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Sukunimiä ja muita erisnimiä

Ristikoiden sanastossa esiintyy huomat-
tavan paljon kaikenlaisia erisnimiä. Kah-
destakin syystä. Toisaalta siksi, että eri-
laisia ja erikielisiä henkilön- ja paikan- ja 
muita erisnimiä maailman mahtuu mil-
joonittain. Niiden avulla ristikoiden sanas-
toon saadaan vaihtelua, ja harvinaisem-
matkin kirjaimet jollakin tavalla käyttöön. 
Ja toisaalta sitten taas siksi, että on pal-
jon sellaisia nimiä, jotka muodostuvat ylei-
simmistä kirjaimista. Tällaisia on paljon 
kaikenlaisissa erisnimissä. Sellaisista tu-
lee myös helposti niitä tyypillisiä fakkisa-
noja. Niitä monet ratkojat inhoavat, mutta 
ne tulevat kaikille kokeneemmille ratkojil-
le pikkuhiljaa tutuiksi ja turvallisiksi. Niis-
tä pystyy ratkonnan aina aloittamaan, ellei 
niitä sitten ole vihjeitetty jotenkin taval-
lisesta poikkeavalla tavalla. ATNA, ETNA, 
IATA, jne. jne. jne. 

Entä sukunimet sitten? ISTAsta on tällä-
kin palstalla usein ollut puhe. Muita tällai-
sia lyhyitä ja kaikkien tuntemia ristikkosu-
kunimiä ovat vaikkapa DALI, TATI, AALTO 
ja OBAMA. OBAMAsta on tullut ristikoissa 
korvaamaton siitä syystä, että hänen avul-
laan on voitu korvata vanhempien aikojen 
ristikkokuuluisuus OSARA. Nils Osara oli 
Metsähallituksen pääjohtaja, mutta kuka-
pa nykynuori tai nykykeski-ikäinen tällai-
sia enää tietäisi tai muistaisi, paitsi tietysti 

me ristikkohirmut. Vaikka tässä tapauk-
sessa on tietenkin muitakin vaihtoehtoja 
yhdistelmälle O*A*A. Tunnetuimpia vaik-
kapa OJALA, OMAHA, OSAKA ja OTAVA. 
Ja ihan yleiskielenkin sanoja, kuten OMA-
TA, ORAVA ja OSATA. Mutta tässä siis yh-
distyvät nuo edellä mainitut kaksi peri-
aatetta. Tuttuun sanastoon saadaan näin 
hieman suolaa ja pippuria, ei siis mitään 
kovin vahvoja mausteita, mutta jotain ma-
kua kuitenkin.

Pitempiä ja harvinaisempiakin sukunimiä 
ristikoissa toki esiintyy. Niistä yleisiä ovat 
esimerkiksi venäläiset V-kirjaimeen päät-
tyvät: ANTONOV, KOMAROV, MOLOTOV. 
Tai vaikkapa espanjalaiset Z-nimet ALVA-
REZ, MARTINEZ, RAMIREZ. Näihinkin pä-
tee tuo yllä mainittu periaate. Yksi har-
vinainen kirjain tuo loppuun kaluttuun 
luuhun uutta lihaa. Ristikoissa kun on ol-
tava myös sellaisia sanoja, jotka päättyvät 
konsonanttiin, varsinkin ruudukon reu-
noilla.

Vaikka onhan se tietysti niin, että ristik-
koon on helpompi saada asetetuksi SASI 
kuin ZYSKOWICZ. PELE ja MESSI eivät ole 
laatijalle yhtä haastavia kuin HYYPIÄ ja IB-
RAHIMOVIC. KURRI ja LAINE sopivat use-
ampaan paikkaan kuin GRETZKY ja YZER-
MAN. AHO, siis SEBASTIAN olisi vielä 
mukavampi, mutta kun Suomessa ei risti-
koissa normaalisti hyväksytä kolmikirjai-
misia sanoja. Paitsi monikossa, mutta sit-
ten ne ovatkin jo nelikirjaimisia.   
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