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Wapun filosofinen
harjoitustehtävä: Kanavoi
ajatuksesi munavoihin, ja
mieti kumpi oli ensin!
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NSA:ta vainoharhaisesti
pelkäävä säilyttää väkeviä
viinejään portfoliossa

sadonkorjuu
laakeriseppele
ukkomezzosopraano
Don Kiihote
LED Zeppelin
À la DIN
rusketusrajaseutu
keskonen
Fazero
anal-lyysi
Yle Äreenä
Arpapapa

--------------------------------

Joululauluista kaikkein
kulunein on “Klisee klisee
kulkunen”

*

*

-

. Levydivari jäi kiinni
*
trokauksesta:
*
..
antoi Kirkasta viinaa
* .
o
_
_____
)
Päätalon kirjat ovat monille (______ Kukoton ja kukaton Moana
|
o
|
suomalaisille Kalleimpia
huokaili janoissaan:
o |
o
|
lukukokemuksia
“Oispa cocktailei”
|
o
| o
o |
|
)
Elokuussa on vissiin joku
Liikaa ouzoa juonut
( o
/
katujen ilta? Tai teiden yö?
kreikkalainen oli
\
\ /
ihan oliivit auki
||
Etnisiä instrumentteja
||
jaloillaan käyttänyttä
Saksalaiset panivat
||
muusikkoa laiskotti, joten
kreikkalaista olutta
||
_
hän piti etätyöpäivän ja
halvalla
__||_
\
soitti kotoa käsin
/ || /
__
\____
Kannattaako juopon
Kuuntelivatko viikingitkin
raitistua? No ei ehkä
taistelukenttiä?
vielä maksa vaivaa
Pyyromaani kertoo
tuhopolttolinnuista

.
_\(/_
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Yleisin laivanvarustamopanimon omistajalle esitetty
kysymys: “Onko tuokin sinun
kaljaasi?”
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Vakavampia tunnelmia
tarjoaa juureva sotakuvaus,
Nauriinmetsästäjä

Panimomestari oppi kantapään
kautta, että lagerin
valmistus ei olekaan
halvinta silloin, kun kaikki
raaka-aineet on alessa
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SYYLLISET: Aiju, Annemari, Antti, Eevert, Emil, Erno, Kaimaani, HeikkiM, HeikkiV,
Henrik, Iita, JaakkoK, JaakkoV, Jokke, Johannes, Ultsi, Bube, Lahti, JuhaW, Jusu, Jösse,
Juho, Kaarlo, Lauri, Marko, Meea, Mika, Mikko, Minni, Nelli, Niklas, Ossi-Matti, Paavo,
.:.
Patrick, Pekka, RoopeR, RoopeV, Teppo, Timi, Timo, Tuomas, Tuure, Viola
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Ensi-illassa
metsästysretkestä kertova
romanttinen elokuva:
Kaunotar ja hirviä

Huoltoasemaketju brändäsi
oman mallasviinansa: ABColut
Vodka

Hyvät wapput! Muista Äpyt!
Toisten tuskasta nauttivan henkilön kuntoutusprosessi
Asuste, joka pyörii hyvin päässä
Korkealta Pate Mustajärven tuotantoa laulava nainen
Hekumaa herättävä fiktiivinen ritarihahmo
Loistavin bändi ikinä
Agraban ranskalais-saksalainen insinööritoimisto
Kaukaiset aurinkorannat
Suomen pienin lähikauppa
Fazerin uusi rasvaton suklaa
Faktoihin perustuva versio korvavalosta
Kiukkuisten kansalaisten videotoistopalvelu
Satunnaisen muotoinen piirroshahmo

Epäsopivan näytöksen
päätteeksi yleisö tabutti

JUOMAKULTTUURIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Käsikirjoittaja-paran teesit
olivat niin huonoja, että ne
piti laittaa sulkuihin

