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Päivälleen 39 vuotta sitten, 21.11.1981, perus-
tettiin Helsingin Kalliossa Sanaristikkoseu-
ra Sanasepot ry. Puuhamiehinä toimivat tuol-
loin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittu 
Veikko Nurmi sekä Iisakin Ristikoiden perus-
taja ja päätoimittaja Paavo I. Lukkaroinen. Pe-
rustajien joukossa olivat myös Erkki Vuokila, 
Pekka Joutsi ja Aulis Lehto, kaikki mittavasti 
suomalaiseen ristikkoelämään vaikuttaneita 
ja edelleen vaikuttavia laatijoita.

Ensimmäiset 15 vuotta olivat laajenemisen 
aikaa. Jäsenmäärä ylitti 1 500 kpl 1990-luvun 
puolivälissä. Siitä lähtien se on hiljalleen ol-
lut vähenemässä ja on tällä hetkellä alle 900. 
Ratkaisevaksi haasteeksi, jota ei vielä ole pys-
tytty ratkaisemaan, on noussut, miten saada 
seuraan uusia nuoria jäseniä. Onko perintei-
sen muotoinen yhdistys- ja seuratoiminta tu-
lossa tiensä päähän? Miten toimintaa pitäisi 
muuttaa, jotta seura pysyisi elinkelpoisena?

Itse olen ollut Sanaseppojen jäsenenä vuo-
desta 1985 lähtien. Samanhenkisten ristik-
koihmisten parissa toimiminen on aina ollut 
antoisaa. Monia kestäviä ystävyyksiä on syn-
tynyt näiden vuosien aikana. On ollut mah-
dollista ponnistella yhdessä itselle tärkeiden 
asioiden edistämiseksi.

Seuran puitteissa on järjestetty paljon yhtei-
siä tilaisuuksia. Laajimmin tunnetut ovat ris-
tikonratkonnan SM-kisat joka toinen vuosi 
vuodesta 1993 lähtien. Tämän vuoden ke-
väälle suunnitellut piti koronan takia siirtää 
hamaan tulevaisuuteen. Myös seuran vuosit-
taiset kesäpäivät ovat keränneet mukavas-

ti alan ihmisiä yhteen. Tältä kesältä nämäkin 
piti siirtää vuodella eteenpäin.

Teemme seurassa aktiivista yhteistyötä Suo-
men tärkeimpien ristikkojulkaisijoiden kans-
sa. Tämä foorumi on mahdollistanut kriitti-
sen keskustelun jatkuvasta ristikoiden laadun 
ja tason parantamisesta. Seuran oma Sana-
seppo-lehti toimii uusien ajatusten ja tehtä-
vien kehittelyn areenana. 

Yksi tärkeä osa ristikkoseuran toimintaa on 
alusta lähtien ollut paikallisten kerhojen pyö-
rittäminen. Eri puolilla Suomea toimii tusinan 
verran paikalliskerhoja, jotka kokoontuvat 
säännöllisesti tärkeiksi katsomiensa ristikko-
asioiden pariin. Monia asioita on kätevä hoi-
taa paikallisesti, niin yhteydenpitoja kuin eri-
laisten tilaisuuksien järjestämistäkin. Kerhot 
vierailevat säännöllisesti toistensa luona ja 
osallistuvat erilaisiin ristikoiden asiaa edistä-
viin hankkeisiin.

Ristikkoakatemia on ristikkoseuran puitteis-
sa toimiva yhteistyöverkosto. Se on jo kah-
deksan vuoden ajan tarjonnut ratkoja- ja laa-
tijavalmennuksia niin kurssimuotoisesti kuin 
etänä. Se on käynnistänyt Helsingin yliopis-
ton suomen kielen laitoksen kanssa ristikoi-
den perustutkimusta. Se on yhdessä ristik-
kokustantajien kanssa kaavaillut ristikoiden 
kehittämislinjoja.

Jos seuraan liittyminen kiinnostaa, toivotam-
me Sinut lämpimästi tervetulleeksi! Vuoden 
jäsenmaksu on 23 €, alle 18-vuotiaille ja 65 
vuotta täyttäneille 19 €. Liittyminen sähkö-
postitse: sihteeri@sanasepot.fi 

Vuoden päästä ristikkoseura juhlii 40-vuotis-
ta taivalta!

Antti Skyttä 
antti.skytta@ristikkoakatemia.fi 
Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä ja mielipi-
teitä osoitteeseen kysymys@ristikkoakatemia.fi

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


