
NELJÄS LUKU
Kielet

ja asemien tunnistaminen

Tyypillisen kansainvälisen yleisradio- 
kaistan puheenporinaa tarkkaillessaan on 
jopa hyvin koulutettu kielimies vaikeuk
sissa. Oltaessa tekemisissä DX-asemien 
kanssa on jonkinlainen vieraiden kielten 
tuntemus ilmeisen edullinen lähtökohta.

Hyvin lyhyessä ajassa oppii erottamaan 
kieliä toisistaan ja jopa ymmärtämään 
tiettyjä sanoja ja sanontoja, mikäli 
kiinnittää asiaan enemmän kuin vain 
satunnaista huomiota. Todellisen käyttö
tiheyden perusteella ovat seuraavassa esitel
tävät kielet lyhytaaltokuuntelijan kannalta 
tärkeimmät. Käytä tätä luetteloa oppaana 
suunnitellessasi mahdollisia kieliopintojasi. 
Lyhytaaltokuuntelun merkitystä arvok
kaana vieraiden kielten käytännön koke
muksen antajana ei aina osata riittävästi 
arvostaa.

Englanti
Vähintään kaksi kolmannesta tärkeim

mistä kansainvälisistä yleisradioasemista lä
hettää päivittäin Eurooppaan suunnattuja 
englanninkielisiä ohjelmia. Tähän sisältyvät 
luonnollisesti tärkeimmät Itä- ja Länsi-Eu- 
roopan maat, mutta lähetyksiä tulee myös 
maista, joissa englanti on toisena kielenä: 
Etelä-Afrikasta, Intiasta, Japanista jne. Li
säksi lähetetään englanninkielisiä ohjelmia 
mm. sellaisista maista kuin Egyptistä, 
Ecuadorista, Thaimaasta, Kiinasta, Taiwa
nilta ja Kuwaitista. Luetteloa voisi jatkaa 
rivikaupalla.

Melkein kaikki nämä lähetykset tapah
tuvat ennalta julkaistujen aikataulujen ja 
lähetystaajuuksien puitteissa, joten kuunte
lijalla ei sen puolesta pitäisi olla suuriakaan
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vaikeuksia tunnistaa kyseisiä asemia, vaik
ka kuuluvuuden heikko laatu joskus voikin 
tehdä tepposia. Kuuntelijan ja radioaseman 
välinen lyhyt etäisyys ei aina välttämättä 
merkitse hyvää kuuluvuutta eikä suuri etäi
syys huonoa kuuluvuutta, mikä jo tässä 
vaiheessa todettakoon. Jäljempänä käsitte
lemme tätä kysymystä tarkemmin.

Englanninkielisiä lähetyksiä voidaan 
kuulla myös sellaisilta asemilta, jotka eivät 
suuntaa lähetyksiään Eurooppaan, vaan In
tiasta Australiaan, Australiasta Japaniin, 
Etelä-Afrikasta Australiaan jne. DX-kuun
telijan on tärkeää tietää, että englannin
kieltä käytetään myös tropiikkialueen koti- 
maanlähetyksissä monissa Afrikan ja Aa
sian maissa kuten Ghanassa, Nigeriassa, 
Sierra Leonessa, Intiassa, Nepalissa ja Filip
piineillä.

Harjaantunut kuuntelija oppii pian 
myös tunnistamaan eri murteita ja pystyy 
erottamaan Australian englannin Etelä- 
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Afrikan englannista ja tunnistamaan Radio 
Pekingin omaksuman kaavamaisen englan
nin.
Espanja

Yön tunteina useimmat ei-englannin- 
kieliset lähetykset ovat espanjankielisiä, 
koska ne on suunnattu Latinalaiseen Ame
rikkaan, jossa silloin on vasta ilta — paras 
kuunteluaika. Latinalaiseen Amerikkaan lä
hettävät ohjelmia monet sellaisetkin radio
yhtiöt, jotka eivät lähetä ollenkaan englan
ninkielisiä Eurooppaan suunnattuja lähe
tyksiä. Tällaisia ovat Marokko, Libanon ja 
Espanja.

