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Pihtiputaan mummo

Myyttisenä hahmona on olemassa lähes 
legendaariseksi noussut perusratkoja, jos-
ta käytetään yleisesti nimitystä Pihtipu-
taan mummo. Hänen vaikutuksensa risti-
koihin on yllättävän voimakas.

Pihtiputaan mummo tekee sekä positiivis-
ta että negatiivista vaikutusta ristikoihin. 
Pohditaan hetki kumpaakin.

Positiivisimmillaan mummomme on hy-
väntahtoinen ja leppoisa ristikoiden ak-
tiivikäyttäjä. Hän seuraa aikaansa. Hän 
on kiinnostunut uudissanoista ja kunnioi-
tettavasta iästään huolimatta sekä ha-
luaa että jaksaa kehittää itseään ratkoja-
na. Ristikonratkonnan SM-kisoissa eräältä 
osallistujalta tuli riemastuttava ehdo-
tus, jonka mukaan yli 80-vuotiaat voisivat 
muodostaa ylämummot ja 70-80 -vuoti-
aat alamummot.

Plusmerkkinen mummo tuntee myös ny-
kyratkojien käyttämät apuvälineet. Goo-
glen käyttö tarpeen vaatiessa ei ole hänel-
le sen vieraampaa kuin nuoremmillekaan 
ratkojille. Myös uudet julkisuuden henki-
löt tulevat hänelle tutuiksi niin lehtien kuin 
ristikoidenkin kautta. Uusia vihjeitystapo-
ja mummo seuraa virkeänä ja opettelee 
niiden perusoivallukset samaa tahtia nuo-

rempien harrastajien kanssa.

Negatiivisena mummo on paikoilleen jä-
mähtänyt. Hän marisee kaikesta uudes-
ta ja haikailee vanhojen hyvien ristikkoai-
kojen perään. Osansa valituksesta saavat 
niin laatijat kuin julkaisijatkin, kun kehtaa-
vat laittaa ristikoihinsa sellaisia juttuja, 
joista ei kukaan järkevä ihminen ymmärrä 
hölkäsen pölähdystä. Lisäksi ristikoiden 
vaikeuskin tuntuu jatkuvasti lisääntyvän.

Kummanlainen mummo Sinä haluat olla?

Joskus minua huolestuttaa se, että risti-
koiden kehitys rupeaa kärsimään kovin 
äänekkäistä miinusmummoista. Ristikoi-
den tulevaisuus kaiken kaikkiaan on epä-
varma. Uskon itse, että ristikoiden selviä-
minen jatkossa edellyttää nuoremmille ja 
tuleville sukupolville riittävän kiinnostavi-
en ristikoiden aikaansaamista. Vielä tois-
taiseksi ristikot ovat pärjänneet paperiver-
sioina, mutta kuinka kauan on näin?

Tulee mieleen vanha vertaus armeijasta. 
Kun talviyönä sotilaat nukkuvat teltassa, 
päät ovat jäässä ja jalat kamiinan lähellä 
melkein tulessa. Sanotaan, että silloin on 
keskimäärin hyvä olo. 

Toivottavasti emme ole menossa ristikois-
sa sellaisia keskiarvoja kohti, jotka eivät 
lopuksi selkeästi miellytä ketään. Tämän 
estäminen on uskoakseni mahdollista yh-
teisillä toimenpiteillä.
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