SANARISTIKKOSEURA SANASEPOT ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
YLEISTÄ
Vuosi 2022 on seuran 41. toimintavuosi.
Toiminnalle hallitus on määritellyt neljä painopistealuetta, joita kutakin käsitellään seuraavassa
erikseen.
Sanaristikkoseuran hallituksen tavoite on jäsenmäärän kasvattaminen, jonka vaikutuksesta
pystytään ylläpitämään nykytilanteen mukaista monipuolista toimintaa. Tämän tavoitteen
saavuttamiseksi järjestetään vuoden 2021 loppupuolelta vuoden 2022 tammikuun puoleenväliin
kestävä liittymiskampanja. Muista keinoista keskustellaan hallituksessa vuoden 2022 aikana.
Hallituksen toimintaa ohjaa yhteisesti määritelty visio:
Paikallisesti ja valtakunnallisesti aktiivinen, verkostoituva, tunnettavuuttaan lisäävä ja helposti
lähestyttävä seura.
Tunnettuustyöryhmä jatkaa työtään mahdollisimman hyvän tiedottamisen ja uutisoimisen
aikaansaamiseksi.
Tunnettuustyöryhmässä
ovat
edustettuna
Sanaseppojen
hallitus,
Ristikkoakatemia, Sanaseppo-lehti, verkkosivut ja Facebook. Työryhmä kokoontuu tarpeen
mukaan.
Hallitustyöskentelyssä noudatetaan vähintään kahden vastuuhenkilön käyttöä eri painopistealueilla.
Seuran hallinto tapahtuu kokonaan digitaalisesti.

PAINOPISTEALUEET
1. OMAT MEDIAT
Sanaseppo-lehti
Sanaseppo -lehti ilmestyy edellisten vuosien tapaan neljä kertaa vuoden aikana. Lehden sivumäärä
on vakiintunut noin 36:een. Lehdessä julkaistaan pääasiassa ristikoita ja ristikoihin liittyviä
artikkeleita. Lehti on nelivärijulkaisu.
Sanaseppo-lehti toimii seuran virallisena tiedottajana. Lehti jatkaa yhdistyksen virallisena
jäsenlehtenä eikä pyri kaupallisille markkinoille. Lehden merkittävä tehtävä on yhteisen vision ja
strategian välittäminen koko jäsenistölle. Lehti toimii myös yhdessä verkkosivujen ja Facebookin
kanssa foorumina, jossa kuka tahansa voi antaa palautetta, ehdotuksia ja ideoita seuran toiminnan
kehittämiseksi ja jäsenmäärän lisäämiseksi.
Lehteen etsitään uutta päätoimittajaa. Lehden toimikunta pidetään toistaiseksi samana kuin
aikaisemmin.
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Vastuualueet ovat:
Päätoimittaja, johon tässä kohtaa ei vielä ole nimeä, artikkelien koostaminen, aikataulut,
kirjapainoyhteistyö lehden painotyön ja aikataulujen osalta.
Erkki Vuokila, päätoimittajan varahenkilö
Juha Hyvönen, ristikkotoimittaja/taitto, vt. päätoimittaja
Antti Ylönen, yhteys verkkosivujen ylläpitoon
Sari Kuure, artikkelien oikoluku ja kielentarkistus
Juha Kukkonen, koeratkonta
Koeratkonnassa avustajana toimii myös Juhani Heino.
Kirjapainoyhteistyöstä muilta osin vastaa seuran hallitus.
Vastauksia ja ratkojapalautteita käsittelevät Riitta Rustari ja Tuomas Lähteenmäki.
Lehden painatuksesta vastaa Punamusta Oy.
Laatijayhteistyölle kirjoitetaan uusi erillinen suunnitelma, ottaen huomioon tulevan
tarkastajaoppaan ohjeistukset ja esimerkiksi painotekniikan vaatimukset. Vanhojen Sanaseppojen
digitointi aloitetaan tämän vuoden aikana.

Verkkosivut
Tiedotamme sivuilla ajankohtaisista asioista, kerromme Sanaseppo-lehden ilmestymisistä ja
kaikesta muusta akuutista tai muuten mielenkiintoisesta sanaseppoiluun liittyvästä. Juttuvinkkejä
voi esittää sivujen ylläpidolle.
Omat mediat -työryhmä yrittää lisätä aineiston saamista sanasepot.fi-sivuille. Sisällöllinen ylläpito
on valmiudessa lisäämään aineistoja, kun niitä saadaan. Työryhmä selvittää mm. mahdollisuutta
lähettää tapahtumatietoja keskitetysti sähköisellä lomakkeella sanasepot.fi:n kautta ja luoda
tapahtumakalenteri.
Sekä Sanaseppojen oma että Ristikkoakatemian verkkosivu ovat toiminnassa ja ne on linkitetty
keskenään.
Jäseneksi liittyminen ja maksaminen sekä lahjatilauksen teko yritetään tehdä selkeämmäksi.
Jäsenmaksun voisi maksaa liittymisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla, ja samaa maksutapaa
voisi käyttää esimerkiksi kalenterien ja muiden tuotteiden maksamisessa.

