se mitään méi guānxi 没关系  

ei tule alas xià bù lái 下不来  

elefantti, norsu dàxiàng  大象 

elokuu bā yuè    八月   

eläin dòngwù    动物   

En kauheasti halua. Wǒ bú tài xiǎng.    我不太想。   

En sitten halua. Wǒ jiù bù yào.  我就不要。  

Entä sinä? Nǐ ne?    你呢？ 

epämukava, huono olo bù shūfu    不舒服   

esittää biǎoyǎn 表演  

etikka cù    醋   

H   

Haa! Hā!    哈   

haarukka chāzi    叉子   

hakata, kaataa (puu) kǎn 砍 

haluaisi xiǎng yào    想要   

hammas yáchǐ  牙齿 

hampurilainen hànbǎo  汉堡  

hampurilainen hànbǎobāo 汉堡包  

hanhi é  鹅 

harmaa huīsè 灰色 

hattu màozi    帽子   

hauska   hăowán 好玩 

Hei! Terve! Nǐ hǎo!    你好!   

heinäkuu qī yuè    七月   

helmikuu èr yuè    二月   

herra xiānsheng  先生   

herätä, nousta vuoteesta qǐ chuáng    起床   

hevonen mǎ 马 

hiukset, tukka tóufa 头发 

hot pot huǒguō    火锅   

huhtikuu sì yuè    四月   

hunaja fēngmì 蜂蜜   

huomenna míngtiān    明天   

Huomenta opettaja! Lǎoshī zǎo!  老师早!  

huone fángjiān    房间   
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huutaa nimet (nimenhuuto) diǎn ming  点名      

hyvin nälkäinen hǎo è  好饿  

hyvin paljon hěn duō    很多   

hyvän näköinen hǎokàn  好看 

hyvänmakuinen (juomasta)  hăohē  好喝  

hyvänmakuinen (ruuasta) hăochī  好吃  

hyvää syntymäpäivää shēngrì kuàilè    生日快乐   

hän (pojista)   tā    他   

hän (tytöistä)   tā    她   

Hän ei ole Suomessa. Tā bú zài Fēnlán. 他不在芬兰。  

Hän ei voi hyvin. Tā bù shūfu. 她不舒服。  

Hän on sairastunut. Tā bìng le. 他病了。  

I   

ilmaisee muutosta le    了   

iloinen gāoxìng    高兴   

ilotulitus yānhuā    烟花   

ilta wǎnshang  晚上  

iso dà  大 

isosisko   jiějie 姐姐 

isoveli gēge    哥哥   

istua zuò  坐         

isä   bàba 爸爸 

isän isä yéye    爷爷   

isän äiti nǎinai 奶奶 

J   

ja hé 和 

jalka tuǐ 腿 

janoinen kě  渴   

Japanissa zài Rìběn 在日本 

jiaozi-nyytti                            jiǎozi 饺子 

joi hē le    喝了   

joka puolella dàochù  到处  

jollakin on jotain yǒu    有   

joulukuu shí'èr yuè    十二月   

juoda hē  喝  

jälkeen hòu    后   

jälleen, uudestaan zài    再   
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jänis tù  兔 

jäätelö bīngqílín 冰淇淋 

K   

kaapissa guìzi li  柜子里 

kaappi guìzi  柜子 

kahdeksan bā    八   

kahden tunnin jälkeen   guò le liǎng gè xiǎoshí  过了两个小时 

kahvi kāfēi   咖啡  

kakku dàngāo    蛋糕   

kaksi èr    二   

kaksikymmentä èrshí    二十   

kaksikymmentäyhdeksän èrshíjiǔ    二十九   

kaksitoista shí'èr    十二   

kala yú    鱼   

kana jī 鸡  

kanssa gēn    跟   

kasvattaa yǎng  养   

kasvattaa pieniä kanoja yǎng xiǎo jī  养小鸡 

kasvikset cài    菜   

katsoa TV:tä kàn diànshì    看电视   

katsoa, lukea kàn    看   

katsoa, vilkaista kànkan    看看   

keitetty riisi, riisi mǐfàn 米饭  

kello kolme sān diǎn    三点   

keltainen huángsè 黄色 

keskipäivä zhōngwǔ  中午 

keskiviikko xīngqīsān 星期三 

kesäkuu liù yuè    六月   

kevätkääryle chūnjuǎn  春卷  

Kiina Zhōngguó    中国   

kiinalainen Zhōngguórén    中国人   

Kiinassa zài Zhōngguó 在中国 

kiitos xièxie    谢谢   

kiivetä pá 爬 

kiivetä vuorelle pá shān 爬山 

kirja shū    书   

kirjoittaa xiě  写  
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kirjoituspöytä  shūzhuō 书桌   

kissa māo 猫 

kissa tuli māo lái le 猫来了 

koe kǎoshì 考试 

koira gǒu    狗   

kolajuoma, kokis kělè 可乐 

kolme sān    三   

kolmekymmentä sānshí    三十   

kolmekymmentäyksi sānshíyī    三十一   

korva ěrduo 耳朵 

koti, perhe jiā    家   

kotona jiā li    家里   

kotonani zài wǒ jiā 在我家 

koulussa zài xuéxiào 在学校 

Kuinka monta kappaletta? Jǐ gè?    几个   

kuka? shéi? 谁? 

