
Seisoskelen tavan takaa ristikkolehtihyl-
lyn ääressä siinä hypermarketissa, josta 
ostamme kotiin ruokatavarat. Uskon, että 
siinä on nähtävissä aika hyvin se, miten 
ristikkolehdet kehittyvät ajan mukana. 
Miltä tuo kuva näyttää tällä hetkellä?

Lehtien määrä näyttää pysyneen ai-
emmalla tasolla. Kokonaismäärä pyö-
rii jossakin 70–80 nimikkeen paikkeilla. 
Vuonna 2015 eniten uutuuslehtiä syntyi 
nimenomaan ristikkolehdissä.

Kilpailu näyttää tapahtuvan pääasias-
sa hinnalla. Näyttäisi siltä, että jonkinlai-
nen uloslyöntikisa on menossa. Todella 
monen lehden etukannen oikeassa ylä-
kulmassa on alennettu ”nyt vain” -hinta. 
”Normaalihintakin kanteen on painettu, 
hyvin pienellä, ehkä siihen palataan, jos 
on selvitty uloslyönnittä.

Uutuus näyttää myyvän. Hyvin mones-
sa lehdessä sanotaan kannessa, että leh-
ti on ”uutuus”. Tai sitten rukataan hiukan 
layoutia, joka antaa mahdollisuuden kut-
sua lehteä nimikkeellä ”uusi”.

Sivumäärät ovat edelleen lisääntymään 
päin. Monissa uusissa lehdissä on 52, 64 
tai jopa 100 sivua. Perinteiset 20–36-si-
vuiset lehdet alkavat olla vähemmistönä.

Mukaan on tullut useampia uutuuksia, 

jotka julkaisevat vanhoja, aiemmin jul-
kaistuja tehtäviä toiseen kertaan. Mikäs 
siinä, 20–30 vuotta vanhat ristikot ovat 
edelleen ihan mukavia ratkottavia ja nuo-
remmat sukupolvet eivät ole niistä pääs-
seet ennen nauttimaan.

Kuvaristikot ovat ylivoimainen enem-
mistö. Tosin lehtihyllyssä löytyy jatku-
vasti koko joukko pelkästään kryptoja 
sisältäviä lehtiä, pari tavuristikoihin eri-
koistunutta ja yksi sanahakuja tarjoava.

Helpot ristikot hallitsevat. Koko tarjon-
nassa löytyy vain kourallinen haastavam-
pia tehtäviä tarjoavia. Onneksi siihenkin 
ryhmään on tullut myös uusia yrittäjiä.

Yleisilme lehtihyllyssä on hiukan huoles-
tuttava. Vähitellen näytään olevan me-
nossa kohti toisistaan erottumatonta 
massaa. Koneella toteutus korvaa yhä 
enemmän persoonallista kädenjälkeä ja 
sama taitaa olla tapahtumassa laadinnan 
puolella, koneet hoitavat yhä enemmän 
tuonkin osuuden.

Onneksi vanhat ”klassikot” näyttävät pi-
tävän pintansa. Ne nousevat jo ulkoasul-
taan suuresta massasta, saati sitten si-
sällöltään. Tosin ne eivät lehtihyllystä 
lähde minun mukaani, ne tulevat postis-
sa suoraan kotiin asti.
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