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Palstan kirjoittajiin liittyy tänään menestynyt 
ratkoja Riitta Rustari, jonka ensimmäinen kirjoi-
tus on ohessa. 

Miten minusta tuli (mestari)ratkoja

Urani alkoi jo kauan sitten 60-luvun hämä-
rissä, niihin aikoihin kun opin lukemaan. 
Esimerkkinä oli äitini, joka ratkoi helppo-
ja tehtäviä kunnes näkö heikkeni olemat-
tomiin.

Aluksi ratkoin niitä ristikoita, joita kotiin tuli 
päivä- ja aikakauslehdissä. Oppikouluaika-
na oli joskus rahaa ostaa myös oikea ristik-
kolehti, yleensä Taskuristikot. Ristikoita oli 
myös Jerry Cottonissa ja Suosikissa, joita 
koko luokka luki aina kun käsiinsä sai.

Tulin töihin Helsinkiin 70-luvun lopulla ja 
ristikkotarjonta monipuolistui kertaheitol-
la, varsinkin kun tilasin Helsingin Sanomat. 
Auliksen tuotanto oli silloin huipussaan ja 
olinkin ylpeä itsestäni, kun voitin ensim-
mäisen kerran palkinnon Hesarista. Voitta-
jaluettelo on vieläkin tallella.

Varsinainen hyppäys ratkontaani tuli sit-
ten 1993, kun huomasin lehdessä ilmoituk-
sen ristikonratkonnan SM-kisoista. Ratkon-
ta- ja työkaverini Hilpan kanssa päätimme 
kokeilla kuinka pitkälle taitomme moisessa 
kisassa riittäisivät.

Kisat sitten menivät yli odotusten eli kak-
kostila irtosi ja urani mestariratkojana al-
koi. Kisoja on sittemmin piisannut ja sijoi-
tuksiakin on tullut roppakaupalla. Samaan 
syssyyn liityimme Sanaseppoihin ja se sit-
ten poiki lisää ristikoita ratkottavaksi.

Vuonna 1994 minut pyydettiin Sanaseppo-
jen sihteeriksi ja siinä hommassa vieräh-
ti 25 vuotta, vuodenvaihteessa vaihdoin 
pestin Sanaseppojen kilpailusihteeriksi ja 
nyt sitten ratkonnan lisäksi tarkastan isoja 
määriä ristikoita.

Sanaseppoilu on vienyt minua moniin hom-
miin: Olen tarkastanut kisaristikoita, opet-
tanut työväenopistossa, esiintynyt erilai-
sissa TV-ohjelmissa kolmella eri kanavalla 
ja päätynyt koeratkojaksi isolle ristikkokus-
tantajalle; mutta näistä lisää joskus toiste.

Pohjana tälle kaikelle pidän sitä, että olen 
lukenut aina kun aikaa on ollut. Lapsena 
luin kaiken, mitä kotoa, sukulaisilta ja naa-
pureilta löytyi. Esimerkiksi naapurin so-
taveteraanille tuli Kansa taisteli -lehti jota 
luin aina kyläillessäni. Kirjastot kolusin koti-
kylällä ja kesäpaikoissa.

Mestariratkojaksi kehittyminen vaatii en-
nen kaikkea ratkomista, paljon ratkomis-
ta. Lukeminen kannattaa myös eikä ute-
liaisuudestakaan haittaa ole. Ja tunnetusti 
ratkonnasta on hyötyä aivotoiminnalle, jo-
ten ratkomisiin!
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