kuljeskella liù liù 遛遛 

kumi xiàngpí    橡皮   

kuningas (sukunimi) wáng 王   

kurkku hóulóng 喉咙 

kurkkua särkee hóulóng tòng    喉咙痛   

kuu, kuukausi yuè   月 

kuuma rè  热   

kuuma kaakao rè kěkě  热可可 

kuunnella tīng 听 

kuunnella musiikkia tīng yīnyuè 听音乐 

kuusi liù    六   

kylmä lěng  冷  

kylmä kaakao bīng kěkě 冰可可  

kylpyhuone, WC xǐshǒujiān    洗手间   

kymmenen shí    十   

kynä bǐ    笔   

kysyä wèn 问 

kätellä wò shǒu  握手 

käyttää yòng    用   

kääriä jiaozeja bāo jiǎozi  包饺子 

käärme shé 蛇 
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L   

laatikko, rasia hé    盒 

lahja lǐwù    礼物   

lainata jiè    借   

lammas yáng 羊 

lamppu dēngtái 灯台  

lauantai xīngqīliù  星期六 

laulaa chàng 唱  

laulaa chàng gē   唱歌  

Legot, leegot Lègāo    乐高   

lehmä niú 牛 

leikkipyssy wánjùqiāng    玩具枪   

leikkiä legoilla wán Lègāo 玩乐高 

leikkiä Pokemon-korteilla wán Bǎokěmèngkǎ 玩宝可梦卡 

leikkiä, pitää hauskaa wán    玩   

leipä miànbāo  面包  

lelu wánjù    玩具   

liha ròu    肉   

liian paljon tài duō le    太多了  

lisäksi hái    还   

lisäksi on hái yǒu    还有   

lohikäärme lóng  龙 

lokakuu shí yuè    十月   

lopettaa oppitunti xià kè 下课   

lopettaa syöminen chī wán fàn    吃完饭   

lukea dú 读 

lukea kirjaa kàn shū    看书   

lumi xuě   雪 

lyijykynä qiānbǐ    铅笔   

lyödä, pelata (jotain pallopeliä) dǎ  打 

Löytyi! Zhǎo dào le!    找到了!   

M   

maaliskuu sān yuè    三月   

maanantai xīngqīyī 星期一 

maaseutu nóngcūn 农村 

Mahtavaa! Tài bàng le!    太棒了!   

maisema   fēngjǐng 风景 
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maito niúnǎi  牛奶  

ma-kysymyssana lauseen lopussa ma  吗  

marketti chāoshì    超市   

marraskuu shíyī yuè    十一月   

mehu guǒzhī  果汁  

mennä qù    去   

mennä kouluun shàng xué  上学 

mennä ulos leikkimään chūqù wán 出去玩 

mennä, kävellä zǒu    走   

meri hǎi    海  

mihin aikaan? milloin? shénme shíhou? 什么时候？ 

miksi? wèishénme?  为什么? 

mikä shénme    什么   

Minkä ikäinen olet? Nǐ jǐ suì le?    你几岁了？  

minkä maalainen? nǎ guó rén? 哪国人? 

minun kotini wǒ jiā    我家   

minä wǒ    我   

missä? zài nǎr?    在哪儿？  

mittasana, "kappale" gè    个   

Mitä on tapahtunut? Zěnme le?  怎么了? 

Monelta? Paljonko kello on? Jǐ diǎn?    几点?   

montako? jǐ? 几? 

mukava, miellyttävä shūfu    舒服   

musiikki yīnyuè  音乐  

musta hēisè  黑色 

mustan värinen   hēisè de 黑色的 

mutta kěshì  可是  

muu biéde    别的   

muurahainen mǎyǐ 蚂蚁  

myöhemmin, jälkeen yǐhòu    以后   

myös yě    也   

N   

neljä sì    四   

nenä bízi   鼻子 

nenä vuotaa liú bítì    流鼻涕   

niistää xǐng 擤 

niistää nenä xǐng bízi 擤鼻子   
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nimi míngzi    名字   

nopea kuài  快         

nousta shàng 上 

nousta kuume, olla kuumeessa fāshāo    发烧   

nousta vuoteesta, herätä qǐ chuáng  起床 

nousta ylös seisomaan qǐlì  起立 

nukkua shuìjiào    睡觉   

nuudeli miàntiáo  面条  

nyt xiànzài    现在  

nähdä jiàn    见   

nälkäinen è  饿  

nätti piàoliang    漂亮   

O   

oikea puoli (oikealla) yòubiān  右边  

Ole hyvä ja astu sisään! Qǐng jìn!    请进!   

