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Tämänkertainen otsikkomme ei ole mi-
tään salakieltä, vaan tarkoituksena on jat-
kaa sarjaa ristikoiden vaikeista kirjaimista. 
Ne ovat hankalia sekä laatijalle että ratko-
jalle. Ratkoja odottaa, että kirjaimet risti-
kossa käyttäytyvät odotetusti ja äidinkie-
len sääntöjen mukaisesti ja voi yllättyä, 
kun ratkaisusanaksi tuleekin aivan jota-
kin muuta. Laatija taas haluaisi joskus si-
joittaa näitä kirjaimia tehtävään mahdol-
lisimman paljon, mutta muiden sanojen 
yhteensovittaminen niiden kanssa muut-
tuukin sitten heti kinkkisemmäksi. Laati-
jan toinen ongelma on hyvien ratkaisusa-
nojen vähyys. Joka ristikkoon kun ei voi 
laittaa aina samoja sanoja, vaan pitää olla 
vaihtelua.

Kuu on taivaankappale, mutta Q esiin-
tyy myös monien maan päällä sijaitsevi-
en paikkojen nimissä. QATAR on kiva sana, 
koska sen kanssa on suhteellisen yksin-
kertaista saada muut sanat sopimaan yh-
teen. QUEEN ja QUEENS ovat myös melko 
ongelmattomia, kuuluisa yhtye ja New Yor-
kin kaupunginosa, risteävät helposti tois-
ten kanssa. Vaikeampaa on saada Q-kirjain 
tyylikkäästi jonnekin sanan keskelle. Sitä 
voi yrittää vaikkapa ranskalaisilla nimillä 
JACQUES tai DOMINIQUE. Mutta mitä pi-
tempi sana, sitä monimutkaisempaa on 
löytää sille hyvät kaverit. Q sanan lopussa 
on vielä harvinaisempi. Tällaisia sanoja on 

olemassa hyvin vähän, muissakaan kielis-
sä. Mieleen tulevat ensiksi NASDAQ ja EL-
COTEQ, pörssi ja jo kuopattu suuryritys.

Yllä sanottu koskee ainakin osittain myös 
kirjaimia W, X ja Z. Äksää ei esiinny luon-
nossa kovin runsaasti, mutta onneksi meil-
lä on NIXON, TEXAS, LINUX ja ROLEX sekä 
ASTERIX, OBELIX ja hassu, räksyttävä pik-
kukoira IDEFIX. Tuplaveen ja tsetan suh-
teen tarjolla on enemmän valinnanvaraa. 
WAYNE, OWENS ja BOWIE sujahtavat ruu-
dukkoon sukkelaan ja kuin itsestään, ja 
SQUAW on aina mukava yllätys täyttä-
mään tyhjyyttä. ZETOR, ZLOTY, ZORRO 
ja ZAPPA viihtyvät erinomaisesti ristikko-
jen maailmassa, NIZZAsta ja PIZZAsta pu-
humattakaan. Kaikki nämä ovat varsinkin 
kryptojen vakiotavaraa.

Haluan vielä tähdentää, että laatijan kan-
nalta näiden kirjainten käyttämisessä ei 
ole kysymys mistään snobismista tai tur-
hasta kikkailusta, vaan pätevän ammatti-
laisen tavoitteena on käyttää kaikkia kie-
len tarjoamia mahdollisuuksia luodakseen 
tehtäviin mahdollisimman paljon vaihtelua 
ja virkistäviä ahaa-elämyksiä ratkojaa var-
ten. Samalla tällainen pieni askartelu te-
kee laatimisesta hieman vaativampaa ja 
haasteellisempaa, mikä tekee siitä myös 
hauskempaa ja mielenkiintoisempaa. Oma 
suosikkisanani tässä suhteessa on Ete-
lä-Espanjan kaupunki CADIZ, hieno paik-
ka muuten myös matkailijan kannalta. 
Sinne pääsee Aurinkorannikolta helpos-
ti bussilla.     
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