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1224 26.10.2012 1411- CHN: 970 Nǚ zhǔbō, Nanning, Guangxi. On kuulunut 
tässä usein jo lokakuusta lähtien mutta kukaan ei ole 
vielä lokannut tällä nimellä. Biebu Bayssä ovat 
puolueen pojat järjestäneet radiokanavia uusiksi ja 
vanha Guangxin talousradio heivattiin pois taajuudelta 
97,0. Tilalle tuli tämä 97.0 Hostess Radio eli kiinaksi 
9-7-0 (jiu-qi-ling) Nǚ zhǔbō, joka nimensä mukaisesti 
käyttää vain naisjuontajia. Idi toistuu usein ja myös 
weibo-sivuja mainostetaan ahkerasti. Tässä pari idi-
mallia: Id1, Id2, Id3. JKZ  

”Guangxi Renmin
Guangbo Diantai, 
Jingji Guangbo, 

9-7-0 Nǚ zhǔbò… 

Nǚ zhǔbò FM 970 
(jiu-qi-ling…)”

1224_970NuZhubo_060113_1512UTC.mp3
1224_970NuZhubo_020113_1533UTC.mp3
1224_970NuZhubo_020113_1507UTC.mp3


Neljän kohdan tie

1. Opettele perusasiat

2. Kuuntele, kuuntele ja kuuntele

3. Hyödynnä nettiä

4. Kuunteluta muilla 

(harrastajat, natiivit)



第一章。

How to Identify Chinese Radio 
Stations 

by Mika Mäkeläinen
http://www.dxing.info/articles/identifying_Chinese

_radio_stations.dx

Tai dxing.info etusivulta

http://www.dxing.info/articles/identifying_Chinese_radio_stations.dx


Kiinalaisen tasatunti-idin perusrakenne

• Aikamerkki ja aikakuulutus Pekingin ajassa 
muotoa: ”Běijīng shíjiān (Beijing time) èr shí
yī diǎn (o'clock) zhěng (exactly)”, jossa 
er = 2, shi = 10, yi = 1 eli er-shi-yi = kello 21 

• Asemakuulutus, joka sisältää idin muotoa:
”[Maakunta/kaupunki] (rénmín) guǎngbò
diàn(shì)tái. [Kanava] guǎngbò”, jossa
renmin = kansan, putoaa usein jo pois ja 
diantai = radio, dianshitai = radio ja TV. 



Kokeillaan ja kuunnellaan

Idi 1: 

”Běijīng shíjiān diǎn zhěng”.

”            rénmín guǎngbò diàntái. 
guǎngbò.”

Idi 2:

”Běijīng shíjiān diǎn zhěng”.

” guǎngbò diànshìtái.             guǎngbò.”

èr shí yī (21)

Hénán
Xīnwén

èr shí (20)

Liáoníng Jīngjì

Idi 1 Niihamassa Idi 2 Niihamassa              



Kiinan numerot
0 零 líng 10 shí 20 èr shí

1 一 yī 11 shí yī 88.4 ba shí bā diǎn sì

2 二 èr 12 shí èr
FM 884 FM bā bā sì

3 三 sān 13 shí sān

4 四 sì 14 shí sì 90 jiǔ shí

5 五 wǔ 15 shí wǔ 100 yī bǎi

6 六 liù 16 shí liù 102.9 yī-bǎi-ling-èr-diǎn-jiǔ

7 七 qī 17 shí qī
FM 102.9 FM yī-ling-èr-diǎn-jiǔ

8 八 bā 18 shí bā

9 九 jiǔ 19 shí jiǔ 1000 yī qiān

1 yāo numerosarjoissa

2 liǎng kaksi (mittasanan edessä, liǎng gè rén = kaksi ihmistä)

1 (y)ī konsonantti
katoaa puheessa5 (w)ǔ



Kokeillaan ja kuunnellaan

• Liaoning Jingji Guangbo:
FM ???                         AM ???

• Henan Xinwen Guangbo:
AM ??? 
FM ??? 
FM ????

• Huomaa yi = i, wu = u.

