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Rutto, ufot ja muut taudit

UFOT laskeutuvat todistettavasti useam-
min ristikoihin kuin oikeasti maan pinnal-
le. Näin ei kuitenkaan välttämättä pitäi-
si olla. Onhan meillä myös UHOT, UJOT 
ja UKOT. UNOT ja UPOTkin käyvät (Cyg-
naeus ja Fiat, pesukoneet), tarvittaessa 
myös UDOT (laulajat Jürgens ja Linden-
berg) ja UGOT (monetkin italialaismie-
het). UMOT eivät sen sijaan käy, koska 
Uuden Musiikin Orkestereja eli nykyisiä 
UMO Helsinki Jazz Orchestroja ei ole kuin 
yksi ja ainoa, se ei voi siis esiintyä moni-
kossa. USOT sie?

RUTTO on harvinaisempi vieras maan 
päällä, sen voi korvata vaikkapa RATTO 
tai RUSTO. Sairauksista ei ole muuten-
kaan tapana vitsailla tai laskea leikkiä, ei 
ristikoissa eikä tosielämässä. Ristikoiden 
perimmäinen tarkoitus kun on tuottaa 
mielihyvää ja älyllisiä oivalluksia, ei saada 
ratkojaa ahdistuksen tai kauhun valtaan.

Nyt kun elämme omituisia aikoja, kun 
aiemmin tuntematon sairaus uhkaa jo-
kaisen terveyttä ja aiheuttaa rajoituksia 
normaalielämälle, on kuitenkin kerrot-
tava, miten koronavirus on vaikuttanut 
myös ristikkoharrastukseen. Sanaris-
tikkoseura Sanasepot on joutunut peru-
maan huhtikuulle suunnitellut ratkonnan 

suomenmestaruuskilpailun ja perinteisen 
Tukholman-risteilyn. Nämä on tarkoitus 
järjestää syksyllä, mikäli tilanne sen sallii.

Myös kaikki Sanaseppojen paikallisker-
hojen tapaamiset on toistaiseksi peruttu. 
Hyvä uutinen on se, että Sanaseppojen 
kesäpäivät on edelleen tarkoitus järjestää 
Mustasaaressa Vaasan lähellä viikonlop-
puna 31.7.—2.8.2020.

Se hyvä puoli ristikkoharrastuksessa on-
neksi on, että sanatehtäviä voi ratkoa 
myös omissa oloissaan neljän seinän si-
sällä. Ja vaikka yhdessä toisten kans-
sa, puhelimen tai verkkoyhteyden avul-
la! Muutenkin on näinä vaikeina aikoina 
syytä soitella ystäville ja tutuille ja kysel-
lä kuulumisia. Ja vaikkapa kysäistä, tarvit-
seeko yksin asuva naapuri apua ostosten 
tekoon tai muiden asioiden hoitoon. Pide-
tään itsestämme ja toisistamme huolta!

Ongelmathan eivät poistu sillä, että niis-
tä ei puhuta. Eivät sairaudetkaan. On 
hyvä tietää, mitä tapahtuu. Siihen tarvi-
taan myös luotettavia tiedonlähteitä ja 
tiedotusvälineitä. Ettei kävisi niin kuin 
1800—1900-lukujen vaihteessa julkais-
tussa tietosanakirjassa, jossa hakusanan 
KUPPA kohdalla oli ainoastaan viite ”Ks. 
Pahat taudit”. Ja kun lukija sitten etsi ha-
kusanan PAHAT TAUDIT, sen kohdalta 
löytyi vain neuvo ”Ks. Kuppa”.

Terveydeksi!
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