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!
1 Johdanto 
 

Tutkimukseni kohde on peruskoulun seitsemännen luokan historianopetuksen oppikirjaksi 

tarkoitettu Forum 7 – Historia (Hämäläinen, Kohi, Päivärinta, Vihervä & Vihreälehto), joka 

jatkossa tutkielmassani esitetään nimellä Forum. Tarkastelen tutkimuksessani kirjan elementtien 

suhdetta toisiinsa ja erityisesti niissä esiintyvää nykypäivän ja menneisyyden rinnakkaisuutta. 

Tarkoitukseni on tutkia, millä keinoin Forumin kuvat ja tekstit yhdistelevät nykypäivää ja historiaa. 

Tutkin myös sitä, minkälaisia elementtejä nykypäivän ja menneyisyyden rinnastamiseen on kirjassa 

käytetty.  

Forum on Kustannusosakeyhtiö Otavan julkaisema oppikirja, joka on laajalti käytössä 

suomalaisissa peruskouluissa. Tutkimani teos kuuluu Forum-sarjaan, joka on tehty historian ja 

yhteiskuntaopin opetusmateriaaliksi suomalaisten peruskoulujen sekä lukioiden käyttöön. 

Forumissa käytetään runsaasti kuvia kappaleiden informatiivisuuden ja mielenkiintoisuuden 

lisäämiseksi. Kuvitus on pääosin värikästä ja monipuolista, erilaisia kuvia käytetään lisäämään 

lukijan kiinnostusta kappaleen asioita kohtaan ja kannustamaan oppilaita itsenäiseen pohdiskeluun. 

Kuvitusta ja grafiikkaa käytetään teoksessa myös jaottelemaan ja jäsentelemään tekstiä. 

Taittoteknisiä keinoja käytetään esimerkiksi erittelemään itsenäiseksi opiskeluksi tarkoitetut osiot 

sekä korostamaan pohjatiedoksi tarkoitettua tekstiosuutta.  

Kulttuurihistorian näkökulmasta voidaan myös todeta, että oppikirja on kulttuurinen artefakti: 

ihmisen luomus, joka luo, esittää ja välittää erilaisia kuvauksia ja tulkintoja historiasta. 

Historiakuvat hyvinkin arkipäiväisinä pitämissämme esityksissä voivat olla yllättävänkin syvällisiä 

ja agendallisia (Karkinen 2015, 32). Oppikirjassa, joka avoimesti myöntää aikeensa välittää 

historiallista tietoa, nämä  historian kuvitukset ovat vielä kriittisemmässä roolissa.   

Kirjan kuvituksessa on käytetty hyväksi oppiaineen omia erityispiirteitä. Tutkijankökulmasta 

tarkasteltuna kuvien esittäminen historiallisina dokumentteina täytekuvien sijaan tekee kuvituksesta 

jännittävää ja kiinnostavaa. Forumissa on myös erityisen paljon kuvitusta, joka yhdistelee 

menneisyyttä ja nykyisyyttä. Kuvalähteitä on yhteensä 29, kuvia teoksessa on jokaisella 179:llä 

tekstisivulla vähintäänkin yksi. Aukeamien perusrakenne esimerkiksi kattaa kuvia useammaltakin 

eri vuosikymmeneltä. Myös teoksen graafiset elementit yhdistelevät vanhaa ja uutta. Esimerkiksi 

pohjatiedoksi tarkoitetut asiat on graafisten työkalujen avulla esitetty valokuvan pohjalta luodun 

vanhan, ikään kuin vasta uudelleenavatun kansion sisältönä. Tällainen asettelu herättää lukijan 
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mielenkiinnon ja auttaa oppilasta hahmottamaan tekstin tarkoitusperän ja kappaleen sisäistämisen 

kannalta tärkeän painottamisen.  

Esipuheessa kirjan tekijät nimeävät tavoitteekseen oppilaan historian taitojen kehittämisen, eli 

lähteiden tulkinnan ja havainnoinnin sekä tapahtumien syiden ja seurausten ymmärtämisen. Tekijät 

myös toivovat, että lukija suhtautuisi kirjan lukemiseen kuin seikkailuun. “Pääset mukaan intiaanien 

kyynelten polulle ja Suomen sisällissodan katkeriin taisteluihin”, todetaan Lukijalle-tekstin aluksi. 

Seikkailunomaista teoksesta on pyritty tekemäänkin: teksti on kirjoitettu eläväisesti ja 

moniulotteisesti, myös suuret kuvat kutsuvat lukijaa osallistumaan historian tapahtumiin. Myös 

lukijan lähdekriittisyys kasvaa teosta tarkastellessa: oppikirjaan on sisällytetty muun muassa eri 

ajanjaksoilta poimittuja kuvapareja, joita tutkimalla oppilas saa tilaisuuden harjoittaa omaa 

havaintokykyään ja lähdekriittisyyttään.  

Kirjan graafinen sommittelu kunnioittaa helpostilähestyttävyyttä ja oppimisprosessin 

oppilaslähtöisyyttä. Forumissa on käytetty runsaasti kuvia ja graafisia elementtejä, jotka 

kannustavat tulkitsijaa tutkimaan historiaa oman aikakautensa näkökulmista. Jokaisen luvun 

loppuun on esimerkiksi sijoitettu keltaista post it -lappua muistuttava laatikko, joka on otsikoitu 

“Muista nämä!” -huudahduksella. Laatikkoon on kerätty kunkin luvun olennaisimmat asiat, jotka 

tekstistä ainakin tulisi painaa mieleen. Myös kuvatekstit kannustavat oppilasta pohtimaan 

lukemaansa ja jatkamaan lukemisen synnyttämää päättelyketjua.  

Valitsin aiheen ja aineiston yleisen oppikirja-tutkimuksen kuva-analyysien vähäisyydestä 

johtuen. Entisenä taidehistorian opiskelijana koen oppikirjoissa käytettävän taiteen ja graafisten 

elementtien osuuden erittäin tärkeäksi ja huomionarvoiseksi tutkimuskohteeksi. Tutkimuksessani 

tarkastelen Forumin kuvitusta kuva- ja tekstianalyysin kautta ja useita kuvaesimerkkejä 

hyödyntäen. Käsittelen teosta kuitenkin ennen kaikkea kirjallisuustutkijan kannalta ja tarkastelen 

kirjan kuvituksen suhdetta tekstiin.  Yleisen kirjallisuustieteen opiskelijana suhtaudun teokseen 

ensisijaisesti tarkasteltavana tekstinä, mutta sivuan tutkielmassani myös teoksen oppikirjallisia 

ominaisuuksia. 

Tarkoitukseni on tutkia Forumin kuvien ja tekstin käyttöä sekä niiden suhdetta toisiinsa.  

Koen kuvien ja tekstin tutkimisen tärkeänä erityisesti oppikirjayhteyden vuoksi. Pro gradu -

tutkielmassaan Oppilaiden visuaaliset representaatiot kiehumisessa Meri Hautala toteaa, että 

oppilaat käyttävät itsenäisessä opiskelussaan ja itse tuottamissaan esityksissä usein pohjana 

oppimateriaalin kuvitusta ja tekstiä (Hautala 2012, 62). Tämä antaa aihetta olettaa 

oppikirjamateriaalin olevan oppilaille ensiarvoista vertailumateriaalia ja pohjatietoa. Kuvituksen ja 

�4



tekstin tärkeys antaa aiheen graafisuuden tarkastelulle sekä kuvitusvalintojen kriittiselle 

tutkimiselle.  

