
www.ristikkoakatemia.fi

Ristikon toteutuksen synnyttäminen

Piirrosvihjeet ja muu kuvitus ristikkoon 
saadaan joko itse piirtämällä tai käyttä-
mällä jotain kuvapankkia. Itse piirretty jäl-
ki on yleensä tasalaatuisempaa ja se mah-
dollistaa monipuolisemman materiaalin. 
Kuvapankkeja käyttämällä kuvien muok-
kaaminen ja tilanteeseen istuttaminen on 
hankalampaa. Piirtäen pystyy rakenta-
maan useiden kuvien kokonaisuuksia, jol-
la voi tarjota ratkojalle suuremman koke-
muksen tai haasteen.

Vaikeusastetta voi lisätä tuottamalla ku-
vaan hieman häiriötekijöitä. Kuvaan voi li-
sätä elementtejä, tapahtumaa tai ihmisiä. 
Kun tulkittavia asioita tulee lisää, myös 
ratkaisun hakeminen monimutkaistuu. 
Häiriötekijän voi luoda myös samanmit-
taisilla sanoilla: jos kuvassa on esimerkik-
si lentävä kotka, niin ratkaisusana voi olla 
lintu, lento, kotka, liito. Tai vaikeampana 
yhteytenä: elävä, osata, uljas, upeus.

Sopivaa kuvaa miettiessä kuvittaja har-
kitsee tarkoin tuttuuden ja yllätyksellisyy-
den akselia. Liian suuri yllätys kuvan ja 
ratkaisun välillä tuottaa todennäköisesti 
plääh-elämyksen, eikä yhteyttä välttämät-
tä ymmärrä kuin kuvittaja itse. Hyvin tun-
nistettavat ja tutut kuvat tuottavat läpikir-
joitettavan ristikon.

Kuvituksellisesti haasteellisimpia ovat 

useamman vihjeen sisältävät laajemmat 
kuvakokonaisuudet. Ne mahdollistavat 
runsaamman kuvallisen kerronnan, mutta 
vaarana on häiriötekijöiden liiallinen mää-
rä. Katsottavaa ja tulkittavaa on helpos-
ti liikaa. Etenkin vaikeimmissa ristikoissa 
laajempien piirrosvihjeiden ja -teemojen 
käyttö on hyvä tapa taata myös kuvavih-
jeiden haastavuus.

Tekstityylin valinnassa kannattaa kiinnit-
tää huomio fonttien määrään. Rauhallisen 
mutta silti dynaamisen ulkoasun saa par-
haiten aikaiseksi kahdella eri fontilla. Toi-
nen näistä on pääfontti ja toinen tehoste-
fontti.

Värien harmonia on tärkeää. Jos on valin-
nut tehostefontin väriksi kirkkaan sinisen, 
voi muiksi väreiksi valita tämän saman si-
nisen eri sävyjä. Näitä voi käyttää esimer-
kiksi nuolissa ja pääkuvan ratkaisusano-
jen taustalla. Monet graafiset ohjelmat 
opastavat värien valinnassa, jolloin yhteen 
sopivia värejä ei tarvitse itse keksiä.

Kuva- ja tekstivihjeitä paikalleen laitet-
taessa kannattaa kiinnittää huomiota ti-
lankäyttöön. Vihjeiden pitää luonnostaan 
hahmottua ratkaisusanojen yhteyteen. 
Ratkojaa ei pidä turhaan kiusata väärin si-
joitelluilla vihjeillä. Vihjeitä ei myöskään 
ole syytä sijoittaa niin kiinni toisiinsa, että 
se tuottaisi vaikeutta lukea tekstiä tai ym-
märtää kuvia. Tarkastelemalla toisten to-
teuttamia ristikoita huomaa sekä hyviä 
että huonoja kohtia. Niistä voi ottaa oppia.
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