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PIILOSANA SM 2019 KÄYNNISTYY

Ratkaise tämä karsintatehtävä oikein! Täytä osallistumiskuponki netissä
osoitteessa sanasepot.fi. Vaihtoehtoisesti lähetä koko vastaus osoitteella
piilosanasm@sanasepot.fi tai postita osoitteeseen Piilosana SM 2019 c/o
Antti Ylönen, Tamppilahdenkatu 5, 18150 Heinola. Vastausten viimeinen
lähetyspäivä on 18.2.2019. Kaikissa vastaustavoissa anna seuraavat
tiedot: sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka,
puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Sanaristikkoseura Sanaseppojen yhteistyökumppaneina
tämänkertaisessa piilosanan ratkonnan suomenmestaruuskisassa
toimivat Kolmiokirja Oy ja Iisakin Ristikot. Tehtävien laatijat ovat Erkki
Vuokila ja Pertti Oskala.

VAAKASUORAAN:
1. Säilytä pikku pillerisi siltä varalta, että tuo
päänsärky uusii. (12)
8. Viidakossa piileksivää kavioeläintä ja sen pian
synnyttävää kumppania säikyttää jopa perhonen,
takkulettiyhteisö vielä pahemmin. (13)
9. Mitä hauva pieni asetti, toisin sanoen myös kylpylä
Piilosana SM 2019:n suojelijana toimii entinen kansanedustaja ja
kulautti mahaansa? (8)
tasavallan presidentin piilosanakaveri Heikki A. Ollila. Sanaristikkoseura 10. Peter, uraani määrittää moni mies tai se, missä on
maali. (4)
Sanasepot kutsuu enintään 250 karsintatehtävän oikein ratkaissutta
12. Afrikasta palatessasi saat olla aavan meren
välierään kamppailemaan suomenmestaruudesta.
mainingeilla pitkään. (6)
Piilosanaohjeita Punaisessa Pelikaanissa ja osoitteessa sanaristikot.net/artikkelit 13. Kabareen alkumuoto oli sirkuksen
esiintymiskenttä. (6)
ja sieltä ”Näin ratkotaan piilosanoja”.
15. Sen kannattaminen on käänteisenä juttuna lopulta
surkuhupaisa. (4)
16. Sopii väsyneelle potilaalle. (8)
18. Yleisöstä tietty määrä ylisti Sillanpään ja Litmasen
maasta taivaaseen, toiset taas arvelivat heidän
tekevän vilpillistä kauppaa pörssissä. (13)
19. Herkulliset petokalat jälleen valmistat ateriaksi
piittaamatta siitä, miten myrkyllisiksi ne on luokiteltu.
(12)

Loppukilpailutapahtuma järjestetään Tuusulassa Majatalo Onnelassa
lauantaina 13.4.2019, jossa jälleen on joillekin sanataitureille tarjolla
mainetta ja kunniaa. Kilpailun parhaat palkitaan siten, että voittaja saa
kiertopalkintolautasen kahdeksi vuodeksi hyllyynsä ja 500 euroa, toiseksi
tullut saa 200 euroa ja kolmanneksi sijoittunut 100 euroa.

SM-PIILIS

PYSTYSUORAAN:
1. Eilen löytyi leikkokukista matonen, jota emme
onnistuneet nujertamaan. (12)
2. Hyvä, että selvitit sijainnin, jossa on leivonnainen
ylihintaista sekä alilaatuista. (13)
3. Toki Taalainmaalta palatessa on heti alkuun mukana
paljon kolleja. (8)
4. Ällöttävästä parfyymista huolimatta päätäit elävät
peruukin alla. (6)
5. Elää korkeimpien siveysihanteiden mukaan. (4)
6. Suurvaltasuhteiden kireyden riesa. (13)
7. Kysynnän noustessa laskutetaan helposti taala
suvisista lisäkkeistä. (12)
11. Etenemisvauhti on uskomaton, vaikka aina ei osu
hurja Juha-uros tavoitteeseensa.(8)
14. Koko viikonloppu on sekaisin, kun vaatteet ovat
puhdistettavina. Lepsua meininkiä! (6)
17. Mertanen päätoimitti, Takala heittää edelleen
ja Turunen laulaa. Mitä ikinä suorititte, otimme ne
huomioon. (4)

