Skeptikko tippui sängystä
- debunkkasi itsensä

Kevät- ja
syyspäiväntasauksina
kannattaa pitää huoli
tavaroistaan ettei
käy niin, että kello
käännetään
Mauttomampi
meksikolaisruoka:
silicon carne

Vihtoessa syntyvää
ilmavirtausta kutsutaan
vastatuuleksi
Naittamalla kaksi
matalakattoista
korimallia saatiin
aikaiseksi coupéiden
hedelmä

Jos kaikki keskisen
kyläkaupan asiakkaat
nukahtaisivat, olisi
tapahtuman nimi
miljoonapilkki
Pitkäpinnainen
viskinystävä: single
maltti on valttia

Fibojatsi menee yhteen,
yhteen, kahteen, kolmeen,
viiteen, kahdeksaan,
kolmeentoista...

Toiseen maailmansotaan
sijoittuva kuvaus
armottomista
armeijakokeista Likainen rusina

Huijarikuolinsyyntutkija
oli patologinen
valehtelija

Syy jäätävän huonoon
pokerinaamaan:
korttipakkanen

Koko naisuus ratkaisi
missikisan voiton

Vähempiosaisten
rannekello: prolex

HPK:n uuden
tähtihyökkääjän
alastonkuvat kiinnostavat
hämeväkeä

Väsyneellä rosvolla oli
keikalla rahapussit
silmien alla

Sirkuksessa sattui
kolari, ja osa pelleistä
meni ruttuun
Kuski vaihtoi autonsa
automaattista
manuaaliseen, ja hänellä
alkoi vaihdevuodet
Pelkän kahvin tarjoaminen
on perusteetöntä

Nokialla järjestystä
ylläpitävät ovimiehet
Clark Kent paljastui
lähettämällä Lois Lanelle
nimetöntä ihailijapostia.
Hän lopetti kirjeen
“T. Eräs Mies”.
Maailmankaikkeuden
eettisyyttä tutkiva
tieteenala: kosmetiikka
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Säteilyepäily
hautaustoimistossa arkkua varten suoritettiin
raadonmittaus

Kiinan halvin gigolo:
Don Yuan

ascii-kekkonen

Marokkolaisissa
hedelmänkuljetusrekoissa
on taatelit

Ukkosilman piilotervehdys:
salamoi!

Tasavälisteisten fonttien
taajuusanalyysiin voi
soveltaa Courier’n
muunnosta
Ihotautiliitossa saattaa
toisinaan olla luomi sen
tuska
Hyperbolisten
trigonometristen
funktioiden vihaisia
käänteisfunktioita
kutsutaan äreäfunktioiksi
Nukkumatti-erisnimi alkaa
universaalilla
Järjestelmä, joka lukee
mailit puolestasi:
matkamittari
Homofobiset filosofit
haastoivat Särkänniemen
huvipuiston oikeuteen
ja vaativat muuttaman
KanttiXKantin nimen
Latinaa opiskelevan
japanilaiskokin motto:
O tempura o mori!
Tirkistelijä muistaa
vieraiden ihmisten
asunnot ulkoa
Onko piiskaaminen
selkärankaisemista?
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Ruotsissa osallistujien
määrä lasketaan
deltafunktiolla

Nudist beach hiekkaranta, joka on
mitoitettu uudelleen

KUIN KAKSI MARJAA

Veripalvelun
henkilökunta ei löytänyt
vapaaehtoisia, joten
joutuivat luovuttamaan
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Kyöpelinvuorella
meinasi mustat kissat
loppua, mutta ei hätää,
riittäähän noita...

-- KEKKONEN, KEKKONEN, KEKKONEN, KEKKONEN... --

Jos et halua puhua suoraan
uunien ominaisuuksista,
käytä kiertoilmaisua!

