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Uusia ja vanhoja sanoja

Ristikoissa esiintyy tämän tästä sanoja, 
jotka ovat kyllä kaikin puolin hyvää suo-
mea mutta jotka tuntuvat vanhahtavil-
ta, jonnekin viime vuosituhannen puo-
lelle unohtuneilta. Saattaa olla, että niitä 
kyllä käytetään edelleen mutta ne ovat 
käyneet niin harvinaisiksi, etteivät kaikki 
niitä enää edes muista. Atamonista keh-
keytyy inha tahdas.

Samoin ristikoissa käytetään sanoja, jot-
ka ovat kielen uusia tulokkaita. Niitäkään 
eivät kaikki välttämättä tunne, vaikka ne 
ovat selvästi yleistymässä hyvää vauh-
tia. Tällaiset sanat voivat toki olla ristik-
kosanoina ongelmallisia: ristikoissa käy-
tettävien sanojen pitää tietenkin olla niin 
laajalle levinneitä ja yleisesti tunnettu-
ja, että ristikon ratkojalla on kohtuullinen 
mahdollisuus tuntea ja sitä myöten kek-
siä ne. Jos laatija tämän feilaa niin ratko-
ja päätyy herkästi nihkeilemään.

Tämä sama tuntemattomuuden ongel-
ma uhkaa toki vanhahtavaakin sanastoa. 
Jos sana on vaipunut liian kauaksi his-
toriaan, se ei enää toimi ristikkosanana, 
koska juuri kukaan ei sitä tunnista.

Ja lopulta sama hankaluus uhkaa silloin-
kin, kun sanat ovat kyllä ilman muuta ny-

kypäivää mutta sattuvat olemaan taval-
la tai toisella erikoissanastoa – jonkun 
alan ammattislangia, tieteellistä termis-
töä, jonkin pienen harrastusryhmän kiel-
tä tai ylipäätään mitä tahansa rajatun ih-
misryhmän kielimuotoa.

Tutun ja vieraan rajamaasto on ristikoil-
le erityisen otollista sanamaisemaa. Jos 
ristikon laatii vain kaikille yhteisen joka-
päiväisessä arjessa jatkuvasti esiintyvän 
sanaston varaan, siitä tulee todennäköi-
sesti kohtuuttoman helppo. Jos taas vil-
jelee liikaa kielen erilaisille reuna-alueil-
le sijoittuvaa sanastoa – uusinta uutta, 
liian vanhaa, kovin pienten ihmisryhmi-
en erikoiskieltä – ristikosta voi tulla liki-
pitäen mahdoton ja ainakin turhauttava 
ratkottava.

Sopivan hankalat sanat ovat ristikoiden 
suola. Ne kiusoittelevat ja kutkuttelevat, 
haastavat miettimään, aktivoivat hämär-
tyneitä sanaston alueita.

Tätä kautta ristikoiden ratkominen voi 
myös olla opettavaista. Kun oma sanava-
rasto on ammennettu tyhjiin mutta auk-
koja on yhä jäljellä, on mainio tilaisuus 
oppia uutta – tai joskus ainakin kielen 
kannalta vanhaa – sanastoa. Konstit sii-
hen ovat monet. Ratkaisu voi löytyä ris-
teävien sanojen avulla tai vaikkapa sa-
nakirjan avustuksella tai kilauttamalla 
kaverille.
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