Erityisen tarkasteluni kohteena on menneisyyden ja nykyisyyden keskinäinen sidostaminen 

kuvien ja tekstin avulla. Koen, että laajan oppimateriaalitarjonnan keskellä on kehittävää ja 

ajankohtaista tutkia yksittäisen oppikirjan kuva- ja tekstisisältöä. Aion myös perehtyä historian 

opetukseen suomalaisissa kouluissa käyttämällä lähdeteoksenani monia aihetta käsitteleviä kirjoja, 

muun muassa Matti Castrenin (2002) Historia kouluissa -teosta. Tutkimusmenetelmäni ovat teksti- 

ja kuva-analyysi. Kuva-analyysin apuna käytän erinäisiä kuva-analyysin oppaita ja tutkimuksia, 

kuten Netta Lipsosen (2011) Valokuvien sisällönkuvailu ja merkityksen muodostuminen museon 

kuva-arkistossa -tekstiä.  

Forumia ei ole aiemmin tutkittu kuva- ja tekstianalyysin keinoin. Oppikirjoja on kuitenkin 

analysoitu teksteinä jonkin verran, tästä esimerkkinä Noora Virokannaksen (2013) tutkielma 

Opetussuunnitelman, oppikirjojen ja nuorten historiankuvat peruskoulussa.  

!
!
2 Teoksen esittely 
!
2.1 Teos oppikirjana 
Forumin tekijät määrittelevät “Lukijalle”-kappaleessa pyrkimyksekseen tarjota oppilaalle 

mielenkiintoisen ja hauskan lukuelämyksen (Forum, 3). Tätä tavoitetta silmälläpitäen tekijät ovat 

koonneet erilaisista teksti- ja kuvamateriaaleista 192–sivuisen kokonaisuuden, joka on tarkoitus 

tutustuttaa yläasteikäisen oppilaan historian päätapahtumiin. Forumin onkin tarkoitus perehdyttää 

lukija uusimman ajan tärkeimpiin tapahtumiin ja suuntauksiin. Teos on tarkoitettu 

historianopetuksen oppimateriaaliksi, jota käydään läpi pääsääntöisesti opetuksen yhteydessä. 

Kappaleet on jaoteltu siten, että niihin ehditään perehtyä yhden 45 minuuttia kestävän oppitunnin 

aikana. Kirja sisältää myös erikseen merkittyjä osioita, joihin oppilaan on niin halutessaan tarkoitus 

tutustua itsenäisesti.     

Teoksen perusjako on selkeä: jokainen uusi jakso alkaa “Tutki ja sovella” –aukeamalla, jonka 

on tarkoitus antaa lukijalle monipuoliset eväät seuraavien lukujen käsittelyyn. Tätä seuraa kahdesta 

viiteen lukua, joissa käsitellään erikseen rajatun ajanjakson tai tapahtuman vaiheita. Jokaisen luvun 

lopussa on “Muista nämä!” -laatikko, joka sisältää erityisen huomionarvoisia nostoja tekstistä. 
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Lukujen lopussa on myös erillinen osio tehtäville, joiden käsittelyn on tarkoitus helpottaa luvussa 

esitettyjen avainasioiden sisäistämistä. 

“Tutki ja sovella” -aukeamat on toteutettu visuaalisesti ja sisällöllisesti monitasoisesti. 

Aukeamien pohjaväriksi on normina toimivan valkoisen sijasta valittu utuinen ruskea, joka 

lähemmän tarkastelun myötä osoittautuukin näennäisen mappikansion sisäpinnaksi. Aukeamista on 

pyritty tekemään huomiotaherättäviä, mutta helpostilähestyttäviä. Aukeamien kuviin ja tekstipohjiin 

on digitaalisesti lisätty kahviläikkiä, paperiklemmareita ja leimoja. Lopputulos on harmoninen ja 

jossain määrin nostalginen. Myös aukeamien tekstit on aseteltu normien vastaisesti: valkoinen 

tekstipohja ei olekaan tavallinen laatikko, vaan revityn sivun kaltainen arkki. Asettelun 

kiinnostavuutta lisää myös se, ettei tekstiä ole ladottu tavalliseen tapaan lineaarisesti. Kappaleet  

ikään kuin roikkuvat klemmareiden varassa mikä mihinkin suuntaan vinksottaen. Myös 

kirjoituksissa käytetty fontti kiinnittää lukijan huomion: tavanomaisten pelkistettyjen kirjasimien 

sijasta tekijät ovat käyttäneet vanhojen kirjoituskoneiden tuotosta muistuttavaa roiskivaa, 

epätasaista fonttia.   

 

2.2 Teoksen tekstitisältö  
Kirjan tekijät nimeävät esipuheessa pyrkimyksekseen lukijan lähdekriittisyyden kehittämisen. Tutki 

ja sovella” -aukeamissa tämän pyrkimyksen tavoittelu näkyy selvimmin: jokaiseen tietoiskuun on 

selkeästi merkattu lähde, josta teksti on poimittu. Lukijan lähdekriitiisyys pääsee kehittymään hänen 

tarkastellessaan erilaisia tekstejä. Esimerkiksi sivulla 13 (Kuva 1) on kaksi erilaista katkelmaa 

Ranskan keisari Napoleon Bonaparten elämästä. Ylemmäs sijoitettu kappale on peräisin tutkija 

Herman Lindqvistin “Napoleon”-teoksesta (Napoleon 2004), alempi ote sen sijaan on peräisin 

www.hikipedia.fi-sivustolta. Lindqvistin tekstistä käy selvästi ilmi tutkimuksen uskottavuus ja 

informatiivisuus. Tekstipoiminta käsittelee Napoleonin kirjettä, jonka hän on lähettänyt Venäjän 

keisari Aleksanteri I:lle. Internetistä poimitun tekstin sen sijaan on tarkoitus saada oppilas 

epäilemään lukemaansa. 

Hikipedia-tekstin vertaaminen Lindqvistin tutkimukseen auttaa oppilasta hahmottamaan eron 

luotettavan ja epäluotettavan tekstilähteen välillä. Esimerkki on kärjistetty, mutta ottaen huomioon 

oletetun lukijan iän, tutkimusvalmiudet ja vaihtelevan motivaation, erittäin opettavainen ja 

viihdyttäväkin.  

Kirjan luvut on jäsennelty siten, ettei oletettu nuori lukija joutuisi sisäistämään liikaa 

informaatiota kerralla tai joutuisi opiskelemaan paljon itsenäisesti. Teksti sisältää paljon 

tärkeitä käsitteitä ja huomioita, jotka on nostettu kappaleesta korostamalla. Esimerkiksi 
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sivulla 49 käsitellään teollistumisen aikaansaamia muutoksia:  

!
Koneet valmistettiin raudasta. Koneista tuli suurempia ja kestävämpiä kun keksittiin uusia 
raudanvalmistusmenetelmiä. Varsinainen läpimurto oli uudenlaisen teräksentuotannon 
keksiminen. Teräs oli niin kestävää, että siitä rakennettiin paitsi hyviä koneita, myös siltoja ja 
rautateitä.  

           Forum, 49 

Tekstin lihavoidut kohdat tiivistävät kappaleen olennaisimmat asiat. Nostojen selityksiä ei 

tarvitse etsiä erillisestä hakemistosta – joskin sellainenkin kirjan takaa löytyy – vaan ne selitetään 

sitä mukaa, kun uusia termejä ja huomioita mainitaan. Tämä tukee muun muassa Tapani Riston 

tutkimustulosta Muististrategiat ja oppikirjan rakenne -pro gradussaan, jonka mukaan vieraat tai 

keskeiset termit tulisi parhaimman muistamistuloksen kannalta selittää joko tekstin alussa tai 

lopussa (Risto 2002, 29). Esittelemässäni otannassa uusien raudanvalmistusmenetelmien 

esimerkkinä mainitaan vahvempi teräs, jonka kestävyys mahdollisti aiempaa suurempien 

monumenttien rakentamisen. Tekstistä on myös hahmotettavissa syy- ja seuraussuhde: koska 

keksittiin uusia raudanvalmistusmenetelmiä, teräksestä tuli kestävämpää – ja koska teräs oli 

kestävämpää, voitiin tuottaa isompia rakennelmia. Sama kaava toistuu Forumissa muutenkin: 

tekstin pääasiallinen sisältö välittyy lihavoiduista kohdista, joten kappaleista tarvitse erikseen 

alleviivata pääkohtia. 

