
Perustuu tositapahtumaan Laihian Osuuskaupalla. Isäntä tuli kysymään torstaiaamupäivällä 
osuuskaupassa, että koskas te tuon kaffin laitatte tarjoukseen. Myyjä (Huom: alunperin Vaasasta) 
siihen sitten vastasi, että kahvi on taas maanantaista keskiviikkoon tarjouksessa. Isäntä siinä hetken 
tuumasi ja totesi lopuksi, että kyllä se emäntä voi viikonlopun yli teetäkin juoda... (Jouko 
Oikarainen)

Hiljattain Laihialle muuttanut perhe oli automatkalla, ja lapsista nuorempi kiukutteli ja huusi. 
Kouluikäinen komensi: etkö sä tiedä, että me ollaan nyt laihialaisia. Säästä ääntä! (Tellu)

Mikä on laihialainen kalakeitto. Otetaan kala siitä kohti järveä missä sen on nähty uivan (Harri)

Jurvaalane ihimetteli kun meillei oo tänä jouluna ollenkaa joulukuusta tuvas. Mä tokaasin jotta ei ny 
tuarakkaa. Mä vahtaan kaikki joulunpuhät klasista toiskan mettäs olevia kuusia. Ajaa saman asian 
eikä tartte varastaa eikä ostaa, tuloo halavaksi eikä sotke paikkoja. (nuukapukki)

Mulle laihilaiselle miehelle tultiin sanomaan että mitämieltä oon kun, teirän laihilaisten 
kustannuksella vitsaillaan ympäri suomea. Siihen mä sanoin että, vitsaalkohon jokaanen omalla 
kustannuksella, me ei maksa kenenkään kustannuksia. Laihialainen puhui puhelimeen melekoosella 
huudolla, niin että se kuului p-kioskista kauas. Ohi kulkija sanoi eikö tuallaanen huutaminen ota 
kurkkuun siihen laihilainen vastasi ei nämä paikallis puhelut mutta ulkolinia puhelut ottaa. (p-
kioski,ei ollu kytketty verkkoon ollenkaan) (Raimo J. Rahnasto)

Mikä on laihialainen kalakeitto. Otetaan kala siitä kohti järveä missä sen on nähy uivan (Harri)

Hiljattain Laihialle muuttanut perhe oli automatkalla, ja lapsista nuorempi kiukutteli ja huusi. 
Kouluikäinen komensi: etkö sä tiedä, että me ollaan nyt laihialaisia. Säästä ääntä! (Tellu)

Mistä voi päätellä, että savolaiset ovat hyvin ovelia liikemiehiä? - Siitä, että he ovat nauraneet 
monet hyvät naurut laihialaisten kustannuksella. (Savolaine)

Laihialainen oli onnistunut saamaan Tenojoelta 10- kiloisen lohen. Kavereiden hämmästykseksi hän 
heitti kalan takaisin. -Miksi sinä niin teit? he kysyivät. -Meillä ei ole varaa syödä näin kallista 
ruokaa, tokaisi laihialainen. (purkka)

Mitä laihialaiset tekevät kun on kova pakkanen? Lämmitelevät kynttilän vieressä. Mitä he tekevät 
kun pakkanen kiristyy? Sytyttävät kynttilän. (reima rap)

Mikä on laihialainen hämähäkki? No se on sekaantunut lankakerä (entinen laihialainen)

Miksi laihialaiset eivät osta jääkaappia? Siksi, että he eivät ole varmoja siitä, että sisävalo 
sammuisi. Tryggve Ericson, Tukholma, Ruotsi tryggve@chello.se (Tryggve Ericson)

Miksi laihialaisen teepussi kestää vain kaksi viikkoa? - Naru katkeaa. (HKV)

Millainen on laihialaisten lotto?!!? Laitetaan perjantaina 10 penniä vesilasiin ja otetaan lauantaina 
raha puhtaana käteen. (HKV)

Minkälainen on Laihialainen hiirenkillerö? Laudanpäälle on laitettu ruosteinen partakoneenterä,hiiri 
nostaa päänsä terän yli ja heiluttaa päätään molempiin suuntiin ja sanoo; ei oo juustoo, ei oo 
juustoo... (Siru)



Miksi laihialaiset vihitään usein kanalassa? Ettei riisiä menisi hukkaan. (minä-77)

