
Näillä ristikkosivuilla käsiteltiin muutama 
viikko sitten ”koviksia” eli huippuvaikeita 
ristikoita. Palstan uusi kirjoittaja tarjoaa lu-
kijoiden aivonystyröille hieman pehmeäm-
pää pureskeltavaa näin aluksi.

Jos siis on olemassa koviksia, olisiko ”peh-
mis” sopiva nimi hyvin helpolle ristikol-
le? Sellaiselle, joka pitää haukata nopeas-
ti, ennen kuin se sulaa ja valuu vaatteille. 
Sellaiselle, jonka tavisratkoja saa täytetyk-
si mekaanisesti, tuosta vain heittämällä. 
Kuulakärkikynällä, kun erehtymisen vaa-
raa ei juuri ole.

Mitä tällaisista pehmeistä herkuista sitten 
ajattelisi? Moni taitavampi ratkoja nyrpis-
tää nenäänsä ja sanoo, että maku on liian 
laimea. Silti helpoillakin on ystävänsä. Juuri 
sellaisia ristikoita suuri osa Suomen ristik-
kolehdistä on pullollaan.

Mikä tämän selittää? Luulisin, että moni 
ratkoja suhtautuu harrastukseensa kuin 
suosikkitelevisio-ohjelmaansa. Tehtävien 
tulee olla riittävän yksinkertaisia ja ennal-
ta arvattavia kuten teeveestä tutut hah-
mot, jotka toistavat samoja repliikkejä ja 
hokemia.

Miksi siis haluaisin puhua pehmeitä vas-

taan, jos ne tarjoavat iloa ja hupia niin mo-
nille? Oikeastaan olen asiassa kahden vai-
heilla. Pino tosihelppoja voi olla mukava 
seuralainen vaikkapa bussimatkalle, mut-
ta niissäkin pitäisi olla jotakin jujua ja jek-
kua, edes hieman keskiarvosta poikkeavaa. 
Sanasto saisi olla monipuolista. Pahimmil-
le fakkisanoille saa vapaasti näyttää keski-
sormea.

Myös ulkoasu on tärkeä. Jo muutama tai-
tavasti tehty piirros elävöittää helppoa-
kin ristikkoa. Kuten myös selkeä tekstaus. 
Suttuista ja sekavaa tehtävää on ikävä kat-
sella ja ratkoa. Sellaisen nähdessään tulee 
mieleen, miksi laatija on ikään kuin jättänyt 
työnsä kesken ja kauppaa ratkojalle puo-
livalmista tavaraa. Tuo asenne ei anna ar-
voa ratkojalle, joka tuhlaa kallisarvoista ai-
kaansa.

Miksi muuten ristikoissa käytetään niin vä-
hän jäätelöä? Siis sanaa JÄÄTELÖ. Miet-
tikääpä sitä. Parhaat laatijat osaavat kyllä 
käyttää helpoissakin tehtävissä monipuo-
lista sanastoa ja harvinaisempiakin kirjai-
mia, ääkkösiä unohtamatta. Vai mitä miel-
tä te lukijat olette?  Tykkäättekö koviksista 
vai pehmoista? Haluatteko haastetta aivoil-
lenne vai valmiiksi naurettua ja mauttomak-
si jauhettua? Vai jotakin siltä väliltä?

Antti Parkkinen
antti.parkkinen@ristikkoakatemia.fi

Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä ja 
mielipiteitä osoitteeseen 
kysymys@ristikkoakatemia.fi 

Ristikkoakatemia Facebookissa: 
www.facebook.com/groups/
ristikkoakatemia/

www.ristikkoakatemia.fi

Pehmeämpää purtavaa


