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Ovatko ristikot (kertakäyttö)taidetta?

Sanatehtävät ovat monille ratkojille kai 
lähinnä ajanvietettä, tapa saada aika ku-
lumaan mukavasti. Kaikkein helpoimmat 
ristikot voivat olla monelle pelkkää me-
kaanista täyttämistä, mutta suhteellisen 
simppeleissäkin ristikoissa on usein jo-
takin sellaista, mikä tekee niiden ratko-
misesta lievän vaivan arvoista. Niissä voi 
olla kivaa sanallista huumoria, hieman yl-
lättävämpiä vihjeitä ja hauskoja piirrok-
sia, jotka antavat ratkojalle hyvää mieltä 
ja oivaltamisen riemua.

Monet ratkojat pitävät ristikoissa myös 
siitä, että niiden parissa pääsee koette-
lemaan muistin pitävyyttä ja omaa tie-
tämyksen määrää. Varsinkin sellaisissa 
tehtävissä, joissa on paljon erisnimiä: eri 
alojen enemmän tai vähemmän tunnettu-
ja henkilöitä, paikannimiä, tuotemerkkejä. 
Tai vaikkapa vierasperäisiä sivistyssanoja.

Mutta voidaanko sanatehtäviä pitää tai-
teena?

Miksipäs ei, minun mielestäni. Tai ainakin 
tärkeänä osana populaarikulttuuria. Kaik-
ki eivät pidä arvossa rockia tai iskelmää, 
mutta niille on muodostunut vuosikym-
menien varrella oma vakiintunut kannat-
tajakuntansa, jolle oma harrastus on niin 
sanotusti elämää suurempi juttu. Yhtä 
lailla monelle ristikkofanille päivän tai vii-
kon kohokohta on se hetki, kun aloittaa 

lehdestä suosikkilaatijansa uuden tehtä-
vän. Tai se hetki, kun saa tuon tehtävän 
vihdoin valmiiksi, joskus pitkällisen päh-
käilyn ja epätoivoisen voivottelun jälkeen.

Ja ovathan sanatehtävät eräänlaista kir-
jallisuutta, aina jonkun laatimaa ja luo-
maa. Vihjeitä ja vihjetyyppejä keksitään 
jatkuvasti uusia. Taiteen sääntöjä kun-
nioitetaan, rikotaan ja uusitaan. Tässä 
mielessä nykyristikot muistuttavat jon-
kinlaista avantgarde-runoutta. Tai mui-
ta kirjallisen ja sanallisen ilmaisun lajeja, 
joissa leikitellään sanoilla: pakinoita, vit-
sinkertomista, stand up -komiikkaa.

Ristikoiden ratkominen on myös alusta 
saakka ollut interaktiivista, jo silloin kun 
tuota sanaa ei ollut vielä keksitty. Ratko-
jan osallistuminen prosessiin on oleellis-
ta. Laatijan oivalluksista tulee ratkojan 
oivalluksia, kun hän saa mielihyvää hok-
satessaan, mitä jokin kiero tai kummalli-
nen vihje tarkoittaa.

Hyväkin taide voi silti vanheta ja jäädä ai-
kojen saatossa unholaan. Ristikoiden yksi 
ominaisuus on se, että samaa vihjettä ei 
voi toistaa loputtomiin, tai siihen kylläs-
tyy, kun siinä ei ole enää mitään uutta oi-
vallettavaa. Parhaat vihjeet voivat kui-
tenkin jäädä elämään ratkojien mieleen 
ja hykerryttää samalla tavalla vuosienkin 
jälkeen kuin hyvä kasku, sutkaus tai lau-
lun kertosäe. Laatijat ja piirtäjät keksivät 
koko ajan uusia hauskutuksia. Runosuo-
nissa käy jatkuva virtaus, tuoreet nuput 
alkavat kukkia.   
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