
Hakusana on sanakuviotehtävä, jossa an-
netut tai ohjeen mukaan keksittävät sanat 
on löydettävä kirjainrykelmästä. Sanat 
voivat kulkea suoraan tai moneen suun-
taan mutkitellen.

Tämän tehtävätyypin tarjonta on viime 
aikoina selvästi lisääntynyt. Lehtipisteis-
sä löytyy tällä hetkellä neljä eri julkaisua, 
jotka ovat keskittyneet yksinomaan ha-
kusanoihin. Viime vuoden lopulla ilmesty-
nyt tulokas on ensimmäinen, josta löytyy 
myös mutkittelevia haettavia. 

Lisäksi useammassa kuvaristikoita jul-
kaisevassa lehdessä on kussakin yksi ha-
kusanatehtävä kuvaristikoiden joukossa, 
ikään kuin maistiaisena tai houkutuksena 
varsinaisten hakusanalehtien ostamiselle.

Hakusanojen etsimisessä on oma viehä-
tyksensä. Kun silmä alkaa harjaantua sille, 
että sanat kulkevat kahdeksaan eri suun-
taan, alkaa myös etsintä nopeutua. Pisim-
mät sanat löytyvät yleensä nopeimmin. 
Samoin hakua voi nopeuttaa harvinai-
sempien kirjainten etsimisellä. Vaikeim-
pia ovat lyhyet, yleisimpiä kirjaimia sisäl-
tävät sanat.

Yksittäisessä tehtävässä on etsittävissä 
sanoissa yleensä joku teema, sisällölli-

nen tai jonkun kirjaimen ympärille raken-
nettu. Etsittävät sanat voivat olla annettu-
na sellaisenaan erillisenä sanalistana tai 
niille on annettu sanaristikkomaiset vih-
jeet. Joissakin tehtävissä kysytään lopuk-
si, mikä sana muodostuu jäljelle jääneistä 
kirjaimista (niistä, jotka eivät kuulu mihin-
kään vastaussanaan).

Hakusanojen laadinnassa esiintyy yllät-
tävän suuria tasoeroja. On tehtäviä, jois-
sa kirjainrykelmästä haetaan vain jokunen 
sinne tänne siroteltu sana. Löytyy myös 
sellaisia tehtäviä, joissa missään kohdas-
sa sanat eivät risteä toistensa kanssa, niin 
kuin ymmärtääkseni pitäisi käydä, kun ky-
seessä on ristikkoalueen tehtävä.

Minusta parhaimpia ovat ne hakusanat, 
joissa sanat pitää ensin oivaltaa vihjei-
den perusteella ja sen jälkeen hakea kir-
jainrykelmästä. Sanat menevät voimak-
kaasti ristiin toistensa kanssa ja lopuksi 
jää jäljelle pieni määrä (5–9 kpl) kirjai-
mia, joista luetaan vielä viimeinen, piilos-
sa oleva sana.

Olen itse ratkonut hakusanoja jo joitakin 
vuosia. Parhaimmissa niistä on oma, var-
sin koukuttava viehätyksensä. Suositte-
len kokeilua, jos tehtävätyyppi on sinulle 
ennestään outo.
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