
Palstamme saavuttaa tänään yhden merkki-
paalun. Vuorossa on 200. kirjoitus, palsta sa-
moin kuin Ristikkoakatemia lähestyy neljän vuo-
den ikää.

Sanaristikkoseura Sanasepot ry järjestää vuo-
den aikana erilaisia tapahtumia jäsenilleen. Yksi 
keskeisimpiä on kesäpäivät, yhteinen viikonlo-
pun vietto jossakin päin Suomea. Tilaisuus al-
kaa perjantai-iltapäivänä ja kestää sunnuntaiaa-
mupäivään asti. Tämän vuoden kesäpäivät ovat 
parhaillaan tänään menossa Kajaanissa.

Joka vuosi 50-60 aktiivista sanaseppoa eri puo-
lilta Suomea kokoontuu nauttimaan ristikolli-
sesta yhdessäolosta. Kokoontumispaikka vaih-
tuu vuodesta toiseen, pyrimme vierailemaan 
monipuolisesti eri paikoissa. Viime vuonna ko-
koontuminen oli Tuusulassa.

Kesäpäiville on rakennettu rento ohjelmakoko-
naisuus, joka mahdollistaa myös vapaamuo-
toisten keskustelu- ja ratkontakimppojen muo-
dostamisen. Ristikkoaiheen ympärillä riittää 
pähkäilemistä yllin kyllin, sunnuntaina huo-
maamme ajan kuluneen nopeasti ja rattoisasti.

Yksi erityinen kesäpäiväerikoisuus on yhteinen 
kimpparatkonta. Tällaista ei tiettävästi järjeste-
tä missään muualla Suomessa. Kaksi laatijaa on 
kimpassa laatinut pahistasoisen ristikon, joka 

ratkotaan pienryhmissä. Ryhmät muodostetaan 
arpomalla, joten tässä askareessa pääsee ratko-
maan aivan uudessa kokoonpanossa. 

Ristikon laatijat seuraavat ratkontaprosessia 
koko ratkonnan ajan ja antavat tarvittaessa li-
sävihjeitä. Näin kaikki ryhmät pääsevät varmas-
ti maaliin saakka. Ristikon on koeratkonut yk-
silötyönä tunnettu huippuratkoja, jonka aikaan 
päästään vertaamaan ryhmien vastaavia aikoja. 
Useimmiten käy niin, että nopeimmin ratkonut 
ryhmä saavuttaa ajan, joka on noin puolet yksi-
löajasta. Tosin aika on tässä täysin toisarvoinen, 
tärkeintä on yhteisestä ratkontakokemuksesta 
ja monista ahaaelämyksistä nauttiminen.

Jotkut laatijat tuovat saapuessaan mukanaan 
uusia laatimuksia, joita jakavat osallistujille ke-
säpäivien aikana. Viikonlopun Iltis on myös ja-
ossa, joten pähkäiltävää riittää. Päivien aikana 
järjestetään myös piilosanatyyppistä visailua ja 
aivan perinteistä tietokilpailua, ripoteltuna oh-
jelman joukkoon, paikallaolijoiden toivomusten 
ja mielihalujen mukaan.

Toivomme aurinkoista säätä, silloin ohjelmaosi-
oita voidaan soveltuvin osin toteuttaa myös ul-
kotiloissa. 
Sanaseppojen kesäpäivien aikana käy jokaiselle 
paikallaolijalle hyvin selväksi se, että ristikot to-
dellakin ovat iloinen asia.
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Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä ja mieli-
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