Tarjolla
ristikoiden
arviointipalvelu
Olet varmaan ristikoiden laatijana tai
julkaisijana todennut, kuinka vŠhŠistŠ palautetta ihmiset antavat ratkomistaan ristikoista. Ja kun antavat,
on sen tarkkuustaso usein ÓHyvŠ
ristikkoÓ tai ÓTŠmŠ oli aivan perŠseinŠstŠÓ. TŠllaisen palautteen perusteella ei pysty lšytŠmŠŠn ristikon
todellisia vahvuuksia ja tŠrkeimpiŠ
kehittŠmiskohteita.
Ristikkoakatemian arviointi- ja
analyysipalvelu tarjoaa mahdollisuuden hankkia todella monipuolinen ja
seikkaperŠinen palaute ristikoista.
Olemme muodostaneet kuuden
hengen tiimin, joka pystyy arvioimaan kaiken oleellisen, mitŠ ristikosta on lšydettŠvissŠ.
Arvioimme ristikon sekŠ laadinnallisista ettŠ ratkojalŠhtškohdista. Siksi
arviointitiimiin kuuluu kolme laatijaa ja kolme ratkojaa. Arvioimme positiivisessa hengessŠ, emme teilaa vaan annamme kehittŠmisvinkkejŠ.
Toimintamme tavoitteena on auttaa nostamaan suomalaisten ristikoiden
laatua ja ratkojien tyytyvŠisyyttŠ ristikoihin.

LaatijanŠkškulma jaetaan kolmeen pŠŠosaan:
sanasto, vihjeitys ja toteutus. Tarkastelu
ja arviointi on laadintateknistŠ ja arviot ovat
kvantitatiivisia, ei ratkontakokemukseen
perustuvia.

Sanoitus
Ristikon sanasto ja sanoituspohja ovat jokaisen ristikon peruskivi. Jos se jŠŠ
huonoksi ja hataraksi, ristikkoa ei enŠŠ saa hyvŠtasoiseksi laadinnan muissa
vaiheissa. Siksi sanastoon kiinnitetŠŠn monipuolisesti huomiota monelta eri
kantilta.
Sanojen kokonaismŠŠrŠ (joka vaihtelee yhden sivun ristikossa vŠlillŠ 80Ð
105) kertoo aina jotakin ristikon rakenteesta. Samoin arvioinnissa noteerataan sanojen keskipituus.
Piilokirjaimilla on oma merkityksensŠ. Huomioimme alkupiilot ja loppupiilot
sekŠ piilokirjainten koko mŠŠrŠn.
Aukiot vaikuttavat nekin oleellisesti ristikon ilmeeseen. Noteeraamme
aukioiden mŠŠrŠt ja koot.
PŠŠkuva on ratkaiseva ristikossa. Arvioimme kŠytettyjŠ pŠŠkuvasanoja ja
-lauseita.
Noteeraamme lisŠksi mm. erisnimet, fakkisanat ja monikolliset sanat.
SŠŠntšrikkomukset saavat myšs huomiomme.

Vihjeitys
VihjeityksellŠ laatija luo oman henkilškohtaisen puumerkkinsŠ ja ilmeensŠ
ristikolle. VihjeityksellŠ luodaan nykyŠŠn myšs pŠŠosa ristikon vaikeudesta.
Vihjeet jakautuvat sanallisiin ja piirrosvihjeisiin. Kummatkin noteerataan
arvioinnissa. Samoin huomioidaan vihjeiden monipuolisuus. Rakennevihjeet
arvioidaan erikseen, koska ne ovat nykyŠŠn olleet selvŠsti yleistymŠssŠ.
Erikseen noteerataan sellaiset vihjeet, jotka ovat jollakin lailla virheellisiŠ.
Ristikon vaikeusaste arvioidaan tarkasti.

