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Pikku powernappi auttaa
rentoutumaan kesken pitkän
työpäivän. Etenkin kun sen
painaa off-asentoon.
Virtuaalisten matkojen
järjestäjiä syytettiin
matkakohteiden valitsemisesta
mielivaltaisin ja itseään
hyödyttävin perustein. Syntyi
eturistiriitoja.
Ruotsalaisten arkeologien
mielestä maailmanhistorian
eksklusiivisin kaupunki oli
Antioch.
CoDia pelannut ja vain
tappiota vyölleen kerryttänyt
E-Sports -joukkue teki turskaa
koko kauden.
Kirjoittamaan opetteleva
pikkurumpali unohti
ensimmäiseltä keikkamatkaltaan
osan sekä rumpusetistä että
esiintymisasusta. Lähetti
vanhemmilleen tekstiviestin
"u-noh-tui hi-hat".

Thaimaalaisessa ravintolassa
vedetyn mieskvartetti keikan
päätteeksi kakkostenori
Singhahtaa...
Jos ei ole varaa ostaa autoa
kertamaksulla, pitää ostaa
toyota corolla.
Annoin turhat kukkani pois, ne
vain lojuivat nurkissa
pölyttymässä
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Jos samanaikaisesti haluaa
pitää asunnostaan
nelijalkaiset poissa sekä
tietää talon ötökkätilanteen,
on koiraportti oiva ratkaisu.
Akvaario alkoi muuten olla
valmis, mutta siitä puuttui
vielä spotit ja valtavat
merinisäkkäät. Paikalle
tarvittiin siis
valaistusteknikko

Liian pitkien housujen
lyhentäminen oli
käänteentekevä kokemus
Muusikoiden astetta
kuumemmassa sanaharkassa paloi
hihat.
Ulkoista ahdistuksesi
elonkirjosta puunukkeen hanki maatuskamaatuska.
Kaverini jäi vangiksi
tietokoneeni sisään, mikä
huononsi myös koneen
suorituskykyä. Piti alkaa
vapauttamaan Ramia.
Magneettisen levyaseman
fragmentoiduttua lukupään
spastista liikehdintää
muistialueiden välillä
kutsutaan AD-HDD:ksi
Miksi juutalaisten
kansanhistoriallisessa
museossa on aina yksi huone,
jossa pyörii projektorilla
pelkkiä raitiovaunuja?
Koska diasporalla on keskeinen
asema.
Hamppupainotteinen
karppidietti: kukkaketo

Tilasin sinisen
esiintymisasun, mutta se oli
liian pieni ja väärän värinen.
Jouduin siis esiintymään
pinkeissä vaatteissa.

Toisaalta pyöräilijät
pikkujouluissaan sotkevat
mankelinsa puurolla

Tex Mex teemainen versio
klassikko joulupöydän herkusta
on Peruna à la Tico tico.

Setämies-kissa kjehrähsi

Feministipuolueen
joulupuurosta taas löytyy
womanteli

Tellaalion pikkujouluissa
puuloon laitettiin kaikessa
hiljaisuudessa salamanteli

Tuomiopäivän tuoremaito on
Apoca-lypse

Karin pikkujouluissa puurosta
löyty teuvolomanteli.

Orpolasten pikkujouluissa
itkun toi momteli

Vaattureiden pikkujouluissa
riisipuuroon kätketään
mantteli.
Suitsukeharrastajien
pikkujouluissa taas puuron
seasta löytyy santeli.
Palvelusväen pikkujouluissa
riisipuuroon kätketään
mankeli.
Muistaakseni pikkujouluissa
riisipuuroon kätkettiin
mandela.
Ja rekkamiesten pikkujouluissa
MAN-teli…
Kun taas F1 legendojen puuroon
piiloutui Manseli
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Hectorin pikkujouluissa
joulupuuroon on piilotettu
mandeliini.
Joku huomasi puurosta
puuttuvan sattuman, kanteli.
Verohallinnon nuorempi
joulupuuroasiainhoitaja on
mantelinperijä

Tapakouluttaja vaihtoi alaa
pakkausalalle ja tyrmistyi kun
heti ensimmäisenä päivänä
hänelle sattui etikettivirhe.
Tästä lannistuneena kyseinen
tapakouluttaja vaihtoi taas
alaa lipunmyyjäksi, mutta voi!
Hänelle kävi e-tikettivirhe.
Epäillessään toistuvan
mokailun olevan seurausta
moraalisesta
rappeutumisestaan, hän lähti
etsimään itselleen uutta
arvopohjaa Ruotsista. Mutta
tiedämmekin jo valmiiksi tämän
olevan vakava etik-etti-virhe.
Termometrejä valmistavan
Electronic Temperature
Instruments Limitedin APIssa
oli hyvän ohjelmointitavan
vastaisesti staattinen

aksessori ajossa alustettavaan
parametriin. Eli ETI.get():i
virhe.

