Rankkurien tukusta löytyy
jokaiselle jotakin,
hauvasta haaviin
Pohjoisen nisäkästutkijan
huono työpäivä: A-naali
kakkasi syliin,
B-naali söi kynän

Väärinkäsitys
kelloliikkeessä: “Ikkunassa
piti olla Tissot näyttävästi
esillä!”
Ratsuväen kesäunivormuun
kuuluvat erottamattomasti
khaakkihousut
Mikä automerkki on
äidinkielen opettajien
suosikki? No Mini tietysti!
Hyvinkään asukas ei tajua
hyvän superlatiivin
olevan paras

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

Miksi hipsterit eivät ui
Frankfurtin läpi? Koska
silloin joutuisi olemaan
Main-streamissa

Hawaijilainen nainen
pettyi bikinikauppaan:
ei löytynyt sopivaa cocoa
Japanilainen yritysmuoto,
jossa firman tarkoitus on
keskittyä ryyppäämiseen:
O-sake-yhtiö

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

Josef Fritzl löytyi
etsimällä vankilasta
Jodlaava pedofiili nai
ystävättärensä Alppilasta
Muovisilla Keski-Maafiguureilla leikkinyt
kaipasi Legolasta
Keskipohjanmaalla
noitaroviot ovat olleet
pääasiassa kokkolasta
Sosiaalityöntekijä
kauhistui asiakkaansa
kamalasta piikkijäljestä
Ranne murtui.
Hoidoksi pantiin lasta
Julkkisten
vanhainkodissa rikosepäily.
Seurauksena papparatsia
Suntio jätti työnsä
tekemättä - sai no-bellin
rauhanpalkinnon

Netissä viihtyvä kalamies
innostui Google-hauista
Tasa-arvon nimissä
puhelimiin pitäisi saada
ladattua myös anoppeja
Kun ääniteknikot alkavat
juoda, on siinä hyvin pian
perseet volalla
Puhelinverkkoteknologiaan
perustuva lämminhenkinen
sosiaalinen media keksittiin
80-luvulla Halifaxissa
Apple-fani halusi älykkäät
implantit, joten hän
siristi silmiään
Tarzan opetteli
ooliioo-ohjelmointia

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

Kapinallista mielialaa
levittävä hyönteinen
oli chechekärpänen
Ydinvoimala,
jonka tuottamalla
energialla lähetetään
hätäsanomia siitä, että
länsisuomalaisessa
kaupungissa ei ole housunkannattimia: Sosnovyö Pori
Maailman nopein ja huonoin
hammaslääkäri: äkki-dent
Levikset repesivät Egyptiteemaisissa naamiaisissa:
“Voi raasua!”
Aurinkojumala kylpi.
Rakastui
“Se mikä mahtuu suuhun,
mahtuu usein myös vaginaan”
on hyvä nyrkkisääntö

Volkswagenin tukema
siirtomaapolitiikka
tunnetaan myös
polonialisminä
Itsensäpaljastaja puolusteli
tekonsa tahattomuutta
oikeudessa: “Tulin paikalle
aivan takki auki”
Tšingis-kaani
kertoi lapsilleen
kukistajamehiläisistä
Mesenaatti ei kerännyt
varoja kuvataiteilijoille
vaan katumerkintöjen
tekijöille: “Riittävä
rahoitus on tärkeää
suojateilleni”
Ammattilaisten
vetolaitevalmistajan
sponsoroima festivaali Pro-vinssirock

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

------------------------------TEKNIIKKA

Antti Tuiskulta kysyttiin
kommenttia katkenneeseen
kardaaniakseliin:
“Veto on irti.”

Liimatehtaan prosessit
pyörivät väärään suuntaan,
tuloksena syntyi maailman
hitain hevonen: Ori Keeper
Sain sähköpostiini
nigerialaiskirjeen, jonka
lähettäjä väitti olevansa
Kekkonen. Jouduin siis
netti-Urkinnan kohteeksi.
Suomeksi kolikonheitossa ei
ole päätä eikä häntää
Robbenin känniyön jälkeen
pöydille jääneet avonaiset
täydet kaljat olivat
Arjen sankareita
Biologisia uria ja
syvennyksiä värikuvina:
luonnontieteellinen vakio

WAP
PUL
EHT
I

.txt

Jenkkiläinen liikemies
huijasi äänekkäästi.
Trumpetti

Naistarinoillaan kehuskeleva
teekkarifuksi vappuaattona
somessa: #sainamfillakin

_____
\ W \__
_____
\
\/_______\___\_____________
< /_/
..................... `-.
`-----------,----,--------------’
_/____/

Ruandan kansallinen
pesäpalloliiga päättyi
traagisesti ennen
alkuaan hutunkeittoon

Ulkovarastossa hiljaa
istumista voi pitää
vajavaisuutena

Tervetuloa WappuAir:n lennolle Ullikselle. Lennon aikana
teitä viihdyttää näiden vitsien lisäksi Julkku. Huomioithan,
että tämä on vakavaton lento; jätä siis työt ruumaan matkan
ajaksi. Määränpäätä lähestyttäessä nostathan vieruskaverisi
pystyasentoon. Jos tanssituttaa, voit tehdä sen kernaasti
koneen käytävällä.

