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Mitä tästä opimme?
Suurin osa ratkojista kai ottaa ristikot puh-
taasti ajanvietteenä. Toki älyllisesti haas-
tavana ja esteettisesti kiinnostavana, mut-
ta ajanvietteenä kuitenkin. Ajattelematta 
sen enempää ristikoiden muita, sanotaan 
nyt vaikkapa yhteiskunnallisia ominaisuuk-
sia tai niiden sivistävää ja kasvattavaa vai-
kutusta.
Kansanvalistus ei ole nykyisin muodissa. 
Koko sanalle on muodostunut hieman paha 
kaiku. Se muistuttaa holhouksesta ja men-
neistä ajoista, jolloin kaikkien piti äänestää 
Kekkosta ja syödä samaa ruokaa.
Silti kansanvalistuksessa oli ja on hyvätkin 
puolensa. Myös nykyisinä aikoina, jolloin 
erilaiset alakulttuurit protestoivat aiemmin 
yleisesti hyväksyttyjä ajatuksia vastaan ja 
jopa eräiden maiden presidentit venyttävät 
faktoja mieleisikseen ja tviittailevat kansa-
laisille ns. vaihtoehtoisia totuuksia. On kui-
tenkin asioita, jotka ovat tosia. Tosia  siinä 
mielessä, että ne eivät riipu itse kunkin 
mielipiteistä tai poliittisesta tai uskonnolli-
sesta suuntautumisesta tai erilaisten lau-
sumien tulkitsemisesta.
Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tieteen ja 
kulttuurin termit ja nimet. Niillä on yleensä 
täsmällinen, vastaanottajasta riippumaton, 
yleisesti ja yhteisesti hyväksytty  merkitys. 
Ihminen joko tuntee nämä merkitykset tai 
ei tunne. Tällaisten asioiden tietämistä kut-
sutaan yleissivistykseksi. Jotta pystyisi 
keskustelemaan jostakin asiasta, pitää tun-
tea asiaan liittyvä sanasto ja terminologia 
ja tietää, mitä sanat tarkoittavat. Muuten 

keskustelusta tulee asiatonta löpinää, pelk-
kää puuroa ja velliä, ja nekin sekaisin.
Sanatehtävien ratkominen pitää yllä täl-
laista tietoa ja muistia. Tämäkin on fakta. 
Asiaa on tutkittu tieteellisesti ja on havait-
tu, että ristikkoharrastus on hyväksi aivoil-
le. Ainakin siten, että aktiiviset ratkojat sai-
rastuvat muistisairauksiin harvemmin tai 
ainakin myöhemmällä iällä.
Asiaa voi ajatella myös siltä kannalta, että 
vaikka ihmisen muisti ja reaktiokyky heik-
kenevät iän myötä, niin me kaikki opim-
me joka päivä jotakin uutta ympäröivästä 
maailmasta. Sanomalehdistä, televisiosta, 
internetistä. Omasta lähiympäristöstäm-
me ja niiltä ihmisiltä, joiden kanssa olem-
me vuorovaikutuksessa. Maailmaan tulee 
koko ajan uusia asioita ja sanoja, uusia uu-
tisia. Näemme niitä ja luemme ja kuulem-
me niistä joka ikinen päivä. Kaikki asiat 
eivät välttämättä tule osaksi aktiivista ko-
kemusmaailmaamme, mutta opimme aina-
kin passiivisesti ymmärtämään, mistä on 
kysymys.
Sanatehtävien ratkojat tuntevat tämän 
prosessin hyvin siksi, että ristikoissa esiin-
tyvä sanasto on niin monipuolista. On ih-
misiä, jotka ovat hyvin kiinnostuneita vaik-
kapa urheilusta, mutta jotka eivät ole 
asiantuntijoita esimerkiksi kulttuurin alal-
la. Ja päinvastoin. Hyvä ratkoja tietää lähes 
kaikesta edes jotakin. Kenties pinnallises-
ti, mutta kuitenkin. Ellei halua voittaa tieto-
kilpailussa, niin kenenkään ei ole pakko tie-
tää, että Rafael Nadal on voittanut Ranskan 
avoimen tennisturnauksen kaksinpelin 12 
kertaa. Mutta kaikki ratkojat tietävät, että 
hän on tunnettu tennistaituri.
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