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Vaakasuoraan
1. Viikonloppu alkaa ja loppuu

puhdistautumisella. (4)
3. Opettajanne kertoo, mitä puita

rehevä mäensivu kasvaa. (10)
10. Kyllä nauru loppui, kun tuhka-

astia tuotiin esiin. (5)
11. Miksi Rahikainen noin huutaa?

Kutsuu varmaankin sotilaskotisi-
sarta. (9)

12. Kylläpä vetolaatikoissa oleva
kortisto lapsia kiinnostaa. (14)

14. Geologi kairasi suokorpea. (9)
16. Hitaasti käy matka ilmassa. (5)
18. Jalo miete ei kannata taistelua,

päinvastoin. (5)
19. Vallattomia voivat olla naiset

ennen häitään, häiden jälkeen
päinvastoin. (9)

20. Minä ohjaan, sinä kuljetat pois,
hän harjoitti pantomiimia ja
kaiken tämän kertoo viihdejulkai-
su. (14)

24. Oikea kulku-ura on ensimmäinen
itse kutakin velvoittava sääntö.
(9)

25. Pikkuvaivat unohtuvat sodan
uhatessa. (5)

26. Ennemmin esiintyy papukaija
pyöriäisenä ja kaskelottina kuin
minä saan asuntoani varten
valtiontakauksen. (10)

27. Tämä partikkeli on ihan varmasti
varattu. (4)

Pystysuoraan
1. Tuossa on koivu. Pilkot sen ennen kuin toimeliaat naapu-

rit tulevat. (10)
2. Kas kun et kerskaa tuon kummemmin, vaikka onnistuit

täyttämään lomakkeen kaikki ruudukot. (9)
4. Tässä on muori, jolla on energinen vaari. (5)
5. Pallonpidin liippasi läheltä. (9)
6. Koira luuli väen jo syöneen, kun haarukka oli heitetty

lattialle. (14)
7. Kun näet ystävän nousevan ylös, huomaat ensin päällys-

takit. (5)
8. Suomen armeija on Euroopan unionissa kuin karvainen

veli. (4)
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9. Lapsi voitti pelkonsa pitsaa kohtaan ja maistoi pienen
viipaleen. (14)

13. Minkä paasi erotti, sen kenkä yhdisti. (10)
15. Kuljeta USA:n suurimmassa osavaltiossa kuten Keski-

Pohjanmaalla. (9)
17. Ah, himonsa kohde on tuo feminiininen figuuri. (9)
21. Miten erottaa raitis ja ryyppäävä? Se on kuin vettä väke-

vämpään piirretty viiva. (5)
22. Hanki 75 watin lamppu, jotta näet lukea amerikkalaishu-

moristin tuotantoa. (5)
23. Seuraa seuraavana. (4)
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