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Mukavat ja tylsät ristikot

Mukavan ristikon kriteerit vaihtelevat 
ratkojien kesken, samoin tylsien. Usein 
nuo kaksi ovat toistensa vastakohtia. 
Seuraavassa on minun kriteereitäni.

Ristikko on minusta mukava, jos sen 
ratkominen ei ole pelkkää mekaanista 
täyttämistä. Tästä syystä kryptot eivät 
ole minun suosikkejani. Sokkokrypto on 
mielenkiintoinen siihen asti, kun ensim-
mäiset varmat 3-5 kirjainta ovat paljas-
tuneet. Tosin ratkontakursseilla kryp-
tot jakavat ihmisten mielipiteitä jyrkästi 
kahtia. Toiset sanovat: liikkaa mekaanis-
ta täyttämistä, toiset taas: paras teh-
tävätyyppi, kun sen saa lähes aina täy-
teen.

Ristikko on mukava, jos siinä on huumo-
ria. Tosin ei niin, että ainoa huumori on 
pääkuvaksi valittu vitsi ja pääkuvalau-
seet ovat tylsiä, vaan niin, että tylsän-
oloisestakin pääkuvasta lähtee yksi tai 
useampi humoristisen kiepin sisältävä 
pääkuvalause. Huumoria voi tietenkin 
viljellä myös yksittäisissä vihjeissä.

Ristikko on mukava, jos siinä on vihjeinä 
muutakin kuin ne kaikkein käytetyim-
mät, jotka toistuvat kirjaimelleen sa-
mana ristikosta toiseen. Laatija pystyy 

aika vähällä lisävaivalla muuntelemaan 
usein esiintyvienkin vastaussanojen vih-
jeitä. Tosin myös sellaista käsitystä tun-
tuu olevan, että aiemmin tällä palstalla 
käsitelty vaikutusvaltainen Pihtiputaan 
mummo nimenomaan vaatii täsmälleen 
samoja vihjeitä kerrasta toiseen.

Ristikko on mukava, jos siinä on ajan-
kohtaisuutta. Se kertoo laatijan elävän 
tätä päivää. Tylsää on, jos henkilövihjei-
nä ovat täsmälleen samat tyypit, joita 
on käytetty 1960-luvulta lähtien.

Ristikko on tylsä, jos siinä on paljon 
yleiskategoriavihjeitä malliin: miehiä, 
tyttöjä, kasvikuntaa, Euroopassa, tähti-
taivaalla, näyttelijä, eläin jne. Tässäkin 
on mielestäni kysymys lähinnä laatijan 
viitseliäisyydestä: jokainen vastaussana 
on mahdollista vihjeittää jollakin muulla 
tavalla kuin yleiskategoriaa käyttäen.

Ristikko on mukava, jos sen ulkoinen 
ilme houkuttelee mukaan. Aneemisesti, 
tylsällä tietokoneohjelmalla toteutettu 
ristikko työntää luotaan. Tässäkin laatija 
osaamistaan lisäämällä ja panostamalla 
viitseliäisyyteen tekee ihmeitä houkut-
televuuden kasvattamisessa.

Meillä ratkojilla on mahdollisuus vaikut-
taa meille mukavien ristikoiden lisäänty-
miseen. Ostetaan sellaisia lehtiä, joissa 
on mukavia ristikoita.
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