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Johdanto 

Kyläkirjaston Kuvalehden ensimmäisessä, vuonna 1877 ilmestyneessä näytenumerossa 

lehden päätoimittaja K.J. Gummerus ilmoitti juuri perustetun lehden tavoitteeksi seu-

raavaa: 

Se tulee samaten kuin päälehtikin sisältämään kirjoituksia, joiden päätarkoituk-

sena aina on olewa kristillisyyden, siweellisyyden, raittiuden, tietojen ja hywien 

tapojen edistyttäminen.1 

Tietojen edistämistä lehti todellakin sisälsi jo ensimmäisessä numerossaan: kattava ku-

vaus ”mähnäsampikalasta” jonka liha kuului ”makuisimpien kalojen lihaan” herätti var-

masti lukijakunnan mielenkiinnon tälle uudelle kuukausittain julkaistavalle lehdelle. 

Tekstiä elävöittämässä oli myös suurikokoinen kuva tästä meren asukista. Kuva sam-

mesta sitoi tekstin johonkin todelliseen: lukijan oli helppoa uskoa sammen olevan sellai-

nen kuin kirjoittaja hänelle sitä kuvaili, sillä hän näki sen omin silmin painettuna lehteen. 

Sampikalan kuvailutapa oli Kuvalehdelle hyvin tyypillinen tapa esitellä asioita riippu-

matta siitä, oliko kuvailun kohteena kala tai kasvi. Kuvauksessa käytiin läpi sammen 

koko, asuinalue ja millainen kala sampi oli: ”ahnas peto”. 

Kyläkirjaston Kuvalehti oli yksi aikansa suosituimpia kuvalehtiä. Kuvalehti saavutti par-

haimmillaan jopa poikkeuksellisen laajan levikin 1800- ja 1900-lukujen Suomessa. Ope-

tuksellisena lehtenä identifioitunut Kuvalehti oli täten yhdistettynä suureen lukijakun-

taansa merkittävä tekijä suomalaisten oppiessa sammen tunnuspiirteistä. Kalojen lisäksi 

Kuvalehdessä esiteltiin kuitenkin myös muita asioita, kuten ihmisiä ja näiden muodosta-

mia ”kansoja”. Monille lukijoille ensimmäinen kosketus afrikkalaisiin ihmisiin saattoi hy-

vinkin olla Kyläkirjaston Kuvalehden kautta. Kuvalehti omisti siis suuren vallan siinä, min-

kälaisen kuvan se artikkeleissaan esitellyistä ihmisistä loi.  

 

 

 

 
1 K.J. Gummerus, ”Lukialle”. Kyläkirjaston Kuvalehti (KK) 15.12.1877. 
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Tutkimustehtävä 

Markus Roth on nostanut pro gradu -tutkielmassaan esiin lehdistön roolin ja sen vaiku-

tuksen lukijoihin. Roth huomauttaa, että lehdistöä ei tulisi lähestyä julkisen mielipiteen 

ilmaisijana vaan sen muokkaajana.2 Tämä huomio korostui tämän tutkielman konteks-

tissa, sillä Kuvalehdessä ilmestyneissä artikkeleissa käsiteltiin niin laajaa ja etenkin Ku-

valehden ilmestymisen aikaan suurelle osalle lukijakuntaa tuntematonta aihetta: Afrik-

kaa. Nykyaikainen teknologia on helpottanut meitä havainnoimaan ja tutkailemaan 

maailmaa välittömän ympäristömme ulkopuolella, mutta historiallisesti liikkumisen 

mahdollisuudet ovat olleet rajallisempia. Tällöin kirjoitetut tekstit ovat olleet tärkeitä 

apuvälineitä siinä, miten ihmiset hahmottivat saavuttamattomissa ollutta maailmaa.3  

Tutkin tässä tutkielmassa sitä, kuinka afrikkalaisista kirjoitettiin Kyläkirjaston Kuvaleh-

dessä vuosina 1878–1900. Aikarajauksen alkupisteenä toimii Kuvalehden ensimmäisen 

varsinaisen numeron ilmestymisvuosi. Loppupisteenä toimivan vuoden 1900 jälkeen Ky-

läkirjaston Kuvalehdessä afrikkalaisista kertoneet artikkelit vähenivät. Asettamani aika-

rajaus antaa myös osaltaan vastauksia siihen, miksi Kyläkirjaston Kuvalehdestä tuli Suo-

men suosituimpia julkaisuja 1800-luvun lopussa.  

Tämän tutkielman tehtävänä on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Mitä, ja mihin tyyliin afrikkalaisista kirjoitettiin Kyläkirjaston Kuvalehdessä? Mitä 

merkitseviä piirteitä heille annettiin ja miksi näin tehtiin? 

2. Kuinka afrikkalaisten kuvaukset vertautuivat ajalle tyypillisiin käsityksiin afrikka-

laisista? Toistivatko Kuvalehden artikkelit näitä käsityksiä? Kuinka näitä käsityk-

siä perusteltiin kirjoituksissa ja miksi näin tehtiin? 

3. Miten valkoihoisten afrikkalaisten ja tummaihoisten afrikkalaisten kuvaukset 

erosivat toisistaan Kyläkirjaston Kuvalehdessä? Miksi näitä ryhmiä käsittelevät 

kuvaukset erosivat toisistaan? 

 

 

 
2 Roth 2017, 8. 
3 Hiiemaa 2008, 162. 
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Lähdeaineisto ja metodit 

Kyläkirjaston Kuvalehteä on esitelty Päiviö Tommilan toimittamassa Suomen lehdistön 

historia -sarjassa, sekä Tommilan kirjoittamassa Keski-Suomen lehdistö -sarjassa. Tom-

milan teokset ovat oivallinen materiaalipankki Kyläkirjaston Kuvalehden esittelyyn. Tom-

milan teoksissa on tutkittu Kuvalehden eri vaiheita sen perustamisesta ilmestymisen lop-

pumiseen saakka. Itse Kuvalehden sisältöön suuntautuvaa tutkimusta ei ole juurikaan 

tehty. 

Kyläkirjaston Kuvalehti oli vuodesta 1878 vuoden 1918 alkuun ilmestynyt suomalainen 

aikakauslehti, jonka perusti Jyväskylässä asunut K.J. Gummerus. Kuvalehteä perustetta-

essa lehtien toimittaminen oli Gummerukselle jo tuttua tekemistä: Gummerus oli ollut 

mukana perustamassa Luonnotar-nimistä aikakauslehteä vuonna 1863,4 sekä Kyläkir-

jasto-nimistä aikakauslehteä vuonna 18735. Aiemmin mainittu lehti jäi lyhytikäiseksi la-

katen ilmestymästä jo samaisena vuonna6. Jälkimmäisenä mainittu Kyläkirjasto kuiten-

kin saavutti laajempaa suosiota, joten Gummerus halusi julkaista lehden ohella toisen, 

tiheämmin ilmestyvän lehden, joka saavuttaisi Kyläkirjastoa laajemman lukijakunnan.7 

Hitaan alun jälkeen Kyläkirjaston Kuvalehti saavutti muihin aikalaislehtiin verrattuna 

suuren yleisön huomion. Siinä missä Kyläkirjasto saavutti 1880-luvun loppuun mennessä 

noin 2700 tilaajan rajan, oli Kuvalehdellä samanaikaisesti noin 11 000 tilaajaa.8 Kuvaleh-

den valtteja olivat lehdessä säännöllisesti ilmestyneet piirroskuvat ja myöhemmin valo-

kuvat sekä edullinen kahden ja puolen markan hinta.9 Näiden avujen siivittämänä Kuva-

lehdestä kasvoi aikanaan Suomen laajimman levikin saavuttanut aikakauslehti. Suosion 

kasvettua Gummerus perusti vuonna 1888 Kuvalehden rinnalle toisen, samalla nimellä 

ilmestyneen aikakauslehden. Tätä uutta lehteä kutsuttiin B-sarjaksi, kun taas alkuperäi-

nen Kuvalehti tunnettiin A-sarjana. 

Kyläkirjaston Kuvalehden sisältö oli hyvin monipuolista. Artikkelien aiheet vaihtelivat ko-

timaan kaupunkien esittelyistä historiallisiin juttusarjoihin kristinuskon leviämisestä 

 
4 WSOY 1954, 38. 
5 Tommila 1973, 395. 
6 Tuusvuori 2007, 64. 
7 Tommila 1973, 395.  
8 Tommila 1973, 401. 
9 Tuusvuori 2007, 72. 
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ympäri maailman. Kuvalehti sisälsi faktatiedoksi esitellyn materiaalin ohella opettavaisia 

kertomuksia. Ajankohtaisuutisia Kuvalehdessä ei juuri ollut, mutta jutuissa saatettiin ot-

taa kantaa polttaviin aiheisiin. Esimerkiksi buureista kirjoitettiin ensi kerran vasta buuri-

sodan sytyttyä vuonna 1899. 

Suurin osa Kyläkirjaston Kuvalehden materiaalista oli käännösmateriaalia, sillä oman 

materiaalin tuottaminen oli haastavaa vähäisen rahallisen pääoman vuoksi.10 Tärkeitä 

lähdeaineistoja Kuvalehdessä ilmestyneille kirjoituksille olivat ruotsinkieliset lehdet Ar-

betarens vän sekä Läsning för folket. Suosion kasvaessa myös alkuperäisen materiaalin 

osuus alkoi kasvaa, ja Gummerus hankki lehdelle myös akateemisia kirjoittajia, kuten 

historianprofessori E. G. Palménin.11 

Kyläkirjaston Kuvalehden suosio alkoi hiipua 1900-luvun edetessä. Kuvalehden vanhen-

tuneeksi jämähtänyt tyyli ei saavuttanut enää ihmismassojen huomiota.12 Levikin hiipu-

essa Kuvalehden A- ja B-sarjat yhdistettiin samaksi lehdeksi vuonna 1916. Suosion jat-

kettua laskuaan Kyläkirjaston Kuvalehden teko keskeytettiin pian ja viimeinen numero 

ilmestyi tammikuussa 1918.13 

Lähdeaineistooni kuuluvat kaikki Kyläkirjaston Kuvalehdessä ilmestyneet artikkelit, joi-

den pääasiallinen sisältö liittyi afrikkalaisiin. On syytä huomauttaa, että harvojen tutki-

musaineistoksi laskemieni kirjoitusten kirjoittajien nimet olivat näkyvissä Kuvalehden si-

vuilla. Tällöin ei voida olla täysin varmoja siitä, että nämä kirjoittajat olivat edes olleet 

oikeasti tapaamassa näitä kansoja, keistä he Kuvalehteen kirjoittivat. Suuri osa Kyläkir-

jaston Kuvalehden materiaalista oli myös muista kielistä käännettyä, joten alkuperäisten 

kirjoittajien tekstit saattoivat myös kokea muutoksia käännösprosessissa.  

Sovellan tutkielmassani metodina historiallista lähdekritiikkiä. Tutkiessani Kyläkirjaston 

Kuvalehden artikkeleita on tekstin lisäksi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuka artik-

keleita kirjoitti ja miksi niitä kirjoitettiin. Kyläkirjaston Kuvalehti ei ilmestynyt tyhjiössä, 

vaan se oli osaltaan luomassa yhteiskunnallista aateilmapiiriä. Tämän vuoksi myös 

 
10 Tommila 1973, 398. 
11 Tommila 1973, 398. 
12 Tommila 1973, 402. 
13 Tommila 1973, 397. 
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kirjoittajilla oli jokin syy, miksi he halusivat esittää afrikkalaiset juuri sen kaltaisina, kuin 

heidät Kuvalehden artikkeleissa esitettiin. 

 

Tutkimustilanne 

Koska merkittävä osa tutkielmassani käyttämästä tutkimuskirjallisuudesta sijoittuu jälki-

kolonialistisen tutkimuskentän piiriin, sisältää myös oma tutkielmani vaikutteita tästä 

suuntauksesta. Joel Kuorttin mukaan jälkikolonialistinen teoria tarkastelee kriittisesti 

eurooppalaisen kolonialismin vaikutuksia kansojen taloudelliselle, kulttuuriselle, sosiaa-

liselle ja psyykkiselle elämälle sekä siirtomaissa, että siirtomaavalloissa.14 Kuortti huo-

mauttaa jälkikolonialistisen teorian ja tutkimuksen olevan poliittisesti latautunutta, sillä 

analyysin kohteena ovat etenkin yhteiskunnassa vallitsevat rakenteet, rasismi ja suku-

puoli.15 On kuitenkin syytä huomauttaa, että jälkikolonialismi ei ole yksiselitteisesti mää-

riteltävä teoria, vaan kuten Robert Young huomauttaa, jälkikolonialismi on kolonialismin 

aikana muotoutuneisiin rakenteisiin kriittisesti suhtautuva analyysin muoto, jonka ta-

voitteena on länsimaisen kulttuurin vallitsevan aseman kyseenalaistaminen.16 

Ajallisesti tutkielmani sijoittuu aikaan, jolloin ”rodun” käsitettä käytettiin kuvaamaan 

perustavanlaatuisia eroja eri ihmisryhmien välillä. Pekka Isaksson ja Jouko Jokisalo ovat 

kirjoittaneet kattavan esityksen ”rodun” käsitteen kehittymisestä ja noususta tieteelli-

selle kentälle tutkimuksessaan ”Kallonmittaajia ja skinejä – rasismin aatehistoriaa”. 

Isakssonin ja Jokisalon tutkimus antaa etenkin hyvän tuen ”rodun” käsitteen ymmärtä-

miseen, sillä myös Kuvalehden kuvauksissa eri kansojen välillä nähtiin olevan tietynlaisia 

piirteitä, joita selitettiin ”rodun” avulla. 

Afrikan ja afrikkalaisten representaatioita suomalaisessa lehdistössä on tutkinut Markus 

Roth pro gradu -tutkielmassaan ”Rabies colonialis - Afrikka ja siirtomaavalta suomalai-

sessa lehdistössä 1870–1899”. Tämä tutkielma sijoittuu ajallisesti samalle aikakaudelle 

kuin oma tutkielmani, ja onkin oivallinen vertailuaineisto tutkiessani sitä, kuinka yleispä-

teviä Kuvalehdessä esitellyt kuvaukset olivat tuon ajan Suomessa. Rothin tutkielman 

 
14 Kuortti 2007, 12. 
15 Kuortti 2007, 12–13. 
16 Young 2003, 7. 
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painopiste on siirtomaavaltaa ja sen oikeutusta käsitelleissä lehtiartikkeleissa, mutta 

tätä oikeutusta perusteltiin myös ajalle tyypillisesti afrikkalaisten luonteenpiirteiden so-

pivuudella tai sopimattomuudella itsenäiseen eloon ilman kolonisoijia.  

Suuressa osassa tutkielmaani ovat myös buurit. Suomalaisten kiinnostus ”Valkoihoisina 

afrikkalaisina” Kyläkirjaston Kuvalehdessä esiteltyjä buureja kohtaan kasvoi suuresti 

1800-luvun loppua kohti. Anja Isonikkilä onkin julkaissut pro gradu -tutkielman otsikol-

taan ”Buurisodan alkuvaiheet neljässä suomalaisessa sanomalehdessä”. Isonikkilän tut-

kielma auttaa syventämään ymmärrystä siitä, miksi buureista kirjoitettiin Kyläkirjaston 

Kuvalehdessä huomattavasti positiivisempaan äänensävyyn kuin muista afrikkalaisista. 

Länsimaissa esiintynyttä Afrikka-kuvaa on Suomessa tutkinut Olli Löytty. Löyttyn tutki-

mus ”Valkoinen pimeys – Afrikka kolonialistisessa kirjallisuudessa” avaa ansiokkaasti 

niitä mielikuvia, mitä Afrikkaan ja afrikkalaisiin liitettiin kolonialismin ajan Euroopassa. 

Löyttyn tutkimus tuo ansiokkaasti ilmi, kuinka Afrikkaan sijoittuneet kirjoitukset ovat 

vaikuttaneet myös niihin piirteisiin, joita afrikkalaisille on annettu eurooppalaisessa dis-

kurssissa. Vaikka Afrikkaan sijoittuva seikkailukirja olisikin nimellisesti tarua, tarinat vai-

kuttavat Löyttyn mukaan aktiivisesti lukijan kulttuuriseen ja psykologiseen maailmanku-

vaan.17 

Kansainvälisesti afrikkalaisista luotuja mielikuvia on tutkinut Jan Pieterse tutkimukses-

saan ”White on Black: Images of Africa and Blacks in Western Popular Culture”. Pieter-

sen teos on kattava esitys niin populaarissa kertomakirjallisuudessa, kuin myös lähetys-

kirjallisuudessa luoduista mielikuvista afrikkalaisten toimintatavoista ja luonteenpiir-

teistä. Kansainvälistä näkökulmaa Afrikkaan sijoittuneista kirjoituksista tuo myös Mary 

Louise Pratt ja hänen tutkimuksensa ”Imperial Eyes: Travel Writing and Transcultura-

tion”. Pratt tutkii teoksessaan, kuinka matkakirjallisuus on tuottanut ”muun maailman” 

Euroopan ulkopuolella. Näihin sisältyvät kysymykset, kuten kuinka kuva meistä, tarkoit-

taen eurooppalaisia, ja muista, tässä tarkoittaen afrikkalaisia, on luotu eurooppalaisille 

itselleen ja miten tätä jakoa on perusteltu. Prattin lähdemateriaalina toimii eurooppa-

laisten tutkimusmatkailijoiden kirjoittamat kirjoitukset, joissa usein sekoittuvat matkai-

lijoiden todelliseksi kokemat havainnot sekä uskomukset paikallisten toimintatavoista. 

