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Ratkontaa koulussa

Viime syksynä otti eräs opettaja kirkko-
nummelaisen Nissnikun koulusta yhteyttä 
Sanaseppoihin. Hän halusi apua 11–12-vuo-
tiaiden oppilaidensa perehdyttämiseen 
ristikoiden ratkontaan. Lähdimme nel-
jän aktiivisen sanasepon tiiminä toteutta-
maan tuota toivetta. Ristikkoakatemian 
ensiesiintyminen livenä koulussa tapah-
tui 18.11.2019. Loppujen lopuksi kävimme 
kahdessa eri luokassa, alkuperäisen kutsu-
jan yksi kollega innostui saamaan meidät 
omaan luokkaansa.

Tavoitteena oli innostaa koululaisia risti-
koiden ja niiden ratkonnan pariin. Päätim-
me ratkottaa useampia tehtäviä, meillä oli 
käytännössä käytettävissämme lähes koko 
koulupäivä. 

Otimme mukaan eri tehtävätyyppejä seu-
raavasti: muutama helppo kuvaristikko, 
krypto, tavuristikko ja sanapalapeli (anne-
tut sanat sijoitetaan valmiiseen ruudukko-
pohjaan).

Aluksi teimme lyhyen esittelyn ristikoiden 
perusideasta ja sen jälkeen suuntasimme 
mahdollisimman nopeasti ratkonnan kimp-
puun. Ensimmäisessä luokassa aloitimme 
kuvaristikoilla, lapsille erityisesti suunna-
tuilla. Aika pian havaitsimme, että vihjeen 
ja vastaussanan välisen logiikan löytämi-
nen oli 11–12-vuotiaille yllättävän vaikeaa. 

Krypto sen sijaan kolahti heti. Helppo pää-
kuva, pienissä kolmen/neljän hengen poru-
koissa ratkomaan, ja monet ryhmät pääsi-
vät maaliin lähes avuitta.

Sanapalapeli osui myös kohdalleen. Sanat 
ovat annetut, kysymys on vain niiden sijoit-
tamisesta oikeille paikoilleen. Sen oppilaat 
omaksuivat myös hyvin nopeasti.

Opettajat, yhteensä 3 kpl, olivat tyytyväi-
sä päivän antiin. Yksi heistä sanoi varmas-
ti jatkavansa ratkomista omien oppilaiden-
sa kanssa. Kaikki kertoivat, että aktiivisuus 
luokassa oli huomattavasti suurempi kuin 
normaaleilla tunneilla ja myös jakautui ta-
saisemmin kuin tavallisina koulupäivinä.

Ristikkoseura aikoo jatkaa aktiviteette-
ja koulujen suuntaan. Ristikkoakatemia ra-
kentaa ohjelman ja paketin, jonka avulla eri 
ikäisiä oppilaita lähestytään ja aktivoidaan 
ratkojiksi. Ehkä tällä tavalla voimme osal-
taan ratkaista sitä suurelta tuntuvaa on-
gelmaa, että miten saataisiin enemmän 
nuoria ihmisiä aktiivisesti mukaan ristikko-
harrastuksen pariin.

Koululaisten kanssa oli todella mukavaa 
askarrella yhdessä. Yritimme aktivoida hei-
tä tekemään meille paikalla olleille kysy-
myksiä ristikoihin liittyen. Se ei oikein hy-
vin onnistunut. Saimme sentään lopulta 
iltapäivällä yhden kysymyksen. Yksi tytöis-
tä nosti kätensä ilmoittaen, että hänellä on 
minulle kysymys. Se kuului: ”Kuinka van-
ha sinä olet?”
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