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Miten menestyä SM-kisan alkuerissä

Viime maanantaina alkoivat vihdoin 
monien kovasti odottamat ratkonnan 
SM-kisat. Ensimmäinen alkueräristik-
ko julkaistiin silloin tässä lehdessä. Kos-
ka taukoa on ollut kolme vuotta, lienee 
paikallaan antaa muutamia vinkkejä al-
kueriin osallistujille, miksei muillekin al-
kuerien ratkojille.

Laatijat eli Team Katalin ovat taas pistä-
neet parhaan osaamisensa peliin. Tämä 
tietää sitä, että ristikot ovat sanastolli-
sesti tasokkaita ja vihjeitykseltään hy-
vin monipuolisia ja uusia tarkastelukul-
mia tarjoavia.

Ensimmäinen alkuerä on helpoin. Jat-
koonpääsyn ratkaisee yksinomaan rat-
kaisun oikeellisuus. Siksi kannattaa rat-
koa kaikessa rauhassa nautiskellen. Yksi 
vinkki on ylitse muiden: tarkista, että ei 
jää tyhjiä ruutuja. Se on yleisin kisoista 
tippumisen syy tässä vaiheessa. Risti-
kon yhteydessä kysytään ratkonta-ai-
kaa. Ajat kerätään tilastoksi, jatkoon 
pääsyyn sillä ei ole merkitytä.

Keskivaikea alkuerä julkaistaan 5.3. Si-
täkin kannattaa ratkoa kaikessa rau-
hassa ja vielä juuri ennen vastauksen lä-
hettämistä tarkistaa, että yhtään tyhjää 
ruutua ei ratkaisusta löydy. Ratkonta-
ajat pitenevät edellisestä, mutta yleen-
sä aika vähän, kun ottaa huomioon, että 
vaikeusasteruuvia on kuitenkin selväs-
ti kiristetty.

Koko kisan vaikein tehtävä (välierät ja 
loppukilpailu mukaan lukien) julkais-
taan kolmantena alkueränä 26.3. Vai-
keus on lähes tapissa. Lisäksi jatkoon 
pääsyssä merkitsevä on ratkontaan 
käytetty aika. 

Kolmanteen alkuerään kannattaa yrit-
tää luoda rauhallinen ympäristö ja her-
mostumaton olo. Jälkimmäinen on 
haastava, kun alkuun ei meinaa löytyä 
sellaista kohtaa, josta pääsisi liikkeelle. 
Niinpä yksi tärkeä vinkki on: anna kat-
seen kiertää ristikkoa. Jokaisessa koh-
dassa, jossa arvelet saavasi vihjeestä 
kiinni, kokeile sitä sanaa, joka tarjou-
tuu. Jossakin kohdassa löytyy myös ris-
teävä sana. Älä kuitenkaan rakastu vas-
taussanoihisi. Jos joku kohta jumittaa, 
ole valmis pyyhkimään sana pois ja ko-
keilemaan jollakin toisella idealla. Kol-
mannessa tarvitaan myös sinnikkyyt-
tä: kello käy eikä Mäntyrantaa näy niin 
kuin entinen radioselostaja totesi. Välil-
lä voi nousta seisomaan ja ottaa muuta-
man askeleen, ehkä se auttaa hermoja 
höllentymään.

Kisojen ylituomarina lupaan saman kuin 
aiemmissakin kisoissa: tuomaristo nou-
dattaa ratkojamyönteistä linjaa. Jos ha-
luat, että kirjoittamissasi kirjaimissa ei 
tarvitse tulkita, onko niissä ä:n pilkku-
ja tai ovatko ne muuten kovasti jonkun 
toisen kirjaimen näköisiä, kirjoita siis-
tiä jälkeä.

Odotamme jälleen kerran runsasta 
osanottoa ja rehtiä kilpailua!
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