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Laatijan logiikan löytäminen

Ratkojakursseilla olemme erityisesti huo-
manneet, kuinka tärkeää on päästä si-
sälle kunkin ratkomansa laatijan ajatus-
maailmaan. Jokaisella laatijalla on oma 
erityinen logiikkansa ja sen ymmärtämi-
nen on yksi varmimpia tapoja kehittyä pa-
remmaksi ratkojaksi.

Laatija muodostaa omat vihjeensä ja har-
hautteensa aina jonkun loogisen raken-
teen tai ketjun varaan. Vihjetyyppejä löy-
tyy yli 20, joten jonkunlaisia ponnisteluja 
logiikkojen selvittämiseen tarvitaan. Li-
säksi ratkojaa uhkaa kaksi sudenkuoppaa 
omassa ajattelussaan.

Ensimmäinen näistä on uskoa, että rat-
kaisusanaksi kirjoitettu kirjainyhdistel-
mä todella tarkoittaa jotakin. ”Kyllä nuo 
laatijat käyttävät sitten omituisia sano-
ja, tässäkään ei tunnu olevan mitään jär-
keä.” Jos saa itsensä kiinni tällaisesta ajat-
telusta, kannattaa pysähtyä miettimään. 
Laatijan sanoissa on aina järki. Entäpä jos 
olen ratkonut jossain kohtaa väärin enkä 
ole huomannut sitä? Mistä kohtaa pitäisi 
nyt pyyhkiä jotakin pois, että ratkonta voi-
si jälleen edetä?

Toinen sudenkuoppa on rakastua niin pal-
jon johonkin kirjoittamaansa vastaus-
sanaan, että lukitsee sen paikalleen ja 
yrittää väkisin saada muut alueen vas-
taussanat sopimaan siihen. Rakkaan vas-

taussanan poistaminen on joskus erityi-
sen vaikea juttu. Joskus tuntuu löytyvän 
vihjeeseen täysin sopiva sana, joka myö-
hemmin kuitenkin osoittautuu vääräksi. 
Jos jumittaa, pyyhi riittävästi ruutuja tyh-
jäksi ja koeta lähestyä jollakin uudella nä-
kökulmalla.

Olemme ratkojakursseilla keränneet poru-
kalla näkyville eri laatijoille tyypillisiä piir-
teitä. Kustakin pohtimastamme henkilös-
tä on löytynyt tälle ominaisia piirteitä ja 
jokaisesta on syntynyt omanlaisensa pro-
fiili. Tämä voi toimia myös toisin päin: lis-
taa ensin itsellesi mieluisia ristikoiden 
piirteitä ja vertaa ratkoessasi tähän lis-
taan. Näin löytyvät parhaiten itselle sopi-
vat laatijat.

Tarjoamissamme etäkursseissa on mah-
dollisuus mennä tässä suhteessa niin pit-
källe kuin oppija haluaa. Kysymme, keiden 
laatijoiden ristikoita kurssilainen ha-
luaa erityisesti oppia ratkomaan parem-
min. Sen jälkeen lähetämme sähköpostit-
se näiden laatijoiden ristikoita, opiskelija 
ratkoo ne (niin pitkälle kuin pystyy) ja lä-
hettää ratkomuksensa meille takaisin. Au-
tamme löytämään laatijan erityispiirteitä 
ja logiikkoja niin kauan, että ratkoja kat-
soo hallitsevansa ne.

Omana kokemuksenani voin sanoa, että 
laatijoiden logiikan etsiminen on hauskaa 
salapoliisityötä ja löytyessään erityisen 
palkitsevaa. On jälleen oppinut tuntemaan 
jonkun ihmisen ajatusmaailmaa entistä 
paremmin.
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