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Sanatehtävän laatimiseen ei periaattees
sa tarvita mitään muuta kuin kynä ja kumi ja 
hieman paperia, mieluiten valmiiksi ruudu
tettua. Sekä tietenkin edes jotenkuten toimi
vat aivot, ja jonkinlainen idea tai ideoita, joi
ta nämä kyseiset aivot voivat sitten työstää 
tehtäväksi, ensin ainakin jonkinlaiseksi raaki
leeksi tai aihioksi, josta mahdollisesti äkillisen 
inspiraation tai kovan raadannan myötä jalos
tuu painettavaksi ja julkaistavaksi ja ratkojien 
nautittavaksi valmis tehtävä.

(Itse laadinnan valmistumisen jälkeen on toki 
vielä muutamia välivaiheita, ennen kuin hil
lo voidaan lisätä puuron sekaan. Nykyisin teh
tävät pitää esittää graafisesti siistissä ja tai
teellisessa muodossa, julkaisua varten ne 
pitää taittaa ja saada mahtumaan käytettä
vissä olevaan tilaan, jne. Kaikki tämä tapah
tuu yleensä tietokoneiden suosiollisella avus
tuksella, mutta se ei ole tällä kertaa juttumme 
varsinainen aihe.)

Aina tuo yksinkertaisin variaatio laatimisesta 
ei kuitenkaan riitä. Kynä ei kirjoita vaan pyö
rii ympyrää ilmassa. Jos se vahingossa kos
kettaa paperia, niin heti kohta kumi saa töitä. 
Ihan kuten ratkojalle voi käydä visaisen risti
kon kanssa, laatijakin voi jäädä työskentelys
sään jumiin, kun kirjaimet eivät nyt vain kerta 
kaikkiaan natsaa kohdalleen, ja ne surkeat ja 
vajavaiset aivotkin vain louskuttavat tyhjää ei
vätkä tarjoa minkäänlaista osviittaa siitä, mi
ten umpikujasta päästäisiin taas helppokul
kuisemmille poluille.

Nyt pitää muistaa, että laadinnassa on kaksi 

vaihetta. On ns. pohja, eli se varsinainen laa
timus, tehtävän sokkeli, joka yleensä tehdään 
ruutupaperille ja jossa sanat risteytyvät ja si
kiävät toistensa kanssa. Sitten ovat vihjeet, 
sanalliset tai kuvalliset, joiden avulla pohjan 
sisältämät ratkaisusanat on tarkoitus saada 
selville. Kummankin näiden kanssa laatijalle 
voi tulla omat vaikeutensa, joiden ratkaisemi
seen on nykymaailmassa kehitetty apuväli
neitä. Pohjaongelmiin ja vihjeongelmiin tehoa
vat osittain samat, mutta osittain eri lääkkeet. 
Buranaa särkyyn, niksauttajaa niskanikamiin.

Edellisessä tämän palstan jutussani kehuin 
kovasti Wikipediaa. Nimenomaan siitä syys
tä, että sen avulla on helppoa luoda hyviä ja 
hauskoja ja tuoreita vihjeitä. Varsinkin tieto
puolisia, sellaisia joita käytetään esim. höyry
ristikoissa ja visailuissa. Wikipedia ei kui
tenkaan ole varsinaisesti mikään hersyvän 
huumorin lähde, eikä se ole myöskään kaik
kein paras apuväline pohjien laadintaan, vaik
ka senkin sivuilta löytää joskus sellaisia sa
noja, joita ei ole kirjoissa ja kansissa eikä 
muissa verkkotietokannoissa. Ja kuten sanot
tu, sen avulla voi varmaankin parhaiten tar
kistaa melkein minkä tahansa sanan oikein
kirjoituksen.

Nyt kävi taas kuitenkin niin, että kun erehtyy 
jaarittelemaan tarpeeksi kauan aiheen vie
restä ja jaksaen pureskella juurta, niin ei kos
kaan pääse itse asiaan. Yritin aloittaa pohjas
ta, mutta en vielä tällä kertaa päässyt edes 
pohjaan saakka. Pohjasta ja sen laadinnas
ta siis taas uudestaan sitten, kun on jälleen 
seuraavan kerran minun kirjoitusvuoroni täl
lä palstalla.
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