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Laatijan ja ratkojan näkökulmat

Laatijat ja ratkojat eivät ole kuin paita ja 
peppu. Paita voi jatkaa olemassaoloaan il-
man peppua, ja peppu ilman paitaa. Mut-
ta laatijat ja ratkojat todella tarvitsevat 
toisiaan. Ilman laatijoita ratkojilla ei ole teh-
täviä mitä ratkoa. Ilman ratkojia laatijoilla 
ei olisi mitään mieltä laatia. Totalitaarisissa 
yhteiskunnissa kenties rustataan poliittis-
ta tai avantgarde-runoutta pöytälaatikkoon 
odottamaan julkaisemista parempina ja va-
paampina aikoina, mutta kukaan sanateh-
tävien sommittelija ei kai laadi pelkästään 
omaksi huvikseen, vaan yleisöä varten.

Laatijan ja ratkojan näkökulmat kuitenkin 
poikkeavat jonkin verran toisistaan. Mo-
nenkin asian suhteen. Laatija, ainakin kun-
nianhimoinen ja kehittymään pyrkivä sellai-
nen, haluaa koko ajan kehittää taidettaan ja 
keksiä jotakin uutta, joko pysyen tämän kir-
jallisuudenlajin kirjoittamattomien sovin-
naissääntöjen kahleissa tai niitä vastaan 
rikkoen.  Hänen tavoitteenaan ei kuiten-
kaan ole Nobel-palkinto, vaan jonkinlaisten 
älyllisten ja haastavien oivallusten jatku-
va kehitteleminen ratkojien ratoksi. Hän tie-
tää, että kerran käytetty vihje ei ole seuraa-
valla kerralla enää uusi eikä yllättävä, vaan 
monien jo tuntema ja hetkessä jo tylsäksi ja 
tasapaksuksi muuttunut.

Entä ratkoja sitten? Mikä on hänen motii-

vinsa ja tarkoitusperänsä? Jokainen päät-
täväinen ja tarmokas ratkoja tahtoo ainakin 
viedä aloittamansa tehtävän kunnialla lop-
puun. Hikoilla saa, neuvoa saa kysyä, mut-
ta luntata ei. Se, että keksii omin avuin vas-
tauksen kinkkiseen kompaan, on tsiljoona 
kertaa tyydyttävämpää kuin se, jos heti be-
sorkkaa vastauksen seuraavalta sivulta. 
Ratkoja tietysti myös valitsee vaikeusas-
teensa. Ainakin jos hän on jo kokenut sellai-
nen. Hän koettelee voimiaan sopivaan vas-
tukseen. Jos hän on aloittelija, niin mustan 
vyön kohtaaminen on varmasti liikaa. Mutta 
kuten saksalaisen Werner Herzogin erään 
elokuvan nimi kuuluu sanatarkasti suo-
mennettuna, ”kääpiötkin aloittavat pieni-
nä”. Jostain pitää aloittaa. Kukaan ei ole sa-
naseppo syntyessään.

Siis rohkeasti kimppuun! Laatijat laatimaan 
uusia ja uudenlaisia vihjeitä, ratkojat nii-
tä purkamaan ja laatijoiden aivonystyröi-
den kummallisuuksia  kummastelemaan!  
Omia aivonystyröitään käyttämään ja täs-
tä toiminnasta voimaannuttavia energian-
purkauksia saamaan!  Me olemme olemas-
sa toisiamme varten, laatijat ja ratkojat. 
Kaikki lisääntyy, kehittyy ja muuttuu. Infor-
maatiota on saatavilla koko ajan enemmän. 
Käsittelemällä ja jäsentelemällä tiedon voi 
kuitenkin saattaa helpommin sulavaan 
muotoon. Riimeinä, runoina, lauluina. Mut-
ta myös sanaleikkeinä, oivalluksina, vitsei-
nä. Vihjeinä ja ratkaisuina, jotka jäävät mie-
leen. Ja joiden perusteella voi taas kehittää 
jotakin uutta. 
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