
Englanti ristikoissa

Englannin kieli valtaa jatkuvasti alaa myös 
tavallisessa suomen kielessä. Yhä enem-
män sanoja tulee englannista sellaise-
naan, ensin puhuttuun suomen kieleen ja 
jonkunlaisella viiveellä myös kirjakieleen 
ja virallisiin sanakirjoihin. Miten on risti-
koissa?

Ristikkoväki tuntuu jakautuneen selkeäs-
ti kahteen leiriin. On vankat konservatiivit, 
jotka eivät suurin piirtein halua olla mis-
sään tekemisissä vieraskielisten sanojen 
kanssa ristikoissa. Toisaalla ovat avarakat-
seisemmat, joille ei ole niin väliä tai jotka 
jopa ottavat tervetulleina vastaan uudet, 
vierasperäisetkin sanat.

Vuosi sitten laatijakurssilla esittelin osal-
listujille erästä edellisenä kurssipäivä-
nä aloittamaani laatimusta ja pyysin heil-
tä kommenttia. Mukana oli tuona päivänä 
myös eräs ristikkolehtien julkaisija. Hänel-
tä tuli aivan ensimmäinen kommentti: ”ei 
menisi läpi meidän lehdissämme”. Laa-
timuksessani oli yhtenä vastaussanana 
EMAIL, joka olisi aiheuttanut hylkäyksen.  
Julkaisija selitti täyskiellon syyksi, että 
muuten sanastoa ei pystyisi millään pitä-
mään kurissa. Julkaisijoillakin on asiassa 
erilaisia linjoja.

Tämän ilmiön aamuhämäristä muistan yh-

tenä sanan IISI, josta käytiin polemiikkia. 
”Vieraskieliset sanat ovat hiipimässä kau-
niin suomemme sekaan! Sitä paitsi sana 
on easy!” 

Pesonen (Suomen kielen perussanakirja), 
joka ilmestyi vuonna 1990, oli lisännyt joi-
takin englanninkielisiä sanoja perushaku-
sanoiksi. Tällaisia olivat mm. happening ja 
feedback. Konservatiiveille ei riittänyt pe-
rusteeksi se, että sana on virallisessa sa-
nakirjassa hakusanana, ainoa oikea perus-
te oli ja tuntuu olevan edelleen oma fiilinki 
asiasta.

Tietokone- ja somekielen yleistyminen tuo 
jatkuvasti uusia sanoja kieleemme ja pää-
painoisesti juuri englannin kielestä. Kieli-
toimisto on omaksunut kannan, että kun 
sana tulee riittävän yleiseen arkikäyttöön, 
se lisätään Kielitoimiston sanakirjaan, joka 
on tällä hetkellä voimassa oleva virallinen 
suomen kielen sanakirja.

Ristikkoakatemia on Kielosen linjoilla. Toi-
votamme yleistyneeseen käyttöön tulleet 
uudet sanat myös ristikoihin, ovat ne sit-
ten alun perin kotoisin mistä kielestä ta-
hansa.

Kävi mielessä, että mahtaako Amerikas-
sa tulla kritiikkiä ja tapahtua hylkäämi-
siä, jos laatija sijoittaa sanan SAUNA ris-
tikkoonsa?

Antti Skyttä
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Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä 
sekä mielipiteitä sähköpostiosoitteeseen 
kysymys@ristikkoakatemia.fi

Ristikkoakatemia Facebookissa:
www.facebook.com/groups/
ristikkoakatemia/
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