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Ratkojat.fi, arviointia

Kuudennen kerran tarkastelen ratkojat.fi 
-sivustoa. Edellisen kirjoituksen aikoihin si-
vuston ilme oli muuttunut graafisemmaksi 
enkä silloisen kokemuksen turvin halunnut 
arvioida muutosta. 

Muutamia muutoksia pidän heikennyksinä. 
Aikaisemmin oli mahdollista käyttää yhtai-
kaa kumpaakin jokerimerkkiä, nyt vain tois-
ta. Ryhmittely putoaa jatkuvasti pois päältä. 
Vanhassa versiossa se pysyi, kun sen ker-
ran asetti mieleisekseen. Positiivistakin löy-
tyy. Puskureita lienee kasvatettu, sillä nyt 
ryhmittelyssä muodostuvat pitkät listat ei-
vät katkea kesken. Erinomainen ominaisuus 
on se, että käyttäjä pystyy saamaan selville, 
milloin sana tai sanajoukko on kantaan syö-
tetty. Nyt en ole varma onko tämä ollut si-
vustolla jo vanhastaan, sillä vasta uudistuk-
sen jälkeen opin sen käyttäjäksi.

Tuon erinomaisen työkalun avulla on vali-
tettavasti paljastunut harmillinen ilmiö. Jot-
kut hyvät ratkojat, jotka selviytyvät kaikkein 
kovimmistakin alan tuotteista, kuten edel-
tävän aukeaman koviksesta, ovat ruvenneet 
syöttämään ratkaisusanoja tuoreeltaan rat-
kojat.fi-sivustolle. Harmilliseksi asian tekee 
se, että ristikot ovat palkintotehtäviä, joiden 
vastausten jättöaikaa on vielä jäljellä. Pa-
himmillaan oikeita vastauksia alkaa ilmaan-
tua sivustolle jo ristikon ilmestymispäivänä. 
Tämä voi vaikuttaa harmittomalta, mutta 

tosiasiassa kärsijöitä on useita.

Ensinnäkin kovan tason ristikot lakkaavat 
olemasta, jos niiden vaikeus vesitetään. Sii-
nä samalla valuu hiekkaan laatijan työ teh-
dä haastavia ristikoita sellaisille, jotka nii-
den ratkaisuun kykenevät.

Ennen pitkää myös ristikkoharrastajat huo-
maavat kaiken muuttuneen helpommaksi. 
Motivaatio laskee. Oivaltamisen ilo katoaa. 
Kuka enää ottaa vastaan haasteen sinnitel-
läkseen sen kanssa aivonystyrät kuumina?

Vähintään yhtä vakavana pidän ennenai-
kaista vastausten julkistamista sen vuoksi, 
että vaikeiden ristikoiden ratkaisijajoukko 
on vain pieni osa kaikista ratkojista ja tämä 
joukko kasvaa, kun vaikeita ristikoita ei 
enää ole. Palkintoluettelo vääristyy, kun osa 
voitoista menee niille, jotka ilman kyseessä 
olevaa ’vippaskonstia’ jäisivät ulos arvon-
noista. Asialla on tietenkin vain symbolinen 
merkitys, tosin vahva sellainen, sillä palkin-
not ovat vaatimattomia. Kukaan ei ajattele 
niillä rikastuvansa.

Sanasepot ry ja Ristikkoakatemia vetoavat 
taitavien ratkojien vastuullisuuteen ja pyy-
tävät noudattamaan alan kirjoittamatonta 
sääntöä: ratkaisuja ei paljasteta palkintoris-
tikoiden palautusaikana. Kyllä ne sinne rat-
kojat.fi-sivustolle ehtivät ajan umpeudut-
tuakin.

Ratkojat.fi-sivuston ylläpidosta vastaava 
taho kertoi minulle äskettäin, että sivustol-
le on lähiaikoina tulossa Sanasepot ry:n ja 
Ratkojat Oy:n yhteinen vetoomus edellä sa-
notun asian puolesta.
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