Kertomus

Suomen Evankelis-Luteerilaisen

synnystä ja vaikutuksesta
vuoden 1889 loppuun.

Helsingissä,
J. SimeUuksen perillisten kirjapaino-osakeyhtiö,
18 9 0.

l\mi Suomen Evank.-Lut. Pyhäkoulu- Yhdistyksen Johtokunta Yhdistyksen sääntöjen 7:n pykälän mukaan tässä antaa ensimäisen kerran kertomuksen vaikutuksestansa, se eroaa tavallisista
vuosikertomuksista siinä että se käsittää pitemmän
kuin vuoden ajan ja jakautuu kahteen osaan, joista
edellinen koskee Yhdistyksen syntyä ja vaikutusta
Yhdistyksen perustavaan kokoukseen asti Elok. v.
1888 ja jälkimäinen sen vaikutusta edelleen 1889

vuoden loppuun saakka.

I.

Se kertomus, jonka väliaikaisen johtokunnan
puolesta pastori A. Lönnroth esitteli Tampereella
pidetyssä perustavassa kokouksessa, oli näin kuuluva
Iloa ja kehoitusta herättävä seikka on tosin se
rakkaus ja innostus kristilliseen pyhäkouluun mikä
meidänkin maassa on huomattu, erittäinkin nykyaikaan, jolloin hengellisellä alalla ahkerasti toimitaan vastaiseenkin suuntaan. Lasten aikainen opettaminen ja kasvattaminen Jumalalliseen totuuteen
ja sanaan, joka on jalkaimme kynttilä ja valkeus
tiellämme, on kasvanneitten mitä suurin velvollisuus meidän aikakautena, jolloin vihollinen monella
:
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eri tavalla koettaa kylvää ohdakkeita nuorten sy-

dämiin.
Tästä vakuutettuina ja huomaten monelta taholta sekä pappein että maallikkojen toivovan jon-

kunmoista yhteyttä pyhäkouluharfastajien välille
eri paikkakunnissa maassamme, päättivät ne sunnuntaikouluystävät Helsingissä, miehet ja naiset,
jotka muutamia vuosia olivat työskennelleet kaupunkilähetyksen pyhäkouluissa, ottaaksensa mainitun asian lähemmin tarkastaaksensa ja kokoontuivat kokoukseen keväällä 1886, jossa yksimielisesti
katsottiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi perustaa
Evankelis Luteerilainen sunnuntaikoulu-yhdistys,
jonka tarkoituksena olisi kansankirkkomme nojassa
olla kehoittava ja vahvistava side pyhäkoulun alalla
toimiville maamme eri seurakunnissa. Tämän johdosta valittiin komitea toimittamaan sääntöjä aiotulle yhdistykselle, johon tuli kuulumaan seurakunnan kirkkoherra, provasti A. W. Lyra, jonka
kokemus ja ansiot pyhäkoulualalla olivat tunnetut; pastori A. Lönnroth ennenmainittujen kaupunkilähetyksen sunnuntaikoulujen esimies jakonsistorinamanuensi E. af Forselles, viikkokokousten johtaja, sekä protokollasihteeri E. A. Forsell,
rouva Z. Lindh ja neidit Hilda Granstedt sekä
Viktoria Laurell, luokkaopettajia sunnuntaikoulu-

toimessa.

Komitean tekemä sääntöehdoitus hyväksyttiin
uudessa kokouksessa ja määrättiin komitea vielä:
l:o säännöille toimittamaan armollista vahvistusta ;

2:o tämän saatua sopivalla tavalla yleisölle julkaisemaan säännöt ja jäsenkirjoituslistoja levittämään;

o

3:o listojen takaisin saavuttua kutsumaan yhdistyksen kokoon perustavaan kokoukseen ja siihen
saakka väliaikaisena toimikuntana pitämään liuolta
yhdistyksen asioista.
Tämän johdosta painatti ja levitti toimikunta
heinäkuussa 1887 näin kuuluvan kehoituksen Suomen kristilliselle yleisölle, jota seurasi yhdistyksen
armossa vahvistetut säännöt ynnä jäsenkirjoituslistat,
mikä kehoitus lähetettiin kaikkein maamme seurakuntain papistolle, erityisille sunnuntaikoulua harrastaville maallikoille sekä kansakouluopettajille:
„Sitte kun asianomainen lupa on saatu Suomen
Evankelis-Luteer Haisen sunnuntaikoulu-yhtiön perustamiseen ja Keisarillinen •Majesteetti armollisesti on vahvistanut yhtiön tähän liitetyt säännöt, pyytävät allekirjoittaneet saadakseen kutsua
yhtiön osallisuuteen maamme pyhäkoulu-asiaa harrastavia kristityltä kuin myös ennaltaan ehkä olemassa olevia paikallisia pyhäkoulu-yhtiöitä ja yksityisiä pyhäkouluja.
Kristillisen pyhäkoulun alku on etsittävä kaukaisista ajoista. Jo toisen vuosisadan kuluessa,
noin 180 v. Kr. s. j., syntyi kristillisessä seurakunnassa kouluja lasten opettamista varten sapatinpäivinä. Nämä koulut huomattiin niin hyödyllisiksi, että niitä enenemistänsä eneni seuraavina neljänä vuosisatoina. Mutta kuudennen vuosisadan
loppupuolella tuo toimi vähittäin joutui unohduksiin ja laiminlyötiin yhä enemmän sinä pimeyden
ja kirkollisen rappeutumisen aikakautena joka sitte
alkoi, kun valo yhä enemmän peitettiin inhimillisillä säännöillä ja elämän sana sysättiin syrjälle
ihmisten keksimillä käskyillä. Vasta kuudennentoista vuosisadan uskonpuhdistuksella koitti pyhä-
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koulullekin toivehikkaampi tulevaisuus. Vuonna
1527 Martti Luteerus perusti tunnetut pyhäkoulunsa Wittenbergissä, kutsuen nuoren kansan kokoon pyhissä totuuksissa opetettavaksi. Tätä tapaa
noudattivat sitte uskovaiset opettajat Luteerilaisessa kirkossa, tuottaen siten sille runsaan siunauksen. Vuonna 1560 John Knox pani toimeen pyhäkouluja Skottlandissa, ja vuonoa 1580 arkkipiispa
Kaarlo Borromeo perusti useita semmoisia kouluja
Pohjois-Italiassa, jonka jälkeen pyhäkoulutoimi vähittäin yhä enemmän levisi Europan maissa suureksi hyödyksi ja siunaukseksi joka paikassa, missä
opettaminen tapahtui hengessä ja totuudessa.
Lasten opettaminen Kristuksen uskoon ja tuntemiseen on jokaiselle kristitylle kalliina velvollisuutena. Vapahtaja on itse siitä määrännyt, antaessaan opetuslapsillensa käskyn: „Menkäät siis ja
tehkäät kaikki kansa minun opetuslapsikseni, kastaen heitä nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen
ja opettaen heitä pitämään kaikki kuin minä olen
teille käskenyt." (Math. 28: 19, 20). Ja kun Jesus kutsui lapset luoksensa, siunaten heitä senkaltaisina, joiden taivaan valtakunta on, niin Hän
sillä ei ainoastaan ole kehoittanut meitä pyhässä
kasteessa tuomaan lapset tykönsä, vaan myöskin
edelleen Jumalan sanan opettamisella saattamaan
heitä Hänen luoksensa.
Erittäinkin nyky-aikana, kun epäusko ja Jumalan kieltäminen yhä enemmän uhkaavat uurtaa
piplian-kristillisen uskonelämän perustuksia, ilmaantuu välttämättömänä tarpeena aikaisin opettaa kasvavalle kansalle jumalallinen totuus. Että lasten
sydämet, ennen kuin ne ovat uskottomuudessa kovettuneet, taivutettaisiin sen Vapahtajan puoleen,
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joka yksin voi suojella heitä elämän kiusauksissa
ja varjella heitä erehtymisestä ja lankeemisesta,
täytyy olla jokaisen kristityn hartaana toivomuksena. Sentähden kristillinen pyhäkoulu, joka on
tehtäväksensä asettanut tämän korkean tarkoitusperän toteuttamisen, tähän aikaan miltfei koko kristikunnassa on saavuttanut ennen aavistamattoman
kehityksen kannan, niin että se, yhä lämpimämmän
ja innokkaamman harrastuksen esineenä, tätä nykyä on kotimaisen lähetystoimen tärkeimpiä haaroja.
Myös meidänkin maassamme pyhäkoulutoimella
vanhoista ajoista saakka on syvät juuret, ja monessa
kohdin sekä seurakuntain papiston että Jumalan
valtakuntaa rakastavaan maallikkojen seassa tätä
kristillistä tointa lämpimästi harrastetaan ja uutterasti harjoitetaan.
Yhdistävän ja elähyttävän yhteisvaikutuksen
puute pyhäkoulun alalla työskentelevien välillä meidän maassamme lienee kuitenkin katsottava epäsuotuisaksi sen kehittymiselle, ja tämän puutteen poistamiseksi, josta hartaita toivomuksia on eri maamme osissa lausuttu, Evankelis-Luteerilainen sunnuntaikoulu-yhtiö on toimeen pantu.
Liittyminen yhtiöön tapahtuu siten että nimi,
ammatti, selvä asunnon osoite ja maksun määrä
kirjoitetaan myötäseuraavaan listaan, joka suosiollisesti lähetettäköön takaisin jollekulle allekirjoittaneista, (nimet siv. 2 luetellut), osoitteella Helsinkiin, ennen tämän vuoden loppua, jonka jälkeen
yhtiö sanomalehti-ilmoituksella kutsutaan yleiseen
kokoukseen. Pyydetään myös kutakin listan vastaanottajaa hyväntahtoisesti antamaan tilaisuutta
asiaa harrastaville henkilöille kirjoittamaan itsensä
yhtiön jäseniksi".
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Takaisin saapuneitten listain mukaan on jäseniksi kirjoituttanut yhteensä 586 henkeä, nimittäin 365 miestä ja 221 naista.
Näistä on 20 vakinaista jäsentä, joista 13 ovat
pappismiehiä, 2 maallikkoa ja 5 naista. Toiset, nimittäin 350 miestä (joista 86 ovat pappia) ja 216
naista maksavat maksunsa vuosittain.
Jäsenmaksunsa ovat toimikunnalle lähettäneet
18 vakinaista jäsentä ja 490 vuosittain maksavaa,
jotapaitsi noin 60 henkeä, näistäkin muutamat pappia, ovat lähettäneet satunnaisia lahjoja, koska eivät ole tahtoneet sitoutua jäseniksi, vaan kuitenkin auttaa itse asiaa.
Kolehtirahaa, johon yhdistys 3 pykäleensä mukaan on oikeutettu, ei ole vielä tänä vuonna kerennyt tulla.
Että väliaikainen toimikunta vasta nyt on vel-

vollisuutensa täyttänyt perustavan kokouksen kokoonkutsumisen suhteen, riippuu siitä, että toimikunta yhdistyksen hyväksi on tahtonut valmistaa
Suomen kokoontuneelle papistolle tilaisuutta samassa ottamaan osaa Evankelis-Luteerilaisen sunnuntaikouluyhdistyksen perustavaan kokoukseen.
Yhdistyksen toivo rakkaasen ja hartaasen myötävaikutukseen maamme papiston puolelta, jonka ansiot kansamme opetuksessa ja kasvattamisessa ovat
isänmaan ajantietoihin piirretyt, on jo yhdistyksen
säännöissä lausuttu ja mainittakoon vielä tässäkin.
Kun väliaikainen toimikunta nyt pyytämällä
tilivapautta toimestaan työnsä päättää, olkoon se
harras toivo ja rukous lausuttu, että Evankelis-Luteerilainen sunnuntaikouluyhdistys ei olisi ihmistoimi, vaan Hänen tekemä, Joka oli, Joka on ja Joka
oleva on, Hänen, Jonka ijankaikkisesta vapahtaja-
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rakkaudesta ristinkuolemaan saakka hengessä ja
totuudessa työskentelevä pyhäkoulu on oleva elävänä todistuksena seurakunnassa.

11.
Yhdistyksen perustava kokous pidettiin yhteydessä Tampereen pappeinkokouksen kanssa 23 / 1888.
Läsnä oli noin 70 henkeä, joista 25 pappia. Kokouksen avasi tilaisuuteen sovitetulla rukouksella
ja puheella provasti Lyra, jonka jälkeen edellä oleva
kertomus Yhdistyksen synnystä ja vaikutuksesta
luettiin sekä johtokunnan ja tilintarkastajien vaali
toimitettiin.
Johtokunnan tärkeimpänä tehtävänä on ollut
tehdä pyhäkouluasia laajemmissa piireissä tunnetuksi sekä herättää harrastusta tämän siunausta
tuottavan toimen hyväksi. Tämän tarkoitusperän
saavuttamiseksi on johtokunta käyttänyt useampia
keinoja.
Ennen kaikkea on johtokunta mielihyvällä tahtonut noudattaa Tampereen perustavassa kokouksessa lausuttua toivomusta, että se „ryhtyisi tarpeellisiin toimiin perustaakseen sellaisen kuukauslehden, joka pääasiallisesti tarkoittaisi pyhäkouluopettajien kehittämistä". Pitkien ja vilkkaiden keskustelujen perästä päätti johtokunta syksyllä 1888
seuraavan vuoden alusta hankkia suomen ja ruotsin kielellä lehden, jonka „ennen kaikkea tulisi olla
avuksi sunnuntaikouluopettajille esittelemällä, mille
kannalle heidän tulee asettua oppilaittensa suhteen,
miten heidän tulee opettaa, kysymyksiä tehdä. y. m.

s
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Sitä paitse saisi siinä olla myöskin puhtaasti uskonnollisia hartauskirjoituksia sekä erittäin uutisia
maaseuduilta ja ulkomailta sunnuntaikoulua koskevista asioista, historiallisia tietoja sunnuntaikoulutyön edistymisestä eri maissa, ilmoituksia kirjastojen tilasta ynnä muista yksityisistä asioista". Tätä
ohjelmaa ovat koetelleet noudattaa viime vuoden
aikana 6 eri vihossa, joista jokainen on ollut noin
yhden painoarkin suuruinen, ilmestyneet pyhäkoululehti" ja „Söndagsskolebladet", joiden toimittajina; ovat olleet pastori A. Lönnroth ja maisteri
A. Haapanen. Näistä lehdistä, joihin ovat monet
arvoisat kansalaiset, varsinkin provastit Lyra ja
Sarlin sekä kirkkoherra Blomberg, antaneet arvokasta apuansa, on varsinkin Pyhäkoululehti saavuttanut kansalaisten puolelta verrattain suurta kannatusta, sillä sitä on tilattu noin 2,100 kappaletta,
joka määrä ei liene katsottava pieneksi lehden ensimaiseen vaikutusvuoteen nähden. Lehden kustantajana on ollut herra V. Söderström Porvoossa.
Johtokunta on tosin saanut useammilta eri tahoilta kehoituksia pyhäkouluja varten sopivan kirjallisuuden, niinkuin saarnatekstien selityskirjan ja
laulukirjan hankkimiseen, mutta katsoen Yhdistyksen vähäisiin rahavaroihin ei johtokunta vielä kuluneen vuoden aikana ole luullut voivansa noita
ystävällisiä kehoituksia noudattaa.
Johtokunnan kirjallisista toimista puhuttaessa
mainittakoon tässä vielä, että se vuoden alussa lähetti painetun kiertokirjeen kaikille Suomen evank.luteerilaisten seurakuntien kirkkoherroille ja kappeliseurakuntien papeille, jossa heitä pyydettiin rupeamaan Yhdistyksen asiamiehiksi ja hyväntahtoisesti noudattamaan niitä ohjeita, joita kiertokir-
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jeessä oli lueteltu. Vaikka tähän kiertokirjeesen
onkin tullut verrattain vähän vastauksia, toivoo johtokunta, että Suomen papisto entistä suuremmalla
innolla on kuluneen vuoden ajalla pyhäkoulu-asiaa
harrastanut. Ilolla tahtoo johtokunta vielä huomauttaa, että hippakuntien piispat tarkastusmatkoillansa ovat erityisellä painolla sulkeneet tämän
asian opettajien ja seurakuntalaisten huomioon.
Pyhäkouluasian elvyttämiseksi on myöskin pidetty keskustelu- ja hartauskokouksia eri paikoissa
maata. Suurenmoisin niistä oli epäilemättä yhteydessä piispantarkastuksen kanssa 25 ja 26 p. viime
kesäkuuta Jyväskylässä pidetty. Hippakunnan piispa
Alopaeus avasi kokouksen, provasti Lyra oli puheenjohtajana ja rehtori Kahelin varapuheenjohtajana; läsnä oli noin 20 pappia, monta sekä oppiettä kansa- ja pyhäkoulunopettajaa useista KeskiSuomen seurakunnista sekä muuta yleisöä arviolta
noin 350 henkeä. Siinä keskustelluista kysymyksistä koskivat muutamat välittömästi, muutamat
välillisesti pyhäkouluasiaa. Tässä, samoin kuin keskustelukokouksissa Savonlinnassa 2i/å B9, Liperissä
27
/ 8 89, Sortavalassa
ja Wiipurissa 9/ 9 1889, joista
on ollut tarkempi kertomus Yhdistyksen lehdissä
luettavana, perustettiin piiriyhdistyksiä sekä valittiin niihin johtokunnat pyhäkouluasian kuntoonpanemista varten kukin paikkakunnassansa. Alun
kaikkien näiden kokousten pitämiseen oli pannut
kirkkoherra A. O. Blomberg.
Paitsi keskustelukokouksia on toimeen pantu
myöskin saman tarkoitusperän saavuttamiseksi esitelmiä pyhäkoulu-alalle kuuluvista asioista. Semmoisia ovat pitäneet provasti Lyra Tampereen ja
kirkkoherra Blomberg Kuopion pappeinkokouksessa
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vv. 1888 ja 1889, joissa paitse lukuisaa yleisöä enem100 kokouksessa läsnä ollutta pappia oli
niitä kuulemassa. Sitä paitse piti prov. Lyra äsmän kuin

ken mainitussa Jyväskylän ja prov. Sarlin viime
kesänä 1889 Valkealassa pidetyssä lähetyskokouksessa sekä provasti Arppe Wiipurin keskustelukokouksessa esitelmän samalta alalta.

Voidaksensa herättää harrastusta pyhäkouluasian hyväksi niin laajoissa piireissä kuin mahdollista on johtokunta toimeenpannut myös pyhäkoulusaarnoja useissa seurakunnissa maamme eri osissa.
Kirkkoherra Blomberg on siinä tarkoituksessa matkustanut viime elokuun lopussa ja syyskuun alussa
Savonlinnassa, Liperissä, Bääkkylässä, Sortavalassa,
Wiipurissa ja täällä Helsingissä; pastori Auvinen
taas viime heinä- ja elokuun aikana Tampereella,

Turussa, Hämeenlinnassa, Hollolan Lahdessa, Jaalassa, Lappeenrannassa, Wiipurin läänin Uudellakirkolla, Pietarissa, Kurkijoella, Jaakkimassa ja Impilahdella; sekä pastori Emil Muren viime joulukuussa
Kärkölässä, Lammilla, Koskella ja Hollolassa suullisesti seurakuntalaisille heidän kirkoissansa selittämässä, yhteydessä saarnan kanssa, pyhäkouluasian
tärkeyttä. Johtokunnan on ilolla mainittava, että
pastorinvirastot kaikissa edellä luetelluissa seurakunnissa suosiollisesti valmistivat saarnamiehille
tilaisuuden puhumaan seurakuntalaisille ja kantamaan kolehtia Yhdistyksen tarkoitukseen.
Jälempänä oleva rahaston hoitajan antama tili
osoittaa, ettei Yhdistyksen rahavarat suinkaan ole
suuret. Maan hallitukselle on lausuminen nöyrin
kiitos siitä että se on antanut Yhdistykselle luvan
kantaa vuosittain Suomen kaikissa evank.-luteerilaisissa seurakunnissa l:nä sunnuntaina Loppiai-
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sesta kolehdin Yhdistyksen hyväksi. Vaikkapa silloisen kylmän vuodenajan vuoksi kirkossa kävijöiden luku lieneekin katsottava tavallista pienemmäksi, niin ettei voi toivoakaan niin suurta kolehtia kuin lämpimänä vuoden aikana, lisää tuo kolehti
kuitenkin melkoisessa määrässä Yhdistyksen tuloja

semminkin jos arv. saamamiehet saarnaansa liittävät joitakuita sopivia sanoja pyhäkoulun tärkeästä
tehtävästä.
Yhteydessä tämän kanssa tahtoo johtokunta
myöskin kiitollisuudella mainita, että tuomioprovasti A. G. Borg-vainaja, pyhäkoulujen harras ystävä ja toimeenpanija, oli eläessään määrännyt Suomeen vasfedes perustettavalle Pyhäkouluyhdistykselle loodallisen pyhäkoulualalle kuuluvia kirjasia,
jotka johtokunta viime syksynä on saanut Kuopiosta vastaanottaa.

Johtokunta saa myös iloksensa julaista sen
raavassa määrässä

Kotimaista pyhäkoulutiiastoa.
Kuopion hippakimta.
J. Tuomioprovastikunta.
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ae

Kuopion kaupunki
~

maaseurakunta....

■

2

6

110

103

180
110
35

5,150

Karttula
55
Maaninka
25
30
Tuusniemi
Nilsiä
90
?
Juvankosken tehtaan seurakunta
Lapinlahti
44
lisalmi ja Eutakko
111
Kiuruvesi
20
ja
Pielavesi
Keitele
67
Rautalampi
82
......

Wesanto

2 O

19
22

35
?
?

900

800
850

2,145
?

71

850

194

1,888

30
67
120
22

400

1,200

2,000
520

?
974
Hankasalmi
Suonenjoki
36
45
800
Leppävirta
95 157 2,000
?
?
Warkauden tehtaan seurakunta ?
Summa 801 1,072 20,587
-
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11. Karjalan ala-provastikunta.
Kesälahti
Rääkkylä

24

Kitee

56
53

613
900

70

105

?

Pälkjärvi
11
Tohmajärvi
35
Wärtsilän tehtaan seurakunta
1
Kiihtelysvaara
19
?
Ilomantsi
?
Eno
Summa 160

18

200

84
2

850
45

?

38
62

1,600

39
457

4,808

111. Karjalan ylä-provastikunta.
Kontiolahti
44
97
kaupunki
Joensuun
2
9
Liperi
31
,
87
Kuusjärvi
15
27
Polvijärvi
16
28
Kaavi
42 103
Juuka
40
68
Pielisjärvi
78
39
Nurmes
79
38
12
Rautavaara
22
Summa 279 598
IV. Kajaanin provastikunia.
Sotkamossa on 1 tai useampi kin
?
?
kerissänsä
Kuhmonniemi
62
48
?
Hyrynsalmi
7
?
Ristijärvi
4
Suomussalmella 2 å 3 joka kin?
?
kerissä

?

600

1,427
90
923

660
350
1,230
?

1,755
1,200
?

7,635

?

684
?
?

?

16
Puolanko

?

?

29
12

Säräisniemi
Paltamo

?
Kajaanan kaupunki
19
maaseurakunta
Summa 119
•

•

•

?

?

298

24

350

?

?

?

~

86

300
1,632

V. Kalajoen
11
5
6
24
20

Kalajoki
Rautio

Alavieska
Ylivieska

Evijärvi
Nivala
Reisjärvi
Haapajärvi
Pyhäjärvi
Kärsämäki
Haapavesi

»

-

Oulainen
•

Summa

6
?

100
180

?

300

?

?

10

22

?

?

?

?

1

1

?

?

20

20
60

25

Pyhäjoki
Merijärvi

165

?

30
?

300

1,000

?

?

?

?

?
?

?

?

?

122

109

2,075

?

?

'?

6?

?

6
8
4

?

?

?

?

4

?

3

?

?

3
25
5

?

?

?

?

?

?

VI. Raahen
Raahen kaupunki
Sälöisten pitäjä
Salon kappeli
Wihanti
Luoto

Siikajoki
Revolahti
Raavola
Ranttila

■
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Piippola
Pulkkila

6
6
12

Kestilä

Summa
F/2.

84

?

?

?

?

?

?

4

?

Oulun

Liminka
Lumijoki
Tyrnävä
Temmes
Kempele
Oulun kaupunki
maaseurakunta
Oulunsalo
Muhos
Utajärvi
Kiiminki
Ylikiiminki
Haukipudas

?

?

?

8

?

?

?

?

?

4
2

?

?

2

?

?

17

?

259

?

?

?

H
11
5
6

?

?

26
13

?

?

15

„

Summa

?

?

12

11
21

22

50
70
150
150
120

?

?

?

?

?

?

?

?

90

859

Ii

Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo

60

96

?

VIII. Kemijärven
Kemin pitäjä
~

9

?

?

?

?

2

2

15

kaupunki

Simo

Tervola
Alatornio
Tornion kaupunki
Karunki

?

?

?

?

12

20

150

?

?

?

?

?

?

2

18

Ylitornio

?

2

?

Turtola

?

?

?

Kolari
Rovaniemi
Kemijärvi
Kuolajärvi

?

2
4

180

2
?

?

?

?

?

?

25

30

Summa

35

380

IX. Lajrin
Sodankylä
Kittilä
Muonionniska
Enontekiäinen
Utsjoki
Inari

Summa

?

?

?

?

?

?

80

3

3

?

?

?

?

?

?

1

1
4

?

4

80

„Tässä yllä olevat tilastolliset tiedot ovat otetut niistä virallisista ilmoituksista, jotka viime heinäkuulla ovat provastikunnista Tuomiokapituliin
lähetetyt. Mutta monesta seurakunnasta annetut
tiedot ovat niin vaillinaiset, ettei ole ollut mahdollista saada selville kuinka monta pyhäkoulua ja
opettajaa ja kuinka monta oppilasta on kouluissa
käynyt. Monestakaan seurakunnasta ei ole ilmoitettu muuta kuin joko pyhäkoulujen tai niiden
opettajain lukumäärä. Niin on esim, koko Raahen
provastikunnasta ilmoitettu ainoastansa kuinka
monta koulua seurakuntain itsekussakin kinkerikunnassa on olemassa. Hyvin useasta seurakunnasta muualtakin puuttuu aina joku yllä oleviin
sarekkeihin tuleva ilmoitus, varsinkin puuttuu monesta ilmoitus oppilasmäärästä. Onpa niinkin epämääräisiä ilmoituksia annettu, ettei tällaiseen tilas-
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tolliseen ilmoitukseen ole voitu niistä mitään merNiin esim. sanotaan Sotkamossa olevan pyhäkouluja yksi tai useampi aina kinkerikunnassaan;
Merijärvellä taaskin sanotaan olevan muutamia.
Pyhäjärvellä, Limingassa, Tyrnävällä, Temmeksessä
ja Kittilässä kuulutaan perustetun kouluja, vaan
ovat lakastuneet ja kituvaa elämää vaan elävät.
Vielä löytyy seurakuntia, joissa pyhäkoulut ovat
kokonansa lakanneet tai joihin niitä ei vielä ole
perustettukaan. Semmoisia ovat Juvankosken ja
Warkauden tehdasten seurakunnat, Puolanko, Kajaanan kaupunki, Oulainen, Pyhäjoki, Raahen kaupunki, Oulun kaupunki ja Oulunsalo, Taivalkoski,
Kuusamo, Kemin kaupunki, Tervola, Tornion kaupunki, Karunki, Turtola, Kemijärvi, Kuolajärvi, Sodankylä, Enontekiäinen ja Utsjoki. Näistä syistä
ovat edellä olevat tilastolliset laskutkin peräti vaillinaiset. Pyhä-kouluja ja pyhäkoulu-opettajia ynnä
oppilaita hippakunnassa on todellisuudessa paljon
enemmän kuin tästä luettelosta näkyy. Tämä luettelo oikeastansa ilmoittaa vain kuinka monesta
pyhäkoulusta, pyhäkouluopettajasta ja oppilaasta
on ilmoitettu, vaan ei kuinka monta niitä hippakunnassa löytyy. Mutta sittenkin voivat nämät
tilastolliset tiedot pyhäkoulutoimesta Kuopion hippakunnassa huvittaa jokaista pyhäkoulun ystävää
ja harrastajaa maassamme. Sillä huolimatta tuosta
vajavaisuudesta ilmoituksissa, saadaan kumminkin
nuo sievät luvut: 1,690 pyhäkoulua, 2,450 pyhäkouluopettajaa ja 38,056 oppilasta."
kitä.
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Porvoon liippakunta.

I.

%■ g

Tuomioprovastikunta.

&2

Porvoon kaup.-seurakunta
„

2
19
6
3
1
3
2

maaseurak.

Askola
Myrskylä
Artjärvi
Liljendal
Loviisan kaup.-seurak.
Lapptreski
•

•

•

?

•

Summa

11. Helsingin
Helsingin kaupunki (yhteensä)
Helsingin pitäjä
Mäntsälä
Tuusula
Nurmijärvi
Sipoo
Summa
111. litin
litti
Jaala
Elimäki
Anjala
Ruotsin-Pyhtää
Orimattila
Summa

•

••

•

IV.
Hauho
Luopioinen

36

&-g

S-

79

920
"200
104
20
53
23
?

1,399

46

745

4

125

30
23

436
203
570

?

?

11

114 2,079
25
16
22
4
?

540
305
500
106
?

28

582

95

2,033

22
14

380
350

Hollolan

21
Tuulos
Hollola

12

209

24

Nastola
Asikkala
Kärkölä
Lammi

21
1
6
14

533
520

Koski

?

Summa

50
142

335
?

114

2,519

Korpilahti

29

416

Jämsä

50

Kuhmoinen
Padasjoki
Petäjävesi

27

750
343

?

?

?

?

V.

Jämsän

Summa

VI. Jyväskylän
Jyväskylän kaup.-seurak
maaseurak.
Laukaa
Sumiainen
Uurainen
Saarijärvi
Karstula
Kivijärvi
Wiitasaari
Konginkangas
Pihtipudas

106

1,509

2

66
525

35

„

62 1,563
?
5
22
310
60 2,294

39

1,230

21

348

40

1,261

10

250

?

Summa

296 7,847

Yli. Heinolan provastikunta,
Heinolan kaup.-seurak.
1
maaseurak.
20
?
Hartola
~

?

12

300
<?

22
Joutsa

Leivonmäki

10
11

Luhanko

15

Sysmä

?

57

Summa

200
340
321
?

1,173

VIII. Mikkelin provastikunta.
Kristiina

?

?

Hirvensalmi

24

360

Kangasniemi
Mäntyharju
Mikkeli
Anttola

10

500

50

600

Summa

IX.

?

?

?

?

84

1,460

78
6
1
38

1,495

Juvan provastikunta.

Pieksämäki
Jäppilä
Haukivuori
Joroinen

•

-

261
22
988

Juva

?

?

Puumala

29

334

152

3,100

Summa

X.
Rantasalmi
Kangaslampi
Heinävesi
Kerimäki

Savonlinnan provastikunta.
75
8
•

Enonkoski

47
59
15
13
75

Savonranta
Sääminki
Savonlinnan kaup.-seurak.

?

Sulkava

Summa

1,056
90
940

1,173
129
250

1,490
?

27

735

319

5,863
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XI. Lappeenrannan provastikunta.
Suomenniemi
12
124
Taipalsaari
20
400
Lappeenrannan kaup.-seurak.
1
20
Lapvesi
45
540
Lemi
38
635
Savitaipale
18
415
Luumäki
389
39
"Walkeala
56 1,147
lumma 229 3,670
....

XII. Haminan provastikunta.
Haminan kaup.-seurak.
2
40
Vehkalahti
36 1.000
Wirolahti
338
20
?
Miehikkälä
?
Sippola
20
702
Kymi ja Kotka
10
225
?
Pyhtää
?
Suursaari ja Tytärsaari
4
119
Summa
92 2,424
Wiipurin
XIII.
pvovastikunta.
?
Wiipurin kaup.-seurak.
?
?
maaseurak.
9
Uusikirkko
900
68
Kuolemajärvi
6
100
Koivisto
30
375
Johannes
775
32
Säkkijärvi
?
45
Summa 181 2,150
XIV. Jääsken provastikunta.
Jääski
79J
39
Kirvu
54
771
~

■24
Joutseno

22

300

Euokolahti

70

1,095

Antrea

59
36

820

Muola

41

Heinjoki
Walkjärvi
Kivennapa

1,446
546

25

692

52

1,138

20
153

4,131

Eautjärvi
Summa

348
280 4,125

XV. Muolan
15
<■

Eautu

Summa

XVI. Käkisalmen
Eäisälä
Sakkola
Pyhäjärvi
Käkisalmen kaup.-seurak.
maaseurak.
Kaukola
„

Summa

309

22
34
11
1
16
17

440
490
240
17
120

101

1,307

?

XVII. Kurkijoen
Kurkijoki
Jaakkima
Parikkala

38
903
62 1,612
64 1,901

Hiitola

?

Summa

XVIII. Sortavalan
Uukuniemi
Euskeala
Sortavalan kaup.-seurak.
maaseurak.
~

?

164 4,416
23
19
1

482
421
20

80 1,000
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Impilahti
Soanlahti
Summa

20
610
10
98
153 2,631

Yleensä oli siis Porvoon hippakunnassa vuonna
1888, saatujen tietojen mukaan, 2,726 pyhäkoulua,
joissa kävi 53,836 lasta. Pyhäkoulujen koko lukumäärä kahdessa hippakunnassa on seuraannollisesti
4,416; niissä käyvien lasten lukumäärä 91,892. Tiedot Porvoon hippakunnasta on hyväntahtoisesti
toimittanut johtokunnan puheenjohtaja, prov. Lyra
sekä Kuopion hippakunnasta pastori A. F. Tikkanen.

Turun hippakunnasta ei johtokunnan vielä
ole onnistunut saada tilastollisia tietoja.
Kiitollisena ennen kaikkea Jumalaa kohtaan
tahtoo johtokunta lausua myös kiitollisuutensa
niille monille arvoisille kansalaisille, jotka Jumalan sanan perustuksella kansankirkkomme helmassa
työskentelevät suurta siunausta tuottavan pyhäkoulun alalla.

Taiil-u.
osoittava Evank.-luteerilaisen Pyhäkouluyhdistyksen tulot
ja menot kalenterivuosilta 1888 ja 1889.

Y. 1888.
Debet

Mainitun vuoden loppuun sisälletulleita vuosimaksuja yhdistyksen jäseniltä

3kf

Samalla ajalla suoritettuja maksuja
varsinaisesta jäsennyydestä sekä satunnaisia tuloja

„

577

571: 65.

Summa Smf 1,148: 65.
Kredit.

Kustannuksia yhdistyksen perustamisesta

Kustannuksia yhdistyksen aikakaus
kirjojen perustamiseksi
Kaikenlaisia pienempiä ulostekoja .
Säästöä Tammikuun 1 p. 1889.
Saatava Yhdyspankissa juoksevalla
tilillä
Rahaa kassassa
Summa

Sfof
„

„

228: 96.

57: 95.

4:

9fof

290: 91.

%r

800: 02.
57: 72.

„

tfnf 857:
9kf 1,148:

74.

65.
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V. 1889,
Debet:

Säästöä Tammikuun, Ip. 1889
Vuoden ajalla sisääntulleita vuosi-

9kf

....

maksuja yhdistyksen jäseniltä.

.

.

Kolehdit, varsinaisten jäsenien maksut ja satunnaiset tulot
Yhdistyksen aikakauskirjoista kus-

tantajalta
Korko juoksevalle tilille

„

„

857:

74,

260.
1,017: 96
313:

,

6: 52,

Summa

3kfi

2,455:

Palkkio yhdistyksen sihteerille....

iPmf

150:

22,

Kredit:

Toimituspalkkio yhdistyksen aikakauskirjoista
Muita kustannuksia niistä
Kiertokirjeiden painattaminen ja levittäminen, jäsenluettelot y. m. .
Matkakustannukset yhdistyksen matkustaville saarnaajille
Yhdistyksen sääntöjen painattaminen

„

400:
73: 49.

„

111: 32.

~

238: 32

.

„

%:

Säästöä Tammikuun 1 p. 1890.
Saatava Yhdyspankissa juoksevalla
tilillä

„

25:

998:

13,

1,457: 09

Summa &hf 2,455: 22.
Helsinki Joulukuun 31 p. 1889.
Alfons Lönnroth.
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Evank.-Luteerilaisen Pyhäkouluyhdistyksen Suomessa tilit kalenterivuosilta 1888 ja 1889 ovat alle-

kirjoittaneilta, Tampereen perustavassa kokouksessa
valituilta tilintarkastajilta, tarkastetut ja huomatut oikeiksi, jonka tähden puollamme täydellisen
tilinvapauden Yhdistyksen johtokunnalle ja rahastonhoitajalle.
Helsingissä 2 p. tammikuuta 1890.
*

Elis Bergroth.

Ludvig Bengelsdorff.

Johtokuntien jäsenet.
Pää-Yhdistyksen Johtokunta

Helsingissä.
Lyra, A. V., provasti, Tuomiokapitulin assesaori,
puheenjohtaja.
Floraan, A. V., kansakoulujen ylitarkastaja, varapuheenjohtaja.
Sarlin, 8., provasti.
Blomberg, A. 0., kirkkoherra.
Bäck, Johannes, kirkkoherra.
Lönnroth, A., sotilassaarnaaja, rahastonhoitaja.
Auvinen, A., pastori, sihteeri.
Granstedt, H., neiti.
Laurell, V., neiti.
Piiriyhdistysten johtokunnat.
Johtokunta Keski-Suomea varten,

keskusasema:

Jyväskylä.

Heikell, K. A., kirkkoherra.
Silvander, J. F., kirkkoherra.
Schöneman, G-. 0., pastori.
Erikson, Maria, neiti.
Söderström, Hilda, neiti.
Johtokunta Keski-Savoa varten.

keskusasema: Savonlinna.

Jalkanen, J., pastori.
Lampen, pastori.
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Schulman, kapteeni.
Lindbom, maisteri.
Jalkanen, kansakoulunopettaja.
Lindeberg, Emma, neiti.
Kalenius, Olga, neiti.
Kuosma, .Kalle, talollinen.
Wenäläinen,

Gustaf, talollinen.

Kosonen, Abrakam, talollinen.
Reinikainen, A., opettaja,

Johtokunta Pohjois-Karjalaa varten.
keskusasema: Joensuu.

Åkerblom, A. F., kontrahtiprovasti.
Uoschier, E., pastori.
Heikkinen, A., pastori.
Hyvärinen, Eero, pastori.
Siclensnöre, pastori.
Hällström, tohtori.
Nysten, tuomari.
Nysten, tuomarin rouva.
Axelson, kapteeni.
Schluter, neiti.
Martikainen, Paavo, talollinen.
Savolainen Antti, talollinen.

Karttunen, Tobia, talollinen.
Johtokunta Keski-Karjalaa varten,
Sortavala keskustana.

Lindh, K., pastori.
Hougberg, K. A., seminaarin lehtori.
Ekroth, pastori.
Lappalainen, A., pastori.
Kontio, Sakari, pastori.
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Johtokunta Etelä-Karjalaa varten,

Wiipuri keskustana.
Arppe, kontrahtiprovasti.
Siren, K. G-., pastori.
Kekoni, pastori.
Palmroth, Ä., pastori.
Fabritras, pastori.
Ahrenberg, Matilda, neiti.
Käki, W., talollinen.

Luettelo
Pyhäkouluyhdistyksen vakinaisista jösenistä.
Porvoo:

Hattula:

Alopseus. C. H.
Lyra, A. W.
Mellin, W.

Granfelt, A. F.

Helsinki:
Laurell, V.

Pudasjärvi:

C. a. T.
Borgström, Liina.

Heikel, K. A.
Martikainen, P.
Lakari, I.

Jyväskylä:

Schöneman, G. O.

Savitaipale:

Pesonius, Viktor.

Kontiolahti;
Järnefelt, K. E., f.

Tammela

•'

Granfelt, E.

Merikarvia:
Forss, Juho Anton.

Uukuniemi:

Walle, A. G.

Oulu:

Walkeala:

Gripenberg, Mathilda.

Sarlin, Bernh.

Parkano:

Warkaus:
Durchman, Gustaf.

Pietarsaari:
Helander, V.

Wiipuri:
Calonius, Betty.

I

Brander, Casimir.

Luettelo
niistä Pyhäkouluyhdistyksen jäsenistä, jotka ovat
suorittaneet vuosimaksun vuodelta 1888.
Dragsfjärdi
Borg, Anna.
Borg, Johannes.
Hassen, Gustaf.
Westerholm, Rosa.
Wiklund, Anna Sofia.

Wilkund, L.
Wiklund, Selma.
Bnontekiäinen:

Kumpulainen, Pekka.
Laitinen, Aatu.

Hammarlandi

Fontell, I. W.

Hattula:
Lilius, P. J.

Heinjoki:
Grotenfelt, Hulda.

Kruus, Jonas.
Sfcewen, Rosalie.
Wehniäinen, Henrika.
Weisman, Oskar.
Helsinki:
Ahlgren, Erika.

Dahlström,

G.

Dahlström V. A.
Dreijman, J.
Eck, Hanna.
Fagerström, Selma.

Forssell, Christina.

Friberg, M.

Frosterus, A.
Granstedt, H.
Haapanen, A.

Hammaren, Verna.

:

Hertz, Elli.
Hertz, Erik.
Hertz, Erika.
Hertz, Ester.
Hertz, Niklas.
Hällström af, Eliel.
Hämäläinen, Emma.
Hämäläinen, Viktor.
Ignatius, Selma.

Lagus, H.
Lagus, Sanni.
Lagus, V.

Lahti, A.
Lattu, Betty.
Levonius, E.
Lindfors, John.
Lindh, Zelma.

Lundenius, Hilda.
Lundenius, Julia.

Långström, Augusta.

Lönnroth, A.

Lönnroth,

Elli.

Molander, Ing.
Olander, K. A.

Petrell, K.
Pettersson,

V.
K. E.
Rehausen v., A.
Reuter, Anna.
Rosberg, Fanny.

Rosenqvist, Oscar.
Sihvonen, E.
Spåre, Rosa.
Uggla, Ada.
TJggla, Alexandra.

Winter, Rosa.
Wirilander, Elsa.

Åberg, Augusta.
Åberg, K. A.

3
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Huittinen:
Ala, Hellä, K.

Ala-Jaakkola, Juho.
Ala-Mäkelä, J. F.
Erkkilä, Kustaa.
Gyllenbögel, Roosa.
Hakala, Juho.
Hemmo, Fredrik.
Hilden, A.
Ingelius, O. F.
Johansson, M.

Kaakki, Juhanna.
Känni, F.
Kenni, Oskar.
Klaavola, Vihtori.
Korpela, Juho Nestor.
Kunskinen, F.
Luoma, E. J. K.
Manuelin, F. W.
Markula, K.
Murtonen, J.
Neppari, Kustaa,
Sakari, A.
Savikko, Kaisa.

Tammela, Kaarle.

Tervaportti, I. I.

Tokkula, Kalle.
Tuomisto, F. J.
Wuottee, Joeli.
Wälimaa, Vihtori.
Ylen, Samuel.
Ylti, Kalle.
Åkerman, Augusta.
Hämeenkyrö:

Alakominmaa, Jer.
Jokiniemi, Frans.
Juhonpoika. Juho Wille.
Kyröjoki, Niilo.
Linnusmäki, Kaarle.
Schroderus, Jae.
Schroderus, Maria.
Tenho, Maria Lovisa.
Toivonen, A.

Hämeenlinna:
Lundell, Edv.
Härmä:
Cleve, O. J.

Cleve, L.

Kiikka, S.
Kurki, Matti.
Parola, M.
Perälä, F. S.
Perälä, H. P.
Wasastjerna, A. A.
litti:

Blomqvist, E.
Gestrin, G. F.

Kivinen,
Klemi,

Tuomas.

Antti.

Knappila, Joh.
Kyttelä, Antti.

Laakso, J. Edv.
Lundahl, W. L.
Mynttinen, Johan.

Mäkelä, Erik.
Napola, David.
Paavonen, Matti.
Porätalo, Johannes.
Tokkola, Johan.
Waljakka, T.
Wirtanen, Kalle.

Ikaalinen:
Ask, Krjö.
Elomaa, Kaarlo.
Kousen, Viktor A.
Jaala:
Auvinen, J.
Sihvonen, D.
Juva:
Wickman, G. A.

Karjalohja:
Anthoni, B. J.
Zitting, Maria.
Kerimäki:
Blomgen, O. G.
Herekman, G. Ehrfrid.

Kesälahti:
Häggman, E.
Kolehmainen, P.

Loukkanen, P.

Noponen, Aug.

Rahunen, P.
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Snellman, H.
Stenius, B. I.

Kokemäki:

Pfalor v., Theodor.

Kontiolahti:

Hultin, Johan.
Hultin, Miina.
Hyvärinen, Eero.
Järnefelt, K. F.

Puhakka, Anna.
Svahnhäck, Lotti.
Cavån,";E.

Korpilahti:

Cäven, F.

Jägerroos, M.
Pajunen, Aapo.
Rinman, M.

Sahlman, Alma.

Sahlman, Johan.

Kruununkylä:
Wegelius, J.

Kuusiluoto:
Blom, N.

Kärkölä:
Helien, Fredr.
Lindegren, Emil.
Palm, Alarik.
Palm, Karolina.
Lappajärvi (= Lappträsk)
Karlsson, Aug.
Kiutunen, H.
Rosenqvist, G. G.
Sahlberg, A.
Sahlberg, M.
Silfvast, N.
Sjöman, A.

Lappväärti:

Hannelius, O. A.
Wadström, J. J.

Lavia:
Gestrin, Theodor.
Grönblom, Antti, A.

Lemi:

Gulin, A. L.
Harlin, Adam.
Holopain, Moses.
Kirvesmies, Salomon.

Taipale, Adam,
Liperi:

Hällström, I. G.

Kiljander, A.

Kuosmanen, H. S.

Åberblom, A. F.
Åkerblom, I.

Merikarvia:
Sandberg, F. N.
Berner,

V.

Mikkeli:

Puupponen, A.

Sirelius, K. I. G.

Mohla:
Bergenheim, Johan Agolf.
Hytänen, Enok.
Hämäläinen, August.
Joronen, Wille.
Lagercrantz, Alfred.
Lindegren, Johan.
Määttänen, Wilhelm.

Noro, S.
Patja, Abraham.
Poutiainen, Tuomas.
Rahikainen, Salomon.
Relander, Ida.
Soininen, Maria.

Tengen, Johan Albert.
Tennberg, Verner.

Muonionniska:
Naemi.
Auren, Oskar Alfr. Wold,
Mynämäki:
Bremer, Mathilda.
Mittler, John K.
Palander, Gideon.
Åuren,

Topelius, Lydia.

Westman, Maria.

Navo:
Fogelberg. I,
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Fogelberg, I. I.
Fogelberg, Job. Fil.
Hällander, Job. Fr.
Nilsiä:

Häyrynen, Manta.
Moring, Aksa.
Pulkkinen, Lilly.
Strömgreu, Alexandra.

Dahlström, Maria.

Dahlström,

Th.

Korhonen, Hilma.
Korhonen, J.
Korhonen, P.
Wallden, Ilma.

Orimattila:

Alastalo, J.
Anttilan Mattila, J.
Attila, K. H.
Axenius. K. I.
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Em.DteMijen fijljifaluyhdistylsen

toiminnasta w. 1891.

Helsingissa,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa,

1892,

Kertomus Ew.-Luterilaijen Vyhakouluyhdistyksen toiminnasta w. 1891.

Kun nyt Pyhäkouluyhdistyksen johtokunta taas sääntöjensä 7 §:n määräyksen
mukaan lähtee antamaan lyhykäistä tiliä
toiminnastansa loppuun kuluneena wuotena, on
nöyrällä ilolla ja kiitollisuudella Jumalaa kohtaan todistaminen
malaisen pyhäkoulutoimen yhä edelleen kehittyneen, jos näet pyhäkoulujen, pyhäkoulu. opettajien ja -lasten yhä lisääntymää
lukua saatetaan pitää todistuksena siihen.
Ia sellaisena täytynee mainittua seikkaa
pitääkin, marsinkin kun näiden numerojen
kllsroamista ei ole katsottama satunnaiseksi,
maan
on jo rouosikausia saatu hamaita, eiwätkä ne ole wielä läheskään päässeet luonnollisiin rajoihinsa. Pyhäkoulun
ystämät riemuitsewat tästä tasroamisesta,
koska he luulemat saattamansa siitä päättää, ettei myöskään lämmin harrastus pyhäkoulun hywätsi enempää lasten kuin
manhempienkaan puolelta ole sitä mastaamäärässä wähentynyt. Painwastoin näyttää
mielipide yhä enemmän
moittawan alaa niin hywin seurakuntain
opettajain tuin kansankin keskuudessa, että
lastemme rakentaminen elämällä Jumalan
sanalla, sillä tapaa tuin pyhäkoulun taikoitus on, on waatimus, jonka erittäinkin
meidän aikamme asettaa kirkolle itselleen,
marsinkin kun tätä tehtäwää «n meillä

sen

suo-

samaa

massa

se

niinkuin muuallakin jo liian kauwan laiminlyöty.

Suomalainen pyhäkoulu on taswanut
ja meisonut omasta mllllnlaadußtaan, ja
perustuksen sille omat laskeneet asiaaharlastaroat
seurakuntainopettajat (Borg,
Bergh-meljetset y. m.), ja kaikkialla, missä
on toimeenpantu, on Varsinaisen kanhellästi suosimana enemmän kuin neljänkymmenen wuoden kuluessa kehittynyt,
tarkasti liittyen historiallisiin oloihimme.
Tällä samalla perustuksella on
yhä
edelleen kehittyminen, jos mieli on pyhäkoululle tässä
saada taattua pysymäisyyttä tulewaisuudessakin.
Ensimmäinen herätys pyhäkoulujen perustamiseen
uuden-aituisessa merkityksessä on, niinkuin tunnettu, lähtenyt
Englannista ja Amerikasta, ja äärettömän
paljon on suomalaisella pyhäkoululla oppimista siitä Verrattomasta kehityksestä,
jonka pyhäkoulu näissä maissa ja sieltä
johtumien waitutusten ja herätysten kautta
useimmissa Europan maissa meidän päiminämme on saawuttanut; mutta käyttäeZsämme hywäksemme toisten kokemuksia on
meidän kumminkin aina huolehtiminen, että,
maarinottamallll apostolin sanoja „koetelkaa laitti, ja pitäkää
tuin hywä on",

se
san

se

sen

maassa

sanan

eroltamme niistä

sen,

se

mikä ei

sowellu mei-

!

dän luonnonllllldullemme jll meidän ollli- sumia tästä maatimattomasta alusta on
himme, ja siten syntymät aukot täytämme kuitenkin jo meidän päiwinämme kaswanut!

omien olojemme mukaisilla lisäyksillä. NäiZsä peiusjohteissa pysyen on emankelis-lutelilllinen pyhäkouluyhdistys lyhyen olemassaolonsa aikana parhaan ymmärryksensä mu°
kaan kokenut toimia, makuutettuna siitä,
että pyhäkoulu meillä ainoastaan tällä tawoin moi tunkea juuriansa symälle maahan
sekä Jumalan siunauksen awulla kaswaa
puuksi, joka pysyy järkähtämättä myrskynkin päiwinä.
Anglo-amerikalaisen pyhäkoulun eduista
kuullaan monen erittäin kehuman siinä toimeenpantua n. k. ryhmäjärjestelmää. Täydellisesti hywäkfymalläkin sen, täytynee
kumminkin myöntää, että mielä kuluu pittiä aikoja, ennenkuin sellainen järjestelmä
meillä yleisemmin ja marsinkin maaseuduilla
saadaan toimeen, syystä että sitä marten
taiwittawill edellytyksiä meiltä mielä puuttuu. Ilolla pitänee sitä mastoin myöntää
yhä enemmän ilmenewää pyrintöä
laisen pyhäkoulun alalla kehittyä paljaasta
koulusta tai opetus- ja läkfyjenlukemislaitoksesta, jollaisena
paikassa
aluksi on ollut ja me lion täytynytkin olla, mielä lisäämme
saksi olemaan etupäässä todellisena h artauZtilaisuutena lapsille. Tähän
antamat melkein kaikki maan eri haaroilta
johtokunnalle tulleet kertomukset ilahutta-

suoma-

maassamme

se monessa

wimman todistuksen. Wielä suoremmin
todistamat tästä ne lukuisat pikku-kirjeet,
joita pyhäkoululapset maamme eri haaroilta
omat muoden kuluessa kirjoittaneet heidän
tuntemattomalle »Setallensa" Lasten Py-

häkoululehdessä.

koulu kussakin

Sen mukaan kuin pyhä-

seurakunnassa onnistuu saa-

maan uskomaista opettajia on tämä tärkeä muutos tulema aiwan yleiseksi. Kär-

simystä ainoastaan tarwitaan. Englantiläinenkin pyhäkoulu alkoi (Raiken kautta)
toimensa ainoastaan hoidonpuutteesen jätetyille lapsille sunnuntaisin opettamalla lukuja kirjoitustaitoa sekä uskontoa, jota opetusta niille antlliwllt palkatut eikä niinkuin
meillä wapaaehtoiset opettajat. Ja miten

Niiden lasten lukumäärän, jotka kuluneena tiliwuotena koko
omat käy-

maassa

neet pyhäkoulussa, moi johtokunta nykyään
jotenkin tarkalleen ilmaista, koska
on
onnistunut saada
eri Tuomiokapituleista luotettawat roiralliset tiedonannot.
Niinpä niistä asiapapereista, jotka Turun
Tuomiokapituli hymäntahtoisesti on johtokunnalle puheena olemien tietojen saamista warten lähettänyt, käy selmille, että
Turun hippakunnassa miime
wuoden alussa oli 1,267 koulua, 1,991
opettajaa sekä 32,701 oppilasta. Tähän
kertomukseen liitetty seikkaperäinen tilastoilinen taulu osoitan kuitenkin, että muutamista seurakunnista tulleet tiedot omat ol«
leet Vaillinaiset sekä että on seurakuntia,
joista ei ollenkaan pyhäkoulu-oloja koskewia tietoja ole tullut. Vertauksen muoksi
tässä mielä mainittakoon, että miimeisen

sen

kertomuksen mukaan

samassa hippakunnassa

oli 780 koulua, 1,114 opettajaa sekä
15,864 oppilasta.
Kuopion hippakunnan pyhäkoulu-oloista on johtokunnalla ollut ilo
saada tietoja, jotka ilmaisemat, että siellä
on 1.947 koulua, 3.426 opettajaa sekä
43,296 oppilasta, jota mastoin edellisenä
wuonna samat numerot olimat: 1,818,
3,190 ja 40.328. Kertomukseen liitetty
taulu antaa muutoin tarkemmat pyhäkouluja koskemat tiedot eri paikkakunnista tässä
hippakunnassa.
P orw o on hi pp «kunnassa, missä
kolmen miimeisen muoden kuluessa pyhäkoulujen luku on lisääntynyt 170:llä sekä
pyhäkoululasten luku 2,342:11 a, oli pyhäkoulujen luku edellisenä muonna maalla ja
kaupungeissa yhteensä 2,896, joissa tämi
kaikkiansa 56,178 lasta.
Koko Suomessa on siis saatujen tietojen mukaan pyhäkoulussa käymien lasten
lukumäärä 132,175.

5

sa.

Kirjoitti N. O. N. 4 siwua. tzinPyhätoulu-asian tutustuttamisen ja rak- I
sopimilla keinoilla yhä laa- ta 3 penniä.
jemmissa piireissä, erityisen äänenkannattaN:o 3. Pil k u Alm a. Kahden kujan julkaisemisen pyhäkoulunopettajain ke° man kanssa. Kirjoitti G. 8 siwua. Hinta
hittämiseksi ja erityisen lastenlehden sekä 5 penniä.
muutakin uZlonnolliZ-siweellistä lasten liiN:o 4. Pai a Z ty ö. Kuwan kansjallisuutta on johtokunta katsonut lähimKirjoitti E. 12 siwua. Hinta 10
maksi ja tehokkaimmaksi keinoksi yhdistyk- penniä.
sääntöjen 1 §:§fä määrätyn tarkoitukN:o 5. W ale hteli ja Kalle.
edistämiseksi ja sentahden myöskin ku- Kuwan kanssa. Kirjoitti A. O. 33. 4 siwua.
luneena wuotena koettanut toimia ylipäänsä
Hinta 3 penniä.
edellä wiitattuihin eri suuntiin.
N:o 6. Pil k u luh o n un i. KirNiinpä on kuluneenakin wuotena jatketR. J. 8 siwua. Hinta 5 penniä.
joitti
tu Pyhakoululehden ja LasN:o
7. W alo torni. Mukaeltu
ten pyhakoululehden julkaisemis12 siwua. Hinta 10 penniä.
ta suomenkielellä sekä SöndagsskoleKääntynyt
N:o
8.
neekerijulkaisemista
bla d e fin
ruotsinkielellä.
Lehdet, jotka muuttumattoman ohjelman isä, lapsi sylissä. Kuwan kanssa.
mutaan ja
kokoisina kuin edellise» 4 siwua. Hinta 3 penniä.
näkin wuotena owat ilmestyneet noin kunN:o 9. Pik k u Lii a. Käännös. 4
kin kuukauden 15 päimä herrain Weilin'in siwua. Hinta 3 penniä.
ja Goös'in kustannuksella, omat olleet
N:o 10. Kuninkaan poika. Ku«
maisteri A. Haapasen setä pastorien Alfons wan kanssa. Kirjoitti A. O. 33. 12 siLönnrothan ja E. Muwn'in toimitettawina, wua. Hinta 10 penniä.
ja on niistä Pyhäkoululehteä leminnyt
N:o 11. Marin uud enwuoden2,000 kpl.. Lastenpyhäkoululehteä 2,300 päiwä. Käännös.
12 siwua. Hinta
kpl. ja Söndagsfllllebladefia 150 kpl. Py10 penniä.
harrastusta todistamat taNo 12. Indiaanit. Kirjoitti A.
wallansa, paitsi edellämainitsemamme kirO.
33. 4 siwua. Hinta 3 penniä.
pyhäkoululapsiltL lasten pyjeet
N:o
13. Hywät sanat. Kirjoitti
toimittajalle,
myöskin
lukuihätoululehden
A.
D.
33.
4 siwua. Hinta 3 penniä.
on
ollut
täkirjeet
joita
maaseuduilta,
sat
N:o 14. Onnen lapsi. Kuwan
nä wuonna luettawana Pyhaloululehdessä
(niinkuin Parikkalasta, tzonkilahdelta, Jaat- kanssa. Kirjoitti A. O. 33. 8 siwua.
timasta, Leiwonmäeltä, Rautjärmeltä, li- Hinta 5 penniä.
N:o 15, Totinen jumalantistä, Tammelasta, tzeinäwedeltä, Kuortaneelta, Kymistä, wieläpä Inkerinmaan- pelko, Kuwan kanssa. Käännös. 7
kin hippakunnasta: Pietarista ja Spanko- siwua. Hinta 5 penniä.
N:o 16. Ennen kuolema kuin
raasta).
Ojaksi myytäwäksi, osaksi ilmaiseksi jaet» wal h e. Kirjoitti 21. O. 33. 4 .siwua.
tawllksi lapsille on johtokunnan toimenpi- Hinta 3 penniä.
teen kautta sitä paitsi julkaistu alempana
N:o 17. Wanttu. Kirjoitti A. O.
mainitut kirjaset uskonnollis-siweellisten ker- 33. 8 siwua. Hinta 5 penniä.
tomusten muodossa.
Naislä kirjasista, joista kutukin on paiN:o 1. Neljäkymmentä mart- nettu 5,000 kappaleen suuruinen painos,
tyyr i a. Kuwan kanssa. Kirjoitti A. on tähän paiwään saakka noin kolmas
myyty. Paitsi näitä un johtokunta wuoO. 33., 8 siwua. Hinta 5 penniä.
N:o 2. Neekereistä. Kuwan kans- den kuluessa ostanut 1,800 kappaletta Ee-

taaksi tekemisen

sa.

sen
sen

suomennos.

saman

s

suoraan

osa

6
ro tzymäiisen „fiaftfirjaa", jotfa

suurim- L

omat myydyt.
Erittäin tarpeellista nuorison pastillaa
cli lapsia ja nuorisoa marten somitettua
selitystä kirkkomme nykyisiin kolmeen emänkeliumitekstisarjoihin, erittäinkin pyhäkouluissa käytettäwäkst, ei johtokunta, maikka
kyllä onkin koetellut, ole mielä onnistunut
toimeen tarmittawien marojen
puutteen tähden. Eräs kirkkoherra A. D.
Vlomberg'in julkaisema ja hra 28. Söderström'in kustannuksella äskettäin painosta
ilmestynyt laulukirja nimeltä „L»ulun aarreaitta. Laulukirja Suomen pyhäkouluille
ja kodille" on, niinkuin on syytä toiwoa,
täyttämä kauwan tunnetun tarpeen pyhä-

maksi osaksi

saamaan

o n n r o th'in wiime kesänä tekemä matkuZSaksaan ja Smeitstin ansaitsee mannaan
tässä eiittäin mainitsemista. Se tilaisuus,
mikä hänellä siten oli lähemmin tutustumaan pyhatoululaitokseen mainituissa maiZsekä myöskin personallinen tuttawuus,
joka hänelle onnistui perustaa
saksalaisen miehen kanssa, joka ennen kaikkia
on pidettäwa pyhäkoulun maisinaisena pe«
rustajana kotimaassansa, tarkoitamme näet
ijäkästä W. Bröckelmann'ia, ei waimaan
jää tumallansa hedelmää kantamatta

tus

sa

mutaisellekaan

se

sen

suo-

pyhäkoululle.

Ileisiä pyhäkoulukokoulsia pidettiin johtokunnan tieten muoden kuluessa Iy
kouluissamme.
wäskylän maa seurakun n
5 ja 6 p. heinäkuuta sekä Uskelassa
Saarnoja ja esitelmiä pyhäkoulua koZ- 6 p. syyskuuta. Molemmissa kokouksisja esitelmää sekä
kemista asioista sekä keskusteluja asiaahar- sa, joissa paitsi
keskustelua
pyhakoulutointa
koskemista tairastawien henkilöiden kanssa eri seuduilla
keistä
oli nayteluenkysymyksistä
myöskin
omat asianomaisten pastorinmirastojen
toja, joita siihen walitut pyhäkoulunopetmyönnytyksellä
johtokunnan
toisiollisella
tajat pitimät, oli runsaasti asiaa harrasmesta wuoden kuluessa pitäneet:
1) Pastori E. Murontzattulas- tamia henkilöitä niin hywin pappeja kuin
a
Kalmolassa i«/ 691, A- maallikoltakin.
kaalla 17/ e9l, Urjalassa 18 / 691,
Waikka tosin edellä mainituissa hartausForssan tehtaalla 19 /6 91, Loimijoella
Pöytyällä 22/ 69i, ja keskustelukokouksissa myöskin kollehti kan26 / nettiin yhdistyksen hywäksi, omat kumminMaskussa 2 V6 91, Piikkiössä
6
91 ja Uskelassa (Salossa) 28/ G 9l. kin yhdistyksen rahamarat, niinkuin kassan2) Pastori A. Lönnroth Tuu- hoitajan antamasta alempana olemasta tilista näkyy, mielä jokseenkin mähäijet. Sisulassa "/aD 1, Hämeenlinnas8 91,
6/ 91,
Viipu- ta kiitollisempi tuntee
/4
4
wuoksi Jhdistys
Turussa
16
Lappeenrannassa olemansa maan hallitukselle, joka
rissa
/<9l>
19/ 91,
Loppiaisesta
4
Haminassa 2 7 491, Kot- on suonut muosittain 1
23
kassa / 491 seka Iymäskylässä, maan kaikissa emank. lut. seurakuntain
Kesäkuussa.
kirkoissa kantaa kollehdin yhdistykselle. Kun
3) Kirkkoherra A. O. Blomberg kumminkin kokemus on näyttänyt, että silJoutsassa, Hartolassa, Sys- loin wallitseman kylmän wuodenajan tähmässä ja Hirmensalmella, seka den kirkossakäwijöiden luku mainittuna
4) Pastori A. L. Gulin Pieksä- nuntaina on tumallista mähempi ja
mäellä 7 n 91.
on
tähden ainoastaan wähäinen
Kaikissa näissä tilaisuuksissa on myös kollehdeissa kokoontunut, on johtokunta Pykollehtia kannettu pyhäkouluyhdistyksen hy- häkouluyhdistyksen wiime wuosikokouksessa
matsi.
tekemänsä päätöksen mukaan alammaisesti
Yhden johtokin jäsenen, past. Alfons anonut, että mainittu kollehti wastedes
-

assa

saarnaa

suo-

s

sa

sen
sunn.

armossa

seuraamassa

summa

sunsen-

saa-
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täisiin kantaa luhannuZpäiwanä kaikkien
niiden seurakuntien kirkoissa, missä mainitun päiwan kollehtia ei ole kenties johonkin muuhun masituisesti määrättyyn tarkoitukseen täytetty. Kun alammaisen anomuksen hywälsyminen näin ei suinkaan tule
loukkaamaan kenenkään toisen oikeutta, niin
odottaa Jhdistys luottamuksella armollista
myönnytystä

siihen.

Wielä olisi tili tehtäwä eri paitallisyhdistysten sekä seurakuntain toiminnasta
rouoden kuluessa. Kun tumminkin muosikertomuksia näiltä ainoastaan rvähemmäksi
osaksi on johtokunnalle saapunut jatoiseksi
kun tulleiden kertomusten kokonaisuudessaan
liittäminen tähän tulisi liian laajaksi, tahdomme tähän nähden supistautua ainoastaan hajanaisiin tiedonantoihin.
Paikallisyhdistyksistä, jotka yhdistyksen
sääntöjen 6 §:n määräyksen mukaan omat
pyrkineet liittymään yhdistykseen, omat
Wiipurin, Kymin jaKeiteleen
yhdistykset lähettämällä johtokunnalle sääntönsä, jotka tämä on hymaksynyt, liittyneet yleiseen yhdistykseen. Enemmän tai
mähemman täydellisiä wuosikertomuksia on
tähän päimään saakka saapunut Kymin pitäjäästä, Lemiltä, Suomenniemeltä, Iywäskylästä, Sortamalasta, Mikkelistä, Sawonlinnasta, litistä, Taipalsaarelta, Hauhosta, Uudellakirkolla, Luumäeltä, Samitaipaleesta, Valkealasta, IVhannetsen pitäjäästä ja Keiteleeltä.
Huomiota ansaitsee yksimielisyys, joila tulleissa kertomuksissa pyhäkoulunopettajäin kuukauskokousten pitämisen hyötyä ja
tarpeellisuutta puolletaan. Papiston johtumina ja järjestettyinä pääasiallisesti niiden yleisten ohjeiden mukaan, jotka omat
luettamina Porwoon Tuomiokapitulin kiertokirjeessä 15 piitä elokuuta 1887 (n:o
joka kirje sittemmin pääpiirteis170)
sään on ollut Pyhäkoululehdessä luettu»
mana
omat sellaiset osaksi keskustelua,
osaksi käytännöllisiä harjoituksia warten
aijotut kokoukset näyttäytyneet parhaimmiksi

se

—,

keinoiksi ei ainoastaan wireilla pitämään
pyhäkoulunopettajissa harrastusta asiaan,
maan myöskin kehittämään heitä tärkeään

tehtäwäänsa. Sitte kuin tällaiset harjoituskokoukset terran on saatu toimeen seurakuunassa, tulemat ne samalla wähitellen
poistamaan toiselta puolen niinikään yleisesti walitetun puutteen pyhäkoulunopettajiksi sopimista henkilöistä seurakunnissa.
OpetuZopilliseen menettelyyn nähden
itse pyhäkoulussa täytyy tietysti ilmestyä suuria eroawaisuuksia ei ainoastaan
kaupunki- ja maaseurakuntain wälillä, maan

wieläpä eri seutujenkin mälillä maassa,
jonka tähden myös mapaus menettelytatällä alalla onkin malttamatta myönnettämZ. Liiaksi erehtymättä saatettanee
kumminkin otaksua, että toinen tai toinen
pastori E. Hymärisen ja kirkkoherra A. D.
Blombera/in toimittamista „Pyl>äkoulun
käsikirjoista" (edellisen on maisteri A. tzaapanen kääntänyt ruotsinkielelle) wiime aikoina on kyllin yleensä saanut olla ohjeena menettelytamassll, joka seikka marmaan
nykyisellä kehityson pyhäkoulutyölle
asteellaan ollessa meillä ollut ainoastaan
eduksi. Monta, myöskin muosikertomuksista otettua todistusta moitaisiin kumminkin mainita siitä, että pyhäkoulun marsinainen tarkoitus olla ratennustilaisuutena
lapsille, on käynyt yhä selmemmälsi
ta maittanut alaa pyhäkoulun ystäwien
keskuudessa maalla. Ja tästähän ei
teta muuta luin iloita; oikeastaan ei lasten ulkonainen lukutaitokaan tästä suintaan heittone, maan päinwastoin edistyy.

massa

sen

sesaa-

KeZkusyhdistyksen johtokuntaan Helsin-

seu-

gissä omat muoden kuluessa kuuluneet
raawat henkilöt: allekirjoittanut Lyra, A.
28., puheenjohtajana; Floman, A. V.,
kansakoulujen ylitarkastaja, warapuheenjohtajana; allekirjoittanut Auwi n e n

,

A, sihteerinä; Lönnroth, A., sotilassaarnaaja, kassanhoitajana; Blomberg,
A. 0., kirkkoherra; Granstedt, H.,
neiti; Haapanen, A., silososian mais-
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teri; Laurell, 33,, neiti; Sarlin, laisen Pyhäkouluyhdistyksen työ olisi us-

N. Kr., prowasti ja kirkkoherra.
kontyötä lattaudessa ja toiwossa ja yhä
Näistä omat
erota: prowasti enemmän tulisi siksi. Silloin ei Herra,
33. Sarlin ja neidit Granstedt ja Laurell. huolimatta sitä mfittawistll ihmeellisistä
Lopuksi lausumme
sydämellisen toi- puutteista ja heikkouksista, warmaan ola
womuksen että Suomen EwankeliZ-luteri- siliä pois siunaustansa.

muorossa
sen

A. W. Lyra.
21. Auwmen.

Liite N:o 1.

Tili Ewllntelis-Luterilltisen Pyhäkouluyhdistyksen tuloista
ja menoista w. 1891.

Tebet.
Säästö edelliseltä wuodelta,
T»l»t muoden kuluessa:
Wuosimatsuja
Korko juoksemalle tilille
.

Kredit.
.

1,01388
19655
2344

......

.

.

Yhdistyksen aikaknuZkirjoista w.
1890 hra W. Söderstlöm'ilta
Samoista aikakauskirjoista m,
1891 Weilin & Göus'iliä. .
Myydyistä pyhakoulukirjasista.
Kollehtia ja satunnaista apurahoja

684 50
700
179,951

Menoja wuoden kuluessa:
Sihteerin palkkio
Aikakauskirjojen toimitus .
Ostetuista kirjoista .
Menoja wuositokouksesta. .
Yhdistyksen telefooni .
.

.

matkakuluja
Satunnaisia menoja

.

.

Matkustamien

.

.

.

150
700
509 16

.

64,73,

.

100

saarnamiesten
.

.

.

51201

28J09

2,063 . 99

811 72

Säästö tulemaksi wuodeksi:

Juoksemalla tilillä
kissa
Puhdasta rahaa.

.

Ihdyspan.

.

1,500
46 05
|1,546 05

Summa

|3,610 04

.

.

Helsingissä 31 p. joulukuuta 1891

Alfons Lönnroth.
nalle

Tarkastettu

ehdotetaan

ja oikeaksi nähty, jonkawuoksi rahastonhoitajalle ja johtokuntiliwapaus. Helsingissä 4. 1 1892.

Glis Bergroth.

Ludwig Bengelsdorff.

(

Sfcevf;cm\t&

Gnl.Merilllijen Pjhällllllluyhdistytsen

toiminnasta w. 1892.

Helsingissä.

Suomalaisen

Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, 1893,

Kertomus

Pyhäkouluyhdistyksen
toiminnasta w. 1893.

Kun Pyhäkouluyhdistys uudelleen sään»
tekee tiliä waikutulsestansa
kuluneena wuonna, tunttustaa
liitolliJumalalle, että pyhäkouluasi» maason edistymään, eikä taantumaan
päin. Aate on lewinnyt ja moittanut
yhä enemmän suosiota. Useimpia työmiehiä on astunut aatteen palwelukseen ja
koulussa käymien lasten lukumäärä on li«
säytynyt. Totta kyllä on, että meidän
paitoinamme mielä pidetään pyhäkouluja
yleensä bnpeellisena ainoastaan niille lapsille, joilla ei ole tilaisuutta muissa kouluissa, oliko
sitten kierto-, kansa» tai
oppikouluissa, käydä, mutta toimoa sopii
että wähitellen aletaan ymmärtää pyhakoulujen suurta merkitystä kristillisyyden paimeluisessa niin tärkeäksi, ettei edes oppikoulujen oppilaille katsota häpeäksi pyhäpäiwinä istua pyhäkouluoppilasten riwisfä,
M itta mitä enemmän pyhäkoulu kehit°
tyy olemasta paljaana alustamia tietoja
antamana kouluna, mitä laajemmissa piisaawuttaa ystäwiä ja mitä sy<
reissä
wemmälle
tunkeutuu kaikkiin kansanker»
rotsiin, sitä selwemmästi astuu etusijaan
tosiasia, että myöskin opettajalle näissä
kouluissa pannaan suurempia maatimutsia

tuiensä mukaan

sena
samme

se

se

se

se

se

kuin tähän asti on ollut tawallista. Nämä
koulut eiwat nimittäin, yhtä wähän luin
ylipäänsä muutkaan koulut, ole ainoastaan opetuksen, maan myös kasmatuksen,
ja sitäpaitse, mitä muut koulut eimät ole,
etupäässä

kristillisen rakennuksen

ja

har-

tauden juurruttamista ja edistämistä roar»
ten. Tässäkin suhteessa työskentelee Im*
teniin yhdistys, Valkeuden Isältä apua
anoen, siinä warmassa toiroossa, että sama
Suomen papisto, joka niin lämpimästi on
pyhäkouluasiaa harrastanut, on pitämä
huolta siitä, että sen hellan huolenpidon
seurauksena ennen pitkää on nousema ovet»

tajatunta, jolla on sekä harrastusta että
kokemusta luin myös pyhätouluopetulseen
tarwittawia tietoja ja lahjoja.
Luonnollisista syistä on pyhäkouluja tähän asti täytynyt pitää ulkopuolella kirkkoa joko koulusaleissa tai yksityisten
noissa, kosta pitkät matkat useinkin omat
esteenä kirkkoon pääsemiseen ja ajatus,
että pyhäkouluja erittäin hywin soweltuu
juuri Herran huoneessa pitää, on wielä
uusi ja uiman wähän huomioon otettu.
Kirkoissa pideitäwät pyhäkoulut tietysti
menettämät
määrässä marsinaisen
koulun luonteen ja muuttumat lapsille pi-

asun»

se

suuressa

4
detyiksi jumalanpalmeluPlsi; mutta juuri
lasten jumalanpalmeluZtenmuodossa,
jota on miljelty ainoastaan Helsingissa
ja muutamissa muissa paikoissa, olisi py>
haloulut tehollaammin toimeen pantawat,
Ihdistys on makuutettu, että kun papiston huomio tulee tähänkin asian puoleen
kiinnitetyksi,
suosiollisesti alkaa wälittömäsii toimia puheena olemassakin suhteessa
pyhäkoulun eduksi. Kesänaikana, jolloin
kirkot eimät ole kylmät, sopisi ainakin muu»
tamia keitoja ilmoituksen kautta kutsua
seurakunnan lapset lllstenjumalanpalmeluk»
Aluksi saisi kukin lastenjumalanpalmeluisen pitäjä järjestää jumalanpalmeluk»
parhaan ymmärryksensä mukaan, kunnes saataisiin toimeen yleinen käsikirja
erittäin näitä jumalanpalmeluksia warten.
Semmoisten jumalanpalwelusten kautta
juurtuisi lapsiin itsestänsä käsitys, että
Jumalan sana, Herran painia ja Herran
huone omat pyhänä pidettäwät.

tässä

se

seen.
sen

se

*

*

*

huolimatta sille

tulleista

monista

kchoi-

tulsista, ei ole woinut saada toimeen marsinaista, pyhälouluopctulseen someltuwaa
tetstiselityskiijaa.
Muuta lirjallisuutta ei IhdiZtytsen toimesta olekaan wuoden kuluessa painosta
ilmestynyt. Koska niitä pieniä, ainoas»
taan muutaman pennin maksamia lentojoita Ihdistys roiime wuonna
toimitti hra Weilin & Göösin tustannuk»
sella 5,000 kappal. suuruisen painoksen,
on main
mennyt kaupaksi, ei «le ollut
Yhdistykselle
heti jatkamaan
kehoitukseksi

kirjasia,

osa
yritystä samaan
kuitenkin

Liliuksella

se

suuntaan. Teleillä on
Yhdistyksen toimesta neiti A.
kirja, joka tulee sisältämään

pyhäkoulussa esitettämää ainetta walaise»
wia kertomuksia, mutta
sisällyksestä
on roielä luonnollisesti aikaisia puhua.
Yksityisenä henkilönä on innokas pyhäkoulujen harrastaja, past. A, Keihanen toi»
mittanut ainoastaan 20 p. maksaman Py»
häkoulun laulukirjan, jonka samoinkuin
ne 25 opettawaista lumaa lapsille tehoitukselsi ja iloksi, jotka Sortamalan Ewankelinen Seura on toimittanut ja jotka
maksamat ainoastaan 30 penniä, sulkee
Yhdistys täten yleisön suosioon. Samoin
omat Johtokunnan jäsenet, kansakoulujen
tarkastaja Haapanen jaKaartin past. Lönn»
roth, jo muutamina wuosina jouluksi lasten luettllwatsi toimittaneet
ja
ruotsinkielellä koulusanomaa", joka erittäin
määrässä on jo saamuttanut triZtillismielisen yleisön kannatusta, koska sitä
wiime wuonnakin on tilattu tolmattakymmentä tuhatta kappaletta.

sen

Jos tästä toimehiktaasta tulewaisuudesta
kääntää huomion kuluneefen menneisyy»
teen, tulee tässä mainita, että IhdistyZ on
hiljaisuudessa ja maatimattomuudessa työs»
lennellyt pitkittymästi
tapaan tuin
edellisinäkin wuosina. Se on hra Weilin
&
Göösin kustannuksella ja past. A.
Lönnrothan ja E, Mursnin toimittajina oilessa antanut painosta Pyhakoululehden,
Lastenpyhäkoululehden ja ruotsinkielisen
Söndagsskolebladet nimisen lehden. Ikä»
wänä uutisena main on tässä mainittama,
että suomenkielisten lehtien tilaajamäärä
on tuntuwasti laskeutunut, silla
sijaan
kuin miime muonna tilaajain lumut viimat
2,000 ja 2,300 owat ne tänä wuonna
Saarnamatkoja pyhäkouluasian edistäainoastaan 1,501 ja 1,806. Ruotsinkie- miseksi on miime wuodenkin aikana tehty.
lisellä lehdellä on tilaajain lukumäärä Siinä tarkoituksessa omat käyneet:
yhtä alhainen luin edellisenäkin wuonna
1. Pastori A. Lönnroth Hämeen»
nim. 152. Lehtien ohjelma on
linnassa, Turussa, Viipurissa ja Hami»
suhteessa pysynyt muuttumattomana paitse nassa.
2. Pastori G. Törnwall Loka»
siinä että niissä °n ollut lyhyitä selityksiä

samaan

suomen-

suuressa

sen

*

muussa

saarnatelsteihin, kun Yhdistys wielalään. lahdella, Weh maalla, Uudellakirkolla, Lai»
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tilassa, Pyhämaalla, tzinnerjoclla, Lapin
pit., Raumalla, Uudessakaupungissa, Tai«
wassalossa ja Kiwimlllllla.
3. Pastori A. Aimo n e n Iolioi»
sella, Perttulassa, Loimaalla, Orihpaässä,

Dläneellä, Mynämäellä, Merimaskussa,
Naantalissa, Mietoisissa ja Askaisissa.
4. Pastori R. Sarlin Kuolemajärwellä, Koiwistolla, P. Johanneksessa,

Wiipurin maatiikossa, Heinjoella, Muolassa, Walkjarwella, Raudussa, Kiwennawalla ja Uudella kirkolla.
5. Pastori L. Gulin Anttolassa,
Ristiinassa, Hirwensalmella, Kangasniemellö,

Puumalassa, Samonlinnassa, Ran-

tllsalmella ja luwalla.
6. Pastori S, Kontio läaskessa
ja Sawonrannalla.

