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Laatijan paras ystävä

Tässä kirjoituksessa kerron, mikä on ristikoi
den laatijan, tai ainakin minun, paras apuväline 
työssä. Sitten kerron, mitä vikaa tuossa apuväli
neessä on. Yritän perustella väitteeni asiallisesti. 
Hmm, tätä voisi kai kutsua poleemiseksi suhtau
tumiseksi. Tai lieväksi säännöllisen turhautumi
sen aiheuttamaksi ärtymykseksi.

No niin, mikä siis on laatijan paras ystävä? Se ei 
ole koira, puoliso tai lohturuoka. Se on... jännitys 
tiivistyy... mikäpä muukaan kuin... WIKIPEDIA. 
Vanha hyvä tuttu, uskollinen ja luotettava kaveri, 
aina paikalla kuin partiopoika, kun tarvitaan.

Hmm, ei nyt niin kovin vanha. Se on perustettu 
vasta vuonna 2001. Luotettava? Tästä voidaan 
keskustella, ja keskustellaankin hetken kuluttua.

Kerrotaan nyt kuitenkin ensin hyvät uutiset. 
Käytän Wikipediaa aina, kun laadin sanatehtä
viä tietokoneen ääressä (joskus laadin kokonaan 
ilman apuvälineitä, sähköisiä tai kirjallisia, esi
merkiksi kesämökillä, mutta se on toinen juttu). 
Pääasiallisia käyttötarkoituksia on kaksi: A) tar
kistaa vieraskielisten nimien oikeinkirjoitusasu 
(vaikka osaankin vaikka unissani kertoa, että 
New Mexicon suurin kaupunki on Albuquerque, 
niin asia on hyvä tarkistaa, koska virheet harmit
tavat, eniten silloin, kun ne ovat omia, eikä voi 
syyttää huolimattomuudesta ketään muuta).

B) Wikipedia on korvaamaton vaikkapa höyry
ristikoiden vihjeiden valmistuksessa. Otetaan
pa esimerkiksi nyt vaikka tuo New Mexico. Paril
la klikkauksella saa selville kaikki New Mexicon 
perusasiat. Ja sitten eikun valitsemaan vihjettä: 
länsivaltio, osavaltio, 1/50, Texasin naapuri, Chi
huahuan naapuri, siellä Albuquerque, sen pää
kaupunki Santa Fe, Rio Grandesta pohjoiseen. 

Kuinka monta näistä vihjeistä juolahtaisi mie
leen tuosta vain, ilman sitä, että faktat on lyö
ty pöytään ja valmiina tarjoiltaviksi sopivina an
noksina.

Ne huonot puolet sitten: ennen kaikki oli parem
min. Kun Wikipedia perustettiin, tuhannet ja taas 
tuhannet ihmiset tehtailivat siihen tuhansittain 
toinen toistaan parempia artikkeleja. Wikipedia 
oli idealistien puuhamaa. Sen oli tarkoitus kor
vata tietosanakirjat ja muut painetut tiedonläh
teet. Kaikki mahdollinen tieto maailmassa olisi 
kaikkien saavutettavissa yhdellä napin painal
luksella.

Nyt on kuitenkin käynyt niin, että Wikipedias
ta on tullut laiska. Jo kauan sitten oli nähtävissä, 
että (liian) monet sen artikkeleista olivat tynkiä. 
Pinnallisia ja asiantuntemattomia. Lyhyitä, ai
heeseen perehtymättömien raapustamia sepus
tuksia, joiden ”tieto” oli hätäisesti kopioitu jos
tain muista lähteistä, usein vielä mainitsematta 
noita lähteitä. Ei voi sanoa, että Wikipedian sisäl
tö olisi koskaan täysin puuta heinää, mutta pal
jon jää myös kertomatta.

Ja nyt juttuni varsinainen pointti! Suurta osaa 
Wikipedian artikkeleista ei koskaan päivitetä. 
Mikä on kirjoitettu, se on kirjoitettu, ja siksi jää. 
Mitään ei lisätä, mitään ei poisteta. Idealistien 
mielestä tietosanakirjat joutivat roskakoriin, kos
ka niiden tieto vanhentui nopeasti. Wikipedial
le on käynyt samalla tavalla. Näin varsinkin jul
kisuuden henkilöiden kohdalla. Voimme lukea 
vaikkapa kymmenen vuotta sitten suosiossa ol
leesta näyttelijästä mielenkiintoisia asioita. Mut
ta kas, viisi vuotta sitten päivitykset loppuivat. 
Mitähän hän on tehnyt sen jälkeen? Sitä emme 
saa tietää.

Kaikesta huolimatta: Wikipedia ei ole vielä kuol
lut. Eläköön Wikipedia!
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