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Kansantalousuutiset

Vanhemmat kirjoittivat testamentin, 
jossa lapset eivät saaneet lainkaan 
omaisuutta. Sopimus oli paperilli-
nen.

Tyttö käytti viimeiset rahansa 
kauan etsimäänsä Legoon. Nyt on pa-
likka.

Köyhät papit päättivät turvautua 
Rooman ajan ratkaisuun hallinnon  
uudelleenjärjestelyssä: 
turvasivat johdon selustan.

Kansainvälistyvä suomalainen yritys 
päätti tarjota työntekijöilleen  
uuden työsuhde-etuuden. 
TJ kommentoi: ”Tämä nyt on vain  
tällainen hyväntahdonilmaus, perk-
ele.”

Konttorirotalla oli suloiset mappi-
silmät.

Kapitalistinen supersankari: Enem-
män.

Raasua huumekoiraa pelotti kama- 
lasti.

Valtiolla työskentelevä lähi-idästä 
tullut puoliso on Iran Omainen.

Sairaat jutut

Meksikolainen seppä parantui ane-
miasta syömällä tacorautaa.

Härmäläinen akupunktio on toiselta 
nimeltään selkäänpuukotus.

Fobioista kärsivä parturi kertoi  
terapeutille kammoistaan.

Toisten altistaminen korotartunnalle 
johtuu osittain välipitämättö- 
myydestä.

Univaikeuksista kärsineen kirjai- 
lijan esikoisromaani oli levoton.

Burnoutista kärsivä kantahämäläinen 
on Lopen uupunut.

Lihastreeni ei muuttanut profeetan 
narukäsibeta-statusta alfaksi,  
liikanimeksi vain vaihtui Haba-cuck.

Koko viime vuosi ollaan pelattu 
tietokoneella, ja se näkyy kyllä jo 
heikkoina nivelinä - muistoksi koro-
nasta jääköön lankaranteeni.
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Kulinaristisia 
elämyksiä

Mistä tietää että jäätee on hyvää?
Sen aistii.

Mitä koulutetaan Liptonin uusille 
työntekijöille ensimmäisenä?
Perusteet.

Tällaisten vitsien hävittämiseksi 
tarvitaan hyvä jääteehuolto.

Italialais-japanilainen ravintola 
pakotettiin lopulta vaihtamaan menun 
sisältö. Samalla laitettiin nimikin 
uusiksi: Per tempura ad pasta.

Muutoksia vastustavaan italialaiseen 
pikkukylään perustettiin ensimmäinen 
japanilainen ravintola. Nimeksi tuli 
O tempura, o mores.

Ruisrockissa myytävien rukiista val-
mistettujen rapeiden ja suolaisten 
herkkujen myyntipakkausten painetta 
mitataan yksiköllä ruissipsi.

Ravintolaan palkattiin viihdyttäjäk-
si ranskalainen jazzmuusikko. Tämä 
riemuitsi saatuaan paikan liikaan 
kikkailuun sortuneen hakijan ohi: 
Onania Vincit La Mer.

Pomo huusi burgeria syövälle rentul-
le: ”Menin sitten palkkaamaan si-
vistylättiäryijymän. Sivisty, mät-
tö-män!”

Mitä laulaa Jukka Pojan konsertin 
väliaikakakku?
”Mä tuun kylmiöstä lämpiöön.”

Kun nuorten miesten kesken tehdään 
suurta pullataikinaa kukkaseppeleet 
kaulassa, on kyseessä useamman lei-
pojan projekti.

Viihde ja vapaa-aika

Laivastossa järjestettiin yhteis-
laulutuokio kannella. Kaikki olivat 
innoissaan messissä.

FC Barcelonan jalkapallojoukkue 
järjesti tavallista rajummat bileet. 
Kaikki tulivat mukaan.

Mitä Markku Uusipaavalniemi tekee 
peilin edessä? Kurlaa.

Monet haluavat kokea Kustavissa 
olevia saaristoelämyksiä.

Muusikko lupasi aloittaa uuden elä-
män ja soittaa juoksutukset ilman 
sähköisen äänenkäsittelyn avustusta. 
Kompuroi kuitenkin jo ensimmäisenä 
päivänä.

