
Tänään vapaudutaan ilmakehän kahleista. Tut-
kaillaan, miten avaruus ja siellä liikkuvat kappa-
leet ovat kotiutuneet ristikoihin.

Muutama tähtikuvio kuuluu laatijoiden suosik-
keihin. Yleisin lienee meille kaikille ilta- ja yötai-
vaaltakin tuttu Otava (loistava kirjainjakauma!), 
joka seitsemine tähtineen kuuluu Ison karhun 
tähdistöön. Usein esiintyy myös toinen o-al-
kuinen tähdistö, Orion. Näillä kummallakin on 
myös muita merkityksiä, joten vihjeittäjälle ne 
ovat monipuolisia sanoja.

Oman mielenkiintoisen erikoistapauksensa 
muodostaa Kotkan tähtikuvioon kuuluva Altair 
(tähtitaivaamme 12. kirkkain). Se lienee ylei-
sin yksittäinen ristikoissa esiintyvä tähti, mutta 
useimmiten muodossa Atair. Kuljin pitkän reis-
sun googlessa etsimässä muotoa Atair, mutta 
kone tarjosi joka kerta muodon Altair. Erkki Vuo-
kilan Sanaristikot-kirjassa Atair ja Altair esite-
tään synonyymeinä.

Yksittäisistä tähdistä esiintyy jonkun verran 
tähtitaivaamme kirkkain tähti Sirius (”Koiran-
tähti”), joka sijaitsee Ison koiran tähdistössä. 
Harvinaisemmalla puolella on Vega, joka sijait-
see Lyyran tähtikuviossa ja on tähtitaivaan 5. 
kirkkain.

Ursa esiintyy ristikoissa aika usein. Nykyään sen 

vihje on useimmiten pohjalta ”tähyää kauas”, jol-
loin tarkoitetaan v. 1921 perustettua tähtitieteel-
listä yhdistystä. Aiemmin saatettiin viitata myös 
kahteen tähdistöön, Isoon karhuun (Ursa Major) 
ja Pieneen karhuun (Ursa Minor).

Aurinkokuntamme yleisin ristikkoplaneetta lie-
nee Mars, maapallomme lähin naapuri aurin-
gosta poispäin, joka sana vihjeitetään lähes yhtä 
usein sotilaskäskyksi. Pluto esiintyy myös edel-
leen, vaikka menettikin planeetan statuksensa.

Kuista ylivoimaisesti yleisin on Saturnusta kier-
tävä Titan, yksi planeetan 34 kuusta. Se on 
myös aurinkokunnan suurin kuu. Usein Titan 
vihjeitetään Jokisen kuu tai naisen kuu.

Ihminen on lähettänyt avaruuteen paljon erilais-
ta tavaraa ja myös eläviä olentoja, joista jotkut 
ovat jääneet elämään ristikoihin. Neuvostoliiton 
aikanaan lähettämä avaruuskoira Laika matkaa 
edelleen ristikoissa. Alkuaikojen kosmonauteis-
ta mukana ovat edelleen Juri (Gagarin) ja (Her-
man) Titov. Ensimmäisenä kuun pinnalle astu-
neen amerikkalaisen Neil Armstrongin etunimi 
esiintyy edelleen.

Avaruuteen ammutuista aluksista ovat ikivih-
reiksi jääneet Neuvostoliiton Sputnik ja USA:n 
Apollo. Varsin usein vastaussana ALUS vihjei-
tetään piirroksella avaruutta kiertävästä aluk-
sesta.
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