7. Pastori P. Korpi Mäntyharjussa, Kuopiossa, Mikkelissä, Luumäellä ja

litissä.

' JhleydeZsä jumalanpalweluZten kanssa,
joissa kolehti kannettiin Jhdistyksen hywäksi, pidettiin tawallisesti keskustelukokous asiaa harrastamien kanssa innostuksen

herättämiseksi

pyhakouluasian hywäksi.

Warsinaisia laajempiohjelmaisia pyhäloulukokouksill ja juhlia on Johtokunnan
tieten wiime wuoden kuluessa pidetty Hel-

singissä, Jämsässä, tzeinäwedellä, litissä,
Saarijärmellä, Muurilassa, Hollolassa ja
Lahden kauppalassa. Näistä kokouksista
lienee ollut suurin se, joka pidettiin yh!ey»
dessä Emankeliumiyhdistyksen ja Merimieslähetyksen juhlien kanssa Helsingissa ja
jota johtamassa oli Jhdistyksen esimies.
Juhlien ohjelmat oliwat Pyhäkoululehdissa
luettamien kertomusten mukaan maihtele»
raot: puheita pidettiin, näyteluennolta toi»
meenpantiin, keskusteltiin ja laulettiin.
Ihastunutta yleisöä on näissä juhlissa ollut runsaasti koolla.
*
*

Johtokunnan on tänäkin wuonna on»
nistunut eri Tuomiokapituleista saada tilastollisia tietoja pyhäkouluista ympäri
maata. Ia nämä tiedot, niinkuin alem<
pana olemat numerot osoittamat, owat
ilahuttawllll laatua.

Turun hiippakunnassa oli

Tuomiokapituliin tulleiden tietojen mukaan
w. 1891 1,596 koulua, 2,622 opettajaa
ja 36,633 oppilasta pyhäkouluissa. Nämä tiedot owat kuitenkin puutteelliset osaksi
tähden, että Raaseporin prowastikunnasta sekä muutamista yksityisistä
lunnista ei ole tilastollisia tietoja ollenkaan tullut, osittain fentähden, että monet
kirkkoherrat omat main ilmoittaneet, että
heidän seurakunnissaan pidetään pyhälouluja, mutta owat jättäneet mainitsematta
joko koulujen, tai oppettajien tai myöskin
oppilasten lukumäärän. Mutta jo näistä
Vaillinaisistakin tiedoista käy selwille, että
harrastus arkkihiippakunnassa pyhäkoulujen
hywäksi on lasmamassa, kosla wiimewuotiset tilastolliset tiedot osaittiwat, että siellä
oli 1.26? koulua, 1.991 opettajaa ja
32,701 oppilasta. Aate on mielä, useiden Tuomiokapituliin tulleiden tietojen mu«
kaan, seurakuntalaisille uusi, ja mailla lan»
salla, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, ei olekaan mitään näitä uusia kouluja
mastaan, kuluu luonnollisesti aikaa, enenluin
sulkee pyhäkoulut lämpimään
sioonsa semmoisina laitoksina, jotka talloittawat lasten ijantaiklista etua. Kaitlein
enimmän pyhaloululapsia nälyy oleman
Lapuan prowastilunnnassa, jossa niiden
lukumäärä on 5,775. Sitä lilinnä on
Waasan »lapiowastilunta, jonka kouluissa
läwi 4,195 lasta. Kaikkein wähimmän
taas näkymät pyhäkoulut wiihtywän Ahmenanmaan piomastilunnassa, silla siellä
on ilmoitettu oleman ainoastaan ylsi lou»
lu, jonka oppilasmäärää ei tiedetä. Mopaikassa näkymät sitäwastoin pyhäkoulut oleman miltei mallinmukaisessa kun»

sen

seura»

se

suo-

nessa
nossa. Tammelassa

esim. on asetettu wiifimiehinen waliolunta, joka panee toimeen
opettajllkokoulsia, tarkastaa koulut,

hanllii
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opettajat seka jokaiseen foulmm päiwä- ja
läsikirjankuin myös Pyhakoululehden. Dpettajia warten on sitä paitse „jommoinenlin
joukko nuotillisia wirfikirjoja, wiisikantelei»
ta, selitystestamenttia y. m."

hiippakunnassa
työskenteli lukuwuonna 1891. -1892 yhteensä 3,214 koulua, joissa lami 65.350
lasta. Wuoden kuluessa oli kouluja tul»
lut lisäksi 318 ja oppilaita kouluihin
9.172, silla wastaawat numerot edellisenä
muotina olimat 2.896 ja 56,178, K,is°
waminen «n itse teossa wielälin suurempi,
kosla neljästä eii seurakunnasta ei ole il«
moitettu pyhäkoulussa käymien lasten lulumäärää. Jos mertaa tässä suhteessa hiip»
palunnan prowastiluntia toisiinsa, anastaa
ensi sijan Iywäslylän prowastikunta, sillä
siinä oli koulujen lukumäärä 365 ja op<
pilasten 7,505. Sitä likinnä on Saw«nlin«
nan promasiikunta, jossa oli 308 koulua
ja 5,956 oppilasta. Mutta edellisessä prowastikunnassa onkin asukasten lukumäärä
65,758, jota mastoin
jälkimäisessä on
main 48,726. Wähimmön, 58, on wielä
tätä nykyä pyhäkouluja tuomiopiowaZtitun»
nassa, jonka asukasluku on 43,622. Las.

Porwoon

se

ien

lukumäärä

sen kouluissa

oli sitä

was°

toin werrattain suuri, nim. 1,684. Tämän lasten lukumäärän suhteen on wii°
meisessä sijassa Hänolan prowastikunta, jossa asukasluku on 35,324, sillä
91 koulussa färot ainoastaan 1,375 lasta.
Jos taas prowastilunlia wertaa toisiinsa
siten, että ottaa huomioon sekä lasten että
asulaslumun, on Kurkijoen prowastikunta
33,627
ensi sijaan pantama, loska
asukkaasta 14,5 °/o on koululapsia, ja tzcinolan promastilunta wiimeiseen, loska sii>
nä on ainoastaan 3,77 % koululapsia.
Lähinnä miimeistä omat Tuomio- ja tzclsingin promastikunnat, joissa koululasten
lukumäärä tekee edellisessä 4,19 % ja jälkimäisessä 4,73 °/o koko asukasmäärästä.
Werrataanko taas yksityisiä seurakuntia toi»
siinsa pyhäkoulujen lukumäärän puolesta,
pääsee Sääminli ensimaiseen sijaan, sillä
siinä on ollut 90 koulua Vaikuttamassa.

sen

sen

Sitä likinnä on Kerimäki, jossa on 87
koulua, ja Uusikirkko, jossa on 82 laulua.
Ia lun wihdoin eri seurakuntia werrataan
toisiinsa pyhäkoulussa käymien lasten lu»
*

»

•

i*

cm*

««

f

«r

lumäärän puolesta, pääsee

r\c\

ensi

¥

_

.f

sijaan Pa>

rillala, sillä sen 68 koulussa on ilmoitet»
tu läywän 2,301 lasta. Sitä lilinnä on
Sääminli, jonla kouluissa läy 2,200 las»
ta. Mutta huomattawa onkin, että tässä
wiimelsi mainitut seurakunnat omat wäki»

luwun puolesta hiippakunnan suurimpia.
Kuopion hiippakunnassa oli
wiime wuotma 2,043 laulua, 3,507 opettajaa ja 45.151 oppilasta. W. 1891
oliwat Vastaamat numerot 1,947, 3,426
ja 43,296 sekä m, 1890 wihdoin 1,818,
3,190 ja 40,328. Tilasto osoittaa siis,
että pyhäkouluasi» edistyy tässä samoin
kuin toisissakin hiippakunnissa huolimatta
siitä, että 1010 Riahen promastilunnasta
ynnä joistakuista yksityisistä seurakunnista
ei' ole laisinkaan ilmoitettu pyhäkoulussa
käymien oppilasten lukumäärää. Tuomioprowastikunta tullee pyhälouluasian puolestä kauniina esi.'uwana muille prowasti»
tunnille, sillä siinä on 758 laulua, 1,165
opettajaa ja 19,293 oppilasta. Toinen
järjestyksessä on Jläkarjalan prowastilun»
to, jossa on 277 loulua, 614 opettajaa
ja 8,722 oppilasta. Mutta asukaslukuun
katsoen on suhde wähän toisellainen, sillä
edellisessä prowastilunnassa on 149,762
ja jättimäisessä ainoastaan 61,622
lasta. Edellisessä prowastilunnassa esiin»
tyy edullisimmassa walossa Kuopion maaseurakunta, jossa on 16,244 asukasta,
105 koulua, 173 opettajaa selä 3,149

asu-

oppilasta. Jälkimäisen prowastilunnan seu»

ralunnista taas pääsee ensi sijaan Kontio»
lahti, jossa on 7.362 asulasta, 40 lou»
lua, 97 opettajaa ja 1,400 oppilasta.
Wumeisenä lailista proweistilunnista tässä
niinkuin epäilemättä
muussakin
suhteessa on Suomen pohjoisin, Lapin prowaZtikunta. jossa on 8,446 «sulasta, 12
koulua, 19 opettajaa ja 212 oppilasta.
Mutta hauska on nähdä, että senkin prowastikunnan läikissä muissa paitse So«

monessa

7

sen

danlylän ja Utsjoen seuralunnisfa on py« I
toimittamia pieniä lentotiljasia on ahhälouluja pidetty. Erityisesti ilmoitetaan leiimmille oppilaille ilmaiselfi jcettu ja */7
että Iliwieslan, Niwalan, Reislälwen, 92 yhteydessä EVanleliumi.lhdistylsen,
Kuusamon ja Alatolnion seurakunnissa py« Pakana- ja Meiimieslähetylsen juhlien kans>

halouluharrasius

on kaswanut.

Samoin

nälyy tzacpawedella pyhäloulut olewan

sa

pyhäloulujuhlaa wietetty.

suosiossa, sillä wailta siinä on ainoastaan

5,244 asulasta, on siinä 26 koulua, 60
opettajaa ja 1,100 oppilasta. '
Saatujen tietojen mukaan on siis koto
Suomesse 6,853 koulua, joissakäy 147,134
oppilasta. Kosla wiime kertomuksen mu»
taan koululasten lukumäärä oli 132,175,
nälyy siitä, että yhden ainoan wuoden luluessa noin 15,000 lasta enemmän on ruwen»
nut läymään pyhäkoulua. Turun jaKuopion
hiippakuntien pyhäkouluissa työskenteli yhteensä 6,129 opettajaa; Porwuon hiippa»
kunnan opettajawoimista sitä mastoin ei
ole tullut tilastollisia tietoja.
*

*
*

Ihdistylselle on tullut wuosilertomutsia
Längelmäeltä ja Luumäeltä.
Längelmäen paikallisyhdistys, jonka säännöt wahwistettiin 8/s 1892, «n „kuluneena
wuonna pitänyt seitsemän kokousta. Ko°
loulset owat aljetut ja lopetetut rukouksella ja mirren weisuulla; näissä on paitse
muuta luusi pyhäkouluopettajaa pitäneet
opetushllijoitulsia lukin terran selä myöslin kllnsalouluopettaja kerran; opetuksen
jälleen on leslusteltu opetuksen johdosta."
Luumäellä työskentelee 49 koulua, joissa on kaksi opettajaa kussakin. Yhdistyi.

*

*

Wiime syksynä saapui Lontoon PyhälouluyhdiZtylsen johtokunnalta tehoitus pitamllän pyhätouluafian hy»älsi rukoushet-

tiä 16 ja 17 p. wiime lokakuuta. Kehoi»
tus tehtiin sanllMlllehtii-lmoitulsen kautta
yleisölle tunnetuksi.
*

Keskusyhdistylsen johtokuntaan Helsingissä owat wuoden kuluessa kuuluneet seu«
raawat henkilöt: allekirjoittanut Lyra, pu<
heenjohtajana, Floman A. W.. lansalou'
lujen ylitllilastaja, Vllrapuheenjohtlljllna,
allekirjoittanut Auwinen, sihteerinä. Lönnroth A, Kaartin pastori, rahastonhoitaja»
na, Blomberg A. 0., kirkkoherra, Granstedt tz., neiti, Haapanen A, kansakoulujen tarkastaja, Laurell V., neiti, ja Sarlin V. Kr,, prowasti.
Näistä owat wuorossa erota herrat Haa»
panen jaLönnroth selä allekirjoittanut Lyra.
Lopulsi pyytää lohtolunta lausua lam»
pimät liitokset kaikille työntekijöille pyhäkoulun alalla heidän uskollisuudestaan tzerran palweluksesfa ja toiwoo, että työ tä«
män pyhän koulun hywätsi wastalin edes
olisi uskon, toiwon ja rallaudm työtä.
_

A. W. Lyra.
A. Auwinen.
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Tili Gwankelis-Luterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen tuloista
ja menoista

Vuosimaksuja
Korko juoksemalle tilille
. .
JhdiZtyksen aikakauskirjoista .
Kolehtia ja satunnaisia apurah°ja
.

Kredit.
1,546:05

Menoja wuoden

kuluessa

. .
Sihteerin palkkio
Aikakauskirjojen toimitus
Ihdistnksen telefooni .
Menoja wuosikokouksesta
wuosikertomuksesta . .

150

.

,

Tebet.
Säästö edelliseltä wuodelta 1891
Tulot muoden kuluessa:

w. 1892.

104
26 64
700
35

.

.
.

700

,

100

.

ja
.

83 75

Ilmoituksia, postilähetyksiä y,m.

127J45

.

74101

J1,161 20
Säästö tulemaksi wuodeksi:
Juoksemalla tilillä Jhdyspankissa
. .
. .
Puhdasta rahaa.
.

1,950
4150

11,991 50|
Summa |3,152 70]

Helsingissä 31 p. Joulukuuta 1892.

Alfons Lönnroth.
Tilit tarkastetut ja oikeiksi huomatut, jonkawuoksi johtokunnalle ja rahastonhoitajalle puolletaan tiliwapautta. Helsingissä 4. 1 1893.
Ludwig Bengelsvorff.

Glis Vergroth.

siextonxus

Ew.-Luterilllisen MyhiiKouluyhdtstyksen
toiminnasta w. 1893.

Helsingissä,
Weilin

&

Göijs'in osakeyhtiön kirjllpainossa 181)4.

Kertomus PyMoulutoimmlmsta w.
Se waatimaton kertomus, jonkaPyhäkouluyhdistyksen Johtokunta täten julkaisee wiime wuoden waikutuksesta, ei
itse asiassa rajoitu ainoastaan yhdistyksen waikutukseen, waan pyhäkoulutoimeen yleensä
Dhdistyksen jäseniksi owat sääntöjen
mukaan katsottawat osittain ne henkilöt,
jotka kerta kaikkiaan maksamat 25 markkaa, osittain taas ne, jotka wuosittain
suorittamat yhden markan. Mutta
moisia jäseniä on yhdistyksellä Merrattain wähän. Sitä mastoin on lisään»
tywän pähäkouluharrastuksen wuoksi
pyhäkouluystäwien lukumäärä muusi
wuodelta karttunut suuremmaksi. Tätä
ei suinkaan sowi moittia. Siitä sopii
päinwaZtoin iloita, sillä
todistaa
asiain wähitellen kehittymän siihen
taan, että aikojen kuluessa itse yhdistys,
jonka pääasiallisena tehtämänä on ollut
pyhäkouluasian eloon herättäminen ja
järjestäminen, tulee tarpeettomaksi. Eikä
milloinkaan minkään yhdistyksen sowi
olla niin hywillänsä kuin silloin, jolloin
huomaa päässeensä tarkoituksensa perille ja jolloin
näkee kansan omistaueen ne periaatteet, joiden toteuttamiseksi
on työskennellyt.
Myönnettäwä on kuitenkin, että ainakin toistaiseksi yhdistyksen, semmoisen
kuin meidän, toiminta on tarpeen maatima. Löytyy wielä koko jonkko
kuntia maassamme, joissa pyhäkouluja
ei ole olemassa joko siitä syystä, että
seurakuntalaisia ei ole' kylliksi usein
huomautettu pyhäkoulujen suuresta met-

omassa maassamme.
sem-

se

se

suun-

se

se

seura-

1893.

kityksestä, tai siitä syystä, että näiden
koulujen luullaan häiritsewästi waikuttaMan etupäässä kotihartauteeu, tai lopuksi
siitäkin syystä, että niitä pidetään taMallisina oppikouluina, joita muutamiin
seurakuntiin, joissa kierto- ja kansakouluja on runsaasti olemassa, ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa. Meidän
ei ole tarwis tällä kertaa uudelleen
ottaa puheeksi, kuinka pyhäkoulut owat
marsin hyödylliset lapsille, joita tahdotaan
kasmattaa kristillissiweellisessä hengessä,
eikä myöskään, että ne, wähintäkään

kotihartautta häiritsemättä, enemmän
owat katsottawat hartaus kuin opetushetkiksi, koska niistä asioista olemme
aikaisemmissa wuosikertomuksissa seikkaperäisemmin puhuneet. Me tahdomme
tämän kerran mieluummin kiinnittää
huomion tosiasiaan, että löytyy sangen
paljon semmoisia seurakuntia, joissa
tosin on olemassa harrastusta, wieläpä

suuressa
sopimia

määrässä, mutta joissa ei ole

työwoimia, työhön pyZtywiä
opettajia, eikä myöskään tarpeeksi kelmollista opetuswälikllppaleita, nuotti-,
wirsi-, laulu- ja ennenkaikkea tekstiselityskirjaa. Kaikkein kipein puute on
wiimekst mainitusta kirjasta, sillä tunnettu on, että maamme pyhäkouluissa
melkeen poikkeuksetta sisäluwun, piplian
historian ja ketekismuksen ohessa selitetään, niinkuin luonnollista onkin,
nuntllipäiwan ewankeliumi. Jos
moinen tekstiselityskirja, jota tosin
useammalla taholla on puuhattu, wih-

sunsem-

doinkin onnistuttaisiin saamaan, astuisi

4

pyhäkouluasia pitkän askeleen eteenpäin |
tuo selityskirja
laadittu opettajia tai oppilaita warten.
Niinhywin omat matkasaaruajat kuin
myös monet yksityiset papit owat pyytäneet, että yhdistys ryhtyisi semmoisen
hankkimiseen, mutta yhdistys un omasta
puolestausa seisonut »voimattomana kustantamistyöhön nähden etupäässä heikon
taloudellisen kantansa wuoksi, maikka
mielellänsä näkisikin, että tämä lauman
ikäwöity aste kerran toteutuisi. Kun
semmoisia malttamattomia tarpeita pyhäkoulun alalla ei saada tyydytetyiksi,
laimenee ennen pitkää harrastus ja
jäähtyy lämmin rakkaus, josta on ollut

katsomatta siihen, olisiko

se

masentama
seseurakunnassa,

seuraus,

että

monessa

jossa pyhäkouluasia oli
mielet, on nykyjään
innostuttanut
aluksi
jo luomuttu koko hommasta, ja että
toisissa paikoin, joissa aluksi oli kyllin
wapaaehtoisia woimia tarjolla, nykyjään
ei tahdota saada muutoin kuin palkkiola wastaan.
Niin pian kuin yhdistyksen onnistuisi
päästä

taloudellisessa suhteessa

parein-

malle kannalle, ryhtyisi se tarmokkaammin kuin tähän asti toimimaan puheena
olemaan suuntaan. Mutta taloudellinen
kanta ei ole woinut kohota
wuotuisen
kolehdin kautta, joka lina sunnuntaina
Loppiaisesta
kun
siirtämistä
lohannespäiwäkst ci hywäksytty
on
kannettu yhdistyksen hhwäksi, eikä niiden
satunnaisten simutulojen kantta, jotka
owat olleet mitättömän pienet. Saarnamatkat, joiden tarkoitus on ollut etupäässä olla aatteen palweluksessa eiwät
useinkaan aineellisessa snhteessa ole niin
Paljon tuoneet knin ne owat wieneet.
Tämä taloudellinen kanta moi nähdäkparantua ainoastaan siten, että
pyhakoulunystäwät paljon
määrässä kuin tähän asti on tapahtunut,
liittymät yhdistyksen jäseniksi. Me olemme warmat siitä, että papisto maalla

sen
sen

semme

snuremmassa

hywäntahtoisesti

ottaisi

kyttä

semmoisia

ilmoituksia wastaan ja tekisi niistä tilin

yhdistyksen johtokunnalle.
Paljon on siis saawntettu, mutta
paljon on wielä saawuttamatta niin
hywin harrastuksen herättämiseksi, kuin
myös asian järjestämiseksi. Usein on
ihmetelty, miten pyhäkouluasia niin nopeasti on kerinnyt edistyä maassamme,
että meillä on pyhäkouluja, sekä opettajia
ja lapsia niissä enemmän knin
simistysmaassa, joilla on pitempi Pyhäkouluhistoria takauausa kuin meillä.
Mutta tässä on ensiksi huomattawa,
että meillä wielä aniharwassa paikassa
on semmoisia pyhäkouluja, jotka waikuttawat wuodeu ympäri, ja werrattain
wähän semmoisia lapsia, jotka sääunöllisesti näissä kouluissa käymät. Monella
taholla näkyy olewan taloallista, että
niin kanwan kuin kierto- ja kansakoulut
maikuttawat,lepääwätpyhäkoulut. Missä
taas lasten, joko sentähden että käymät
paimenessa tai muusta syystä, on hankala kesän aikana koulua käydä pidetään
sitä muuna wuoden aikana. Mutta
sitä paitsi on tuota koulujeu ja lasten
suurilukuisuutta tarkastellessa muistainiueu, että monesti paikallissenrakuunista tuoniiokapituleihin tulleet kertomukset owat »vaillinaiset joko siinä
suhteessa, että siitä puuttuu joku tieto,
esim. oppilaiden lukumäärästä, joka
siihen yleissumman selwillesaamiseksi on
lisättäwä, tai siinä suhteessa, että, koska
pyhäkoulussa käywien lasten nimiä ei
mihinkään kirjaan kirjoiteta, ei luotettawinkaan henkilö saata aiwan tarkoin
ilmoittaa.
Senmäärää
lasten
hywin
onkin
lastenlukumäärä
tähden
monesta seurakunnasta ilmoitettu ainoastaan täysissä sataluwuissa.
Näitä huomautuksia pyydämme
siollisesti muistamaan kun taaskin menemme antamaan tilastollisia tietoja
Pyhäkoulujen alalla. Koska kertomukset

monessa

suo-
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pyhäkoulujen toiminnasta 1893 läheteKuopion hippakunnassa
Turun hippakunnassa seurakun- oli wuonna 1893
uista Tuomiokapituliin wasta tämän
I«u° opct- oppi>
luja. tajia*). laita*)wuoden alkupuolella, on meillä ollut
I. Kuopion tnomiopiow.lunu. 732 1,121 17,263
11. §)läEarjalan promaztikunn, 290
641 9,039
Tuomiokapitulin suosiollisella wälityö
111. Alakaijalan
250
429 6,736
IV.
tarkastettawana
ainoastaan
edelliRaahen
138 (900 ei
90
sella
ilmoitettu)
wuoden kertomukset. Niistä käy
V. Kalajoen
197
325 2,520
VI. Oulun
199 379 3,510
felwille, että
tään

„

sen

„

„

„

lou>

Turun hippakunnassa

oli

seuraama

määrä

VIII,

61

prow.kunn.
„

„

„

„

116

„

IX. Hämeenlinna»
X. Raaseporin itäinen
läntinen
XI.
„

Perniön

XIII. Ahwenanmaan
XIV. Waasan alinen

XV,
XVI, Kokkolan
XVII, Lapuan
XVIII, Pietarsaaren
„

hlinen

„

„

„

„

„

„

„

176
76
23
164
4
161
13?
115
303

oppi'

laita,
2,191

134 2,191
170 2,106
75 1,41?
215 2,682
49? 5,25?
209 2,796
213 1,725

!ou» opetluja. taja.

prowkuun,

XII,

85

70
96
55
136
277
151

„

Hattulan

178
36

252

100
30
287
7
300
147
'.'57
444
42

oppi»

lait».
3,206
1,520

440
2,401

90

4,745
4,632
2,382
6,497
1,040

op et-

oppi»

262
43

2,500

tasia. laita.

899
103
Yhteensä 1,978 3,346 44,470
Wiime wnonna oli wastaawatluwut 2,043 8,50? 45,151
„

opet>
luja, taj».

kou-

I, Tnomioprowastikunnaisa

11. Mynämäen
111. Wehmaau
IV, Polin alinen
V. Polin lilinen
VI. Thrwääu
VII. Tampereen

luja.

VII. Kajaanin prowastiluunaZsa
VIII. Kemin
IX. Lapin

Koko Suomessa tnlisi
laskujen mukaan olemaan

6

7

siis

näiden

pyhälnuluja, opettajia, oppilaita,

I. Turun hippakunnassa

11,

Porwoou

111. Kuopion

„

„

Yhteensä
Wiime wuonua oliwat
taawat limut

2,152
3,257
1,978

8,474
?

3,346

46,872
66,388
44,470

7,387

157,730

7,858

147,134

w»Z°

Jos otaksutaan, että Porwoon hippakunnan
3,257 koulussa on ainoastaan
Yhteensä 2,152 3,494 46,872
yksi opettaja kussakin, tulisi koko Suomen
Waitaawat numerot edellisenä «nonpyhäkouluopettajien lukumäärä olemaan
ua oliwat
1,596 2,622 36,633
3,474 + 3,346 + 3,257
10,077.
PorwooN hippakunnassa,
Ainoana kirjallisena toimena wiime
josta tulleet tiedot owat siinä suhteessa wuoden kuluessa on yhdistyksellä ollut
waillinaiset, etteiwät ne sisällä ilmoituksia sanoinalehtien Pyh ak o nlule hde n,
opettajien lukumäärästä, oli wuouna Lasten Pyhäk oulule hde n ja
1893
Söndagsskolebladet'in toimitus.
touluja. lapsia,
I. Poiwoon tiwmi«Plo>uaztil»N!m3lll
Johtokunta on pitänyt elinehtona, että
40
848
p>owastiluuna3sll 132
11. Helsingin
2,990
yhdistyksellä
on oma äänenkannatta111. litin
100 2,048
jansa, jossa
jäsenet saamat keskusIV. Hollolan
200 4,987
V. Jämsän
142 3,007
tella keskenänsä, kysyä ja saada neuwoja,
VI. ZywlZkylän
876 8,020
VII. Heinolan
74
1,162
puhua kokemuksistansa, saada tietoja
VIII. Miltelin
198 3,232
pyhäkouluasioista koti- ja ulkomailla
IX. luwan
173 5,031
X. Lawoulinnan
309 0,010
sekä enuen kaikkea wirkistää itseänsä
XI, Haminaan
144 3,080
XII, LapPeenianna»
3,474
joukuu raamatunpaikan uskonnollisella
244
XIII. SBiijjurin
3,312
217
tutkistelulla. Johtokunnan on kuitenkin
XIV, Jääsken
283 4,179
XV, Wiiolan
158 4,947 pakko ilmoittaa, että
niin mastoinXVI, Käkisalmen
134 2,489
„

29

„

=

sen

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

XVII. Knitijocn
XVIII. Soitawalan

„

„

„

Yhteensä

Wiime wuonna oliwat >oa3taa»at luwnt

186
150

4,646
3,199

4,257 66,388
3,214

65,350

se

*) Tälsä samoin kuin kaikkialla muualla o»,
missä ainoastaan koulujen lukumäärä «u ilmoitettu, pantu kutakin
koulua «arteu ainoastaan opettaja ja 10 oppilasta.
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mieliseltä kuin

se

on tuntunutkin,
parhaaksi tulewan wuoden alusta lakkauttaa Söndagsstolebladet'in, joka jo useampia wuosia on
kitumaa elämää mieltänyt sekä sentähden, ettei sillä ruotsinkielisen yleisön
keskuudessa tunnu oleman paljon ystäMia, että myöskin
toimittamisesta
syntymän aineellisen tappion tähden.
Sitä mastoin rohkenee Johtokunta toiwoa, että Pyhäkoululehti ja Lastenpyhäkoululehti, joiden toimituksessa entiset toimittajat, pastorit A. Lönnroth
ja E. Mur6n tulemat edelleenkin ottamaan tehokasta osaa, saawuttawat pyhäkouluharrastuksen juurtuessa ja lewitessä
yhä
lukijakunnan suurten
ja pienten ystäwien kanssa.
Noudattaen sitä tapaa, jota aikaisemmin on menestyksellä seurattu, on johtokunnan toimenpiteestä wiime wuonnakin tehty saarnamatkoja eri osiin maatamme. Nämä matkat omat siinä suh°
teessä eronneet ennen tehdyistä, että
niillä ei ole pidetty jumalan palweluksia
ja kehoitus puheita ainoastaan täysiitäisille, maan myöskin eriksensä lapsille.
Kuten johtokunta edellisessä kertomukjo on mielipiteenänsä lausunut,
että pyhäkoulu on unten mahdollista
muodostettawa jumalanpalmelukseksilapsille eikä main kouluksi ja että warsinaisia lasten jumalanpalweluksia pitäisi marsinkin kesänaikana panna paljon enemmän kuin tähän asti toimeen, on
saarnamiestensä kautta
käytännöllisesti koettanut tuumaansa
näytteeksi muutamissa seurakunnissa totenttaa. Yksityisistä kertomuksista käy
kuitenkin selwille, että lastenjuhlia,
joihin tietysti kuuluu lasten jumalanpalwelus, on pidetty
muussakin
seurakunnassa, jossa yhdistyksen asiamiehet eiwät ole käyneet. Asiamiehinä
taas johtokunnan pyynnöstä omat olleet
on

katsonut

sen

suuremman

sessaan

se

monessa

seuraamat heukilöt:

1. Kirkkoherra A. Aimonen, joka
t&mi Föglöössä, Lumparlannissa, Lem-

lännissä, lomalassa, MaarianhamiHammarlannissa, Finström'issä,
Saltwikissä ja Sundissa;
2. Kirkkoherra A. O. Blomberg,

nassa,

joka käwi Luhangolla, Korpilahdella,
Iywäskylässä, Laukaassa, Pieksämäellä,
Kangasniemellä, Haukiwuorella, Hirwensalmella ja SyZmässä;
3. Pastori A. L. Gulin, joka käwi
Mäntyharjussa, Jaalassa, litissä, Elimäellä, Valkealassa, Sawitaipaleella
ja Taipalsaaressa;
4. Pastori P. Korpi, joka käwi
litissä, Nastolassa ja Lahdessa;
5. Pastori R. Sarlin, joka käwi
Viipurissa, Heinjoella, Muolassa, Undella kirkolla WL, Kuolemajärwellä,
Koiwistolla, P. Johanneksen pitäjässä,
Säkkijärwella, Virolahdella, Miehittä-

lässä, Luumäellä, Antreassa, lääskessä,
Kirmussa, Räisälässä, Kaukolassa, Pyhäjärwellä, Käkisalmessa, Walkjärwellä,
Raudessa ja Kiwennawalla; sekä
6. Pastori G. Törnwall, joka
käwi Lokalassa, Uudessa kaupungissa,
Uudella kirkolla T. L., Pyhämaau luudossa, Pyhämaalla, Laitilassa, Hinuerjoella, Lapissa, Vehmaalla, Kiwimaalla
ja

Taiwassalossa.

Saarnamiehet, joiden

osaksi on matkoilla tullut ystäwälliuen kohtelu asianomaisten pastorinwirastojen puolelta,
ilmoittamat kertomuksissaan melkeen
kaikkialla tawanneen asiaan innostuneita
henkilöitä. Sopii senwuoksi toiwoa,
että nämä matkat, joilla saarnamiehet
omat olleet kylwymiehiä, tulewaisuudeZsa
tulemat antamaau edes jonkunlaisen
sadon. Mukana on suomenkielistä waestöä warten ollut saarnamiehillä tarjona
pyhäkoulukirjallisuutta niin niukasti kuin
sitä onkin olemassa.
Paitse edellä mainittuja juhlatilatsuuksia sopii tässä mainita sekin pieni
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juhla, joka yhteydessä Merimies- ja
Ewankeliumiyhdistyksen juhlien kanssa
wietettiin wiime heinäkuun alussa täällä
Helsingissä. Yhdistyksellä on ollut
tähän asti siihen liittyneitä paikallisyhdistyksiä Keiteleellä, Kymissä,
Längelmäeltä ja Viipurissa, joiden
lisäksi wiime wuoden kuluessa on pernstettu uusi paikallisyhdistys Lahden
kauppalaan. —Keiteleen yhdistykseltä

tulleessa kertomuksessa ilmoitetaan, että
siellä on 13 koulua, joissa toimii 18

opettajaa ja nauttii opetusta 400 lasta.
Pyhäkoulutarkastuksill ja opettajien harjoituskokouksia on pidetty. läsenmaksuilla ja kolehdeilla on saatu niin paljon
»varoja kokoon, että on kouluja Marten
ostettu kirjallisuutta, lahjoitettu lapsille
„joulusanoma" jouluksi sekä pidetty
säännöissä määrätty pyhäkoulujuhla.
Yhdistyksen alkuunpanija, lämmin pyhäkoulujen suosija pastori G. A. Rossander, on paikkakunnalta äsken muuttanut pois ja hänen jälkeensä on
kunnan nykyinen kirkkoherra O. W.
Snellman yhdistyksen esimiehenä. Jhdistyksen rahawarat tekiwät 1 p. heinäk.
wiime wuonna 76: 83.
Kymin paikallisyhdistyksellä on waikutiamassa 33 koulua, joissa työskentelee 82 opettajaa ja käy 1022 oppilasta.
Wiime wuoden kuluessa on lisääntynyt
opettajia 9 ja oppilaita 127, Tarkastuksia on pidetty kaukaiseni missä kylissä

Längelmäen paikallisyhdistykseen
kuuluu noin 40 jäsentä. Koulujen luku
on 23, opettajien 35, oppilaiden 250.
Koulua on pidetty, lukuunottamatta kolmen wiikon joululomaa, ympäri wuodenKouluja on tarkastettu, opettajien harjoitus- ja keskustelukokouksia toimeen
pantu. Rahawaroja on 37: 67. Esimiehenä kirkkoherra O. Bergroth.
Wiipurin paikallisyhdistykseltä, joka
käsittää paitse Wiipuria useita seuratunympäristössä, emme ole saaneet
tia
mitään yhteistä kertomusta. Sen sijaan
on tullut Taipalsaaren, Sawitaipaleen, Luumäen, Suomenniemen
ja Walkealan seurakunnista yksityisiä
kertomuksia, joista kaikissa puhutaan
wireästä toiminnasta pyhäkoulujen hywäksi. Nämä kertomukset julaistaan myö>
hemmin kokonaisuudessaan Pyhäkoulu-

sen

lehdessä.
Tässä on

ainoastaan muutamia kuiwia ja hajonaisia tietoja siitä woimallisesta liikkeestä, joka ympäri Suomea
on ryhtynyt toimimaan pyhäkoulujen toimeenpanemiseksi ja kehittämiseksi. Pitkin
kesää on jokapäiwäisissä sanomalehdissä
ollut luettawana kertomuksia pyhäkoulutoiminnasta ja lastenjuhlista eri paikkakunnissa. Sanomatta sitä paitse on
selwää, että semmoistenkaan luku ei
suinkaan ole pieni, jotka sydämen halusta
tekewät työtä tällä alalla waikka eiwät
siitä „torwella soittele". Herra on kerharwemmin, lähimmäisissä useammin. ran heidän työnsä palkitsema,
Niillä on huomattu edistystä warsinkin
Kesknsyhdistyksen johtokuntaan Helopettajien taitoon nähden. Yhdistyksen singissä owat wnoden kuluessa kuuluneet
wuosijuhla, johon laZtenjumalanpalwe- seuraawat henkilöt: allekirjoittanut Lyra
lus oli yhdistetty, wietettiin 1? p. wii- puheenjohtajana, Floman, A. W. kansame syyskuuta, jolloin lapsilla jaettiin koulujen ylitarkastaja, warapuheenjohtakirjasia ilmaiseksi. Yhdistyksen rahasjana, allekirjoittanut Auwinen, sihteetonhoitajan wälityksellä on tilattu kaik- rinä, Lönnroth, A. kaartin pastori,
kiaan 26? kpl. hengellisiä kirjoja ja rahastonhoitajana, Blomberg, A. O.
sanomalehtiä, joiden hinta yhteensä tekee kirkkoherra, Granstedt, H. neiti, Haa529: 94. Yhdistyksen esimies on pro- p a n e n, A. kansakonlujen tarkastaja, L a nwasti I. G. Snellman.
rell,B.neiti,jaSarlin,B.K,prowasti.

seura-

s

wuorossa

m

....

*

<r..

...

•

.

/

erota herrat
Näistä owat
Blomberg ja allekirjoittannt Auwinen.
Kiitollisina elämälle Inmalalle, jolta
kaikkinainen hywä anto ja tähdellinen
lahja tulee, tahdomme lopettaa lhhyen
kertomuksemme, joka sekin todistaa, että

F loin an,

<v

.

*■

'

'ii

runsaassa
ja siunauksensa
armonsa
ijankaikkista antuutta

j Hän, meidän Isämme, tahtoo

määrässä
lasten

antaa

walle pyhäkoulntyölle, lelvätköön Hänen
suojelema kätensä eteenkin päin meidän
päällämme.

A. W. Lyra
A. Auuunen.

Tili Gwankelis-Luterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen tuloista
ja menoista w. 1893.
1893
Soutu!. 81

Stnf M

Tebet.

1893

Säästö edelliseltä wuodeltll
1892

Joutu!, 31 Menoja

1,99150

Tulot wuodeu kuluessa:
Vuosimaksuja

.

.

.

.

Korko juoksemalle tilille .
Yhdistykseu
aikakauskir-

98 30
4154

250
joista
49 15
Myydyistä kirjoista . .
Kolehtia ja satunnaisia apu»
rahoja
.. 1,687 81
2,12680
....

SUnf M

Kredit.
wuoden kuluessa

Sihteerin palkkio

.

150

Aikakauskirjojen toimitus.
Menoja Vuosikokouksesta

700

.

.

ja wuosikertomuksesta
yhdistyksen telefooni .

11838
105

.
.

Kirjoista joita on ostettu
ilmaiseksi jaettavaksi .
Matkarahoja yhdistyksen
matkasaarnaajille
, .
Postilähetyksistä y. m. .

5340!

702 98
3121

|1,860J98
Säästö tulemaksi wuodeksi
Juoksemalla tilillä Ydys
pankissa

Puhdasta rahaa

.

2,250
7j32

.

|2,257 32

Summa |4,118|30|

Summa |4,118 30

Helsingissä 31 p Joulukuuta 18
1893

Alfons Lönnroth.
Tilit tarkastetut ja oikeiksi huomatut, jonkamuoksi johtokunnalle ja rahas
tonhoitajalle puolletaan tilimapantta. Helsingissä 4. 1. 1894.

Glis Vergroth.

Ludwig Bengelsdorfi.

Kertomus

Ew.-Luterilllisen WhlikouluyMstyksen
toiminnasta w. 1894.

Helsingissa
Weilin ja ©ööS'in osnkeyhtiön kirjapainossa, 1895.

Kertomus

Uyhäkoulutoiminnasta m. 1894.

Wiime wuosi ei ole ollut Suomen
pyhäkouluhistoriassa mikään tumallisista
poikkeama wuosi. Hiljaisuudessa on pyhäkouluasia löytänyt ystäwiä yhä laajemmissä piireissä ja hiljaista sekä waatimatonta on ollut yhdistyksen toimintakin.
Toiminnan tarkoituksena on ollut, kuten ennenkin, se että lapset jo elämänsä
päiwän murhaisin» aamuhetkinä oppisiwat tuntemaan ja tottelemaan taiwaallisen Isänsä tahtoa ja että Isä lasten
suusta, kuten raamatussa luemme, kiitoisen ja ylistyksen saisi. Totta kyllä
on, että paikka paikoin on pyhäkoulua
wielä Pidetty välineenä, jonka yksinomaisena tarkoituksena muka on antaa
oppilaille suurempi tai pienempi määrä
tietoa, sisä- tai ultoluwussa, katekismuktai piplian historian taidossa, mutta

sen

toiwoaksemme semmoinen katsantokanta

kadottaa yhä enemmän waikutuswaltaanfa. On tosin wielä lausuttu, että
seurakunnassa, jossa on olemassa sekä
kansa» että kiertokouluja riittämässä määrässä, kaikenlainen toiminta pyhäkoulun
puolelta muka on tarpeetonta, mutta
semmoisen mielipiteen kannattajia ei liene
monta. Jos nimittäin wiimeksi mainittu katsantokanta olisi oikea, silloin ei
todellakaan pyhäkoululla olisi muiden
koulujen rinnalla mitään warsinaista ja
omintakeista tarkoitusperää. Mutta koska
pyhäkoulun ystäwien lukumäärä on wuosi
wuodelta kaswanut juuri niissä maissa,
joissa kaikenlaisia oppikouluja löytyy
runsaimmassa määrässä, kuten on asian
laita esim. Saksassa ja Englannissa,

min täytyy olettaa kieltämättömäksi, että
pyhäkoulullakin on oma tarkoituksensa ja
tehtäwänsä. Ia niinkuin useamman kerran näissä Vuosikertomuksissa siitä on

huomautettu, huomautettakoon wieläkin,

että pyhäkoulun päätehtäwänä ei suinkaan ole jakaa oppilaille joku määrä
ulkonaisia tietoja, maan opettaa lapsia
pyhittämään lepopäiwää sekä ennen taikkea johdattaa heitä persoonalliseen elämänyhteyteen Jumalan kanssa, joka on
heidän kaittiwaltills ja armorikas Isänsä
ja jota heidän tulisi lapsuuden päiwistä
hengessä ja totuudessa Palmella. Senkoskaan aleta
tähden pyhäkoulu ei
paljaaksi koulutunniksi olematta samalla
kertaa ja pääasiallisesti todellinen hartaushetki ja jumalanpalwelus lapsia war-

saa

ten.

Edellisestä käy selwille, että pyhäkoulussa on annettawa etusija, jollei oteta
lukuun wirren veisuuta ja yhteistä ru-

kousta, „tekstin" selitykselle. Melkeen
kaikkialla maassamme on kuitenkin sitä

paitsi pyhäkoulussa luettu piplian historina ja katekismusta. Tätä tapaa ei
suinkaan ole moitittama. Päinwastoin.
käynee mahdolliseksi ainoasMutta
taan joko siten, että pyhäkoulu kestää
useampia tunteja päiwassä, kuten näkyykin
paikassa oleman asianlaita, taikka myöskin siten, että samalla
opettajalla on useampia osastoja hoidettamana, kuten kansakouluissa uskontotunneilla on tapana. Mitä „tetstiin"
tulee, käytetään siinä yleensä wastaawaa sunnuntain puolipäiwäsallrnatets-

se

monessa

i

i

ttä, joten tämä „lastenjumalanplllwelus"
on likeisimmässa sopusoinnussa yleisten
jumalanpalwelusten kanssa. Poilkeuksena
lienee pidettäwä sitä englantilais-ameriklalaista tapaa, jota esim. Helsingissä
noudatetaan, että pyhäkoulussa seura>
taan tarkoitusta warten walittua tekstisarjaa ja että kunkin tekstin selitys kesliietään määrättyyn raamatunlaufeesen,
jonka lapset saamat seuraamaksi kertaa
muistolauseeksi. Waikka noiden Malittujen tekstien käyttämisestä saattaakin
olla eri mieltä, ei sowi muuta kuin hartaasti toiwoa sitä tapaa yleiseksi, että
käsiteltäwästä tekstistä woitaifiin löytää
pääajatus, jonka saattaisi lapsille antaa
ewääksi yhdessä ainoassa raamatunlau-

I

pidetty heitä warten f omitettu jumalanpalwelus. Sanomalehti-ilmoituksista on
näkynyt, että kirkon ulkopuolellakin on
semmoisessa tilaisuudessa pidetty lapsille
soweliaita kehoituspuheita ja että opettalilla on tawallisesti silloin ollut papin johdolla yhteinen keskustelukokous.
Sellaiset juhlat, joissa kaikki seuratunnan pyhäkouluopettajat ja -oppilaat sekä
suosijat tapaamat toisensa Herran huoja joissa he saawat yhteisesti ja
yksimielisesti kiittää ja rukoilla taiwaallista Isäänsä, ei saata olla tuottamatta
siunausta, kunhan wain niihin ei ole
yhdistetty mitään semmoista, joka häiritsee niiden pyhää tarkoitusta.
Waikka pyhäkouluopetukseen onkin
wuosittain ottanut osaa, meiAni Harmassa paikassa on pyhäkoulu dän oloihin katsoen. Verrattain suuri
woitu järjestää sille kannalle, että sitä määrä henkilöitä, tulee kuitenkin muison saatettu pitää säännöllisesti ympäri taa, ettei suinkaan kaikki ole sellaisia
wuoden. Osittain epäedulliset olosuhopettajia, jotka säännöllisesti omat wuoteet osittain kansaan juurtunut tapa on sikausia uskollisesti tehneet työtä pyhäVaikuttanut sen, että toisissa paikoin, koulussa. Hywin monesta paikasta on
esim. Itä-Suomessa, pyhäkoulua pää- näet «alituksia kuulunut, että opettajaasiallisesti pidetään talmisaikana, koska muutoksia on usein tapahtunut, koska
pyhäkoululaislen sanotaankesänaikana oleopettajista toiset owat ennen pitkää kylwan paimenessa, toisissa paikoin taas, läslyneet työhönsä ja toiset taas huoesim. Länsi-Suomessa, etupäässä kesän- mattu opettlljatoimeen Vähemmän sopiaikana, koska on ilmoitettu kylmänä wuo- miksi. Tämä ei saata tietysti olla muuta
den aikana oleman hankalain saada lapsia kuin haitallista opetukselle. Pääsyyksi
kouluun tulemaan. Ei ole epäilemistäsiihen, ettei opettajat kykene hallitsemaan
kään, ettei tässä mainitut epäkohdat ole ainettansa, on sanottu sitä, ettei heillä
oiniansa ehkäsemään säännöllistä pyhä- tähän asti ole ollut pyhäkoulua warten
koulutointa; ainoastaan on toiwottawa, sowitettua apukeinoa, joka heille kaikinettä mitä suuremmaksi ja lujemmaksi puolin selittäisi „tekstin". Tämä puute,
rakkaus laswaa itse koulua kohtaan, sitä josta olemme ennenkin maininneet, tulee
enemmän löydetään keinoja edes jossa- poistetuksi tulemana wuonna, jos Jläkin määrin woittamaan puheenalaisia ja Ala-Karjalan promastikunnan pappien
epäkohtia.
hanke saada tekstiselityskirja kolmatta
Niinkuin on sopinut odottaakin, on Vuosikertaa warten onnistuu. Mutta
lastenjuhlia yhä yleisemmin rumettu kaikissa tapauksissa, ja marsinkin ennen
Viettämään. Määrättynä päiwänä omat semmoisen selityskirjan ilmestymistä, on
Papin kehoituksesta seurakunnan lapset, erittäin tärkeätä, että seurakunnan pappi,
etupäässä tietysti pyhäkoululapset opet- niin usein kuin hänen aikansa ja moitajinensa, saapuneet kirkkoon, jossa on
myöntämät, kutsuu pyhäkoulu»

seessa.

neessa

maassamme

mansa
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opettajat kotouksem, jossa hänellä on I wiillii menestyksellä noudatettu ja, waiktilaisuus antaa heille suullisia neuwoja lapa entinen juurtunut tapa ei helposti
sekä tekstin aineelliseen ja muodolliseen jäänekään pois käytännöstä, tulee ainakäsittelyyn että myöskin kurin pitoon km Vähitellen Pyrkiä mainitsemaamme järnähden, ja että hän, kuten lieneekin yleijestystapaan. Toistaiseksi lienee sitä paitsi
nen tapa maassamme, tuon tuostakin olemassa käytännöllinenkin syy, joka estää
panee toimeen pyhäkoulutarkastuksia seura- puheenalaista järjestystä kokonaisuudessa
kunnan eri osissa. Joskus on tosin opettoimeen panemasta, nim. se, että monet
tajan kyllästymiseen sanottu syyksi sitä- pyhäkoulunopettajat, jotka muutoin saatkm seikkaa, että hän on saanut tehdä tawat olla hywinkin kykenewät toimeensa,
palkatonta työtä, mutta onneksi saaeiwät ole kirjoitustaitoisia. Olemme kuitamme siihen lisätä, että semmoiset tatentin ottaneet tämän seikan puheeksi, ei
paukset omat olleet Harmoja poikkeuksia wain järjestyksen aikaansaamisen halusta,
ja että ne toiwottawasti semmoisina pymaan myöskin siitä syystä, ettei yleisö,
sywät.
tarkastellessaan antamiamme tilastollisia
Mitä Pyhäkoulussa käymien oppilas- tietoja, saisi pyhäkouluistamme semmoista
ten lukumäärään tulee, sopii tosin iloita, käsitystä, joka ei ole täydellisessä sopuettä se, joka jo alkuaan oli suuri, on soinnussa olemien olojen kanssa.
Mitään seikkaperäisempää Vertailua
wuosi wuodelta ollut kasmamassa, maikka
kohta epätietoista on, kuinka suuri osa pyhäkoulujen lukumäärään nähden eri
noista pyhäkoulussa olleista on pyhäkönpaikkakuntien wälillä Suomessa emme
lun Varsinaisina oppilaina pidettäwä. tällä kertaa tahdo esitellä. Ainoastaan
Lukuunottamatta sitä, että pyhäkoulu, tusen werran olkoon tässä mainittu, että
ten äsken olemme maininneet, enimmätruotsinkielisissä seurakunnissa, etenkin
on toimessa ainoastaan osan wuoLänsi»Suomessa, eiwät pyhäkoulut, anseen
desta, ilmoitetaan useammalta eri taholta, nettujen ilmoitusten mukaan, ylipäänsä
että lasten koulunkäynti, koulun toimesole Voittaneet niin suurta suosiota kuin
sakin ollessa, on ollut enemmän tai ne todella ansaitseisiwat. Jos tämän
Vähemmän säännötöntä. Hywin mo- yhteydessä muistaa, että yhdistyksen oli
nesta paikasta on senwuoksi oppilasten pakko wuosi takaperin lakkauttaa „Sönluku ilmoitettu ainoastaan epämääräidagZskolebllldet"-niminen lehtensä tarsisfä tasaluwuissa, koska sekä seurakun- peellisen kannatuksen puutteessa, näyttää
papisto että pyhäkoulunopettajat
epätietoiset siitä. Mutta
koska jonkinlainen järjestys pyhäkoulunkin alalla olisi suotawa, rohkenemme
lausua toiwomuksen että papisto, joka
pitää hellää huolta näistä heidän hoi-

nan

owat olleet

sen

tonsa alaisista kouluista, suosiollisesti
ottaisi waiwaksensa pitää luetteloa kai-

kista pyhäkoulunopettajista sekä waatia
kultakin opettajalta täydellistä oppilasluetteloa, johon olisi merkitty, kuinka
usein kukin oppilas on pyhäkoulussa
käynyt. Monessa paikassa, niinkuin esim.
Helsingissä, on tätä tapaa erittäin hy-

siltä, kuin pyhäkoulu, joka on ainoastaan Vaatimaton Välin juurruttamaan
pienokaisiin Herran pelkoa, mikä on kaiken Viisauden alku, ruotsinkielisen ylei-

sön puolelta yleensä ei ainakaan wielä
ole saawuttanut niin lämmintä Vastaanottoa kuin olisi suotawa ollut.
*

*
*

Tuomiokapitulien suosiollisella Välityksellä olemme saaneet seuraamat, pyhäkouluoloja eri hiippakunnissa Valaisewat tiedot:
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Turun arkkihiippakunnassa 2)
K»u>

Ds>et<
taji»

luja

I. Tuomioprowllsti-

kunnassa
11. Mynämäen pvo>
wastikunnassa. .
111. Wehmaan
IV. Porin alisessa
V. Porin »lifessä

71

89

QP»i>
lait»

2,546

115 197
2,141
2,242
92 146
2,479
86 132
2,922
124 191
VI. Tyrmään
5,081
269 532
VII. Tampereen
148 183 2,477
1,696
VIII. Hattulan
102 202
172 277
3,377
IX. Hämeenlinnan
X. Raaseporin it.
81
99
1,230
läntinen,, 44 120
XI.
741
XII, Perniön
59
113
1,391
XIII. Ahwenanmaan
8
10
269
5,452
162 296
XIV. Waasan alinen
XV. Waasan ylinen
142 159 4,261
55
1,357
XVI. Pietarsaaren
62
6,080
XVII. Lapuan
282 416
2,825
XVIII. Kokkolan
142 260
Koko hiippakunnassa 2,154 3,484 48,567
Edellisenä wuonna 2,152 3,494 46,872.
.

„.

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

VIII. Mikkelin prowastikunn.
IX. luwan
X. SllwonlinnllN
XI. Haminan

„

„

„

XII. Lappeenrannan
XIII. Viipurin

„

„

XIV. Jääsken
XV. Muolan
XVI. Käkisalmen

„

„

„

XVII. Kurkijoen

„

ssou-

llppt-

193
180
299
145
238
198
301
162
133
197
157

3.274

luja,

laita,

5,723

5.698

3,222
3,702

3,033
4,457

4,597
2.700
4,808

3,045
XVIII. Sortawallln
3,250 67,205.
Koko hiippakunnassa
Vastaamat numerot edclli»
3,257 66,388
fenä wuonna oliwat
Koto Suomessa oli näiden laskujen mukaan
„

....

pyhäkouluja 7,875, niissä käymiä oppilaita
165,020 ja, jos oletetaan että Porwoon hiippa,
kunnan kouluissa oli keskimäärin kolme opetta»
jaa kutakin kahta koulua kohti, eli noin 4,500
opettajaa, saadaan pyhäkouluopettajien luku

maassa

11,299:f5i.

Edellisen kertomuksen mukaan oli kouluja

7,387; opettajia 10,077; oppilaita 157,780.
*

Kuopion hiippakunnassa:

1,282

Samoin kuin aikaisemmin on yhdistys wiime wuonnakin toimittanut pyhäkoulun ystäwiä marten »Pyhakoululehteä" ja «Lasten Pyhatoululehteä". Toimittamiftsfa on tapahtunut pienempiä
muutoksia. Kun yhdistys huomasi, etteiwat lehdet wieraan kustantajana ollessa lewinneet toiwottawassa määrässä,
päätti johtokunta, että lehdet toistaiseksi
toimitettaisiin yhdistyksen omalla kustunnuksella. Sisällykseen nähden sopii
tässä huomauttaa, ettei wiime wuonna
katsottu tarpeelliseksi julkaista lehdessä
sellaisia lyhyitä tekstiselityksiä kuin edellisenä wuonna, koska arweltiin että I:sen
wuosikerran ewankeliumitetstit owat pyhäkouluopettajille yleensä tutut ja että niihin löytyy runsaasti selityskirjoja sekä
myöskin ja etupäässä, että Flyborg'in
lastenpostilla, jonka tiedettiin ilmesty-

Tiedot omat wuodelta 1893.
-) „Ilmoitulftt osaisi epätlydelliset, osaksi epälnotettamatlin. Koulut näissä plonastitunnizsa ylimallaan
huonommalla lannalla luin Dawozsa ja KarjalaZsa,"

kyllä tyydyttäisi siinä suhteessa olemassa
olewat tarpeet. Waikeampitajuisia kirjoituksia on wältetty ja
sijaan en-

I.

Tuomioprowasti-

kuunllssa

11. Wä'Karjalllnprll>

waZtikunnassll.

111. Alll.Kllijalan

IV. Raahen 2)
V. Kalajoen 2 )
VI. Oulun 2 )

.
„

„

„

„

771 1,178 20,494
287
224
99
170
207

170
Vni. Kemin
36
IX. Lapin
7
Koko hiippakunnassa 1,971
VII. Kajaanin

ä)

3)

„

„

Edellisenä wuonna

Porwoon

1,978

618
8,489
6,626
431
156
1,930
4,369
290
318
3,344
260
2,310
57
1,576
7
110
3,315 49,248
3,346 44,470.

hiippakunnassa:

I. Tuomiuprowllstikunnassll
11. Helsingin prowastikunn.
111. litin
IV. Hollolan
V. Jämsän
VI. Iywäskylan
VII. Heinolan
„

„

„

„

„

')

Kou°
luja,

40
81
104
193
157
402
70

Oppi-

laita.

1,205
1,828
2,032
4,891
3,572

8,136

wän

uudessa suomenkielisessä puwussa,

sen
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tistä enemmän walmistettu tilaa helppo- I della, Mutasen rukoushuoneella, Luhantajuisille kertomuksille, joiden pohjana on gassa, SysmaZsä, Hartolassa, Joutsassa,
ollut joku siweellinen totuus. Muutoin Hirwensalmella, Anttolassa ja läm°
kuin edel- säZsä; setä
on lehden ohjelma ollut
6. Pastori A. Taube Nastolassa.
lisinä wuosina; ainoastaan toimitukseen,
johon sitä ennen kuuluiwat pastorit A. Jaakkimassa, Impilahdella, SortamaLönnroth ja E. Murån, on wiime wuo- lassa, Ruskealassa, lintuniemellä, Kerimäellä, Samonlinnassa, Lappeenrannassa
myöskin alleden kuluessa ottanut
kirjoittanut Auwinen. Lehtien tilaajaja Waltealassa.
määrä on walitettawasti pysynyt jotenkin alhaisena huolimatta siitä, että muuKeiteleen, Kymin, Lahden ja
tamiin seurakuntiin, papiston liitettä- Längelmäen Paikallisyhdistykset
omat
wästä harrastuksesta, on tilattu
toiminnaslähettäneet
wiimewuotisesta
pia kymmeniä kappaleita kuhunkin. Jh< taan testusyhdistytselle
kertomukset, jotka
distyksen kirjallinen toiminta onkin
yleistä kertoliitteenä
tätä
seuraamat
pistunut tähän, ellei oteta lukuun, että musta
ja joista näkyy, miten wirkeätä
neiti A. Liliuksen toimittama, johto- työtä muutamalla
taholla tehdään pyhäkunnan tarkastama ja herra W. Söder- koulujen
hywäksi ja miten semmoinen
strömin kustantama „Tapahtumiakris- työ on näyttäytynyt sekä hyödylliseksi
tillisen elämän alalta" niminen että tarpeen Vaatimaksi. Sitä paitsi
kirja, joka on aiottu etupäässä pyhäkouon johtokunta saanut Vastaanottaa Vuosiluopettajille esimerkkitilana opetuksessa
Luumäen, Sawitaipakertomuksia
täytettäwäksi, pian walmistuu painosta leen, Taipalsaaren,
Valkealan
yleisön käytettäwäksi.
sekä Lapweden seurakunnista, jotka
seurakunnat alkuaan omat kuuluneet Wiipurin haarayhdistykseen, mikä yhdistys
Tawanmukaisilla saarnamatkoilla, joilla nyttemmin lienee jo hajonnut, koska
on pidetty jumalanplllwelutsia sekä aikaampana wuonna johtokunta ei ole puihmisille että lapsille, Viimemainituille heenalaiselta
yhdistykseltä mitään yhpääasiallisesti kyselemässä muodossa, tuin
teistä
kertomusta
saanut Vastaanottaa.
myöskin opettajakokoutsill, owat johtokunkuitenkin mistä kertomuksista,
Päättäen
nan pyynnöstä ja asianomaisten pastorin- jotta owat tulleet nyt
mainituista yksityiVirastojen suosiollisella luwalla olleet:
on
pyhäkoululla kysyseurakunnista,
sistä
1. Pastori Johannes Borg Lemmyksen alaisessa Itä-Suomen
sekä
päälässä, Ruowedellä, Keuruulla, Tamlämpimiä suosijoita että ahkeria työmiepereella, Wesilahdella, Akaassa ja Sääkshiä, Wielä on tämän yhteydessä maimäellä;
nittawa, että wuoden kuluessa on perus2. Pastori Eero Hywärinen tettu
Haminan ja Vehkalahden yhluuassa;
distys, joka paikallisyhdistyksenä on ylei3. Pastori A. Keihänen Piikkiössä
yhdistykseen liittynyt.
ja Itäneellä;
4. Kaartinpastori A. Lönnroth
Viipurissa, Haminassa, Turussa ja HäKeskusyhdistyksen johtokuntaan Helsingissä owat wuoden kuluessa kuuluneet
meenlinnassa;
5. Pastori Johannes Smolanseuraamat henkilöt: allekirjoittanut Lyra,
der Kuhmoisissa, Padasjoella, Korpilah- puheenjohtajana, F loman, A. W., kansa-

sama

osaa

*

*

useamsu-

*

*

use-

osassa

seen

*

*
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koulujen ylitarkastaja, warapuheenjohtajana, allekirjoittanut Auminen, fihteerinä, Lönnroth, A., Kaartin pastori,
rahastonhoitajana, Blomberg, A. 0.,

olemme antaneet ja joista sopii
päättää, mihin suuntaan wiimeksi kuluneena wuonna pyhäkoulutoiminta on
kulkenut, on huoma ttawana, että Jumala,
jolta kaikkinainen hywä anti ja täydellinen lahja tulee, on antanut siunaukpyhäkoulutoiminnalle
Hänen, meidän taiwaallism Isämme,
apuun turwaten olemme alkaneet taaskin uuden muoden siinä
toiwossa, että Hän ei halweksi pienintäkään työtä, joka Vilpittömässä mielessä
tehdään hänen waltaluntansa edistämi-

I edellä

kirkkoherra, Granstedt, H., neiti, Haa-

panen, A., kansakoulujen tarkastaja,

sensa

Laurell, 33., neiti, ja Sarlin, B. K.,

prowasti.
Mistä owat
Sarlin seka neidit
Laurell.

wuorossa erota prowasti'ja

warmassa

Granstedt
*

*

maassamme.

*

Jo näistä hajanaisista tiedoista, jotka

seksi.

A. W. Lyra.

A, Auwinen.

Tili Eumnkelis-Lutmlllisen Pyhäkouluyhdistyksen tuloista ja menoista w. 1894.
ftnf- \fm

Debet,
1894
Joulut, 31

1894

Saastu

1893

edelliseltä wuodelta

Joulut, 31

2,257 32

Tulot wuoden kuluessa:
Vuosimaksuja

174

rahoja

.

,

,

4516
Korko juoksemalle tilille .
Tilausrahaa yhdistyksen ai,
1,414 05
kllkauskiijoistll
Myydyistä kirjoista . . .
7215
Kolehtia ja satunnaisia apu,
99993

2,70529

•%£

Kredit.
Menoja wuoden kuluessa:
Sihteerin palkkio
Aikakauskirjojen toimitus,
painattaminen ja lenrifc
täminen

yhdistyksen

telefooni.

150

. . .

ilmaiseksi

jaettawaksi.

.

2007

Matkarahoja
yhdistyksen
matkasaarnaajille . , .
Menoja
wuosikokouksesta,

56915

.

.

wuosikertomuksesta japostilähetyksistä y, m. . .

Säästö tulemaksi wuodeksi:
Juoksemalla tilillä Yhdysft,

Puhdasta rahaa
Helsingissä 31 päiwä Joulukuuta

1,803 74
100

Kirjoista, joita on ostettu

.

Summa [4,962[61

/**•'

7505

2,71801
2,000

. . .

244 60

Summa

[2,244 60
[4,962 61

. .

.

1894,

Alfons Lönnroth.

Tilit tarkastetut ja> oikeiksi huomatut, joukawuoksi johtokunnalle ja rahastonhoitajalle
puolletaan t>ltwapautta. Helsingissä, 12. 2.. 1895.
MtV Bergroth.
Lndwig Ze»gel«oorff.

Paikallisyhdistysten nmostkertonmkset.
i.

WuosiKertomus Keiteleen seurakunnan Vyllälloulu-yhdistyksen waikutuksesta
Heinäkuuta 1893 samaan päiwään 1894T tehty yhdistyksen
wuosijuhlaan Keiteleen kirkossa 7 n:na Heinäkuuta 1894.
epäkohta on korjattama. Koti-opetukselle,
Sitte wiime wuosijuhlan owat seura1 p:Zta

kunnan sunnuntaikoulut jatkaneet hiljaista
työtänsä lasten opettamifetsi lukutaitoon
ja Jumalan
kunnioittamiseen ja
tuntemiseen. Koulujen luku on wuoden
ajalla lisääntynyt, niin että niitä nykyifin on 20. Opettajain lukumäärä on 30
ja oppilasten 680. Tähän ei ole laskettu Paria koulua, jotka jonkun aikaa oli-

sanan

wat Vaikuttamassa, mutta sittemmin opettajain puutteessa owat lakanneet, nim.

Äyräpään eli Itälän kylän koulu ja
Petäjämäen koulu Pohjois-Sulkawajärwellä. Opettajain suhteen on tapahtunut useita muutoksia, maikka kyllä useimmat omat entisiä. Hymin suotawa onkm, että entiset opettajat, jotka jo owat
harjaantuneet suun. koulu-opettajan toimeen, siinä edelleenkin pysywät, sillä koulu
ei luonnollisesti harjaumattomalla opettajalla woi waituttaa samalla menestyksellä
kuin harjaantuneen hoitamana.
Jlipäänsä owat koulut uskollisesti ja
hywällä menestyksellä toimineet. Ia ylimaltain omat lapsetkin niissä säännöllisesti käyneet, joka todistaa Vanhempain
antaman koulun työlle kannatuksensa. Kuitentin on muutamissa kouluissa lasten
käynti ollut epäsäännöllistä, joka itämä

joka on Vanhempain asia, on sunnuntaikoulu niin suureksi tueksi, että wanhempain pitäisi kaikin tawoin koulun waikutusta edistää ja niin siitäkin pitää
huolta, että lapset käwisiwät säännölli-

sesti koulussa.

Sunnuntaikouluja on papisto wuoden
ajalla tarkastanut kaikissa kylissä, ja lukukinkereillä on uusia asetettu, missä niin
on tarmittu. Harjoituskokouksia niihin
yhdistetyn sunnuntaikoulun kanssa on
pidetty pappilassa, kesällä kerran kuukaudessa, talwella harwemmin, ja on näissä
harjoituksissa edeltäpäin määrätyt opettajat pitäneet sunnuntaikoulua tirkonkylän lasten kanssa, jonka jälteen on ollut
keskustelua ja arwostelua opetuksesta.
Näihin harjoituksiin ei kuitenkaan opettajia ole saapunut niin runsaasti kuin
olisi suotawa ollut. Waikka ei tähän
mitään pakkoa olekaan, niin olisi harjoitutsissa käyminen opettajille kehittämää
ja opettawaista, ja toiwottawa on siis,
että niissä rumettaisiin ahkerammin käy»
mään.

Sunnuntaikoulu-oppilaille kehoitukseksi
on Sunnuntaikoulu-yhdistyksen waroilla
jouluksi ostettu joululehteä Lasten Joulu„

10

mutsilla.

sanoma", joita on jaettu jokaiseen koulu-

piiriin

waksi.

ahkerimmille

Se tekee työtä heikkoudessa,
uskaltaen siihen, että Heila
työlle
antaa siunauksen. Suokoon Herra sille
eteenkinpain siunaustansa ja lewittäköön
tietoa ja
senkin kautta Jumalan
rakkautta tämän seurakunnan lapsissa.

oppilaille annetta-

Sunnuntaitoulu-yhdistyksen kassaan on
koottu »aroja kollehdeilla koulutarkastulsilla. Näillä »aroilla on woitu suorittaa yhdistyksen menot kirjain ostamiseksi
y. m. Wuosimaksujansll owat ainoaZyhdistyksen jäsenistä
taan wähempi

sanan

Keitele 7 pmä

osa

suorittaneet.

sen

Osk.

Sunnuntaikoulu on wapaaehtoisen rak-

kauden työtä eikä

Heinät.

se esiinny suurilla waati-

1894.

Wilh. Snellman
Pastori.

11.

AertomuA

Kymin Vyhäkoulu-yhdiZtykftn

Pyhäkouluja Kymin seurakunnassa on
wuoden kuluessa ollut Vaikuttamassa 25.
Niissä on työskennellyt 64 opettajaa ja
oppilaita on ollut 895. Suuremmissa
kylissä on ollut kaksi koulua, pienemmissä
yksi. Muutamissa kouluissa on 2, toisissa 3, 4 ja 5 opettajaa, riippuen vpettajien luku etupäässä lasten lukumäärästä.
Pyhäkoulujen tarkastuksia on pidetty
tilmsuuden mukaan pitkin wuotta.
Jhdistyksen wuosijuhla wietettiin kir-

kossa

18

sunnuntaina kolminaisuuden

saarna.

seuraawaisesti:

Yhdistyksen

rahasto

Wastattawa:
.

.

<%:
„

w. 1894.

kouluopettajaa kyseli lapsilta päiwän
emankeliumitekstiä. Juhla lopetettiin alttaritoimituksella ja lopuksi lauloiwat lapset lukkarin johdolla hengellisiä lauluja.
Useammassa pyhäkoulussa on opettajan toimesta poltettu joulukuusi, jolloin
ahkerimmille oppilaille on jaettu yhdistytsen puolesta kirjasia.
Jhdistyksen rahastonhoitajan wälityksellä on tilattu kaikkiaan 213 kappaletta
hengellisiä kirjoja ja sanomalehtiä, joiden
raha-arwo on yhteensä 3fof 394: 79.
Rahastonhoitajan tilien mukaan on
yhdistyksen käytettäwänä ollut »aroja

päiwäZtä jumalanpalweluksen päätyttyä.
Juhla alkoi wirrellä, jonka perästä pidettiin lasten
Sitten 8 pyhä-

Säästö wiime wuodelta
Tuloja tiliwuodella

Vaikutuksesta

Wastaawa:
85: 08.
36: 35.

Yhteensä 9kf 121: 43.

Menoja

Rahaa

Kirjasia

tulew. tiliin

9hf 10: 40.
.

.

„

Yhteensä &kf

108: 56.
2: 47.
121: 43.
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-

Kirjojen

tilausrahasto

Wastattawa:
Kirjoja edell. wuosilta tönf 58: 85.
75: 01.
Rahaa wiime wuodelta
Tuloja tilauksista
398: 99.
Yhteensä .%: 532: 85.

Wastaawa:
Kirjojen tilaamiseen.
9kf 350: 64.
Myymättömiä kirjoja
66: 90.
115: 31.
Rahaa tulew. tiliin.
Yhteensä Vhf. 532: 85.

kuluessa

Taneli Vanhala ja SylweZter Parila
Kymissä 5 p:nä Tammikuuta 1895.

„

..

.

„

Toimikuntaan owat wuoden
kuuluneet:

Rowasti F. G. Snellman puheenjohtajana, kirkkoherra F. I. Mllsalin rahastonhoitajana, kansakoulunopettaja I. P.
Pelkonen kirjurina, opettajatar A. Koljonen, työmies Johan Yrjölä, talolliset

.

.

„

.

„

Yhdistyksen puolesta:

I. G. Snellman.
I. P. Pellone».

111.

Kertomus Lahden Pyhäkoulu-yhdistyksen toiminnasta m. 1894.
Ollen Lahden Pyhäkoulun esimiehenä
on minulla kunnia täten antaa lyhyt kertomus koulun toiminnasta wiime wuodelta.
Kuuluja on Lahdessa ollut 4. Yksi
niistä on sijoitettu kauppalaan, kaksi Lahden kylään ja yksi rullatehtaalle. Kauppalan koulussa on opetusta antanut maalari M. W. Heinonen. Hänen kouluson lapsia käynyt kesäaikaan noin
70 ja talwisllikalln noin 40. Lahden
kylän kouluissa on opettajina ollut talonemäntä Ida Pippo ja sahantyömies Ropsanen. Heidän kouluissa on tummassafin ollut oppilaita noin 20. Rullatehtaalla on koulua pitänyt tehtaan työmies
Malinen, jonka koulussa on käynyt oppilaita 30—40. Opetusaika on ollut wuo-

saan

Den alusta loppuun saakka. Kuitenkin
keskeytettiin koulu Heinä- ja Elokuun
ajaksi. Tämän loma-ajan katsoi Pyhäkouluyhdistys malttamattomaksi niin hywin oppilaiden kuin opettajien wirkistämistä warten. Oli myöskin joulupyhinä
koulu keskeytetty. Kolmantena joulupäiwänä pidettiin lastenjuhla joulukuusen
ääressä. Tässä tilaisuudessa jaettiin
pieniä lahjapalkintoja etewimmille oppilaille.
Opetusaineet koulussa owat olleet: päiwän ewankeliumi, raamawnhistoria, katkismus ja sisäluku.

H. Winter.
Kappalainen.
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IV.

Ilmoituksia Längelmäen

Pyhäkoulu-yhdistyksen toiminnasta w. 1894.

Längelmäen pyhäkouluyhdistyksen jä- opetuZharjoituksia ja niiden johdosta kessenluku on wiime wuoden aikana li« kusteluja.
Kouluja on sitä paitsi ajan ja tilatsääntynyt kaikkiaan 93 hengellä; ja jos
että
luopumuutamat
omat
otaksutllllnkin
suuden mukaan tarkastellut allekirjoitta»
neet jäsenyydestänsä siitä ilmoittamatta, nut yhdistyksen esimies, koettaen siten
niin lienee kuitenkin pyhäkouluyhdissaada niille mahdollisimmin suurta kannutusta yleisön puolelta sekä toiminnassa
tykfen jäseniä nykyään noin 125. Ilahuttawa asia on, että näistä jäsenistä hengellistä wirkeyttä.
on nuorta kansaa, jotka siis
suuri
Huomattawa kohta pyhäkoulu-asian toiowat ilmoittaneet tahtomansa hekin mau minnan alalla kuluneena muonna on ollut
kultaa Jumalan Valtakunnan eduksi. koulun sumijuhla, jota Johanneksen päiLuonnollista on, ettei pyhäkoulutyö joka wän iltapuolella yhteydessä kirkossa pikyläkunnassa ole menestynyt toimon mudetyn lasten-jumalanpalwelutfen kanssa
kaan, johon on ollut pääsyynä lasten wietettiin luonnonihanassa mäntymetwanhempain huolettomuus ja mastahasässä, ja johon osanotto sekä pyhäkoulukäyttää
pyhäkouluja
hyopettajain
ja oppilasten että yleisön puokoifuus
lastensa
wäksi. Mutta useimmissa kylissä owat lesta oli aiwan suuri.
pyhäkoulut suositut, ja nuoretkin opetPyhäkoulu-Yhdistyksen kassaan on wuotajat niitä hywällä menestyksellä pitäden kuluessa karttunut tuhisijoilla koottuja waroja 16 markkaa 39 penniä, ja
neet.
on tässä kassassa nykyään waroja 54
Syystä ettei kaikilta pyhäkouluopettajilta ole tullut ilmoituksia koulujensa opmarkkaa 6 penniä.
pilasmäärästä, ei woi koko seurakunnan
Menoja ei ole tämän wuoden aikana
oppilasmäärää tarkalleen sanoa, mutta ollut. Jumala suokoon armonsa ja fiuainakin 300 paikoille. Enin nauksensa kalliille pyhäkoulutyölle wasttehnee
oppilasluku yhdessä koulussa on ollut 50. edestin tässä seurakunnassa ja koko rakOpetusaineet owat olleet pyhäkouluissa kaassa isänmaassamme.
Längelmäellä Tammik. 8 p:nä 1895.
tawalliset. Pyhäkouluyhdistyksen kutoutsia on kuluneena muonna pidetty kuusi.
Näissä kokouksissa on keskusteltu pyhäOskar Bergroth.
kouluja koskemista asioista, sekä pidetty
Kirlkoherra,

osa

■

se

Aertoinns

Em-Lutmlaisen Pyhäkouluyhdistyksen

toiminnasta w. 1885.

Helsingissä,
VMoi Pettersson ja Kumpp. Kiijapamo-Osateyhtiö, 1896.

