
 
	

Naapurikansoille	piruilu	on	yhä	
voimissaan	–	uusi	kirja	esittelee	
345	eurooppalaista	vitsiä	
Vitsit	ovat	usein	karkeita	mutta	harvoin	suoranaisesti	ilkeitä,	arvioi	
uutuusteoksen	kirjoittaja	Romain	Seignovent	The	Guardian	-lehdelle.	
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SKOTIT ovat saitoja, ranskalaiset kopeita ja suomalaiset juroja – tai näin ainakin 
vitsit uskottelevat. 

Suhteet naapurimaihin ovat näkyneet eurooppalaisessa huumorissa vahvana myös 
viime vuosien kriisien keskellä, kertoo The Guardian -lehti. 

RANSKALAINEN Romain Seignovert, 29, on julkaissut aiheesta kirjan De qui 
se moque-t-on ? (suomeksi Kenestä laskemme leikkiä?). Teoksessa on 345 vitsiä, 



joista suuren osan hän on saanut Europe Is Not Dead -bloginsa lukijoilta. 

”Olemme suuri, kirjava yhteisö, jolla on vuosisatojen yhteinen historia täynnä 
hyviä ja huonoja aikoja. Huumorimme heijastelee tätä”, Seignovert arvioi. 
Hänestä vitsit ovat osa hienoa eurooppalaista perinnettä. 

ESIMERKIKSI irlantilaiset piikittelevät brittejä pidättyvästä käytöksestä: 

Mikä on englantilaisten käsitys jännityksestä? – After Eightin syöminen jo puoli 
kahdeksalta. 

Puolalaiset taas vitsailevat saksalaisten kustannuksella: 

Saksan jalkapalloilijat ovat kuin saksalainen ruoka: jos sitä ei ole tuotu 
Puolasta, siitä ei ole mihinkään. 

Italialaiset sen sijaan nauravat itselleenkin: 

Kyltti italialaisessa linja-autossa: ”Älä puhu kuljettajalle – hän tarvitsee 
käsiään.” 

MYÖS POHJOISMAAT ovat edustettuina. Seuraava vitsi on Suomesta: 

Mitä eroa on ruotsalaisilla ja suomalaisilla? – Ruotsalaisilla on mukavat 
naapurit. 

Virolaiset taas piruilevat suomalaisille: 

Mistä tunnistaa ulospäin suuntautuneen suomalaisen? – Hän tuijottaa sinun 
kenkiäsi, ei omiaan. 

SEIGNOVERTIN mielestä vitsit kuvastavat kiintymystä. 

”Osa vitseistä on melko karkeita eikä kovin hienovaraisia, mutta ne ovat harvoin 
suoranaisesti ilkeitä.” 

Vitsit voivat olla myös poliittisesti latautuneita, kuten makedonialainen lohkaisu 
Kreikan korruptiosta osoittaa: 

Kreikkalainen autoilija yritti jättää autonsa parlamenttitalon eteen. 

”Ei tähän saa pysäköidä”, poliisi sanoi. ”Täällä on töissä poliitikkoja.” 

”Ei se mitään”, autoilija vastasi. ”Autossani on varashälytin.” 

NAAPUREILLE nauraminen osoittaa pohjimmiltaan sen, että tunnistamme 
kansojen välisiä eroja ja jopa vaalimme niitä, Seignovert sanoo. 

”Eurooppa ei ole ainoastaan politiikkaa ja taloutta vaan myös kulttuuria”, hän 
arvioi. 

”Euroopan unioni ei ole ottanut siitä kaikkea irti.” 



  

Lisää	vitsejä	eurooppalaisista	

Mikä on parasta, mitä Ruotsista on tullut Tanskaan? – Tyhjä lautta. 

Tanskalaiset määräilevistä ruotsalaisista 

  

Venäläinen toiselle: ”Ostin juuri solmion 200 000 ruplalla.” 

”Idiootti! Olisit voinut ostaa samanlaisen solmion vähän matkan päästä 
300 000 ruplalla.” 

Ukrainalaiset rikkaista mutta hidasälyisistä venäläisistä 

  

Englantilainen, irlantilainen ja skotti suunnittelevat juhlia. 

”Tuon kuusi tuopillista aleolutta”, englantilainen sanoo. 

”Tuon kuusi tuoppia Guinnessia”, irlantilainen sanoo. 

”Tuon kuusi ystävää”, skotti sanoo. 

Muut britit kitsaista skoteista 

  

Miksi ranskalaiset ovat valinneet kukon kansalliseläimekseen? – Se on ainoa 
eläin, joka laulaa ollessaan polviaan myöten sonnassa. 

Belgialaiset arroganteista ranskalaisista 

  

Kaksi suomalaista tapaa toisensa ensi kertaa vuosiin. 

”Mitä kuuluu?” Pekka kysyy. Ahti murahtaa ja tilaa oluen. 

”Miten perheesi voi?” Pekka jatkaa. Ahti murahtaa ja tilaa toisen oluen. 

”Entä miten töissä menee?” Pekka kysyy kolmen kaljan jälkeen. 

”Kuulehan”, Ahti sanoo, ”tulimmeko me tänne juomaan vai juttelemaan?” 

Virolaiset juopottelevista suomalaisista 

 