---------------------------------------

KULTTUURIA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aku Ankka paljastaa
todelliset ajatuksensa:
“Haaveilen toisinaan
Roope-setäni lanteista.”
1400-luvulla Ruotsissa
vallinnutta keinotekoista
peuran hajua kutsuttiin
ren-esanssiksi
Apollo-ohjelman päätyttyä
NASA:lla oli paperipinonsa
kanssa melkoinen
arkistointiongelma - mihin
ne kaikki kuuluvat?
Köyden valinta rautakaupassa
oli sidontaleikkien
harrastajalle kinkkinen
kysymys
Eläinsadun lääkärillä
menivät jonotusnumerot
sekaisin. Tilannetta
selventääkseen
sisilisko totesi:
“Häntä oli ennen minua.”
Pankkimiljonäärin sisällä
asui keinoäly, vaikka
ulospäin herra vaikutti
Halinallelta
Maatalon isäntä kunnostautui
sodassa: houkutteli
vihollisen jyvälle
“kaiken maailman siemensit”,
sanoi teknopappi viriilille
opetuslapselle

Speksikatsoja oli tällä
kertaa tyytyväinen
puhallinsoitinten
esiintymisjärjestykseen.
“Viimein ensin fonia!”
Hämäläinen Ihmiskauppaaja
yritti päästä käsiksi
isoihin rahoihin ja kauppasi
Aulankoa
Ääntä kirkonpolttobileissä
tuottaa pa-kanat
Radioteitse viestejä on
aikanaan kuljettaneet
LA-kanat
Pohjanmaan vatsatautiset
hylkeet matkustavat Ruotsiin
noroppalaivoilla
Laivanrakentajien
panssarivaunurahastoa
pidettiin omassa
rahalippaassaan eli
tuttavallisemmin telakassa
Kun postimiesten riita äityy
todella pahaksi, syttyy
mailmansota
Kannibalisti ei jaksanut
lähteä kauppaan: veti
naapuria pataan
Siivousyrityksen
harjoittelija jouduttiin
uudelleenkouluttamaan
imurin käytöön

Jamaikalainen ääniteknikko
on kyllä parasta!
Toisiaan haukkuvat
komediaritarit syyllistyivät
ni-mittelyyn
Karjalasta etsin, mutta en
löytänyt heiliä vaan vasikan
Silmälasien kehyksillä
taisteleva velho kertoi
sankaritarinoita
Panamassa laitettiin
siipikarja kaivamaan
vesireittiä. Liikenneongelma
hoidettiin siis
kanavoimalla.
Romanttisella metsäretkellä
oli liikaa yöperhosia.
Hyönteismyrkystä ei ollut
apua. Koituskaan ei toiminut
Buddhalainen munkki
alkoi syödä planktonia.
“Valaistuin!”
Vankilan
joulunalusperinteisiin
kuuluu Lusija-kulkue
Uudella
korvavahakorvikkeella oli
hyvä vaikutus
Jos haluaa saunoa
hiljaisuudessa, voi käyttää
vastamelukuulokkeita

URHEILU-UUTISIA

Urheilupiireissä tapahtui
outo suomalainen yritysfuusio: Pesäpallokentällä
Kop Itellaan

Keskiajalla kirkon kieltämät
formulakuskit katsoivat puun
polttoa paalupaikalta
Sponsorit hylkäsivät
ralliautoilijan: ei ollut
koskaan ajoissa

Hevoskilpailuissa tyylirikko
koitui voiton esteeksi.
Nurmilaukka maistui ravia
paremmin
Suunnistajan eksä tiedusteli
heilansa haluttomuutta
tavata: “Miksi kartat?”
Hiihtokilpailut
epäonnistuivat välineiden
uupuessa - ei ollut suksee

Yleisurheilijalla oli
järkkymätön vakaumus: “Aidon
avioliiton puolesta”
Kouluratsastaja joutui
oikeuteen hevosensa
pahoinpitelystä. Vetosi
saamiinsa ohjeisiin:
“Ravista käyntiin”

