
Yksi Ristikkoakatemian toiminnan peruski-
viä on tutkimustoiminta. Akatemian toimintaa 
käynnistettäessä neljä vuotta sitten alettiin ha-
kea toimintamuotoja ja hankkeita ristikkotutki-
muksen aktivoimiseksi. Tämä on raportti tuon 
toiminnan nykytilasta.

Alusta lähtien akatemia sai yhteistyökump-
panikseen Helsingin yliopiston Suomen kielen 
laitoksen. Sen kanssa on hahmoteltu tutkimus-
teemoja ja tutkimusten organisointia. Tämän 
vuoden alkupuolella saimme toiseksi yhteis-
työkumppaniksi Oulun yliopiston Suomen kie-
len laitoksen.

Oleellisen tärkeää asian etenemiselle on, että 
on käytettävissä tutkimusaineistoa. Meille kävi 
onnenpotku, kun Paavo Lukkaroinen, Iisakin 
ristikoiden perustaja ja pitkäaikainen päätoi-
mittaja päätti lahjoittaa meille kaikkien päätoi-
mittamiensa ristikkolehtien kappaleet. Tämä 
tarkoittaa 20 vuotta Iisakin ristikoita, yhteen-
sä noin 4800 ristikkoa.

Valokopioimme kaikki nuo ristikot ja lähetim-
me ne ratkottaviksi sanaristikkoseuran paikal-
liskerhoille. Tämä operaatio toteutettiin viime 
vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa. 

Yliopistojen kanssa hahmotimme tutkittavik-
si teemoiksi tässä vaiheessa seuraavat: sano-
jen toistuminen ja taajuus ristikoissa, ristikoille 
tyypillisten ns. fakkisanojen esiintymistiheydet, 
miten sanat risteävät keskenään, eri vihje-

tyyppien esiintyminen ja ristikoiden visuaali-
nen ilme.

Kaikkien ristikoiden kaikki sanat pitää näpytel-
lä tietokoneelle, jotta niitä päästään aikanaan 
analysoimaan tutkimusteemojen puitteissa. 
Olemme tehneet tätä varten erillisen tutkimus-
suunnitelman. Jotta sanojen risteämiset voi-
daan selvittää, pitää koneelta voida löytää kun-
kin sanan aloituskohta ristikossa. Tätä varten 
on laadittu sabluuna, jonka avulla sanat tullaan 
näpyttelemään. 

Olemme löytäneet ristikkoseuran väestä pie-
nen joukon henkilöitä, jotka ovat valmiita käyn-
nistämään sanojen näpyttelyn koneelle. Tuo 
toiminta käynnistynee aivan näinä päivinä.

Kaikki ratkaistut ristikot on myös skannattu 
sähköiseen muotoon, joka mahdollistaa mm. 
vihjetyyppien ja visuaalisen ilmeen tutkimisen.

Tarvitsemme myös rahallisia resursseja tutki-
muksen organisointiin. Yliopistot anovat apu-
rahaa Suomessa toimivilta eri säätiöiltä, joita 
kiinnostaa tällaisen tutkimustoiminnan tuke-
minen.

Koska alamme saada ensimmäisiä tutkimustu-
loksia? Jos kaikki menee hyvin, uskon, että lop-
puvuonna tai viimeistään ensi vuoden alussa 
tuloksia alkaa näkyä. Raportoimme hankkeen 
etenemisestä tällä palstalla.
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