Kappaleen kanssa samalle sivulle on myös sijoitettu piirustus, jossa koneiden takia työtä 

vaille jääneet kapinalliset rikkovat suuria mekanismeja. Kuvateksti kertoo piirustuksen 

tapahtumista, mutta myös esittää kysymyksen: “Millaista kritiikkiä nykyajan teknologiaa kohtaan 

on esitetty?” Lukija saa sivun tekstistä, kuvasta ja kuvatekstistä kattavan kokonaiskuvan 

teollistumisen hyvistä ja huonoista puolista. Teksi ja kuva tukevat toisiaan ja auttavat oppilasta 

ymmärtämään lukemaansa: raudanvalmistusmenetelmien kehittyminen mahdollisti suurien 

koneiden rakentamisen, konevoima korvasi käsityöläiset, työttömäksi joutuneet ihmiset kapinoivat. 

“Lukijalle”-kappaleessa tekijät toteavat, että nykyisyyttä on vaikea ymmärtää, jos ei tunne historiaa 

(Forum, 3). Kuvatekstissä esitetyn kysymyksen myötä lukija joutuukin myös pohtimaan omaa 

aikaansa historian peilinä. 

Tekstin ja kuvan suhde on kautta kirjan erittäin selkeä. Kuvat käsittelevät alleviivaavasti tai 

syventävästi tekstin aiheita. Myös kuvamateriaalin vaihtelevuuteen on kiinnitetty erityistä 

huomiota. Esimerkiksi aukeamalla 18–19 alkaa Suomen sotaa käsittelevä luku (Kuva 2). Sivun 18 
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alapuoliskolla on suurikokoinen pilakuva Ruotsin kuningas Kustaa IV Adolfista, joka mietteissään 

vertaa Napoleonia ilmestyskirjan petoon. Kuvan yläpuolella oleva teksti tarkentaa ajan tapahtumia: 

!
“Ruotsin kuningas Kustaa IV Adolf ei halunnut liittyä siihen [Iso-Britannian vastaiseen 

kauppasaartoon] monesta eri syystä [- -] Kustaa IV Adolf halveksi Napoleonia (Forum, 18).” 

Sivun 18 teksissä selitetäänkin sodan alkamisen syitä ja keskitytään lähinnä suuriin 

yksittäistekijöihin, kuten Ruotsin kuninkaaseen. Otsikkonakin sivun 18 kappaleelle on “Kustaa IV 

Adolf sinetöi Suomen kohtalon”. Kuin peilikuvana Kustaa IV Adolfin viihdyttävälle pilakuvalle, 

sivun 19 yläpuoliskolla sen sijaan esitetään taiteilija Helene Schjerfbeckin (1880) traaginen maalaus 

“Haavoittut soturi hangella”. Myös sivun 19 otsikko on aiempaa dramaattisempi ja kutkuttavampi, 

“Vihollinen tulee… (Forum, 19)”. Sivun 19 tekstissäkin kuvataan yksityiskohtaisesti 

sotaoperaatioiden etenemistä ja kärsivien sotilasparkojen kohtaloita. Aukeama toimii erinomaisena 

esimerkkinä kirjan tyylikkäästä ja mielenkiintoa herättävästä taitosta. Sivut toimivat peilikuvina 

toisilleen esitellen aiheen – Suomen sodan – molemmat puolet, eli valtaapitävien osuuden sekä 

tavallisen kansan kärsimyksen. Samankaltaista monipuolista aiheen esittelyä toteutetaan pitkin 

teosta.  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2.3 Teoksen kuvitus  
Tekstin ja kuvien suhde on Forumissa tasapainoinen. Jokaisella sivulla on jonkinlaisia graafisia 

elementtejä leipätekstin tukena. Kuvituksen ja tekstin suhde on niin tasavertainen, että 

pääsääntöisesti Forumissa voidaankin todeta kuvia ja tekstiä esiintyvän opetuksen välineinä yhtä 

paljon. Teoksen kuvitus on tasapainossa tekstin kanssa myös siinä mielessä, että siinä missä 

Forumin tekstisisältö on suunniteltu monipuoliseksi ja kiinnostusta herättäväksi, myös 

kuvarepertuaarissa esiintyy huomattavaa vaihtelevuutta. Forumin kuvituksena onkin käytetty 

mielikuvituksellisesti niin valokuvia, taideteoksia, julisteita, mainoksia kuin karttojakin.  

Kuvituksen avulla toteutettua jaottelua esiintyy myös syventäväksi informaatioksi 

tarkoitetuissa kappaleissa, jotka on  nostettu leipätekstistä esiin kirjasarjan oman pöllötunnuksen 

avulla. Pöllö-kuvalla merkatut laatikot edustavat osioita, joihin lukija voi halutessaan tutustua. 

Teksti ei näissä paikoin sisällä sellaista informaatiota, joka olisi välttämätöntä muiden kappaleiden 

sisäistämisen kannalta. Kirjaa lukevan oppilaan on helppo tunnistaa syventävää tietoa sisältävät 

laatikot, joiden ylänurkissa esiintyy pöllötunnus. Selkeä jaottelu auttaa lukijaa jäsentämään 

oppimaansa ja poimimaan tekstistä olennaisimmat asiat.  

Pöllö-osiot koostuvatkin syventävästä materiaalista, joka auttaa lukijaa hahmottamaan 

ajankuvaa entistä paremmin. Kuten kuvat ja teksti teoksessa muutenkin, myös pöllö-kappaleet ovat 

�10
(Kuva 3, Forum)



visuaalisesti mielenkiintoisia. Suuret, kiinnostusta ja hämmennystäkin herättävät kuvat 

houkuttelevat oppilasta ottamaan selvää kontekstista, vaikka se vapaaehtoista onkin. Tämä 

menettely näkyy erityisen hyvin aukeamalla 102–103 (Kuva 3), jossa tekstin pohjana toimii  

molempien sivujen kokoinen kuva huppupäisistä hahmoista polttamassa ristejä. 

Huomiotaherättävyydessään aukeaman yli on vaikea hypätä. Jo pöllö-tekstiä silmäillessään lukija 

saa huomata, että dramaattinen kuva liittyy mustien sortamiseen ja Ku Klux Klan -järjestöön. 

Samankaltaista lukijan “nappaamista” käytetään Forumissa muutenkin. Esimerkiksi sivu 137 

koostuu pelkästä pöllö-laatikosta, jossa oppilaan huomion kiinnittää heti suurikokoinen Albert 

Edefeltin (1883) “Pariisitar”-maalaus. Jo laatikon otsikko kertoo, mistä on kyse: “Taiteilijoiden 

Pariisi”. Vielä mielenkiintoisemmaksi kuvavalinnan tekee se, että viereisellä sivulla (Forum, 136) 

esitetään toinenkin Suomalaisen taiteen kultakauden maalaus, Hugo Simbergin (1896) 

“Tienhaarassa”, joka edustaa samaa aikakautta, joskin täysin eri tyylisuuntaa.  

