
Viikonpäivillä on paljon käyttöä ristikoissa, 
varsinkin niiden lyhenteillä. Laatija voi käyt-
tää niitä varsin monipuolisesti vihjeityksis-
sään. Katsotaanpa asiaa vähän tarkemmin.

Käytössä on siis seitsemän kaksikirjaimista 
lyhennettä: ma, ti, ke, to, pe, la ja su. Niistä 
yhdistämällä voi muodostaa tavallisia suo-
men kielen sanoja. Otetaan esimerkiksi 
keto, joka voidaan vihjeittää vaikka ”peräk-
käisten päivien niitty”. Toinen vastaava on 
”neljän päivän mittainen liero” eli mato.

Kukin viikonpäivä tuplalyhenteenä tarkoit-
taa jotakin. Jos vihje on ”kaksi toista”, vas-
taussana voi olla titi, joka tarkoittaa joko 
Riitta Korpelan luomaa nallea tai yöapi-
naa. Kolmansista syntyy keke, neljänsis-
tä toto jne.

Myös kolmesta päivästä syntyy hyviä ristik-
kosanoja. Niissä on aina hyvä konsonantti/
vokaali -rakenne. Yleisimmästä päästä lie-
nee sulake, vihjeenä esim. ”kolme päivää 
virtapiirin osana”. Toinen käyttökelpoinen 
on pesula, sen vihjeeksi voisi käydä ”viikon-
lopun päivinä puhdistava”.

Onko kukaan tavannut enemmän kuin kol-
mesta viikonpäivästä muodostettuja vasta-
ussanoja. Vinkatkaa sähköpostiini, palataan 
uudestaan asiaan, jos hyviä keisejä löytyy 
tai jos keksitte niitä itse. Tässä voi myös pis-

tää kielen aika syvällekin poskeen. Jos sa-
nat ovat talonpoikaisjärjellä ymmärrettäviä, 
niin ne voidaan noteerata esimerkkeinä. 

Viikonpäivillä on tietenkin jokaisella myös 
oma järjestysnumeronsa, joita voi käyttää 
vihjeinä. Niinpä vihje 5.4. ei ehkä tarkoita-
kaan huhtikuun alun päivänsankareita Iri-
naa ja Iraa, vaan viidennestä ja neljännes-
tä viikonpäivästä muodostettua sanaa 
peto. Samalla logiikalla 6.1. voisi olla lama. 
ja 2.6. tila.

Myös yksittäistä päivän lyhennettä voi 
luonnollisesti käyttää vihjeen osana. Tällöin 
”ensimmäisen päivän lintu ui” voisi olla ma-
tikka tai ”sepite kuudentena” olisi vihje sa-
nalle satula.

Viime viikolla käsittelin tällä palstalla roo-
malaisia numeroita. Niitäkin voi yhdistää 
viikonpäiviin. Mitä sanoisitte vihjeestä ”per-
jantai ennen vaatetusta”, vastaussana vasu. 
Tai ”lauantaikeskiarvo”, jonka vastaussa-
na on vika. Niin kuin huomataan, mahdolli-
suuksia on aika lailla loputtomasti.

Itse olen tykännyt sekä ratkaista viikonpäi-
väarvoituksia että laatijana värkätä niitä. 
Niissä on aina joku kieppi, joka pitää ensin 
tajuta Parhaimmillaan saattaa seuraukse-
na olla mukava ja mieltä lämmittävä ahaa-
elämys.
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