Kertomus PylMmllulmmimmsw w. 1895
Ruoki minun kaiitsojani sanoi fiiol=
teista ylösnoussut lesus nuotiowalkcan
ääressä Galilean meren rannalla opetuslapsellensa Pietarille, joka heikkouden hettenä tosin oli kieltänyt mestarinsa, mutta
joka senjälkecn oli lankeemustansa latkerasti katunut. Näissä lesuksen sanoissa,
jotka merkitsemät jotenkin samaa kuin hänen
kaitse minun lampaitani,
sisältyy se testamentti, jonka lesus jätti
Pietarille, se suuri elämäntyö, jonka mestari uskoi opetuslapsellensa.
Heikko on lanimas, heikoimpia kaikista
eläimistä. Heikko on ihminenkin woimallisten mihollistensa rinnalla. Paimentamista tarwitsec lammas, ettei se eksyisi ja
hukkuisi. Samoin ihminenkin, ctt'ei hän
ijankaikkiseen kadotukseen waipuisi. Mutta
niinkuin lammas kuulee paimenensa äänen ja
häntä, niin lesutsenlin lampaat kuulemat lesuksen äänen ja

sanansa:

seuraa

häntä.
Näitä lesuksen

wat

seuraa-

lampaita tuli Pietarin
kaitsea, etfeiwät he laumasta poistuisi,
ja ruokkia, etfeiwät he nääntyisi. Heitä
oli opetettawa walwomaan ja rukoilemaan,
etfeiwät he wihollisen kiusatessa lankeisi,
ja heille oli annettawa elämän leipää,
joka oli ylläpitämä heitä ijankaikkiseen elämään. Ia koska lesus itse on sanonut
olemansa elämän leipä ja koska Hän
taiwaasen astumisensa jälleen lähestyy
meitä elämässä \a woimallisessa
sansa, niin oli lesuksen lampaita etupäässä
motittama juuri tällä pyhällä Jumalan

sanas-

sanalla.
Pybäkoulunlin työwainiolla on koetettu

tätä Icsulscn käZkuä, sillä se»
noudattaminen on jokaisen lesuksen opetuslapscn kallis welwollisuus. Kaitsea
ja ruokkia noita pieniä karitsoita, joiden
edestä hywä paimen, Icsus Kristus, on
henkensä alttiksi pannut, on
tajan tärkeä tehtäwä. Opettaa lapsia pitä=
mään kaikki, mitä Icsus on käskenyt, kuuluu
työntekijälle pyhäkoulunkin alalla. Hopeaa
ja kultaa ei Pietari elämänsä työstä palkliolsi saanut, maan ainoastaan kahleet ja
marttyyrikuoleman. Ia ilman aineellista
palkkaa, kristillisen rakkauden elähyttämänä,
tekee pyhäkouluopettajakin waatimatonta
työtänsä osottaatsensa uskollisuutta
palweluksessa ja etsimättä liitosta

seurata

ransa

ihmisten suusta. Mutta

se Jumalan sa-

nan siemen, joka pyhäkouluopettajan wä-

litykscllä pääsee itämään ja jurtumaan
lasten sydämmien pellolla, on aiman warmaan aikanansa
hedelmän kan-

runsaan

tawa.

Ei sowi muuta kuin suuresti iloita,
että tämä pyhäkouluopettajan samoinkuin
koko pyhäkoulunkin merkitys nuorison kaswatuksen wälineenä wiime wuodenkin aikana, ainakin jos tilastollisista numeroista
moi jotakin päättää, on tullut selwcmmin
tunnetuksi ja tunnustetuksi. Totta kyllä
on, että wielä on olemassa seinmoisialin
seurakunnan opettajia, jotka arwelewat pnhäkonlnn turmiollisesi waikuttawan siten,
että
on haitaksi kotiopetukselle ja kirkäymiselle,
mutta aiman warmana
tossa
sopinee pitää, että tämmöinen käsityskanta

se
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Harmoilla ja että se epäilemättä
on johtunut siitä, että semmoiset seurakunnanopettajat eimät ole tarkasti kerinpyhäkonluliikkcen kchineet
tystä maassamme. Mutta toiselta puolcn ci wiclä siinä ole kyllä, että pyhäkoulun merkitys tunnetaan ja tunnustetaan suureksi. On tämän lisäksi tarpeellista, että se tulee sydämmen asiaksi,
kalliiksi ja rakkaaksi, sillä wasta silloin itscstänsä syntyy todellinen harrastus tehdä
tarmokkaasti työtä pyhäkoulujen hywäkfi
ja niiden kautta. Ia lun lukee seuratunnista tuomiokapituliin tulleita kertomuksia pyhäkoulutoiminnasta, tuntuu monesti
siltä kuin juuri tuota harrastusta ci wiclä
riittämässä määrässä olisi olemassa. Mutta
toiwottawa on, että samassa määrässä
kuin harrastus pyhäkoulutoimintaan maagiamme lisääntyy, tullaan huomaamaan,
kuinka pyhäkoulut omat tehokas keino juurruttamaan lapsiin Jumalan pelkoa ja antamaan kristillisen rakkauden palwclukseen
halullisille maallikoille sopiman toimintaon ani

seuraamaan

alan.

Epäilemättä olisi sangen hyödyllistä,
että pyhäkouluystäwille koko maassa silloin tällöin tarjoutuisi tilaisuus kokoontua
keskustelemaan pyhäkoulualalle kuulumista
tärkeistä asioista. Semmoisena tilaisuutenä pitäisi ainakin olla yhdistyksen toimeenpanemat Vuosikokoukset. Mutta kun
näitä Vuosikokouksia tätä ennen oli pidetty talwisaikaan pääkaupungissa, oliwat
nc näyttäytyneet wähemmän tarkoitustaan
wastaawilta siinä suhteessa, että yZtäwiä
maaseuduilta tuskin nimeksikään oli tullut
kokoukseen. Tästä syystä syntyi aiman
itsestänsä se ajatus, että nämä wnosikotouksct niihin yhtywinc juhlinensa saattaisiwat olla suuremmaksi hyödyksi, joo nc
pidettäisiin lämpimänä wuodenailaua maaseuduilla. Ensimmäinen koe tähän
taan tehtiin wiime wuouna, jolloin yh-

suun-

distnlsen wuosikokous

pidettiin

Lahden

kauppalassa. Ia peittelemättä on lunnustettawa, että koe ei suinkaan ollut epäonnistunut, Osanottajia oli saapunut
kaikilta tahoilta, wieläpä pitkienkin matlojen takaa ja keskustelut ohjelmassa olewista kysymyksistä oliwat asialliset ja
osittain wilkkaattin. Päälle päätteeksi
tm nähdä paikkakunnan pyhälouluopcttajat luokkinensa täydessä toiminnassa. Tyytywäisyys oli yleinen ja toiwomulsena
lausuttiin, että wast'edeslin wuosikokous
pidettäisiin kesänaikana ulkopuolella pää-

saa-

kaupunkia.

Tyytywäisinä palasiwat suomalaiset
osanottajat myöskin neljännestä yleisestä
pohjoismaiden pyhäkoulukokouksesta, joka
wiime elokuussa pidettiin Tukholmassa.
Kokous, joka oli asetettu yhteyteen yleisen
pohjoismaisen koulukolouksen kanssa ja jossa
oli noin 2,000 osanottajaa, oli selwänä todistnksena siitä että pyhäkouluaate on laajalle lcwinnyt m sywälle juurtunut Skandiuawian maissa. Tässä kokouksessa esiintuodut numerot puhumat selwää kieltä,
jonka wuoksi ne tässä wcrtailun wuoksi koti«naisiin oloihin mainittakoon. Tanskassa
on tätä nykyä olemassa 700 pyhäkoulua
sekä niissä noin 3,500 opettajaa ja opetta\axta ynnä noin 60,000 lasta.
kista Tanskan lapsista käy noxnlS 1/* prosenttia pyhäkouluissa. Koulut omat pääasiallisesti kirkollisia. Norjassa työskentelee nykyjään 600 pyhäkoulua, joissa on
enemmän luin 2,700 opettajaa ja 57,600
lasta. Kirkolliset omat sielläkin yleensä
koulut ja lirkkotekstit läytcttäwinä opetulpohjana näissä kouluissa. Ruotsin
pyhäkouluissa käy lähes 200,000 lasta,
mutta suuri»
niistä on, ikäwätä kyllä,
»vapaakirkollisten käsissä. Kirkollisissa kouluissa käy näet ainoastaan noin 33,600,
jota mastoin Vapaakirkollisten perustamissä enemmän kuin 160,000 lasta. Jhdistytsemme johtokunnan jäsenistä oliwat
puheenalaisessa kokouksessa läsnä kaarti-

sen

osa
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pataljoonan pastori Alfons Lönnroth,
johtokunnan myöntämällä matkarahalla,
sekä kansakoulujen tarkastaja A. Haapatien, joka muuten oli koulukokouksecn

osaa

ottanut.

Niinhymin Lahden Vuosikokouksessa kuin
myöskin Tukholman yleisessä pyhäkoulukokouksessa oli esillä se tärkeä kysymys,
mitkä tekstit pyhäkouluissa olisi käytcttämä opetuksen pohjana. Tunnettu on,
että Suomessa on yleensä, nimkauan kuin
pyhäkouluja ou ollut olemassa, pyhäkönlussa muun sisä- ja ulkoluwun opetuksen
rinnalla seurattu saarnatekstejä. Ainoastaan Vapaakirkolliset kuulumat seuraaman
muita P. Raamatusta walituita tekstejä,
joita myöskin muutamalla taholla, esim,
täällä Helsingissä, kirkollisissa piireissä on
Kirlkotekstcjä wasrumettu
taan on, kajoamatta muihin kohtiin, huomuutettu pääasiallisesti lahdesta epäkohdasta, ensiksi, että monet niistä omat liiak»'i waikeat selittää lasten tajuttomalla
tawalla, ja toiseksi, että niiden scnraamiscsta pyhäkouluissa wähitellcn saattaisi
käsitys, että pyhäkouluissa käymurtua
minen wapanttaa lapsen welwollisuudesta
käydä yhteisessä jumalanpalweluksessa.
Wnosikertomuksessa ei fowi ryhtyä tämäu asian seikkaperäiseen pohtimiseen. Ainoastaan sen werran olkoon tässä mainittu, että Lahden kokouksessa pidettiin
asiasta esitelmä, jonka johdosta ci sen
enempää keskusteltu, että Tukholman kokouksessa oliwat mielipiteet lomin eriäwiä
ja että wiime elokuussa pidetyssä yleiscssä pappeinkokouksessa Sortawalassa,
jossa ]ama kysymys oli käsittelyn alaisena,
kokoontunut papisto käytännöllisistä syistä
yksimielisesti päätti säilyttää kirkkotckstit
pyhäkouluopetuksen alustana.

seuraamaan.

se

Se oka

mahankin on

ollnt tekemisissä

lasten kanssa tietää että kcrtomnsmuodossa esitetty totuus helpoimmin painuu
heidän mieleensä jamyöskin parhaiten siellä
säilyy. Siitä syystä pidetään tarpeellisena että pyhäkouluopettajakin koettaa teroittaa käsiteltäwässä tekstissä sisältymän
totuuden lapsiin liittämällä esitykseensä
jonkun kertomuksen. Mutta koska tämänlaisesta sopimasta lertomuskokoelmasta
jollei oteta
kielellä on ollut
lukuun raamatun kannetta ja opetukseen
erittäin soincltnwia kertomuksia
suuri
puute ja loska Iywäslylän seminaarin nykyinen naisjohtaja, neiti Anna Lilius ilmoitti yhdistyksen lohtokunnalle olemansa
halukas semmoisen kertomuskoloclman toiniittämiseen, julkaisi johtokunta jo m. 1892
kehoituksen Tuomen kriZtillismicliselleyleisölle, seurakuntien papeille, koulujen uslonnonopettajillc ja muille asiaaharrastawille henkilöille, että nämä suosiollisesti
lähettäisiwät tarkoitukseen soweltuwia, joko
kirjoitettuja tai painettuja kertomuksia, kokoelmaan otcttawaksi. Waitka tätä kehoitusta ani Harmat noudattiwatlin, on kuitenkin sisarusten neitien Anna \a Lilli
Liliuksen ahkerasta toimenpiteestä kokoclma saatu walmiiksi ja wiime wuonna
hra W, Söderström in kustantamana ilmestynyt painosta nimellä: Tapahtumia
kristillisen elämän alalta. Lapsille ja nuorisolle kodeissa ja pyhäkouluissa. Kosla
tässä kirjassa on etupäässä annettu wiittauksia sopimiin raamatunkertomuksiin ja
koska muita kertomuksia tähän on otettu
ainoastaan huolellisen punnitsemisen ja tarlan seulomisen jälkeen, sopii toiwoa, että
tämä kirja tyydyttää suuriakin waatimuksia ja \aa paljon ostajia pyhäkouluopettajien piirissä.
Sangen tuntuma on myöskin, kuten
tietty, ollut puute pyhäkouluopettajille sowcltuwasta tckstiselityskirjasta. Kun tekstisclityskokouksia, jommoisia pääkaupungissa pidetään kerran wiikossa, ci liene
tapana eikä matkojen pituuden tähden mah-

suomen
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dullistakaan useissa paikoin pitää tiheästi,
owat tuhannet pyhäkouluopettajat pakotetut omintakeisesti hankkimaan kuhunkin käsiteltäwään pyhäkoulutekstiin tarpeellisia
selityksiä. Wähitellen alkaa kuitenkin tämäkin puute poistua, sittenlun m. 1894
ilmestyi Eero yywärisen oiwalliiesti
suomentama G. Flyborgin tunnettu
Lastmpostilla, joka sisältää selityksiä eu-

ja
ja Ala-Karjalan pappien

simmäisen wuosikerran saarnateksteihin,
sittenkun Jlä-

kiitettäwästä

harrastuksesta on kolmannen

wuositerrau tekstejä

warten walmistunut
selitystiija, joka hra 38. Söderström'in
kustannuksella piakkoin ilmestynee painosta
yleisön käytettäwäksi. lääpi siis jälelle
wain selityskirjan hankkiminentoisen wuosikerran saarnateksteille, jolloin ainakin ensirnmainen ja suurin puute« tässä suhteessa
tulisi poistetuksi.
yhdistyksen äänenkannattajana on wiime
wuodenkin aikana ollut Pyhäkoululehti ja
Lastenpyhäkoululehti. Lehtien ohjelma ja
toimitus owat pysyneet muuttumattomina.
Kun pastori Emil Muron, joka monet
wuodet suurella ahkeruudella on ottanut
osaa lehtien toimitukseen, tämän wuodeli
alusta on siitä toimesta luopunut, an-

suitsee hänen

työnsä

lvuosikertomulsessa

tulla kiitollisuudella tunnustetuksi. Waitka
näihin lehtiin nähden mielihywällä onkin
ilmoittaminen, että niiden tilaajamäärä,
joka edellisinä wuosina oli pysynyt werrattain alhaisena, wiime wuoden kuluessa
on jossakin määrin kohonnut, ei se wielä
ole läheskään niin suuri kuin pyhäkonluopettajien ja pyhäkoululasten suureen lukumäärään katsoen sattaisi toiwoa. Pyhäkonlulehdellä on nimittäin ainoastaan
toista tuhatta ja Lastenpyhäkoululehdellä
alle kahden tuhannen tilaajia.

Tilastollisia tietoja on johtokunnalla

ollut onni nytkin saada maamme kaikista
tuomiokapituleista. Niihin nähden on lni-

tentin tällä lcitaa samoinkuin ennenkin
ensiksi huomautettawa, että ne eiwät ole
täydellisesti todellisia oloja wastaawia,
koska seurakunnista saapnneet kertomukset
joskus owat yhdessä tai toisessa suhteessä olleet mallimaiset, sekä toiseksi että
Turun tuomiokapitulista tulleet tiedot omat
wuodelta 1894, jota mastoin toisista tuomiokllpitulcista tulleet wuodelta 1895.
Puutteista jamaillinaisunksista huolimatta
ne yhtä hywin antamat sangen malatsewan kuivanmaassamme toimimista pyhäkouluista, niiden opettajista ja oppilaista,
niinkuin seuraamat taulut kyllin selwästi

osottawat.

Turun arkkihiippakunnassa:
z<o>i«

Tuomiopiowllstitnnnassa
11. Mynämäen pro
mastikunnassa .
. .
111. Dehmaan

iiiju

Cfcts

laita

99

1,984

I.

80

...

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Porin eilisessä
Porin ylisessä

.
.

Tyrmään .
Tampereen

.

Hattulan

.

.

Hämeenlinnan

.

.

.

.

.

Raaseporin it.
„

.

läntisessä.

Perniö»

.

.

Koto

1,873
96 188
2,229
84 164
2,710
83 138
122 189 2,317
229 511
4,834
4,491
227 377
1,982
100 243
3,210
135 207
58
78
990
50
78
767
2,151
118 208
4,752
160 346
152 183 4,674
18
18
306
1,991
84
96
5,716
282 442
2,606
158 286
2,242 3,826 49,585
2,154 3,484 48,567

.....

Waasan alisessa.
XIV. Waasan ylisessä.
XV. Ahmenanmaan
XVI. Pietarsaaren .

XVII. Lapuan
XVIII. Kotkolan

Oppi-

tajta.

....

.

.

.

liiippaknnnassn

Edellisenä wuo»»a

hiippakunnassa:

Porwoon

I. Tuomiopruiuasti

kunnassa

65

...

11. Helsinqinprowas111.
IV.
V.
VI.
VII.

tltnnnassa...
litin
Hollolan .' '. '.
Jämsän....
Iywästylnn

Heinolan

.

...

.

146

92.

196
150
367
97

115

1,378

169 3,053
162 2,155

382 4M2

159 3,712
442 8,176
154 1,131
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Slou=

Ixija

VIII, Mikkelin prowastikuimnsja
IX. luwan.
,
X. Sawonlinnan

20?
189

~

328

.

XI. Lappeena,

XII.
XIII.
XIV.

Haminan

.

241
135

.

...

Wiivuiin
Jääsken

206

...

297
166
131
204
150

...

XV. Muolan

...

XVI. Käkisalmen
XVII. Kurkijoen
XVIII. Soilawalan

.

.

...

.

.

Kot» hiippakunnassa.

.

Cpct=
tajin

334
278
371
419
190
250

OPPIloi tn

3,498
4,655

5,081
4,502
2,903

3,083
350 4,381
250 4,631
221 2,615
250 5,248
204 3,158

3,367 4,700 68,242

Edellisenä wiwnna . . 3,250 4,500
Kuopion hiippakunnassa:

67,205

I. Tuomiupiowastl-

kunnassa

...

11. Wä-Karjalan pro-

wastikmmllssll

.

111. Ala-Karjalan .
IV. Kalajoen
V. Kajaanin ."
.
VI. Raahen....
VII. Oulun
VIII. Kemin
IX. Lapin
...

.

....

....

....

Koto hiippakunnassa .
.
Edellisenä wuonna
Koko Suomessa oli nai.

deu lastujen mnkaan

Edellisenä wuonna

.

.

760 1,211

262

226
183
196
84

"138

42
8
1,899
1,971

19,828

7,630
582
428
6,777
288
3,084
2,228
272
150
2,076
3,060
353
66
764
25
202
3,375 45,655
8,315 49,248

.7,508 11,901 163,482
7,375 11,299 165,020

.

Tawanmukaisill saarnamatkoja on kuluneenatin wuonna toimeenpantu. Totta
kyllä on, että semmoiset matkat ciwät ainecllisessa suhteessa ole näyttäytyneet edullisiltä, mutta johtokunta on arwellut miden päätarkoituksen olemankin siinä, että
pyhäkoulun merkitys kristillisen seuratuntaelämän valwelnksessa tulisi niiden kantta
yhä laajemmissa piireissä tunnetuksi ja
tunnustetuksi sekä että halua jarakkautta
syntyisi tekemään työtä tämän kalliin asian
edistämiseksi

maassamme.

Saarnamiehet

oivat olleet kylwymiehiä ja toiwoa sopii,
että
sana, jonka he omat eri seurakun-

nissa

sepuhuneet,

on aikanansa hedelmän kanSitä paitsi omat he, marsinkin
semmoisissa seurakunnissa, joissa jo cntuu-

tawa.

destaan on ollut sekä kouluja että rakkautta näihin kouluihin, pitämällä lastenjumalanpalmeluksia jaopettajakokouksia tahtoneet antaa käytännöllisiä ohjeita työn
järjestämiseksi miten mahdollista yhdenmukaiselle kannalle. Semmoisilla saarnamatkoilla omat käyneet:
1. Pastori Johannes Borg Nousiaisissa, Wehmaalla, Mynämäellä, Uudessa
kaupungissa, Naantaalissa, Turussa jaTurun Nummella;
2. Pastori, fil. maist. Hannu HahnsMerimasknssa;
3. , Pastori Rafael Sarlin Michikkälässä, Luumäellä, Sippolassa, Walkealassa, Kymissä, Kotkassa ja Anjalassa^
4. Pastori Johannes Smolander Kuhmoisissa, Padasjoella, Tuuloksessa, Hauholla, Luopioisissa, Pitäjäwedcllä, Uuraisilla, Saarijärwellä, Laukaassa, Iywäskylän maaseuralunnaZsa, Korpilahdella,
Jämsässä;
5. Pastori Alfons Lönnroth Wiipurissa, Lappeenrannassa, Haminassa, Hämcen linnassa, Turussa;
6. Allekirjoittanut Anwincn Lohjan
Nummella, Pusulassa ja Rautalammilla.
Vilpittömällä ilolla on tässä tämän
saksi tuunustcttawa, että erittäin teholkaana Vaikuttimena pyhäkonluafian edistymiseen maassamme on epäilemättä olseikka, että kunnia-arwoisat piispat
lut

son

se

omat kehoittaneet asianomaisia perustamaan, ja woimassa pitä-

Virkamatkoillansa

mään pyhäkouluja hiippakuntaansa kunlumissa seurakunnissa. Kun hiippalun-

täten omat ascttuneet pyhäkoulujen suojelijoiksi, on toiwottawa, että pyhäkoulnasia, joka tarkoittaa
Jumalan kunniaa ja lasten ijankaiklista
parasta, kulkee yhä waloiscmpaa tulcwai-

tahallitulsen esimiehet

suutta kohti.

*

-

..

Paikallisyhdistyksiä on ollut kuluneena
wuonna »vaikuttamassa Haminassa ja
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Vehkalahdella, Keiteleellä, Kymissä, Lah-

dcssa

ja Längclmäellä.

Niistä tulleet

kertomukset wiimewuotiscsta toiminnasta

liitetään tähän wuosikertomnkseen eritytsenä liitteenä. Koska tokemus on ofotta=
nut, että tnö pyhäkouluasian hywäksi yleensä
on wirkcämpi niillä seuduilla, missä pailallisyhdistyksiä on perustettu, olisi suotawa, että semmoisia yhdistyksiä pcrnstettäisiin paljon enemmän tuin mitä tähän
asti on ollut asian laita.

masti kieltäytyi tätä tointa hoitamasta,
walittiin siksi allekirjoittanut Hjelt. lohtokunta tuntee erityisen tarpeen lausua sydämmellisen kiitoksen entiselle puhcenjohtajallensa, joka kuitenkin eteentinpäin py=
syy johtokunnassa, siitä ansiokkaasta tawasta, jolla hän yhdistyksen etunenässä
on sen asioita ajanut, kuin myöskin hartaalle ja innokkaalle pyhälouluystäwällc,
prowasti Sallin'illc, joka kiwuloiiuudcn
tähden wiimc wuofilokouksessa on jäänyt
pois johtokunnasta.

*

Keslusyhdistyksen johtokuntaan Helsingissä omat kuuluneet: prowasti ja tuomiolapitulin assessori A. W. Lyra, allekirjoittanut arkkiaatteri Hjelt, kansakoulujcn ylitarkastaja A. W. Floman, warapuheenjohtajana, kirkkoherra A. O. Blomberss, neiti H. Granftedt, neiti B. Lau°
rell, pastori A. Lönnroth, rahastonhoitajana, kansakoulujen tarkastaja A. Haapancn, sekä allekirjoittanut Auwinen sihteerinä. Puheenjohtajana on toiminut wiimciseen wuosiklltonkseen asti prowasti
Lyra ja sittenkun hän, joka on ollut yhdistykseu toimcliaimpia perustajia ja alusta
alkaen sen johtokunnan esimiehenä, chdotto-

Tässä on annettu ainoastaan muutamia piirteitä siitä ahkerasta jawilkkaaota
toiminnasta, jota kuluneenakin wuonna on
osotettu pyhäkoulujen työalalla. Siementä
on kylmetty ja satoa on saatu. Sentähden emme saata lopettaa waatimatonta
esitystämme pyhätouluasian kehityksestä
wiimc wuonna kiittämättä \a ylistämättä
kaiken lahjan antajaa, taivaallista Isää
siitä, että hän on armonsa antanut ja siunauksensa suonut tärkeälle pyhäkoulutoiminnalle maassamme. Suokoon Hän, armon
ja rakkanden Jumala, jonka awutta ei milään työ saata menestyä, myöskin nutcna
wuonna tälle työlle runsaan siunauksensa

Otto Hjelt.

A. Auwinen.

Tili EwanKelis-Luterilllilcn Pyhäkouluyhdistyjen tuloista jtt nunnista m. 1895
1895

Joulu!, 31

M

Vebet.

Kredit.

Säästö edellijeltti imuketta

Meltoja nntobcn kuluessa
Sihteerin palkkio
toimitus,
Aikakauskirjojen

1894

Tulot wuoden

kuluessa:

painattaminen

ja (cioit-

1,728 27
läntinen
100yhdistyksen telefooni . . . .
Kirjoista, joita on ostettu
19 35
ilmaiseksi jaettawatsi. . .
yhdistyksen
Matkarahoja
729 j22
mattasaarnajille
Kirjojen toimittamisesta . . 5201
Menuja wuositokonksesta ja
7480
wuositertotnuksesta . . .
Postilähetyksestä, sanoma41165
lehdistä y, in
|3,363|29

Wuosimatsujn
Korko juoksemalle tilille ,
Tilausrahaa yhdistyksen ai
knkllilstirj oista
Myydyistä kirjoista . . .
Kolehtia ja satunnaisia npn
rahoja

150

.

.

Säästö tulewatsi wuodelst:

Juoksemalla tilillä
Puhdasta rahaa

Joulukuuta

.

l-2,188 88
Summa 5,552|17

Summa 5,552 1,
Helsingissä 31 p.

Yhdysp. 2,100
88 88
,
,

~.

1895.

|ll'fons

Tilit tarkastetut ja oitätsi huomatut, jonkawnotsi johtokunnalle ja rahastonhoitajalle
puolletaan tilinwapautta, Helsingissä, 27. 1. 1896.
Audwig MengelVdorff.
GN» Mergrotb.

Paikallisyhdistysten wuastkertamuklet
i

Haminan

ja

Vehkalahden

Puhäkouluyhdistykftn
mäiseltä toimimuodelta.

Pyhäkouluja Vehkalahden seuratunon ollut jo likemmä 30 wuoden
rowasti Enckell wainajan ajoilta.
Kussakin lukukunnassa kylänlu'ulla walittu
kylänmanhin oli piirissään koulun pääopettaja, apulaisina hänellä oli sitten nuorempia woimia, tawallisesti wasta rippikoulusta päässeitä. Pääasiana näissä
kouluissa oli lukutaidon parantaminen, jopa
siihen määrään pääasiana, ett'ci useimmissa
kouluissa mitään hartauspuolta ollutkaan.
Tärkeämpänä syynä tähän oli se, että
seurakunnassa siihen aikaan oli komin harwoja, jotka itiekohtaisesti uskon tietä waelsiwat, ja tunnettua on ett'ei sokea moi
sokeaa taluttaa. Niissä Harmoissa kouluissa, joissa opettaja oli Jumalan
nasta elämä mies, koetti hän kykynsä mukaan teroittaa itselleen kalliiksi käynyttä
totuutta lapsillekin, somittacn sitä heidän
elämäänsä. Näissä kouluissa oli siis har-

nassa
ajan,

sa-

tauspuolcnsakin.

Rowasti Korsftröm wainajan aikoina
koetettiin elwyttää hartauspuolen pitämistäkin ja hankittiin siinä tarkoituksessa
wnonna 1892 joka lukukuntaan opettajien
käytettämäksi Uusi Testamentti selitytsillä ja Flyborgln Lasten postilla. Rahat tähän tarkoitukseen kerättiin wapaaehtoisilla lahjoilla.
Wuodesta 1893 on sitten
tarkoituksessa pidetty opettajien harjoituskokouksia. Niitä pidettiin talwena 1893—94
joka toinen lauantai wuorotellen kirkko-

samassa

sen

ensim-

ja kappalaisen luona. Seuraawana talwena jatkettiin alussa samoin
joka toinen wiikko, maan kun opettajat
rupesiwat harwentamaan käyntiänsä, ainoastaan kerran kuukaudessa. Kesäaikoina
ei harjoituskokouksia ole pidetty, syystä
että opettajain on waikea kiireellisinä työaikoina saapua kokouksiin. Osanotto on,
seurakunnan hajallisuuteen nähden ollut jotenkin wilkasta.
Lasten koulun käyntiä on koetettu wilkastuttua koulunkäynti-luetteloiden ja lapsille palkintoina jaettujen pienten kirjasien
kautta. Kumpikin keino on osottautunut
tehokkaaksi edistämään lasten koulunkäyntiä.
Näin olikin pyhäkoulutoimi jo pääasiallisesti järjestetty, kun
perustettiin. Syynä Pyhäkouluyhdistyksen
perustamiseen oli etenkin taloudelliset seiPyhäkoulutoimen edistämiseksi tarkat.
witaan jonkun werran maroja. Missä
taas warain kokoaminen tulee kysymykseen siinä on tarpeen olemassa järjestetty
toiminta; tarwitaan toimikunta, joka määrää warojen käytännöstä, ja tiliwelwollincn rahastonhoitaja. Warat woiwat tosin kyllä tulla muutenkin oikein täytetyiksi,
maan parempi on, että lahjain antajat
woiwat itse luottamusmiestensäkautta mää»
rätä rahain käytännöstä sekä tarkastaa,
josko ne owat heidän määräämällään tawalla käytetyt. Tämä taas woi tapahtua
ainoastaan siten, että pyhäkoulujen lannattajat muodostumat yhdistykseksi. Ja niin

herran
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päätettiin perustaa .Haminan ja Wehkatähden Piihäkoulunhdistyskin" pyhäkoulutoiminnan jäijcstämisetsi ja clwyttämiseksi
mainituissa seurakunnissa, ja liittyy tämä
yhdistys paikallisyhdistyksenä Suomen

Ewankelis-luterilaiseen
tykseen. joka sen säännöt wahwisti Tammio
kuun 7 päiwänä 1895.

IhdistyZ on tänä ensimmäisenä toimintamuotenansa toiminut seuralunnazsa
ennen alettuun sunntaan.
yhdistyksen toimikuntaan omat kuuluneet: w. t, kirkkoherra A. G. Hypsn, puhcenjohtajana: kappalainen A. Taubc, kirjurina sekä talollinen K. G. Heijari rahastonhoitajanai toimikunnan muut jäscnet omat: pastori O, Ingman, opettajat I. Brandftaka. I, Jaakkola, T. Qwist.
mau, T, Tolsa ja A. Walli. Toimiknnnan

kokouksia

on pidetty 3.

Opettajain harjoituskokouksia on wuoden kuluessa pidetty 8; osaaottajain luku
on waihdellut 7—35, keskimäärin tulee
joka kokouksen osalle 13. Kuhunkin loloulsecn on edeltäpäin walittu 4 kyselijää,
lullakin on määrätty aineensa, jokin seuraamista: 1) ewanlcliumi 2) wirsi, 3)
historia ja 4) läksyn malmistus louluissa on nimittäin sekä hartaus- että
opetuspuolensa. Opettajat lysclcwät toisiaan. Kahdella kerratta on ollut lapsia
kyseltäwina. Kokousta johtama pappi on
sitten antanut kyselyn johdosta ohjauksia
ja itsekin kysellyt milloin mitäkin ainetta.
Huomattawasti owat nämä harjoituskolonksct edistäneet niissä käyneiden opcttajien kyselytaitoa, ehkä menettely onkin
ollut yksinkertaista. Se jo paljon wailuttaa opettajain kehitykseen, että he ainakin silla kertaa kun heidän wuoronsa
on opettaa tulemat walmistaneelsi aineensa
oiwan yksityiskohdissaan. Paitse näitä
opetusharjoitnksia on näissä kokouksissa
toisinaan keskusteltu pyhäkoulua koskemista
asioista, toisinaan luettu jotakin kirjaa,

esim. Rohden esitelmiä

pyhäkoulusta. On
muutamia opettajia, jotka omat olleet jotenkin joka kokouksessa, jos on paljon niitäkin, jotka eiwät ole koskaan niissä känneet. Pitkät matkatkin owat monelle esteenä.
Jhdistykscn wuosijnhla unetettiin sunnuntaina Heinäkuun 7 päiwänä. Puolipäiwäsaarnan yhteydessä käsiteltiin pyhäkouluasiaa ja lausuttiin kehotnssanoja mauhemmille ja opettajille. lumalanpalwelukien päätyttyä pidettin lastensaarna tyselewässä muodossa, Iltapäimälla, jatlettiin juhlaa ulkoua luonnnn helmassa! ohjelmaan siellä kuului! esitelmä, puhe, lastenlanlna y. m. Lapsille jaettiin lehtisiä
ja annettiin teetä.
Kouluja on wuoden kuluessa ollut toimessa 36, niissä 55 opettajaa, joista suuri
osa tekee työtänsä totisesta rakkaudesta
Herraau ja siitä johtumasta rakkaudesta
lapsiin. Lapsia on kouluissa käynyt 930.
ei tosin kaikki säännöllisesti. Kouluja on
papisto tarkastanut. Kaikä eiwät ole
tulleet tällä wuodella tarkastetuiksi.
Rahastossa oli wuoden alussa waroja
&kf 44: 69, tuloja on wuoden kuluessa
ollut 9fof 47: 64, menoja taas 9fof 3.
joten säästö seuraamaan tiliwuotcen telee smf 89: 33. Rahastoa on kuluneena
wnotcna.käytetty »vähemmässä määrässä.
Wastaiselsi on rahaston käyttämisestä
päätetty, että ostetaan pyhäkoulua loskewaa kirjallisuutta, josta muodostetaan
lainakirjasto opettajia warteu' edistetään
Pyhäkoululehtien lewiämistä opettajistolle
siten että opettajat yhdistyksen kautta tilaten saamat niitä 25% alennuksella, siis
75 pennillä Vuosikerran.

Vehkalahdella Tammikuun

3 p. 1896.

Pyhäkouluyhdistyksen puolesta:
A. G. Hypsn
Puhecujohtaja.

A. Taube
Kirjuri.
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Vuosikertomus Keiteleen

Pyhäkouluyydistykseu

umikutukftsta w. 1894—95,
Heinäk. 1895.

luettu yhdistyksen wuosijuhlassa 6 p.

Sunnuntaikoulu on jatkanut tointansa

entiseen tapaansa ja yleensä tyydyttäwällä
menestyksellä. Kouluja on nykyään 19,
joissa toimii 24 opettajaa. Oppilasten
lukumäärä yhteensä 670. Koutajärwcn
sunnuntaikoulu on tämän wuoden ajalla
laannut wailutuksestaan syystä, että finlereillä walitut opettajat eiwät ole pitäneet koulua. Tämä on ikäwä asia ja olisi
korjattawa. Harjoituslotoulsia on fitte
wiime wuosijuhlan pidetty pitemmillä tai
lyhemmillä mäliäjoilla. Näissä on kyllä
ollut opettajia, mutta usein omat olleet
juuri ne poissa, jotka omat määrätyt tai
owat itse suostuneet kysclmyksiä pitämään.
Olisi toiwottawa, että tässä kohden
taisiin säännöllisempiä.

oU

yhdisti,ksen jäsenet eiwät
sen rahawarat, kuntmiofimatfujaan.
Koulu-

suorittaneet
lassa on tästä syystä pieni ja kuitenkin olisi
se nyt warojen tarpeessa sitäkin warten,
että saataisiin kouluihin Lasten postilla
3:nen muosikerran teksteistä, joka tämän
wuoden ajalla walmistunce. Olisi siis
sangen toiwottama, että yhdistyksen jäsenet suorittaisiwat wuosimaksunsa. Niin
ole

suuri hyöty on snnnutaikouluista ja niin

suuri apu niistä on kotiopetukselle, että
ci ole liiaksi jos niiden edistämiseksi jotain uhrattaisiin. Mainittujen kirjojen hanklimincn on siinäkin suhseessa tarpeellinen,
että opettajat saisiwal wirkiotystä ja uutta
innostusta työssään.

Sunnuntaikonlukassaan on koottu wa-

Osk. Wilh. Snellman

roja

tarkastuksissa kannetuilla lollchdeilla.
Näihin kollehtcihin supistuukin yhdistyi

Kirktoheim.

111.

Kertomus Kymin pitäjän Pyhäkouluyhdistyksen waikutuksesta m 1895.
Pyhäkouluja on Kymin

seurakunnassa

tämän wuoden kuluessa ollut waikutta27. Niissä on työskennellyt 69
opettajaa ja oppilaita on ollut 978. Sunremmissä kylissä on ollut kaksi koulua,

massa

pienemmissä yksi. Muutamissa kouluissa
on ollut ainoastaan yksi opettaja, mutta
toisissa useampia, riippuen opettajien luku
etupäässä oppilasten lukumäärästä. Suurin oppilasmäärä yhdessä koulussa on
ollnt 65, pienin 10.
Koulujen tarkastuksia on tilaisuuden

mukaan pitkin wuotta pidetty. Tarkas3 koulua olcwan lii7 tyydyttämässä,
kunnossa,
tettäwässä
10 auttamassa ja 7 wähemmän tyydyttäwässä.
Jhdistyksen wuosijuhla wietettiin Kymin kirkossa torstaina 20 päiwänä kesäkunta. Juhlassa oli läsnä pastori R.
Sarlin, joka piti juhlafaarnan ja tutki
lasten sisälukutaitoa sekä luetun ymmärtömistä. Lapsia oli pitäjän eri haaroilta
saapunut lukuisasti juhlaa».

tuksessa huomattu
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Dhoistylsen rahastonhoitajan wälitylsellä on tilattu hengellisiä lirjoja \a sa-

nomalehtiä seuraamat määrät:

Lähetys Sanomat 34, Lasten lehti
64, Sanan Saattaja 14, Lasten Pyhäkoululehti 49, Pyhäkoululehti 6 ja Kristillisiä Sanomia 18 rouosikcrtaa'
Terweellinen Oppi 18, Todistusten

yhdistyksen
Wastattawa:
Zäästö w. wuod. kirjoissa
,

rahassa

Tuloja tiliwuodella.

..

senraawaisesti.

rahasto.
Vastaama:

.

.

joukko 2, Pyhä Raamattu 14, Wegeli5, Palestiinan matka 6,
Vanhurskauttamisesta 12 ja Uusi Katekismus 200 kappaletta. Näiden rahaarwo yhteensä tekee 576 markkaa 11
penniä.
Rahastonhoitajan tilien mukaan on
yhdistyksen käytettäwänä ollut waroja

u'sen Postilla

„

Yhteensä 3kf.

2: 47.
108: 56.
2: 62
113: 65.

Kirjojen

Menoja

tiliwuodella.

9hf

13: 50.

.
Rahaa ensi tiliin
Yhteensä 9kf

100: 15.

...

„

113: 65.

tilansrahasto.

Wastattawa:
Säästö edell. wuosilta firj. 9kf 66: 90.
115: 31.
wiime tilissä rahassa
Tuloja kirjojen tilaajilta. .
576: 11.
6:
korkoja
„

„

„

Wastaawa:
Kirjojen tilaamiseen . . Sfaf 527: 35.
Säästö tulew. tiliin:
Myymättömiä kirjoja . . 3mf 110: 55.
126: 42.
faå]aå\a
.
.

....

Yhteensä %c

, .

764: 32.

Toimikuntaan owat wuoden kuluessa

kuuluneet:

Rowasti I. G. Snellman puheenjohtajana, kirkkoherra T I. Mafalin rahaswnhoitajana, kansat, opettaja I. P. Pelkonen kirjurina, opettajatar A. Koljonen,
työmies Johan Yrjölä, talolliset Taneli
Wanhala ja SylweZter Parila.

„

Yhteensä 3kf.

764: 32

Kymissä joulukuun 16 p:nä 1895.
I. G. Snellman.
I. P. Pelkonen^
Yhdistyksen waroilla kustannettiin lolmen pyhäkouluopettajan matka wiime
kesänä Lahdessa pidettyyn pyhäkouluopettajain kokoukseen.
I. G. Snellman.
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Kertomus Achden Pyhäkouluyhdistyksen wllikutuksesta w. 1895.
Niinkuin on ollut tawallista jo
Sitte wiime wuodcn owat sunnuntai-

koulut paikkakunnalla jatkaneet waatimatonta työtänsä Jumalan sanan opettamion yhä edelleen
scssa lapsille. Kouluja
ollut 4 ja omat ne olleet sijoitettuja samoihin koulupaikkoihin kuten edellisenäkin
muonna. Näistä kouluista ou kuitenkin
yksi, nimittäin koulu rullatehtaalla, lakannut toimimasta sitte wiime Elokuun. Tähän itämään seikkaan lienee osaksi syynä
opettajassa itsessä mahdollisesti syntynyt
laimeus ja wäsymys. Toiwottawa on
kuitenkin, ettei opettajan puutteessa koulu
pitemmän aikaa tarwitse olla lakkautettnna.

Jos kohta koulujen lukumäärä on mähcntynyt, niin on sen si>aan opettajien
luku lisääntynyt niin että heitä nyt on
työskentelemässa 7. Oppilasten litku on
myöskin lisääntynyt. Kussakin koulussa
erikseen on oppilaita käynyt keskimäärin
50 ja 60 waiheella.

use-

ampana edellisenä wuonna wiettää jouluaikana lastenjuhla joulukuusen ääressä,
niin pantiin toimeen tällainen juhlallisuus
tänäkin wuonna 30 p. Tammikuuta. Wirkislykseksi ja kehoitukseksi ahkeruuteen maikuttanewat tällaiset juhlat lapsissa.
Harwinainen jnhlallisuuZ oli paikkakunnalla wiimc Inhanuksena, jolloin täällä
wietettiin yleistä sunnuntaikoulujuhlaa.
Rakentawaista ja opettawaista oli tämä
kaikille läsnäolewille ja marsinkin
nnntaikonluopcttajille.
Herra siunatkoon kallisia sunnuntai-

sun-

koulutyötä!

Lahdessa

31 p. Tammikuuta

H.

1895.

Winter.

Kappalaiiu-u.

V.

Dngelmäen

wuosikertomus, luettu wuosikokouksessa
2? p:n» 1895.
Joulukuun 27

Pyhäkouluyhdistyksen

Wuoden 1895 kuluessa on pyhäkouluyhdistys jatkanut työtänsä saman ohjelman mukaan kuin sitä ennenkin. Heikot
owat olleet ne woimat, joita yhdistytjellä on ollut käytettämänä pyhäkoulutyön kalliissa toimessa. Sama siunaus,
josta yhdistyksellä on ollut syytä kiittää
Jumalaa edellisinä wuosina, on tänäkin
wuonna tnllut pyhäkoulutyön hywäksi. Samat omat myös olleet ne wastukset ja es-

teet, joita wastaan yhdistys on saanut
taistella. Muutamin paikoin owat-pyhäkoulut saamuttllneet yhä wakaamman
man ja kannatuksen yleisön puolelta, joka
on tullut käsittämään tänlaisten kouluin
hyödyn; toisin paikoin on ollut milt'ei
mahdotoin säilyttää pyhäkouluja toimessa,
wanhcmmat kun eiwät ole niihin panneet
lapsiansa. Jleisemmin ei ole huomattu
että opettajat olisiwat haluttomia jatka-

ase-
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maan työtänsä, ainoastaan taksi opettajaa Länkipohjasta omat ilmoittaneet ett'ciwät enään tätä tointa pitkitän Näiden

ynnä

meanpuoleincn, on sitä ikäwämpi, koska
nämät kokoukset omat niitä Harmoja tilaisuuksia, joita papistolla on päästä mlkiseen keskusteluun seurakunnan yleisön
kanssa koulua ja seurakuntaelämää koskemistä asioista ja likcmmältä tutustua scurakunnassa liikkumiin henkisiin wirtauksiiu.
Pyhäkouluja on allekirjoittanut johwkunnan esimies tarkastanut sen mukaan
kuin aika ja tilaisuus owat antaneet myöden.
Pyhäkouluyhdistyksen kassaan onwuoden aikana karttunut lisäwaroja 1 m. 70
p:nä, jotka koottiin häissä Wästilän Ala
Laurilassa, ja
kassan warat nykyään 55 markkaan 70 penniin. Menoja
ei ole tämän wuoden aikana ollut.
Pyhäkouluyhdistys aikoo lumalau
awulla yhä edespäin jatkaa tärkeätä työtänsä. Maassamme nykyään keskenään
taistelemat uskonnolliset suunnat omat makamana muistutuksena itse kullekin ja warsinkin niille, jotka owat antautuneet pyhäkoulutyönkin alalle, koettaa perehtyä Raamatun puhtaaseen oppiin sekä opettaa ja
kasmattaa l.ipsia ja nuoria aikaisin sen

seurakunnasta poismuuttaneiden nh-

jäsenten sijaan on kuitenkin tuluusia jäseniä, jotta
niiden luku tätä nykyälin nousee toiselle

distnlscn

lut wastaawa määrä

sadalle.

Pnhäkouluoppilasteu lukumäärää ei moi
tarkoin sanoa, kun eiwät kaikki opettajat
ole antaneet oppilas-luetteloja, mutta lienee niiden yhteenlaskettu luku nykyään
sama kuin edellisenäkin wuonna eli noin

nousee

300.

Suurin oppilasmäärä yhdessä koulussa
on ollut 46.
Opetusta on aunettu pääasiallisesti
sisä- ja nlkoluwussa, uskonnossa ja laulussa. Oppikirjoina on yleiseen käytetty!
aapista, uutta katkismusta, lasten raaniattua, wirsi- ja ewankeliumi-kirjaa.
Pyhäkouluyhdistyksen kokouksia tulee
tänä wuonna pidettäwäksi kuusi, siihen luettuna yhdistyksen suwijuhla, jota wietettiin Aatu Poukan talon wieressä sijait-

puistossa Johanneksen
sewassa
iltapuolella, yhteydessä

päiwän

kirkossa pidetyn
lastenjnmalanpalweluksen kanssa. Jhdistyksen kokouksissa on seurattu famaa ohjelmaa kuin ennenkin. Näitä kokouksia on

tuntemiseen. Jumala suokoon sentähden
pyhäkouluyhdistyksen opettajille Henkensä
woimaa, uskollisuutta ja rakkautta työssään ja koko pähäkoulutoimellc armonsa
ja siunauksensa.

kassa, jonka kautta yhdistys on tahtonut

Längelmäeltä Joulukuun 27 pmä 1895.

wuoden aikana pidetty

useassa

eri pai-

hankkia willkaampaa osanottoa niihin. Että

osanotto siitä huolimatta on ollut lai-

*-m+

Oskar Bergroth.

Ksrtornns

Nm.Meriläisen Pyhäkouluyhdistyksen

toiminnasta to. 1896.

Helsingissä,
Vitwr Pcltclösun ja Kumftp, Kiljapaino-Osaieyhtö, 1896.

Kertomus PylMmllutmminnMa w. 1896
Sallikaa lasten tulla minun tyköni,
älkääkä kieltäkö heitä, sillä senkaltaisten
on Jumalan waltaknnta, Mark. 10: 14.
Tämän nuhdetta sisältämän käskyn
antoi lesus Kristus opetuslapsillensa,
jotka ymmärtämättömyydestä estiwät äitejä tuomasta lapsiausa Hänen luoksensa.
Taimaan »valtakunnan kuninkaana, joka
tuntee waltakuutansa perustuslait, hän
ilmoittaa, että juuri lapset ja yleensä

lastenkaltaiset ihmiset

omat

otolliset

tu-

taitoaan waltakuntaan. Sentähole olemassa myöskään mitään
jonka nojalla saatettaisiin heitä
tulemasta taimaan waltakunnan
kuninkaan, lasten parhaan ystäwän lelemaan
den ei
syytä,
kieltää

suksen Kristuksen luokse.
Kunlillisuns on lapsen olennainen tuntomerkki. Siinä määrässä kuin lapsi osottaa tätä kuuliaisuutta Jumalalle ja Manhemmillensa, mustaa hän Jumalan hä-

noessaan,

»joka tulee minun tyköni, ei

hän suinkaan ifoo."
Pyhäkoulu tahtoo osaltansa olla wanhemmille apuna johdattamaan heidän lapsiansa Herran lesuksen luokse, joka opettaa heille kuuliaisuutta Jumalaa ja lumalan sijaisia kohtaan. Tätä ylemää

tarkoituZperääusä muistaen ei pyhäkonlu
saata tyytyä olemaan paljaana läksyjen
kuulustelemiskouluna, joten itse lepo»
päiwä, niin kuin joskus on wäitettykin,
tulisi muutetuksi lapsiin nähden seitsemänneksi työpäiwäksi, waan tilaisuutena,
jossa lapset tosin oppimat tuntemaan ;it=
malallisia totuuksia ylipäänsä, mutta en<
nen kaikkea sitä totuutta, että lesuksen
luokse tuleminen ja Hänen opetuslappysyminen on jokaiselle ihmiselle
olewa pyhänä welmollisuutena ja kailiina etuoikeutena.
Semmoisena aikana, jona käsitys pyhäpäiwäu oikeasta merkityksestä on harhaan menewä ja jona Herran päiwä
laajoissa piireissä on alentunut joko taMalliseksi työpäiwäksi tai kaikellaisleu
nautiutojen ja huwitusten päiwäksi, on
pyhäkoulun olemassa 010 tarpeellinen
puolestausa muistuttaa
tähden, että
ihmisiä pyhäpäiwänä pitämään huolta
ennen kaikkea sielunsa asioissa, eikä niin
paljon rnumiin hywinwoinnista ja maallisistä iloista. Sinä aikana, jona wan»

senansa

nelle määräämää tarkoitusta. Mutta
meille parhaiten
opettaa lesus Kristus, joka oli taiwaalliselle Isällensä ristin kuolemaan saakka
kuuliainen. lesus tahtookin opettaa kuuNaisuutta kaikille, jotka Hänen luoksensa
tnlewat. Sentähden tulisi wauhempien
tärkeimpänä tehtämänä olla wiedä laplesuksen luokse. Ei minkään pitäisi estää tästä tehtäwästä, koska hehymin
tietämät, ettei lesus ketään, joka Hänen
luoksensa tulee, heitä nloZ ja koska Hän hemmat surumielin katselewat, kuinka
sitä paitsi on luwannut niille, jotka Ha- tottelemattomuus ja tapojen turmio huonen luoksensa tulemat, antaa ihmishen- mattawasfll määrässä kaswaa lasten kesgelle sopiwata hengellistä rawiutoa *\a- kuudessa, on pyhäkoulu sopiwana hera-

kuuliaisuutta saattaa

se

sensa

sen-

i

i

tyshuutona lapsille, että Jumalan siu°
naus kohtaa heitä ainoastaan silloin, jos
he lesuksen kuuliaisina opetuslapsina hänen askeleitansa noudattamat. Ia mihdoin semmoisena aikana, jolloin suruttomuus ja mälinpitämättömyys lumalan Valtakunnan asioista waikuttawat,
että Herran päiwänä on Herran huoneissa
useinkin paljon tyhjiä istuinpaikkoja, on
hywä, että pyhäkoulu jo warhain juurruttaa lasten mieliin, että Herran huone,
joka on Jumalanrukoushuone, on pyhäpäiwänä olema kristityn mieluinen olinpaikka.
Pyhäkoulu tahtoo kaikessa maalimattomundeZsaan olla siten apuna kodille,
koululle ja kirkolle. Se harrastaa mälillisesti kristillisten kotien aikaansaamista,
esittää totuuksia, jotka selittämät lumalan ja ihmisen wälistä suhdetta ja toiwoo kristillisen rakkauden elähyttäniän
seurakuntaelämän elpymistä laajoissa ja
Väkirikkaissa seurakunnissamme. Tämä
pyhäkoulun jalostama merkitys on jo
kauwan ollut tunnettu rakkaassa isänSitä todistamat lukuisat
koulut, jotka jo wuosikymmenien kuluessa
eri seurakunnissa omat waikuttaneet, ne
runsaat, Vapaaehtoiset työwoimat, jotka
palkkaa ja kiitosta hakematta työskentelewät tällä alalla, sekä tuo harminaisen suuri
oppilasmäärä, joka nauttii opetusta näissä

maassamme.

kouluissa.

Samalla kuin tämä tunnustus on annettawa, on toiselta puolen myönnettämä,
ettei wielä olla läheskään päästy yksimielifyyteen siitä tawasta, jolla pyhäkoulu tähän tarkoitusperäänsä pyrkii. Hymin monella paikkakunnalla omat nämä
koulut saaneet
määrässä läksykoulujen luonteen, toisissa paikoissa taas
on niillä eliemmän ollut hartaushetkien
luonne. Tämä ei ole aiwan niinkuin
olla pitäisi. Totta kyllä on, että liikanainen työn orjuuttaminen'määrättyihin
laamoihin tällä alalla on wältettäwä.
Mutta toisaalla un tällä samoinkuin

suuressa

kaikilla aluilla tyii järjeötcttälva uiiu,
että työntekijöillä on selwillä tarkuitusperä, jonne pyritään. Tämä osittainen
epäwarmuus pyhäkoulnssa luettawiin op-

piaineisiin ja siitä johtumaan wailliuaijärjestykseen nähden on ollnt suureksi osaksi seurauksena yhteisyystuntccu
puutteesta. Jos katsomme ympärillemme,
niin huomaamme, että
työn tekijät eri aloilla
tawallisesti liittymät toisiinsa. Heitä kehoittaa siihen yhteisyystunne, joka waikuttaa elähyttäwästi ja inuostuttawasti kuhunkin yksityiseen työntekijään samalla yhteisellä työwainiolla.
Meistä on tuntunut siltä, kuin tätä yhteisyystunnetta, jonka herättämiseksi Pyhäkouluyhdistys on perustettu ja jo yhdeksän wnotta toiminut, ei wielä olisi
saatu kyllin woimakkaaksi ja elämäksi työntekijöiden keskuudessa pyhäkoulun alalla.
Tämä tietoisuus on omiansa kehoittamaan yhdistystä yhä uusiin ponnistuksiin, että päästäisiin mähitellen niin pittälle, että pyhäkouluntyöntekijät maamme
Pohjois- ja etelä-osissa, idässä ja län-

seen

saman

nessä tietäisiwät toisistansa, tuutisiwat

työskeutelewänsä samalla työwainiolla,
näkisimät korkean Päämääränsä, jonne
on pyrittäwä, sekä käyttäisimät hywäkniitä keinoja, joiden awulla päämäärä on saawutettawissa.

seen

Tämän yhteisyystunteen synnyttämiseksi ja ylläpitämiseksi on Yhdistys wiimr
wuonna samoin kuin edellisinäkin muusinä toimittanut
joka
etupäässä on aiottu pyhäkouluopettajille
ja muille pyhäkouluystäwille,
Pyhäkoululchteä", jota on toimitettu
etupäässä pyhäkoulussa käymiä womenkielisiä lapsia ja
Söudasssolab", jota miime wuoden alusta, monien kehoituksesta, on toimitettu ruotsinkieltä puhumia pyhäkoululapsia Marten.
Mutta maikka näiden tilaushinta ei
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suinkaan ole kalsottawa liian korkeaksi,
koska „Pyhäkoululehti" maksaa yhden
markan ja lasten lehdet ainoastaan 50
penniä wuosikerta postimaksuja lukuunottamatta, ja waikka nämä lehdet saattaisiwat olla tarpeellisena yhdyssiteenä
maassa työskeutelewieu pyhäkouluystäwien keskeu, eiwät ne kuitenkaan yleisössä ole saawuttaueet sitä kannatusta
kuin sopisi odottaa, jos kiinnittää huomion niinhywin pyhäkouluopettajaiu kuin
myös pyhäkoululasten
lukumäärään. Ja kun johtokunta huomasi, että
oli olemassa kokonaisia seurakuntia, joihin Dhdistyksen toimittamia lehtiä ei
oltu tilattu, päätti se knnkiu semmoisen
seurakunnan paslorinwirastolle lähettää
näytteeksi yhden wnosikerran kutakin
Jhdistyksen lehteä siinä toiwossa, että
näihin tutustuminen saattaisi tuottaa
seuraukseksi niiden tilaamisen seuraawina
»unosina. Pyhäkoulnlehden sisällys on,
kuten luonnollista onkin, miltei poikkeuksetta kosketellut pyhäkoulualalle kuuluwia kysymyksiä, jota mastoin lasten
lehdissä on pääasiallisesti kuwien ohella
ollut lapsille opettawaisia ja hyödyllisiä
kertomuksia. Lehtieu toimittajina owat
olleet johtokunnan jäsenet, pastori A,
Lönnroth ja allekirjoittanut Auwinen.
On myöskin arweltu, että »vuosikokouksien yhteydessä maaseuduilla wietettäwät »vuosijuhlat saattaisiwat elwyttää
yhteisyystunnetta pyhäkouluystäiuien kesken. Eikä tässä ar»uelussa ainakaan
tähän asti ole petytty. Kaksi kertaa on
näitä juhlia ulkopuolella Helsinkiä wietetty, wiime kesänä Lappeenrannassa,
ja kuininallakin kerralla on yleisöä ollut
ninsaasti läsnä. Näissä juhlissa o»vat
paikkakunnan pyhäkouluopettajat saaneet
tilaisuuden esiintyä luokkinensa, joku juhlaan saapunut pappi on pitänyt lastenjlMlalanpalweluksen ja sitä paitsi on
keskusteltu yhteisesti muutamista pyhä-

suureen

I koulualnan kuulumista kysymyksistä.
joista

Eritmonet
tainkin. pyhäkonlnupettajat,
wuusikyrnineuiä owat antaneet maksutonta opetusta pyhäkouluissa, owat olleet seka hämillnnsa että mielissään siitä,
että heidänkin waatimattomaan työhönsä
on snurempi hnomio kiiunitetty. Suurimmalla kiitollisuudella on tässä maiuittama, että maau hallitus on kumpaseenkiu muostkukunkieen osanottajille myöntänht 50 prosentin alennuksen matkustaessa waltion rautateillä, joten wähäwaraiset pitemmänkin matkan takaa owat

saattaueet niihin saapua.

olisi suutaiva,
olisi sitopyhäkouluystäwiä toisiinsa koko

Mutta

samalla

kuin

että woimakas yhteisyystuune

massa

maassa, olisi

myöskin toi»uotta»ua, että

samallainen tunne yhdistäisi pyhäkoululapset toisiinsa kussakin seurakunnassa.

Jos pyhäkouluopettajat työskeutele»vät
ympäri wuoden kukin omalla paikkakunnallaan,
kyläkunnassaan, ei seurakunnan pyhäkoulnlapsilla ole tilaisuutta
ta»uata toisiansa salnassa paikassa koko
wuouna. Tämän epäkohdan poistamiseksi ja myöskin siitä syystä että Herran
huoue ja jumalaupalwelus tulisiwat
pyhäkoululapsille rakkaiksi, on siellä täällä
lastenjualettu kesäaikoina pitää n.
malanpalweluksia. Mutta kun oltiin
erimielisiä siitä, millä tapaa järjestettyinä ne saattaisilvat olla enimmän tarkoitustaan »vastaamia, ja kun sitä paitsi
maaseuduilta käsin oli lausuttu toiwomuksia jonkunlaisen ohjeen aikaansaami-

omassa

s.

seksi tässä suhteessa, asetti Helsiulsiu

kaupunkilähetyksen pyhäkouluopettajisto
keskuudessaan komitean perusteellisemmin

harkitsemaan tätä asiata. Neuwoteltuausa
asiasta useissa kokouksissa, otettuaan selkoa Saksanmaan ewankeliseu kirkon hy>
wäksymistä lastenjumalauplllwelusohjelmista ja kuulustettuaan Helsingin pap-
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piskonferenssin jäsenten mielipiteitä asiassa, walmisti komitea monikuukautisen
tuumimisen perästä ehdotuksen, jossa
koetteli wälttää kahta jyrkästi toistansa
»vastustamaa mielipidettä, toista, joka
waatii rikasta liturgiaa näihin jumalanpalmeluksiin, ja toista, joka arwelee kaikenlaista liturgiaa näissä jumalanpa!weluksissa tarpeettomaksi, »vieläpä lmhingolliseksi. Ia koska olisi suotawa,
että maamme torkea-arwoisat tilomiokapitulit lausuisiwat ajatuksensa tästä
tärkeästä kysymyksestä, pyytää Jhdistykseu johtokunta nöyryydessä liittää tähän »vuosikertomukseensa sanotun komitean walmistalnau ohjelman lastenjumalanpalweluksia warteu siiuä toiwossa,
että tuomiokapitulit suosiollisesti antaisiluat niille hiippakuntansa papeille, jotka
sila haluamat, lmvan seurata kysymyksenalaista ohjelmaa, jos tuoniiokapitulien mielestä on
anuoinen. Katso
liite A,

se

sen

hiippakuntakokonksessa
lisäksi oli nos°
tettu joku pyhäkoulualaan kuuluwa kysy.
mys keskustelnn alaiseksi, waikka sitä

ajan wähyyden tähden ei Porwoossa
keritty käsitellä, on tästä huomattawissa,
että papiston huomio näissä julkisissa
tilaisuuksissa oli tarpeeksi kiinnitetty
pyhäkoulun kalliiseen asiaan.
*

Pyhäkouluyhdistys

seminoiseuaau

ei

ole kuluneena »vuonna kirjallisella alalla
toimittanut muuta kuin edellämainittuja

lehtiä painosta. Sitä mastoin on pyhäkouluasiaa harrasta»vien ystäwien, etu-

päässä g)I8= ja Alakarjalau pappien
kiitettäluästä toimenpiteestä wiime »vuoden kulliessa herra 28.- Söderström'!»
kustannuksella ilmestynyt painosta:
„Lastenpostilla eli kolmannen »vuosikerrau e»uankeliumitekstien yksinkertainen
selitys. Pyhäkoululle ja kodille toiinittiwat kirjassa mainitut se»lrak»intain
opettajat," Ikä»r>ällä ou tämän kirja»
ja ilolla on
Erityisellä mielihymällä on tässä mai- ilmestymistä odotettu
»vastaanotettu,
epäilemättä
uittama, että hiippakuntiemme kaikki kautta lasteu käsityskannalle koska
sumeltnpiispat »viime syksynä pidetyissä hiippa- »vampi ja yhdenmukaisempi
kuntakokonksissa suurella myötätuutoi- tien selitystapa on toiwottawissa. Kuu
suudella puhuilvat wirallisissa kertomul- »vielä selityskirja
toiseu wuosikerrail
sissaan myöskin pyhäkouluasiasta. Arkkipiispa ilmoitti, että pyhäkouluja on teksteille, jota paraikaa puuhataan, on
»valmiiksi saatu, on pyhäkouluja »varten
arkkihiippakunnassa melkeen joka
kunnassa, jollei Ahmenanmaan ja Raa- olemassa selityksiä kaikkien »vuosikertojen
seporin läntistä prowastikuntaa oteta saarnateksteille.
lukuun; Kuopion piispa sanoi pyhäkoulutyön tulleen paremmin järjestetyksi
ja Porwoon piispa teki asiallisessa
Pyhäkolllujen, pyhäkouluopettajain ja
ja lämpimässä esityksessä selkoa plHä- niissä käylvien lasten lukumäärän eri
koulujen tilasta hiippakunnassansa. Kun hiippakuuuissa ja kussakin eri seurakuusitä paitsi otetaan lukuun, eitä kussakin
osotta»uat se»»raa»vat taulut:

sen

se

se
seu

seura-

nassa

I

Pyhäkonlutilastoa.
Tun,n arkkihiippakunnasta
I,

wuonna 1895.

Tuin» tlloniillrowastikunta.
Kontuja

1. Kaarina
2. Kakskerta
3. Piikkiö
4. Kuusisto
5. Paimio
6. Sauwo 1
7. Karlina

0
6

2
l
6
1
6
0
6

N
0
0
0

0
0
0
0

...

.
.

°

.
.

.

!!

.

....

9. Korpo 4
10. Nauwo"...
11. Houtstnr
12. Naantalin kau..

.

...

punki

0

....

seurakunta . .
1
14. Merimasku . .
1
15. Raisio
5
16. Maaria
3
17. Paattisten s,.t .218. Lieto.
. .
18
19. Primktala...
1
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1
1
7
5
3

....

...

•

.

36

1
76

11. Mynämäen roiunstitnnta.
Masku
3
6
Rusko
1
1
.viiMtiiimuu

....

....

Mynämäki

Karjala
Lemu

.

.

...

....

Astaisel

...

Rymättylä

.

.

Nousiaisten f.=F.
Pöytyä....
Orihpän

Yläne

92

...

1
16
5
O
O
10
13
20
7
2

.....

Mietoiset (ei

1
19
13
O
O
19
20
60
20
5

ole
annettu tietoja)

...

...

...

...

8.

Uusikirkko

...

10"
3
4"
8
8
3

0

14

20

6"
8
16
16
ii

0
:.'•!

r

.

.

- .

.

....

91

Yhteentä

„

maasetira
....

....

7.
8.

.

Ahlaiuen
Pomarkku
9. Meritaimia

.

...

10. Siikainen
11. Luwia
12. Eura
13. Kiukaisten

.
.

.

.

...

....

100
200

.

.

14.

45
540

*

.

.

s.-k.
. .

Honkilahti
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25

V.

1,401

Porin
°

...

50

420

"

...

S. Alaslaw
9. Säkylä
10. Haijawalta
11. Kokeniäki

....

200

115.

230
160

120
35
0
300

'
.

...

Yhteensä
IV.
1. Tyrwää
2. Kiikla

0
0
7
2
0
2
7
7
8
9 1C
7 1(1
6
58

49
637
181
40

7
4'°
167
2,398

1'"

12
14'"
5
18
13
12

120

N
0
366
60
O

20 10
305
210
128

290

350
217

2,276

5

11

60

9

0

14
22
7
13

3

10
115

32

120
£lO
180
0
457
559

187

150
2,648

9
0
14

14
10
21
4
12

120
130
266
56

Tyrwiiiiu rownstikunta.
...

....

36
17
13
3
9

3. Kiikoisten seurak.°
4. Karttu
5. ©iloniemi
6. Mouhijärwi .
28
7. Suodenniemi .17
8. Larnia
14
9. Kankaanpää
.
15
10. Honkajoki
13
11. Karmia....
18
12. Parkano
O
....

...

.

....

.

...

...

13.

0
0
is
4'"
O

26

!!

...

190

50

4

52

ylärowastitnnta.

1. Köyliö
2. Huittinen
3. Wamftula
. .
4. Kaumatsn...
5. Punkalaidun .
0. Loimaa
7. Metsämaa . .

....

267

4
28
5
2

,

....

10
20

156 1,610
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111, Wehmann rowastitunta.
1. Pyhämaa . . .
2. Eurajoki
3. Rauma"
4. Vehmaa
5. Lokalahti
6. Welkua....
7. Kustaawi...

seurakunta

11. Laitila ,
12. Hiuncrjoti
13. Lappi

,
,

kuuta
4. Kulta
5. Nakkila
6. Noormarkku

0

250

340

„

3.

o

30
50
293
140
O
O

Oppilaita

4

....

0
0
0

,

vpettaiia

4

IV. Porin niine» rownstituiitll.
1. Ulluiln
1
2
30
2. Ponu
7 18 , 300

30

179
0
100

i uu<ii\Hiin:iui.

....

Wahto

50 10
10

0

13. Naantalin maa

a.x.

Oppilait»

pi-

8. Paraisten
tlija»

1

...

~
'

vpcttajin

2
1
6

...

....

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ssouluja

9. Uusikaupunki .
10.
maa-

Ikaalinen...

45

198
95

921

58

342
383
50

,9

150
432
261
300

5
12
33

17

20

24

22
O
48

300

340
400
O

675

8

,19

...

...

...

.
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2"
4
1
21
9
29:!

...

.

.

24

450

3
4
1
23
9
633

....

Längelmäki

.

.

7. Virtain seurat.
8. Orihwesi
.
9. Ewlliärwi
.
10. Rnowesi
.
11. Messukylä
12. Teisko
13. Tampere
.
14. Kuhmalahti" .
15. Kangasala? . .
16. Ätsäri
17. Multia....
~

...

..

.

....

..

7

9

54

62
4
20
18
50
10
7
3

3
9
18

.

25"'
s'"

4'°
3
29"'
0
3
9"'
10
42
43
3
267

....
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VIII.

50
90
2o
507
190

0,122

.

Sääksmäki

.

.

...

...

..

.

...

....
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.

.

.

.

3.
4.
5.

Jokioisten seurat.
Perttula
Hämeenlinnan

6.

Hämeen!, maa

...

tanpuki....

seurat

7. Wanaja
8. Nenko'

0
3
17

18

44
43
8

369

160

180
300
150
40'°
60
720
0
45

700
100
604

430"'
85

4,492

.18

12

6'»

2"'
23
7
101

....

Janakkala

.

40
6
5

,
.
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22
10
51
54
15

12

3
46
10
223

180'"

211
139

30

400
107

1,702

1.2
8

11

260

3

5
9
34
25

120
473

.

14
20

160
120

288

38

280

52
9
7
263

870
354
199

4,166

...

4.
5.

•

6.

7.
S.
9.

.

.

....

....

....

...

.-

XI. Rnnscporin
1. Pohja
2. Inkoo
3. Karja .'.-/.
4. Tammisaaren f.
5.
maa-

....

....

lnnsi-rowastitnntn.
3
0
1

7

3
0
3
7

30'"
0
25
120

„

seurat
6. Tenhola
7. Hankoniemi
8. Kisko

...

.

.

....

9. Suomussani,
10. Karjalohja
. .
11. Sammatti .

0
0
1
18
12
0
1
43

0
0
4
22
24
0

1
1
5
44
9
9
12
7
3
5
5
2
6

2

63
Yhteensä
XII. Perniön ronmstikunt».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Halikko

11.
12.
13.
14.
15.
16',

....

Angelniemi .
Kiikala
Kemiö
Dragsfjärd .
Westanfjärd.

.

....

....

Hutkinen
Perniö

.
.

...

....

9. Finby
10. Pertteli

1,004

Opettajia Oppilaita

X. Raaseporin ita-r»n>nstitunta.
2 10
4'"
23
0
0
0
.000
,12
Pyhäjärwi
150
.
9
110I 10
2
50
Wihti
22
22
400
Loppi
14
7'"
130
Pusula
I 1"
2
40
Nummi
110
7
10
Softja
. . .
66
903
Yhteensä 49

1. Siuntio
2. Espoo
.
3. Kirlkonumini

.

62
9
8
32

5

...

27
N
7
156

,

.

188
90
857

Hänmeenlinnau rixuastitmitn.

1. Tammela"
2. Humppila"

10. Hausjärwi
11. Somero . ,
12. Someionieuii

.

10
6
17

.

4. Pälkäne
5. Sahalal,!,
6. Hattula
7. Tyrmänkö. . .
8. Kalwola
9. Urjala

IX.

58

143
745
30'°

Hattulan rowastitnutn.

1. Akaa
2. Kylmäkoski

1).

250

.

1. Lempäälä
.
2. Keuru'
3. Pihlajanasi . .
.
4. Kuorehioesi
5. Kuru

::.

.

Kouluja

Oppilaita

18'»

Taniftereen rowastitnnta.

VII.

(I.

Opettajia

9

.
,
.

....

...

Kuusiot!
Uskela

...

....

Muurla
Marttila
Kosti
Eura

...

10

...

10
3
132

....

....

XIII.

Yhteensä
Ahwenannma»

1. Brändö . .
2. Hammmtauli

.

.

7"'
2'°

2
5

0
0
140
275
160
0
12
762

50

50

59

125
387

9

120
185

14
17
18
13
3
11
9

23
15
14
3
217

,

Kouluja

14. Illnlijärwi« .
15. Kämeenkyrö16. Wiljakkala ,
17. Pirkkala
18. Ylöjärwi
19. Vesilahti
20. Tottijärwi .

129
70
139
154
50
140

130
243
100
80

2,052

ruwastikunta.
14
4

111

80

9
Soutuja

3. Wardö
4. Finströni
5. Geta

2>°
0
0
6. Föglö
0
7. Kötar
0
8. Sottunga
0
9. Kumlinge
0
10 Lemlanti
0
11. Lumparlami .0
12. Eckerö
1
13. Jomala
0
14. Saltwik
0
15. Sund
1
13
Yhteensä
....

...

....

....

...

...

...

....

...

...

....

Opettajia Oppilaita

4

37
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
25
298

0

0
0
0
0
0
0
0
.1
0
0
1
24

XVI.

Pietarsaaren

Kouluja

Pietarsaaren
niaaseurak,
Pietarsaar. lauft.
. . .

1.

.

.

2.
;
3. Purmo
4. Ahtama
5. Siioto '.....
G. Uusikaallepriyn k.
7.
...

maaseurak.

8. lepua

.

.

....

9. Munsala" . .
10. Ominaisten j.-l.
11. Möyri

....

1.

12. Maksamaa

XIV. Wnasan alarowastikuntll.
Nilolllinkaupunti

lWaasll)

.

3
0
0

.

(i

....

2. Mustasaari .
3. Raippaluoto.

4. Koiwulahti
5.
6. Petalahli
7. Bergö
8. Sulwa
9. Närpiö

.

.

5
0

...

...

....

2
24

....

....

10. Kaskinen
11. Korsnäs

]

1

...

2
12. Öfwermarltu .1
13. Pirttikylä
4
14. Teuwll
38
15. Lapwärlu...
12
16. Kristiinan taup.
2
17.
maaseurat
2
18. Sideoy
12
19. Isojoki
24
20. Karijoki
9

4
21
103
34

160

375

...

(!

...

84
41
9

....

0
53
85

700
85

40
30

140
1,100
400

130

„

....

...

1. Ewijärwi
2. Ylihärmä
3. Kuortane
4. Lapua
5. Nurmo
6. Kauhawa
7. Alahärmä...
8. Kortesjärwi .
9. Lappajärwi .
1.0. Wimpeli
11. Alajärwi
12. Soini
13. Lehtimäki
14. Töysä
15. Alawuus
Yhleeajä

1.
2.
3.
4.
5.

Waasa»

Peräseinäjoki
Ilmajoki

Seinäjoki

Kauhajoki

.

48

223
750
200
5,226

...

,;

.

.

Kurikka....

6. Illlasjänm

.

.

7. Isokyrö« . . .
8. Ylistaro
9. Wähakyrö...
...

10. Laihia
11.

lurwa

9

....

....

Yhteensä

3
8
51
21

9
30

6"

"

20

31
14

12"

7
154

2
1
30
11
12
2
94

100
85

13
34
6
14
4
12
14
36

...

...

....

....

...

.

.

19

...

42

...

....

...

...

1

ylnrowastitnntn.

24

...

2
1
15
11
12
1
6fi

40

...

2

XV.

400
30
100
70
0
40

25

8
8
26
301

....

....

Yhteensä

13

200

480
75
369
400

15
9
21
400
6
600
19
885
28" 1
400
24
360
14"
131
4,600
211

1
14
3
0
5

.

300

350
315
15
1,805

XVII. Lapuan rowastikunta.

200
295

225
200

Opettajia Oppilaita

13
1
5
210
0
3

...

Yhteensä

322

12
6
8
6
5
0
3
2
24
4
2
1

rawastikunta.

80
200
21
375
52
749
10
210
28"
584
4
200
12
480
52
140 10
62
559
23
279
73
-185
40
312
16'"
90
12
281
36
704
5,648
521

Satunnaisia kouluja silloin tällöin,
Opettajain hari. kokouksia pidetty.

3
Sen sijaan pidetty uinmatnnselityksill ja
satuun, kouluja.
4

Lllstenjumalaupalwelutsin, joissa myö?
kuulusteltu.
Kouluja tarkasteltua opett. harj. kokouksia

on lapsia
°

pidetty.
0

7

Kouluja tarkastettu.

laßteujumalanpalm. kyselyineen
Ainoastaan kesällä) taimella kieltnkoutuja.
' Kouluja tarkastettu; opettajien harj, to!.
Pidetty; pyhäkoulujuhla joulun aikana.
10
Arwiolta määrätty luku siten, että o»,
Pantu tjksi koulu kahta opettajaa ja 10 oppi
lasta kutakin koulua kohti.
6

Kesällä

9.

10

XVIII. KoNolmi rownstikuntll.

Himanko
Ylikannus

.
.

Ruummtylä.
Terijärivi

...

Weteli

....

Halsua
Perho

....

....

Kaustinen
Kokkolan maas.
.

.

26

Yhteensä

176

260

AlaweteN
Kälwiö

....

....

....

28

...

10. Toholampi

>

.

1. Tuomiorowastikunta
2. Mynänien ro-

11.

.

itä

49

länsi

„

12. Perniön

...

13. Ahwenanmaan.
14. Waason ala. .
15.
ylci.
16. Pietarsaaren ,
17. Lapuan
.
18. Kokkolan
Turun koko hiippa.

„

.

.

...

3,213

.

...

Hämeenlinnan

110
560
300

2,398
2,276

...

Rasepurin

0

250

156
167
120

„

!'.

170

73
91
58
115
293
267
101
156

.

2,648
6,122

683
369

4,492
1,702
4,166
903

223
263

43
132
13

160

211
94

154
66
801
176

521

762
2,052
298
5,226
4,600
1,805
5,648
3,213

260

kunnassa Yhteensä 2,301

4,075 51,322
3,826 49,585

Edellisenä muunna 2,242

/ Kouluja tarkasteltu: opettajain harj, kuk,
Pidetty; Pyhäkoulujuhla joulun aikana.

Porwoon

hiippakunnassa

Kuul,
...

A§f-

f

:

.

2
11
4

Opett,

Oppil,

?

12l
121

?

350

?

128

...

Lappträski
Artjälwi
Myrskylä

12

11
58

Yhteensä

Oppi!,

150
37

.

50

0
30

J35

377
219
1,497

11. Helsingin rowastikunta.

Helsingin suomal.-ruotsal.' seurakunta
Helsingin

saksa!

Wiaporin
Kaartin
Helsingin maafcuraf.

.

Nurmijärwen

Mäntsälän
Tunsulan
Sipoon

Meensii

.

1,503
30
0
15
200
560

82
1
0
1
5
30
20
10
4
153

326
351
120
3,105

111. litin lowastiluntn.

litin senraktintn
Jaalan

....

Anjalan
Ruotsin-Pyhtään

....

Orimattilan

Yhteensä

Hauho

36

0
21
2

Elimäen

10

19
88

90

700

0
21
2
18
21
152

0
535

30

135
476

1,87

IV. Hollolan ruwastilunta.
66
28

Lnopioinen

12
13
27
31

Tuulos

Lampi

Asikkala
Hollola

30
30

Nastola
Kärkölä
Kosti

Yhteensä

wuonna 1896.

I. Tnomiorowastitunta.

Porwoon kaupunki
maaseurakunta

Lowiisan kaupunki

1,610

187

66
63
217
24
375

Pernaja
Liljendal

300
240

1,401

.

Porueesi

22

76

3. Wehmaan . .
4. Porin ala . .
5.
ylä . .
6 Tyrivään
7. Tampereen . .
8. Hattulan

10.

218
275
200
0

53

....

wastitnnta

190
328

58

.

kaup.

50

4
30
21
0
2
10
9
0
30
8
28
40

„

14. Ullawn
15. Lohtaja

5
19

18
26
3
12
7
0
2
16
G
1
0
18
8

...

