
Tehtävä 1. Viimeistä kertaa bingoillaan 
Ruksita jälleen sanat, jotka podcast-tarinassamme kuulet.  
Ylijäämät hyödynnetään tietenkin kiertotalouden hengessä!  
Lisää ne lauseeseen (joka on muuten faktaa).

Sanomalehden lisäksi medioita ovat myös  

          ja              .    

NÄLJÄNKÄ UUTISNENÄNI RADIO

ROSKAPUSSI HÄNNÄTÖN TELEVISIO

AKKU BRÄNKKI LÄHDE- 
KRITIIKKI

FAKTAA BINGOSTA 
Wikipedia eli verkkosanakirja kertoo bingo-sanalle kaksi eri selitystä:
1) (arkikieltä) oikeaan osunut arvaus tai valinta, täysosuma  
2) onnenpeli, jossa arvotaan esiin osa ennalta määrätyistä numeroista 
    ja niistä pelaajan täytyy voittaakseen saada muodostumaan 
    säännöissä määrätty kuvio.

Wikipedia tai Wikisanakirja taas on kaikkien kielten välinen sanakirja, 
jonka tekemiseen kuka tahansa saa osallistua. Vapaaehtoiset muokkaavat 
sivuja yhteistyössä MediaWiki-ohjelmistolla toteutetussa ympäristössä. 
Wikisanakirjan sisältö on vapaasti käytettävissä nyt ja aina.  
 
”Tutkimusten mukaan valtaosa Wikipedian artikkeleista on (lähes) täyttä 
faktaa. Mutta koska artikkeleja voi muokata kuka tahansa, välillä tieto voi 
olla väärää. Wikipedian periaate nojaa vahvasti lähteisiin. Väitteitä ja mie-
lipiteitä ei hyväksytä totuutena, vaan kaikelle pitää löytyä uskottava lähde 
muualta. Nyrkkisääntö: jos yhtään lähdettä ei ole mainittu, älä usko.
Helsingin Sanomat selvitti vuonna 2013 suomenkielisen Wikipedian 
artikkelien paikkansapitävyyttä. Lehti valitsi 134 artikkelia ja tarkastutti ne 
tutkijoilla. Faktojen osalta 70 % artikkeleista saavutti hyvän tai erinomai-
sen arvosanan”.  Lähde YLE:n verkkoartikkeli Voiko Wikipediaan luottaa?  3.5.2016 

Halutessasi voit googlettaa jutun ja lukea sen kokonaan.

Meillä kissoilla 
onkin käytössä aivan omat
wikiviiksikarvat, jotka ovat 

aina ajan tasalla ja 
varmasti ohjaavat oikeaan.

TEHTÄVÄT JAKSOON 5  E.S.A. – FAKTAA VAI FIKTIOTA?



Tehtävä 2. Faktaa vai fiktiota?
Etelä-Suomen Sanomien toimituksessa käsitellään päivittäin valtavaa tietomäärää. Merkityskirjojen työhuoneessa taas syntyy paljon tarinoita mielikuvituksen 
voimalla. Ilmastoilahdus-tarinoihin on yhdistelty runsaasti sekä tositietoa (faktaa) että tarinaa (fiktio). Eri jaksoista on poimittu 14 väittämää, joista 8 on faktaa  

ja 6 fiktiota. Väittämät tulisi osata yhdistää oikein – ensimmäinen väittämä on tehty malliksi. Oikeat vastaukset löytyvät aikuisen/opettajan ohjeistuksesta.

1. Löytöeläintalossa kissat harrastavat yhdessä kissajoogaa ja opettelevat  
Maufullness-elämäntapaa. Lähde: jakso 1

2. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki (vuonna 2021). Lähde: jaksot 1, 2 ja 3

3. Kiinassa valmistettu tuote matkustaa kuudentuhannen kilometrin matkan Suomeen.  
Matka vaatii paljon polttoainetta, joka kuormittaa ympäristöä. Lähde: jakso 4

4. Leikkialueen hiekkalaatikon on rakentanut salainen kissanystävä,  
joka on halunnut tarjota deluxe-wc:n kissoille. Lähde: jakso 3

5. Vanhoista kattohuovista voidaan tehdä asfaltin raaka-ainetta  
ja kaurankuorista ksylitolia. Lähde: jakso 3

6. Facebookista löytyy Kehräkummunkatu-ryhmä, jossa informoidaan 
naapuruston yhteisestä välinevarastosta. Lähde: jakso 3

7. Perinteinen fossiili-polttoaine eli bensiini ja sen sivutuotteena tehty diesel  
eivät ole hyviä ilmastolle. Lähde: jakso 2

8. Rude Design on yrittäjä Ruususen perustama vaatemerkki,  
joka myy vastuullisesti valmistettuja kotimaisia mekkoja. Lähde: jakso 4

9. Lehmät märehtivät ja päästävät ilmoille valtavasti kaasua, jonka nimi on metaani. Lähde: jakso 2

10. Asioiden ympäristövaikutuksia ei ole aina ymmärretty yhtä hyvin kuin nykyisin. 
Tutkittu tieto on auttanut ympäristöasioiden kehittämisessä. Lähde: jakso 4

11. Jokainen kissa on erityislaatuinen ja omana itsenään arvokas. Lähde: jakso 1

12. Kissan ähky voi johtua siitä, että lumoava musiikki vie kissan tassun  
huomaamatta ruokapussille eikä vatsa muista kertoa aivoille siitä, 

että vatsa on täynnä. Lähde: jakso 4

13. Maailmallakin esiintyvä Sinfonia Lahti on istuttanut metsään puita hyvittääkseen  
matkustamisen kasvattamaa hiilijalanjälkeä. Lähde: jakso 5

14. Kiertotalous tarkoittaa sitä, että kissat kiertävät taloja heikkopäisinä ja  
maukuvat samaan aikaan mahdollisimman kovaa ja korkealta. Lähde: jakso 3

FAKTAA

Fikta ja faktio, 
niin vai 

miten se nyt meni?

