
Näiden ristikkosivujen Kovis (edellisellä 
aukeamalla) on minun laatimani. Sen vai-
keusaste on kiristetty lähes tappiin, joilta-
kin kohdin se varmaan onkin tapissa.

Kovislaatijan tarkoituksena ei ole laatia 
niin vaikeaa tehtävää, että kukaan ei saa 
sitä ratkaistuksi, pikemmin niin päin, että 
mitä useampi saa tuon tehtävän valmiiksi 
asti, sen parempi. Itse toimin koviksissani 
kuin arvoitusdekkarin kirjoittaja: asetan 
johtolangat täysin avoimesti näkyville, ne 
pitää vain pystyä näkemään oikein.

Tiedän, että löytyy ratkojia, jotka ovat 
kovisvihjeiden kanssa joskus eksyksis-
sä. Näin käy itse asiassa myös dekkarin 
lukijalle. Tekijä yrittää harhauttaa ja rat-
koja saada nuo harhautteet kiinni. Kun 
tämä onnistuu, on selättämisen voiton-
riemu sitä makeampaa.

Laatija yrittää myös löytää tuttujen sano-
jen vihjeittämiseen uusia näkökulmia, on-
nistuu tässä pyrkimyksessään aika ajoin, 
kunnes ratkojat kurovat tuon etumatkan 
umpeen, niin kuin on tarkoituskin.

Dekkarikirjailija avaa kirjan loppuratkai-
sussa kaikki johtolangat, jotta lukija pää-
see oivaltamaan nekin, jotka ovat jääneet 
häneltä huomaamatta. Ristikoista tällai-

nen loppuratkaisu selityksineen jää puut-
tumaan, vastausajan umpeen menemi-
sen jälkeen lehdessä julkaistaan ratkaisu, 
mutta ei selitetä, miten erilaiset arvoituk-
set on rakennettu.

Olen jo jonkin aikaa kirjoittanut analyy-
sin omista koviksistani. Nähdäksesi noi-
ta analyysejä, Sinun tarvitsee vain mennä 
nettiosoitteeseen sanaristikot.net ja etsiä 
sieltä alaotsikko Ristikon anatomia. Siel-
tä löydät tarkat analyysit kaikista pahim-
mista vihjeistä ja miten niiden perusteel-
la löytyvät oikeat vastaussanat. Samasta 
paikasta löytyvät myös itse ristikot. Voit 
ratkaista tehtävän ensin ja pohtia analyy-
siä sen jälkeen tai käydä suoraan analyy-
sin kimppuun.

Edellisellä aukeamalla olevan Koviksen 
analyysi ilmestyy sanaristikot.net -saitil-
le heti, kun ristikon vastausaika on um-
peutunut. Jos jotakin jäi oivaltamatta/
ymmärtämättä, tarkista oikea ratkaisu ja 
kehitä samalla omaa ratkaisutaitoasi.

Joskus olen lukenut luonnehdintoja mal-
liin ”laatija on kiero kuin korkkiruuvi, ei 
näitä kukaan järkevä ihminen ymmärrä”. 
Tuntemissani laatijoissa ei ole yhtään kie-
roa tyyppiä, ovatpa vain harjaannuttaneet 
itsensä erilaisten vihjeiden laatimiseen.
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