SANARISTIKKOSEURA SANASEPOT ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
YLEISTÄ
Sanaristikkoseura Sanasepot ry:n 40. toimintavuosi oli edelleen poikkeuksellinen COVID-19
pandemian takia ja aiheutti haasteita ja muutoksia seuran toimintaan. Hallitus jatkoi toimintaansa
uudella kokoonpanolla. Seura on saanut hyvin näkyvyyttä Ristikkoakatemian tiimoilta.
Seuran henkilöjäsenmäärä vuoden 2021 lopussa oli 827. Laskentatapaa on muutettu edellisistä
vuosista. Aikaisemmin ei-maksaneet on vähennetty ilmoitetusta jäsenmäärästä, mutta nyt näin ei ole
tehty, koska todellisuudessa nämä henkilöt erotetaan seurasta vasta vuoden ensimmäisessä
hallituksen kokouksessa. Vaikka jäsenmäärä näyttää siis viime vuotta hieman suuremmalta, on se
todellisuudessa jonkin verran laskeva. Yhteisöjäseniä on tällä hetkellä 6 kpl, mikä on yksi enemmän
kuin edellisenä vuonna.

VUOSIKOKOUS
Helsingissä, Business Meeting Park, Forum Campuksessa 27.2.2021 pidettyyn vuosikokoukseen
osallistui 14 jäsentä, joista 9 etänä.
Hallituksesta olivat erovuorossa Pasi Paavilainen ja Tuomo Sajaniemi. Heidät molemmat valittiin
uudelleen. Hallituskausi on kolme vuotta. Varajäseniksi yhdeksi vuodeksi valittiin Marko
Rosenberg ja Juha Kukkonen.

HALLITUS
Hallitus piti seitsemän pöytäkirjattua kokousta. Puheenjohtajana niistä kuudessa toimi Elina
Rosenberg ja yhdessä Pasi Paavilainen. Seuran varapuheenjohtajana toimi Pasi Paavilainen. Muut
hallituksen jäsenet olivat Tuomo Sajaniemi, Antti Ylönen, Kaarina Luukkonen, Martti Nurmela ja
Jari Keränen. Varajäseninä toimivat Marko Rosenberg ja Juha Kukkonen. Sihteerinä toimi Tuomo
Sajaniemi ja kirjanpitäjänä Ritva Huoman.
Hallituksen kokouksiin on Ristikkoakatemian edustajana osallistunut Antti Skyttä.
Myös Erkki Vuokila on osallistunut osaan kokouksista.
Seuran hallinnossa perustoiminnot on siirretty kokonaan digitaalisen aikaan.
Toiminnassaan hallitus on pitänyt ohjenuoranaan seuraavaa visiota yhdistyksestämme:
Paikallisesti ja valtakunnallisesti aktiivinen, verkostoituva, tunnettavuuttaan lisäävä ja helposti
lähestyttävä seura.
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TOIMINTA ERI PAINOPISTEALUEILLA
Toiminnalle valittiin neljä painopistealuetta.
Toiminta painopistealueittain:

1. OMAT MEDIAT
Sanaseppo-lehti
Toimintavuonna julkaistiin yhteensä neljä lehteä, joissa oli runsaasti uutisia sekä juttuja ristikoiden
tiimoilta. Lehden koko on vakiintunut 104-sivuista juhlalehteä lukuun ottamatta 32 sivuun. Lehden
tekoa vaikeutti ja rasitti koko vuoden ajan päätoimittajan puuttuminen. Ristikoita ja muita tehtäviä
oli ratkottavana 170 kpl eli juhlalehteä lukuun ottamatta 26 kpl/ lehti. Artikkeleita ja haastatteluja
oli noin 50 kpl, avustajia lehdellä oli lehteä kohden noin 30.
Lehden ulkoasu ja painatus on nelivärinen. Laatijoilta saadaan tehtäviä edelleen myös
mustavalkoisena eikä lehti pyrikään siihen, että kaikki tehtävät olisivat nelivärisiä.
Lehden toimituskunta ei ole kokoontunut vuoden aikana kertaakaan, mutta verkossa keskustelu
toimii lehden työstön aikana hyvin.
Lehden paino kilpailutettiin vuoden 2021 alussa ja tällä saatiin aikaan huomattavat kustannussäästöt
edellisiin vuosiin verrattuna. Lisäksi myös lehden postituksessa saatiin aikaan suuri säästö
muuttamalla postitus asiakassuoraksi. Sanaseppo-lehden painosmäärä on noin 850 kappaletta.
Lehdellä ei koko vuoden aikana ollut vastaavaa päätoimittajaa. Vt. päätoimittajana on toiminut Juha
Hyvönen. Uutta päätoimittajaa on etsitty koko vuoden ajan. Ristikkotoimittajana ja taittajana toimi
Juha Hyvönen. Lehden toimikunnassa ovat vuonna 2021 toimineet lisäksi Erkki Vuokila, Antti
Ylönen. Artikkeleja on oikolukenut Sari Kuure. Koeratkojina toimivat Juhani Heino, Juha
Kukkonen ja Antti Ylönen. Sanasepot 1/21 ja 2/21 painoi Eura Print Oy, Sanasepon 3/21 Newprint
Oy ja 4/21 Punamusta Oy.