Kekkonen joutui tulipaloon.
Oli valkea kuulas

Jo muinaiset egyptiläiset
ennustivat vuosittaisten
tulvien onnistumista
Niilin deltafunktiolla

Pysyäkseen kunnossa Kekkonen
urhoili päivittäin

Julkkis yritti salata
verenvuototautiaan
kameramiehiltä
tuloksetta: vuosi kuviin
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Hyvien perheiden
tanssitaitoiset lesbot
käyvät Rekka-Etonia

ascii-kakkonen

Paikalleen jymähtänyt
istuva härkä - ei
hiewatha

Kekkosesta otetuissa
valokuvissa on tyypillisesti
havaittavissa kuulasta,
heijastuvaa valoa

Ketjupolttaja paljastui
kun häneltä paloi
vahingossa pinna

Pakkauksen lähetyslista
oli liian matalassa
kohdassa laatikkoa Postivirkailija nosti
kanteen

syylliset: arsatiki, Bube, Costarica, delic, harriv, harsa,
hvos, jane, jklm, Jokke_, larvanto, Masiainen, minnmi,
mussu, noorula, oslo, Pleksi, pyrtsa, suksi, Tapduck, the_
grim, Uniikki, uniq, wapuputus, windi, wtw, zum

Rautanaisella on fetissit

Vanhus ja meri -kirjan
hyytävämpi jatko-osa:
Pappa ja hai
Kaappiovaali tavoitteli
julkisoikeutta
Hallittu kaatuminen
auttoi missiä suojelemaan
arvokkaintaan ja pitämään
mielensä tyynenä. Naama
säilyi perus ukemilla.
Paljasta pintaa tavastialla
- liian lyhyt häme
Mitään sanomaton ja
täysin turha nukke on
nollamaija
Satakunta siivoojaa nousi
kapinaan Harjavalta
Sirkus lämmitetään
ekologisesti pelleteillä
Geometrian oppitunnista
ei ollut hyötyä
nestehukan hoidossa.
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-- PROFESSIONAL JOKES --

----- ELÄIMELLISTÄ -----

---- VALTAPELEJÄ ----

------- VYÖN ALLE -------

Kemisti teki liikaa
töitä ja sai
jännetyppitulehduksen

Ylikasvanut porsas
sai vuoden pinkeimmän
kotieläimen palkinnon

Timo Soinilla on
puhelimessa jytkyliittymä

Onko hanuri koprofiileille
kielisoitin vai
puhallinsoitin?

Tenori Placebo Domingo
vain kuvittelee
laulavansa

Lintujenvihaaja laittoi
luomukanaa pataan

Imitaattorit esiintyivät
toisinaan
Pitkä ja menestyksekäs
ura Sanoma oyjissä vaatii
erkkonomisia työtapoja
Kungfutselaisen
metallisepän lopputyö
“tao kun rauta on kuumaa”
Kaskeajan lempityökalu:
kulosuojaimet eli
peltorich
Muusikko päätti tehdä
suursiivouksen - käski
harppunsa luuttuamaan
Pesänrakennus naispuolisten bodaajien
alapääkulttuuri
Asiakas nosti kanteen
puuseppää vastaan täysin
väärästä syystä
Graffititaiteilija
kieltäytyi kaupallistamasta töitään - ei
koonnut maalista mammonaa
“Pidot parhaimmillaan”
- murtomaahiihtäjä
voitonjuhlissaan
Gynekologit arvostavat
vaginaisia töitä
CAD-vaivoissa auttaa
orthopedi
Sitoutumaton, suurta
muutosta tavoitteleva
kemisti: vapaa radikaali
F1-mekaanikot vihaisena,
spoilereista kerrottiin
etukäteen
Polygamistilla
käsityöläisellä oli
paljon lankoja
Kaksi mikrobiologia meni
mustikkaan ja kutsuivat
kylään myös kaikki
kollegansa
Kirurgiliiton
juhlaseminaari alkoi
puheenjohtajan avauksella
Pedikyristi ei
pystynyt liian suuren
asiakasmäärän takia
huolehtimaan itsestään
-Jäi toisten jalkoihin
Rakkovikaisen kirjailijan
pelasti omakustanne

Kissaorkesterin
instrumentaalikappale oli
mauton
Lintubongarit pitävät
lokkikirjaa
Musti kertoi
mielipiteensä huonosta
säästä - koiranilmaisu

