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Kökköäkö?

Netin sanaristikkosivustolla on käsitel-
ty viime aikoina käsitettä ”kökkö ris-
tikko”. Aion nyt itsekin sorkkia aihet-
ta, tällainen vapaaehtoinen kirjoittelija 
tuskin saa kalossin kuvaa takalistoon, 
kuten kävi männä vuosina eräälle kök-
kötraktorimiehelle.

Ristikon kökköys tai nerous on minun 
mielestäni aika paljon ratkojan mie-
lipide. Jos ratkonta ei etene, voi jon-
kun mielestä laatimus olla kökkö. Joku 
muu voi pitää samaa ristikkoa ihan ki-
vana.

Seuraavassa muutama minun ja ys-
tävättäreni Tuulan mielipide kökköy-
destä, mansikkapaikan kahvipöydässä 
mietittynä.

Suttuiset kuvat ja tuntemattomat naa-
mat varmasti hatuttavat kaikkia. Nimet 
pitäisi pystyä vihjeittämään muutenkin 
kuin Karhukoplan konnaa muistutta-
valla naamakuvalla, parhaassa tapauk-
sessa otettuna iloisella viisikymmen-
luvulla. Suttuisuudesta ei taideta 
ainakaan sanomalehdissä päästä ihan 
äkkiä eroon, ihan tekniikan takia.

Nimien vihjeitys allakan päivämäärillä. 
Näitä näkyi vielä 1970- ja 1980-luvuil-
la runsaasti mutta onneksi näistä on jo 
(melkein) päästy. Allakan plaraaminen 

on turhauttavaa ja jää tunne, ettei laa-
tija ole jaksanut nähdä vaivaa.

Sama vihje ja vastaus ristikosta toi-
seen. Yllä mainitussa nettisäikees-
sä mainittiin kuva- ja sanapari ”hel-
la → Slev”. Tästä olen samaa mieltä. 
Jos Slev tuppaa väkisin vastaussanak-
si, ehkä pitäisi korjata hiukan isom-
malta alalta laatimusta, jotta siitä pää-
sisi eroon. Joissakin ”vakiintuneissa” 
vihje-vastaussanapareissa voisi ehkä 
hankkia lisää tietoa alalta, jolloin vari-
aatioita voisi löytyä.

Muutama vuosi sitten sain työkaveril-
ta kuulla, että ristikot ovat tylsiä, kos-
ka ”niissä on aina samat sanat”. Olen 
tätä oletusta yrittänyt nitistää ja haas-
tankin kaikki laatijat kasvattamaan sa-
nastojaan ja lähtemään mukavuus-
alueidensa ulkopuolelle (nykyajan 
muotiajatus!) ja rohkeasti kokeilemaan 
uutta.

Vaikkapa ääkkösiä ja ”vieraita” kirjai-
mia, joita helpoissa ristikoissa harvoin 
näkee.

Minusta on kivaa, että laatijat keksivät 
uusia tapoja haastaa ratkojat, näkevät 
vaivaa vihjeiden eteen, koska siksihän 
ristikoita ratkotaan (tai ainakin minä 
ratkon): jotta kerta toisensa jälkeen voi 
taputtaa itseään olalle ja sanoa laatijal-
le ”Haa, toiseksi jäit”.

Pitäkää hauskaa ristikoiden parissa!
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