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Saadaanko ensimmäinen SM-kolmois-
mestari?

Edellisissä ristikonratkonnan SM-kisois-
sa koettiin finaaliristikon ratkonnassa 
dramaattisia hetkiä. Voittajaksi ratkoi 
vuonna 2015 Juha Neitola, yhden sekun-
nin erolla hopeamitalistiin, Juha Leino-
seen. Pronssimitalin otti Riitta Rustari. 

Viime kisojen mitalikolmikko on myös 
omalla tavallaan legendaarisin. Tällä 
hetkellä jokaisella heistä on hallussaan 
kaksi SM-kultaa. Nähdäänkö vuoden 
2018 kisojen finaalissa ensimmäinen 
kolmoismestari?

Riitta on kolmikosta ollut pisimpään 
mukana, hän osallistui jo ensimmäi-
siin kisoihin vuonna 1993, voittaen sil-
loin hopeamitalin. Riitan mestaruudet 
ovat vuosilta 1995 ja 2001, mutta aika 
usein hänet on nähty muillakin mitalisi-
joilla, hän on eniten SM-mitaleja ratko-
nut osallistuja.

Juhat ovat hallinneet kultamitalipallia 
vuodesta 2009 lähtien. Neitolan Juhan 
mestaruudet ovat vuosilta 2009 ja 2015. 
Leinosen Juha voitti kaksi peräkkäistä 
mestaruutta vuosina 2011 ja 2013.

Olen välieräpäivänä usein sanonut to-
dennäköisyyden olevan aika suuri, että 

voittajan nimi on joko Juha tai Riitta. Sa-
manlainen hytinä minulla on tätä kirjoit-
taessani tämän vuoden skabasta.

Juhien ja Riitan lisäksi muut mestarit 
ovat olleet: 1993 Päivi Sarolahti, 1997 
Marianna Rossi, 1999 Pekka Harne, 
2003 Seppo Rosenberg, 2005 Päivi Sai-
lola ja 2009 Tuomas Lähteenmäki. Uu-
den ja yllättävänkin mestarin löytymi-
nen on aina riemastuttava juttu.

Suomenmestaruudet  ovat siis tähän 
mennessä jakaantuneet yhdeksän ih-
misen kesken. Heistä viisi on miehiä ja 
neljä naisia.

Mutta ensin on ratkottava alkuerät ja 
välierät. Kolme alkueräristikkoa pitää 
ratkoa täysin oikein ja kaikissa kolmes-
sa välierässä pitää pystyä ylläpitämään 
myös kovaa ratkontanopeutta. Vain hal-
litseva mestari Juha Neitola pääsee suo-
raan välieriin, ilman näyttövaatimusta 
alkuerissä.

Välierä- ja loppukilpailutilaisuus on Hel-
singissä lauantaina 21.4. Sitä ennen pi-
tää kuitenkin ratkoa ensimmäinen ja toi-
nen alkuerä. Kannustuksena kaikkien 
aikojen ensimmäisen suojelijan Tea Is-
tan vuonna 1993 välierä- ja loppukilpai-
lupäivän avauksessa lausumat ikimuis-
tettavat sanat: ”Minä niin toivon, että te 
kaikki voittaisitte!”
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