 
17 Löytty 1997, 25. 
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Me ja muut -ajattelu on toistuva teema tutkittaessa afrikkalaisten ja eurooppalaisten 

välisiä suhteita. Tämän ajattelumallin ytimessä on havainnoitavien erojen luominen kah-

den erilaisen ryhmän välille. Tutkimusajankohtana afrikkalaiset ja eurooppalaiset halut-

tiin nähdä lähes päinvastaisina ihmisinä. Marjo Kylmäsen toimittamassa ”Me ja muut”-

teoksessa tuodaan ilmi, kuinka tällaista ajattelutapaa on Euroopassa, näin ollen myös 

Suomessa rakennettu. Eroja eurooppalaisten ja afrikkalaisten välillä on luotu toiseutta-

misen periaatteen mukaisesti: toiselle ryhmälle annettiin positiivinen luonteenpiirre, 

toiselle ryhmälle vastakohtainen negatiivinen luonteenpiirre. Historiallisesti afrikkalai-

set haluttiin usein nähdä herkkäuskoisina ja velttoina: näin ollen eurooppalaiset olivat 

rationaalisia sekä ahkeria. 

Puhuttaessa ”meistä ja muista”, on tärkeää ”muiden” lisäksi tutkia myös, mitä ”meillä” 

tarkoitetaan. Aira Kemiläinen on tutkinut teoksessaan ”Suomalaiset, outo pohjolan 

kansa” suomalaisuutta ja kansallista identiteettiä. Kemiläisen teoksessa esitellään suo-

malaisuutta etenkin rotuteorioiden kontekstissa ja se vastaakin kysymyksiin, miten suo-

malaiset ovat nähneet itsensä ja miten heidät on nähty tutkimusajankohtana ja sitä en-

nen. Suomalaisuutta on esitelty myös Tuomas Lehtosen toimittamassa teoksessa 

”Suomi – outo pohjoinen maa?”. Tähän teokseen on kerätty suomalaisuuden historialli-

sia määritelmiä ja esityksiä siitä, kuinka suomalaisuus on muodostunut osana muita val-

tioita. 

 

Keskeiset käsitteet 

Keskeisimpinä käsitteinä tutkielmassani esiintyvät sivistyksen ja kansan käsitteet. Kylä-

kirjaston Kuvalehdessä kokonaiset ihmisryhmät esiteltiin yhtenäisinä kansoina, joille oli 

ominaista toimia tietyllä tavalla. Kansan määritelmänä käytän Tuija Pulkkisen hahmot-

telemaa määritelmää. Pulkkisen mukaan kansan käsite tuli Suomeen Saksasta. Saksalai-

sessa kulttuurissa kansalla tarkoitetaan etenkin ”etnistä yhteisöä, jota yhdistävät kieli, 

tavat ja todelliseksi ajateltu syntyperän yhteys”18. Kun esimerkiksi Englannin ja Ranskan 

kielten kansan käsite sidottiin vanhastaan vahvaan poliittiseen yhteyteen, oli saksalai-

nen kansan käsite enemmän etnisyyteen, ihmisten samankaltaisuuteen perustuva 

 
18 Pulkkinen 1999, 125. 
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määritelmä. Tämä määritelmä auttoi myös suomalaisia näkemään itsensä omana kan-

sanaan, erillisenä osana Venäjän suurruhtinaskuntaa. 

Kyläkirjaston Kuvalehden kirjoituksissa esiintyi kansojen lisäksi yleisemmin afrikkalaisia 

kuvannut käsite ”rotu”. Ensimmäisen ”modernin rotujaottelun” esitteli ranskalainen lää-

käri Francois Bernier vuonna 168419. Ihmisiä oli luokiteltu tietysti jo tätä ennen, mutta 

Bernierin jaottelu oli ensimmäinen, fyysisten piirteiden mukaan toiminut jaottelu, missä 

erilaisia ”ihmisrotuja” jaoteltiin samoin kuin eläinrotuja oli jaoteltu. ”Rodun” käsite ei 

herättänyt suurta suosiota heti. Koko käsitteen olemassaolo aiheutti sen syntymisestä 

asti kiistoja, kun tutkijat eivät olleet yksimielisiä sen validiudesta. Myös ”rodun” määri-

telmät vaihtelivat: sitä saatettiin käyttää esimerkiksi kansan tai heimon synonyymina.20 

”Rodun” käsite löysi kuitenkin käyttäjäkuntansa ja 1800-luvulle tultaessa se oli jo tieteel-

lisesti hyväksytty termi. Erilaisia ”rotujaotteluja” ilmestyi Bernierin jälkeen lukuisia, 

mutta yhteistä niille oli, että ”eurooppalainen rotu”, toisin sanoen ”valkoinen rotu” si-

jaitsi hierarkioissa muita korkeammalla. Suomalaiset asetettiin näissä ”rotujaotteluissa” 

usein ”mongolirodun” edustajiksi21, mikä merkitsi suomalaisten kuuluneen ”alhaisem-

paan rotuun” kuin länsieurooppalaiset. Suomalaisten reaktiot näihin väitteisiin vaihteli-

vat. Esimerkiksi J.V. Snellman kritisoi ”rotututkimusta” kommentoiden, ettei hän usko-

nut teoriaa siitä, että fyysiset ominaisuudet määrittäisivät myös henkistä kehitystä.22 

Yleisesti suomalaiset ”rotututkijat” kuitenkin kannattivat ajan ”rotuteorioita”. 

Sivistyksen käsite on tutkielmalleni tärkeä, sillä sivistys käsitteenä määritti eurooppalais-

ten suhtautumista afrikkalaisiin tutkielmaani koskeneella aikavälillä. Kuten kansankin 

käsite, sivistys terminä levisi Saksasta Ruotsin kautta Suomeen. Heikki Kokko on tutkinut 

suomen kielen sivistys-termin historiaa. Kokkon mukaan sivistys on muotoutunut kol-

men saksankielisen sanan yhdistelmästä: Kultur, Bildning ja Civilisation23. Kaikilla näillä 

kolmella on omat erityiset tarkoituksensa. Kultur painottaa kansallisesti tärkeitä kulttuu-

rituotteita, kuten kansalle ominaiseksi laskettavaa kirjallisuutta ja taidetta. 

 
19 Isaksson ja Jokisalo 2018, 140. 
20 Isaksson ja Jokisalo 2018, 141. 
21 Kemiläinen 1994, 110–111. 
22 Kemiläinen 1994, 90. 
23 Kokko 2010, 39. Kokko mainitsee kuitenkin suomen kielen etäisyyden sekä saksan, että ruotsin kielistä 
ja huomauttaa, ettei näiden kielten määritelmät Kulturista, Bildningistä ja Civilisationista ole siirtyneet 
sellaisenaan suomen kieleen. 
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Suomalaisesta näkökulmasta tällaiseksi voitaisiin katsoa kuuluvan Elias Lönnrotin Kale-

vala tai Jean Sibeliuksen Finlandia. Bildning taas kuvaa yksilön itsereflektiivistä, henkistä 

muotoutumista, joka myöhemmin Suomessa on määritelty myös valistukseksi.24 Ensim-

mäinen varsinainen sivistyksen määritelmä suomen kielessä esiintyi vasta vuonna 1845 

Johan Bäckvallin toimesta. Bäckvallin mukaan ihmisestä tulee sivistynyt, kun hän ”ha-

luaa lukea ja oppia, myös oppii tuntemaan tämän kaiken paremmin kuin se, jota tiedon 

omaksuminen ei kiinnosta”.25 

Sivistys on kuitenkin vaikea käsite tarkkaan määriteltäväksi, sillä käsitteen määritelmä 

saattoi riippua paljolti siitä, kuka käsitettä käytti. Esimerkiksi sivistyksen käsitteen var-

hainen käyttäjä Elias Lönnrot käänsi ruotsin kielen tekstissä esiintyneen raakalaisuuden 

käsitteen suomen kielellä sivistymättömyydeksi.26 Lönnrot ei myöskään määritellyt, 

mitä hän sivistymättömyydellä tarkoitti.  

Tässä tutkielmassa ”afrikkalaisiksi” määrittelen myös valkoihoiset buurit. Tutkielman 

tarkasteluajanjaksolla buurit olivat asuneet Afrikan mantereella jo noin 200 vuotta. Buu-

rien jälkeläiset afrikaanerit asuvat yhä eteläisen Afrikan alueella, joten heidän esittele-

misensä eurooppalaisina ei olisi tutkielman kannalta mielekästä. Vaikka buurit esitel-

läänkin afrikkalaisina tässä tutkielmassa, on hyvin tärkeää huomioida heidän erilainen 

asemansa suhteessa tummaihoisiin afrikkalaisiin. Eurooppalaisten jälkeläisinä buurit he-

rättivät Euroopassa erilasia tunteita kuin heitä ennen Afrikan mantereella asuneet ihmi-

set. 

 

Historiallinen konteksti ja tutkielman eettisyys 

Tutkielmani sijoittuu aikaan, jolloin tieteessä vallinneet käsitykset ihmisistä olivat hyvin 

erilaiset kuin nykypäivänä. Käsitykset ”ihmisroduista” ja niihin yhdistetyistä merkityk-

sistä olivat tieteellisesti päteviä lähtökohtia. ”Ihmisrodun” nähtiin selittävän kokonais-

ten ihmisryhmien käytöstä. ”Rodun” käsitteellä ei ollut pelkästään käytöstä selittävä vai-

kutus, vaan ”rotujen” välillä nähtiin myös vallitsevan absoluuttinen hierarkia. Tässä 

 
24 Kokko 2010, 9–10. 
25 Kokko 2010, 17. 
26 Kokko 2010, 12. 
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hierarkiassa ”valkoinen rotu”, pääsääntöisesti valkoihoiset eurooppalaiset, nähtiin 

muita ihmisryhmiä parempana. Vaikka ”rotuteorioita ja -luokituksia” on vuosisatojen 

saatossa esitetty monenlaisia, niille yhtenäistä oli ”valkoisen rodun” ylivertaisuus muihin 

ihmisiin nähden. 

”Rotuteorioihin” ja niille annettuihin merkityksiin liittyvää tutkimusta tehdessä on eh-

dottoman tärkeää huomioida tutkijan oma rooli. Vaikka tieteellinen yhteisö on hylännyt 

”ihmisrodun” käsitteen, ”rotuteoriat” eivät ole kadonneet maailmasta. Erilaisten ihmis-

ten arvottamista tapahtuu yhä: usein nämä arvottamiskriteerit perustuvat samankaltai-

siin stereotypioihin ja vihamielisiin ennakkoluuloihin kuin Kuvalehden ilmestymisen ai-

kana. 1900-luvun loppua kohti rasistinen ajattelu nosti jälleen päätään Euroopassa.27 

Suomessa yhdenvertaisuusvaltuutetun tuottamassa afrikkalaistaustaisten kokemaa ra-

sismia ja syrjintää käsittelevässä selvityksessä nousee ilmi, että kyselyyn vastanneista 

ihmisistä noin neljä viidestä on kokenut ihonväriin perustuvaa syrjintää.28 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä afrikkalaisista ihmisistä on Kyläkirjaston 

Kuvalehdessä kirjoitettu ja miksi heidät on kuvattu tällä tavalla. Analysoin tekstejä niiden 

ajalle tyypillisessä kontekstissa. Tutkielmassa esiin nousevat, Kuvalehdessä ilmestyneet 

kuvaukset eivät heijasta omia ajatuksiani. Kuvauksissa esiintyy myös toistuvasti termi 

”neekeri”, jolla Kuvalehdessä kuvattiin niin afrikkalaisia kuin myös muita tummaihoisia 

ihmisiä. Tämän termin taustalla on suuri ihmisryhmää arvottava lataus ja sitä käytetään 

yhä vihamielisissä konteksteissa. Tässä tutkielmassa termi esiintyy ainoastaan, kun se on 

tutkielman kannalta tarpeen eli suorissa lainauksissa Kuvalehdestä. 

Huomioin myös oman roolini valkoihoisena tutkijana. Tarkastelen Kuvalehdessä kuvail-

tuja ihmisiä ulkopuolisena tutkijana, mutta tunnistan myös asemani eurooppalaisena, 

historiallisesti valtarakenteita ylläpitäneenä osanottajana. Kuvalehdessä ilmestyneiden 

tummaihoisten afrikkalaisten kuvausten retoriikkaa käytetään yhteiskunnassa yhä ku-

vaamaan ja arvottamaan tummaihoisia ihmisiä, mutta nämä kuvaukset eivät tule sellai-

senaan koskemaan minua itseäni. Kuvausten kirjoittajat taas olivat lähtökohtaisesti val-

koihoisia, ulkopuolisiksi tarkkailijoiksi identifioituneita tutkijoita ja matkailijoita. Nämä 

 
27 Isaksson ja Jokisalo 2018, 352. 
28 Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2019. 
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ulkopuoliset tarkkailijat ovat kuitenkin olleet aktiivisia toimijoita siinä, kuinka tum-

maihoiset afrikkalaiset nähtiin aikansa ”rotuteorioissa”. Voimme nykypäivänä todeta, 

etteivät tummaihoisista afrikkalaisista kirjoittaneet eurooppalaiset olleet passiivisia 

tarkkailijoita, vaan he toistivat aktiivisesti vallalla olleita stereotypioita.29 Tämä näkyi esi-

merkiksi siinä, että sellaisilla alueilla joilla afrikkalaiset toimivat eurooppalaisia kohtaan 

suotuisammin30, afrikkalaiset myös kuvattiin positiivisemmassa valossa31. 

  

 
29 Pratt 1992, 7. 
30 Myös etenkin alueet, joissa lähetystyö oli onnistunut paremmin. 
31 Hiiemaa 2008, 164. 
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1. Raakuuden tyyssija – tummaihoiset afrikkalaiset ja ”kabyylit” 

Ensimmäisessä pääluvussa käsittelen niitä Kyläkirjaston Kuvalehdessä ilmestyneitä ar-

tikkeleita, joissa huomion kohteena olivat tummaihoiset afrikkalaiset, sekä Pohjois-Afri-

kassa asuneet ”kabyylit”. Esittelen ”kabyylit” tässä luvussa sen vuoksi, että vaikka heidät 

laskettiin Kyläkirjaston Kuvalehdessä kuuluneen ”kaukasialaiseen rotuun”32, heidät esi-

teltiin Kuvalehdessä hyvin samankaltaisina ihmisinä kuin tummaihoiset afrikkalaiset.  

Suurin osa tutkielman aineistosta kuuluu tämän luvun rajaukseen. Vuosien 1878 ja 1900 

välillä Kyläkirjaston Kuvalehden A-sarjassa ilmestyi yhteensä 12 artikkelia, joiden ai-

heena olivat tummaihoiset afrikkalaiset sekä ”kabyylit”. Tämän lisäksi Kuvalehden B-sar-

jassa ilmestyi yksi tähän lukuun sopiva artikkeli. Tämän luvun alaluvut olen rakentanut 

Kuvalehden artikkeleista tunnistettavissa olleiden teemojen mukaisesti. Tämä mahdol-

listaa artikkelien keskinäisen vertailun. Temaattisen käsittelyn lopuksi käsittelen tämän 

luvun artikkeleita kokonaisuutena ja pohdin, miksi tummaihoisille afrikkalaisille ja ”ka-

byyleille” annettiin sellaisia piirteitä, joita heille Kuvalehden artikkeleissa annettiin. 

 

 
32 ”Kaukasialainen rotu” tarkoitti useissa rotuteorioissa ”valkoihoista rotua”, lue esim. Isaksson & Joki-
salo 2018, 145–146. Yhdysvalloissa ”caucasian”-termiä käytetään yhä joissain tapauksissa kuvaamaan 
valkoihoista ihmistä. Yhdysvalloissa termi kuvaa ihonväriä laajempaa kokonaisuutta, joten esimerkiksi 
vaaleaihoisia latinalaisamerikkalaisia ei lasketa kaukasialaisiksi.  

2

1

3

2

1

3

1

Artikkelien aiheet

"Madegassit"

"Kabyylit"

"Abessinit"

"Dahomeyläiset"

"Togolaiset"

Ei tiettyä "kansaa"

"Somalit"
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Artikkelien määrissä eniten huomiota Kuvalehden artikkeleissa saivat Abessinian, nykyi-

sen Etiopian alueella asuneet ihmiset. Abessiniaa käsiteltiin kolmessa eri Kuvalehden ar-

tikkelissa. Myös ensimmäinen Kuvalehden afrikkalaisia esitelleistä artikkeleista käsitteli 

Abessinian asukkaita. Tähän saattoi olla syynä se, että Abessinian asukkaat olivat joissain 

määrin tunnettuja Euroopassa jo ennen 1800-luvun siirtomaabuumia, sillä Abessinian 

alueen asukkaat olivat kristinuskoa tunnistavia ihmisiä pääsääntöisesti islaminuskoisen 

Itä- ja Pohjois-Afrikan keskellä. Jesuiitat olivat toimineet Abessinian alueella vuoteen 

1623 asti, kunnes heidät karkotettiin Abessiniasta.33 Tämän jälkeen eurooppalaisten ja 

abessinialaisten välinen vuorovaikutus oli yksittäisten eurooppalaisten matkoja lukuun 

ottamatta lähes olematonta.  