Verkkosivut
Antti Ylönen, Tuomo Sajaniemi ja Elina Rosenberg ovat vastanneet verkkosivujen päivittämisestä
ja täydentämisestä. Vuoden aikana verkkosivujen sisällöllinen vastuu on ollut Antti Ylösellä.
Verkkosivuilla on linkki Ristikkoakatemian sivuille.
Verkkosivulla sanasepot.fi on julkaistu etupäässä ylläpidon itse tuottamaa aineistoa.
Tapahtumajärjestäjiltä ja toimijoilta on saatu pyynnöistä huolimatta vain vähän aineistoa.
Verkkosivujen rooliksi on toistaiseksi otettu lähinnä yhdistyksen perustietojen ja toiminnan esittely.
Ristikkoakatemialla on oma sivunsa www.ristikkoakatemia.fi. Sivuista on vastannut Tuomo
Sajaniemi.
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Sosiaaliset mediat
Seuran Facebook-sivujen tykkääjämäärä jatkoi tasaista kasvuaan vuonna 2021. Vuoden
loppupuolella tykkääjien määrä on n. 320 henkeä.
Sivuilla on kerrottu seuran tapahtumista sekä tiedotettu paikalliskerhojen tapaamisista ja niiden
aikataulujen muutoksista. Lisäksi sivulla on mainostettu tulevia tapahtumia.
Lisäksi sivuilla on tiedotettu monista koronaepidemian aiheuttamista muutoksista seuran
toimintaan. Facebook-sivuista ovat vastanneet Elina Rosenberg ja Tuomo Sajaniemi.

2. PAIKALLISKERHOTOIMINTA
Paikalliskerhot
Paikalliskerhot toimivat 11 paikkakunnalla: Helsinki, Hämeenlinna, Kajaani, Lahti, Lappeenranta,
Mikkeli, Pori, Tampere, Turku, Uusikaupunki ja Vaasa.
Koronavirus aiheutti myös vuonna 2021 paljon muutoksia paikalliskerhojen kokoontumisiin.
Viranomaisten asettamat kokoontumisrajoitukset sekä rajoitukset ravintoloiden aukioloajoissa
aiheuttivat peruutuksia ja muutoksia.
Tapaamisten muutoksista on tiedotettu Sanasepossa, seuran verkkosivuilla ja Facebookissa.
Osa paikalliskerhoista teki keskenään yhteistyötä ja vieraili toistensa kokouksissa.
Uusien paikalliskerhojen käynnistymistä ajatellen hallitus valmisteli ehdotuksen lähetettäväksi
joidenkin kaupunkien jäsenille. Heiltä toivotaan yhteydenottoa hallituksen nimeämään jäseneen,
jonka kautta nämä saavat yhteyden toisiinsa. Ehdotus lähetetään, kunhan koronatilanne rauhoittuu
ja kerhokokoontumiset ovat turvallisia.
Paikalliskerhojen vetäjien tapaaminen pyritään järjestämään 2–3 vuoden välein. Tapaamista ei
järjestetty kuluneena vuonna.
Paikalliskerhotoiminnasta ovat vastanneet Pasi Paavilainen, Martti Nurmela ja Kaarina Luukkonen.

Kesäpäivät
Kesäpäivät järjestettiin 31.7. – 2.8.2021 Mustasaaressa Hotelli Valloniassa.
Kesäpäiville osallistui 35 henkilöä ja järjestelyistä vastasivat Vaasan paikalliskerhosta Taina
Puurunen ja hallituksen vastuuhenkilönä Elina Rosenberg.

Kirjastoyhteistyö
Toistaiseksi viimeisin ristikkoaiheinen kirjastonäyttely ennätettiin järjestää Helsingin
Tapulikaupungin kirjastossa vuonna 2020 juuri ennen kuin koronarajoitukset tiukkenivat sulkien
kirjastojen ovet.
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Vuoden 2021 aikana näyttelyitä ei pystytty sanotusta syystä järjestämään, mutta vuoden
loppupuolella päästiin sopimukseen Helsingin Malmin, Pukinmäen ja Puistolan kirjastojen kanssa
tammi-maaliskuussa 2022 järjestettävistä näyttelyistä. Tarkempia tietoja niistä löytyy vuoden 2022
toimintasuunnitelmasta.

