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Ristikoiden ulkoasusta

Yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi jo-
kin tietty ristikko tai laatija miellyttää, on 
varmasti ristikoiden ulkoasu. Toki myös 
vihjeiden laadulla ja vaikeusasteella on 
merkitystä, mutta aloittaessaan ristikon 
täyttämistä ratkoja ei välttämättä vielä 
tiedä, kuinka vaikea se on. Ja jos valitta-
vana on useampia ristikoita, niin yleensä 
tulee otettua ensin käsittelyyn sellainen, 
joka miellyttää eniten silmää.

Sanomattakin on selvää, että ristikon ruu-
tujen tulee olla yhtä suuria ja reunojen to-
dellakin viivasuoria. Nykyisin jokainen 
pystyy halutessaan tekemään pohjan tie-
tokoneella, jolloin tämä vaatimus ei tuota 
vaikeuksia, mutta myös ne, jotka edelleen 
käyttävät tussia tai muuta kynää, joutuvat 
olemaan työssään tarkkoja ja huolellisia. 
Yksikin virhe – ja hups, työ onkin aloitetta-
va uudelleen alusta.

Toinen tärkeä asia on tekstaus. Nykyisin 
näkee paljon tietokoneen avulla laadittuja 
tehtäviä, joissa sanalliset vihjeet on esitet-
ty samalla kirjasintyypillä ja suurinpiirtein 
samankokoisilla kirjaimilla. Ainakin omas-
ta mielestäni tällaiset ristikot näyttä-
vät tylsiltä eivätkä houkuttele edes aloit-

tamaan ratkomista. Luulisin, että moni 
muukin on asiasta samaa mieltä. Jos vih-
jeet on tekstattu jonkinlaisella persoonal-
lisella käsialalla ja ne ovat hieman erikoko-
isia ja vaikkapa erivärisiä, niin tehtävään 
tarttuu paljon suuremmalla innolla. Teks-
tin pitää tietenkin olla myös sellaista, että 
ratkoja saa siitä selvän ja ymmärtää, mitä 
lukee, vaikka vihje olisikin kiero ja vaikea.

Sama koskee tietenkin myös piirroksia ja 
muuta kuvitusta. Jos kuva on sotkuinen 
tai epäselvä, niin että ratkoja joutuu poh-
timaan, mitä se esittää, niin ratkonta me-
nee arvailuksi eikä ole välttämättä enää 
hauskaa. Piirrokset sinänsä elävöittävät 
ristikoita. Mitä enemmän niitä on ja mitä 
taitavammin ne on toteutettu, sitä parem-
malta tehtävä näyttää. Tyylejä on tietys-
ti monia, mutta Suomessa alan ehdoton 
mestari taitaa olla Markku Mäkelä, jon-
ka jokainen piirros on ilmeikäs ja jotenkin 
humoristinen. Tietysti alalla toimii monia 
muitakin piirrostaitureita.

Sama koskee myös valokuvia. Niitä risti-
koissa on vähemmän, mutta usein niitä 
näkee pääkuvina, jotka voivat toimia vih-
jeinä useammallekin ratkaisusanalle tai 
-lauseelle. Ja ainahan se on mukavaa, jos 
valokuvassakin on hieman huumoria ja 
pilkettä silmäkulmassa.
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