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”Hyvää itsenäisyyspäivää”

Normaalioloissa itsenäisyyspäivää juhlittai-
siin perinteisin menoin. Linnan juhlat kokoai-
sivat tietynlaisen otoksen juhlakansaa Pre-
sidentinlinnaan ja merkittävästi laajemman 
otoksen kansalaisia television ääreen juhlin-
taa ja juhlijoita seuraamaan ja arvioimaan. 
Tänä vuonna tämä rituaali ei toteudu totu-
tussa muodossaan, mutta melkeinpä jokai-
nen meistä suomalaisista tuntee tradition 
niin hyvin, että tietää sangen yksityiskohtai-
sesti, mitä tänä vuonna ei tapahdukaan.

Huomattava osa rituaalista on kutsuvierai-
den sisääntulo. He tulevat sisään tyypillisesti 
pariskunnittain, vuorotellen linnan eri ovista, 
ja presidenttipari tervehtii ja kättelee kutakin 
vuorollaan. Samalla on tapana lausua puolin 
ja toisin toivotus ”hyvää itsenäisyyspäivää”. 
Tätä ei juhlien tv-lähetyksessä yleensä kuule, 
kuten ei muutakaan sananvaihtoa president-
tiparin ja vieraiden välillä, mutta katsojan ei 
tarvitse olla kummoinenkaan huuliltaluki-
ja nähdäkseen, että useimmat kätellessään 
niin sanovat.

Ristikkoon tämä toivotus sopii tietenkin mai-
niosti. Sille voi keksiä monenlaisia vihjei-
tä presidenttiparin kättelykuvasta sellaisiin 
sanavihjeisiin kuin vaikkapa ”kätellessä” tai 
”toivotus Salelle”. Tällainen ristikon läpi kul-
keva fraasi ohjaa tietysti risteäviä sanoja. Sii-
nä on runsaasti etuvokaaleja, y- ja ä-kirjaimia.

Kuten jotkut äidinkielen tunnilta muistavat, 
suomen kielen sanoja ohjaa vokaalisoinnun 
nimellä tunnettu rikoslaki, joka määrää, ettei 

samaan sanaan (jollei se ole yhdyssana) sovi 
laittaa sekä kirjaimia a, o tai u että kirjaimia 
y, ä tai ö. Niinpä tämä ajankohtainen lausah-
dus ohjaa kolmella y- ja kuudella ä-kirjaimel-
laan huomattavan osan ympäristöstäänkin 
etuvokaaliseksi. Tämä saattaa aiheuttaa ris-
tikon laatijalle jonkin verran ylimääräistä tus-
kaa, sillä takavokaalit a, o ja u yhteensä ovat 
suomessa kolmisen kertaa niin yleisiä kuin 
etuvokaalit y, ä ja ö yhteensä. Takavokaalisia 
sanoja on huomattavasti etuvokaalisia enem-
män, ja ristikko on helpompi täyttää niillä.

Sana ”itsenäisyyspäivä” on sinänsä tavatto-
man kaunis esimerkki suomen kielen kyvystä 
tuottaa askel askeleelta pidempiä ja mutkik-
kaampia sanoja ilmaisutarpeen mukaan. Sen 
kantana on ikivanha kanta ”itse”, jonka poh-
jalta Elias Lönnrot vuonna 1836 sepitti sanan 
”itsenäinen”. Joitakin vuosia myöhemmin sii-
tä johdettiin sana ”itsenäisyys”. Kun Suomi 
sitten monta vuosikymmentä myöhemmin 
tuon kaipaamansa tilan saavutti, sitä alettiin 
juhlia päivänä, jonka nimeksi vakiintui ilmei-
nen yhdyssana ”itsenäisyyspäivä”.

Ilmaisuvoima ei tietenkään lopu tähän. ”Itse-
näisyyspäivällisiä” ei kai ole yleisesti tapana 
järjestää sillä nimellä, mutta sanaa tapaa toi-
sinaan käytössä. Valtioiden itsenäistymisen 
ajankohdasta ei vakiintuneesti puhuta ”itse-
näisyyspäivämääränä”, mutta tuokin sana tu-
lee joskus vastaan. ”Itsenäisyyspäiväys” voi-
si olla vaikkapa kunniamerkkeihin kaiverrettu 
myöntöpäivä, mutta ainakaan toistaiseksi ei 
ole. Itsenäisyys ja kekseliäisyys kuitenkin kul-
kevat käsi kädessä ja tuottavat yhä uusia sa-
noja juhlakansan suuhun.
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