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Palautteesta ja laatijoista

Pari viikkoa sitten tällä palstalla pyydet-
tiin lukijoita antamaan palautetta omas-
ta ristikkoharrastuksestaan ja kertomaan, 
mikä saa teidät harrastamaan nimen-
omaan sanatehtäviä eikä jotakin muu-
ta. Tähän pyyntöön ei ole vastauksia juu-
ri tullut.

Sen sijaan erinomaisella 
www.sanaristikot.net -keskustelupalstal-
la puututtiin kysymykseen itse tästä pa-
lautteen antamisesta. Saimme sellaista 
kritiikkiä, että tuolla verkkopalstallahan 
palautetta nimenomaan annetaan. Siellä 
innokkaat ristikonharrastajat keskustele-
vat toistensa kanssa julkisesti erilaisista 
ristikoihin liittyvistä aiheista, jopa yksit-
täisistä tehtävistä. Keskustelua voi käydä 
myös anonyymisti, oman nimen tuominen 
esille ei ole pakollista.

Kaikki eivät näinä nykyisinä some-aikoi-
nakaan kuitenkaan vietä vapaa-aikaan-
sa verkossa, eivät varsinkaan monet iäk-
käämmät ja/tai vanhanaikaisemmat 
ihmiset. Kaikki eivät myöskään välttä-
mättä halua, että heidän mielipiteensä jul-
kistetaan ja että muut saavat niitä kom-
mentoida huutoäänestyksellä. Tällaiset 
ihmiset muodostavat luultavasti edelleen 
suuren enemmistön ratkojakunnasta. 
Olemme kiinnostuneita myös heidän aja-
tuksistaan. Siksi pyydämme edelleenkin, 
että tätä IS-palstaa koskeva kritiikki, kom-
mentit ja muu palaute lähetettäisiin meille 

suoraan. Se on ainoa tapa, jolla meidät ta-
voittaa varmasti. Voimme julkaista mieli-
piteistänne otteita ja parhaita paloja, mut-
ta anonyymisti, tai tehdä saamastamme 
palautteesta jonkinlaisen koosteen.

Mutta sitten päivän toiseen aiheeseen, 
josta myöskin pyydämme lukijoiden mie-
lipiteitä. Kysymys kuuluu: millainen on 
hyvä laatija?

Laitan tähän muutamia omia huomioitani 
pohjustukseksi. Lista ei ole kattava, vaan 
käsittää kenties keskenään hieman risti-
riitaisiakin väitteitä.

Hyvä laatija on omaperäinen: hän ei kopi-
oi muiden tekemisiä, vaan hänellä on oma 
tyyli. Hyvä laatija osaa laatia eritasoisia 
ristikoita siten, että ne kuitenkin ovat kiin-
nostavia. Jos helppoja, niin niissä on kui-
tenkin jokin juju. Jos vaikeita, niin niissä 
on ainakin yksi sellainen kohta, mistä pää-
see alkuun. Hyvä laatija tekstaa ja piirtää 
selkeästi, niin että ratkojan on mahdollis-
ta ymmärtää, mitä tekstillä ja vihjekuvilla 
tarkoitetaan. Hyvä laatija käyttää tehtä-
vissään huumoria ja vaihtelee vihjeitään.

Mitä muuta? Sana on vapaa Suomessa 
ja tälläkin palstalla. Julkaisemme tosiaan 
mielellämme lukijoiden mielipiteitä mis-
tä tahansa ristikoihin liittyvästä, varsinkin 
jos kommentit ovat hauskoja, asiallisia ja 
hyvin perusteltuja. Sekä lyhyitä. Viikottain 
käytettävissämme olevaan tilaan ei kovin 
paljon tekstiä mahdu. Pitemmätkin vas-
taukset ovat tervetulleita, vaikka niitä ei 
julkaistaisikaan. Saamme niistä varmasti 
paljon uutta ajattelemisen aihetta.
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