Ole hyvä ja avaa ovi. Qǐng kāi mén. 请开门。   

Ole hyvä ja istu. Qǐng zuò.   请坐。  

Ole hyvä ja katso (tai lue).  Qǐng kàn. 请看。   

Ole hyvä ja kuuntele. Qǐng tīng. 请听。   

Ole hyvä ja nouse ylös. Qǐng qǐlì.  请起立。   

Ole hyvä ja rauhoitu! Qǐng ānjìng! 晴安静！   

Ole hyvä ja viittaa.   Qǐng jǔ shǒu. 请举手。 

olla shì    是   

olla horoskoopiltaan shǔ  属 

olla jossakin zài    在   

olla nimeltään jiào    叫   

omenamehu píngguǒzhī  苹果汁 

on sairastunut shēngbìng le 生病了   

onnea   gōngxǐ   恭喜     

onnellinen  kuàilè 快乐   

opiskella xué   学  

oppikirja kèběn    课本   

oranssi chéngsè 橙色 

osallistua cānjiā    参加   

osata huì  会  

ostaa mǎi    买   

Ota vaan pois! Tuō xià lái ba!    脱下来吧!   
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ottaa ná    拿   

ovi mén 门  

Ovi avautui. Mén kāi le.    门开了。   

P   

paikalla dào  到          

paikka dìfang    地方   

pala maata kuài dì  块地  

palata kotiin huí jiā  回家 

paljon hyviä asioita hǎo shì duōduō   好事多多 

paperi zhǐ    纸   

pelata jalkapalloa tī zúqiú 踢足球 

pelata pelejä wán yóuxì 玩游戏 

pellossa tián li  田里   

pelätä pà  怕    

penaali bǐdài    笔袋   

perjantai xīngqīwǔ  星期五 

peseytyä xǐzǎo 洗澡 

pestä hampaat shuā yá 刷牙 

pestä kädet xǐ shǒu    洗手   

pieni xiǎo 小 

piha yuànzi    院子   

piirtää, maalata huà huà 画画 

pikkusisko   mèimei 妹妹 

pikkuveli dìdi    弟弟   

piste, klo diǎn  点   

pizza, pitsa pīsà 披萨 

pizza, pitsa pīsàbǐng 比萨饼  

Pokemon-kortti Bǎokěmèngkǎ    宝可梦卡   

porsas zhū 猪 

pukea chuān 穿 

punainen hóngsè 红色 

punainen (raha)kuori hóngbāo 红包  

puoli  bàn  半  

puoli kuusi wǔ diǎn bàn    五点半   

pää tóu 头 

päästä koulusta fàng xué    放学   

pöydällä zhuōzi shàng    桌子上   



跟我来 Gen wo lai - sanasto 10 

 

R   

Ranska Fǎguó  法国  

ranskalaiset perunat shǔtiáo 薯条  

ratsastaa hevosella qí mǎ  骑马 

rauhallinen ānjìng 安静 

reppu, koululaukku shūbāo    书包   

repussa, koululaukussa shūbāo li    书包里   

riisua, ottaa pois tuō    脱   

rikastua   fācái  发财  

rotta, hiiri lǎoshǔ 老鼠 

ruoka, keitetty riisi fàn 饭 

Ruotsissa zài Ruìdiǎn 在瑞典 

ruskea zōngsè 棕色 

ruskean värinen zōngsè de 棕色的 

räkä bítì 鼻涕   

S   

sairastua shēngbìng  生病  

sairaus bìng     病   

Saisinko kysyä? Qǐng wèn. 请问。 

sanoa shuō  说         

sateenvarjo sǎn 伞 

se tā    它   

seitsemän qī    七   

selkä bèi 背 

sininen lánsè  蓝色 

sinisen värinen lánsè de    蓝色的   

sinun nǐ de    你的   

sinä nǐ    你   

sisällä lǐ    里   

sisäänkäynti   rùkǒu 入口   

sitten, sen jälkeen ránhòu    然后   

sivellin máobǐ    毛笔   

sotkuinen luàn    乱   

sunnuntai (kirjakielinen) xīngqītiān 星期天 

sunnuntai (puhekielinen) xīngqīrì    星期日   

suomalainen Fēnlánrén    芬兰人   

Suomessa zài Fēnlán 在芬兰 
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Suomi Fēnlán    芬兰   

syntymäpäivä shēngrì    生日   

syyskuu jiǔ yuè    九月   

syödä chī  吃  

syödä aamiainen chī zǎofàn  吃早饭  

syödä lounas chī wǔfàn 吃午饭 

syödä päivällinen chī wǎnfàn 吃晚饭   

syödä ruokaa chī fàn    吃饭   

syömäpuikot kuàizi    筷子   

sängyn alapuolella chuáng xià    床下   

T   

tammikuu yī yuè    一月   

tanssia tiàowǔ 跳舞 

tavara dōngxi    东西   

Te tulitte! Nǐmen lái le!    你们来了!   