 

 

3 Menneisyys ja nykyisyys kuvarinnastusten kautta esitettynä 

!
3.1 Valokuvien kautta esitetyt rinnastukset 
Tekijöiden tahto herättää lukija tarkastelemaan historiaa omasta ajastaan käsin – ja toisinpäin – 

näkyy Forumissa vahvasti. Jo kansikuvassa nähdään vanhahtavan tyylinen piirros 

talonpoikaisnaisesta, joka katselee edessään aukeavaa nykyaikaista suurkaupunkia. Myös tekstin 

satunnaisten ajankuvaa käsittelevien kysymysten lisäksi lukija haastetaan vertaamaan omaa 

aikakauttaan menneisiin vuosiin lukuisten kuvaparien avulla. Forumiin on valikoitu erittäin 

runsaasti kuvamateriaalia erilaisista lähteistä. Tämän lisäksi Forumin kuvituksessa on käytetty 

rikkaasti erilaisia graafisia värityskeinoja, kuten huomionarvoisten kohtien korostamista reunuksien, 

huomiolaatikoiden ja symbolien avulla. 

 Teokselle on ominaista rinnastaa erilaisia kuvia keskenään ja muodostaa niistä kuvapareja. 

Tällaiset kuvaparit tai -ryhmät koostuvat kahdesta tai useammasta kuvasta, joita lukija tarkastelee 

toisiinsa vertaamalla. Rinnakkain asetetut kuvat heijastavat usein toisiaan ja tuovat vastapareistaan 

esille jotakin uutta. Usein tutkiskelun tarkoituksena on huomata historian yhteys nykypäivään. 

Forumin kuvaparit ja -ryhmät onkin monesti aseteltu siten, että toisiinsa vertautuvat kuvat edustavat 

eri ajanjaksoja.  
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 Esimerkiksi sivulla 81 (Kuva 4) esitetään kaksi 

Japani-aiheista valokuvaa. Toinen on peräisin 

valokuvauksen alkuajoilta ja kuvaa japanilaista taistelijaa, 

samuraita, univormussaan. Toinen kuva sen sijaan on 

selvästi tuoreempi otos perinteisen tyyliseen geisha-

pukuun sonnustautuneesta naisesta. Allekain aseteltuna 

kuvat luovat mielenkiintoisen vastakohtaparin. Kumpikin 

valokuva kuvastaa Japanin kulttuuria, mennyttä ja 

nykyistä. Erityisesti uudempi otos saa tarkastelijan 

miettimään perinteiden asemaa nykykulttuurissa. Lähempi 

tutkiskelu osoittaakin, ettei geishaksi pukeutuneen naisen 

asu ole täysin perinteinen: vaatteen kuviot ovat aavistuksen 

verran graafisempia kuin perinteisissä asuissa, myös 

päivänvarjon varsi näyttää muoviselta. Rinnastamalla tuore 

perinteiden asemaa edustava kuva auteettiseen vanhaan 

valokuvaan, jossa perinneasua käytetään sen tarkoitusta 

vastaavalla tavalla, saadaan lukija hahmottamaan historian 

vaikutus omassa 2010-luvun arjessaan. 
Myös sivulla 101 (Kuva 5) on esitetty kaksi 

valokuvaa, joita lukijan on määrä tutkia rinnakkain. 

Alemmassa valokuvassa poseeraa neljä Yhdysvaltain 

sisällissodan taistelijaa univormuineen ja miekkoineen, 

ylempi valokuva kuvaa Yhdysvaltain sisällissodasta 

kertovaa roolikuvaelmaa lasten näyttelemänä. Ei ole sattumaa, että tekijät 

ovat päätyneet käyttämään sodan esittämiseen keskenään erilaisten kuvamateriaalien sijasta kahta 

valokuvaa; vanhemman otoksen kuvateksti avaa valokuvan merkitystä: “Sisällissota tallentui 

ihmiskunnan muistiin aikakauden uuden keksinnön, valokuvauksen, avulla.” Sivun kuvien 

vertaaminen kannustaakin tarkastelijaa tutkimaan nykyisyyttä menneisyyden peilinä; 1800-luvulla 

otetun valokuvan kontrasti 2000-luvulla kuvattuun otokseen on vahva. Vanhempi valokuva on 

rakenteeltaan epätarkempi ja väritykseltään seepiansävyinen. Kuvan miehet poseeraavat aidon 

sotakaluston rinnalla virallisissa univormuissaan. Kuva on kooltaan pieni ja tunnelmaltaan 

pysähtynyt. Uudempi kuva sen sijaan esittelee Yhdysvaltain sisällissodasta 2000-luvun puolen. 

Valokuva esittää lasten roolikuvaelmaa, jossa esiintyjien univormuja muistuttavat asut ja 
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taistelulippu loistavat liikkeessä ja väreissään. Ylempi kuva on myös kooltaan paljon vanhaa 

valokuvaa suurempi, myös otoksen tarkkuus eroaa merkittävästi alemmasta, rakeisesta kuvasta. 

Toisin kuin vanhemman kuvan sotilaiden vakavista ilmeistä, lasten kasvoilta on luettavissa 

esiintymistilanteen jännitystä ja iloakin. Tarkastelija kykenee vaivattomasti erottamaan kuvien 

taistelutilanteen autenttisuuden toisistaan. Kuvien lähempi tutkiminen tarjoaa lukijalle tilaisuuden 

peilata menneisyyttä 2000-luvun kautta. 

Lasten roolikuvaelmaa esittävä kuva luo kontrastia aitoon sisällissodan valokuvaan siinäkin 

mielessä, että oppilaan on helppo samastua näytelmän lapsiesiintyjiin. Vaikka Noora Virokannas 

Opetussuunnitelman, oppikirjojen ja nuorten historiankuvat peruskouluissa -tutkielmassaan 

toteaakin joidenkin oppikirjojen väittävän, ettei historianopinnoissa menestyminen edellytä 

keskustelua tai eläytymistä, historianopetukseen suomalaisissa kouluissa ovat jo pitkään kuuluneet 

satunnaiset roolikuvaelmat ja eläytymisleikit (Virokannas 2013, 51). Nykyinen yleisesti hyväksytty 

käsitys lieneekin, että oppija nähdään aktiivisena tekijänä, joka käsittelee tietoa aiempien 

kokemustensa ja oppimansa kautta (Hautala 2012, 1). Oppimistilanteissa käytettyjen leikkien 

tarkoitus on kehittää oppilaan hahmotuskykyä historiallisten tapahtumien kulun ja tunnelman osalta. 

Oppimista roolikuvaelmien ja leikkien yhteydessä tapahtuu, kun oppilas suhteuttaa kokemuksensa 

todellisuuteen, ja niitä eritellään yhdessä opettajan tai ryhmän kanssa (Castren 2002, s. 177). 

Kuvituksessa on siis käytetty sekä oppilaalle vieraita, autenttisia kuvaesimerkkejä Amerikan 

sisällissodasta, mutta myös oppilaalle tutumpaa kuvamateriaalia nykypäivän oppimisesta ja 

tapahtumien perinnöstä. Kuvia vertaamalla tekstin rinnalla oppilaalle kertyy kattava, oman 

kokemuspohjan kanssa kommunikoiva näkemys historiallisista tapahtumista. (Castren 2002, 

176-177.)  

