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Miksi laaditaan? Miksi ratkotaan?

Jouduin tässä hiljattain vastaamaan 
amerikkalaisten sosiologien verkossa te-
kemään kyselyyn, jossa kysyttiin shakin-
pelaajilta, mikä heitä kiinnostaa shakki-
pelissä, mikä heitä motivoi, mitä he ovat 
saaneet harrastukseltaan ja mikä saa 
heidät kehittymään siinä ja oppimaan li-
sää, jos he haluavat kehittyä.

Tai siis en joutunut, vaan vastasin kyse-
lyyn ihan omasta halustani, koska kysy-
mykset olivat mielenkiintoisia ja hyvin 
muotoiltuja. Ja tutkijat selvästikin halusi-
vat saada selville jotakin uutta tietoa ei-
vätkä pelkästään vahvistaa vanhoja en-
nakkokäsityksiään.

Ja mitä vastasin? Vastasin muun muas-
sa niin, että olen saanut shakilta niin pal-
jon älyllistä haastetta, että se on sekä ke-
hittänyt minua ihmisenä että opettanut 
minua ymmärtämään omat rajani. Oman 
käsityskykyni rajat. Sen, että en voi voit-
taa jotakin toista, joka osaa pelata pa-
remmin.

Miksi kirjoitan tästä ristikkopalstalla? 
Siksi että mielestäni samat asiat päte-
vät myös sanaristikkoharrastukseen. Ih-
miset, jotka ovat kiinnostuneita kieles-
tä, haluavat leikkiä sillä ja kehittää sitä, 
tutkia sen mahdollisuuksia. Mitä kielellä 
on mahdollista tehdä? Miten sen ominai-
suuksia voidaan käyttää sekä iloksi että 

hyödyksi?

Jokainen voi tehdä sitä. Sitä tekevät ru-
noilijat ja räppärit. Mutta sanaristikoita 
voi jokainen ratkoa myös yksin, omassa 
rauhassaan. Ilman että tarvitsee osallis-
tua kansankokouksiin tai mielenosoituk-
siin tai kilpailuihin. Tämä pätee tietenkin 
myös muihin taiteenlajeihin kuten runou-
teen tai musiikin kuunteluun omassa yk-
sityisyydessään omilla stereoilla tai kol-
lektiivisesta youtubesta.

Sanaristikoiden idea on kuitenkin ainoas-
taan ja pelkästään kieli. Jokainen voi niitä 
laatia, jokainen voi niitä ratkoa. Mutta ai-
noastaan kielellä, jota osaa ja ymmärtää.  
Ja jonka mahdollisuuksia voi käyttää uu-
sien asioiden ja ideoiden ymmärtämi-
seen ja kehittämiseen. Tiedon välittämi-
seen. Parempaan ymmärrykseen paitsi 
kielestä, myös maailmasta. Siitä, mitä 
maailmasta tiedämme. Toki ymmärräm-
me paljon myös pelkästään katselemalla. 
Mutta jos emme osaa pukea sitä sanoik-
si, emme välttämättä pysty kommuni-
koimaan ja välittämään tietämystämme 
muille.

Vastasin myös, että shakkipelin kaut-
ta olen saanut paljon parhaita ystäviäni 
tässä maailmassa, sekä Suomessa että 
muualla. Olen tavannut hienoja ja älyk-
käitä ja kekseliäitä ja nokkelia ja hyviä ih-
misiä. Tämäkin pätee sanaristikkohar-
rastukseen. Ihmiset jakavat tietonsa ja 
kielensä. Yksin ja yhdessä.
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