Eurooppalaisten kiinnostus Abessiniaa, kuten muutakin Afrikkaa kohtaan kuitenkin kas-

voi 1800-luvulla. Teollistunut Eurooppa tarvitsi kauppakumppaneita Euroopan ulkopuo-

lelta. Britit olivatkin ensimmäisiä, jotka saapuivat Abessiniaan vuonna 1804 luodakseen 

kauppasuhteita paikallisten hallitsijoiden kanssa.34 Kauppiaiden saapumista maahan 

seurasi nopeasti myös lähetyssaarnaajien saattaminen Abessiniaan suorittamaan lähe-

tystyötä, jonka jälkeen maahan saapui myös tutkimusmatkailijoita sekä tieteenharjoit-

tajia. Nämä toimijat eivät kuitenkaan harjoittaneet pelkästään omia toimialojansa, vaan 

tekivät usein töitä yhdessä vaikuttaakseen esimerkiksi paikallisten hallitsijoiden päätök-

siin.35 

 

1.1 Nähtävä erilaisuus – tummaihoisten afrikkalaisten ja ”kabyylien” ulkonäön ku-

vaukset 

Kyläkirjaston Kuvalehden vuoden 1878 joulukuun numerossa kuvailtiin ”abesiniläisten” 

ulkonäköä seuraavalla tavalla: 

Matkustajat kertowat että heidän ihonsa muistuttaa waaleaa kirjoitusläk-

kiä, toisien taasen öljymarjan wäriä.36 

 
33 Zewde 2001, 24. 
34 Ibid. 
35 Zewde 2001, 25. 
36 KK 12/1878: ”Abesiniläisiä.” 
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”Abesiniläisten” ulkonäön kuvaileminen jäi Kuvalehden artikkelissa hyvin vähäiseksi. 

Huomionarvoiseksi seikaksi artikkelin kirjoittaja halusi nostaa ihonvärin tarkan sävyn ku-

vailemisen. Kuvalehden artikkelien yhteydessä oli lähes aina piirros, joka esitti aina teks-

tissä mainittuun ”kansaan” kuulunutta henkilöä.37 Mustavalkoisesta piirroksesta oli 

mahdotonta erottaa tarkkoja värisävyjä, joten värin kuvaileminen loi lukijalle eläväisem-

män kuvan esitellyn kohteena olleen henkilön ominaisuuksista. 

Ihonvärin kuvaileminen oli läsnä jokaisessa tämän luvun afrikkalaista ”kansaa” käsitel-

leessä artikkelissa. A-sarjan vuoden 1879 maaliskuun numerossa esiteltiin ”madegassit”, 

Madagaskarin saarella asuneet ihmiset. ”Madegassien” ulkonäköä nimettömänä pysy-

nyt kirjoittaja kuvaili seuraavalla tavalla: 

Näistä merkillisin on mustaihoinen heimo, jonka kasvot suuresti muistutta-

vat neekereitä, ja ruskeaihoinen. Tämä viimeksi mainittu eli Hovaheimo-

kunta on saaren haltia.38 

Kirjoittaja kertoi saaren asukkaiden jakaantuneen eri ”heimoihin”. Näistä ”heimoista” 

kerrottiin tarkemmin Kyläkirjaston Kuvalehden vuoden 1885 syyskuun numerossa. Tässä 

artikkelissa nimetön kirjoittaja kertoi ”madegassien heimoista” näin: 

Enemmän kuin toinen puoli näistä kuuluu niin sanottuun Hova heimoon, 

joka asuu saaren sisämaissa. Tämä on pysynyt vapaampana vieraiden vai-

kutuksista, jota vastoin saaren läntisen ja pohjoisosan väestöstä, Sakala-

vas heimossa, selvästi huomataan arapialaista, intialaista ja afrikalaista 

jälkeä.39 

Ensimmäisessä lainauksessa ”madegasseista” artikkelin kirjoittaja kertoi ihonvärin tum-

muuden olleen selkein erottava tekijä eri ”heimojen” välillä. Sama asia kerrottiin myös 

toisessa lainauksessa, joskin hieman erilaisin sanakääntein. Ihonväriin huomion kiinnit-

täminen oli kirjoittajille helppo keino saada lukijan huomio, sillä suuri osa Kuvalehden 

lukijoista ei ollut koskaan nähnyt tummaihoista ihmistä. Erilainen ihonväri oli jotain, 

mikä herätti mielenkiinnon lukijassa. 1800-luvun lopun rotuteorioiden mukaan 

 
37 ”Abessiniläistä” kuvaava piirros, ks. liite 1. 
38 KK 3/1879: “Madegassit.” 
39 KK 9/1885: ”Muutamia tietoja Madagaskar saaresta.” 
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ihonvärillä oli myös tärkeä rooli sen määrittelemisessä, millainen ihminen oli. Tumma 

ihonväri oli eurooppalaisille näkyvä merkki ”alempiarvoisesta rodusta”.40 

1890-luvulle tultaessa Kyläkirjaston Kuvalehden ”kansojen” kuvailuissa oli havaittavissa 

selkeästi tarkempaa keskittymistä ulkonäöllisten piirteiden kuvailuun. Kuvalehden luki-

joille haluttiin tuoda tarkemmin ilmi tiettyjä ”kansoja” leimaavia ulkonäöllisiä piirteitä, 

jotta lukija sai täsmällisemmän kuvan siitä, miltä kyseessä olleeseen ”kansaan” kuulunut 

ihminen näytti. Tästä esimerkkinä oli vuoden 1893 marraskuun numerossa ilmestynyt 

kuvaus ”somaleista”, Afrikan sarven rannikkoalueilla asuneista ihmisistä. Nimetön kir-

joittaja kuvaili ”somalien” ulkonäköä näin:  

Ne jakautuvat moniin eri heimoihin ja ovat ruumiillisessa muotosuhteessa, 

niin sanoaksenne, Arapialaisten ja Neekerien wälittäjinä. Somalin iho waih-

tuu heleänruskean ja mustan wälillä. Hänen poskipäänsä ja alaleukansa 

owat ulkonewat, mutta otsa on korkea ja kaunis, ja kaunis on hänen sil-

mänsäkin.41 

Aira Kemiläisen mukaan ”ihmisrodut” haluttiin Kyläkirjaston Kuvalehden ilmestymis-

aikoina nähdä kauniina tai rumana.42 Vaikkakin ”somaleista” puhuttaessa Kuvalehden 

tekstissä ei käytetty sanaa ”rotu”, ”rodun” ja ”kansan” käsitteitä käytettiin kirjoitusten 

aikaan hyvin läheisinä termeinä.43 Näissä kuvauksissa ”somaleille” haluttiin antaa kau-

niita piirteitä kehumalla heidän ulkonäköään. Kauniiksi nähdyt piirteet pohjautuivat eu-

rooppalaisiin ihanteisiin, joiden ajateltiin olleen yleismaailmallisesti tavoiteltavia asioita. 

Tarkempi huomion kiinnittäminen ulkonäköön oli seurausta monesta eri syystä. Pitkälle 

1800-lukua afrikkalaiset asuivat vielä eurooppalaisille tuntemattomilla alueilla. Tällöin 

myös afrikkalaiset itse olivat eurooppalaisille tuntemattomia.44 1890-luvulle tultaessa 

eurooppalaiset olivat jo saaneet lujan otteen Afrikan mantereesta. Tämän vuoksi Afrikan 

mantereen alkuperäisten asukkaiden ja eurooppalaisten välillä oli entistä enemmän 

kontaktia. Suurempi määrä kontaktia johti siihen, että afrikkalaisista kirjoitettiin 

 
40 Isaksson & Jokisalo 2018, 244. 
41 KK 11/1893: ”Somalit”. 
42 Kemiläinen 1994, 96. 
43 Kemiläinen 1994, 360. 
44 Löytty 1997, 58. 



18 
 

eurooppalaisessa lehdistössä ja kirjallisuudessa enemmän. Kirjoitukset ja piirrokset af-

rikkalaisista olivat kuitenkin eurooppalaisten itsensä tekemiä. Afrikkalaisista luotiin tä-

ten eurooppalaisille sellaista kuvaa, jonka he itse halusivat luoda. Toinen syy oli lehden 

menestyksen seurausta. 1890-luvulla Kyläkirjaston Kuvalehden levikki oli laajaa. Suuri 

menestys mahdollisti ja toisaalta velvoitti toimitusta tarjoamaan laadukkaampaa sisäl-

töä. Lehden menestyksen johdosta toimituksen ei tarvinnut julkaista ainoastaan mate-

riaalia, joka oli kulloinkin saatavilla, vaan materiaalin hankkimisen ja tuottamisen mah-

dollisuudet kasvoivat. 

Ajallisesti viimeinen afrikkalaisen kansan ulkonäön kuvaus löytyi vuoden 1897 joulukuun 

numerosta. Artikkelin otsikko oli ”Kabyylit”. ”Kabyylit” olivat ainoa Saharan pohjoispuo-

lella asunut afrikkalainen ihmisryhmä, joka sai Kuvalehdessä oman esittelynsä. Nykyisen 

Algerian alueella asuneiden ihmisten ulkonäköä kuvailtiin nimettömän kirjoittajan toi-

mesta seuraavalla tavalla: 

Kabyylit kuuluvat kaukasolaiseen ihmisrotuun, ovat keskikokoisia, laihan-

laisia, mutta siltä jäykkää ja kestävää kansaa. Iho on tummanruuni tahi 

likaisen kellertävä.45 

Tämä oli ensimmäinen aineistossa mukana ollut artikkeli, jossa ihmisryhmästä puhutta-

essa käytettiin sanaa ”rotu”. Kyläkirjaston Kuvalehdessä ”rodun” termin käyttö yleistyi 

vasta 1890-luvun lopulle tultaessa. Tämän vuoksi ”kabyylit” olivat ainoa ihmisryhmä 

tässä luvussa, josta ”rodun” termiä käytettiin. ”Rotujaottelua” esiintyi myöhemmin esi-

merkiksi Aasiassa asuneista kalmukeista kerrottaessa, jotka kuuluivat Kuvalehden mu-

kaan ”mongolirotuun”.46 ”Rodun” käsitteen tieteellisen tärkeyden kasvu johtui siitä, että 

siirtomaaisännyys tuli voida perustella jollain tavalla. ”Rotuteorioiden” tuli osoittaa se, 

että valkoisten eurooppalaisten oli hyväksyttävää vallata alueita Afrikasta, koska afrik-

kalaiset itse olivat vähempiarvoisia ihmisiä kuin eurooppalaiset.47 

 

 
45 KK 12/1897: ”Kabyylit.” 
46 KK 1/1898: ”Kalmukkeja.” 
47 Isaksson & Jokisalo 2018, 245. 
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1.2 Luontaisesti julma – Kyläkirjaston Kuvalehden luonteenpiirteiden esitykset 

Ihmisen luonne on eräänlainen toiminnan ohjenuora hänelle itselleen. Meidän luon-

teemme ohjaa meitä jokapäiväisessä elämässämme. Voimme olla luonteeltamme ystä-

vällisiä tai seikkailunhaluisia, mutta voimme toisaalta olla myös ilkeitä. Luonteenpiir-

teemme pohjautuvat usein aiempiin kokemuksiimme siihen mitä olemme oppineet. Jos 

omaamme jonkin luonteenpiirteen, josta emme varsinaisesti pidä, voimme myös kehit-

tää itseämme sillä saralla. 

1800-luvun ajatusmaailmassa luonteenpiirteillä oli kuitenkin toisenlainen rooli. Ajan 

teorioiden mukaan ihmisten luonteenpiirteiden määrittelijänä olivat hänen henkiset 

ominaisuutensa. Tärkein määrittäjä näille henkisille ominaisuuksille oli ”rotu”. Kuten 

johdannossa kerroin, eurooppalaiset loivat lukuisia erilaisia rotuteorioita, joiden huip-

pupaikalla olivat aina he itse. Rotuteorioiden avulla eurooppalaiset ja myöhemmin Yh-

dysvaltojen valkoihoinen väestö oikeuttivat toimiaan niin Afrikan mantereella ryövätes-

sään ja sotiessaan kuin kotimaissaan systemaattista orjuutta harjoittaessaan. 

Eurooppalaiset antoivat afrikkalaisille luonteenpiirteitä mielivaltaisesti. Afrikkalaisille 

annetut luonteenpiirteet myös muuttuivat ajan saatossa. Ennen 1800-lukua afrikkalaiset 

nähtiin ”jaloina villeinä”: lapsenomaisina ja luonnon kanssa yhteydessä elävinä ihmi-

sinä.48 1800-luvulle tultaessa eurooppalaisten mielikuvat afrikkalaisista kuitenkin muut-

tuivat. Afrikkalaiset nähtiin Euroopassa yhä enemmän raakoina ihmisinä, joille väkivalta 

oli ominaispiirre.49 

Raakuus olikin luonteenpiirre, joka annettiin useille afrikkalaisille kansoille myös Kyläkir-

jaston Kuvalehdessä. Heti vuoden 1878 ”abesiniläiset” esitellyssä artikkelissa kirjoittaja 

kertoi heidän olleen ”raakoja, laiskoja ja likaisia”50. Samassa artikkelissa esiteltiin Abes-

siniaa ennen artikkelin kirjoittamista hallinnut kuningas ”Teodor”51. Artikkelissa kerrot-

tiin Teodorin sallineen lähetyssaarnaajien toiminnan Abessiniassa. Lähetyssaarnaajien 

toiminta kuitenkin kiellettiin ja heidät kaikki vangittiin, koska Teodor artikkelin kirjoitta-

jan mukaan ”luuli Englannin hallituksen loukanneen häntä”.52 Englantilaisia 

 
48 Löytty 1997, 58.  
49 Löytty 1997, 60. 
50 KK 12/1878: ”Abesiniläisiä.” 
51 Tunnetaan nimellä Tewodros II. 
52 KK 12/1878: ”Abesiniläisiä.” 
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lähetyssaarnaajia kohdeltiin kirjoittajan mukaan huonoiten kaikista vangeista, joita 

Abessiniassa oli vangittu.  

Teodor esiteltiin impulsiivisena ja julmana hallitsijana, joka toimi vaistojensa mukaisesti. 

Teodorin toiminta ei ollut kirjoittajan mukaan rationaalista. Ennen englantilaisten van-

gitsemista Teodor kuitenkin oli kokenut Englannin olleen hänelle liittolainen. Teodor 

pyysi englantilaisilta apua esimerkiksi Etiopian teknologiseen kehitykseen, sillä hän koki 

maansa olleen kehityksessä muita maita jäljessä.53 Kirjeissään Englannin kuningatar Vic-

torialle Teodor pyysikin apua englantilaisilta toivoen, että he olisivat lähettäneet eri alo-

jen asiantuntijoita kehittämään Etiopiaa.54 Yksi hänen tärkeimmistä tavoitteistaan oli 

hankkia sotilaallista avustusta kristilliseltä Euroopalta, sillä Teodor koki kristinuskoisen 

Etiopian olleen islaminuskoisten vihollisten ympäröimä. Englantilaiset eivät kuitenkaan 

tukeneet Teodoria hänen toivomallaan tavalla, joten kostoksi hän vangitsi maassa olleet 

englantilaiset. 

Teodorin toiminnan syiden poistaminen tuki kuitenkin kuvaa julmasta ja raa’asta kan-

sasta. Tämä vahvisti myös eurooppalaisten yleistä näkemystä etiopialaisista: eurooppa-

laisessa lehdistössä etiopialaiset kuvattiin ”barbaarisiksi” ja ”sivistymättömiksi” ihmi-

siksi, jotka toimivat ”häikäilemättömästi” ja ”villisti”.55 Toinen ”raa’aksi” ja ”julmaksi 

kansaksi” esitelty ihmisryhmä esiteltiin Kuvalehden vuoden 1888 lokakuun numerossa. 

