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Puolustelemisen paikka

Olen seurannut vuosien varrella monien laa-
tijoiden kehittymistä ja joitakin laatijakurssi-
en puitteissa valmentanutkin. Yksi silloin täl-
löin näillä ihmisillä toistuva ilmiö on omien 
juttujen puolusteleminen silloin kun varsi-
nainen tarve olisi miettiä, miten pystyisi pa-
rantamaan omaa hiukan horjuvaa laatimi-
sen taitoaan.

Yksi paljon käytetty taktiikka on valita riit-
tävän painokkaaksi koettu tekijänimi ja läh-
teä puolustelemaan omia heikkouksiaan sitä 
kautta. ”Lehdon Auliskin Hesarissa käyttää 
näitä samoja sanoja.” Se, että Aulis käyttää 
heikkoja sanoja, ja valitettavasti ajan kulues-
sa enenevässä määrin, ei tee niistä hyviä tai 
paremmin hyväksyttäviä. ”Veijo Wirenin teh-
tävissä tällaisia löytyy.” Veijo on toinen, joka 
ei kovasti harrasta itsekritiikkiä laatimuksis-
saan (koneensa laatimuksissa?). 

Yksi puolustelemisen näkökulma on ratko-
jat.fi:n käyttö. ”Olen tarkistanut nämä sanat 
ja ne löytyvät kaikki Ratkojista.” Niin löyty-
vätkin, mutta se ei sellaisenaan tee niistä kel-
po sanoja. Olen sanonut tämän ennenkin ja 
sanon nyt uudestaan: Ratkojat.fi on kaikkein 
epäluotettavin lähde, mitä Suomessa on tar-
jolla laatijoille. Kenenkään laatijan ei pitäisi 
valita yhtään sanaa laatimukseensa pelkäs-
tään ratkojat.fi -esiintymisen perusteella. Sa-
naston nimi kertoo minusta oikein hyvin sen 
kohderyhmän: ratkojat. Ymmärrän, että mo-
net ratkojat saavat sanastosta nopeaa ja tar-

peellista apua, jos sellaiseen ratkoessaan ha-
luavat turvautua.

Yksi mahdollinen puolustelulinja on laskea, 
kuinka monta laatijaa ainakin on minua huo-
nompia. Ikään kuin laatiminen ja ristikoiden 
julkaiseminen olisi joku laatijoiden parem-
muusmittelö! Kriteereitä vertailemiseen on 
toki niin monia, että jokainen yrittäjä pystyy 
jollakin kriteerillä laskien päihittämään joita-
kin ”kilpailijoitaan”. Tässäkin mittelössä va-
litettavasti pakkaa usein käymään niin, että 
ne osa-alueet, jotka kaipaisivat eniten kehit-
tämistä, jäävät kokonaan vaille huomiota.

Kollegana ei käy kateeksi Vuokilan Erkin ti-
lanne. Erkki on Suomen tuotteliain laatija, 
laatii varmaan pari tuhatta ristikkoa vuodes-
sa, nimi on esillä useammissa lehdissä kuin 
kenelläkään toisella laatijalla. Tiedän Erkin 
intohimon korkeatasoisiin ristikoihin ja tie-
dän, että hän onnistuu lähes sataprosentti-
sesti. Ne muutamat huonommat paikat (jot-
ka saattavat olla tietoisia valintoja jonkun 
muun ristikon kohdan erinomaiseksi saatta-
miseksi) päätyvät puolustelijoiden silmäti-
kuiksi: ”Vuokilallakin oli yhdessä ristikossaan 
tämä sana.”

Onneksi puolustelijat ovat selvässä vähem-
mistössä. Uskon, että valtaosa laatijoistam-
me ponnistelee rehellisesti omien laadinta-
taitojensa kehittämiseksi. Herkällä kuulolla 
selvitetään, mistä ratkojat eniten tykkäävät. 
Harjoitellaan juuri niitä kohtia, joita kehittä-
mällä eniten nostetaan omien laatimusten 
tasoa ja nautittavuutta. Siinä meillä kaikilla 
riittää sarkaa nyt ja jatkossa.

Antti Skyttä 
antti.skytta@ristikkoakatemia.fi

Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä ja mielipi-
teitä osoitteeseen kysymys@ristikkoakatemia.fi

Ristikkoakatemia Facebookissa: 
www.facebook.com/groups/ristikkoakatemia/


