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VAAKASUORAAN:
1. Kuljeta pois rengas, ilmanliikutin ja muut kulkuneuvot, koska rinteen alla olet vaarassa joutua 
järkäleiden murskaamaksi. (14)
9. Naapureissa naureskellaan, että kun on oikein saita, hiiva, silli ja traktorit ovat ainoat Etelä-
Pohjanmaan Osuuskaupasta ostettavat artikkelit. (15)
10. Maaliskuussa hiihtäjä huomasi vanhan kikan toimivan. (10)
11. Alistetussa asemassa Australiassa tai Englannissa sekä Amerikassa. (4)
13. Lastesi genomi esiintyy osittain myös vaimossasi ja hänen veljessään. (7)
15. Kaukaa idästä kerrotaan, että nyt on syösty julma keisarinna rytinällä alas valtaistuimelta. (7)
16. Yritit selviytyä ilman apua. (4)
17. Rämelinnun on vallan ylivoimaista päästä lentoon. (10) 
20. Kulta, torstaina tantereet tai suurenmoiset mantereet aukeavat, kun vain ojennat kätesi. (15)
21. Kun laskeuduin kotimaan keskuskentälle, vihelsin kivan, taannoin hyvinkin suositun 
sävelmän. (14)

PYSTYSUORAAN:
1. Laihat veljet kertoivat saatavikseen velat ja lehti julkaisi tiedon totena. (12)
2. Kun tein osuuteni isien vanavedessä, julkisuuteen kohottava reitti avautui toisien uusien 
yrittäjien joukossa. (13)
3. Katkerasti itki pihi vanhus, kun lähipiirin imagon ylläpitämiseksi piti hiki päässä hankkia 
ruohoa ja kukkapaitoja. (8)
4. Kyseinen Laven on kuin lokakuinen yö. (5)
5. Ihan perustuntemusten varassa on ainakin väliaikaisesti Ilmari Saarelainen torstaina tai 
perjantaina. (7)
6. Koska liikun enimmäkseen veden varassa, ei uraani pilkka haittaa. (4)
7. Soittimen osien lisääntynyt myynti voi palkita rankan nettikampanjoinnin. (13)
8. Karju: maitorauhaset armeija tarvitsee, kyllä Italiassa Häkämiehen sotilasarvon merkki on 
saman väärti kuin tupakkakäärön jämä. (12) 
12. Armoa, hus, mene peto pois emon ja poikastesi luokse! (8) 
14. Manu sai paidan ja Mia asun samasta kankaasta uudella koneellaan. (7)
18. Minkä avulla kaarrat tien mutkien mukaan? (5)
19. Kävin kylpemässä lipeävedessä. (4)

OHJE 4: SANALEIKIT
Näitä on monenlaisia eikä kattavaa ohjekokoelmaa kannata edes yrittää antaa. Tässä muutamia.
-’Ämmä nappasi paljon puuta. (5)’ Ämmä nappasi eli m otti. Motti on paljon puuta.
-’Kuudes oli tiellä, Hellsten, mutta katkaisit ankkurina maalinauhan. (12)’ VI esti, Voitto, yhdessä jälkiosan 
viittaama VIESTIVOITTO.
-’Musiikissa on tärkeää rekisteröidyn yhdistyksen ja toiminimen yhteistyö. (5)’ RY ja TMI yhdessä ovat 
musiikissa tärkeä RYTMI.
-’Tunsit elämyksellisesti aamunsarastukset. (4)’ Tunsit elämyksellisesti eli koit, KOIT on myös 
aamunsarastusten synonyymi.
-’Eli puussa ja taapertaa torilla. (4)’ PUUhun laitetaan sisälle l (lyhenne sanalle eli), saadaan PULU, joka 
taapertaa torilla.
OHJE 5: YHDISTELMÄT
Vihjeissä on usein osia useammasta kuin yhdestä vihjetyypistä. Vihjeitä voi myös olla useampia.
-’Lienee puhe pollesta. Heidän jälkeensä pitää olla. (4)’ Tässä on useampi vihje. Kätkönä puHE POllesta 
löytyy HEPO ja myös jälkiosasta HE, ja heidän jälkeensä P.O.(pitää olla), yhdessä HEPO. Polle on suora 
vihje.
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16 Nimi, osoite, puhelin- ja tilinumero:

Jos voitan, valitsen [ ] 20 euroa [ ] t-paidan, ympäröi koko: S  M  L  XL  XXL  XXXL.
[ ] Haluan paitaani voittaja-painatuksen etunimelläni.
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Jos voitan, valitsen [ ] 20 euroa [ ] t-paidan, ympäröi koko: S  M  L  XL  XXL  XXXL.
[ ] Haluan paitaani voittaja-painatuksen etunimelläni.