Monet kommunistimaiden radioyhtiöt, 
joilla on vain muutamia englanninkielisiä 
lähetyksiä Pohjois-Amerikkaan, ovat ha
vainneet, että Atlantin takaisella mante
reella heillä on espanjankielisissä maissa 
paljon laajempi kuuntelijakunta, joka lisäk
si on heidän poliittiselle filosofialleen pal
jon hedelmällisempää maaperää. Mutta 
DX-kuuntelijan kannalta paljon edellä mai
nittuja lähetyksiä tärkeämpiä ovat ne, jot
ka tulevat niiltä kymmeniltä Latinalaisen 
Amerikan maiden kotimaanasemilta, jotka 
toimivat tropiikkikaistoilla ja alemmilla 
kansainvälisillä taajuuskaistoilla.

Suotuisana kevät-, kesä- tai syysyönä 
60 metrin tropiikkikaista vilisee espanjan
kielisiä radioasemia. Venezuelalaiset asemat 
ovat usein voimakkaimmin kuuluvia, ja 
niitä voi parhaassa tapauksessa löytyä joka 
10 kHz:n kohdalta. Elintilasta taistelevat 
myös kolumbialaiset, perulaiset, bolivialai
set, ecuadorilaiset, costaricalaiset ja hondu-



rasilaiset sekä Dominikaanisen tasavallan ase
mat. Näissä maissa tapahtuvat radiolähe
tykset yksinomaan espanjankielellä (lu
kuunottamatta joitakin ketsuan- ja aima- 
rankielisiä ohjelmia Ecuadorissa ja Perus
sa), ja kuuntelijoiden on siten varauduttava 
tunnistamaan asemat niiden äidinkielellä. 
Joidenkin maiden, etenkin Perun ja Ecua
dorin kohdalla, tämä voi olla hyvin vai
keaa, sillä asemakuulutuksia on harvoin, ja 
niiden esiintymistä voi olla vaikea ennakoi
da loputtoman intiaanihuilu- ja kitaramu
siikin keskellä.

Venezuelassa asemakuulutukset ovat 
kovaäänisiä ja selviä sekä täynnä isänmaal
lisuutta ja kansallisylpeyttä:
Desde Caracas, Venezuela, Patria de El 
Libertador, transmite la Cadena Nacional, 
Radio Rumbos. 
taiRadio Bolívar, en Ciudad Bolívar, Patria de 
El Libertador, Pais democrático de America y  Puerto de Turismo en la América 
del Sur.

Opittuasi havaitsemaan ja tunnista
maan tällaiset mahtipontiset asemakuulu
tukset sinun pitäisi selvitä vähitellen myös 
muiden maiden lyhyemmistä asemakuulu- 
tuksista.
Ranska

Ranskan kieli on ensiarvoisen tärkeä 
Afrikan mantereen radioasemien kuunte
lussa. Useimmat radioasemat sellaisissa

Vapaasti suomennettuina nämä mahti
pontiset, suurella paatoksella esitetyt kuu
lutukset merkitsevät seuraavaa: Caracasista 
Venezuelasta, Vapauttajan (so. Simon Boli- 
varin) isänmaasta, lähettää Kansalliseen 
radioketjuun kuuluva Radio Rumbos ja 
Tämä on Radio Bolivar Ciudad Bolivarista 
Vapauttajan isänmaasta, Etelä-Amerikan 
demokraattisesta maasta ja matkailun sata
masta.

maissa kuin Norsunluurannikolla, Maurita
niassa, Togossa, Keski-Afrikan tasavallassa 
ja Senegalissa lähettävät, jos ollenkaan, 
vain harvoja ohjelmia englanniksi, kun taas 
suuri osa päivän ohjelmasta tulee ranskak
si. Missä on kaksi ohjelmaverkkoa tai 
asemaketjua, toista tavallisesti nimitetään 
»Kansainväliseksi ketjuksi», ja se lähettää 
yksinomaan ranskan kielellä.

Kuulutukset ja yleinen ohjelman tyyli 
ovat ranskankielisissä maissa hyvin sään
nönmukaisia ja kaavamaisia. Pariisin 
ORTF:n perustamina ja siitä osittain vielä
kin riippuvaisina kaikki nämä asemat kuul- 
l ostavat siltä, kuin niiden studiot olisivat 
Pariisissa. Sama pätee myös Tahitilla, 
Uudessa Kaledoniassa, Afarein ja Issain 
tasavallassa, Komoreilla, Martiniquella, 
Ranskan Guayanassa ja muissa Ranskan 
merentakaisina maakuntina hallitsemissa 
territorioissa.

