
One click is enough to 
make the world a better

place.



AUTON KANSSA

Mikä auto sulla on?
Millainen se on?
Miksi?



ELENA HALUAA UUDEN AUTON
• Hei!
• Hei!
• Minä haluan ostaa uuden auton.
• Joo, minulla on vanha Volkswagen 

Golf.
• Paljonko se maksaa?
• Se maksaa 5500€.
• Kuinka monta kilometriä sillä on 

ajettu?
• 95000 kilometriä.
• Voinko tulla katsomaan sitä? 
• Tottakai, milloin tulet?
• Sopiiko huomenna kello 17?
• Kyllä!
• Nähdään huomenna!
• Nähdään!



ROSE SAA 
UUDEN 
AUTON 

Rosella on syntymäpäivä. Rosen mies ostaa Roselle uuden auton. Se on punainen 

Porche. Rosella on ajokortti ja nyt hän voi ajaa autolla kauppaan. Rose menee Porchella

K-kauppaan ja ostaa maitoa. Myyjä kysyy Roselta:

- Onko sinulla uusi auto?

- Joo, on! Se on minun syntymäpäivälahja.

- Tosi hieno auto! Kuinka vanha se on?

- Se on 3 vuotta vanha. 

- Kuinka monta kilometriä sillä on ajettu?

- 100000 kilometriä.

- Aika paljon.

- Joo, mutta se on hyvä auto.

- Joo, niin on! Se on tosi hyvä lahja!

- Muista katsastaa auto joka vuosi!

- Joo, totta kai!



KATSASTUSASEMALLA- Hei!
- Haluan varata ajan katsastukseen.
- Joo. Mikä päivä sopii sinulle?
- Torstai tai perjantai.
- Joo torstaina on aika kello 10. Tuletko kello 10?
- Joo, se sopii hyvin.
- Kiitos!
*****
- Hei!
- Hei! Minulla on varattu aika katsastukseen kello 10.
- Jaha, joo, odota hetki tuolla penkillä! Katsastusmies tulee ihan 

kohta. Voit ottaa kupin kahvia tuolta automaatista.
- Kiitos!
******
- Päivää! Nyt on teidän auton vuoro. Haluatko tulla mukaan 
katsastukseen vai odotatko täällä. 
Odotan täällä. 
-Selvä. Tuon sinulle paperit, kun tulen.



BENSA-ASEMALLA
• Hei!
• Hei!
• Minä tankkasin 40 litraa bensaa.
• Millä mittarilla?
• Mittarilla kaksi.
• Ahaa, joo!
• Maksatko kortilla?
• Kyllä.
• Näppäile koodi tähän.
• Piip-piip-piip-piip
• Kiitos! Kuitti, ole hyvä!
• Kiitos!



MISSÄ AUTO ON?
• AUTOTALLI
• AUTOKAUPPA
• PIHA
• TIE
• KATU
• METSÄ
• PARKKIHALLI
• PARKKIPAIKKA



UUSI 
TURVAISTUIN

- Päivää!
- Päivää! Mitä saisi olla!
- Minä tarvitsen vauvan 

turvaistuimen.
- Haluatko uuden vai 

käytetyn? 
- Paljonko maksaa uusi ja 

paljonko maksaa vanha?
- Uusi maksaa 300€ ja tässä 

on aika hyvä käytetty, 
30€.

- Minä otan sen, kiitos!
- 30€
- Tässä, ole hyvä!
- Kiitos!



JITKA VAIHTAA AUTON RENKAAT
- Hei!
- Hei!
- Voitko vaihtaa renkaat minun autoon? 

Ulkona on pakkasta.
- Tottakai! Onko sinulla talvirenkaat vai 

ostatko uudet?
- Minulla on vanhat renkaat, mutta ne 

ovat tosi huonot. Ostan uudet. Paljonko 
se maksaa?

- 470€ yhteensä. 
- Istu ja odota puoli tuntia! Ota kuppi 

kahvia, ole hyvä!
- Kiitos!



POLIISI 
PUHALLUTTAA

- Päivää!
- Päivää!
- Puhallatko tähän pilliin?
- Joo.
- Kiitos, kaikki on hyvin! 

Voitte jatkaa matkaa.
- Kiitos!
- Hyvää päivänjatkoa ja 

turvallista matkaa!
- Kiitos!



YLINOPEUS-
SAKKO

- Iltaa!
- Iltaa!
- Mikä oli sinun nopeus tuossa 

suoralla?
- Öööö…..70 kilometriä tunnissa?
- Taisi olla enemmän. Sinä ajoit 90 

km tunnissa 70 kilometrin tunnissa 
rajoitusalueella.

- Voi voi....miten siinä nyt niin kävi?
- Saisinko sinun ajokortin?
- Tässä, ole hyvä.
- No niin...tule istumaan tuonne 

poliisiautoon, minun täytyy 
kirjoittaa sinulle nyt sakko ja 
tarkistaa tiedot. Tulehan tänne!

- Joo...kai mun täytyy tulla.....L



PARKKISAKKO
- Mitä!!!!!!!???? Parkkipirkko on 

käynyt!!!!! Mutta minälaitoin
parkkikiekon!!!!!

- Mutta katso kelloa! Parkkikiekon
aika on loppu.

- Voi ei, niin on! 10 minuuttia
yliaikaa L Ja heti Parkkipirkko on 
käynyt. Voi voi, minun tili on ihan
tyhjä!!!!

- Paljonko sinä sait parkkisakkoa?
60€
- Joo, se on ihan turhaa
rahanmenoa, voi voi!
- Joo, nyt harmittaa!



LIIKENNEKAMERA
• ***RÄPS!!!!!!!! (kamera välähtää)
• Voi ei! Liikennekamera otti minusta

kuvan! Oliko minulla ylinopeutta? 
Mikä tässä on nopeustajoitus?
• 80 kilometriä tunnissa
• No huh…minulla oli vauhtia ehkä 85 

kilometriä tunnissa...ehkä sen saa 
sakkoa
• Joo, toivotaan. Joskus tolppakamera 

ottaa kuvan, mutta sakkoa ei tule.
• Toivotaan parasta!
• Joo!



MISSÄ PERHE ON? MIKÄ TÄMÄ 
ON?



PYÖRÄKAUPASSA

• Päivää!
• Päivää!
• Minä haluaisin ostaa pinkin Jopon.
• Hyvä! Se on hyvä ja turvallinen pyörä.

Ostatko myös pyöräilykypärän? Meillä on 
nyt hyvä tarjous.

• Ei kiitos, minulla on kypärä.
• Jopo maksaa 312€ ja siinä on 3 vuoden

takuu.
• Hienoa, ostan sen!







TURVALLISTA MATKAA!
Aja varovasti!
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