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Kimpassa ja puhelimella

Joskus käy niin, että ristikko ei millään 
ota ratketakseen. Mitäs sitten tehdään?

Perinteiset keinot on jo käyty läpi tällä 
palstalla. Sanakirjat ja tietosanakirjat, in-
ternetit ja googlaukset, erilaiset verkosta 
löytyvät sanastot ja palvelut. Vaan entäs 
kun seesam ei tahdo aueta silläkään ta-
valla? Jos ristikon laatija on ollut poikke-
uksellisen kiero, viisas tai tyhmä. Tehnyt 
sellaisen vihjeen, joka perustuu jonkinlai-
seen sanaleikkiin, kompaan tai muuhun 
kielen rakenteiden kääntelyyn ja väänte-
lyyn. Sellaisen, joka uhmaa luonnonlake-
ja ja ristikoiden perinteistä logiikkaa. Tai 
sellaisen, josta ei saa kerta kaikkiaan mi-
tään selvää.

Eräs uusiutuva luonnonvara on aina saa-
tavilla niille, jotka elävät vakituisessa pa-
risuhteessa. Vierustoveri sohvalla tai vie-
reisessä nojatuolissa. Ainakin, jos hänkin 
on alan miehiä tai naisia ja selvillä siitä, 
missä mennään, siis ristikoiden suhteen, 
ei välttämättä muuten tietenkään. Eihän 
oma elämänkumppani mistään asioista 
yleensä muuten mitään ymmärrä.

Mutta jos tällaista apua ei ole saatavilla 
lähietäisyydeltä, niin puhelimitse kenties 

on. Mitään palvelevaa maksullista puhe-
linta tähän tarkoitukseen ei liene keksit-
ty, mutta aina on olemassa toisten alan 
harrastajien ryhmä. Joku toinenkin on 
aloittanut saman ristikon täyttämisen ja 
kenties saanut sen kokonaan täytetyksi. 
Tai sitten hänkin on jäänyt jumiin, mutta 
toivottavasti eri kohdassa kuin sinä itse. 
Voitte vaihtaa informaatiota helposti ja 
vaivattomasti, kiitos siitä Alexander Gra-
ham Bellille ja muille älykkyytemme li-
sääjille ja täydentäjille.

Tiedän lähipiiristäni useita tällaisia ta-
pauksia, joissa keskinäinen auttamisjär-
jestelmä toimii. Jopa sellaisten ihmisten 
parissa, jotka eivät muuten ole toisten-
sa kanssa juurikaan tekemisissä. Eräs lä-
heiseni kävi usein puhelinkeskustelu-
ja ristikkoaiheesta kesämökkinaapurin 
kanssa. Siis enimmäkseen talvisaikaan.  
Sellaisen ihmisen kanssa, joka mökilläkin 
pysytteli enimmäkseen omalla tontillaan 
ja jolle heilutettiin morjensta, kun satut-
tiin yhtäaikaa omille rantakallioillemme, 
eikä juteltu sen kummempia. Mutta kun 
tuli se hetki illasta, että ristikko kenkutte-
li, niin kyllä kilauteltiin ja pirauteltiin. En-
sin lauloivat puhelinlangat, nykyisin sit-
ten langattomat.

Mitä tästä opimme? Ainakin sen, minkä 
toinen jo tietää ja kertoo meille.
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