
Ristikon ratkonta on yksinäistä puuhaa. 
Ratkojat puurtavat ratkontakammioiden-
sa yksinäisyydessä näkemättä juuri sen 
paremmin päivänvaloa kuin muitakaan 
ratkojia. Tämä on perinteinen käsitys.

Ristikoiden aamuhämärissä tämä on hy-
vinkin saattanut pitää paikkansa. Mut-
ta enää ei ole näin. Väitän, että yhdessä 
ratkominen, kimpparatkonta on hiljalleen 
saavuttanut ja edelleen saavuttamassa li-
sää jalansijaa.

Varmaan ensimmäinen kimpparatkonnan 
muoto ja edelleen ehkä yleisin on kaveril-
le kilauttaminen. Monilla ratkojilla on par-
haat ratkojakaverinsa, joihin turvaudu-
taan, kun eteen tulee erityisen kinkkinen 
kohta. Samalla on hyvä myös vaihtaa mui-
takin kuulumisia.

Nenäkkäin ratkominen on kuitenkin kaik-
kein antoisinta. Välimatkat saattavat tuol-
loin asettaa haasteita. Minulla on muu-
tama hyvä ratkojaystävä, joiden kanssa 
tapaamme muutamia kertoja vuodes-
sa. Noihin tapaamiskertoihin säästetään 
auki jääneitä ristikoita ja toteutetaan ker-
ralla vähän pitempi ja tiukempi ratkontap-
läjäys.

Löytyy myös säännöllisesti järjestettäviä 
kokoontumisia, joihin tullaan keskuste-
lemaan pääasiassa ristikoiden ympärille. 
Näitä ovat tyypillisesti sanaristikkoseu-

ran paikalliskerhojen kuukausikokoukset. 
Jotkut tuovat mukanaan kesken jääneitä 
ristikkoja, joita viedään porukalla maaliin. 
Joskus ratkotaan yhdessä joku kokonaan 
korkkaamaton. Jotkut tuovat mukanaan 
kerhokokousta varten laatimiaan upouu-
sia laatimuksia.

Kimpparatkontaa voi soveltaen to-
teuttaa myös netissä. Esim. sivustolla 
Sanaristikot.net käsitellään monia haas-
tavia tehtäviä, mm. säännöllisesti jokais-
ta tämän lehden kovisristikkoa (muista-
en, että vastausajan ollessa vielä voimassa 
suoria apuja ei anneta).  Tämä poistaa ko-
konaan välimatkojen ongelman.

Oma erikoistapauksensa on kimpparistik-
ko, jonka laadin vuosittain ystäväni Pekka 
Joutsin kanssa ristikkoseuran kesäpäiville. 
Kiristämme vaikeusruuvin niin tiukkaan, 
että tuota tehtävää on hyvin vaikea ratkoa 
yksilösuorituksena, mutta ratkeaa aina 
kimpassa. Kesäpäivien osanottajat jae-
taan satunnaisesti muodostettaviin ryh-
miin, jotka ratkovat tehtävän. Kymmenen 
vuoden kokemuksella voi sanoa yhden sel-
keän havainnon; parhaiten menestyvät ne 
ryhmät, joissa keskustellaan eniten ja huo-
noimmin ne ryhmät, joissa keskustellaan 
vähiten.

Ristikoiden ratkominen on hauskaa, mut-
ta kimpparatkonta on parhaimmillaan vie-
lä hauskempaa!
 
Antti Skyttä
antti.skytta@ristikkoakatemia.fi

Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä ja 
mielipiteitä osoitteeseen 
kysymys@ristikkoakatemia.fi 

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

www.ristikkoakatemia.fi

Havaintoja kimpparatkonnasta


