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Viime viikkoina on ollut olemassa melkein-
pä vain yksi puheenaihe. Ei siitä oikeas-
taan tekisi mieli kirjoittaakaan, kun mie-
luusti suuntaisi ajatukset muualle, eikä se 
sitä paitsi äkkiä ajatellen tunnu edes liitty-
vän ristikoihin mitenkään. Mutta ehkäpä 
sittenkin.

En ole nähnyt tilastoja, enkä tosiasiassa tie-
dä, onko kotona- ei kun koronavirusepide-
mian aiheuttama neljän seinän sisään sul-
keutuminen lisännyt ristikoiden ratkontaa, 
mutta en hämmästyisi, jos olisi. Ja ainakin 
niin kannattaisi olla – ratkontahan on mitä 
parhainta puuhaa pään pitämiseksi liikkeel-
lä näissä melko rajoittuneissa olosuhteissa. 
Pysyvätpähän ajatukset poissa pahanteos-
ta ja älynnystyrät kiinteinä.

Kristallipalloonkaan en ole päässyt kurkis-
tamaan, enkä tiedä, mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan. Voisin kuitenkin kuvitella, että 
meneillään oleva poikkeustila edistää ko-
kemusmaailmamme ja elinpiirimme virtu-
aalistumista melko tavalla. Nähtäväksi jää, 
edistääkö tämä maailman muutos sähköis-
ten ristikkosovellusten leviämistä. Sitä to-
sin vähän epäilen, ne kun tapaavat olla 
kömpelönpuoleisia perinteisiin paperiristi-
koihin verrattuna.

Toki näinä aikoina olisi kätevää, jos paperi-
ristikoita voisi tulostaa internetistä sen si-
jaan, että täytyy altistaa itsensä tartunnalle 

niitä kaupasta tai kioskilta hakiessa. To-
dellinen ristikkoharrastaja tietysti tilaa ris-
tikkolehtiä suoraan kotiin, mutta koronan 
tullen kaikki eivät olleet siihen ajoissa va-
rautuneet.

Sekin jää nähtäväksi, millaisia uusia ris-
tikkosanoja (tai jo vakiintuneiden sanojen 
muotivillityksiä) putkahtelee esiin. Kristal-
lipalloon tuskin tarvitsee katsoa, että voi 
arvella sellaisten sanojen esiintyvän mel-
ko usein kuin korona ja covid. Edellinen on 
ristikon laatijalle kätevä sana siksi, että se 
koostuu yleisistä kirjaimista, jälkimmäinen 
taas juuri päinvastaisesta syystä. Myös vi-
rus, pandemia, maski ja eristys saattavat 
seikkailla ristikoissa entistä useammin.

Korona-aika on myös mainio tilaisuus tar-
tuttaa ristikkoharrastus seuraavaan su-
kupolveen. Tämä tietysti edellyttää, että 
seuraava sukupolvi asuu samassa talou-
dessa tai on muuten saman eristäytymis-
yksikön piirissä. Moni ratkoja muistaa lap-
suudestaan, kuinka mukavaa oli osallistua 
vanhempien tai isovanhempien ristikon 
täyttämiseen.

Kaikkiaan vaikuttaakin siltä, että risti-
kot liittyvät koronaviruspandemiaan mo-
nellakin tavalla. Toisaalta sen ei pitäisi olla 
yllätys: ristikothan liittyvät oikeastaan 
kaikkeen. Kaikki, mistä puhumiseen on ole-
massa sanoja, voi putkahtaa ristikon kes-
kelle tai reunalle, pystyyn tai vaakaan, sa-
noihin tai vihjeisiin. Siinä onkin tärkeä osa 
ristikoiden viehätystä.
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