
Mitä ominaisuuksia hyvältä ristikonrat-
kojalta vaaditaan? Tämän kirjoittajan tie-
dossa ei ole, onko asiaa tutkittu tieteelli-
sesti juuri sanatehtävien suhteen, mutta 
voisi olettaa, että tässäkin lajissa pitkälle 
pääsemiseen tarvitaan ne proverbiaaliset 
10 000 tuntia harjoitusta, joista on usein 
puhe esimerkiksi pianonsoiton tai shakki-
pelin opettelemisen yhteydessä. Siis kun 
tarpeeksi kauan harjoittelee, niin tulosta-
kin alkaa syntyä.

Se ei kuitenkaan välttämättä onnistu ihan 
kaikilta. Joillakin voi mennä sisu kaulaan tai 
loppua into, toisilta taas voi kerta kaikkiaan 
puuttua onnistumiseen tarvittavat edelly-
tykset ja ominaisuudet. Olivatpa ne sitten 
myötäsyntyisiä tai opittuja, mistä ei ole tar-
koitus kiistellä tässä. Se on itse asian kan-
nalta täysin sivuseikka.

Äkkiseltään mieleen tulee kaksi sellaista 
ominaisuutta, joita ainakin varmasti tar-
vitaan sanaristikoita ratkottaessa. Toinen 
on melko hyvä muisti, toinen on jonkinlai-
nen sanojen ja niiden rakenteen hahmo-
tuskyky.

Hyvä muisti on tarpeen varsinkin ratkotta-
essa sellaisia sanatehtäviä, joiden vihjeytys 
perustuu enemmän asiatietoon kuin oival-

tamiseen. Esimerkkinä tästä ovat erisni-
met, kuten henkilöt, paikat, tuotemerkit ja 
vastaavat. Kaikki mahdollinen nippelitieto, 
tarpeeton tai tarpeellinen. Samanlaista tai-
toa tarvitaan tietovisailuissa ja Trivial Pur-
suitissa. Ristikoiden ratkontaan voi tietysti 
käyttää avuksi nettiä ja hakuteoksia, mut-
ta kuinka paljon tehtävää helpottaakaan, 
jos ratkojalla on päänsä sisällä jo valmiiksi 
oma kaikkien alojen tietosanakirja.

Sellaisissa tehtävissä taas, joissa pääpai-
no on sanaleikeissä ja yllättävissä vihjeis-
sä, taitaa hahmotuskyvyllä olla suurempi 
merkitys kuin muistilla. Hahmotuskyky ris-
tikoiden kohdalla on jonkinlaista mallioppi-
mista: sen ymmärtämistä, miten erilaiset 
sanat voivat yhdistyä ja risteytyä toisten-
sa kanssa, limittäin ja lomittain, vierek-
käin ja ristikkäin. Pitää tajuta, kuinka suo-
men kielen sanoissa vokaalit ja konsonantit 
vuorottelevat tietyllä tavalla suhteellisen 
säännönmukaisesti ja minkälaiset kirjain-
yhdistelmät ovat yleensä mahdollisia.

Ovela laatija voi tietenkin sotkea kuviota ja 
harhauttaa ratkojaa käyttämällä mahdolli-
simman paljon vierasperäisiä sanoja ja vai-
keita kirjaimia. Pehmeitä konsonantteja, 
ääkkösiä, tsetaa, äksää ja kuuta. Silloin jou-
tuu tavanomainen hahmotuskykykin koe-
tukselle. Mutta mikäs sen hauskempaa! 
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