Ulkoasu
Ristikon ratkontaan houkuttelevuus
on suuresti kiinni sen ulkoasusta.
Ulkoasu on parhaimmillaan piste i:n
pŠŠlle ja voi lisŠtŠ paljonkin ratkonnan miellyttŠvyyttŠ.
Testien selkeys ja luettavuus on yksi
arvioitava kohta. Sanallisten vihjeiden tulee olla helppolukuisia ja
yksiselitteisen selviŠ.
Piirroksissa kiinnitetŠŠn huomiota
selkeyteen ja persoonallisuuteen.
PitŠŠ voida ymmŠrtŠŠ, mitŠ piirrokset esittŠvŠt ja omaperŠisellŠ piirrosasulla vaikutetaan ulkoasun nautittavuuteen.
Ulkoasun tulee olla ilmava. Laatija
osaa toteuttaessaan hyšdyntŠŠ myšs
valkoista aluetta eikŠ ahda kaikkia
vihjealueita ŠŠriŠŠn myšten tŠysiksi.

RatkojanŠkškulma
Ratkojat todennŠkšisesti aika harvoin miettivŠt perusteellisesti laatimuksen rakenteeseen
liittyviŠ seikkoja. Omat fiilikset ratkonnan
aikana ovat ratkaisevimmat.
Jokainen arviointitiimin ratkoja arvioi tŠysin
omasta nŠkškulmastaan, sen perusteella,
mikŠ itsestŠ tuntuu hyvŠltŠ.
MikŠ on erityisen positiivista ristikon sanoituksessa, missŠ olisi kehittŠmisen
paikkaa.
MitkŠ maistuvat parhailta vihjeiltŠ, missŠ ei tunnu yhtŠ hyvŠltŠ.
MikŠ erityisesti miellyttŠŠ ulkoasussa, mikŠ aiheuttaa miinusmerkkisiŠ
tuntemuksia.

Arvioinnin kulku
Arviointi kŠynnistyy lŠhettŠmŠllŠ arvioitava ristikko (tai useampi) joko
Antille tai Sakarille (sŠhkšpostiosoitteet sivun alalaidassa). NŠmŠ lŠhettŠvŠt
materiaalin edelleen tiimin muille jŠsenille.
Tiimi suorittaa myšs keskinŠistŠ ajatusten vaihtoa arviointiprosessin aikana.
Kaikki lŠhettŠvŠt lopulta oman raporttinsa Antille ja Sakarille.
Jompikumpi edellisistŠ kokoaa asiakkaalle menevŠn raportin ja lŠhettŠŠ sen.
Raportista jŠŠ kappale myšs Ristikkoakatemian arkistoon.
Arviointi ja analysointi on maksullinen palvelu. Yhden sivun kokoisen ristikon arviointi maksaa 40 euroa ja aukeaman 60 euroa. Kaikki tŠllŠ tavalla
saatava tuotto menee suoraan Ristikkoakatemian toiminnan kehittŠmiseen,
arvioiva tiimi tekee tyšnsŠ talkoina.

Ristikkoakatemian muuta toimintaa
Ristikkoakatemia on perustettu lokakuussa 2012. Sen pŠŠtoimintamuodot
ovat koulutus ja tutkimustoiminta.
Kursseja on kahdenlaisia: laatijakursseja ja ratkojakursseja. Laatijakurssit
toteutetaan yhteistyšssŠ HŠmeen kesŠyliopiston kanssa ja pidetŠŠn HŠmeenlinnassa. Ratkojakurssien yhteistyškumppanina on Espoon tyšvŠenopisto ja toteutuspaikka Espoo. Jos kysyntŠŠ lšytyy, kursseja voidaan
toteuttaa muuallakin Suomessa.
TŠsmŠvalmennusta on myšs tarjolla. SiinŠ valmennetaan missŠ tahansa
asiassa, mikŠ liittyy ristikkotaitojen tason nostamiseen. Valmennus rŠŠtŠlšidŠŠn joka kerta tarkalleen tarpeen mukaisesti.
Ristikkoakatemian tutkimustoiminnan yhteistyškumppaneina ovat Helsingin
ja Oulun yliopistojen suomen kielen laitokset. Tutkimuksen tarkempi organisointi on vielŠ menossa, tutkittavia aihealueita ja teemoja on hahmoteltu
useita.
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