Kuvalehdessä ilmestynyt artikkeli käsitteli Dahomeyn asukkaita. Heitä nimetön kirjoit-

taja kuvasi seuraavalla tavalla: 

Dahomeyn asukkaat ovat villimmit ja julmimmat kaikista Afrikan neekeri-

kansoista ja heidän kuninkaansa, joka lukee julmuuden suurimmaksi omi-

naisuudekseen, hyökkää laumoinensa vuotuisilla sota- ja ryöväysretkillään 

rauhallisten kylien kimppuun, hävittää ne, tappaa niiden vanhukset ja lap-

set, mutta kuljettaa mukanaan työhön kykenevät naiset ja miehet joko 

myydäksensä orjiksi tahi uhrataksensa kauheille epäjumalilleen.56  

 
53 Zewde 2001, 37. 
54 Ibid. 
55 Záhorík 2008, 91. 
56 KK 10/1888: ”Käärmeenhuone Whydah’ssa Dahomeyn kuningaskunnassa.” 
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Kuvauksessa Dahomeyn asukkaita kuvattiin rajuilla sanavalinnoilla. ”Villeimmäksi” ja 

”julmimmaksi” kansaksi kuvattu kansa herätti varmasti lukijassa kauhua. Artikkelissa 

mainittiin myös Dahomeyn kuningas, jota ei kuitenkaan nimetty tekstissä. Mitä luulta-

vimmin tekstissä mainittu kuningas oli nimeltään Glele, josta kirjoitettiin laajemmin 

myös muualla lehdistössä. Gleleen yhdistettiin nimenomaan yleisen julmuuden lisäksi 

ihmisuhraukset ja orjakauppa.57 

Markus Rothin mukaan Dahomeyn kuningas Glele esiteltiin Hufvudstadsbladetissa ”kan-

san riistäjänä”, jota vastaan Dahomeyn kansa oli asettunut.58 Vaikka Kyläkirjaston Kuva-

lehden artikkeleissa tehtiinkin hallitsijan ja alamaisen välinen valtasuhde selväksi ja ta-

valliset ”dahomeyläiset” esitettiin lapsenomaisena sekä helposti hallittavina, olivat he-

kin kuitenkin artikkelin kirjoittajan mukaan ”julmia” ja ”villejä”. Kyläkirjaston Kuvaleh-

dessä nämä piirteet leimasivat siis koko kansaa lähtemättömästi ja nuo piirteet omasivat 

niin ylimystö kuin tavalliset kansalaisetkin. Tämä toistui myös vuoden 1891 artikkelissa, 

jossa ”dahomeyläisiä” kuvattiin seuraavalla tavalla: 

Länsi-afrikalainen neekerivaltakunta Dahomei Ylä-Guineassa on hallitus-

muotonsa ja asukkaittensa tapojen puolesta varmaankin raa’in koko maa-

ilmassa. Jokainen sen noin viiteensataan tuhanteen arvatuista henkilöistä 

on hallitsiansa orja, ja tämän hallitsian suurin huvitus on joukoittain tap-

paa alamaisiaan, jota paitse ihmissurma vielä lisäksi kuuluu uskonnollisiin 

ja hovin juhlamenoihin.59 

Negatiivisen luonteenkuvauksen Kyläkirjaston Kuvalehdessä saivat myös ”somalit”. Toi-

sin kuin ”dahomeyläisistä” kirjoitettaessa Kuvalehden artikkelissa ei käytetty termiä 

”raaka”, mutta artikkelin kirjoittaja loi kiertoilmauksillaan somaleista samankaltaista ku-

vaa kuin ”dahomeyläisistä”. Kuvalehden artikkelin kirjoittaja kertoi ”somalien” luon-

teesta seuraavalla tavalla: 

Somalit ovat luonteeltaan huimia ja huiskentelevaisia, sotaisia ja kevyt-

mielisiä: ryöväys on heistä kunnia, murha on sankarityö.60 

 
57 Roth 2017, 39. 
58 Ibid. 
59 KK 5/1891: ”Dahomein kuninkaan naissotilaat.” 
60 KK 11/1893: ”Somalit.” 
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”Raakuus” ja ”julmuus” olivat piirteitä, jotka toistuivat kansalta toiselle Kyläkirjaston Ku-

valehdessä. Kuvalehdessä esitellyistä kansoista kuitenkin jotkut onnistuivat välttämään 

nämä piirteet. ”Madegasseja” kuvattiin Kuvalehden vuoden 1879 artikkelissa luonteel-

taan ”hyväntahtoisiksi” ja ”kohteliaiksi” ihmisiksi, joiden kanssa ”kanssakäyminen oli 

miellyttävää”.61 ”Madegassit” olivat ainoita Kuvalehdessä esiteltyjä ei-valkoihoisia ih-

misryhmiä, jotka esiteltiin yksiselitteisen positiivisesti Kyläkirjaston Kuvalehdessä. Tämä 

johtui luultavasti siitä, että artikkelin kirjoittamisaikaan eurooppalaiset lähetyssaarnaa-

jat saivat toimia Madagaskarilla melko vapaasti. Molemmissa ”madegasseista” kerto-

vissa artikkeleissa oli mukaan liitettynä tarinoita, jotka olivat lähellä vuoden 1878 ”abes-

siniläisistä” kertovan artikkelin kuvausta kuningas Teodorin toimista. Myös Madagaska-

rin saarella oli toiminut lähetyssaarnaajia jo 1800-luvun alkupuolelta asti, mutta valtaan 

nousi kuningatar ”Ranavalona”, joka hyökkäsikin Kuvalehden artikkelien mukaan lähe-

tyssaarnaajia vastaan eikä sallinut heidän jatkaa lähetystyötä Madagaskarin saarella. 

Ranavalonan ”julmuutta” ei kuitenkaan laskettu koko Madagaskarin kansan piirteeksi. 

Ranavalonan seuraajat lähentyivät artikkelin mukaan vähitellen Englannin kanssa ja vuo-

den 1885 artikkelin mukaan suuri osa ”madegasseista” oli jo kääntynyt kristinuskoon. 

Vaikka ”abessiniläiset” esiteltiin myös kristittyinä, oli ”madegassien” kristinusko arvos-

tettavampaa, sillä se oli lähetystyön aikaansaamaa. Näin ”madegassit” nähtiin oikeam-

pina kristittyinä kuin ”abessiniläiset”.  

 

1.3 Huoletonta sotaa – tummaihoisten afrikkalaisten ja ”kabyylien” elintapojen 

esitykset 

Afrikkalaisille annetut luonteenpiirteet ohjasivat Kuvalehden artikkeleissa sitä, miten ih-

miset elämässään käyttäytyivät. Jos ihminen kuvattiin luonteeltaan ”julmaksi” ja 

”raa’aksi”, nähtiin hänen elämäntapansakin helposti tuon linssin kautta. Kyläkirjaston 

Kuvalehdessä tämä luonteen ja elämäntapojen sanallinen kuvailu todistettiin vielä liittä-

mällä kirjoitusten oheen piirroksia kyseessä olleesta kansasta. Piirroksesta lukija näki 

tekstin tulleen toteen. Piirrokset toimivat myös keinona välittää lukutaidottomille eu-

rooppalaisille sellainen kuva afrikkalaisista kuin artikkelien laatijat halusivat. Piirrosten 

 
61 KK 3/1879: ”Madegassit.” 
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ja valokuvien avulla oli mahdollista luoda me ja muut -asetelma afrikkalaisten ja euroop-

palaisten välille.62 

Hyvä esimerkki tästä löytyi Kuvalehden ”somaleita” käsitelleessä artikkelissa. Tekstissä 

”somalien” elämäntapoja kuvattiin seuraavalla tavalla: 

Mutta hyvin usein muuttuu rauha sotaan, ja silloin tietää Somalisoturi 

puoltaa itseään ja kostaa tehtyä vääryyttä. Mutta puolustukseen ja kos-

toon liittyvät sitä paitse ryöväysretket, jotka melkeinpä kuuluvat päivän ta-

pahtumiin; ja kun ei ole olemassa mitään minkäänlaista valtiollista järjes-

tystä ja kansakunta on jakaunut lukemattomiin pienen heimoihin, on sota-

kannalla olo alituinen.63 

Artikkelin kirjoittaja loi ”somaleista” kuvaa ihmisryhmästä, joka soti päivästä toiseen 

muita ”heimoja” vastaan. Nämä ”heimot” olivat kuitenkin samaan ”kansaan” kuulu-

neita. ”Somalit” kuvattiin Kuvalehden artikkelissa roistoiksi ja yleisesti väkivaltaisiksi ih-

misiksi. ”Somalien” taisteluista ja ryöstöretkistä Kuvalehden artikkelin yhteyteen liitet-

tiin myös näitä kuvaavia piirroksia.64 Kuvalehden piirroksissa käsiteltiin myös esimerkiksi 

”somalien keihäs- ja miekkatansseja”, joihin kirjoittajan mukaan ryhdyttiin aina sotaan 

valmistautumisen yhteydessä. Muutoin ”somalien” elintapoja ei juuri käsitelty Kuvaleh-

dessä. Vuoden 1893 artikkelin kirjoittaja mainitsi ”somalien” olleen paimentolaiskansa, 

jotka harjoittavat hyvin vähän maanviljelystä. Uskonnoltaan ”somalit” olivat kirjoittajan 

mukaan nimellisesti muslimeja, mutta varsinaisesti ”somalit” olivat kirjoittajan mukaan 

pakanoita. 

Pakanoina Kuvalehdessä esitellyt kansat esitettiin elintavoiltaan usein samankaltaisina. 

Esimerkiksi Dahomeyn ”julmana” esitellyn pakanallisen kansan hallitsija Kuvalehden mu-

kaan tappoi alamaisiaan omaksi huvikseen, mutta tappaminen kuului kirjoittajan mu-

kaan myös ”dahomeyläisten” uskontoon sekä hovin juhlamenoihin.65 Kuvalehden artik-

kelit loivat Dahomeystä kuvaa paikasta, jossa yleinen raakuus vallitsi eikä kukaan ollut 

turvassa. 

 
62 Lindfors 2001, 55. 
63 KK 11/1893: ”Somalit.” 
64 Ks. liite 2. 
65 KK 5/1891: ”Dahomein kuninkaan naissotilaat.” 
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Elämäntavoiltaan jokseenkin positiivisemmassa valossa Kuvalehdessä esiteltiin ”kabyy-

lit”, joita vuoden 1897 artikkelin kirjoittaja kutsui ”alkuasukkaiksi”. Toisin kuin ”somalit”, 

”kabyylit” harjoittivat Kuvalehden mukaan paljon maanviljelystä sekä teollisuutta. Tär-

keimpiä maanviljelyskasveja olivat ”hedelmä- ja öljypuut”. Teollisuutta ”kabyylien” pa-

rissa harjoitettiin monipuolisesti. Maanviljelykseen tarvittavat työkalut ”kabyylit” teki-

vät itse. Rahateollisuus näkyi kirjoittajan mukaan ”tietysti väärän rahan valmistamisena, 

koska itsenäisyyttä vailla olevilla kabyyleillä ei ole rahanlyöntioikeutta”66. 

Elintavoiltaan kirjoittaja kuvasi ”kabyyleja” ”ahkeriksi, kestäväisiksi sekä säästäviksi”. 

”Kabyylien” elämää kirjoittaja kuvasi jopa ihannoivaan sävyyn:  

…jos hänellä on pala leipää ja lusikallinen öljyä, niin ei enempää hän päivän 

mittaan kaipaakaan. Ja jos hän on saanut itselleen mökin, pyssyn, muuta-

mia vuohia, muulin, koiran ja lopuksi vielä vaimonkin, niin ei hän tiedä mi-

tään enempää tässä elämässä kaivata.67 

Ihannoivaksi tulkittava sävy oli samalla myös alentava. Kirjoittaja loi lukijalle kuvaa ihmi-

sistä, jotka eivät tienneet paremmasta ja joille riitti se vähäinen, mitä heidän oli mahdol-

lista saada. Vähään tyytyvä afrikkalainen oli toistuva teema Kuvalehden artikkeleissa. 

Vuoden 1892 kesäkuun numerossa esiteltiin Togon asukkaita. Artikkelissa kerrottiin to-

golaisten elämän olleen ”rauhallista ja huoletonta”. Togolaisten elintapoja artikkelin ni-

metön kirjoittaja esitteli seuraavalla tavalla: 

Olisi aivan väärin luulla että enimmät Afrikan kansat olisivat suorastaan 

”villejä”, siinä merkityksessä kuin sitä tavallisesti ajatellaan. Sana villi pitää 

kyllä jokseenkin paikkansa mitä tulee uskonnollisiin käsitteisiin ja henki-

seen viljelykseen, mutta elanto- ja asumustavoissaan ovat varsin useat 

Keski-Afrikan kansoista kohonneet verrattain korkealle kannalle, korkeam-

malle kuin esim. lappalaiset, eskimot ja muut paimentolais- ja kalastaja-

kansat.68 

 
66 KK 12/1897: ”Kabyylit.” 
67 KK 12/1897: ”Kabyylit.” 
68 KK 6/1892: ”Neekeri-asumuksia Länsi-Afrikassa.” 
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Artikkeli kertoi Togon asukkaiden elämästä positiiviseen sävyyn. Positiivisuus johtui luul-

tavasti siitä, että Saksa oli hankkinut Togon omaksi siirtomaakseen. Saksan vaikutus Suo-

men 1800-luvun kulttuurin kehitykseen oli merkittävää.69 Ei siksi ole mikään ihme, että 

saksalaisen siirtomaan ihmisistä ja tapahtumista kerrottiin positiivisella tavalla. Artikke-

lissa kerrottiin, kuinka togolaiset harjoittavat maanviljelyksen lisäksi savi- ja kangasteol-

lisuutta, joiden avulla he artikkelin kirjoittajan mukaan ”tienasivat sen vähän mitä he 

tarvitsivat”. 

Saksalaisten vaikutus alueella oli poistettu täysin tekstistä. Artikkelin kirjoittaja ei anta-

nut syitä sille, miksi Saksa oli hankkinut siirtomaita, vaan tyytyi mainitsemaan syyn ol-

leen se, että muutkin eurooppalaiset valtiot olivat niin tehneet. Saksalaisten, kuten mui-

denkin eurooppalaisten valtioiden syyt hankkia siirtomaita, olivat taloudellisia. Togolai-

set vastustivat saksalaisten kolonialistisia tavoitteita laajasti. Saksalaiset tukahduttivat 

vastarintaa ankarilla rangaistuksilla, kuten pakkotyöllä ja suoralla väkivallalla.70 Hieman 

artikkelin ilmestymisen jälkeen konkombat, yksi Togon alueella asuneista kansoista, 

nousivat vastarintaan saksalaisia vastaan. Saksalaiset vastasivat tähän tappamalla tu-

hansia konkombia.71 

Kyläkirjaston Kuvalehden artikkelien kirjoittajat puolustivat eurooppalaisten kolonialis-

mia väitteillään siitä, että afrikkalaiset tyytyivät vähempään kuin eurooppalaiset. Väit-

teen avulla oikeutettiin siirtomaiden taloudellinen riisto. Eurooppalaiset näkivät siirto-

maat ja niiden väestön mahdollisuutena luoda rahallista tuottoa, jonka luomisessa vä-

hään tyytyvä alkuperäisväestö jopa halusi toimia työkaluna. Tästä halusta toimia eu-

rooppalaisten hyväksi kerrottiin Kyläkirjaston Kuvalehden vuoden 1896 elokuun nume-

ron artikkelissa, jonka oli kirjoittanut lähetyssaarnaaja August Pettinen. Pettinen teki 

kristillistä lähetystyötä Ambomaalla, nykyisen Namibian alueella. Suomen lähetysseura 

teki paljon lähetystyötä alueella 1800- ja 1900-luvuilla. Pelkän lähetystyön lisäksi Suo-

messa esitettiin myös ehdotuksia Ambomaan valtaamisesta Suomen siirtomaaksi.72 

 
69 Klinge 2002, 265. 
70 Mühlhahn 2017, 98. 
71 Blackshire-Belay 1992, 241. 
72 Lehtonen & Löytty 2007, 107. 
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Pettinen kertoi artikkelissaan siitä, kuinka postinkantajan työtä harjoitettiin Ambo-

maalla. Artikkelissaan Pettinen mainitsi postinkantajien reitin kulkeneen Ambomaan ja 

Hereromaan välillä: mittaa tälle matkalle kertyi Pettisen mukaan noin 500 kilometriä. 

Matka oli artikkelin mukaan pitkä ja vaarallinen. Postinkantajat kulkivat edestakaisella 

matkallaan noin 4 viikkoa, jonka aikana heiltä loppuivat eväät. Postinkantajia uhkasivat 

Pettisen mukaan myös ”pehkolaiset”73, jotka ”voivat joskus saaliinhimosta käydä posti-

miestemme kimppuun”74. 

Kuvalehden artikkelissa Pettinen kuitenkin kertoi postinkantajien tehneen tätä työtä 

mielellään ”kohtuullisesta maksosta tietysti”. Väite oli kyseenalainen, sillä postin sisältö 

koostui lähinnä eurooppalaisten toisilleen lähettämistä kirjeistä. Pettisen mainitseman 

kohtuullisen maksun määrästä ei ollut artikkelissa mainintaa, mutta mahdollisesti hen-

genvaarallisesta matkasta maksettu korvaus oli tuskin päätähuimaava.  

