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Laatijat, kurkottakaa!

Seuraan Ristikkoakatemian vastuuhenki-
lönä laajasti Suomessa julkaistavia ristik-
kolehtiä, joita, kuten tiedetään, on todella 
paljon. Jotenkin viime aikoina on jäänyt ai-
empaa voimakkaammin se mielikuva, että 
aika suuri osa laatijoista suoltaa omaa va-
kiotuotantoaan eikä juurikaan kurkota vie-
lä parempien ristikoiden aikaansaamiseksi. 
Seuraavassa toiveitani ratkojana laatijoille.

Aika monilla laatijoilla näyttää vasen ylä-
kulma olevan ainoa pääkuvan paikka. Toi-
ve: sijoittakaa pääkuvia muuallekin, se tuo 
mukavaa vaihtelua ratkojalle. Useimmiten 
ristikossa on vain yksi pääkuva. Laatijat voi-
sitte enemmän kokeilla useampien pääku-
vien kanssa, sekin tuo lisäväriä ristikoihin.

Toive: pääkuvalauseita saisi olla monilla 
laatijoilla nykyistä enemmän. Samalla nii-
den sisältö voisi olla monipuolisempaa ja 
yllättävämpää. Kun lauseet ulottuvat ta-
saisesti koko ristikon alueelle, mielenkiinto 
saada kaikki ratkeamaan säilyy kauemmin 
kuin jos vasemman yläkulman pääkuvasta 
lähtee yksi ilmeinen, ILOINEN ILME -tyyp-
pinen ilmaisu. Tällaisessa tapauksessa 
ahaa-elämys on todella kaukana.

Monissa ristikoissa suurin yksittäinen aukio 
on suuruusluokkaa 4×5. Toive: kurkottakaa 
laatijat silloin tällöin 5×5- tai jopa 6×5-suu-
ruisia aukioita (suuremmatkin ovat tietys-
ti toivottavia!). Oma kokemukseni on, että 
tuollaiset aukiot ovat lähes yhtä helppoja 

laatia kuin pienemmätkin. Lisäbonus ratko-
jille näissä on, että sanasto yleensä on pa-
rempaa ja raikkaampaa kuin pienemmissä, 
kun mukaan ei tule yhtään nelikirjaimisia 
sanoja.

Valitettavan suuressa osassa nykyristikoita 
sanasto on todella lyhyttä. Kuitenkin suo-
men kieli on tunnetusti pitkäsanaista. Toive: 
ottakaa laatijat tietoisesti haasteeksi sijoit-
taa silloin tällöin muutama selkeästi pitkä 
sana mukaan laatimukseen, esim. yhteen 
ristikkoon kolme tai neljä vähintään 12-kir-
jaimista sanaa. Vaikutus muun ristikon ra-
kenteeseen on nähtävissä välittömästi ja 
taas kerran ratkominen on paljon muka-
vampaa, kun kaikki sanat eivät ratkea en-
simmäisellä vilkaisulla.

Suomen kielessä on 8 vokaalia. Kuitenkin 
varsin harvoissa ristikoissa tapaa lainkaan 
kirjaimia Y, Ä ja Ö. Toive: opetelkaa laatijat 
tietoisesti ottamaan laatimuksiin mukaan 
kaikki etuvokaalit. Y, Ä ja Ö harvoin tupsah-
tavat esille itsekseen, laatijan pitää tietoi-
sesti ohjata ajatuksiaan niiden suuntaan. 
On aina mukavaa ratkojana löytää ristikos-
ta koko suomen kielen vokaaliskaala.

Miksi sitten em. kurkotuksia esiintyy niin 
harvoin? Jos laatijat viitsisivät panostaa nii-
hin, niitä esiintyisi useammin. Tarve saada 
nopeasti ja helposti valmista mennee mo-
nesti päällimmäiseksi. Kuitenkin, jos laati-
jalle ratkojan tyytyväisyys on tärkeää, kan-
nattaa panostaa, sitä paitsi myös oma 
tyytyväisyys onnistuneen kurkotuksen jäl-
keen on hulppea tunne.
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