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Miten menestyä ratkonnan SM-kisojen 
välierissä?

Tänään käydään 13. ristikonratkonnan 
SM-kisojen välierät ja finaalissa leivotaan 
uusi mestari. Tässä on vielä viime hetken 
vinkkejä noissa koitoksissa pärjäämiseksi. 
Nämä pätevät kaikkiin ratkontakilpailui-
hin, joten ne kannattaa vilkaista läpi, vaik-
ka ei ottaisikaan tänään osaa mittelöihin.

Kaikissa välierissä pätee tämä: keski-
ty vain omaan suoritukseesi. Älä mieti, 
kuinka paljon nopeammin muut kilpaili-
jat mahtavat edetä, älä varsinkaan ru-
pea kuuntelemaan, kuinka hyvin vierei-
sissä pöydissä istuvilla juuri nyt menee. 
Älä mieti, paljonko käytettävissä olevas-
ta ajasta on vielä jäljellä. Yritä mielessäsi 
kulkea lempiratkontapaikkaasi ja toteuta 
tämä ratkonta kuin olisit siellä.

Helpoin ristikko: lähde liikkeelle, mistä 
kohtaa tuntuu nopeimmin avautuvan. Yri-
tä täyttää liikkeellelähtökohdan lähellä 
olevat sanat seuraavaksi. Vyörytä ratkai-
sua tasaisesti seuraavalle alueelle ja täy-
tä se taas kokonaan. Etene näin loppuun 
asti. Älä hyppelehdi alueelta toiselle, kos-
ka jokainen hyppy saattaa viedä ylimää-
räistä aikaa, jota helpossa ristikossa ei 
paljon ole (15 min.).

Keskimmäinen ristikko: nyt aikaa on tup-

lasti edellistä enemmän (30 min.). Täs-
sä voi tehdä ensin yleissilmäyksen teh-
tävään, katsoa, missä päin olisi varmoja 
sanoja. Muutaman varman voi kirjoittaa 
näkyviin. Näiden ympärille voi lähteä ra-
kentamaan muita sanoja. Mitä suurem-
pia alueita pystyy vyöryttämään täyteen, 
sen parempi. Kakkosristikko on ikään kuin 
ykkösen kiristetty versio, yleensä ratkojat 
pärjäävä sen kanssa varsin hyvin.

Kolmas välierä: nyt tarvitaan kaikki löy-
dettävissä olevat paukut. Aikaa on 45 mi-
nuuttia, mutta useimmille se on kuitenkin 
liian vähän. Lähtökohta: mahdollisimman 
monta oikeaa ratkaisusanaa, koska jo-
kaisesta oikeasta tulee pisteitä. Kannat-
taa skannata ristikkoa kiireettömästi läpi 
ja etsiä, josko löytyisi varmoja sanoja. Voi 
olla, että aluksi ei löydy edes varmoja mo-
nikon t-päätteitä. Kannattaa kokeilla: jos 
joku sana tuntuu hyvältä, se on hyvä kir-
joittaa näkyviin ja sitten tsekata, löytyisikö 
risteäviä. Kun risteäviä on löytynyt, voi ko-
keilla, saisiko koko sen alueen täyteen.

Kaikkiin ristikkoihin pätee vahvasti tämä: 
tarkista ristikko ennen kujin jätät sen toi-
mitsijalle, erityisesti varmista, että ei jää 
tyhjiä piilokirjaimien kohtia. 

Finaaliin pätevät samat vinkit kuin välie-
riin. Painetekijä vain on moninkertainen 
välieriin verrattuna.
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