Eurooppalaisten Afrikkaan luoma järjestelmä ei perustunut Kyläkirjaston Kuvalehden ar-

tikkeleissa pelkästään afrikkalaisten omaan haluun toimia siinä. Eurooppalaisten siirto-

maajärjestelmä oli jotain sellaista, missä afrikkalaisten oli vain tehtävä asiat niin kuin 

heidän ne täytyi Kuvalehden mukaan tehdä. Kuvalehden vuoden 1897 elokuun nume-

rossa kerrottiin tästä lisää. Nimettömän kirjoittajan laatima artikkeli käsitteli Togon alu-

een tavarankuljetusta rannikolta suuriin aluksiin. Kirjoittaja loi artikkelissa maiseman 

hengenvaarallisista aallokoista, jotka tekivät tavaran liikuttamisen alusten ja mantereen 

välillä vaikeaksi. Artikkelissa kerrottiin tuon toimen toteuttamisesta seuraavalla tavalla: 

Jos valkoihoisia on veneessä, niin saavat nämä ärjyaalloilta suojatuimman 

paikan keulassa. Niin pian kuin vene keikahtaa kumoon, tulee neekerien, 

jotka kaikki ovat erittäin taitavia uimareita, pitää huolenaan Eurooppalais-

ten pelastus. Muulla kuin tässä nyt kerrotulla tavalla ei päästä tyrskyjen 

läpi, ja siihen täytyy jokaisen, joka koko Kultarannikolla ja Togoalueella 

tahtoo maalta laivaan tahi laivasta maalle, antautua.75 

Lainaus paljasti Kuvalehden sisäisen ihmisten arvojärjestyksen. Eurooppalaisten henget 

olivat afrikkalaisten henkiä arvokkaampia. Artikkelin kirjoittaja myös käytti valkoihoista 

 
73 Sanit. 
74 KK 8/1896: ”Postinkuljetus Lounais-Afrikassa.” 
75 KK 8/1897: Tavarain kuljetusta laivoihin Länsi-Afrikan rannoilla.” 
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ja eurooppalaista synonyymeinä. Lainauksesta näki sen, että valkoinen iho itsessään oli 

jo tärkeämpi kuin tumma iho, sillä valkoihoisten tuli päästä veneen suojaisimpaan paik-

kaan, kun taas tummaihoiset täyttivät loput paikat. Tällainen näkökanta ei ollut ajalleen 

poikkeuksellista, mutta Kuvalehdessä harvoin kirjoitettiin aiheesta lainauksen tapaisesti 

suoraan. 

Elämäntavoiltaan positiivisimmassa valossa Kuvalehdessä esiteltiin ”madegassit”. Vuo-

den 1885 artikkelin kirjoittajan mukaan ”madegassit” olivat järjestäneet valtiolliset 

olonsa hyvin. Yhteiskunta jakaantui kolmeen eri luokkaan: aatelisiin, porvaristoon sekä 

orjaluokkaan. Porvaristoluokan tehtävän oli maksaa veroja, mutta kirjoittajan mukaan 

näitä maksettiin harvoin.76 Kaikki ”madegassinaiset” osasivat vuoden 1879 artikkelin kir-

joittajan mukaan kutoa ja neuloa. Kirjoittajan mukaan myös metallitöitä tehtiin laajasti, 

mitä hän kuvaili näin: 

Heillä on erittäin suuri taipumus tekemään kaluja, joita ovat nähneet – 

niinpä osaavat he tehdä hyviä Urkuharmonioita ja messinkisoittimia, joita 

myös ovat oppineet soittamaan.77 

 

1.4 Sivistystyön tarpeellisuus pakanallisessa Afrikassa  

1800-luvun ihmisen ”sivistystaso” määrittyi sekä hänen ”rodullisten ominaisuuksiensa” 

että hänen henkisten kykyjensä kautta. Sivistyksen mallikuva rakentui jälleen kerran eu-

rooppalaisen ihanteen mukaisesti. Rotuteorioiden mukaan tummaihoiselle oli mahdol-

lista saavuttaa vain tiettyyn asteeseen ylettävä sivistystaso, sillä ”afrikkalainen rotu” 

nähtiin 1800-luvulla ominaisuuksiltaan ”rappeutuneena”.78 Näin ollen eurooppalaiset 

olivat aina askeleen muita yläpuolella, vaikka he nimellisesti pyrkivätkin sivistämään Af-

rikan alkuperäisväestöä. 

Sivistykselle ei ollut myöskään 1800-luvulla tarkkaa määritelmää, joten sivistystä arvioi-

taessa käytti luokittelija itse itselleen suomaa valtaa. Vaikkei sivistykselle ollut tarkkaa 

määritelmää, yksi asia oli yleisesti eurooppalaisille kuitenkin selvä: kristinusko oli 

 
76 KK 9/1885: ”Muutamia tietoja Madagaskar saaresta.” 
77 KK 3/1879: ”Madegassit.” 
78 Isaksson & Jokisalo 2018, 248. 
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sivistyneempi uskonto kuin mikään muu uskonto. Kyläkirjaston Kuvalehdessä julkaistiin-

tästä aiheesta artikkeli, jossa käsiteltiin kristinuskon ja sivistyksen yhteenkuuluvuutta. 

Seuraava lainaus ilmestyi Kuvalehden vuoden 1893 syyskuun numerossa: 

Sentähden onkin sivistynyt maailma – tämän käsitteen oikeassa merkityk-

sessä – rajoiltaan sama kuin kristitty maailma, eikä se ole mikään satun-

naisuus, vaan niin täytyykin asian olla … Pakanuus ei ole itse asiassa kos-

kaan kyennyt kehittämään sivistystä, joka olisi kaikkia varten.79 

Vaikka Kuvalehdessä kristitty maailma kuvattiin sivistyneeksi maailmaksi, esitettiin Ku-

valehdessä myös poikkeuksia tästä säännöstä. Vuoden 1878 ”abessiinejä” käsitelleessä 

artikkelissa kuvattiin ”abessiinejä” ”kansaksi”, jonka ”sivistys on alhaisella kannalla”. Ni-

metön kirjoittaja kertoi heidän muistuttaneen elintavoiltaan ”villi-ihmisiä”.80 Kristityiksi 

Kuvalehdessä esitetyt ”abesiniläiset” eivät saaneet automaattisesti sivistynyttä asemaa, 

vaan heidän kristinuskonsa toimi lähinnä kuriositeettina muutoin ”villiksi” nähdyn kan-

san olemuksessa. 

”Abessiineista” kerrottaessa Kuvalehden artikkeleissa nousi kuitenkin esiin yksi ”todel-

liseksi kristityksi” nimetty henkilö, Teodorin puoliso. Nimettömäksi artikkelissa jäänyt 

puoliso oli antanut ”Allu-Manuksi” Kuvalehdessä nimetyn poikansa englantilaisten hoi-

vaan kertoen Kuvalehden mukaan seuraavaa: 

Pitäkää huoli hänestä … antakaa hänelle kristillinen kasvatus; sitten voi 

hän jälle palata, jos Jumala hänelle elinaikaa suo, ja tehdä hyvää onnetto-

malle kansallensa.81 

Lainauksessa Allu-Manun äiti nimesi Kuvalehden mukaan Abessinian ihmiset ”onnetto-

maksi kansaksi”, mikä loi kuvaa englantilaisista taas parempana ja onnellisempana kan-

sana. Pojan äidin sanat muotoiltiin vahvistamaan englantilaisten sivistynyttä asemaa. 

Artikkelin lopussa kerrottiin pojan olleen kohtelias ja vähintäänkin yhtä todellinen kris-

titty kuin millaisena hänen äitinsä Kuvalehdessä esitettiin olleen. Todellinen kristitty 

 
79 KK 9/1893: ”Kristin usko ja kansansivistys.” 
80 KK 12/1878 ”Abesiniläisiä.” 
81 Ibid. 
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voitiin toisaalta ymmärtää myös ”hyvänä afrikkalaisena”. Hyväksi nähty afrikkalainen 

kristinuskonsa lisäksi luotti eurooppalaisiin eikä kokenut heitä uhkana. 

Tällaisen ”hyvän afrikkalaisen” kuvaukset osuivat hyvin ”madegasseihin”. Heidän sivis-

tyksensä tasosta kerrottiin Kuvalehdessä seuraavalla tavalla: 

Madagaskar saaren asukkaat jo vanhoista ajoista ovat olleet monenmoi-

sessa yhdistyksessä johonkin määrin sivistyneiden kansojen kanssa, ja suu-

resti erehtyisimme, jos otaksuisimme että ne ovat yhtä villejä kuin muiden, 

vähemmän tunnettujen maiden asukkaat.82 

Madagaskarin saaren asukkaat saivat positiivisia huomioita osakseen etenkin siksi, että 

lähetystyö oli onnistunut saarella hyvin. Englantilaiset lähetystyöntekijät saivat vaikut-

taa saarella. Vaikka Kuvalehden artikkeleissa kerrottiinkin myös eurooppalaisten vai-

keuksista Madagaskarilla, oli tilanne jo eurooppalaisten kannalta parantunut Kuvaleh-

den artikkelien kirjoituksen aikaan. Saaren hallitsijat olivat eurooppalaisille myötämieli-

siä ja kääntyivät lähetystyöntekijöiden avulla kristinuskoon. 

Toisin oli esimerkiksi ”kabyylien” kanssa. Ranskalaisten ja ”kabyylien” kohtaamisista ker-

rottiin Kuvalehdessä näin: 

Vuoteen 1857 saakka taistelivat asukkaat, kabyylit, myötäänsä vieraita 

valloittajia vastaan eivätkä sen jälkeenkään ole varsin rauhassa antaneet 

heidän työtänsä jatkaa.83 

Kirjoittajan mainitsema työ, mitä ranskalaiset olivat tulleet Algeriaan tekemään, oli hei-

dän oma näkemyksensä ”sivistämistyöstä”. Algeria oli Ranskalle ensimmäisiä heidän val-

loittamiaan alueita, joissa heidän oli tarkoitus suorittaa tätä ”sivistämistyötä”.84 Tämä 

”sivistämistyö” saattoi ranskalaisten mielissä sisältää myös hyviä aikeita, mutta lopulta 

Algerian valloittamisessa oli kyse siitä, että Ranskan valtaapitävä hallinto koki epätoivoi-

sesti tarvitsevansa jonkinlaisen sotilasvoiton vahvistaakseen omaa sisäpoliittista ase-

maansa.85 Ranskalaiset kannattivatkin Algerian kolonisaatiota. Yleinen uskomus 

 
82 KK 9/1885: ”Vähän tietoja Madagaskar saaresta.” 
83 KK 12/1897: ”Kabyylit.” 
84 Sessions 2011, 6. 
85 Ageron 1991, 5. 
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Ranskassa olikin, että siirtomaiden hankkimisen tavoitteena oli tuoda alueen väestö 

ranskalaisen ”sivistyksen” piiriin, vaikka todellisuudessa tavoite oli taloudellinen.86 

Sitä, miksi ”kabyylit” taistelivat ranskalaisia vastaan, ei käsitelty Kyläkirjaston Kuvaleh-

den artikkelissa ollenkaan. Ranskalaiset kuvattiin kyllä ”valloittajiksi”, mutta tekstistä tuli 

ilmi näkemys siitä, että valloittaminen oli kuitenkin perusteltua, sillä sitä ei kyseenalais-

tettu ollenkaan. ”Kabyylien” taistelu ranskalaisia vastaan esitettiin ikään kuin tarkoituk-

settomana toimintana, joka johtui vain heidän ”raakuudestaan”. Myöhemmin artikke-

lissa ranskalaisten ja ”kabyylien” taisteluja kuvattiin myös hieman lisää: 

Kabyylit, samoin kuin monet muut vuoristokansat, rakastavat suuresti 

isänmaataan ja ovat pelkäämättömiä ja sangen sotaisia luonteeltaan. Sitä 

ovatkin valloittajansa, etupäässä Ranskalaiset, saaneet kylliksi kokea.87 

Vaikka artikkelin kirjoittaja kertoikin ”kabyylien rakastavan isänmaataan”, ei hän tehnyt 

minkäänlaista yhteyttä tämän ja ”ranskalaisia valloittajia” vastaan taistelemisen välille. 

Kirjoittaja tyytyikin ainoastaan kuvailemaan ”kabyyleja” ”sotaisiksi”. ”Pelkäämättö-

mäksi” kuvaaminen antoi ”kabyyleille” toisaalta myös positiivisia ominaisuuksia. Vaikka 

”kabyyleita” artikkelissa luonnehdittiinkin ”raa’aksi”, olivat he kirjoittajan mielestä myös 

urheita. 

Joitain vinkkejä kirjoittaja kuitenkin sanavalinnoillaan antoi sille, miksi ”kabyylit” eivät 

alistuneet ranskalaisten vallan alle. Kirjoittaja kertoi ”kabyylien” arvostaneen suuresti 

”muhamettiläisiä pappejaan”, eivätkä ”kabyylit” kirjoittajan mukaan antaneen ”maalli-

selle hallitukselle” suurta arvoa.88 Samassa artikkelissa kirjoittaja kertoi näiden pappien 

pitäneen ”näitä johdettaviansa synkimmässä taika-uskon pimeydessä, voidakseen heitä 

paremmin hallita”. Kuten aiemmin Dahomeyn alueen ihmisistä oli kirjoitettu, myös ”ka-

byyleja” manipuloivat ”taikauskoa” ylläpitävät papit. Myös ”kabyylit” nähtiin Kuvaleh-

dessä siis lapsenomaisina ja hölmöinä. 

Ei toisaalta ollut ihme, että Kuvalehden artikkelissa ei käyty tarkasti läpi, miksi ranskalai-

sia vastaan taisteltiin Algeriassa. Martin Stone on kuvannut Algerian systemaattista 

 
86 Ageron 1991, 27. 
87 KK 12/1897: ”Kabyylit.” 
88 Ibid. 
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kolonisaatiota yhdeksi maailman häpeällisimmistä esimerkeistä eurooppalaisten toi-

mesta.89 Stonen mukaan ranskalaiset tekivät alueella aiemmin asuneista ihmisistä toisen 

luokan kansalaisia, joiden omaisuudet oli viety. Kuvalehdessä tämä, kuten ajalle oli ta-

vallista, ohitettiin täysin. Artikkelin nimetön kirjoittaja näki ranskalaisten tekevän tär-

keää työtä, jonka onnistumista ”kabyylit” vastustelullaan häiritsivät. 

 

1.5 Osa elämää? – Orjuus Kyläkirjaston Kuvalehdessä 

Kyläkirjaston Kuvalehden ilmestyessä eurooppalaiset valtiot olivat jo lopettaneet orja-

kaupan harjoittamisen. Orjuuttamisen moraaliset perustelut olivat kohdanneet niin laa-

jaa vastarintaa, ettei sitä voitu enää pitää hyväksyttävänä toimena. Orjakaupan ja orjuu-

den lakkauttaminen ei kuitenkaan johtanut siihen, että valkoihoiset eurooppalaiset oli-

sivat kohdelleet tummaihoisia afrikkalaisia samankaltaisina ihmisinä. Päinvastoin siirto-

maiden hankkimisen myötä keskustelu ”rotujen” erilaisuudesta kiihtyi ja hierarkioihin 

perustuneet ”rotuteoriat” saivat uutta kannatusta.90 Koko siirtomaajärjestelmä perustui 

riistoon, jossa tummaihoiset afrikkalaiset olivat aina huonommassa asemassa kuin val-

koihoiset siirtomaahallitsijansa. 

Orjuus oli keskeinen osa Kyläkirjaston Kuvalehden artikkeleita. Lähes jokaisessa afrikka-

laisia ”kansoja” käsitelleessä artikkelissa nousi esiin orjuuden ja orjaluokan olemassaolo. 

Ensimmäinen maininta orjaluokan olemassaolosta löytyi vuoden 1885 Madagaskarin 

asukkaita käsitelleestä artikkelista. Artikkelissa mainittiin, että ”orjaluokkaan kuuluvat 

ovat joko ostetut tahi sodassa vangiksi otetut; ne pidetään perheeseen kuuluvina”91. Or-

juuden moraalisuuteen ei otettu kantaa laisinkaan.  

Huomiota herättävää olikin se, kuinka artikkelin kirjoittaja saattoi hieman ennen orjuu-

den esiin nostamista artikkelissaan korostaa ”madegassien” sivistyksellisen kehityksen 

olleen ”paljoa korkeampaa kuin Afrikalaisten ja Intianilaisten”. Artikkelit esiteltiin ku-

vauksina niiden aiheina olleiden ihmisten elämästä, joten kirjoittajat saattoivat jättää 

omat moraaliset huomionsa taka-alalle. Samankaltaisesti orjuutta kerrottiin esiintyneen 

 
89 Stone 1997, 31–32.  
90 Isaksson & Jokisalo 2018, 125. 
91 KK 9/1885: ”Muutamia tietoja Madagaskar saaresta.” 
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”somalien”, sekä Dahomeyn ja Togon alueiden asukkaiden keskuudessa. Kaikissa näissä 

artikkeleissa kirjoittajat tyytyivät mainitsemaan orjien hoitaneen jonkin osa-alueen hei-

dän elämässään. 

Kyläkirjaston Kuvalehdessä ilmestyi kuitenkin yksi artikkeli, jossa orjuus tuomittiin sel-

västi. Artikkeli perustui Kuvalehden mukaan italialaisen Emilio Duilion muistelmiin. Ku-

valehden artikkelissa kerrottiin yksityiskohtaisesti, kuinka laajaa orjakauppa alueella oli, 

missä orjia myytiin ja kuinka ihmiset päätyivät orjaksi. Orjiksi saatettiin päätyä ryöstö-

retkien uhrina, rikoksen tehdessään tai muuten vain huonon tuurin omaamana. Artikke-

lin mukaan esimerkiksi kuninkaan nimen mainitsemalla ihmiset saattoivat päätyä or-

jaksi. 

