
Tarjolla

ristikoiden

arviointipalvelu

Olet varmaan ristikoiden laatijana tai

julkaisijana todennut, kuinka v�h�is-

t� palautetta ihmiset antavat ratko-

mistaan ristikoista. Ja kun antavat,

on sen tarkkuustaso usein ÓHyv�

ristikkoÓ tai ÓT�m� oli aivan per�sei-

n�st�Ó. T�llaisen palautteen perus-

teella ei pysty l�yt�m��n ristikon

todellisia vahvuuksia ja t�rkeimpi�

kehitt�miskohteita.

Ristikkoakatemian arviointi- ja

analyysipalvelu tarjoaa mahdollisuu-

den hankkia todella monipuolinen ja

seikkaper�inen palaute ristikoista.

Olemme muodostaneet kuuden

hengen tiimin, joka pystyy arvioi-

maan kaiken oleellisen, mit� ristikos-

ta on l�ydett�viss�.

Arvioimme ristikon sek� laadinnallisista ett� ratkojal�ht�kohdista. Siksi

arviointitiimiin kuuluu kolme laatijaa ja kolme ratkojaa. Arvioimme positiivi-

sessa hengess�, emme teilaa vaan annamme kehitt�misvinkkej�.

Toimintamme tavoitteena on auttaa nostamaan suomalaisten ristikoiden

laatua ja ratkojien tyytyv�isyytt� ristikoihin.



Vihjeitys

Vihjeityksell� laatija luo oman henkil�kohtaisen puumerkkins� ja ilmeens�

ristikolle. Vihjeityksell� luodaan nyky��n my�s p��osa ristikon vaikeudesta.

Vihjeet jakautuvat sanallisiin ja piirrosvihjeisiin. Kummatkin noteerataan

arvioinnissa. Samoin huomioidaan vihjeiden monipuolisuus. Rakennevihjeet

arvioidaan erikseen, koska ne ovat nyky��n olleet selv�sti yleistym�ss�.

Erikseen noteerataan sellaiset vihjeet, jotka ovat jollakin lailla virheellisi�.

Ristikon vaikeusaste arvioidaan tarkasti.

Laatijan�k�kulma jaetaan kolmeen p��osaan:

sanasto, vihjeitys ja toteutus. Tarkastelu

ja arviointi on laadintateknist� ja arviot ovat

kvantitatiivisia, ei ratkontakokemukseen

perustuvia.

Sanoitus

Ristikon sanasto ja sanoituspohja ovat jokaisen ristikon peruskivi. Jos se j��

huonoksi ja hataraksi, ristikkoa ei en�� saa hyv�tasoiseksi laadinnan muissa

vaiheissa. Siksi sanastoon kiinnitet��n monipuolisesti huomiota monelta eri

kantilta.

Sanojen kokonaism��r� (joka vaihtelee yhden sivun ristikossa v�lill� 80Ð

105) kertoo aina jotakin ristikon rakenteesta. Samoin arvioinnissa noteera-

taan sanojen keskipituus.

Piilokirjaimilla on oma merkityksens�. Huomioimme alkupiilot ja loppupiilot

sek� piilokirjainten koko m��r�n.

Aukiot vaikuttavat nekin oleellisesti ristikon ilmeeseen. Noteeraamme

aukioiden m��r�t ja koot.

P��kuva on ratkaiseva ristikossa. Arvioimme k�ytettyj� p��kuvasanoja ja

-lauseita.

Noteeraamme lis�ksi mm. erisnimet, fakkisanat ja monikolliset sanat.

S��nt�rikkomukset saavat my�s huomiomme.



Ulkoasu

Ristikon ratkontaan houkuttelevuus

on suuresti kiinni sen ulkoasusta.

Ulkoasu on parhaimmillaan piste i:n

p��lle ja voi lis�t� paljonkin ratkon-

nan miellytt�vyytt�.

