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Lankesin laatimaan

Vuosikausia ristikoita ratkottuani aloin 
aprikoida, millaista puuhaa laatiminen 
mahtaa olla. Aiemmin en mokomaa tullut 
ollenkaan ajatelleeksi, mutta kinkkisem-
piin ristikoihin viritettyjä ansoja selvitel-
lessä asia alkoi mietityttää toden teolla.

Tulin nopeasti siihen päätelmään, että 
laatijat ovat jonkin salaisen tiedon oppei-
hin vihkiytyneitä yli-ihmisiä. Tätä merkil-
listä taitoa ei varmasti vahingossakaan 
luovuteta tavallisten tallaajien varomatto-
miin käsiin.

Ajatus laatimisesta kuitenkin iti salakava-
lasti mielen perukoissa. Korkeammat voi-
mat eli kohtalo ja Ristikkoakatemia päät-
tivät järjestää seuraavan laatijakurssin 
kevättalvella 2015 asuinpaikkakunnallani 
Hämeenlinnassa.

Utelias luontoni ei jättänyt minulle vaihto-
ehtoja. Päätin tuolloin kerätä rohkeuteni 
ja osallistua laatijakurssille, jonka koulut-
tajina toimivat Antti Skyttä ja Pekka Har-
ne. Heti alusta lähtien oli selvää, että ope-
tus on varmoissa ja kokeneissa käsissä.

Kurssilla tutustuttiin eri tehtävätyyppei-
hin, laadinnan tekniikoihin ja ristikon sa-
noituksen sekä vihjeiden kommervenk-
keihin. Harjoitusten kautta alkeet alkoivat 
vähitellen aueta. Ensimmäiset 4x4- ja 
6x6- aukiohahmotelmat antoivat ohut-

ta esimakua tulevasta pyyhekumien ku-
lutuksesta.

Yksi laatijakurssin tärkeimpiä anteja oli 
kuvaristikkosääntöihin tutustuminen. 
Kerrankin sääntö-Suomessa tuodaan no-
kan eteen kokoelma normeja, joiden nou-
dattaminen ei tuota lainkaan tuskaa! Var-
sinkin, kun sääntöjen viimeinen pykälä 
antaa mahdollisuuden harkitusti poiketa 
säännöistä.

Säännöissä määritellään esimerkiksi rat-
kaisusanan vähimmäispituudeksi neljä 
kirjainta, poikkeuksena ratkaisulauseen 
sanat. Samoin määritellään, että ratkai-
susanassa ei saa olla kahta tai useampaa 
peräkkäistä piilokirjainta. Ratkaisusana 
saa olla yhdessä ristikossa vain kerran. Ja 
niin edelleen.

Tyhjän ruudukon äärellä aloitteleva laa-
tija voi kuvitella olevansa kaikkivoipa ris-
tikon luoja. Maankamaralle palataan pil-
vistä kuitenkin vauhdilla. Orporuudut, 
tuplasanat ja kolmoiskonsonantit (!) eivät 
anna armoa.

Kantapään kautta oppiminen on ollut te-
hokas metodi. Usein omille virheilleen 
on täysin sokea eikä möhläys tietenkään 
paljastu ennen ristikon toteutusvaihet-
ta. Siinä sitten pohditaan pää pyörällä ja 
pyyhe kumi sauhuten, minne asti tällä ker-
taa peruutellaan.

Kannattaa kokeilla! Laatimisesta joko 
tykkää tai ei. 
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