.

Opettajia Oppilaita

5

.

.

14
7
4
0
1
2
42
45
115

G

Lestijäiwi

7
4
4
0
1
2

.

Kouluja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Soul. Opett,

Pukkila

10
15
190

480
288

24

28

202

31
55

665
731

66

1,200

60
662
15
295
30
300
375 4,823

V. liimsnn rownstilunta.

Jämsä
Kuhmoinen

33
32

Korpilahti
Padasjoki
Petäjäwesi

Yhteensä

66

1,716

33

534

?

726

?

?•

?

?

65

?

'

V

99 2,976

il
XI. Lappeenrannan rowastitnntn.

VI.

IywiMylmi rowastifunta.
Koul, Dt>e».
Iywäskylnn kaupunki , .
11
16
maajeurakuuta
30
46
Lautaa
68
73
18
25
Sumiainen
Uurainen
23
25
54
63
Saarijärwi
.
Karstula
66 114
9
12
Kiwijärwi
32
Viitasaari
60
11
22
Konginkangas
0
0
Pihtipudas
Yhteensä 322 456

Heinolan r«wastitu«tn.
6
Heinolan kauftuntiseural. .3

Opftll,

290
960

1,496
400
370

1,723

21
22
14
10
10
26
100

.

„

Sysmä

Luhanka
Joutsa

Leiwonmäti

Hartola

Yhteensä

26
33
18
8
20
35

152

13
30

Hirwensalmi

30
3O

Kangasniemi

Mikkeli

60
62
31
196

Mäntyharju
Ristiina

Yhteensä

7,419

133
250

XII.

Sippola

Virolahti
Miehikkälä

Kymi ja Kotia
Pyhtää

Suursaari

200
382

120
1,488

Yhteensä

XIII.
Nupurin

?

05
VV
110
52
39

266

840

650

3,590

78

maaseurak.
kaupunki

...

Johanneksen seurakunta

.

18
41
6
29
19
191

Yhteensä

90

825

Ktrwu

Antrca

Yhteensä
XV.

?

485
685
3,373

2
36
21
16
16
25
0
2
118

?

50

?

930

65

16
16
64
0

624
232

300
895

0
91
170 3,122
9

?

?

?

?

?

?

47
15
95

114
45

192

V

300

1,800

?

?

?

0
157

0
351

0

48

52
134

520
1,150

2,100
Yhteensä
XIV. Jääsken ronmstiluntll.
24
48
350
Joutseno
40
V
780
Jääski

Rautjnrwi

1,114
264

6
64
25
312

Säkkijärwi
Koiwisw

Ruokolahti

98
29

20

32
15
140

Oftett. Oppil.
80
716
63
422
30
450
594
18
152
191 2,334

Wiipurin lowastitmlta.

Uusikirkko

170
450
480
1,000

40
33

Haminan rowastikunta.

Hamina
Nehtalahti

200
203

luwai! rowastikunta.
*.

Jäppilä

Joroinen
Juwa
Puumala
Hnukiwuori

Yhteensä

Kuolcmlljärwi

Anttola

IX.

Suomenniemi

110

941
129
00

VIII.. Mitteli» rownstilimta.

Pieksämäki

Taipaalsaari
Sawitaipale

1,000

VII.

maa

Äoul,

Lappeenranta ja Lapwesi
Lemi

76
34
74
296

?

?

92

946

326

3,746

Muolan rowastitnntn.

Muula

44
24
30
16
53

Walkjärwi
Rautu
Heinjoki
Kilvcnnapn

?
?

V

1,640
468
700

?
462
Snwonlinnan rowastiluntll.
127 1,315
Yhteensä 167 127? 4,585
973
Rantasalmi
80
98
8
10
Kangaslampi
96
XVI. Käkisalmen lowastikunta.
22
28
300
Sulkawa
1,300
Sääminki
120
18
320
80
Misälä
35
2
Slliuunlinua
2
50 Sakkula
60 120 1,550
675 Pyhäjärwi
23
37
30
40
420
Heinäwesi
Kerimäki
1
2
20
102 162 1,389 Käkisalmen kaupunki .
?
?
Enonkoski
ll
11
21
256
360
maaseurakunta
?
17
244 Kaukola
15
Sawonranta
11
38
Yhteensä 346 498 5,283
Yhteensä 117 232 2,670

X.

■

•

.

„

12

XVII. Siivftjocn rowllstilnntn.
Sloul. Opett,

Parittaln

67
31

.......

Kurkijoki

40

Hiitula
Jaakkima

60
198

Yhteensä

Uukuniemi
Soltawlllan maajeura!.

.
.

34
00
1

Yhteensä

24
19
148

kaupunki

.

Soanlahti
Ruskeala

10

Impilahti

Tuomiurowastitunta

Iywäskhläu

58
153

.

Heliinain rowaslilimtn
litin
Hollolan
Jämsän
....

Heinolan
Mikkelin
9. luwan
luwllN
10. Sllwonlinnan....
11. Lappeenrannan

88

196
65

322

106
196
191
346

...

12. Haminan
13. Wiipurin
14. Jääsken

.

.....

15. Muolan
16. Käkisalmen
17. Kurkijoen
18. Sortawalau
Porwoon koko hiippatou

140

118
157
296
167
117
198
148

....

nassa

yhleeusä

GdtMseNB

wuonnll

.

.

.

.

....

I.

53
709
78 1.118
2
18
13
140
41
563
29
670
216 3,218
115

1,49?

3,105
152 1,876
375 4,823
99 2,976
456' 7,419
!52 1,488
266 3,590
312 3,373
498 5,283
191 2,334
170 3,122
351 2,100
326 3,746
127+4,585
232 2,670
?

150+5,831
3,218

210

wuonua 1896.

Tuomiorowastiknnta.

Kuopion maajeurak.
kaupllnki .
-

„

Karttula'
Maaninka'

'''

.

....

Tuusniemi

lisalmi

Lapinlahti

Kiuruwesi

Nilsiä
lu'antehdas
Pielawesi'

....

Soul.

Cfclt. opp«.

106
3
58

153 2,871

28

24
123
29
32
51
1

40

6
60
76 1,200
43
870
30
700
13! 1,972
58
900
57
448
65 2,195
1
25

40

.
.

18. Varkauden tehdas

.

.

Koiil,

Cpett.

Cpett.

17

19
120
32
65

640
2,300
640

56

1,060
2,000

110
26
37
40
75

SOO

161

920

.

Yhteensä 800

.3,0624,188+63,036
, . 3,36? 4,700 68,242

Kuopion hiiupakmmassll

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2,106
'?
1,036
?
742
150 1,947
150 5,831
?

12. Keitele' 3
13. Rautalampi
14. Wesaulu '
15. Hankasalmi' . .
16. Suonenjoki
17. Leppäwirta ' . .

Tortnwnlnu rowastitnnta.

XVIII.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.

llppil

1,113 19,601

11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
9

M-Karjaln» r«w»st!k»nta.
Pielisjärw!
42
89 1,500
Nurmes '..... 50
90 1,500
41
81 1,500
Juuka
Kaawi '
42
102 1,880
42
70 1,200
Kontiolahti :l
Joensuun kaupunki .
Liperi
32
80
600
Polwijnrwi
24
64
795
Kuusjärwi . .
. .
15
650
30
ci ilmoiteltu
Mulawaara
Yhteensä 288 606 9,625
....

'

...

....

....

111. Aln-Karjalmi roumettfuntn.
Tvhmajmwi
38
80 1,070
Wärttilän tchdas . .
1
2
m
Rääkkylä
3.1
öö
950
Palkjarwi '
12
120
10
Kiihtell)3waara
17
33
600
22
46
Kesälahti
600
v. Kide
46
92 1,050
8. Eno'
8.
24
42
785
9. Ilomantsi
43
71 1,300
Yhteensä 232 433 6,541
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

....

'

...

IV. Raahen rolunStifntitn.
5'
7
Raahen lanpunti ,
Salon emäseurakunta 10 36
.

tappeli

„

...

Wihannin kappeli

'

.

Siikajoki

Rewunlahti

Hailuoto

....

l

Paawola

11
19
5
2
6

22

38

13

5
4
16
10
17

10
2
93

10
2
167

10

Rantsiln

10. Piippola
11. Pulkkila
12. Kestilä

Yhteensä

100

400
183
365
70
V

240
100

200
150
?

1,808

V. Kalajoen rownstitiiutn.
1. .«alajoki
2. Rautio
3. Pyhäjoki
4. Qulais

'

11
5
7

19

n

7
18
33

■>

V
200
380

13

Slpiil.

5. Haapawesi '
6. Kärsämäki
7. Pyhäjärwi
8. Haapajärwi
9. Reisjärwi'

....

....

'.

aiuui

12. Yliwiesta
13. Alawieska
14. Merijärwi

Yhteensä
VI.

75

400

ia

35
12
444

415

O
?

330
200
ZUU

Utajärwi'

:::;:

Muhos
Oulunsalo'

116
70
5

25
25
25

13

.

maaseurakunta

Kempele'
Temmes
Tyrnäwä
Lumijoki

Liminka
yhteensä

9
4
24
20
2
5
4
8
10

244

15

300
150
40
40
3,856

12

....

Hyryusalmi

....

Ristijänut

'23

Puolanka

Säresniemi

12
6

....

Paltamo
Kajaani

MeeM

30
5
24
197

18
8
41!
30
5
30

258

700
200
350
120
80

325
400
100
100
2,375

110
128

58

654

12
6
5
3
8
34

140
50
36
46
-70
341

_

Inari

...

Yhteensä

....

2* Kain"!»»
sil5

'■ f
?.'
'''•

c,nin

«00 1,113 10,601
606 9,625

288
232
93
234
2U
197
38

••■•.■
?P* m V--h,!ppatuunas,a
Kuopion
ijlltecnsn
yhteensä

Edellisenä wuouua
1

.

.

.

25

433 6,541
167 1,808
415 3,856
* l7
3 ' 512
258 2,375
58
34
341

m

2,151 3,501 48,323
1,899 3,375 45,655

Harjoituskotouksia pidelty.

Tekstinwalmislus joka wiitko.
Lastenjuhla kesällä.
Tarkastuksia tässä, samoinkuin useassa
muussa seurakunnassa joku kertoi wuodessa.
2
3
1

•:■:•

Tawanmukaisilla saarnamatkoilla ph.
häkouluasiau edistämiseksi owat yhdis-

tylsen toimesta käyneet:
1.

lassa;
2.

Pastori L. Bcugclsdorff lanakkaPastori Johannes Pora.

fjärdissa ja Kemiössä;
3. Pastori A. Cederberg Koiwulahdella ja Raippaluodolla;^
4. Pastori K. A. Hildon Hausjärwellä,
5.

Pastori A. Lönnroth Haminassa,
Hämeenlinnassa ja Turussa;
Pastori N. Sarlin Johanneksessa,

Viipurissa,

l.

(•

38

12
3
3
3
4
25

'

*

VIII. Kemin rownstitnnta.
1. Kolari
2. Turtola
3. Ylitornio
<>•

Sodankylä perustettii

Kittilä
Muonioniskn
Enoirteliii

1. TuuinwrowastitiliUa .
2. Oln-Kaljalnn nnvnstik.
3. Ala.Knvjala»
4. Raahe»
5. Kalajoen
illUU •

900 :

8
120
24
500
24
200
4
40
7
70
4lii
lii
60
16
182
13
130
417 3,512

VII. Kajaanin rownotituutn.
l. Kuhmuniemi
4?
07
2. Sotkamo l
18
18
3. Suomussalmi . . ,
36
32

Karrmti
5. Alatoruio
Kemi
Simo

1.
2.
3.
4.
5.

500
300
60
200

350

13
18

....

Yhteensä

Lppil,

11
10

IX. Lapin lowastiknnt».

200
24 ' 150

12

....

.

42
4
10
10
lO
13
13

....

-

'.'.'.'.

12. Oulun kaupunki"

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Soul. Opctt,

8. Telivoin
9. Nowaniemi
10. Kuolajärwi

i

....

%

„

1,100
250
500

! !

Kuiwauiemi'

54

....

......

13.
14.
15.
16.
17.
18.

1U

Oppi!

«O
27
75
10
35
13

Oulun lowastituntn.

1. Taiwaltoeli
2. Kuusamo
3. Pudasjärwi
4. Hautipudas
5. Ylikiiminki
6. Kiimiuti
S
9.
10.
11.

C)>ett.

.....

10. Siewi
11. Niwllla

i\j.

26
25
40
10
22
10
34
15
6
4
23 l

....

-

1
4
9
1

i

10
14

2

08
150
196
12

6.

Kuolemajärwellä, Koiwistolla, Ruokolahdella ja Miehikkälässä sekä Uudella-

kirkolla;
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7. Pastori A. Taube Saarijärwellä, teet kertomukset' seuraawat tätä yhdistykKarstulassa, Alajärwellä, Kuortaueella sen antamaa kertomusta eri liitteenä.
ja Uuraisilla; setä
Uusia paikallisyhdistyksiä ei ole wuoden

Auwinen Wesilah- kuluessa perustettu,
samoinkuin muutamissa toiwottawa.
»luissakin edellämainitussa paikoissa, sa8. Allekirjoittanut

della,

maikka

olisikin

ollut

jossa,

maan aitaan wietettiin myöskin muita
eri tarkoitusta warten toimeenpantuja,
kristillisiä juhlia.
Ihdistyksen asianiiehiksi owat hywäntahtoisesti ruweuneet: Brändön kirkkohera Fr. W. Sipilä, Someron kappalainen T. Brandt, Hartolan kirkkoherra
kontrahtirowasti (5. V. Inslin ja Ruokolahden pyhäkouluopettaja Matti Peltonen. Koska yhdistyksen toimittamien lehtien
lewiäminen, uusien jäsenien yhdistykselle
hankkiminen ja yleensä pyhäkouluaatteeu
juurtuminen on
määrässä
mahdollinen ainoastaan siinä tapauksessa,
että kullattu paikkakunnalla on oma asiamiehensä, joka walwoo paikkakunnan
pyhäkouluharrastuksia, olisi sangen
tawa, että yhä useampia kansalaisia
moisiksi asiamiehiksi yhdistyksen johtokunnalle ilmoittautuisi.

suuremmassa

suosem-

Keskusyhdistykseu johtokuntaan Helsingissä owat kuuluneet: allekirjoittanut
arkkiaatteri Hjelt puheenjohtajana, kansakoulujen ylitarkastaja, A. W. Flomau
warapuheenjohtajana, tuomiokapitulin
assesfori A. W. Lijrn, kirkkoherra A. O.
Vlombcrff, opettajatar, neiti H. Granstedt, kansakoulujen tarkastaja, maisteri
A. Haapanen, koulunjohtaja, neiti B.
Laurell, pastori Alfons Lönnroth rahastonhoitajana sekä allekirjoittanut Arnotnen

sihteerinä.

erota herrat
wuorossa
ja allekirjoittanut

Näistä owat
Floman, Blomberg
Auwinen.

Johtokunnankokonksia on tarpeen waatiessä pidetty.
Kiitollisina Jumalalle siitä runsaasta

armosta, jota Hän kuluneenakin wuonna
on osuttanut maamme pyhäkouluja ja
niiden hywäksi työskentelewää yhdistystä
ja siinä warniassa toiwossa,
kohtaan,
Paikkakuuuallisten
joka lasten ja imewäisten
että
Hän,
tusten walwominen ja edistäminen on
suusta on itsellensä kiitoksen walmistawa,
myöskin ollut toimena paikallisyhdistyksiunaama jokaisen, wäsillä. Niiden ohjeena owat kestusyhdis- on wast'edeskintyön,
jota tehdään Hänen
lykseu johtokunnan wahwistamat säännöi häisimmänkin
ja niiden etunenässä erityinen johtokunta, ijäntaikkisen waltakuntansa lewittämiseksi
joten asiamiehen tehtäwät owat siten tul- ja juurmttamiseksi maan päällä ihmisten
keskuudessa, lopetamme tämän lyhyen ja
leet jaetuiksi useampiin käsiin, Semmoipiirteissä esitetyn kertomuksia paikallisyhdistyksiä on wiime wuoden hajanaisissa
waatimattomasta työstä maamme
aikana ollut waikuttamassa Haunuassa
ja Vehkalahdella, Keiteleellä, Kymissä, pyhäkoulujen työwainiolla.
Keiteleeltä ei ole tullut uuwfitertomusta.
Lahdessa ja Längelmäellä. Niistä tul-

sen

1

Otto Hjelt.
A. Auwinen.

Tili EwllnKelis-Luterilaisen Pyhäkuuluyhdistyksen tuloista ja menoista w. 1896
Sfmf ka

Kredit.
1895

1896

i

2,188 88

I«,l„k,

Mcnojn ■liniobcfi
Aikakauskirjojen

Tulot luuoben kuluessa:

2,342

miuen

kllkausktnoistll

Myydyistä kirjoista . .
in jatunuaisin apu
Kolehtia
. wl,°ia
•

toimitus,

painattaminen ja lewittä-

Wuosimntsuja
Sorto jitoffeivallf tilille . .
Ttlllusmhlln yhdistyksen ai-

■

kuluessa:

.

■

71
40 54

1,994
7.9

-

1.N1«"
3,211 98

Sihteeriu palkkio
Uidistytscn telefooni

.

.

.

Matkarahoja
yhdistyksen
matkasaarnaajille, ,
,
Painosta' toimitetusta liv
jallistiudesta
Menoja, wiwsikotuulsesla ja
.

ivuosikertumuksesta

Postilähetyksistä y. m.

,

.

,

,

,

■

150
100

283|

305 45

j

1896

■Jonnit. 31 Säästö cdcfiijeltii muoboltn

71 35
26 33
!3;27813

1

Nilelunksi tonodetsi
Juoksemalla tilillä' pantissa 2,000Puhdasta rahna . . ■"'■"'■ 122|73
Säästö

;

■

:

2,122;73

-

Summa;s,4oo

Helsingissä

Snmmn |5,400|86

80

31 ft. Joulukuuta 1896.

Alfons Lönnroth.
Tilit tarkastetut ja oikeiksi hnomalnl, jonkanntotsi johtotiuiualle
Helsiuitissä, 3, 2. 1897.

ja rahastonhoitajalle

puolletaan tiliwapanttn.

Elis Bergroth.

Ludwig Bengelsdorff.

Paikallisyhdistysten wuMertmnukjct
i

Haminan

ja

Vehkalahden

Pyhäkouluyhdistyksen

Jhdistytjen toimintatawassa ei wuoden kuluessa ole mitään muutosta ta»
pahtunnt, waan on
jatkunut entiseen

tapaan.

se

Wuoden kuluessa owat yhdistyksen
johtokuntaan kuuluneet: w. t. kirkkoherra
A. G. Hypsn, esimiehenä: talollinen
Kalle Kustaa Heijari, rahastonhoitajana;
kappalainen Aatto Taube, kirjurina; sekä
pastori O. Ingman, opettajat Johannes
Brandftaka, Johannes Jaakkola, Topias
Tolsa, Teodor Qwistman ja Anton
Walli.
Opettajakokouksia on wuoden kuluessa
pidetty 7. Osanottajia on niissä ollut
enintään 30, wähintäin 9, keskimäärin
17. Kokouksissa on, kuten ennenkin, opet°
tajat wuorotellen toisiaan kyselleet. Edellisessä kokouksessa on aina walithi ne,
jotka seuraawalla kerralla kyselewät. Sitäpaitsi on wuoden kuluessa otettu tawaksi
keskustella silloin käsiteltäwän ewankeliumitekstin johdolla, joka tapa on tuottanut enemmän wirkeyttä kokouksiin. Sen
lisäksi on kuten ennenkin luettu sellaista
kirjallisuutta, joka on omiansa kehittämään opetustaitoa, siten on muoden kutuessa jatkettu edellisenä wuonua ulotettujen

Rohden esitelmien lukemista, sekä

niiden päätyttyä luettu- A. W. Lyran
Biblian historian opettaminen sekä wä-

wuostkertomus.

C. H. Zellerin Kaswatusoppia.
Niin yksinkertaista kuin menettely näissä
kokouksissa on ollutkin, owat ne edistäwästi ja wirtistäwästi waikuttaneet niihin osaaottawiin opettajiin. Tämän
edistyksen woi huomata sekä harjoitus-

hän

-

kokouksissa, että kouluntarkaswksissa.
Erittäin ilahuttawa seikka on, että
meillä on jotenkin monilukuinen joukko

kunnollisia opettajia, jotka tekemät työtänsä Jeesuksen rakkauden elähyttäminä
ja owat ahkeralla harjoituksella opettajalahjojansa niin kehittäneet, että iloksensa
kuulee heidän opetustansa ja näkee sitä
edistystä, minkä

se oppilaissa waikuttaa.

Ia tämä antaa syytä toiwoon, että lu°

mala edelleenkin on meidän työtämme
siunaama ja lähettämä yhä uusia työ-

miehiä eloonsa.

Pyhäkouluja on wuoden kuluessa ollut
31 ja niissä 53 opettajaa;
lapsia on koulussa käynyt 1,009, niistä
ahkerasti 5,36, wälttäwästi 250 ja Harmoin 223.
Smk.
Yhdistyksen rahastossa
oli tiliwuoden alussa 89: 33
tuloja wuoden kuluessa 96: 10 igs; 4.",
menoja
B 3:
.
.
.
.
.
joten siis jää säästöä tulewaan
wuoteen
152: 43

toimessa

-

.

.
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Pyhäkoululehtiä on wuoden kuluessa
lewitettu 22 »vuosikertaa, ja owat opettajat niitä saaneet yhdistyksen wälityksellä 75 pennillä »vuosikerran. Lasten
Pyhäkoululehteä on lewitetty 70 wuosikertaa. Sitäpaitsi on yhdistyksen wälityksellä myöty 200 kpl. Uutta KatekiZ-

waatimaa olisi, että suomenkielistä kirjallisuutta pyhäkoulualalla, jotenkin jaawähyyden tulee
täisiin kartutetuksi,
juuri tällaisen kirjaston perustamisessa

seu

niin selwästi huomaamaan,
Vehkalahdella, Tammikuun
1897,

musta.

9 päiwä

'

A. G. Hypsn.

Pyhäkoulukirjasto on perustettu, ja
on siihen aluksi hankittu 17 kirjaa. Tarpeen

Aatto Taube.

11.

Kymin Pyhäkouluyhdistyksen wnosikertomm.

sun-

Pyhäkouluja Kymin seurakunnassa on
wuoden kuluessa ollut Vaikuttamassa 28.
Niissä on työskennellyt 73 opettajaa ja
oppilaita on ollut 1,046. Pienemmissä
kylissä on ollut yksi koulu, mutta
remmissä kaksi; opettajien lukumäärä
kussakin koulussa on: etupäässä riippunut lasten luwusta, niin että muutamissä kouluissa on ollut 1, toisissa 4,
5 jopa 6 opettajaa. Korkein määrä oppilaita 135 on ollut Hallan sahan Pyhä-

Yhdistyksen wuosijuhla wietettnn
nuntaina elokuun 2 pmä kirkossa ja ul°
kona jumalanpalweluksen päätyttyä. Lapsilta kyteltiin eri ryhmissä päiwän tekstiä. Lukuisasti lasten wanhempia )dix
muuta yleisöä oli saapunut juhlaan.
Tilaisuudessa kannettiin kolehti pyhäkouluyhdistykselle.
Jhdistyksen rahastonhoitajan wälityksellä on sainoin kuin edellisinäkin wuosina, tilattu hengellisiä kirjoja ja

Koulujen tarkastuksia on tilaisuuden
mukaan pidetty pitkin »vuotta sekä opettajain harjoituskokouksia kerta kuussa.

Rahastonhoitajan tilien mukaan on
yhdistyksen täytettäwänä ollut waroja

suu-

koulussa.

seuraawaisesti:

Yhdistyksen

Yhteensä

rahasto.

,
.

!

100: 15 Säästö ensi tiliin:
Raijaa
16: 75
116: 90
Smk. 116: 90
Smk.
116: 90
Yhteensä
.

'

edell. »vuodelta.
Tuloja tiliwuodella.

Rahaa

sano-

malehtiä.

3

is

Kirjojen tilausvaf)a§to.
Menoja:

Säästö:

Kirjoja y, m. edell. wuodelta 110: 55 Kirjojen tilaamiseen.
126: 42 Muita menoja
Rahaa
„

Tuloja:
Kirjojen
Korkoja

tilauksista

.

„

.

.

Yhteensä

.

.

345: 12
28: 41

Säästö tulew. wuoieen:
74: 41
,
. 365: 42 Kirjoja
. 159: 45
5:
.
Smk. 607: 39
Yhteensä Smk. 607: 39
[

Toimikuntaan owat wuoden kuluessa Jan wälitytsellä tällä ajalla ostettu 3,000
kuuluneet: rowasti I. G. Snellman markan edestä hengellistä kirjallisuutta,
puheenjohtajana, kirkkoherra F. I. Majoka on kylläkin kaunis tulos. Elon
rahastonhoitajana,
opettaja
kansak.
Herra
salin
siunatkoon kylwön, mikä tämänI. P. Pelkonen kirjurina, pastori E. kin työn kautta on hiljaisuudessa kanLamppu, työmies Johan Yrjölä,, talolkylmetty.
ja
Taneli
Sylli
liset
Wanhala
Parila.
Kymissä, 12 p:nä louluk. 1896.
Hiljaista ja waatimatonta on tänäkin
wuonna yhdistyksen toiminta ollut, mutta
merkityksettä
ei kumminkaan ole. Nyt,
I. G. Snellman.
kun yhdistys päättää 6:uen waikutus
wuotensa, on yhdistyksen rahastonhoita- |
I. P. Pelkonen.

sen

saamme

se

111.

Längelmäen PyhäKouluyhdistysen wuosikertonluy

Olemme äsken mieltäneet kristikunnan sille: olkaat turmassa ja älkäät peljätkö:
riemujuhlaa, Wapahtajammc Kakso teidäu Jumalanne lnlee"
huulesuksen Kristuksen syutymäjuhlaa. Kun dahtaa hän, herältääksensä kärsiwällisyyttä:
Lupauksen
Herran profeetta ennustuksen sanassa in- loiwoa ja luottamusta.
waa tätä aikaa, niin hän todistaa: Joi'- aika lähestyi: ja silloin profeetta hengessä
wet ja erämaa pitää iloitseman ja se au- ylistää tuleman Messian jumalallisia

kalleinta

txa sia pitää iloinen oleman ja niinkuin
kukkainen kukoistaman.
Silloin awataan fokiain silmät ja kuuroin korwat aulenewat; Silloin rammat hyppääwät niinknin peurat ja mykkäin kieli pakahtuu liitokseen". „Wahwistakaat wäsyncct kädet
ja tuelkaal nääntyneet polwet', kehoittaa

hän sentähden. «Sanokaal heikkomieli-

sanoen:

Sinä lisäät kansaa ja liSinun cdessäZ iloitaan,
niinkuin elon aikana iloitaan, niinkuin
saaliin jaossa iloitaan". Näin todistaa
profeetta, että lesus oli saama kaikista
kansoista monta ystäwää ja tunnustajaa
jotka ilolla ottamat Hänen waslaan, ja
uskossa omistamat Hänen ijankaikkiseksi
töitä,

säät hänelle iloa;
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autuudeksensa. Tämä ilo kuwataan siihen
iloon, mikä on elon aikana ja saaliin
jaossa. Ia eiwätkö nyt kaikki murhcelliset, särjetyt ja ahdistetut sydämet iloitsisi,
koska Hän kaikille niille, jotka Hänen ottiwat ivastaan, autoi woimau Jumalan
lapsiksi tulla. lesukseu maailmaan tuleuiisen tarkoituksena olikin juuri, että me
tulisimme Jumalan lapsiksi ja taiwaan
»valtakunnan perillisiksi .ja omistajiksi.
Siihen tahtoo Icsus saattaa jokaista niin
snurella halulla, että Hän makuuttaan
„Minun ruokani ou se, että minä teen
Hänen tahtonsa, joka minun lähetti, ja
täytän Hänen tekonsa." Ia kun Hän näkee kansan joukou lähestymän Häntä fanaa luulemaan, huudahtaa hän opetnslapsillensa: .nostakaat silmänne ylös ja
katfokaat mainioita, sillä ne omat jo walkiat elon ajaksi". „Koko maan päällä
näkee Herra jo mainioiden walkcucwan
elon ajaksi: Koko maailma on olema elomainio, josta ijankaikkchiude» lyhteitä
korjataan. Kaikista kansoista . sntuluuuista ja kielistä on Hän kokooma itsellensä palkan työstänsä ja waiwastansa,
suloisen hedelmän meri- ja kyynelkylwöstänfä. Näin ihanilla elon ja saaliin toimeillä ilahuttaa lesns opetuslapsiansa, joiden piti tuleman työmiehiksi hänen elomainiollansa, Sillä heitä ja heidän jälketsiänsä tarkoittaa Hän
palkan, ja kokoo
.Joka niittää, hän
hedelmän ijankailkiseen elämään, että kylwäjä ja niittäjä ynnä iloitsisiwat. Sillä
tässä on
tosi: Toinen on. joka
kylmää ja toinen, joka niittää. Minä
lähetin teidät niittämään, jossa ette ole
työtä tehneet, muut omat työtä tehneet,
ja te olette heidän työnsä päälle tulleet."
Herra on se, joka on työtä tehnyt ja kylwänyt tulewaisteu aikain waralle. Nyt
lähettää Hän opetuslapsensa ja mnita
heidän jälkeensä niittämään hedelmiä Hänen työstänsä. He kokoomat ijankaikkielämään, niinkuiu peltomies kokoo

saa

se sana

seen

sanoessaan:

elon latoihinsa, ja siellä kaikki kootut fic=
lut, niittäjät ja kulwäjä saamat yhdistyä:
ja näin
Hän, joka täällä kylwi, ynnä
niittäjäin kanssa iloita elosta.
Herran elowainiolla on Längelmäen
pyhäkouluyhdistys työskennellyt nyt loppuun kuluwaua wuounakin heikoilla moimillään. Auringon Valaisemat ja pilwien peittämät päiwät omat tämän työn
aikana waihdellcet. Toisin paikoin on
työ menestynyt paranin, toisin paikon
ou siitä ollut enemmän waikeulsia. Kun
cnsimmäiscu iunossukscn aika pyhäkoulutyön alalla jo täällä on mennyt- ohitse,
ja waiwat ja waikeudet mouessa, kohden
omat rumenneet tuntnmaan rasittamilta,
ja opettajat saaneet osaksi pilkkaakin työnsä
palkaksi, niin on ollut tarwe ryhtyä tehollaampiiu toimiin taantumisen estä-

saa

miseksi

ja innostuksen

herättämiseksi. Wuosi

seura-

takaperin päätettiin sentähden jakaa
kunta miitecn pyhäkoulupiiriin, ja kuhunkin piiriin »valittiin piiritarkastaja. Tämän
tehtäwänä ou pitää piiriinsä kuulumia
pyhäkouluja silmällä? käydä usein niitä
tarkastamassa, ja missä hawaitsee taantumisen oireita, koettaa poistaa epäkohdat
ja kehoittaa uuteen intoon. Tänlaisissa
tapauksissa on myös ilmoitus tehty esimiehelle, joka yksissä neuwoin piiriwrkastajan kanssa on koettanut pitää järjestystä moimasia ja koulun harrastusta
wireillä. Ilcensä on piiritarkaja-toimesta
hawaittu oleman paljon hyötyä. Esimiehelle antamassaan muosikcrtomukscssa kirjoittaa yksi piiritarkastajista, eräs torppari, tähän tapaau: »Lopuksi saan maiuita siitä: mikä on ollut tapana
koulnssa. Kuu he kuulemat, että minä
tulen kouluun, niin silloin saapuu mäkeä
kosolta, joukossa talojen haltijoita, wieläpä naapnriseurakuuuankiu puolelta, ja
omat ne warustctut wirsikirjoilla."

useassa

Pyhäkouluyhdistyksen jäsenten luku nonsadalle; muutamia

sce nykyäänkin toiselle
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on seurakunnassa muuttamisen tähden
eronnut, toisia on tnllut sijaan,
Piiritarkastajain antamain wnosikcrtomustcn mukaan on puhnkouliiopcttajain
luku nykyään 49, oppilasten luku 355,
ja kouluja on 24. Kaksi piiritarkastajaa
owat sitä paitsi ilmoittaneet, että heillä
on kummallakin piirissänsä yksi koulu jota,
ciwat wielä matkan pituuden tähden ole
woineet tänä syksynä tarkastaa, ja josta
ciwät siis ole woineet antaa mitään tietoja Vuosikertomukseen. Suurin oppilasmäärä yhdessä koulussa on ollut 45.
Opetus on pääasiallisesti koskenut sisäja ulkolukua, uskontoa (katekismusta,
raamatunhistoriaa ja päiwän tekstin
litystä) ja laulua. Oppikirjoina on käytctty: aapista, uutta katekismusta, wirsija ewankeliumi-tirjaa sekä syksyyn asti
lasten raamattua. Syksystä altain, jolloin Sundwallin Raamatun historia
otettiin seurakunnassa käytäntöön, on tätä
oppikirjaa käytetty, lotfei tämä oppikirjan muutos tulisi köyhimmille lapsille
liian rasittamaksi, ostettiin pyhäkouluyhdistyksen Maroilla 139 kp, Sundwallin
Raamatun historiaa, jotka jaettiin pyhäkouluihin köyhimpäin oppilasten käytettä-

se-

wäksi.

Pyhäkouluyhdistyksen kokouksia tulee
tänä wuonna pidettäwäksi kuusi, ja on
ohjelmaa kuin enniissä seurattu
nenkin. Sitäpaitsi wietettiin yhdistyksen
suwijuhla Juhannuksen päiwän iltapuolclla kirkon läheisyydessä sijaitsemassa
luonnonihanassa puistossa. Paitsi lastensaarnaa pidettiin tässä tilaisuudessa
useita kehoituspuheita, ja pyhäkonlnlapsct
lauloiwat wirsiä ja hengellisiä lauluja.
Osanotto tähän juhlaan seurakuntalaisten

samaa

puolelta oli, fiiteit

runsas.

edellisinäkin wuosina,

Pyhäkouluyhdistyksen rahastoon on
wuoden kuluessa karttunut lisäwaroja 18
nukkaa 24 pnä; menoja on ollut 100
m:kaa, joka
täytettiin Sundmallin Raamatun historiani ostoon. Kuu
säästö edelliseltä wuodelta teki: 55 imkaa
76 pmiä, niin on kassa nykyään 26 markan welassa,
Se menestys, inillä Jumala on siunannut pyhäkoulutyön rakkaassa isänmaasja meilläkin, kehoittaa pyhäkonlnyhdistystä, katsomatta waiwoja ja waikeuksia, yhä cdeZkinpäin jatkamaan waatimatointa. työtänsä. Olkoon meidän halumme ja ruokamme palwella Häntä, joka
on uhrannut itsensä meidän edestämme
ja tahtoo palwella meitä autuudeksi. Rukoilkaamme elon Herraa lähettämään työmäkeä tällekin clowainiollensa sekä wahwiZtamaan ja »varjelemaan niitä, jotka
Hän on saanut lähettää. Älkäämme latsoko puuttuwllisuuttammc, waan pitäläämme armona, että Herra tahtoo käyttää meitä palwelnkscssansa. Työ on Häncn, ja kunnia tulee Hänelle. Painakaammc mieleemme apostolin lehoitns!
»Olkaat kärsiwällisct, rakkaat wcljet, Hcrran tulcmisceu asti! Katso peltomies odottaa kallista maan hedclmätä, ja on kärsiwällinen siihen asti, knin hän saa warhaisen ja hiljaisen sateen. Riin olkaat
te myös kärsiwällisct ja wahwistakaat sydämenne; sillä Herran tulemus lähestyy."

summa

.

sammc

Längelmäeltä, lonlnknun 28 p:nä 1896.
Oskar Bergroth.
Kirkkoherm.
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IV.

Lahden PnhciKouluyhdwtnl.sen umofthrrtomus.
Nut kohta kuluneena, niinkuin edellisinäkin wnosina on puhäkouluyhdistuZ
paiktalnunalla saanut iloita osanotosta
yleisön puolelta.
Uusia opettajia on
ilmoittautunut ja joku wauhoista eronueista on lansnnut kaipauksensa entisestä
rakkaasta toiminnastansa pyhäkoulussa.
Myöskin on kauppalan Hallitus uäyttänyt myötätnntoisnutta kauuattamalla
iVnotuiscZti yhdistyksen toimintaa rahallisella awnlla.
Kouluja on pailkakuunalla nykyään 5,
joissa työskentelee 9 opettajaa. Näistä
kuiteukaau ciwät kaikki ole mäkinaisia opettajia syystä, että jonkun aikaa wnodesta
oioat estettynä ottamasta
koulun
toimiutaau. Oppilaita on käynyt ruusaasti kouluissa, yhteensä noin 250.

osaa

Silloin tällöin uwat opettajat
tnn«t lcökustclcniaan koulua loskcwista
asioilta. Joku fevta on myös pantu

toimeen opettajien harjoiluskokous. Tawanmukainen laötcnjuhla joulnknnscn ää=
rcssä päätcttiin imettää 2 p. tulemaa
Tammikuuta.

Toiwossa Jumalan siunausta

tulcwallc

toiminnallensa aikoo pnhäkoulunhdistyö
jatkaa waalimatonta työtänsä.

kahdessa, 21 p. 1896.

H. Winter.
KaPPa!aiNl'n.

Ehdotus lasten jumalanpalmelus-jiirjestykftkll.
Helsingin kaupnnkilähetyksen pyhäkonluopettajain asettnman komitean »valmistama.

Wirsi,

wapaa rukous: Me kiitämme
kas taiwaallincn Isä, että pyhän kasteen
kautta olet meidät tapsiksesi ottanut ja
armosi osallisuuteen kutsunut sekä pyhän
sanasi meille antanut! Auta meitä kaikesta
sydämestä Sinua pelkäämään ja rakastamaan ja Sinuun turwaamaau, Sinun
sanassasi aina pysymään ja sitä seuraamaan, wauhempiamme kunnioittamaan,
lähimmäisellemme kaikkea hywää tekemään
ja säilyttämään usko ja hywä omatunto;
lesuksen Kristuksen meidän Herramme
lautta. Amen,
Pappi ja lapset laulamat: Pyhä,
pyhä, pyhä Herat Jumala Zebaoth j. u. e.
Isä meidän Herran sinnans
(jotka pappi lukee).
Loppuwirsi.
sijasta pidetään tawalliJos
neu pyhäkonlukuulustelu, niin tapahtukoon
siten, että lapset jos mahdollista, jo
ennen jnmalanpalwclnksen alkua, jaetaan
eri opettajien kesken osastoihin, joissa
kukin opettaja luettaa ja kyselee päiwäu
telstiu, tämä kestäköön korkeintaan puoli
tuntia. Sen jälkeen tekee pappi muutatahto.
Pappi ja lapset lukemat ääneen mia kysymyksiä koko lapsijoukolle, tutliakapostolisen uskontunnustuksen.
siten, omatko he käsittäneet selitetyn
Wirsi, joka sisältää rukouksen.
raamatunpaikan, ja antaa muistowärssyn.
Tekstin lukeminen (pappi lukee Sellainen kuulustelu älköön kuitenkaan
Ylsin).
kestäkö enempää, tuin 10 min. (TuolL y h y t e l i t y s llorkeintaau 20 min.). laisen kyselemisen saattaa jättää poiskin,
Saarnan jälkeen joko
tai jos asianhaarat
waatiwat).

sanoo:

Pappi
Isän Jumalan ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Anien.
Näin sanoo Herra: Sallilaat lasten
tulla minun tyköni ja älkäät kieltäkö heitä,
sillä senkaltaisten on taiwaan waltakunta.
Kuu me nyt Hänen käskyänsä ja fa=
paustansa seuraten olemme saapuneet
Hänen pyhien laZwojensa eteen, »iin nouskaamme tunnustamaan syntimme ja pyylämään armoa Herralta itsekukin näin
(Tämän esipuheen sijasta saattaa
pappi puhua wapaastikin lapsille).
Pappi ja lapset lukemat ääneen:
(Ps. 51: 3, 12, 13) Jumala, ole minulle
armollinen Sinun hywyytesi tähden ja
pyyhi pois minun syntini Sinun
lapeutesi tähden. Jumala, luo minuun
puhdas sydäu ja anna minulle uusi wahwa
henki! Älä heitä minua pois kaswojesi
edestä ja älä ota minulta pois sinun Pyhää
Henkeäsi! Amen (joka luetaan).
Pappi ja lapset laulamat yhdcssä: Kunnia olkoon Jumalalle korranha, ihmisille hywä
kcudessa m

sanoen:

suuren

saaruau

se

maassa

sensa

s

seuraama

sen

■zmz

giextomuz

Gw.-MerilMn WMouluyhdistyksen

toiminnasta w. 1897.

Helsingissä,
Viktor Pettersson ja Kumftp. Kirjaftaino Ojnteyhtio, 1898,

'

Kertomus Pyhiikllulutuimmnasta w. 1897
Jo pitempi aika on kulunut siitä, wielä
jossakin Ruotsinmaan kirkollisessa kialla

kuin

oli luettawana, että eräs fikälainen piispa, ollessansa, tarkastuZmat:
kalla muutamassa seurakunnassa, nmrotti wanhempia laheitämästä lapsiansa
pyhäkouluihm, koska muka nämä koulut
muuttamat lepopäiwän lapsille rasittamaksi työpäimäksi. Tämä käsitys pyhäkoulusta, joka ei liene aiwan wieras
meidänkään maassamme, johtuu epäi-

lehdessä

kehitysalassa.

Melkeen

kaik-

aitaa kuitenkin jo tarkoitusperä,
jonne on pyriltawä, olla selmillä. Mutta
siinä tapauksessa, että pyhäkoulu edes
johonkin määrään on järjestetty mastuamaan tarkoitustansa,
ei suinkaan
alenna lepopäimää miksikään lapsia ra-

se

sittawllksi

työpäimäksi.
Pyhäkoulu tahtoo päinwnstoin korottaa pyhäpäiwän siitä alennustilasta,
johon
on joutunut, Herralle pyhitelemättä siitä määrästä olettamuksesta, tyksi lepopäimäksi. Jokainen
että Pyhäkoulu kaikissa suhteissa on nen huomaa, että lepopäima todellakin
pidettäwä tumallisten koulujen weroion alennustilassa sangen
paisena. Totta kyllä unkin, että pyhäkoulu kassa sekä kaupunpiesa että maalla.
siinä suhteessa muistuttaa muita koit- Puhumattakaan siitä, että tätä päimää
luja, että siinä yleensä annetaan ope- hymin usein käytetään toimettomuuteen,
tusta kysymysten ja mustausten muoon se sangen
tapauksessa muutdossa. Totta on myöskin, että Pyhä- tunut synnin päimäksi, jona ihminen ankoulut alkuaikoina, puhuaksemme ainous» taulun himojensa orjana hekumallisuutuun oman maamme kouluista, pääasia!- teen ja irstaisuuteen. Kapakat ja palisesti lienemat olleet läksyjen lutukou- huuden pesät saamat, marsinkin suuremluja semmoisia lapsia marteu, jotka ei- missä kaupungeissa, sinä päiwänä suuwät kodissa eiwätkä koulussa saaneet rimmat woittonsa. Milä erittäin laptarmittawaa opetusta. Mutta pyhätousiin tulee, omat useimmat heistä juuri
lun tarkoitus on kokonaan toinen Se sinä päiwänä tarpeellisen hoidon ja
tahtoo johdattaa lapsia persoonalliseen kasmatuksen puutteessa. Harmassa omat
elumänyhlcyteen Herran lesuksen kanssa. ne kodit, joissa lapset kootaan hartausTämän tarkoituksen slluwuttamisetsi on hetkeen Jumalan sanan ympärille tai
hetki pyhäkoulussa olema jotakin muuta joissa lapjet wanhempiensa
säänkuin lätsy>en kuulustelemishetki;
on nöllisesti saamat käydä kirkossa
olema lapsille rakentama hartaushetki, kunnan yhteisessä jumalunpalmeluksessa.
jossu opettajan sanat lähtewät sydämestä Suuri
heistä mieltää lepopäiwän
ja menewät sydämmeen. Nykyiset pyhä' näin ollen joutilaisuudessa eikä Harmoin
koulumme, joista useimmissa hartaus- pahofrn tapojen oppimisessa, Tämmöihetken ohella luetaan läksyjäkin, owut sille lapsille pyhäkoulussa opetetaan,

se

monessa

monessa

seurassa

se

osa
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että lepopäiwä on pyhitettäwä

Herralle

sanan
niillekin lap-

kiitoksen, rukouksen ja Jumalan

lukemisen

kautta.

Mutta

sille, joilla on uskowaiset wanhemmat
ja hywä kotikaswatus, on pyhäkoulu

tarkoitusperä, ja jokainen wälikappale,
joka tahtoo ihmistä auttaa hänen pyrinnössänfä tätä tarkoitusperää kohti,
pitäisi hänelle olla hywinkin tarpeen
waatima ja terwetullut.
Melkeen yhtä suuri hyöty kuin lapsille on pyhäkoulusta myöskin opettajille.
Jokainen tunnollinen opettaja walmistautuu pyhäkouluun rukouksen ja lumalan sanasta otetun tekstin tuttistelemikautta. Rukoileminen, kesknsteleminen Jumalan kanssa ja Jumalan
nan ahkera wiljeleminen tulemat siten
wähitellen sisälliseksi tarpeeksi hänelle.
Hänen omatuntonsa ei anna hänelle rauhaa, jos hän alkaa laiminlyödä näitä.
Rukouksen kautta hän ilmaisee lumalalle kaikki tarpeensa ja raamatusta hän
etsii Jumalan mustauksia kysymyksiinsä.
Raamattua lukiessansa hän huomaa, että
päähenkilö ja
lesus Kristus on
keskus. Mitä selwäpiirteisemmän ja täydellisemmän kuwan hän sentähden tahtoo lapsille antaa tästä raamatun päähenkilöstä, sitä täydellisemmästi ja sywemmästi hänen tulee tuttia raamattua.
Ia mitä täydellisemmän kuwan hän saattaa lapsille lesuksesta antaa, sitä enemmän oppiwat lapsetrakastamaan lesusta.
Ia jos he kerran rakastamat häntä,
niin he myöskin tahtomat seurata häntä.
Mutta samalla kertaa kun opettaja tä°
ten wähitellen taiwuttaa oppilaansa lesuksen seuraajiksi, hän itse oppii yhä
enemmän rakastamaan ja
häntä. Tämä on yhtenä syynä siihen,
minkäwuoksi opettajat, jotka wuosikymmeniä owat maksuttomasti pyhäkoulussa
työskennelleet, eiwät »vanhemmiksikaan
tultua tahdo luopua tästä heille rakkaaksi
käyneestä työstä.
Mutta, sanotaan, pyhäkoulu heikon-

samasta merkityksestä kuin
yhteinen
jumalanpalwelus
seurakunnan
täysikaswaneille ihmisille;
yhä uudelleen muistuttaa heitä kokoomaan kaiken huomionsa siihen yhteen, joka jokaiselle ihmiselle on malttamattoman tarpeellinen.
Asia ei kuitenkaan ole käsitettäwä siten, että opetus pyhäkoulussa rajoittuisi
ainoastaan pyhapäiwän merkityksen terottamiseen. Opetuksen sisällyksenä on
olewa kaikki se, mitä lesuZ Kristus on
kastettujen käskenyt pitämään, jos he
hänen opetuslapsinansa tahtomat Pysyä.
Pyhäkoulussa lapset saamat kuulla, että
heillä on taiwaassa Isä, joka pitää huolen heistä ja jota he lapsen luottamuksella saattamat puutteissansa ja tarpeislähestyä. Tässä koulussa opetetaan heille, että lesus Kristus on heidän uskollisin ja paras ystäwänsä, joka
Henkensä kautta tahtoo olla heidän oppaanunsa ijankaikkisen elämän tiellä.
Täällä selkenee heille, että wanhemmat,
o limatpa ne kuinka löyhät ja alhaiset
tahansa, omat Jumalan sijaiset maan
päällä ja että heidän kunnioittaminen
tuottaa lapsille ajallisen ja ijankaikkisen
siunauksen. Ia mikä erittäin tärkeätä
on: täällä pyhäkoulussa oppimat lapset
tuntemaan, rakastamaan ja käyttämään
Jumalan pyhää sanaa, joka sitten py°
syy heidän kuolettamana neuwonantajanansa elämän läpi kiusausten ja koetusten waikeimpinakin hetkinä. Suuren
edeswastauksen ottaa siis päällensä
isä ja äiti, joka ei tahdo laskea lapsiansa näihin kouluihin, joissa opetetaan taa wanhemmissa welwollisuuden tunkristillisyyden päätotuuksia ja joissa tah- netta lapsiin nähden. Jos pyhäkoulu
dotaan kaswattaa lapsista kristillissi- todellakin tätä tekee, on
hyljättäwä,
wllieesiä henkilöitä. Korkea on ihmisen sillä sotii silloin Jumalan tahtoa waspyhäpäiwänä

se

sen

sa-

sen

sansa

sen

seuraamaan

se

se

se

o

taan, jjofö on antanut wanhemmille
lapset siinä tarkoituksessa, että he taSwastaisiwat nämä pienokaiset tamman
»valtakuntaa warten. Erittäin edeswastauksellinen ja arkaluontoinen on tämä
tehtäwä, sillä Vapahtaja on sanonut,
>että, „joka pahentaa yhden näistä pienemmistä, jotka uskomat minun päälleni, parempi hänen olisi, että myllynkiwi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja
hän upotettaisiin meren sywyyteen". AniHarmat »vanhemmat onnistumat tässä

waikeassa tehtäwässä. Hurskaimmatkin
isät ja äidit näkemät monesti mielikar»
«uudella, että tulokseksi heidän ahkerasta
ja moniwuutisesta työstänsä on tullut

ainoastaan orjantappuroita ja ohdakkeitä. Eikö näin ollen olisi kiitollisuudella wastllllnotettawa jokainen, pieninkin apu, joka tarjotaan tässä artaluontoisessa tehtäwässä. Ia pyhäkoulu kai-

kessa waatunattolnundessaan tahtoo tarjota wähäistä apuansa lasten wanhem»nille. Siinä toimimat, kristillisen rakkauden elähyttämät henkilöt koettamat

ohjata kokemattoinia lapsia kapealle tielle,
jonka päässä on ijankaikkinen elämä.
Tältä kannalta katsottuna pyhäkoulu ei
suinkaan heikonna, »vaan mieluummin

wahmistaa Vanhemmissa welmollisuuden
lapsia kohtaan. Tunnolliset
»vanhemmat saamat siten pyhäkoulusta
uutta kehoitusta waikean tehtäwänsä
täyttämiseen, ja ne wanhemmat taas,
jotka owat welwollisuutensa laiminlyötunnetta

neet ja jotka eiwät ole opettaneet lap-

siansa Jumalaa rukoilemaan ja Hänen
sanaansa »viljelemään, saamat luulla

omilta lapsiltansa, jotka epäilemättä kertowat heille, mitä owat pyhäkoulussa
kuulleet ja oppineet, sanoja, jotka tulewat
sydämmestä ja jotka panewat heitä ajattelemaan wakawia, ijankailkisuutta kos-

kemia kysymyksiä.

Pieni

lesnsta

lapsi ei ujostele

tunnustaessaan

Vapahtajaksensa,

Sydämmen

I

suunsa
sanassansa

kyllyydestä hänen
puhuu. Ia
kun Herra
on sanonut, että
hän on lasten ja imewäisten suusta
itsellensä kiitoksen walmistanut, niin on
luonnollista, että tämä Herran
koskee myöskin niitä lapsia, jotka pyhäkouluissa käymät. Toiwottawa on, että
ainakin monet heistä kantamat wilpittömästä sydämmestä Herralle kiitosta.
Niin eiwät tee yleensä täysikaswaneet
jäsenet. Dleisen wälinpitämättömyyden
wuoksi uskonnollisissa asioissa monikin
häpee tunnustaa suhdettansa Jumalaan.
Monessa perheessä sitä paitsi owat
moiset synnit kuin walhetteleminen, tiroileminen y. m. löytäneet itsellensä
turwakodin. Semmoisesta kodista lähtenyt pyhäkoululapsi saattaa olla kaikki»
mattiaan Jumalan kädessä wälikappaleena »uikuttamassa hywää koko kodin
perhe-elämään. Herra on wieläkin ihmeitä tekewä Jumala, emmekä me, jotka
ymmärrämme puolittain, aina saata
panna täyttä armoa niille wälikappaleille, joita Jumala kaitkilviisaudessaan
käyttää tarkoitustensa toteuttamiseksi.
Pyhäkoulusta saattaa sitä paitsi olla
hyötyä koko sille kyläkunnalle, jossa
pyhäkoulua pidetään. Varsinkin on
asianlaita tämmöinen, jos kylä sijaitsee
pitemmän matkan päässä kirkosta. Kylmät kirkot ja pitkät matkat owat
gen monelle, etenkin wanhukstlle ja lapsille, esteenä saapumasta, niin usein
kuin halua olisi, smrakunnan yhteisiin
jumalanpalweluksiin. Mutta jos joku
wakawa kristitty kokoo kylän lapset yinparillensa johonkin lämpimään tupaan,
silloin monet lasten wanheminat sekä
muutkin kyläläiset kokoontumat
tilaisuuteen yhdessä lasten kanssa kiittämään ja rukoilemaan Jumalaa sekä
kuuleinaan hänen sanaansa, joten pyhäkoulu muutamissa tapauksissa muodostuu kylän jumalanpalwelus-tilaisuudeksi.
Semmoisella hartaushetkellä saattaa olla

sana

sem-

san-

samaan
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termeellinen waikutus niihinkin kylän
asukkaisiin, jotka eiwät iise ole olleet
hartaushetkessä läsnä. Kewytmieliset Huwit ja muut julkiset, ehdolliset synnin
harjoitukset eiwät oikein tahdo wiihtyä
paikan läheisyydessä, josta kiitoswirret kaikumat Herralle kunniaksi. Esimerkkejä onkin olemassa siihen, että pyhäkoulun waikutuksesta on yleinen tapain
turmio kyläkunnasta saatu poistetuksi.
Lopuksi waikuttaa pyhäkoulu siunausta
tuottawasti koko seurakuntaelämään.
Sangen yleinen on
mielipide, että
pappi yksin on olewa toimimana
kuntaelämän elmyttämisessä ja ylläpitämisessä ja että kaikki muut seurakuntalaiset omat ainoastansa toimettomia, hanen waikutulsensa alaisia jäseniä. Dhä
suuremmalla wuimalla on kuitenkin se
mielipide alkanut tunkea esille, että,
jos mahdollista, kaikkien seurakuntalaisten tulee panna woimansa liikkeelle
rakuntaelämän elmyttämiseksi ja että
pappi on ainoastaan yksi työwoima
toisten rinnalla, jos kohta työn järjestäjä ja ohjaaja. Kun siis pyhäkoulu
kokoo wapaaehtoisia työwoimia piiriinsä,
niin
iise asiassa panee käytäntöön
woimia, joita kylläkin tarmitaan meidän
laajoissa ja wäkirikkaissa seurakunniZsamme ja jotka muuten mahdollisesti
jälsiwät käyttämättömiksi. Ia ketkä saattaisiwatkaan olla uskollisemmat ja luotettllwammat papin auttajat hänen waikeassa tehtäwässään kuin nämä palkkaa
hakemattomat työmiehet Heiran wiini-

sen

se

seura-

seu-

j toimia yhä

suuremman harrastuksen

aikaansaamiseksi, yhteistunteen heratta-

miseksi sekä työn järjestämiseksi ja kehittämiseksi pyhäkoulun alalla. Peittelemättä saatetaan tunnustaa, että

tarkoitusperänsä saawuttatoiminut warowaisesti. Syy
tähän on ollut osittain periaatteellinen
osittain käytännöllinen. Vaikka pyhäpaikassa ulkomailla, esim.
koulut
Englannissa ja Pohjois-Amerikassa, wieläpä Saksassakin, owat kehittyneenimällä ja tarkoitustansa paremmin wastaawalla kannalla kuin meidän maassamme, on Ihdislys kuitenkin periaatdislys on

miseksi

monessa

teellisesti asettunut sille kannalle,

että

maamme pyhäkouluja on kehitettäwä
tarkasti silmällä pitäen historiallista kehitystä tällä alalla omassa maassa,
eikä ole woinut hywäksyä sitä mielipidettä, että ulkomaiset tamat ilman muuta
olisimat sowitettawat ja siirrettäwät
meidän pyhäkuulnihimme. Käytännölli-

senä

syynä taas

tähän waromaisuuteen

on ollut werrattain heikko aineellinen
kannatus yleisön puolelta, josta on ollut seurauksena, että Ihdistys ei tähän
asti ole ollut tilaisuudessa lcwittämään
ja monipuolisentamaan toimintaansa edes
niin paljon kuin olemaiset olot olisiwat
sallineet ja waatineet.
Tämä on waikuttanut, että Jhdistys
luonnollisesti ei wielä ole päässyt toiweittensa perille. Harrastus ei ole kerinnyt lewitä kaikkialle, koska maassamme wielä on koko joukko seurakuntia,
joissa ei ole yhtään pyhäkoulua, yhteismäessä.
Jos siis pyhäkoulu edes johonkin tunne ei ole herännyt niin woimallimäärään Mustaa tarkoitustansa eikä ole seksi kuin suotawa olisi, eiwätkä pyhämerkitys suuri, koulut edes sielläkään, missä niitä on
sen irwikuwa, on
katsottatoonpll asiaa miltä kannalta ta- olemassa, ole aina järjestetyt tarkoitukhansa.
senmukaisella tawalla.
paikkaTotta kyllä on, että
kunnassa, esim. Helsingissä, pyhäkoulut
Tätä pyhäkoulun merkitystä silmällä owat nnn järjestetyt, että ne muistutpitäen on Pyhäkouluyhdistys koettanut tawat, niinkuin niiden tarkoitus onkin,

se

sen

*

monessa

enemmän hartaushetken kuin koulua, j koutsessa arweliwat, järjestää koulunmutta pastorinwirastojen kertomuksista pito niin, että kansakouluoppilaat owat
näkee, että löytyy semmoisiakin paikka- läsnä ainoastaan silloin, kun päiwän
kuntia, joissa pyhäkoulut owat alentu- teksti rukouksen ja laulun ohessa seli°
neet yksinomaan tawaus- ja sisäluku- tetään.
Mitä niihin kirjoihin tulee, joita pyhäkuuluiksi.
Useimmissa paikkakunnissa, ellemme ereh- kouluissamme käytetään, on tunnustady, lienewät kuitenkin nämä koulut jär- minen, että Ihdislyksen wälittömästä
jestetyt siten, että niissä on, kuten Eero toimenpiteestä on syntynyt ainoastaan
Hywärisen Käsikirjassa on osotettu, enneiti Liliusten kirjoittama ja hra V.
sin pidetty hartaushetki, jossa tawalli- Söderjtröm'in kustantama:
sesti päiwän saarnateksti on selitetty ja kristillisen elämän alalta" niminen kirja,
jossa paikoittain aikaihmisiäkin on ollut joka sisältää opetukseen soweltuwia, ositsaapumilla, setä sitten lyhyen loma-ajan tain raamatusta otettuja, osittain muualta
jälkeen warsinainen koulu, jossa ope- kerättyjä kertomuksia. Muut pyhäkoutustll on anneltu sifäluwnssa, piplian luissamme käytetyt kirjat owat syntyhistoriassa, katkismuksen opinkappaleissa neet pyhäkouluystäwien omasta toimen-

piteestä. Opettajia warten löytyy siiä
laulussa.
Siitä seikasta, että toinen puoli py- paitsi kirjallisuutta, joka ei ole aiottu
pai- yksinomaan pyhäkouluja warten.
häkoulun ajasta sangen
on
käytetty
läksyjen
Tästä kirjallisuudesta on ensin mainitkassa
suoranaiseen
kuulusteleminen ja antamiseen, on luon- mwa, että koulut owat järjestetyt pastori
nollisesti seurannut kysymys pyhäkoulu- Eero Hywärisen ja kirkkoherra A. O.
jen ja mmden koulujen keskinäisestä suh- Blombergiu käsikirjojen sekä osaksi Pastori
ohjeteestä toinen toisiinsa. Jotenkin war- Rafael Sarlin'in
mana sopinee pitää, että oppikoulujen sääntö Sunnuntaikoulun opettajille" nioppilaat yleensä eiwät ole pyhäkouluissa misessä pienessä Vihkosessa annettujen
käyneet, koska he eiwät ole luulleet woi° ohjeiden mukaan, Warsiukiu past. Hywanja pyhäkoulussa oppia mitään uutta. wärisen käsikirja, jonka omistusoikeus
Kansakoulujen oppilaat sitä mastoin nykyään on Ihdistylsen hallussa, on
lienewät, poikkeuksia lukuunottamatta, laajalle lewinnyt. Kuitenkin on toto
tähän asti käyneet pyhäkoulussa. Wasta joukko pyhäkouluja, joissa ei mitään
wiime aikoina on alettu waatia, että erityistä käsikirjaa ole ohjeena käytetty.
kansakouluoppilaat kokonaan wapautctMillä tapaa piplia» historiaa on
täisiin pyhäkoulua käymästä. Eikä sowi lapsille opetettawa, siitä on tuomiot,
kieltää, että tässä waatimuksessa on pe- assessori A. 28. Lyra kirjassansa
rää, niin kauan kuin pyhäkoulumme historian opettaminen" antanut malaijoko kokonansa tai osittain owat läksysewia ja huomiota ausaitsewia ohjeita,
kouluja. Mitä enemmän ne muuttuwat jotka owat aiomt pyhäkouluopettajienkin
hartaushetkiksi, sitä wastustamattomam- seurattawiksi, Varsinaisia selityksiä owat
min astuu esiin »vaatimus, ett'ei ainoas- wiime aikoina uskonuou opettajia wartaan kansa-, maan myös oppikoulujen ten toimittaneet Waaranen manhan ja
oppilaiden siweellinen welwollisuus on Karl Erwast uuden testamentin kertokäydä näissä puheenalaisissa pyhäkönmuksun; jälkimmäisen teos, joka ilmesluissa. Toistaiseksi lienee wiisainta, niin- tyy kahdeksassa wihtossa, ei kuitenkaan
kuin pyhäkouluystäwät wiime wuosiko- wielä ole kokonansa walmis. Koska
ja

monessa
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pyhäkouluopettajat, katsoen siihen ettäl
he useimmissa tapauksissa owat Marattomia, eiwät luullaksemme ole, ainakaan
määrässä, woineet hankkia
näitä kirjoja itsellensä, sopii tässä lausua hartaana taiwomuksena, että
kuntiin, miten mahdollista, perustettaisiin, niinkuin jo nykyään muutamissa
paikoissa on asianlaita, erityisiä pyhäkoulukirjastoja, joihin muun pyhäkoulualalle kuuluman kirjallisuuden ohessa
hankittaisiin myös tässä puheena olemat
kirjat, jotta halullisilla opettajilla olisi

aikaa. Wapaita tekstisarjoja warten ei
sitä wastoin ole wielä ryhdytty mihinkään seluyskirjan hommaan, joten ne
edellyttämät, että jokainen teksti on opettajien kokouksessa walmistettawa, ennenkuin opettaja, marsinkin toimeensa wahemmin perehtynyt, kykenee sitä kelwollisesti lapsille selittämään.
Niistä laulukirjoista, joita Virsikirjan
ohella on pyhäkouluissa käytetty, on
laulukirja" tieKcihäsen
enimmän
taaksemme
suosittu. Kuitenkin
on pyhäkouluopettajien keskuudessa muntamin paikoin semmoinenkin mielipide
tilaisuus niihin tutustua.
warten
äsopetusta
on
olemassa, ettei pyhätoululapsille ole
Katkismuksen
ken painosta ilmestynyt Maarasen „lohopetettawa mitään muuta kuin wirsidatus Lutherin Pienen Katkismuksen kirjan wirsiä. Miten laajalle tämä
opettamiseen" ja kirkkoherra Krogeruksen mielipide, jota ainakin Itä-Suomessa
„Kehittäjä" niminen kirjanen, edellinen on olemassa, on lewinnyt, on waikea
laajempi ja perusteellisempi, jälkimäinen
lyhempi ja helppohmtaisempi. Koska
Opettajina näissä kouluissa owat
nämä kirjat owat wasta wähemmän toimineet kristillismieliset henkilöt, mieaikaa olleet yleisölle tarjona, ei ole mi- het ja naiset, useimmissa tapauksissa
tään tietoa siitä, missä määrin niitä on tosin ilman palkkiota, mutta joskus,
joutunut pyhäkouluopettajien käsiin. Mutmaikka ani Harmoin, erityistä palkkiota
ta kaikissa tapauksissa owat nämätlin wastaan. Mitä säätyyn tulee, owat
pyhäkoulukirjastoihin kuulumaa kirjalli- opettajat yleensä olleet opettajatoimeen
erityisesti walmistumattomia. Joskus
suutta.
Tekstinä, jota pyhäkouluissa on seli- owat kuitenkin tähän työhön ottaneet
tetty, on käytetty kirkossa selitettäwiä
säätyhenkilöt, kansa- ja kiertokoulunewankeliumilekstejä. Ainoastaan muu- opettajat sekä ainakin pääkaupungissa
tamissa kaupungeissa on alettu seurata monet pappis- ja opettajakokelaat.
erityisiä Vanhasta ja uudesta testamenAikaan nähden on huomattawa, että
tista otettuja tekstisarjoja, joiden Malin- harwoissa paikoissa pidetään pyhäkönon enimmän silmällä pidetty hislua ympäri wuoden. Kaupungeissa lietoriallista kehitystä Manhan ja uuden nee tapana pitää niitä samoina aikoina
testamentin aikana. Kirkkotetsuen en- kuin muitakin kouluja. Maaseuduilla
simmäistä Vuosikertaa warten on ole- sitä wastoin olvat tawat aiwan erilaiset.
ja kolmatta wuosiker- Itä-Suomessa on totuttu pitämään
massa
taa warten ylä- ja alakarjalan pappien näitä kouluja pääasiallisesti talwisaikana,
toimesta ilmestyneitä selityksiä, jotka jota wastoin Länsi-Suomessa näkyy
hra W. Söderström'»! kustantamina tapa juurtuneen kansaan, että pyhäkönlienewät lewinneet laajalle pyhäkoulu- lua on pidettäwä ainoastaan kewäästä
opettajien keskuuteen. Selityskirjaa toi- syksyyn.
wuosikerran teksteihin ei wielä ole
Kirkolliset pyhäkoulut, joista tässä
olemassa, mutta sitä hommataan par- yksinomaan puhutaan, owat papiston

suuremmassa

seura-

sanoa.

osaa

nassa

se

sen
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wälittömän tarkastuksen alaisina. Pa°
.ii.

i

_i

pit walitsewat tawallisesti yksissä neu°
woin kyläläisten kanssa kylänluwuilla
kuhunkin kouluun opettajan tai opettajat, pitämät silloin tällöin, muutamissa
paikoissa kerran kuussa, pyhäkouluopettajakokouksill setä käymät wuostttain, ta»
mallisesi! kesän aitana, näitä kouluja
paitarkastamassa. Ihä
on
paitsi
papiston
toimenpikassa
sitä
teestä alettu lämpimänä wuoden aitana
pitää joko yhteisiä lastenjumalanpalweluksia seurakunnan kirkossa, johon
rakuunan kaikilla lapsilla, mutta etupäässä pyhäkoululapsilla, on tilaisuus
tulla, tai hengellisiä lastenjuhlia luonnon
helmassa Mnpaan tuimaan alla. joissa
tilaisuuksissa luonnollisesti hengellinen
.

a....

..»e?

»c»

..

.

.

useammassa

seu-

sanan

miljelerawitfeminen, Jumalan
minen on ollut pääasiana. Wälistä
owat nämä jumalanpalwelukset ja las-

tenjuhlat olleet yhdistetyt. Lasten jumalanpalwelukfissa ei ole noudatettu
mitään yleisesti hywäksyttyä ohjelmaa,
kuten ulkomailla, esim. Saksassa, on
asianlaita, maan on kukin semmoisen
jumalanpalweluksen toimeenpanija järjestänyt jumalanpalweluksen parhaan
ymmärryksensä mukaan. Se ehdotus
lasten jumalanpalwelusjärjestyksetsi, jonka julkaisimme wiimeisessä wuosikertomuisessamme, on kuitenkin ainakin
periaatteellisesti muutamilla tahoilla saawuttanut tunnustusta. Mihinkään laillifesti määrättyyn kaawaan eiwät nämä
wapaat lasten jumalanpalwelukset olekaan, ainakaan johtokunnan mielestä,

sidottawat.

Ihdistylsen

wuosikokous wietettiin täl-

la kertaa elokuun alkupäiwinä Karjalan

keskuksessa Joensuun kaupungissa. Ahtehdessä tämän wuosikokouksen kanssa

pantiin toimeen pari päiwää kestäwä,
yleinen pyhäkoulujuhla, johon kuului

[

useampia jumalanpalmeluksia aikaihm^
siä ja erityinen jumalanpalwelus
sia warten, näytekatekisatfioonia paikkakunnan pyhäkouluopettajien puolelta,
keskustelukotouksia pyhäloulualalle kuuluwista kysymyksistä sekä muuten yhympärillä.
dessäoloa Jumalan
Ileisöä oli nyt, samoin kuin parina
edellisenä kertana, jolloin wuosikolousta
on pidetty kesänaikana ulkopuolella Helsintiä, runsaasti koolla; ja näkywät pyhätoulunystäwät eri paikkakunnilla olemieltä,
man johtokunnan kanssa
että puheenalaiseen tapaan järjestetyt
yleiset juhlat owat omiansa herättämään
harrastusta pyhäkouluastan hymäksi kuin
myös elmyttämään yhteistunnetta pyhäkouluystäwien keskuudessa.

sanan

samaa

#

Ihdistyksen äänenkannattajina owat
kuluneenakin wuonna olleet: Pyhäkoululehti, 2a§tm Pyhäkoululehti ja Barnens
Söndagsblad, jotka owat ilmestyneet
kerran kuukaudessa ja joiden kuZtantajana on ollut Ihdistys itse sekä toimittajina johtokunnan jäsenet Lönnroth ja
Auwinen. Ensin mainittu lehti on pääasiallisesti kääntynyt pyhäkouluopettajien
puoleen ja käsitellyt senwuoksi melkeen
yksinomaan pyhäkoulua koskemia asioita.
Kuitenkin on lehdessä johtamina kirjoiluksina ollut semmoisiakin kyhäelmiä,
joita on woitu lukea hartaushetkinä
perheen keskuudessa, kuin myös ilmoituksta semmoisista kirjoista, joita hywällä omallatunnolla saattaa suositella
pyhäkouluopettajien luettawaffi. Lasten
lehdet sitä wastoin, jotka owat olleet
tuimilla warustetut ja sisältäneet pääasiatsesti lapsille hyödyllisiä ja opettawaisia
kertomuksia, owat, kuten nimi ilmoittaa,
aiotut etupäässä pyhäkoulua kaywille
lapsille. Waikka lehtien tilaajamäärä
ei olekaan wielä niin suuri kuin pyhäkouluopettajien ja pyhäkoululasten luku-
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määrään nähdon sopisi odottaa, on tuitentin pidettäwä ilahuttawana merklinä,
että
on ollut mieluummin
kuin laskeutumaan päin. Koska
tuntia löytyy, joihin näitä lehtiä on
tilattu useita kymmeniä, ja toisia, joissa
lehdillä ei ole ainoatakaan tilaajaa, näkyh tästä, että tilaajamäärän paljous
suuressa määrässä riippuu siitä, onko
paikkakunnalla olemassa toimeliasta ja
harrasta pyhäkouluystäwää waiko ei.

se

nousemaan
seura-

Tawanmukaisilla saarnamatkoilla yh°
asiamiehinä omat käyneet:
1. Pastori K. A. Hildan: Wesilah-

distyksen

della.
2. Pastori Felix Lujanen: Terwolassa, Rowaniemellä ja Kemijärwellä.
3. Pastori Kaarlo Sahlberg: Saha»
lahdella, Luopioisissa, Kuhmalahdella,
Eräjärwellä, Längelmäellä, Luhangossa,
Korpilahdella ja Sysmässä.
4. Pastori I. W. Vartiainen:
Kylmäkoskella.
Muutamissa tässä luetelluissa paikoissa, esim. Kylmäkoskella ja Wesilahdella, oli pantu toimeen warsinaiuen
juhlanwietto, jossa muutamien muidenkm seurojen asiamiehet oliwat asiansa
hywäksi puhumassa ja Jumalan sanalla

ihmisiä rawitsemassa. Itäwänä tosiasiana on wielä mainittawa, että johtokunta

ei onnistunut

saamaan

ketään
joi-

Kuten edellisinä wuosina olemme nytkin Tuomiokapitulien suosiollisella wälitylsellä saaneet wastaanottaa pyhäkönluja koskemia tilastollisia tietoja eri
hiippakunnista. Nämät tiedot, joista
seiikaperäisemmät mulut jälempanä omat
nähtäwinä, osottawat, että w. 1896 oli
Turun arkkihiippakunnassa 1,711 pyhäkoulua, 3,002 pyhäkouluopettajaa ja
36,789 pyhäkoululasta, Porwoon hiippakunnassa w. 1897 1,415 pyhäkoulua,
1,843 pyhäkouluopettajaa ja 29,971 pyhäkoululasta, Sawonlinnan hiippakunwuonna 2,875 pyhäkönnasfa
lua, 5,158 pyhäkouluopettajaa ja 61,23?
pyhäkoululasta sekä Kuopion hiippakunnassa 1,564 pyhäkoulua, 2,425 pyhäkouluopettajaa ja 32,143 pyhäkoululasta. Koto Suomessa oli siis näiden
tietojen perustuksella olemassa 7,565 pyhäkoulua, 12,428 pyhäkouluopettajaa ja
160,140 pyhäkoululasta.
Näistä numeroista, joita tosin wailImaisten ilmoitusten wuokst on osaksi
täytynyt parsia, käy selwille, että pyhäkoulun alalla tehdään wirkeätä työtä
rakkaassa isänmaassamme, ja toiwoa so°
pii, että Jumala on siunaawa tämäntm työn, jota tehdään hänen nimellensä
kunniaksi ja hänen waltakuntansa lewittämiseksi ja juurruttamiseksi maan päällä.
Totta kyllä on, että epäkohtia wielä
on olemassa, mutta ne wähenewät toi-

samana

woaksemme wähenemistänsä, kun työ
wähitellen on opettawa tekijöitänsä, kun
papisto entistä suuremmalla harrastutsella on ottawa pyhäkouluasian omaksi
asiaksensa jakun Jhdistyskin puolestansa
Paikallisyhdistyksiä on kuluneenakin toiwoo
saattawansa tehokkaammin kuin
wuonna Dhdistytsellä ollut Haminassa ennen ottaa
osaa pyhäkoulutyöhön sen

saarnamiestä muutamiin paikkoihin,
hin semmoista oli pyydetty.

ja Vehkalahdella, Keiteleellä,

Lahdessa

Kymissä,

ja Längelmäellä sekä wiime
wuonna perustettu yhdistys Ruokolahdella. Niistä tulleet kertomukset
raawat tätä wuosikertomusta eri liitteenä.

seu-

se

jälkeen tuin 1898 wuoden alusta on,
pyhäkouluystäwien
eri tilaisuudessa lausuttua toiwomusta noudattaen, hankkinut yliasiamiehetsensä erityipapin, jonka tehtäwiin muun
kuuluu käydä wähintäin 50 eri

sen

useammassa

muassa
seura-
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pyhäkouluasian hywäksi puhuja keskustelemassa. Suokoon lu°
jolta kaikkinainen hywä anti ja
täydellinen lahja tulewat, tällekin toimenpiteelle, johon ryhdyttiin monien
arwelujen jälkeen, oman siunauksensa.

kunnassa

massa
mala,

Laurell, sekä allekirjoittanut koministeri

Auwinen sihteerinä.
Näistä owat
teri Hjelt sekä neidit
rell.

erowuorossa:

arkkiaat-

Granstedt ja Lau-

Kiitollisina Jumalalle siitä runsaasta

annosta, jota hän kuluneena wuonna
Keskusyhdistyksen johtokuntaan Hel- on työntekijöille pyhäkoulilssa osottanut,
singissä owat kuuluneet: allekirjoittanut ja warmasti toiwoen, että hänen axarkkiaatteri Hjelt puheenjohtajana, kanedeskinpäin on olewa
jakoulujen ylitarkastaja A. W. Floman niille, jotka pyhäkoulutyössä häntä awuksi
warapuheenjohtajana, tuomiokapitulin as- huutamat, lopetamme nämä muutamat
sessori A. W. Lyra, sotaprowasti A. riwit, joiden tarkoituksena on ollut anLönnroth rahastonhoitajana, kirkkoherra taa jonkunmoinen, maikka tosin wailliA. O. Blomberg, kansakoulujen tarkas- nainen, kumaus pyhäkoulutyön laadusta
taja A. Haapanen, opettajatar, neiti ja laajuudesta, jossa PyhäkouluyhdisH. Granstedt, koulunjohtaja, neiti W. tyslin puolestansa on osallisena ollut.

monsa

runsas

Pyhäkouluyhdistyksen johtokunnan puolesta:

Otto A. G. Hjelt.
A. Auwinen.

PyhäKoulutilllstoa.
Turun alMhiippak»mnassa w. 1896.
Kouluja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Turun tuomio-

Opettajia

Vehmaan
Porin alinen
Porin ylä ,

,
.

113

148
112
137
112
180

.
,

.
.

226

591

Ahmenanmaan.

25

Mynämäen,
.

Tyrmään

Perniön

.

.

.

Waasan alinen.
Waasan ylä .
Pietarsaaren .
Lapuan

...

Kokkolan.

.

66
96
84

119

177

195
46
346
193
129
537
261

1,711

3,002

151
126

84
329

.

Yhteensä

Porwoon

115

Oppilalta

2,659
1,416

osa

tuin uuden hiipftakuutajaon lautta
Sawon
ja suurin
Suomenpuolista Karjalaa siitä
erotettiin, sen huoniaa, jos rjllöolerota nmneroita »vertaa »vastaamiin numeroihin wiimei-

osa

sessa uniositertomuksessa. Ne oliwat silloisessa
2,270 Porwoon hiipftakunnassa: 3,062 4,188 63,030,
1,792
2,570
4,746 Sawonlinnan hiippakunnassa w. 1897.
1,800
456
4,516

3,506
2,025
6,017
3,016
36,789

hiippakunnassa w. 1897.

Pt»wa?t!k»»ta Koulii'»
1. Tuom, prowastik, 276

2. luwan
3. Mikkelin...
4. Heinolan. . .
5. Lappeenrannan.
.

225
201
118
266
109
260
167
132
294

.

