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Osaatko ratsastaa?

Oletko käynyt 
valokuvaajalla?

Tykkäätkö paukutella 
kuplamuovia?

J U T T U - T U P A

PRATKVARNEN



Oletko asioinut 
kauppa-autossa?

 Oletko tavannut 
presidentin?

Oletko sairastanut 
autokuumeen?

Tykkäätkö 
kylmästä kahvista?



Tykkäätkö laulaa 
suihkussa?

Kiroiletko 
yksin ollessasi?

Onko sinulla 
säästöpossu?

Poimitko 
rusinat pullasta?



Katsotko 
liikaa uutisia?

 Osaatko pyörittää 
hulavannetta?

Näetkö usein 
punaista?

Oletko juonut lypsy-
lämmintä maitoa?



Kuunteletko 
jatsia tai soulia?

Oletko koskenut 
käärmettä?

Onko sinulla 
työkalupakki?

Tykkäätkö 
kiinalaisesta ruoasta?



Oletko elänyt 
villiä elämää?

Säilytätkö saamiasi 
postikortteja?

Oletko sohaissut 
ampiaispesää?

Onko sinulla 
paljon tekemistä?



Tunnetko pulssisi?
 Oletko omistanut 

puukengät?

Tykkäätkö 
tuomen tuoksusta?

Oletko lukenut kirjan 
Alastalon salissa?



Seuraatko muotia?
 Oletko 

hypännyt hankeen 
ilman vaatteita?

Oletko maistanut 
kauramaitoa?

Onko automatkallasi 
loppunut bensa?



Oletko kiivennyt 
ikkunasta sisään?

Oletko sinisilmäinen?

Osaatko tehdä 
ritsan tai hernepyssyn?

Tykkäätkö
kilpailemisesta?



Tykkäätkö 
taustaäänistä?

Oletko ampunut 
raketteja?

Viihdytkö 
autotallissa?

Oletko laittanut 
herneen nenääsi?



Osaatko laulaa 
Ukko Nooan?

 Tykkäätkö 
ompelemisesta?

Tykkäätkö selleristä? Osaatko elvyttää?



Oletko lukenut 
Kalevalan?

Oletko tutkinut 
sukupuutasi?

Tykkäätkö 
korkeista paikoista?

Oletko 
järjestänyt talkoot?



Oletko yökyöpeli?  Syötkö D-vitamiinia?

Oletko käynyt 
lavatansseissa?

Kuunteletko usein 
radio-ohjelmia?



Oletko pyöräillyt
talvella?

Osaatko kukkua 
kuin käki?

Oletko kerännyt 
käpyjä myyntiin?

Osaatko jojo-
temppuja?



Oletko hiihtänyt 
puusuksilla?

Tykkäätkö 
valkosipulista?

Oletko matkustanut 
avoautossa?

Oletko taivaan-
rannan maalari?



Tykkäätkö 
yllätysjuhlista?

Oletko nähnyt 
karhun?

Osaatko lorun
Oli ennen onnimanni?

Osaatko 
viilata pilkkua?



Oletko kevyt-
kenkäinen?

Oletko saanut 
jälki-istuntoa?

Näitkö jääkiekon 
MM-kisat vuonna 1995?

Oletko työskennellyt 
mansikkatilalla?



Tykkäätkö 
Aku Ankka -lehdestä?

Oletko maistanut 
pontikkaa?

Onko kaapissasi 
kotivaraa?

Oletko nukkunut 
aitassa tai ladossa?



Osaatko käyttää 
laskutikkua?

Tykkäätkö 
tervan tuoksusta?

Oletko käynyt 
Eduskuntatalossa?

Onko sinulla 
vanhoja markkoja?



Kävitkö nuorena 
kesätöissä?

Oletko leiponut 
piimäkakun?

Osaatko lorun
Harakka huttua keittää?

Oletko joskus 
patalaiska?



Osaatko salakieltä 
tai salakirjoitusta?

Oletko lyönyt 
vasaralla peukaloosi?

Tykkäätkö
urkumusiikista?

Oletko kirjoittanut 
päiväkirjaa?



Puhutko kasveille?
Onko sinulla 

LP-levyjä?

Oletko hypännyt 
uimahyppytornista? 

Oletko 
lypsänyt käsin?



Tykkäätkö 
mokkapaloista?

Omistatko metsää?

Oletko leikkinyt 
Tarzania?

Opitko uudet 
nimet helposti?



Oletko 
tiukkapipoinen?

Säikähdätkö, 
kun ovikello soi?

Oletko nukkunut 
olkipatjalla?

Muistatko 
ensimmäisen 

puhelinnumerosi?



Oletko käynyt 
raveissa?

Muistatko, miltä 
kamferi tuoksuu?

Osaatko puhua 
jotain murretta?

Erotatko ampiaisen 
ja mehiläisen?



Oletko hypännyt 
hyppyrimäestä?

Luetko 
horoskooppeja?

Harrastatko 
hassuttelua?

Osaatko 
matkia sikaa?



Osaatko vaihtaa 
auton jarrupalat?

Oletko tehnyt 
vohvelikirjontaa?

Oletko nukkunut 
kellon ympäri?

Haluatko lähteä 
autiolle saarelle?



Oletko pelannut 
koronaa?

Osaatko puhua 
siansaksaa?

Oletko käynyt 
omenavarkaissa?

Pistätkö kynttiläsi
vakan alle?



Osaatko vaihtaa
auton renkaat?

Oletko nukkunut 
koulussa tai töissä?

Muistatko 
ensimmäisen 

opettajasi nimen?

Tykkäätkö 
kaktuksista?



Osaatko kertoa 
hyvän aprillipilan?

Tykkäätkö muumeista?

Luitko lapsena 
lääkärikirjaa?

Haluatko 
oman palvelijan?


