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Palstan kirjoittajiin liittyy tänään Manta Kasula , 
joka tuottaa ristikoita työkseen eli hänelle on 
tuttu:

Julkaisijan näkökulma

Ristikon tuottajan tekemistä ohjaa laati-
jan, kustantajan ja ratkojan muodostama 
pyhä kolminaisuus, jonka ympärille ikään 
kuin viittana kietoutuu vielä kaikkivaltias 
lehtipiste.

Ideaalitilanteessa ristikot tupsahtavat toi-
mitukseen täysin painovalmiina, virheet-
töminä, visuaalisesti hyvännäköisinä sekä 
sisällöltään tasalaatuisina tuoreine vaihte-
levine vihjeineen ja näppärästi keksittyine 
ratkaisulauseineen. Sisältöseikat kuiten-
kin monesti aiheuttavat pään raavintaa.

Lehdet koostetaan kunkin profiilin mu-
kaan pyrkien kattavaan tarjontaan eri laa-
tijoiden tehtävillä - ratkojilla kun on kulla-
kin omat lempparinsa. Toisten laatijoiden 
kanssa ollaan samalla aaltopituudella, 
jonkun toisen pään sisälle tuntuu olevan 
vaikeampaa päästä. Sinnikkyys palkitaan 
tässäkin harrastuksessa.

Tuottajan on syytä pitää kirkkaana mieles-
sään, keiden vuoksi hän joka aamu sorvil-
leen raahautuu. Ratkojilta tulevat palaut-
teet ja toiveet ovat moninaiset: lehteen 
pitäisi saada erikoistehtäviä, jotta se oli-

si vieläkin mieluisampi ratkottava. Niitä 
toisaalta ei kuitenkaan saa laittaa tai lehti 
uhataan jättää hyllyyn. Jonkun tietyn laa-
tijan ristikoita pitäisi lehdessä vähentää, 
koska niitä on liikaa eikä niistä saada oi-
kein otetta. Toisaalla juuri saman laatijan 
luomistöitä toivotaan lisää, kun ovat ihan 
parhaita. 

Toivotaan lisää vaikeutta ja haastetta, että 
lehti tarjoaisi sitä ihanaa aivoruokaa. Ta-
soa kuitenkin pitäisi helpottaakin, ettei oli-
si niin kinkkinen ja turhauttaisi. Ratkomi-
sen on tarkoitus tuottaa onnistumisen ja 
oivaltamisen iloa ja sitä hyvää fiilistä, mitä 
varten lehti on ostettu. Sekä liika vaikeus 
että helppous pilaavat ratkomiskokemuk-
sen. Niinpä, kun kumartaa yhteen suun-
taan, tulee pyllistäneeksi toisaalle.

Tämän tanssin päätteeksi lehti siirtyy tait-
tajan taitaviin käsiin. Hyvä taittaja ei her-
mostu tiukoista aikatauluista, sekoilusta 
eikä viime hetken vaihdoista ja säädöistä. 
Eikä edes niistä epämääräisistä keltaisis-
ta lapuista tai marginaalimerkinnöistä hie-
roglyfeineen.

Prosessin mennessä vielä tietotekniikan, 
painon ja logistiikan osalta putkeen, on il-
mestymispäivänä lehtipisteissä uusi uu-
nituore ristikkojulkaisu ratkojiensa iloksi. 
Palkka tästä niin monille iloa, seuraa, mie-
lekästä tekemistä ja mentaaliterveyttä an-
tavasta työstä on myös henkistä laatua.

Manta Kasula

Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä ja mielipi-
teitä osoitteeseen kysymys@ristikkoakatemia.fi

Ristikkoakatemia Facebookissa: 
www.facebook.com/groups/ristikkoakatemia/


