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Minä ja teknologia 
Teknologiaelämäkertakysely 2007: Joensuun yliopiston 
Karjalan tutkimuslaitos / ETIM -tutkimushanke 

Suomea pidetään teknologioiden hyödyntämisen kärkimaana. 

Suomalaiset käyttävätkin erilaisia teknologioita yhä enemmän 

jokapäiväisessä elämässään. Tämän keruun tavoitteena on koota 

teknologioihin liittyviä henkilökohtaisia kokemuksia ja käsityksiä, 
teknologiaelämäkertoja. 

Kirjoita vapaamuotoisesti annettujen teemojen pohjalta itsellesi 

sopivalla tyylillä. Kiitos vastauksestasi. 

1. Teknologiaelämäkerta 

- kirjoita oma teknologiatarinasi. 

- kerro esimerkiksi viha/rakkaussuhteestasi teknologiaan. Voit 

valita jonkin itsellesi läheisen tai vastenmielisen teknologian 

(esim. tietokone, internet, puhelin, auto, televisio, digiboksi, 
sähkö, viihde-elektroniikka, kodinkoneet, työkalut jne.) 

2. Teknologia arjessa 

- miten arkesi on muuttunut teknologian vaikutuksesta? 

- oletko innokas ottamaan uutuuksia käyttöösi, miksi? 

- miten vaihtuvat elämäntilanteet vaikuttavat teknologian 

käyttöösi? 

- asettaako asuin- tai työpaikkasi rajoituksia tai vaatimuksia 

teknologioiden käytöllesi? 

- koetko olevasi liian nuori tai vanha käyttämään jotain 

teknologioita, miksi? 

- onko sukupuolella väliä teknologioiden suhteen? 

- mistä teknologiasta et luopuisi, miksi? 
- mitä et käyttäisi mistään hinnasta? 

3. Teknologisoituva Suomi 

- millaisena näet teknologisoituvan Suomen? 

- onko Suomessa pakko käyttää erilaisia teknologioita 

saadakseen esimerkiksi palveluita? 

- miten paine käyttää teknologioita vaikuttaa omaan elämääsi? 

- voiko pakosta käyttää teknologioita kieltäytyä? 

- jättääkö teknologioista kieltäytyminen jotakin syrjään? mitä 

syrjään jääville tapahtuu? 
- ovatko suomalaiset teknologiahullua kansaa, miksi? 

Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen ETIM (Encounters 

with Technological Imperative) -tutkimushanke tekee kulttuurista 

ja yhteiskunnallista tutkimusta teknologiasta. Hankkeen 

rahoittaa Suomen Akatemia. Siinä tarkastellaan kulttuurista ja 

yhteiskunnallista painetta käyttää erilaisia teknologioita. 

Tutkimuksen näkökulmia ovat teknologia kansallisena myyttinä, 

teknologioiden vastustaminen sekä niistä syrjään jääminen. 

Teknologiaelämäkerta-aineistojen lisäksi hankkeessa tehdään 
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haastatteluja ja kerätään strategia- ja media-aineistoja. Projektin 

johtaja on dosentti Jukka Oksa ja tutkijoina toimivat FT Johanna 
Uotinen, FL Sari Tuuva-Hongisto sekä YTM Noora Talsi.  

Kirjoitusohjeet:  

 Kirjoita vastauksesi valkoiselle A4-arkille vain paperin 

toiselle puolelle. Jätä vasempaan reunaan n. 4 cm ja 

oikeaan reunaan n. 1 cm marginaali 

arkistointitoimenpiteitä varten. Älä käytä tarroja, teippejä 

tai niittejä. 

 Kirjoita eri liuskalle taustatietosi: nimi, osoite, 

puhelinnumero; koulutus ja ammatti (myös entiset); 

syntymäaika ja -paikka sekä allekirjoitettu suostumuksesi 

siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimelläsi 

tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon. 

 Lähetä vastauksesi 31.8.2007 mennessä osoitteeseen 

SKS, Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki tai 

sähköpostitse osoitteeseen keruu@finlit.fi. Kuoreen tai 

viestin aihekenttään tunnus "Teknologia". Vastaajille 

jaetaan kirjapalkintoja. 

Lisätietoja: www.joensuu.fi/tietoyhteiskunta 

Johanna Uotinen, johanna.uotinen@joensuu.fi, 013-251 4137 

Sari Tuuva-Hongisto, sari.tuuva-hongisto@joensuu.fi, 013-251 

2453 

Noora Talsi, noora.talsi@joensuu.fi, 013-251 4082 

ja Kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, sähköposti: 

keruu@finlit.fi. 

 


