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Vaakasuoraan: 
1. Leivonnaisen privaattiviljat ovat edukseen lehdessä, jossa kuvien terävyys 
on hyvä. (14) 
9. Ristikon alimpia ei huvita pomppia kilpaa. (15) 
10. Taudinalut voivat tarttua häkkilinnusta. (10) 
11. Älä makaa hotellissa koko Tallinnan-matkaasi. (4) 
13. Omatoiminen hoito tepsi tosi hyvin diabetekseen. (9) 
14. Mart etsi maljaa ja törmäsi selkä edellä pikku Vähäkainuun. (5) 
15. Luotan Luostariseeni kuin kuoriainen kuoreensa. (7) 
17. Kansanperinteitä esittelevä puisto oli sokkeloinen, mutta hajuaistimin sinä 
ja ystäväsi löysitte paluutien. (7) 
18. Kun Luther sai kiinnittää teesinsä, hänen luitaan vihlonut levottomuus 
laantui. (7) 
20. Hurmioituneen riemun vallassa seurue laati onnittelukirjeitä. (7) 
21. Mummo potkii papan ajopelejä. (5)  
22. Eipäs Visa ymmärtänyt toimia etunsa mukaisesti, kuten siveä Pasi. (9)  
24. Pensseli heiluu pyhänä, arkena. (4) 
25. Ei kansalllispukuinen pohjalainen omaa pesää halua liata. (10) 
27. Kun totesin murtumat, riensin ostamaan hoitotarvikkeita erikoisliikkeestä. 
(15) 
28. Afgaanien päähineet ovat perinteiset, mutta huvilat kaupunkimaiset. (14) 
 
Pystysuoraan: 
1. Eipä kelvannut enää pula-ajan leipä. Metsäkana sinulla oli, kun 
epäluotettavat talousmiehet ottivat sinut joukkoonsa. (18) 
2. Multa pääsi pieni ääni, kun handusi hipaisi mua. (7) 
3. Lola, Risto, Pipsa, Lisa, Sirpa – polot, kaikki tässä luetellut ovat aivan yksin 
maailmassa. (14) 
4. Paasikivi, Kukkonen ja muut poliittisen ja urheiluväen edustajat muodostivat 
liiton. (9) 
5. Kullanmuru, istu. Otetaan pala mustaa leipää. (9) 
6. Älä moiti ötökkää, joka edistää sienten lisääntymistä. (4) 
7. Hylätään Aleksis Pakarinen tai hyväksytään ne, mitkä kestävät kunnossa 
koko vuoden. (11) 
8. Jäimme ulkomaiselle kentälle, koska olet varaton, arvelen. Ilmene 
uudelleen, ryystät pian samppanjaa omalla paikallasi ja minä omallani. (18) 
12. Asiallista dataa Gunnar jäi kaipaamaan samotessaan pohjoiseen päin 
Kenian länsiäärellä. (7,7) 
16. Donald edisti Poutiaisen tyylillä asiaansa kuin Ossi Runne. (11) 
19. Kompositioiden laatimiselle on pikku este - malta vielä hetki. (9) 
20.  Näinköhän näemme rna-molekyylien merkkejä jo Pangaea-vaiheen 
fossiileissa? (9) 
23. Noidat saattavat nousta aluksi torniin katsomaan, millainen Helsinki on. 
(7) 
26. Sen takana on kourallinen sukulaisiakin. (4)  
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