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Ratkojat.fi – tulossa olevia uudistuksia

Kuten edellisessä kirjoituksessani enna-
koin, ratkojat.fi-sivustolle on nyt ilmesty- 
nyt Sanaristikkoseura Sanasepot ry:n ja 
Ratkojat Oy:n yhteinen vetoomus edelli-
sessä kirjoituksessani mainitun huolenai-
heen poistamiseksi. Huolena on se, että 
jotkut kovatasoisten ristikoiden ratkojat 
syöttävät ratkojat.fi-sivustolle vastauksia 
ennen kilpailuristikoiden vastausajan päät-
tymistä. Linkki vetoomukseen on sivulla 
www.ratkojat.fi/lisaa.

Sivustolle on lähiaikoina tulossa hallinta-
työkaluja. Niiden tarve on ilmeinen, sillä 
jotkut turhautuneet ratkojat ovat syöttä-
neet sivustolle ruokottomuuksia tai suo-
ranaisia laittomuuksia. Sivustosta vastaa-
va taho on havainnut vastuunsa sisällöstä 
– siksi hallintavälineitä tarvitaan. Nykyi-
sin tietoja voi lisätä anonyymisti, mutta jos 
neuvot ja ohjeet eivät tehoa, Ristikkoseura 
Sanasepot ry ja Ristikkoakatemia tulevat 
suosittamaan Ratkojat Oy:lle siirtymistä 
käyttäjätunnukselliseen tietojen syöttämi-
seen.

Siivoustyökalu toimii niin, että ensin vih-
je-vastaus-parin yhteys katkaistaan ja 
sitten toinen tai molemmat poistetaan, 
useimmiten kirjoitusvirheen takia. Esimer-
kiksi noin vuosi sitten käyttämäni parin 
PSELLE-PELOTODN kumpikin sana joutaa 
roskikseen. Joskus sanojen yhteys on asia-
ton, mutta erilleen otettuina kumpaakaan 

ei tarvitse poistaa, jos ne ovat kelvollisia 
ristikkosanoja.

Ristikkoakatemian kirjoituksissa tällä pals-
talla ja muuallakin on toistunut varoitus, 
että ratkojat.fi-sivustoon ei yksistään pidä 
luottaa ainakaan laatijapiireissä. Nykyisel-
lään varoitus on paikallaan, mutta panen 
toivon noihin uusiin työkaluihin – ehkä si-
vuston asiattomuudet ja virheet saadaan 
jos ei kokonaan pois niin ainakin vähene-
mään merkittävästi. 

Työ on kuitenkin valtava ei ainoastaan vir-
heiden määrästä johtuen vaan myös työn 
vaativuuden osalta. Vaikeat ristikot ovat 
tulvillaan kaikenlaisia laatijoiden jippoja ja 
koiruuksia – niistähän se vaikeus syntyy – 
joista vain kokeneimmat ratkojat ovat pe-
rillä. Kuka esimerkiksi hoksaa miksi vihjeen 
’Edinburghin herttua Phila’ vastaus on ’ipa-
na’ ja miksi ’arkivyöry’ saa vastauksen ’ti-
laviini’ – nämä sieltä helpoimmasta päästä 
valittuina. Joskus vihje-vastausparin logii-
kan oivaltaminen voi olla ammattilaiselle-
kin työn ja tuskan takana.

Niinpä, jos siivousoperaation joskus to-
den teolla ryhdytään, tarvitaan huolellisuu-
den lisäksi osaamista. Muuten voi ’lapsia 
mennä pesuveden mukana’ liian kanssa. 
Osaamista on tietenkin tarjolla riittävästi 
ja sellaista yhteistyötä Sanaristikkoseura 
Sanasepot ry ja Ristikkoakatemia ovat val-
miita tarjoamaan. Kokonaan toinen asia on 
sitten se, kuka lähtee ilman korvausta laa-
dunparantamistarkoituksessa tukemaan 
Ratkojat Oy:n liiketoimintaa. 

Martti Nurmela

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

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