tee chá 茶   

tehdä zuò  做  

tehdä läksyjä zuò zuòyè    做作业   

televisio, TV diànshì    电视   

teroitin juǎnbǐdāo    卷笔刀   

teroitin qiānbǐdāo 铅笔刀 

tervetuloa huānyíng    欢迎   

tietenkin dāngrán    当然   

tietenkin voi dāngrán kěyǐ    当然可以   

tiikeri hǔ  虎 

tiistai xīngqīèr 星期二 

todella zhēn 真 

todella haluaa nähdä hǎo xiǎng kàn 好想看 

todella nälkäinen fēicháng è 非常饿 

Todellako? Zhēn de ma?    真的吗？  

toivotetaan kaikille  zhùfú dàjiā   祝福大家 

toivottaa zhù  祝   

torni tǎ  塔  

torstai xīngqīsì 星期四 

Tosi hyvä juttu! Tài hǎo le!    太好了!   

totta, oikein duì    对   

toukokuu wǔ yuè    五月   
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t-paita T xù    T 恤   

tulinen (ruuasta) là     辣  

tulla lái    来   

tulla alas xià lái  下来 

Tuntuu jo paljon paremmalta. Hǎo duō le. 好多了。 

Tuntuuko jo paljon paremmalta? Hǎo duō le ba? 好多了吧？ 

tuo nà  那  

tuoli yǐzi   椅子  

tuolla   nàbiān 那边 

tuolla nàr    那儿   

tykätä xǐhuān 喜欢  

tykätä eniten zuì xǐhuan    最喜欢   

tämä zhè    这   

tänään jīntiān    今天   

Paljon parempi. Hǎo duō le.    好多了。  

Täytyykö? Yào bú yào?  要不要?   

täytyä yào    要   

U   

ulkoiluttaa koiraa liù gǒu 遛狗 

uloskäynti  chūkǒu  出口 

uusi xīn de    新的   

uusi vuosi xīn nián     新年  

V   

vaaleanpunainen fěnhóngsè  粉红色 

vaaleanpunainen fěnsè    粉色   

vai háishi 还是 

vaikuttaa joltain   hǎoxiàng    好像   

valkoinen báisè 白色 

valkoisen värinen   báisè de  白色的 

vanha lǎo  老  

vasen puoli (vasemmalla)  zuǒbiān   左边  

vatsa dùzi 肚子 

Vau! Wā!    哇!   

vesi shuǐ  水   

vetää lā   拉  

viettää syntymäpäivää guò shēngrì 过生日 

viettää uutta vuotta guò nián    过年   
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vihko běnzi    本子   

vihreä lǜsè  绿色 

viikko xīngqī 星期 

viikonloppu zhōumò 周末 

viisi wǔ    五   

viitata jǔ shǒu 举手 

violetti, lila zǐsè  紫色 

voida kěyǐ    可以   

vuotta, ikä   suì    岁   

vähän   diǎnr 点儿 

väri yánsè 颜色 

värikynä cǎibǐ    彩笔   

väsynyt lèi  累  

W   

WC cèsuǒ  厕所 

Y   

yhdeksän jiǔ    九   

yhdessä yìqǐ    一起   

yksi yī 一  

yksi "kappale" yí gè 一个 

yksitoista shíyī 十一  

yllätys   jīngxǐ 惊喜 

yläkerta (yläkerrassa)  lóu shàng   楼上  

Ä   

äidin isä lǎoye    姥爷   

äidin äiti lǎolao    姥姥   

äiti māma    妈妈   
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Kiina-suomi -sanasto 
 

