
Kutsumme ratkojia mukaan oppimaan li-
sää ristikoiden ratkomisesta! Ristikkoaka-
temia järjestää tulevana syksynä yhden 
ratkojakurssin yhteistyössä Espoon työ-
väenopiston kanssa. Kurssi nimi on Rat-
kotaan ristikoita ja se toteutetaan Espoon 
työväenopiston tiloissa Tapiolassa osoit-
teessa Itätuulentie 1.

Kurssin aluksi kysytään osallistujilta, mitä 
he haluavat oppia ristikoiden ratkonnasta. 
Odotukset priorisoidaan ja näin syntyneen 
”tilauslistan” mukaan muodostuvat kurs-
sin sisältöpainopisteet. Kun kurssi on pää-
töksessään, tilaukset on toimitettu!

Kurssilla kehitetään mm. seuraavia osaa-
misalueita ja taitoja (kerättyjen odotus-
ten mukaan): eri ristikkotehtävätyypit (ku-
varistikot, tavuristikot, piilosanat, kryptot 
jne.), ristikoiden sanasto sekä erityiset ris-
tikkosanat, erilaiset vihjeitystavat, käytet-
tävät lähdeteokset, eri vaikeusasteiden 
hallitseminen ja eri laatijoiden ajatusmaa-
ilmaan sisälle pääseminen. 

Tärkeä osa kurssia on ratkonnan harjoitte-
lu. Kurssin vetäjät valitsevat odotuksiin so-
pivia harjoitustehtäviä, joita ratkotaan niin 
yksin kuin porukassakin. Seuraavaa kurs-
si-iltaa varten annetaan kotitehtäviä, jot-
ka puretaan yhdessä seuraavalla kerralla. 
Paikan päällä päästään kokeilemaan käy-
tännössä myös, millaista on ratkoa kim-
passa. Ratkonta ei ole välttämättä pelk-

kä yksilölaji.

Kurssi toteutetaan neljänä tiistai-iltana klo 
17.30 - 20.45. Kurssi-illat ovat: 4.10., 11.10., 
25.10. ja 1.11.

Kurssin hinta on 30 €, kurssimateriaa-
lin 36 €. Kurssimateriaaliin kuuluvat kirja 
Erkki Vuokila: Sanaristikot (10 €) ja kurs-
sikansio (26 €). Kurssikansio sisältää mm. 
näyteristikot yli 120 laatijalta ja se täyden-
tyy sitä mukaa, kun kurssin aihepiirejä käy-
dään läpi ja syvennetään.

Kurssin numero on E161596. Ilmoittau-
tuminen on alkanut 10.8. ja tapahtuu ne-
titse www.ilmonet.fi tai puhelimitse 
020 692 444. Suora linkki kurssin tietoi-
hin Ilmonetissä on https://ilmonet.fi/
#!code=E161596. Ilmoittautumisia ote-
taan vastaan 27.9. asti. Kurssi toteutetaan, 
jos osallistujia on vähintään 10, osallistu-
jayläraja on 15.

Ristikkoakatemian ratkojakursseja vetä-
vät Sakari Pajakoski, Riitta Rustari ja Ant-
ti Skyttä. Kurssit toteutetaan kahdella ve-
täjällä.

Vielä kerran: tervetuloa! Olemme huoman-
neet jonkinlaista arkuutta ratkojakursseil-
le osallistumisessa, mutta jälkeenpäin lä-
hes kaikki osallistujat ovat pitäneet kurssia 
todella antoisana kokemuksena.

Antti Skyttä
antti.skytta@ristikkoakatemia.fi

Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä ja 
mielipiteitä osoitteeseen 
kysymys@ristikkoakatemia.fi 

Ristikkoakatemia Facebookissa: 
www.facebook.com/groups/
ristikkoakatemia/
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