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Sanatehtäviä on monenlaisia. Suomalai-
sille tutuin on kuvaristikko, jossa on sekä 
sanallisia vihjeitä että kuvallisia, joko va-
lokuvia tai piirroksia. Tällainen ristikko voi 
olla helppo tai vaikea, tai siltä väliltä. Riip-
puu sekä käytetystä sanastosta että vih-
jeiden vaikeudesta. Lyhyet sanat ovat hel-
pompia löytää kuin pitkät. Tämähän on 
itsestään selvää.

Helppoja ristikoita voi ratkoa tusinatava-
rana, sen kummemmin miettimättä. Jos-
kus voi tulla huolimattomuusvirheitä, voi 
vahingossa kirjoittaa jonkin sanan väärin, 
mutta yleensä helpon ristikon täyttämi-
nen ei vie kokeneelta ratkojalta kovinkaan 
paljon aikaa.

Enemmän iloa ja älyllistä tyydytystä tuot-
taa kuitenkin se, että joutuu edes hieman 
vaivaamaan omia aivosolujaan. Ettei rat-
kominen ole pelkästään mekaanista kir-
joittamista, vaan jotakin hieman enem-
män. Siksi laatijat ponnistelevat jatkuvasti 
keksiäkseen uusia kujeita ja jekkuja.

Ristikosta tekee heti huomattavasti mie-
lenkiintoisemman se, että sanat ovat pi-
tempiä ja että niissä käytetään monipuo-
lisesti muitakin kuin kaikkein yleisimpiä 
kirjaimia. Ja se, että on suurempiakin au-
kiota kuin sellaisia, joissa on vain 4×4 kir-

jainta. Tällaisen ristikon laadinta on tie-
tenkin vaativampaa kuin helpon ristikon.

Jostakin laatijan on saatava idea ristikol-
leen. Huumori ei ole pahitteeksi. Miten-
käs olisi vaikka sellainen ajatus, että viere-
tysten istuisivat ASIANAJAJA ja ratsunsa 
päällä istuva AASINAJAJA? Esimerkiksi 
tällaisesta voi sitten ryhtyä kehittelemään 
sopivaa pohjakuviota ja muuta sanastoa 
tehtävään.

Laatija voi nykyisin löytää verkosta pal-
jon apua työlleen. Parhaat ideat syntyvät 
useimmiten omassa päässä, mutta sitten 
kun jää jossakin kohtaa jumiin, voi etsiä 
apua vaikkapa Kielitoimiston sanakirjasta 
tai Ristikkorengiltä.

Kaikki edellä sanottu koskee myös esi-
merkiksi höyryristikoiden laadintaa. Siis 
sellaisten, jossa vihjeet ovat yleensä vain 
sanallisia ja esitetään erillisenä luettelona 
ristikon ulkopuolella. Muissa tehtävätyy-
peissä on sitten omat niksinsä. Itse laa-
din eniten piilosanoja ja kryptoja. Piilosa-
nan koko ideahan on sanoilla leikkiminen.  
Kryptoissa se ei ole välttämätöntä, mut-
ta ei myöskään harmittava asia. Oikein 
mukavaa on sekin, jos tehtävän sanastos-
sa on jokin yhteinen teema. Piilosanojen 
ja kryptojen pohjakuvioissa ei kuitenkaan 
tarvitse olla suurikokoisia aukioita. Siksi 
niiden laadinta on jonkin verran helpom-
paa kuin kuvaristikoiden. Hyvien vihjeiden 
keksiminen onkin sitten taas toinen juttu.
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