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Teemat ristikoissa

Sanaristikossa ja kuvaristikoissa ei välttä-
mättä tarvitse olla mitään erityistä teemaa. 
Mikä tahansa sanatehtävä on hyvä silloin, 
kun se tuottaa ratkojilleen jonkinlaista iloa ja 
älyllistä kutkutusta korvien väliin. Ja jotakin 
tekemistä. Ei pelkästään vastaanottamista, 
kuten lehden lukemista tai TV-uutisten kat-
somista, vaan jotakin sellaista, missä saa olla 
itse mukana. Interaktiivista, kuten nykyään 
sanotaan.

Laatijana kuitenkin haluan asettaa myös it-
selleni haasteita. Haluan koetella omia ra-
jojani siinä, kuinka mielenkiintoisia ja moni-
puolisia tehtäviä osaan laatia. En välttämättä 
halua tehdä tehtävistäni mahdollisimman 
vaikeita ratkaista, mutta yritän tehdä niis-
tä sellaisia, että ratkoja saa niistä jonkinlais-
ta henkistä iloa ja tyydytystä. Silloin, kun esi-
merkiksi vihjeissä on edes hieman huumoria 
tai älyllistä kinkkisyyttä. Itse pyrin esimerkik-
si höyryristikoissa laittamaan saman vihjeen 
mahdollisimman monelle eri ratkaisusanal-
le. Esimerkki: ILMAN KOSTEUTTA. Tähän voi 
tulla vastaukseksi toistensa vastakohdat eli 
KUIVA ja SADE.

Harrastan myös teemakryptojen laatimista. 
Sellaisten, joissa on mahdollisimman mon-
ta teemasanaa, ja vieläpä symmetrisesti ruu-
dukkoon aseteltuina. Teemat voivat olla ai-
van mistä tahansa aihepiiristä. Henkilöiden, 
paikkakuntien tai esineiden nimiä. Olen teh-
nyt kryptoja joissa esiintyvät suurin osa Suo-

men presidenteistä, kaikki Jaakobin pojat 
Raamatusta ja horoskooppimerkit taivaan 
kartalta sekä monet Väinö Linnan Tuntemat-
toman sotilaan henkilöt.

Tällaisissa tehtävissä on kuitenkin haus-
kaa yrittää saavuttaa ainakin omia henkilö-
kohtaisia ennätyksiään. Kryptoissa on aina 
haasteena se, kuinka monta kirjainta pys-
tyy laittamaan yhdelle pienelle sivulle. Mu-
kaan lukien kaikki kuut ja ruotsalaiset oot. 
Mitä enemmän, sitä parempi. Ja sitä haasta-
vampaa sekä laatijalle että ratkojalle. Vaik-
ka nuo niin sanotusti vaikeat sanat ovatkin 
usein aina ne samat: QATAR, SQUAW, SKÅ-
NE, ISUZU. Siksi, että vaihtoehtoja on vähän. 
Meidän kielessämme tunnettuja sanoja, jois-
sa harvinaisemmat kirjaimet esiintyvät, on 
vain jonkin verran, nekin yleensä muualta lai-
nattuja. NIZZAssa syödään PIZZA. NAXOSis-
sa FETA, VEGELANDIAssa TOFU.

Omat parhaat saavutukseni tällä alueella 
ovat kuitenkin teemasanojen alueella. Yleen-
sä pyrin laittamaan kaikki teemasanat vaa-
kasuorille riveille. Ennätykseni on 28 teema-
sanaa yhdellä sivulla, kaikki maailman suuria 
jokia. Mutta suhteessa vieläkin parempia 
ovat olleet kaksi muuta tehtävää. Yhdessä oli 
yhteensä 30 vaakasanaa, joista 22 temaatti-
sia, kaikki alkuaineita. Ja sellainen, johon sain 
mahtumaan kaikki 19 ralliautoilun maailman-
mestaria. Symmetrisesti. SAINZ, LOEB, WAL-
DEGÅRD, BLOMQVIST, RÖHRL, GRÖNHOLM. 
Niin ja tietysti VATANEN, joka ajoi jopa DA-
KARiin saakka ilman jänistä, ilman geepeeäs-
sää, vain pelkkä kartanlukija mukanaan.
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