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Sanasepot Saimaalla

Olipa jälleen kerran erinomaiset Kesäpäi-
vät. Sanaristikkoseura Sanasepot järjes-
ti jokavuotisen kesätapahtumansa hei-
näkuun viimeisenä viikonloppuna. Tällä 
kertaa Lappeenrannassa, kesähotelli Ka-
relia Parkissa. Perinnettä on pidetty yllä 
vuodesta 1983, ja ohjelma noudatti tä-
näkin vuonna jo tutuksi tullutta ja hyväk-
si havaittua kaavaa: ristikoiden ratkon-
taa, tietovisoja, erilaisten pelien pelailua, 
vapaata oleilua ja seurustelua, ruuasta ja 
elämästä nauttimista.

Tapahtuma kesti perjantai-iltapäivästä 
sunnuntaiaamupäivään, ja Sanaseppojen 
paikallisosasto Saimaanmainiot oli saa-
nut tuolle aikavälille mahtumaan myös 
runsain määrin herkullista oheisohjel-
maa meille yli viidellekymmenelle osan-
ottajalle. Heti perjantai-iltana meidät vie-
tiin bussikyydillä lyhyen matkan päähän 
Lemille, missä saimme maistaa hienoa 
perinneruokaa nimeltään särä, eli tunti-
kausia puu-uunissa muhinutta lammasta 
keitettyjen perunoiden kera. Ja lauantai-
na pääsimme ensin kaupunkikiertoajelul-
le ja sitten viettämään iltaa venesatamaan 
ravintolalaiva Prinsessa Armaadalle, jon-
ka tarjoama ruoka oli myös aivan gour-
met-tasoa. Kasvissyöjille annettiin tietysti 
kummassakin paikassa omat murkinansa.

Hellekin hemmotteli. Onneksi hotelli, tai 
ainakin sen toinen puoli, sijaitsi hieman 
varjoisessa paikassa, joten huoneet eivät 
kuumenneet saunan kaltaisiksi, vaikkei il-
mastointia ollutkaan. Saatoimme siis kes-
kittyä täydellä innolla siihen, mitä varten 
olimme paikalle saapuneet: ristikoihin!

Kesäpäivien kohokohta on perinteises-
ti kimpparatkonta, jota on harrastettu jo 
yli kymmenen vuotta. Mestarilaatijat Pek-
ka Joutsi ja Antti Skyttä olivat jälleen val-
mistaneet hyvin visaisen kuvaristikon, 
jossa oli totuttuun tapaan ylimääräinen 
jekku. Tänä vuonna jotkin ristikon ruudut 
tuli täyttää useammalla kuin yhdellä kir-
jaimella. Pääkuvaksi oli piirretty kuusi (siis 
se jouluna koristeltava, ei numero), ja eri 
puolille ristikon ratkaisua ilmestyi tavuja 
KUU, SI ja PUU. Niiden perusteella piti vie-
lä löytää pääkuvalauseeseen sanat LUNA, 
PII ja ANNA.

Ratkaisu suoritettiin viiden hengen jouk-
kueina. Nopein ryhmä selvisi urakasta hie-
man yli tunnissa ja kymmenessä minuu-
tissa. Hitaimmalla porukalla aikaa meni 
miltei kaksi tuntia, mutta loppuun pääsi 
kunnialla sekin.

Tulimme, näimme, viihdyimme. Ensi vuon-
na aiomme tehdä saman uudestaan. Kaik-
ki muutkin ovat tervetulleita. Heinäkuun 
viimeisenä viikonloppuna. Vaasan kupees-
sa, Mustasaaressa. Korsholm på toinen 
kotimainen.

Antti Parkkinen 
antti.parkkinen@ristikkoakatemia.fi

Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä ja mielipi-
teitä osoitteeseen kysymys@ristikkoakatemia.fi

Ristikkoakatemia Facebookissa: 
www.facebook.com/groups/ristikkoakatemia/