Nyrkkeilijäahvenen yllätti
vasen koukku

Ujot valokuvaajapoliitikot
käyvät töissä Arkadianmäellä
Ahtisaaren inhokki-suklaa
on Marabou!
Presidentti Koiviston
englanninkieliset puheet
ovat manuscripteja
Yhdistyneiden planeettojen
federaation lajienvälisen
kanssakäymisen viraston
kansliapäällikkö laski
raportin pöydälleen, vilkaisi ulos ikkunasta ja totesi:
“Taivas, Kirk astui taas.”
Vaaleissa nukkuvien puolue
ei äänestä, mutta ulkona
nukkuvien puolueen suosikki
on riippumaton ehdokas
Fibonatsipuolueita ovat mm.
kreikkalainen Kultainen
leikkaus
Lenin, Ho Chi Minh ja Kim
Jong-Il menivät saunaan...
Nyt tuli aika Maoton juttu
Kiinan suuri palomuuri
rakennettiin torjumaan Pingis Khanin hyökkäysyrityksiä
Euroopan poliittisia
siirroslinjoja mitataan
Maastrichterin asteikolla
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MUSACORNERI
| \
() |
Black sabbathin
|
taustalaulaja ärsyyntyi ja ()
päätti lähteä soolouralle
koska hänet laitettiin aina
laulamaan selin Dioon
Mitä komppia hiivanen
rumpali käyttää mieluiten? Canesten komppia
Progerokkari pettyi
Rosteadin uuteen tositeevee
ohjelmaan. Jetron Tulli
olikin rajavartio draama
|\
Nirvanan laulajan
| |
aivot
tuotteistettiin
|/
Jogurt Cobainiksi™
/|_
//| \
| \|_ |
Huonokuuloinen
\_|_/
kitarasankari: Steve
|
Vaikku
@’
Jousisoittaja nypläsi
itselleen suojan pään
päälle. Siitä tuli
pitsikatto

__
|~’
|
()

Raskaan metallimusiikin
yhtye viimein valmis.
Vihdoinkin diodi!
Nylon Beatin laulajan
sukulaiset voivat pitää
itseään erinomaisina
80-luvun pahanhajuisin
bändi: Durian Durian

Hävittäjälentäjä ei päässyt
osallistumaan Hornet-harjoitukseen - syynä Mig-reeni
Maailman suurimman
voiteluainetehtaan palo
on vaarassa aiheuttaa
maailmanlaajuisen griisin
Pakila on vähän niin kuin
Pasila, mutta kookkaampi
Nalle Puh Turun murteella:
Mää vähä kastui. Pitäskös
tehrä jota? Ihaa kui vaa!
Työnantaja ja -tekijäpuolen
näkemyseroista kertova kirja
on tessi ja illuusio
Vanginvartija-jehova joutui
kriisiin: Vartiotornissa
juteltiin siveettömiä
Psykologien mukaan
Varsinais-Suomessa
kasvaneilla esiintyy usein
pahoja lapsuuden Raumoja
Naisten pukuhuoneesta
kuului äänekästä tappelua
sanoituksista, joten sinne
lähetettiin laulutaitoinen
Jenni-vartija inee
Ravintoloitsija iloitsi
sisustusmessujen
tarjoiluista - huikopalat
katosivat hetkessä parempiin
fengshuihin

Käytyään puolen hehtaarin
metsässä, metsästäjä tarjosi
perheelleen juhla-aterian,
johon kuului mm. nallen
kankkua. Puh-taus on puoli
ruokaa!

Koirista pitävää, väsynyttä
lintufarmaria tultiin
häiritsemään.
Haukoitus jäi kesken
Edes haastava
numeroyhdistelmälukko
viinakaapissa ei pidätellyt
juoppoa linux-adminia, joka
oli täysi su-doku

Kultaisen Beatlen ilta
päättyi auringonlaskuun
Vapaamuurari ei halunnut
paljastaa varallisuuttaan.
Hän piti salaseuroja

Afrikkalainen koiraeläin,
joka saavuttaa
ihannetuloksen golfkentällä
on parsakaali

Musta ja valkoinen kivi
tippuivat mereen ja löysivät
itsensä pian melkoisesta
ahdingosta

Sumuisella säällä
seutuliikenne pelotti

Zoofiilit musta ja valkoinen
kivi tulivat syödyiksi:
löysivät itsensä
-ah- dingosta

Uuteen automalliin uskoneet
pettyivät: ei ollut
tarkoituskaan menestyä
Ennen juhlia vanhojen ETlehtien tarjoamisesta
tunnettu perhonen kutsui
juhlavieraat luokseen.
Kaikki lähtivät etkoille.

