
Olen ratkonut pikkupojasta asti, yhtäjak-
soista ratkontaharrastusta on kestänyt jo 
yli 60 vuotta. Yksi minua tällä hetkellä eni-
ten huolestuttavista asioista ristikoissa on 
sanaston lyheneminen. Se tuntuu kiihty-
neen viime aikoina.

Näytille tulee koko ajan uusia laatijoita. Va-
litettavan harva on viime vuosina aiheut-
tanut minussa hykerryttävää hyvänolon-
tunnetta tai edes pientä riemastumista. 
Laadintapohjat ja sanastot ovat kovin sa-
mankaltaisia. Sanasto on lyhyttä. Tuntuu, 
että monet tulokkaat tyytyvät vain mata-
limman aidan kohdan ylittämiseen.

Näissä ristikoissa isoin aukio on usein 4x5 
ruutua, onpa joskus ollut jopa 4x4 ruutua, 
joka sentään on pakollinen minimikoko oi-
kean alakulman aukiossa. On ristikkoleh-
tiä, joissa lehden 30 ristikon joukossa on 
todellinen harvinaisuus, jos löytyy 5x5 au-
kio. Sitä suurempia ei löydy kuin muuta-
milta laatijoilta, ja näiden laatijoiden luet-
telo ei ole kovin pitkä.

Ristikkoakatemian laatijakursseilla har-
joitellaan erilaisilla sanastopohjilla. Innos-
tamme kaikkia kokeilemaan ja kehittä-
mään itselleen myös pitkäsanaisemman 
laadintatavan. Lyhyet sanat ovat pohjana 
helpompi ja nopeampi, joten se saattaa 
houkuttaa tekemään sellaisia.

Minä väitän, että valtaosa ratkojista tykkää 
enemmän pitkäsanaisista kuin lyhytsanai-
sista ristikoista. Siihen on muutama paino-
kas peruste.

Pitkät sanat tekevät ristikosta avaram-
man. Samaa voi sanoa ratkontakokemuk-
sesta. Kaikkia sanoja ei pystykään rat-
komaan välittömästi, pitää saada apuja 
risteävistä sanoista. Työn alla on yhdellä 
kertaa laajempi osa ristikkoa, katse etsii ja 
kulkee laidasta laitaan.

Pitkät sanat ovat yleensä harvemmin ris-
tikoissa esiintyviä, joten se vaikuttaa suo-
raan monipuolistavasti sisältöön. On mu-
kava ratkoa, kun joukossa on muitakin 
kuin niitä kaikkein tutuimpia sanoja. Suu-
rin osa pahimmista fakkisanoista on neli-
kirjaimisia, joten niitäkin saattaa suoraan 
esiintyä vähemmän. Isompien aukioiden 
sanat ovat lähes aina parempaa yleiskiel-
tä kuin 4x4 aukioiden.

Haluan korostaa, että sanaston pidentämi-
sen ei pidä johtaa keinotekoisuuksiin, itse 
tehtyihin teennäisiin yhdyssanoihin. Kes-
kipituuden nostamisen ei pitäisi olla itseis-
arvo, silloin ratkontanautinto jää olemat-
tomaksi. Tällä hetkellä vaan tuntuu olevan 
kovin paljon todella hyviä pitkiä sanoja, jot-
ka eivät juurikaan esiinny ristikoissa.
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