
Vanhemmanpuoleinen sosiaalityöntekijä oli lomalla Laihialla. Tarinan päähenkilö kuljeskeli iloisin 
mielin pitkin kylänraittia. Katse lepäsi aakeilla, laakeilla pelloilla kunnes sosiaalityöntekijämme oli 
hieraistava silmiään: kumara mummoraiska huhki viljapellossa tylsän viikatteen kanssa ja 
hyväkuntoisen näköinen nuorimies pureskeli ruohon kortta ojan pientareella. Kauhistuneena 
sosiaali-ihmisemme ampaisi miehen luo kiljahtaen: "Mitä tämä oikein merkitsee? Ajatteletteko 
lainkaan lähimmäisiänne?" Nuori mies kohosi rempseästi istualleen ja virkkoi: "Kah, me käytethän 
ensi vanhat lophun." (Noora Forss)

Miksi laihialaiset pitävät navetan ovet kiinni? Siksi että lehmät eivät näkisi nälkää. (Jani Jalonen)

Laihialainen tapasi Vaasassa tuttavansa. Tämä kysyi, millä asialla sitä oltiin? Häämatkalla, vastasi 
mies. No missäs nuorikkosi on, tuttava kysyi. Tähän mies: Hän on käynyt Vaasassa jo aikaisemmin. 
(Marjukka Riikonen)

Olipa poika päässyt käymään ihan Laihia-cityssä ja kotiin palattuaan alkoi tohkeissaan selittää 
isälleen: "Säästimpäs tässä linja-autorahan, kun juoksin auton perässä kotiin." Siitäkös isä suuttui ja 
alkoi torua poikaansa: "Olisit juossut taksin perässä, niin olisit säästänyt enemmän." (Janne Räinä)

Laihialaispari voitti lotossa miljoonan. Viikkojen päästä vaimo tuli kirjenipun kanssa ja kysyi: 
"Mitä me tehdään kaikille näille kerjuukirjeille?" "Jatka vaan niiden lähettämistä", murahti mies. 
(KT)

Pitäneekö paikkansa, että Laihialla on kunnanjohtaja saanut potkut tuhlaavaisuuden takia. Oli 
mennyt sanomaan vieraille jotta "Tuhannet kiitokset käynnistänne". (Matti Hilli)

Aikoinaan energiakriisin aikaan valtioneuvosto kehotti kansalaisia säästämään ja käski alentamaan 
sisälämpötilat 23 asteeseen. Huolestuneet laihialaiset reagoivat tähän lähettämällä kirjeen, jossa 
anottiin erivapautta, jotta lämpötiloja ei tarvitsisi nostaa. Pian saapuikin virallinen kirje, jossa tämä 
erivapaus myönnettiinkin kohteliaasti anteeksi pyydellen korostaen laihialaista asiantuntemusta 
säästämisessä. (Jarto Tarpio)

Miksi Laihialla latotansseissa tanssitaan sukkasillaan? Jotta musiikki kuuluis Isostakyröstä. (Jarto 
Tarpio)

Kaksi kaverusta ihmettelivät, että miten he pääsisivät Laihialle, kun rahaa oli vain yhteen lippuun. 
Sattuipa siihen sitten kaksi laihialaista, jotka auliisti neuvoivat: "Menkää sen yhden lippunne kanssa 
junan vessaan, ja kun konduktööri tulee koputtamaan, tuupatkaa piljetti oven ali. Eihän konnari voi 
arvata, että vessassa onkin kaksi matkustajaa! Niin mekin aina teemme." Kaverit siitä sitten junan 
vessaan ja konnaria odottamaan. Juna lähti liikkeelle ja lopulta oveen koputettiin. Lippu työnnettiin 
oven ali ja matkalaisten hymy oli leveä. Kaverukset eivät ehtineet kauaa hymyillä, kun oveen 
koputettiin uudelleen ja kuului ääni: "Matkaliput olkaa hyvä". (Tapio Väistö)

Miksi Laihiasta ei voi koskaan tulla kaupunkia? Koska laihialaiset ovat lukeneet auton ohjekirjasta, 
että auto kuluttaa enemmän bensaa kaupunkiajossa kuin maanteillä! (Patrik Selin)

Kuka keksi palapelin? -Laihialainen, joka tiputti kaksikymppisen vahingossa tehosekoittimeen. 
(TM)



Laihialainen meni hotelliin ja kysyi huoneiden hintaa. Respasta vastattiin: "Ensimmäisessä 
kerroksessa 100 mk, toisessa 50 mk ja ullakolla 20 mk yöltä". Laihialainen otti laukkunsa ja lähti 
kävelemään ulospäin. Respa huusi: "Oliko liian kallista?", johon laihialainen vastasi: "Ei, mutta 
kerrokset loppuivat kesken." (Ismo Elo)

Laihialainen menu: jäniksenjälkikeitto, ohiammuttua sorsaa, jälkiruoaksi lasku (Eeva Lehtimäki)

Laihialaisisäntä oli menossa kirkkoon pienen poikansa kanssa, jolla oli uudet saappaat jalassaan. Isä 
huomasi tämän ja kysyi: - Onko nuo ne uuret saappaat, jokka sulla on jalaas? - On isä. - Ota sitte 
vähä pireempiä askelia. (Timo Koskela)

Miksi laihialaiset ui suu auki? - Ne on kuulleet, että markka kelluu. (TK)

Laihialaisisäntä körötteli junalla ja tietenkin ilman lippua. Konduktööri sai isännän kiipeliin ja vaati 
lipun sekä sakon maksamista. Laihialainen ei nuukana miehenä kuitenkaan suostunut. Puoli tuntia 
kinasteltuaan asiasta, konduktööri hermostui ja sanoi, että jos isäntä ei maksa vaadittua summaa, 
hän heittää miehen matkalaukun ikkunasta järveen, jonka rantaa myöden kiskot silloin kulkivat. 
Silloin isäntä kavahti jaloilleen ja julisti isolla äänellä: "Vai on se nykyään valtion rautateillä niin 
rivo meininki, että meinaatte minun poikani hukuttaa." (Ute Luukkonen)

Laihialainen osti hautuumaata uudistettaessa vanhan hautakiven. Nyt on nimenmuutos vetämässä 
lääninhallituksessa. (JR)

Lahialainen isäntämies oli ostamassa pukua Vaasasta. Isäntä tinki ja tinki hintaa alemmaksi. 
Viimein myyjä väsyi ja kyllästyi niin, että tokaisi: "Saatte puvun ilmaiseksi!" Siihen isäntämies: 
"Jos kaksiilla housuulla niin sitten." (KL)

Kuinka laihialaisperhe säästi hotellimaksuissa lähdettyään maailmanympärimatkalle? - Tulemalla 
alkumatkalla aina kotiin yöksi. (Jorma Härkönen)

Miksi laihialaiset käyvät kesäisin kirkossa? - He käyvät rukoilemassa Ylistarolle runsaslumista 
talvea, jotta katuvalot loistaisivat Laihialle asti. (Jari Kettunen)

Mistä junamatkustaja tietää junan ohittavan Laihiaa? Juna ajaa yhdellä kiskolla. (Nonna)

Laihialaisten radio on…..ampiainen tulitikkurasiassa. (Eeva Lehtimäki)

Miksi laihialaiset vihitään usein kanalassa? Ettei riisiä menisi hukkaan. (tuntematon)

"Kyllähän ne hyviä ovat, mutta kyllä niitä tulisi käyttää vähän säästeliäämmin." Niin sanoi 
laihialainen laihialaisvitseistä. (Taisto Pihlajamaa)