A   

ānjìng! 安静 rauhallinen 

B   

bā    八   kahdeksan 

bā yuè    八月   elokuu 

bàba 爸爸 isä   

báisè 白色 valkoinen 

báisè de  白色的 valkoisen värinen   

bàn  半  puoli  

bāo jiǎozi  包饺子 kääriä jiaozeja 

Bǎokěmèngkǎ    宝可梦卡   Pokemon-kortti 

bāozi 包子 baozi-pulla 

bèi 背 selkä 

běnzi    本子   vihko 

bǐ    笔   kynä 

biǎoyǎn 表演  esittää 

bǐdài    笔袋   penaali 

biéde    别的   muu 

bìng     病   sairaus 

bīng kěkě 冰可可  kylmä kaakao 

bīngqílín 冰淇淋 jäätelö 

bítì 鼻涕   räkä 

bízi   鼻子 nenä 

bōluózhī   菠萝汁  ananasmehu 

bú kèqi    不客气   ei kestä 

bù shūfu    不舒服   epämukava, huono olo 

bú tài è 不太饿 ei kauhean nälkäinen 

bú tài huì    不太会   ei kovin osaa 

bù xíng    不行   ei käy 

C   

cài    菜   kasvikset 

cǎibǐ    彩笔   värikynä 

cānjiā    参加   osallistua 

cèsuǒ  厕所 WC 
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chá 茶   tee 

chàng 唱  laulaa 

chàng gē   唱歌  laulaa 

chāoshì    超市   marketti 

chāzi    叉子   haarukka 

chéngsè 橙色 oranssi 

chī  吃  syödä 

chī fàn    吃饭   syödä ruokaa 

chī wán fàn    吃完饭   lopettaa syöminen 

chī wǎnfàn 吃晚饭   syödä päivällinen 

chī wǔfàn 吃午饭 syödä lounas 

chī zǎofàn  吃早饭  syödä aamiainen 

chuān 穿 pukea 

chuáng xià    床下   sängyn alapuolella 

chūkǒu  出口 uloskäynti  

chūnjuǎn  春卷  kevätkääryle 

chūqù wán 出去玩 mennä ulos leikkimään 

cù    醋   etikka 

D   

dǎ  打 lyödä, pelata (jotain pallopeliä) 

dà  大 iso 

dàngāo    蛋糕   kakku 

dāngrán    当然   tietenkin 

dāngrán kěyǐ    当然可以   tietenkin voi 

dào  到          paikalla 

dàochù  到处  joka puolella 

dàxiàng  大象 elefantti, norsu 

dēngtái 灯台  lamppu 

diǎn  点   piste, klo 

diǎn ming  点名      huutaa nimet (nimenhuuto) 

diǎnr 点儿 vähän   

diànshì    电视   televisio, TV 

dìdi    弟弟   pikkuveli 

dìfang    地方   paikka 

dīngdōng    叮咚 dingdong  ovikellon soittoääni   

dòngwù    动物   eläin 

dōngxi    东西   tavara 
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dú 读 lukea 

duì    对   totta, oikein 

dùzi 肚子 vatsa 

E   

é  鹅 hanhi 

è  饿  nälkäinen 

èr    二   kaksi 

èr yuè    二月   helmikuu 

ěrduo 耳朵 korva 

èrshí    二十   kaksikymmentä 

èrshíjiǔ    二十九   kaksikymmentäyhdeksän 

F   

fācái  发财  rikastua   

Fǎguó  法国  Ranska 

fàn 饭 ruoka, keitetty riisi 

fàng xué    放学   päästä koulusta 

fángjiān    房间   huone 

fāshāo    发烧   nousta kuume, olla kuumeessa 

fēicháng è 非常饿 todella nälkäinen 

fēngjǐng 风景 maisema   

fēngmì 蜂蜜   hunaja 

fěnhóngsè  粉红色 vaaleanpunainen 

Fēnlán    芬兰   Suomi 

Fēnlánrén    芬兰人   suomalainen 

fěnsè    粉色   vaaleanpunainen 

G   

gāoxìng    高兴   iloinen 

gè    个   mittasana, "kappale" 

gēge    哥哥   isoveli 

gěi    给   antaa 

gěi nǐ 给你 (antaa) sinulle 

gěi Nooa  给 Nooa (antaa) Nooalle 

gēn    跟   kanssa 

gōngxǐ   恭喜     onnea   

gǒu    狗   koira 

guìzi  柜子 kaappi 

guìzi li  柜子里 kaapissa 
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guò le liǎng gè xiǎoshí  过了两个小时 kahden tunnin jälkeen   

guò nián    过年   viettää uutta vuotta 

guò shēngrì 过生日 viettää syntymäpäivää 

guǒzhī  果汁  mehu 

H   

hā    哈   Haa! 

hái    还   lisäksi 

hǎi    海  meri 

hái yǒu    还有   lisäksi on 

háishi 还是 vai 

hànbǎo  汉堡  hampurilainen 

hànbǎobāo 汉堡包  hampurilainen 

Hǎo duō le. 好多了。 Tuntuu (jo) paremmalta. 

Hǎo duō le ba? 好多了吧？ Tuntuuko jo paljon paremmalta? 

