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Uskomme, että tämän palstamme lu-
kijoilla on mielenkiintoisia ajatuksia ja 
mielipiteitä ristikoihin liittyvistä asiois-
ta. Olisi kiinnostavaa saada näitä fundee-
rauksia näkyviin tällä sivulla. Tämä on 
kehotus astua esiin omien ajatusten, eh-
dotusten, keskustelunavausten ja pro-
vosointien kanssa. 

Lähetä kirjoituksesi minun sähköpostiini. 
Meillä ”toimituksessa” kirjoitus stilisoi-
daan (jos tarpeellista) ja sovitetaan pals-
tan tilaan passeliksi. Voit esiintyä nimellä 
tai nimimerkillä. Mielipidekirjoituksista ei 
makseta kirjoituspalkkiota. Ohessa esi-
merkki, jonka on tehnyt palstan entinen 
vakiokirjoittaja Pekka Harne.

Antti Skyttä 
Antti.skytta@ristikkoakatemia.fi

Miten pidän sanavarastoni aktiivise-
na?

Sekä ristikoiden ratkojille että niiden laa-
tijoille laajasta sanavarastosta on pal-
jon hyötyä. Suomen kielen perussanakir-
jassa on noin satatuhatta sanaa. Tekeillä 
olevaan Suomen murteiden sanakirjaan 
tulee noin 350 000 sanaa. ”Sanoja tulee 
ja menee; sanasto ei ole koskaan valmis 
eikä aukoton vaan jatkuvasti elävä, avoin 
järjestelmä. Siispä ei ole liioiteltua väit-
tää, että suomessa on loputtomasti sa-
noja.” (Riitta Eronen Kotimaisten kielten 
keskuksesta.)

Väitän, että ristikkoihmisillä on keski-

arvosuomalaista laajempi sanavaras-
to. Tutkittua tietoa tästä ei ole olemassa. 
Tärkeämpiä kysymyksiä ovat kuitenkin, 
miten pidän sanavarastoni elävänä ja mi-
ten voisin kartuttaa sitä. Äidinkielenopet-
tajat ovat panneet merkille nuorten sa-
navaraston kaventumisen. Miten sinä 
voisit välttyä tältä?

Yksi vastaus on päivänselvä: lukemal-
la monipuolisesti ja paljon. Tutkimusten 
mukaan lukeminen estää mielenterveys- 
ja muistisairauksia, vähentää stressiä ja 
pidentää ikää. ”Kun suljet kirjan, tuskin 
tietoisesti ajattelet sinussa tapahtuneen 
jotain muutoksia. Joka kerta, kun luem-
me, aivomme saavat kuitenkin uusia vi-
rikkeitä, jotka käynnistävät moninaisia 
ajattelun ja tuntemisen prosesseja. Luke-
minen antaa meille mahdollisuuden op-
pia uutta.” (Kirjainstituutti.) Suomen kir-
jastoseuran teemana tänä vuonna on 
Lukemalla kasvaa. Lukemalla kasvaa ai-
nakin lukijan sanavarasto, usein ihan 
huomaamatta.

Minulla on lukemisen lisäksi yksi oma-
peräinen tapa huolehtia sanavarasto-
ni aktiivisuudesta. Kun ajan autoa, kiinni-
tän huomiota kaiken muun ohella myös 
vastaantulevan auton rekisterikilpeen 
ja varsinkin sen kirjaimiin. Mietin, mis-
sä sanoissa ne kirjaimet ovat luettavissa 
suoraan, missä jonkun pidemmän sanan 
osina. Aina ei näkemiäni kirjaimia pys-
ty sijoittamaan mihinkään sanaan. Testa-
taanpa tätä ideaa: missä sanoissa pystyt 
näkemään rekisterikilven kirjaimet AKP, 
BRU ja ORS? (Itselleni kertyy näistä yli 
kaksikymmentä sanaa.)

Pekka Harne 
pekka.linnea@kolumbus.fi 
Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä ja mielipi-
teitä osoitteeseen kysymys@ristikkoakatemia.fi

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


