
Aakkosistamme t on erityisen otollinen ris-
tikkokirjain. Se on yksi yleisimmistä kirjai-
mista. Lisäksi monikko merkitään t:llä.

Monikon pääte t on tosi houkutteleva laa-
tijalle. Moni kohta ratkeaa laadinnallisesti, 
kun sanan monikoi. Se saattaa johtaa myös 
kyseenalaisiin ja jopa virheellisiin muotoi-
hin. Katsotaan joitakin yleisimmin esiinty-
vistä.

Yksi jonkun verran kinkkinen alue ovat alku-
aineiden monikot. Näin varsinkin, kun laati-
ja käyttää vihjemuotoa ”alkuaineita”. Kuta-
kin alkuainetta on vain yksi. Ei ole useampia 
uraaneita, sinkkejä, vetyjä, radoneita jne. 
Vähän kyseenalaista on myös piirtää kak-
si epämääräistä möykkyä kun vastaussana 
on alumiinit tai kaksi ilmapalloa kun vasta-
ussana on heliumit. Yksi tapa vihjeittää nä-
ennäisesti oikein on laittaa kaksi O-kirjainta 
vihjeeksi sanalle hapet.

Paljon on käyty keskustelua myös intti-sa-
nan monikoinnista. Inttejähän on vain yksi 
instituutio, joten tuntuu oudolta nähdä ris-
tikossa vastaussanaa intit. Useimmiten se 
on vihjeitetty ”käytäviä”. Sitä on perustel-
tu mm. siten, että jokainen käy oman int-
tinsä, joten niitä on yhtä monta kuin on kä-
vijöitäkin.

Näyttää siltä, että minkä tahansa erisni-
men voi ainakin teoriassa monikoida. Harvi-
naisimmillekin nimille löytyy kaimoja, kuten 
esimerkiksi kuululle satuaasille, jos laatija 
on saanut ristikkoonsa vastaussanan Ihaat. 

Silloin tällöin olen törmännyt vastaussa-
naan ahaat. Vihjeenä voi olla ”oivalluksi-
na” tai ”elämyksinä” tai kaksi pään päälle 
piirrettyä välähtävää lamppua. Tällöin lä-
hestytään tilannetta, jossa ahaasta on tu-
lemassa substantiivi. Voimme saada usei-
ta ahaita ja nauttia huikeista ahaista, kun 
taas silloin olo on ankea, kun nuppi on ko-
konaan ahaaton.

Joskus olen nähnyt laatijan käyttävän la-
tinalaisia sanoja suomalaisten sanojen ta-
voin. Vihjeestä ”arpoja” saattaa tällöin tul-
la vastaukseksi aleat. Onneksi tämä on aika 
harvinaista.

Laatijan kannattaa miettiä vastaussanojen-
sa monikoita varsin tarkkaan ja olla kriitti-
nen, mitä kaikkia monikkomuotoja hyväk-
syy.

Ensi lauantaina starttaa tällä palstalla uusi 
kirjoittajakollegani Antti Parkkinen. Hänet 
tunnetaan myös piilosanojen ja kryptojen 
laatijana. Tervetuloa tiimiin, kaima!
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