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Oppimateriaaliesimerkki: 
 

Ohjeita Wikipedian käyttöön 

 

Wikipedia-artikkeleissa on niin paljon tekstiä, ettei yleensä ole järkevää lukea sitä kaikkea. Iso osa 
tiedosta on myös tehtäväsi kannalta epäkiinnostavaa. Siksi on tärkeää oppia etsimään helposti tärkeä ja 
kiinnostava tieto. 

Tutki artikkelin sisällysluetteloa: 

 Mitä tärkeitä ja etsimiäsi tietoja löytyy minkin otsikon alta?  

 Puuttuvatko jotkin näkökulmat kokonaan? 

 Mistä näkökulmista tietoa näyttäisi olevan paljon? Mistä taas vähän? 

 Mitkä näkökulmat eivät ole sinun aiheesi kannalta keskeisiä? 

 Mihin alalukuihin keskität lukemisesi? 
 

 Valitse yksi aiheesi kannalta tärkeä alaluku kerrallaan. 

 Lue ensin alaluvun jokaisen kappaleen ensimmäinen lause: mitä kukin kappale käsittelee? 

 Keskity sitten niihin kappaleisiin, joista itsellesi tärkeä tieto näyttäisi löytyvän. 

 Kerää tärkeitä tietoja käsitekarttaasi tai listaksi vihkoon.  
 
Huom! Älä kopioi suoraan tekstiä vaan yritä muokata sitä omin sanoin, jos mahdollista. 
Huom! Huom! Älä kirjoita mitään sellaista muistiinpanoihisi, mitä et itse ymmärrä! 
 
Kun olet poiminut alaluvun tärkeät tiedot, siirry seuraavaan alalukuun. 

 

  



 

 

 

 

 

 

maledive.ecml.at | Teaching the language of schooling in the context of 

diversity  

maledive.ecml.at 

Teaching  

the language of schooling  

in the context of diversity 

Tehtävä 1. Mikä tieto on tärkeää? 

 

Rasti, mitkä seuraavista Martti Ahtisaarta koskevista tiedoista ovat mielestäsi hyödyllisiä tietää. Yliviivaa 

turhat tiedot. 

 Martti Oiva Kalevi Ahtisaari syntyi 23. kesäkuuta 1937 Viipurissa 
 kymmenes Suomen tasavallan presidentti (virassa 1994–2000)   
 sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008           
 on toiminut myös YK:n apulaispääsihteerinä 1977–1981, YK:n alipääsihteerinä 1982–1983 ja 

1987–1991. 
 maailmalla hänet tunnetaan vaikeiden rauhanprosessien vetäjänä   
 Martti Ahtisaarta on luonnehdittu käytännön neuvottelijaksi, ei niinkään kansainvälisen politiikan 

teoreetikoksi   
 puhuu sujuvasti suomea, ruotsia, ranskaa, englantia ja saksaa                       
 hänen isänsä, Oiva Ahtisaari, oli armeijan palveluksessa 
 Ahtisaaren isänisänisänisä Adolf Olaus Jacobsen ja isänisänisä Julius Marenius Adolfsen 

muuttivat 1872 Kotkaan 
 Ahtisaari kasvoi Kuopiossa varuskunnan kasarmialueella 
 tapasi Kuopiossa tulevan vaimonsa Eevan 
 kirjoitti ylioppilaaksi Oulussa vuonna 1956 

 Ahtisaari opiskeli kansakoulunopettajaksi ja valmistui vuonna 1959 
  
Miksi osa tiedoista oli tärkeitä ja osa ei? Perustele! 
 

 

Tehtävä 2. Kirjoita tietoteksti tiedonhaun pohjalta 

 

Kirjoita tietoteksti valitsemastasi presidentistä. Jatka seuraavia lauseita kokonaisiksi 

tekstikappaleiksi.  

___________________________ (presidentin nimi) oli Suomen ________ (kuinka mones?) presidentti. 
Hän toimi presidenttinä ______ - ________. 
Hän syntyi vuonna _________ ja eli lapsuutensa… (missä ja muita mielestäsi mielenkiintoisia tietoja 
lapsuudesta ja perheestä) 

Hän opiskeli… (missä ja mitä?) 

Hän työskenteli työurallaan… (missä tehtävissä?) 
 
Politiikassa ja presidenttinä hän ajoi erityisesti näitä asioita… 

Hänestä on sanottu, että hän on… (millainen ja mistä häntä on kiitetty ja mistä taas kritisoitu?) 

Mitä muuta kiinnostavaa tietoa löysit hänestä? Kirjoita ne loppuun. 


