
www.ristikkoakatemia.fi

Palautetta ja numeroita Intiasta ja 
Roomasta

Sain pitkästä aikaa lukijapalautetta. Parin 
viikon takainen kirjoitukseni käsitteli ly-
henteitä, ja eräs lukija oli sitä mieltä, että 
vieraskielisten sanojen käyttö vihjeinä on 
valitettavaa, koska monet vanhemmat 
ratkojat eivät ymmärrä vieraita kieliä.

Näin voi tietysti olla, mutta esimerkkei-
nä käyttämäni Ö eli ruotsin saari ja LOT 
eli englannin paljon esiintyvät kuitenkin 
melko yleisesti, ja luulisin, että suurin osa 
vanhemmistakin ratkojista ne tuntee. On-
han ristikoissa muutenkin paljon vieras-
peräisiä sanoja, varsinkin erisnimiä. Kun 
taas sana ANNO eli latinan vuosi, jonka 
lukijamme hyväksyy, koska se hänen mu-
kaansa kuuluu yleistietoon, voi olla vä-
hemmän tuttu monelle nuoremmalle 
ratkojalle, joka ei välttämättä tunne lati-
nankielisiä sanoja ja sanontoja. O tempo-
ra, o mores!

Erilaiset ratkojat tuntevat erilaisia asioi-
ta, mutta roomalaiset numerot kuulu-
vat varmaankin kaikkien perustietoon. 
I, II, III, istu isin polvelle! Vihje AV voi tar-
koittaa AVIISIa, joka tosin voidaan kirjoit-
taa myös muotoon 1.5. Taitava harhautus, 

voihan se olla VAPPUkin. Jouluna taas lä-
hes joka kotiin otetaan VI. Tai 6, jos asia 
ilmaistaan meidän käyttämillämme ns. 
arabialaisilla numeroilla, jotka muuten on 
kaiketi alun perin keksitty Intiassa.

Metsätyömailla oli ennen työnjohtajana 
X. Ei tällä kertaa tuntematon, vaan kaik-
kien hyvin tuntema KYMPPI, jonka voi 
saada kokeestakin tai sijoittaa kolikoiden 
muodossa hedelmäpeliin. Piilosanavih-
jeissä yleisiä ovat L eli viisikymmentä, D 
eli viisisataa ja vielä yleisemmät C eli sata 
ja M eli tuhat. Kikkailun puolelle mennään 
ilomielin, kun välillä vaihdetaan vihje-
tyyppiä. Ratkaisusanan osa LI voi olla vii-
sikymmentäyksi, mutta voi se olla myös 
eräs Andersson.

Roomalaisten numeroiden latinankieli-
set nimet eivät kuulu normaaliin kielen-
käyttöömme, mutta niiden romaanisis-
ta kielistä tulleet johdannaiset kyllä. TRIO, 
KVINTTI ja OKTETTI sekä muut vastaa-
vat tavataan usein sanatehtävissä. Hie-
man epäloogista on, että korttipeli, joka 
on ranskankieliseltä nimeltään VINGT-ET-
UN eli 21 onkin suomeksi vain VENTTI, 
joka italialaisesta kuulostaa samalta kuin 
20. Merkitys on siis lainatessa muuttu-
nut, mutta sanan ja ilmaisun lyhyys ja yti-
mekkyys lienee tässäkin pääasia.         
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