Sosiaaliset mediat
Facebook-sivujen toimintaa kehitetään ja monipuolistetaan vuoden 2022 aikana. Sivuilla tiedotetaan
seuran toiminnasta ja tapahtumista sekä paikalliskerhoasioista. Keskustelu sanaristikkoasioista on
tervetullutta sivuille. Myös Ristikkoakatemia on Facebookissa.

2. PAIKALLISKERHOTOIMINTA
Paikalliskerhot
Toimintavuoden alussa 2022 paikalliskerhoja toimii kaikkiaan 11. Paikalliskerhoilla on omat
kerhokohtaiset vakiintuneet toimintamuotonsa sekä kokoontumisaikataulunsa. Pitkittynyt
koronatilanne tulee edelleen aiheuttamaan muutoksia paikalliskerhotoimintaan.
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Seura tukee uusien paikalliskerhojen perustamista ja toiminnan käynnistämistä parhaan kykynsä
mukaan. Paikalliskerhotoiminnan laajentamiseksi hallitus on laatinut kirjeen jäsenmäärältään
otollisten kaupunkien jäsenille. Kirje lähetetään, kunhan koronatilanne hellittää sen verran, että
kerhotoimintaa voidaan turvallisesti aloittaa.
Ideoidaan yhteistyötä Ristikkoakatemian kanssa. Ristikkoakatemian edustaja voi vierailla
paikalliskerhon tapaamisessa esittelemässä toimintaa. Paikalliskerhojen oman ideoinnin ja tarpeiden
mukaisesti voidaan suunnitella esimerkiksi pienimuotoisia ja räätälöityjä ratkonta- ja
laatijakoulutuksia.
Paikalliskerhovetäjien seuraavan tapaamisen ajankohtaa selvitetään. Tutkitaan mahdollisuutta
järjestää tapaaminen vuoden 2022 aikana.
Kirjastoyhteistyön kehittämistä jatketaan. Suunnitelma tähtää aikaisempaa tehokkaampaan
jäsenrekrytointiin. Ristikkonäyttelyitä pyritään järjestämään muillakin paikkakunnilla.
Paikalliskerhoyhteyshenkilöt auttavat järjestelyissä tarvittavin osin.

Kesäpäivät
Valmistellaan vuoden 2022 kesäpäiviä, jotka järjestetään Espoossa, Hotelli Korpilammella 29.7.31.7. Järjestelyistä vastaa Pääkaupunkiseudun paikalliskerho. Hallituksen puolelta kesäpäivistä on
vastuussa Elina Rosenberg
Etsitään paikka vuoden 2023 kesäpäiviä varten.

Kirjastoyhteistyö
Vuoden 2021 lopulla saatiin sovittua kolmen Helsingin kirjaston kanssa noin kuukauden pituiset
ristikkonäyttelyt. Ne ovat tammi-maaliskuussa Malmin, Pukinmäen ja Puistolan kirjastoissa. Tätä
kirjoitettaessa Malmin näyttely on parhaillaan käynnissä, mutta on vielä liian aikaista arvioida
tutustujien ja jäseneksi hakijoiden määriä.

Yhteistyö koulujen kanssa
Seura on päättänyt jatkaa yhteydenpitoa koulujen kanssa ristikkotietoisuuden lisäämiseksi.
Toimintaa pyritään jatkamaan heti kun koronatilanne antaa siihen mahdollisuuden.

