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Ristikko SM tulee taas

Edellisen kerran ristikonratkonnan suo-
menmestaruudesta kisattiin vuonna 
2015. Tällä kertaa tauko oli vuoden totut-
tua pitempi, vuonna 1993 alkaneet kisat 
on aiemmin pidetty joka toinen vuosi pa-
rittomina vuosina. 

Nyt vuorossa oleva kisa on järjestykses-
sä 13. Se toteutetaan samalla tavoin kuin 
aiemminkin: kolme alkuerää, kolme väli-
erää ja loppukilpailu. Kisan järjestävät yh-
teistyössä Ilta-Sanomat ja Sanaristikko-
seura Sanasepot ry.

Alkueräristikot julkaistaan Ilta-Sanomis-
sa kolmena maanantaina: 5.2., 5.3. ja 
26.3. Ensimmäinen on helppo, toinen kes-
kivaikea ja kolmas huippuvaikea. Ensim-
mäisen ristikon oikein ratkaisseet saavat 
osallistua toiseen alkuerään, toisen risti-
kon oikein vastanneet kolmanteen alku-
erään. Kolmannesta alkuerästä 100 no-
peinta pääsee välieriin. Hallitseva mestari 
Juha Neitola pääsee välieriin suoraan.

Välierät ja loppukilpailu kisataan Helsin-
gissä lauantaina 21.4. Välierissä ratko-
taan kolme ristikkoa: helppo, keskivai-
kea ja vaikea. Näistä kolmesta ristikosta 
kuusi eniten pisteitä saanutta osallistu-
jaa ratkaisee Suomen mestaruuden lop-
pukilpailussa.

Ristikko SM on joka kerran ollut varsi-
naista ratkonnan ja tiukan kilpailun juh-
laa. Ensimmäiseen alkuerään odotamme 
tälläkin kerralla yli kahtatuhatta osallis-
tujaa. Alkueräristikoissa pääsee jatkoon 
vain, jos ratkaisu on täysin oikein, tälläkin 
kertaa tullee tapahtumaan dramaattisia 
putoamisia. Välierissä parhaat keräävät 
hyvin lähellä toisiaan olevia pistesaaliita. 
Loppukilpailuun on yleensä aina sisälty-
nyt dramaattisia vaiheita. Kolme vuotta 
sitten Juha Neitola otti mestaruuden yh-
den sekunnin marginaalilla ennen hopea-
mitalistia.

Kisojen historiassa on tähän mennes-
sä leivottu kolme kaksoismestaria: Juha 
Leinonen, Juha Neitola ja Riitta Rustari. 
Onko tämä se vuosi, jolloin saadaan en-
simmäinen kolmoismestari?

Kahden ja puolen kuukauden aikana tu-
hansien ratkontapöytien ja -paikkojen 
ääressä pannaan parhaat osaamiset li-
koon. Ristikoiden tarkastajat ja toimitsi-
jat suorittavat omaa tarkkuutta vaativaa 
toimintaansa. Kisojen tuomarit palaveroi-
vat ja pohtivat mahdollisia hylkäämisen 
sekä hyväksymisen perusteita. Ja lopuksi 
olemme jälleen löytäneet uuden ristikon-
ratkonnan Suomen mestarin.

Tulemme palaamaan tällä palstalla SM-
kisoihin joitakin kertoja talven ja alkuke-
vään aikana. Toivotamme kaikille osallis-
tujille menestyksekkäitä kisoja!
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