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RA ja korona

Ristikkoakatemian toiminta käynnistyi 
6.10.2012 eli tämän kuun alussa taivalta tuli 
täyteen 8 vuotta. Toiminnan pääpainopisteet 
ovat alusta asti olleet koulutus ja tutkimus. 
Lisäksi ristikoihin liittyvien asioiden ja ajatus-
ten julkistaminen on yksi tärkeä alue, siinä 
yhtenä tärkeimmistä käytännön foorumeista 
tämä nimenomainen palsta. 

Korona on rajoittanut kaikkea inhimillistä toi-
mintaa. Se on tuntunut myös ristikkoakate-
mian toiminnassa, tosin kokonaan emme ole 
lamautuneet. Tässä raportti tämänhetkises-
tä tilanteesta.

Koulutustoiminnassa löytyy sekä laatija- että 
ratkojakursseja. Niiden suunta jo ennen ko-
ronaa on ollut hiljalleen etävalmennusta koh-
ti. Paikan päällä -valmennuksien paikkojen 
löytäminen on aina ollut haastavaa: miksei 
tarjottu valmennus ole lähempänä kotipaik-
kaani? Olemme yrittäneet löytää paikallisia 
mahdollisuuksia, myös ristikkojulkaisijoiden 
kanssa, mutta huonohkosti on tärpännyt.

Koronan aikana kaikki valmennus tapahtuu 
tietokoneiden avulla etänä. Sitä on tarjolla 
niin ratkojille kuin laatijoillekin. Etävalmen-
nus toimii parhaiten yksilö- tai pienryhmä-
valmennuksena. Kummassakin tapauksessa 
valmennus on täysin räätälöityä: opetellaan 
sitä, mitä valmennettavat haluavat oppia. 

Laatijavalmennuksessa perustaso on kuva-
ristikoiden laadinnan, vihjeityksen ja ulko-
asun toteuttamisen oppiminen. Myös kaikki 
muut tehtävätyypit kuuluvat valmennus-

sisältöön. Ratkojavalmennuksessa alueita 
ovat: haluttujen tehtävätyyppien, vaikeus-
tasojen ja vihjetyyppien hallinta, nimettyjen 
laatijoiden ajatusmaailmaan sukeltaminen. 
On myös mahdollista saada valmennusta ris-
tikoiden tarkastajan tehtäviin. Jos kiinnos-
taa, ota/ottakaa yhteyttä, sp-osoitteeni on 
jutun lopussa.

Tutkimustoiminnassa odotamme edelleen 
ensimmäisiä opinnäytetutkimuksia Helsingin 
yliopiston suomen kielen laitokselta. Korona 
vei kaiken opiskelun etätoiminnaksi, mikä ei 
ole edistänyt akatemiamme asiaa. Tutkittava 
aineisto on kasassa, sen pöyhimistä ja analy-
soimista odotamme.

Olemme hahmottamassa ristikkoalalle pal-
kitsemisjärjestelmää. Elokuville jaetaan Os-
careita ja Jusseja, kirjoille Finlandioita ja Vuo-
den johtolankoja, miksei siis vastaavia myös 
ristikkoalalla. Korona on siirtänyt tämän ko-
konaisuuden ideointia eteenpäin. Palaamme 
siihen, kun aika on passelimpi asialle.

Olen hahmottamassa kirjaa, joka pitää sisäl-
lään kattavan esityksen ristikoiden proses-
sista: laatimisesta toteuttamiseen, tarkas-
tamiseen, julkaisemiseen ja lopulta ratkojan 
läpikäymään ratkontakokemukseen sekä sen 
aiheuttamiin elämyksiin. Tarkoituksena on 
selkeyttää ja parantaa ristikoiden kaikinpuo-
lista laadukkuutta. Tämänkin hankkeen aika-
taulu on siirtynyt koronan myötä.

Pääsemme joskus eroon koronasta. Sil-
loin aktivoimme taas kaikki osa-alueet toi-
minnassamme. Tässä tilanteessa toimimme 
säästöliekillä. Tämä palstamme kuitenkin il-
mestyy joka lauantai.
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