Sähköisen rahan aikakaudella
voi valuttaa saada myös
kelasta

Kalifornialaisella
merirosvolla on piijalka.

Antisuprajohteet muuttuvat
kylmässä kohmeisiksi (kΩ).

Kalojen tukussa tuli kiirettä.
Sivusta seurannut sardiini
totesi: Aikamoista, haipakkaa!

Kivestä valmistetuille
jyrsijäpatsaille tarjoiltiin
jouluateria, mutta yksi oli
puurotta.

Tiesittekö miksi joulupukki
meni psykiatrin vastaanotolle?
-Koska hän ei uskonut
itseensä.
Miksi sanotaan likaisia ja
väsyneitä joutsenia? Kurjiksi.
Peuraa ei riittänyt enää
ruuanlaittoon. Siksi
illallinen oli hirveä.

Jyrsijöiden laitapuolen
kulkija on sopuliukko.
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Todella tulisen chilin
syöminen ottaa scoville.

Virtapiirien rakennuskisassa
erään joukkueen johtotähteä ei
kisapäivänä näkynytkään, sillä
hän oli ilmoittautunut salaa
kilpailun puolijohdesarjaan.
Oli siis piilottelemassa.

En ole koskaan saanut selville
millä nimellä ruotsiksi
kutsutaan mukavuudenhaluista
kanalintua. Se on minulle
mysteeri.

Sähköisen rahan aikakaudella
kaikki inflaatio on onneksi
transistorista.

Olutmakkarat olivat liian
tavanomaisia lihanjalostamolle
ja yhteistyöstä Kyrö
Distilleryn kanssa syntyikin

uusi hipsterimpi lenkki: HK:n
Gininen
Natiiviamerikkalainen
pankkiiri päätti etujoukoissa
vaatia kivijalka-asiakkailtaan
rokotustodistusta. Hänen
mukaansa se sitten nimettiin
KoronApassiksi.
Vegaanien lempi
parallellogrammi on kvinoneliö!
Mikä seuraavista voi olla
puristepolttoainetta?
a) Nuorallakävelytytti
b) Taikuritti
vai
c) Pelletti?
d) agrobaatti (vois hyvin olla
maatalouden sivutuotteista
valmistettu puristepolttoaine)
Suomen fuudimyönteisin kunta
on Iitti.
Karhu halusi asua jälleen
viidakossa: Baloo-muuttaja.
A Scottish sea monster decided
to downshift. #lochnessecities

Projektiiliheittimen
muistelmat: Sinko Sinkosinko?

Keski-Maassa lehmien käytyä
vähiin löydettiin Entistä
parempi maito…

Romun lajittelubisneksestä ei
saa mitenkään kannattavaa ROI N/A.

Sadistisen miimikon uhrit
kertoivat kokeneensa
sanoinkuvaamatonta julmuutta.

Pörssimeklarien kanssa
seurustelu on kallista, sillä
ennen hellyydenosoituksia he
vaativat sinua aina maksamaan
välityspalkkion.

Sadistisen lyyrikon uhrit
saivat juuri ja juuri
sanoitettua kokemansa
julmuudet.

Japanilaisessa kylpylässä
käyminen voi olla kallista,
mutta se onsen arvoista.
Miehet halkesivat riemusta
löytäessään hyvän marjapaikan.
Metsä oli punaisena
puolukoista.
Pohjanmaalaiset SM-marjastajat
ratkesivat saatuaan liiankin
hyvän saaliin. Metsä oli
punaisena mestareiden
puolukoista.
Muusikoiden terroristijärjestö
on a#c#
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Ilmiömäinen
sisutustarvikemyyjä saa ryijyn
kaupaksi puhelimitse
näyttämättä sitä asiakkaalle
laisinkaan. Hänen kikkansa?
Sanoin kuvaa maton.

KIITOS:
Aleksi
Carl Gustav
Eero
Ella
Emil
Heikki
Jani
Juhani
Jusu
Kaarlo
Kaarlon jatkokehitelty kaveri
Kasvi
Lauri
Oskari
Ossi-Matti
Patrick
Roope
Saku
Sini
Solja
Tuomas
Tuure
NappiGramin väki
PS. Ostakaa oikea Wappulehti!

