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Lisää fakkisanoista

Ristikkoakatemian palstanpitäjä jatkaa 
edelleen fakkisanoista. Pari viikkoa sitten 
käsiteltiin UTTI ja ISTA. Todettiin, että nii-
den käyttöä ei voi tyystin välttää eikä nii-
tä voi poistaa kokonaan käytöstä.

Toinen juttu ovat sellaiset sanat, jotka ei-
vät mitenkään kuulu tavallisten ratko-
jien normaalisanavarastoon, kuten pie-
net paikkakunnat ulkomailla. Sellaisista 
surullisenkuuluisa esimerkki on vaikka-
pa Mauritanian pikkukaupunki ATAR, joka 
oli ristikoissa aikoinaan kovin yleinen vie-
ras. Tai muinainen Kasaarien valtakunnan 
pääpaikka ITIL, josta ei tiedetä edes sitä, 
missä se on tarkalleen ottaen sijainnut.

Toinen yleinen fakkisanakategoria ovat 
tuotemerkit, joita ei enää ole olemassa. 
AMAR-sukkia ei kai enää valmisteta Suo-
messa. APSI-virvoitusjuoman jokunen 
nuorempikin ratkoja kai muistaa, mut-
ta luultavasti vain siksi, että se mainitaan 
eräässä Juice Leskisen laulussa.

Nykyisistä ristikoista voidaan kuitenkin 
sanoa, että niiden yleinen taso on kohon-
nut ja että fakkisanojen määrä on vähäi-
sempi kuin yleensä luullaan. Tätä(kin) 
asiaa on muuten tutkittu jo 1990-luvul-
la. Sen teki Sanasepposeura yhdessä Hel-
singin yliopiston kielitieteen laitoksen 
kanssa. Yleisiä sanoja olivat esimerkik-

si TAAS, ALAS, ANIS, ALUS, ASUT, OSAT, 
AITA ja ISOT. Nämä eivät kuitenkaan ole 
fakkisanoja, koska ne kuuluvat yleiseen 
kielenkäyttöön.

Laatijan kannalta ikävä pulmatilanne syn-
tyy, jos ristikkoon ”joutuu” laittamaan 
jonkin fakkisanan, vaikka ei millään ha-
luaisi. Kuten silloin, kun tuollaisen sanan 
poistaminen edellyttää suuren alueen 
kummaamista pois ja rustaamista uudes-
taan, tai jos samalla menetetään muita 
kivoja ominaisuuksia, vaikkapa harvinai-
sia kirjaimia tai jokin risteävä sana, josta 
on esimerkiksi aloittanut laatimisen jon-
kin teeman mukaisesti.

Kuten niin monesta asiasta, tästä(kään) 
ei ole olemassa sitovia ohjeita, ainoas-
taan kirjoittamattomia sääntöjä, joita laa-
tija voi noudattaa tai olla noudattamatta. 
Minä en käyttäisi ainakaan sellaisia sano-
ja, joiden merkitys on itsellenikin epäsel-
vä. Miksi jonkun muun pitäisi tuntea sel-
laiset?

Minulle menevät kuitenkin edelleen läpi 
vaikkapa ARAL ja ATIK, vaikka edellinen 
alkaa olla kokonaan kuivunut, eikä herra 
Ismailkaan enää tehtaile maaleja jalkapal-
lomaajoukkueessa. Hän on kuitenkin yhä 
esillä julkisuudessa ja muutenkin mainio 
mies, jo senkin takia, että K-kirjaimeen 
päättyviä sanoja on niin vähän. ATTU-sa-
naa käytän vain poikkeustapauksissa, sil-
loin kun en parempaakaan keksi. ATIUta 
en käytä koskaan, sen lupaan ja vannon.
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