Tiesitkö, että 
Sinfonia Lahti on 

Merkityskirjojen virallinen 
kulttuurikumppani! 
Sinfoniamusiikki ja 
hyvät kirjat sopivat
 mainiosti yhteen!



Tehtävä 3.  
Medialukutaitoa lastenkirjan avulla  
Helga Hidalmiinan isä innostui juoksemisesta lasten- 
kirjassa Helmeri Hessunpoika löytää lajinsa (Merkityskirjat 2018). 
Kirjan lopussa on uutinen juoksulehdestä.
 
Lue juttu ja alleviivaa punaisella asiat, jotka vaikuttavat sinusta 
olevan puhdasta mielikuvitusta. Kun olet tarkkana, löydät lehden 
sivulta kuitenkin myös faktoja. Merkitse ne vihreällä. 

LASSE VIRÉNIN 
JUOKSIJAPATSAS KORISTAA 

HELSINGIN KISAHALLIN PUISTIKKOA. 
TOINEN VALOS KUVANVEISTÄJÄ 

TERHO SAKIN PATSAASTA ON MYRS-
KYLÄN KIRKONKYLÄSSÄ, VIRÉNIN 

KOTIKUNNASSA. MYRSKYLÄN MYRS-
KY JÄRJESTÄÄ VUOSITTAIN JUOKSU-

LEGENDAN NIMEÄ KANTAVAN  
JUOKSUTAPAHTUMAN.  

Kaikki  lenkkei lystä. Hik ipisaroi ta  säästämättä.

Puolimaratoonareilla ilo ja hiki pinnassa

JUOKSULEGENDAT TUTUKSI, osa 3: Lasse Virén

KESTÄVYYSJUOKSIJA  
LASSE ARTTURI VIRÉN 

SYNTYI 22.7.1949  
MYRSKYLÄSSÄ.

NELINKERTAINEN  
OLYMPIAVOITTAJA. 

LEGENDAARISIN TEKO:  
VOITTI MÜNCHENIN  

OLYMPIALAISTEN 10 000 
METRIN KILPAILUN MAAILMAN-

ENNÄTYSAJALLA, VAIKKA 
KAATUI KESKEN 

JUOKSUN.  

K esäinen kaupunki täyttyi jälleen 
liikunnan riemulla, kun tuhannet 
juoksijat haastoivat itsensä puoli- 

maratonilla. Mukana oli pitkän linjan 
konkareita, mutta myös ilahduttavan 
suuri joukko ensikertalaisia. Kilpailussa 
palkittiin erikoispalkinnolla paras kan-
nustusjoukko. Voiton vei Palvelumuo-
toilu Priimaa Pukkaa Oy, joka vietti 
energistä tyky-päivää koko henkilöstön 
voimin. Osa juoksi, osa kannusti, ja ilo 
oli ylimmillään.

– Piinaavan flunssakierteen ja ruuh-
kavuotisen arjen vuoksi olo oli starttivii-
valla epäuskoinen. Mutta niin vain tulin 
tänään omin jaloin maaliin – tunne on 
sanoin kuvaamaton! kertoi Heikki Leh-
musvirta, joka kiinnitti kisassa ensim-
mäistä kertaa numerolapun rintaansa.

Lehmusvirta odotti innolla myös jälki- 
pelejä. Työnantaja oli suunnitellut mah-
tavan juhlaillan koko porukalle. Illan 
karaokekilpailuun Lehmusvirta suunnit-
teli osallistuvansa Elastisen Supervoimii- 
kappaleella. 

Kuva: Helmeri Lehmusvirta

Helgan ja Hugon ilmastoilahdus -podcast-sarjan viidennen jakson 
yhteistyökumppanina oli Etelä-Suomen Sanomat. 
Lämmin kiitos kulttuurimyönteisestä ympäristöteosta! 
www.merkityskirjat.fi 



Tämä tarkoittaa, että voit ylpeänä kantaa omaa agenttitunnusta. 
Samanlaista, joka Helgalla oli mekon pielessä jo tällä ilmastoilahdusseikkailulla 
(ja Hugokin sellaisen sai palattuaan Kehräkummun agenttijuhliin).

1. Piirrä tunnukseen oma kuvasi.
2. Kirjoita nimesi katkoviivalle. 
3. Leikkaa ympyrä irti paperista ja liimaa se kartongille. 
4. Kartongin taakse voit teipata vahvalla teipillä  
    hakaneulan, jolla sen voi kiinnittää vaatteeseen.
    Tai sitten voit etsiä tarpeettomaksi jääneen rinta- 
     napin, joka on sopivan kokoinen ja liimata uuden 
    kuvan vanhaan rintanappiin. Kierrätystä parhaim- 
    millaan! Jos haluaisitkin mieluummin mitalin, 
    voit liimata kuvan pahviin ja pujottaa sen mielei- 
     seesi nauhaan (tai vaikka virkata nauhan itse). 
     Voi olla, että kotoa löytyy vaikka valmis avain- 
     kaulanauha, johon mitalin voi helposti ripustaa.
 

Tuunaa oma tunnuksesi!

Onneksi olkoon, olet nyt 
ILMASTOILAHDUSAGENTTI!
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