Osa EU-maista käyttää
yhteistä valuuttaa, euroa.
Loput ovat muurahaisia

Rakenneinsinööri
päätti poistaa
suunnitelmastaan pilareita.
Lopputulos oli palkitsevampi

Mitä tarvitaan, jotta
on lentokoneessa
lupa omia itselleen
kaikki suolapähkinät?
hoarding pass

ULKOMAILTA

Linja-auto meressä ei ole
hyödyksi, se on haitaksi

Tuhlarivaimo otti
moneykuurin

SYYLLISET: Aki, Antti, Antti, Bube, Emil, Harsa,
Heikki, Henri, Iita, Ilkka, Jaakko, Johannes, Jokke,
Juha, Jösse, Juho, Jusu, Kaarlo, Kaimaani, Meea,
Mikko, Minni, Niklas,
Ossi-Matti, Paavo, Patrick,
Pekka, Pipsa, Pleksi, Sami,
Teppo, Tuure, Ultsi

Kaukana pohjoisessa
elävät kimmoisasiipiset
perhoseläimet ovat napakoita

Speden Speedot - Pertti
Pasasen ranta-aiheinen
kisailuohjelma

Mielialahäiriöiset
Krokotiilieläimet
kärsivät kaimaanisdepressiivisyydestä

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

Kun eläintarhasta karannut
peto eksyi paperitehtaalle,
sellunkeittäjä joutui
ongelmiin, koska hänen
raaka-aineensa oli
nyt puumassa

Kiiltävään maalipintaan
kyllästynyt dyslektikko
googlasi vaihtoehtoa,
hakuna matata

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

Rankasti bailaavien
napakettujen feministijärjestön nimi on akkanaalit

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

JOTAIN IHAN AMMUUTA

vol.9
Käsityönä tehty wc-pytty on
artesaniteettikaluste.
Taruolento sai töitä
yliopiston tietotekniikan
laitokselta. Lafkalla
aloitti uusi dos-entti
Kennelin taakse kannattaa
perustaa hautaustoimisto
Autenttinen fiilis - Oliko
siellä koekysymyksiä
kullasta?
Terveydestään tarkan naisen
kokemukset deittipalvelusta:
“Toivoin saavani
terveellisiin elämäntapoihin
tottuneen miehen, mutta
pettymyksekseni sainkin
epäterveellisesti syövän.”
Sana, joka kuvastaa sorron
alla olemista on esim. ies

Mitä intialainen
haudanryöstäjä syö?
Currya? Vai naan-leipää?
Mongolialaisnainen teki
miehensä karjasta alkoholia
ja kutsui juomaansa
nimellä armaanjakki

Intialaisen ravintolan
omistaja valikoi asiakkaansa
mittanauhan avulla:
“Tänne on maharaja”

Sisareltaan leivonnaisiin
äidinmaitoa pyytänyt mies
tarvitsi noin desilitran,
per vohveli

Luvaton lakkoihin
sekaantuminen johti
irtisanomiseen
hillotehtaalla

Kahvilan ulkomailta
kotoisin oleva työntekijä
sai tehtäväkseen huolehtia
asiakkaista, jotka
halusivat lisää kahvia.
Hän oli Sanzibarista

Pienpanimo halusi
mahdollisimman vähän
prosessoitua olutta. Viljan
tunkeminen suoraan pulloon,
oli jyvän maun rajoilla

Mitä saat, jos paistat
hedelmiä ja vihanneksia
syvässä paistinpannussa? Kasariheviä!

Wasabikin oli
juuri niin vihreää

Tähtitieteestä kiinnostunut
panimomestari tutustui
alkoholia tarjoilevaan
konditoriaan: “Täällähän on
tarjolla marsipaani!”

Phileas Fogg makeuttaa
teensä paspartaamilla

Seesamitahna-altaaseen
pudonnut kreikkalainen
halvaantui

Hyvän porkkana-ruisleivän
salaisuus on juures

Tylypahkan makeiskuljetukset
hoituvat Dumledoorin kautta

Käyttäjänsä lihallisuutta
korostava pizzantuoksuinen
alusvaate on dillingerie

Kannibaali valitti
laitoskeittiölle:
ruoka oli tosi kuminaista

Etninen mereneläviä
sisältävä soppa
oli muukalainen

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

WAPPUN KULINARISMINURKKAUS

Kuumuutta huonosti sietävä
mies saunan jälkeen:
“Vihdoinkin järvessä!”
Olutpanimon saunassa
vastoinkäymisiä:
Vihdoinkin hiivaa
Juristi selitteli
saunomistaan lakikirjan
kanssa: Vastoin säädöksiä
Avioliitonvastainen
saunakemisti pyrkii
erottamaan toisistaan
vastanaineita
Nukkumatti kuivaa tukkansa
kroohpyyhkeeseen
“Taisin tehdä lähtemättömän
vaikutuksen”, poika totesi,
kun vastapuoli ei ikinä
tullutkaan sovituille
treffeille

jee-wlan
triptykki
speedometer
koitos
spotifaija
auditorio
pakaste
Unicum
krumeluuri
monitori
draamattu
polynomi
Pirullinen langaton netti
Kolmiosainen taideteos, joka ampuu pillimehua
Uimahousujen riisumisnopeuden mittauslaite
Vaatetuholaisten haastava käyttöjärjestelmä
Jukeboxia muistuttava isä
Luettelo miehisten autojen myyntipaikoista
Äänentoistofriikin jäätävä initiaatioriitti
Yöllisiä ejakulaatioita aiheuttava yrttilikööri
Maailman hienoin puhelin
Suuren tuotevalikoiman markkinapaikka
Jumalaisen näytelmän käsikirjoitus
Nomnomnom