---- KOPOTI, KOPOTI ---Hevonen meni sekaisin
naisratsastajan
sillykoni-implanteista
Tammasäteily on konisoivaa
sähkömagneettista
säteilyä
Sähköhevosradan
virransyöttöjärjestelmää
havainnollistettiin
fuusioriaktorilla
Hevoset heittävät
lantteja toivomuskavioon
Manikyristi-jockey
harrastaa kynsilaukkaa
Diakonissa - hevosen
kylkeen heijastettu
kuultokuva
Vain viikonloppuisin
ratsastusta harrastavat
ovat lakonisia
Hevoset voivat
virallistaa parisuhteensa
solmimalla kavioliiton
Hevosen kengitysprosessi
voidaan esittää
kaviokuvan avulla
Siitosoriit mittelevät
paremmuudesta
siemenesteratsastuksessa
Aasin ja hevosen
risteytyskokeen tulos oli
muulistava

Anorektikkojen puolue:
Puutos 2011
Italialainen mies, joka
ei välitä fasismista:
ssignore
Ihan vaan vähän
juutalaisvastainen tyyppi
on antisemisti
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Ilotalossa oli iltaisin
häpy hour
Pyjamabileiden loppuillan
peli: väsypokka
Kaikki kuuntelevat
musiikkia sen jupin
luona, jolla on iPhonet
ja hilfigerit ja raybanit,
koska se on niin pirun
hyvä stereotyyppi.
Epileptikoiden juhlista
saatiin vaahtobileet - dj
käytti stroboa
Viinaa juovalla
variksella on seuraavana
päivänä kraa-pula
Harry Potter riipaisi
ensikännit, ja seuraavana
päivänä oli tyly paska
Brasilialainen juhlajuoma
- sambanja
Kisahenkistä juhlaväkeä
kuolee kill bailuissa
Kultainen tanssipeli on
para-para-magneettinen

---- IHAN SAIRASTA ----

Kaksipeniksinen, täplikäs
mies on pilikullinen
Yleishyödyllinen koprofiili
tulee tarpeeseen
Varovainen pedofiili
lähestyi pikku Hiljaa
Täytettyään 20 vuotta
äidinkielenopiskelija
ryntäsi baariin.
Portieerille hän näytti
ylpeänä kysyttäessä
passiaan. Portieeri
osoitti porttia
ja sanoi: “siit
inessiivii vaa.” Nuori
äidinkielenopiskelija
punastui ja vastasi:
“siittimenä.”
Vaihtolämpöiset
prostituoidut talvehtivat
horoksessa
Perseessäni on kala.
Olen pershaukinen.
Puhelias gigolo jäi
suustaan kiinni
markkinarakoon
Säieteoria kumottu:
ruskea aukko imaisi
tiedemiehen stringit
Matemaatikko laski
paperinpuutteessa alleen
Onko shemale
her-kullinen?

---------- LOL ---------Internetsukupolven
halloweenperinne:
“trick or tweet?

Flunssaisella
geenimutatoitujen
kasviksien viljelijällä
oli ihan kipee kurkku

Nykyajan
tietoyhteiskunnassa
lapset saattavat muuttaa
sänkynsä peeview- eli
esikastelu‑moodiin

Parisuhdetta
sukupuolitautisen kanssa
käsittelevä elokuva
“Kaunotar ja hiviö”

Ruotsalaisnörttien
lempiruokaa on
vähäkalorinen juusto localost

------ AA-KERHO ------

------ WAPPULEHTI - SUOMI -SANAKIRJA ------

Pöydällä oli kolme lasia
- kustakin juotiin

Huorailmaisin - horoskooppi
Hirviömäisyyden korjaus -leikkaus - demonstraatio
Karkkikauppareissu - bon bon voyage
Kustu homma - urotyö
Vankila Keski-Suomessa - hämähäkki
Pimeässä hohtava pelle - glowni
Lukkopesä - siveysvyö
aivopieru - aivoinfartki
Hedelmäpommi - Rambotan
Keskivertoörkki - mediogre

Takaisin lapsuuden
kotiinsa muuttanut
alkoholisti palasi
jurrilleen
Juopot tanssijat tekevät
pirtuetteja

