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Elämääni on nyt 26 vuoden ajan kuulu-
nut Sanaristikkoseura Sanasepot ry ja 
täytyy sanoa etten ole katunut liittymis-
päätöstä kertaakaan.

Ensimmäisen kerran törmäsin seuraan 
luultavasti joko Iisakin ristikoiden San-
asepposivuilla tai Hesarin kolumnistin 
Piin palstalla. Tilasin jopa näytelehden 
löydettyäni osoitetiedot jommastakum-
masta.

Ensikosketus ei vielä koukuttanut mutta 
Ilta-Sanomien ja Sanaseppojen järjestä-
mä ristikkokisa sitten sitäkin lujemmin. 
Kisoissa tapasin paljon seppoporukkaa 
ja ymmärsin, että ristikkoharrastajia on-
kin enemmän kuin kuvittelin, kotikulmil-
lani olin ollut aika lailla yksinäinen susi.

Ristikko- ja työkaverini Hilpan kanssa 
sitten liityimme kisojen jälkeen seuraan 
ja toisiamme rohkaisten lähdimme en-
simmäisen kerran paikalliskerhon ko-
koukseen. Päädyimme keskelle hallituk-
sen kokousta mutta eipä hätää: ”Istukaa 
kuuntelemaan”, sanoi pj Antti Skyttä.

Loppukesällä lähdimme ensimmäisen 
kerran myös kesätapaamiseen Turkuun 
ja vietimme sateisen päivän risteilemäl-
lä Ukko-Pekalla Naantaliin ja takaisin. Ta-
pasimme esim. Aulis Lehdon, legendaa-
risen Hesari-laatijan.

Ilmeisesti olin jotenkin jäänyt hallituk-
sen mieleen, koska seuraavaksi soitti 
Vuokilan Erkki ja pyysi minua MTV:n aa-
mutv:n lähetykseen Antin kaveriksi. Ant-
ti puhui ja minä ratkoin. Siitä ei kauheas-
ti ole muistikuvia mutta onneksi sen näki 
myöhemmin illalla nauhalta.

Seuraava soitto tulikin sitten Antilta. 
Hän pyysi minua seuran sihteeriksi ja sii-
nä puuhassa vierähtikin sitten 25 vuotta. 
Tämän vuoden alussa vaihdoin sihtee-
riyden sitten hieman vähemmän – mut-
ta vain hieman – työlääseen kilpailusih-
teerin hommaan.

Sanaseppojen mukana olen kiertänyt 
Suomea kesäpäivillä varmasti enem-
män kuin olisin itsekseni saanut aikai-
seksi. On käyty Kajaanissa parikin ker-
taa, ajeltu losseilla Houtskariin, lennetty 
Ouluun, junailtu Poriin, Iisalmeen, Ähtä-
riin, Lappeenrantaan. Katseltu kosken 
juoksutusta Imatralla, tutustuttu Hä-
meen linnaan, vietetty nuotioiltaa Kuus-
kajaskarilla.

Sanaseppojen mukana on myös risteilty 
Tukholmaan jo yhdeksänä keväänä, syö-
ty hyvin, viisastuttu tietokilpailuissa ja 
tutustuttu muihin seppoihin pitkinä iltoi-
na Atlantis-baarissa.

Paljon muutakin kivaa liittyy Sanasep-
poihin mutta niistä lisää joskus toiste.

Kaunista syksyä kaikille!
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