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Tuttua ja turvallista

Tiettyjen ristikoiden onnistunees-
ta ratkomisesta on tullut minulle jon-
kinlainen kunniakysymys. Yksi näistä 
ristikoista on viereisellä aukeamalla vii-
koittain ilmestyvä Kovis. Jos syystä tai 
toisesta en millään pysty saamaan vii-
konvaihteen ristikkoa käsiini, normaa-
lista elämästä puuttuu jotain oleellista.

Koviksen laatijoina vuorottelee alan eh-
dottomia kärkitekijöitä. Osaan heistä 
olen viime vuosien varrella saanut hen-
kilökohtaisesti tutustua, osa taas on 
tuttuja ainoastaan tehtäviensä kautta.

Kun uuden Koviksen saa eteensä, alkaa 
armoton aivotyö vihjeiden parissa. Eri 
laatijoiden tyyli on tullut tutuksi ja tiet-
tyjä vihjetyyppejä osaa heti aluksi etsiä 
kuin rusinoita pullasta konsanaan. Vä-
hemmän tuttujen laatijoiden tuotoksiin 
taas tulee upottua uteliaan varovaises-
ti. Onneksi tyylejä on monia.

Ristikoiden vaikeusastearviot osuvat 
mielestäni kohtalaisen hyvin kohdil-
leen. Aikojen saatossa olen toki oppinut 
arvioimaan eri laatijoiden vaikeustaso-
jen eroja, mutta ainakaan minulle ei ole 
mitään merkitystä sillä, onko ristikon 

vaikeusaste täyskolmonen vai ”vain” 
kaksi ja puoli.

Omanlainen tunteensa on ongelmal-
lisen ristikon jumittuminen, vaikka 
kuinka aivot pinnistelevät ja koneis-
to raksuttaa. Ei aukene, ei valkene eikä 
varsinkaan ratkea. Antaa ajan hoitaa; 
tätä ohjetta voi toteuttaa monessa koh-
taa elämässä muutenkin. Mutta kun 
aina ei malta odottaa, ei sitten millään!

Ankarin, armottomin ja kenties ainoa 
kriitikkoni ratkontaharrastuksessa on 
oma itseni. Tulemme muussa elämässä 
kohtalaisesti toimeen, mutta mitä rat-
kontaan tulee, kuri on tiukka ja taipu-
maton. Yhtään ratkaisua ei saa hyvillä 
mielin päästää käsistään, ellei jokai-
nen vihje ole erikseen auennut. Ei riitä, 
että risteävät sanat holtittomasti hel-
pottavat.

Palkintojen toivossa olen viime aikoi-
na lähetellyt valmiita ristikoita vain har-
vakseltaan. Ehkä elän sellaista vaihetta, 
että onnistunut ratkonta itsessään on 
riittävän palkitsevaa. Onnistumisen ilon 
ja ratkeamisen riemun ei välttämättä 
tarvitse tarkoittaa muiden kuin itsensä 
voittamista. 

Hyvää joulun odotusta kaikille. Katso-
kaapa allakkaa ja yllättykää. Sehän on 
jo ensi viikolla!
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