
www.ristikkoakatemia.fi

Havaintoja ratkojat.fi:stä

Ratkojat.fi-sivustossa on tapahtunut uudis-
tus. Ilme on muuttunut graafiseksi. Muutos 
on varsin tuore, joten arvioin sivustoa myö-
hemmissä kirjoituksissa. Nyt jatkan ratko-
jat.fi-sivuston sisällön arviointia.

Kun kirjoitan hakukenttään sanan ’aaro’, 
saan liudan vastauksia. Niistä yksi on ’1/7 
tai 1.7 ,eka heinä, tms’. Kun sitten klikkaan 
sitä, saan vastaukseksi tekstin ’Usein on vir-
heellisesti väitetty tuon nimpparin olevan 
Aapo. Se ei pidä paikkaansa, Aapo on 18.12, 
mikä ristikoiden laatijoille tiedoksi.’

Sanaseppojen kokouksissa tapaan PK-seu-
dulla vaikuttavia ristikoiden laadinnan ja 
ratkonnan ammattilaisia. Koko Suomen 
alueelta näen heitä vuosittain myös Ristik-
kokansan kesäpäivillä heinäkuun viimeise-
nä viikonloppuna.

Olen näissä yhteyksissä saanut kuulla vai-
kuttavista laatimis- ja ratkontamääristä. On 
kerrottu yhden henkilön noin 500 ristikon 
laatimisesta ja noin 3 500 ristikon ratkaise-
misesta vuodessa. Se tarkoittaa 1 –2 laati-
mista ja yli kymmenen ratkomista joka päi-
vä! Se on melko varmasti Suomen ennätys.

Kirjoituksessaan 12.10.2019 tällä palstalla 
Riitta Rustari kertoi olevansa nyt kuudetta 
vuotta Kolmiokirja-nimisen ristikoiden kus-
tantajan koeratkoja. Tässä tehtävässä hän 
on tullut ratkoneeksi yli 7 700 ristikkoa. Se 
tarkoittaa yli 1 500 ristikkoa vuodessa eli yli 
neljä päivässä.

Kirjoituksen alussa kerroin, miten joku rat-
koja oli ryhtynyt neuvomaan ristikoiden 
laatijoita – sinänsä toki hyvää tarkoittaen. 
Lienee kuitenkin aivan selvää, että edel-
lä kuvatun vuosien kokemuksen ja rautai-
sen ammattitaidon omaavat laatijat ei-
vät tämän kaltaisia neuvoja tarvitse. Tähän 
sopinee hyvin isävainajani usein tokaise-
ma ”älä neuvo nikkaria äläkä seppää ope-
ta”, kun joku yritti parempaansa opastaa tä-
män työssä.

Sen lisäksi, että edellä kerrottu neuvo on 
tarpeeton, on virhe laittaa sanastoon tuon 
tapaista tekstiä.  Ristikkosanastojen tuli-
si muodostua pääosin vihje-vastaus-pareis-
ta. Vihjeet voivat olla monisanaisia ja missä 
tahansa taivutus- ja sijamuodossa, mutta 
vastauksena on aina yksi perusmuotoinen 
sana, verbi infinitiivissä, substantiivit ja ad-
jektiivit yksikön tai monikon nominatiivissa 
ja adverbit sellaisenaan.

Ratkojat-sivuston ahkerana käyttäjänä tör-
mään tavan takaa asiattomuuksiin. Jotkut 
käyttäjät näyttävät purkaneen turhautu-
mistaan sanastoon, kun eivät sieltä saaneet 
apua ratkontaansa. Aikaisemmassa kirjoi-
tuksessani toin jo esille sen, että on ollut 
virhe päästää kaikki vapaasti kirjoittamaan 
tietokantaan. Kun sen saa tehdä anonyy-
misti, vastuullisuus helposti unohtuu ja seu-
rauksena on ollut esimerkiksi se, että tans-
kalaissyntyisen tutkimusmatkailijan Vitus 
Beringin etunimen muunnoksina on kerty-
nyt ratkojat-sivustolle melkoinen joukko sii-
votonta kieltä. Sellaista ei kukaan laatija 
koskaan käytä.
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