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Mikä on tärkein korttisi?

kirjastokortti
jäsenkortti
liikuntakortti
luottokortti
jokin muu

Missä viihdyt parhaiten?

luonnon keskellä
lempipaikassa kotosalla
mökillä tai puutarhapalstalla
siellä missä tapahtuu
jossain muualla

Mitä haluat lisää elämääsi? 

jännitystä
mielenrauhaa
onnistumisen iloa 
teetä ja sympatiaa
jotain muuta



Mitä luet mieluiten?

sanomalehtiä
tieto- ja harrastuskirjoja
kaunokirjallisuutta
henkilökohtaisia viestejä
jotain muuta

Missä laulat mielelläsi?

kuorossa tai keikalla
suihkussa tai autossa
kävelylenkillä
jossain muualla
en missään

Mikä tanssilaji on  
sinusta hauska?

polkka
humppa
letkajenkka
kansantanssi 
jokin muu tanssi

Minkä soittimen  
äänestä pidät?

viulu
piano
kitara
haitari
jokin muu soitin



Mitä osaat kasvattaa hyvin?

lapsia 
kasveja
lihaksia
pankkitiliä
jotain muuta

Mitä osaat käyttää sujuvasti?

pensseliä 
moottorisahaa 
ompelukonetta
tietokonetta
jotain muuta välinettä

Mitä kotisi ikkunasta  
näkyy eniten?

puita, pensaita tai peltoa
talojen seiniä ja kattoja
asfalttia ja autoja
taivaan tapahtumia
jotain muuta

Mikä voisi olla muistelma-
kirjasi nimi?

Mahdotonta menoa
Kootut kommellukset
Hiljaa hyvää tulee
Itse tehty elämä
jokin muu



Millä sanoilla voit  
kuvailla kotiasuasi?

iloinen ja värikäs
pehmeä ja pörröinen 
rento ja elämää nähnyt
edustuskelpoinen
salainen

Millä kulkupelillä haluaisit 
lähteä ajelulle?

hevosella
riksapyörällä
sähkömopolla
avoautolla
jollain muulla kulkupelillä

Kenet haluaisit tavata 
mieluiten? 

urheilutähden
euroviisuvoittajan
kokemusasiantuntijan
yhteiskunnallisen vaikuttajan
jonkun muun henkilön

Millainen ravintolan mainos-
lause tehoaa sinuun?

reilua kotiruokaa
edullista italialaista
eksoottisia makuja
kolmen tähden gourmet
jokin muu



Mitä sinulla on tapana  
kerätä?

roskia
vanhaa tavaraa
luonnonantimia
kokemuksia ja elämyksiä
jotain muuta

Mitä haluaisit syödä  
juuri nyt?

purkkaa tai pastilleja
makean makupalan
pientä suolaista
kunnon ruokaa
jotain muuta

Mitä teet, kun saat tehtävän?

tartun toimeen heti
jaan tehtäviä toisillekin
pohdin ja suunnittelen
kirjoitan muistilapun
jotain muuta

Miten haluat tehdä asioita?

käsilläni
päälläni
sydämelläni
näillä kaikilla
en millään näistä



Mikä on kotoisa 
lempituoksusi?

lämmin leipä tai pulla
saunavasta
puhdas pyykki
kuiva heinä
jokin muu tuoksu

Mitä syöt eniten, kun olet 
seisovassa pöydässä?

kylmiä alkupaloja
lämpimiä ruokia
lasten ruokia
jälkiruokia
käyn vain juoma-automaatilla

Mikä maalaus on  
sinulle tärkeä?

Taistelevat metsot
Poika ja varis
Haavoittunut enkeli
Lemminkäisen äiti
jokin muu maalaus

Kenen maalauksista  
pidät eniten?

Akseli Gallen-Kallela
Helene Schjerfbeck
Hugo Simberg
Albert Edelfelt
joku muu taiteilija



Mitä ääntä haluat  
kuunnella mieluiten?

laineiden liplatusta
lapsen naurua 
kissan kehräystä
hiljaisuutta
jotain muuta ääntä

Millaiset elokuvatyylit 
kiinnostavat sinua?

draama ja romantiikka
toiminta ja seikkailu
komedia ja musikaali
kauhu ja jännitys
jokin muu

Mitä musiikkia  
kuuntelet eniten?

iskelmää
poppia tai rockia
kansanmusiikkia
klassista
jotain muuta

Mikä kuvaa mielen- 
tilaasi juuri nyt?

tyyni lampi
soliseva puro
lainehtiva meri
kuohuva koski
jokin muu vertauskuva



Mitä aiot tehdä,  
kun vanhenet?

viisastua
hullutella
suunnitella
muistella
jotain muuta

Mikä iäkästä ihmistä  
tarkoittava sana on paras?

vanhus
seniori
ikäihminen
myöhäisaikuinen
jokin muu sana

Miten sait taskurahaa,  
kun olit lapsi?

keräsin käpyjä
keräsin paperia
harvensin taimia
poimin marjoja
jollakin muulla tavalla

Mitä pelasit sadesäällä,  
kun olit lapsi?

korttipelejä
lautapelejä
hirsipuuta
ristinollaa tai jätkänshakkia
jotain muuta peliä



Minkä koneen hankit heti 
ensimmäiseen omaan kotiisi?

radion
puhelimen
jääkaapin
pyykinpesukoneen
jonkin muun koneen

Missä asuit, kun olit lapsi?

kylässä
kaupungissa
maatilalla
metsän keskellä
jossain muualla

Millainen hiustyyli sinulla   
oli nuorena?

polkka
siilitukka
rasvaletti
letti ja rusetti
jokin muu tyyli

Mikä autoihin liittyvä muisto 
on sinulle tärkeä?

ensimmäinen autokyyti 
ensimmäinen oma auto
ajokortin hankinta
Suomen kiertäminen
jokin muu muisto



Minkä perinneleikin osaat  
opettaa lapsille?

polttopallon
tervapadan
kirkonrotan
10 tikkua laudalla
jonkin muun leikin

Mitä kenkiä käytit mielelläsi,  
kun olit nuori?

monoja
tennareita
saappaita
huopikkaita
jotain muuta

Miten autoit kotona,  
kun olit nuori?

hoitelin sisaruksia 
huolehdin eläimistä
autoin kasvimaalla
pilkoin polttopuita
tein jotain muuta

Mistä karkista pidit,  
kun olit lapsi?

Pihlaja
Kiss Kiss 
Budabest
Alku-karamelli
jokin muu


