
Ristikot Yhdysvalloissa

Viime viikolla kollega Skyttä, tuo Akate-
miamme mainio ristikkoprofessori, käsit-
teli englantia ristikoissa. Nyt siis pitäisi 
loogisesti ajatellen käsitellä ristikoita Eng-
lannissa. Vaan eipä mitä. Englantilaiset ovat 
keksineet haalean oluen, ja modernin risti-
sanatehtävän isänä yleisesti pidetty Arthur 
Wynnekin oli englantilainen, mutta kuinka 
ollakaan, hänenkin prototyyppiristikkonsa 
julkaisi lehti nimeltä New York World joulu-
kuussa 1913.

Siis aavan meren tuolle puolen ja Amerik-
kaan. Siellä sanaristikot voivat edelleen hy-
vin, harrastajia on paljon. Erityisessä ase-
massa niiden julkaisemisessa on New York 
Times -lehti, jonka päivittäisen ristikon vai-
keusaste vaihtelee viikonpäivän mukaan. 
Lehden ristikkotoimittajana on ollut jo vuo-
desta 1993 lähtien Amerikan ristikkogu-
ru Will Shortz, joka on ollut mukana myös 
monessa muussa ristikoihin liittyvässä 
puuhassa, kuten Games Magazinen pää-
toimittajana. Tuo lehti on kunnostautunut 
monenlaisten uudentyyppisten sanatehtä-
vien alullepanijana. Esimerkiksi Suomeen-
kin ainakin Pelikaani-ristikoihin kotiutuneet 
sanakehikot, -kukkaset , -käärmeet ja muut 
vastaavat ovat alunperin sieltä kotoisin.

Tavalliset sanaristikot tottelevat USA:ssa 
yhtä tiukkoja sääntöjä kuin meillä koto-
Suomessa, joissakin suhteessa jopa tiu-

kempia. Säännöt ovat toki hieman erilaiset. 
Englannin kielen luonteesta johtuen esi-
merkiksi kolmekirjaimiset sanat hyväksy-
tään, kun Suomessa niiden käyttäminen on 
hyvin poikkeuksellista. Sen sijaan piilokir-
jaimiin suhtaudutaan rapakon takana nyr-
pistellen. Oikeaoppisessa ristikossa niitä ei 
pitäisi olla ollenkaan, vaan jokaisen kirjai-
men tulisi olla osana kahta sanaa, vaakaan 
ja pystyyn. Kolmas selvin ero Suomeen on 
ehdottoman symmetrian vaatimus. Ruudu-
kon pitää näyttää samalta joka suunnasta, 
käänteli sitä miten päin tahansa.

Ja ne kuvat ja piirrokset, tietysti! Niitä ei 
armerikkalaistyyppisistä ristikoista löy-
dä, vaan kaikki vihjeet ovat sanallisia, jos-
kus hyvinkin kinkkisiä, varsinkin sellaiselle 
ratkojalle, joka ei tunne vaikkapa paikalli-
sia teeveejulkkiksia ja eri organisaatioiden 
lyhenteitä. Kyllä vain, myös pelkistä kon-
sonanteista koostuvat lyhenteet kelpaavat 
ratkaisusanoiksi!

Muunkinlaisia sanatehtäviä Amerikas-
sa toki julkaistaan, mutta höyryristikko on 
siellä siis pitänyt pintansa, kuten kuvaris-
tikko Suomessa. Jos englannintaitoa löy-
tyy hiemankin, kannattaa joskus kokeil-
la, kuinka pitkälle ruudukon täyttämisessä 
pääsee. Koko ristikon täyteen saaminen voi 
jäädä haaveeksi, mutta uusia oivalluksia on 
luvassa.    
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