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Oman ratkontatason mittaaminen

Ristikkoakatemian valmennukseen tule-
van ratkojan on alussa mahdollista arvi-
oida oma sen hetkinen ratkontatasonsa. 
Se antaa kuvaa sekä arvioijalle itselleen 
että valmennusta suunnitteleville. Ohes-
sa muutamia arvioinnin sisältöjä, vaikka-
pa itsearvioinnin pohjaksi.

Kauanko olet ratkonut ristikoita? Harjoi-
tus tekee mestarin; mitä pitempi harjoi-
tusaika, sen notkeammin ratkonta sujuu. 
Pitkä vuosien mittainen tauko ja ratko-
mattomuus voi jäykistää ja hidastaa.

Paljonko ratkot? Montako kappaletta 
kuukaudessa/vuodessa? Ratkojilla on 
omat vakiovauhtinsa, viikoittain Iltistä ja 
Hesaria, kuukaudessa samat tutut ristik-
kolehdet. Itselläni ratkontavauhti on ollut 
monta tuhatta ristikkoa vuodessa viimei-
set noin 30 vuotta.

Minkä tyyppisiä ristikoita ratkot? Tyyp-
pejä on monia, tavallisimpina kuvaris-
tikot, tavuristikot, piilosanat, kryptot ja 
höyryristikot. Monipuolinen tehtäväkir-
jo antaa ratkonnalle lisäsyvyyttä, esim. 
tavuristikot ovat toisella lailla haastavia 
kuin tavalliset kuvaristikot.

Minkä vaikeusasteisia ristikoita ratkot? 

Voidaan erottaa ainakin kolme perusta-
soa: pehmikset, keskikset, kovikset. Mo-
net ratkojat rajoittuvat vain helppoihin ja 
se on tietenkin ihan hyvä valinta. Toisil-
la on kunnianhimoa kurkottaa kohti kaik-
kein vaikeimpia koviksia, ihan hyvä va-
linta sekin. Vaikeustasotestinä paras on 
mielestäni Punainen Pelikaani: ala ratkoa 
sen ristikoita alusta kohti loppua ja kat-
so, mihin asti pääset. Jos saat koko leh-
den täyteen viimeisenä olevaa tavuristik-
koa myöten, ratkontatasoasi ei juuri enää 
voi nostaa. 

Kuinka monipuolisesti ratkot eri laatijoi-
den ristikoita? Kullakin laatijalla on oma 
itselleen ominainen laadinta- ja ajattelu-
tapa. Vaatii jonkun aikaa ennen kuin pää-
see tarkasti sisälle eri laatijoiden tuotok-
siin, varsinkin vaikeisiin sellaisiin. Meillä 
kaikilla on tietenkin suosikkilaatijamme, 
mutta silti suosittelen pitämään laatija-
kirjon laajana, siten auttaa itseänsä ja 
ratkontaosaamistaan kaikkein parhaiten 
eteenpäin.

Yksi tapa arvioida omaa ratkontata-
soaan, on vastata seuraavaan kahteen 
kysymykseen. Vastaukset kannattaa kir-
jata itselleen näkyville paperille: Mit-
kä ovat suurimmat vahvuuteni ratkoja-
na? Mitkä ovat tärkeimmät kehittämisen 
alueet ratkojana?
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