3. RISTIKKOAKATEMIA
Vuosi 2021 oli Ristikkoakatemian yhdeksäs täysi toimintavuosi. Päävastuuhenkilöinä toimivat
vuoden aikana Antti Skyttä ja Pasi Paavilainen.
Toisena vuotena peräkkäin korona vaikutti kaikkiin toimintoihin. Merkittävien hankkeiden
toteuttamista siirrettiin tulevaan vuoteen – jos korona antaa niihin silloinkaan mahdollisuuden.
Koulutuksessa jatkettiin etävalmennuksia. Laatijavalmennuksia käynnistyi tasaiseen tahtiin, vuoden
aikana yhteensä neljä kappaletta. Yksi valmennus tuli maaliin, kahdessa valmennettava keskeytti
valmennuksen, yksi valmennus jatkui vuodenvaihteen yli. Ratkojavalmennuksia ei käynnistynyt.
Laatijavalmennuksen jatkovalmennusta alettiin rakentaa. Puitteet ovat olemassa, yksityiskohtien
hionta on vielä kesken. Tutkimustyössä odoteltiin edelleen Helsingin yliopiston siirtymistä
normaaliin työskentelyrytmiin.
Ilta-Sanomien viikonloppunumerossa ilmestyvän Ristikkoakatemian palstan julkaisemista jatkettiin
normaaliin tapaan. Toimintavuoden aikana julkaistiin yhteensä 52 palstatekstiä. Vuoden viimeisen
palstan järjestysnumero palstan julkaisemisen koko jaksolta oli 483. Palstaa kirjoittivat Antti Skyttä,
Antti Parkkinen, Riitta Rustari ja Pasi Paavilainen.

4. KILPAILUTOIMINTA
Ristikko SM 2021
Ristikko SM 2021 oli tarkoitus järjestää uudella konseptilla vuoden 2021 aikana. Koronatilanne
pakotti kuitenkin siirtämään kilpailua edelleen vuoteen 2022, jolloin kisa pystytään toivottavasti
järjestämään.

Piilosana SM 2022
Järjestelyjä ei aloitettu, vaan kilpailu tulee siirtymään vähintään vuoteen 2023 riippuen siitä, milloin
Ristikko SM pystytään järjestämään.

Koululaisten Ristikko SM 2022
Kilpailun järjestelyt aloitettiin toivoen että koronatilanne antaa mahdollisuuden kilpailun
järjestämiselle. Äidinkielen opettajain liiton kautta toimitettiin tiedote kilpailusta. Kilpailun ristikot
ovat Erkki Vuokilan laatimia ja Heli Kärkkäisen toteuttamia.
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MUU TOIMINTA
Koronan takia Sanaseppo-risteilyä ei voitu järjestää.

Arkistointi
Kaikki perushallinnon tuottama aineisto, kuten pöytäkirjat ja niiden liitteet, on tehty sähköisessä
muodossa ja siirretty sellaisenaan arkistoon. Vanhaa paperilla olevaa aineistoa, kuten Sanaseppolehtiä, yhdistykseen liittyviä lehtileikkeitä ja paperivalokuvia, on skannattu ja tallennettu arkistoon.
Seuran arkisto sijaitsee Akaan Toijalassa. Fyysisen aineiston osalta arkistosta on vastuussa Elina
Rosenberg ja sähköisen aineiston osalta Tuomo Sajaniemi.

Apurahat
Vuoden 2021 aikana seura haki apurahaa, jonka avulla voitaisiin järjestää toimintaa kolmelle eri
kohderyhmälle; koululaisille, vanhuksille ja maahanmuuttajille.
Apurahaa haettiin Suomen Kulttuurirahastosta. Kulttuurirahaston apurahan saanti selviää
alkuvuodesta 2022.

Talous
Seura teki niukasti positiivisen tuloksen jäsenmaksukertymän pysyessä maksun korotuksesta
johtuen suunnilleen samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden. Tämä selittyy jäsenmäärän
pienenemisen lisäksi sillä että jäsenistöä siirtyi jatkuvasti enemmän ikänsä takia alhaisempaan
maksuluokkaan. Tilikauden voitto oli 446,80 €, mikä poikkeaa jonkin verran talousarviosta. Tähän
vaikuttivat se, että tapahtumia ei voinut edelleenkään järjestää. Vaikka Sanaseposta julkaistiin
joulukuussa erikoispaksu juhlanumero, jonka painatus oli huomattavasti normaalilehteä kalliimpaa,
säästettiin lehden postikuluissa edelliseen vuoteen nähden. Hallituksen vuoden 2020 peruuntuneen
työkokouksen ruokailu siirrettiin tammikuun kokouksen yhteyteen ja tämä selittää pääosin budjetin
ylittymisen kokous- ja matkakulujen osalta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin
matkustusohjesäännön mukaisia matkakuluja oman auton käytön mukaan johtuen
epidemiatilanteesta.
Käytettävissä olevat rahavarat ovat tilinpäätöksessä 28 513,64 €.
Seuran talous on tällä hetkellä kunnossa.

Hämeenlinna 5.2.2022
Sanaristikkoseura Sanasepot ry:n hallitus
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