Jollei vappuna ole lunta
voiko valkolakin ottaakaan
siltä hyllyltä jolla säilötään
ne koristeet kevään sään?
Teekkarit osaavat nähdä huumoria
sieltäkin, missä sitä ei ole, ja puujalkavitsistä he sorvaavat taikasauvan. Tämä läystäke on koottu kunnioituksesta perinnettä kohtaan. Se
ei sitten ole mikään Kevätpölliäinen vaan kaikki on omin käsin suollettua. Tuotannon aikana ei vahingoitettu yhtään eläintä eikä tehty
ihmiskokeita. Kohderyhmistämme
ei sovi unohtaa mielensäpahoittajia, jotka kokoontuvat haaskalle
huumorin ääreen.
Tarttukoon vappuna aurinkoinen
mieli eikä korona!
Jouni J Särkijärvi (tällä koosteella
on jotain tekemistä kokoomuksen
TEK-valtuustoryhmän kanssa)

Kysymyksiä, kysymyksiä,
aina vain kysymyksiä…
¤ jos sivu kaatuu googlessa kun kukaan ei katso, kuuluuko siitä ääni?
¤ tuleeko lukutoukasta aikuisena lukuperhonen?
¤ onko sota parempi stillinä kuin livenä
¤ onko epoletti sähköinen poletti?
¤ kuinka monta monologia tarvitaan, jotta saadaan aikaan yksi dialogi?
¤ jos Marsista tullut on marsilainen,
onko Maasta tullut maalainen?
¤ juokseeko kevytkenkäinen hevonen nopeammin?
¤ mikrossani on kuulemma makroja.
Miten ne ovat mahtuneet sinne?
¤ onko oikein paha ukkonen jo akkanen?
¤ millä mittarilla arvioitiin asioiden
tärkeyttä ennen kuin saatiin käyttöön palstamillimetrit?
¤ minne sukista karanneet silmät
päätyvät?
¤ tuleeko lukutoukasta aikuisena lukuperhonen?
¤ miksi fatsi ja faija tarkoittavat samaa, mutsi ja muija eivät?
¤ miesten kengät on tarkoitettu kävelemiseen, mutta mihin naisten?
¤ onko sananjalka lauseenjäsen?

POLITIIKKAA
Politiikassa ottaa riskin, jos kädet
ovat taskuissa – omissa tai toisten.
Liikkumaton äänestäjä kuuluu aina
nukkuvien puolueeseen.
Hutkiva journalismi on helpompaa
kuin tutkiva journalismi.
Kokoomus ajoi itsenäisyyden alussa
Suomeen vahvaa kuningasta, ja nykyään tasavallan presidentillä onkin
enemmän valtaa kuin Ruotsin kuninkaalla.
Masokistit haluavat pettyä äänestämäänsä henkilöön ja siksi valitsevat
huolellisesti holtittomimman populistin.
Hirttäjäisiä ei enää järjestetä torilla
vaan mediassa. Siellä se on nopeampaa, koska oikeudenkäyntiä ei tarvita, ainoastaan tuomio.
Cha-cha-cha = poliittinen tanssi,
jossa otetaan viisi askelta eteen ja
viisi taakse: ahkeralta näyttävää liikettä ilman etenemistä.
Budjettiponnet ja kirje joulupukille
ovat ajallisesti lähellä toisiaan, usein
myös sisällöltään.

Ajatusten syvästä
kaivosta
Kaikki itsemurhaajat ovat amatöörejä.
Ajan hermolla pysyvä hankkii
uusinta antiikkia.
Mies älköön jättäkö valtaistuinta
vetämättä tai siitä tulee sanomista hänen valtiattareltaan.
Kättä pitempää etsittäessä tulee
ensinnä mieleen jalka.
Net kun ei nouse ylös viimeistään kolmantena päivänä on
haaskoja.
Totta kai pukeudun muodikkaasti. Jos en tämän niin jonkun
aikaisemman tai tulevan vuoden
muodin mukaisesti.
Kierrekorkki yksinkertaistaa iltaaterian nauttimista.
Illan pidetessä Nuuskamuikkusella, Viskimuikkusella ja Nistimuikkusella ei ollut enää yhtään
Muumia laaksossa.
Olen senior citizen, valitan ja kitisen.

SYDÄN

ON OIKEALLA

MAKSAA EMME HALUA
EI TURHAA KEUHKOAMISTA
MUTTA AIVOT OVAT TÄRKEÄT
Ajalta ennen ledejä
Montako diplomi-insinööriä tarvitaan vaihtamaan lamppu? - 1 sähkösuunnittelija, joka tekee hankesuunnitelman + 1 tuotantotalousinsinööri, joka tilaa työn painotettua
koulutusta saaneelta AMK-insinööriltä.
Montako arkkitehtiä tarvitaan
vaihtamaan sähkölamppu? – Arkkitehti pitää lamppua liian konformistisena ja suunnittelee uuden,
jossa on enemmän kulmia. Suunnitelmat ovat kuitenkin myöhässä, eivät pidä kutiaan ja budjetti ylittyy
muutostöiden vuoksi.

Montako konsulttia tarvitaan
vaihtamaan sähkölamppu? – Ensimmäinen konsultti ehdottaa jatkoprojektia, jossa haastatellaan lampun
käyttäjät ja päädytään samaan lopputulokseen. Hankkeessa mukana olevien konsulttien määrä kasvaa eksponentiaalisesti, mutta lamppua ei
vaihdeta, koska se ei kuulu konsultin
palveluihin.
Ensi kerralla paneudumme siihen,
montako henkeä tarvitaan vaihtamaan DI:n mielipide.
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Salattuja totuuksia
Kun menet eläintarhaan, muista,
että ne katselevat sinua.
Nuorena yrittää näyttää vanhemmalta ja sitten se valitettavasti onnistuu.