.

6. Haminan

.

.

7. Wiipurin . .
8. Muolau...
.
9. Käkisalmen
.

1. Porwoon tuomio- 87
2. Helsingin
151
. .
3. litin....
110
4. Hollolan.
191
5. Jämsän
163
6. Iywäskylän. . 302
7. Tampereen p.
lunnasta on tullut tietoja llinuastaan 6:slll p:3ta,
joissa:
120
8. Hattulan. .
123
9. Hämeenlinnan.
168
10. Raaseporin itäisestä pr. k:sta*)
11. Raseporin läntisestä pr. k:sta *)
.

.

...

....

.

Yhteensä

1,415

179

2,132,

179
347

3,307
1,900
4,082

?

3,302

?

439

6,757

...

11. Kurkijoen .
12. Sortawalan.
13. Rlakarjlllan.
14. Ylätarilllan.

204
145
234
244

.

.

.
.

Yhteensä 2,875
147
241
311

1,843

1,722
2,422

4,347

2!),971

Huom, Minkäwerran Porwoon nykyinen
hiippakunta on menettänyt pyhäkoulualaa sitte*)

10. Jääsken

Opettajia

Oppilaita

306

6,075
3,544

365
146

3,464

524

4,311

223
581
329

204
409
468

212
440
511

5,,58

1,891
3,423
5,428
4,526

3.235

\t?S
3,604
5,717
3,089
6,066

6,409
61,23?

Kuopion hiippakunnassa n>. 1897.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tuom. prowastik. 740
107
Kala,oen. . . 257

Raahen

...

Oulun

...

Kajaanin.

Kemin

.

.

...

Lapin.

...

193
202
41
24

Yhteensä 1,564
Yhteensä

k.

maassa:

Ei ollut tietoja saapunut Dliin ttriela '/s 1898.

7,565

1,133
195
437
296
271
59
34

19.333

2,148

3,960
2,950

2,643

764
345

2,425

32.143

12,428

160,140

Tili En>anKelis-Luterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen tuloista ja menoista m. 1897,
Sftnfi M

Debet.

1897

tolfi

Kredit.

1897

M

ZlSiiästö edelliseltä ivuudelta 2,122 73 Imilut 31 Menoja imioben kiiluesja:

Sihteerin palkkio

Vuosimaksuja

....

Koiko juoksemalle tilille.
Tilansraliaa yhdistyksen ai
kakaustirjoista .
,
Myydyistä kirjoista , .
Kolehtia ja satunnaisia apu
rahoja
.

,

.

150

.

.

Aitakaustirjujeu

Tulot »vuoden kuluessa:

toimitus,
painattaminen ja lewit

31
40 15
1,813 70
26 79
953182

lammen

~...'.

Ihdistytjen telefooni. . .
Matkarahoja
yhdiZt>)tsen
matkasaarnaajille . . .
Menoja Vuosikokouksesta ja

»vuosikertomuksesta.

Postilähetyksistä,

sista y.

.

2,03405
100
343 11
44

.

ilmoiluk

m

49 50
2,72066

luotseioalla tilillä
Puhdasta rahaa .

.

.

,

Säästö tulemaksi »uudeksi:

Summa

2,200
70 53
2,270 53

J4,991
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Alfons Lönnroth.
Tarkastetut ja oikeiksi huomatut, jontawuoksi johtokunnalle ja rahastonhoitajalle
Helsinki, 5. 2. 1888,

letanu tilinwapaulta,

Elis Bergroth.

Ludwig Vengelsdorff.

puol

Paikallisyhdistysten wualikcrtamukset.
i

Haminasta

ja

Wehkalahdelta.

niin kaukaa ei tule kokoukseen lähteneeksi,
maikka harrastus suurikin olisi.
Pyhäkouluja on wuoden kuluessa ollut toiminnassa 35, ja niissä 63 opettajaa. Lapsia on kouluissa käynyt 1,126,
niistä 617 ahkerasti, 267 wälttäwästi
ja 242 harwoin. Korkein määrä, mitä
koulupiirissä on pidetty,
koulua
on 46 ja alin 10. Keskimäärin on
koulua pidetty 28 kertaa kussakin koulupiirissä. Papisto on kouluja tarkastanut, ja on tarkastustilaisuuksissa kehoitukseksi lapsille jaettu Sortawalan Ewankustantamia „aamurusko"
keelisen

Jhdistys on kuluneenakin wuonna
toiminut entiseen tapaansa.
Wuoden kuluessa owat yhdistyksen
johtokuntaan kuuluneet: pastori Odert
Ingman, puheenjohtajana, talollinen
Kalle Kustaa Heijari, rahastonhoitajana,
allekirjoittanut kappalainen A. Taube,
kirjurina; muut johtokunnan jäsenet
owat: opettajat Johannes Brandstaka,
Qwistman,
Johannes Jaakkola, Teodor
Jaakko Lalu ja Wille Lääti,
lehtisiä.
Sunnuntaina kesäkuun 2? päiwänä
Opettajien harjoituskokoulsia on wuoden killuessa pidetty Jl. Osanottajia pidettiin pyhakoulujuhla. luhlasaarnan
on niissä ollut enintään 35, wähintäin kirkossa piti Miehikkälän kirkkoherra I.
16, keskimäärin 27. Huomattawaa wir©fr. Snellman, ja lastensaarnan jumakeyttä näihin kokouksiin on tuonut se, lanpalwelnksen päätettyä allekirjoittanut
jo wiime wuoden lopulla käytäntöön yhdistyksen kirjuri. Iltapuoleen jatket»
otettu tapa, että harjoitusten ohella tiin juhlaa Mullinkoskella, jossa lasten
keskustellaan käsiteltäwan ewankeliumi- wanhemmille puhui rowasti I. Roschier,
tekstin johdolla. Nämä keskustelut owat opettajille allekirjoittanut A. Taube; lap°
usein olleet hywin wilkkaita ja elähyt- silta kyseliwät pyhäkouluopettajat Wille
täwiä, ja ero >t siten wetäneet tokouk» Lääli ja Viktor Seppälä; oppilas Brandsiin yhä useampia osanottajia. Niinpä staka luki Kaswamsopilllsista Sanomista
onkin kokouksissa lasnäolleiden luku jo- kertomuksen ..Lutherus pikkulintujen asiantenkin suuri siihen nähden, että monella ajajana." Väliajoilla lauleliwat lapopettajalla on pitkä matka tulettawa-- jet mirsikirjasta ja pyhäkoululaulukirnaan; on opettajia, jotka owat kokouk- jasta. Lapsille jaettiin kirjasia ja teetä,
Jhdistyksen rahastossa oli wnoden
sissa käyneet, waikka asnwat kahdenkin
penikulman päässä kirkolta. On useita alussa:
3mf.
opettajia, jotka owat joka kokouksessa
48
waroja
152:
saapuwilla olleet, jos on niitäkin, jotka tuloja wuod,
kuluesja 57: 12 209: HO.
eiwät ole koskaan niissä käyneet. Useim89: 78
.
millä lienee syynä matkan pituus
on- menoja
han meillä opettajia, jotka asuwat yli säästöä siis
maan wuoteen.
119: 82 209:60.
neljän penikulman matkan päässä, ja

samassa

seuran

,

seuraa,

,
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Pyhäkoululehtiä on wuoden kuluessa

lewitetty 31 Vuosikertaa; opettajat omat
tänäkin wuonna saanneet niitä 75 pen-

PyhäkouluIhdistyksen
Välityksellä on sitäpausi myyty 50 kpl.
Uutta katekismusta. Myymättä on wa-

wuosikerran. Lasten
lehtiä 54 wuosikertaa.
nillä

250 kappaletta.
Opettajakirjastoa emme wuoden kuluessa ole woiueet lisätä, kun opettajille sopimaa erikoiskirjallisuutta on niin

rustossa

wähän.
„Ei se
se, joka

mitään ole, joka istuttaa, eikä
kastaa, maan Jumala, joka
kaswun antaa.'
1 Kur. 3: 7.
8 päiwänä
Tammikuun
Vehkalahdella

Herra edeskinpäin
siunaustansa sunnuntaikouluillemme ja
herättäköön myös yhä enemmän opettajamaikkaa.

Antakoon

sen

palmelutseen!
moimia
Keitele 3 P:nä Heinät. 1897.
Osk.

Wilh.

Snellman.

111

Kymistä.
Pyhäkouluja Kymin seurakunnassa on
wuoden 1897 kuluessa ollut muikutta-

massit 28:ssa lukukunnassa. Niissä

on

työskennelle 94 opettajaa ja 1,100 on
1898.
ollut oppilasta. Pienimmissä lukukunOdert Ingman.
nissa on ollm 1 koulu, mutta suuremmissä 2 ja 3:fin. Opettajain lukumäärä
A. Taub.'.
kussakin koulussa on etupäässä riippunut lasten luwusta, niin että mnutamissä kouluissa on ollut 1, toisissa 4,
II
5, jopa 6, ja B:kin opettajaa. Kortein
määrä oppilaita, 155, on ollut Hallan
iuitclcrltii
sahan pyhäkoulussa.
Sunnuntaikoulu on nyt kuluneella
Koulujen tarkastuksia on pidetty pitwuodella eli wiime Vuosijuhlasta asti kin wuotta; ja näihin tarkastuksiin on
jatkanut työtänsä entiseen tapaan. Kouottanut
kiitettäwällä ahkeruudella
luja on nykyjään 20, joissa toimii 28 kappalaisen apulainen, maisteri Fr.
opettajaa, oppilaita on 737. (Etelä Heiskanen.
Sultawajärwen koulu, jota
opettaPyhäkoulun opettajain harjoituksia on
jat Hiskias Saastamoinen ja Abel Mikläpi wuoden pidetty kerta kuukaudessa.
Jhdistyksen Vuosijuhla Vietettiin tirtonen, edellinen useampia wuosia, owat
menestyksellä pitäneet, un nyt, opettajain kastamisen Sunnuntaina, elokuun 1 pmä
mentyä kansanopistoon, laannut eikä ole kirkossa, jumalanpalweluksen päätettyä.
tähän luetteloon merkitty). Sunnuntai- Lapsilta kyseliwät pyhäkouluopettajat eri
kouluopettajan: kanssa on wnoden ajalla ryhmissä päimän tekstiä. Lukuisasti
pappilassa pidetty keskustelukokouksia, lasten Vanhempia setä muuta yleisöä
joissa on lyhyesti tutkisteltu ewankeliumi- oli saapunut juhlaan. Tilaisuudessa
tekstejä. Tarkastuksia on pidetty koukannettiin kolehti pyhäkouluyhdistykselle.
jaMksynä.
LapJhdistyksen rahastonhoitajan Väliwiime
luissa
kesänä
sille kehoitukseksi on joulun alkuna jaettu tyksellä on, samoin kuin edellisinäkin wuoLasten loulusanoma, joita sunnuntaisinä, tilattu heniiellisiä kirjoja ja
tunlukassan Varoilla on ostettu. Koulu- malehtiä. Rahastonhoitajan tilien mukassaan on Maroja koottu tarkastuksella taan on yhdistyksen käytettäwänä ollut
ja wtime talwen kintereillä yhteensä 67 waroja seuraawllisesti.

osaa

sen

sano-
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Yhdistyksen rahasto

nen, tap. apul,, yhdistykspl jäsenenä;

loh. Jrjölä, työmies, samana; Taneli
116: 90 Wanhala, talollinen, samana; Sylwi
Tuloja tiliwuodella, . , . 31: 36 Parila, talollinen, samana; I. P. Peltonen, kans. k. opet., yhdistyksen kirjuYhteensä Smk. 148: 26 rina;
joka kumminkin wuoden alla on
Säästö ensi tiliin, Rahaa.
148: 26
toimestaan eronnut, koska on paikkaYhteensä Smk. 148: 26 kunnalta poismuuttanut. Kirjuriksi Pel»
kosen jälestä walittiin kanttori E. G.
Kirjojen tilausrahasto
Pihlainen.
Hiljaista ja waatimatonta un tänäkin
Säästö:
wuonnayhdistytsen toiwinta ollut, mutta
Kirjoja y. m. edell. wuodelta 74: 41 merkityksettä se ei kumminkaan ole. Nyt
159: 45 kuin JhdistyZ päättää 7:nen waitutusRahaa
wuotensa, on yhdistyksen rahastonhoiTuloja:
tajan välityksellä tällä ajalla ostettu
Kirjojen tilauksista
402: 25 kappaleen neljättä tuhannen markan edestä
hengellistä kirjallisuutta, joka on kylläkin
Korkoja ei.
kaunis tulos. Elon Herra siunatkoon
Yhteensä Smk. 636: 11 sen kylwön, mitä tämänkin työn kautta
on hiljaisuudessa kansaamme kylmetty.
Menoja;
(Mark. 10: 14).
Kirjojen tilauksiin
363: 45
Kymissä, 9 p. Joulukuuta 1897.
Muita menoja
5: 77
I. G. Snellman.
Säästö tulew. wno teen
Rahaa edell. wuodelta.

.

,

.

....

....

Kirjoja

Rahaa......
Yhteensä

.

105: 91
160: 98

Smk. 636: 11
Tilejä oli tutkineet kapp. apul. Fr.
Heiskanen ja yhdistyksen jäsen Taneli
Wanhala, ja huomattiin, ne kaikin puolin
huolella ja tarkkuudella tehdyksi.
Pyhäkouluyhdistyksen wuosikokoutsessa
5. 12 1897 myönnettiin täydellinen
tilinpäästö kassanhoitajalle pastori F. I.
Masalin'ille, jota yhdisiyksen jäsenet yk°
simielisesti pyystwät eteenpäinkin hoitamaan yhdistyksen kassaa, ilmoittaen sydämellisimmät kiitoksensa kassan tarkalle
ja kunnolliselle hoitajalle F. I. Masalin'ille.
Toimikuntaan owat wuoden alla knuluneet: I. G., Snellman, rowasti, puheenjohtajana; F. I. Masalin, kappalainen, rahastonhoitajana; Fr. Heiska-

IV

Lahdelta.
Ihdistytsen toimintatawassa ei wuoden ajalla ole mitään muutosta
edelleen työskennellyt
tnnut, waan on
hiljaisuudessa
entiseen
waatimattomassll
tapaansa,
Ihdistytsen toimikunnassa owat wuoden ajalla olleet: pastori H. Wmter,
tehtailija I. Johansson, maalarimestari
M. W. Heinonen, rouwa Lotta Heinonen, emäntä Ida Pippo ja opettaja W.
Wuorinen, wiimeksi mainittu toimitunnan puheenjohtajana ja kirjurina.
Jhdistyksen toimintaa on warmaanlin
puheenjohosaisi lamannut se, että

se

sen

17

taja on toto wuoden ollut matkoilla.

Siitä syystä on ainakin wuosikokous
jäänyt pitämättä wuoden lopussa ja
tulee pidettäwäksi wasta piakkoin. Sa°
masta syystä on niinikään tänä wuotena
jäänyt pitämättä niin sanottu kuusenjuhla. Toiwotaan
sijaan pidettäwälsi tewät- tahi kesäjuhla.
Yhdistyksen alueella eli Lahden
duilla, lylässä ja kaupassa ynnä Tornatorin tehtaalla, on yhteensä ollut toiwiisi pyhäkoulua, joissa opettajia
on ollut 7 miestä ja 2 naista yhteensä
9. Oppilaita on näissä kaikkiaan ollut
noin 290. Suurin
oppilaista on
käynyt koulua innolla ja ahkeruudella,
mutta muutamat omat olleet weltompia,
joten ei woi sanoa, että yllä mainittu
joukko kaikin olisi ollut joka kerta toulussa, kun koulua on pidetty. Samassa
suhteessa on myöskin oppilasten edistys.
Kaikista puutteistaan huolimatta,
owat pyhäkoulut olleet siunauksena paikkukunnalle. Siitä on kiitos laufuttawa
koulujen opettajille, jotka rakkaudesta
owat tehneet palkatonta työtä ja suurin
kiitos on laufuttawll sille Valkeuden
isälle, joka rakkaudesta on lähettänyt
Ainosyntyisenpoikansa maailmaan rauhaa ja rakkautta synnyttämään ja yhä
elähyttämään.
Sattuneesta syystä eiwät Lahden
kauppallliset ole tänä wuotena yhteisistä
waroistaan woineet antaa yhdistykselle
rahallista apuansa. Mutta sitä woidaan wastaisuudessa siltä odottaa.
Yhdistyksellä on wuoden ajalla ollut
tuloja 211 Smk 95 p. ja menoja 30
Smk. Siis on jäännös Smk 181: 95 p.
Lahdessa tammikuun 7 p. 1898.

sen

seu-

messa

osa

W. Wuorinen.

V.

Längelmäeltä.

lesus sanoi opetuslapsillensa: „Te
olette maailman walkeus; ei sitä kaupunkia taideta peitettää, joka wuorella
on; eikä kynttilätä sytytetä ja panna
wakan alle, mutta kynttiläjalkaan, walaisemaan kaikkia, jotka huoneessa owat"
(Match. 5. l. 14 & 15 w.)
Walkeus on paras, ilahuttawiu ja
tarpeellisin lahja, minkä Jumala on
meille antanut. Ilman Valkeutta olisi
kaikki ympärillämme pelkkää pimeyttä,
kuolemaa ja kylmyyttä. lesus kutsuu
itsensä maailman Valkeudeksi. Mutta
koska maailma tarwitsee walkeutta, min-

kalaisessa tilassa

se

niinmuodoin

on?

Se on pimeydessä. Pimeydellä tarkoitetaan syntiä, uskottomuutta, jumalattomuutta ja taitamattomuutta. Syntiinlankeemuksen kautta tuli pimeys maailmaan,
kuin elämän yhteys walkeuden lahteen
ja ihJumalan
misen wälillä katkesi. lesus tahtoo kuitenkin olla tämän pimeän maailman
walkeutena. Tosin tämä kirkas walkeus
antoi waiwuttaa itsensä alas kuoleman
pimeyteen, mutta ei siellä pysyäksensä,
waan Hän on „wankeuden Wangiksi
wienyt", Hän on woittajana noussut
ylös haudasta ja tuonut elämän ja katoomattomuuden walkeuteen. Hän on
mennyt taiwaalliseen kunniaansa ja kirkkauteensa; mutta Hän ei sentähden ole
jättänyt meitä pimeyteen ja eksytykseen.
Hän on antanut meille walkeuden, niin
ettei meidän tarwitse eksyä. Sinun sa>
nas on minun jalkaini kynttilä ja walkeus minun teilläni",
jo wanhan
testamentin
weisaaja. Ia Hän
on antanut meille wielä enemmän, Hän
on antanut meille pyhät sakramenttinsa:
kasteen ja Herran Ehtoollisen. Näillä
tahtoo Hän Pyhän Henkensä kautta wa°

samassa

sanoo

-

laista meitäkin, tehdä meistä malkeuden
lapsia ja walon lewittäjiä maailmassa.
lesus ei kutsu ainoastaan itseänsä
maailman walkeudeksi, waan Hän
myös opetuslapsistansa: .te olette maailman walkeus \. n, e." lesuksen opetuslapset owat siis kynttilöitä, joiden
tehtäwä ja welmollisuus on »alaista
maailman pimeydessä. Me olemme Kris°
tulseen kastetut, me olemme kutsutut
olemaan Hänen opetuslapsiansa. Emme

sanoo

Is

-

oppimaton, jolla on elämä Jumalan
pojassa, woi sentähden selmästi nähdä
ja käsittää sen, mitä maailman oppineille, jos heiltä puuttuu tämä elämä,
jää käsittämättömäksi

salaisuudeksi. Joka

se

uskoo „walkeuden päälle",
tulee itse
.walkeuden lapseksi." Tämä on autuaallisena seurauksena walkeudesta siinä
ihmissydämessä, joka on itsensä sille
awannut. Sentähden omistaa Herra
nimen, tuin mikä
uskowaisillensa
hänellä itsellä on: „te olette maailman
walkeus." O mikä korkea kutsumus

saman

turhan Päälle maailmassa. Katsokaamme että olemme walaisewia kynttilöitä, niin että Kristuksen kirkkaus mei- tämä on lesuksen uskowaisille maaildänkin kauttamme saisi paistaa, pimeys massa, että heidän sanoilla ja elämällä
elä

hajaantuisi, synti, uskottomuus, \uma- tulee tunnustaa ja todistaa Wapahtalattomuus ja taitamattomuus poistuisi. jastansa ja kynttilöinä walaista tämän
Ei kenkään ole liian halpa olemaan maailman pimeydessä. Koska tämä wal„eläkynttilänä Herralle. Tämä on korkea keus johtuu elämästä, niin on

se

män walkeus", ja sitä tahtoo Herra
omainsa kautta jakaa muille. Elämän
walkeus syttyy ja
rawintonsa lesuksen rakkaudesta ja on sentähden elämän antama walkeus, jota sulattaa sy-

kutsumuksemme.

Mutta kuinka tulemme osallisiksi tästä
Valkeudesta? Emankelista Johannes
saa
todistaa .sanasta" s. o. Kristuksesta:
„Hänessä oli elämä, ja elämä on ihmis'
ten walkeus." .Niinkuin Isällä on dämen jään ja kasmattaa hengen hedelelämä itsessänsä, niin antoi Hän miä. .Elämä on ihmisten walkeus."
myös elämän Pojalle itsessänsä ole- Kun annamme itsemme lesukselle, niin
että Hän
asua sydämissämme, niin
maan." Missä Kristus taas un tulwuodattaa
elämäksi,
lut ihmiselle
missä ihminen Hän
siihen rakkauttansa, rautodella woi
.Kristus on minulle haansa, kuuliaisuuttansa ja muita henelämä", missä hän Paawalin kanssa gen hedelmiä. Maailma on suuri huone,
woi tunnustaa: .minä elän, en stllen johon lesus tahtoo asettaa kynttilänsä
minä, waan Kristus elää minussa, sillä walaisemaan kaikkia, jotka huoneessa
jota minä nyt elän lihassa,
minä owat. Jokainen rakkaudesta lesukseen
elän Jumalan pojan uskossa, jota on wuotawa työ, jota tehdään kanssaluminua rakastanut ja antoi itsensä mi- nastettujen hengellisen pimeyden ja ajalnun edestäni", siinä on tämä elämä lisen kurjuuden poistamiseksi, ilmaisee
tullut ihmisen walkeudeksi. Kun sydän muutamia säteitä siunatusta auringosta
löytää elämän, niin ymmärrys myös itsestä, todistaa lesuksen hellästä watulee walaistuksi. Herra, .sinun tykö- pahtaja-rakkaudesta tässä kylmässä maailnäs on eläwä lähde, ja sinun walkeuO että aina antaisimme ledessas me näemme walkeuden." To- suksen elämän, walkeuden ja rakkauden
tista walkeutta ei woida nähdä, ennen- täyttää sydämemme; silloin olisi meillä
kuin on saatu elämä lesuksessa. Herra jotain muillekin annettawaa, jotain,
auttakoon meitä ymmärtämään, että millä walaisisimme ja lämmittäisimme
elämä on ihmisten walkeus. Moni muidenkin sydämiä.

saa

sanoa:

sen

massa.
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Pyhäkoulutoimi on kynttiläjalka, jo-

armossaan tahtonut owat
asetwalaisemaan. Heikot
kyllä meillä olleet sen lewittämät walon
säteet, heikot, ihmissilmin nähden, sen
kaswattamat hedelmät. Toiwossa että
Herra, joka kaswun antaa, antaisi sen
tapahtua
Läneduksi,
hon Herra

on

taa meitäkin

on
Valtakuntansa
gelmäen Pyhäkouluyhdistys nyt loppuun
kulumana wuonna jatkanut ja aikoo, lumalan awulla, yhä edeskinpäin jatkaa
waatimatonta työtänsä. Mitään huomattawampia muutoksia ei ole pyhäkouluyhdistyksen toiminnan alalla wuoden kuluessa tapahtunut.
taja-toimesta on yhä hawaittu olewan
pyhäkouluasialle hyötyä, koulut ja opetus kun
kautta tulee olemaan tarkemman walwonnan alla. Jhdistyksen
jäsenyydestä ei ole wuoden aikana tetään erinnyt; uusia jäseniä on tullut
muutamia, ja
niiden luku nytkin

sen

nousee

toiselle sadalle.

Piiritarkastajain Vuosikertomusten
mukaan on pyhäkouluopettajain luku
nykyään 46, pyhäkoulua käywäin luku
366, ja pyhäkouluja on 25. Suurin
oppilasmäärä yhdessä koulussa on ollut 43.

Opetusaineina owat olleet pääastallisesti: sisä- ja ulkoluku, uskonto (katekismus, raamatun-historia ja päiwän
tekstin selitys) ja laulu. Oppikirjoina
on käytetty: aapinen, uusi katekismus,
Sundwallin raamatunhistoria sekä wirsija ewankeliumikirja.

Saadaksensa enemmän waihtelewaisuutta ja wirkeyttä pyhäkouluihin ja
herättääksensä yleisössä suurempaa harvastusta sen toimintaan, tilasi pyhä

kouluyhdistys tänä wuonna yhdistyksen
Maroilla 27 kpl. Pyhäkoululehteä ja
Lasten Pyhäkoululehteä kouluihin jaettawitsi, ja owat useimmat koulut niitä
hywäksensä käyttäneetkin. Tawallisuuden
mukaan wietettiin tänäkin wuonna yh-

distyksen suwijuhla: ensin lastenjumalanpalwelulsella kirkossa ja sitten luonnonihanassa puistossa kirkon läheisyydessä, jossa useita tilaisuuteen soweltuwia puheita pidettiin, ja lapset laitloiwat wirsiä ja hengellisiä lauluja.
Osanotto tähän juhlaan oli nytkin suuri.
Pyhäkouluyhdistyksen kokouksia tulee,
kun mainittu juhlakokous siihen luetaan,
tänä wuonna pidettäwaksi luusi, ja on
ohjelmaa luin enniissä seurattu
nenkin.

samaa

Pyhäkouluyhdistyksen rahastoon ou
wuoden aikana koottu lukusijoilla: 19 mk,
1 p. sekä wapaach toisilla lahjoilla ja kolehdeilla kirkossa yhteen: 53 ml. 56 p.,
joten on ollut tuloja kaikkiaan: 72 ml.
57 p. Menoja on ollut pyhäkoululehdistä postimatsuineen yhteen 37 mk. 95 p.
Kun kassassa oli edelliseltä wuodelta
welkaa 26 mk., niin jää, edellä olewan
laskun mukaan, rahastoon säästöä tulewaan tiliin: 8 ml. 62 p.
Ilahuttawaa on ollut hawaita, että
pyhäkoulutyö useille opettajille on tullut
rakkaaksi työksi! he tahtomat mielellänsä
panna kynttilänsä lynttilöjalkaan walaisemaan kaikkia, jotka huoneessa owat.
Palwelija, joka kauwun kuuluu huoneluntaan, rupee wähitellen kuulumaan perheeseen. Hän oppii rakastamaan tätä
huonekuntaa, isäntäänsä ja palwelustansa.
Ei mielestään mikään muu woi tulla
kysymykseenkään, luin että hän tekee, mitä huonekunnassa on tehtäwää; hän tahtoo hyödyttää sitä perhettä, johon kuuluu. Ia silloin ei tunnu palwelemineu
raskaalta: palwelija ei tee sitä pakosta,
ei pidä itseänsä orjana, waan wapaana,
joka wapllllZta tahdosta tekee tehtäwänsä
ja tuntee itsensä siinä onnelliseksi. Ollaamme mekin senlaisia onnellisia lumalan palwelijoita. Tehkäämme ilolla woimaimme jälteen työtä Herran miinamäessä.
Uskollisen palwelijan tahtoo Jumala antaa olla huoneessansa lapsena, jolla on

Kertonrns

Ew.-luterilaisen jlyhiikouluyhdistyksen

toiminnasta w. 1898.

Helsingissä,
Viktor

Pettersson

ja Kmnpp, Kirjapaino-Osaleyhtiö, 1899.

Kertomus Mhcikoulutoimmmsta w.
umpeen menewä wuosisatamme
suhteessa ollut suuresta merkichksestä Jumalan maltllkunnan historiaan nähden. Huomattawimpiin ilmiöihin sisälähetyksen alalla on mannaan
luettawa laajalti ulottuma pyhäkoulutoimi. Pienestä kipinästä syttyen, on
pyhäkouluaate sadan wuoden kuluessa
woittanut jalansijaa ja kannattajia melkein kaikkialla maan päällä. Moneen
miljoonaan nousemat jo ne lapsilaumat,
jotka pyhäpäiwiuä kokoontumat Herraa
heikoilla kielillään kiittämään ja rukoilemaan sekä Jumalan sanaa kuulemaan
ja oppimaan. Ia Herra on myös aikojen kuluessa silminnähtäwällä tamalla
tukenut ja siunannut iätä työtä. Hän
on sitä paitsi käyttänyt pyhäkoulutointa
Välikappaleenansa herättämään, parantamaan ja uudistamaan Kristuksen kirkkoa maan päällä. Ne woimat ja lahjat,

Kohta

on

monessa

1898.

Wiimeksi on pyhäkoulu monella tawalla näyttänyt toteen, että lasten sydäniet usein omat otollisemmat ja alttiimmat kuin täysikäisten mastaanottamaan ijankaikkisen elämän siemenen. Kai»
ken tämän johdosta woimme kutsua pyhäkoulua kukkapenkereeksi Jumalan maltakunnan usein kimisen ja kowan mainion
keskellä. Siihen soweltuu hywin wertaus: „Niin on Jumalan maltakunta,
kuin jos ihminen heittäisi siemenen maahan, ja makaisi, ja nousisi yöllä ja paimällä: ja siemen puhkeisi ulos ja kaswaisi ylös, koska ei hän tiedäkään."
Wark. 4: 27).
*

Kulunut wuosi 1898 ei ole mennyt

ohi

tuottamatta menestystä ja

siunausta

Suomenkin pyhakoulutoimelle. Arw. tuojotka kristillisessä seurakunnassa ennen miokapitulein antamien tilastollisten tiesuuremmaksi osaksi jäiwät käyttämättä tojen mukaan on pyhäkouln lasten luku
yhteensä
Kristuksen ruumiin rakennukseksi, omat wiime wuonna koko
nyt pyhäkoulun alalla saaneet itselleen noussut 167,643. Edellisenä muonna
sopiman ja tärkeän työmainion. Pyhäeli m. 1897 oli niiden luku noin 160,140.
koulu on täten kirkolle tasmattanut hurs- Tämä luku woisi ehkä olla paljon korkaan ja uskollisen maallikkojoukon, joka keampi, ellei löytyisi seurakuntia marsinetuwartiana walwoo Sionin muureilla, kin ruotsinkielisiä, joille pyhäkouluaate
walmiina uskonsa awuja osoittamaan ala- mielä on aiwan nneras eikä myöskään

maassa

ikäisten holhoomisessa.
sellaisia suomenkielisiä seurakuntia, missä
Pyhäkoulu on sitä paitsi suuressa määkäytännössä olemat pyhäkoulut omat
rässä estänyt hengellistä ja simeellistä taantumiseen päin. Sitäpaitsi mainittarappeutumista seka kodeissa, kouluissa
että seurakunnissa. Se on osuttanut,
mikä onni ja siunaus siitä lähtee, kun
jo warhain opetetaan lapsia pyhänä pitämään lepopäiwää ja rakastamaan Ju-

malan \anaa.

koon mielä Lappi kuten esim. Kuolajärmi
ja Kittilä, missä wallitsewa laestadilaisuus ei tunnu suosiman näitä kouluja.
Kuitenkin ei tämäkään knnnis pyhäkoululasten luku saata olla aiwau tarkka, sillä
tähän on luettu myöskin paljon sellaisia

lapsia, jotka eiwät
neet pyhäkoulussa.

säännöllisesti

ole kän-

j

4

Kaikista neljästä hiippakunnasta kuusopiwia ja
luu usein walituß: „ei
kykenewiä opettajia" ja „syy laimeuteen
un sopiwien opettajien puute," Tämän
johdosta on lnultamasti Kuopion tuomiokapituli päättänyt Suomen Pyhäkouluyhdistyksen 1897 wuoden kertomuksen
johdosta lausua olemansa sitä mieltä,
„etta juhlaiu wietot ja saarnamatkat
woinewat aiwan wähän waikuttaa pyhäkouluasian edistämiseksi, Maan että yhdistyksen olisi koetettawa wälittömästi
waikuttaa itse pyhäkouluopettajain kehittämiseen tointansa wartcn ja että yliasiamiehen toiminta järjestettäisiin silmällä Pitäen sanottua tarkoitusta."
Ryhäkouluyhdistytsen johtokunta on
mäkinaiselle yliasiamichelleen sitä wastoin määrännyt seuraamat tehtäwäti
käydä yhdistyksen asioissa wähintäin 50
eri seurakunnassa, toimittaa yhdistyksen
lehtiä: Pyhäkoululehteä, Lasten Pyhäkoululehteä ja Barnens Söndagsbladia
sekä olla yhdistyksen sihteerinä. Käyntinsä seurakunnissa on yliasiamies järjestänyt siten, että ensin on pidetty kirkossa saarnantapainen puhe pyhäkouluu
merkityksestä. Sen jälkeen omat paikkakunnan pyhäkouluopettajat esiintyneet
opettamalla knkin oman luokkansa lapsia.
Sitten on yliasiamies pitänyt malliopetuksen lasten kanssa kimrissa, jolloin lasten wirsiä on laulettu. Kaikkein miimeksi on pyhäkouluopettajain kanssa pidetty keskustclukokousta, jossa tilaisuudessa ou annettu heille ohjeita ja neumoja heidän opetuksessaan.
nykyjään on yli
Kun
13,000 pyhäkouluopettajaa, niin on
yhdelle aiwan mahdotonta wälittömästi
kehittää näitä tähän toimeen Saarnamatkoillaau woipi yliasiamies kyllä
wälittömästi herättää ja wirkistää pyhäkouluopettajia ja Pyhäkoulnlehden kautta
woi hän sittemmin jossakin määrässä
»välillisesti kehittää heitä, rnntta seuratuntien pappien tehtäwä on opettnjakokonksissa ja pyhäkoulutnrkastuksissa y. rn.

saa

maassamme

Välittömästi kehittää omia pyhäkouluopettajiaan kykenewiksi toimeensa. Myöskin siten woisi seurakunnan papit walmiZtaa itselleen kelpo pyhäkouluopettajia,
että he, niinkuin jo eräässä seuratunon tehty, ripillä käyneelle nuorisolle panisimat toimeen laamatunkeskustelukokouksia. Samalla kun nuoriso näissä
kokouksissa saisi muistutusta ja kehoitusta kristilliseen elämään, sywentyisiwät
he myös Inmalan sanaan ja walmis-

nassa

tuisiwat siten pyhäkoulutoimeen.
On sanottu että myöskin pyhäkoulujuhlat aiwan

wähän

Vaikuttamat pyhä-

kouluasian edistämiseksi. Usein kuulee

pyhäkouluopettajien »valittaman, että las-

ten wanhemmat ylönkatsowat heidän työtään eiwätkä pane lapsiaan pyhäkouluun.
Mutta kun pyhäkoulujuhla pannaan toimeen seurakunnassa ja sinne kokoontuu
eri haaroilta paljon kansaa jotain pyhäkönluasiaZta kuulemaan ja näkemään, silloin
astuu pyhäkoulun korkea tarkoitus ja siu-

naus niin eläwästi jokaisen läsnäolijan
eteen, ettei iväaan enää tahdo wastustaa
tai Välinpitämättömästi katsella sitä. Pyhäkoulujuhlat oivat sitä paitsi suureksi herätytseksi ja mirkistykseksi sekä pyhäkouluopettajille että heidän lapsilleen. Sellaiset
juhlat kaswattamat yhteistunnetta ja kehoittawat yhteistyöhön asian hywäksi.
Myös lastenjumalanpalmelutset, jotka
Saksassa ja wiimeisinä aikoina Tans-

kassa (erittäin Köpenhaminassa) omat
kukoistuksessaan, »vaikuttamat usein tehok-

kaasti pyhäkoulun edistämiseksi. Pyhäkoulun alkajaisissa ja päättäjäisissä olisi
nimittäin kirkossa pantawa toimeen yleinen lasten jumalanpalwelus, johon kaikki
lapset ja seurakunnan aikaihmisetkin olisiwat
kutsuttamat läsnäoleuman. Tilaisuudessa
olisi ehkä parasta noudattaa määrättyä
lastenjumalanpalwelus-järjestystä. Tällaisia lastenjnmalanplllmelutsia onkin
paikka paikkoin hywällä menestyksellä pidetty marsinkin Helsingin kaupungissa,
missä niitä on tawallisesti pidetty koulujen lomaaiknna joulun ja pääsiäisen
pyhinä.
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painoksessa kehoitus lähetetty pyhäkoululapsille kokoomaan waroja sairaalan raIhteydessä tämän wuosikokoulfen kanssa keniamiseksi Madagaskaiin spitaalisia lapjumalanpalwelulsia sia warten, Kehoims moitti suuren lanpantiin toimeen
että ruotsin natuksen lapsissa, Wuodclta 1897 on
suomen
kirkoissa sekä
lielellä aikaihmisiä ja erityinen siio- Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta seuraawai tilastolliset tiedot: Ruotsissa:
malamen jumalunpalwelus lapsia warten, näytelaielisaiioonill paiklllknnnan 252,679 pyhäkoululastll ja 15,000 pypyhäkouluopettajien puolelta, keskustelu- häkouluopettajaa; Norjassa: 749 pyyäkokouksia pyhätouluallllla kuulumista ky- koulua, 3,311 pyhäkouluopettajaa ja
65,311 pyliäkoululasta; Tanskassa: 850
lymytsistä, ulkona luonnossa hartlluspuheita y. m. Ileisöä oli runsaasti pyhäkoulua, 4,500 pyhäkouluopettajaa
saapumilla. Monesta etäämmästätin
selä 75,000 pyhäkoululasta.
rakunnasta oli pyhäkouluopettajia ja
opettajauaria saapunut. Erittäin kittettäwä ja kaunis on tapa seurakunnan
Ahdistuksen äänenkannattajina owat
pyhälouluwaioistll antaa matkarahaa kuluneenakin wuonna olleet: Pyhäkoulupalkinnoksi wanhemmille ja etewämmille lehti, Lasten Pyhäkoululehti ja Barnens
pyhäkouluopettajille yhdistyksen muosiSondagsblad, iotka owat ilmestyneet
tapääsemistä
wartcn.
Näin
kerran
kuukaudessa ja joiden kustantakokoukseen
pahtui ainakin monelle Tampereen wuosijana on ollut Pyhäkouluyhdistys itse
kokouksessa läsnä olemalle pyhäkoulu- sekä toimittajana yhdistyksen yliasiamies
opettajalle ja opcttojattarelle. Nämät pasiori Rob. Hcrnberg. Pyhäkoululehti,
Vuosijuhlat, sijoitettuina eri wuosina en joka pääasiallisesti on kääntynyt pyhäkouluopettajien puoleen on sisältänyt puh»
paikkoihin maatamme, malluttamat warja
yhä
laajem»
ta asti uskonnollisia hartauskirjoituksia ja
maan
suhteesw
missä piireissä harrastusta ja rakkautta erittäin tietoja ja uutista kotimaasta ja
pyhäkoulutoimintaan.
ulkomailta pyhäkoulua koskemista asiTämän yhteydessä mainittakoon wielä oista, esitelmiä ja historiallisia tietoja
pyhäkoulutyön edistymisestä eri maissa,
että 26—29 p. Kesäkuuta pidettiin Norjassa, Kristianian kaupungissa wiides kaswatusopillisia neumoja, tekstisclityksiä
yleinen pohjoismainen pyhäkoulukokous, ja kirj«ilmoituksia y. m. Tilaajien määrä
hyjohon Suomenkin pyhätouluystäwät oli' oli wiime wuonna noin 1,700
wat saaneet kutsun. Ihdistyksen johto- win alhainen werraten niihin 13,102
kunta myönsi yliasiamiehelleen matta- pyhäkouluopettajiin, jotta nykyjään maasrahan woidalsensa kokouksessa edustaa samme työskentelewät pyhätoulualalla.
Suomen pyhäkoulua \a antaa kokoukselle Kun lehden tilaushinta on min perin
kertomuksen maamme pyhäkoulujen wai- pieni (1 mk wuodelta), sopisi odottaa
yeista wiime kuluneena kolmena wuotena. että suurin este
lewiämiseen olisi
Kokouksessa läwi selwille, että pyhäkoulu- poistettu. Tunnettu asia on myöskin,
toimi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja että niillä paikkakunnilla, missä PyhäSuomessa on kolmen wuoden kuluessa koululehteä on enemmän tilattu, siellä
ollut suuresti kaswamassa. Keskimäärin se myöskin
tai wähemmässä
on Tanskassa pyhäkoululasten luku nousmäärässä ou kyennyt ylläpitämään harLasten
sm 131/2 °/'o— 17 °/ 0 . Ruotsissa on rastusta pyhäkouluasiaan.
niin suuresti cdistynyt eriustolaisten Pyhäkoululehti, jota kuwalehtena ilmesinnotkaan harrastuksen lautta, että joka tyy keiran kuukaudessa, on sitä wastoin
kolmas lapsi kaikista kouluikäisistä lap- wiime wuonna tilaajamäärässä noussut
sista sanotaan siellä käymän pyhäkön- melkoisesti. Kun tilaaiain luku edellilussa. Norjassa oli 50,000 kappaleen senä wuonna oli paljon alle kahden mYhdistyksen wuofikokous wietettiin
kesäkuun 19—20 päiwänä Tampereella.

seu-

monessa

sen

suuremmassa

se
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se

hannen, nousi
wiime wuonna 2,450. 1 tulassa, Anjalassa, Elimäellä, Kymissä,
Barnens Söndagsbladin tilaajamäärä litissä, Hausjärwellä, Kylmäkoskella,
on ollut melkein sama luin edellisinä Kuolemanjärwella, Uudellakirkolla, Kiwuosina. Sitä paitsi on yhdistyksen wennawalla, Muolassa, Walkjärwellä,
omalla kustannuksella painetut seuraamat Raudussa, Metsäpirtissä, Sakkolasw,
5 pientä kirjasta:
Pyhäjärwellä, Räisälässä, Kaukolassa,
1. Pyhäkoulun merkitys seurakunnan Käkisalmessa, Hiitolassa,Kurki,oella, Jaatplllwelnksessa, kirjoittanut A. Auwinen, limassa, Kirwussa, Antreassa, lääskessä,
Komministeri. Hinta 10 p, (2,000 kpl.) Lemissä, Nastolassa ja Raat)e3fa selci
2. Kimalaiset lapset kodissaan (fu= Inkerinmaalla: Tuuterissa, Hietamäellä,
walla) kirj. Florence M. Reid. SuoSluoritsllssa ja Slllwankassll.
mennos englannin kielestä. Hinta sp.
Sitä paitsi on pastori I. Sahlberg
käynyt yhdistyksen puolesta Punkalaiti(2,000 kpl.)
3. Pyhäkoulu eli Lasten hartausolla, Wehkajarwellä ja Kuhmoisissa.
hetki joka Suomen kylään. Kiri. Emilia. Muutamissa näistä seurakunnista oli
Toinen painos. Hinta 15 p. (3,000 kpl.) pantu toimeen Varsinaisia lasten juhlia
4. Hywä Paimen stuwalla) kirj. H —a esm. Hämeenlinnassa, Kylmäkoskella,
täti. Hinta 3 p. (3,000 kpl.)
Karstulassa, Haminassa ja Wehkalah5. Jeesus siunaa lapsia, (kurpalla). della, Kymissä, litissä, Hollolassa, joissa
muutamien muidenkin seurojen asiamieHinta 2 p. (3,000 kpl.)
Muiden kustannuksella toimitettua py- het olimat asiansa hywäksi puhumassa.
häkouluhrjallisuutta on tietoomme tullut Toisim juhliin taas esm. Wesilahdelle
täytyi ylillsiamiehen ajan ja tilaisuuden
seuraamat:
Luojaasi nuoruu- puutteesta kieltäytyä menemästä.
Örtenblad:
desfasi." Saarnoja lapsille ja nuorisolle. Suomensi Aatto Taube. 100
Paikallisyhdistyksiä on kuluneena
siw. Hinta sid. ml. 1: 20. Länlelän
kustantama Jyväskylässä.
wuonna yhdistyksellä ollut 7 nimittäin
Opas sunnuntaikoulujen opettajille, toi- Haminassa ja Vehkalahdella, Keiteleellä,
Vuosikerran emankeliumiteksnen kä- Kymissä, Lahdessa, Längelmäeltä, Ruostttelyä marten, kirjoittanut M. E. Iy- kalahdella ja Mikkelissä. Wiimeksi maiwäskylässä 1897. Hinta wk. 60 p. Kaitniltu on monta wuotta ollut lähettäkillan 4 Vihkoa, Tekijän kustantama.
mättä Vuosikertomustansa, mutta tänä
Lundgren, Fr., Terwehdys kouluopetwuonna on kaikista tullut kertomukset,
tajalta. Suomennos. Kaarlo Werkon paitsi Keiteleeltä. Ne seuraamat tätä
toimittamia kirjasia. Kodin ja Koulun Vuosikertomusta eri liitteenä.
yhteiswaikutuksesta 1. Helsinki 1898.
*

*

*

*

Pyhäkouluyhdistyksen yliasiamies pastori Rob. Hernberg on wiimi wuonna
käynyt seuraavissa 54 seurakunnassa:
Kotkassa Haminassa (2 kertaa), Lah-

dessa, Hollolassa, Hämeenlinnassa (2

kerma), Tampereella, Porwoossa, Sahalahdella, Luopioisissa, Padasjoella, Pälkäneellä, Sääksmäellä, Hauholla, Loimaalla, Hattulassa, Tuuloksessa, Lammillä. Suoniemellä, Keuruulla, Multtässä, Pyltönmäellä, Saarijärwellä, Kars-

.

sen

*

Kuten edellisinä wuosina olemme nytkin Tuomiokapitulein suosiollisella Välityksellä saaneet wastaanottau pnhäkoulnja
koskemia 'tilastollisia tietoja eri hiippakunnista. Nämät tiedot, joista seikkaperäisemmät taulut jälempänä owat nähtäwinä, osottawat, että w. 189? oli
Tumn arkkihiippakunnassa 1,820 pyhäkoulua, 2,898 pyhäkouluopettajaa ja
38,466 pyhäkoululasia; Porwoou hiippakunnasfa w. 1898 1,659 pyhäkoulua
2,462 pyhäkouluopettajaa ja 35,142
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pyhäkoululasta;

Sawonlinnan hiippawuonna 2,944 pyhäkoulua, 5,24? pyhäkouluopettajaa ja
61,990 pyhäkoululasta sekä Kuopion
hiippakunnassa 1,529 pyhäkoulua, 2,495
pyhäkouluopettajaa ja 32,045 pyhäkoululasta. Koko Suomessa oli siis
näiden tietojen perustuksella olemassa
7,953 pyhäkoulua, 13,102 pyhäkouluopettajaa ja 167,643 pyhäkoululasta.
Nämät numerot, jotka kuitenkin eiwät
ole aiwan täysin tarkkoja, osottawat
selwästi, että Suomessa jo kaikkialla kannatetaan ja wirkeästi paitottain
tehdään työtä pyhäkoulun alalla. Paljon on kuitenkin wielä niitä paikkoja,
joissa lapset eiwät wielä saa nauttia
pyhäkoulutoimen siunausta, paljon on
niitäkin, missä pyhäkoulut kylenewien ja
asiaa harrastamien opettajien puutteesta
omat lamaukstssa. Ihdislys toiwoo
Vastaisuudessa yhä tehokkaammin woi°
wansa ryhtyä niitä epäkohtia poistamaan, joita wielä toisella tai toisella
tawalla löytyy pyhäkouluissamme. Luottaen kaitkiwaltiaan apuun ja pyhäkouluystäwäin suosiolliseen myötäwailutukseen
onkin pyhäkouluyhdistys tänäkin uutena
wuonna taas alkanut waikutuksensa.

kunn»ssa

samana

|

alttmatten O. A. E. Hjelt puheenjohL_

1

«.,_?_«.

.

i

*

„i

tlljana, kansakoulujen ylitarkastaja A. W.
•

**

•

(W

CVTI

Floman

warapuheenjohtajana, tuomioasessori A. W. Lyra, sotaroLönnroth rahaston hoitajana,
kirkkoherra A. O. Blomberg, kansakoulujen tarkastaja A. Haapanen, kirkkoherra
A. Auwiuen, opettajatar, neiti H. Granstedt, koulunjohtaja, neiti 28. Laurell.
Näistä owat
tuomiokapitulin asessori A. W. Lyra, sotarowasti A. Lönnroth ja kansakoulujen
tarkastaja A. Haapanen.
kapitulin
wasti A.

erowuorossa:

ainoastaan lyhyesti ja
pääpiirteissä
koskeneet pyhämuutamissa
koulun waiheita kuluneena wuonna.
Ilolla ja sydämen hartaalla kiitoksella
Jumalan, taiwaallisen Isämme puoleen

Olemme

tässä

se maassamme

olemme huomanneet että
on edistymässä. Me lopetamme täten

Vuosikertomuksemme toiwossa ja rukouksessa ettei Hän, joka on eilen, tänä-

sama

pänä ja ijankaikkisesti
kaittiwaltias
ja armollinen Herra taiwaassa, hylkäisi

tallista pyhäkoulutyötämme wastaisuudessakaan, waan ojentaisi woimallisen
käsiwartensa pyhäkoulun työmiehiä tukemaan, auttamaan ja siunaamaan, niin
että Jumalan Valtakunta pienokaisissa
Keskusyhdistylsen johtokuntaan Hel- lisääntyisi ja Herra lasten ja imewäissingissä omat kuuluneet: allekirjoittanut ten suusta saisi kiitoksen ja ylistyksen.
*

*

*

Pyhäkouluyhdistyksen johtokunnan puolesta:

Otto A. G. Hjelt.
Rob. Hernberg.

JyhäKoulutilastoa.
Tmun arkkihiippakunnassa w. 1897.
Romastikuntll

Kouluin
1. Turun tuomio row. 85
78
.
2. Mynämäen
3. Wchmaan. .
124
4. Porin alinen. . 52
5. Porin ylä. . . 160
6. Tyrmään . .
257
7. Perniön
156
8. Ahwenanmaan . 24
9. Waasan alinen 188
10. Waasan ylä . . 128
11. Pietarsaaren. . 86
12. Lapuan
.304
13. Kokkolan . . . 178
.

.

.

...

.

.

.

Yhteensä 1,820

Opettajia

118
115
185
84
180
465

261

43
420
146
110

2,473

1,780

2,395

1,846

2,718

4,928

2,601
539

5,477

284

3,233
1,864
5,666
2,936

2,898

38,466

487

Sawonliunan hiippakunnassa

Oppiluitll

.

.

.

.

.

.

....

....

Yhteensä 1,659

172
225
348

130?

460
315?
231
311

4,083
2,365
4,626

104

1,166

50
2,462

483
35,142

5,885

573

4,305
3,415
4,974

Yhteensä 2,944

5.247

2,793
3.164
6,183
3,168
6,368
8,372
61,990

.

.

.

...

.

.

.

.

3,328

2.183
4.618
3.442
7,020

OPPilllita

572
274
398
148
509
252

.

hiippakunnassa w. 1898.
116
1,833
Porwllontuom.row.Bo
....

Opettajia

1898.

1. Tuom. wwastik. 350
2, luwan. .
.217
.238
3. Miltelin .
4. Heinolan . . .109
5. Lappeenrannan 268
6. Haminan . . .108
.260
7. Viipurin .
8. Muolan
168
101
9. Käkisalmen .
10. Jääsken . . .290
11, Kurkijoen .
.209
12. Sortamalan .
141
13. Alllkarjlllan . . 233
14. Y Marjalan
. 252

Poiwoon

1.
2. Helsingin . . .149
3. litin
116
4. Hollolan , . .18?
5. Jämsän .
.168
6. Iywästylän . . 317
7. Tampereen
256?
8. Hattulan
.120
9. Hämeenlinnan
176
10. Raaseporin itäi73
sestä
11. Raaseporin län17
tisestä

Soutuja

Nouastikuuta

w.

245
195
475
473
204
391
538

3,095

4,158
1,764

4,656

Kuopion hiippakunnassa w. 1898.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tu«m. rowastik. 753
.118
Raahen .
Kalajoen .
.249
154
Oulun. ,
.

.

.

.

Kajaanin

Kemin

.

.

.193

1,133
230
423
334
271
89

18,583
2,326
4,600
2,723

2,67?

1,009
122

53
Lapin
9
1,529
Yhteensä

2,495

32.045

maassa:

13,102

167,643

Yhteensä

....

....

k.

7.952
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Tili EmanKelis-Lutcrilaisen Pyhäkouluyhdistyksen tuloista M menoista w. 1898
Mnf.

Debet.

Xnf.

Kredit.

1*

Masiamiehen palkkio.

Tulot wuoden kuluessa:

.

.

ai2,400|72

.

Tilausmhaa »ihdistyksen

49487

kakauskirjoista
Myydyistä kirjoista
Kolehtia ja satuunaisia apurahoja
,

.

.

.

.

|2,197]76j

Telefuonimaksuja

.

,

,

.

92 80
46 88

Matkarahoja
yhdistyksen
yliasiamiehelle ja matkasaarnajille
Kirjojen toimittamisesta
Menoja wuosikokouksesta ja

.

Vuosimaksuja
Koiko juoksemalle tilille.

.

.

IlikakauZtirjojen painattaminen ja lewittäminen

wuosikertomuksesta

Postilähetyksestä y.

.

m,

.

.

.

.

!

1898
18972,27053 lonlul, 31 Menoja wuoden kuluessa:
Säästö
wuod.
edelliseltä
10u1u1.31
.

1898

M

2,000!
1,678 48
98701 25
428 50
150 05
78 66

5,134 94

.

Säästö tulemaksi wuodeksi:

Juoksemalla tilillä Yhdysft,
.
Puhdasta rahaa

1,750
618 62

Summa

[2,368 62
|7,503 56

.

Helsinki

31 p.

Joulukuuta 1898.

Alfons Lönnroth.

Tilit tarkastetut ja oikeiksi huomatut, jonka wuotsi
Puolletaan tilinmaftauttll. Helsingissä 18 P. Helmit, 1899.

Elis Bergroth.

.

johtokunnalle ja rahastonhoitajalle

Lndwig Vengelsdorff.

paikallisyhdistysten
i.

Haminasta

ja

Vehkalahdella.

Kulunut wuosi Dhdistyksen toiminon mennyt entiseen hiljaiseen ta=

paanua.

kuluessa

se, kuten ennenkin suuresti mirkiskokouksiamnie. Usianhaarain mutaan on näissä kokouksissa sitten mielä
toisinaan ollut keskustelua pyhäkoulua
ja sen järjestystä koskemista asioista.
ja on
tanut

nassa

Wuoden

wuostkertomukset

omat Jhdistykscn

Johtokuntaan kuuluneet: Rowasti I.

puheenjohtajana, talollinenKalle
Kustaa Heijari rahastonhoitajana, kappalainen A Xanhz kirjurina; muut johtokunnan jäsenet omat olleet pastori O.
Ingman, opettajat I, Brandstaka, I.
Jaakkola, Th. Qwiftman, W. Lääti ja
A. Posti.
Opettajien harjoituskokouksia on pidetty talwisaikaan milloin kirkkoherran
pamilloin kappalaisen luona, aina
pin johdolla, jonka luona kokous kulloinkin on ollnt. Näitä kokouksia on wuoden kuluessa kaikkiaan pidetty 11. Opetlajia niissä on ollut läsnä enintään 27,
wähintäin 4, keskimäärin 17; paitsi opettajia on näissä kokouksissa ollut muitakin osanottajia. Kokouksien ohjelmaan
on kuulunut opetuZharjoituksia ja keskustelua. Opettajat omat niissä toisiaan
kyselleet, kokousta johtama pappi on toisinaan pitänyt näytekyselyn. Kyselynineena omat olleet: seuraaman
tain ewankeliumi-teksti, joku raamatunhistorian kertomus ja joku wirsi. Sitäpaitsi pidettiin muutamia harjoituskokeita
Raamatunkertomusten mapaassa kertomisessa, joka olisi tarpeellista lasten ensimmaisella kehitys-asteella, maan kun mapautuminen kirjan sanojen orjallisesta
noudattamisesta näyttää oleman hywin
waikeata, on ollut keskustelun alaisena
raamatullisten kumieu hankkiminen, joiden awulla toimomme edistywämme haKeskusmaannollisessa opetuksessa.
telua ewankeliumin johdolla on ollut,

Roschier

sen

sunnun-

Pyhäkouluja on wuoden kuluessa ollut
opettajia niissä 51;
lapsia känn kouluissa 978, niistä 612
ahkerasti, 242 wälttäwästi ja 124 Harmoin, Korkein määrä koulua on pidetty
Kannusjärwen kären koulupiirissä 40
kertaa, alin määrä Mäntylahden koulupiirissä 10 kertaa; 30 kertaa ja siitä yli
on pidetty 10:§fä koulupiirissä, keskimaarin on koulua pidetty 27 kertaa kussakin koulupiirissä, joka on pidettämä hymin tyydyttämättä tuloksena, kun waikeat
matkat ja luminen talwi tetiwät monin
paikoin esteitä. Kouluja on papisto tarkastanut, aiman kaikki koulut eiwät kuileukaan ole tulleet tarkastetuiksi. Tarkllstustilaisuuksissa on niille lapsille, jotka
omat ahkerasti koulussa käyneet, jaettu
Sortawalan Ewank. seuran.Aamurusko'-

toiminnassa 34,

lehtisiä.

Yhdistyksen Vuosijuhla pidettiin P.
kolminaisuuden sunnuntaina, kesäkuun 5
päiroänä. luhlasaarnan piti Suomen
Ewank.-luterilaisen Pyhäkoulu-Dhdistyk-

asiamies, pastori Hernberg puolisen
päiwä-jumalanpalweluksen yhteydessä,

Math.

ja

pastori A. Wallenius
5: 44—45 johdolla. Iltapäiwällä

lastensaarnan

jatkettiin juhlaa entisellä paikalla Mullinkosken rannalla, jossa nuorisolle puhui
pastori Wallenius, lapsia kyseli pyhäkoulun tapaan pastori Hernberg ja opettajat Taneli, Jlä-lääski ja Antton
Walli; lasten manhemmille puhui mapaaherra K. A. Wrede, malillä laulettiin
wirsiä ja hengellisiä lauluja pyhäkoululaulukirjasta. Juhlan päätti yhdistyksen
kirjuri rukouksella. Lapsille jaettiin kirjasia. Jumala antoi juhlallemme erinomaisen kauniin ilman.
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Yhdistyksen

rahastossa

alussa:

oli wuoden
2mk,

waroja
Smk. 119: 77
tuloja wuod. kuluessa 53:
J52. 173: 29.
menoja
.
33: 25.
140:
04.
jää
siis tulemaan wuot.
säästöä
....

„

.

.

„

Pyhäkoululehtiä on wuoden kuluessa
lewitetty 25 wuosikertaa ja Lasten Pnhä-

koululehtiä

128

wuosikertaa.

Näin on tämäkin pieni kylwö toiwoZsa
tehty. Jumala sillekin siunauksensa antakoon!
Vehkalahdella tammikimn 14 p. 1899.

sanoma-

lehtiä.

lul. Roschier.
juhwja.
Puh.

IhdiZtyksen muosijuhla wietettiin Kymin kirkossa keskiwiikkona 8 p. Kesäkuuta 1898, jossa juhlassa oli saapuwilla pyhäkoulujen yliasiamies pastori
Hernberg. joka ilmoitti tyytymyksensä ja
mielihymänsä lasten käytöksestä, lukuifasta läsnäolosta ja taidosta. Lapsia
kyseltiin eri ryhmissä paimän tekstistä.
Lukuisasti oli saapunut juhlaan (waikka
oli arkipäimä) lapsia, lasten wanhempia
sekä muuta yleisöä. Tilaisuudessa kannettiin kolehti pyhäkouluyhdistykselle.
Ahdistyksen rahaston-hoitajan wälityksellä on samoin kuin edellisinäkin wuosinä tilattu hengellisiä kirjoja ja

A. Taube.

Rahastonhoitajan tilien mukaan on
yhdistyksen käytettäwänä ollnt waroja

seuraamaisesti:

II

Kymista.

Jhdistyksen rahasto:
148: 26.
Säästö edell. muodelta.
Tulo tilimuodelta
15: 15.
Yhteen 163: 41.
.

Pyhäkouluja Kymin seurakunnassa on
ivuoden kuluessa ollut waikuttamassa
kolmeenkymmentä. Näitten koulujen tarlastuisia on pidetty lukukinkereillä ja
tilaisuuden mukaan wielä pitkin wuotta
pyhäpäiminä ynnä raamatun-selityksien
keralla.
Pyhäkouluopettajani harjoituskokouksia
on pidetty säntilleen jokaisena ensimäisena sunnuntaina kuukaudessa, ja on
niistä hawaittu oleman suuri hyöty.
Päiwän tekstiä on joku pyhäkouluopettaja lapsilta tutkinut, ja
perästä ou
tutkimusta sitten, lasten poistuttua, kntiseerattu ja siitä tehty muistutuksia asianhaarain mukaan. Näissä pyhäkouluissa
«n työskennellyt päälle 90 opettajaa ja
«ppilaita on ollut päälle 1,000 joku
100 (= 1,100). Pienemmissä kylissä
on ollut ylsi koulu, mutta suurimmissa
taksi ja kolme. Opettajain lukumäärä
tussakin koulussa on etupäässä riippunut
lasten lumusta, niin että muutamissa
kouluissa on ollut 1, toisissa 4, 5 jopa
b:kin opettajaa. Korkein määrä oppilaita 150 on ollut Hallan sahan pyhä-

sen

koulussa.

.

....

Meno:

Säästö tulemaksi wuodeksi
Kirjojen

.
.

163: 41.

tilausrahasto:

Säästö kirjoja y. m.

Rahallista rahaa

Tulo tiliwuodella

.

.

.

.

.

....

Yhteen
Meno tilimuodelta
Kirjoja säästössä
Rahallista raijaa

.

.

.

Yhteen

105: 41.
.160: 98.
761: 95.
1,028: 34.
.

.714: 95.
178: 36.
135: 3.

1,028: 34.

Toimikuntaan omat muoden kuluessa
kuuluneet: rowasti I. G. Snellman
puheenjohtajana, kappalainen F. I. Masalin rahastonhoitajana, lukkari E. G.
Pihlainen kirjurina, työmies Johan Yrjölä, talollinen Taneli Wankela ja Sylwi
Parila, Johtokuntaan tulee tästä lähtien myös kuulumaan kappalaisen apulainen Wilho Hyyrö. Hiljaista ja maa-
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timatonta on tänäkin wuonna yhdistytsen toiminta ollut, mutta merkityksettä
se ei kumminkaan ole. Nyt kun Ihdistys päättää B:nen waikutußwuotensa, on
yhdistyksen rahaston-hoitajan wälityksellä
tällä ajalla lähes 4,000 markan edestä
hengellistä kirjallisuutta, joka on kylläkin
kaunis tulos,
Elon Herra siunatkoon
kylwön, mikä tämänkin työn kautta
on hiljaisuudessa kansaamme kylmetty!
Kymissä 19 pmä Joulukuuta 1898,
I. G, Snellman.

sen

111.

Lahdelta.

Koulujen opettajat oivat tehtämänsä
ja rakkaudesta
lapsiin ja lasten Dstämään lesukseen,
josta heille kiitos! Mutta korkein kiitos

suorittaneet mielihywällä

hänelle, josta kaikki oikea todellinen tatkaus faapi alkunsa!
Vhdißtyksen waroilla ostettiin pyhäkouluille lehtori Hougbergin Maarasen)
toimittamat ohjeet katekismuksen opetta-miseen. AhdiZtyksen toimesta pidettiin
juhlasalissa
kewäällä Tornatorin
kaikkein Lahden pyhakoululasten kanssa,
yhteinen juhlallisuus. • Samoin kolmantena joulupäiwänä yhdistyksen omassa
kokoussalissa Lahden kauppalassa wietettiin yhteinen joulukuusenjuhla, jossa lastentajuisen henkisen ohjelman ohessa tarjottiin yhdistyksen puolesta oppilaille

suuressa

nisuleipaä ja

makeisia.

Ahdistyksellä on ollut muodenajalla
Dhdistyksen toimikunnassa omat wuo- tuloja 188 markkaa 50 penniä ja meden ajalla olleet: pastori H. Winter, noja 67 markkaa 50 penniä. Siis jääpi
tehtailija I. Johansson, maalarimestari maroja seuraamalle muodelle Smk. 121.
JhdiZtyksen toiminta on wuoden kuluM. W. Heinonen, rouwa Lotta Heinonen, emäntä Ida Pippo ja opettaja W,
kaikin puolin ollut hiljaista, waatiWuorinen, miimeksi mainittu toimikunnan matonta. Mutta kun se on hänen työpuheenjohtajana ja kirjurina.
Wuosi- tään, jonka hartioilla herraus on jet
jonka nimi on .Ihmeellinen, Neumon ankokous pidettiin jouluk. 27 p. 98.
Toimikunnasta muorosfa erosimat pas- taja, wäkemä Jumala, ijaukaikkinen Isä
tori Winter ja emäntä Pippo, jotka maia rauhan Päämies", niin saattaa se kailittiin uudelleen. Kuoleman kautta erosi kessa heikkoudessaankin tehdä otollista,
tehtailija I. Johansson ja muitten toi- palwelusta Jumalan waltakunnalle.
miensa estämänä opettaja Wuorinen.
Lahdella joulukuun 28 p. 1898.
sijaansa
Hilja
walittiin
neiti
W. Wuorinen.
Heidän
Toimola ja työmies Kalle Malinen, kumpikin. nykyisiä pyhäkouluopettajia.
Tämä toimikunta keskuudestaan maIV.
litsi puheenjohtajakseen herra M. W.
Längelmäeltä.
Heinosen, w. p. johtoj. pastori Winterin,
kirjurikseen neiti Toiwolan, rahastonhoitajaksi K. Malisen ja rahainkantajaksi
„Lasten on taitoaan waltakunta." Näin
makuuttaa meidän ja kaikkein ihmisten
I. Pipon.
Dhdistyksen alueella: Lahden kauppa- rakas Wapahtaja ja lasten parhain yslassa, kylässä ja Tornatorin rullatehtaalla tämä Herra lesus Kristus Matt. 19: 14.
on wuodeu ajalla ollut toimessa neljä Kallis ja ihana todistus lapsistamme!
pyhäkoulua, joissa on opettajia 7 miestä Lapset omat kyllä synnissä syntyneitä,
ja 2 naista, yhteensä 9. Oppilaita on synnin turmelemia ja kadotuksen alaisia;
ollut liki 300. Useimmat oppilaat käy- mutta pyhässä kasteessa ja siinä uudessa
wät koulua innolla ja ahkeruudella. Heissä syntymisessä omat he tulleet Jumalan
on myöskin kehitys ollnt huomattawnmpi. lapsiksi ja taiwaan waltakunnan perilli-

essa
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siffi. He kuulumat taiwaallisen malta- en moi", kuullaan usein nmrheelliseu wakunnan kansalaisiin. Ia niinkauan kun littawan. Monessa tapauksessa on tämä

he lapsina pysywät on heidän taiwaan
waltakunta. Paitsi Herramme lesuksen
Kristuksen kallista kärsimistä ja kuolemaa
eli koko hänen lunastustyötänsä, joka on
meidän autuutemme ainoa ehdoton perustus ja syy, on tässä maikuttawasta
merkityksestä lasten omituiset luontaiset
ominaisuudet, joita lesus warmaan ajatteli antaessaan lapsista noin jalon todistuksen. Sillä ne ominaisuudet omat
juuri sitä laatua, että ne enemmän kuin
nnkään muu mustaamat sitä waatimusta,
joka tekee meidän otollisiksi ja soweliaiksi
taimaan waltakunnalle. Taiwaan maltakunta woi yhdistyä niihin ja niillä moidaan
Vastaanottaa. Ne omat lapsen
usko, lapsen rakkaus ja lapsen lnottamus. Lapsi, joka wielä on yksinkertaisen
wiaton ja turmeltumaton, uskoo isäänsä
ja äitiinsä. Hänelle ei johdu mieleenkään että nämät walehtelisiwat. Heitä
hän rakastaa enemmän kuin muita, ja
heihin hän luottaa kaikissa. Heissä on
hänen marma turmansa. Näitä lapsille
ominaisia hymiä ominaisuuksia on suojeltama ja warjeltama uiin kauan kuin
mahdollista. Ia ne omat kohdistettawat
taimaalliseen Isään ja Wapahtajaan lesukseen. Mutta ne omat kohdistettawat
juuri silloin, sillä iällä, kun ne lapsissa
wielä owat. Jo silloin on heille annettawa tieto, että heillä on myös Isä taija lesus heidän paras ystäwänsä.
Sillä silloin he yhtä lapsellisen yksinkertaisesti uskomat ja luottamat häneen
ja rakastamat häntä kuin maallisiakin
manhempiaan. Silloin on laskettu hymä
perustus, joka elämän myrskyissä on
ollut tarpeen. Moni onkin siitä wielä
manhanakin kiitollisena muistellut äitiänsä.
Mutta jos lapsi jo sitä ennen on turmeltunut ja pahennettu niin että hänen

sen seuraus.
silloin.

Suuri pahennus on tehty
Suottakos lesus puhuu myllyn-

kiwestä.
Lapset owat siis pysytettäwät ja säilytettäwät lapsina, se on: nuot heidän

ominaiset luontaiset ominaisuutensa omat

pysytettäwät ja säilytettäwät heissä luonnollisen yksinkertaisina ja puhtaina, lapsellisina ja miattonnna. Tämä ou kasmattajain ensimmäinen ja kallein tehtäwä.
Täniä se on pyhäkoulunkin kallis ja painawa työ. Ia missä turmelus jo on
päässyt niitä häwittämään ja pilaamaan,
siinä on kaikella muotoa koetettawa päästä
takaisin entiseen tilaan. Sellaisiksi lapsiksi täytyy kaikkein tulla. Sillä
kaltaisten ja main senkaltaisten on taimaan waltakunta. Pyhäkouluopettajan
tulee siis puhua lapsille heidän taiwaallisesta Isästään ja lesuksesta Wapahtajasta yksinkertaisen wakuuttawasti setoittumatta siihen mitään wäittelyä eli polemiikkiä kieltäjiä wastaan. Se on parempi ettei lapset tiedä sellaisista mielipiteistä mitään. Eikä ole tarpeellista
selittää heille uskottomain jumalattomuutta todistukseksi siitä, etteimät nämät
uskokaan Jumalaan ja lesukseen. Sillä
sehän main herättää lapsessakin epäilystä.
Hywä olisi jos woisimme eli osaisimme
puhua heille niistä asioista niinkuin koko
maailma uskoisi. En tietysti tarkoita,
että meidän pitää
heille, että
kaikki uskomat, sillä silloin walehtelisimme. Tarkoitan main, ettei meillä
opettaessamme lapsia ole mitään tekemistä maailman kanssa, maan miemme
heitä suoraan lesuksen tykö. Kyllä aika
sitten opettaa heidän tuntemaan maailman pahuutta ja epäuskoa. Mutta kun
heidän lapsenuskonsa, lapsenrakkautensa
ja lapsen luottamuksensa on kohdistunut
uskonsa, rakkautensa ja luottamuksensa Jumalaan ja saanut siinä wastineensa,
isäänsä ja äitiinsäkiu on heikentynyt, silloin niinkuin on suhteessa isään ja äitiinei hänessä niinkään äkkiä enää woi syn- kin, niin silloin ei maailma aiwan heltyä sitä lapsellista suhdetta Jumalaan. posti woi heitä turmella. Taitoa maaopetnslapsilta, niinSilloin tulee lasketuksi horjuma pohja. tii Jumalan
„Kyllähän minäkin uskoisin, mutta kun kuin kaswatuskin. Ia nmikeutta lisää

se

sen-

maassa

sanoman

se

sana
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sekin, että pyhäkoulussa on niin erilai-

sella ikällsteella olemia

lapsia, joten esit-

fin pitänyt pyhäkoulutarkastuksia milloin

missäkin.

Pyhäkouluyhdistyksen kokouksia on tänä
tämäni periaate käy kylläkin waikeaksi
wuonna pidetty main kaksi tämän wuositoteuttaa. Mutta jos me olemme persoonallisessa suhteessa Wapahtajaamme kokouksen kanssa. Sääntöjen mukaista
ja elämme hänessä, niin hän antaa määrää ei ole siis tullut pidetyksi, osaksi
meille kyllä wiisautta, niin paljon kuin siitäkin syystä, että kahteen kuulutettuun
tarwitsemme.
kokoukseen ei saapunut niin paljon jäseLapsien johdattaminen lesuksen tykö niä, että olisi woitu kokousta pitää. Sun14 p. elokuuta pidettiin yhteion Längelmäenkin pyhäkouluyhdistyksen nnntaina
nen juhla pyhäkoulu- ja diakonattiastan
tarkoitusperänä ollut tänäkin kuluneena
hywäksi Hakosalmen Aatu Pönkällä, jolwuotena. Mten
siinä on onnistunut loin
useita raamatunselityksiä ja hengelsen tietää Herra yksin. Hiljaisuudessa lisiä puheita
pidettiin näiden asiain maon työtä tehty; heikkoudessa kylmetty ja
laisemiseksi.
kasteltu. Herra siunatkoon työn hedelJhdißtyksen rahatilit osoittamat tuloja
malliseksi!
52 mk. 70 p., menoja ei ensinkään, joSen mukaan kuin opettajat omat il- ten säästö ensi wuoteen tekee 52 mk.
moittaneet on kaikkiaan 12 pyhäkoulua 70 penniä.
ollut Vaikuttamassa, joissa on työskenEsimiehenä oli alkumuodosta kirkkonellyt 26 opettajaa ja lapsia on niissä herra Oskar Bergroth, sittemmin allekäynyt 202. Useassa koulussa on pi- kirjoittanut. Poismuuton tähden kadotti
detty koulua yli muoden, marsinkin missä pyhäkouluyhdistys hartaan ja innokkaan
on ollut useampia opettajia. Mutta esimiehensä kirkkoherra Oskar Bergrothin,
onpa kouluja, joissa maau yksi opettaja jota yhdistys kaipauksella muistelee.
on koko muoden antanut opetusta; selLängelmäellä 2? p. Joulukuuta 1898.
lainen harrastus ja mäsymättömyys anK. K. Kallio.
saitsee kiitosta. Muutamin paikoin missä
ennen on koulita pidetty, on se lakannut
opettajain puutteen tähden. Toiwomme
V.
että tämä puute poistuisi, että Herra
Ruokolahdelta.
herättäisi henkilöitä, waikutta:naan hänen
maitokuntansa hywäksi. Toisin paikoin
Jhdistys on toiminut entiseen tapaansa
missä ei koulua ole ennen ollut on se
oppilaita
toimeen.
Suurin
luku
kannattaen
kallista pyhäkouluasiaa.
saatu
on nytkin ollut Uuhiniemen koulussa 38
Niin laskekaamme tuo tärkeä kysymys
ja opettajia 5. Kouluissa on annettu itsellemme: olemmeko ahkeroinneet „pitäopetusta sisä- ja ulkoluwussa, uskon- mään Hengen yhteyttä rauhan siteen
ja laulussa. Toisin paikoin on kautta'
totuuden Hengessä rauhaa
koulutoimi muodostunut main hartaus- kuin yksi henki, yksi mieli Pyhässä Hentoimitukseksi, joka on aiwan paikallaan. gessä. Sillä olemmehan me kuin yksi
Oppikirjoina on käytetty aapista, uutta- ruumis, jäsenet
Kristuksen ruukatekismusta, Sundmallin raamatunhis- miissa (seurakunnassa), jonka Hänen yksi
toriaa, wirsi- ja ewankeliumikirjaa. Koulua ja
P. Henkensä on elämäksi tehnyt
on pidetty keskimäärin 2 tuntia kerratja meidän kaikkein sydämihimme
laan. Seurakunta on ollut jaettuna mii- kaltaisen kunnian toiwon sytyttänyt. Kristeen koulupiiriin ja lieneivät piiritarkas- tus on meillä kaikilla,
usko tähän
tajat käyneet piirinsä kouluja tarkasta- ainoaan Herraamme,
kaste tämän
massa. Sitä paitsi on yhdistyksen esi- uskon ja P. Hengen saamiseksi. „Te
mies raamatunselityksiä pitäessään myösolette kaikki Jumalan lapsia uskon kautta

se

nossa

samassa

sama

saman-

sama
sama
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lesukseen Kristukseen, Sillä niin monta
kuin teitä Kristukseen kastettuja on, niin
olette Kristuksen päällenne pukeneet,"
Sama yksi Jumala on meidän rakas
Isämme, meidän hallitsijamme ja holhoojamme; joka myös meidän kauttamme
waikuttaa: lesuksessa, joka päänä meidän, jäsentensä kautta, waikuttaa tässä
kalliissa pyhäkouluasiassa, ja Isä ja
Poika myös meissä asuu Pyhän Hengen
kantta. Moninaiset hengelliset armonlahjat
antaa Kristus kullekin jäsenellensä Hänen
wiisaan lahjamittansa mukaan keskinäiseksi hyödyksi. Tätä kallista pyhäkouluasiaa auttaa sekin, joka tässä yhdistyksessä (seurakunnassa) »käsillään palwelee"
j. n. e., sillä yhdistyksen jäsenet tarmitsewat toinen toisensa apua, esimerkiksi tarmitsee se, jolla on kirkkaampi hengen silmä
ja suurempi opinlahja, sitä joka «käsillään
palmelee" j. n. e. Ei yksikään jäsen yhdistyksessä (seurakunnassa), joka totinen
on, ole halpana pidettäwä, maikka olisi
alhaisin ja heikkolahjaisin. Kaikki jäsenet omat ruumiissakin tarpeelliset ja toinen toisellensa amuksi. Niin on myös
Kristus kristikunnan, seurakuntansa pää.
Hän on yhteydessä seurakuntansa kanssa,
niin että
on Hänen ruumiinsa ja
kaikki kristityt, alhaisemmat niinkuin jaloimmatkin, sen jäseniä, joille kullekin hän
antaa määrätyn lahjansa ja toimituk„Mutta te olette Kristuksen ruujälkeen."
miZ ja jäsenet, jokainen
Mutta muistakaamme: kaikki lahjat
wat armonsa rakkaudesta.
Toimikunnan jäseniä wuoden kuluessa
ei ole muutettu.
Vuosijuhla mietettiin Heinäkuun 24
päiwänä. Se alettiin kirkossa kello 3 i. p.
jumlllanpalweluksellll, jonka toimitti
Rowasti O. Aursn. Juhlaa jatkettiinMnsrikkaniemellä, laulua johti Kanttori K.
G. Nieminen, kyläkunnista oli pyhäkouluopettajat oppilaineen ja opettajat oppilaita kyseliwät, puheita pidettiin neljä,
ja jnhla päättyi rukouksella.
HarjoituZkokouksia wuoden knlnessa on
pidetty kirkolla 12 ja syrjäkylissä 11.
Jhdistyksen kirjastoon on muoden ku-

se

se

sensa.

osansa

saa-

tuessa

kirjaston hoitaja

81 nidosta.

hankkinut lisään

Rahaston hoitajan hallussa on tulemaan tiliin 63 markkaa, 8 penniä, ja
wuosikokous

antoi tilimapauden.
26 päimä

Ruokolahdella Joulukuun

1898.

