
Luin jokin aika sitten erään videopelin ar-
vostelun, jossa todettiin suurin piirtein 
näin: ”Kerrankin peli, jossa ei ole laskeu-
duttu osaamattomien pelaajien tasolle, 
vaan joka vaatii pelaajaansa nousemaan 
pelin asettamalle tasolle.”

Kehittyminen ratkontataidoissa edellyttää 
ratkojalta oikeita oppimisoivalluksia. Pitää 
ymmärtää jotakin uudella tavalla. Hyvät 
laatijat laativat arvoituksensa ja ansansa 
niin, että tuo oppiminen mahdollistuu. Kui-
tenkin se edellyttää jonkunlaisia ponniste-
luja, harjoittelemista ja peräänantamaton-
ta asennetta.

Valitettavan usein ratkoja lähestyy asiaa 
päinvastaiselta kantilta. Kun hän kohtaa 
ristikon, joka ei välittömästi ratkea, hän 
pukee asian sanoiksi näin: ”Tämän laati-
jan ristikoita ei kukaan pysty ratkomaan”. 
Tai: ”Ei noita kirjainkikkailuja kukaan sel-
väjärkinen ymmärrä”. Tai: ”Täysin outo-
ja sanoja, ei tämmöisiä epäsanoja ole ole-
massakaan.”

Olen huomannut edellä kuvaamani asen-
teen yleisimmäksi oppimisen esteeksi kai-
ken kaikkiaan. Valmensin 25 vuotta orga-
nisaatioiden ihmisille erilaisia taitoja ja 
kohtasin täysin saman asenteen, oli sit-
ten kyseessä vuorovaikutuksen, johtamis-
taidon, yhdessä työskentelyn tai minkä ta-

hansa kehittäminen.

Kuitenkaan mikään edellä mainituista, 
mukaan lukien ristikoiden ratkominen, ei 
ole mitään rakettitiedettä eikä tavallisen 
taatelintallaajan oppimiskyvyn yläpuolel-
la. Lohdullistako? Vain niille, jotka todel-
la haluavat vaikuttaa omiin oppimisasen-
teisiinsa.

Onneksi meillä löytyy muutamia hyviä 
paikkoja hioa ratkontataitoja ja laajentaa 
omien oppimisoivallusten kirjoa. Tämän 
lehden kovikset antavat siihen oivan mah-
dollisuuden. Ristikkolehdissä Punainen 
Pelikaani ja Iisakin Ristikot ovat hyviä har-
joitteluareenoita. Toivottavasti nämä leh-
det löytävät myös ajan mittaan uusia laa-
tijoita, sillä uusi laadintanäkökulma ja sen 
haltuun ottaminen avaavat aina todella hy-
viä taitojen kehittämisen paikkoja.

Oman osuutensa yrittää tehdä myös Ris-
tikkoakatemia. Tarjoamamme ratkojakurs-
sit tähtäävät suoraan ratkontataitojen pa-
rantamiseen, tarjoamamme laatijakurssit 
yrittävät vaikuttaa ristikoiden laadun ko-
hottamiseen pitkällä tähtäimellä.

Mikään ei ole yhtä ruhtinaallista kuin uu-
den oppiminen. Ytimeen osuva oppimisoi-
vallus on jytky, joka muuttaa ja avartaa 
ajattelua koko loppuelämän ajaksi.
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