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Kilon TAI GRAMMAN sekaisin saanut

Tässä jutussa ei ole kyse ruokaresepteis-
tä eikä muistakaan fyysisistä nautintoai-
neista, vaan henkisistä sellaisista, nimit-
täin anagrammeista. TAI GRAMMAN on 
anagrammi sanalle ANAGRAMMIT. Hyvin 
pelkistetty sellainen, koska kirjaimet ovat 
melkein samassa järjestyksessä kum-
massakin sanassa.

Anagrammissa siis sekoitetaan sanan tai 
lauseen kirjaimet toiseen järjestykseen, 
ja ratkojan on arvattava, mistä on kyse. 
Tämä on piilosanoissa yleinen vihjetyyp-
pi, varsinkin sellaisille pitemmille sanoil-
le, joille on vaikea keksiä minkäänlaista 
sanaleikkivihjettä. Anagrammeja voi tie-
tenkin kehitellä muutenkin, esimerkiksi 
henkilöiden nimistä. Niistä voi tehdä ihan 
omanlaisensa kisailumuodon tai leikin.

Suomen presidentti LÖISI TUNISIAN 
vastaavan. LISÄHUPI JA jokin muu voi-
si kuvata pääministeriä. Ulkoministeriös-
sä MONI SOTII. Oppositiosta voit löytää 
vaikkapa INTRANETIN, vai OOTKO LAU-
TA mieluummin?

HERKKUKONE ON eräs aikaisempi pre-
sidentti, eräs toinen RAAHASI MITTA-
RIT Namibiaan saakka. OLETHAN RAJAN 
turvana myös!

Maailmaan mahtuu toki muutakin kuin 

politiikkaa. Musiikkipuolella on edelleen 
hengissä PEPUN MORAALI. Arkkitehtuu-
rissa käyttänyt EI ARMI PELTIÄ. Elokuva-
teattereissa oli kauan suosittua TURUN 
APURUOHO. Joku Spedekö sen teki, VAI 
MIES TORILTA?

Anagrammi on aina sitä osuvampi, mitä 
paremmin se kuvailee henkilöä tai ilmiö-
tä, jota sen on tarkoitus vastata. Piilosa-
noissa kuitenkin vihjeet ovat usein sel-
laisia, että ne johdattavat tarkoituksella 
harhaan. Ainakin puoliksi. Vihjeestä on 
löydettävä se ajatuksenpoikanen, joka 
vie oikealle polulle.

Jos ratkaisusana löytyy anagrammista, 
vihjeessä on usein jonkinlainen viite sii-
hen, minkä sanojen kirjaimet tulee se-
koittaa keskenään. Sanat voivat olla to-
dellakin sekaisin, liikkeessä, käynnissä, 
paremmin, eri tavalla, toisessa järjestyk-
sessä. Tai niistä tehdään, valmistetaan, 
pyöritetään jotakin muuta. OVISTA tulee 
VAISTO, PANNUKAHVI voi aiheuttaa PA-
HAN KIVUN.

Nykyisin anagrammeja voi hakea ver-
kossa olevilla koneilla, mutta ainahan on 
hauskempaa keksiä niitä itse. Ristikkoa-
katemia ottaa mielellään vastaan lukijoi-
den itse kehittelemiä tai älylaitteidensa 
avulla löytämiä. Julkaisemme parhaim-
mat. Näin on tehty aikanaan myös radion 
Sanaseppo-ohjelmassa. Hyviä perinteitä 
kannattaa jatkaa!

Antti Parkkinen 
antti.parkkinen@ristikkoakatemia.fi
Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä ja mielipi-
teitä osoitteeseen kysymys@ristikkoakatemia.fi

Ristikkoakatemia Facebookissa: 
www.facebook.com/groups/ristikkoakatemia/


