
Ristikot Italiassa (ja vähän Espanjas-
sakin)

Pari viikkoa sitten tällä palstalla kirjoitettiin 
ristikoista Ranskassa. Nyt mennään vielä 
hieman etelämmäksi eli Italiaan. Samalla 
kielialueella toki ollaan, latinaan pohjautu-
vista romaanisista kielistä kun on kyse, ja 
perinteetkin ovat melko samanlaiset.

Joitakin selviä eroavaisuuksia kuitenkin 
on, onhan joka maassa omat tapansa ja 
traditionsa. Italiassa ristikot eivät ole in-
tellektuellien harrastamaa avantgarderu-
noutta, vaan nimenomaan ajanvietettä. 
Yleisin muoto sielläkin on vanhanaikainen 
höyryristikko, mutta vihjeet eivät yleensä 
ole kovin kieroja, vaan hyvinkin suorasa-
naisia, ainakin helpommissa tehtävissä. 
Vaikeammat voivat olla kunnianhimoisem-
min laadittuja, ainakin sikäli, että sanojen 
pituus ja aukioiden koko voi olla huomat-
tava. Tehtävien koko ja muoto eivät ole 
kuitenkaan ennalta määrättyjä, vaan laa-
tijat ovat vapaita kokeilemaan kaikenlaisia 
pohjakuvioita. Tehtävän lisukkeena voi olla 
myös valokuva, joka antaa vinkkejä risti-
kon teemasta.

Nämä tehtävät  julkaistaan yleensä vihko-
sissa, jotka kulkevat nimellä Enigmistica 
tai Parole Crociate ja joiden muu sisältö 
on melkoinen sillisalaatti. Höyryristikoi-
den, tavuristikoiden, kryptojen ja muiden 
sanatehtävien lisäksi niissä on tietovisai-
lukysymyksiä, kuva-arvoituksia, pilapiir-
roksia, sanallisia vitsejä ja kaikenlaista 
muuta sälää. Periaatteena tuntuu olevan 

”jokaiselle jotakin”. Tässä ei ole tietenkään 
mitään pahaa, mutta ensi kerran tällai-
sen lehden nähdessään sitä hieman häm-
mästyy.

Se ainakin minun mielestäni hyvä puo-
li näissä lehdyköissä on, että niissä ei ole 
kilpailutehtäviä, vaan jokaisen tehtävän 
ratkaisu löytyy loppusivuilta. Lunttaami-
nen on tietysti ikävää, mutta tässä tapa-
uksessa sallittua. Jos tehtävä jää jumiin, 
voi kurkistaa jonkin kohdan ja jatkaa sii-
tä. Itse käytän ulkomailla ollessani sa-
natehtäviä paitsi huvituksena, niin myös 
kielenopiskelun tukena. Niiden avulla on 
hauska testata, kuinka hyvin jostakin kie-
lestä ja kulttuurista on perillä, vaikka var-
sinaisen opiskelun apuvälineinä ovat kyllä 
tehokkaampia esimerkiksi sanomalehden 
lukeminen ja television katselu ilman teks-
titystä. Italiassa hauskana erityispiirteenä 
on se, kuinka paljon käytetystä sanastosta 
liittyy muinaiseen Rooman valtakuntaan, 
sen historiaan ja kulttuuriin.

Samasta syystä olen joskus koettanut rat-
koa myös espanjankielisiä höyryristikoita 
esimerkiksi El Pais -sanomalehdestä. Niitä 
ratkaistaessa ei tosin voinut vilkuilla leh-
den lopusta, koska ratkaisu julkaistiin vas-
ta seuraavana päivänä, mutta olin yllätty-
nyt ja ilahtunut, että melko vajavaisellakin 
espanjantaidollani onnistuin joskus saa-
maan jopa puolet ristikosta täytetyksi.

Eikä tällä kertaa muuta kuin erittäin hyvän 
uuden vuoden toivotukset lukijoille!
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