
www.ristikkoakatemia.fi

Ämmäjoogaa!

Suomen kieli on vaan niin hienoa ja ri-
kasta! Jopa yhtä ja samaa asiaa kuvaa-
maan löytyy niin monta sanaa, että vä-
lillä sitä ihmettelee, miksi ristikoissa niin 
usein toistuukin aina ne samat tutut sa-
nat. 

Sanoja voi kuitenkin käyttää myös mo-
nella tavalla väärin. Kielen patriarkaat-
tiin törmää vielä tänäkin päivänä myös 
ristikoissa. Moni sana tai sanonta vähät-
telee, ellei suorastaan halvenna naisia ja 
tyttöjä. Tarkastellaanpa vaikka sanapa-
reja äijä/ämmä tai ukko/akka. Feminii-
nivastine herättää selkeästi negatiivisen 
mielikuvan verrattuna maskuliinin po-
sitiiviseen tai vähintäänkin neutraalim-
paan. Siinä missä katupoika on iloisesti 
viheltelevä veijari, on katutyttö prosti-
tuoitu.

Äijäjooga on loistojuttu: mies on vihdoin 
saatu leppoisassa vertaisporukassa har-
rastamaan kehonhuoltoa. Entäpä äm-
mäjooga? Ellei siellä ihan revitä hiuksis-
ta, niin ainakin tönitään vieruskaveria ja 
kiukutellaan ohjaajalle. Ukko on lupsak-
ka, iäkkäämpi mutta harmiton pappa, 
kun taas akka joko känsäinen ruma noi-
ta tai muuten vain kiukkuinen kaulimen-

heiluttaja ja pirttihirmu. Ja eikös kaik-
kien lasten satujen kateellinen ja ilkeä 
pahis olekin aina juuri se äitipuoli?

Naisten ja tyttöjen vähättelyä löytyy pal-
jonkin rakkaasta kielestämme ja siten 
ristikoistakin: jos mies on luonteeltaan 
herkkä tai huono jossain, on hän akka-
mainen eli – nainen? Heittää kuin tytöt, 
tekee mäessä akat. Ykköspaikka kaikes-
sa surkuhupaisuudessaan taitaa mennä 
erään ristikon vaimo/akka -sanaparille - 
tsemppiä vaan siihen suhteeseen!

Ja siinä kun appiukko istutetaan par-
haaseen lepolasseen, niin anopille, sille 
klassiselle hirviönaiselle, on tarjolla piik-
kistä anopinjakkaraa ja kieleksi veitsen-
terävää anopinkieltä. Yleisesti käyttöön 
vakiintuneita kasvien kauppanimiä kum-
painenkin! 

Kieli elää ja kehittyy, ja toivottavasti jat-
kuvasti tasa-arvoisemmaksi. Tulkoon se 
aika, jolloin naisten ei enää tarvitse olla 
mitään miehiä, vaan naisia, jotka ovat 
pelastajia, juristeja tai puheenjohtajia! 

Monia sanoja ja sanontoja viljellään pe-
rittynä, itsestään selvyytenä ja sen kum-
memmin ajattelematta. Me kaikki ris-
tikoiden laatijat, kuvittajat, tarkastajat, 
tuottajat ja julkaisijat voimme kuitenkin 
omalta osaltamme vaikuttaa siihen, mi-
ten naisista ja tytöistä puhutaan. Puhu-
taan siis kauniisti!
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