Puukansan henkiparantajaa
kutsuttiin Entisöijäksi
Vesipiippua
hedelmöitysvälineenä
käyttänyt oli
shishasiittoinen.

vallankaappaajat polttivat
barrikadinsa tienesteistään
välittämättä

Seesamitahnaa palkaksi
saanut elämänkertakirjailija
myi sielunsa halvalla

Pienten organismien
havaittiin muodostavan
yhdyskuntia, tutkijoiden
pöydällä oli jyväs kylä

Ala-asteella lausuttiin
aakkosia yhdessä ääneen.
Nopeimmat aloittivat jo
eeltä

Heroiini on narkomaanille
varteenotettava vaihtoehto
--------------------------------

IT-työntekijä vaihtoi
Roviolle. “Hän palaa vielä”,
sanoi hiiltynyt ex-pomo.
Puolimetallikasvoinen mies
oli lähipiirinsä piinaama
Makkarasta tykkäävän
rumpalin juhla-asuun kuuluu
kalvosinappi
Epäonnistuneen masturboinnin
syynä oli väärinkäsitys
Riitaa haastava
Pelastusarmeijan työntekijä
sai jatkuvasti joulupataansa
Muinaiset egyptiläiset
olivat taitavia konsultteja.
Heidän temppelinsä ovatkin
kuuluisia yksityiskohtaisista Raporteistaan
Vaihtelua kaipaava
metsästäjä ilahtui
kuunneltuaan hetken
antilooppia
Lehmäjengi ei luota
nuorimmaisiinsa - jokainen
uusi tulokas on vasikka
Matkustajalaivan kapteeni ei
osannut valita vaatteitaan:
käveli satamassa alusasussa
Nuorella taiteilijalla ei
ollut varaa bordelliin,
tyytyi ilmaseen itteensä

Keskustelua kaapatun
libyalaisen koneen
ohjaamossa:
- Käänny takaisin!
- En, Malta odottaa!
- Eihän sinulla ole edes
mitään kohdetta.
- Valetta!
Mitä tapahtuu kun heittää
tupakkaa järveen?
Kalat jäävät koukkuun
Vanhan ketun pahin
vastustaja on Saksaan
muuttanut kriminnaali
Kissaeläimistä parhaat
styrkkarit omistaa
ämyrintiikeri
Saamelaiset tuulettavat
asumuksensa läpikotaisin
Jääkiekkoilijan tyttöystävä
harrasti seksiä autossa,
joka joutui kolariin.
Onnettomuuden syyksi
kirjattiin: “oli pakki
päällä”
Endorfiinivajeessa ollut
maanviljelijä tajusi
mökkitiellä, että on
kuitenkin nautinnollisempaa
painaa nasta lautaan kuin
lasta nautaan
Multapenkissä kasvaa
sohvaperunoita

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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POLIITTISESTI KORREKTIA

TEKNIIKKA (EI TALOUS)
Lääketieteen tutkija yritti
hätäisesti parantaa sokeutta
siirtämällä merenelävän
DNA:n potilaan retinaan.
Geenihoidon leväperäisyys
pisti silmään
Tietokoneiden
käyttöliittymiä standardoiva
järjestö järjesti
sidosryhmätapaamisen
Tänään sarjas’amme sähkösuunnittelija optimoi
kylpyhuoneen vesiputkistoa.
Uusimpien tutkimusten mukaan
tunnetilat voivat siirtyä
jälkipolville geneettisesti.
Perin ikävää
Huumeita ja nopeaa
tiedonsiirtoa käyttävä
hevari on satanisti
Brittiläinen konsolipelaaja
sammuttaa janonsa nesteellä
Stephen Hawking jätti mustan
aukon sivistykseen
Kun englantilainen
nörtti lähtee retkelle
internettiin, hän pakkaa
mukaansa evästeet
Digi-ajan prostituoitu:
Hobitti