Testien selkeys ja luettavuus on yksi

arvioitava kohta. Sanallisten vihjei-

den tulee olla helppolukuisia ja

yksiselitteisen selvi�.

Piirroksissa kiinnitet��n huomiota

selkeyteen ja persoonallisuuteen.

Pit�� voida ymm�rt��, mit� piirrok-

set esitt�v�t ja omaper�isell� piirros-

asulla vaikutetaan ulkoasun nautitta-

vuuteen.

Ulkoasun tulee olla ilmava. Laatija

osaa toteuttaessaan hy�dynt�� my�s

valkoista aluetta eik� ahda kaikkia

vihjealueita ��ri��n my�ten t�ysiksi.

Ratkojan�k�kulma

Ratkojat todenn�k�isesti aika harvoin mietti-

v�t perusteellisesti laatimuksen rakenteeseen

liittyvi� seikkoja. Omat fiilikset ratkonnan

aikana ovat ratkaisevimmat.

Jokainen arviointitiimin ratkoja arvioi t�ysin

omasta n�k�kulmastaan, sen perusteella,

mik� itsest� tuntuu hyv�lt�.

Mik� on erityisen positiivista ristikon sanoituksessa, miss� olisi kehitt�misen

paikkaa.

Mitk� maistuvat parhailta vihjeilt�, miss� ei tunnu yht� hyv�lt�.

Mik� erityisesti miellytt�� ulkoasussa, mik� aiheuttaa miinusmerkkisi�

tuntemuksia.



Arvioinnin kulku

Arviointi k�ynnistyy l�hett�m�ll� arvioitava ristikko (tai useampi) joko

Antille tai Sakarille (s�hk�postiosoitteet sivun alalaidassa). N�m� l�hett�v�t

materiaalin edelleen tiimin muille j�senille.

Tiimi suorittaa my�s keskin�ist� ajatusten vaihtoa arviointiprosessin aikana.

Kaikki l�hett�v�t lopulta oman raporttinsa Antille ja Sakarille.

Jompikumpi edellisist� kokoaa asiakkaalle menev�n raportin ja l�hett�� sen.

Raportista j�� kappale my�s Ristikkoakatemian arkistoon.

Arviointi ja analysointi on maksullinen palvelu. Yhden sivun kokoisen risti-

kon arviointi maksaa 40 euroa ja aukeaman 60 euroa. Kaikki t�ll� tavalla

saatava tuotto menee suoraan Ristikkoakatemian toiminnan kehitt�miseen,

arvioiva tiimi tekee ty�ns� talkoina.

Ristikkoakatemian muuta toimintaa

Ristikkoakatemia on perustettu lokakuussa 2012. Sen p��toimintamuodot

ovat koulutus ja tutkimustoiminta.

Kursseja on kahdenlaisia: laatijakursseja ja ratkojakursseja. Laatijakurssit

toteutetaan yhteisty�ss� H�meen kes�yliopiston kanssa ja pidet��n H�-

meenlinnassa. Ratkojakurssien yhteisty�kumppanina on Espoon ty�v�en-

opisto ja toteutuspaikka Espoo. Jos kysynt�� l�ytyy, kursseja voidaan

toteuttaa muuallakin Suomessa.

T�sm�valmennusta on my�s tarjolla. Siin� valmennetaan miss� tahansa

asiassa, mik� liittyy ristikkotaitojen tason nostamiseen. Valmennus r��t�l�i-

d��n joka kerta tarkalleen tarpeen mukaisesti.

Ristikkoakatemian tutkimustoiminnan yhteisty�kumppaneina ovat Helsingin

ja Oulun yliopistojen suomen kielen laitokset. Tutkimuksen tarkempi organi-

sointi on viel� menossa, tutkittavia aihealueita ja teemoja on hahmoteltu

useita.

Ristikkoakatemian analyysi- ja

arviointipalvelu

antti.skytta@ristikkoakatemia.fi

sakari.pajakoski@ristikkoakatemia.fi


