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Yksimielisyyttä ja kaksimielisyyttä

Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, 
että kaksimielisyydet voivat olla hyvinkin 
hauskoja. Kaikki suomen kielen harrastajat 
ja taitajat tietävät ja tuntevat munansaan-
nokset ja muut vastaavat, joissa voidaan 
käyttää välillä myös alatyylisiä ilmauksia, 
mutta joiden merkitys ja tarkoitus voi olla 
hyvinkin toinen. Yksi on puhdas ja aatteel-
linen, toinen taas jotakin hieman muuta.

Ikävä kyllä Alivaltiosihteeri-ohjelmaa pa-
lindromeineen ja muine sanaleikkeineen 
ei enää voi kuulla radiosta, mutta asia on 
tullut taas ajankohtaiseksi, kun Fingerpo-
ri-sarjakuva on saavuttanut suosiota, ja 
sen perusteella on tehty jopa uusi elokuva. 
Itse en ole sitä vielä nähnyt, joten en tiedä, 
kuinka hyvä se on, joten en varsinaises-
ti voi enkä haluakaan mainostaa sitä tässä, 
mutta kaikki, jotka tällaisista asioista ovat 
kiinnostuneet, tietävät, että sanatehtävien 
vihjeissä käytetään samantapaisia sanal-
lisia ja välillä kuvallisiakin kikkoja, piilosa-
noissa varsinkin.

Suomalaisissa ristikoissa ei perinteises-
ti ole hyväksytty kovin alatyylisiä vihjei-
tä ja sanoja. Kaikkien kaksimielisyyksien 
ei kuitenkaan tarvitse viitata johonkin na-
vanalaiseen. LUOVIA ovat ihmiset, jotka 
osaavat purjehtia tai keksiä jotakin uut-
ta. KEKSIÄ voi syödä Einstein tai Edison 

tai Leonardo tai jopa tukkimies. Suolaista 
puuroa eivät syö ihmiset, joita miellyttää 
enemmän makia velli. Ja ehkä Jukka Hol-
ma tietää itsekin, että yksi mahdollisista 
anagrammeista hänen nimestään on mi-
käpä muu kuin JUHLA-MOKKA.

Tällaiset sanaleikit eivät kuitenkaan ole 
pelkästään suomen kielen ominaisuuk-
sia. Esimerkiksi sananmuunnoksia vas-
taavia ilmauksia on olemassa esimerkiksi 
englannin ja ranskan kielissä, ja varmaan 
monissa muissakin. Englannissa yleensä 
vaihdetaan vain sanojen ensimmäiset kir-
jaimet, ei kokonaista tavua. Tätä kutsu-
taan nimellä spoonerism. Ranskassa taas 
sanojen sisäisten kirjainten vaihto tunne-
taan nimellä contrepèterie. Nämäkin voi-
vat olla melkoisen ruokottomia, mutta ei-
vät toki aina.

Tällaisia ilmiöitä esiintyy varmasti sellai-
sissakin kielissä, joita emme tunne ko-
vin hyvin. Siksi kannattaa aina välillä ky-
syä itseltään, ja myös muilta, mitä jokin 
ilmaus tarkoittaa oikeasti. Vaikka joskus-
han esimerkiksi sananmuunnokset voi-
vat olla ihan tahattomiakin. Lastenhuu-
morin ja historian ystävät tietävät, mitä 
Pietari Suuri teki, mutta se ei ole mikään 
poliittinen kannanotto, outo yhteensattu-
ma vain. Ja Suomessa meillä on sekä Pori-
laisten marssi että Fingerporilaisten farssi. 
Onneksi. Tästä olemme varmaankin yksi-
mielisiä.
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