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Ratkontataidon omatoiminen 
kehittäminen

Tämä Ristikkoakatemian palsta on järjes-
tyksessä 300. Näin monena peräkkäisenä 
viikonloppuna olemme tähän mennessä 
pohtineet ristikoihin liittyviä asioita täs-
sä lehdessä.

Itse uskon vakaasti osaamisten ja taitojen 
kehittämiseen porukalla ja yhteisellä pro-
sessilla. Kuitenkin omatoimisella kehittä-
misellä on myös tärkeä merkityksensä. 
Pohditaan hetki joitakin ratkontataitojen 
omatoimisia kehittämisiä.

Ratkomaan oppii parhaiten ratkomalla. 
Omatoimisesti voi kehittyä ratkomalla ai-
empaa monipuolisemmin. Ratko sellai-
sia tehtäviä, joita et ole aiemmin kokeil-
lut. Ratko sellaisista lehdistä, joita et ole 
aiemmin ratkonut. Ratko enemmän kuin 
aiemmin. Ratko itsellesi tuntemattomam-
pien laatijoiden ristikoita.

Kannattaa tietoisesti kokeilla erilaisia rat-
kontatyylejä. Jos aloitat ratkomisen aina 
oikeasta alakulmasta, vaihda aloituspaik-
kaa, starttaa nyt vasemmasta yläkulmas-
ta. Jos etenet aina vakaasti aloittamis-
kohdastasi sana sanalta eteenpäin, hypi 
nyt kohdasta toiseen. Jos tavallisesti ete-

net varovaisesti, tee nyt rohkeita arvauk-
sia. Kirjoita näkyviin ensimmäinen oikeal-
ta vaikuttava sana, joka tulee mieleen; 
vaihda sanaa, jos se ei ollutkaan oikea.

Kun ratkonta jumittaa johonkin kohtaan, 
mitä teet? Yksi mahdollisuus on pus-
kea sisukkaasti jumittava kohta valmiik-
si. Joskus voi kuitenkin olla parasta siirtyä 
johonkin toiseen ristikon kohtaan ja yrit-
tää sieltä. Joskus kannattaa pyyhkiä koko 
jumittava kohta kokonaan pois ja aloit-
taa uudestaan puhtaalta pöydältä. Jos-
kus kannattaa antaa jumittavan kohdan 
levätä yön yli; kun siihen palaa uudestaan 
seuraavana päivänä, saattaa huomata, 
että nyt se ratkeaa jopa helposti.

Yksi oleellinen toimenpide tarvitaan vie-
lä. Kehittämismielessä on aina hyvä suo-
rittaa pienimuotoinen purkuoperaatio 
ratkotusta tehtävästä. Voi miettiä, olisin-
ko voinut ratkoa jossakin toisessa järjes-
tyksessä. Löytyikö jotain sellaisia vihjeitä, 
joista opin jotakin uutta vihjeitystavas-
ta tai harhauttamisesta? Löytyikö sellai-
sia uusia sanoja, jotka olisi hyvä painaa 
omaan kestomuistiin? Mihin keskityn rat-
komisessani erityisesti tästä eteenpäin?

Parhaat oppimistulokset saadaan kuiten-
kin vertaamalla omia kokemuksia lajito-
verien vastaaviin. Siitä enemmän kahden 
viikon päästä.
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