3. RISTIKKOAKATEMIA
Vuonna 2022 Ristikkoakatemia täyttää 10 vuotta, 6.10.2022. Tuon syntymäpäivän ympärille
keskitetään joukko yhteistyö- ja tunnettuustoimenpiteitä. Muuten toiminta seuraa vakiintuneita
muotoja. Ristikkoakatemialle ”rekrytoidaan” uusia toimijoita.
Koulutusta jatketaan vakiintunein muodoin. Tarjotaan sekä laatija- että ratkojavalmennusta. Kun
koronan ote hellittää, yritetään järjestää perinteisiä kursseja. Tavoitteena on yksi ratkojakurssi ja
yksi laatijakurssi vuoden aikana. Mietitään myös, löytyisikö aivan uudenmuotoisia ja -sisältöisiä
valmennuksia. Kursseja markkinoidaan aiempaa aktiivisemmin. Etsitään uusia kurssipaikkoja.
Vastuuhenkilöt: Antti Skyttä, Pasi Paavilainen, Riitta Rustari.
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Tutkimuksen pääpainopiste on yhteistyö Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen kanssa.
Koronasta huolimatta yritetään saada käynnistettyä ainakin yksi opinnäytetutkimus. Etsitään uusia
tutkimuksesta kiinnostuneita henkilöitä, joita voitaisiin kytkeä yhteistyöhön Ristikkoakatemian
kanssa.
Työstetään palkitsemisjärjestelmä valmiiksi niin, että sen mukaan voidaan suorittaa ensimmäiset
palkitsemiset akatemian 10-vuotispäivän kunniaksi.
Tunnettuuden osalta jatketaan oman palstan julkaisemista Ilta-Sanomien viikonloppunumeroissa.
Järjestetään erillinen tunnettuuskampanja 10-vuotisjuhlien tiimoilta.
Akatemian palveluita pyritään kehittämään eteenpäin. Ristikoiden arviointitiimi jatkaa
toimintaansa. Tarjotaan julkaisijoille vuoden aikana ”tutustumistarjouksia”: mitä kaikkea ristikoista
voidaan ja olisi hyvä arvioida?
Kehitetään uusia laatijoille ja ratkojille suunnattuja palveluita. Osallistutaan paikalliskerhojen
kokouksiin. Kehitetään näitä varten oma ”ohjelmapaketti”, jota toteutetaan kokouksissa.
Järjestetään erityinen 10-vuotisjuhlakokous yhteistyökumppaneille. Siellä hahmotetaan yhdessä
Ristikkoakatemian tulevia linjoja ja toimenpiteitä.
Ristikkoakatemian päävastuuhenkilö vaihtuu. Antti Skyttä luovuttaa viestikapulan Pasi Paavilaiselle
10-vuotisjuhlassa.

4. KILPAILUTOIMINTA
Ristikko SM 2022
Ristikko SM 2022 toteutetaan seuran omin talkoovoimin.
Erillisiä alkukarsintoja ei järjestetä vaan kilpailuun voi ilmoittautua vapaasti. Osallistujat otetaan
mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kilpailussa on tänä vuonna osallistumismaksu, jolla pyritään
kattamaan kilpailun järjestelyistä aiheutuneet kustannukset. Sponsorien/yhteistyökumppanien
etsimistä jatketaan.
Kilpailutapahtuma pyritään järjestämään vuoden 2022 aikana Helsingissä.

Koululaisten Ristikko SM 2022
Kilpailu pyritään järjestämään syksyllä 2022.

Piilosana SM 2023
Selvitetään kilpailun järjestämismahdollisuuksia ja aloitetaan valmistelut tarvittaessa.

MUUTA
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Jäsenmaksun viitenumero uudistetaan vuodelle 2022. Aikaisemmin jäsenmaksu on suoritettu
vuodesta toiseen samalla viitenumerolla, joka on toiminut myös jäsennumerona. Jatkossa
jäsennumero säilyy, mutta viitenumeroon sisällytetään jäsenyyden vuosiluku. Näin jäsenmaksut
saadaan kohdistettua oikein.
Yhdistys lisää vuorovaikutteista viestintää etenkin uusille ja vasta lyhyen aikaa jäseninä olleille.
Koronarajoituksien takia monet tapahtumat on jouduttu peruuttamaan ja siirtämään, jonka takia
yhdistyksen toimintaan tutustuminen ja mukaan tuleminen ei ole mahdollista kuten aikaisemmin.
Sanaseppo-risteily on tarkoitus järjestää, jos koronarajoitukset ja laivojen liikennöinnin supistamiset
eivät sitä estä. Risteilyä varten kootaan tiedotuslista, jolle kiinnostuneet voivat ilmoittautua.

Talous
Varsinkin lehden paino- ja postituskustannusten aiheuttamien säästöjen takia jäsenmaksupainetta ei
tänä vuonna ole. Hallitus esittää jäsenmaksujen pitämistä ennallaan. Jäsenmaksut ovat siis vuonna
2022 24,00 € ja 20,00 €.
Seuran talousarvio vuodelle 2022 lähtee siitä, että jäsenmäärä säilyy suurin piirtein ennallaan ja
lisärahoitusta hankitaan toteuttamalla seinäkalenteri vuodelle 2023. Lisäksi seuran varastossa
olevien vanhojen Sanaseppo-lehtien myyntiä jatketaan edelleen. Myös muita mahdollisia
tulonhankintamuotoja mietitään. Näillä toimenpiteillä seuran maksuvalmius pyritään pitämään
ennallaan ja tekemään lievästi voitollinen tilinpäätös.

Arkistointi
Kaikki perushallinnon tuottama aineisto, kuten pöytäkirjat ja niiden liitteet, tehdään sähköisessä
muodossa ja siirretään sellaisenaan arkistoon. Vanhaa paperilla olevaa aineistoa, kuten Sanaseppolehtiä, yhdistykseen liittyviä lehtileikkeitä ja paperivalokuvia, skannataan ja tallennetaan arkistoon.
Akaassa olevaa arkistotilaa käytetään myös eri tapahtumissa tarvittavan aineiston varastona.

Apurahat
Apurahojen anomista jatketaan edelleen vuonna 2022.
Hämeenlinna 5.2.2022
Sanaristikkoseura Sanasepot ry:n hallitus
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