Ranskan merentakaiset alueet ovat 
kiehtovan yhtenäinen kokonaisuus ja mie-
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lenkiintoa herättävä haaste niille DX-kuun
telijoille, joiden kouluranska ei ole koko
naan unohtunut. Useimmat tulevat sitä 
paitsi havaitsemaan, että päivittäisellä har
joittelulla taito tällä tavoin jopa palaa.
Portugali

Portugalin kieli ei ole puhekielenä vain 
Portugalissa ja sen merentakaisissa maakun
nissa, vaan myös Brasiliassa, joka on maail
man suurimpia maita. Brasiliassa on useita 
satoja yleisradioasemia ja yli sata lyhytaal

toasemaa. Näiden lyhytaalloilla toimivien 
yhtiöiden lähettimet ovat yleensä voimak
kaampia kuin muiden Latinalaisen Ameri
kan maiden kaupallisten asemien ja monet 
niistä toimivat tärkeimmillä kansainvälisillä 
lyhytaaltokaistoilla (31, 25, 19 ja 16 met
rin kaistoilla). Tästä johtuen brasilialaisia 
voidaan usein kuulla paremmalla signaalin- 
voimakkuudella ja selvyydellä. Ja DX- 
kuuntelijan ensimmäisiä kielitieteellisiä ta
voitteita onkin oppia erottamaan toisistaan 
espanjan ja portugalin kieli, mikä ei pienen 
harjoittelun jälkeen ole ollenkaan vaikeaa.

Brasilialaiset asemat eivät lähetä espan
jaksi, ja kuuntelijan tulisi ehdottomasti 
välttää kuunteluraporttien kirjoittamista 
niille espanjaksi — vaikka niitä hyvin ym
märrettäisiinkin! Pidetään paljon kohteli
aampana kirjoittaa raportit brasilialaisille 
asemille englanniksi, saksaksi, ranskaksi tai 
eräillä alueilla jopa japaniksi! Brasilialaiset 
ovat kielestään ylpeitä ja ovat ymmärret
tävästi herkkätuntoisia epäillessäänkin, et
tei vierasmaalainen tiedä heidän maassaan 
puhuttavan portugalia. DX-kuuntelijan 
kannattaa perehtyä tämän kielen alkeisiin.

PORTUGAL 
CABINDA —ANGOLA

Indonesia
Kaikki Indonesian kotimaan radiotoi

minta tapahtuu lyhytaalloilla; keskiaalto
alue ja ULA- eli FM-alue ovat tässä maa
ilman kolkassa täysin tuntemattomia. 
Indonesia on erittäin hajanainen ja melkein 
kaikki paikalliset lyhytaaltoasemat ovat 
kyllä löyhästi Radio Republik Indonesiaan 
liittyneitä, mutta Djakartan keskusasemalta 
releoidaan vain uutislähetyksiä silloin täl
löin. Melkein kaikki indonesialaisten ase-
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mien ohjelmat ovat paikallista perua, ja 
paikallisia asemakuulutuksia voi kuulla 
säännöllisin väliajoin.

Perusindonesia on kieli, joka useim
mista englantia puhuvista ihmisistä on sel
vää ja helposti ymmärrettävää. Indonesian 
kieli on myös ainoa aasialainen kieli, jonka 
tuntemusta tavallinen lyhytaaltokuuntelija 
voi tarvita; vaikka onhan toki muidenkin 
Aasian kielten tuntemuksesta aina apua.

Arabia
Kansainvälisessä radiotoiminnassa on 

suuri merkitys arabian kielellä, tuolla sel
vällä ja vaikuttavalla monien Afrikan ja 
Lähi-Idän maiden kielellä. Arabiaksi lähet
tävät monet kansainväliset asemat ohjel
miaan tälle levottomalle alueelle, jolla mo
nikaistaisten transistorivastaanottimien le
vinneisyys on jo melkein saavuttanut kyl- 
lästymispisteensä.

