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Yhtä ja toista kryptoista

Krypto poikkeaa muista sanatehtävistä 
monella tavalla. Ensinnäkään siinä ei ole 
varsinaisia vihjeitä, vaan pelkät luvut, jois-
ta jokainen vastaa yhtä tai joskus useam-
paakin kirjainta. Lisäksi krypton laadin-
nassa on pyrkimyksenä saada tehtävään 
ujutetuksi mahdollisimman suuri mää-
rä eri kirjaimia, mikä ei tavallisessa sana-
ristikossa ole suinkaan mikään itsetarkoi-
tus. Ja kirjoittamaton sääntö sanoo, että 
jokaisen kirjaimen tulisi esiintyä tehtä-
vässä ainakin kaksi kertaa, joista ainakin 
toisessa tapauksessa osana kahta risteä-
vää sanaa. Piilokirjaimiahan kryptossa voi 
olla huomattavasti runsaammin kuin ku-
varistikossa tai höyryristikossa.

Kryptossa on myös usein jokin teema tai 
muu juju, esimerkiksi toistuvat kirjainyh-
distelmät tai kokonainen lause, joka on si-
joitettu näkyviin. Tämän kirjoittaja har-
rastaa teemakryptojen laatimista. Niihin 
yritän mahdollisimman runsaan kirjainva-
likoiman lisäksi asetella mahdollisimman 
paljon teemasanoja, esimerkiksi kuului-
sien taitelijoiden, poliitikkojen ja urheilijoi-
den nimiä tai vaikkapa jonkin tietyn maan 
kaupunkeja. Ennätykseni on tällä hetkel-
lä 28 teemasanaa yhden sivun kryptos-

sa. Siinä teemana olivat maailman suuret 
joet, joukossa niinkin vaikeat sijoitettavat 
kuin BRAHMAPUTRA, SAINT LAWRENCE 
ja MACKENZIE.

Harvinaisia kirjaimiakin on kryptossa 
hauska käyttää, sellaisiakin kuin vaikka-
pa ruotsalainen Å, saksalainen Ü tai viro-
lainen Õ. Ja mikseipä mukaan voisi ottaa 
myös erilaisia suhuässiä tai muita merk-
kejä, jotka eivät varsinaisesti kuuluu suo-
men kielessä käytettävään kirjaimistoon. 
Vaikka onhan suomeen tullut käyttöön 
ihan Kielitoimiston suosituksesta slaavi-
laiset Š- ja Ž-kirjaimet, joiden sijaan aiem-
min oli tapana kirjoittaa sh ja zh. Näi-
den kirjainten käyttö ei ole kuitenkaan 
mennyt aivan täysin läpi kansan keskuu-
dessa, ja esimerkiksi shakinpelaajat ei-
vät missään tapauksessa suostu käyt-
tämään harrastuksestaan nimeä šakki, 
vaan shakki sen olla pitää, sanoivatpa kie-
lenhuoltajat mitä tahansa.

Oma lajinsa ovat sitten valintakryptot, 
jossa yksi numero vastaa useita kirjai-
mia, joita ei tarvitse arvata, vaan ne on 
valmiiksi annettu, jolloin näistä, yleensä 
kolmesta, ratkojan tulee valita kuhunkin 
ruutuun sopiva. Ja sitten meillä on vie-
lä sellaisiakin erikoisuuksia kuin poikki-
teloin-tehtävät ja kryptopiilikset. Näistä 
seuraa juttua myöhemmin.
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