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Itkisitkö onnesta kätköissä Sörkan 
laitakatujen?

Kell’ onni on, se onnen kätkeköön. Näin 
runoili eräs Eino Leino aikoinaan. Ja me 
taas jälleen kerran rustailemme piilosana-
tyyppisistä vihjeistä.

Missä se ONNI siis on kätkettynä? Vaikka-
pa HaukiON NIlkkasukissa, autONNImes-
sä, luonnONNIityn keskellä.

ONNI voi myös kääntyä jossain vaihees-
sa havaINNOintia tai INNOvaatioiden epä-
onnistuessa. Jos alkuINNOstus lopahtaa 
kesken kaiken, tai jos maihINNOusu jää 
nautINNOttomaksi.

Tällaisia siis ovat piilot ja kätköt, joita 
esiintyy tietysti enimmäkseen piilosanois-
sa, mutta nykyisin paljon myös vaikeissa 
kuvaristikoissa. Yleensä niitä luetaan va-
semmalta oikealle. Tällöin piilosanavih-
jeessä voi myös lukea ylimääräisenä vih-
jeenä vaikkapa sanat välillä, sisällä, seassa 
tai keskellä. Nykypiilosanoissa se ei kui-
tenkaan ole välttämätöntä, koska ole-
tetaan, että ratkojan on pystyttävä kek-
simään juju myös ilman turhan selkeää 
opastusta ja liian osoittelevia vihjeitä.

Mutta joskus on siis luettava toiseen 
suuntaan. Silloin kyllä on tapana antaa 

asiasta jonkin sortin vinkki. Auttavia sano-
ja voivat olla vaikkapa alkuun päin, nurin, 
takaisin, perästä, päästä, idästä.

Mahdollisuudet tällaisten vihjeiden keksi-
miseen ovat lähes rajattomat, varsinkin ly-
hyiden sanojen kohdalla. LAKI on kirjoi-
tettu keskelle juhLAKIrjaa, suoLAKIteitä ja 
saLAKIeltä. Ja jos ei yksi sana riitä, niin sil-
loin otetaan avuksi toinen. KamaLA KIti-
näkin sen antaa ymmärtää.

Asia toimii usein myös pitempien sanojen 
kohdalla. TUOTTE LIASta kertovia asioita 
näkyviimme, ja valmistatte niitä runsaas-
ti. Tai esimerkiksi kuuMAT, KAI LUonnon-
kauniitkin seudut, joissa harjoitetaan tu-
rismia.

Toinen tapa piilottaa on laittaa yksi koko-
nainen sana tai sen osa toisen väliin. Täl-
löin vihje voi olla joko melko suora tai pe-
rustua synonyymeihin.

Harvassa on mitta, joka ottaa päähän? 
HARVAssa on MITTA eli HAR/MITTA/VA. 
Kyllähän se ottaa päähän.

Tai jos on lintuja viljelyalueella ja pään ylä-
puolella? Lintuja TIKAT, viljelyalue PEL-
TO. PEL/TIKAT/TO. Voihan se tietysti olla 
myös jalkojen alla, jos istuu katon päällä.

VARIS on muuten se lintu, joka myös 
usein lentelee kuVARIStikoissa ja porVA-
RISton keskuudessa. 
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