
www.ristikkoakatemia.fi

Ta-vu- ja os-itt-elu-ri-st-ik-ot

Yksi hieman harvinaisempi, mutta kui-
tenkin melko säännöllisesti joissakin 
ristikkolehdissä julkaistava sanatehtä-
vätyyppi on tavuristikko. Sen peruspe-
riaate on sama kuin tavallisen kuvaristi-
kon tai höyryristikon. Vihjeet voivat olla 
joko sanallisia tai kuvallisia, joko ristikon 
sisällä tai erillisinä sen ulkopuolella. Ero-
na on vain se, että yhteen ruutuun ei tu-
lekaan vain yksi kirjain, vaan kokonainen 
tavu. Yhteen ruutuun ta, seuraavaan vu.

On toki myös yksikirjaimisia tavuja. 
A-no-a. Tuossa nelikirjaimisessa lyhyes-
sä sanassa niitä on peräti kaksi, ja vie-
lä yksi kaksikirjaiminen siinä välissä. Toi-
saalta voi olla pitempiä sanoja kuten 
sprii, jotka koostuvat vain yhdestä ta-
vusta. Esimerkiksi englannissahan tämä 
on yleistä, on tavallisia yksitavuisia sa-
noja kuten straight tai strength. Ja suo-
meenkin on lainattu sanoja, joiden en-
sitavu voi olla ainakin kuusikirjaiminen. 
Sprink-leri. Sprint-teri. 

Pitemmätkin voivat olla mahdollisia, 
mutta silloin on useimmiten kyse jos-
takin ulkomaankielisestä erisnimestä 
johdetusta adjektiivista. Eräällä netti-
palstalla käytävästä keskustelusta löy-
sin esimerkit strauss-mainen ja schmi-

dt-mäinen. Mutta nämä eivät enää 
välttämättä kuulosta ”oikealta” suo-
melta, vaan niin sanotusti kaukaa hae-
tuilta, vaikka niitä ei olekaan haettu sen 
kauempaa kuin Itämeren vastarannal-
ta. Eikä tuollaisia sanoja ole ihan kovin 
helppoa sijoittaa tavuiksi ta-vu-ris-tik-
koon.

Me kaikkihan olemme koulussa oppi-
neet ta-vaa-maan. Hieman hankalam-
pi tapaus hahmottaa on os-itt-elu-ri-
sti-kko. Siinäkin jokaiseen ruutuun voi 
tulla useampi kirjain, mutta tavurajois-
ta välittämättä. Ratkonta on selväs-
ti vaikeampaa, koska aivomme eivät ole 
tottuneet jakamaan sanoja osiin tällä 
t-ava-lla. E-ik-ös nä-ytäk-in ku-mma-llis-
e-lta ja om-itu-is-elt-a?    

Mutta jälleen kerran sanomme: mi-ks-
ikä-s ei? Sanoilla leikkiminen on ihmisel-
le kehittynyt lajiominaisuus. On runoili-
joita, jotka kirjoittavat käsittämättömiä 
onomatopoeettisia lauseita, jotka eivät 
tarkoita mitään, mutta joiden äänneasu 
kuulostaa meistä yhtä hauskalta ja hy-
vältä kuin emakon hellä röh karjun kor-
vassa.

Tästä tulikin mieleen muutama vanha 
koululaisvitsi. Tavataan, jos ei opita luke-
maan. Nähdään, jos ei näkö lähde. Ja jos 
lähtee, niin törmäillään!

Antti Parkkinen 
antti.parkkinen@ristikkoakatemia.fi
Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä ja mielipi-
teitä osoitteeseen kysymys@ristikkoakatemia.fi

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