hǎo è  好饿  hyvin nälkäinen 

hǎo shì duōduō   好事多多 paljon hyviä asioita 

hǎo xiǎng kàn 好想看 todella haluaa nähdä 

hăochī  好吃  hyvänmakuinen (ruuasta) 

hăohē  好喝  hyvänmakuinen (juomasta)  

hăowán 好玩 hauska   

hǎokàn  好看 hyvän näköinen 

hǎoxiàng    好像   vaikuttaa  joltain   

hē  喝  juoda 

hé 和 ja 

hé    盒 laatikko, rasia 

hē le    喝了   joi 

hēisè  黑色 musta 

hēisè de 黑色的 mustan värinen   

hěn duō    很多   hyvin paljon 

hóngbāo 红包  punainen (raha)kuori 

hóngsè 红色 punainen 

hóu  猴 apina 

hòu    后   jälkeen 

hóulóng 喉咙 kurkku 

hóulóng tòng    喉咙痛   kurkkua särkee 

hǔ  虎 tiikeri 

huà huà 画画 piirtää, maalata 



跟我来 Gen wo lai - sanasto 18 

 

huángsè 黄色 keltainen 

huānyíng    欢迎   tervetuloa 

huì  会  osata 

huí jiā  回家 palata kotiin 

huīsè 灰色 harmaa 

huǒguō    火锅   hot pot 

J   

jī 鸡  kana 

Jǐ diǎn?    几点？   Monelta? Paljonko kello on? 

Jǐ gè?    几个？   Kuinka monta kappaletta? 

jǐ? 几? montako? 

jiā    家   koti, perhe 

jiā li    家里   kotona 

jiàn    见   nähdä 

jiào    叫   olla nimeltään 

jiǎozi 饺子 jiaozi-nyytti                            

jiè    借   lainata 

jiějie 姐姐 isosisko   

jīngxǐ 惊喜 yllätys   

jīntiān    今天   tänään 

jiǔ    九   yhdeksän 

jiǔ yuè    九月   syyskuu 

jǔ shǒu 举手 viitata 

juǎnbǐdāo    卷笔刀   teroitin 

K   

kāfēi   咖啡  kahvi 

kāi chē 开车 ajaa autoa  

kāi mén 开门 avata ovi 

kǎn 砍 hakata, kaataa (puu) 

kàn    看   katsoa, lukea 

kàn diànshì    看电视   katsoa TV:tä 

kàn shū    看书   lukea kirjaa 

kànkan    看看   katsoa, vilkaista 

kǎoshì 考试 koe 

kě  渴   janoinen 

kèběn    课本   oppikirja 

kělè 可乐 ”kokis”, kolajuoma 
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kěshì  可是  mutta 

kěyǐ    可以   voida 

kuài  快         nopea 

kuài dì  块地  pala maata 

kuàilè 快乐   onnellinen  

kuàizi    筷子   syömäpuikot 

L   

lā   拉  vetää 

là     辣  tulinen (ruuasta) 

lái    来   tulla 

lánsè  蓝色 sininen 

lánsè de    蓝色的   sinisen värinen 

lǎo  老  vanha 

lǎolao    姥姥   äidin äiti 

lǎoshī zǎo  老师早  huomenta opettaja 

lǎoshǔ 老鼠 hiiri, rotta 

lǎoye    姥爷   äidin isä 

le    了   ilmaisee muutosta 

Lègāo    乐高   Legot, leegot 

lèi  累  väsynyt 

lěng  冷  kylmä 

lǐ    里   sisällä 

liù    六   kuusi 

liú bítì    流鼻涕   nenä vuotaa 

liù gǒu 遛狗 ulkoiluttaa koiraa 

liù liù 遛遛 kuljeskella 

liù yuè    六月   kesäkuu 

lǐwù    礼物   lahja 

lóng  龙 lohikäärme 

lóu shàng   楼上  yläkerta (yläkerrassa)  

lóu xià 楼下 alakerta (alakerrassa)  

luàn    乱   sotkuinen 

lǜsè  绿色 vihreä 

M   

ma  吗  ma-kysymyssana lauseen lopussa 

mǎ 马 hevonen 

mǎi    买   ostaa 
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māma    妈妈   äiti 

māo 猫 kissa 

māo lái le 猫来了 kissa tuli 

máobǐ    毛笔   sivellin 

màozi    帽子   hattu 

mǎyǐ 蚂蚁  muurahainen 

méi dào  没到      ei ole paikalla 

méi guānxi 没关系  ei se mitään 

mèimei 妹妹 pikkusisko   

mén 门  ovi 

mén kāi le    门开了   ovi avautui 

miànbāo  面包  leipä 

miàntiáo  面条  nuudeli 

mǐfàn 米饭  keitetty riisi, riisi 

míngtiān    明天   huomenna 

míngzi    名字   nimi 

N   

ná    拿   ottaa 

nà  那  tuo 

nǎ guó rén? 哪国人? minkä maalainen? 

nàbiān 那边 tuolla   

nǎinai 奶奶 isän äiti 

nàr    那儿   tuolla 

nǐ    你   sinä 

nǐ de    你的   sinun 

Nǐ hǎo!    你好！   Hei! Terve! 

Nǐ jǐ suì le?    你几岁了？  Minkä ikäinen olet? 

Nǐ ne?    你呢？ Entä sinä? 

