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Piilosanan ratkonnan SM 2019 pidetty

Koska palstamme ilmestyy vain kerran vii-
kossa, uutinen ei ole enää ihan tuore vaan 
jo parisen viikkoa vanha, mutta parem-
pi myöhään kuin ei milloinkaan. Piilosana 
SM 2019 järjestettiin Tuusulassa Majata-
lo Onnelassa lauantaina 13.4. Voiton vei jo 
kolmannen kerran peräkkäin Juha Neito-
la, joka on itsekin ryhtynyt laatimaan pii-
losanoja. Toiseksi tuli Pasi Paavilainen ja 
kolmannelle sijalle Päivi Hänninen. Onnit-
telut mitalisteille ja kiitos kaikille osallis-
tujille! Täydelliset tulokset löytyvät kisan 
järjestäneen Sanasepposeuran kotisivulta 
www.sanasepot.fi.

Kilpailu järjestettiin siten, että alkueräteh-
tävät julkaistiin eri lehdissä ja kaikki oi-
kean vastauksen lähettäneet, joita oli lä-
hes kaksisataa, saivat luvan osallistua 
loppukilpailutapahtumaan. Heistä paikalle 
saapui 78, ja välierän kymmenen parasta 
pääsivät loppukilpailuun. Tehtävät tietys-
ti vaikeutuivat matkan varrella. Loppukil-
pailutehtävässä oli vain pitempiä vihjeitä 
ja pitempiä ratkaisusanoja, joiden selvittä-
minen on yleensä paljon vaikeampaa. Teh-
tävät olivat laatineet tunnetut tekijät Pert-
ti Oskala ja Erkki Vuokila yhdessä. 

Myös tehtävien ratkaisuun sallittu aika ly-
heni loppua kohti. Välierässä se oli 45 mi-
nuuttia, loppukilpailussa vain 30. Nel-

jänneksi tullut entinen mestari Jyrki 
Hentunen ratkaisi loppukilpailutehtävän 
nopeammin kuin voittaja Neitola, mut-
ta häneltä jäi yksi oikea ratkaisusana löy-
tämättä. Joskus aikaisemmin on käytet-
ty sellaista systeemiä, että virheistä on 
vain annettu miinuspisteitä, mutta kilpai-
lun säännöt olivat tällä kertaa sellaiset, 
että sijoitukseen vaikutti ensisijaisesti rat-
kaisun korrektius ja vasta sen jälkeen käy-
tetty aika. Loppukilpailun kaikki osanot-
tajat saivat kuitenkin oikein vähintään 16 
sanaa 19:stä.

Sanasepot järjestävät erilaisia ristikoi-
hin liittyviä tapahtumia epäsäännöllisen 
säännöllisesti eri paikkakunnilla. Seuraa-
va suurempi riento on seuran kesäpäivät 
Lappeenrannassa 26.-28.7.2019. Mukaan 
iloiseen meininkiin ja kiehtovaan harras-
tukseen ovat tervetulleita myös ne, jotka 
eivät ole yhdistyksen jäseniä. Ohjelma ei 
ole liian vakavaa ja kilpailullista, vaan sii-
hen kuuluu kimpparatkontakisa, erilaisia 
tietovisoja, syömistä ja rentoa yhdessä-
oloa sekä vapaata oleilua ja tutustumista 
paikkakuntaan.

Lisätietoja saa seuran verkkosivulta sekä 
Sanaseppo-lehden päätoimittajalta Saka-
ri Pajakoskelta sähköpostitse osoitteesta 
sakari.pajakoski@gmail.com ja puhelimit-
se numerosta 0500 627 934. Ilmoittautu-
minen olisi hyvä tehdä viimeistään kesä-
kuun loppuun mennessä.
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