
Ristikot Hollannissa

Palstallamme jatketaan keskustelua risti-
koista ulkomailla. USA:n ja Englannin jäl-
keen käsittelyvuorossa on Hollanti. Siel-
läkin puhutaan germaanista kieltä, jonka 
sanasto on jotakuinkin englannin ja sak-
san puolivälistä ja jonka kielioppi on vielä 
pelkistetympää ja yksinkertaisempaa kuin 
ruotsin: vuosisatojen varrella kaikki tar-
peettomat koukerot ovat karisseet ja vain 
oleellinen ja tärkeä on jäänyt jäljelle. Sik-
si se on otollinen tutkimuskohde ristikoi-
denkin kannalta, vaikka kovin monen suo-
malaisen ei tietenkään voi olettaa osaavan 
hollannin kieltä niin hyvin, että saisi pai-
kalliset ristikot hetkessä täyteen. Jonkin-
laisella englannin-, ruotsin- ja saksantai-
don yhdistelmällä niistä pääsee kuitenkin 
jyvälle. Itse vierailen Hollannissa sen ver-
ran usein, että aina ostan jonkin ristikko-
lehden ja kokeilen, kuinka pitkälle sen täyt-
tämisessä pääsen.

Itse tehtävät muistuttavat suomalaisissa 
ristikkolehdissä olevia: on höyryristikoita, 
kryptoja, sanahakuja, jne. On myös ”mel-
kein” kuvaristikoita, eli siis sellaisia teh-
täviä, joissa on sama periaate kuin kuva-
ristikoissa, siis että vihjeet on tungettu 
ruutuihin ristikon sisällä. Ne ovat kuitenkin 
kaikki sanallisia, kuvat eivät kuulu ristikko-
kulttuuriin Hollannissakaan. Tällaisia teh-
täviä kutsutaan muuten nimellä Zweedse, 

ruotsalainen. Haa, lienee selvä merkki teh-
tävätyypin alkuperästä!

Se mikä suomalaista ristikkopuristia toki 
hieman harmittaa, on monien tehtävien lii-
allinen helppous ja suoranainen tekninen 
kömpelyys. Hollannissakin hyväksytään 
sellaisia härmäläistä harmittavia seikkoja 
kuin kaksikirjaimiset sanat ja verbien tai-
vutusmuodot (joita hollannissa ei toisaalta 
kyllä ole liiaksi asti). Onneksi ratkoja tietää 
jo alusta lähtien, kuinka vaikeaan leikkiin 
on ryhtymässä. Lehtien kansissa kerro-
taan, millaisesta vaikeusasteesta tehtävis-
sä on kyse. Tähtiä annetaan asteikolla yh-
destä viiteen.

Hollannin ristikkokulttuurissa on kuiten-
kin yksi erittäin mielenkiintoinen piirre. 
Lehtiä myydään sellaisen luokituksen alla 
kuin Denksport, siis ”ajatusurheilu”. Sa-
maan luokkaan kuuluvat esimerkiksi sel-
laiset älypelit kuin shakki, tammi, bridge, 
pokeri, mahjong ja myös scrabble ja sudo-
kut. Tämä kertoo jotakin kaikkien näiden 
ajanvietteiden arvostuksesta järkimiesten 
sekä -naisten käytännöllisessä Hollannis-
sa. Siellä parhaat shakin- ja tammenpelaa-
jat ovat juhlittuja kaiken kansan suosikke-
ja, eivät nyt sentään ihan jalkapalloilijoihin 
verrattavia, mutta kuitenkin! Ja ristikon-
ratkojakin voi pitää itseään urheilunhar-
rastajana, oikeana ”penkkiurheilijana”, ei 
pelkästään laiskana sohvaperunana. 
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