Orjakauppaan osanottajien raakuutta korostettiin vuoden 1891 tammikuun numerossa 

ilmestyneen artikkelin lopussa erittäin selkeästi. Vaikka artikkelissa kritisoitiinkin juuri 

orjakauppiaita eikä varsinaisesti kaikkia Abessinian asukkaita, loi artikkeli hyvin pelotta-

van kuvan alueen ihmisistä: 

Djimmasta Kaffaan ei tuoda ainoatakaan raiskaamatta jätettyä tyttöä, ei 

edes viis tai kuusvuotiasta. Jos joskus sattuisi joku Woratta-tyttö tulemaan 

Geraan ilman että hän jo tiellä on tullut häväistyksi, niin hän kaikissa ta-

pauksissa pian joutuu Geran kauppamiesten uhriksi, jotka eivät säästä 

maassa syntyneitäkään orjattaria.92 

Edellä olleessa lainauksessa orjakauppaan liitettiin myös muita asioita, jotka herättivät 

lukijassa kauhistusta sekä inhoa. Tällainen kirjoitustyyli oli yleinen niin suomalaisessa 

lehdistössä kuin myös yleisessä eurooppalaisessa kirjoituksessa.93 Itäisen Afrikan orja-

kauppaa käsitteleviin kirjoituksiin yhdistettiin Markus Rothin mukaan kaikenlaista sel-

laista julmaa käytöstä, mikä saattoi herättää lukijassa negatiivisia tunteita. Tämä auttoi 

luomaan orjakaupasta entistä vastenmielisemmän kuvan. 

 

 
92 KK 1/1891: ”Orjuus Abessiniassa.” 
93 Roth 2017, 38. 
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1.6 ”Me ja muut” – Kyläkirjaston Kuvalehden luoma kuva tummaihoisista afrikka-

laisista ja ”kabyyleista” 

Vaikka Kyläkirjaston Kuvalehdessä esiteltiin Afrikkaa lähes jokaiselta ilmansuunnalta, 

huomiota herättävää Kuvalehden artikkeleissa oli se, kuinka samankaltaisena afrikkalai-

set esiteltiin artikkelista toiseen. Afrikkalaisille annetut luonteenpiirteet vaihtuivat vain 

vähän ja ”julman” ja ”raa’an” leiman saivat monet Kuvalehdessä esitellyistä ”kansoista”. 

Raakuus oli yleinen piirre, joka afrikkalaisille osoitettiin myös Suomen ulkopuolella. Esi-

merkiksi virolaisissa kirjoituksissa afrikkalaisia tyydyttiin usein kuvaamaan barbaarisina 

kannibaaleina, jotka asuivat valkoiselle eurooppalaiselle sopimattomalla mantereella.94 

Vaikkei Kyläkirjaston Kuvalehden artikkeleissa mainittu kannibalismia afrikkalaisten kes-

kuudessa, jakoivat artikkelit paljon muun eurooppalaisen kirjoittelun teemoja afrikkalai-

sista. 

Oikeuttaakseen kolonialisminsa, eurooppalaiset valtiot pyrkivät tekemään ”sivistämis-

työtä” Afrikassa hillitäkseen Afrikan ”raakoja” asukkaita. Sivistämistyö koettiin velvolli-

suutena, mutta samalla se mahdollisti taloudellisen hyötymisen ilman suuria moraalisia 

dilemmoja. Tämän sivistämistyön velvollisuuden Rudyard Kipling nimesi valkoisen mie-

hen taakaksi vuoden 1899 runossaan.95 Sivistämistyön tarkoituksena oli tuoda afrikka-

laiset eurooppalaiseen vaikutuspiiriin, mutta se ei johtanut kuitenkaan siihen, että Afri-

kan ihmiset olisivat otettu tasavertaisiksi jäseniksi kansainväliseen yhteisöön. Afrikkalai-

set nähtiin silti ”alempiarvoisina” ihmisinä, joten sivistämistyön tavoite oli saada afrik-

kalaiset ymmärtämään oman alemmuutensa.  

Nimettömiä artikkeleita luettaessa oli aina kyseenalaista se, olivatko artikkelien kirjoit-

tajat itse käyneet alueilla, joilla asuvista ihmisistä he kirjoittivat. Kyläkirjaston Kuvaleh-

den artikkelit saattoivat hyvinkin perustua esimerkiksi 1700-luvulla suosiota kasvatta-

neeseen matkakirjallisuuteen, jotka lähentelivät totuusarvoltaan usein fiktiokirjallisuu-

den tasoa. Matkakirjallisuuden kirjoittajat tunnistivat kirjansa mahdollisen rahallisen 

tuoton, joten kirjoihin saatettiin lisätä omia keksintöjä sen myytävyyden paranta-

miseksi.96  

 
94 Hiiemaa 2008, 164–168. 
95 Pieterse 1992, 79. 
96 Isaksson & Jokisalo 2018, 80. 
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Vaikka artikkelin kirjoittajana olisikin toiminut sellainen henkilö, joka halusi välittää mah-

dollisimman tarkan esityksen kirjoituksen kohteena olleista ihmisistä, yleistämiseen 

pohjautuneet kuvaukset olivat aina epätarkkoja, oli kyseessä hyväntahtoinen kirjoittaja 

tai sitten rahallista hyötyä tavoitellut henkilö. Kokonaisen ihmisryhmän leimaaminen 

tietynlaiseksi tuotti aina vääristyneen kuvan esiteltävinä olleista ihmisistä. On kuitenkin 

muistettava, etteivät afrikkalaiset olleet ainoita ihmisiä 1800-luvulla, joista kerrottaessa 

turvauduttiin karkeisiin yleistyksiin. Ajan tapana oli nähdä ihmiset tietynlaisena, olivat 

he sitten afrikkalaisia, eurooppalaisia tai aasialaisia. Eurooppalaisia yleistettäessä oli kui-

tenkin totta, että heidän yksilöllisyytensä nousi selväsi muita ihmisryhmiä enemmän 

esiin.97 

Kristinuskon ja lähetystyön suuri arvostus näkyi afrikkalaisista kirjoitettaessa. Positiivisin 

kuva luotiin ”madegasseista”, joiden parissa lähetystyö oli onnistunut parhaiten. Vähään 

tyytyvä ”madegassi” oli malliesimerkki ”ihanteellisesta” afrikkalaisesta. ”Madegassit” 

olivat kohteliaita ja he ottivat vastaan eurooppalaisten tuoman kristinuskon. Positiivi-

sena luodun kuvan saivat myös Togon alueella asuneet ihmiset, vaikkakin erilaisista 

syistä. Togolaisten kuvaukseen vaikutti se, että Saksa oli valloittanut alueen itselleen siir-

tomaaksi. Suomalaiset olivat läheisessä kulttuurisessa yhteydessä saksalaisiin. Saksalai-

set avustivat myös suomalaisen lähetystyön aloittamisessa.98  

Negatiivisimmat afrikkalaisten kuvaukset löytyivät Dahomeystä, josta Kuvalehti loi ku-

vaa ”villien” maana, missä kuolema odottaa nurkan takana. Dahomey oli esitetty tällai-

sena suomalaisessa lehdistössä aiemminkin, mutta negatiiviset kuvaukset Dahomeystä 

eivät rajoittuneet ainoastaan Suomen lehdistöön. Dahomeyn ”raaka” kuva oli yleinen 

mielikuva Euroopassa ja Dahomeytä käsitelleitä artikkeleita ilmestyi esimerkiksi britti-

läiläisessä lehdistössä.99 

Positiivisen kuvauksen ja negatiivisen kuvauksen ero selittyi sijoittamalla kansat ajalli-

sesti konfliktia edeltävälle tai sitä seuraavalle ajalle. Ennen konfliktia sijoittuvat kansat 

kuvattiin negatiivisesti, sillä näistä kansoista haluttiin tarkoituksellisesti luoda 

 
97 Pieterse 1992, 93. 
98 Roth 2017, 14–15. 
99 Pieterse 1992, 80. 



35 
 

viholliskuvaa. Viholliskuvaa luomalla aluevalloitukset saatettiin perustella omalle kan-

salle ja näin luoda kolonialismille suosiota.100 

Olojen rauhoittuessa siirtomaissa asuvasta alkuperäisväestöstä ei tarvinnut enää luoda 

kuvaa vastustajana. Näin ollen myös Eurooppaan välitetyt kuvaukset muuttuivat vähem-

män uhkaaviksi. Konfliktin jälkeisestä afrikkalaisesta haluttiin luoda lapsellinen kuva, 

jonka avulla voitiin perustella pienen eurooppalaisen vähemmistön valta Afrikassa.101 

Tämä selitti esimerkiksi Togon alueen ihmisten kuvauksia. Huolettomuuden piirre tar-

koitti toisaalta myös sitä, etteivät togolaiset välittäneet politiikasta tai osanneet hallita 

itseään, joten saksalaisten siirtomaaisännyys oli oikeutettua. 

Kyläkirjaston Kuvalehden artikkeleissa orjuuden esitettiin olleen yleistä afrikkalaisten 

kansojen keskuudessa. Vaikka Kuvalehdessä julkaistiinkin Abessinian orjakaupan yksi-

selitteisesti tuomitseva kirjoitus, ei orjuutta instituutiona tuomittu artikkeleissa. Orjuu-

den olemassaolo yhteisöissä ei myöskään ollut tekijä, joka olisi vaikuttanut kirjoittajien 

mielipiteeseen artikkelien aiheena olleista kansoista. Orjuutta harjoitettiin niin hyviksi 

esitettyjen afrikkalaisten kansojen parissa kuin pahoiksikin esiteltyjen joukossa. 

 

  

 
100 Pieterse 1992, 77. 
101 Pieterse 1992, 88. 
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2. Kristitty kansa pulassa – eteläisen Afrikan buurit 

Toisessa pääluvussa käsittelen Kyläkirjaston Kuvalehden artikkeleita, joiden aiheena oli-

vat buurit.  Käsittelen buureja tässä luvussa eri teemojen mukaisesti, kuten tummaihoi-

sia afrikkalaisia ja ”kabyyleja” ensimmäisessä luvussa. Buureja käsiteltiin Kyläkirjaston 

Kuvalehdessä kahdessa artikkelissa. Toinen niistä ilmestyi Kuvalehden B-sarjassa vuoden 

1899 marraskuun numerossa ja toinen A-sarjassa vuoden 1900 maaliskuun numerossa. 

Buureja käsittelevät artikkelit ilmestyivät vasta vuosisadan vaihteessa, mikä selittyi sillä, 

että vuonna 1899 syttyi toinen buurisota. Tämä sota sai suuren mediahuomion ulko-

mailla. Sotaa ennen buureista ei suomalaisessa lehdistössä ollut juuri kirjoiteltu. 

Buurien tarina Afrikassa alkoi 1600-luvun puolessa välissä, kun Hollannin Itä-Intian kaup-

pakomppanian omistama alus haaksirikkoutui Afrikan eteläisen kärjen alueella. Aluksen 

miehistön talvehdittua Pöytälahden ympäristössä odottaen uuden aluksen saapumista 

ja noutoa, he päättivät ottaa alueen haltuunsa Hollannin Itä-Intian kauppakomppanian 

talvehtimisalueeksi.102 Vuonna 1652 hollantilaiset perustivatkin Afrikan mantereen ete-

läiseen kärkeen Kapkaupungiksi nimetyn välipysähdysaseman matkalla Alankomaista 

Itä-Intiaan.103  

Hollantilaiset olivat ensimmäisiä eurooppalaisia, jotka perustivat pysyvän kolonian ete-

läiseen Afrikkaan. Kapkaupunkiin jääneiden hollantilaisten pääasiallisena tehtävänä oli 

viljellä maata ja tuottaa ruokaa pysähtyvien laivojen miehistölle. Buuri-nimen eteläiseen 

Afrikkaan jääneet hollantilaiset saivatkin hollannin kielen sanan ”boer” mukaan, joka 

tarkoitti maanviljelijää. Etelä-Afrikkaan jääneet hollantilaiset saivat kauppakomppani-

alta maata ja orjia.104 Toisin kuin Amerikkaan viedyt orjat, suurin osa hollantilaisten or-

jista tuotiin Aasiasta, etenkin Indonesian ja Intian alueilta.105 Nämä olivat alueita, joilla 

Hollannin Itä-Intian kauppakomppanialla oli laajaa toimintaa. 

 

 
102 Thompson 2001, 32. 
103 Lloyd 2019, 132. 
104 Thompson 2001, 33. 
105 Thompson 2001, 36. 
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2.1 Buurien taistelu itsenäisyyden puolesta 

Molemmat Kuvalehden buureja käsittelevistä kirjoituksista ilmestyivät jo käynnissä ol-

leen toisen buurisodan aikaan. Kuten sodan nimestäkin saattoi päätellä, ei tämä ollut 

ensimmäinen kerta, kun buurit olivat sotineet säilyttääkseen vallan itselleen hankki-

milla alueillaan. Toinen buurisota, kuten ensimmäinenkin buurisota, käytiin buuritasa-

valtojen ja brittiläisen imperiumin välillä. Ensimmäinen buurisota oli käyty aiemmin 

1880-luvulla, jonka päätös ei ollut kuitenkaan ratkaissut kaikkia buurien ja brittien väli-

siä ongelmia.  

Buurisodat eivät olleet kuitenkaan ainoita taisteluita, joita buurit joutuivat Kuvalehden 

mukaan käymään. Kuvalehdessä kerrottiin ensimmäisten hollantilaissiirtolaisten tulleen 

”Kapmaahan” 1600-luvun alussa. Kirjoittaja kertoi artikkelissa hollantilaisten onnistu-

neen nopeasti rakentamaan ”kukoistavan hollantilaisen siirtokunnan”, joka oli käynyt 

kovia taisteluita ”Etelä-Afrikan alkuasukkaita” vastaan. Kirjoituksessa mainittiin etenkin 

”tsulu-kafferilaiset” hollantilaisten pahoiksi vihollisiksi. Taistelujen myötä hollantilaiset 

olivat kuitenkin artikkelin mukaan saavuttaneet rauhan.106 Taistelut esitettiin Kuvaleh-

dessä eurooppalaisten näkökulmasta lähes välttämättöminä rauhan saavuttamiseksi. 

Artikkelissa ei kuitenkaan pohdittu, miksi taisteluita ylipäätään käytiin eikä esimerkiksi 

sitä, miksi alueella alun perin asuneet ihmiset puolustautuivat eteläiseen Afrikkaan saa-

puneiden eurooppalaisten valloituksia vastaan. Hollantilaiset kuvattiin ihmisinä, jotka 

eivät olisi halunneet taistella, mutta joutuivat pakon edessä puolustamaan alueitaan. 

Kuvalehden mukaan brittien ja buurien ongelmat alkoivat 1830-luvulla. Kohtaamisten 

alkupistettä nimetön kirjoittaja kuvasi näin: 

…ja kun Wienin kongressissa v. 1815 Napoleonin valloitukset jaettiin, otti 

Englanti haltuunsa Kapmaan luvaten pitää arvossa buurien vapautta ja lai-

toksia. Mutta englantilaiset alkoivat sortaa buurien kansallisuutta ja kun 

1830 luvulla orjuus Englannin alusmaissa lakkautettiin, maksettiin buu-

reille aivan riittämätön korvaus siitä että he luopuivat orjain pitämi-

sestä.107  

 
106 KK-B 11/1899: ”Etelä-Afrikan buurit.” 
107 Ibid. 
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Edellä oleva lainaus korosti artikkelin kirjoittajan suhtautumista sekä buureihin että eng-

lantilaisiin. Englantilaiset kuvattiin epärehellisinä sortajina, jotka puuttuivat buurien it-

semääräämisoikeuksiin. Itsemääräämisoikeuskiistan kohteena oli orjuuden lopettami-

nen buurien alueilla. Buureista kertoessa artikkelin kirjoittaja oli sitä mieltä, että orjuu-

den ylläpitäminen oli buurien oikeus. Tämä oli yhtenäinen linja Kuvalehdessä, oli ky-

seessä sitten buurit tai mikä tahansa muu afrikkalainen kansa. Orjuuden olemassaoloa 

ei tuomittu, vaan sen ylläpitäminen oli kunkin kansan yhtäläinen oikeus. 

Artikkelissa kerrottiin myöhemmin, kuinka ”tsulukafferilaiset alkoivat jälleen ahdistaa 

siirtolaa” ja kirjoittaja väittikin englantilaisten olleen uudelleen esiin nousseiden konflik-

tien takana tukemalla alkuperäisväestöä. Englannin toimet pakottivat artikkelin kirjoit-

tajan mukaan buurit hankkiutumaan eroon asumuksistaan ja muuttamaan syvemmälle 

sisämaahan sortoa ja sotia pakoon. 

