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Ratkominen ilman tietokonetta ja 
älypuhelinta

Nykyisin lähes jokaisella on tietokone ja/tai 
älypuhelin, Pihtiputaan mummolla ja Piippo-
lan vaarillakin. Niiden käytöstä on usein mo-
nenmoista hyötyä ja iloa, myös ristikoiden 
ratkontaa ajatellen. Mistäpä muultakaan ny-
kyihminen (Homo informaticus compute-
riensis) tarkistaisi uusien kuuluisuuksien, 
urheilijoiden, näyttelijöiden ja missien etuni-
met ja sukunimet, jos he eivät ole ennestään 
tuttuja teeveestä, internetistä tai iltapäivä-
lehdistä. Tai vieraskielisten paikkakuntien oi-
keinkirjoituksen.

Mutta entäs jos ratkotkin paikassa, jossa ei 
ole verkkoyhteyttä, tai jos laitteesi on rikki 
tai sen akku tyhjä?

Perinteinen keino on ollut turvautua painet-
tuun sanaan ja oi niin vanhanaikaisiin tie-
donlähteisiin kuten tietosanakirjoihin, mui-
hin sanakirjoihin ja karttakirjoihin. Innokkaat 
harrastajat ovat hankkineet useitakin ristik-
kosanastoja ja oppaita, joihin on kerätty ni-
menomaan ratkonnassa yleisesti esiintyviä 
sanoja ja esimerkiksi luetteloita erisnimis-
tä. Sanan Antti kohdalle on kerätty kaikkien 
tunnettujen Anttien sukunimet ja amma-
tit. Virtasen kohdalta löytyvät Jukka ja Veltto 
ja monet muut samaa sukunimeä kunniak-
kaasti kantaneet.

Kaikella painetulla materiaalilla on tietys-
ti rajoituksensa. Niistä puuttuu kaikki niiden 
julkaisemisen jälkeen tullut uusi tieto, turha 
tai tarpeellinen. Eikä niitä voi helposti kuljet-

taa mukana paikasta toiseen, vaikka niiden 
sisältämä tieto ei olisikaan varsinaisesti van-
hentunutta. Eihän esimerkiksi nimien kirjoi-
tusasu yleensä muutu vuosien saatossa.

Mutta jos tällaisia kirjojakaan ei ole saatavil-
la, mitä sitten tehdään?

Onneksi on edelleen olemassa laatijoita, jot-
ka käyttävät ratkaisusanoina enimmäk-
seen tavallisia yleiskielen sanoja ja sellaisia 
erisnimiä, joiden voi katsoa kuuluvan jokai-
sen tavallisen ihmisen normaalitietoon. Täl-
laisten tehtävien kanssa puurtaminen on 
useimmille ratkojille mieluista, vaikka tehtä-
vä olisi vaikeakin. Jos vaikeus syntyy ovelista 
vihjeistä eikä itselle tuntemattomista ratkai-
susanoista, ratkoja saa omista oivalluksis-
taan enemmän iloa kuin siitä, että etsii vas-
tauksia apuvälineillään.

Tätä kannattaa kokeilla muutenkin, jos ai-
koo kehittyä ratkonnan jalossa taidossa. Voi 
ottaa käyttöön omat hoksottimet ja testata, 
kuinka pitkälle pääsee omin voimin. Ja tur-
vautua apuun vasta sitten, kun mikään muu 
ei tepsi.

On hyvä pitää mielessä myös se, että Wiki-
pedia ei ole Jumalan sanaa, vaan sieltäkin 
voi löytyä virheitä. Ja varsinkin vanhentu-
nutta ja puutteellista tietoa. Alkuvaihees-
sa innokkaat käyttäjät tehtailivat tuhansit-
tain artikkeleja, mutta monia niistä ei ole 
sittemmin koskaan täydennetty tai päivitet-
ty. Goog laamalla saa myös selville yhtä sun 
toista, mutta jos osumia on kymmenintu-
hansin, kukapa jaksaisi käydä läpi ne kaikki? 
Luulisin, että suurin osa käyttäjistä vilkaisee 
vain ensimmäisen sivun.     
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