 

3.2 Rinnastukset eri tyylisten kuvien kautta 

Kuvaparit kannustavat lukijaa myös uudelleentarkastelemaan omaa aikakauttaan. Nykypäivän 

hahmottaminen moniulotteisena kokonaisuutena mahdollisine tulevaisuudenkuvineen edellyttää 

monipuolista historiantuntemusta (Kalela & Lindroos 2001, 135). Menneisyyttä ja nykyisyyttä ei 

milloinkaan voi tarkastella erillisinä osioina, jotka ovat toisistaan irrallaan. Historia on jatkumo, 

joka ulottuu nykypäivään saakka ja on relevantti myös tulevaisuudenkuvia spekuloidessa. Koska 

historia on läsnä nykypäivässäkin, Forum-kirjan lukijoille tarjotaan konkreettisia nykypäivän 

vertailukohteita, joiden avulla tarkastelija voi jäsentää historiaa omien kokemustensa kautta. 

Tällaisia työkaluja Forumissa esiintyy erilaisten kuvien muodossa. Historiankuvat ilmenevät 

nykykulttuurissa usein moninaisten kulttuurintuotteiden ja sosiaalisten käytänteiden kautta (Kalela 
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& Lindroos 2001, 135), ja juuri lukijalle tuttujen, historiasta vaikutteita saaneiden nykypäivän 

elementtien kautta Forum esittelee historiaa elävänä jatkumona.  

Esimerkiksi aukeamalla 84–85 esitetään kaksi erilaista kuvaa Japanista suurvaltana. Sivun 84  

(Kuva 6) alalaitaa täyttää massiivinen ja tunnelmaltaan intensiivinen 1800-luvun puupiirros, joka 

maalaa kuvan Japanista sotaponnistuksiin kykeneväisenä valtiona. Viereisen sivun (Forum, 85) 

kuvat perinteisestä japanilaisesta sushi-ruoka-annoksesta ja sarjakuvatyylistä (Kuva 7) sen sijaan 

tuovat esille suurvalta-käsitteen nykyedellytykset. Siinä, missä suurvalta-asemaan päästäkseen 

maiden on menneinä aikoina tullut sotia tiensä valtapolitiikan huipulle, nykyään valloitus tapahtuu 

erilaisin menetelmin ja jossain määrin myös erilaisiin päämääriin tähdäten. Japanin ei esimerkiksi 

voida nähdä “valloittaneen” länsimaita termin historiallisessa merkityksessä, mutta jalansijaa 

suurvaltana Japani on ehdottomasti saanut sushin ja manga-piirustustyylin levittyä kiinteäksi osaksi 

myös Euroopan maiden kulttuuria. Kulttuurien sekoittumisesta kertoo sekin, että sivun 85 

kuvateksti nimittää sarjakuvaruutua jokseenkin harhaanjohtavasti “animeksi”. Anime viittaa 

japanilaiseen taiteeseen, mutta käsittää sisäänsä vain animoidut teokset. Alkuperäisen japanilaisen 
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termistön mukaan esimerkkikuva tulisikin oikeaoppisesti luokitella sarjakuvaa kuvaavan manga-

käsitteen alle.  

Aasialaisen kulttuurin tunkeutuminen Euroopan alueelle tarkoittaneekin nykypäivänä useassa 

yhteydessä täysin eri asioita kuin menneisyyden valtataistelujen yhteydessä tapahtunutta kulttuurien 

pakkosulautumista. Kulttuurien vuorovaikutteinen yhdistyminen noudattelee niin kutsutun “soft 

powerin” sääntöjä. Terminä soft power tarkoittaa väkivallatonta valloittamista, joka tapahtuu 

erityisesti kulttuurin ja politiikan kautta. Aukeamaa tutkiskellessaan lukija voikin pohtia niin 

nykypäivää historian rinnalla kuin omankin kulttuurinsa murrosta. Kuvaparien tarkastelu on 

erinomainen muistutus siitä, että ihmisten muodostamat yhteisöt elävät jatkuvassa muutoksessa.  

Kuten tekijätkin esipuheessaan (Forum, 3) kirjoittavat, historian opiskelu voi jo tapahtuneiden 

asioiden kertaamisen lisäksi olla myös nykyisyyden tutkimista menneisyyden tapahtumien kautta.  

!
 

4 Menneisyys ja nykyisyys graafisina elementteinä 
 

4.1 Tekstiruudut 

Historian ja nykypäivän suhdetta on Forumissa käsitelty ja esitetty kuvarinnastusten lisäksi myös 

monin muin keinoin. Yksi selkeimmistä esimerkeistä on kappaleiden jaottelu. Teoksen runsasta 

kuvitusta täydentävät erilaiset tekstiruudut, kuten pöllö-laatikot ja liimalappua muistuttavat 

muistilaatikot. Tällaisia ruutuja löytyy muun muassa jokaisen kappaleen viimeiseltä sivulta. Ruudut 

ovat väriltään keltaisia ja ne on muokattu muistuttamaan ulkonäöltään opiskelun ja 

toimstotyöskentelyn kanssa usein käytettäviä niin kutsuttuja Post it -liimalappuja. Oppilaalle 

oletettavasti tutun muodon ja värin näkeminen on tarkoitus auttaa lukijaa yhdistämään lapun teksti 

tärkeisiin asioihin. Post it -lappuja käytetään opiskelun yhteydessä yleensä huomionarvoisten 

asioiden kirjaamiseen ja kertauslukemisen helpottamiseksi. Tuttua lappua  muistuttava tekstiruutu 

helpottaa opiskelun jäsentelyä ja auttaa hahmottamaan kappaletta kokonaisuutena. Tapani Risto 

tutkii Muististrategiat ja oppikirjojen rakenne -tekstissään oppilaiden hahmotuskykyä ja toteaa, että 

kertaaminen ja pääkohtien nostaminen on oppimistapahtuman kannalta kriittistä (Risto 2002, 28). 

Lapuissa esitetty yhteenveto on tärkeää tietoa luvun sisäistämisen kannalta, joten laatikot on pyritty 

tekemään mahdollisimman helpostilähestyttäviksi ja huomiotaherättäviksi. Jokaisessa lapussa 

lukeekin isoin sinisin kirjaimin: “MUISTA NÄMÄ!” Lappuihin on koottu otsikon alle kappaleen 

olennaisimmat asiat muutamaan ranskalaiseen viivaan tiivistettynä.  
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Post it -lappuja muistuttavien muotojen käyttäminen tuo opiskelun lähemmäs lukijan omaa 

aikakautta. Värikkäiden liimalappujen käyttö on oppilaalle mitä luultavimmin tuttua ainakin jollain 

tasolla, ja vaikkei olisikaan, lapuissa käytetty lennokas kirjasin tuo tarkastelijalle mieleen 

nykypäivän. Usein laput on sijoitettu erilaisten kuvien yhteyteen, mikä lisää ajankuvien kontrastia. 
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Esimerkiksi sivulla 43 (Kuva 8) keltainen lappu erottuu selkeänä ja huomiotaherättävänä 

mustavalkoista kokosivun kuvaa vasten. Taustalla näkyvä valokuva esittää 1900-lukulaista 

romaniperhettä ja on laadultaan epäselvä. Kuva on helposti tunnistettavissa vanhaksi ja alkeellisella 

filmikameralla otetuksi. Kuvan päälle vinottain asetettu keltainen tekstilaatikkolappu liikuteltavine 

ominaisuuksineen sen sijaan tuo lukijalle mieleen oman aikakautensa. Lappu on jopa muokattu 

reunoiltaan eläväiseksi siten, että tarkastelijalle syntyy illuusio irrotettavasta elementistä. Kuvien 

välinen voimakas kontrasti muistuttaa lukijaa historian elävästä luonteesta: vaikka koulussa 

opetettava historia on ollutta ja mennyttä, uutta historiaa luodaan joka päivä. Elävään elämään 

assosioituvat laput myös muistuttavat, että lukija voi itse toimia historian aktiivisena toimijana ja 

tulkitsijana. Lappujen perimmäisin tarkoitus kuitenkin lienee kannustaa oppilasta omien 

muistiinpanojen tekemiseen ja historian tulkitsemiseen omien kokemusten sekä ajatusten kautta.  

