
Terävät tekniikkakysymykset | Knepiga teknikfrågor
Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat, keksi uusia ja pyydä osallistujia arpomaan oma 
Terävä tekniikkakysymys. Kannusta keskustelemaan tekniikka-aiheesta ja aiheen vierestä. 
Kysymyksen voi myös vaihtaa.

Kuvaile tai piirrä ensimmäinen radiosi.

Beskriv eller rita din första radio.

Kuvaile tai piirrä ensimmäinen kamerasi.

Beskriv eller rita din första kamera.

Kuvaile tai esittele nykyinen puhelimesi.

Beskriv eller förevisa din nuvarande telefon.

Kuvaile tai piirrä kodinkone, joka tekee elämästäsi hauskemman. 

Beskriv eller rita en hushållsapparat, som gör ditt liv roligare.

Kuvaile tai piirrä unelmiesi tekniikkamyyjä.

Beskriv eller rita din drömförsäljare i teknikaffären.

Kuvaile tai piirrä tilanne, jossa tarvitset tietotekniikkaa.

Beskriv eller rita en situation, där du behöver datateknik.

Kerro tai piirrä, mitä robotti voisi tehdä puolestasi.

Beskriv eller rita vad en robot kunde göra istället för dig.
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Haluat nähdä, miltä kotiseutusi näyttää nykyään.  
Millaisia vaihtoehtoja sinulla on? 

Du vill se hur din hemtrakt ser ut nuförtiden.  
Vad har du för alternativ?

Haluat löytää lapsuudenystäväsi.  
Miten voisit saada häneen yhteyden?

Du vill hitta en barndomsvän.  
Vad kan du göra för att hitta hen?

Eksyminen marjareissulla huolestuttaa ystävääsi.  
Mitä neuvoja annat hänelle?

Din vän är orolig för att gå vilse i bärskogen.  
Hurudana råd ger du hen?

Mielesi tekee äidin tekemää herkkuruokaa.  
Mistä löydät kadottamasi ruokaohjeen? 

Du känner för mammas goda mat.  
Var hittar du receptet du tappat bort?

Järjestät isot pidot ja kaipaat uusia ideoita koristeluun  
ja kattaukseen. Mistä lähdet etsimään inspiraatiota?

Du ordnar en stor bjudning och skulle vilja ha nya idéer  
till pyntning och dukning. Var hämtar du inspiration?

Valokuva-arkistosi on kukkuroillaan elämän tähtihetkiä.  
Kuinka siirrät kuvaperintösi eteenpäin?

Ditt fotoarkiv är fullt av pärlor från olika livsituationer.  
Hur ger du vidare ditt bildarv?

Innostunut ystäväsi kehuu sinulle käsityöryhmää, johon hän on 
liittynyt Facebookissa. Saako hän houkuteltua sinut mukaan?

Din ivriga vän berömmer en handarbetsgrupp hen gått med i  
på Facebook. Får hen dig medlockad?

Olohuoneesi pöydällä pölyttyy tabletti, jonka sait lahjaksi.  

Miten saisit tämän koriste-esineen hyötykäyttöön?

På soffbordet samlar pekplattan som du fick som gåva damm. Hur kunde du få 

användning för pekplattan istället för att den är som ett prydnadsföremål?



Sukulaistyttö muuttaa ulkomaille ja haluaa pitää  
sinuun yhteyttä kuvapuheluilla. Mitä vastaat?

Din unga släkting flyttar utomlands och vill hålla kontakt  
med dig via videosamtal. Vad svarar du hen?

Onko tietokone sinulle ystävä vai vihollinen?

Är datorn din vän eller din fiende?

Monien mielestä matkapuhelin tuo turvaa.  
Mitä mieltä sinä olet?

Många tycker att mobiltelefonen ger trygghet. Vad tycker du?

Saat esittää kolme toivomusta tietokoneen tekijöille. Mitä toivot? 

Du får ge tre önskemål åt dem som gör datorer. Vad önskar du?

Minkä laitteen haluaisit voittaa arpajaisissa?

Vilken manick skulle du vilja vinna på lotteri?

Kumpaa haluat tekniikalta enemmän, huvia vai hyötyä?

Vill du ha mera nytta eller nöje av teknik?

Asiakaspalvelija kertoo, että tarvitsemasi tieto löytyy osoitteesta 
www... Mitä ajattelet?

En kundrådgivare berättar, att det du behöver veta finns på 
adressen www... Vad tänker du då?

Mitä tietotekniikka on muuttanut sinun arjessasi?

Vad har datatekniken förändrat i din vardag?


