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Havaintoja vihjeistä

Ristikkosäännössä n:o 14 sanotaan vih-
jeistä: Vihjeen ja ratkaisusanan yhteyden 
tulee olla looginen ja täsmällinen. Silloin 
tällöin näkee vihjeitä, jotka ainakin mi-
nulla saavat kulmakarvat kohoamaan ja 
miettimään tuota sääntöä. Seuraavassa 
muutama esimerkki.

Varsin yleinen vihje sanalle ATEISTIT on 
EIVÄT USKO. Ohjanneeko tässä vihjeittä-
jää jonkinlainen peruskristillinen alitajun-
ta. Minusta vihje ei ole oikein. Kyllä ateis-
tit uskovat, mutta omalla tavallaan. Se, 
että ei usko Jumalan olemassaoloon, on 
selkeästi kuitenkin uskomista johonkin.

Piirrosvihjeessä joku tupakoi. Hyvin ylei-
nen vastaussana on tällöin TAPA. Minus-
ta tupakointi on varsin kaukana tavasta. 
Siinä on usein kysymys vaikeasta riippu-
vuudesta. Tapa, joka kehittyy oppimisen 
myötä, on muutettavissa. Jotkut ihmi-
set eivät kerta kaikkiaan pääse eroon ni-
kotiinista.

Oikealta vasemmalle lukeminen on yleis-
tä ristikoissa, sekä vihje että vastaussa-
na pitää lukea samaan suuntaan. Jotkut 
laatijat menevät niin pitkälle, että kään-
tävät vihjeessä kirjaimet peilikuvakseen. 
Minusta tämä on väärin, koska logiikka-
vaatimuksen mukaan silloin pitäisi kään-
tää peilikuvakseen myös vastaussanan 

kirjaimet.

Silloin tällöin näkee vihje/vastaussana-
parin KAKSOSMAA ð SIAM. Tämä on 
väärin siksi, että minusta vihjeessä pitäi-
si näkyä jollakin tavalla entinen. EXKAK-
SOSMAA olisi oikein. Ristikoissa esiintyy 
paljon entisiä ja tuo entisyys pitää täs-
mällisyysvaatimusta noudattaen ottaa 
huomioon.

Yksi harmaaksi mennyt alue ovat sa-
nat OTANTA ja OTOS. Niitä näkee joskus 
vihjeitettynä toistensa synonyymeiksi, 
jota ne käsittääkseni eivät ole. Aikoinaan 
opin, että OTANTA on tieteellinen tutki-
musmenetelmä, jossa tutkimuksen teon 
helpottamiseksi otetaan tutkittavasta 
perusjoukosta OTOS. Otanta siis on laa-
jempi kokonaisuus ja otos sen osa. 

Joskus olen nähnyt vihje/vastaussana-
parin SAVUKE ð SIKARI. Se on väärin, 
koska kyseessä on kaksi eri tupakkatuo-
tetta. Tästä huomautettiin laatijaa, jonka 
jälkeen vihje/vastaussanapari oli PAKSU 
SAVUKE ð SIKARI.

Yksi nimenmuutos, joka jokin aika sitten 
oli vihjeityksen kannalta huono, oli, kun 
Kazakstanin pääkaupunki muutti nimeä. 
Entinen Astana muutti nimeään ja on ny-
kyisin Nursultan. Uusi nimi ei tule yleisty-
mään ristikoissa, mutta vanha pitää pin-
tansa. Nyt vihjeeksi ei vaan enää käykään 
PÄÄKAUP.
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