Laihialainen voiveitsi - kuuma naskali (Lelle)

Millainen on laihialaisten sähkösauna? Naulalla seinään lyöty sähkölasku, jota katsellessa hiki 
virtaa. (sirkku)

Miksi Laihialla tanssitaan sukkasillaan? no että kuullaan musiikki naapuripitäjästä (hapa)

Miten kuparilanka keksittiin? -Kaksi Laihialaista löysi samaan aikaan kuparipennin. (Suvi)

Huonokuuloinen laihialainen astui junaan. Kondyktööri tuli vaunuun ja huusi matkustajille joista 
ensimmänen oli tämä laihialainen. Kondyktööri:matkaliput olkaa hyvät! laihialainen:ai että ohran 
jyvät? K:sanoin matkaliput! L:ai että tiput? K:anteeksi herra, kuulitte väärin. L:juu juu, ohraa 
kasvaa mielinmäärin. K:oletteko ihan kuuro? L:ohrasta tulee hyvä puuro. K:no pitäkää ohrat ja 
tiput! L:ai että matkaliput? (viveca)

Perustuu nuaruuren tositapahtumihin itä-suames: Allekirijoottanu tanssiis, poika tuloo hakemahan 
ja kysyy jotta mistäpäin neiti on kotoisin? Kuultuansa vastauksen:Laihialta; pyytää äkkiä 
kysymystänsä anteeksi ja kiikuttaa tanssitettavan takaasin penkille eikä näyttäyry koko loppuiltana ! 
(Hanna-täti)

mikä on laihialaisen turvavyö? (kravatti oven välissä) (Vitsiman)

Miksi uusinta laihialaisvitsiä ei kerrota. Kerrottaessa se kuluisi, ei olisi enää uusi.Käyttämätönhän 
on aina arvokkaampi. (Matti Visuri)

Lehdestä leikattua: ”Suuronnettomuus Laihialla. Mopo ojaan – 7 matkustajaa sairaalaan.” Kaksi 
laihialaismiestä tapasivat toisensa kylän raitilla. - Sääkö se olit, joka pelasti mun poikani 
hukkumasta eilen? kysyi toinen - Joo, mää se olin. - No sitä mää vaan, että missäs sen pipo on? 
Laihialaismies meni rautakauppaan ostamaan uutta terää sahaansa. Kauppias katseli vanhaa terää ja 
ihmetteli: - Vieläkös sää teet puita pokasahalla? Montakos mottia sää ehdit päivässä tehdä? - 
Suunnilleen kaksi mottia, vastasi mies. - Kuule, tässä olisi myytävänä hyvä moottorisaha. Tällä saat 
tehdyksi ainakin kuusi mottia päivässä. Mies innostui asiaan ja lähti uuden sahansa kanssa töihin. 
Viikon kuluttua hän palasi tyytymättömänä kauppaan: - Sää valehtelit. Eihän tällä saa tehdyksi kuin 
neljä mottia päivässä, nurisi hän. - Mitäs vikaa tässä sitten on? kysyi kauppias ja nykäisi sahan 
käymään. - Mikäs ääni toi on? hölmistyi laihialainen. (Jorma Anttila)

Häämatka! Eräänä sateisena aamuna seisoi parhaimpiinsa pukeutunut mies Laihian asemalla 
odottaen junaa Vaasasta Seinäjoelle. Hänen viereensä seisahtui työhön lähdössä oleva tuttava 
samasta kylästä. -"No, mihinkä sitä ny nuan komiassti heti maanantai aamuna?" -"Häämatkalle 
Seinäjoelle!", kuului vastaus. -"No mihinä se morsian sitte on, eikö se tuu mukahan?" -"Kattos soon 
käyny siälä jo aikaasemmin." (tuntematon)

Kaksi laihialaismiestä Jaska ja Tauno taivalsivat kävellen Vaasan jalkapallo-ottelua kattomahan. 
Kun Taunolle kesken kaiken iski pirunmoonen hätä, ei siinä auttanu ku hypätä tienposkeen 
pusikkohon sontimahan. Jonkun ajan kuluttua pusikosta kuulu huuto: "Jaska, ei sulla sattuus olla 
paperia mukana?" Jaska tonki aikansa taskujansa ja tokasi reteenä: "Ei oo, perkule jätä se sinne!" 
(Henkka)