 

4.2 Muut graafiset elementit  
Forumin muutkin graafiset elementit tukevat historianopiskelua nykypäivän näkökulmista käsin. 

Kirjassa on käytetty paljon erilaisia tietokoneella lisättyjä muotoja ja kuvioita, jotka auttavat lukijaa 
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yhdistämään historian tapahtumat ja kirjassa käytetyt lähteet oman aikansa ympäristöön. 

Esimerkiksi aukeama 128–129 (Kuva 9) koostuu kahden historiallisen hahmon, Nikolai Bobrikovin 

ja Eugen Schaumanin, sekä heidän toimiensa esittelystä. Aukeaman on tarkoitus visuaalisesti 

havainnollistaa oppilaalle henkilöiden välisiä suhteita ja selkeyttää traagisten tapahtumien ketjua. 

Pohjana aukeaman tekstille ja kuville toimii mappia muistuttava ruskeanharmaa alusta, jonka on 

tarkoitus tuoda tarkastelijalle mieleen avatun kansion. Mapin sisällöksi on kuvaan liitetty revittyjä 

sivuja muistuttavia laatikoita sekä vanhoja valokuvia. Kuvien päälle on muokattu kirjasarjan oma 

tutki ja sovella -leima sekä tietokoneella tuotettuja värikkäitä, tekstiäkin sisältäviä muotoja.  

Aukeaman on tarkoitus havainnollistaa lukijalle vuoden 1904 salamurhaa ja sen osapuolten 

taus to ja . Hahmois ta on pyr i t ty tekemään 

helpostilähestyttäviä esittämällä heidän persoonansa 

draamalle ominaisten elementtien kautta. Valkoisella 

t e k s t i p o h j a l l a h e n k i l ö i t ä k u v a t a a n k i n 

näyttämökirjallisuuden keinoin: hahmot esitetellään 

nimikkeellä “päähenkilö” ja heille on annettu 

puhekulpiin sijoitetut vuorosanat. Vanhasta 

Bobrikovin valokuvasta lähtee punaoranssi 

puhekulpa, jonka sisällä lukee: “Nitistän Suomen ja 

suomalaiset!” Schaumanin sininen puhekupla taasen 

julistaa: “Kirottu Bobrikov!” Hahmojen väliin on 

muokattu selkeälinjainen salamaa muistuttava muoto, 

jonka on tarkoitus ilmentää eripuraa hahmojen 

välillä.  

Lukija kykenee visuaalisten elementtien ja 

tekstimuodon ansiosta yhdistämään hahmot 

teatraaliseen tapahtumaan, jossa turhautunut 

nuorimies murhaa valtaapitävän kenraalikuvernöörin. 

Historian traagisiin tapahtumiin samastuminen 

helpottuu huomattavasti, kun tarkastelijalle annetaan 

mahdollisuus tutkia tapahtumia oman aikakautensa 

välineillä. Puhekuplat ja draamamuotoinen teksti 

kannustavatkin lukijaa tulkitsemaan tekstiä tuttujen 

draaman elementtien avulla. Salamakuvio ja vihaa 
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uhkuvat puhekuplat havainnollistavat tarkastelijalle napakasti hahmojen välistä katkeruutta. Raivon 

ymmärtäminen taasen helpottaa itse tapahtumien ymmärtämistä. Vanhaa aikaa henkivä aukeama saa 

graafisista elementeistä muutenkin särmää, mikä tekee tutkimuskohteesta mielenkiintoisen. Vanhan 

ja uuden yhdisteleminen herättää lukijassa mielenkiinnon ja madaltaa kynnystä lähteä tulkitsemaan 

aukeaman sisältöä.  

Puhekuplien tyylisiä elementtejä on Forumissa käytetty laajalti muutenkin: esimerkiksi 

sivulla 50 (Kuva 10) puhekuplamaisia tekstilaatikoita on käytetty apuna erilaisten tuotteiden 

esittelyssä. Sivulla tarkastellaan nykypäivän arkeen kuuluvien asioiden historiaa. Esimerkeissä 

käydään yksitellen läpi purukumin, alushousujen, hakaneulan ja pesukoneen tiivistetty historia. 

Tekstit on sijoitettu erivärisiin puhekuplia muistuttaviin laatikoihin, jotka lähtevät esineen 

nimityksestä. Jo kokonaisuuden kuvateksti käsittelee menneisyyden ja nykyisyyden rinnastamista: 

“Purkasta pesukoneeseen. Moni meille tuttu arkinen asia keksittiin tai yleistyi teollisuuden aikana. 

Tehtailijat rikastuivat esimerkiksi seuraavia tuotteita kauppaamalla:”  Kuvateksti tarjoaa selkeät 

raamit kuvien tulkinnalle: se mikä nykyään on arkea, on joskus ollut uutta. Värikkäät tekstilaatikot 

auttavat lukijaa tulkitsemaan kuvia ja tekstiä näistä lähtökohdista, sillä ne jo ulkoasullaan haastavat 

tarkastelijan etsimään yhteyttä vanhan kuvan ja uuden esitysmuodon välillä.  

 

 

5 Menneisyys ja nykyisyys lähteinä  

 
5.1 Kuvituksessa ja tekstissä käytetyt lähteet 
Forumissa käytetään erilaisten aikarinnastusten tukena myös lähteitä. Kirjan tekijät esittelevät 

lähteiden kriittiseen tarkasteluun ja tulkintaan liittyviä ajatuksia sivuilla 10 ja 12 seuraavasti:  
!
Kaikkia niitä asioita, joiden avulla historiaa tulkitaan, kutsutaan lähteiksi. [- -] Lähteitä 

pitää arvioida siitä näkökulmasta, kuinka luotettavan kuvan ne antavat historiasta. Toiset lähteet 
kertovat melko luotettavasti menneisyydestä, toiset antavat siitä täysin väärän kuvan. Mistä sitten 
voi päätellä, mikä lähde on luotettava ja mikä ei? 

          Forum, 10, 12 

Sivulla 12 tekijät myös muistuttavat, että lähteiden laatijan läheisyys tapahtuman kanssa 

vaikuttaa ensiarvoisesti lähteen luotettavuuteen. Historian tarkastelu nykypäivän näkökulmasta 

edellyttääkin voimakasta lähdekriittisyyttä ja tarkkaavaisuutta aikakysymyksen suhteen. Tulkitsija 

voi  historian lähteitä tutkiessaan herkästi erehtyä tarkastelemaan aineistoa oman aikansa tai 

oletustensa kautta. Yhtenä Forumin tekijöiden motiivina kirjan kuvitukselle ja lähteiden käytölle 
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onkin lähdekriittisyyden kehittäminen (Forum, 3). Tämä näkyy teoksen monipuolisissa 

aineistovalinnoissa.  

Netta Lipsonen toteaa pro gradu -tutkielmassaan, että tarkastelijalle  muodostuvaan 

merkitykseen vaikuttavat usein kuvan katsomistapahtuma ja sosiaalinen konteksti (Lipsonen 2011, 

31). Tästä syystä lukija saattaa Forumiakin tutkiessaan erehtyä tulkitsemaan kuvia  oletusarvoisesti 

autenttisina. Esimerkiksi sivulla 154 (Kuva 11) lukija pääsee tarkastelemaan autenttisen oloista 

mustavalkoista sotavalokuvaa. Samalle sivulle on asetettu aito sodan ajan valokuva, jossa joukko 

lapsia jonottaa ruokaa. Myös viereisellä sivulla (Forum, 155) oleva valokuva esittää aidon tilanteen 

ensimmäisen maailmansodan sairaanhoidosta. Koska konteksti vaikuttaa usein ratkaisevasti kuvan 

tulkintaan, myös oppikirjayhteys antaa lukijalle tietyt työkalut kuvan tutkimiseen (Lipsonen 2011, 

31). Konteksi luo lukijalle oletuksen, ettei sotakuvan autenttisuutta tarvitse kyseenalaistaa. 