Artikkelin keskiössä oli Englannin ja buurien välinen suhde. Alueen alkuperäisväestön 

rooli oli minimoitu ainoastaan sotaisaksi joukoksi tai englantilaisten pelinappulaksi. Tä-

män artikkelin, kuten muidenkin Kuvalehden kirjoitusten näkökulma oli eurosentristi-

nen. Afrikka sai merkityksensä eurooppalaisten kautta.108 Kirjoituksessa nostettiin esille 

vain buurien ja englantilaisten tavoitteet. Buurit ja englantilaiset myös toimivat tietyllä 

tavalla näiden tavoitteiden vuoksi: englantilaiset valloittivat ”ahneutensa” vuoksi buu-

rien alueita. Buurien tavoitteena oli Kuvalehdessä turvata oma elinalueensa, jonka 

vuoksi he puolustautuivat hyökänneiltä alkuperäisväestön joukoilta, joiden toiminnalle 

ei annettu minkäänlaisia tavoitteita tai tarkoituksia. 

Buurien kohtaamiset englantilaisten kanssa eivät kirjoittajan mukaan loppuneet, vaan 

englantilaiset saapuivat sisämaahan buurien perässä: 

Kauan eivät buurit saaneet iloita voitostaan. Englantilaiset tulivat heidän 

perässään vaatimaan heitä tunnustamaan Englannin yliherruutta. Buurit 

yrittivät turhaan vastarintaa. Englantilaisten ylivoima voitti, tsulujen 

avulla, talonpojat.109 

 
108 Löytty 1994, 117. 
109 KK-B 11/1899: ”Etelä-Afrikan buurit.” 
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Osa buureista jäi englantilaisten valtaamille alueille, kun taas osa siirtyi syvemmälle si-

sämaahan. Tälle alueelle siirtyneet buurit kutsuivat uutta asuinaluettaan Transvaaliksi. 

Transvaal sijaitsi artikkelin kirjoittajan mukaan ”villien maalla”. Vaikka villien maa mer-

kitsikin, että alueella asui jo ennestään muita ihmisiä, oli buurien siirtyminen tälle alu-

eelle oikeutettua. Alue ei kuulunut millekään eurooppalaisten tai buurien tunnustamalle 

valtiolle, joten nämä maat olivat vapaita valloitettaviksi. 

Buurien alueiden valtaamista kommentoitiin myös Kuvalehden A-sarjan buureja käsitel-

leessä artikkelissa. Artikkelissa nimetön kirjoittaja mainitsi, kuinka buurit olivat itse itsel-

leen raivanneet elintilaa, mutta 1800-luvulla oli eteläiseen Afrikkaan saapunut ”on-

nenonkijoita ja siirtolaisia”, jotka tulivat alueelle ”anastamaan itselleen alaa ja etuja, 

muiden oikeuksista välittämättä”.110 Buurit eivät olleet kirjoittajan mukaan anastaneet 

maitaan alueen alkuperäisasukkailta, mutta muut eurooppalaiset yrittivät anastaa ne 

buureilta. 

Transvaalin buuritkaan eivät saaneet olla englantilaisilta vapaana, vaan he seurasivat 

pian buureja myös tänne. Transvaalissa buurit menettivät jälleen oman valtionsa ja eng-

lantilaiset ottivat alueen hallintaansa. B-sarjan artikkelin kirjoittaja kuvasi buurien jou-

tuneen englantilaisten ”sorron ja ahneuden” kärsijöiksi. Kirjoittajan kuvaus buureista 

Englannin vallankäytön kohteena ei ollut pelkästään hänen omaa keksintöään. Trans-

vaalin alueella olleet englantilaiset suhtautuivat buureihin halveksuvasti, eivätkä he pei-

telleet tätä kohdatessaan buureja.111 Zulu-sotaa varten eteläiseen Afrikkaan lähetetty 

Garnet Wolseley kuvasi buureja ”saastaisiksi” ja ”likaisiksi” ihmisiksi, joiden asumukset 

sijaitsevat erilaisten jätekasojen keskellä. Elämäntyylin kommentoinnin lisäksi Wolesley 

kuvasi buurinaisia ”huomattavan rumiksi ja vanhan näköisiksi”.112  Samankaltaisia ku-

vauksia buurien olemuksesta antoivat myös muut englantilaiset, jotka kutsuivat buureja 

”epärehellisiksi” sekä ”kouluttamattomiksi” ja ”ksenofobisiksi”.113 

 

 
110 KK 3/1900: ”Buurit veisaamassa ennen taistelua.” 
111 Laband 2014, 33. 
112 Laband 2014, 34. 
113 Ibid. 
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2.2 Aina valppaana – buurien luonne ja elämäntavat 

Buurien rauhanaikaista elämää kuvailtiin Kuvalehden artikkeleissa lyhyesti. Buurien ker-

rottiin olleen maanviljelijöitä ja karjanhoitajia, joista jälkimmäinen oli heidän pääelinkei-

nonsa. Buurien elämää kuvattiin B-sarjan artikkelissa seuraavalla tavalla: 

Yksinäisissä taloissaan, luonnon parissa eläessään ja metsänpetoja ja hii-

piviä neekerirosvoja vastaan taistellessaan ovat buurilaismiehet lapsesta 

saakka tottuneet reippaaseen elämään.114 

Buurien elämä kuvattiin ainaiseksi taisteluksi. Buurin tuli olla jatkuvasti valppaana, sillä 

uhkia saattoi ilmestyä aina, olivat ne sitten alueen alkuperäisiä kansoja tai eurooppalai-

sia valloittajia. Toisaalta ainaisessa taistelussa elämään joutuneet buurit saivat näin Ku-

valehden lukijoiden sympatiat puolelleen. Buurit joutuivat artikkelien mukaan alkupe-

räisväestön hyökkäyksien kohteiksi, vaikka he olivat Afrikkaan saapuessaan vallanneet 

alueita alkuperäisväestöltä ja näin ollen toimineet hyökkääjinä. Tätä näkökulmaa ei nos-

tettu Kuvalehdessä kuitenkaan esiin. Alkuperäisväestön rooli ja toimijuus typistettiin 

”villiksi joukoksi”, jotka pyrkivät ainoastaan ryöväämään buurien omaisuutta. 

Edellä olevassa lainauksessa korostettiin myös buurien eläneen ”luonnon parissa”. Kir-

joittaja esitti buurit luonnonläheisinä ihmisinä. Artikkelin kirjoittaja esitti buurien luon-

nonläheisyyden ihailtavana piirteenä toisin kuin tummaihoisten afrikkalaisten kuvauk-

sissa. Buurit elivät kirjoittajan mukaan oikealla tavalla luonnon parissa. Buurit käyttivät 

luontoa oikealla tavalla hyväkseen toisin kuin monet muut afrikkalaiset, jotka eivät ot-

taneet luonnosta kaikkea hyötyä irti. Tämä kuvaus vahvisti buurien rauhallista ja positii-

vista kuvaa.  

Luonteeltaan buurit olivat kirjottajan mukaan ”tasaluontoista, vakavaa väkeä”. Kirjoit-

taja kuvasi buureja ystävällisenä ja vieraanvaraisena, syvästi uskonnollisena kansana. 

Vieraanvaraisuus näkyi esimerkiksi silloin, kun buurit tarjosivat yösijaa vierailijoille. Kir-

joittaja kertoi, että jos vieras tarjosi maksua ruoasta tai yösijasta, häntä pidettiin ”hävit-

tömänä”.115 Kristittyjen buurien uskonnollisuus arjessa näkyi esimerkiksi siinä, että 

 
114 KK-B 11/1899: ”Etelä-Afrikan buurit.” 
115 Ibidem. 
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buureilla ei ollut juuri muuta kirjallisuutta kuin Raamattu ja virsikirja. Perheen isä luki 

koko perheelle ja palvelusväelle päivittäin kappaleita Raamatusta. 

Buureille annettiin myös rauhallisuuden ominaisuus Kuvalehden B-sarjan artikkelissa. 

Toiseuttamisen periaatteen mukaisesti eteläisen Afrikan ”villit” kansat saivat itselleen 

rauhattomuuden piirteen kirjoittajan kertoessa näiden ryhmien välisistä taisteluista. 

Rauhallisuuden piirteen vastakohdan saivat kirjoituksessa myös englantilaiset, jotka oli-

vat asettuneet ”rauhallisten hollantilaisten” viholliseksi. 

Kuvalehden B-sarjan artikkelissa valkoihoiset buurit saivat selvästi positiivisempia piir-

teitä kuin muut Kuvalehdessä esitellyt afrikkalaiset kansat. Buureista puhuttaessa kui-

tenkin myös englantilaiset joutuivat artikkelin kirjoittajan silmätikuksi. Tämä oli selkeä 

muutos Kuvalehden suhtautumisessa englantilaisiin. Aiemmissa Kuvalehden artikke-

leissa Englannin toimet Afrikassa olivat keränneet kiitosta. Esimerkiksi Englannin sota 

Abessinian kuningas Teodoria vastaan keräsi suuret kiitokset Kuvalehden kirjoittajalta 

englantilaisten vapautettua vangitut lähetyssaarnaajat. Myös englantilaisten lähetys-

saarnaajien toiminta Madagaskarilla oli kirjoittajien mukaan mainiota toimintaa.  

Englantilaisten toimiin suhtautuminen muuttui, kun toimien kohteena olivat valkoihoi-

set eurooppalaisten jälkeläiset. Englannin toiminta eteläisessä Afrikassa ei ollut enää si-

vistystyötä, vaan kyseessä oli taloudellinen ahneus. Siirtomaavallan taloudelliset syyt oli 

mahdollista unohtaa, jos ne voitiin naamioida lähetyssaarnaustehtäväksi tai muutoin 

alueen väestön henkisen kehittämisen työksi. Markus Rothin mukaan suomalaisessa 

lehdistössä oli esitetty kommentteja, jotka oikeuttivat taloudellisen hyötymisen palkki-

oksi Afrikan sivistämistyöstä.116 Buurien tapauksessa kuitenkin Kuvalehdessä oli selvää, 

ettei kyseessä ollut buureihin kohdistunut sivistämistyö, vaikka englantilaiset olivatkin 

pyrkineet hillitsemään esimerkiksi buurien orjien käyttöä. 

Buurien luonnetta ei juuri kuvattu Kuvalehden artikkeleissa. Tekstissä nostettiin kuiten-

kin ahneus useasti esiin, kun artikkeleissa puhuttiin muista kuin buureista. Englantilais-

ten ahneuden lisäksi Kuvalehden B-sarjan artikkelissa korostettiin ”maailman 

 
116 Roth 2017, 35. 
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rahamiesten” ja ”juutalaisten” ahneutta. Nimetön kirjoittaja kuvasi Transvaalin 1860-

lukua ja siellä löytyneitä timanttiesiintymiä seuraavalla tavalla:  

1860 luvulla näki eräs buuri lastensa leikkivän kauniilla, säteilevällä kivellä. 

Se oli suuri, kaunis timantti. Buurien uusi kotimaa oli timanttimaa. Maail-

man ahneitten rahamiesten silmät, englantilaisten ja juutalaisten, kääntyi-

vät himoiten Transvaaliin. Päästäkseen mielinmäärin timantteja kaiva-

maan ottivat englantilaiset buureilta pois kaiken vallan ja hävittivät heidän 

vapautensa.117 

Juutalaisille osoitettu ”ahneuden” piirre oli yleinen stereotypia jo 1800- ja 1900-luvun 

vaihteen Euroopassa.118 Myös britti-imperiumin ”ahneudesta” ilmestyi Suomessa sano-

malehtikirjoituksia.119 Vaikka juutalaisista ei Kyläkirjaston Kuvalehdessä kirjoitettukaan 

sellaista artikkelia, joka liittyisi Afrikkaan, Kuvalehden yleisen aateilmapiirin selventä-

miseksi myös heille annettu rooli Kuvalehdessä on syytä käsitellä. Juutalaisten negatiivi-

nen kuvailu oli noussut esiin muissakin Kyläkirjaston Kuvalehdessä ilmestyneissä artik-

keleissa. Vuoden 1878 joulukuun numerossa kerrottiin, kuinka Jerusalemissa eri uskon-

toryhmien ylläpitämät koulut olivat joutuneet taistelemaan juutalaisten ”valeluuloa ja 

kateutta vastaan”.120  

Myös tammikuun vuoden 1894 numerossa juutalaisista kirjoitettiin selkeästi antisemi-

tistiseen sävyyn. ”Professori G.H. Schodden” kirjoittamassa artikkelissa oli selkeä jaot-

telu ”lännen” ja ”idän juutalaisen” välillä. Schodden mukaan ”lännen juutalainen” ei ole 

kuitenkaan ”wartonainen juutalainen”. ”Lännen juutalainen” Schodden kertomana on 

reformoitunut ja sen myötä ”syrjäyttänyt juutalaisen uskon historiallisia rajapyykkejä”. 

”Idän juutalaisen” Schodde kertoi olleen ”jäännös hajonneesta, kukistetusta kansasta” 

jota ei ”inhota mikään niin, kuin käyminen sovintoon kristillisen sivistyksen kanssa”.121 

 

 
117 KK-B, 11/1899: ”Etelä-Afrikan buurit.” 
118 Beller 2008, 44–46. 
119 Roth 2017, 50. 
120 KK 12/1878: ”Vähän Palestinan asukkaista.” 
121 KK 1/1894: ”Juutalaiset ja Palestiinan asutus – Brof. G. H. Schodden mukaan.” 
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2.3 Kristittyjen koettelemus – buurien sivistys ja kristinusko 

Buureja esiteltäessä Kuvalehdessä ei ilmestynyt kertaakaan sanoja kuten ”villi” tai 

”raaka”. Buurit kuvattiin yksiselitteisen positiivisella tavalla. Olisi helppoa sanoa, että 

tämä olisi johtunut ainoastaan siitä, että buurit olivat ainoa Afrikan mantereella asunut 

valkoihoiseksi, eurooppalaisten kaltaisiksi nähty kansa. Suomalaisessa lehdistössä buurit 

nähtiin kuitenkin vielä 1800-luvun puolivälin jälkeenkin negatiivisessa valossa.122  Or-

juuttajina aiemmin nähdyt buurit eivät herättäneet myötätuntoa suomalaisissa. On kui-

tenkin huomioitava, että ennen 1880-lukua buureista ei ollut ilmestynyt juurikaan heitä 

käsitteleviä sanomalehtikirjoituksia, joten suomalaisilla oli ylipäätänsä hyvin vähän tie-

toa buureista.123 

Markus Roth on nostanut ilmi pro gradu -tutkielmassaan, että tällä näkemyksen muu-

toksella ei varsinaisesti ollut tekemistä buurien itsensä kanssa, vaan kyse oli lähinnä 

Britti-imperiumia kohtaan muuttuneista käsityksistä. Brittejä käsiteltiin buurisotien 

myötä hyvin kriittisessä valossa. Myös muussa suomalaisessa lehdistössä britit nähtiin 

ahneina valloittajina.124 Myös Anja Isonikkilän pro gradu -tutkielmasta tulee ilmi saman-

kaltaisia käsityksiä. Buurit keräsivät pääsääntöisesti suomalaisessa lehdistössä sympa-

tiaa, mutta sympatiaa käsiteltiin etenkin englantilaisten julmuudesta kertomisen kautta. 

Etenkin Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Neville Chamberlain ja liikemies Cecil 

Rhodes saivat toisen buurisodan syyt niskoillensa.125 

Suhtautuminen englantilaisia kohtaan muuttui buurisotien myötä myös muualla Euroo-

passa. Aiemmin englantilaisten toimia tukeneet maat menettivät kunnioituksensa eng-

lantilaisten käytettyä ”barbaarisiksi” tituleerattuja sotakeinoja valkoihoista väestöä vas-

taan Afrikassa.126 Vaikka eurooppalaiset olivat käyttäneet samankaltaisia sotimiskeinoja 

aiemminkin Afrikassa, eivät Euroopan valtiot voineet hyväksyä näitä keinoja käytettävän 

toista valkoihoista kansaa vastaan. 

Englantilaisiin suhtautumisen lisäksi buurit kuitenkin nähtiin osin myös samankaltaisena 

kansana kuin suomalaiset. Kyläkirjaston Kuvalehden A-sarjan numerossa 3/1900 buureja 

 
122 Roth 2017, 50. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Isonikkilä 1989, 52. 
126 Pieterse 1992, 87. 
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ja suomalaisia verrattiin pieninä protestanttisina kansoina, joiden olemassaolo saattaisi 

nopeasti kokea suuria vaikeuksia suurten imperiumien aloittaessa sotatoimet heitä vas-

taan.127 Vuoden 1900 artikkeli ei varsinaisesti kommentoi kotimaan poliittista ilmapiiriä, 

mutta ajankohta huomioon ottaen on huomioitava, että artikkelin kirjoittajan suhtautu-

minen buureihin johtui luultavasti myös Suomen ja Venäjän suhteista. Vuonna 1900 

Suomessa oli käynnissä ensimmäinen sortokausi, jonka aikana Venäjä pyrki venäläistä-

mispolitiikkansa avulla vaikuttamaan Suomen suuriruhtinaskunnan sisäpoliittisiin asioi-

hin. 

