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Kimpparatkonta on kivaa

Moni meistä mieltää ristikoiden rat-
konnan olevan yksinäistä puuhaa, hil-
jaista puurtamista sohvan nurkassa tai 
makuuhuoneen sängyssä tai missä nyt 
rauhallinen soppi onkaan. 

Sitähän se monilla onkin, itselläni se 
paikka on juuri tuo mainittu sohvan-
nurkka, lyijykynä kourassa ja pyyheku-
mi lähettyvillä. Käden ojentaman pääs-
sä ovat myös aputeokset, Nykänen ja 
kumppanit. Taustalla yleensä pitää seu-
raa telkkari.

Joskus kuitenkin on todella kivaa rat-
koa ristikoita kimpassa. Tätä harras-
tamme Sanaseppojen kokoontumisis-
sa suhteellisen säännöllisesti, varsinkin 
kesäpäivillä. Siellä kimpat kootaan ihan 
järjestelmällisesti käyttämällä tietyn-
laista arvontaa.

Arvonta pitää ratkontakimpat hieman 
tasaisempina, kaikki kovan tason rat-
kojat eivät keräydy yhteen porukkaan 
ja kaikki pääsevät mukaan ratkomisen 
jännitykseen.

Kimpparatkonnassa tärkeintä on kes-
kustelu, arvailujen ja kysymysten heit-
tely ääneen, kaveri voi saada ihan uu-

den idean, jotain sellaista jota itse et 
osannut ajatella. Vähän kuin pompotte-
lisit palloa seinään. Kaikenlaista voi ko-
keilla ja sitten peruutella ellei osukaan.

Kimppoja voi olla monenlaisia, kahdes-
ta henkilöstä useampaan. Itselläni on 
vakituinen puhelinkimppakaveri, jolle 
voi rimpauttaa jos oikein tiukaksi me-
nee. Kerran olen saanut koviksen ete-
nemään lankoni avulla, joka ei vielä sil-
loin ratkonut ristikoita mutta keksi mitä 
yhteistä on taivaalla ja pellolla.

Kimpparatkontaan ei tietenkään tarvita 
aina vaikeita ristikoita, kyllä sitä voi har-
rastaa helpoillakin ristikoilla. Sillä taval-
la voisi myös houkutella harrastukseen 
mukaan niitäkin, jotka eivät ristikoiden 
ratkontaa – ainakaan vielä – harrasta.

Kimpparatkonta myös sosiaalistaa, 
kaikki kuulomatkan sisällä voivat osal-
listua, kuka vakavammin, kuka ei niin 
vakavalla mielellä. Ainakin kaikki teke-
vät jotain yhdessä eivätkä vietä aikaa 
omassa pikku digimaailmassaan.

Yhteinen ratkonta voi tuoda esiin ka-
veripiiristä piilossa olevia kykyjä: joku 
harrastaa vaakunoita, joku on kielitai-
toisempi kuin muut, joku osaa kreikka-
laiset aakkoset etuperin ja takaperin.

Kokeilkaapa joskus porukalla, saatat-
te yllättyä!
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