
Behmeäd gonsonandid

Jos yllä oleva otsikko olisi viroa, se ään-
nettäisiin ”pehmeät konsonantit”. Suo-
menlahden eteläpuolella, aivan kuten 
suuressa osassa suomen murteista, kun 
ei ole ollut tapana rasittaa suuvärkkiä lii-
an vaikeilla kirjainyhdistelmillä. Mutta lai-
nasanojen ja erisnimien muodossa näitä 
on kulkeutunut ja kulkeutuu yhä enem-
män myös suomen kieleen. Sanatehtä-
vien laatijalle ne ovat aarreaitta, josta voi 
tehdä aina uusia löytöjä jaettaviksi ratko-
jien kanssa.

B kuten BARBAARI on siitä ilkeä veija-
ri, että varsinkin sanan loppuun sitä on 
vaikea saada ainakaan tuplana. Siksi 
STUBB on harvinainen herkku, yhtä hy-
vältä ei maistu laatijan suussa kuin KE-
BAB. Myös BAOBAB humisee korvissa 
mukavasti. Välikirjaimena B on toki ylei-
sempi: RUMBA raikaa, OBOEta soite-
taan, OBAMA ja ARABI paiskaavat kättä.

C ei varsinaisesti ole pehmeä, mutta vie-
rasperäinen sekin. C:n kohdallahan kaik-
ki riippuu siitä, äännetäänkö se ässänä 
vai koona. Jokainen latinistihan tuntee 
vanhan vitsin: Sisero soittaa selloa, mut-
ta Kikero koittaa kelloa. Ääntämyksellä-
hän ei ristikoissa sinänsä ole mitään vä-
liä, ainoastaan kirjoitusasulla. Silti on 
mielenkiintoista se, että espanjassa C 

ääntyy E:n ja I:n edellä kuten englan-
nin the-äänne, italiassa taas T:n ja suhu-
S:n yhdistelmänä. Mutta tässä meille tär-
keämpää lienee tuntea uponnut alus TI-
TANIC ja tietää, miten nielussa hölskyy 
TONIC, kovaa tavaraa molemmat.

D ja G kuuluvat itse asiassa myös koto-
peräiseen sanastoomme, varsinkin erilai-
sissa taivutusmuodoissa ja monikoissa. 
Meillä kaikillahan on ÄIDINKIELI ja pal-
jasjalkaisilla helsinkiläisilläkin useimmi-
ten KENGÄT. BADDING laulaa edelleen 
levyautomaateissa ja taidenäyttelyissä 
näkee joskus yhä silkkaa DADAa.

F menee taas ääntämyksensä puolesta 
pikemminkin melko kovaa, kuten ilme-
nee sen musiikillisesta merkityksestä 
FORTE. Näyttelijä Jyrki KOVALEFFia ka-
verit kyllä kutsuivat nimellä Pehmeäleff, 
mutta sehän oli tarkoitettu vain haus-
kuutukseksi. Pelkkä LEFFE on muuten 
vahvaa belgialaista luostariolutta, mikä 
janoisille tiedoksi.

Tällaisia sanoja siis ovat varsinkin visai-
semmat ristikot pullollaan. Vaatii kekse-
liäisyyttä huomata, missä ne luuraavat, 
varsinkin silloin, kun vierasperäinen kir-
jain on sanan viimeisenä tai jos niitä on 
useampia peräkkäisiä. Jotakin sen kal-
taista kuin nimi PICKFORD olisi kiva näh-
dä kovisristikossa. Tai miksei vaikkapa 
Puupään luoja FOGELBERG?
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