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Parasta ennen

Kyllä kai moni meistä on löytänyt aarteita 
mummulan vintiltä, kesämökin vajan pe-
rältä tai muusta sellaisesta paikasta, jos-
sa aika-avaruusjatkumon kaarevuus muo-
dostaa yllättävän aikamutkan. Historian 
pussinperältä, jonne unohtuu vähämerki-
tyksiseltä tuntuvia oman aikansa tunnus-
merkkejä säilyttäviä esineitä. Esimerkik-
si pinoittain vanhoja aikakauslehtiä, joissa 
on sanaristikoita.

Itse muistan löytäneeni tällaisen aar-
rearkun (pahvilaatikolta se tosin päälle 
päin näytti) suvun kesämökin vajasta jos-
kus lapsena kymmeniä vuosia sitten. Kä-
siin osuneet ristikot olivat silloin kai vas-
ta parinkymmenen vuoden ikäisiä, mutta 
minulle ne edustivat toista todellisuutta, 
maailmaa, jossa en ollut itse elänyt.

Pitihän niihin tietysti yrittää tarttua, kun 
ristikoiden ratkonta oli jo siihen mennes-
sä tullut tutuksi aikuisten sukulaisten vie-
rihoidossa. Aika on kullannut muistoja 
koko lailla, mutta mielikuva on, että paljon 
niistä sai pojankloppi itsekin ratkaistua – 
toki rajallisesti, kun pikkupojan sanava-
rasto ja hoksottimet loppuivat kesken.

Toisaalta laatijoiden kierous, tai nokke-
luus, ei ollut siihen aikaan vielä kehittynyt 
nykyisiin mittasuhteisiinsa. Niinpä vihjeet 

taisivat olla nykyistä suoraviivaisempia, ja 
perussanoillakin pärjäsi usein jo pitkälle.

Monin paikoin tuli kuitenkin seinä vas-
taan. Viittaukset omana aikanaan ajan-
kohtaisiin asioihin ja varsinkin julkisuuden 
henkilöiden nimet olivat osaksi tyystin ka-
donneita. Vielä keskentekoisen ihmisen 
alun näkökulmasta ristikko oli paikoin pi-
laantunut, ohittanut parasta ennen -päi-
väyksensä.

Onni onnettomuudessa oli, ettei epätie-
toisuuteen tarvinnut jäädä yksin tuskas-
telemaan. Kun kääntyi tuttujen ristikko-
vierihoitajien (odotan näkeväni tämän 
sanan vielä joskus ristikossa) puoleen, 
sai apua ylivoimaisten sanojen löytämi-
seen ja lisäksi kuuli muistumia sukupol-
ven takaa. 

Arkisen pahvisen aarrearkun kallisarvoi-
sinta antia eivät ehkä lopulta olleetkaan 
sinänsä kiinnostavat vanhat lehdet tai 
edes niiden ajan patinoimat ristikot. Löy-
dön kruunasivat jaetut selitys- ja ratkon-
tatuokiot, joiden aikana keskenkasvuinen 
oppi monenlaista lähihistoriasta, kestä-
vistä ja katoavista julkisuuden henkilöistä, 
maisen kunnian katoavaisuudesta, maail-
masta ylipäätään ja omista sukulaisistaan 
ja heidän maailmankuvastaan erityisesti.

Aika veijareita nämä ristikot. Monenlai-
seen niiden kanssa joutuu tällainen hyvin 
satunnainenkin ratkoja.
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