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OHJEET: Ihmiset kokevat ja ilmaisevat huumoria monin eri tavoin. Alla on luettelo väitteistä, jotka kuvaavat erilaisia tapoja, joilla huumoria 
voidaan kokea. Lue jokainen lausunto huolellisesti ja ilmoita, missä määrin olet samaa tai eri mieltä. Vastaa mahdollisimman rehellisesti ja 
objektiivisesti. 
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1. En yleensä naura tai vitsaile muiden ihmisten kanssa.  
2. Jos olen masentunut, voin yleensä piristää itseäni huumorilla.  
3. Jos joku tekee virheen, kiusaan häntä siitä usein.  
4. Annan ihmisten nauraa minulle tai tehdä pilaa kustannuksellani enemmän kuin minun pitäisi.  
5. Minun ei tarvitse työskennellä kovasti saadakseni muut ihmiset nauramaan -näytän olevani luonteeltani humoristinen ihminen.  
6. Vaikka olen yksin, olen usein huvittunut elämän absurdiudesta. 
7. Huumorintajuni ei koskaan loukkaa muita.  
8. Olen valmis alentamaan itseni, jos se saa perheeni tai ystäväni nauramaan.  
9. Saan harvoin muita nauramaan kertomalla hauskoja tarinoita itsestäni.  
10. Jos tunnen olevani järkyttynyt tai onneton, yritän yleensä ajatella tilanteesta jotain hassua, jotta voin paremmin. 
11. Kun kerron vitsejä tai sanon hauskoja asioita, en yleensä ole kovin huolissani siitä, miten muut ihmiset suhtautuvat asiaan.  
12. Yritän usein saada ihmiset pitämään tai hyväksymään minua enemmän sanomalla jotain hauskaa oista heikkouksistani, virheistäni tai 

epäonnistumisistani.  
13. Nauran ja vitsailen paljon ystävieni kanssa. 
14. Humoristinen elämänkatsomukseni estää minua olemasta liian järkyttynyt tai masentunut asioista. 
15. En pidä siitä, kun ihmiset käyttävät huumoria kritisoidakseen tai alistaakseen jotakuta. 
16. En sano usein hauskoja asioita alentaakseni itseäni 
17. En yleensä halua kertoa vitsejä tai huvittaa ihmisiä. 
18. Jos olen yksin ja tunnen oloni onnettomaksi, yritän keksiä jotain hauskaa piristääkseni itseäni. 
19. Joskus ajattelen jotain, mikä on niin hauskaa, että voi estää itseäni sanomasta sitä, vaikka se ei sopisikaan tilanteeseen. 
20. Menen yleensä överiksi alentaessani itseäni, kun vitsailen tai yritän olla hauska. 
21. Nautin, kun saan ihmiset nauramaan.  



22. Jos olen surullinen tai järkyttynyt, menetän yleensä huumorintajuni. 
23. En koskaan osallistu toisille nauramiseen, vaikka ystäväni tekisivät niin. 
24. Kun olen ystävien tai perheen kanssa, näytän usein olevan se, jota muut pilkkaavat ja nauravat. 
25. En usein vitsaile ystävieni kanssa. 
26. Kokemukseni on, että tilanteen jonkin hauskan puolen ajatteleminen on usein erittäin tehokas tapa käsitellä ongelmia. 
27. Jos en pidä jostakin, käytän huumoria kiusatakseni tai alentaakseni. 
28. Jos minulla on ongelmia tai tunnen oloni onnettomaksi, peitän sen usein vitsailemalla, jotta edes lähimmät ystäväni eivät tiedä, miltä 

minusta todella tuntuu. 
29. En yleensä keksi mitään nokkelaa sanottavaa, kun olen muiden ihmisten kanssa.  
30. Minun ei tarvitse olla muiden ihmisten kanssa huvittuakseni – löydän yleensä asioita, joille nauraa, vaikka olen yksin. 
31. Vaikka jokin olisi minusta todella hauskaa, en nauta tai vitsaile sille, jos joku loukkaantuu.  
32. Antamalla muiden nauraa minulle on tapani pitää perheeni ja ystäväni hyvällä tuulella.  
 


