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Slangia ja murretta

Mitkä sanat ovat soveliaita ristikoihin? 
Kuinka monen ihmisen yleisessä tietä-
myksessä sanan pitää olla ennen kuin 
se kelpaa yleissuomalaiseen ristikkoon?

Nurkkapatriootit pitävät omasta mur-
teestaan, mutta eivät välttämättä tois-
ten puheenparresta. Eivätkä kaikki vält-
tämättä tunne toisten paikkakuntien 
kieltä, eivätkä ainakaan eri kaupunkien 
asuinalueita ja lähiöitä. Ristikot ovat 
opettaneet harrastajansa tuntemaan 
Tampereelta ATALAn. IKURIkin on tuttu, 
koska sieltä on kotoisin muuan Pope-
da-mies. Mutta kuka lohduttaisi Nyy-
tiä ja kertoisi meille, missä ovat Turun 
ja Porin ja Helsingin ja Kuopion ja Oulun 
vastaavat ristikkopaikat?

Mutta voiko sekoittaa SUOMEE ja SA-
VVOO? HILJOO, LUJJOO ja KOVVOO? 
Tätä olisi mielenkiintoista testata vaik-
kapa erilaisissa teemaristikoissa, tai esi-
merkiksi tavallisten kuvaristikoiden pää-
lauseissa.

Itse en ole paljasvatsainen helsinkiläi-
nen, mutta hiljattain laadin silti poikki-
teloin-sanakkotehtävän (jota ei ole vie-
lä julkaistu), jossa kaikki ratkaisusanat 
ovat Stadin slangia. Hiffaatsä hei? Vai 

ootsä tosi dorka hä?

Mutta mikseipä vastaavaa voisi tehdä 
myös muulla murteella tai vaikkapa jol-
lakin muulla kielimuodolla? Ammattis-
langilla, virastokielellä tai millä tahansa 
erilaisella tavallisesta poikkeavalla sa-
nonnalla. Kukapa sitä estäisi? (Paitsi et-
tei kukaan ulkopuolinen välttämättä ha-
lua ratkoa sellaisia tehtäviä.)

Sitä paitsi ristikoissa esiintyy myös pal-
jon ulkomaankielisiä paikannimiä tai 
termejä, jotka ovat peräisin muista kult-
tuureista. Hyvä niin, mutta mikseipä 
käytössä voisi olla myös kotosuomalais-
ta sanastoa, joka tosin on kansainvälis-
tyvässä maailmassamme osittain häviä-
mässä. Ainakin mitä tulee maatalouteen 
ja luontoon liittyvään sanastoon, olivat-
pa nuo sanat murretta tai ei.

Lintulajeja esimerkiksi on Suomessa-
kin sadoittain, mutta kukapa ne kaikki 
tunnistaisi tai asettaisi mihinkään sana-
ristikkoon. FOGELI on tosi kiva lintu, ja 
hyvä piirtäjäkin, mutta olisiko siitä meil-
le yleisemmäksikin malliksi?

Lintujahan ristikoissa on: ALLI, TAVI, 
ANAS. Mutta millä oksalla piileksii 
TÖYHTÖHYYPPÄ? Tai vaikkapa TÖRÖ ja 
MUTU ja TURPA kalapuolelta? Vaikka ei-
vät ole slangia tai murretta, ainoastaan 
harvinaisempaa suomea. 
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