
Pitkiä teemoja ristikoissa

Yleensä yksittäinen ristikko on oma ko-
konaisuutensa. Sillä on joku aihe pääku-
vassa sekä siitä lähteviä sanoja/lauseita. 
Seuraava ristikko on jälleen oma koko-
naisuutensa. Joskus laatijat innostuvat 
kehittämään samasta teemasta useam-
pia ristikoita, joskus nämä teemat jatku-
vat pitkäänkin. Muistellaan hetki tällaisia 
teemoja.

Pisin tällainen sarja lienee Aulis Lehdon 
Helsingin Sanomissa edelleen jatkuva Ta-
pahtui -teema. Sitä on jatkunut kohta 30 
vuotta. Ristikon läpi kulkee yleensä vaa-
kaan useampi pääkuvalause, joiden kaik-
kien vihjeinä on päivämäärä, jokainen eri 
vuosikymmeneltä. Vastauslause kertoo, 
mitä tuona päivänä tapahtui. Näin tarkat 
tiedot mahdollistaa Gummeruksen vuon-
na 1987 julkaisema kirja Vuosisatamme 
kronikka. Tässä A4-kokoisessa, yli 1200-
sivuisessa kirjassa on kirjattu kuukausit-
tain ja päivittäin tärkeitä tapahtumia ajan-
jaksolta 1900 - 1986.

Yksi varsin mittava teemasarja oli tämän 
lehden koviksissa joitakin vuosia sitten. 
Toni Pitkälä laittoi pääkuvaksi vuorotellen 
jokaisen Suomen aakkosen ja väänsi niis-
tä kustakin kaksi kutkuttavaa pääkuvalau-

setta. Tonin koviksia julkaistiin 4-6 viikon 
välein, joten tuolle sarjalle tuli kestoa noin 
kolme vuotta.

Aikoinaan Iisakin Ristikoissa Erkki Vuoki-
la kävi läpi Suomen kuntia. Ajatus oli, että 
yhteen ristikkoon Erkki yritti sijoittaa mah-
dollisimman monta saman läänin kunnan 
nimeä. Jotkut läänit tulivat hoidettua yh-
dellä aukeaman kokoisella ristikolla, mut-
ta runsaskuntaisin silloinen Turun ja Porin 
lääni vaati muistaakseni kolme ristikkoa 
ennen kuin tuli käsiteltyä.

Itselläni on menossa kaksi pitempää tee-
maa, molemmat Iisakin Ristikoissa. Yli vii-
si vuotta sitten käynnistyi rikoksia ratkova 
Etsivätoimisto Ristikko. Aukeamankokois-
ten ristikoiden pääkuvalauseissa on esi-
telty rikoksien ratkaisemista ja etsivätoi-
miston toimintaa kuvaavia juttuja. Toisen 
jatkuvan teeman aiheena on Prinsessa, 
joka seikkailee sammakoiden parissa ja 
yrittää löytää näiden keskuudesta lumot-
tuja prinssejä. Tämän teeman parissa löy-
tyy pisin ristikkoina ilmestynyt jatkokerto-
mukseni, seitsemän ristikon ajan jatkunut 
trilleri siitä, miten Prinsessa lopulta löysi 
satuprinssinsä. 

Itse tykkään pitempikestoisista teemoista. 
Sellainen vaatii laatijalta erityistä pereh-
tyneisyyttä ja usein ratkojakin pääsee sy-
vemmälle mielenkiintoisiin aiheisiin.
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