Nǐmen lái le!    你们来了!   Te tulitte! 

niú 牛 lehmä 

niúnǎi  牛奶  maito 

nóngcūn 农村 maaseutu 

P   

pá 爬 kiivetä 

pà  怕    pelätä 

pá shān 爬山 kiivetä vuorelle 

pàiduì    派对   bileet, "party" 
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piàoliang    漂亮   nätti 

píngguǒzhī  苹果汁 omenamehu 

pīsà 披萨 pizza, pitsa 

pīsàbǐng 比萨饼  pizza, pitsa 

Q   

qī    七   seitsemän 

qǐ chuáng    起床   herätä, nousta vuoteesta 

qí mǎ  骑马 ratsastaa hevosella 

qī yuè    七月   heinäkuu 

qiānbǐ    铅笔   lyijykynä 

qiānbǐdāo 铅笔刀 teroitin 

qǐlì  起立 nousta ylös seisomaan 

Qǐng ānjìng! 晴安静！   Ole hyvä ja rauhoitu! 

Qǐng jìn!    请进!  Ole hyvä ja astu sisään! 

Qǐng jǔ shǒu. 请举手。 Ole hyvä ja viittaa.   

Qǐng kāi mén. 请开门。   Ole hyvä ja avaa ovi. 

Qǐng kàn. 请看。   Ole hyvä ja katso (tai lue).  

Qǐng qǐlì.  请起立。   Ole hyvä ja nouse ylös. 

Qǐng tīng. 请听。   Ole hyvä ja kuuntele. 

Qǐng wèn. 请问。 Saisinko kysyä? 

Qǐng zuò.  请坐。  Ole hyvä ja istu. 

qíngtiān 晴天 aurinkoinen sää 

qù    去   mennä 

R   

ránhòu    然后   sitten, sen jälkeen 

rè  热   kuuma 

rè kěkě  热可可 kuuma kaakao 

rì  日  aurinko, päivä 

ròu    肉   liha 

rùkǒu 入口   sisäänkäynti   

S   

sān    三   kolme 

sǎn 伞 sateenvarjo 

sān diǎn    三点   kello kolme 

sān yuè    三月   maaliskuu 

sānshí    三十   kolmekymmentä 

sānshíyī    三十一   kolmekymmentäyksi 
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shàng 上 nousta 

shàng kè    上课   aloittaa oppitunti, olla oppitunnilla 

shàng xué  上学 mennä kouluun 

shé 蛇 käärme 

shè   射  ampua 

shéi? 谁? kuka? 

shēngbìng  生病  sairastua 

shēngbìng le 生病了   on sairastunut 

shēngrì    生日   syntymäpäivä 

shēngrì kuàilè    生日快乐   hyvää syntymäpäivää 

shénme    什么   mikä 

shénme shíhou? 什么时候？ mihin aikaan? milloin? 

shí    十   kymmenen 

shì    是   olla 

shí yuè    十月   lokakuu 

shí'èr    十二   kaksitoista 

shí'èr yuè    十二月   joulukuu 

shíyī 十一  yksitoista 

shíyī yuè    十一月   marraskuu 

shūbāo    书包   reppu, koululaukku 

shū    书   kirja 

shǔ  属 olla horoskoopiltaan 

shuā yá 刷牙 pestä hampaat 

shūbāo li    书包里   repussa, koululaukussa 

shūfu    舒服   mukava, miellyttävä 

shuǐ  水   vesi 

shuìjiào    睡觉   nukkua 

shuō  说         sanoa 

shǔtiáo 薯条  ranskalaiset perunat 

shūzhuō 书桌   kirjoituspöytä  

sì    四   neljä 

sì yuè    四月   huhtikuu 

suì    岁   vuotta, ikä   

T   

T xù    T 恤   t-paita 

tā    他   hän  (pojista)   

tā    她   hän  (tytöistä)   
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tā    它   se 

tǎ  塔  torni 

Tā bìng le. 他病了。  Hän on sairastunut. 

Tā bù shūfu. 她不舒服。  Hän ei voi hyvin. 

Tā bú zài Fēnlán. 他不在芬兰。  Hän ei ole Suomessa. 

Tài bàng le!    太棒了!   Mahtavaa! 

Tài duō le!    太多了!  Liian paljon! 

Tài hǎo le!    太好了!   Tosi hyvä juttu! 

tī zúqiú 踢足球 pelata jalkapalloa 

tián li  田里   pellossa 

tiàowǔ 跳舞 tanssia 

tīng 听 kuunnella 

tīng yīnyuè 听音乐 kuunnella musiikkia 

tóu 头 pää 

tóufa 头发 hiukset, tukka 

tù  兔 jänis 

tuǐ 腿 jalka 

tuō    脱   riisua, ottaa pois 

Tuō xià lái ba!    脱下来吧!   Ota vaan pois! 

