AUTOILUKYSYMYKSET

Autoilijoille ja pelkääjän paikalla istujille

FRÅGOR KRING BILAR

För bilister och de som sitter bredvid

Kaikki kysymykset sopivat autoilijoille, ajokortittomille sopivissa kysymyksissä on Kleinbus-kuva. Tulosta, leikkaa
suikaleiksi, pidä kädessä ja pyydä osallistujia arpomaan oma autoilukysymys. Kannusta vastaajia kertomaan lisää.

Millainen oli sinun ensimmäinen autosi?
Hurudan var din första bil?

Osaatko sinä huoltaa tai korjata autoja?
Kan du serva eller reparera bilar?

Kun olit nuori, millaisesta autosta sinä unelmoit?
Hurudan bil drömde du om som ung?

Jos ostaisit auton nyt, millainen se olisi?
En hurudan bil skulle du köpa nu?
Millaisia haasteita talvi on tuonut tiellesi?
(nastarenkaat vai kitkarenkaat?)
Hurudana utmaningar har vinterföret förorsakat dig?
(dubbdäck eller friktionsdäck?)
Oletko sinä ajanut taksia, bussia tai rekkaa?
Har du kört taxi, buss eller långtradare?

Oletko sinä ajanut autoa ulkomailla?
Har du kört bil utomlands?
© Kirsi Alastalo ja Susanna Pietiläinen 2016 | Svensk text Kristina Strand-Ketonen 2017
Kysymykset voi tulostaa internetsivustoilta RyhmäRenki.fi ja www.vahvike.fi.

Onko auton merkki tai valmistusmaa sinulle tärkeä?
Är bilmärket eller tillverkningslandet viktigt för dig?

Millaisia autokoulumuistoja sinulla on?
Hurudana minnen har du från bilskolan?

Minkä ikäisenä sinä sait ajokortin?
Hur gammal var du då du tog körkort?

Kiinnostavatko sinua autolehdet?
Är du intresserad av biltidningar?

Osaatko vielä luetella omistamiesi autojen rekisterinumerot?
Kan du ännu räkna upp registernumren på de bilar du ägt?
Onko auto jättänyt sinut maantielle? Miten selvisit eteenpäin?
Har du någonsin blivit stående på landsvägen med en trasig bil?
Hur kom du vidare?
Millaiseksi kuljettajaksi sinä kuvailisit itseäsi?
Beskriv dig själv som chaufför.

Missä tilanteessa ajokortista on sinun mielestäsi hyvä luopua?
I vilket skede tycker du att man ska lämna bort körkortet?
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Valitsetko sinä mieluummin käsinpesun vai autonpesu-automaatin?
Väljer du hellre biltvätt för hand eller automattvätt?

Millaisia kokemuksia sinulla on autokaupoista?
Hurudana erfarenheter har du av bilaffärer?

Vaikuttaako polttoaineen hinta sinun valintoihisi?
Påverkar priset på bränsle dina val?

Oletko omistanut museoauton tai haaveillut sellaisesta?
Har du ägt en museibil eller drömt om att ha en?

Mitä mieltä sinä olet peltipoliiseista?
Vad tycker du om plåtpoliserna?

Onko autoilu sinulle tärkeää?
Är det viktigt för dig att få köra eller åka bil?
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Millainen on kamalin kottero, jonka kyydissä olet ollut?
Hurudan är den värsta bilskrutt du åkt i?

Oletko antanut jollekin autolle nimen?
Har du någonsin gett namn åt en bil?

Oletko käynyt kauppa-autossa tai jäätelöautolla?
Har du besökt en butiksbil eller glassbil?

Mikä auto on sinusta klassikko?
Vilken bil anser du vara en klassiker?

Kerro ensimmäisestä autokyydistä, jonka muistat.
Berätta om den första bilturen du minns.

Onko sinun valokuva-albumissasi kuvia autoista?
Har du foton på bilar i dina album?
Oletko keräillyt jotain autoihin liittyvää?
(autoja, autohavaintoja, rekisterinumeroita...)
Har du samlat på något som hör ihop med bilar?
(bilar, biliakttagelser, registernummer...)
Oletko sinä osallistunut autoharrastajien kokoontumisajoihin?
Har du deltagit i träffar för bilentusiaster?
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Oletko sinä käynyt automuseossa? Haluaisitko käydä?
Har du besökt eller skulle du vilja besöka något bilmuseum?

Oletko sinä käynyt rallissa, romurallissa tai formulakisoissa?
Har du besökt rally-, folkrally- eller formel 1-tävlingar?

Onko sinun mielestäsi auton värillä väliä?
Spelar färgen på bilen någon roll?

Millaisessa tilanteessa sinä olet tarvinnut vuokra-autoa?
När har du behövt hyrbil?

Kerro jokin sinun mieleesi painunut muisto huoltoasemasta.
Berätta om något minnesvärt du upplevt på en mack.

Oletko viivähtänyt tien varrella olevalla taukopaikalla?
Har du haft paus på en rastplats längs vägen?

Millaista musiikkia sinä kuuntelet automatkoilla mieluiten?
Hurudan musik lyssnar du helst på under bilresor?

Onko sinulla ollut polkuauto, mäkiauto tai neppisautoja?
Har du haft trampbil, lådbil eller Neppisbilar?
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Onko sinulla vinkkejä, miten lapset saa viihtymään pitkillä automatkoilla?
Hur får man barnen att trivas på långa bilresor?

Millaisia tuoksuja ja hajuja sinä yhdistät uusiin tai vanhoihin autoihin?
Hurudana dofter eller lukter kopplar du ihop med nya eller gamla bilar?
Oletko tunnistanut lapsena autoja pelkän äänen perusteella?
Entä nykyään?
Kände du som barn igen olika bilar redan på ljudet?
Hur är det nuförtiden?
Millainen on ollut komein auto, jonka kyytiin sinä olet päässyt?
Vilken är den ståtligaste bil du åkt i?

Oletko sinä juhlistanut jotain tilaisuutta erikoisella autolla?
Har du firat något med en speciell bil?

Kerro retkestä tai lomamatkasta, jonka olet tehnyt autoillen.
Berätta om någon bilutfärd eller bilsemester.

Oletko sinä potenut autokuumetta? Miten sinä parannuit siitä?
Har du lidit av bilfeber? Hur har den åtgärdats?

Pysytkö kartalla vai tuoko eksyminen jännitystä matkoihisi?
Hittar du rätt på vägarna eller blir det extra spänning med att köra fel?
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Mikä sinusta on auton tärkein käyttötarkoitus?
Vad är det viktigaste man har en bil till?
Miten sinä olet varustanut autosi?
(Karvanopat, hajustekuusia, autostereot...)
Hur har du utrustat din bil? (mjukistärningar, Wunderbaum, bilstereo…)
Jos olisit auto, millainen auto olisit?
Hurudan bil skulle du vilja vara?

Millaisen auton kyytiin sinä toivoisit vielä pääseväsi?
Hurudan bil skulle du ännu vilja åka?
Mitä arvelet, lisääntyvätkö sähköautot ja muut ekoautot
lähivuosina liikenteessä?
Tror du, att elbilar och andra ekobilar kommer att öka i antal
inom snar framtid?
Onko autoilun ympäristöystävällisyys sinulle tärkeää?
Är miljövänlig bilism viktig för dig?
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