Lähi-Itä on aina ollut hyvin tietoinen 
radiosta, ja niinpä BBC:kin aloitti arabian
kieliset lähetyksensä jo ennenkuin lähetyk
siä monilla tavallisemmilla eurooppalaisilla kielillä oli aloitettukaan.

Jemen ja Etelä-Jemen lähettävät pel
kästään arabiaksi. Jemen on vahvistanut 
vain muutaman ulkomaisen kuuntelijansa 
kuunteluraportin ja silloinkin vain kuunte
lijoiden, jotka ovat olleet riittävän yritte
liäitä kirjoittaakseen raporttinsa arabiaksi. 
Jemeniin lähetetyt englanninkieliset rapor
tit on johdonmukaisesti jätetty ottamatta 
huomioon.

Tarkkailtavia sanoja
Englannin, ranskan, espanjan, portu

galin, arabian ja indonesian rinnalla ei 
muilla kansainvälisen radiotoiminnan kielil
lä ole suurtakaan merkitystä lyhytaalto
kuuntelijan kannalta. Kuuntelijan olisi kui
tenkin kyettävä tunnistamaan sellaiset sel
väpiirteiset kielet kuin saksa, hollanti, ve
näjä, italia, romania, Suaheli, persia, hin- 
di/urdu, turkki, kiinan yleiskieli, kantonin- 
kiina, thai ja japani. Tässä tarkoituksessa 
olisi tarkkailtava asemakuulutusten tekste
jä, jotka eri kielissä sisältävät mm. seuraa
via tyypillisiä sanoja:
Englanti: »This is ...», »You are listening to 
...», »You are tuned to ...».
Espanja: »Aqui ...», »Esta es ...», »Escuchán 
...», »Habla ...»
Ranska: »Ici ...», »Vous écoutez ...», »Vous 
 êtes a l’écoute de ...»
Portugali: »Aqui ...», »Fala-vôs ...», »Fala 
...», »Estão ouvindo ...»
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Arabia: »Huna ...», »Hadha ...»
Indonesia: »Inilah ...», »Disini...»
Saksa: »Hier spricht ...», »Hier ist ...» 
Hollanti: »Hier is ...», »U luistert naar ...» 
Venäjä: »Gavarit ...»
Italia: »Qui ...», »Parla ...»
Romania: »Aici ...»
Suaheli: »Hii ni ...», »Hapa ...»
Persia: »Inja ...»
Hindi/urdu: »Yeh ... hai»
Turkki: »Burasi ...»
Yleiskiina: »... po tien tai»
Kantoninkiina: »... bor deen toy»
Thai: »Thini ...»
Japani: »Kochirawa ...»

Maailman neljä tärkeintä kansainvälistä 
radiotoimintaa harjoittavaa yhtiötä (BBC, 
Moskovan Radio, Radio Peking ja VoA) 
lähettää tavattoman tuntimäärän ohjelmia 
muilla kuin omilla kielillään. Moskovan 
Radio lähettää ohjelmia yhteensä 79 eri 
kielellä vähintään kerran viikossa ja BBC 
vastaavasti 39 kielellä. VoA:lla puolestaan 
on ohjelmia 35 kielellä.

Kaikki nämä neljä yhtiötä lähettävät 
ohjelmia seuraavilla kielillä:

englanti burma
ranska arabia
saksa turkki
espanja persia
portugali hindi
italia tamili
venäjä Suaheli
puola yleiskiina
tsekki japani
serbo-kroaatti thai
romania vietnam

indonesia

Lisäksi kolmella näistä neljästä on 
ainakin kerran viikossa lähetys seuraavilla 
kielillä:kreikka laos

albania urdu
bulgaria bengalislovakia kambodza
unkari kantoninkiina
sloveeni hausakorea
Kahdella on ohjelmia myös seuraavilla 

kielillä:
suomi mongoli
somali sinhalamalajalam

Väliaikamerkit
Hyvin harvat lyhytaaltokuuntelijat ovat 

koulutettuja kielitieteilijöitä tai omaavat vä
häisintäkään muun kuin äidinkielensä tunte
musta. Melkein kaikki lyhytaaltotoimintaa 
harjoittavat kansainväliset radioyhtiöt ovat 
ottaneet käyttöön soitetun väliaikamerkin 
tai vastaavan tunnusmerkin, jota soitetaan 
minuuttia ennen kunkin ohjelman alkua. 
Väliaikamerkki tai viritystunnus on korvaa
maton apu aseman pikaisessa tunnistami
sessa ja tekee mahdolliseksi vastaanottimen 
virittämisen oikean aseman kohdalle ennen 
varsinaisen ohjelman alkua.

