
 

Toyota-kerhon jäsenhakemus 
© Oskari Närä - www.rutinoff.net - 

Minä _____________________ haen mitä nöyrimmin Oskari Närän suositteleman Toyota-kerhon jäsenoikeuden 

koetusajalle. Vakuutan ja vannon, kautta Toyotan alkuperäisen öljynsuodattimen ja pakoputken kannattimen, että en 

omista mitään muuta automerkkiä. En myöskään omista tai pidä hallussa minkään muun automerkin pienoismallia tai 

muuta merkkituotetta (kuten avaimenperä, lippis, t-paita, kalsarit, postikortti, juliste ym.). En myöskään huoli 

mahdolliseksi vuokra-autoksi tai taksikyydiksi muuta kuin aitoa ja alkuperäistä Toyotaa. 

 

Hakijan tiedot: 

 

Etunimi takaperin_________________ Sukunimi etuperin_____________________ Kutsumanimi_________________ 

Syntymävuosi____________________ Miksi syntyi__________________________ Oliko toivottu lapsi____________ 

Oletko omistanut mopon____________ Jos kyllä, niin ohittelitko sillä Toyotia_____________ Monta______________ 

Isän Toyotien lukumäärä___________ Äidin Toyotien lukumäärä___________ Sisarusten Toyotien lukumäärä_______ 

Muiden automerkkien lukumäärä perheessä__ 

 

Vakuutan tässä välissä, että antamani tiedot ovat oikeita ja osaan vastata niihin vaikka keskellä yötä pimeällä metsätiellä 

Toyota Yariksen ratin takana, vaikka takana tööttäisi saksanpaska Mersu toinen ajovalolamppu palaneena. Vakuutan 

myös, että olen viimeistään tässä kohtaa katsonut Oskari Närän Toyota-filmin ainakin kuuteen kertaan, sisäistäen sen 

loistavan informaation täydellisesti. Olen myös sitä mieltä, että ilman Oskari Närän panostusta Toyota-autoiluun, olisin 

täysin tietämätön tästä loistavasta mahdollisuudesta liittyä tähän maailman parhaan automerkin maailman parhaaseen 

kerhoon. Olen myös valmis antamaan __________________ (1) rispektiä Oskari Närälle. (1) paljon tai sika paljon 

 

Täydennä seuraavat lauseet oikein: 

 

To_ota C_rol_a on maa_lman pa_as au_omalli ja T_yot_ on maa_lman par_s auto_erkki. 

Mitsu_ishi, Ni_san, Sub_ru, I_uzu ja Maz_a ovat vain surkeita Toyotan _opioita. 

Yksi Toyota vastaa________________(2) Mersua. (2) miljoonaa 

 

Ympyröi seuraavista se joka ei kuulu joukkoon: 

 

Yaris, Corolla, Camry, ruotsalainen heinäpaalien kuljetin Volvo, Avensis, Auris. 

Auris, Avensis, saksalaisten kosto heille itselleen Volkswagen, Camry, Corolla, Yaris. 

Corolla, Avensis, Auris, ranskalainen läpimätä patonkivankkuri Citroën, Yaris, Camry. 

Avensis, Yaris, Camry, italialainen pizzalaatikko jonka viat ovat antaneet nimen Fiat, Corolla, Auris. 

Auris, Camry, Avensis, luku- ja kirjoitustaidottomien meksikaanojen kasaama rytökasa Dodge, Yaris, Corolla. 

 

Suostun siihen, että mikäli en ole autokoulussa ajanut korttia Toyotalla, käyn autokouluni uudelleen Toyota-

myönteisessä autokoulussa.  

 

Tietoja autostani: 

 

Tämän hetkinen Toyota-mallini ___________________sen vuosimalli_____________ rengaskoko________________ 

Olen siitä __________________(3) ylpeä (3) hyvin tai erittäin Ainakin_____________ naapuria on siitä erittäin kateellisia 

Pesen sitä ______kertaa päivässä. Vahaan sitä ______kertaa viikossa. Poltan sillä rengasta ______kertaa kuukaudessa 

 

Olen ymmärtänyt sen, etteivät kaikki vielä ymmärrä Toyotan olevan maailman paras automerkki. Olen myös aktiivisesti 

Oskari Närän tukena tuomassa Toyota-automerkin ylivoimaisuutta muilla merkeillä ajavien tietoisuuteen jakamalla 

hänen kerhon tiedotelappuja liikennevaloissa toisille autoilijoille. Hyväksyn myös sen, että joudun printtaamaan ne 

tiedotelaput omalla kustannuksella omalla printterillä omalle paperille. Pidän sitä erittäin myönteisenä asiana itselleni, 

että saan olla mukana julistamassa kerhon ja meidän yhteistä asiaa tietämättömille.  

 

Olen ymmärryksessäni sisäistänyt sen seikan, että oltuani jäsenoikeuden koetusajalla vaaditut kolme vuotta, 

minun on pakko liittyä täysivaltaiseksi Toyota-kerhon jäseneksi. Ymmärrän myös sen, että allekirjoittaessani 

tämän sopimuksen, siitä ei pääse irti koskaan (koska ei ole tarvista). Vakuutan myös, etten enää edes ajattele 

muita automerkkejä. 

 

Toyotan ratin takana________________(      tuohon päiväys)__________________________(      tuohon allekirjoitus) 


