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Lisää ristikkoharrastuksesta

Hullu mies Huittisista syö enemmän 
kuin tienaa. Mutta mitä tekee Pihtipu-
taan mummo? Ratkooko hän ristikoita 
niin paljon kuin osaa ja taitaa ja viitsii ja 
kehtaa? Vai vieläkin enemmän?

Siis onko ristikkoharrastuksessa jo-
kin pienin sallittu vähimmäismäärä tai 
suurin sallittu enimmäismäärä? Voiko 
kuolla ristikkopuutostautiin tai ristikoi-
den yliannostukseen? Mikä olisi sopiva 
määrä itsellesi? Paljonko henkisiä kalo-
reja arvioisit saavasi päivittäisestä an-
noksestasi? Paljonko fyysisiä kaloreja 
arvioisit aivojesi kuluttavan tuon henki-
sen nautinnon tuottamista varten?

Rikos ei vanhene koskaan. Hyväkin ris-
tikko voi vanheta, jos sen teema ei ole 
enää ajankohtainen. Tai jos siinä esiin-
tyvät julkkikset ovat muuttuneet tunte-
mattomiksi, koska kukaan ei ole enää 
kiinnostunut heistä. Tai jos sen sanasto 
on muuten vain surkistunut ja tylsä.

Silti ristikoihin ei paineta ”parasta en-
nen”-merkintää. Eikä ainakaan viimeistä 
käyttöpäivää. Uudet tuotteet ovat usein 
tuoreempia ja ajankohtaisempia, mutta 
muutaman viikon tai kuukaudenkin van-

ha, puoliksi täytetty ja puoliksi täyttä-
mätön, jo puoliksi unohdettu tehtävä voi 
tuntua edelleen haastavalta ja mielen-
kiintoiselta. Se ei ole sillä välin pilaantu-
nut lasissa tai hapantunut tölkissä. Täy-
tyy toki muistaa, että sanaristikko ei 
myöskään ole kuten jokin sellainen juus-
to tai punaviini tai konjakki, joka vain pa-
ranee vanhetessaan. Ei, se on tehty nau-
tittavaksi silloin, kun se on valmistettu.

Mutta miksi siis ratkotaan? Sanailun rie-
musta. Oivalluksen ilosta. Oppimisen 
ilosta myös. Siitä syystä, että saa osal-
listua muiden ihmisten kanssa samaan 
toimintaan, vaikka yksin kotonakin. Var-
sinkin monille vanhemmille ihmisille se 
on tapa harrastaa sellaista aivotoimin-
taa, joka virkistää muistia ja pakottaa 
lievään ponnisteluun oman tietämyksen 
ja kielentajun kanssa. Ja sen kanssa, mi-
ten yhä edelleen on mahdollista keksiä 
kielestä uusia asioita ja oppia ymmärtä-
mään niitä.

Samaa periaatetta voi sitten soveltaa 
myös muihin elämän ongelmiin. Kaik-
kea ei ole ennalta valmistettu Ikeassa, 
vaan omalle nikkaroinnille ja mielikuvi-
tukselle ja mielisanoitukselle on edel-
leenkin sijaa Kehä Kolmosen kummalla-
kin puolella.
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