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Myös palstamme kirjoittajat jäsentävät teks-
teissään poikkeusoloja koronan aikana. Riitan 
oheisen tekstin saate kuului: ”Tuli hiukan ala-
vireinen palsta, mutta nyt ei iloisempaa irtoa.”

Yksin kotona – melkein

Näinä päivinä on vaikea puhua mistään 
asiasta puhumatta samalla koronasta.  
Niinpä siitä puhutaan tälläkin kertaa.  

Otsikko on melkein oikein, en vie-
tä kaikkea aikaani yksin kotona, koska 
työtäni ei voi tehdä etänä. Joka arkipäi-
vä siis matkustan Meilahteen ja takai-
sin, mutta muuten elämästä on tullut 
yksinäistä.

On mielenkiintoista, että vaikka viihdyn 
hyvin yksin, pakon alla viehtymys on 
tiessään.  Kaipaan eniten Sanaseppoja, 
paikalliskerhoa ja muita tapaamisiam-
me.  Risteilyn peruuttaminen teki valta-
van loven kevään ohjelmaan.  Eipä silti, 
kevään ohjelmaa ei enää ole.

Nyt yritän selvitä edessä leviävän erä-
maan yli etsimällä pieniä ilon merkkejä.  
Sanaseppo tuli, sillä selvitään taas het-
ki.  Punainen Pelikaani, lisää onnen tun-
teja.  Iso, iloinen yllätys: Pitkälän Toni 
on palannut!  Tervetuloa, sinua on kai-
vattu.

Ratkon paljon sellaisia ristikoita, joiden 
vastaukset voi lähettää ja mahdollisesti 

voi voittaa jotain.  Nyt ratkon Hesariin 
ilmestyneet arkiristikot, erilaisten leh-
tien palkinnottomat ristikot, mitä vain 
postiluukusta tulee.  Ratkoessa ei voi 
ajatella muuta kuin käsillä olevaa ris-
tikkoa ja koronan voi ainakin hetkeksi 
unohtaa.

Eräs jo eläkkeellä oleva työtoveri lähet-
telee välillä kuvia ristikoista joihin on 
jäänyt aukkoja ja minä sitten täyden-
telen niitä.  Hän ehdotti, että voisin pe-
rustaa ristikkokonsulttitoimiston, ihmi-
set saisivat sitten kysellä apuja.  Heti 
perustan kun sellaisesta tulee niin kan-
nattava, että leipätyön voi jättää taak-
seen.  Olisi huomattavasti kiintoisam-
pi homma.

No, leikki leikkinä mutta tätä ajatusta 
on joskus aiemminkin kehitelty.  Ehkä-
pä jonkin muun tapahtuman yhteyteen 
voisi pystyttää pop up -kojun: Ratkaisu-
ta täällä keskeneräiset ristikkosi!

Kuten huomaatte, ristikoista on mo-
neksi.

Monet ovat jo mediassakin suositelleet 
ristikoita näiden karanteenien iloksi ja 
minä yhdyn näihin suosituksiin.  Ilon li-
säksi ristikoiden ratkonta on myös hyö-
dyksi, kuten tiedämme.  Toivottavasti 
jaksamme yli tämän ajan ja tällaiset kir-
joitukset jäävät vain yhteen kertaan.
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