
tapaa epäonnistua 
lahjojen kanssa!8



Raha-arpa on kiva saada ja lämmittää mahtavasti jos siinä sattuu olemaan muhkea  

voitto. Mutta suuremmalla todennäköisyydellä arvassa ei ole mitään ja ilmaan haihtu-

neesta lahjasta jää vain paha mieli. Karikatyyriin voi lisätä yksityiskohtiin vaikkapa  

raaputeltuja arpoja ympäriinsä, jos sankarilla on tälläinen ”salainen” pahe.

Raha-arvat



Vaatteet
Vaatteet ovat tosi vaaral-

linen lahja idea. Niiden 

kanssa voi mennä met-

sään kahdella tapaa; sekä 

tyylissä, että koossa.

Onko nolompaa, kuin 

liian pieni vaate, jota  

sankari vielä erehtyy  

sovit telemaan juhlissa.

Karikatyyritaulussa voi 

hauskasti korostaa sitä, 

jos henkilöllä on joku  

tietty erikoinen vaate-

maku.



Kodinkoneet

Kodinkoneet kannattaa jättää kaupan 

hyllyyn, ellei kyseessä ole esimerkiksi 

häälahja ja nimenomaisesti toivottu  

laite.

Varsinkin perheen sisällä yllätyksenä 

hankittu kodinkone voi antaa hieman 

väärää viestiä... toisaalta sama viesti  

karikatyyritaulussa muuttuu  

hauskaksi yksityiskohdaksi.



Koriste-esineet

Kaikenlaiset koriste-esineet on kehnoja lahjaideoita, sillä ne noudattavat usein sisustuslehti-

en muotiaaltoja eikä ole mikään mahdottomuus, että talosta jo vastaavanlainen esine  

löytyy. Karikatyyri on sen verran harvinainen, ettei sellaista varmasti kovin monella ole!



Varsinkin Kiinasta saa nykyään 

tilattua vaikka millaisia tavaroita 

mitä ihmeellisempiin tarpeisiin... 

tai tarpeettomuuksiin.  

 

Jos taas sankarilla on tapa tilata 

kaikenlaisia turhaksi jääneitä  

tavaroita nettikaupoista, saa  

siitä herkullisia yksityiskohtia  

karikatyyritauluun.

Random 
turhake



Ellei vauva-asia ole oikeasti ajankohtainen, niin 

näillä saa helposti aikaa mahtavan mielipahan 

henkilöille, joilla ei ole joko aikomustakaan  

hankkia, tai eivät vaikkapa voi hankkia vauvoja.

Tätä aihetta en välttämättä käsittelisi karikatyyris-

säkään, varsinkaan jos lapsi ei ole vielä syntynyt.

Vauvatarvikkeet



Hajuvedet
Jos saa yllättäen hajuveden, sitä alkaa 

vaistomaisesti miettimään, että onko  

kyseinen lahja hienovarainen vinkki.

Ja jos kyseessä on kallis tuoksu, on se 

suurella todennäköisyydellä juuri väärän 

hajuinen ja jää myös käyttämättä.



Alkoholi tai sikarit

Näiden kanssa saattaa tulla 

kiusallinen tilanne, kun vastaan- 

ottaja ei ehkä osaa arvioida,  

pitäisikö säilöä parempia  

tilaisuuksia silmälläpiäen vai  

odottaako lahjan antaja kenties  

maistiaisia.

Karikatyyrissä voi toisaalta näkyä 

se himoittu vuosikertaviski, jota ei 

vielä ole päästy korkkaamaan.
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Anna ystävällesi lahja, joka saa  
muut vieraat haukkomaan henkeä!

Valokuvista piirretty karikatyyritaulu on vaivaton ja helposti hankittava 
lahjaidea, josta Sinut muistetaan.

www.naamataulu.fi