999 (jiu-jiu-jiu)88.8 (ba-ba-dian-ba)

657 (liu-wu-qi)

95.4 (jiu-shi-wu-dian-si)

102.3 (yi-ling-er-dian-san)



…zhī Shēng eli Voice of –tyyppiset idit

• Kiinaksi: 浙江之声, 浙江广播主频率

• Pinyin: Zhèjiāng zhī Shēng,  Zhèjiāng guǎngbò - zhǔ pínlǜ

• English: Sound of Zhejiang. Zhejiang Radio - main frequency

Zhejiangin 
äänen mainos 
bussipysäkillä 
Hangzhoussa.
(kuva puuttuu)



Formaatit

Sūzhōu Guǎngbò

91.1 Xīnwén guǎngbò
104.8 Jiāotōng guǎngbò
94.8 Yīnyuè guǎngbò
96.5 Shēnghuó guǎngbò
102.8 Qìchē guǎngbò
1080 Zònghé guǎngbò
846 Xìqǔ guǎngbò
1521 Lǎonián zhī Shēng

Suzhou Broadcasting System

91.1 News Broadcast 
104.8 Traffic Radio
94.8 Music Radio
96.5 Life Radio
102.8 Car Radio
1080 Integrated Radio
846 Opera Broadcast
1521 Voice of Elderly

Kuuntele kuulutus jossa Sūzhōu Guǎngbò
kertoo kaikki 8 radiokanavaansa 



Formaatit
- Caijing guangbo - Financial Radio

- Dushi guangbo - City (Urban) Radio
- Gushi guangbo - Story Radio

- Jiankang guangbo - Health Radio
- Jiaotong guangbo - Traffic Radio
- Jingji guangbo - Economic Radio

- Luyou guangbo - Travel Radio
- Nongcun guangbo - Village / Rural / Agricultural Radio

- Nü zhubo guangbo – Female Anchor Radio
- Qiche guangbo - Car Radio

- Shenghuo guangbo - Live/Life Radio
- Sijia Che guangbo – Private Car Radio

- Tiyu pinlu - Sports Frequency
- Weixing guangbo - Satellite Radio

- Wenyi guangbo - Literary Radio
- Wenyu guangbo – Entertainment Radio

Xiangcun guangbo - Village / Rural / Agricultural Radio
- Xinwen guangbo - News Radio

- Xinwen zonghe guangbo - News and General Radio
- Xinxi guangbo - Information Radio

- Xiqu guangbo - Opera Radio
- Yinyue guangbo - Music Radio

- Zonghe guangbo - General Radio

- …zhī shēng – Voice of …



Formaatit
Ja sitten ovat FM-kanavat, joiden nimet ja idit 
eivät noudata mitään sääntöjä…

970 Nǚ zhǔbò diàntái - Hostess Radio

(1224 kHz Guangxi Jingji Guangbo)



”This is FM 98.8 Xinrui jiu-ba-ba
Zhejiang Xinwen Guangbo - Newsradio” 1530 kHz



Miten selvitä kiinan kielestä?
• Aseman nimi pitäisi saada hakukoneeseen kiinalaisin 

merkein kirjoitettuna?
• Miten kiinalaisin merkein kirjoitettu nimi lausutaan 

foneettisesti? 
• Kaksi Kiina-kuuntelijan työkalua

– Asiawaves radiosivusto (www.asiawaves.net)
– Google-kääntäjä (translate.google.fi)

http://www.asiawaves.net/
http://translate.google.fi/


Miten selvitä kiinan kielestä?

• Mikä asema mainosti Shanghaissa? 经典947 

• Miten idaa? 上海人民广播电台经典音乐广播FM94.7

经典947 - jīngdiǎn jiu-si-qi
shànghǎi rénmín guǎngbò diàntái jīngdiǎn yīnyuè guǎngbò
FM94.7 (jiu-si-dian-qi)



Kiinan kirjoitusmerkit vs. 
latinalainen kirjaimisto

• Pinyin stardardisoitu tapa kirjoittaa kiinaa 
latinalaisilla merkeillä. Käytetään diakriittisia
merkkejä merkitsemään kiinan toonit.

• Käytössä manner-Kiinassa. Käytetään mm. 
tietokoneella ja kännykällä kirjoitettaessa.

• Mao yksinkertaisti kiinalaisia kirjoitusmerkkejä 
1960-luvulla  simplified chinese.

• Taiwanilla yhä käytössä traditional chinese -
merkistö ja vanha latinisaatiotapa (Wade-Giles). 
Yritys siirtyä pinyinin käyttöön aiheuttanut kiistoja.



Netti

Weibo
• www.weibo.com (Kiinan Facebook ja Twitter)

Baidu
• www.baidu.com (Kiinan Google)
• baike.baidu.com (Kiinan Wikipedia)

Audio streamit
• radio.weibo.com
• qingting.fm
• Asemien omat sivut

http://www.weibo.com/
http://www.baidu.com/
http://baike.baidu.com/
http://radio.weibo.com/
http://qingting.fm/


Maailmassa lienee ainakin 1,4 miljardia kiinan 
puhujaa auttamaan nauhakuuntelussa…

Kantonin kiina, amoy, hakka, tiibet, uiguuri, mongooli…