Lähdekriittisyyden suhteen harjaantumaton tarkastelija saattaisikin herkästi pitää sivun 154 

suurempaa sotakuvaa aitona lähteenä, vaikka tosiasiassa kyse on elokuvakohtauksesta. Tämän 

tosiasian lukijalle paljastaa kuvan kuvateksti: “Ei saa jäädä tuleen makaamaan! Verdunin taistelu 

kesti kymmenen kuukautta ja oli maailmansodan verisimpiä. Tätä kuvaa väitetään usein aidoksi 

sotakuvaksi, mutta todellisuudessa se on kohtaus vuonna 1929 tehdystä elokuvasta.” Autenttisten 

kuvien yhteyteen sijoitettuna kuvaa on helppo hairahtaa luulemaan aidoksi. Kuvatekstin luettuaan 

lukija joutuu myöntämään oman mahdollisen erehdyksensä, mikä oletettavasti auttaa häntä 

muistamaan lähdekriittisyyden tärkeyden tulevaisuudessakin.  
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Forumissa käytetään myös runsaasti sellaisia kuva- ja tekstilähteitä, joiden tarkoitus on auttaa 

lukijaa samastumaan historian tapahtumiin. Tällaisia lähteitä ovat esimerkiksi sellaiset, joista 

välittyvät ajan ajattelumallit. Näissä tapauksissa usein korostuu ajattelutapojen muutos nykypäivän 

normeihin verrattuna. Lähteissä tämä näkyy muun muassa propagandajulisteiden ja 

aikakauslehtiartikkeleiden käytössä. 

 Historiantutkimusta on usein kritisoitu siitä, että lukemien ja tilastojen lomassa unohdetaan 

todelliset toimijat, eli yksittäiset ihmiset. Tämä tekee historianopetuksesa usein yksiulotteista ja 

monotonista. Esimerkiksi Noora Virokannas on tutkielmassaan tehnyt survey-tutkimusta 

yhdeksäsluokkalaisten mielenkiinnosta historianopetusta kohtaan (Virokannas, 60–63). 

Tutkimuksessa käy selvästi ilmi, että monet vastaajista kokevat historianopiskelun “tylsänä” tai 

“negatiivisena” (Virokannas 2013, 61). Jo säveltäjä ja musiikkidramaatikko Richard Wagner moitti 

yliopistotutkijoita historian yksipuolistamisesta ja yksilöiden aseman epähuomioimisesta. Wagner 

totesi tutkijoiden muuttaneen historian “varsinaiseksi tylsyyden pesäksi” (Kalela & Lindroos 2001, 

139), ja tästä johtuen määritteli yksilöiden ajatus-, tunne- ja toimintatason esiinnostamisen 

taiteilijoiden tehtäväksi. Historianopiskeluun liittyvä samastuttavuus riippuukin paljolti lukijalle 

anntettujen elementtien lähestyttävyydestä, sillä historian artefaktit ja lähteet saavat syvyyttä vasta 

inhimillisen kokemuksen myötä. Matalimman kynnyksen lukijalle tarjoavat nykypäivään 

rinnastuvat kuva- ja tekstielementit, mutta myös yksilöitä tai yksittäisiä tapahtumia esittelevät 

lähteet. (Kalela & Lindroos 2001, 139, 146.) 

Forumissa käytetään erittäin paljon lukujen pääasiallista sisältöä tukevia ja syventäviä 

lähteitä, jotka auttavat nykypäivän näkökulmasta tapahtumia tarkastelevaa lukijaa samastumaan 

menneisyyden tapahtumiin. Suuria kokonaisuuksia esittelevien kuvien ja tekstin lomassa kirjassa 

esiintyy runsaasti yksilöitä ja yksittäisiä tapahtumia kuvaavia lähteitä, jotka helpottavat 

historiankuvan sisäistämistä. Esimerkiksi Forumin sivulla 181 syventäväksi ja soveltavaksi 

lajitellussa tekstilaatikossa käsitellään sisällissotaa punaisten puolella taistelleen Verna Erikssonin 

kautta. Itse luku kuvaa sisällissodan suurempia linjoja, kuten taisteluiden etenemistä ja kansan 

jakautumista. Lukijan on helpompi hahmottaa tapahtumien kokonaiskuva, kun sitä käydään läpi 

sekä isojen elementtien että pienien yksittäistekijöiden kautta. Yksityiskohtien nostaminen 

tarkastelun kohteeksi muistuttaa lukijaa historian luonnosta yksilöiden summana. Lähteinä 

käytettävät yksityiskohtia kuvaavat esimerkit herättelevät lukijaa huomioimaan, että niin sanotusti 

kuolleiden esineiden ja asioiden alta on nostettavissa esiin elävä historia (Kalela & Lindroos 2001, 

146). Samastuttavat lähteet muistuttavat tarkastelijaa historian suuresta jatkumosta, joka linkittyy 

myös nykypäivään ja tulevaisuuteen sekä yksilökohtaisesti tarkasteltuna myös lukijaan itseensä.  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5.2 Tehtävien lähteet  

Historianopetuksessa keskeisessä asemassa on historian luonne kertomuksenomaisena oppiaineena. 

Historiantutkimus on paitsi tutkimusta, myös kertomusta menneisyydestä (Virokannas 2013, 51). 

Päästessään käyttämään ongelmanratkaisussa omia havaintojaan oppilaan oppimiskokemuksesta 

tulee henkilökohtaisempi, sillä kuten Noora Virokannas peruskoulun historiankuvia käsittelevässä 

tutkielmassaan toteaa, omalla kokemuksella on merkitystä siihen, millaiseksi historiankertomus 

mielessämme muodostuu. Suomalaisissa kouluissa sovellettavassa historianopetuksen 

opetussuunnitelmassakaan ei mainita vaatimuksia oppikirjojen sisällön välittämisestä ollenkaan, 

vaan korostetaan oppilaan omien ajattelutaitojen kehittämistä (Virokannas 2013, 51). Jo antiikin 

Kreikan historiankirjoittajat pyrkivät systemaattisesti tarkastelemaan historiaa omien kokemustensa 

kautta. Antiikin Kreikassa historiankirjoitus linkittyikin vahvasti ihmiseen ja yksilöihin (Setälä 

1983, 7). Yksilökeskeisyys ja oman kokemuksen korostaminen näkyy myös nykypäivän 

opetustilanteissa ja oppimateriaaleissa. Roolikuvaelmien ja satunnaisten eläytymisleikkien lisäksi 
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oppilaan omakohtaiseen oivaltamiseen ja kokemukseen liittyvää oppimista on pyritty lisäämään 

myös oppimateriaalien osalta. Forumissa tämä ilmiö näkyy muun muassa oppilaan mietittäviksi 

tarkoitetuissa tehtävissä, jossa tarkastelijan oletetaan tutkivan erilaisia lähteitä ja vertaamaan niitä 

omaan kokemukseensa.  

