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Otsikko:  aineistonkeruuta: sähköpostissa kulkevat vitsit  

 

 

Arvoisat laitoksen ihmiset, 

 

pyydän teidän kaikkien apua seuraavassa asiassa. 

 

Tarkoituksenani on kerätä tutkimustarkoituksia varten sähköpostissa 

kulkevaia vitsejä tai muuten vain hauskoiksi tarkoitettuja juttuja. 

 

Jos ja kun teille lähetetään sähköpostissa kaskuja tai linkkejä 

huvittaviin www-sivuihin, niin voisitteko lähettää viestistä minulle 

forwardina kopion. 

 

Ajatuksenani on, että kertyvää aineistoa voisi antaa myöhemmin vaikkapa 

graduntekijälle, jos itse en ehdi sitä analysoida. 

 

Kertyvä aineisto antaa mahdollisuuksia tutkia monenlaisia asioita. Yksi 

mahdollisuus on selvittää niitä sosiaalisia verkostoja, joiden kautta 

kaskut kiertävät. Tätä varten olisi tärkeää tietää, keneltä viesti on 

vastaanottajalle tullut, onko vastaanottajina ollut useita henkilöitä. 

Tämä aiheuttaa mahdollisen tutkimuseettisen ongelman. Jos kertyvässä 

aineistossa on näkyvissä sähköpostiosoitteita ja lähettäjien ja 

vastaanottajien nimiä, ne luonnollisesti anonymisoidaan ja kaikkia 

henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä välitetä eteen 

päin. Jos päätätte lähettää näitä viestejä minulle, niin pyydän teitä 

itse harkintanne mukaan poistamaan mahdolliset kolmansien henkilöiden 

nimet ja osoitteet. Olisi kuitenkin tärkeää saada jokin tieto siitä, 

millainen henkilö ja mistä on teille vitsin lähettänyt ja oliko viesti 

lähetetty teidän lisäksenne muillekin henkilöille. Sen voi ilmaista 

vaikkapa tyyliin: "kollega Kuopiosta" tai "siskoni Siperiasta". 

 

Mitään henkilökohtaisia viestejä tai tervehdyksiä ei ole tarkoitus 

kerätä. 

 

Tärkeä säilytettävä tieto on päivämäärä, jolloin olette viestin saaneet. 

 

Yksi kiinnostava seikka vitseissä on se, miten viestin lähettäjä motivoi 

tai selittää viestin lähettämistä. Siksi pyydän jättämään minulle 

toimitettaviin viesteihin niissä olevat tervehdykset ja selitykset kuten 

"tässä sinulle piristystä työpäivän lomaan" tms. 

 

Vitsien huvittavuudella tai hyvällä maulla ei ole tässä yhteydessä 

väliä, kaikki kelpaa, myös tyhmät ja karkeat jutut. Kiinnostavaa on jo 

sinänsä saada jotain käsitystä sähköpostissa kiertävien kaskujen 

variaatiosta. 

 

Myös ns. vanhat vitsit kelpaavat. Jos teille lähtetään vitsejä, jotka 

olette jo moneen kertaan aiemminkin saaneet, niin lähettäkää nekin 

minulle, koska on kiinnostavaa tietää millaiset jutut kiertävät pitkään 

ja toistuvasti. 

 

Vitsien kielellä ei ole merkitystä. Myös muut kuin suomenkieliset vitsit 

ovat kiinnostavia, esimerkiksi siksi että suuri osa sähköposteissa 



kiertävistä viesteistä on käännöksiä. 

 

Myös linkit huvittaville tai hauskoille tai erikoisille www-sivuille 

ovat kiinnostavia. Samoin sellaiset viestit, joissa on esimerkiksi kuvia 

tai ääniä liitteinä. 

 

Lähetän tämän pyynnön tällä viikolla, koska tiettävästi perjantaina on 

ystävän päivä. Arveluiden mukaan juuri juhlapäivien yhteydessä vitsien 

kierrätys lisääntyy. 

 

Vastapalvelukseksi vaivastanne lupaan koota jossain vaiheessa omalle 

webbisivulleni jonkinlaisen kokoelman aineistosta. Voitte sitten käyttää 

sitä varastona, kun itse haluatte ilahduttaa muita henkilöitä. 

 

Mielelläni vastaan kyselyihin ja tiedusteluihin. 

 

t. Jari Aro 


