
www.ristikkoakatemia.fi

Lisää piilosanojen laadinnasta

Piilosanojen laadinnassa olennaisinta on 
keksiä hyviä vihjeitä. Yllättäviä, kekseliäi-
tä, vaihtelevia, tyylikkäitä. Ja ennen kaik-
kea uusia. Sama vitsi ei ole hauska kahta 
kertaa. Vaikka keinot ovatkin aina samat, 
ja yhtä pyhiä kuin tarkoitus: anagrammit, 
kätköt, piilot, sanaleikit, lyhenteet ja muut 
jo käytäntöön vakiintuneet jipot ja jekut.

Lyhenteisiin turvautuminen on se viimei-
nen keino vihossa, mutta minkäs teet, jo-
tenkin homma on aina hoidettava. Tässä-
kin pitää kuitenkin varioida tapoja ilmaista 
itseään ja johtaa ratkojaa harhaan mah-
dollisimman oivaltavasti. Otetaanpa esi-
merkiksi vaikkapa koot S, M, ja L. Pieni, 
keskikokoinen ja suuri. Näitä käytetään 
piilosanavihjeinä jatkuvasti.

Mutta samoihin kirjaimiin voi keksiä kym-
menittäin muita tarkoituksia. S voi olla rik-
ki (alkuaine), ässä (kuten korttipelissä), 
sivu, sekunti tai lapsille sallittu. M voi olla 
ämmä, metri, milli, mega tai Manchesterin 
ensimmäinen. L voi olla paras arvosana, 
litra tai Soulin viimeinen.

Anagrammit ovat kai se, mikä monia piilo-
sanoissa viehättää eniten, ainakin aluksi. 
On hauskaa kokeilla, minkälaisia yhdistel-
miä eri kirjainkokoelmista syntyy. Mut-

ta on oikeasti melko hankalaa sommitella 
sellaisia anagrammeja, jotka myös joten-
kin kuvailevat kohteena olevaa henkilöä, 
asiaa tai ilmiötä. Paras esimerkki tällai-
sesta on kai ARVOITUS KOKO IHMINEN, 
jonka joku radion Sanasepot-ohjelman 
kuuntelija aikoinaan loi henkilöstä nimeltä 
MAUNO HENRIK KOIVISTO.

Erilaiset sanaleikit taas kuuluvat jo urbaa-
niin kansanperinteeseenkin. Näitähän on 
ainakin opiskelijahuumori täynnä, samoin 
Alivaltiosihteerin koko tuotanto ja vaikka-
pa radion Aristoteleen kantapää -ohjelma. 
Kyllähän me kaikki tiedämme. Kala alkoi 
haista. Laiva alkoi hytistä. Satakunta alkoi 
porista. Ja ne palindromit. Saippuakaup-
pias. Alli pamautti vittua mapilla. Jokainen 
Suomessa kasvanut koululapsi on kuullut 
nämä ainakin kerran.

Siksi piilosanavihjeestä pitääkin aina-
kin yrittää tehdä sellainen, ettei vitsi olisi 
niin ilmeinen, vaan jotenkin kätketty. Lai-
tetaan tähän lopuksi yksinkertainen esi-
merkki: Olisi kannattanut ottaa tässä vä-
lillä kotieläin.

Sikahan se sieltä kurkistaa. OliSI KAnnat-
tanut napata se sieltä heti. Sieltä väliltä.

Eikä tässä vielä kaikki. Asemassa on auk-
ko ja metallikappale. Siis tilassa napa, ti-
napala. Turnerpa matkalla kohti Los Ange-
lesia, vai mitä tuli sanottua?  
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