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Tutkija ristikkosanojen äärellä

Sanaristikot näyttäytyvät helposti lähin-
nä ajanvietteenä, jos kohta luonteeltaan 
aivoja kutittelevana. Kielentutkijan kan-
nalta ne ovat kuitenkin kiinnostavia näkö-
aloja tarjoava ikkuna ihmismielen ja kie-
len yhtymäkohtiin. Ristikoita, niiden kieltä 
ja niihin liittyvää toimintaa voi tutkia mo-
nesta näkökulmasta.

Aktiivista ristikkoväkeä, ja kenties monia 
muitakin, kiinnostavat esimerkiksi sellai-
set kysymykset kuin mitä sanoja sanaris-
tikoissa tavallisimmin käytetään, mitkä 
kirjaimet ovat yleisimpiä, millaisia vih-
jetyyppejä ristikoissa käytetään tai mi-
ten ristikot ovat aikojen saatossa muut-
tuneet.

Kielentutkijaakin nämä kysymykset tie-
tysti kiinnostavat, mutta tarkastelukulma 
on osin toisenlainen, osin laajempi. Risti-
koiden yleisimpiä sanoja kiinnostavampi 
kysymys on kysymys niin sanotuista fak-
kisanoista, toisin sanoen se, mitä sano-
ja käytetään sanaristikoissa merkittävästi 
useammin kuin muussa kielenkäytössä.

Erityisen kiinnostava on kysymys siitä, 
miksi tiettyjä sanoja käytetään ristikois-
sa huomattavasti tavallista useammin. 
Osaksi syy on ilmeinen: kysymys on esi-
merkiksi sellaisista sanoista kuin ASAT, 

ANIS, ARAL, TUTA ja ALETA. Nämä ovat 
yleisimmistä kirjaimista muodostuvia ly-
hyitä sanoja, jotka laatijan on helppo si-
joittaa ristikkoon.

Syitä on kuitenkin muitakin. Esimerkik-
si jotkin henkilön- ja paikannimet, ja toki 
muutkin sanat, esiintyvät ristikoissa taa-
jaan siksi, että niille on helppo laatia yk-
sinkertainen vihje. Jotkin sanat toistuvat 
myös siksi, että ne ovat ikään kuin vakiin-
tunut osa sanaristikoiden perinnettä.

Samoin tutkijaa kiinnostaa se, missä 
suhteessa ristikoissa käytetään vaikka-
pa substantiiveja, verbejä ja adjektiive-
ja, tai se, miten yleisiä erisnimet ovat. 
Kielen oppimisen ja opettamisen tutki-
jaa kiinnostaa se, miten ristikoita voidaan 
käyttää sanavaraston opettamisen ja ak-
tivoimisen välineenä, ja se, millaisia op-
pimistuloksia ristikoiden avulla voidaan 
saada.

Sanasto ei tietenkään ole ainoa asia, joka 
kielentutkijaa ristikoissa kiinnostaa. Vä-
hintään yhtä kiinnostavia ovat vihjeet, nii-
den eri tyypit, niihin liittyvät kielenpiirteet 
ja kielellä leikittely ym. Samoin ristikon 
rakenne, sanojen risteäminen, useamman 
sanan muodostamat lauseet, ristikoiden 
visuaalinen ilme ja kaiken tämän muuttu-
minen ajan saatossa kiinnostaa.

Sanoilla on kuitenkin erityisasema – siksi 
kai puhummekin juuri sanaristikoista.
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