
 
 
 

Populismibingo: Oppimistehtävät toiselle asteelle 
 
Populimisbingo on pelillinen tapa tarkastella poliittista puhetta ja edistää 

medialukutaitoa. Populismibingoa voi hyödyntää monin eri tavoin osana opetusta ja 

muuta kasvatustyötä. Populismibingon lisäksi ymmärrystä populismista voidaan edistää 

seuraavien oppimistehtävien avulla. 

Populismista puhutaan paljon mutta itse terminä se jää usein epämääräiseksi.  Yhtä ja 

ainutta oikeaa määritelmää termille ei ole. Tästä syystä ymmärryksen lisääminen 

populismista ja sen merkityksistä on tärkeää. Populismibingo ei olekaan varma keino 

populismin tunnistamiseen, vaan hyvä työkalu herättämään keskustelua populismista ja 

sen sisällöistä.  

Opetuksen yhtenä tehtävänä on edistää demokratiaa ja aktiivista toimijuutta 

kansalaisyhteiskunnassa. Populismibingo on tarkoitettu kriittisen medialukutaidon 

edistämiseen kiinnittämällä huomiota ja tunnistamalla populistisen puhetavan 

elementtejä mediassa.  

Vinkki: Löydät ohjeet populismibingon hyödyntämiseen Mediataitokoulu.fi -sivustolta 

osoitteesta www.mediataitokoulu.fi/populismibingo ja Populismibingon osoitteesta: 

www.populismibingo.fi. 

Oikeat vastaukset kysymykseen 2: 1=E, 2=D, 3=A, 4=F, 5=C, 6=B 
 
  

http://www.mediataitokoulu.fi/populismibingo
http://www.populismibingo.fi/


Tehtävä 1 
 
Lue Mediaviestintä.fi -sivustolta Juha Herkmanin tutkimus Pelkkää retoriikkaa?  
 
http://mediaviestinta.fi/blogi/pelkkaa-retoriikka/ 
 
Vastaa kysymyksiin: 
 

1. Milloin Herkman katsoo populismiin liittyvän keskustelun alkaneen Suomessa? 
2. Miksi populismia on vaikea määritellä? 
3. Ketä ovat uuspopulistit? 
4. Mitä Herkman tarkoittaa ”Impivaaralaisuuden kehyksellä”? Mistä käsite 

impivaaralaisuus tulee ja mitä se tarkoittaa?  
5. Mitä muita kehyksiä tai käyttötapoja Herkman antaa populismi –sanalle 

analysoimissaan lehtiartikkeleissa? 
6. Mitä olet itse mieltä kirjoituksesta ja sen sisällöistä? 

  
 
  

http://mediaviestinta.fi/blogi/pelkkaa-retoriikka/


Tehtävä 2 
 
Lue Emilia Palosen artikkeli Populismi – Välttämätön liima politiikasta.fi –sivustolta. 
 
http://politiikasta.fi/populismi-valttamaton-liima/ 
 
Vastaa kysymyksiin: 
 

1. Mitä kirjoittaja tarkoittaa sanoessaan, että populismi on liimaa? 
2. Mitä eri populismin lajeja kirjoittaja määrittelee? Mitä ne tarkoittavat? 
3. Mitä Laclan teoksessaan On Populist Reason sanoo populismin olevan?  
4. Mitä ”artikulaation logiikka” tarkoittaa? 
5. Mitä olet itse mieltä kirjoituksesta ja sen sisällöistä? 
6. Yhdistä oikeat käsitteet selityksiin:  

 
1. autoritarismi   A. vastakkainasettelu 
2. pluralismi  B. tunteisiin vaikuttava 
3. antagonismi  C. ei-välttämätön/ei-väistämätön 
4. anti-essentialismi  D. moninaisuus 
5. kontingenssi  E. itsevaltainen hallintotapa 
6. affektiivinen  F. olemusajattelua vastustava näkemys 
 
 
  

http://politiikasta.fi/populismi-valttamaton-liima/


Tehtävä 3 
 
Lue Helsingin Sanomista Anna-Liina Kauhasen pääkirjoitus Miksi populismia on niin 
vaikea ymmärtää?  
 
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1465359885029 
 
Vastaa kysymyksiin: 
 

1. Missä maissa populismi on politiikan nykypäivää? 
2. Mitä keinoja populistipoliitikolla on käytössään?  
3. Mikä populismille on tyypillistä, mikä keskeistä? 
4. Mikä populismissa on uhkana tai vaarana? 
5. Kuka suomalaisista poliitikoista on populisti? Perustele. 
6. Mitä olet itse mieltä kirjoituksesta ja sen sisällöistä? 
 

https://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1465359885029

