"Mistä tunnistaa ulospäinsuuntautuneen
suomalaisen?" – näin meistä ja muista
kansoista vitsaillaan

Naapurimaiden kustannuksella naureskelun kulttuuri on Euroopassa pitkä. Aiheesta kirjan kirjoittanut
Romain Seignovert kertoo, että tapa on merkki kiintymyksestä.
"Mistä tunnistaa ulospäinsuuntautuneen suomalaisen? Hän tuijottaa sinun kengänkärkiäsi, ei omiaan",
naureskellaan Virossa.
"Mikä on englantilaisten käsitys hurjastelusta? After Eight -suklaan syöminen kello seitsemän jälkeen", kuuluu
Irlannissa.
"Saksalaiset jalkapalloilijat ovat kuin saksalainen ruoka – jos niitä ei tuoda Puolasta, ne eivät ole hyviä",
vitsaillaan Puolassa.

Kun Suomessa suositaan ruotsalaisvitsejä, Ruotsissa naureskellaan avoimesti paitsi suomalaisille myös
norjalaisille ja tanskalaisille.
– Teemme pilaa suosikkiviholaisistamme, kertoo Romain Seignovert, joka vastikään julkaisi kirjan
eurooppalaisten suosikkihuvista, naapurimaille naureskelusta.
Seignovertin mukaan vitsimme ovat heijastus pitkästä yhteisestä historiasta ja suuresta, mutta varsin erilaisia
piirteitä omaavasta yhteisöstä.
– Härnääminen on merkki kiintymyksestä. Osa vitseistä on karkeita, eikä erityisen hienovaraisia, mutta vain
harvoin ne ovat ilkeitä, hän toteaa uutissivusto Guardianin haastattelussa.
Ainoan poikkeuksen naapurikansoille naureskelusta tekevät italialaiset – he kun naureskelevat mielellään
itselleen.
– Vaimosi kertoi todella hauskan vitsin eilen, melkein tipuin sängystä! italialaiset hohottavat.

Näille vitseille Euroopassa nauretaan
Näin naureskelevat portugalilaiset itserakkaille espanjalaisille:
– Isä, kun kasvan aikuiseksi, haluan olla ihan kuin sinä, sanoo espanjalaispoika isälleen.
– Oi, sehän mukavaa. Miksi?
– Jotta saan samanlaisen pojan kuin itse olen.
Italialaiset itsestään: Kolme syytä, joiden vuoksi Jeesus on italialainen – vain italialainen mies asuu äitinsä kanssa
30-vuotiaaksi. Vain italialainen mies uskoo, että oma äiti on edelleen neitsyt ja vain italialainen äiti uskoo, että
oma poika on Jumala.
– Miksi ranskalaiset valitsivat kukon symbolieläimekseen?
– Se on ainoa eläin, joka laulaa ollessaan polviaan myöten ulosteessa, belgialaiset vitsailevat ylimielisistä
ranskalaisista.
– Mikä on parasta, mitä meille on koskaan saapunut Ruotsista?
– Tyhjä lautta, naureskelevat tanskalaiset.
Suosittu virolaisvitsi:
Kaksi suomalaista tapaa toisensa ensimmäistä kertaa vuosiin.
– Mitä kuuluu ja miten perheesi voi? Pekka kysyy.
Ahti murahtaa ja tilaa toisen oluen.
– Entä mites töissä menee? Pekka kysyy vielä.
Kolme olutta myöhemmin, Ahti vastaa.
– Tultiinko tänne juomaan vai puhumaan?
Saksalaiset varastelevista puolalaisista:
– Milloin Puolassa on joulu?
– Kaksi päivää myöhemmin kuin Saksassa.
Slovakit kateellisista tsekeistä:
– Mitä tsekkiläinen tarvitsee ollakseen onnellinen?
– Ei paljoa, kunhan se on enemmän kuin muilla.

Ukrainassa naureskellaan venäläisten rikkaudelle ja typeryydelle:
– Katso, ostin hienon solmion 3 000 dollarilla!
– Idiootti, olisit voinut ostaa samanlaisen toiselta puolelta katua 5 000 dollarilla!
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