
Mikä naurattaa nuoria?   
Ville Sarimaa 

 

Mitä kannibaali sanoi tultuaan Ruotsista?  

– Johan tuli syötyä. Huumorin on tarkoitus 

tehdä iloiseksi, naurattaa ja purkaa jännitystä. 

Usein odottamaton käänne luo hauskuuden. 

Slapstick, satiiri, ironia, parodia, musta 

huumori ja anarkistinen huumori ovat 

huumorin lajeja ja naurattavat varmasti 

kaikkia, kunhan sisältö on itselle sopiva. 

Esimerkiksi Uutisvuoto naurattaa lähes 

kaikkia aikuisia, mutta miten on nuorten laita? 

Minkälainen huumori puree nuorisoon? 

 

Hauskoissa Kotivideoissa mies liukastuu 

koirankakkaan ja kaatuu hauskannäköisesti 

ojaan. Jari Tervo kertoo oivaltavan vitsin. 

Onko nuorison mielestä huvittavampaa ja 

viihdyttävämpää Jackass-tyylinen 

rellestäminen, ihmisten tuska, kipu ja itsensä 

nolaaminen vai oivaltamista vaativa huumori? 

 

Mikä naurattaa? 

 

Kun nuorilta kysyy, mikä heitä naurattaa, 

vastaukset ovat monenlaisia. – Nauroin 

viimeksi kun Aku Hirviniemi puhui jossain 

gaalassa ja kertoi hauskoja läppiä.  

– Tyhmät läpät naurattaa, inside läpät, joissa 

ei ole mitään järkeä. – Nauroin kun vauva 

nukahti kun olin bussissa. Se katsoi mua 

silmiin ja nukahti samaan aikaan. – Oli 

hauska juttu luennolla: yhdestä suunnasta 

tulee hiukkanen ja toisesta suunnasta tulee 

hiukkanen ylivalonnopeudella ja sitten siitä 

aiheutuu hullunkurisia asioita.  

 

TV:ssä rellestetään 

 

Televisiota ovat valtaamassa uudenlaiset 

ohjelmat, joissa rellestetään ja ihmisiä 

nolataan. Duudsonit, Jackass, Hauskat 

kotivideot, piilokamerat ja muut samaan 

sarjaan kuuluvat viihdeohjelmat yleistyvät 

koko ajan. Suuri osa nuorisosta pitää tämän 

tyyppisestä viihteestä. – Parasta huumoria on 

tilannehuumori, kun esimerkiksi mummo 

liukastuu hauskasti. – Hauskat tilanteet, kun 

joku nolaa itsensä vahingossa. Muiden 

ihmisten epäonnistumiset ja nolaamiset 

lienevät usein viihdyttäviä, koska samalla voi 

tuntea itsensä fiksummaksi ja paremmaksi 

kuin nöyryytettävä henkilö. Tositelevisio-

ohjelmissakin valitaan usein näytettäväksi 

sellaista kuvamateriaalia, joka luo ihmisistä 

nolon kuvan. 

 

 

 

 



Vitsien sukupuutto? 

 

Entä onko nykyisessä nuorisokulttuurissa tilaa 

perinteisille vitseille? Aihe jakaa nuorison 

kahtia.  

– Älykkäät vitsit kyllä on parhaita, missä 

pitää oivaltaa ja tajuta itse, mikä on hauskaa, 

sanoo yksi. – Vitsit ei naurata. Ne on tehty 

sitä varten, että niille naurettaisiin, mutta vain 

idiootit nauraa niille, sanoo toinen. Vitsi 

pitäisikin kertoa oikeassa tilanteessa, jotta 

kuulijoiden asenteet ja ennakko-odotukset 

eivät tyrmäisi vitsiä jo ennen sen kertomista. 

 

Minkälainen huumori ei sytytä? 

 

Minkälainen huumori ei naurata ollenkaan?  

– Kummeli ei sytytä ollenkaan, siinä 

ohjelmassa ei ole mitään järkeä. – Putous ei 

naurata yhtään, esimerkiksi kun mies on 

naisten vaatteissa. Se on liian käytettyä ja 

kulunutta huumoria. – Stand up  

-koomikot, jotka imitoi huonosti ja nauraa 

omille vitseille. Kritiikki kohdistuu selvästi 

viihdykkeisiin, jotka yrittävät olla varta 

vasten hauskoja ja naurettavia. Nuorisoon 

tuntuu purevan parhaiten odottamaton ja 

tahaton huumori. Huumorin täytyy olla 

yllättävää. Liian kuluneet huumorikaavat 

eivät siis sytytä yhtä hyvin kuin vahingossa 

tapahtuneet huvittavat sattumat ja tilanteet. 

 

On selvää, että kaikkiin nuoriin ei pure 

samanlainen huumori. Mediassa on kuitenkin 

tällä hetkellä esillä enemmän tositelevisiota ja 

absurdia huumoria, kuin aikaisemmin. Myös 

kymmenisen vuotta sitten vielä tuntematon 

stand up  

-komiikka on selvästi yleistynyt Suomessa, 

vaikka se ei näytä olevan nuorten 

keskuudessa suosituimpia huumorin 

tyylilajeja. Median tarjoamien viihdykkeiden 

lisäksi nuorisoa tuntuu naurattavan eniten 

odottamaton ja tahaton tilannehuumori. 


