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Tätä ristikkoa en haluaisi ratkoa

Ristikkoakatemiamme rehtori, kaima 
Skyttä tässä viikko takaperin kyseli, mit-
kä ovat lukijoiden parhaat ristikkoelä-
mykset, ja antoi jo aiemmin asiasta hie-
man omia esimerkkejä. Mutta yhtä lailla 
voimme kääntää kysymyksen toisinpäin: 
millaisia ovat olleet kaikkein surkeimmat 
ja mitäänsanomattomimmat ratkoman-
ne ristikot? Mitkä huonot tai epäselvät 
vihjeet tai käsittämättömät ratkaisusa-
nat ovat jääneet erityisesti mieleen?

Itse en ole kovin aktiivinen ratkoja, vaan 
pidän enemmän laatimisesta. Uusien 
vihjeiden keksimisestä ja sanojen som-
mittelemisesta ruudukkoon. Siksi voin 
itse sanoa aiheesta vain jotakin hyvin 
yleistä.

Monista tähän asiaan liittyvistä seikoista 
on tällä palstalla kirjoitettukin jo paljon. 
Itse pidän kaikenlaisten erikoistehtävien 
ratkomisesta enemmän kuin kuvaristi-
koista. Yksi tärkeä syy on se, että niissä 
usein käytetään hieman monipuolisem-
paa ja erikoisempaa sanastoa, kuitenkin 
sellaista, joka enimmäkseen pysyttelee 
normaalin yleistietouden rajoissa.

Sellainen sanatehtävä, jonka voi ratkoa 

kuulakärkikynällä muutamassa minuu-
tissa tekemättä yhtään virhettä, on mie-
lestäni tylsä ja huono. Mutta toisenlaista 
ajanhaaskausta on myös omalle tasol-
le liian vaikean ristikon ratkominen. Mo-
nien vaikeimpien kovisristikoiden ratko-
minen voi viedä tuntikausia. Joskus käy 
niin, että niitä ei saa valmiiksi ollenkaan. 
Tällainenkin kokemus voi olla turhaut-
tava ja lannistava. Varsinkin silloin, kun 
jopa ratkaisun nähdessään ei ymmärrä, 
mitä laatija on ajatellut.

Siksi pidän itse eniten melko keskivai-
keista ristikoista. Sellaisissa, joissa ai-
vot saavat hieman työtä, mutta jotka 
eivät mene kokonaan yli hilseen. Arvos-
tan kyllä kollegoiden kaikenlaisia tekni-
siä mestarisuorituksia: sanojen korkeaa 
keskipituutta, laajoja aukioita ja kekse-
liäitä vihjeitä, mutta jos ratkonta menee 
liian vaikeaksi, niin ei se sitten ole enää 
myöskään kovin hauskaa. Nykyisenä in-
foähkyaikakautena kun suurella osal-
la ihmisistä on niin paljon muutakin te-
kemistä.

Mutta jokaisella on asiasta tietysti oma 
mielipiteensä. Siksi pyydämme lukijoi-
ta kertomaan meille sekä suosikeistaan 
että inhokeistaan. Me laatijatkin voimme 
oppia paljon uusia asioita lukijoiden kri-
tiikistä, suosituksista ja toivomuksista.         
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