Monia näistä tunnuksista toistetaan 
lyhyin väliajoin. Eräät radioasemat soitta
vat väliaikamerkkiään hitaasti pitkin tauoin 
ennen tietyn ohjelman alkua. Hiukan en
nen ohjelman alkua väliaikamerkin tahti 
nopeutuu, ja sitä soitetaan lyhyin väliajoin. 
Tätä tekniikka käyttävät mm. Moskovan 
Radio, Radio Praha ja Radio Peking. Mos
kovan Radion monissa musiikkiohjelmissa 
ei kuuluteta aseman nimeä, vaan tunnistus
ta varten soitetaan pelkästään väliaika
merkkiä. Siten nämä ohjelmat keräävät 
suurimman mahdollisen kuulijakunnan 
rajoittumatta mihinkään nimenomaiseen 
kieliryhmään.

Eri ohjelmatyypit edellyttävät erilaisia 
väliaikamerkin käyttötapoja. Esimerkiksi 
BBC World Service, jota lähetetään englan
niksi melkein 24 tuntia vuorokaudessa, ei
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edellytä pitkien väliaikamerkkijaksojen 
käyttöä säännöllisen ohjelman aikana. Mut
ta kun uusia taajuuksia otetaan käyttöön 
vanhojen lähetystaajuuksien rinnalle, uusi 
lähetin saattaa lähettää »B-B- C:n» tai 
»Oranges and lemons» väliaikamerkkiä usei
den minuuttien ajan ennen liittymistään 
varsinaiseen lähetykseen.

Seuraavassa esitellään eräitä tunne
tuimpia väliaikamerkkejä, jotka kuuntelijan 
tulisi kuullessaan pystyä tunnistamaan.
Voice o f  America. Muunnelmia teemasta 
»Yankee Doodle Dandy». Kappaleen »Co
lumbia, the Gem of the Ocean» esittämi
nen on nykyään lopetettu.

BBC. Sävelet »B- B- C», alkusävelet vanhas
ta englantilaisesta lastenlaulusta »Oranges 
and lemons, say the Bells of St.Clemen’s» 
ja BBC:n Euroopan-ohjelmissa Beethovenin 
viidennen sinfonian kuusi ensimmäistä 
säveltä.

Radio Peking. Ensi tahdit laulusta »Itä on 
punainen».

Moskovan Radio. Ulkomaanohjelmissa 10 
säveltä kappaleesta »Suuri ja mahtava» 
(»Shiroka strana moja rodnaja») soitettuna 
e lek tron isesti. Kotimaanohjelmissa 
(»Mayak», majakka) 10 säveltä kappaleesta, 
joka parhaiten tunnetaan nimellä »Mid
night in Moscow».
CBC, Kanada. Neljä ensimmäistä säveltä 
kansallislaulusta »O Canada».
Radio New Zealand. Paikallisen linnun, 
kellolinnun, viserrystä.
ORF, Wien. Straussin kuuluisa »Tonava 
kaunoinen».
Kol Yisrael, Israel. Trumpettien soittamana 
yhdeksän ensimmäistä säveltä kansallislau
lun, »Hatikvahin», kuoro-osasta rummutuk
sen seuraamana.
Radio Australia. Soittorasialla soitettu epä
virallinen kansallislaulu »Waltzing Matilda».
Vatikaanin Radio. Celestellä soitettuna 
kappale »Christus vincit».
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Radio R S A , E telä-A frikka. E teläafrikkalai
sen linnun , bokm akierien , viserrys e s ite tty 
nä päälletysten  kitarasävelm än »Ver in die 
Wereld, Kittie» kanssa.
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A ll India Radio, Delhi. Tyypillinen intialai
nen sävelmä so ite ttuna  kolm ella kansallisel
la instrum entilla.

A ll India Radion toimitalo New Delhissä.