Skotlantilainen soitinrakentaja 
laittoi pillit pussiin.

Vihaisen limukissan suosikkisävel on 
sihi-c.

Kiristämättömät pyllynhyllytyshousut 
ovat tverkkarit.

Batmanin haaleampi serkku tunnetaan 
harmaavalmuskana.

Batman on supersankari, jonka Gotham 
City ansaitsee. Mutta minkälaisen 
sankarin Gotham todella tarvitsisi? 
Riippumattoman!

Uskomattoman lattiaryijyn tuotese-
loste: Sanoin kuvaa mato



Teknillistieteellinen 
ohjelmisto

Kirkon audiojärjestelmä lähti kier-
tämään. Tilaisuudessa oli papisto.

Piin vastustajat saivat matematiik-
kapiirit jumiin taulukolla.

Väsynyt hiukkasfyysikko hämmästyi 
tuloksiaan: ”Tauko!”

Sähköallergikko voi kysyä tekoälyltä 
mitä tahansa - ja aivastaa.

Tekoälykäs elektroniikka taas toimii 
aivastuksilla.

Tekoäly opetettiin saunomaan koro-
na-aikana: pyysi aivastaa.

Harmillista, että ajasta ennen kir-
joitustaidon kehittymistä on niin 
vähän tietoa saatavilla. Meil-
lä olisi varmasti paljon opittavaa 
esi-merkillisten ihmisten elämästä.

Mul ois hyvä vitsi Markovin ketjuis-
ta, mut koska kuulitte jo edellisen, 
ootte varmaan kuulleet tämänkin. =(

Eräällä matemaatikkolla on uusi to-
distettu yhtälö Maan luonnollisen 
satelliitin kiertoradan laskemiseen, 
kuulemma.

Ruskeissa haalareissa temmeltävä 
opiskelija halusi esitellä perustie-
dot opinnoistaan Linkedin-profiilin 
kuvauksen avulla: opiskelee bio-in-
folla.

Juoksujoukkueen kapteeni unohtui se-
laamaan telegramia lähtölaukauksen 
pamahtaessa. Pinnasi viestin.

Sivistystä

Itsetuntokurssilla ollut egyptiläi-
nen spitaalinen oppi pitämään kiinni 
rajoistaan.

Uusia opetusmenetelmiä soveltanut 
opettaja sai potkut: opetus oli
täysin luokatonta.

Tiesitkö myös, että luokaton koulu 
on vain käytävä?

Japanilainen välinpitämätön opettaja 
on pensei.

Mies käski kerätä käytöstä poistu-
neita kreikkalaisia kirjaimia
koreihin - seurasi koppavana.
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Karu loppu

Puolen hehtaarin metsän pahanhajuisin 
asukas on Pie-Ruu.

Puolen hehtaarin metsän rankimman 
päättötodistuksen titteliä hallitseva 
asukas on Ka-Ruu.
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Miettikääpä, jos Kuopiossa räjäh- 
täisi ydinpommi. Siinä ois kyllä sa-
votta!
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Kun jyrsijöille annettiin oikeudet 
asioida pankissa, huomattiin pian 
niiden maksavan usein takaisin vain 
lainatun summan ilman muita laina-
sopimuksessa määriteltyjä kuluja. 
Kyseisen talousrikoksen uhreiksi 
joutuneille perustettiin infosivusto 
nimeltä www.maksoikorotta.fi

Jyrsijä jäi ilman rapeaa vilja- 
herkkua, joutui olemaan murotta.

Jyrsijä löysi viljaherkut hiukkas-
kiihdyttimestä - ei joutunut olemaan 
murotta. ;-)
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Kiitos ja anteeksi seuraavien 
vitsiniekkojen puolesta 

(ensisuoritusjärjestyksessä): 
Marko, Stina, Kaarlo, Marko, 
Patrick, Heikki, Ukko, Solja, 
Jarkko, Antti, Eevert, Roope, 
Ella, Johannes, Tuure, Arto, 
Bube, Juho, Juha-Matti, Juha, 
Tuure, Jaakko, Juhani, Miika, 

sekä NappiGramin väki

ostakaa oikea wappulehti.

hywää wapua :)
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