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Viisikko

Ajattelin tällä kertaa kirjoittaa teille 
lempilaatijoistani, heistä, joiden tuotok-
siin aina innolla uppoudun. Jotkut esiin-
tyvät ristikkofoorumilla valitettavan 
harvoin, joten jokainen julkaistu ristikko 
on suuren onnen hetki.

Ehdoton ykkössuosikkini on jo vuosia 
ollut Antti Viitamäki, jonka tapasin ensi 
kerran joskus 90-luvulla Sanaseppojen 
vuosikokouksen ravintolajatkoilla. Hän 
oli jakanut kokousväelle Iisi-sarjaan te-
kemänsä Retiisi-ristikon ja kierteli ko-
kousväen seassa seuraamassa reaktioi-
ta – yleensä tuskaisia.

Retiisi oli ensimmäinen Antin laatima 
kovis jonka – aikanaan – selätin ja sen 
jälkeen hänen ristikoidensa kanssa on 
tullut vietettyä paljonkin aikaa. Antilla 
vain on paljon muitakin kiinnostuksen 
kohteita kuin ristikot, joten joskus niitä 
saa eteensä kovin harvakseltaan.

Kakkossuosikki on yhtä selvä ja kaima-
kin: Antti Skyttä. Tämän lehden kovis 
on aina yhtä riemastuttavan kova pala, 
taso ei heittele koskaan. Antilta olen 
muutenkin oppinut paljon ristikoista, 
varsinkin akatemian ratkontakursseilla, 
joilla olen ollut apuopena.

Kolmonen on se harvoin julkisuudes-
sa esiintyvä, johon jo alussa viittasin eli 
Juha Hyvönen. Vuosia sitten tämä leh-
ti julkaisi joulun alla ”Vuoden vaikeim-
man” ja Juhalta oli siellä useinkin ris-
tikko. Sieltä on myös ristikko, jonka 
varmasti muistan loppuelämäni, olen 
ratkaissut sen silloin 90-luvun lopulla ja 
uudestaan v. 2004, kun eräs tuskastu-
nut sanaseppo lykkäsi sen käteeni Rau-
malla ja pyysi apuja. Ikimuistoisin vih-
je oli: ”Yleensä edellä”, sanooko jollekin 
jotain?

Nelonen: Toni Pitkälä. Tuli kuin puskis-
ta, yhtäkkiä, ja valloitti kaikki kovisten 
ystävät. Aina hauskoja ja tasalaatuisen 
hikeä nostattavia. Tonikin on ollut välil-
lä pitkiäkin aikoja poissa, mutta on nyt 
ilahduttavasti palannut kehiin eikä taso 
ole ollenkaan notkahtanut.

Viitonen on tietysti suomalaisen ristik-
koelämän tuotteliain, ahkerin ja moni-
puolisin laatija eli Erkki Vuokila. Olen 
ratkonut hänen ristikoitaan niin kauan 
ja niin paljon, että kuvittelen – ehkä pe-
rusteettomasti – jo päässeeni hänen 
päänsä sisälle. Tämä voi olla tosiaan-
kin toiveajattelua mutta Ekin ristikoiden 
parissa on jotenkin mukavan kotoisaa.

Hirveästi nimiä löytyisi listan jatkeek-
si, mutta tila loppuu. Ehkäpä jatkan tätä 
joskus toiste.
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