
ATAIR, ANOUK, algebra, avitaminoosi? 
Mikä on ristikoiden laatijoille ja varsinkin 
ratkojille turhaa, mikä tarpeellista tietoa?

Lievästi liioitellen voisi kai sanoa, että tur-
haa tietoa ei maailmassa ole olemassa-
kaan. Ei ainakaan ristikoiden maailmassa. 
Sanatehtäviin kelpaa periaatteessa jokai-
nen sana, mutta kaikki eivät niidenkään 
joukossa ole yhtä tasa-arvoisia kuin toiset.

Erilaiset julkisuuden henkilöt ovat oma lu-
kunsa tässä sanojen kirjossa. Somessa 
uusia ”kuuluisuuksia” putkahtaa ilmoille 
sellaista vauhtia, että tavallisen kynän- ja 
kuminkuluttujan on vaikeata pysyä muka-
na. Ja entisinä aikoina tunnetut poliitikot, 
näyttelijät ja laulajat vaipuvat vähitellen 
unohduksiin, eikä tätäkään prosessia voi 
pysäyttää.

Sekä laatija että ratkoja siis tarvitsee mah-
dollisimman laaja-alaista yleistietoa, mut-
ta itse kullakin tulevat oman tietämyksen 
rajat vastaan jossakin vaiheessa ja joilla-
kin tiedon osa-alueilla. Vastaavasti jokai-
sella on vahvat alueensa. Itselläni esimer-
kiksi yksi sellainen on maantiede. Olen 
pienestä pitäen kolunnut karttakirjoja, ja 
teen mielelläni kokonaisia teemakrypto-
ja maantieteellisistä aiheita ja ujutan pii-
losanoihinikin mielelläni vaikkapa maail-
man valtioiden pääkaupunkeja ja Suomen 

nykyisiä tai entisiä kuntia. 

Tässäkin pitää tietysti säilyttää terveen 
järjen mukaiset kriteerit. Ratkojalta ei voi-
da edellyttää jokaisen Takahikiän met-
sälammen nimen tuntemista. Jos laatija 
käyttää harvinaisempia paikannimiä, oli-
si vihjeessä hyvä antaa ainakin vinkki sii-
tä, mistä maailman kolkalta kyseistä paik-
kaa tulisi etsiä.

Monilta nuoremmilta on myös kadonnut 
aktiivisanavarastosta luontoon ja maan-
viljelyyn liittyvät termit, tai ainakin niiden 
täsmällinen merkitys on voinut jäädä hä-
märäksi. Vanhemmat taas voivat tuntea it-
sensä avuttomiksi esim. IT-alan sanaston 
parissa. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, 
että suomalaiseen ristikkoperinteeseen 
kuuluu tietty konservatiivisuus. Uudissa-
noja otetaan käyttöön vähän ja varovasti. 
Tutuilla poluilla on turvallisempaa kulkea, 
ja OKAAT ovat edelleenkin yleisempiä kuin 
vaikkapa TULOSTIMET.

Siis mikä on turhaa tietoa? Sellainenko, 
jonka joku toinen tietää, mutta itse ei?  No, 
ristikoita täyttäessä iloa saa paitsi oival-
luksista, myös tiedon etsimisestä, myös 
sellaisilta aloilta, jotka ovat itselle vie-
raampia. Ja tästä kaikesta kauniista tur-
huudesta! 
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