
Sanaristikkoseura Sanasepot ry järjes-
ti vuotuiset kesäpäivänsä heinäkuun vii-
meisenä viikonloppuna Janakkalassa, 
Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuk-
sessa. Modernissa ja viihtyisässä paikas-
sa noin 50 hengen ryhmällemme löytyi 
sekä riittävän suuri sali yhteiseen kokoon-
tumiseen että pienempiä tiloja ryhmissä 
suoritettuja kimppatehtäviä varten. Koti-
ruokatyyppinen maittava muona oli ko-
toisin lähipelloilta ja talon omista puutar-
hoista, minne pääsimme opettavaiselle 
tutustumiskierrokselle.

Sää suosi iloista porukkaamme. Pisarat 
eivät kastelleet ihoa, eikä helle kiusannut. 
Siksipä saimme nauttia täydellä teholla ja 
innolla perinteiseen tapaan hyvin järjes-
tetystä ohjelmasta.

Kuten aina, ohjelman kohokohtana oli 
kimpparatkonta 5-6 hengen pienryhmis-
sä, mitä varten Pekka Joutsi ja Antti Skyt-
tä olivat yhdessä laatineet visaisen kuva-
ristikon. Hmm, jaa että kuinka visaisen? 
Tänä vuonna kävi nimittäin niin, että no-
pein ryhmä, yhdistyksen puheenjohtajan 
Jari Haapa-ahon ympärilleen keräämä, 
selvitti tehtävän reilussa puolessa tunnis-
sa. Muutkin ryhmät saivat sen valmiiksi 
alle puolentoista tunnin, kun aikaisempi-
na vuosina parhaaltakin ryhmältä on voi-

nut kulua ratkaisemiseen parikin tuntia.

Yhteistehtävän juju oli tällä kertaa sel-
lainen, että useiden ratkaisusanojen vih-
jeenä oli pelkkä väri tai värejä. Esimerkik-
si vihreästä vihjeruudusta saattoi lähteä 
sana LINJA tai VASTAT. Eräässä ruudussa 
oli mustaa ja punaista, joiden välissä sana 
”tai”. Vastaus oli MERI. Toisesta mustan ja 
punaisen yhdistelmästä piti ratkaisuksi 
löytää HERUKAT. Kaksinkertaistako, ra-
kas Watson?

Lisävaikeuden aiheutti se, että mukana 
oli sellaisia tyhjiä ruutuja, jotka eivät ol-
leetkaan tarkoitettu ratkaisusanojen kir-
jaimille, vaan olivat itsessään valkoisia 
vihjeruutuja, joista lähti sellaisia sanoja 
kuin LUMI tai MAITO. Tämän kikan havait-
seminen tuotti useimmille ryhmille eniten 
hankaluutta. Hauska jippo, eikä yhtään it-
sestään selvä.

Lisäksi ohjelmaan kuului visailuja ja piilo-
sanatyyppisiä kilpailuja, aiheina mm. elo-
kuva, musiikki, euroviisut, missikisat sekä 
yleinen ja paikallinen historia ja maantie-
de. Suuren kulttuurijuhlan tuntua lisäsi 
se, että Vuokilan Erkistä leivottiin seuran 
historian kaikkien aikojen neljäs kunnia-
ylisanaseppo. Ne muut ovat Veikko Nur-
mi, Paavo Lukkaroinen ja Antti Skyttä. 

Btw, Putte Possu itse ei ollut paikalla. Ku-
kaan muukaan ei sikaillut. Näin on hyvä. 
Tyytyväisnä sanomme röh ensi vuoteen!
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