
www.ristikkoakatemia.fi

Onnellisia Onnelassa?

Edellisestä vastaavasta tapahtumasta on 
päässyt kulumaan jo melkein kaksi ja puo-
li vuotta, voi kauheaa! Mutta nyt se siis taas 
järjestetään!

Siis mikä? No tietenkin piilosanan ratkaise-
misen suomenmestaruuskilpailu. Piilosana 
SM 2019 pidetään tänään lauantaina 13.4. Ja 
kuten edellinenkin, marraskuussa 2016 jär-
jestetty kilpailu, se pidetään Tuusulassa, Ma-
jatalo Onnelassa (osoite Rantatie 34). Kisa 
on kaksivaiheinen. Ensin on välierä, johon on 
kaikille avoimista alkueristä selvittänyt tien-
sä 174 ratkojaa. He eivät varmaankaan aivan 
kaikki saavu paikalle, mutta ainakin yli sataa 
osanottajaa odotetaan mukaan.

Ilmoittautuminen kilpailuun paikan pääl-
lä alkaa klo 9 aamulla, ja osallistuminen on 
vahvistettava viimeistään klo 10.15. Kisan 
avausseremonia alkaa klo 10.30 ja sitten klo 
11 jännitys pääsee viimein purkautumaan, 
kun välierätehtävän ratkominen alkaa. Sii-
hen on aikaa 45 minuuttia.

Finaali alkaa klo 13.30. Siihen pääsee välie-
rän kymmenen parasta. Paremmuuden rat-
kaisee aika, mutta virheistä saa miinusta, jo-
ten huolellisuuteen ja tarkkaavaisuuteen on 
aihetta, nopeus ei yksin ratkaise.

Edellisen kilpailun voitti Juha Neitola, jonka 
ilmiömäistä nopeutta ja taitoa ei voi kuin ih-
metellä. Tänään kello 14.30 pitäisi sitten sel-

vitä, jatkaako hän voittokulkuaan vai pystyy-
kö joku toinen parempaan suoritukseen.

Tilaisuudessa on myös muuta ohjelmaa, ku-
ten laatijoiden haastatteluja ja kimpparat-
kontaa. Onnelaan ovat tervetulleita myös 
kilpailijoiden tukijoukot ja muu kannustava 
yleisö. Siellä voi lounastaa ja kahvitella.

Kilpailun järjestää taas Sanaristikkoseura 
Sanasepot ry. Sen verkkosivulta  
www.sa nasepot.fi löytyy lisätietoa piilosa-
nakilpailuista ja yhdistyksen muusta toimin-
nasta. Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa 
ilmestyvää lehteä, jossa sanatehtävien lisäk-
si käydään keskustelua ristikkokulttuurista 
ja julkaistaan monenlaisia aiheeseen liitty-
viä artikkeleja.

Seura järjestää vuosittain eri paikkakunnil-
la Kesäpäivät, koko viikonlopun kestävän sa-
naristikkotapahtuman, johon voivat osallis-
tua myös muut kuin yhdistyksen jäsenet. 
Tänä vuonna Kesäpäivät järjestetään Lap-
peenrannassa heinäkuun viimeisenä viikon-
loppuna, siis 26.-28.7.

Perinteeksi on muodostunut myös jokake-
väinen Sanasepporisteily Tukholmaan ja ta-
kaisin. Sinne ollaan muuten lähdössä heti 
piilosanakisan jälkeisenä päivänä, sunnun-
taina 14.4. Paluu on tiistaina 16.4. Ilmoittau-
tuminen mukaan on tässä vaiheessa hieman 
myöhäistä, mutta tervetuloa osallistumaan 
ensi vuonna!

Onnea ratkojille, Onnelaan ja Tukholmaan ja 
sille välille!
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