Matt. Wilkko.

Toimikunnan kirjuri.

Tämä wuoftkertomus luettiin muosikokouksessa Joulukuun 26 päimä 1898.
Kokouksen puolesta:
Oskar Aursn.

VI

Mikkelistä.
Tämän wuoden kuluessa on seura»
ollut toimessa 62 pyhäkoulua, joissa on työskennellyt 119 opettajaa ja käynyt noin 1,600 lasta. Ilolla
kylässä meltulee mainita, että
kein joka pyhä- ja juhlapäiwänä kylän
lapset jokseenkin tarkkaan kokoontumat
opettajansa ympärille opin alkeita
maan kristinuskon kalliissa opissa. Tämä
tietysti tapahtuu sellaisissa paikkakunnissa,
missä opettajat itse omat sydämeensä
Vastaanottaneet Jumalan armon Kris-

kunnassamme

monessa

saa-

tuksessa lesuksessa

ja tuntemat itsensä
tätä hengen rikkalapsille, jotka heidät omat

welmollisiksi jakamaan
utta

niille

lastensa opettajiksi walinneet. Suuressa
määrin

kehoittamaa on näille ollut harjoitus-kokoukset opettajia warten, joita
paitsi nyt heinä- ja elokuukausittain
kuulla
täällä kirkolla on pidetty. Ne,
jotka näissä ahkeraan käymät, kokoomat
itselleen hengellistä tietoa ja myöskin
kokemusta lasten opettamiseen. Toiwottamaa maan olisi että pyhäkonluttajat
wielä
määrässä kuin tähän
asti näihin harjoituksiin
ottaisiwat.
Sillä jos sananparsi: „opettaja tekee kouluu" yleisesti ou tosi, niin toteutuu tämä
erittäinkin pyhäkouluun nähden.

suuremmassa

osaa
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D teensä

woinnue

sanoa, että vyhäkoulu-

asia seurakunnissannne

wiinie kuluneena
wuonna on ollut wirkeämpi ja woittanut enemmän kannatusta kuin edellisenä
wuonna. Ne muutamat kinkerit, joissa

pyhäkoulu

oli lakan-

nut

omat tänä

edellisenä wuonna
harrastuksen puutteessa,

wuonna jälleen saaneet pyhäkoulunsa
toimeen ja wähemmän kuin ennen on
waikkei sitä
tänä wuonna kuulunut
walitusta siitä,
nytkään ole pnuttunut
etteiwät manhemmat pane lapsiansa kouluun. Kentiesi tähän on osaksi syynä
se seikka, ettei yksikään lapsi ole tarwinnut olla oppikirjain puutteessa, kun pyhäkouluyhdistyksen maroilla olemme woineet näitä sekä lahjoittaa että aiwan halwasta hinnasta myydä. Wuoden kuluon nimittäin pyhäkoulukaZsalla hau-,
kittu seurakuntaamme 600 Maarasen
piplia historiaa, 300 uutta katkisanusta
ja 300 pientä wirsikirjaa. Täiuän lisäksi
on wuoden kuluessa opettajia warten
pyhäkoulun maroilla hankittu 12 kapp.
koraaliwirsikirjaa ja 10 kapp. I. Nissenin keskusteluja Raanlatun historiassa

essa

wuosikertaa Pyhäkoululehteä.
merrattain
Näihin
suuriin kustannuksiin
kautta, että
on yhdistys kyennyt
wiime »vuonna pyhäkoulu-juhlaa wietettiin suureinmalla tawalla kuin ennen,
kun seurakuntalaiset hymäntahtoiseZti yhdistykselle toiwat lahjoja, joita wuosijuhlassa myytiin yhdistyksen eduksi.
Puhdas woitto wiime nraoden juhlassa
olikin kaikkiaan 483 mk. 66 penniä. Tänä
wuonna emme ole ryhtyneet tänkaltaisiin
suuriin puuhin, mutta jos Jumala suo,
on aikomuksemme ensi wuonna (kesänä)
seurakuntalaisteinme suosiollisella awulln
ja kannattamisella uudelleen wiettää samautllpllista juhlaa.
Lopuksi
yhdistyksen puolesta kiittää kaikkia pyhäkouluttapa ja erittäin
niitä 32 opettajaa, jotka muodesta 1892
saakka owat toimessa olleet, sekä muita
tämän koulun harrastajia ja toimottaa
heille tästä heidän rakkaudestaan ja työstään Herran runsasta siunausta ajassa
sekä

25

sen

saau

ja

iankaikkisuudessa.

Pyhäkouluyhdistyksen puolesta:
A. L. Gulin.

Kertonrns

Ew.- Luterilaisen Pijhiikouluyhdistyksen

toiminnasta

w. 1899.

Helsingissä,
Helsinki, Osakeyhtiö Klluppatiljapllino, 1900.

w. 1899.

Kertomus
„lesus kutsui tykönsä lapsen ja asetti

heidän keskellensä."
senNäin
kertoo

(Matfj. 18: 2.)
ewanlelista Wapahtajan
tehneen, kun opetuslapset eiwät keskenänsä
sopineet kuka heistä Jumalan waltalunnassa suurin olisi. Asettaen pienen lap-

keskellensä
sen heidän
lapsi oli

osoitti lesuZ että

suurempi wieläpä
taiwaan
waltatunnassa.
Mutta
sumin
samalla oli tuo lapsi opetuslapsille esikuwana, millaisiksi heidän tuli muuttua
ja minkllkaltaisina olla päästäksensä tahän waltakuniaan.
Kun on kysymys lasten myötäsnnti)neestä taipumuksesta syntiin, omat he
kyllä muiden ihmisten wertaiset. Mutta
omituisen lapsellisen mielenlaatunsa trnolcsta he suuresti eroowat aikaihmisistä.
Wilpittömyys, yksinkertaisuus, wälittömyys, nöyryys, kuuliaisuus ja luottamus
omat muutamat niistä monista ominaisuuksista, jotka tekemät lapsen olennon
niin ylewälsi ja micllyttämäksi. Samoja

tämä

heitä

ominaisuuksia huomaamme myös siinä
lapsessa, jonka lesus kutsui tykönsä. Lapsi
oli lohta lesulsen kutsumiselle kuuliainen.
Se antoi lesulsen asettaa itsensä opeiuslasten keskelle. Lapsi ei myöskään was-

tustanut, kun lesus otti sen syliinsä
(Mark. 9: 36). mse hetkeäkään epäillyt, maan oli kohta walmis tottelemaan,
ja antaumaan lesulsen turmiin, sillä se
tunsi olemansa awuton ja ymmärtämäUin ja huomasi että lesus oli häntä
kohtaan ystäwällinen ja hywä. Kaiken
tämän tähden antaa nyt lesus lapsille

kunniasijan maltakunnassaan.

Ia hän

on myös asettanut lapset meidänkin leslellemme, perheemme ja seurakuntamme

leskelle, että mekin samoin kuin ylhäinen
Mestarimme antaisimme lapsillemme sen
armon, kunnian ja rakkauden, kuin heille
Wapahtajan sanain jälkeen tulee.
Maallisessakin suhteessa omat lapset
perheen sydämenä ja kansan tulewaisuuden toiwona. Perheessä panemat lapset
jäsenet liikkeesen ja toimintaan.
kaikki
Ilman lapsia olisi perheelämä ilotonta
ja tyhjää. Myös yhteiskunta tekee kaiken woitawansa lllsmattaalsensa lapsista
malistuneita, simistyneitä ja uskollisia
kansalaisia ja tässä ponnistuksessa tehdään yhä suurempia uhrauksia, sillä kanja isänmaan menestys ja onni riippuu lapsista.
Wielä suuremmassa määrässä on perheen siunaus ja seurakunnan hengellinen
elämä ja waurastus riippuwainen lapsista. „Hän, joka korkeudessa ja pyhyydcssä asuu, on niiden luona, joilla on
nöyrä sydän.' Juuri näiden pienten,
nöyrien ja heikkojen lasten keskeltä löydät
itsekin helpommin luin muitten seurasta
Jumalasi. Niinkuin tie äidin sydämeen
käy hänen lapsensa sydämen kautta, niin
wie sama tie myös Herran tykö. .Joka
holhoo senkaltaisen lapsen minun nimeeni,
hän holhoo minun", ja .joka korjaa minun, hän korjaa sen, wla minun lähetti"
(loh. 13: 20). Ia ihanasti kuulumat
sanat Hcprealaisepistolan 13:ssa luwussa
10:Zsä wärsyssä: „Sillä ei Jumala ole
määrä, että hän unhohtaisi teidän tekonne
ja työnne rakkaudessa, jonka te hänen
nimellensä osoititte, kosla te pyhiä palwelitte ja wielä palmelettc."
Lasten sielut omat werrattawat lullanuppuihin, jotka odottamat main au-

sen

san

sen
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Ringon

paistetta

woidalsensa puhjeta.

Heim on määranyt meitä saattamaan
nämat lasten sielut armon auringon kirktaasen paisteescn ja luin me tämän

teemmetulemmc itselin tästä armosta osalli»
siksi. Kaikkein tärkein ja sopimin aika tämän
tehtäwän suorittamiseksi on tietysti Pyhäpäiwä. Pyhäkoulu eli lasten-jumalanpalwelus on siis tässä suhteessa oimallinen Välikappale. Een lyö näyttää kyllä
wähäpätöiseltä, mutta sen woima ja siunaus on sitä suurempi. Eiwät opettajat ainoastaan pyhäkoulussa opeta lapstaan, maan lapset myös esiluwina waituttawat opettajiin. Herra asettaa lapset keskellemme, että hän meitä lasten
kautta saisi nöyrtymään hänen edessään
ja häneen lapsellisesti luottamaan. Niinluin hän meidän kauttamme tahtoo kaswaltaa ja suojella lapsia Jumalan maltakuntaa Marten, niin hän myös lasten
kautta tahtoo koota meitä aikaihmisiä
waltakuntaan. Pienokaitähän
set tahtoo Herra Jumala käyttää pieninä
puroina eli lähteen suonina, joista ijanlaillisen elämän mesi kokoontuu kuihtumattomaksi elämän wirraksi, joka lunlee
Kristuksen ruumiin tuimiin ja hedelmättömiin jäseniin ja tekee hänen scuralunlansa kuloislawaiseksi yrttitarhaksi.

samaan

••:•

tullut 4,504

wähemmälsi edellisen wuo-

Den lukua ja jälkimmäisessä noin

3,252.

Mutta pyhäkoulutoimcn edistymistä tai
taantumista
ei kuitenkaan
wielä tarkoin moi tilastollisten tietojen
lautta ratkaista, niin kauan kuin tuomiokapitulein antamat tiedot papiston waillinaistcn ja epämääräisten ilmoitusten
lautta eiwät ole täysin luotettawat. Paljon
on nimittäin maassamme pyhäkouluja,
jotka omat linlereillä tai muissa tilaifuulsissa asetetut ja paperille kirjoitetut,
mutta joita ei papisto käy tarkastamassa
eikä myöskään tutkimassa, jos ne säännöllisesti toimimat. Ihtenä tai parina
sunnuntaina woiwat ne olla käymässä ja
sitten ehkä lakkaamat toimestaan kolo wuodeksi. Jos kaikkien nimellisten ja epäsäännöllisten pyhäkoulujen luku otettaisiin tilastollisista tiedoista, niin supistuisiwat aiwan warmaan nuo korkeat
luwut
määrässä. Tämän epäpoistamiseksi
on Kuopion tuokohdan
miokapituli tehnyt uuden järjestylsen papiston muosilcrtomusten laatimiselle ja
lähettämiselle tuomiokapituliin. Tämän
mukaan tulee papiston Kuopion hiippakunnassa antaa selwät mustaukset pyhäkouluasiassa seuraamiin kysymyksiin: 1.
Kuinka monta: a) sunnuntaikoulua, £>)
opettajaa, opettajatarta e) oppilaita?
2. Kuinka säännöllisesti lapset koulussa

maassamme

suuressa

Kuluneena wuonna 1899 on pyhä- käymät?
3. Kuinka usein papisto on käynyt
koulutointa jatlettu Suomen seuratunnissa entiseen tapaan. Arw. tuomioka- näitä kouluja tarkastamassa?
pitulein antamien tilastollisten tietojen
4. Onko sunnuntaikouluopettajienkanssa
mukaan oli pyhäloululasten luku wiime pidettn harjoituslokouksia ja kuinka ulein?
5. Kuinka usein sunnuntaikoulua pidemuonnakoko maassa yhteensänoin 158,602.
Edellisenä muonna 1898 oli niiden luku tään?
noin 167,643. Tästä käy siis selwäksi
Tämä olisi aikaan saatawa lailissa
että pyhäloulutoimi Suomessa on aina- hiippakunnissa. Wasta silloin woimme
fin siinä suhteessa taantumassa, että wiime saada tarkat ja luotettawat tilastollriet
wuonna on käynyt noin 9,041 lasta wähemtiedot maamme pyhäkouluista ja todellimin pyhäkouluissa luin edellisenä muonna.
luwan niiden tilasta.
Pyhäkoulujen edistyminen tai taantumiIa taantumista se warmasti osoittaakin.
Pyhäkoulutilaston mukaan on taantuminen nen riippuu ensi sijassa ja pääasiallisesti papistosta. Helppo on perustaa pyhäkouluja ja
tapahtunut suuremmessa määrässä Turun ja Sawonlinnan hiippakunnissa, asettaa niihin opettasia, mutta ei niitä yhtä
joista edellisessä pyhäloululasten lulu on helposti woi ylläpitää. Siihen tarwiiaan

sen
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papiston puolelta paljon rakkautta, huo- | käyttää samaa tapaa kuin sumemmissa
lenpitoa ja ajan ja n?oimien uhraamista. kaupungeissa Saksanmaalla käytetään xaU
Missä tämä papistossa puuttuu, siellä lauden ja harrastuksen herättämiseksi pymenettää pyhäkoulu ainoan ja parhaan hälouluasialle, että pannaan toimeen niin
tukeensa ja tulee siten kitumaksi kunnes kutsutut perheiltamat, joihin lutiutaan
se wihdow kotonaan lakkaa.
wanhemmat heidän lastensakanssa. Täällä
Papistolla on kuitenkin monta keinoa teroitetaan lasten kristillisen kaswatulsen
läytettäwanään Voidaksensa
suurta merkitystä ja siunausta
harrastusta ylläpitää seurakunnissaan. pain mieliin.
Pyhäkoulun taantumiseen waikuttaa
lisi tchollaimmista ja wälttämättömimmistä keinoista on opettajain
myös, jos Jumalan
opetus pyhäkokousten pitäminen. Tällaisia kokouksia koulussa on huonolla lannalla. Paras
kaipaamat marsinkin nuoret ensiallawaiset käsikirja maaseurakuntien pyhäkouluille
opettajat, sillä näissä he saamat kehoi- on nykyjään Hywärisen tekemä. Tämän
tusta, ohjausta ja tukea papistolta ja mutaan on pyhäkoulu pidettäwä: eniin
wanhemmilta, kokeneilta wirkaweljiltään. hartaushetki ja sitten luwun harjoituksia.
Samalla tänlaltaiset kokoukset kaswattaJos tätä käsikirjaa oikein täytetään, moi
wat opettajissa yhteistunnetta ja lähen- pyhäkoulu hywinkin wastata tarkoitustäwät heitä seurakunnan papistoon. Tuntaan. Mutta useimmiten pidetään pitnustettawa on että laajaperäiset maalää lapsille käsittämätöntä ewanleliumin
seuralunnat waileuttawat tänkaltaisten selitystä jättämällä lukuosaston tai pikokousten pitämistä ja paikottain on detään Vain tamun ja sisälumun harjoimiltei mahdotonta saada yhtäkään sellaista tulsia ja katkismuksen ulkolukua ja itse
kokousta toimeen kirkolla lauantaiiltana hartaushetki, joka on pääasiana koulussa,
tai sunnuntaina jumalanpalwelulsen pääjää pitämättä. Koska kiertokoulut ja
tyttyä, mutta sellaisissa paikkakunnissa kansakoulut jo alkamat suuremmassa määjaettakoon seurakunta piireihin ja asetet- rässä luin ennen waikuttaa melkein jolakoon kuhunkin piiriin erityinen tarlaslaisessa seurakunnassa, niin olisi jo aika
taja tai johtaja, joka omassa piirilunjättää ainakin sisälumun harjoitukset ja
nassaan pitää opettajien kanssa tällaisia osaksi myös katkismuksen
opetus näiden
harjoitusloloulsia. Tänlaltaisilsi johta- suoritettawalsi ja annettaisiin pyhäkönjiksi soweltuwat usein hywin kristillis- luille enemmän warsinaisen hartaushetken
mieliset lansalouluopcttajat ja kiertokoulu- luonne. Siinä tapauksessa olisi luwan
opettajat.
taitamattomille lapsille opetettawa suulPyhäkoulun taantumiseen waikuttaa lisesti ja raamatullisten luwien awulla
myös paljon kansan määrä käsitys pyhä- yksinkertaisimmat ja lapsille ymmärrelläkoulun tarkoituksesta ja siitä johtuwa Vimmat raamatunhistorian kertomukset
ennakkoluulo ja Välinpitämättömyys. Täja laulut: luwun taitamille taas päimä este saavi parhaiten poistetuksi pywän ewankeliumin lyhyine selityksineen
häloulukirjallisuuden lewittämisellä, yleis- ja sowitulsineen piplian historian ja latten lastenjumalanpalmelusten ja pyhälismulsen oheella. Siten ei pyhäkoulu
koulujuhlain toimeen panemisella paikka- tule lapsille niin ikäwästyttäwän pitkäksi,
kunnalla. Tässä suhteessa on esim. Per- fe luin nyt kestää 3 tai 4 tuntia ja
niön rowastikunta Turun arklihiippalun- tekee pyhäpäimän lapsille waiwaloiseksi
nassa käyttänyt sitä tapaa, että kerran työpäiwätsi. Sitä mastoin tulisi yhä
wuodessa pidetään aina säännöllisesti enemmän ja ahkerammin pitää opettajille
pyhäloulujuhlaa Vuorotellen kussakin ro- harjoituslokouksia että he lehittyisiwat
wastiluntaan kuulumassa seurakunnassa. taitawasti, lyhyesti ja lapsen tajuisesti
Erittäin soweliasta olisi kaupungeissa esittämään Jumalan
Pyhäkoulu-

■

sanan

sanaa.
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jen järjestämisestä ja opettajain harjoi- I
luskokousten pitämisestä annetaan Parwoon tuomiokapitulin kiertokirjeessä Teo
170 erityisessä liitteessä hywin murteen
olettamat ohjeet.
Helsingin laupunkilähetysscura ci ole
pyhäkouluissaan käyttänyt kirkon eroanfeliumitekstejä, maan omaa laatimaansa
ncliwuotista tckstisarjaa, jonka mukaan
syyslukukaudella tutkitaan tekstejä Wanyasta testamentista ja kemätlukukaudclla
Uudesta testamentista. Sitä paitsi on
se toimeenpannut paitsi tumallisia lasten
jumalanpulmclulsiu juhlapäiwinä myös
muutaman kerran „lasten lähctysjumalanpalwelusta' kirkossa, joka on kestänyt
noin tunnin ajan ja jonka osia omut
olleet: wirsi. rukous, lähctysasiaa koskewan tekstin selitys, joku pyhäkoulua wurteu sowitcttu laulu, kertomus lähetysalulta, rukous ja wirsi. Kolchti näissä
tilaisuuksissa on koottu lähetyksen hywälsi.
Jos nämä lähethsjumalanpalwelulsct ote-

pyhäkouluopettaja

tilaisuudessa olemaan
loloulsessa. Sentähdcn nousikin

läsnä

kokouksessa läsnä olemien pyhäkouluopet-

tajien ja opettajattarien luku yli sadan,
Pyhäkouluyhdistylsen wuosijuhlllt tulemat
näin wilkkaimmilsi ja enemmän tarkoitustaan mustaamiksi ja siten moiwat ne
wälittömästi mailuttaa pyhäkouluopettajicn walmistukseen ja kehitykseen loimeensa. Matkarahan saaneet pyhäkouluopettajat saamat sitten kotiseurakuntansa pyhäkouluopettajille tehdä selkoa matkastaan
ja hawainnoistaan.
Tämän yhteydessä mainittakoon miclä
että Bleslau'ssa Saksanmaalla pidettiin
2—4 toukokuuta m. 1899 kymmenes
pyhäkoulukokous, jossa kuuluisa pyhälaulunharrastaja pastori P. Zaulcck Bremcnistä piti yleistä huomiota herattawän

esitelmänsä: „Mitcn esitämme

lap-

pelastuksen tien?' Berlinin konsistorion jäsen D. Dalton loi filmauksen
Saksan pyhäkouluoloihin wuonna 1898
taan huomioon maaseuduilla, woitaisiin ja sen mukaan löytyi siellä 1,647 (rnhma)
ne parhaiten panna toimeen lesäkuulaupyhäkoulua, joissa työskenteli 18,279
opettajaa ja opettajatarta ja joissa käwi
sinä, mieluummin lähetysjuhlien yhtey391,394 lasta. Sitä paitsi löytyy miclä
dcssä.
ryhmättömiä pyhäkouluja luwultaan 4,261,
Yhdistyksen wuosikokous, 13:tu laa- joissa käy 335,845 lasta. Yhteensä
löytyy siis Salsassa' 5,908 uimakoulua
tuaan, wietettiin heinäkuun 2—3 päiwä(Kindergottcsdienst) ja 727,239 pyhänä Iywäslylässa. Yhteydessä wuosikokouksen kanssa pantiin toimeen juma- koululasla. Nämät laskut sanotaan ole»
man hywin tarkat ja luotettawat, sillä
lanpalwcluksia sekä Iymäskylän maaseurakunnan että kaupunkiseurakunnan kirkossa Saksan sisälähetyksen kesluswuliokunta
ne suurella huolella ja waimalla koonsekä erityinen lastenjumalanpalwelus ul- on
nut.
toilmassa, näytckatelisatiooni sekä keskustelukokoutsia pyhllkoulualalla kuulumista
kysymyksistä, ulkona luonnossa hartausJhdistylsen äänenkonnattajina omat
puheita, laulua y. m. Osanottasia oli kuluneenakin wuonna olleet: Pyhäkoulurunsaasti kokoontunut etaisimmiltäkin seu- lehti, Lasten Pyhäkoululehti ju Barnens
Söndagsblad, jotka omat ilmestyneet
duilta. Mitä kaunein ja suuresti kiitettämä on tapa, että seurakunnat tiitolli- kerran kuukaudessa ja joiden kustantasuuden osoitteeksi antamat jollekin us- jana on ollut Pyhäkouluyhdistys itse
yhdistyksen yliasiamies,
lolliselle pyhäkouluopettajalle tai opetta- sekä toimittajana
Hernberg.
pääpastori
Rob.
jattarelle matkarahaa wuosikokoukseeu
Lehtien tilaajawuonna
oli
määrä
on
wiime
ollut kaswawurtcn.
Tätä
tällä
tapaa
seinistä
Pyhäkoululehti, jonka tilaajaterralla miclä useampi seurakunta noudattanut luin edellisessä wuosikokoulsessa. määrä oli noin 1,800, on pääasialliTämän kautta oli usea, ctcwä ja kokenut scsti toimitettu samaan suuntaan luin en.

sille

*

massa.

7

ttenfttt.

Lehteä

eroat pyhäkouluopettajat j kiössst, SauwoZsa, Kemiössä, Finbyssä,

runsaammin luin ennen äwustaneet kirjoituksilla omista hawainnoistaanpyhäkoulu-

Perniössä/ Kiskossa. Salossa,

pyhäkouluopettajien wälillä samallakuin se
on ollut heidän neuwonantajana ja ohsaajana heidän työssään. Suotawa olisi
että lehti wielä suuremmassa määrässä
lewiaisi herättäen, harrastusta kalliille
pyhäkouluasialle.
Lasten Pyhäkouluon
3,200 ja Barncns
ollut
noin
lehdellä
Söndagsblad'illa noin 860 tilaajaa. Sitä
paitsi painettiin erityinen joulunumero
Lasten Pyhäloululehdestä ja Barnens
Söndagsblad'ista.
Halman. hintansa
tähden (4, p. kappaleesta) slliwat nämenekin, että niitä
mät; lehdet min
täytyi painattaa lähes 8,000 kappaletta.
Sitä paitsi on yhdistyksen omalla
kustannuksella painetut entisten lisäksi
seuraamat kirjaset:
1. Pyhäkoulun oikeus jatärkeys. Esitelmä Pohjoismaiden neljännessä Pyhäloululoloulscssa Tukholmassa.w. 1895,
pitänyt Teol. Lie. H. Ussing. Suomennos. Hinta 10 p.. (3,000 kpl.)
2. Kiinalaiset lapset kodissaan (kuroalla) lirj. Florence M. Reid. SuomennoZ englannin kielestä. Toinen painos. Hinta 5 p. (3,000 kpl.)
3. lefus siunaa lapsia (kuwalla). Toinen painos. Hinta 2 p. (3,000 kpl).

peenrannalla, Taiplllsaaiella,
leclla. Muutamissa, näistä oli pantu
toimeen warsinaisia pyhäloulujuhlia nimittäin Anjalassa, Ruokolahdella, Paiilkalassa, Sortawalassa ja Liperissä. £oU
sissa taas mietettiin pyhäkoulujuhlaa nh=
teydessä pakanalähetysjuhlan kanssa nimittain: Kylmäkoskella, Wesilahdella, Längelmäellä ja Wiialassa.

Uskelassa,

Peittelissä, Kiikalassa, Suomusjärwellä,
alalla. Täten on lehti ollut yhdyssiteenä Nummella. Pusulassa, Nihdissä, Lap-

55

i

■

suuren

Paikallisyhdistyksiä on kuluneena touonna yhdistyksellä ollut 7 nimittäin Haminassa ja Wehlalahdclla, Lahdessa,
Langelmäcllä, Ruokolahdella, Mikkelissä
Kymissä ja Keiteleellä. Wiimelsi mainittu paikallisyhdistys on kahtena rciimeisena wuonna jättänyt lähettämättä

wuosilertomusta.

«•

v

*

Kuten edellisinä wuosina olemme nytlin saaneet Tuomiokapitulein suosiollisella
wälitykiellä wastaan ottaa pyhäkouluja
koskemia lilastollisia tietoja eri hiippakunnista. Rämät tiedot, joista seikkaperäisemmät taulut jälempänä omat nähtäwinä, osottawat, että wuonna 1898
oli Turun arkkihiippakunnassa 1,573 pyhäkoulua, 2,813 pyhäkouluopettajaa ja
Pyhäkouluyhdistyksen yliasiamies, pas- 33,952 pyhäkoululasta: Porwoon hiippatori Rob. Hernberg on wuoden kuluessa kunnassa w. 1899 1,697 pyhäkoulua,
käynyt seuraamissa 52 seurakunnassa: 2,607 pyhäkouluopettajaa ja 34,801 pyHankoniemellä, Pohjassa. Mustiolla, Loh- häkoululasta; Sawonlinnan hiippakunjalla, Siuntiossa, Kirkkonummella, Es- nassa samana wuonna 3,076 pyhäkouMossa, Säkylässä, Honkilahdella, Hin- lua, 5,623 pyhäkouluopettajaa ja 58,738
ncrjoella. Lappeella, Eurassa, Raumalla, pyhäloululasta sekä Kuopion hiippakunEurajoella. Kiukaisissa, Kokemäellä, An2,322 pyhänassa 1,551 pyhäkoulua,
jalassa. Ruokolahdella, Rautjärwcllä, Palouluopciiajaa ja 31,111 pyhäkoululasta.
rilkalassa, Sortawalassa, Joensuussa, Koko Suomessa oli siis näiden tietojen
Polwyärwcllä, Liperissä, Räälkylässä, mukaan olemassa 7,897 pyhäkoulua,
Sawonrannalla, Rantasalmella, loroi- 13,365 pyhäkouluopettajaa ja 158,602
sissa, Wirtasalmclla, Haukiwuorella, Män- pyhäkoululasta.
tyharjussa, Kylmäkoskella, Wesilahdella,
Näistä numeroista näemme, kun werLängelmäellä, Viialassa, Turussa, Piit- taamme ne edellisen wuoden numeroihin,
-

*

8

wuonna pyhäkouluftn ja pyhäloululasten luku on melkoisesti wähentynyt, kun sitä mastoin pyhälouluopettajien luku on wähän noussut. Tämä taanlumisen one pyhäkoulualalla ei kuitenkaan
pidä lamauttaa mieltämme ja tehdä meitä
että wiime

toimettomiisi, maan päin mastoin olla
sekä maamme papistolle että Suomen
Pyhäkouluyhdistykselle kehoitulsena yhä
suuremmalla harrastuksella ja uutteruudella nyt alkaneella wuodella ryhtymään
Kailliwaltiaan awulla pyhäkouluja cdislämään etenkin niillä paikkakunnilla, missä
ei niitä wielä ole olemassa tai missä ainakin owat enemmin tai wähemmin lama»

j taiowasti A. Lönnroth rahastonhoitajana,
kirlloherra A. O. Blomberg, kansakoulujen tarlastaja A. Haapanen, lirlloherra
A. Auwinen (fai pyynnöstä eron), pastori A. Wallenius (lirltoherra Auwisen
sijaan) setä neidet, opettajatar H. Granstedt ja koulunjohtaja W. Laurell.
Näistä omat erowuorossa: lansaloulujen ylitarkastaja A. W. Floman, kiiltoherra A. O. Blomberg ja pastori A.
Wallenius.
*

*
*

Me olemme tällä Vuosikertomuksella
ainoastaan muutaman silmäyksen luoneet pyhäkoulutyön waiheisiin kuluneena
uksissa.
wuonna laajassa maassamme. Jksin
laikkitietäwä Jumala woipi täydellisesti
Keskusyhdistylsen johtokuntaan Helsin- arwostella sen työn, joka on tapahtunut
gissä owat kuuluneet: allekirjoittanut ar- pyhäkouluissamme lasten hywälsi ja hätiaatteri O. A. E. Hjelt puheenjohtajana, nen nimensä kunniaksi. Hän on warkansakoulujen ylitarkastaja A. W. Flomaan myös wastaisuudessakin wäkewällä
mau Varapuheenjohtajana, tuomiokapitu» kädellään tukewa ja edistäwä pyhäkoulutyötä
lin assesfori, rowasti A. W. Lyra,
#

»

so-

maassamme.

Pyhäkouluyhdistyksen johtokunnan puolesta

O. A. E. Hjelt.
Rob Hernberg.

UyHcikOnlnttlclStocl
■

Rowastikiinta

Kouluja

I. Turun tuomio row. 70
2. Mynämäen... 92
3. Vehmaan
103
.
4. Porin alinen
56
5. Porin ylä
85
.
6. Tyrmään
250
7. Perniön.
115
8. Ahwenanmaan. .15
9. Waalan alinen
166
10. Waasan ylä.
118
11. Pietarsaaren
72
12. Lapuan
248
13. Kokkolan.
183

Opettajia

127
139
175
70

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

.

.

Yhteensä

1.

Porwoon

1,573

2,155
2,306

2,278
1,159
1,846

4,605
1.976

113
339
322

365
4,945
2,759
1,685
4,812
3,061

2,813

33,952

w.
85

2,006
3,240

332

.130
166

259
292

2,327
4,231

79

114

1,332

.

.

.

Hämeenlinnan.

9.
10. Raaseporin

itäi-

.

....

11. Raaseporin länti-

365
194

478

36

79

717

1,697

2,607

34,801

....

Yhteensä

2,300

4,498
3,350
7,004
3,796

.

Sawonlinnlln hiippakunnassa w. 1899.
Rowastikuntll

Kouluja

Opettajia

Oppilaita

509
361

i 5,126

1. Samonlinnan tuomio row.. .
339
2. luwan
233
3. Mikkelin
259
4. Heinolan
98
5. lappeenrannan
291
6. Haminan . . ■■. 112
7. Viipurin
.272
8. Vluolan.
.124
9. Käkisalmen... 131
10. Jääsken.
323
11. Kurkijoen
. .203
12. Soitllwlllan
152
13. Alakarjulan
226
14. Ylätarjalan . . 313
.

....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

611
545
221

...

.

.

.

Yhteensä

5,728

3,293
6,188
5,696

5,623

.58,738

.

Kuopion hiippakunnassa
1. Kuopion

■•

3,580
,4,400
1,581
4,461
3,545
4,944
2,708
3,345
4,143

373
681

.

3,076

>''

428
132
579' .
254
5,52 ,
110
267

.

.

1899.

166
243

.

.

sestä

Oppilaita

.149

.

.

sestä

195
30
404
246

1898.

tuom. row. 77

3. litin
118
4. Hollolan
.189
5. lämiän.... 166
6. Iywäskylän
. 329
7. Tampereen. .
258

8. Hattulan

523

hiippakunnassa

Porwoon
2. Helsingin

130

.

.

w.

'

Turun arkkihiippakunnassa

w. 1899.

tuomio

row

797
2. Raahen.... 99
3. Kajaanin
.197
4. Kemin
46
5. Kalajoen w. 1898 249
6. Oulun w. 1898 154
7. Lapin
w. 1898 9
.

.

....

1,074
189
207

80
423

18,989

2,240
1,602
830
4,600
2,728
122

334
15
2,322

31,111

Yhteensä koko maassa: 7,897 13,365

158,602

Yhteensä 1.551

*) Kuopion hiippakunnassa määrättiin „Wuosilahetytset nimisen, tuomiokapitulin tekemän
määräys- ja ohjekirjeen kautta Vt p:Ztä 1899 alkaen uusi järjestys wuositertomusten laatimilelle ja lähettämiselle tuomiokapituliin. Tästä ja lun wain alussa luetelluista 4:jastä kontrahtikunnasta ennätti wuosi-ilmoituksia entiseen malliin tulla ennen „Wuosilähetysten" papistolle
joutumista, johtui se, että wiimeksi luettelemissa mainituista 3:sta rowastitunnasta ei niitä ilmoitutsia tullut eitä waadittu, waan lähettämät kllitli ensi toukokuulla täydellisen, täsmällisen
wuosikeitomuksen ajalta Vt 1899—Vb 1900. Siksi on edellä noiden 3:n wiimeisen summat

Pantu asianlaidan mukaan w. 1898.

ja menoista w, 1899

Tili
9kf.

m

Dcbet.

1899

9hf.

1899

Joulut 31 Säästö edelliseltä wuod.

189812,365 62kutut.

31 Mcuoj» muoden

kuluessa:.

Masiamiehen palkkio

Tulot wuoden kuluessa:

Wuosimllkiujll. . '.' . .
Korko juot>ewalle tilille
Tilausrahaa yhdistyksen ai-

174
52 83!

2,883 20
kakauslirjoisto
629 95
Myydyistä liljoista. •■ .
Kolehtia ja satunnaisia apurahoja.
.
. !2,26Ö|b7
6,00085
....

....

jm

Kredit.

,

.

Aikakauskirjojen painattaminen ja l?wittänlinen .
Telcfoouimalsuja.
.
.
Maikaiahoja • yhdistyksen
yliasianiiehelle
.
. .
Kirjojen y. m, painattami.

.

3,000

11,912 60
95

477 95

.

244 9515

Vuosikokouksesta ja
Vuosikertomuksesta. . .
Vuosimaksujen kantamisesta

128
14 20

sesta

.

.

.

.•

.

.■

Menoja

5,872 70|
Säästö

tulemaksi wuodeksi:

Juoksemalla tilillä pankissa
. ,
Puhdasta rahaa .
.

1,830
666 77

12,496 77
Summa i18,389 I47

Helsinki

31

p,'

Joulukuuta

Summa 18,369147

1899.

Alfons Lönnroth.
Tilit tarkastetut ja oikeiksi huomatut, jonka wuoksi johtokunnalle ja rahastonhoila
jalle puolletaan tilinwapautta. Helsingissä, 18 p. Tammik. 1900.

Lndwig Bcngelsdorff.

K. Aug.

Hilden.

paikallisyhdistysten

Vuosikertomukset.

Len ilmaantuu yhä usempia opettajia,
jotka rallaudella ja taidolla tckewät työtä
\a joiden kouluissa on heHaminasta ja Vehkalahdella. kouluissansa,
delmääkin työstä nähtäwänä.
Ninakin yhdessä koulussa on marsia
Wuoden kuluessa omat yhdistyksen
johtokuntaan kuuluneet; rumasti I. Ronaisen pyhäkoulun jälkeen alettu pnäschier, puheenjohtajana, talollinen Kalle mään lauluharjoituksill ripille päässeen
nulllison kanssa. Toiwotiamaa olisi, että
Kustaa Heijari rahastonhoitajana, kappalainen G. A. Taube kirjurina; muut johto- tämä tulisi yleisemmäksi, siitä woisi pal=
kunnan jäsenet omat: pastori O. Ingman, jon siunausta koitua nuorisolle, jopa muuopettajat I. Brandstake, I. Jaakkola, tamissa paikoissa aiwan luonnollisesti
nuorison kristillisiä yhdistykTh. Qmiftman. W. Lääti ja A. Posti. muodostua
,
Opettajien harjoituskokoukfia on wuo° siä.
Wuosijuhla pidettiin sunnuntaina, heiden kuluessa pidetty 10; opettajia on
28 päiwänä, ja piti silloin juhlanakuun
ollut
läsnä
keskimaakokouksissa
näissä
pastori Arwld Wallenius, lassaarnan
rin 12, paitsi opettajia on niissä ollut
osanottajia.
Harjoituskoloukmuitakin
tcnsaarnan piti kappalainen Taube. Iltapäiwällä jatkettiin juhlaa entisellä juhlamenetelty
tapaan,
on
se
entiseen
sissa
maan on tänä wuonna tullut lisäksi, että paikalla Mullinkosken rannalla. Laosille
on harjoiteltu lumien awulla kertomaan puhui siellä pastori Wallenius, manhemRaamatun kertomuksia. Tämä ei kuitcn- mille pastori O. Ingman ja esitelmän
pyhäkoulun merkityksestä pin A. Taube;
laan ole tahtonut onnistua, kun ei kopyhäkoulun tapaan lapsia kyseli opettaja
ole
lapsia,
pimiä
joille
ollut
koulsissa
tuntua
kerrottu,
oudolta
Esa Kärki. Väliajoilla lauleltiin wirsiä
olisi
sillä tahtoo
puhua täysiikäisille ihmisille niin lapselli» ja hengellisiä lauluja.. Wirlistäwän juhsestiluin tässä pitäisi. HarjoituZkokouk- lan päätti pastori E, Aarnio rukouksella.
set on pidetty kirkkoherran ia kappalaisen Lapsille jaettiin kirjasia.
Dleiscen pyhälouluopettajakokoulseen
luopa, ja on kokousta aina johtanut se
papeista, jonka luona kokousta on pi- Iywäskylassä antoi yhdistys kolme piei.

nempää matkarahaa,

dctty.

Pyhäkouluja on wuoden kuluessa ollut toimessa 34; lapsia läwi niisiä 991,
joista ahkerasti 650, wälttäwästi 214
ja Harmoin 127. Useimmin on koulua
pitänyt Juho Hietala Haapalan kylässä,
nimittäin 44 kertaa; 30 kertaa ja sitä
useammin on koulua pitänyt 10 opettajaa, keskimäärin on koulua pidetty 27
kertaa kussakin koulussa. Kouluja on
vapisto tarkastanut ja on tarkastustilailuulstssa lapsille jaettu .Aamurusko" leh-

tisiä.

Jokaisessa koulussa

on

ja oli

mainitussa

kokouksessa

opettajat : I. Brandstake, K.
Mäkelä ja Onnea Laitinen.
Jokaiseen kouluun hankittiin neiti M.
Eriksonin „Opas funnuntaikoulunopettajille" 3:nen muosikerran teksteihin.
Pyhäkoululehtiä on wuoden kuluessa
lcwitetty 15 Muofikertaa \a Lasten Py-

häkoululehtiä

70

Jhdistyksen

alussa:
»aroja

muosilertaa.

rahastossa

oli wuoden

Smk. 140: 04

entiseen tuloja wuod. luluesia 193: 05 333: 09
johon
.

.

.

tapaan pidetty päiwäkirjaa,
on
153: 35
merkitty kunkin lapsen koulussa käynti ja Menoja oli
poissa 010. Ilokseen saa huomata mi- joten jäännös tulewaan wuot. 179; 74

12

Waatimatonta

tosin työmme ol=

on

woi selm hedelmän kantaa, awaten lasten fn=
dämiä Jumalan waltakuntaa wastaanlut, maan Jumalan

siunaamana

ottamaan.

Ihdistylsen puolesta:

lul. Rofchier.
G. A. Taubc.
11.

Lahdelta.
Jhdistys on kuluneen wuoden ajalla
jatlanur waatimatonta työtänsä toiwossa,
että Jumala siunaisi tämän työn. Koulu
on myöskin saanut nauttia Jumalan ylläpitämää armoa. Opettajat owat uskollisesti pitäneet koulua ja omat myöskin
useimmat oppilaat ahkerasti käyneet koulua.
Lahden koulualueella työskentelee nylyään 5 koulua, joista kaksi kauppalassa,
kaksi Lahden kylässä ja ylsi rullatehtaalla.
Opettajistossa on tapahtunut muutamia
muutoksia. Kuitenkin jatkamat useimmat
wanhat opettajat toimmtaansa. Tähän
toimintaan ottawat osaa kaikkiaan 8 opettajaa. Oppilaiden luku on ollut lähes
300.

Wuoden lopussa on eri

kouluissa

wie-

tetty joulukuusen juhlia, jotka hywin paljo

näkymät innostuttaman lapsia.
Jhdistylsen omaisuus wuoden lopussa
oli 114 ml 45 p:ä ja menot 65 mk
12 p:ä, siis jäännös 49 ml 33 p:ä.
M. W. Heinonen.

se

häpee sitä; siihen määrään petollista, että se on liian «hellinen usloakfeen sitä. Saarna ristiinnaulitusta ja
ylösnousseesta Kristulsesta on maailman mielestä tyhmyyttä. Kumaawa on
fariseusten lysymys palwelioilleen: „Onko
jolu päämiehistä lailla fariseuksista uskonut hänen päällensä?" loh. 7: 48.
Eila ainoastaan ylhäiset, maan alhaisetfin, ei ylsin rikkaat, maan köyhätkin,
kaikki, jotta eiwät ole Jumalan hengeltä
Valaistuja, häpeewät ewanleliumia. Mutta apostoli sanoo: „en minä häpee Kristukscn ewankeliumia, sillä se on lumalan woima itsckullekin uslowaiselle autuudeksi.' Hänkin oli sitä lyllä aikoinaan
häwennyt, häwennyt niin kauan luin
suomuiset oliwat silmissään, niin kauan
kuin hän oli hengellisesti sokea. Mutta
kun emankeliumin totuus walkeni hänelle,
niin häpeemincnlin latosi.
Ewankeliumi on Jumalan woima,
joka taimuttaa ja lämmittää luonnostaan kankean ja kylmän sydämen, rohlaisee aran ja häpeämän mielen lumalaa palwelcmaan. Se on tultu huomaamaan pyhäkoulunkin waatimattomassa
työssä. Ilokseni olen saanut hawaita,
että herra käyttää pyhäkouluakin mälikappaleena maltllluntansa lewittämisessä.
En nyt tarkoita niitä lapsia, jotka pyhäkoulussa saamat Jumalan hengen wai»
kutuisia sydämeensä. Tarkoitan sitä iloista
kokemusta, että pyhäkoulu on ollut mälimenä wetämaän täysiikäisiälin yhä
lähemmäksi Jumalaa. Se on tapahtunut näin ilään: Kun ylsi opettaja ei
aina ole jaksanut eikä joutunutkaan py-

että

häkoulua pitämään, niin hän on houlutellut jotalin toista mielestänsä sopimaa,
siaisekseen. Arkana, häweten ihmisiä, pel111.
jäteu mitä puhuisi ja estellen on hän
ryhtynyt opettamaan. Ia luinlas on
Längelmäeltä.
käynyt? Ailaa maittaen on rohkeus kasEn minä häpee Kristuksen ewankeliu- wanut, häpeäminen kadonnut ja taito
min. Rom. 1: 16.
sanan käsittämisessä ja selittämisessä wartja
mielelle
Lihalliselle
maailmalliselle tunut. Hänelle on pyhäkoulu tullut miewiisaudelle on Jumalan sana hulluutta. luiseksi. lesulsesta puhuminen ei häntä,
Se on sille siihen määrään järjetöntä, enää höwetä. Jumalan nimi ja luma-
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suussaan

saanut yhdistykselle. Matkarahat kustansi yhtaas
hänessäkin distys. Toiwollawasti walitaan
seuraamaan kokoukseen joku toinen., HeJumalan woimaksi ja elämäksi.
Meille kaikille, jotka Jumalan malta- rättäälseen suurempaa harrastusta yleikunnassa lamalla taikka toisella työtä sössä pyhälouluasiaan sekä saattaakseen
teemme, työtä, jota maailma häpee, on pyhäloulu-aatteen tunnetuksi laajemmisihanata muistella apostolin sanoja Ko- fakin piireissä pidettiin tänäkin muonna
rinttilaisille. „Puhe rististä on niille heinäkuun 23 päiwänä pnhäloulujuhla,
lait liitos on hänenkin
sijan. Ewankeliumi on tullut

hulluus, jotka kadotetaan; mutta meille, yhteydessä lähelysjuhlan kanssa, Hakojotka autuaaksi tulemme, on se Jumalan salmen Adolf Paulalla, jossa useita pu-

moima." „Sillä ettei maailma wiisauden kautta taitanut tuntea Jumalan
Viisaudessa, niin kelpasi Jumalalle tyhman saarnan lautta niitä wapahtaa,
jotka
uskomat."
Sillä Jumalan
hulluus on wiisaampi luin ihmiset ja
Jumalan heikkous ou wäkewämpi luin
thmifet." Olkoon jokaisen pyhäkouluopettamnkin tunnussanana: „en minä häpee Kristuksen emanleliumia."
Kuluneena wuotena on 12 pyhäkoulua ollut toimessa. Niissä on ollut 20
opettajaa ja käynyt 205 lasta. Koulua
on pidetty muutamin paikoin yli wuoden, kun taas toisin paikoin on pidetty
lomaaikojalin. Opetusaika on kestänyt
keskimäärin 2 tuntia kerrallaan. Opetusla on annettu sisä- ja ulkoluwussa,
uskonnossa ja laulussa. Oppikirjoina
on käytetty aapista, uutta katekismusta,
Sundmallin raamatunhistoriaa, wirsi- ja
emanlcliumilirjoja. Toimitukset on aljettu ja lopetettu weisuulla ja rukouksella.
Pyhäkouluyhdistyksen kokouksia on pidetty 4. Ne omat aljetut ja lopetetut
rukouksella. Niissä on pidetty opetusharjoituksia, tcslustcltu opetuksen johdosta sekä muistakin kysymyksistä. Opettajille on yhdistys kustantanut 15 wuosilertaa Pyhäkoulu- ja Lasten Pyhäkoululehteä. Jotta pyhäkouluopettajat saisiwat laajempaa kokemusta alallaan, tutustuisiwat maamme muittenkin pyhäkoulujeu toimintaan ja wirlaweljiir.sä, walitsi
yhdistys yhden opettajistaan käymään
Pyhäkouluyhdistyksen kokouksessa Iywäskylässä heinäk. 2 ja 3 päiwänä. Siksi
walittiin I. tzirmelä, joka sitten matlastaan ja hawainnoistaan teli selloa

sen

„

Wäkeä olikin juhlassa
muassa oli myöskin
läsnä Suomen Pyhäkouluyhdistyksen yliasiamies pastori R. Hernberg.
Ihdistylsen rahatili osoittaa tuloja
92 mk. 82 penniä, menoja 36 ml. 15
penniä, joten säästöä on jäänyt.s 6 mk.

heita

pidettiin.

runsaasti. Muiden

67 penniä.

Längelmäellä 26 p. Joulukuuta 1899.
K. K< Kallio.

IV

Ruokolahdelta.
Wuosikolous Joulukuun 26 p. 1898
walitsi uudelleen entiset jäsenet toimi-

kuntaan.
Harjoituskolouksia on pidetty wuoden
tapaa luin
kuluessa noudattaen
edellisenä wuodena.
Pyhäkoulmpaikallisyhdistylsen wuosijuhla wietettiin yliasiamiehen johtamana
\a siinä kootut tulot tuliwat pääyhdistyksen hywälsi niin luin Pyhäloululehdcssä
n:o 7 nähdään.

samaa

Säästö:
Kirjastossa kirjoja edelliseltä wuodelta
nidosta.
Tiliwuodelta 34 nidosta.
Kirjastossa on yhteensä siis 134 nidosta.
Raamatun lauseita kumilla warusteltu
ei ole yhtään kappaletta. Kirjaston armo rahassa Smk. 305: 20.

sata
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Rahaa edelliseltä muodelta.
Tuloja Minuudelta,

.

,

.
.

Yhteensä Smt.
Menoja Nliwuodelta.
Rahaston säästöä tulemaan
.
.
tiliin.
~rv .
Kirjaston ja Rahaston säästöä
...

.

.

yhteensä Sml

63:
141:

8.
9.

204: 17.
68: 75.
135: 42.
440: 62

Tilit on tarkastettu ja hawaittu kaikin
puolin huolella ja tarkuudella tehdyksi.
Lauri Keltanen.
Matti Keltanen.
Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikokouksessa
tänään luettiin tämä wuosilertomus ja
myönnettiin täydellinen tilinpäästö pastori O. 333. Sohlmanille ilmoittamalla
sydämellifimman liitoksen pastorille.
Ruokolahdella louluk. 31 p. 1899.
Matt. Willko.
Toimilunnan kirjuri.

Tämä wuosilertomus on luettu vyhä-

Vuosikokouksessa Ruokolahden kirkkoherran kansliassa 31 p:nä

kouluyhdistylfen

Joulukuuta

1899.

Oskar Auren.
V,

Mikkelistä.
1. Pyhäkouluja on maaseurakunnassa
62, suuremmissa kinkcreissä 2 —3 ja pienemmissä ylsi, jotka kokoontumat siihen
kylän taloon, mihin kulloinkin pyydetään.
2. Opettajia näissä kouluissa on
yhteensä 119, miehiä sekä naisia, I—41—4
kussakin, sitä myöten, mikäli halullisia ja
kylenewiä henkilöitä paikkakunnasta on

tekstin selitys, lyhempi tai laweampi
opettajan kykyä myöten, pipliahistorian
ja katekismon läksyn kuulustelu, seliltäwien kysymysten kanssa, lirllomirsien laulu
koraali-wirsiliijan ja kantelein awulla
tai ilman näitä apettajan korwa-nuotin mukaan, ja sisäluwun harjoitustakin,
jota oppilaat wiclä nykyisin tarwitsewat.
Lasten ijän mukaan on 2—3 läksy kuntaa. Täten koulun pitoa tawallisesti
kestäälin 3—4 tuntia, tietysti tarpeellisilla lomilla.
5. Kouluissa on myös olemassa tarpeellinen, aluksi wähäinen kirjasto, opetlajien opetuskywyn kehittämistä marten.
Tätä halutaan llsätä mikäli maan muroja saadaan. Harjaantuneemmat opettajat omat itse hankkineet lisiä.
6. Pyhäkoulun kassa on myös alkuun saatu ja on jo mäkinaisella lannalla
muutaman 1,000 markan lahjoituksen
kautta, jonka korkoja main käytetään!
Kassan säästö on nyt 263 markkaa 5
penniä. Kassan muroilla on hankittu
opettajille opetus-lirjoja ja köyhille lapsille luku-lirjoja, joko ilmaiseksi tai huolealla hinnalla.
7. Harjoitus kokouksia pyhäkouluttajien kehittämistä marten on säännöllisesti pidetty noin kerta kuulaudessa kunnan huoneessa, lauantai tai sunnuntai
illoin 3 —4 tuntia kerrallaan. Näitä
omat kaikki papit täällä mielellään johtaneet, ja näissä harjoitetaan tekslin,
pipliahisiorian ja katekismon selitystä
ynnä laulua ja joskus keskustelua. Mikali opettajat omat näissä ahkerasti käyneet, sikäli omat myös nähtäwästi edistyncet ja Virkistyneet taidolla toimimaan.
Niille, jotka kaiken aikaa koulun aljcttua
7 wuotta

sitten

omat

säännöllisesti

lou-

onnistuttu löytämään.
lua pitäneet, annettiin lahja-pallkiokst 4
3. Koulussa käypiä lapsia on noin suurta 4:o Raamattua, 8 Turun piplia1,025, jotka cimät kuitenkaan kaikki ole seuran painattamaa 8:o Raamattua ja
säännöllisesti koulua käyneet, mikä puut- 20 suurta 8:o Uutta Testamenttia pfaltumasta halusta, mikä kylmänä aikana tarin kanssa, jotka pyhät kirjat täläläipuuttuman waattcuksen wuolsi.
nen piplia-seura suosiollisesti oli lahjoit4. Opetus-järjestys on ollut: Rutanut heille kehoitukseksi jatkamaan rakNe taas, jotka ani harkous wirren weisuun keralla, sunnuntai lauden-työtä.
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woin näihin harjoituksiin saapumat, jääwät tietysti jotenkin «Ikinaiselle kannal-

wuotta, raamatun selityksien leralla; sekä
opettajain harjoitusloloulsia kerta kuussa,
lensa, eitä niistä suurtakaan hyötyä ole; paitsi joulu-, tammi- ja helmikuussa.
Dhdistyksen muosi-juhla wietettiin 13
eiwät myös kestä monta muotia ammatissaan, maan luopumat siilä. loll'ei p. Elokuuta 1900, joka oli 3 rukouslämmöistä harjoituksia toimeen panna, jää päiwa. Kun rukouspäiwän jumalanpalpyhäkoulun hyöty wähäarwoiseksi nykyi- melus oli päätetty, alettiin juhla mirren
sissä oloissa. Opettajien persoonalllsuu- weisuulla ja puheella saarnatuolista; sitteen on näissä harjoitus-kokouksissa sa- ten alloiwat pyhäkouluopettajat ryhmitmoin kuin tarlastus-retkillä y. m. tilai- täin tutkia lapsia, kulin piirissään. Tutkasmattawasti waikuttamaan.
kinto Pidettiin ulkona, kirkon mäellä. %ut-[
8. Pyhäkoulun tarkastuksia on tänäkinnon loputtua, lauloiwat lapset henkin kesänä pidetty, tai mielä pidetään gcllisiä lauluja, ja juhla päätettiin puympäri seurakuntaa, pyhä illoin lilisim- heella kuorista ja Herran siunauksella
missä kouluissa ja arkipäiwinä, useam- ynnä mirren wärsyllä; loppuwärsyä wcipina perätysten, pitkillä pohjilla. Siellä sattllissa kannettiin kolehti pyhäkouluyhdistyksen hymälsi. Kolehti teki 18
omat seurakuntalaiset suostuneet tartastajaa kyyditsemään kylästä kylään. Myös markkaa.
Jhdistylsen rahastonhoitajan wälilukukinkereillä taimella on pyhäkoulun toityksellä, on samoinkuin edellisinäkin wuomesta puhetta pidetty.
sinä, tilattu hengellisiä kirjoja ja sano9. Kaupungissa on myös yksi pyhäkoulu samalla tarkoituksella työskennellyt malehtiä.
Rahastonhoitajan tilin mukaan on yhkolo 8 wuotta ja on siihen onnistuttu
distyksen
läytettäwänä ollut waroja seusiwistyneitakin
työskensaada
henkilöitä
telemaan. Tätä työtä on tehty kansa- raawaisesti:
kouluhuoneistossa sunnuntai aamuin k:Ho
Yhdistyksen rahasto:
B—lo menestyksellä.
Wastattawaa:
Mikkelissä Lokakuun 26 p:nä 1899.
Säästö wiime tiliwuodelta
B. Sarlin.
Kirjoja ja sanomalehdissä
178: 36
135: 03
Rahallista rahaa
Tulo tiliwuodella:
TI.
Kirjoja ja sanomalehiia, edestä 399: 20

suus

.

Kymistä.

Rahallista rahaa.

.

.

.

.

.

217: 91

Summa 930:
Pyhäkouluja Kymin seurakunnissa on
ollut waikuttamassa 32. Niissä on työsWastattawaa:
kennellyt 82 opettajaa ja oppilaita on Menoja
352:
ollut 1,000 seutuwille. Pienemmissä
kirjoja
ja
Säästö:
sanomalehtiä:
kylissä on ollut 1 koulu, mutta suurem8:
missä 2ja 3; opettajain lukumäärä kus- W:ta 1891
1892
12:
sakin koulussa on etupäässä riippunut
1893
7:
lasten lumusta, niin että muutamassa
1894
jopa
5
2:
1,
4,
ollut
on
toisissa
koulussa
1795
4:
6:fin opettaja. Korkein määrä oppilaita
1896
9:
on ollut Hallan sahan pyhäkoulussa,
1897
33:
nim. 150.
1898
79:
Koulujen tarkastuksia on pidetty pitkin
„

°

......

50
45
62
64
15
80
27
70
10
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rahastonhoitajana, kanttori E. G. Pihlainen, kirjurina, työmies Johan Irjölä,
Summa 930: 50 jäsenenä, talol. Taneli Vanhala, jäsenenä,
talol. Sylli Parila, jäsenenä.
(Pohjoismaiden Pankin Kotkassa tal.
Sittenkuin pastori Masalin oli ottatod: 634:59.)
nut eron rahastonhoitajan toimesta, ja
kanttori Pihlainen walittu rahastonhoiNyt kun yhdistys päättää 9:nen waitajalfi, muodostuu tulemalle wuodelle
lutuswuotensa, on yhdistyksen rahastonhoitajan Välityksellä tällä ajalla ostettu toimikunta, seuraamalla tapaa:
Row. I. G. Snellman, puheenjohtaja,
monen tuhannen markan edestä hengellantori E. G. Pihlainen, rahastonhoitaja,
lista kirjallisuutta: wielä sitten on raE. G. Pihlainen, kirjuri, pastori
haa kassassa 345: 07.- Elon Herra siu- lantori Masalin,
jäsen, (mäkinainen), työm.
työn
F. I.
kylwön, mikä tämänkin
natkoon
lautta on hiljaisuudessa kansaamme kyl- Tuomas Marttila, jäsen, tnöm. Paawo
Sawolamen, jäsen, talol. Taneli Wanwetty.
Toimikuntaan owat wuoden kuluessa hala, jäsen, talol. Taneli Simola, jäsen.
Kymissä 17 p. joulukuuta 1899.
kuuluneet rowasti I. G. Snellman, puheenjohtajana, pastori F. I. Masalin,
I. G. Snellman.
W:ta 1899

Rahallista rahaa.

sen

.

.

.

.

75: 70
345: 07

Kertomus

Liv. Luterilaisen PyljDllllllihhistlitseil
toiminnasta w. 1900.

HllMtenliiilill,
Hämeen Tanomain

kirjapaino, 1901

Kertomus Pybäßoulutoiminnasta v.
Kokonainen wuosisata ou wierinyt

ajan loppumattomaan mereen, Tämän ajan kuluessa ou ihmiskunta jätti-

läisaskelin edistynyt kaikilla elämän
aloilla. Tästä edistymisestä un Paljon puhuttu ja suuresti sitä ou kiitetty,
Erityistä huomiota ja kiitosta ausaitsee myöskin yksi tärkeimmistä edistyksen ilmiöistä wiime Vuosisadalla,
19:ttä wuosisataa ou joskus hywillä
perusteilla kutsuttu lasten llikatlllldeksi.
Täuä aikakautena on nimittäin warsinkin kirkon ja koulun alalla paremmin
kuin ennen ymmärretty antaa lapsille
oikeutettu anoo ja asema ' ihmiskunnan

suuressa elimistössä.

Jumalan Sana tosin antaa meille
tässä suhteessa oikeita ohjeita ja Icsus
Kristus käsitti täydellisesti lasten suuren merkityksen sekä teroitti sitä usein
opetuslapsilleen. Mutta tässä samoin
kuin

monessa muussa

asiassa, jonka
lesus on ihmisille opettanut, kului Vuosisatoja ennenkuin

tää ja uskoa

hunut.

seu,

ihmissuku taisi täsitminkä lesus oli pu-

Aitana, jolloin kirkko oli melkein to-

konnan unhottanut suuren Mestarinsa
sanat lapsista, nousi oppiisämme Luter pontewasti maailmaan lasten uskonnon opetuksen ja kristillisen kaswatutsen parantamista. Itse hän kawi

etunenässä raiwnten tietä muille tässä
uudistustyössä. Herra oli lahjoittauut
hänelle lapsellisen mielen, niin että hän
niestarillisella lamalla saattoi, lapselli-

,900.

puhua lasten kanssa. Hau ou
myös antanut pysymän päämuodon
lasten kristilliselle opetukselle, Sepittämällä lasten wirsiä oiwalsi hän myös
laulun
waitututsen lapsen hengelliscn elämän elwyttämiseksi.
Protestanttinen kirkko on kyllä sittemmin jatkanut tätä työtä, mutta kun
lapsen usko ja luottamus Jumalaan
tuli harwiuaiscksi kirkol, täysiikäisissä
jäsenissä, poistui lasten opetuksesta
myös lapsitajuincn muoto.
Mutta suuri käännekohta tässä suhteessä tapahtui 19: wuosisadau alussa,

sesti

suuren

n

Rousseau, Pestalozzi, Grudtwig y.

m,

antoiwat koko wnosisadan kaswatusopille nnden suunnan, jonka pääwaatimuksena oli että meidän tulee lapsia
opcttaessllximc asettua lasten käsitys-

kannalle.

Kulunut tvuosisata on siis jättänyt
meille perinnöksi kalliin kokemuksen. Se
on opettanut meitä antamaan lapsille

suuren

arwou, sillä

se

on

osuttanut

meille niitä rikkaita taipumuksia ja kykyjä, jotka uiuailewat lapsen sydämessä
ja jotta meidän tulee kehittää oikeaan,
raittiiseen ja siunausta tuottamaan siurntaau.

Mutta kokemus kiiluneelta muosifadalta ei ole aiiluastaan opettanut meitä

se

tuntemaan korkeaa tehtäwäämme, ou
myös usottauut meille tien, millä tehtäwämme Varmasti ou meuestytoä. Tämä

tie on Kristus, sillä yksin

lesus

Kris-

tus woipi lapsessa oikein puhdistaa, te-
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ja säilyttää kasteessa saadun unden sydämen ja mielen.
19 wuosisllta on siis jättänyt meille
kalliin perinnön, josta meidän tulee
suuresti kiittää Jumalaa. Kiitollisuutta Jumalalle me kuitenkin parhaiten siten osoitamme että me hoidamtälle
me tätä perintöä niin, että
ja
sukupolwille
uudelle »vuosisadalle sen

hittää

se

tuottaisi

runsaan siunauksen.
*

Myös pyhäkoulu on saanut perinuöksi menneen wuostsadan kalliin kokcmuksen lasten kristillisen opetuksen ja
taswatuksen alalta. Siinä määrässä
kuin
omistaa ja hywäkscnsa käyttää
kokemusta, siinä määperittyä
tätä
myös
on cöistywä ja tuoträssä
tawa siunausta sekä lapsille että kodeille
ja opettajille. Ensimmäinen ja tärkein
ehto tässä suhteessa on kuitenkin että
tie Kristus on tullut pyhäkouluopetlajille kalliiksi ja rakkaaksi ja että he
itse kulkemat tätä tietä. Paljon löypyhäkoulutyy kuitenkin
opettajia, jotka eiwät woi tätä eusimmäistäkään ehtoa täyttää. Seuraus
tästä on ollut, että pyhäkoulu on paikkakunualla joutunut huonoon huutoon.
Sitä on pidetty epäsäännöllisesti ja
on lopullisesti kokonaan lakannut,
kun
on menettänyt uutuuden wiehatyksen.
Ainoastaan kristillismieliset. Herran
pyhän hengen »valaisemat henkilöt,
jotka eiwät uutuudesta eiwätkä ihinisten kunuian ja kiitoksen tähden, »vaan
rakkaudesta oivat antautuneet tähän
toiiueen, owat »nyös osottaneet kestä'

se

se

maassamme

se

se

Myyttä ja uskollisuutta. Mutta pyhäkoulutoimi ci waadi opettajalta ainoastaan kristillisyyden harrastusta ja
nskollisnntta waan myös taitoa. Papiston asiana on walwoa että air.oastaan wakawat ja kristillisyyttä harrastawat

henkilöt asetetaan

pyhakou-

lutyöhön, ja papiston tehtäwänä on
myös kehittää heitä toimeensa taitaMiksi. Jos sopimia henkilöitä ei löydy,
on parempi tyytyä muutamaan pyhäkouluun, kuin hankkia useampia, jotka
eiwät tarkoitustaan täytä.
Suurin osa maaseurakuntiemme pyhätouluista on järjestetty „Eero Hymarisen Käsikirjassa" mainitun suunuitelman mukaan. Pyhäkoulun tarkoitus on sen mukaan ensiksi olla lasten

hartllushctkcnä

ja

toiseksi lasten luku-

taidon parautajana. Pyhäkouluopettajan tulee siis tähän kahteen tarkoituknähden »valmistaa itseänsä. Ilman oikeata ohjausta ja Valmistusta
tekee hän itsensä pian syypääksi kahteen
erehdykseen. Hän moi
ensiksi hartaushetkeä pitäessään puhua
niin sywästi ja selittää niin waikean
tajuisesti päiwän cmankeliumitekstiä,
etteiwät lapset sitä ollenkaan woi käsittää ja itsellensä omistaa.
Toiseksi woi hän (lasten) ulkolrnuun
opettamisessa harjoittaa lapsia koneelliseen ulkolukuun, josta seuraa etteiiuät
lapset ollenkaan tai ainakin hyinin lvähän ym»uärtä»uät luettua. Mitä pyhäpäiwän e»vankeliumitekstin felittäiniseen tulee, löytyy maaseudulla ani
harwa pyhäkouluopettaja, joka kykenee
lapsttajuisesti ja hartautta herättämällä
tawalla »vapaasti sitä selittämään.
Sentähden onkin parasta noudattaa

seen

suureen

5

tässä suhteessa

Eero Hywänscn Käsi- j tuskokoustcn kautta epäkohdat pyhäkirjassaan antamaa neuwoa, että pykouluissa »vähitellen poistumat ja siten
häkouluopettaja kyselisi käsillä oleman onnistuu pyhäkoulutoimi yhä parcmewankeliumin sanaymmärrystä, täyttämin kalliissa ja korkeassa tehtäwäZsään.
en kyselemisen ohjeena lasten postilloita.
Kysymys: „miten ajattelematon ulkoluku on poistettawa?", oli keskusteluKuluneena wuonna 1900 on pyhäaineena Pyhäkouluyhdistyksen wuosikoulutointa jatkettu Suomen seuratunwiimc
kokouksessa
kesänä Mikkelissä. nissa entiseen tapaan. Arw. tuomioKysymys synnytti wilkkaan keskustelun,
kapitulein antamien tilastollisten tiejonka jälkeen yhdyttiin
tojen mukaan oli pyhäkoululasten luku
ponsilauseefen: ajattelemattoman ulwiime wnonna yhteensä noin 164,296.
loluwun poistamiseksi pidetään parEdellisellä wuonna 1899 oli niiden luku
haimpana keinona hawainto-opetus 158,602. Tästä käy siis selloille, että
raamatullisia kuluia käyttämällä lasten pyhäkoulutoimi Suomessa mahdolliensimäisellä kehitysasteella (wstas—7) sesti taas olisi wirkistymään päin, jos
ja mitä Vastaisella kehitysasteella ultilastollisiin tietoihin mahankin moi
koa luettawllksi annetaan, on luetun luottaa. Wielä löytyy monta
sisällystä lause lauseelta ahkerasti ja kuntaa Turun arkkihiippaknnnassa, wartarkasti kysyttälvä ja elämään sowisinkin Ahmenanmaan romastikunnassa,
tettawa."
missä pyhäkouluaate on Mielä hywin
Jos nämä edellämainitut epäkohdat >uähän jalansijaa saanut sekä paikoittulemat pyhäkouluistamme poistetuiksi, tain Pohjanmaan seurakunnissa ja
Lapin maan rajoilla.
ou pyhäkoulu
ottanut pitkän askeleen edistymiseen päin ja siten
pitänyt ja kartuttanut sitä kallista periutöä, jonkakuluneelta ivuosiIhdistyksen wuosikokous, 14:3 laasadalta olemme saaneet.
Mutta näiden epäkohtien poistamituaan, »vietettiin 3 %—% 1900 Miktarmitaan paljon uhrausta jarakkelissä. Ihteydessä »vuosikokouksen
papiston
kautta asiaan seurakuntien
kanssa pantiin toimeen jumalanpalwepuolelta. Kirkkohcrrain wirtatoiiuet
luksia sekä Mikkelin maaseurakunnan
Marsinkin suuremmissa ja wäkiritkaim- että kaupunkiseurakunnan kirkossa sekä
missä seurakunnissa omat niin moni- erityinen
kesPuoliset ja suuret, että heillä tuskin kustelukokouksia pyhäkoulualalle kuuenään on aikaa eikä woimia wapaehlumista kysymyksistä/ katekifatiooneja,
ulkona luonnossa hartauspuheita, lautoisen rakkauden toimeen, mutta
kunnan kappalaisen pitäisi sitä cnemlua y. m. Osanottajia oli runsaasti
mäu toimia näissä. Ahkerien pyhäsaapumilla, joiden joukossa oli toista
konlutarkastuZten ja opettajain harjoi- sataa pyhäkouluopettajaa. Moni heistä

seuraamaan

seura-

maassamme

armossa

seen

seura-
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oli saanut matkarahaa kotiseurakin!-

(!.

Pieniä kertomuksia

lapsille,

Wihko

naltaan.

I, tzinta 5 p.

Dhdistyksen äänenkannattajina owat
kuluneenakin wuonna olleet: „Pyhäkoululehti", Lasten Pyhäkoululehti" ja
„Baiuens Söndagsblad", jotka niinkuin
ennen owat ilmestyneet kerran huikandessa ja joiden kustantajana on ollut
Pyhäkouluyhdistys itse, sekä toimittajana yhdistyksen yliasiamies p:ri Nob.
vernberg.
Wiime wuonna toukokuusta asti

7. Jeesus siunaa lapsia 2:nm painos.
Hinta 2 p.
Gdistääksensä pyhäkouluissa raamatun historian hawannollista opetusta

owat

lehdet

ilmestyneet

Hämcenlin-

linnassa, johon yhdistyksen yliasiamies-

kin on muuttanut. Lehtien tilaajamäärä oli wiime »vuonnakin kaswamassa. Pyhäkoululehdcllä on ollut
noin 1,800, Lasten Pyhäkoululehdellä
noin 3,800 ja Barnens Söndagsbladetilla noin 900 tilaajaa. Sitä paitsi
painettiin erityinen joulunumero Lasten Pyhäkoululehdcstä ja Barnens
Söndagsbladetlsta yhteensä 12,000
kappaletta.

Jhdistyksen kirjawarastossa löytywät seuraamat kirjaset:
1. Auwincn, Pyhäkoulun merkitys
seurakunnan palweluksessa. Hinta 10 p.
2. Emilia, Pyhäkoulu eli Lasten
hartaushetki jokaSuomen kylään, 2:nen
painos. Hinta 15 p.
3. Hywännen, Eero. Käsikirja Maaseuraknntiemme pyhäkouluille, 3:mas
painos. Hinta 30 p.
4. Ussiug H. Pyhäkoulun oikeus
ja tärkeys, Esitelmä Pohjoismaiden
4:sfä pyhäkoulukokonksessa Tukholmasfa w. 1895. Suomennos. Hinta 10 p.
5. Florence M. Reid, Kiinalaiset
lapset kodissaan. Suomennos. Hinta

sp.

raamatullisten kumien awulla on yhdistys hankkinut Saksasta myytäwäksi
20 sarjaa:

8. Kaiserswcrth'in Konluluwaraa-

mattu, fifältäen' 41 selwää 31 cm. korkeata >a 26 cm. leweätä kuwaa sekä
wanhasta että uudesta testamentista.
Hinta 10 mk.
Muiden kustannuksella toimitettua
pyhäkoulukirjallisnutta on tietoomme
tullut seuraamat:
Toisen Vuosikerran ewaukeliumitekstin
käsittelyä warten kirjoittanut M. E.
Ilmestynyt Iywäskyläsfä K. I. Gum-

meruksen kustannuksella.

Kuwia",
Kuwateos
ja uuden
69?
hienoa,
wanhan
käsittää
testamentin tekstiä walaisewaa kuwaa.
Samoin Gummeruksen kustannuksella Iywäskyläsfä.

Pyhäkouluyhdistyksenyliasiamiesp:ri
Rob. Hernberg on wuoden kuluessa
53 seurakunnassa:
käynyt
Oulussa, Kempeleellä, Limingassa,
Kokkolassa, Pietarsaaressa, Kruununkylässä, Waasassa, Forssassa, Tyrwännössä, Urjalassa, Wiipurissa, Anjalassa, Turussa, Huittisissa, Punkalaitumella, Alastarossa, Hämeenlinnassa, Orimattilassa, Artjärwellä,
LapträskiZsä, Myrskylässä, Liljendalissa, Pyhtäällä, Ruotsinpyhtäällä, Lo-

seuraawassa
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Miisassa, (2:fi kertaa) Pernajassa, Mynämäellä, Karjalan kappelissa, Mietoisissa, Nousiaisissa, Maskussa, Lemussa, Taiwassalossa, Wetelissä, Kälwiällä, lepualla, Laihialla, lurwassa,
Öswermarkissa, Nerpiössä, Kymissä,
Längelmäellä, Wesilahdessa, Rautalammella, Wesannolla, Keiteleellä, Pielawedellä, Maaningassa, Kerimäellä,
Pieksämäellä, Haukiwuorella, Mikkelissa, Kymin tehtaalla.
Muutamissa näistä oli pantu toimeen Varsinaisia pyhäkoulujuhlio> nimittäin Oulussa, Hameenlinnassa, Lapträskissä, Nousiaisissa, TaiwaZsalossa,
Längelmäellä, Wesilahdessa, ja Kerimäellä. Toisissa taas Vietettiin pyhäkoulujuhlaa yhteydessä pakanalähetysjuhlan kanssa nimittäin Wetelissä
ja Kymissä. Kälwiällä pidettiin pyhäkoulujuhlaa kontrahtikokouksen yhtey-

dessä.

*

Paikallisyhdistyksiä on kuluneena
wuonna yhdistyksellä ollut 7 nimittäin
Haminassa ja Vehkalahdella, Lahdessa,

längelmäellä, Ruokolahdcssa, Mikkelissä, Kymissä ja Keiteleellä. Kaikista on

tullut Vuosikertomukset. Ne seuraamat
tätä »vuosikertomusta eri liitteenä.
*

*

Kuten edellisinä Vuosina olemme

nytkin

tuomiokapitulein suosiollisella
»välityksellä saaneet Vastaanottaa pyhäkouluja koskewia tilastollista tietoja
eri hiippakunnista. Nämät tiedot,
ta seikkaperäisemmät taulut jäljempänä
owat nähtäwinä, osottawat että w.

1899 oli Turun aiktihiippaknnnassll
1,604 pyhäkoulua, 2,797 pyhäkouluopettajaa ja 34,148 pyhäkoululasta;

Porwoon hiippakunnassa w. 19001,694

pyhäkoulua, 2,766 pyhäkouluopettajaa
ja 34,700 pyhäkoululasta; Sattumiinnan hiippakunnassa
wuonna
3,175 pyhäkoulua, 6,026 pyhäkouluopettajaa ja 63,935 pyhäkoululasta
sekä Kuopion hiippakunnassa 1,592 pyhäkoulua, 2,665 pyhäkouluopettajaa
ja 31,513 pyhäkoululasta. Koko Suooli siis näiden tietojen perustuksella olemassa 8,065 pyhäkoulua,

samana

messa

14,254 pyhäkouluopettajaa ja 164,296

pyhäkoululasta.
Nämät numerot, jotka kuitenkin eiwat ole aiwan tarkkoja, osottamat selwästi, että Suomessa jo kaikkialla
kannatetaan ja Virkeästi paikoittain
etenkin Sawonlinnan hiippakunnassa
tehdään työtä pyhäkoulun alalla. Paljon on kuitenkin Vielä niitä paikkoja,
joissa lapset eiwät Vielä
nauttia
pyhäkoulutoimen siunausta, paljon on
niitäkin, missä pyhäkoulut kykenewien
ja asiaaharrastawien puutteessa owat
lamauksissa. Jhdistys toiwoo wastaisuudessa yhä tehokkaammin woiryhtyä niitä epäkohtia poistamaan, joita wielä löytyy pyhäkoulus-

saa

wansa
samme. Luottaen Kaikkiwaltiaan apuun

japyhäkouluystäwain suosiolliseen myötäwaikutukseen onkin pyhäkouluyhdistys tänäkin uutena wuonna ja Vuosisatana taas alkanut Vaikutuksensa.

Keskusyhdistyksen johtokuntaan Helsingissa owat kuuluneet: allekirjoitta-
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nut Arkiaatteri O. A. G. Hjelt puheen-

iohtajana, kansakoulujen ylitarkastaja
A. W. Floman warapuheenjohtana,
tuomiokapitulin asessori A. W. Lyra,
Sotarowasti A. Lönnroth rahastonhoitajana, kansakoulujen tarkastaja,
maisteri A. Haapanen, pastori A.
Wallenius, allekirjoittanut pastori Rob.
Hernberg, opettajatar neiti H. Granstedt jakoulunjohtaja neiti W. Laurell,
Näistä owat erowuorossa: arkiaatteri O. A. E. Hjelt sekä neidit H.
Granstedt ja W. Laurell.

Olemme tässä ainoastaan muutamin pääpiirtein luoneet silmäyksen
pyhäkoulutyön »vaiheisiin kuluneena
wuonna.
Kaikkiwaltiasta Jumalaa me kiitäwme, että Hän wäkewällä kädellään
on tukenut ja armollansa on siunannut maamme pyhäkoulutyötä. Harras
toiwomme on että armosta rikas taimaallinen Isä herättäisi yhä
paa rakkautta ja lähettäisi yhä enemmän työwoimia tälle tärkeälle työmainiolle.

suurem-

Pyhäkouluyhdistyksen johtokunnan pnolesta:

G. A. G.

Nol>. Hernberq.