Forumin tekijät kannustavat lukijaa lähteiden tulkintaan ja tarkasteluun erilaisten teksti- ja 

kuvatehtävien avulla. Tällöin lukijan kynnys lähestyä historiallisia lähteitä madaltuu, sillä hän 

pääsee vertailemaan kuvia ja tekstiä oman aikansa lähtökohdista. Usein tehtäviin myös liittyy 

monitasoisuutta ja ajankuvien vertailua: lukijalle annetaan tehtäväksi tarkastella keskenään 

ristiriitaisia kertomuksia tai rinnastaa lähteet nykypäivään. Esimerkiksi aukeamalla 112-113 

esitetään monenlaisia tulkintoja uudesta maasta (Kuva 12). Lähteiden välillä on selkeitä ristiriitoja. 

Esimerkiksi “lähde B” esittää Amerikan onnellisena maana, jossa vaurautta ja hyvinvointia on 

helppo saavuttaa työtä juurikaan tekemättä. “Lähde C”, piirros siirtolaisten todellisuudesta 

Amerikassa, sen sijaan maalaa kuvan pelottavasta ja haasteellisesta maasta, jossa kaikki on 

uudisasukkaille enemmän tai vähemmän vierasta. Lähteitä rinnakkain tarkastellen lukija kykyenee 

päättelemään, millaista elämää siirtolaiset todellisuudessa elivät. Kumpaakaan lähdettä ei ole syytä 

uskoa sokeasti, vaan kyseenalaistamalla ja rinnastamalla muodostaa mielikuva lähteiden 

välimaastosta: siirtolaiset tuskin vuolivat kultaa työtä tekemättä, mutta ei elämä toisaalta joka päivä 

niin vaivalloistakaan ollut, kuin “lähde C” antaa ymmärtää. Silloin tällöin karja toki saattoi karata, 

mutta myös juhlaa mahtui arkeen. Kuvia tarkastelemalla lukija oppii, että kertomuksiin usein liittyy 

useampi totuus. 

Oppilaan kokemuspohjaan nojaavaa opetustapaa soveltaa myös Forumin sivun 47 toinen 

tehtävä: “Tutki aukeaman kuvia. Mitä hyötyä höyrykoneen keksimisestä oli?” Aukeamalla  (Forum, 

46–47) esitellään erilaisia uusimman ajan tuotoksia, joissa höyryvoima toimi uusia saavutuksia  

mahdollistavana tekijänä.  Aukeamalla esitellään myös myöhemmin käyttöön otettu kulkuväline, 

sähköllä toimiva 2010-luvun juna. Kuvien vertailevan tutkiskelun on tarkoitus auttaa oppilasta 

hahmottamaan höyryvoiman keksimisen merkitys nykypäivän konevoimalle. Vertailemalla 

kuvalähteitä lukija luultavasti kykenee hahmottamaan hevosvetoisista vaunuista lähteneen 

jatkumon, joka höyryvoiman käyttöönoton myötä kehittyi nykypäivän sähköllä toimiviin 

mekanismeihin.  

Vastaavanlaisia kuva- ja tekstilähteitä hyödyntäviä tehtäviä esiintyy Forumissa runsaasti. 

Useisiin kuvalähteisiin on kuvateksteissä liitetty kysymys tai tehtävä, jonka on tarkoitus saada 

lukija pohtimaan lähdettä oman aikakautensa näkökulmasta. Esimerkiksi sivun 58 ammustehdasta 

kuvaavan valokuvan kuvateksti haastaa lukijan tutkimaan lähdettä omien normiensa kautta: “Mistä 
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huomaa, että työturvallisuuteen ei vielä kiinnitetty huomiota?” Lukijan odotetaan tällaisissa 

tehtävissä vertaavan lähdettä oman aikakautensa normeihin. Vastaukseksi kuvatekstin kysymykseen 

tarkastelija saattaa esimerkiksi mainita, etteivät kuvan työntekijät käytä suojakäsineitä saatikka 

minkäänlaisia vahingoilta suojaavia työpukuja. 2010-luvun työturvallisuusmääräykset pakottavat 

työntekijät pukeutumaan säädösten mukaan, eikä nykypäivän tehtaissa luultavasti saisikaan enää 

työskennellä mekko päällä. Tehtävää pohtiessaan lukija pääsee tutkimaan historiaa omaan 

aikakauteensa verraten, ja oppiminen tapahtuu omaan kokemukseen nojaavan oivalluksen kautta.  

!
 

6 Päätäntö  
Olen tutkielmassani tarkastellut Forumin rakennetta ja erityisesti sitä, miten teoksessa on esitetty 

historian elementtejä nykypäivän kautta. Menneisyys ja nykypäivä esiintyvät kirjassa useissa 

erilaisissa yhteyksissä, kuten kuvien, tekstien ja lähteiden tasolla. Forumin tekijät kannustavat 

lukijaa tutkimaan historiaa nykypäivän kautta myös monenlaisten tehtävien sekä kuva- ja 

tekstiyhdistelmien avulla.  

2010-luvun ja historian rinnastaminen toimii teoksessa tietoisena oppimisen tehostamiseksi 

tarkoitettuna keinona, sillä tekijät itse nimeävät “Lukijalle”-kappaleessa tavoitteekseen tarkastelijan 

oman pohdinnan herättämisen. Teksti saattelee lukijan oppimismatkalle teoksen teemaa tukevin 

sanankääntein: “Toivotammekin onnea ja oivalluksen riemua nykyisyyden tutkimiseen 

menneisyyden tapahtumien kautta!” (Forum, 3.) 

Olen tutkielmassani päätynyt siihen lopputulokseen, että Forumia voidaan pitää kuvia ja 

tekstiä monipuolisesti yhdistelevänä teoksena. Kuvituksen ja tekstin suhde on tasapainoinen, ja 

myös graafisia elementtejä on käytetty menneisyyden ja nykyisyyden rinnastamisen kannalta 

rikkaasti. 

 Tutkielmassani olen eritellyt Forumia kuva- ja teksianalyysin keinoin. Olen jäsennellyt kirjan 

elementtejä erityisesti siten, että määräävänä tekijänä on toiminut menneisyyden ja nykypäivän 

rinnastaminen niin tekstin kuin kuvituksenkin osalta. Forumin kuvien ja tekstin voidaankin nähdä 

liittyvän niin oleellisesti toisiinsa, että teosta voi olla haastavaa tulkita vain yksittäisten elementtien 

osalta. Kuvituksen ja tekstin kombinaatio muodostaa yhtenäisen kertomuksen, jossa kuvat tukevat 

tekstiä ja teksti kuvia. Tästä syystä en koe, että jatkotutkimuksen kannalta Forumin sisältöä olisi 

mielekästä lähteä erittelemään yksittäisiin elementteihin. Mahdollinen jatkotutkimus voisi sen sijaan 

käsitellä tutkimiani elementtejä suhteessa pedagokisiin vaatimuksiin ja oppilaan vastaanottokykyyn. 
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Tutkielmaani voisi mahdollisissa jatkotutkimuksissa käyttää pohjana, jonka kautta tarkasteltaisiin 

Forumia oppimismateriaalina. Mielenkiintoista olisi myös käsitellä Forum-kirjasarjan muita osia, 

kuten lukiokäyttöön tarkoitettuja teoksia. Esimerkiksi lukiokäyttöön tarkoitettujen kirjojen sisällön 

analysointi kuva- ja tekstianalyysin keinoin rinnastettuna omaan tutkimukseeni voisi antaa 

laajemman käsityksen kirjasarjan tavoitteista ja toteutuksesta.  

Forum antaa lukijoilleen mahdollisuuden tarkastella historiaa nykyisyyden kautta erilaisten 

graafisten elementtien ja tekstin avulla. Kirjan antamia työkaluja käyttämällä tulkitsija voi tutkia 

myös omaa aikaansa ja osallistua tällä tavoin historian alati muuttuvaan jatkumoon, joka ulottuu 

omiin päiviimme saakka.  

!
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