
Kuvaristikkosääntö n:o 14 kuuluu: Vih-
jeen ja ratkaisusanan yhteyden tulee olla 
looginen ja täsmällinen. Tuo täsmällisyys-
vaatimus saattaa joskus olla laatijalle pul-
mallinen.

Ristikon laadinnan ja julkaisemisen välillä 
saattaa joskus kulua jopa muutama kuu-
kausi. Näin pitkässä ajassa voi sattua mo-
nenlaista. Laatijan pitäisi kuitenkin var-
mistaa, että täsmällisyys toteutuu myös 
ristikon julkaisupäivänä.

Maat muuttavat toisinaan nimeänsä. 
Ristikoissa tutuin entinen maan nimi on 
Siam. Jos vastaussana on SIAM, vihjees-
sä pitää näkyä, että kyseessä on entinen 
nimi. Kuitenkin suhteellisen usein näkee 
ristikoissa suoraan vihjeityksen THAI-
MAA => SIAM. Yhtä väärin on mielestä-
ni KISSAVALTIO => SIAM.

Suomessa kuntaliitoksia tapahtuu nyky-
ään lähes tuhkatiheään. Laatijan pitää 
tietää, milloin Nastola muuttui entiseksi 
kunnaksi tai että Toijala kuuluu nykyään 
Akaan kaupunkiin.

Talouselämässä tapahtuu koko ajan muu-
toksia. Laatijan pitää vihjeittäessään tie-
tää, ovatko Spar tai Siwa vielä olemassa 
vai ovatko jo entisiä.  

Pulmallinen vihjeitettävä laatijalle on 

myös usein esiintyvä vastaussana AMER. 
Nykyäänkin vihjeenä näkyy usein MONIA-
LAYHTIÖ. Kuitenkin Amer Sports Oyj (en-
tinen Amer-yhtymä Oy) on vain urheilu-
välinealalle keskittyvä konserni, muilta 
toimialoilta on yrityskaupoilla lähdetty. 
Myöskään AREA ei toimi enää tuolla ni-
mellä vaan yhdistyi vuonna 2013 Suomen 
Matkatoimiston kanssa ja toimii nykyään 
nimellä SMT.

Oman lukunsa muodostavat henkilöi-
den nimenmuutokset. Naimisiin me-
not ja eroamiset aiheuttavat muutoksia, 
joista laatijan pitäisi olla ajallisesti peril-
lä. Paljon käytetty vastaussana LOLA on 
hyvä esimerkki. Ennen avioitumista suku-
nimivihje oli ODUSOGA, avioitumisen jäl-
keen WALLINKOSKI ja eron jälkeen taas 
ODUSOGA!

Joskus muutos nimessä ei edellytä sivii-
lisäädyn muuttamista. Vastaussanakes-
tosuosikki KATA oli aiemmin Kärkkäinen, 
kunnes Kata Kärkkäisestä tuli Katariina 
Souri. Vastaussanana pysyy kuitenkin 
edelleen KATA, jolle vihjeenä on nykyisin 
esim. SOURI ENNEN.

Ajasta iäisyyteen lähteminen vaikuttaa 
myös vihjeiden aikamuotoihin, joten  laa-
tijan voi olla viisasta käyttää elävien kir-
joissa olevista jotain muuta vihjemuotoa 
kuin preesensiä.
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