PybäKoulutilastoa.
Turun arkkihiippakunnassa
Rowastilunt»

Turun tuomio

!.

row.

Kouluja

10. Waasan ylä .
11. Pietarsaaren .
12. Lapuan. . .
13. Kokkolan . .

57
88
73
51
85
299
110
40
161
95
89
254
202

Yhteensä

1,604

...

2. Mynämäen. .
3. Weymaan . .
4. Porin alinen .
5. Porin t)lä*) .
6. Tnrwään . .
7. Perniön. . .
8. Ahwenanmaan

9.

Waasan alinen

Porwoo»!
1.

tuomio row. .
Helsingin . .

2.
3.
4.

litin.

...

Hollolan. ' . .
Jämsän...

5.
6. luwllskyläli . .
7. Tampereen. .
8. Hattulan . .
9. Hämeenlinnan.
10. Raseporin itäin.
11. Raseporin länt.

;)

127

115
156
60
130
709

172

40
358
140
111
336
343
2,797

Nowastikuuta

1.
2,224 !
1,783 I 2.
2 354
3.
995
4.
1,846
5.
4,674
6.
1,775
7.
505
8.
4,^88
9.
2,957
10
1,526
11.
5,175 ! 12.
3,346 [ 13.
14.
34,148

Kouluja

Sawonlinnan
tuomio row.

luwan

.

.
.

.
.

Heinolan

.

.

Haminan

.

Mikkelin.

Lappeenrannan
Wiipurin

.

.
.

.-

Muolan
Käkisalmen.

Jääsken.

.
.
.
.

323
215
270
105
282
163
259
174

126

360
Kurkijoen
'9B
Sortawalan . 152
Ala-Karjalan . 232
M-Karjalan . 316
Yhteensä 3,175
.
.

Opettajia Oppilaita

508
348
515
135
538
839
550
370
"58
577
510
218
457
703
6,026

5,142.
3,644
5,097
1,487
4,653
3,946
4,822
4,921
3,379

4.494

4,496
2,963
6,271
8,620

63,935

w. 1900.
Kuopion hiippakunnassa w< 1900.

66
144
121
195
144

331
309
130
142
77
35

Yhteensä ~694

nassa
leen.

Sawonlinuan hiippakunnassa w. 1900.

Opettajia Oppilaita

hiippakunnassa

Porwoon

w. 1899.

99

173
252
398
193
527
448

257

243
103
73
2,766

1,80;
3,183
2,464
4,479
3,112
6,462
5,116

1

34,700

tuomio row .

2. Raahen.
3. Kajaanin
4. Kemin
5. Kalajoen
6. Oulun

.

.

.

.

...

2,520

3,647
1,204
713

Kuopion

.

.

...

v. Lapin

:

.

.

.

Yhteensä

782
121
228
31
256
139
35
1,592

Yhteensä toto ,nllllssaB,o6s

1,233
216
280
66
539
250
81

20,095
2,106
2,252
688
3,953

2,665

31,513

2,217
202

,

14,254 164,296

Kun Turun tuomiokapitulista ei ole saatu pyhäkouluista Porin ylä rowastiluutilastollisia tietoja, on wuoden 1898 tilastolliset tiedot merkitty uudel-

wuodelta 1899
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Paikallisyhdistysten vuosikertomukset.
i.

Hamina—Wehtalllhden pyhäkouluyhdistyksen wuosikertomus,se» kuudennelta toimiutawuodelta 1900,
Jhdistyksen johtokuntaau ou wuoden kuluessa kuulnuilt allekirj, puheenjoht, ja pastori A, Taube kirjurina setä
sainat henkilöt kuin edellisenä muonita.
Opettajien harjoitnstolontsissa, joita
on pidetty 9, on käynyt milloin suurempi, milloin wähcmpi määrä opettajia, keskimäärin noin 14, setä muitakiu pyhäkouluu opettajia. Meuettely
on niissä ollllt
tnin ennenkin, ja
papit owat
niitä johtaneet,
paitsi wuoden lopulla, jolloiu pastori
Taube on sairauden tähden ollut estettyna olemasta niissä läsnä.
Pyhäkouluja on wuoden tulncssa ollut 34 eli samat kuin edellisenäkin
wuonna toimessa, ja oppilnideu hitumäärä on niissä ollut lähes 1,000.
Epäsääuuöllisyyttä koulunkäynnissä on
hawaittu ja tarkastusmatkoilla nuhdcltu. lunolla, rattaudellll ja ahkcruudella owat opettajat hoitaneet tointaan, ansaiten siten liitoksen yhdistytja koko seurakunnan puolesta. Erittäin on Haapalan piirin opettaja Inho
Hietala mainittawa, hän kun on pitänyt koulua jota suumnitai wuoden nm-

sama
wuoroonsa

sen

pceu.

Pyhäkoulujuhla luietettiiu 2:na heluutaipäiwäuä. Tähän oli paljon tmikokoontunut, ja lapsille puhui wapaaherra K. A. Wrede.

saa

Siunausta on warmaankin tämä työ,
jolle Herra ou itsensä titnnustanut, tuottawa, ja Hänelle kiitos auuettakoonfrn.
Dhdistyksen puolesta:

lul. Noschier.
11.

Lahdesta.

Lahden Pyhäkoulut uwat Jumalan
awulla toimineet niiiikuiu ennen.
Jhdistytsen toimikunnassll on wuodeu ajalla ollut pastori H. Wiuter,
maalari M. V. Heinonen ja rouwa C.
Heinonen, einäntä Ida Pippo, rouwa
M, Johansson, neiti H. Tuiwola ja
warajäseuenä K. Nopsaueu.
Jhdistytsen alueella cli Lahden sendulla on toiminut 4 pyhäkoulua. Opettajia on ollut 8, ja oppilaita 260.
Lahden kauppalan yhteisestä tassasta on yhdistytselle lahjoitettu 50
markkaa.

Tuloja on yhdistyksellä ollut 134
66 pen. ja menoja 40 mk,, siis
jäännös 94 mk. 66 pen.
Lahdessa H p:nä Tammikuuta 1901.

mk.

M. B. Heinonen.
111

Längelmäeltä.
Längelmäen py h ätouluy hd istykseu
wuosikertomus wuodelta 1900.

12

Kuluneena

wnotena on pyhäkoulutyö

seurakunnassa jatkunut entiseen tapaan,
Sama päämaali,
sisältö ja muoto
on
wallinnnt
nyt tuin
toiminnassa
ennenkin. Jumalan tunteminen ja uskonelämän herättäminen pienokaisissa
on ollut korkeimpana silmämääränä;
sitä lähinnä on painoa pantu puhtaan
sisäluwuu oppimiseen. Sen mukaan
kuin Herra on monnia, rakkautta ja aikaa opettajille suonut, ou pyhäkoulua
pidetty paikoin yli wuoden, mutta myös
uuihemmänkin aikaa. Näin on hiljaisundessa Herraa palweltu 12 pyhäkönkussa, joissa 25 opettajaa on pappeina
hengellisiä uhreja uhrannut, jotka, toiwon mukaan, omat Jumalalle Icsuksen Kristuksen kantta otollisia olleet,
1 Piet, 2: 5, 9. Ilm, 1: 6. Seurakuntana näissä tilaisuuksissa on ollut,
paitsi joku määrä wanhempia ihmisiä,
205 lasta, joista toiset owat käyneet
säännöllisesti koulua, mutta toiset cuemmän tahi wähemniän laimeasti. Kun
kaikista kouluista ei ole kertomusta auucttu, niin lisääntywät edellämainitut
luwut wielä muutamalla numerolla.
Jhdistys on pitänyt wilodcn klllu4 kokousta. Osanotto niihin on
ollut ylipäänsä laimea.
Jhdistys ou perustanut itselleen tirjaston ja määrännyt sitä Marten nyt
ensi aluksi luaroistaan 'lOO markkaa.
Kirjasto tulee sisältämään pyhäkoulua
koskemaa kirjallisuutta, etupäässä
moista, jota opettajat woiwat täyttää
pyhäkoulnnpidossa apunaan. Laulun
harrastuksen edistämiseksi japaremman
taidon saawuttamiseksi siinä, on
kunnan lukkari tarjoutunut antamaan
pyhäkoulun opettajille opetusta laulussa.

sen

sama

essa

sem-

seura-

Tänäkin muunna kustansi yhdistys
kahdelle pyhatonluopcttajlllle tällä
kertaa H, Helanderelle ja K, Wigren'wnpaan matkan ja päimärahan
illc
Pyhätonlnkokontscen Mikkeliin, Tällainen uhraus kantaa mannaankin hyötyä pyhäkoulutyölle paikkakunnalla.
Heinäkuun 29 p:nä pidettiin Pyhäkoulujuhla. Kaunis ilma suosi juhlaa,
johon oli kokoontunut erittäni runsaasti
kansaa, m, m, myöskin yliasiamies pastori R, Hcrnbcrg. ' Useita puheita pidettiin ja pyhäkoulun kallista asiaa
wlllllistiin,. Erityisesti inainittakoon
päiwän ohjelmasta nutuutcua lasteujumalanpalwelus, joka kirkossa pidetdettiin alttaritoimitntsella ja saarnalla.
Saarnan piti pastori Heikki Ekman
Helsingistä, Lapsia olikin kernmitynyt
koko joukko opettajllinsll >saattamina.
Paljon oli myöskin aikuista mäkeä
pnwilla. Mieltä wirkistäwä oli päiwän työ, ruumis ja henki sai räminJumalalle kuunia ja ihmisille
tonsa

saa-

rauha,

Opettajia Marten on yhdistyksen maroilla edelleenkin tilattu 15 wuositertaa Pyhäkoulu- ja Lasteupyhäkouln-

lehteä.

Jhdistytsen

esimiehenä

on ollnt kirttirjnrina
ja raEkroth;
töherrä
hastonhoitajana on toiminut allekirjoitA, E,

tanut.

Jhdistytsen

rahatili osoittaa

tuloja

232 mk, 40 Penniä, menoja 87 mk, 55
p,, joten säästö
tiliiu tekee 210 mk, 55 penniä.
Längelmäellä 21 p, jouluk, 1900,

seuraamaan

K. K. Kallio.
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IV.

Toimikunnassa

Nnotolahdelta.

Mokolahden

Pyhakoulu-Paikällis-

yhdistyksen wuosikertomus w, 1900.
Pyhäkouluja ou 124, Opettajin
näissä kouluissa on yhteensä 138, Kouluissa käypiä lapsia on 917.
Wakinaincn yhdistyksen kokous Huhtik,n,n 7:nä päiwänä
walitsi rahasto»
ja kirjastonhoitajaksi p. f. o. Matti
Peltosen, joka toimi awmiaiseksi tuli
pastori O, W, Sohlman'in täältä pois
mnuttmnisen tähdeit ja samalla antoi
kokous tiliwapauden pastori O, W,
3ohlmnu'ille,
Kokous 17:nä päiwänä Kesäkunta päätti antaa jollekin
pyhnkonluopettnjnlle yhdistyksen kassasta matkarahaa 15 markkaa pyhätonlnjnhlalle, Mikkeliin 30 Päiwänä Kesäknntn —1 päiwänä Heinäkuuta ja
tnalla walitsi kokous p. k. o, Mattt

ei ole muita muutoktapahtunut.
sin
Säästöä edelliseltä titiwuodclta yh-

teensä Smk, 440: 62.
Rahaa tilittäjäu huos-

tassa tulemaan tiliin Smk, 95: 55
Smk, 355: 70
Kirjasto
Säästöä yhteensä , , Smk, 451: 25
Wuodcn tuloilta jamenoista en moi
yksityiskohdissa kertoa, koska tilittäjä ci
ole niitä eri postissa tilittänyt; waan
kassa un lisääntynyt kaikkiaan tiliwuodessa Smk, 10: 63.
Nnokolahdella Tammik.
.

Näin tehdyksi todistaa:

Oflar Amsn.

Jhdistyksen puheenjllhtaia.

sa-

Peltosen sinne

saar-

tnrtoitntsesta, maisten T, Helenius:

lasten wanhempain ja opettajain toisiensa kehittämisestä ja tilkeinisesta, sekä

p, k, o. M, Hintsanen piti puheen ja rowasti O, Aureu
kunnan

V.

menemään.

Vuosijuhla pidettiin 12:,iä päiwänä
<H!okunta, joka alotettiin lasten
nalla kirkossa. Saarnan piti pastori
F. H. Snellman. Juhlaa jatkettiin
Mnstikknniemellä, esitelmiä pitiwät: toimikunnan tirjuri: hytoäntekcwäisyydestä, p, k, o. M, Peltonen: juhlau

tnwnssa

Päätti juhlan sydäntä lämmittämällä
puheella ja rukouksella,

Pyhäk, opct.
Matti Kokkoncu johti laulua.
Hnrjoitustotouksia opettajien kehittämiseksi tm' pidetty kerta kuukaudessa kirkulla ja samoin syrjäkylissä.

5 p:nä 1901.
M n t t, W i l k ko.
Tllinnkunnlni kiljun.

Mittclistii
Kertomus pyhäkouluista Mittclin
rakunmssa 1899-1900.

seu-

Pyhäkoulujen luku wiimcksi tehdyti
lastun mukaan on 63, 2—3 koulua
suurimmissa ja 1 koulu pienemmissä

lnkutintercissä.

Opcttlljia näissä kouluissa on yhteensä 160 miehiä sekä musia, .I—4
kussakin, sitä myöten kun halullisia ja
kyteuewiä paittntnunasta. on löydetty.

Kouluissa käypiä lapsia on noin
1,100, jotta eiwät kuitenkaan kaikki ole
säännöllisesti käyneet, mitkä puuttuman
halun, mitkä taas puuttuman waatetlitsen wnoksi talwisllitana. Parempia
kouluja pidetään säännöllisesti pian
jota snunuutai, heikommassa käydään
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toisin pyhin, Muutamissa harwoissa ei
ole kesällä pidetty, josta epäkohdasta
on rakkaudessa hnomautcttn.

Opetns-jätjcstys un edelleen ollut:
Rukous wirren roeifuirn keralla, sununntai-tctstin selityn, lyhyempi tai laweampi opettajan kykyä myöten, Piplian historian jakatekisnius-lätsyn knu-

selittäwien kysymysten kanssa,
sisaluwun harjoitus ja tirttowirsien

liistein

laulu, toraali-nnrsikirjan ja kanteleen'
awulla, tai ilman näitä opctusteiuoja
opettajan korwannotin mukaan, Lasten ijän mukaan on -1 tahi 3 läksykuntaa. Täten koulunpito leimallisesti
kestäätin 3—4 tuntia, tietysti tarpeellisilla lomilla tuntien mälillä.

Kaikissa pyhäkouluissa ou myös olemassa luähäilten kirjasto opettajien opetlisty'yn kehittämistä Marten, johon
tietohnluiset opettajat itse omat hanttineet lisiä, Qcrään lahjoituksen katitta
on tänä lvlioilua kirjastojen lisäksi saatu
36 kapl. M, Vriksson'in opasta Zlinmuitai-kouluopettajille, 2men tai 3:Mas
wuosikerta, jir 10 kapl,

fiilDtn" kansii» sidottuja. Ia yhä öuem»täu aiotaan lisäyksiä

Pyhäkoulutassa
ja tulee

se

tehdä.

ou myös alulle saati:
pysywäksi sitten kun eräs

hytuäutahtoine» mies lahjoitti siihen
1,000 markan pääoma», jonka korot
muosittain täytetään. Näillä y, rn. Maroilla ou haukittu opettajille yllä rnai-

nittnja upetuskirjoja, muiden

muassa

myös täuä muoteua 40 kapi. Pyhä-

koululehteä, sekä köyhemmille lapsille
lukukirjoja, joko ilmaiseksi tahi halwalla

hinnalla.
Harjoitustutoutsia

pyyätoilluopetta-

jieu keyittätuistä warten ou sääiiiiölli-

scsti pidetty noin kerta kuukaudessa pitäjän tumassa lauantai- ja sunuuutaiilluin, 3—4 tuntia kerrallaan. Näitä
owat kaikki papit edelleen mieluisasti
johtaneet. Näissä harjoitetaan ewcrnkeliumi-tekstin, piplian historia» ja tatetismon selitystä, ynnä laulua ja keskustelua. Mitkä opettajat näissä ahterästi baywät, oioat uähtämästi edistyneet ja Virkistyneet taidolla toimimaan. Näitä on jo ihastlittaiua >unliojoutto. Ne taas, jotta Harmoin
puwat, jäämät jotenkin olkinaiselle tannallensa, eikä niistä paljon hyötyä ole,
eiwätkä kestäkään monta wnotta ammatissaan. Opettajien persoonallisuuteen on näissä, kuten »niissäkin tilaislinksissa, koetettu kastuattawasti toaituttaa, Hytvän tehittätvän tvaikntutsen tuhoomme myös tänä kesänä täällä
pidetyn Pyhätuulu-yhdistykseu wuosikokoilkseu tehnee», sekä meikäläisiin että
nmista seurakunnista tänne saapnneisiin opettajin!, koskapa lvirkistylieinä
ja tyytytoäisinä liäyttimät eroawau.
Pyhäkonllm tarkastuksia o» myös
tänä wnotena pidetty kesäsi» ympäri
seurakuntaa 40 lukukiukereissn, pyhäilluin likisemmissä, ja arkipäiwiuä pitkillä pohjilla, joissa seurakuntalaiset
kyyditsewät tarkastajaa kylästä kylään,
Myös talwistlla lukusijoilla ou tie-

saa-

tysti pyhäkouluasiasta puhetta pidetty.
Kaupuugiösa o» myös yksi pyhäkoulu

ohjelmalla, Siihen o»
säätyheukilöitäkiu
opettajiksi, ja
saatu

samallaisella

oppilaina ou enimmäkseen ollnt kansaläpikäyneitä poikia ja tyttöjä.
Mikkeli, marraskuin! -li p':nä LBOO.

kouli,»

V. Sarlin.
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sinä tilattu hengellisia kirjoja jn

VI.

inalchtin.

Ohmista.
Pyhäkouluyhdistyksen wuositeitomus

Kymistä w:ta 1900,
Pyhätunluyhdisiys Kymissä on ullnt waituttamassa saniassa järjestytfessä tuin tähänkin saakka. Pyhätönluja on ollut waikuttamassa 30 paitteillä. Niissä on työskennellyt 80 opcttajaa ja oppilaita on ollnt 1,000 sentulville. Pienemmissä kylissä on 1
koulu, unitta suuremmissa 2 ja 3: opettajain lukumäärä kussakin koulussa on
etupäässä riippunut lasten luwusta,
niin että muutamassa koulussa on ollut
1, toisissa 4, 5 jopa 6:kin opettajaa.
Korkein määrä oppilaita on ollut Hallau sahan pyhäkoulussa, »im: 150.
Koulujen tarkastuksia on pidetty pitkin wuotta, raamatun selityksiä kesällä:
sekä opettajain harjoituskokouksia kerta
kuussa, paitsi joiilu-, tammi- ja helmi-

kuussa.

Jhdistykseu wuosijuhla loietettiin 7:na

sunnuntaina Kolminaisuuden

päiwästä

(eli 22 p:uä Heinäkuuta 1900.)
Zilloiu oli myös saapumilla pyhäkouluyhdistykseu yliasiamies hra pastori Robert
Hernberg, joka lapsille pililkehoittawau
ja mieltä ylentäluä» puheen, setä kyseli

lapsilta luetun tekstin johdolla, l'ap=
sia oli koolla paljon. Tutkinnon loputtua lauloiwat lapset hengellisiä lauluja, ja juhla päätettiin rukouksella ja
Herran siunauksella ynnä loirren warssyllä:

loppuwärssyä weisattaessa tmi-

nettiin kolehti Pyhäkouluyhdistyksen hy-

Rahastonhoitajan tilin niiltaan on
yhdistyksen käytettäwänll ollut waroja

seuraawaisesti:
s)

h dis

ty

kfen rahasto:

Wastattllwaa:
Kirjawarnja säästössä edellisiltä wuosilta
585:
Pohjoispanlissa 345:
Sortoja nostettu, , , 12:
Myyty kirjasia, , , ,
2
Myyty 6 pyhäloulnleht.
5:

Rahaa

43
07
53
15

Yhteensä

930: 50
14: 68
5:
950: 18

Wcistattawllll: menot
Pyhätoululehdistä, ,
Päiwatiijoja

,

25:

,

5: 65
10: 50

Aamuruskoista....
Jäännös ensi tiliin

Pohjoisin, pant. 300:
Tiliutet. tykönä kassassa 20: 75
Pyhäkonlnlehdistä, . . 5:

41: 15

Rahaa

320: 75
5:

Yhteensä 950: 18
Kymissä, Joulukuun 13 p. 1900.
(i. G. P i hlai en.
Tili luettiin ja hywäksyttiiu Kymin
pyhäkouluyhdistyksen Vuosikokouksessa
16, 12, 1900,
Todistaa I. G, Znelllnan.
Nyt kun yhdistys päättää 10:ueu
waikiitusioiiotensa, on yhdistyksen rahastonhoitajan lvälitytsellä tällä ajalla
ostettu monen tuhannen markan edestä
hengellistä kirjallisnntta: mielii sitten
on rahaa kassassa: 325: 75,
Elon
kylwön, mitä täHerra siunatkoon
mäntin työn kantta on hiljaisuudessa
»

sen

waffi.
yhdistyksen rahastonhoitaja» wäli-

kansaamme

tyksellä on,

kuuluneet: row. I.

samointuiuedettisiiiäkiu wuo-

sano-

kylmetty.

Toimiknntanu

oluat

wnuden kuluessa

W. Snellman, pn-
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heenjohiajana, pastori F. I, Masalta,
wak. jäsenenä, kanttori E, G, PihlaiNen> rahllötonhoitajana ja kirjurina,
tal, Taneli Wanhala, tal, Taneli Simola, tal, Sylwc Parila ja työmies
Tuomas Marttila, jäseninä,
Toimikunnassa tulee edelleen olemaan seuraawaiscsti: row, I, G, Snellman, puheenjohtaja, p:ri F, I, Masaliu (raakin, jäsen), p:ri Emil Aarnio,
jäsen, työm, Tuomas Marttila, jäsen,
tal, Taneli Simola, jäsen, tal, Taneli
Wanhala, jäsen, työmies PaaraoSawolaincn, jäsen.
Kymissä 16 p. Joulukuuta 1900,

I. G. Snellman,
r:ti.

VII.
Keiteleestä.

Vuosikertomus, luettu Keiteleen Sunuuutaikouluyhdistykseu rauosijuhlassa 7
pmä

Heinäkuuta

1900,

Snnnuutaikoulnjen toiminnassa ei
sitte wiime rauosijuhlan ole sanottaraampia muutoksia tapahtunut, Wiimeksi
kuluneena - kesänä ja syksynä pidettiin
tarkastuksia kaikissa kouluissa, jotka
yleiseen oliraat tyydyttämässä kunnossa.
Opettajain muutoksia on tapahtunut
muutamia; useimmat »vanhemmat opettajat oraat kuitenkin pysyucct toimesmessaan, joka on tiitettäraä ja toast'edeskiu päiu toiraottaraa. Opettajia on
nykyisin 37, kouluja 21 ja oppilaita
720. Länsi-Hannulan kouluista un yksi

opettajain puutteen tähden lakannut toi-

mimasta, niin että Hannulan kylässä

nykyisin on ainoastaan 2 koulua, LteläSulkawajärwcu kylässä on tullut yksi
koulu lisää. O» toiwottawa, että nuoria miehiä ja naisia yhä euemmäu antautuisi tähän työhön, jota, jos uöyryydcssn ja rukoukseu hengessä teh-

se

dään, tuottaa runsaasti siuuausta sekä

oppilaille että opettajille.
Sunuuntllitoulu-opettajain kanssa ou
pidetty teskustclukokouksia wuudcu ajalla
yhteensä, 6 kertaa. Näissä on Naamatuuhistorian kertomuksia lyhyesti läpi
käyty ja tutkisteltu. Suolatpa ra aa»
olisi, ,että opettajat ja ainakin ue, jotta
lähempänä kirkkoa asumat, lukuisammin
sanpnisiwat näihin kesknstelukotonksiin,
jotta simakin suhteessa oraat hyödylliset, että ne raaituttaraat wirkistäwää
yhteistunnetta opettajissa. Jumala antllkoon Keiteleen sunnuntaikouluille ja
niiden työlle runsaasti siunausta!
Suuuuntllitoututassau raaroilla ostettiiu jouluksi ra, 1999 sunnuntaikouluoppilasten joululehti „loulusanoma
lapsille" 200 • kappaletta. Taraaumnkainen lasteujuhla pidettiiu kirkossa Heiuäkuuu ensimäiscnä lauwautaiua, Sunuuntaitoulutarkastuksissll ja niiden yhtehdessä pidetyissä raamatlmselitytsissn
on koottu niiukniu ennenkin kolehtia,
joilla suuuuntaikoulun menot on saata
uu 7 ftmä Heisäästöäeusi tiliin 8 mk. 75 p.

suoritetuiksi. Kassassa
uäk, 1900

Keitele,
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Mä Heiuät. 1900,
Osk. Wilh. Snellman.

Kertomus

Gw. Jutenlllijsen PAlillnuluMilztykjlen
toiminnasta

w. 1901.

H än» e e nlin na,
Osakeyhtiö

Hämäläisen kirjapaino,

1802,

totini Si. lilmlchii %MMtosty.
st!! tiiniinmiti unionin 1901.
Luonnossa taistelemat elämä ja kuolema alituisesti keskenänsä.
Toisin
ajoin on elämä edistymässä ja kuolema

taantumassa, toisin taas

päinwas-

toin. Luonnossa oleman elämän cdistymistä huomaamme felwästi keskellä
kesää, jolloin luonnon kauneus on ihatummallaan. Kohta sen jälkeen alkaa
tämä elämä taantna. Jo syksynä puhuwat kellastuneet lehdet ja kylmät
tunlet woimakkaasti kuolemasta ja tur°
meluksesta. Löytyy kuitenkin elämä,
joka ei
eikä joudu ajallisen kuo°
lemau häwittäwän mallan alaiseksi.
Tämä elämä on se hengen kipinä,
jonka Jumala on puhaltanut
ihmiseen
ja jonka kautta ihminen on saanut
kuolemattoman sielun. Taiwas
ja maa hukkumat, ruumiimme ja maalliset tawaramme turmeltumat, mutta
sielumme elää ijaukaikkisesti. Mutta

sammu

tietämättömyys ijankaikkisuudesta, tu°
leeko se meille onnelliseksi tai onnettomaksi, synnyttää kuitenkin heränneissä
sieluissa lewottomuutta ja matamaa
murhetta. Vasta silloin haihtun murhe
mielistämme ja rauha ja ilo täyttää
sydämemme, kuu warmasti tiedämme,
että kuolematon sielumme siirtyy kerran

autuaalliseen ijaukaikkisuuteen. Elämä
tmmo tästä onnellisesta ijankaikkisuudesta syntyy meissä ja elähyttää meitä
silloin kun täällä maan päällä eläinme uskon yhdeydesfä Jeesuksen

Kristuksen kanssa, sillä Hän

on

wakuuttanut: „Minä olen ylösja elämä, joka uskoo
minuun, hänellä on ijankaikkinen elämä".
Jos nyt itse olemme löytäneet elämän jet autuuden Kristuksessa, niin
toimomme että kaikki ihmiset tnlisiwat
samasta onnesta osallisiksi kuin me.
Meissä syntyy nyt suuri halu saattaa
onnettomat ihmissielut Kristuksen tykö.

nousemus

Meille

amaantuu

suuri tehtäwä

ja

laaja työwainio. Näemme ympärillämme tuhansia ihmisiä, pieniä ja suuria,
nuoria ja wauhoja, jotka eiwät wielä
tunne antuuttll Kristuksessa, Kaikki
tarwitsewat he Kristusta ja hauen armoaan, sillä kaikki omat syntisiä. Kuta
aikaisemmin he tulemat hänen tykönsä,

sitä onnellisemmat he owat. Onnellisin
se, joka jo aikaisemmassa nuoriindessaan on oppinut tuntemaan Luo»

on

jansa ja ajattelemaan häntä, sillä nuoruuden aika on kylwön aika.
Ijaukaikkiseu elämän siementämistä
lasten sydämiin on pyhäkoulu ottanut
warsinaiseksi tehtäwäkseen. Että tämä
työ on tuottanut suurta siuuausta,
huomaa siitäkin, että pyhäkoulu pieuestä alkaen on lewiunyt kaikkiiu kristillisiin maihin, niin että kaikkein pyhäkoululasteu lukli on armioitu »oin 20
miljoonaksi. Puolen vuosisadan kokemus
on myöskin

sen

omassa maassamme
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osuttanut

että

se on tuottanut siunausta

Suomeu lapsille ja kirkolle.
*

Kuluueeua wuouua 1901 ou pyhäkoulutointa jatkettu Suonien seurakuuuissa entiseen tapaan. Arw. tuomiokapitulien autamieu tilastollisten tie»
tojen mukaan oli pyhäkunlulasteu luku
wiime wuouua koko
yhteensä »oin 166,666. Edellisenä
wuonua 1900 oli niiden luku 164,296.
Sitä edellisenä wuuuua 1899 oli tämä
luku 138,662. Tämä sääuuöttömyys pyhäkoulussa käypien lasten luwussa ci warsiuaisesti syuuy siitä että
pyhäkoulun harrastus
olisi
aijottai» wähenemässä ja aijottain taas
kaswamassa, sillä Suomen kirkon laajalla aineella saattamat pyhäkoulut samana wuuteua toisiu paikoin olla wirkistymässä ja toisiu paikoin taas lamaa»tumassa. Tilastollisten lukujeu säännötön nouseminen ja laskeminen riippu»
pääasiallisesti monen kirkkoherrawiraston antamista puutteellisista tiedonannoista. Tätä epäkohtaa ei woi siltäkään poistaa että tuomiokapitulit lä»
hettäwät kirkkoherrawirastoihin tarkat
tilastolliset kaawat, joiden nojalla waaditaan seikkaperäiset tiedot pyhäkouluista
ja niiden toiminnasta, silla niin kauan
kun suuri
Suomen papistosta ei
wielä tahdo lähemmin tutustua pyhäkoulutyöhön, walwoa ja kehittää sitä
seurakunnissaan pyhakoulutarkastuksieu,
pyhäkonlnopettajain harjoituskokuusten
ja pyhäkoulujuhlienkin kautta, ei sääunöllisyyttä woi toiwoa pyhäkonlutilas'
tou luwuissa. Säännöttömyyksiä syntyy malttamatta sekä Pyhäkouluopettajäin konlunpidossa että lasten kouluu

maassamme

maassamme

osa

käynnissä siitäkin, etteiwät Pyhäkoulut
ole papiston alituifeu huolenpidon ja
walwonnan alaisina.
Että wielä
maamme
ei
ainoastaan
kunnassa
tehdä laimeasti pyhäkoulnn hywäkst työtä, waan
ollaan wielä silläkin kannalla että pidetään tällainen toimi tarpcettoniana wicläpä joskus wllhiugullisenakin, osottaa
löytyi
sekin seikka, että
muunna 1901 36 seurakuntaa,
joissa Pyhäkoulntointa ei wielä tnnjonkun ajan toiniessa
neta tai joissa
on
oltua kokouaau
lakannut. Turun
arkkihiippakunnassa löytyy sellaisia
rakuntia wielä 33 nimittäin: Korpo,
Nanwo, Parainen, Paimio, Kuusisto,
Kakskerta, Lemu, Askaiuen, Rusko,
Wahto, Intti, Welkua, Lappi, Eurajoki,
Wampula, Kauwatfa, Viljakkala, Parkano, Uskela, Halikko, Angelniemi, Euran kappeli, Finström, Geta, Saltwik,
Eckerö, Jomala, Lemland, Föglö, Ktikar, Sottuuga, Peräseinäjoki ja Perho,
Porwoon hiippakunnassa 10 scnraknii'
taa: Askola, Helsingin maaseuraknnta,
Jaala, Jokioinen, Janakkala, Siuntio,
Espoo, Karja, Mnstion tehdasfenraklinta ja Karjalohja. Kuopion hiippa-

monessa

seura-

maassamme

se

seu-

13 seurakuntaa: Paawola,
Warkaus, Kajaanin maaseurakunta,
Simo, Jlitornio. Tnrtola, Kolari,
Mnonionniska, Enontekiö, Utsjoki, Teni-

knnnasfa

mes, Tyrnäwä ja Utajärwi.
Jleisesti sanotaan syyksi, miksi pyhäkouluja
ei ole waiknttamassa senrakunnissa se,
ettei ole olemassa henkilöitä, jotka tä°
mänkaltaiseeu toimeeu olisiwat haluk»
kaita ja kykenewiä. Harwat lienewat
kuitenkin Suomessa ne seurakunnat,
joissa ei löytyisi edes joitakuita kristillismielisia henkilöitä, joilla on sekä
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aikaa että kykyä autantna Pyhäkoulutoimeeu. Syy miksi heillä ei ole haettei kukaan
lna ryhtyä toimeen ou
heitä kutsu, innostuta eikä ohjaa heitä
tässä toimessa. Pyhäkoulukin alkaa pienestä niinkuin kaikki Jumalan maltakunnan työ. Ulotettakoon siis
kunnassa tätä työtä maikkapa main yh°
della opettajalla ja yhdellä koululla ja
laajennettakoon sitten työtä
mukaan
kuin harrastus kaswaa ja Herra autaa
eloonsa enämmän työwäkeä. On »väitetty toiselta taholta taas että pyhäkoulu on tarpeeton siinä seurakunnassa,
missä kiertokoulut ja pienten lasten
koulut omat hywin järjestetyt. Tämä
wäite ofottaa, ettei wielä oikein ymniärretä pyhäkoulun marfinaista tarkoitusta
olla hartanshetkeuä lapsille ja opettaa
heitä jo aikasin pyhittämään oikein
lepopäiwää. On myös sanottu että
koska seurakunnassa o n »vanha, totuttu
tapa että lapset tulemat manhernpainsa
kera snnnnntaiftäimin kirkkoon, niin ei
ole syytä perustaa kyläkuntiin pyhäkouluja. Ia onhan
hyödyllinen ja
kiitettäwä tapa että lapset joskus
raa»vat »vanhempiaan kirkkoon, mutta
ei suinkaan tee pyhäkoulua tarpeettoineiksi. Lapset eiwät nimittäin »voi
käsittää kaikkia aitaih>nisten kokemuksia
heugellisissä asioissa eimätkä myöskään
raamatun sy,ve,npiä käsitteitä, jotka

se

seura-

sen
--

se

sen-

se

nassa

esitetään.
Huomaamme siis

saar-

kaikesta tästä, että
»vaikka pyhäkoulun alalla on maassamme
tehty työtä jo piwleu »vuosisadan, niin
löytyy kuitenkin »vielä paljon rai»vaaniatonta maata. Pyhäkoliluyhdistys
koettaa fekw »voimainsa ja »varaiusa
mukaan olla suorittamassa tätä tien')

raiwaamistll pyhäkoulun laajalla työmainiolla.
*

Yhdistyksen »vuosikokous, 15:3 laatuaan, imetettiin Turussa 3—4 pmä
Elokuita, yhteydessä wuosikokoukseu
kanssa pantiin toimeen juuialanpalweluksia aikaihmisille ja lapsille sekä Sliomen että ruotsin kielellä. Sitä paitsi
oli keskustellikokouksia pyhäkoulualalle
kuulumista kysymyksistä, katekisatiooneja, hartauspuheita y. m. Osanuttajia oli runsaasti saapumilla, joiden
joukossa lähemmäksi sata maaseuduilta
tulleita mies- ja uais-pyhäkouluopettajia. Moni heistä oli saanut matka-

rahaa kotiseurakunnaltaan.

Tällaiset

»vuosijuhlat, sijoitettuina eri wnosina
eri paikkoihin maatamme, »vaikuttamat
marinaan
suhteessa ja yhä
laajemmissa piireissä harrastusta ja
rakkautta pyhäkoulutuimintaan.
Tämän yhteydessä mainittakoon miela
että 9—ll p. Glokuuta pidettiin
Tanskassa, Kööpenhaminan kaupunssissa, kundes yleinen pohjoismainen pyhäkoulukokous, johou oli kokoontunut 1,410 pyhäkouluopettajaa ja ystäwää, joiden joukossa
oli 10 osanottajaa Suomesta. Jhdistytsen johtokunta myönsi Helsingin
kaupunkilähetyksen saarnaajalle A. Walleuilikselle matkarahan »voidaksensa kokonksessa edustaa Suomen pyhäkouluja
ja antaa kokoukselle kertomuksen maamme
Pyhäkoulujen »vaiheista miime kuluneena
kolmena wnotena. Kokoliksessa käivi sel»ville että Ruotsissa on 350,000 *)
pyhakonlulasta ja 16,000 pyhäkouluopettajaa ; Norjassa: 50,000 Py°

monessa

Näistä ainoastaan noin 50,000 lasta käymät kirkollisissa pyhäkouluissa.

6

häkoululllZta ja H—<lvv pyhäkoulua;

Tanskassa: 61,409 pyhäkoululasta, 3,767 pyhäkouluopettajaa ja 750
pyhäkoulua.

Ihdistyksen äänenkannattajina owat
kuluneenakin wuunna olleet: „Pyhäkoululehti", „Lasten Pyhäkoululehti" ja „Narnens Söndagsbladet", jotka niinkuin ennen
owat ilmestyneet kerran kuukaudessa ja
joideu kustantajana on olliU Pyhäkouluyhdistys, sekä toimittajana yliasia91:0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

mies pastori Rob. Hernberg. Lehden ti°
laajamäärä oli wiime wuonnakin
kuin edellisenä wuoima. Pyhäkoululehdella on ollut noin 1,700, Lasten
Pyhäkoululehdellä 3,000 ja Barnens
Söndagsblad'illa noin 1,000 tilaajaa. Sitäpaitsi painettiin myös joulunumero Lasten Pyhäkoululehdestä ja
Barnens Söndagsblad'ista yhteensä
noin 11,000 kappaletta.
Ihdistyksen kirjamarastossa löytyy
määrä kirjoja:

sama

seuraama

kpl.

65 Klliserwerth'in KoulukuwarllllMllttu k 7: 25
960 Ranke, I. F., Lapsen ensimäinen opetus Jumalan Sanassa ä75 p.
467 «Pyhäkoululehti", muosikeriat 1890—1901 h5O p
936 „Lasten Pyhäkoululehti", wuosikerrat 1890-1894,1897,1899-1901,
ä 25 p
79 „Söndllgsflolebladet", wuostterrat 1891—1893 a5O p .
. .
463 „Barnens Söndagsblad", wuosikerrat 1896—1901 a 25 p . .
102 Auwinen, Pyhäkoulun merkitys seurakunnan palweluksessa alO p.
2,190 Emilia, Pyhäkoulu jota Suomen kylään a 15 p
2,700 Hymärinen, G., Käsikirja maaseurakuntiimme pyhäkouluille, 4:s
painos, ä 30 p
1,071 Ussing, H., Pyhäkoulun oikeus ja tärkeys n, 10 p
1,276 Pyhakoululuetteloita
:
4p
5,050 Pieniä kertomuksia lapsille, wihko I k 5 p
II
6,000
5p
6,000
111 a 5 p
4,000 Mötkiläistyttö Johanna S. ä 10 p
4,000 Kirje rakkaalle Vapahtajalle y. m. k 10 p
.

.

a

„

„

„

„

„

„

„

„

a

2,495 Reid, F. M., Kiinalaiset lapset kodissaan isp
870
Ne tinesista barnen i hemmet iisp
9,500 Hywa Paimen a 3 p
9,500 Enkelien WarjeluZ k 3 p
„

a

a

p

.

a 2 p

10:20
328: 50
810:

107: 10
51: 04
252: 50
300:
300:
400:

400:
124: 75
285:
190:

2p

9,500 Lapsukaiset rakastakaa toisianne
3,000 Fllimor j. n. e. a 5 p
3,000 Gnglllwakt j. n. e. a 5 p
3,000 Säd i god jord j. n. e. ä 5 p
3,000 Det lilla ordet j. n. e. ä 5 p

234:
39: 50
115: 75

43: 50
285:

„

9,500 Jeesus siunaa lapsia
9,500 Lapsen rakkautta
2

471: 75
720:
233: 50

190:

190:
150:
150:
150:
150:

Kirjawaraston armo yhteensä 6,682: 09
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Pyhäkouluyhdistyksen yli-asiamies
pastori Rob. Hernberg on wuoden kulukäynyt
47 seuratunmz\a: Nakkila, Ulwila, Tyrwäntö, Lowisa, Liljendal, Lappträsk, Nastola
(2:|i kertaa), Mäntyharju, Kuopio (2:fi
kertaa), Raumo, Wiipuri, Sippola,
Kotka, litti, Lahti. Anjala, Ätsäri,
Töysä, Alawus, Laihia, Karttula, Suonenjoki, Leppäwirta, Puumala, Ruokolahti, Messukylä, Jlöjärwi, Hämeenkyrö, Viljakkala, Ikaliue», lämijärwi,
Kankaanpää, Poomark, Noormark, Pun-

essa

seuraamassa

kalaidun, Wesilahti, Hattula, Kalwola,
Oriwesi, Längelmäki, Kirwu, Heinjoki,
Johannes, Koiwisto, Säkkijärwi, Mie-

hikkälä ja Wirolahti.
Muutamissa uäistä oli pantu toimeen warsinaisia pyhätoulujuhlia nimittäin: Nastolassa, Anjalassa, Laihiassa,

Karttulassa,

Ruokolahdella,

Messukylässä, Wesilahdessa, Länget»
mäellä, Kirwussa ja Wuolahdella.
*

Kuten edellisinä wuosina olemme nyt»
kin tuomiokapitulien suosiollisella wälityksellä saaneet wastaanottaa pyhäkouluja koskemia tilastollisia tietoja eri
hiippakuuuista. Nämät tiedot, joista
seikkaperäisemmat tanllit jäljempänä
omat nähtäwinä, osottawat että w.
1900 oli Turun arkkihiippakun1,576 pyhäkoulua, 2,827
Pyhäkouluopettajaa ja 33,030 Pyhäkoululasta; Porwoon hiippakunm. 1901 1,631 pyhäkoulua.
2,553 pyhäkouluopettajaa ja 32,283
Pyhäkoululasta; Sawonlinnan hiippakunnassa
miwnna 3,157
Pyhäkoulua, 5,794 pyhäkouluopettajaa ja 62,526 pyhäkoululasta sekä

nassa

nassa

samana

Kuopion hiippakunnassa 1,584
pyhäkoulua, 2,679 Pyhäkouluopettajaa ja 32,161 pyhäkoululasta. Koko
Suomessa oli siis naiden tietojen perustuksella olemassa 7,948 Pyhäkoulua, 13,753 pyhäkouluopettajaa ja
160,000 Pyhäkoululasta.
*

Paikallisyhdistyksiä on kuluneena
wuonna yhdistyksellä ollut 10, nimittäin:
Haminassa ja Wehkalahdella,
Lahdessa, Längelmäellä, Nuokolahdessa, Mikkelissä, Kymissä,
Keiteleellä, Humppilassa, WSirolahdella ja Antreassa. Haminasta ja Vehkalahdella, Lahdesta, Längelniäeltä, Rnokolahdelta, Mikkelistä ja
Kymista on tullut »vuosikertomukset.
Humppila, Wirolahti ja Antrea yhtyiwät wasta wiloden lopussa paikallisyhdistyksiksi, »iin ettei niistä wielä ole
woitu saada wnosikertomusta. Wuosikertomukset seuraamat tätä wuosikertomusta eri liitteenä.
*

*
*

Keskusyhdistykseu johtokuntaan Helsingissä owat kuuluneet: allekirjoittanut
tuomiokapitulin asessori A. W. Lyra
(syksystä puheenjohtajana), kansakoulujen ylitarkastajan apul. A. W. Floman
warllpuheenjohtlljana, Arkiaatteri O. A.
E. Hjelt, Sotarowasti A. Lönnroth
rahastonhoitajana, kansakoulujen tarkastaja, maisteri A. Haapanen, pastori
A. Walleuius, allekirjuiitauut p:ri Rob,
Hernberg, koulun johtaja neiti W. Laurell sekä opettajatar neiti H. Granstedt.
Eroamiswuorossa olemat arkiaatteri
O. Hjelt ja neiti 38. Laurell walittiin
wuositokouksessa Turussa uudestaan
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toimikuntaan, kuin sitä mastoin neiti
H. Granstedt'iu sijaan, joka oli kiwuloisuudm takia Pyytänyt päästä wapaaksi,
walittiin kouluuopcttajatar neiti B.
Hermansson, Sotaromasti A, Lönn°
roth'in sijaan, joka poisnmutou tähden
oli pyytänyt eron, malittiin opettaja
K. Rahikainen. Arkiaatteri O. Hjelt on
myös jälkeen pain terweydellisistä syistä
pyytänyt saada eron toimikunuasta.
Erownorossa owat: tuomiokapitulin
assessori A. 28. Lyra, opettaja K. Ra°
hikainen ja kansakoulujen tarkastaja A.
Haapanen. Sitä paitsi on arkkiaatteri
O. A. E. Hjeltin sijaan »valittama uusi
jäsen toimikuntaan.
*

Olemme tässä ainoastaan lyhyesti
ja mulitamissa pääpiirteissä koskeneet
pyhäkoulun waiheita kuluneena wuonna.
Me lopetamme täten wuofikertomnktoiwossa ja rukouksessa ettei
on eilen, tänäpänä ja ijanjoka
Hän,
kaikkiwaltias ja armolsama
kaikkisesti
hylkäisi kallista
taiwaassa,
linen Herra

semme

pyhäkoulutyötämmewllstaisuudessakaau,
waau ojentaisi woiinallisen käsiwartensa
pyhäkoulun työmiehiä tukemaan, auttamaan ja silinaamaan, niin että lumalau waltakunta pienokaisissa lisääntyisi
ja Herra lasten ja imewäisten suusta
saisi kiitoksen ja ylistyksen.

*
*

Ew. lut. Pyhäkouluyhdistyksen puolesta:

A. M Lyra.
Rob. Hernberg.

WiiloiilutilMoo.
Turun arkkihiippakunnassa w.
1889-1900.
Nowllstikunia,

Kouluja, Opettajia, Oppilaita,

Turun tuomiorow

2. Mynämäen
3. Wehmaan...
4. Porin alinen .
5. Porin ylä . . .
6. Tyrmään
7. Perniiin
8. Ahwenllnmaan
9. Waasan alinen
10. Waasan ylä .
11. Pietarsaaren
12. Lapuan
13. Kokkolan.
...

....

.

....

...

Yhteensä

63
51
89
52
78
274
108
28
160
148
60
288
182

134
75
154
72
123
618
197
33
364
225
87
414
381

3,123?

1,576 2,827

33,030

2,143
857
2,130
1,290
1,862
3,731
1,900
881

4,659?
4,30

l

1,

1,590

5,063

Sawonlinnan hiippakunnassa
w. 1900 1901.
Nowastikunta.

Kouluja. Opettajia. Oppilaita.

1. Sllwonlinnan

tuomio-row.
2. luwlln
3. Mikkelin
4. Heinolan.
5. Lappeenrannan
6. Haminan
7. Wiipurin
8. Muolan
9. Käkisalmen .
10. lääZten
11. Kurkijoen
12. Sortamalan .
18. AlakarjlllllN. .
14. Jlatarjlllan *)

337
211
276
99
309
177
208
168
159
318
220
159
283
283

528
257
517
131
612
393
456
821
279
553
574
236
416
521

3,157

5,794

....

...

...

...

....

.

....

...

Yhteensä

4,988

3,306
5,609

1,608

4,565
4,244
4,112
4,668
2,419
5,246

4,558
3,443
6,108

7,657
62,526

Porwoon

hiippakunnassa w.
1900-1901.

J.

Porwoon

tuo-

mio-row.
2. Helsingin,

71
119
115
litin
H01101an.... 202
107
Jämsän
338
Iywllßtylän
Tampereen
342
129
Hattulan.
Hämeenlinnan 112
Raaseporin itäin. 73
. .

~

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

.

....

.

.

.

...

10.
11. Raaseporin lant.

Yhteensä

154
156
231
404
178
488
445
194
172
94
37

23
1,631 2,558

1,451
2,940
2,595

4,232
2,465
6,146
5,021
2,618
2,993
1,164
658

32,283

*) Ilomantsin seurakunnasta ei ole
moitukset owat otetut wuodelta 1899.

Kuopion hiippakunnassa w.
1901.
1. Kuopion

row

tuom.

2. Raahen
3. Kajaanin....
4. Kemin
5. Kalajoen
6. Oulun
7. Lapin

795
84
177
35
252
209
32

1,843
155
224
64
487
360
46

Yhteensä

1,584

2,679

....

Jht. koko maassa 7,948
ilmoituksia wuodelta 1900,

18,094
1,620?

2,294?
1,097

4^655
4^106

295
32,161

13,753 160,000
jonka wuokst il-

Tili

louwi. 1901
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PyhäkouldistNen

AikausrjoenApsaiamlkehino wuden Kredit. tuloista
toimtus, kulesa:
menoista
Menoja

ja

pax-

3,0 0

Smk.

Ap.

Smk.
p.

wuo1n9a01.

PMWOiWten wuoffcrtoiuffet.
i.

Kouluja on papisto tarkastanut ja

Haminan ja Vehkalahden Py-

sen

häkouluyhdistykseu »vuosikertomus
7:lta toiiniutawuodelta 1902.
Wuoden kuluessa owat yhdistyksen
johtokuntaan kuuluueet: rowasti I.
Roschier puheenjohtajana, taloll. Kalle
Kustaa Heijari rahastouhoitajaua, kappalaiueu G. A. Taube kirjurina; mnut
johtokunnan jäsenet owat: pastori O.
Ingman, opettajat I. Brandstaka, I.
Jaakkola, T. Qwistman, W. Lääti ja
A. Posti.
Opettajien harjoituskokouksia on wuoden kuluessa pidetty ainoastaan 4
syynä tähän on ollut kiwuloisuus kokouksien pitäjissä. Samasta syystä ei
ollnt Vuosijuhlaakaan,
Pyhäkoulut owat kuitenkin toimineet
entisellä tumallaan. Kouluja ou Vehkalahdella ollut toimiunassa 31, ja on
kutakin koulua pidetty keskimäärin 29
kertaa. Useammin kuin 30 kertaa on
koulua pidetty seuraamissa paikoissa:
Haapalassa 44 kertaa, Kitulassa 43,
Nolsilan Ponsilla 39, Kannusjärwen
Karen piirissä 36, Kannusjärwen Tykän, Kolsilan Forsselin ja Laadin sekä
Nenwottoman Mäkelän 33 kertaa kus»

sakin

piirissä.

Lapsia on koulussa käyuyt 901, niistä
610 ahkerasti, 198 tyydyttäwästi ja 93

harwoin.
kaupungissa on ollut 6
koulua ja niissä noin 100 lasta.

Haminan

on

tarkastustilaisuuksissa entiseen

ta-

paan ahkeroille lapsille jaettu „Aamu«
rusko" lehtisiä.
Yhdistyksen rahaston tili käsittää
tällä kerralla wuodet 1900-1901, ja
oli rahastossa tiliajan alussa:
Säästöä
Tuloja

.

.

Smk. 179:74
258: 89
Smk. 438: 61

.

„

Menoja
Säästö ensi wuoteen.

.
.

Smk. 253:
Smk. 185: 61
-

Tänä aikana on pyhäkouluille han°
kittu m. m. 34 kpl. K. I. Gummerukkustannuksella ilmestyneitä Raama»
rnllisia kumia å 5 mk. ja harjoitustokonksia warten 1 kpl, Kaisermerthin raa*
matullisia kuwia.
Vehkalahdella Helmikunu 16 p:nä

sen

1902.

lul. Noschier.
G. A. Taube.
11.

Lahdelta.
Tammit. 4 p:nä 1902.
Pyhäkouluja o» Jumala» awulla pidetty niinkuin ennenkin, 2 kauppalassa
ja 3 tauppalau lähellä. Opettajia uäis>ä
kouluissa on yhteensä ollut 10 ja lapsia 250 ja 300 wälillä.
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Pastori H. Winter on muutamia ker°

toja luonaan pitänyt opettajien kanssa
harjoituksia, jotka omat olleet opettajille
suureksi siunaukseksi ja opiksi.
Kuusen juhlaa on myös muutamissa

kouluissa

pidetty, maikka kassasta

he» ei ole waroja

otettu.

sii°

Opettajille jaettawaksitilattiiu 10 kpl,
Pyhäkoululehteä ja 1 kpl. Kaswatus»
opillista lehteä.
Ihdistyksen kassassa oli wuoden lopulla 152 mk. 66 p. ja menot 62 mk.
53 p.; siis jäännös 90 mk. 13 p.
M. V. Heinonen.

111.
Längelmäeltä.
Längelmäen Pyhäkouluyhdistys
wuosikertomns w:lta 1901. (Luettu
wuosikokouksessa 27 p. jouluk, 1901).
Längelmäen Pyhäkouluyhdistys on
työskeuuellyt entiseen tapaan, kuitenkin
yhä enemmän muuttaen pyhäkoulut lasteujumalaupalmeluksiksi eli hartaushetkiksi. Niin on tekstin selitys, katekismnkfen ja raamatunhistorian kuulustelu ja selittäminen laulun ohessa tullut pääasiaksi, jos kohta sisä- ja ulkolukuakin on harjoitettu. Työ on jatkuuut waihtelewalla innolla ja menestyksellä läpi wuoden. Opettajat omat
woimiensa ja kykynsä mukaan koettaneet
täyttää heille uskottua kallista tehtämää, tahtomatta kätkeä kynttiläänsä >vakan alle tai leiwistäänsä maahan. Herralta sinnaus tulee. Mutta on yhdistyskin puolestaan koettant hankkia jajenilleen ja etenkin opettajille funrempaa menestyksen mahdollisuntta heidän
työssään. Se kustansi matkarahat Py°

sen

häkouluyhdistyksen kokoukseen Turkuun
3 ja 4 P. elokuuta 5 opettajalle, joiden
kertomuksen mukaan kokous teki heille
erittäin edullisen waikutukseu. Sanomattakin ymmärrämme, että siitä waikutuksesta, innostuksesta ja opetuksesta
minkä siellä saiwat, lankee pyhäkouluillemmekin
Suureksi hyödyksi on
epäilemättä myöskin ollut Pyhäkouluyhdistykselle perustettu kirjasto opettajia warten. Siitä tehtiin päätös 23
P. jouluk. 1900, ja on siihen hankittu
sopimaa kirjallisuutta, melkein yksinomaan opetuksessa käytettäwää, niinkuiu Lasten postiltoja, pyhäkoulun kasikirjoja ja raamatullisia kumia. Kirjain
sideluku on nykyään 55 ja uuden kirjakauppahinta 142 mk. 85 p. Kiitollisuildella tulee myöskin mainita apil,
jonka seurakunnan kanttori on pyhäkouluille antanut pitämällä lukuisia lauluharjoituksia eri paikoissa. Niissä
omat opettajat, oppilaat sekä muukin
yleisö saaneet hywää opetusta.
Opettajia Marten on tilattu 15 wuosik. Pyhäkoulu- ja Lasten Pyhäkoululehteä sekä 10 wuosik. Kaswatusopillifia fauomia, Jhdistys on wuoden ajalla
pitänyt 6 kokonsta. Niissä on keskusteltu paitsi juoksemista asioista myöskin seuraamista kysymyksistä: „Älkää
kootko itsellenne tawaraa maan päällä",
„Mitä ymmärretään ahtaalla portilla
ja kaidalla tiellä?", „Pyhäkoulun tarkoituksesta", ..Olisiko Pyhäkoululehden
suhteen jotakin toiwottawaa?" Sitäpaitsi on kirjastowalioknnta ollut kolmesti koolla. Jhdistyksen kustannuksella jaettiin lapsille koulujen lopettajatsissa pieniä kirjasia kehotukseksi. Pyhäkoulujuhlaa pidettiiu tänäkin wuouua
lähetysjuhlan yhteydessä 11 ja!2p. elo-

se

osa.

se
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kuuta. Kaunis ilma suosi tallakin ker»
taa juhlaa. Wäkeä olikin ensimmäisenä
päiwänä hywin runsaasti. Mutta enttäin kiireelliset työt estiwät kansaa toipäiwänä
määrässä ko»
koontnmasta.
Pyhäkouluja on ollut 14; uiissä on
ollut 20 opettajaa ja noin 200 lasta.
Rllhamarain summittainen tila on:
tuloja, edellisen wnodm säästön kanssa
386 markkaa 42 p. ja menoja 264 mk.
81 p., joten säästöä jää ensi wnoteen
121 mk. 61 p.
Yhdistyksen puheenjohtajana on ollut
kirkkoherra A. E. Ekroth jarahamaraiu
hoitajana sekä kirjurina allekirjoitanut.
Längelmäellä 27 p. jonluk. 1901.
K. «. Kallio.

sena

samassa

*

Längelmäen Pyhäkouluyhdistyk10 »vuosikertomus. (Luettu yhdistyksen kokouksessa 3 p. Helmit. 1902.)
Kymmeuen wnotta on Längelmäen
pyhäkonlnyhdistys nyt toiminut lasten
hengellisen kaswamisen eteen. Sillä 16
P. Tammik. 1892 kokoontui muutamia
Pyhäkoulun opettajia sekä kansakoulun
opettaja allekirjoittaneen kehoituksesta
keskustelemaan Pyhäkoulua koskemista
asioista. Pyhäkoulua oli jo sitä euueu
pidetty noin wuoden ajan. Mntta tahdottiin saada yhtenäisempää järjestystä
koulun pidossa ja tutustua toisten opetustapaan ja saada kehoitusta ja ueuwoa toinen toiseltaan. Sitäwarten pidettiin tarpeellisena ja hyödyllisenä silloin tällöin kokoontua mielipiteitä waihtamaaii kaikilleyhteisessäkalliissa asiassa.
Jo ensi kokouksessa huomattiin kuitenkin edullisimmaksi perustaa warsiuainen

sen

Pyhäkouluyhdistys. Ia walittiiu yhdistykselle sääntöjä laatimana» w. t.
kirkkoherra K. K. Kallio, talollinen Osk.
Mattila, talonpoika A, Yrjölä ja kansak. opettaja K. Tiitola. Seuraamassa
kuuta hywäkkokouksessa 30 p.
syttiin säännöt, jotka sitten Suomen
ewank. lntherilaisen Pyhäkonlliyhdistykjohtokunta 8 p. toukok.
muotia
Yhdistys
liittyi
nim.
wahwisti.
haaraosastoksi yleiseen pyhäkouluyhdistykseen.
Lyhyt silmäys yhdistyksen toimintaan
näinä 10 wuotena osoittaa sitä tarkoitusperää ja työtapaa, joka yhdistyksen
päämääränä on ollut. Kokouksia on
Pidetty yhteensä 51, niissä omat opcttajat pitäneet 46 opetusharjoitusta katekisniuksesta ja raamatunhistoriasta.
Yleisiä keskustelukysymyksiä on ollut 7;
on pidetty luentoja diakmiaattiasiasta ja
lastenkaswatuksesta sekä muutamia lyhenwiä tai pitempiä puheita. Pyhäkoillujuhlia ou pidetty 4, diakonaattija lähetysjuhlain yhteydessä, nekin yhdistyksen toimesta. Yhdistyksen awustamana on 8 pyhäkonlnopettajaa käynyt yleisissä pyhäkoulukokouksissa. Neljänä wuonna on yhdistys joka koululle
kustantanut Pyhäkoulu» ja Lasten Py°
häkoululehdet sekä wiime wuonna myös
Kaswatusopilliset Sanomat. Yhdistyksellä on myös kirjasto, sisältäen etuPäässä opetuksessa käytettäwää kirjallisuutta opettajien tarpeeksi. Tulot, joita'
yhdistys on saanut wastaau ottaa lahjoina, kolehteina, juhlista y. m., nousewat
800 markkaan. Niitä on käytetty yh°
distykseu tarpeisiin, mutta on myöskin
annettu pää-yhdistykfelle 100 markkaa,
sekä juhlissa sitä warteu kootut kolehdit.
Tällä lyhyellä ajalla on jo ehtinyt
monta pyhäkouluopettajaa muuttaa Her-

samaa

sen

samaa
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rem iloon; toiset owat käyneet woimattomiksi ja wanhuuden heikoiksi; mutta
on Herra herättänyt mistäkin työmiehiä ajan kuluessa, niin että yhdistyksen
toinnuta on woinnt jatkua Jumalan
nimen kunniaksi.
Längelmäeltä 30 p, tammik, 1902.
K. K. Kallio.
IV.

Nuotolahdelta.
Nuokolahden Pyhäkoulu-paikal»

lisyhdistyksen muosikertomus, wuodelta
1901.

Dhdistyksen johtokuntaan on wiime
wuode» kuluessa kuuluuut, allekirjoittaja
puheenjohtaja, rowasti O, Aursn ja
pastori O. W. Sohlman, sekä rahastonja kirjaston hoitajana pyhäkouluopettaja
Matti Peltonen ja kirjnrina tiertokoulunopettaja R. Huhtanen, munt johtokunnan jäsenet owat samat kuin edelli-

sinäkin wuosina.

Pyhäkoulujen luku seurakunnassamme
on, wiimeiseksi tehdyn laskun mukaan
79. Opettajia näistä kouluissa on 156,

miehiä sekä osaksi naisiakin. Koulussa

käypiä lapsia on noin 1,080 paikoilla,
jotka ei knmminkaan kaikki ole aiwan
säännöllisesti käyneet pyhäkouluissa. Useammissa kylissä pidetään koulua talweu aikana joka snnnnntai; toisissa
waan kahden wiikou perästä. Harwemmissä kylissä ei ole kesän aikana pidetty
koulua; josta epäkohdasta on koulua
suosima ja harrastama papisto tarkastusmatkoilla sekä kylän lukusilla, rakkaudessa muistuttanut. Jumalan ja
Herramme lesnkfe» Kristuksen tunteminen, kuiu myös hengellisen elainän he-

rättäminen lapsukaisissamme, on ollut
tärkeimpänä päätarkoituksenamme Pyhäkouluissa, sekä samalla puhtaan sisäja ulkolnmnn harjoitus ja laulun ope«
tus. Seu mukaan kuin taitoaan Herra
on woimaa, rakkautta, ymmärrystä ja
halna antanut tähän työhön pyhäkönluu opettajille, on tätä kallista työtä,
maikka tosin
heikkoudessa ja
puuttuwaisuudessa, täälläkin tehty.
Opetus ou pyhäkouluissa tapahtunut
seuraawaisesti: jonkun wärsyn laulettua,
sitte lyhykäinen rukous, kirjasta tahi
wapaasti opettajan käsityksen mukaan.
Sen jälkeen opetus: sunnuntain ewaukeliumi tekstin luettaminen ja siitä ky°
seleminen. Katekismuksen ja lasteuraa»
matun kyseleminen. Sisä- ja nlkoluwuu
harjoitus, sekä laulua. Niin että koulu
tulee kestämään noin 3-4 tuutia wäli-

suuressa

aikojeu

kanssa.

Pyhäkouln-tarkastutsia ou pidetty ke°
sallä, ympäri seurakuntaamme. Toisinaan pyhäiltoina likempänä ja arkipäiminä pitemmillä matkoilla, jossa kyläläiset kyyditsewät tarkastajia kylästä
kylään.
Taimella kylänlukuja pidettäessä, on myöskin pyhäkouln-asiasta
pidetty puheita ja kehoitettu opettajia
kallista työtänsä ahkerasti jatkamaan ja
lapWa käymääu koulussa.
Pyhäkouluyhdistyksen wuosijuhlaa pi°
dettiiu Kesäkuun 30 p., johon olikin erittäin paljon kokoontuunt kansaa. Juhlapiti yliasiannes past. R. Hernberg kirkossa. Juhlaa jatkettiin sitte iltaPäiwällä Mustikkauiemellä, jossa esitelmiä pitiwat pyhäkoulunopettajat M.
Peltonen, Lauri Keltanen, Joonas Halonen ja Matti Lempinen. Rowasti
O. Aursn lopetti juhlan kehoittawalla
puheella ja rukouksella.

saarnan
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Harjoituskokouksia opettajien kehittämiseksi o» Pidetty aiwan säännöllisesti, joka
kuukauden ensimmäisen Pyhän aikana,
kesällä kirkossa sunnuntai iltapuolla, tal-

wella rowastiu kansliassa, lauwantai-iltoina joita omat rowasti O. Anrsn ja
pastori O. W. Sohlman innolla ja halulla johtaneet. Niissä harjoitetaan
cwankeliumi-tekstin, katekismuksen ja lasteuraamatun kyselemistä, sekä kyselemisen
jälkeen opetuksen arwostelemista.
Syrjäkylissä ou pidetty harjnituskokouksia kerrau kuukaudessa, joita johtaa joku
pyhäkoulun eli kiertokoulun opettaja,
joka on siihen määrätty kirkolla olemassa
harjoituskokoutsessa.
Pyhäkouluyhdistyksen rahastonhoitajan tilin mukaan Joulukuun 31 p:na
1901 on pyhäkonlukirjaston rahaarwo
384 markkaa 30 p. Ia rahaa tilintekijan huostassa 71 mk. 35 p. Siis
yhteensä 455: 65 ft.
Ruokolahdella Helmik. 1 p:na 19029».

Huhtanen.

Nain tapahtuneeksi todistaa
Oskar Au rs n.

V.

Mikkelistä.
Kertomus pyhäkouluista Mikkelin fen-

rakuunassa

1901.
Pyhäkoulujeu l n k u on maalla 63 ja

Opetus-järjestelmä on entirukous, wirreu weisua, ewankeliumiu selitys, piplianhistoriau ja katekismus-läksyu kuulustelu ja selittely
ja myös sisäluwun harjoituksia. Koulunpitoa kestää täten 3-4 tuntia, tarpeellisilla lomilla tuntien Malilla,
Kaikissa pyhäkouluissa on myös mähäinen kirjasto opettajien opetuskymyu kehittämistä Marten. Kirjat omat
ewankeliumitekstien, pipliahistorian ja
katekismuksen selityksiä y. m.
Pyhäkoulukassa on yhteinen
kaikille kuuluille. Siitä ulottuu noin
100 markkaa, kaytettäwäksi kunakin wnotenä. Paitsi kirjastoa opettajia Marten
hankittuja kirjoja, omat köyhimmät oppilaattiu saaneet ilmaiseksi oppikirjoja,
nen:

toiset

puolella

hinnalla.

Opettajien h a rjoi tuskokouksi a on edelleen pidetty kerta kuukaudessa. Ilmau uäitä ei pysy eikä synny
taitamaa harrastusta. Suuri
käy
näissä säännöllisesti ja omat nahtäwästi
edistyneet.
Tarkastuksia on myös edelleen
Pidetty kesäsi» joka lukukinkerissä, joita
on 41. Tämän lisäksi tiedustellaan ja
neuwotellaan talwikinkereissäkin pyhä-

osa

koulu-asioita.

Pyhäkoulu on täällä kymmeneen wno-

teen ylimalkaan jotenkin tyydyttäwästi

wakaautuuut.
Mikkeli Joulukuulla 1901.

B. Sarlin.

kaupungissa 1.

Opettajia maalla yhteensä 138,
kaupungissa 3.
Koulussa käypiä lapsia noin 1,000,
jotka eiwät kuitenkaan kaikki ole säännöllisesti käyneet, eiwätkä kaikki opettajatkaan ole niitä säännöllisesti pitäneet.

VI.

Kymistä.

Pyhäkouluyhdistyksen muosikertomus

Kymistä, w. 1901.
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Pyhäkouluyhdistys Kymissä ou ollut
järjestyksessä
waikuttamassa
kuin tähänkin saakka. Pyhäkouluja on
ollut waikuttamassa 30 lukukuuuassa.
Niissä on työskennellyt 86 opettajaa
ja oppilaita on ollut 1,264. Pieuemmissä kylissä on 1 koulu, mutta suu»
remmissä 2 ja 3. Opettajain lukumäärä
kussakin koulussa on etupäässä riippunut lasten paljoudesta, niin että muiltamassa koillussa on ollut 1, toisissa
4, 5, jopa kuusikin opettajaa. Korkeiu
määrä oppilaita ou ollut Hallan sahan
pyhäkouluissa, uim. 133.
. Kouluja on' tarkastettu kylänluwuilla
ja raamatnnfelityksiä pidettäissä. War°
sinaisilla pyhakoulumatkustuksilla arkipaiwiuä ei ole tänä wuouua käyty.
Pyhäkouluopettajani harjoituksia on pidetty, maikka tänä wuouna owat jääneet
pitämättä.
Jhdistyksen wnosijuhla mietettiin 11
suunuutaiua Kolmin. p:stä, joka oli 18
p:nä elokuuta. Juhla alkoi Lasteujumalanpalweluksella kirkossa, jonka allekirjoittanut piti. Sitteu mentiin ulos
kirkonmäelle, ja siellä tutki kukin Pyhäkouluopettaja lapsiaan, kukin ryhmassään. Kyselmysjohtona oli sanotun
nuntaipäiman wanha ewankelinmi. Sitteu mentiin jälleen kirkkoon, ja siellä
lopetti pastori Aarnio juhlan puheella,
rukouksella ja laululla. Juhlassa oli
kansaa ja lapsia koolla kosolta. Kolehti
kannettiin myös Pyhäkouluyhdistyksen
hywäksi.
Jhdistyksen rahastonhoitajan wälityksellä on, samoin kuin edellisinäkin
wnosina tilattn hengellisiä kirjoja ja sa°

samassa

snn-

nomalehtiä.
-Rahastonhoitajan - tilin mnkaan

on

yhdistyksen käytettäwäna ollnt Maroja

senraamaisesti:

Wastattawaa:

Yhteenwedossa

.

.

/

957: 80
Smk. 957: 80

Wastaawaa:
Kirjallis tuotteita jaettu pyhä

kouluille

Tähteeuä ensi tiliin
Rahaa Pohjois,», pankissa.
Tilintekijällä säästöä

.

213: 93
400:
318: 75
25: 12

Smk. 957: 80

Kymissä Joulukuun 13 p. 1901.
E. G. Pihlaiueu.

Illäolewa tili luettiin ja hywäksyttiin
Kymin pyhäkouluyhdistyksen wuosikokouksessa Kymin kirkon sakastissa 15 p.
loilluk. 1902.
Todistaa I. G. Snellman.

n

Nyt kun Yhdistys päättää 11: waioil yhdistyksen rahastonhoitajan wälityksellä tällä ajalla ostettu
mouen tuhannen markan edestä henget»
lista kirjallisuutta; wielä sitten on ra343: 87.
Elon Herra
haa
kylwön, mikä tämänkin
sinnatkooil
työn kantta on hiljaisuudessa kansaamme

kutuswuotenfa,

sen

kylmetty!

Toimikuntaan tulee edelleen kuulumaan:

I. G. Snellman, pnheenjohtaja, rowasti; Emil F. Aarnio, w. t. kappalainen, makin, jäsen; Tuomas Marttila,
itsell,, jäsen; Taneli Simola, taloll., jä°
sen; Taneli Wanhala, taloll., jäsen;
Paawo Sawolainen, työmies, jäsen.
Kymissä loullikuulla 1901.

I. G. Snellman.

Kertomus

sv.

Duferilaisen Pybäkouluvhtösfyksen
toiminnasta v.

,902.

Hämeenlinna 1903,

Osateyhtiii

Hämäläisen

kirjapaino.

Kertomus 6w* Luterilaisen PyhäkouluyhÖisfyHsen
tolmmnasta vuonna 1902.
„Koska me hywää teemme, nitn älkäämme suuttuko, sillä aikamekin saamme niitiää ilman lakkaamatta". Gal. 6: 9.

nansa

Hymääkin

maallisen

tehdään

paljon

maailmassa. Sen tarkoituksena on mimmiosottamista. Korkeinta hyroää teemme
silloin, kun autamme ja holhoomme ihmisiä hengellisessä hädässä ja puutteessa.
Tätä hywää teemme, kun kaikin woimin koetamme edistää ja lewittää Jumalan maitokuntaa maan päällä. Pyhäkoulutkin maassamme harrastamat tätä
hywää, sillä niiden kautta kootaan lapset pyhäpäiwänä lastenjumalanpalwelukseen eli hartaushetkeen, jossa heidän sydämiinsä istutetaan Jumalan pelkoa,

ten

awun ja ajallisen hywän

kunnioitusta ja rakkautta.

Tämä työ on kristittyjen tärkeä ja kallis welwollisuus, sillä Jeesus sanoo: „Katsokaat ettette katso ylön yhtäkään
näistä pienimmistä!" Jumalan sana lupaa myös tähän arwaamattoman siunauksen: „Nuorten lasten ja imewäisten suusta perustit
sinä woiman wihollistesi tähden, että wihollisen ja kostajan
murentaisit" (Ps. 8: 3). Mutta apostoli Paawali Varoittaa kaikkia kristityitä, jotka tätä hengellistä hywää tekemät, etteiwät suuttuisi tahi Väsyisi
ja tämä maroitus koskee myös kaikkia niitä, 'jotka pyhäkoulussamme tekemät

hywää. Onko sitten tarpeellista Varoittaa maamme pyhäkouluopettajia ja
opettajattaria suuttumasta tai Väsymästä? Ia onko Väsymys itsessään jotain
pahaa, josta tulee ihmisiä waroittaa? Kun työmies koko päiwän on tehnyt
ahkerasti raskasta työtä, tuntee hän illalla ruumiillista mäsymystä. Hän
kaipaa silloin lepoa ja lemätessään kokoo hän uutta intoa ja woimaa
maa työpäiwaä warten. Myös Jumalan Valtakunnan uskollisessa ja ahketyössä moipi ihminen kyllä myöskin tuntea Väsymystä, joka ilmenee
sisällisen tyhjyyden ja Voimattomuuden tunnossa. Tämä tuntopa juuri pa°
koittaa häntä Jumalan tykö etsimään Hänessä lepoa, Häneltä woimaa uusiin
ponnistuksiin. Mutta tällaista Väsymystä ei apostoli tarkoitakaan. Hänen
mainitsemaansa suuttumista tai mäsymystä ei waikuta ahkeruus ja uskollisuus
työssä, waan laiskuus, huolimattomuus, itsekkäisyys, kärsimättömyys ja epäusko y. m. Tällaisesta wäsymyksestä waroittaa siis apostoli wakawasti Herran
työwäkeä. Ia tätä mäsymystä tapaamme paljo niissäkin, jotka meillä omat
jo mapaasta tahdostaan antautuneet pyhäkouluopettajan raskaasen, maan wielä
paljoa enemmän, missä sitä oikein hoidetaan, siunattuun toimeen. Wiime
wuoden tilastollisten tiedonantojen mukaan nousemat pyhykouluopettajien ja
opettajattarien luku Suomessa nykyään noin 15,057. Seurakuntien kirkkoherrat walittamat Vuosikertomuksissaan tuomiokapituleille, että main pienempi
seurakunnassa toimimista pyhäkouluopettajista pitämät uskollisesti ja sään-

seuraa-

rassa

osa
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osa

pyhäkoulua. Suurempi
heistä toimii siinä epäsäännöllisesti, muuwain
eli
kolme
kertaa
pari
tamat
wuodessa. Onpa sellaisiakin joukossa, jotka
eiwät kertaakaan ole pitäneet koulua. Näitä opettajia un siis apostolin waroittama wäsymys päässyt lamauttamaan. Opettajan haluttomuus ja epäsäännöllisyys tarttuu myös pyhäkoululapsiin. Lapset seuraamat opettajansa
esimerkkiä, joka ei pidä tarpeeksi tärkeänä pyhäpäiwän unettamista. Ia seilaiset lapset, jotka kerran omat hyljänneet pyhäkoulun, saadaan työläästi sinne
uudestaan tulemaan, huolimaton opettaja on siis kartoittamassa lasten sydaja kirkkoon. Seuraus siitä on ollut että
mistä rakkauden Jumalan
käwiwät pyhäkouniistä 166,674 lapsista, jotka wiime wuonna
jotensakin epäsäännöllisesti omat käyneet.
lussa, suuri
Monet näistä epäsäännöllisistä opettajista ja lapsista tulisiwat warmaankin uutterimmiksi ja säännöllisemmiksi, jos papisto kaikkialla moninaisista
muista toimistaan joutaisi pitämään pyhäkouluja paremman tarkastuksen
alaisena sekä suuremmalla rakkaudella ja innolla tukisi, kehoittaisi ja ohjaisi
pyhäkouluopettajia. Olkoon kaukana meistä jo mainituista syistä käydä arwostelemaan minkä werran maamme arwoisaan papistoonkin woipi pyhäkouluun
nähden kohdistua apostolin waroitus: „hymää tehdessämme, älkäämme suuttuko!" Sen maan tiedämme että Suomessa löytyy wielä 4? seurakuntaa,
missä on joko wasytty pyhäkoulua pitämästä tai ei wielä ollenkaan ole
ryhdytty pyhäkouluja perustamaan, maikka pyhäkoulu paikattani
on jo ollut Vaikuttamassa yli puolen wuosisadan.
Että kuitenkin yksinäinenkin pappi innolla.ja ahkenmdella moi saada pyhäkouluasian pitkällekin kehittymään, käy selwäksi muutaman kirkkoherran kertomuksestn pyhäkoukltoiminnasta eräässä Länsi-Suomen sisämaan seurakunnista.
muun
„Luetteloiden mukaan, joita on pidetty kaikista kouHän
lun oppilaista, on wiime koulukautena jotakuinkin säännöllisesti käynyt 30?
lasta. Kun'lukuijässä, 9—15 wuotisten lasten luku oli 378, niin noin 70
lasta syystä tai toisesta eiwät ole käyneet koulussa, joista on useimmat kansakouluissa ja oppikouluissa käypiä. Sananparsia .Mimmoinen on opettaja,
on marsinkin paikkansa pitämä pyhäkouluihin nähden.
semmoinen koulukin"
Sen wuoksi on koetettu uhrata waiwaa ja työtä opettajain walmistamiseen.
Kansakoulun käynneissä, jotka omat etewämmyyttä osuttaneet rippikoulussa, on
näyttänyt oleman ainesta, josta on koetettu muowaella opettajia. Harjoituksiin tulemat opettajat mielellään, joita on joskus pidetty ehtoopuolisin kirkossa,
jossa on ensiksi pidetty n.
lastensaarna ja sitten edeltäpäin walittu opettaja
pitänyt harjoituskokeen, kysellen jälkeen jotakin piplian historian tahi raamatun tekstiä. Sitten on keskusteltu ja neuwoteltu koulun pitämisestä. Wähäistä tuo monen mielestä woipi olla, mutta siitä wähästä paljon riippuu
pyhäkoulutyössä. Ilahuttawaa tuo ainakin seurakunnan paimenelle on nähdä
näinkin pienessä seurakunnassa, jonka wäkiluku on noin 2,400 henkeä, kirkko
ja määrätyn piirin lasten tuleman
melkein täynnä lapsia lasten
kiltisti harjoituksiin. Se main on paha, että yksi ainoa toimima paimen ei
Paljon rakkautta
ehdi yksinään niitä niin usein pitää kuin asia waatisi.".
pyhäkoulutyöhön osottaa sekin, kun eräs kirkkoherra Pohjanmaan seurakunnassa
huolimatta monista kirkollisista toimistaan joka pyhä itse pitää pyhäkoulua.
On jo ennen mainittu maaseurakuntien pyhäkouluissa käytettyä wanhaa
tapaa, että lapset niissä liian paljon läksyillä waiwataan. On syystä wäitet-

nöllisesti

sanaan

osa

maassamme

maassamme

sanoo

muassa-

s.

saarnassa

5
tykin että tämän kautta lepopäiwä lapsille muuttuu ikawäksi ja
raskaaksi työpäimäkfi. Kuu lapsia 2 ja 3 tuutia tuimalla kuulustelemisella ja läksyjen lukemisella rasitetaan, emme ihmettele ollenkaan, etteiwät mielellään eiwätkä säännöllisesti käy pyhäkoulussa. Tämmöisestä, koko pyhäkoulun tarkoitusta wastaan sotimasta menettelytawasta, on jo usein ennenkin kuultu oikeutettuja waroitussanoja. Kuollutta koneellisuutta on meillä ennestäänkin, Jumala paratkoon, liiaksi lastemme kristillisyyden opetuksessa, tarwitsematta tehdä roielä
pyhäkoulunkin tuou koneellisuuden edistäjäksi. Jo siinä asiaa hywin
walaisekiertokirjeessä, minkä Porruoon tuomiokapituli 18/ 1887 (SR:o 170),
liittyen olemiin oloihin ja käyttäen hywäksi kokemusta, mikä meillä on jo tässä
asiassa saamutettu, antoi hiippakuntansa pyhäkoulunystäwille neuwoksi ja kehoitukseksi, Varoitetaan ehtimiseen pyhäkoulun muuttamisesta pelkäksi läksyjen
luettamis-laitokseksi. Silmällä pitäen olemia oloja myönnetään kiertokirjeessä
semmoisten pienten läksyjen kuulustamista nimenomaan ainoastaan koulun
alimmalla luokalla pikkulasten kanssa, eikä heidänkään kanssansa kaukoko lasten koossa ololle määrätystä ajasta".
roempaa tuin Vb
Waan kun melkein kaikissa seurakunnissa kansakoulu ja kiertäwät pikkulasten
koulut owat jo meidän aikanamme Vaikuttamassa, saisi tämäkin roähäinen
läksyjen kuulustelu wähitellen jäädä pois ja koulun koko toimi kohdistua yk°
päätehtäroään olla lapsille aijottuna rakennus- tahi hartaussinomaan
kokouksena, semmoisenakin kuitenkin aina yhdistettynä elämällä ja lapsuusijän kehityskannan mukaan sowitetulla Jumalan
opet-

s

wassa

osa

sen

sanan

tamisella.

