
Valtiot esiintyvät, kuten muutkin sanat, 
ristikoissa useammin, jos kirjainjakautu-
ma on suosiollinen.  Joukossa on joitakin 
suursuosikkeja ja joitakin mielenkiintoisia 
erikoistapauksia.

Valtioista on kaksi, jotka ovat tyrmäävän 
ylivoimaisia muihin nähden. Nämä ovat 
Lähi-idässä sijaitsevat aasialaiset naapuri-
valtiot: Irak ja Iran. Irak on näistä lännem-
pänä. Iran on kaikin puolin suurempi: pin-
ta-ala on nelinkertainen Irakiin nähden; 
asukasluvut ovat: Iran 81 miljoonaa, Irak 31 
miljoonaa. Iranin pääkaupungissa Tehera-
nissa on 8 miljoonaa asukasta, Irakin Bag-
dadissa 6 miljoonaa.

Mielenkiintoinen erikoisuus on, että erään 
valtion entinen nimi sinnittelee aivan hup-
pujen tuntumassa. Kyseessä on Thaimaa, 
jonka entinen nimi Siam on laatijoille na-
mupala. Sitä näkee vihjeitettävän paitsi 
maan entisenä nimenä myös muodossa 
”Vielä lahden nimessä”. Thaimaan eteläi-
nen suuri vesialue on nimeltään Siamin-
lahti.

Toinen varsin usein esiintyvä erikoisuus on 
saarivaltio Irlanti, joka ei suinkaan esiin-
ny useimmin suomen- vaan iirinkielisessä 
muodossa Eire. Lopusta alkuun luettuna 
se on Erie, joka on yksi Yhdysvaltojen suu-
rista järvistä.

Aasialaisista valtioista ristikoissa esiinty-
nee kolmanneksi eniten Oman, pieni sult-

taanikunta Kaakkois-Arabian kärjessä. Toi-
nen pieni arabivaltio, Arabian niemimaasta 
Persianlahteen työntyvällä Qatarinniemel-
lä sijaitseva Qatar, kärsii vaikeasta alkukir-
jaimestaan, loppuosahan on sama kuin iki-
suosikkikaupunki Atar.

Itäisistä valtioista Laos (Thaimaan itäinen 
naapuri) esiintyy usein, samoin vuoristoi-
nen Nepal, jonka eteläpuolella levittäytyy 
massiivinen Intia, sekin säännöllisesti ris-
tikoissa esiintyvä. Toinen idän jättiläinen, 
Kiina, löytyy sekin silloin tällöin.

Afrikan maista esiintyy aika harvoja. Suosi-
tuimmasta päästä on Mali, Länsi-Afrikassa 
Mauritanian ja Nigerin välissä sijaitseva ta-
savalta. Nigerin itäpuolella sijaitsee Tšad, 
jonka nimen toinen kirjain on suhuässä, 
mikä tekee siitä pulmallisen; aika usein 
näkee vastaussanan muodossa Tsad. Pari 
muuta afrikkalaista valtiota tulee vielä 
mieleen: Togo (Guineanlahden rannikol-
la Länsi-Afrikassa) ja Kenia (Intian valta-
meren rannalla päiväntasaajan molemmin 
puolin).

Euroopasta (edellä mainitun Eiren lisäk-
si) tulee ensimmäisenä mieleen saapas-
maaksi ristitty Italia. Jonkun verran esiin-
tyy eteläinen naapurimme Viro, samoin 
Välimeressä Sisilian läheisyydessä sijait-
seva Malta.

Etelä-Amerikasta esiin nousee vain inka-
valtiona usein vihjeitetty Peru.
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