W   

Wā!    哇!   Vau! 

wán    玩   leikkiä, pitää hauskaa 

wán Bǎokěmèngkǎ 玩宝可梦卡 leikkiä Pokemon-korteilla 

wán Lègāo 玩乐高 leikkiä legoilla 

wán yóuxì 玩游戏 pelata pelejä 

wáng 王   kuningas (sukunimi) 

wánjù    玩具   lelu 

wánjùqiāng    玩具枪   leikkipyssy 

wǎnshang  晚上  ilta 

wèishénme?  为什么? miksi? 

wèn 问 kysyä 

wǒ    我   minä 

Wǒ bú tài xiǎng.    我不太想。   En kauheasti halua. 

wǒ jiā    我家   minun kotini 

Wǒ jiù bùyào.  我就不要。  En sitten halua. 

wò shǒu  握手 kätellä 

wǔ    五   viisi 
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wǔ diǎn bàn    五点半   puoli kuusi 

wǔ yuè    五月   toukokuu 

X   

xǐ shǒu    洗手   pestä kädet 

xià bù lái 下不来  ei tule alas 

xià kè 下课   lopettaa oppitunti 

xià lái  下来 tulla alas 

xiǎng    想   ajatella, haluta 

xiǎng yào    想要   haluaisi 

xiàngpí    橡皮   kumi 

xiānsheng  先生   herra 

xiànzài    现在  nyt 

xiǎo 小 pieni 

xiě  写  kirjoittaa 

xièxie    谢谢   kiitos 

xǐhuān 喜欢  tykätä 

xīn de    新的   uusi 

xīn nián     新年  uusi vuosi 

xǐng 擤 niistää 

xīngqī 星期 viikko 

xīngqīèr 星期二 tiistai 

xīngqīliù  星期六 lauantai 

xīngqīrì    星期日   sunnuntai (puhekielinen) 

xīngqīsān 星期三 keskiviikko 

xīngqīsì 星期四 torstai 

xīngqītiān 星期天 sunnuntai (kirjakielinen) 

xīngqīwǔ  星期五 perjantai 

xīngqīyī 星期一 maanantai 

xǐshǒujiān    洗手间   kylpyhuone, WC 

xǐzǎo 洗澡 peseytyä 

xué   学  opiskella 

xuě   雪 lumi 

Y   

yáchǐ  牙齿 hammas 

yáng 羊 lammas 

yǎng  养   kasvattaa 

yǎng xiǎo jī  养小鸡 kasvattaa pieniä kanoja 
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yānhuā    烟花   ilotulitus 

yánsè 颜色 väri 

yào    要   täytyä 

Yào bú yào ?  要不要？   Täytyykö? 

yào qù  要去 aikoo mennä, haluaa mennä 

yāzi 鸭子 ankka 

yě    也   myös 

yéye    爷爷   isän isä 

yī 一  yksi 

yí gè 一个 yksi "kappale" 

yī yuè    一月   tammikuu 

yǐhòu    以后   myöhemmin, jälkeen 

yīnyuè  音乐  musiikki 

yìqǐ    一起   yhdessä 

yǐzi   椅子  tuoli 

yòng    用   käyttää 

yǒu    有   jollakin on jotain 

yòubiān  右边  oikea puoli (oikealla) 

yú    鱼   kala 

yuànzi    院子   piha 

yuè   月 kuu, kuukausi 

Z   

zài    再   jälleen, uudestaan 

zài    在   olla jossakin 

zài Fēnlán 在芬兰 Suomessa 

zài nǎr?    在哪儿？  missä? 

zài Rìběn 在日本 Japanissa 

zài Ruìdiǎn 在瑞典 Ruotsissa 

zài wǒ jiā 在我家 kotonani 

zài xuéxiào 在学校 koulussa 

zài Zhōngguó 在中国 Kiinassa 

zǎoshang 早上 aamu 

Zěnme le?  怎么了? Mitä on tapahtunut? 

Zhǎo dào le!    找到了!   Löytyi! 

zhè    这   tämä 

zhēn 真 todella 

Zhēn de ma?    真的吗？  Todellako? 



跟我来 Gen wo lai - sanasto 26 

 

zhǐ    纸   paperi 

Zhōngguó    中国   Kiina 

Zhōngguórén    中国人   kiinalainen 

zhōngwǔ  中午 keskipäivä 

zhōumò 周末 viikonloppu 

zhū 猪 porsas 

zhù  祝   toivottaa 

zhù  住 asua 

zhùfú dàjiā   祝福大家 toivotetaan kaikille  

zhuōzi shàng    桌子上   pöydällä 

zǐsè  紫色 violetti, lila 

zōngsè 棕色 ruskea 

zōngsè de 棕色的 ruskean värinen 

zǒu    走   mennä, kävellä 

zuì xǐhuan    最喜欢   tykätä eniten 

zuò  做  tehdä 

zuò  坐         istua 

zuò zuòyè    做作业   tehdä läksyjä 

zuǒbiān   左边  vasen puoli (vasemmalla)  

 