Moni sporttinen mies harrasti naisten takaa-ajoa jo paljon ennen kuin
se tuli hiihtokisojen ohjelmaan.
Kadulle virtsaaminen on yksi niitä
kaupunkielämän huvituksia, joista
maaseudulla voidaan vain haaveilla.

Viimerakastajan rooli on parempi
kuin ensirakastajan.
Kuinka ihmiset voisivat lukea toistensa ajatuksia kun eivät ymmärrä
omiaankaan?
Gramofonien alkuaikoina jouduttiin
tanssimaan 78 kierrosta minuutissa.
Naiset pukeutuvat, miehet käyttävät
vaatteita.

Pilvenpiirtäjät ovat kauttaaltaan tylsiä, koska niistä ei jää jälkiä pilviin.
Aikainen mato välttää aamu-unisen
linnun.

Viattomien lasten päivä on ilmeistä
eliitin harjoittamaa diskriminointia,
Viallisten lasten päivä nyt ainakin
tarvitaan.

Miehet pitävät huumorintajuisista
naisista, koska nämä ymmärtävät,
missä kohdassa miehen vitseille pitää nauraa.

VR järjestää aikamatkoja: mene asemalle ja voit hyvinkin ehtiä junaan,
joka on aikataulun mukaan jo mennyt ohi.

Kun himoseksuaali tulee kaapista,
hän ei ole ollut siellä yksin.

Ja jos joku ei vielä tiedä, niin Onnenpyörässä ostetut vokaalit ovat kaikki
peräisin tsekin kielestä.

Pörssiyhtiöt kuuluvat leikkausliigaan.
Taikuri varasti shown.
Mäkihyppääjät, kahden kierroksen
väkeä.
Mielialalääke on yleensä alamielilääke, ylimielisyyteen ei tepsi mikään rohto.
Välinpitämätön kannattaja – mikrofani.

Perusvoimat: rakkauden rikkaus ja
rikkauden rakkaus.

Aikaisemmin piti juoda itsensä känniin, jotta uskalsi puhua suoraan.
Tältä osin some edistää raittiutta.
Ja Jumala näki, että Vanhassa Testamentissa ei ollut yhtään huumoria;
ja rangaistukseksi tästä hän tuomitsi
juutalaiset ikuisiksi ajoiksi kirjoittamaan vitsejä Hollywoodissa.
Puistot aidataan, jotta puut eivät
pääsisi karkuun.

Kaikki kelpaavat veronluovuttajaksi.

Kun mies ryyppää mukista, vaimo alkaa mukista.

Mitä leveämpi kirkon ovi on, sitä vaikeampi on ahtaimmin ajattelevien
kristittyjen mahtua siitä.

Ketunmetsästys ja englantilainen
keittiö täydentävät toisiaan.

KÄÄNTÄMÄTTÖMIÄ

Mäkihyppääjä pelkää laskuvirheitä.

Valinnanvapauden puolesta: liikenneympyrä, jossa on kaksisuuntainen
liikenne.
Narrinpelko on herrain huoli.

Kuolinsyytilastoissa esiintyvät etenkin syövät ja juovat.
Ihminen voi samanaikaisesti olla uppolikainen että lutiköyhä.
Sienestäjiä kyykytetään syksyisin.

Rautalankamalleja
Hissi: paikka, jossa joukko toisilleen
vieraita ihmisiä teeskentelee olevansa yksin.
Vanhojen miesten suosikkiurheilu:
vedenheitto.
Auringonnousu: teekkarin valomerkki.
Kultakuume: huippu-urheilijan ammattitauti.
Uroskoiralle jokainen tolppa on tärkeä virtsanpylväs.
Muna-anjovis - Itämeren ärtsyin
sintti.
Hui Hai-tec: vappuosaamista tekniikan ihmisille.
Tartuntavaarallinen: lähmimiseen
taipuva mies.

Pikkupikkuilmoituksia
Painovoimalaki – insinöörien salajuoni arkkitehtisuunnittelun vapauden kaventamiseksi.

Palvelukseen halutaan

matemaatikko liikenteenjakajaksi

1 foni = 1000 millifonia = 1 000 000
mikrofonia
Golf: vaihtoehto lauantaisiivoukselle. Jos talo ei ole siistiytynyt pelin
aikana, joutuu sunnuntainakin pelaamaan kierroksen.

Some Ado About Nothing
Nobody is prefect, but who wants to
be a nobody.
Hi! I am looking for a laptop. Would
you like to be the one?
There are trendsetters and then there
are trendspaniels.
We are comedians in our life which
is a tragedy.

EXIT KIT
Tarvikepakkaus kotoa karkaajalle
Myös XXXL-versio: soveltuu kokonaiselle valtiolle
Nyt saatavilla:

Family Business
Realistinen liikkeenjohtopeli
raivaa tiesi juoksupojasta mafiaperheen capoksi
Tarjous josta et voi kieltäytyä.

Luomua Pohjolasta

Paavo-kalsarit
kestävät tiukassakin paikassa.

Solisti: auringonpalvoja
In Finland, small talk is very small.
Kolme, joilla jo pärjää: huvivirsi, hevivirsi ja suvivirsi.
Musikaalinen voimailija – pianonnostaja.
Munalukko – lahja menevälle miehelle.

Palvelukseen halutaan
He fell in love and never got up.
I may have lost some hair
but – frankly – I do not care
because I know for a fact
my mind is intact
all the marbles are still in there.

luova säveltäjä
– Kreikan tilastokeskus.
Tilaa kokonaisvaltainen ulkonäöntutkimus
Selvitämme ja toteutamme muutostarpeet
pintaa syvemmällä kokemuksella