MUSIKKIVITSEJÄ
Pianistin paikka on nyrkin
ja Hellaksen välissä
Ruotsinkielisen konemusiikin
oikeellisuudesta
vastaa Technopolis
Nuhaisen miesmuusikon
haarovälissä on B D#
Pidättynyttä riemua
ilmentää jeesus
Puolimetallibändiltä
julkaistiin uusi
kivenkova pii (Si)
Rumpalin yrttiviljelykokeilu
epäonnistui: Paska taimi
Jos anglismi aiheuttaa
kireyttä suolistossa,
organisoi
Makeammat biisit vetää
Stevia Wonder

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------Suomen kaunein nainen ei
osallistunut kilpailuun.
Siksi toiseksi kauneimmasta
tehtiin kompromissi
Puusto selviää
ympäristökatastrofeista.
Aika parantaa haavat
Jos rikkaiden lapsi syntyy
kuolleena, syntyykö se
silloin hopealusikka
nurkassa?
Isopovinen
ketjupolttajanainen
pääsi ennätystenkirjaan
sairastamalla
suurinta syöpää
Laittoiko Nooa kaikki
keskeneräiset
projektinsa arkistoon?
Joulupukin suurin
ongelma oli se,
ettei hän uskonut itseensä

Samuel Beckettin piinaavan
pitkäkestoinen aikuisviihdeelokuva: Huomenna hän tulee
Mitä tapahtui, kun saatana
hukkasi tanssikenkänsä?
Piru etti
Astetta loistavampi
poikabändipoppari:
Heijastin Timberlake
Slaavilaista kikkeliheviä
soitetaan balaslaikalla

Joulupukin ajoneuvon korjaamiseen on omat niksinsä.
Kun poro paskoi, tontut korjasivat kikkareen

Värikäs tanssilaji,
joka kalpenee
tunnetumman variaationsa
rinnalla - paletti

Rakkaudenkaipuusta kärsinyt seksuaalivähemmistön edustaja
tiedusteli lääkäriltään homonikorvaushoidosta

Niin ja näin oleva
eroottinen romaani oli
Fifty-Sixty Shades of Grey

Mitä suomalainen ruokakauppias tekee, kun pitkällä
avaruuslennolla tietojärjestelmä alkaa käyttäytyä
oudosti? - Hän halbuuttaa

KULTTUURI-UUTISIA

Espoon Haukilahti on saanut nimensä kun alueella
sijainneen huvilanisännän metsästyskoira tuli hulluksi

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

Yöjuoksun harrastajat
harjoittelevat Unisportilla
Tarjoilija ei parantanut
ruokailuelämystä.
Hän olikin aasi-alainen
Scifihenkistä vanhuspornoa Paluu tulevaisuuteen
Työt eivät jättäneet
venttiilisuunnittelijaa
rauhaan - näki valveunia
Sanan herkullisin perusmuoto
on omnominatiivi
Lapsi löysi lattialta
kondomin, totesi:
“Tämä on ehkä isin.”
Miksi U2:n laulaja on niin
valtavan rikas? Koska
kulttuurialalla tehdään niin
paljon töitä pro Bono

Ruokalähettipoika
kaihoisana:
“Haluan vain deliveraa”
Turkuun perustettiin uutta
liiketoimintaa: Aura-Joen
transvestiittibordelli
Mitä Sean Connery ottaa
aamuisin? - Whisky showerin
Nalle Puh järkyttyi
kuulleessaan
puhelinmarkkinoista
Koirankarvoista tehty heikko
hiuslisäke on haurasta
Norppatutkija joutui
muuttamaan kaupungista pois
- sai maalta töitä
Eläintenhoitajaa etsivän
työilmoituksen otsikko: Tee
työtä jolla on karvoitus
Maailman hankalin
huonekaluliike on vaikea
Täiden ahdistama nainen
selitti, miksi hän ei
opiskele ammattiopistossa
parturi-kampaajaksi.
“Pääsyyni: pääsyyni vaikutti
pääsyyni.”
Osakkeita voi ostaa ja myydä
vasta Osake-Annin jälkeen
Reiveissä hämmästeltiin
värikkäitä lamppuja.
“Ne on valoja”
Miksi vauvat
syntyvät alasti?
Vaatteet ei istukkaan
Musikaalinen kemisti laulaa
lab-oratoriossa
Intiaani golffaavalle
säveltäjä-ystävälleen:
“Päässäni soi sinun
tiipiisi!”

