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Tykkäätkö syödä
sushia?

Onko sinulla 
voimassa oleva passi?

Oletko pitänyt
puheen?

J U T T U - T U P A

PRATKVARNEN



Tykkäätkö kuvata
selfieitä?

 Nukahdatko
helposti?

Onko sinulla
Myrna-kahvikupit?

Oletko keksinyt
uuden kirosanan? 



Oletko eksynyt
metsään?

Tykkäätkö istua 
torikahvilassa?

Oletko melonut 
kanootilla?

Osaatko soittaa 
nokkahuilua?



Onko sinulla
liikaa tavaraa?

 Tykkäätkö hikoilla
salilla?

Tiedätkö
hyvän vitsin?

Oletko tehnyt 
juhannustaikoja?



Osaatko ratkaista 
ristikoita?

Oletko osallistunut 
mielenosoitukseen?

Onko sinulla  
Mitä Missä Milloin 

-kirjoja?

Tykkäätkö syödä 
piparitaikinaa?



Onko sinulla
lempinimi?

Oletko kokeillut 
geokätköilyä?

Viihdytkö 
ostoskeskuksissa?

Oletko soittanut
haitaria?



Osaatko heittää
leipiä?

 Oletko nähnyt 
tähdenlennon?

Onko sinulla 
kansallispuku?

Tykkäätkö 
keltaisesta jaffasta?



Osaatko käyttää 
tietokonetta?

 Tykkäätkö käyttää 
villasukkia?

Oletko laulanut 
karaokessa?

Osaatko tehdä
kalakukon?



Onko sinulla
Museokortti?

Oletko käynyt 
sukellusveneessä?

Tykkäätkö matkustaa 
vesibussilla?

Oletko halannut
puuta?



Onko sinulla 
maalaisjärkeä?

Onko sinulla
räsymattoja?

Tykkäätkö pukeutua 
vaaleanpunaiseen?

Osaatko keittää 
nokipannukahvit?



Oletko ollut 
helikopterissa?

 Tykkäätkö lukea 
sarjakuvia?

Oletko syönyt 
heinäsirkkoja?

Osaatko soittaa 
melodicaa?



Oletko leiponut
ruisleipää?

Osaatko tehdä 
taikatemppuja?

Onko sinulla 
kaunis kauppakassi?

Oletko rakentanut
laiturin?



Onko sinulla
hyvä päivä?

 Tykkäätkö pilkkiä?

Onko sinulla
Fiskarsin sakset?

Tykkäätkö kuunnella 
äänikirjoja?



Osaatko pelata
tammea?

Oletko unohtanut 
syntymäpäiväsi?

Osaatko ennustaa
säätä?

Onko sinulla
mukavia naapureita?



Osaatko rentoutua?
Tykkäätkö 

kauhuelokuvista?

Oletko sosiaalisessa 
mediassa?

Osaatko tehdä 
tikkupullaa?



Oletko matkustanut 
peukalokyydillä?

Tykkäätkö uida 
avannossa?

Osaatko pelata 
marjapussia?

Oletko käyttänyt 
verkkopankkia?



Osaatko tanssia 
Tiputanssia?

Onko sinulla Aino- 
tai Reino-tossut?

Oletko tanssinut 
kansantansseja?

Tykkäätkö
hevimusiikista?



Oletko kiivennyt 
tunturille?

Osaatko matkia 
Saukkia ja pikkuoravia?

Oletko tehnyt 
löylykauhan?

Onko sinulla
virtuaalilasit?



Onko sinulla
pitkä pinna?

Tykkäätkö syödä 
pullataikinaa?

Oletko soittanut 
huuliharppua?

Oletko ollut
lakossa?



Tiedätkö hyvän 
arvoituksen?

Oletko lukenut 
selkokirjoja?

Onko sinulla
Aalto-maljakko?

Osaatko tehdä 
kaarnaveneen?



Oletko kokeillut 
vesihiihtoa?

Onko sinulla äly- 
puhelin tai tietokone?

Oletko käynyt
festareilla?

Onko sinulla
lempivaate?



Osaatko tanssia 
letkajenkkaa?

Oletko kokeillut 
naurujoogaa?

Tykkäätkö kerätä
sieniä?

Onko sinulla
tarkka aamurutiini?



Oletko kirjoittanut
runoja?

Osaatko kutoa 
kangaspuilla?

Onko sinulla
oma sauna?

Oletko kadottanut 
sateenvarjon?



Tykkäätkö puhua 
puhelimessa?

Oletko nukkunut 
hetekassa?

Osaatko ravustaa?
Tykkäätkö laulaa 

karaokessa?



Oletko ajanut
traktoria?

Tykkäätkö katsoa
tosi-tv:tä?

Osaatko viheltää  
Minun kultani kaunis on?

Tykkäätkö
sanaleikeistä?



Onko sinulla
kirjahylly?

Oletko kertonut 
kalajuttuja?

Oletko ajanut 
vuoristoradalla?

Tykkäätkö syödä 
homejuustoa?



Oletko soittanut 
Neiti Ajalle?

Onko sinulla 
nappikuulokkeet?

Oletko pelannut
mölkkyä?

Puhutko mielelläsi 
vieraiden kanssa?



Osaatko matkia 
kyyhkystä?

Tykkäätkö väkevästä 
salmiakista?

Oletko kokeillut
sudokuja?

Viihdytkö kisa-
katsomossa?



Oletko tehnyt 
suoramarkkinointi-

kiellon?

Osaatko vielä
kertotaulun?

Oletko jutellut
robotin kanssa?

Tykkäätkö
oopperasta?



Oletko laskenut
kalaverkot veteen?

Tykkäätkö nukkua 
teltassa?

Oletko hypännyt 
laskuvarjolla?

Osaatko laulaa
Kalliolle kukkulalle?


