
Alussa oli suo, Agricola ja ABC-asema. 
Lopunhan me tiedämme jo tämän jutun 
otsikosta. Ä ja Ö ovat joutuneet syystä 
tai ainakin omaa syyttään suomen kie-
len aakkosten loppupäähän, koska niitä 
ei latinassa tunnettu, ja saksalainen, jolta 
Raamattumme perimme, on sijoittanut 
ne kätevästi omaan germaaniseen Ord-
nungiinsa siten, että a:n ja ä:n taikka o:n 
ja ö:n välillä ei tehdä eroa ainakaan aak-
kostuksen suhteen.

Ei tee saksalainen eroa siinäkään, mitkä 
vokaalit voivat esiintyä yhdessä samassa 
sanassa. Eikä veli ruotsalainen. Eikä serk-
ku virolainen. Nähdä on viroksi näha, sii-
nä ovat ä ja a sulassa sovussa. Ei sentään 
samassa tavussa virolaisellakaan. Mut-
ta suomeksi tämä ei käy. Se nyt ei vaan 
kerta kaikkiaan käy, päätti Pääkkönen the 
Ääkkönen.

Miksei käy? No, kehotamme kysymään 
poliisilta, Kielitoimistolta tai omalta kie-
likorvalta. Tämä meidän suloinen suo-
menkielemme nyt vain sattuu olemaan 
rakentunut sillä tavalla, että yhteen sa-
naan ei perinteisesti ole voinut sujauttaa 
sekä niin sanottuja etu- että niin sanottu-
ja takavokaaleita. Jos yrittää, niin säräh-
tää korvaan, tai kuulostaa ranskalaiselta 
(MANÖÖVERI), ruotsalaiselta (MOLIÄÄR, 
kuten suomenruotsalaiset edelleen lau-

suvat säälittävän systemaattisesti vää-
rin näytelmäkirjailija MOLIEREn nimen) 
tai stadilaiselta (BÖÖNA).

Mitä merkitystä tällä ilmiöllä sitten muka 
on? Eipä kai välttämättä sen kummem-
paa, mutta ristikoiden laatijoiden ja rat-
kojien elämää se pippuroi väliin kutkutta-
vasti. Olemme niin tottuneita siihen, että 
KÖYHÄ ja EURO eivät voi risteytyä edes 
sanatehtävissä, että mielessämme auto-
maattisesti hylkäämme yhdistelmät, jois-
sa esiintyy pisteyttämättömiä ja pistey-
tettyjä vokaaleja.

Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Virolai-
nen ja stadilainen taitavat olla takahi-
kiäläistä fiksumpia tässä suhteessa, en-
gelsmanni ja sveamammanpoikakin. 
Perussavolaisenkin hiustenkuivaajal-
la voi FÖÖNATA amisviiksiä (tai ainakin 
VÖÖNATA). Rotunainen Lea Laven taas 
varmaan kirjoittaisi englanninkieliseen 
käyntikorttiinsa olevansa LADY eikä LEI-
DI. Ahvenanmaalla on muuten edelleen 
alle 250 asukkaan itsenäinen kunta KÖ-
KAR, samma på finska.

Sitä paitsi onneksi meillä on yhdyssanat, 
joiden yhdessä osassa voi olla etuvokaa-
leja, toisessa taka-. Kun päivän ANSIO-
TYÖ on saatu tehtyä, on aika pukea pääl-
le YÖ-ASU. Tai vaikka lähteä ostamaan 
sieltä 24 tuntia vrk avoinna olevalta ABC-
asemalta VOITELU-ÖLJYÄ!
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