
Päivitetään vuoden alun tilanteessa ar-
viomme ristikoista jaettavien ja voitetta-
vien palkintojen nykytilasta.

Ristikoissa aluksi jokainen ristikko oli pal-
kintoristikko. Tämä jatkui pitkään myös 
ristikkolehdissä. Vähitellen mukaan alkoi 
tulla ristikoita, joiden vastaukset olivat 
tarkistettavissa samasta lehden nume-
rosta, joten niistä ei enää arvottu palkin-
toja.

Nykyään lähes kaikissa sanomalehdissä 
ja aikakauslehdissä julkaistaan palkinto-
ristikoita. Ristikkolehdissä käytäntöjä on 
pääasiassa kahdenlaisia. Osassa lehdistä 
kaikki ristikot ovat palkintotehtäviä. Osas-
sa on muutama palkintoristikko, yleensä 
keskellä lehteä, jolloin arvontoihin lähe-
tettävät tehtävät on helppo irrottaa leh-
destä. Viime aikoina on alettu julkaista ris-
tikkolehtiä, jotka ovat koosteita aiemmin 
julkaistujen lehtien ristikoista, näissä ei 
ole palkintoristikoita.

Palkintosummat ovat vuosien varrella 
myös kehittyneet. Alkuaikojen palkinnot 
olivat yleensä kaikki vaatimattomia, au-
keaman ristikoista maksettiin enemmän 
kuin sivun kokoisista.

Nykyään aika monet ristikkolehdet arpo-
vat yhden pääpalkinnon, joka on huomat-
tavasti korkeampi kuin muista tehtävistä 
jaetut. Pääpalkinnon suuruus vaihtelee 

haarukassa 150–300 €, kun vakiopalkin-
not ovat luokkaa 15–25 €.

Tämä lehti tarjonnee tällä hetkellä maan 
korkeimmat ristikkopalkinnot. Kesäai-
kaan ja suurina juhlapyhinä pääpalkinto 
voi nousta luokkaan 1000–2000 €. Käsit-
tääksemme tämä myös houkuttelee mu-
kaan huomattavasti enemmän palkinnon 
tavoittelijoita kuin muuten keskimäärin.

Myös ratkojat eroavat suhtautumises-
saan palkintoristikoihin. Oletettavasti 
suurin osa ratkojista ei lähetä ristikoita ar-
vontoihin, oli palkintosumma mikä tahan-
sa. Osa aktivoituu silloin, kun jaossa on to-
dellisia huippupalkintoja. Pienempi osa 
lähettää jokaisen ratkomansa ristikon ar-
vontaan. Joitakin näyttää myös onnista-
van paremmin kuin muita, voittajaluet-
teloissa näyttävät toistuvan tietyt nimet 
muita useammin.

Jotkut ratkovat vain palkintoristikoita, laa-
tijoista riippumatta. Tämä on havaittu ris-
tikkoseuran Sanaseppo-lehden kohdalla. 
Siinä on muutama palkintoristikko, valta-
osa tehtävistä ei ole. Palkintoristikoiden 
laatijoita vaihdellaan tasaisesti. Jos jon-
kun huippulaatijan tehtävä ei ole palkinto-
ristikoiden joukossa, se jää ratkomatta. 

Niin kuin huomataan, jokainen ratkoja 
taaplaa tyylillään, myös palkintoristikoi-
den suhteen.
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