
Kaksi viikkoa sitten tällä palstalla pohdit-
tiin, minkälaisia taitoja hyvä ristikonratko-
ja tarvitsee. Tällä kertaa jatkamme aihees-
ta miettimällä, mikä on ristikkojen suhde 
muihin hoksottimia vaativiin älypeleihin.

Lienee sanomattakin selvää, että hyvä rat-
koja usein pärjää myös muissa sanape-
leissä. Tällaisiahan on keksitty runsaasti. 
Tunnetuin lienee scrabble, jossa käytös-
sä olevista kirjaimista yhdistellään laudal-
le kokonaisia sanoja.  Unohtaa ei kannata 
myöskään meistä monen lapsuudessa pe-
laamaa hirsipuuta, jossa arvataan ja pää-
tellään sanasta tai lauseesta puuttuvia 
kirjaimia. Ja monesta kuulostanee tutul-
ta sellainenkin peli, jossa yhden pitemmän 
sanan kirjaimista muodostetaan uusia sa-
noja. Kilpailun voittaa se, joka keksii niitä 
eniten. Mikä muuten on tuon pelin kutsu-
manimi? Itse mietin tätä jonkin aikaa, vaan 
eipäs muistu mieleen.

Mutta entä muunlaiset logiikka- ja päätte-
lytehtävät sitten, sanotaan vaikkapa sudo-
kut? Onhan niissäkin ruudukko, joka pitää 
saada täytetyksi.

Monet ristikoiden harrastajat ratkovat leh-
destä ristisanatehtävän vierestä myös su-
dokut, toiset taas vieroksuvat niitä ja pi-
tävät joko liian vaikeina tai joutavana 

ajanhaaskauksena. Ratkaisemisessa tar-
vittava logiikka onkin tietysti erilainen, kun 
kyse ei ole sanoista, mutta jonkinlaista ti-
lanhahmotuskykyä tässäkin tarvitaan. Ja 
päättelykykyä, joka ei kuitenkaan ole luon-
teeltaan matemaattista, kuten moni edel-
leen luulee. Sudokun numerothan voidaan 
korvata millä tahansa muilla symboleilla, 
kuten kirjaimilla, väreillä tai erilaisilla ku-
vioilla. Sukulaispeli kakuron pelaamisessa 
taas pitää loogisen päättelyn lisäksi halli-
ta myös peruslaskutoimitukset, täytyy las-
kea päässä yhteen ja vähentää.

Näistä matemaattis-loogisista peleistä 
puuttuu kuitenkin se verbaalinen element-
ti, joka tarjoaa ratkojalle hyvää oloa tuot-
tavia ahaa-elämyksiä. Sellaisia voivat tuot-
taa myös lautapelit kuten shakki, jossa tuo 
elämys liittyy kuitenkin geometrian ja dy-
namiikan tajuun eikä sanoihin. Shakinpe-
laajan tarvitsemat ominaisuudet ovat siis 
hieman erilaiset kuin sanatehtävien har-
rastajan. Jotakin sukulaisuutta näiden asi-
oiden välillä voi silti olla. Moni shakinpe-
laaja on myös innokas ristikonratkoja, ja 
päinvastoin. Tässä on hyvä tilaisuus muis-
taa Osmo Kailaa, joka  oli Suomen ehdot-
tomia huippuja kummassakin lajissa. Ny-
kylaatijoista shakkimestareita ovat Sami 
Hämäläinen ja Hannu Salokangas, usean 
alan lahjakkuuksia hekin.  
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