
Silloin tällöin laatijat kokeilevat jotakin ta-
vallista poikkeavaa. Mieleen tulee aina-
kin kolme tapausta: ristikko laaditaan il-
man erisnimiä, ilman monikkoja tai ilman 
piilokirjaimia. Vilkaistaan näitä kaikkia ly-
hyesti.

Käsittääkseni piilokirjaimeton esiintyy 
näistä useimmin. Sellaisen synnyttämi-
nen vaatii laatimisessa erityistä sanas-
torakenteen suunnittelua. Se on oman 
kokemukseni mukaan huomattavan pal-
jon työläämpi ja hitaampi laadittava kuin 
tavallinen kuvaristikko. Laadinta ete-
nee hitaasti vyöryttämällä, vihjeruutujen 
paikkoja ei juurikaan pysty kovin paljon 
etukäteen määrittelemään.

Piilokirjaimettoman suurin etu ratkojalle 
lienee se, että jokainen kirjain kuuluu kah-
teen vastaussanaan, jolloin hankalia piilo-
kirjaimia ei myöskään ole. Näyttää siltä, 
että muutamat laatijat ovat tykästyneet 
ja erikoistuneet piilokirjaimettomiin risti-
koihin. Taannoin ilmestyi Suomessa myös 
jonkun aikaa pelkästään piilokirjaimetto-
mia julkaissut ristikkolehti, nimeltään Ka-
rikkoristikot. Se kuitenkin lopetti ilmesty-
misensä, ehkä pelkät piilokirjaimettomat 
eivät sittenkään ratkojia kiinnosta.

Aivan viime aikoina on näkynyt erisnimet-
tömiä ristikoita. Tällaisen laatiminen vaa-

tii erityistä keskittymistä sanojen sisäl-
töön, tiedämme, että ristikoissa esiintyy 
vakionimiä malliin Ista, Atet, Atik, Tati jne.

Aikojen kuluessa on käyty silloin tällöin 
keskustelua siitä, mikä on sopiva määrä 
erisnimiä yhteen ristikkoon. Taitaa joil-
lakin julkaisijoilla olla jopa prosentuaali-
sia ylärajoja, joiden ylittämisiä ei katsota 
suopeasti. Minulla itselläni on aika neut-
raali kanta erisnimiin ristikoissa. Miksi nii-
tä oikeastaan pitäisi välttää? Elämmehän 
me jokainen päivästä toiseen oman eris-
nimemme kanssa ja elämme erisnimiä si-
sältävässä osoitteessa.

Joskus on nähty myös monikottomia ris-
tikoita. Tällaisen laatiminen on erityisen 
haastavaa, monikon t:t tulla tupsahtavat 
lähes automaattisesti laadintoihin. Jos-
kus niitä on sellaisissakin sanoissa, joi-
hin ne eivät lainkaan kuuluisi.  Toisaalta 
monikot kuuluvat samalla tavalla arkielä-
määmme kuin erisnimetkin. Omalta osal-
tani monikot ovat OK, kunhan ne ovat oi-
kein laaditut.

Ristikkoakatemia kannustaa laatijoita ko-
keilemaan spesiaaleja tapoja laatia ristik-
ko, uudet lähestymiset voivat aina viedä 
ristikkoja eteenpäin ja siihen pyrkiminen 
on hyvin kannatettavaa.
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