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Atnalta Amuriin

Ristikoista tutut sanat saattavat saattaa 
ratkojan ajatukset hyvinkin loitolle täy-
tettävästä ruudukosta. Kyltymätön tie-
donnälkä voi ajaa ihmisen selvittämään 
tai muutoin vatvomaan asioita, joita il-
man normaali ihminen pärjäisi tavalli-
sessa arjessa ihan mainiosti. 

Kaikki vähänkään ratkontaan höynähtä-
neet tietävät, että Atna on joki Norjas-
sa. Sen sijaan Atnan tavoin Glommaan 
virtaava toinen sivujoki Imsa on jostain 
(hyvinkin järkevästä) syystä jäänyt At-
nan varjoon. Myös Atnan sivujoki Hira 
ja Imsan sivujoki Orma ovat vähemmäl-
lä huomiolla. Orma toki löytää nimen-
sä suomalaisista ristikoista, ei tosin it-
sensä vaan sielukkaan kitaristikaimansa 
ansiosta.

Attu on saari, tiedätte kyllä missä. Täl-
le kotoisemmalle Atulle pääsee lossil-
la viereisen saaren kautta ja siellä asuu 
vakituisesti 49 ihmistä. Jos kaikki attu-
laiset haluaisivat lähteä Kissojen yönä 
Korkeasaareen, he mahtuisivat siis yh-
teen tilausajobussiin eikä tekisi tiukkaa-
kaan. 

Korkeasaaresta löytyy pampajänis eli

mara, useampikin emu sekä ainakin yksi 
laji tuttuakin tutumpia puoliapinoita. 
Kotoisia ristikkoeläimiä saaren lajistos-
ta löytyy mm. ahma, otso, hirvi ja ilves.

Ilves löytyy myös Tampereelta, kuten 
Atala, Ikuri, Ratina ja Amuri. Amurin-
leopardi on maailman harvinaisin kis-
sapeto eikä niitä tavata edes Ikurissa. 
Ratinassa on sen sijaan havaittu useam-
paankin otteeseen monta huuhkajaa, 
joiden jäljiltä tarkka havainnoija löytää 
ennemmin jalka- kuin oksennuspalloja.

Jos ovat ratkojan ajatukset välillä muilla 
mailla vierahilla, tuntuu toisinaan myös 
vihjeen yhteys ratkaisuun kaukaa hae-
tulta. Sekä linnulla että vessassa voi olla 
ja usein onkin pönttö. Joitakin linnun-
pönttöjä voidaan kutsua nimellä uut-
tu. Sen sijaan, jos vessanpöntön kuvas-
ta pitää tulla mieleen uuttu, en ole ihan 
varma pitääkö koko vihje vetää saman 
tien uutusta alas.

Useammin kuin kerran olen joutunut py-
säyttämään ratkaisua piirtävän kynän 
odottamaan välähdystä. Pää tietää kyllä 
tarkalleen oikean sanan, mutta kirjoitta-
minen ei vaan käy päinsä, koska vihjeen 
juju ei ole auennut. Viimeiset kirjaimet 
saavat siirtyä kynästä paperille vasta, 
kun laatijan logiikka on kirkkaana kim-
monnut esille mielen syövereistä.
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