Myös Anja Isonikkilä ja Markus Roth ovat esittäneet tämänkaltaisia näkemyksiä pro 

gradu -tutkielmissaan. Vaikka Roth hieman jarrutteleekin näkemystä siitä, että suoma-

laiset olisivat heijastaneet ”oman kansallisen asemansa buurien itsenäisyystaiste-

luun”128, myöntää hänkin sen, että suomalaisessa lehdistössä buurit nähtiin suuren im-

periumin uhan alla eläneeksi ihmisryhmäksi. Näiden aiempien tutkielmien tuloksiin lii-

tettynä Kyläkirjaston Kuvalehti toisti sellaista näkemystä buureista, joka tuki myös muun 

suomalaisen lehdistön esittämää kuvaa.  

Muun suomalaisen lehdistön tapaan Kyläkirjaston Kuvalehdessä oli siis käynnissä erään-

lainen buurien maineen valkopesu. Tälle toimelle haettiin vauhtia kaukaa historiasta. 

Etelä-Afrikan buureja verrattiin 1600-luvulla Pohjois-Amerikkaan lähteneisiin puritaa-

neihin. ”Kotimaastaan karkotetuiksi lahkolaisiksi” kuvatut puritaanit olivat monien vai-

heiden kautta perustaneet Yhdysvallat, Pohjois-Amerikan jättiläisvaltion. Etelä-Afrikan 

buurit eivät olleet perustaneet samanlaista valtiota Afrikan mantereelle, mutta Kuvaleh-

dessä esitettiin yksi selkeä ja yhteinen vihollinen molempien ihmisryhmien tiellä: Eng-

lanti. 

Näinä päivinä ovat koko maailman silmät kiintyneet erääseen toiseen siir-

tolaiskansaan, joka toisessa maanosassa on kokenut melkein samanlaisia 

vaiheita kuin puritaanisiirtolaiset Pohjois-Amerikassa. Molemmat nämä 

siirtolaiskansat näyttää kohtalo määränneen taistelemaan kansallisen ole-

misensa puolesta samaa vihollista, Englantia, vastaan. Mutta kun pohjois-

 
127 KK 3/1900: ”Buurit veisaamassa ennen taistelua.” 
128 Roth 2017, 55. 
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amerikalaiset jo ammoin aikoja ovat voitollisesti kestäneet taistelunsa ja 

sen jälkeen paisuneet jättiläisvaltakunnaksi, on Etelä-Afrikan buureilla tais-

telu vielä kesken, eikä kukaan tiedä sen seurauksia.129 

Samaisessa artikkelissa verrattiin myöhemmin myös eteläisen Afrikan alkuperäiskanso-

jen ja Amerikan mantereen alkuperäisväestön toimia. Molemmat estivät eurooppalaisia 

ottamasta uusia alueita itselleen, mutta kummankaan ryhmän oikeutta omiin maa-alu-

eisiinsa ei tunnustettu. Tämä ei ollut tietysti poikkeuksellista, sillä tuomitessaan nämä 

valtaukset, Kuvalehden olisi tullut tuomita koko siirtomaajärjestelmä. 

Buurit olivat kristitty kansa. Kristinuskon perusteella oli Kuvalehdessä helppoa ohittaa 

se kritiikki, mitä buureja kohtaan oli aiemmin esitetty. Tätä kuvattiin Kuvalehden A-sar-

jan artikkelissa, missä buurien uskonnollisuus toimi selkeänä kilpenä: 

Huolimatta monista puutteistaan ja virheistään ovat buurit kuitenkin us-

konnollista kansaa, protestantteja, niin kuin kansa emämaassa Hollanissa-

kin.130 

Esimerkiksi orjuutta harjoitettiin englantilaisten hillitsemistoimista huolimatta buurien 

toimesta Transvaalin alueella vuoteen 1870 saakka.131 Buurien epämieluisista tavoista 

mainittiin B-sarjan artikkelissa seuraavalla tavalla: 

Syystä moititaan buureja liian vanhoillisiksi ja suvaitsemattomiksi. Mutta 

toiselta puolen täytyy myöntää että valtiollisenkin vapauden edestä kan-

nattaa taistella. Vapaus on kalliimpi kuin rauha. ”On parempi kuolla, kuin 

elää isänmaassa joka ei ole vapaa”, lausui Transvaalin kansaneduskunta 

julistaessaan sodan, johon Transvaal oli pakoitettu.132 

Buurien rajumpi kritisoiminen olisi helposti vähentänyt Kuvalehden lukijoiden tarjoamaa 

sympatiaa buureja kohtaan, joten siitä jättäydyttiin. Kuvalehden tavoitteisiin sopivam-

maksi nähtiinkin buurien isänmaallisuuden ja uskonnollisuuden korostaminen. Näitä 

 
129 KK-B, 11/1899: ”Etelä-Afrikan buurit.” 
130 KK 3/1900: ”Buurit veisaamassa ennen taistelua.” 
131 Morton 1992, 99. 
132 KK-B 11/1899: ”Etelä-Afrikan buurit.” 
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korostamalla buureista luotiin sivistynyt kuva, ja heidän taistelunsa vaikutti oikeutetulta 

ja tuen antamisen arvoiselta.  

 

2.4 ”Me vastaan he” – buurit eurooppalaisten sympatian kohteena 

Kyläkirjaston Kuvalehdessä buurit olivat selkeästi erilaisessa asemassa kuin muut Afrikan 

mantereella asuneet kansat. Kuvalehden teksteistä nousi ilmi se käsitys, ettei buureja 

nähty samanlaisina afrikkalaisina, kuten tutkielmani ensimmäisessä luvussa esittelemäni 

ihmiset. Jotta buurien taistelut englantilaisia vastaan voitiin oikeuttaa, Kuvalehden ar-

tikkeleissa tuli korostaa buurien eurooppalaisia juuria. Vaikka buurit asuivat Afrikan 

mantereella, olivat he silti eurooppalaisia.  

Tämä huomioon ottaen oli selkeää, miksi Kyläkirjaston Kuvalehden buureista luoma 

kuva oli paljon positiivisempi kuin muista afrikkalaisista kansoista luodut kuvat. Käytän 

termiä luodut tarkoituksellisesti, sillä kirjoittajien tekstit perustuivat parhaassakin ta-

pauksessa äärimmäiseen yleistämiseen. Buurit olivat osa ”meitä”, kun taas kaikki loput 

Kuvalehdessä esitellyt kansat olivat enemmän tai vähemmän ”muita”. Kuvalehden artik-

kelien kirjoittajat saattoivat nähdä itsensä buureissa, mutta muut afrikkalaiset eivät he-

rättäneet samanlaista veljeyden tunnetta. 

Buurit herättivät Kuvalehden artikkeleissa myötätuntoa myös sen vuoksi, että hekin oli-

vat pienehkö protestanttinen kansa, jonka itsenäistä asemaa uhkasi suurvalta. Kyläkir-

jaston Kuvalehden artikkelien kirjoittajat näkivät buureissa 1800-luvun lopun Suomen 

kansan. Tämän vuoksi buurien negatiiviseksi nähdyt ominaisuudet kuitattiin olankohau-

tuksella, vaikka muita afrikkalaisia kuvatessa näihin kiinnitettiin tarkempaa huomiota. 

Buurien eurooppalainen tausta ja kristityn kansan maine selittivät sitä, miksi buurien 

taistelu englantilaisia vastaan oli oikeutettua, mutta esimerkiksi ”kabyylien” taistelu 

ranskalaisia vastaan ei ollut oikeutettua. Englantilaisten hyökkäys buureja vastaan oli 

hyökkäys eurooppalaista ”veljeskansaa” vastaan. Ensimmäisessä luvussa esittelemäni 

ihmiset eivät kuuluneet tähän joukkoon. ”Kabyylit” ja buurit olivat esimerkkejä myös 

siitä, että pelkästään ihonväri ei selittänyt Kuvalehden suhtautumista kansoihin. Tär-

keintä Kuvalehden artikkelien kirjoittajille oli eurooppalainen kristinusko. 
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Buureja ja muita afrikkalaisia kansoja yhdisti kuitenkin yksi asia, jota Kuvalehden esityk-

sissä ei tuomittu. Orjuuttamista instituutiona tai yhteiskunnassa olevana luokkana ei ar-

tikkeleissa kauhisteltu. Orjakauppaa yksinään käsitelleessä artikkelissa kauppaan liitty-

neet ihmiset tuomittiin, mutta muissa artikkeleissa orjuuden olemassaolo yhteiskun-

nassa esitettiin vallitsevana tilana. Toisessa buureja käsitelleessä artikkelissa kirjoittaja 

mainitsi Englannin estäneen buurien orjienpidon, mutta kirjoittaja ei kertonut oliko or-

juus instituutiona kaikonnut buurien keskuudesta kokonaan. Kirjoittaja ei myöskään tuo-

minnut orjien käyttämistä, vaan totesi buureilla olleen oikeus järjestää yhteiskuntansa 

sillä tavalla kuin he halusivat.  

Buurien kannattaminen istui ajan yleiseen eurooppalaiseen ilmapiiriin. Syyt buurimyön-

teisyydelle kuitenkin vaihtelivat paljon. Suomalaiset näkivät oman itsenäisyystaistelunsa 

buureissa. Ranska ja Saksa taas omaksuivat buurimyönteisyyden voidakseen kritisoida 

Englannin siirtomaapolitiikkaa.133 Kritisoimalla Englantia he saattoivat kääntää huomion 

pois heidän omista toimistaan Afrikassa.   

 
133 Särkkä 2007, 94. 
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Loppulause 

Kyläkirjaston Kuvalehdessä ilmestyi yhteensä 15 artikkelia, jotka sopivat tämän tutkiel-

man rajaukseen. Valtaosa näistä artikkeleista käsitteli muita afrikkalaisia ”kansoja” kuin 

buureja. Materiaali oli pääsääntöisesti tuntemattomien kirjoittajien tuottamaa ja epä-

selväksi jäikin, olivatko artikkelien kirjoittajat itse edes käyneet niiden ”kansojen” luona, 

keiden elämästä he Kuvalehteen kirjoittivat. Suurin osa afrikkalaisia käsitelleistä artikke-

leista oli luultavasti käännösmateriaalia, joka saattoi pohjautua Afrikassa matkanneiden 

eurooppalaisten matkakirjallisuuslähteisiin. Vaikka artikkelit olisivatkin olleet Afrikassa 

käyneiden eurooppalaisten tuotosta, ei sillä olisi ollut Kuvalehden lukijalle väliä. Asian-

tuntija-asemaan identifioitunut Kuvalehti piti sisällään lukijan mielestä faktatietoa, joten 

Kuvalehden lukijalle tuskin heräsi kysymystä siitä, oliko artikkelin kirjoittaja oikeasti käy-

nyt Afrikassa. 

Yleistämistä täynnä olleet kuvaukset afrikkalaisista tuottivat joka tapauksessa todelli-

suutta väärentäneen kuvan lukijalle. Kyläkirjaston Kuvalehden luoma kuva ensimmäi-

sessä luvussa esitellyiksi tulluista afrikkalaisista oli hyvin yksitoikkoinen. Kuvauksissa 

toistuivat termit kuten ”raaka”, ”julma” ja ”villi”. Muita toistuvia ominaisuuksia, joita 

afrikkalaisille annettiin, olivat ”huoleton” ja tämän negatiivisena synonyyminä toiminut 

”laiska”. Toisinaan artikkelien kirjoittajat perustelivat, mitä he tarkoittivat näillä ter-

meillä, mutta useimmiten kirjoittajat tyytyivät uskomaan, että lukijat itse tiesivät, mitä 

nämä termit tarkoittivat. Näin ollen he eivät aina antaneet esimerkkejä sille, miksi jotkut 

afrikkalaiset saivat nämä piirteet. 

Näillä termeillä afrikkalaisten kuvaaminen tuki sitä kuvaa, mitä afrikkalaisista ylipäätään 

Euroopassa levitettiin 1800-luvun lopussa. Afrikkalaisille annetut ominaisuudet riippui-

vat siitä, millaisina heidät haluttiin Euroopassa nähdä. 1800-luvulla negatiiviset ominai-

suudet nostivat päätään, sillä viholliskuvien luominen oikeutti Afrikan alueiden valtaa-

misen siirtomaaksi. Kuvalehdessä afrikkalaisten kuvaukset heijastivat etenkin sitä, 

kuinka hyvin eurooppalaisten levittämä kristinusko oli otettu alueella vastaan. Myös 

kulttuurisesti läheisen Saksan siirtomaatoimet esitettiin kunniallisena ja heidän valtaa-

man siirtomaa-alueen asukkaat esitettiin tyytyväisenä tilanteeseen. 
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Eteläisessä Afrikassa asuneet buurit eivät saaneet aiemmin mainitsemiani ominaisuuk-

sia. Buurien kansalliset ominaisuudet luotiin korostamalla sitä, kuinka erilaisia he olivat 

ahneisiin englantilaisiin ja alueen alkuperäisväestöön verrattuna. Buurit nähtiin ahke-

rina ja heidän protestanttista taustaansa korostettiin paljon. Myös heidän eurooppalai-

set sukujuurensa nostettiin artikkeleissa esiin. Kuvalehden artikkeleissa buureja ei nähty 

afrikkalaisina, vaan he olivat eurooppalainen kansa, joka oli luonut itselleen elintilaa Af-

rikasta.  

Kyläkirjaston Kuvalehden artikkeleista ei noussut esiin vain siirtomaavallan hyväksyntä, 

vaan eurooppalaisten siirtomaavalta nähtiin artikkeleissa oikeutetuksi. Kristittyjen eu-

rooppalaisten ylivertainen asema oikeutti alueiden valtaamisen itselleen. Taloudellista 

hyötymistä siirtomaista ei nostettu Kuvalehden artikkeleissa esiin. Kirjoittajat keskittyi-

vät sen sijaan korostamaan englantilaisten ja ranskalaisten suorittamaa sivistystyötä, eli 

kristinuskon levittämistä Afrikassa. Kristinuskon rooli sivistyksen mittarina lausuttiin Ku-

valehdessä ääneen, joten eurooppalaisten mahdollisesti tuomittavaksi nähdyt teot voi-

tiin ohittaa, kunhan he ”sivistivät” paikallisia asukkaita samalla. 

Kyläkirjaston Kuvalehden esittämä mielikuva afrikkalaisista sisälsi samanlaisia ominai-

suuksia kuin muussa suomalaisessa lehdistössä esiintyneet kuvaukset afrikkalaisista. 

Näin ollen Kuvalehti yhdessä muun lehdistön kanssa loi suomalaisille mielikuvan Afri-

kasta vaarallisena maanosana, joka piti kuitenkin sisällään valonpilkahduksia. Lähetys-

saarnaajien työ Afrikassa oli esillä useassa artikkelissa, joten Kuvalehden lukija saattoi 

myös ajatella maanosan muuttuvan tulevaisuudessa enemmän Madagaskarin kal-

taiseksi, eli Kuvalehden terminologiaa lainatakseni vähemmän ”raa’aksi”. 

Olen tässä tutkielmassa tuonut esiin Kyläkirjaston Kuvalehden välittämää Afrikka-kuvaa. 

Afrikkalaiset eivät kuitenkaan olleet ainoita ihmisryhmiä, joista Kuvalehdessä kirjoitet-

tiin. Kuvalehden materiaali sisälsi paljon eri maanosien ihmisryhmien kuvauksia. Ihmis-

ryhmien kuvauksien lisäksi Kuvalehdessä julkaistiin esimerkiksi kotimaan politiikkaan 

kantaa ottavia artikkeleita. Kyläkirjaston Kuvalehti tarjoaakin monipuolisen lähdemate-

riaalin esimerkiksi jälkikolonialistiselle tai aatehistorialliselle jatkotutkimukselle. 
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Liitteet 

Liite 1. Piirroskuva kahdesta ”abessiniläisestä”. Ilmestyi Kyläkirjaston Kuvalehden A-sar-

jan vuoden 1878 artikkelit kokoavassa julkaisussa sivulla 93. 
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Liite 2. ”Somalien” elämää esitellyt piirros. Ilmestyi Kyläkirjaston Kuvalehden A-sarjan 

vuoden 1893 artikkelit kokoavassa julkaisussa sivulla 127. 

 

 


	Johdanto
	1. Raakuuden tyyssija – tummaihoiset afrikkalaiset ja ”kabyylit”
	1.1 Nähtävä erilaisuus – tummaihoisten afrikkalaisten ja ”kabyylien” ulkonäön kuvaukset
	1.2 Luontaisesti julma – Kyläkirjaston Kuvalehden luonteenpiirteiden esitykset
	1.3 Huoletonta sotaa – tummaihoisten afrikkalaisten ja ”kabyylien” elintapojen esitykset
	1.4 Sivistystyön tarpeellisuus pakanallisessa Afrikassa
	1.5 Osa elämää? – Orjuus Kyläkirjaston Kuvalehdessä
	1.6 ”Me ja muut” – Kyläkirjaston Kuvalehden luoma kuva tummaihoisista afrikkalaisista ja ”kabyyleista”

	2. Kristitty kansa pulassa – eteläisen Afrikan buurit
	2.1 Buurien taistelu itsenäisyyden puolesta
	2.2 Aina valppaana – buurien luonne ja elämäntavat
	2.3 Kristittyjen koettelemus – buurien sivistys ja kristinusko
	2.4 ”Me vastaan he” – buurit eurooppalaisten sympatian kohteena

	Loppulause
	Lähteet ja tutkimuskirjallisuus
	Liitteet