Niinpä olisi ehkä jo aika maalaispyhäkouluissakin
mikäli olosuhteet
maan myöntämät
toteuttaa Tuomiorowasti W. Wallinin Pyhäkouluyhdistyksen wiime kesäisessä muosijuhlassa Oulun kaupungissa lausuman

sen

mielipiteen, että ..pyhäkoulu olisi muodostettawa lastenjumalanpal-

meluiseksi, joka supistettuna ja lastentajuisella lamalla esitettynä

pitäisi sisältämän kaikkea, mitä yleisessä jumalanpalweluksessa
tarjotaan ijäkkäämmille ja kehittyneemmille ihmisille.
pitää sisältämän synnintunnustus, uskontunnustus, tekstin
Siis.
lasten luonteen mukaan opettajan kysymällä, lasten wastaalyhyt selitys
maila
sitten rukouksia ja mirsien tai hengellisten laulujen weisaaminen.
Tähän suuntaan miittaa myös Suomen Lähetystoimen palweluksessa
oleman opettaja Kaarlo Rahikaisen laatima ja Pyhäkouluyhdistyksen Toimikunnan tarkastama ja hywäksymä „lasten jumalanpalweluksen järjestys, joka on liitetty E. Hywärisen tekemään käsikirjaan Maaseurakuutiemme Pyhäkouluille, 4:s painos." Ia tämmöistä lastenjumalaw
palweluksen kaawaa moisiwat maaseurakuntiemme pyhäkouluopettajatkin hywällä
ja wakawalla tahdolla helposti noudattaa pyhäkouluissaan ja lapsillekin. Kerran
kun näihin tottumat, tuottaisi tämmöinen järjestelmä, lisätyllä waihtelulla,
myös lisättyä iloa ja siunausta heidän pyhäkouluissa käynnistään. Siinä
annetaan myös hengelliselle laululle sille tulema merkityksensä, kun on määrätty 4 eri wirttä eli hengellistä laulua laulettawaksi. Lasten laulun merkityksestä
Lapset omat innokkaita weituomiorowasti Wallin sattuwasti:
ja jos niin menetellään että kukin lapsi moi käyttää omaa laulukirjaansa, niin saadaan meisun kautta aikaan ei ainoastaan yhteistä rakennusta, maan myös paljon kristinopin tietoja lasten sydämiin. Laulun kautta

sen

—,

sanoo
saamaan

„
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suussa

lasten
saadaan Jeesuksen kallis niini monen kotiin, jossa sitä nimeä
ei muuten käytetä muuta kuin häwäisemällä. Selwä tämän johdosta myös
on, että lauluja ja wirsiä malitessa tulee sitä tehdä semmoisella taidolla, että
mastaa lastenjumalanpalmeluksen pyhyyttä ja arwoa, ja että renkutusnuotit tarkkaan kartetaan",
Suomen ero. luth. Pyhäkouluyhdistyksen puolelta kehoitettuna on Suomen Lähetysseura toimittanut ja kustantanut lasten
wirsiä ja lauluja sisältämän kirjasen nimeltä Pyhäkoulu-Lauluja. Tällä
tarkoitusta warten ilmestyneihin laulukirjoihin
laulukirjalla on entisiin,
nähden etewämmyys, että kaikki siinä löytywät laulut ja wirretkin omat
lastentajuisia ja lyhyitä. Kieli on marsin sujumaa ja puhdasta ja laulujen
sisällön ja hengen puhtaudesta on pidetty tarkkaa huolta. Paitsi tekstipainosta, joka maksaa 25 penniä on myöskin tästä teoksesta ilmestynyt yksiääninen nuottipainos, jonka kautta opettajat mirsikanteleen awulla helposti
moiwat tutustua laulujen säwellyksiin. Toiwottawasti nämä Pyhäkoululaulut aikaa woittaen lewenewät kaikkiin maamme pyhäkouluihin.

se

samaa

se

Kuten edellisinä wuosina, olemme nytkin tuomiokapitulin suosiollisella
wälityksellä saaneet wastaan ottaa pyhäkouluja koskemia tilastollisia tietoja
eri hiippakunnista. Nämät tiedot, joista seikkaperäisemmät taulut jälempänä
omat nähtämänä, osottawat että wuonna 1991 oli Turun arkkihiippakunnassa 1,788 pyhäkoulua, 3,233 pyhäkouluopettajaa ja 37,706 pyhäkoululasta,- Porwoon hiippakunnassa m. 1902 1,720 pyhäkoulua, 2,772
pyhäkouluopettajaa ja 34,226 pyhäkoululasta; Sawonlinnan hiippakunwuonna 8,282 pyhäkoulua, 6,315 pyhäkouluopettajaa ja
62,137 pyhäkoululasta sekä Kuopion hiippakunnassa 1,750 pyhäkoulua,
2,737 pyhäkouluopettajaa ja 32,605 pyhäkoululasta. Koko Suomessa oli
siis näiden tietojen perustuksella olemassa 8,540 pyhäkoulua, 15,057 pyhäkouluopettajaa ja 166,674 pyhäkoululasta.
7,948 pyhäkoulua, 13,753
Edellisenä wuonna 1901 oli koko
pyhäkouluopettajaa ja 160,000 pyhäkoululasta. Näistä numeroista päättaen olisi kuluneena wuonna pyhäkoulutoimi ollut edistymässä. Marsinkin
huomaa tämän edistymisen arkkihiippakunnassa. Wuonna 1900 oli Pyhäkoululasten luw siellä 33,030 ja wuonna 1901
37,706, siis yhden
wuoden kuluessa owat pyhäkoululapset enentyneet 4,674. Tähän edistymion (kuten aikai°
on Turun Tuomiokapituli osaksi waikuttanut, sillä
semmin muutkin tuomiokapitulit) kiertokirjeissä kehoittanut seurakuntain pap»
peja ahkerien tarkastusten, opettajain harjoituskokousten kautta y. m. edistämään pyhäkoulutyötä. Ia nämä kehoitukset eiwät ole kaikuneet kuuroille
korwille, sillä
seurakunnassa Turun laajaa arkkihiippakrmtaa on
jo ruwettu pitämään pyhäkoulujen tarkastuksia ja paikottain on yritetty opettajain harjoituskokouksiakin pitämään. Suokoon Jumala että tämä kipinä
kerran leimahtaisi ilmituleen, että arkkihiippakunnankin papit, jotka yhteen
aikaan oliwat pyhäkoulujen suhteen enemmän wastustawalla kannalla, rupcisimat tarmolla toimimaan seurakunnissaan pyhäkoulujen hymäksi.

nassa samana

maassa

nousee se

seen

se

useammassa
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Yhdistyksen muosikokousj 16: laatuaan wietettiin Oulussa 28—
29 päiwinä kesäkuuta. Yhteydessä Vuosikokouksen kanssa pantiin toimeen jumalanpalmeluksia aikaihmisille ja lapsille sekä
että ruotsinkielellä. Sitä
paitsi pidettiin esitelmiä ja keskustelukokouksia pyhäkoulualalle kuulumista kysymutsista, joista erityistä huomiota herättiwät tuomiorowasti W. Wallinin
esitelmä: „Eikö olisi aika että Suomenkin seurakunnissa pyhäkoulut
muutettaisiin lasten jumalanpalwelukseksi"i ja opettajatar, neiti V.
Hermaussouin esitelmä: „Tekstin käsittely Pyhäkoulunsa". Osanottajia
oli jokseenkin runsaasti saapumilla marsinkin Oulun tienoilta. Kuitenkin olisi
toiwottama että papit lukuisammin kuin tähän asti olisiwat läsnä näissä
juhlissa etcukin niistä seurakunnista, jotka omat lähempänä kokouspaikkaa,
sillä jos heissä näiden wuosikokousten kautta heräisi enemmän rakkautta ja
harrastusta pyhäkouluakaan, niin seuraisi siitä että he rupcisiwat
seurakunnassaan uutterammin pyhäkouluasiaa ajamaan. Kokouksessa läsnäolijat lausunnat toiwomuksenaan että Pyhäkouluyhdistys lähettäisi
miehiä Pohjanmaalle herättämään harrastusta pyhäkoulutyöhön.
Yhdistyksen äänenkannattajina omat kuluneenakin wuonna olleet: „Pyhätoululehti", „Lasten Pyhäkoululehti" ja „Varnens Söndagsblad", jotka niinkuin ennen owat ilmestyneet kerran kuukaudessa ja joiden
kustantajana on ollut Pyhäkoulnyhdistys sekä toimittajana yhdistyksen asiamies, pastori Rod. Hernberg. Pyhäkoululehti on sitä paitsi laajennettu, niin
että sitä on eri liitteenä seurannut tekstiselitysmihko, sisältäen 3:nen wuosikerran emankelinmitekstien selitystä lapsi-tajiusessa muodossa niinkuin
on
pyhäkoulussa esitettäwä. Lehtien tilaajamäärä oli wiime wuonna: „Pyhäkoululehdellä" noin 2,700, ~Lasten Pyhäkoululehdellä" noin 4,000
ja „Varnens Söndagsbladilla" noin 1,400 tilaajaa. Sitä paitsi painettiin myös Joulunumero „Lasten Pyhäkoululehdestä" ja „Varnens Söndagsbladista" yhteensä noin 10,000 kappaletta.

suomen

omassa
saarna-

se

seuraama

Yhdistyksen kirjawarastossa löytyy
määrä kirjoja:
21 sarjaa
.
koulukuwaraamattu å 7:25
881 kpl. Ranke, I. F. Lapsen ensimäinen opetus Jumalan Sag 75 p
13
S:a g 95 p
809
„Pyhäkoululehti", wuosik. 1890—1901 å5O p. wuosik.
100
wuosik. 1902 å 25 p. wuosik....
1,635
„Lasten Pyhäkoululehti", wuosik. 1890—1894, 1897,
1899—1902 ä 25 p. wuosik
1,740
Hywärinen, E, Käsikirja maaseurakuntiemme pyhäkönluille, 4:s pain. ä 30 p
1,847
Emilia, Pyhäkoulu joka Suomen kylään, 2:n pain. äl5 p.
Ussing, H., Pyhykoulun oikeus ja tärkeys å 10 p.
473
398
Pyhätoululuettelo å 4 p
2,273
Pieniä kertomuksia lapsille, I Hannun ensimäinen raamattu ä 5 ,p.
.
3,852
II Enkelien Wartio äsp. .
3,839
111 Siemen hywässä
.

.

nassa

„

„

„

„

152:25

660: 75
12:35
404: 50
25:

„

458: 75

„

„

„

.

.

„

522:
277:05
47:30
15:92

„

.

„

„

„

„

„

„

„

„

a 5 p.

.

maassa

.■.

.

.

.

113:65
192:60
191:95
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3,598 kpl. Pieniä kertomuksia lapsille, IV Pienet sanat å5 p. .
V Isoäiti å5 p.
3,200
VI Kertun rualinta å5 p.
5,303
VII Suutarin waarin luuna
4,746
...

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

ä 5 p

516
2,582
2,490
5,370
5,750
5,602
5,547
6,655

„

„

„

„

„

„

„

„

F. M., Kiinalaiset lapset kodissaan
MökMäistyttö Johanna S. å 10 p

Reid,

237:30

sp.

å

Kirje rakkaalle Vapahtajalle y. in. å 10 p.
Hywä Paimen å 3 p
Enkelien warjelus å 3 p
Jeesus siunaa lapsia ä 2 p
Lapsen rakkautta å2 p
Lapsukaiset rakastakaa toisianne å 2 p.. .',

.

.

25:80
258:20

249:

161:10
172: 50

112:04
110:94
.

.

.

.

Ruotsalaista kirjallisuutta
485 ärgängar Varnens Söndagsblad 1897—1902 å25 p. ärg,
Söndagsskolebladet 1891—1893 å5O p. ärg. .
119
605 a. Reid, F. M., De kinesiska barnen i hemmet å 5 p. . .
2,640 ,' Vertas Wal a 5 p
2,841
Hos Skomakarfar å 5-p
Säd i god jord ä 5 p
2,848
2,503
..Farmor" å 5 p
„Änglawakt" å 5 p
2,422
2,452
„Det lilla ordet" ä 5 p.
„

„

„

„

„

133:10
121: 25

59:50
30: 25

132:
142:05
142:40
125:15
121:10

122:60
Summa Smk. 6,135: 40

.

„

179: 90
160:
265:15

Tänä päiwänä olemme me allekirjoittaneet tarkastaneet Suomen Ew.
Pyhäkouluyhdistyksen kirjamaraston, kirjaston ja kaluston sekä
niiden oleman siinä kunnossa kuin meille näytetyt luettelot osoit-

luterilaisen
hawainneet

tawat.

Hämeenlinna, 9 p. Tammikuuta 1903.
A. H. Itkonen.
Kiljap. faktori.

Werneri Wartia.

Pyhäkouluyhdistyksen yliasiamies on wuoden

Pastori.

kuluessa

käynyt

seuraa-

wissa 70 seurakunnissa ja yleisen liikkeen keskuspaikoissa: Salo, Lempäälä,
Wesilahti (2:si kertaa), Alastaro, Loimaa, Kuuriin, Oriroesi (2:fi kertaa), Tam-

pere, Walkeala, Lahti, Pietarsaari, Munsala, Orawais, Wöyri, Wähäkyrö,
Eräjärwi, Muhos, Utajärwi, Säräisniemi, Kajaani, Kestilä, Pulkkila, Piippola, Haapawcsi, Kärsämäki, Niwala, Haapajärwi, Pyhäjärroi (O. L,), Kiurumesi, lisalmi, Lapinlahti, Nilsiä, Kaawi, Tuusniemi, Karttula, Messukylä,
Sippola, Anjala, Lemi, Joutseno, Ruokolahti, Nautjärwi, Antrea, Asikkala,
Sysinä, Hartola, Joutsa, Luhanko, Jämsä, Hausjärwi, Koski (H. L.), Luumäti, Kaipiainen, Utti, Kansain, Uustylä, Hollola, Lllmijoki (Asikkalassa),
Humppila, Forssa, Apäjä, Toijala, Kenru, Petäjäwesi, Iywäskylän kaupunki

9

Iywäskyliin maaseurakunta, Lowiisa ja Pernaja.'— Muutamissa näistä oli
pantu toimeen warsinaisia pyhäkoulujuhlia nimittäin: Salossa, Pietarsaaressa,
Karttulassa, Messukylässä, Sippolassa, Anjalassa, Nuokolahdessa, Nautjärwellä, Antreassa, Asikkalassa. Jämsässä, Hollolassa ja Wesilahdella.
Paikallisyhdistyksiä on kuluneena wuonna yhdistyksellä ollut 13
nimittäin: Haminassa ja Vehkalahdella, Lahdessa, Längelmäeltä,
Ruokolahdella, Mikkelissä, Kymissä, Keiteleellä, Humppilassa,
Virolahdella, Antreassa, Sippolassa. Vesannolla ja Oriwedellä.
Näistä omat seuraamat jättäneet Vuosikertomuksensa: Hamina ja Vehkalahti!
Lahti, Längelmäki, Ruokolahti, Mikkeli, Kymi, Humppila, Virolahti, Antrea,
Sippola ja Vesanto, Vuosikertomukset seuraamat tätä Vuosikertomusta eri
liitteenä.

Keskusyhdistyksen toimikuntaan Helsingissä omat kuuluneet allekirjoittanut, tuomiokapitulin assessori, romasti A. V. Ly ra puheenjohtajana,
kansakoulujen ylitarkastajan apulainen A. V. Floman Varapuheenjohtajana,
kansakoulujen tarkastaja, maisteri A. Haapanen. Helsingin kaupunkilähetyksen
saarnaaja, pastori A. Wallenius, Lähetysseuran opettaja K. Rahikainen
rahastonhoitajana, koulunjohtajatar, neiti V Laurell, koulunopettajatar,
neiti 33. Hermansson sekä allekirjoittanut, yhdistyksen yliasiamies, pastori
Rob. Hernberg sihteerinä.
Eroamismuorossa w. 1902 oliwat tuomiokapitulin assessori A. V. Lyra, opettaja K. Rahikainen ja kansakoulujen tarkastaja A, Haapanen, jvtka kaikki Valittiin uudestaan. Arkiaatteri £>. Hjeltin
sijaan, joka terweydellisistä syistä oli pyytänyt saada eron toimikunnasta,
Valittiin arkitehti, Vapaaherra A. V. Wrede.
Eroamismuorossa Vuonna 1903 omat: kansakoulujen ylitarkastajan
apul. A. V Floman, pastori A. Wallenius ja pastori Rob. Hernberg.

Tästä

Vuosikertomuksesta

näemme selwästi, että

kuluneenakin muonna maamme pyhäkoulutyötä.

Jumala

on

siunannut

Siunatkoon armosta rikas

yhä runsaammin Vastaisuudessakin tätä kallista työtä lupauksensa
jälkeen: „loka siunauksessa kylmää,
pitää myös siunauksessa
niittämän". (2 Kor. 9:6).

Jumala

sen

Suomen Ew. lut. Pyhäkouluyhdistyksen puolesta:

A.

«.

Lyra.
Rob. Hernberg.

PyhäKoulufilasfoa*
Turun Arkkihiippakunnassa
to». 1901.
Rovastikunta,

1,

Kouluja,

Turun tuomiorowaZtikuntll

Opettajia,

Eawonlluuan Hiippakunnassa
W. 1902.
Kouluja. Qpettajia, ,

.Rowllstikunw,

Oppi-

laita,

Sawonlmnan
tuomio-row.,

l,

71
174 2,605
42
61
799
2. Mynämäen
129
197 2,481
3. Vehmaan
2,151
4. Porin alinen . .
81
131
103
181 2,239
5. Purin ylä
, ,
6. Tyrmään
271
659 4,474
7. Perniön
157
333 3,148
17
313
8. Uhwenanmaan .
23
5,612
168
9. Wllllsan alinen .
372
10. Waasan ylä, , . 139
172 3,637
11. Pietarsaaren. . .
95
139
1,894
12. Lapuan
300
449 4,829
3,524
13. Kokkolan
212
342
1,788
3,233 37,706
Yhteensä
,

...

....

~

*

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

luwan

Mikkelin

Heinolan
Lappeenrannan
Haminan
Wiipurin.

.

Muolan

Käkisalmen

...

Jääsken

11. Kurkijoen
12. Sortawalan
13. Nlatarjalan
14.

,

361
225
276
108
295
170
227
177
149

326
227
...

.
.

..

Jläkarialan
Yhteensä
..

170
236
335

542
374
498
176
518

397

531
319
269
672
559
293
455
712

Oppi-

laita

5,015
3,529

4,744
1,794
4,782
4,376

4,331
3,776
2,681

4,828
4,951
3,488
5,452

8,390
3,282 6,315 62,137

Porwoon hiippakunnassa
to» 1902.
1. Porwoon
mio-row.

Kuopion hiippakunnassa
to». 1902.

tuo-

74
178 1,898
151
194 3,576
3. litin
119
263 3,073
4. Hollolan
4,790
210
412
5. Jämsän
143
166 3,653
6. IywäZkylän
348
516 6,069
7. Tampereen.
4,409
313
499
8. Hattulan
144
197 2,525
9. Hämeenlinnan. .
114
203 2,553
10. Raaseporin itäin.
74
81
1,157
11. Raaseporin länt,
30
63
523
Yhteensä 1,720 2,772 34,226
2.

...

Helsingin

...

...

■

1. Oulun tuomiu2.

3.
4.
5.
6.
7.

rowaZtikunta.
Raahen
Kalajoen
Kuopio

Kajaanin
Kemin
Lapin

240
369
3,680
119
188 2,132
4,292
272
478
861 1,349 18,612
207
262 2,631
37
68 '1,079
.14
19
179

Yhteensä
Yht.

koko

1,750 2,737 32,605

maassa 8,540

15,057 166,674
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ja
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Suomen

Gwankelis-Luterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen tila
Joulukuun 31 p. 1902.

Rahaa kassassa Joulut, 31 p. 1902
Etukäteen palkkaa hliasiamiehelle

1,211:51
57:11

Kirjawarasto myyntihinnan mukaan
Ulkona olemia saatawia

Varastossa

6,135: 40

2,181:23

painopaperia

250: 00

Kaluston armo
Summa Smk.

Helsingissä

Joulukuun

8,373:74

173: 10

423:10
10,008:35

31 p. 1902.

Kaarlo Rahikainen.

WUiWWten l »>«sllel <»!«ltset.
i.

fiaminan—WehUalahÖcn Pyhäkouluyhdistyksen wuosjkertomus sen kahdeksannelta toimintawuodelta 1902.
Wnoden kuluessa owat yhdistyksen johtokuntaan kuuluneet: rowasti I.
Noschier puheenjohtajana, talollinen Kalle Kustaa Heijari rahastonhoitajana,

kappalainen G. A. Taube kirjurina! muut johtokunnan jäsenet owat: pastori
O. I. Ingman, opettajat I. Vrandstaka, I. Jaakkola, T Qwistman, W.
Lääti ja A. Posti.
Opettajain harjoituskokouksia on Wehkalahdella wuoden kuluessa pidetty
8, niissä keskimäärin läsnä 15 opettajaa. Niissä owat opettajat pitäneet
harjoituskyselyjä, ja käsiteltäwän tekstin johdolla on keskusteltu, sekä yleisesti
annettu neuwoja ja ohjeita koulua koskemissa asioissa. Haminassa on harjoituskokouksia pidetty joka wiikko, niinkauan kuin kouluakin on pidetty,
o.

s.

lukukauden aikoina.

Pyhäkouluja on Wehkalahdella ollut toiminnassa 36, ja niissä 60 opettajaa. Kutakin koulua on keskimäärin pidetty 28 kertaa. 30 kertaa ja sitä
useammin on koulua pidetty seuraamissa paikoissa: Haapalan Hietalan koulua
43 kertaa, Kannnsjärmen Karen 42, Kannilsjärwen Korjulan ja Kolsilan
Ponsin 41, Kolsilan Läädin 37, Kitulan 35, Kannusjärwen Näkin 35, Ihamaan ja Kannusjärwen Tykän 34, Kolsilan Forsselin ja Paijärwen Postin
33, Kannusjärwen Laitisen ja Neitkallin Itäpään 32, Kaarniemen 31, Kannusjärmen Toikan ja Paijärwen Luoman 30 kertaa.
Lapsia on kouluissa käynyt 1,026, niistä ahkerasti 609, tyydyttäwästi
244 ja Harmoin 173.
Haminassa on ollut suomalainen pyhäkoulu 6 opettajalla ja 140 oppilaalla, ja on sitä pidetty kaupungin kirkossa; ruotsalaisessa taas, jota on pidetty kansakoululla, on ollut 2 opettajaa ja 50 oppilasta.
Yhdistyksen wuosijuhla pidettiin kesäkuun 15 päiwänä, jolloin juhlapiti pastori I. Lindberg ja lastensaarnan (5. A. Taube. Iltapäiwällä jatkettiin juhlaa Mullinkoskella puheilla ja hengellisillä lauluilla, sekä
lasten kyselyllä. Lapsille jaettiin kirjasia.
Jhdistyksen rahasto on wuoden kuluessa kaswanut Smk:asta 185: 61
Smk:aan 259:50.
Monta Jumalan
siementä on tämänkin pyhäkoulutyön kautta
wuoden kuluessa kylmetty. Jumala tällekin kylmälle siunauksensa suokoon.
Wehkalahdella Tammikuun 24 p. 1903.

saarnan

sanan

I. Roschier.
(5.

A. Taube.
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11.

Lahdesta.
Pyhäkouluyhdistyksen 'vuosikokous pidettiin 20 p. Joulukuuta 1902,
Pyhäkoulu on toiminut entiseen tapaansa.
Nauhan ja rakkauden on lumala täälläkin Lahden ympäristöllä yllä pitänyt. Kauppalassa on 2 pyhäkoulua ja
ympäristöllä 3. Opettajia on 10 ja lapsia kaikkiaan noin 350.
Pastori H. Winter on usein pitänyt opettajille harjoituskokouksia, jotka
uwat olleet hywin siunatutta ja samalla opettawaisia.
Tuloja on yhdistyksellä ollut 163: 63 p., menoja 80: 53 p. siis jäännös
,
Smk. 83:10.

sen

-

W. M. Heinonen.
lii.
Längelmäen Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus ru:lta 1902. (Luettu

Vuosikokouksessa 28

p. Joulut. 1902).
Pyhäkouluyhdistyksen toiminta on nyt kuluneena wuotena käynyt enti»
suuntaan. Kokouksia on pidetty joka toinen kuukausi eli Vuosikokouksen
kanssa kaikkiaan kuusi. Niissä on keskusteltu etupäässä pyhäkoulua koske»
roisia asioista. Mutta on pohdittu muitakin yleisiä hengellisiä kysymyksiä.
Niinpä on ollut käsiteltäwänä seuraamat kysymykset:
Olisiko mahdollista
ottaa pyhäkouluissa käytäntöön mirsikannel?"; „Miksi pidämme pyhäkoulua?",„Mitä olisi, erittäinkin pyhäkouluopettajain tehtäwä, että pyhäkoulutyö tuottaisi mahdollisimman
siunauksen?" ja „Pakanalähetyksestä".
Ensimmäisen kysymyksen suhteen päätettiin rumeta käyttämään wirsikannelta laulun opetuksessa. Mutta ei liene wielä tietääkseni kukaan siihen
ryhtynyt. Harjaantumisen puute on ollut nähtäwästi esteenä. Pakanalähetyksen asia on ollut yhdistykselle rakas. Sillä paitsi esille tulleessa kysymyksessä, jonka alustuksessa ja sitte keskustelussa sitä lämpimästi kannatettiin, on
myöskin silloin tällöin luettu pari sopimaa kertomusta lähetyssanomista asian
tunnetuksi saattamiseksi. Ja yhdistyksen wuosijuhlan yhteydessä on myöskin
pidetty lähetysjuhla.
Opettajille on tilattu 14 mk. Pyhäkoululehteä ja 10 mk. Kaswatusopillisia sanomia- lapsille 30 mk. Lasteu Pyhäkoululehteä sekä koulujen lo°
pettajaisissa pieniä kirjasia, m. m. 150 kpl. Lasten Pyhäkoululehden Joulu-

seen

„

runsaan

numeroa.

Vuosijuhla lähetysjuhlan fansfa pidettiin 22 ja 23 p. Kesäkuuta, jolloin
lähetysjohtaja lehtori I. Mustakallio itse oli juhlaamme awustamassa ja

kunnioittamassa.

Kirjastoa on marain ja tarpeen mukaan kartutettu sopimilla ja tarpeelkirjoilla.
Pyhäkouluja on ollut 16, opettajia 25 ja lapsia kouluissa 258. Koulua
on pidetty lähes jokaisessa koulussa säännöllisesti yli wuoden. Lakannut on
kolme koulua, joista yksi uskollisen opettajansa kuoleman kautta, yksi opettajan
poismuuton kautta ja yksi on toistaiseksi lakkautettu. Koulun pitoa on siis

lisillä
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mukaan ahkerasti aherrettu, warsiukin kun otetaan huomioon, että
useissa kouluissa on maan uksi opettaja. Papisto on raamatunselitysten
ohella pitänyt pyhäkoulutarkastuksia.
Rahawarain summittainen tila osoittaa: tuloja, edellisen wuoden säästö

woimain

121:61, muita tuloja Smk. 46:38.

Smk.
Smk.

Menot Smk. 182:48: wajaus
14:49.
Yhdistyksen puheenjohtajana on ollut allekirjoittanut, joka myöskin on
hoitanut rahawarat ja toiminut kirjurina, warapuheenjohtajana on ollut kanttori O. Prihti.

Längelmaellä 28 p.

Joulukuuta

1902.

K. K. Kallio.
IV.

ftu«Kol«Nden Pyhäkoulu-paikallisyhdistyksen Vuosikertomus w:lta 1902.
Yhdistyksen johtokuntaan on roiime muoden kuluessa kuulunut taaskin:
allekirjoittaja puheenjohtaja, rowasti O. Aursn ja pastorit F. H. Snellman
ja £>. 3L. Sohiman. Rahaston ja kirjaston hoitajana pyhäkoulun opettaja

M. Peltonen ja kirjlwina kiertokoulunopettaja R. Huhtanen ja muut johtokunnan jäsenet omat samat henkilöt, tuin edellisinäkin wuosina.
Pyhäkouluja

seurakunnassamme on 80 paikoille. Opettajia näissä kouon yhteensä 150. Oppilaiden lukumäärä on mähän yli 1,000, jotka
kuitenkaan ei kaikki ole säännöllisesti käyneet kouluissa- eikä kaikki sunnuntaikoulun opettajatkaan ole niitä säännöllisesti pitäneet. Pyhäkoulu työtä on
jatkettu
tapaan kuin ennenkin. Niin että sillä on ollut
tarkoitus
ja sisältö kuin edellisinäkin wuosina. Jumalan tunteminen ja hengellisen elämän edistäminen on ollut korkeampana tarkoituksena, sekä puhtaan
sisä- ja
ulko-luwun oppiminen,
mukaan kuin Jumala on woimia ja ymmärrystä
opettajille antanut. Näin on hiljaisuudessa, maikka tosin
heikkoudessa
ja puuttuwaisuudessa, täälläkin sitä työtä tehty.
Opetuksen järjestys on ollut
kuin ennenkin. Ensin jonkun märsyn
laulettua, sitten opettaja pitää lyhyen rukouksen, kirjasta eli Vapaasti. Sen
jälkeen opetus: ensin ewankeliumitekstin selitys. Raamatun historian ja katluissa

samaan

sama

sen

suuressa

sama

kismusläksyn kyseleminen, sisä- ja lilko-lumun harjoitus, sekä lopuksi laulua.
Joten siis koulu tulee kestämään 2—3 tuntia. Pyhäkoulutarkastuksia on
papisto käynyt pitämässä wuoden loppupuolella- joissa opettajia on kehoitettu

tärkeää työtänsä jatkamaan ja lapsia käymään säännöllisemmin kouluissa.
Pyhäkouluyhdistyksen Vuosijuhlaa Vietettiin Elokuun 14 p., jossa juhlapiti yliasiamies pastori R. Hernberg kirkossa ja lyhyen Väliajan
jälkeen lasten
ja kyselemisen
johdosta, johon olikin lapsia
sekä Vanhempiakin ihmisiä erittäin paljon kokoontunut. Sitten juhlaa jatlettiin iltapäimällä, jossa pastori Hernberg piti raamatlinselityksen, ja puheita
pitiluät useammat pyhäkoulun opettajat ja rowasti O. Aursn päätti juhlan
kehoittawalla puheella ja rukouksella.
Harjoitus-kokouksia pyhäkoulunopettajani edistymiseksi on pidetty joka
kuukauden msimäisenä pyhänä kirkolla, joita on koulua
harrastama papisto

saarnan

saarnan

saarnan
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Syrjäkylissä on myöskin pidetty harjoitnskokouksia
ollut aina johtamassa.
kerran kuukaudessa, joita johtaa siihen määrätty pyhä- eli kiertokoulun-opettaja.
Näissä kannetaan kolehtia pyhäkoulukassaan.
Pyhäkouluyhdistyksen waroilla tilattiin wiime wuonna Pyhäkoululehteä
30 wuosikertaa, yksi wuosikerta kunkin kinkerikunnan opettajille.
Pyhäkouluyhdistyksen rahastonhoitajan tilin unikaan Joulukuun 31 p.
1902 on pyhäkoulukirjaston raha-arwo 400 markkaa 10 penniä. Ia rahaa
tilin tekijällä 60 mkaa 55 p. Siis yhteensä 460 mkaa 65 p.
Ruokolahdella Tammikuun 4 p. 1903.

Oskar Aursn.

R.

Huhtanen.

V.

Kertomus llMllelin seurakunnan pyhäUouluyhoisfyUfestå w. 1902.
Pyhäkouluja on kaikkiansa 61, kussakin 41 lukukinkerissä 1 tai 2.
Opettajia näissä kouluissa on yhteensä 132, miehiä sekä naisia.
Koulussa käypiä lapsia on likipitäen 1,000, joista ei kuitenkaan kaikki
ole säännöllisesti käyneet.
Opetusjärjestelmä on ollut sama kuin edellisinäkin rouosina.
Kirjasto on myös kussakin koulussa erittäin, siihen on ostettu opet-

tajien kehitystä tarkoittamia opetuskirjoja: Emankeliumi-tekstien, Katekismukja pipliahistorian selityksiä, myös Raamatullisia kumia 10 kirjastossa.
Oppilaat saamat myös opettajien kautta mirsikirjoja, pipliahistorioita ja katekismoja, toiset helppohintaisina, toiset köyhimmät lahjaksi. Näitä ostetaan
joka muosi pyhäkonlukassan kontantti-maroilla suuremmat kasat, jonka muoksi
kannattaa alennetusta hinnasta myydä sekä lahjoittaakin. Nyt päätettiin myös
ostaa pyhäkoulun uusinta laulukirjaa, jota johtokunnan sihteeri opettaa
opettajien ensin käyttämään.
Pyhäkoulu kassassa on säästönä 1,000 markkaa pankissa sekä yhden
muoden korko siitä ja 140 markkaa muoden aikana koottuja, joilla nyt kyetään
uusia kirjoja lunastamaan sekä myös Pyhäkoululehteä, jota päätettiin opettajille ottaa 25 kappaletta.
Harjoituskokouksia opettajille on entiseen tapaan pidetty kerran kuukaudessa pitäjän tumassa. Näissä on edelleen seurakunnan papit työskennelleet:
yksi selittänyt tuleman snnnuntain emankeliumitekstiä, josta toisinaan on mähä
keskusteltukin ja joskus luettu joku hymä esitelmä, josta myös on keskustelua
ollut; toinen pappi on malmistanut joitakuita Kristinopin katekismokappaleita,
on
jotka sitten joku opettajista
kokouksessa ottanut
katekiseeratakseen ja toiset omat siitä Veljellisiä muistutuksia tehneet; kolmas
pappi on samoin menetellyt jonkun pipliahistorian kappaleen kanssa, jota taas
muuan opettajista
kokouksessa esittää toisten sitä seuraamilla huomautuksilla. Kirkkomirsiä on mälillä meisaeltu. Nyt päätettiin myös rumeta
uuden pyhäkonln-laulukirjan lauluja opettelemaan, kun neljäs pappi hymäntahtoisesti tarjoutui uiitä opettamaan.

sen

muoroonsa

seuraamassa

seuraamassa
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Pyhäkoulun-tarkastuksia cm tänä kesänä toimitettu kaikissa kinkereissä, pyhäpäiwinä likeisimmissä ja arkipäiwinä etäisemmissä kylissä. Luku-

kinkereillä talwisaikana neuwotellaan myös pyhäkoulun asioista.
Kaupungissa loppui wiime keruäänä pyhäkoulunpito tässä muodossa,
sitten kuin entinen johtaja, 10 muotta työskenneltyänsä, ilmoitti olemansa
estetty sitä jatkamasta. Mutta toimoa on, että lasten jumalanpalweluksen
muodossa tällaista toimintaa wiela edelleen jatketaan.

Mikkeli, lokakuussa 1902.

V. Sarlin

VI.

Kymistä.
Pyhäkouluyhdistyksen muosikertomus Kymistä wma 1902.
Pyhäkouluyhdistys Kymissä on edelleen ollut

Vaikuttamassa

samassa

järjestyksessä kuin tähänkin saakka. Pyhäkouluja un pidetty 30 eri paikassa.
Niissä on työskennellyt 85 opettajaa ja oppilasmäärä on waihdellut 1,000
ja 1,250 seuduilla. Pienemmissä kylissä on 1 koulu, mutta suuremmissa 2
ja 3; opettajain lukumäärä

kussakin koulussa

on etupäässä riippunut oppi-

laiden paljoudesta, niin että muutamassa koulussa on ollut 1, toisissa 4, 5
ja Min opettajaa. Korkein määrä oppilaita oli Hallan sahan koululla, joka
koulu kumminkin nyt on jaettu 3:meen osaan.
Koulujen tarkastuksia on pidetty pitkin wuotta, raamatunselitystilaisuukfisfa; sekä opettajain harjoituksia kerta kuussa, kesäkuukausien ajalla.
Vhdistyksen wuosijuhla wietettiin 14 Sunnunt. Kolmin, p:stä, 31. 8.
1902. Tämä lasten juhla alkoi heti Jumalan palweluksen perästä. Ensin
meisattiin wirsi, sitten piti allekirjoittanut Snellman puheen
sitten weisattiin mirren wärssy. Sitten kerääntyi lapset eri ryhmissä alttarin
ympärille ja penkkeihin. Heitä tutki papit, lukkari, urkuri ja kiertokouluopettajat eri ryhmissä, päiwän ewankeliumitekstistä. Sitten piti loppupuheen ja
loppusiunauksen alttarilta pastori Aarnio; sitten meisattiin mirsi, ja sen alla
kannettiin kollehtia Pyhäkouluyhdistyksen hywäksi.
Yhdistyksen rahastonhoitajan Välityksellä on, samoin kuin edellisinäkin
wuosina tilattu hengellisiä kirjoja ja sanomalehtiä. Rahastonhoitajan tilin
mukaan on yhdistyksen käytettäwänä ollut waroja seuraawasti:
Wastattamaa:

Kirjoja ja

sanomalehtiä

400:

Rahallinen säästö

300 markan korko
19 A
1902 hartaushetki Sunilassa
20/4 1902 knlänluwuissa (E. Aarnion kautta)
31 /
1902 lastenjuhlassa kirkossa

s

Yhteensä

343:87
16: 50

3:10
8: 40
13:89
785: 76
•2
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Vastaamaa:

Kirja- ja

sanomalehti-marastosta

jaettu pyhä-

60:50

tmilulaisille

Samoin rahalla ostetutta
3. 3. laskun mukaan

Jää ensi

30: 75
13:

tiliin:
339: 50

Kirjamarastoa, joissa sanoma!
Pohjoismaiden pankkiin
korkoja 13/i2

300:
35: 25
-

Tilintekiällä säästössä

6: 76

Yhteensä

Kymissä 13/12 1902.

E. G.

Luettu Kymin pyhäkouluyhdistyksen
hywäksytty.
Todistaa: I. G. Snellman.

785:76

Pihlainen.

Vuosikokouksessa

4. 12. 1902 ja

Toimikuntaan omat kuuluneet ja kuulumat edelleen seuraamat:
Rowasti I. G. Snellman, puheenjohtaja- kanttori E. ©. Pihlainen,
kassanhoitaja sekä jäsenet w. t. kappa!. Emil Aarnio, taloll. Taneli Wanhala,
taloll. Taneli Simola, työm. Paawo Sawolainen ja Tuomas Marttila.
Kylän lukuisilla on koottu waroja, että woidaan lähettää yksi tai kaksi
pyhäkouluopettajista Turkuun, olemaan läsnä siellä pidettäwässä pähäkoulu-

kokouksessa.
Jumala
siunauksen!

antakoon Kymin Sunnuntaikouluille ja niiden työlle

Kymissä 4 p. toukokuuta 1903.

runsaan

I G. Snellman
Pastori.

VII.

Humppilasta

sen

fiilllippilan Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus
ensimmäiseltä toimimuodelta ro. 1902.
Kun yhdistys alkoi toimintansa masta wiime Huhtikuun lopulla, niin
on
työ aiwan alulla. Ei ole wielä paljoa ennätetty aikaan saada. Täiläkin ajalla on yhdistys tahtonut palmella Jumalan Valtakunnan asiaa.
Siinä tarkoituksessa
on toiminut lyhyen oloaikansa.
Wuoden killuessa on yhdistys pitänyt 6 opettajain harjoituskokousta.
Kussakin kokouksessa on pidetty yksi opetusyarjoitus, aineena
sunnuntain
ewankeliumiteksti. Kokous on aljettu ja lopetettu wirsilaululla ja rukouksella.
Pyhäkouluja on ollut toimessa 4, joissa opettajia 7 ja oppilaita 134.
Kaikissa piireissä ei ole wielä ollut pyhäkoulua, kun ei näissä ole ollut wielä

sen

se

sen
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sopimia henkilöitä, jotka olisimat tahtoneet uhrata
aikaansa lasten hywäksi
wapaehtoisesti.
Pyhäkoulujen tarkastuksia on kuluneen muoden kuluessa kyläkunnissa
pidetty
mukaan fuin on ennätetty.
Lokakuun 26 p:nä piti Pyhäkouluyhdistyksen yli-asiamies pastori Rob/
Hernberg kirkossa, lasten jumalanpalweluksen. Suuri joukko seurakunnan lapsia oli saapunut tähän mieltä ylentämään tilaisuuteen *)•
Yhdistyksen johtokuntaan omat kuuluneet: kirkkoherra K. 20. Hurmerinta
puheenjohtajana, kansak. opettajat Alfr. Toimola rahastonhoitajana, Eeri Mattila kirjurina: muut johtokrmnan jäsenet owat: talollinen I. W. Wauhko ja
rouwa Lyydi Toimola; torpparit T. Palomäki ja I. Ahola owat olleet marajäseniä.
Yhdistyksen rahastossa oli muoden 1902 kuluessa: tuloja jäsenmaksuista
Smk. 17: 50; menoja erilaisiin tarpeisiin 11: 80; säästö ensi muoteen 5: 70.
Suokoon Jumala alkamana wuotena
siunauksensa nuorelle yh°
distyksellemme kalliissa työssään. Humppilassa Tammikuulla 1903.

sen

runsaan

K. V. Hurmerinta.
Eeri Mattila.

VIII.
W(l'0l<lllÖeil

Sittekuin

Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus muodelta 1902.
kierto- ja pyhäkoulun opettajain kokouksessa 6 p:nä

Virolahden

lokakuuta m. 1901 oli hymäksytty Virolahden pyhäkouluyhdistykselle 28 p:nä
elokuuta 1901 walitun toimikunnan tekemä sääntöehdotus ja alistettu Suomen emankelisluteerilaisen Sunnuntaikouluyhdistykseu wahwistettawaksi, jota
wahwistusta anomaan waltuutettu
tilaisuudessa walittu toimikunta,
moi pitää pyhäkouluyhdistyksen
alkaneen
ja yhdistyksen perustetVaikutuksen
tuna, mutta warsinainen wahmistus pyhäkouluyhdistiksemme säännöille saatiin
19 p. Helmikuuta 1902.
Kokouksia, joissa opettajain harjoitukseksi aina kaksi pyhäkoulun opettajaa
kerrallaan on läpikäynyt eri wuosikertain emankeliumitekstejä, on säännöllisesti
pidetty joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. Joskus on näissä harjoituskokuuksissa ollut läsnä lapsia, mutta useimmiten owat opettajat kyselleet
toisiltaan ja heidän nnmettelyänsä on sitten yhteisesti annosteltu. Nyt on
kuitenkin päätetty, jos suinkin mahdollista, näihin kuukautisiin harjoituskokoilksiin joka kerraksi hankkia lapsia. Tekstikyselyt niissä on tawallisesti, sekä
alotettu että lopetettu mirren weisuulla ja rukouksella. Jonkun kerran on
kokouksissa pidetty esitelmä pyhäkoulua tamalla tai toisella koskemista asioista,
esim. tuomiorowasti A. G. Borgin elämästä ja työstä pyhäkoulun alalla
Sitäpaitsi on kokouksissa silloin tällöin ollut pieniä keskusteluja
yhdistyksen alaa koskemista seikoista.

se

samassa

maassamme.

*) Herra yliasiamies piti
samalla matkallaan kahdessa eri kyläkunnassa raamatunselitytsen ohessa walaisewia puheita lasten »vanhemmille pyhäkoulun tarkoituksesta
ja työstä, sekä näytteli
raamatullisia tumia taikalyhdyllä.
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Ihdistys wietti Juhannuksena 24 p. kesäkuuta iltapaiwällä sääntöjen
7 §:sfä mainitun kesäjuhlan sekä kirkossa että kirkon ympäristöllä. Lasten
jumalanpalweluksessll selitti tekstin m. t. kirkkoherra E. V. Hynninen ja alttaripalweluksen toimitti kappalainen I. H. Reijonen/ Esitelmän pyhäkouluopetuksesta piti Viimeksimainittu ja puhetta pitiwät
tilaisuudessa
pyhäkoulunopettajat: Matti Nakari, Kristian Typpö ja Maria Takki. Lopuksi
piti pastori Hynninen lyhyen puheen ja rukouksen. Juhlassa oli kansaa runsaasti läsnä.
Väliaikaiseen toimikuntaan kuuluiwat: esimiehenä pastori E. V Hynninen, roaraesimiehena kiertokoulun opettaja neiti H. Multamäki, rahastonhoitajana neiti Aina Wilkki ja kirjurina talollinen Santeri Kotanen.
Sääntöjen saatua wahwistuksen ja kun pastori Hynninen luuli piakkoin
paikkakunnalta pois siirtywänsä, walittiin 6 p. toukokuuta hänen sijaansa esimieheksi kappalainen I. H. Reijonen ensi Vuosikokoukseen asti ja muiksi toimikunnan jäseniksi tuliwat edellämainitut roäliaikaisen toimikunnan jäsenet.
Kun kuitenkin seka rahaston hoitaja että pöytäkirjuri owat olleet estetyt toi»
miaan hoitamasta, walittiin syyskuun kokouksessa heidän toimiaan wuoden
loppuun asti hoitamaan kanttori A. Parkkola ja paikkakunnalta pois muuttaneen neiti Multamäen sijaan Varamieheksi pastori E. W. Hynninen.
Osanotto yhdistyksen kokouksiin on ylipäätään ollut laimeaa, eikä yhdistyksen jäsenlukukaan asian uutuuden muoksi ole tänä ensimmäisenä toimintakautena kohonnut suuremmaksi kuin 23 maksanutta jäsentä, waikka seuratuntaan on perustettu jo yli 50 pyhäkoulua.
Raamatun selityksissä tarkoitusta roarten kerääntyneillä kollehtirahoilla
51 markkaa 73 pennillä ja 19 kopeekalla on wuoden warrella pyhäkouluyhdistykselle perustettu pieni kirjaston alku, jossa nyt on 12 kappaletta eri kirjaa
joita on lainattu aina kuukaudeksi kerrallaan yhdistyksen jäsenille.
Jhdistyksellä on waroja tiliwuoden päättyessä, kuten mukaan liitetystä
tilistä näkyy ainoastaan 5 mkaa 75 penniä.
Virolahdella 2 p. tammik. 1903.

samassa

Juho Reijonen.
Kappalainen.

Antti
Tili

Virolahden pyhäkouluyhdistyksen waroista
Joulukuun 31 p:wään 1902

Virolahdella

5: 75
Smk. 5:75

Smk. 5:75

.

17 painia Tammikuuta 1903.
Antti

Tarkastettu ja

toiminta-ajalta,

Säästö tulemaan wuoteen:
5: 75
Rahaa kassassa

Tukoja:
Jäsenmaksuja

Parkkola.

oikeaksi huomattu Virolahdella

Parkkola.

Tammik. 17 p:nä 1903.

Santeri Mondolin.
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IX.

Kertomus P. Antrean Pyhäkouluvhoistvkfen toiminnasta fen enlimaifenä waiKutuswuotena 1902.
„ftootfaat minulle minun pyhäni, jotka minun liitostani enämmän pitäwat kuin uhrista". Ps. 50: 5. Näin puhuu Herra, roäkewä Jumala hurskaan weisaajan Assaphin kautta. Wilpitön jumalanpalwelus ja pelko oli
tullut harwinaiseksi Israelissa. Jumalan liitto oli unhoitettu. Ulkonaisesti,
maan ilman sydämmen hartautta palweltiin Jumalaa. Hänelle kyllä uhrattiin, mutta sydäntä ei tälle sotalaumojen Herralle annettu. Härkiä ja kauriita
talutettiin uhri-alttarille. Ia luultiin, että sillä oli Jumalan liitto pidetty.
Mutta Herra
..Luuletkos minun syömän härän lihaa ja kauristen
merta juoman? Ps. 50: 13. Suulla pidettiin Herran liitto, mutta elämässä
unhotettiin. Miksi sinä ilmoitat minun säätyjäni ja otat minun liittoni
suulles? Ps. 50 16. Sitä kuritusta, joka tästä seurasi, mihattiin; Jumalan
hyljättiin. Pahantekijoitten kanssa oltiin liitossa. Suulla puhuttiin
pahaa ja kielellä harjoitettiin petosta. Ia kaiken tämän ohessa uhrattiin
härkiä ja kauriita Jumalalle, jotta muka Vapaasti saataisiin jatkaa tuota
jumalatonta menoa. Oliko siis ihme, jos Herra sanoi: „Kootkaat minulle
minun pyhäni, jotka minun liitostani enämmän pitämät kuin uhrista".
Mutta nämä Herran sanat kuuwmat nykyisellekin ajalle. Nytkin on
Jumalan liitto yleensä hyljätty. Harmassa on niitä, jotka Herraa hengessä
ja totuudessa palwelemat. Useimmat sowittawat itsensä tämän maailman
muodon jälkeen. Maailman rakkaus wallitsee useimpien sydämessä. Jumalan
Valtakuntaa Harmat etsiwät; wielä harwemmat sitä koettamat lewittää. „Eloa
on tosin paljon, mutta työwäkeä on mähän". Mutta niitä Harmojakin tahtoo
Herra koota taisteluun pimeyden maltoja wastaan hänen ristilippunsa alla.
„Kootkaat minulle minun pyhäni",
Jumala. Jumalan käskyläisten ja
palwelioitten tulee Herralle koota niitä, jotka omat pyhityksen Hengen kautta
pyhitetyt. Ia nämä woiwat jokainen osaltansa tehdä työtä Herran miinamäessä. Ia sellainen kallis miinamäki on myöskin pyhäkoulu. Tekemään
siinä työtä on Pyhäkoulu-yhdistyksemme tahtonut koota Herran pyhiä, jotka
hänen nimensä päälle uskomat. Sillä ainoastaan sellaiset woiwat Jeesuksen
karitsoita ruokkia. Että pyhäkoulutyöhön on luikahtanut sopimattomiakin henkilöitä, joiden sydämmessä ei ole Jeesuksen rakkautta,
on seurauksena siitä,
että ihminen näkee ainoastaan sen, mikä on silmäin edessä/ eikä moi katsoa
toisen ihmisen sydämmeen. Mutta Herra kuitenkin aikanaan erottaa tällaiset
määrät työntekiät. Hän ei anna itseänsä pilkata.
Pyhäkoulutyö tahtoo taas kohdastausa Herralle koota niitä pyhiä, jotka
omat ne lapset, jotka kasteessa meden peson kautta omat tulleet armolapsiksi
ja ijankaikkisen elämän perillisiksi. Näitä on opetettawa pitämään Jumalan
liittoa, heille on teroitettawa Herran käskyjä. Ia tässä on pyhäkouluilla
marsin kallis tehtäwä. Pyhäkoulu-opettajien tulee muistaa aina, että ne lapset,
jotka omat kokoontuneet heidän ympärillensä, omat Herran pyhiä.
Hänen
ostamanaan omaisuutena on siis lapsia kohdeltawa. «Mutta toiselta puolen
tulee muistaa, että nämä lapset omat jo woineet saada huonoja waikutuksia
pahan maailman puolelta. Heistä on koetettawa poistaa pahuutta ja huo-

sanoo:

se
sana

sanoo

se

22
noja taipumuksia. Ia sentähden on tarpeellista että pyhäkoulun opettajat
täysin koettamat tutustua lasten tapoihin, jotta woisiwat heitä ohjata oikealle.
Opettaja näyttäköön aina koko esiintymisellään olemansa oppilaan ystäwä.
Silloin lapset amomielin häneltä kysymät neilwoa sekä hänelle kertomat kokemuksiansa ja hawaintojansa, joiden johdosta sitte moidaan heille monta hywäa
neumun
jakaa. Rakkauden hengen tulee mallita pyhäkouluissa, sillä
Herra, jonka palmelutsessa pyhäkoulun tulee olla, on itse ijankaikkincn rakkaus.
Luokaamme sitten silmäys täkäläisen Pyhäkoulu-yhdistyksen syntyyn.
Vuonna 1901 Joulukuussa pidetyssä pyhäkouluopettajain harjoituskokouksessa
oli tultu niin pitkälle, että ehdotettiin tulemalle yhdistykselle sääntöjä, joiden
kirjoittaminen jätettiin allekirjoittaneelle, joka myöskin sai toinietsi lähettää
sääntöehdotuksen Suomen Emankelis-Lutherilaisen Pyhäkouluyhdistyksen Toiinikunnan tutkittamaksi ja hywäksyttäwäksi, koska perustettamissa olema yh°
distys tahtoi paikallisyhdistyksenä liittyä edellä mainittuun yhdistykseen. Tammikuussa 1802 lähetti allekirjoittanut wastamainitun sääntöehdotuksen asianomaiseen paikkaan wahwistusta marten, jota sai odottaa
Helmikuun 19 päiwäan asti, jolloin masta Tuomen Emankelis-Lutherilaisen Pyhäkouluyhdistyksen Toimikunnalla oli ensimmäinen kokous sinä wuonna. Muuttumatta laisinkaan hywäksyttiin Helmikuun 19 p. 1902 P. Antrean Pyhäkoulu-yhdistyksen säännöt.
Kun Helmi- ja Maaliskuu 1902 meni kylänkukutoimissa, niin ei jäänyt
jälelle aikaa uuden yhdistyksen perustamiin toimenpiteisiin, maan jäiwät ne
Huhtikuussa pidettäwään pyhäkouliwpettajien kokoukseen. Tätä kokousta johti
allekirjoittaneen sairastumisen muoksi silloinen w. t. kirkkoherra N. Vitikainen.
Siinä walittiin yhdistyksen toimikunta, johon tuliwat kuulumaan seurakunnassa
silloin toimimat papit m. t. kirkkoherra N. Vitikainen, kappalainen K, I.
Gyllenbögel ja kappalaisen apulainen E. V Gyllenbögel itseoikeutettuina jäseninä, sekä pyhäkouluopettajat Adam Koljonen, Matti Sotka, Matti Suikkari,
Antti Pulli, Jrjö Kiuru ja Matti Ollikainen. Toimikunta malitsi sitte puheenjohtajaksi allekirjoittaneen kappalaisen apulaisen, kirjuriksi edellämainitun
Adam Koljosen sekä rahastonhoitajaksi Matti Suikkarin. Nyt alkoi niinmuodoin yhdistys sääntöjen mukaisen toimintansa. Toukokuussa tapahtui jo toimikunnassa muutos, että siihen m. t. kirkkoherra N. Vitikaisen sijaan joka
muutti m. t. saarnaajaksi Enonkoskelle, tuli kuulumaan Siperiasta tänne arnimitetty kirkkoherra P. A. Eriksson.
Luonnollista on, että yhdistyksen on täytynyt toimintansa ensimäisenä
wuotena työskennellä tukalissa oloissa. Uusi asia ei niin äkkiä tule tunnetuksi ja hywäksytyksi kansan keskuudessa, joka on ennakkoluuloinen ja wan»
hoillaan olija. Jokainen hanke tarwitsee menestyäkseen myös melkoisia aineellisia Marojakin, marsinkin silloin kuin yritystä ulotetaan. Niin on pyhäkoulutyönkin elwyttämisen laita. Varoja kysytään, jotta maltaisiin lewittää
pyhäkoulukirjallisuutta ja perustaa opettajakirjastoja. Tässä suhteessa onkin
Pyhäkouluyhdistyksellä ollut mitä tukalinta työskennellä. Varoja on ollut
erittäin waikea saada kokoon. Varmaankin hymin monesta näyttää pyhäkoulutyö niin mähäpätöiseltä ja alaarwoiselta, ettei muka kannata mitään uhhywäksi. Min unhotetaan, että se, mikä maailman silmissä on
rata
pientä, moi Jumalan edessä olla suurta. Jumala näet usein toimittaa työnsä
täällä maailmassa halpojen mälikappaleiden kautta. Apostoli Paawali
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ensimäisessä lsthetyskirjeessään Korinttolaisille sen ensimäisen luwnn 26 jn
seuraamissa Värssyissä: „Te näette, rakkaat weljet, teidän kutsumisenne, ettei
monta lihallista Miisasta, ei monta Voimallista, ei myös monta suuresta
sumusta, maan ne, kuin maailman edessä hullut owat, on Jumala walinnut,
että hän wiisaat häpiääu saattaisi, ja ne kuin heikot owat maailman edessä,
on Jumala walinnut, että hän wäkewät häpiään saattaisi, ja ne alimmaisesta
sumusta ja ylönkatsotut maailmassa on Jumala walinnut ja ne, kuin ei mitään ole, että hän ne, jotka jotakin owat, turhaksi tekisi, ettei hänen edessänsä
yksikään liha kerskaisi".
Jos minkään asian, niin juuri pyhäkouluasian hywätsi kannattaisi kyllä
uhrata aineellisiakin waroja, sillä nähtäwissä on kuinka suuren siunauksen
pyhäkoulu, jos sitä hengessä ja totuudessa pidetään, matkaan saattaa koko
kyläkunnassa ei ainoastaan lapsiin maan myöskin aikaihmisiin nähden. Pyhälin

koulu on nimittäin ollut monella paikkakunnalla hengellisen elämän sytyttäjänä. Missä taas hengellinen elämä on elpynyt, siellä myöskin pyhäkoulutyötä suurella siunauksella harjoitetaan. Kynttilää ei tahdota asettaa wakan
pannaan kynttiläjalkaan pöydälle walaisemaan kaikkia niitä,
alle, waan
jotka huoneessa owat. „Walistakoon teidän walkeutenne",
itse totinen
walkeus, „ihmisten edessä, että he näkisiwät teidän hywät työnne ja kunnioittaisiwat teidän Isäänne, joka on taiwaissa". Ahtaat taloudelliset olot' pakottiwat allekirjoittanutta .kääntymään sekä Suomen Pyhäkouluyhdistyksen että
Sortamalan Emankelisen
puoleen, jotka kumpikin sääntöjensä mukaan
awustawat paikallispyhäkouluyhdistyksiä, pyynnöllä, että ne myöntäisiwät
jotakin apua täkäläisen yhdistyksen perustamiin toimenpiteisiin nähden, marsinkin kirjaston perustamista warten. Pieni kirja-apu saatiinkin kummastakin
paikasta, mutta Varsinaista apua opettaja-kirjastoille ei saatu, sillä lähetetyt
kirjat eli kirjaset oliwat suurimmaksi osaksi main pennikirjallisuutta, aimottu
lasten luettawaksi. Suomen ew. lut. Pyhäkouluyhdistys tekisi
palalle kuulumalle Antrean paikallisyhdistykselle, jos
lahjoittaisi
welilksen
tälle jonkun määrän arwokasta kirjallisuutta, joka kehittäisi pyhäkouluopettajia
heidän iehtäwäänsä, tai lahjoittaisi jonkun raha-awun mainitunlaisten kirjojen
hankkimista warten. Tämän asian pyydän siis saada laskea Suomen ew. lut.
Pyhäkouluyhdistyksen Toimikunnan sydämmelle.
Pyhäkouluopettajien käytännöllisen toiminnan kehittämiseksi sekä tietojen
kartuttamiseksi on kirkolla olemalla kunnan huoneella toimeenpantu joka kuukauden wiinleisenä lauantaina opettajakokouksia ja niissä pidettäwiä opetusharjoituksia. Näihin ci kuitenkaan ole saapunut opettajia niin paljon, kuin
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Sen muoksi käytän tässä tilaisuutta hywäksi ja ystäwällisesti kehoitan
pyhäkoulunopettajia enemmän näissä kokouksissa käymään, marsinkin klm ne
opettajat, jotka owat niihin saapuneet, wakuuttawat niistä
paljon
wirkistystä ja kehoitusta. Rakentawaisempaa olisi myöskin, jos opettajat lukuisasti kokoontuisiwat. koska silloin keskustelukin olisi luonnollisesti wilkkaampaa. Seurakunnan syrjäisissä kylissä on, myöskin kerran kuukaudessa, nimittäin
kuukauden keskipalkoilla oleman sunnuntain iltapuolella pidetty opettajakokouksia
ja opetusharjoitutsia, jotka kamallaan owat muodostuueet pyhäkoulujuhliksi.
Näihin on aina lukuisasti yleisöä saapunut. Nämä syrjäkokoukset näyttämät
marsin suuresti herättämän pyhätuuluharrastusta kyläkunnissa. Sen muoksi
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onkin päätetty niitä

kaudessa.

ensi

wuoden aikana pitää

kahtena sunnuntaina kuu-

Suomen ew. tut. Pyhäkouluyhdistyksen yliasiamies pastori Rob. Hernberg täwi miime wuoden aikana täällä pitämässä pyhäkouluasiaan sowitellun
kirkossa wiime Syyskuulla. lumalanpalweluksen jälkeen hän piti
erittäin lapsille ja opettajille kehoituspuheita sekä iltasella näytti taikalyhdyn
awulla raamatullisia kumia, joita hän myös selitti pienokaisille. Hywä olisi,
jos yliasiamies useammin käwisi täälläkin, sillä hän woi myös herättää innostusta pyhäkouluasiassll.
Sattuneista syistä pidettiin yhdistyksen Vuosijuhla wasta marraskuun
30 päiwänä.
Puheita piti paitsi allekirjoittanut, myöskin pyhäkouluopettaja Matti
Sokka ja kiertokouluopettaja Pietari Kuusa. Wahinko maan, että yleisöä oli
saapunut wähänpuoleisesti tähän rakentamaiseen tilaisuuteen. Tähän lie osaltansa roaikuttanut huono sää. Ensi kesänä on yhdistys toiwottawasti tilaisuudessa lämpösen sään aikana pitämään Vuosijuhlansa wielä waihtelewammaila ohjelmalla.
Marraskuussa walittiin yhdistyksen tilejä wuodelta 1902 tarkastamaan
pyhäkoulunopettajat Matti Sokka ja Matti Ollikainen. Näniä omat heille
uskotun tehtäwän täyttäneet ja. ilman muistutuksia hywäksyen tilit ehdottaneet rahaston hoitajalle Matti Suikkarille myönnettämäksi täydellinen tilintekowapaus. Tuloja oli yhdistyksellä ollut 49 mk. 2 p. ja menoja 44 mk.
40 p. Säästöä on niinmuodoin yhdistyksen kassassa wuodelle 1903 4 mk.
62 p. Suurin menoerä on ollut kustannus yhdistyksen sääntöjen paiuatuksesta. Niitä hankittiin 500 kappaletta, joita yhdistyksen päätöksen mukaan
kirjastonhoitajalta 5 pennistä kappale. Täten saadaan wähitellen takaisin
painatuskustannukset, jotka tekimät 23 mkaa 30 p.
Ahdistuksen kirjastossa löytyy nykyään 70 numeroa. Siihen on wuoden
lopulla hankittu muun
Kaiserswerthin Koulukumaraamattu. Kuwat
omat liisteröityinä pahmille sekä warustetut säilytyskotelolla. Tämä on armokas lisä kirjastolle. Sen hinta 14 mkaa 10 p. on kuitenkin wähäwaraiselle yhdistykselle ollut tuntumana menona sekin. Jhdistys tahtoisi puolestausa hankkia mainitun kuwateoksen, mikäli warat rupeamat myöntämään,
kaikkiin pyhäkouluihin, koska
käyttäminen tekee opetuksen raamatun historiassa elämäksi lapsille. Kirjastouhoitajana on ollut allekirjoittanut esimies.
Jäseniä on Antrean Pyhäkouluyhdistyksessä muonna 1902 ollut 158. Kannattajajäseniä, jotka suorittamat 1 mkan suuruisen wuosimaksun, ei yhdistyisellä ole ollut lainkaan. Mäkinaiseksi jäseneksi, joksi pääsee maksamalla 10
kiiumarkkaa kerrassaan, ei ole kukaan ilmoittautunut. Tämän johdosta
tuntuwasti
nittää kristillismielisen yleisön huomiota siihen seikkaan, että
edistäisi pyhäkoulutointa seurakunnassamme, jos rupeisi liittymään yhdistykseen maksamana jäsenenä tai mäkinaisena. Sitä tarkoitusta marten tulee
yhdistyksen Toimikunta ensi wuonna leivittämään kehoituslistoja seurakunnan
eri kulmille. Myöskin woi jokainen, jolle pyhäkoulutyö on kallis, tehdä yhdistyksen hywäksi joko lahjoja tai testamenttia. Allekirjoittanut toiwoo, ettei
malmeilla olema yleisö kiellä apuansa näin tärkeältä työltä. Wuonna 1902
on Antrean seurakunnassa työskennellyt 85 pyhäkoulua. Opettajia on niissä
ollut yhteensä 155. Lapsia on pyhäkouluissa käynyt 1,150. Kaikissa kylissä

saarnan

saa

muassa

sen

se

se

saan

25
ei ole ntumii säännöllisesti koulua pidetty: Muutamin paikoin on sitä taas
kesälläkin ahkerasti pidetty. Tämä olisikin toiwottawaa että pyhäkoulut työskentelisiwät kaikkina wupden pyhä- ja juhlapänoinä mikäli mahdollistä on.
Useissa kylissä walittawat kuitenkin pyhäkonlunopcttajat, että lasten wanheniniat nurisemat ja paheksuwat, jos koulua kesällä pidetään. „Onhan kaikilla
muillakin kouluilla kesäloma, miksei sitte pyhäkouluillakin?" näin tawallisesti
sanotaan. Räntä, jotka niin sanomat, eimät näin ymmärrä ensinkään pyhäkoulnn tarkoitilsta. Siitä johtumat tuon kaltaiset lansunnot. Pähäkoulun ■%
tulee näet olla etupäässä hartaushetkenä lapsille. Wasta toisessa sijassa tulee
läksyjen kuuluskelun olla. Ia tämä on taas tarpeellinen erittäinkin sellaisissa
seurakunnissa, joissa lapset eimät ole tilaisuudessa saamaan kiertokoulu- eikä
kansakouluopetusta. Jleensä on myöskin kansaan täällä juurtunut se luulo,
ettei kansakouluoppilaiden muka tarwitsisi pyhäkoulussa käydä. Tämä taas

johtuu siitä, että pyhäkoulua on totuttu pitämään enemmän läksykouluna kuin
lasten jumalanpalmeluksenll.
Mutta pyhäkoulussa olemaan lasten jumalan palwelukseen tulee wälttämättömästi myöskin kansakoulunoppilasten ottaa
Pyhäkoulussa annettawien läksyjen lukemisesta sitämastoin omat he wapautettawat.
Seurakunnan kaikki pyhäkoulut tarkasti allekirjoittanut wiime marrasja joulukuun aikana. Ensi kerran tarkastettiin nyt koulut siten, että mentiin
kyliin katsomaan ja tutkimaan niitten toimintaa. Erityiset pyhäkoulutarkastusmatkat omatkin aiwan malttamattomat, jos tahtoo saada pyhäkoulutointa
elpymään, opettajat omatkin kertoneet, että tarkastuksen jälteen lapset omat
rumenneet suurella ahkeruudella pyhäkoulllssa käymään. Tarkastustilaisuudessa annettiin tuhtrnkin pyhäkouluun päimäkirja. Sillä kun lapset kietäwät,
että heidän nimensä ja koulussa käyntinsä merkitään päiwäkirjnan, niin eimät
uskalla turhista syistä jäädä pois koulusta. Koulutyön säännöllisyys waatii,
että kussakin koulussa on olema päimäkirja. Pyhäkoulujen tarkastuksissa on
wiime muonna erotettu seitsemän opettajaa, jotka omat näyttäytyneet mallan
Välinpitämättömiksi pyhäkoulun suhteen. Pois on saatawa tämän kautta
huono tapa, että otetaan mirka wastaan maan nimeksi, ilman että on lai-
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sinkaan halua sen hoitamiseen.
Perustus on nyt laskettu

pyhäkoulutarkasttlksiin nähden. Toiwottawaa,
jopa malttamatontakin on, että joka wuosi säännöllisesti tarkastetaan kaikki
pyhäkoulut, erityisillä tarkastusmatkoilla.
Edellä on nyt lyhyesti kerrottu täkäläisen Pyhäkonuiyhdistyksen toiminta
ui. 1902.
Antakoon seurakunnan Herra
tulla runsaaksi siunaukseksi pyhäkouluillemme! Hän myös edelleenkin johtakoon työtämme nimensä kunniaksi
ja Valtakuntansa hywäksi!

sen

Antreassa, Tammikuulla 1903.
©.

33. Gyllenbögel.

Kappal. apul. ja Antrean paikallispyhäkonluyhdistykscn
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Wcsannon Pyhäkouluyhdistyksen wuosikertomus 1902.
Heinäkuun 27 p:nä 1902 pidetyssä kokouksessa päättiwät pyhäkoulun

perustaa Wesannolle paikallis-pyhäkouluyhdistyksen haaraosastona
Mutta sääntöjen walinistus ja
Suomen yleiselle Pyhäkouluyhdistykselle.
niille pääyhdistytsen mahmistuksen hakeminen otti aikaa niin, jotta puheenaolema yhdistys wasta marraskuulla woi alkaa Varsinaisen toimintansa.
Ihdistyksen johtokuntaan kyseessä olemalla muodella kuuluiwat: pastori
©.
Paasonen puheenjohtajana ja rahastonhoitajana, peltiseppä Juho Jäntti
marapuheenjohtaiana ja urkuri Selim Hintikka kirjurina; jäseninä: kirkkoisäntä
Juho Ritmanen, taloll, Aapeli Nitmanen, lois Israel Tiitinen, torp. August
Huuskonen, torpp. Kalle Kaipainen, talolliset Aapeli Laitinen ja Juho Kuh°
monen, yhdistyksen jäsenluku on 50.
yhdistyksen kokouksia on pidetty kolme; niissä esitetty: esitelmä ja puhe
pyhälouluasiasta sekä keskusteltu yhdistyksen asioista.
Opettajien harjoitnskokouksia on pidetty kerta kuukaudessa, paitsi muutamma talwikuukansina. Osanotto näihin kokouksiin ei ole ollut aiwan
yleinen. Siihen on syynä enemmän matkojen pituus, kun puuttuma harrastus.
Pyhäkoulupiirejä on 28; niissä 5 nais- ja 36 miesopettajaa, yhteensä
41. Kouluissa käypien lasten-luku noin 800, jotka eiwät kuitenkaan kaikki
ole käyneet kouluissa säännöllisesti.
Ikäwä, etfeimät kaikki opettajatkaan ole säännöllisesti koulua pitäneet.
Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, on konina pidetty keskimäärin joka
korkeimpana pyrkimyktoinen sunnuntai eli 2iden wiikon perästä, ja on
ollut
johdattaa
lapsia
ja
scnä
Jumalan
Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen.
Opetusjärjestelmä: rukous, meisuu (mirsiä ja pyhäkoululanluja), emnnkellumin selitys, raamatunhistorian ja tatckis-läksyjeu kuulustelu ja selitys,
sekä sisäluwun harjoituksia.
Papisto on kylälukusilla selittänyt pyhäkoulun merkitystä ja neuwotellut
opettajia kouluihin, sekä kesällä tarkastanut kouluja yli seurakunnan.
Opettajien kehittämiseksi on tilattu Pyhäkoululehteä ja raamatunhistorian selityksiä joka koillulle.
N.
..lastenjuhla" pidettiin heinäkmln 6 p:nä, johon kokoontili erittäin
paljon aikuisia ja lapsia. Ilahduttawa oli nähdä juhlamielellä olemien, kirkasopettajiansa kirkkoon, jossa juhla alotettiin pastori
silmäisten lasten
G. Paasosen juhlasaarnalla. Juhlaa jatkettiin kirkkomäcllä. Siellä pulmiwnt
lapsille allekirjoittamlt ja kansat, opettaja (5. Laitinen, Sittenkuin lapset allekirjoittaneen johdolla lauloiwat pyhäkoululauluja, päättyi juhla pastori G.
jälkeen laulettiin yhteisesti wirsi 350,
Paasosen pilheclla ja rukouksella;
yhdistyksen rahaston tila, rahastonhoitajan tilin mukaan on
Tuloja tiiimuoden Juliiesfa 109 mk, 7 penniä. Menoja
ajan kulliessa
105 mk. 55 penniä,■ Nahan tilintekiällä 71 mk. 13 penniä.
Vesannolla 31 p:nä Joulukuuta 1902.
yctiiuxit
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G. Paasonen.
Puheenjoht.

Selim Hintikka.
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XI

Kertomus Sippolan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wUonnn 1902,
Pyhäkoulutyötä on jo kauwlln tehty säänuöllisesti Sippolassa ja pyhä-

kouluja pidetty, waikka mitään yhdyssidettä työntekijäin kesken ei ole ollut
olemassa. Tämän puute, joka tawallaan on laimistuttanut intoa ja harvastusta työntekijöissä, on astunut yhä sclwemmin ja tuntuwammin esiin.
Sentähden kokoontui koko joukko asianharrastajia kokoukseen, joka pidettiin
kunnanhuoneella Maaliskuun 30 p. 1902. Tässä kokouksessa päätettiin perustaa seurakuntaan pyhäkouluyhdistys, joka paikallisyhdistyksenä liittyy Suomen Emankelis-Lutherillliscen sunnuntaikoulu-yhdistykseen, luettiin ja hywäksyttiin laadittu sääntö-ehdotus sekä päätettiin lähettää ne pää-yhdistyksen
hywäksyttäwäksi ja wahwistettawaksi. Sittenkuin pää-yhdistys oli Huhtikuun
14 pmä 1902 hywäksynyt mainitun sääntöehdotuksen Sippolan Pyhäkoillilyhdistyksen noudatettawaksi, alotti yhdistys toteuttaa säännöissään lausuttua
tarkoitusta pitämällä ensimmäisen Varsinaisen kokouksen Toukokuun 25 p.
1902, jossa sääntöjen mukaan yhdistyksen esimieheksi tuli seurakunnan w. t.
kirkkoherra Wilho Kyyrö ja sihteeriksi, joka samalla on yhdistyksen rahastonhoitajana, walittiin allekirjoittanut sekä yhdistyksen johtokuntaan Tuomas
Tapola, Matti Peltola, Esaias Sorsa ja Matti Anttila.
yhdistyksen työ on kuluneena wuonna ollut pääasiallisesti järjestely ja
alustus työtä. Cn hankittu opetusroälikappaleita, kuten raamatulliset kuwat,
on pidetty opettajain harjoituskokouksia, mikäli aika on sallinut, on lewitetty
yhdistyksen painettuja sääntöjä ja siten tehty yhdistyksen tarkoitusta setlrakunnassa tunnetuksi, sekä koottu jäseniä yhdistykseen, niin että yhdistyksellä
on 176 maksamaa jäsentä. Myöskin on lewitetty Lähetysseuran julkaisemaa
uutta pyhäkoulujen laulukirjaa ja siten koetettu elrayttää hengellisten laulujen
laulamista pähäkouluissa. Kahta opettajaa awilsti yhdistys miime kesänä
pidettyyn pyhäkouluopettajien kokoilkseen Qtllussa. Yhdistyksen kesäjuhla wielettiin Elokllun 10 p. 1902, jossa juhlasaarnaajana oli pääyhdistyksen yliasiamies, pastori Robert Hernoerg. Tämäkin jilhla, laatuaan ensimmäinen
täällä oli mannaan omiaan tekemään yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta
seurakuntalaisille tunnetuksi ja tärkeäksi.
Pyhäkouluja on yhdistyksen esimies käynyt kesän kuluessa erityisillä
matkoilla tarkastamassa kuten ennenkin on tapana ollut. Tarkastuspäiwäkirjan mukaan oli seurakunnassa 24 pyhäkoulua, joissa opetti 72 opettajaa
ja täwi 828 lasta.
Tuloja on yhdistyksellä ollut kuluneena muotena tiljen-mukaan kaikkiaan
144 mkaa 10 p. ja menoja 175 mkaa, joten yhdistyksellä on melkaa tulemaan
tiliin 30 inkaa 90 p.
*

.

tätä mähäistä aikaa, jonka yhdistys on wasta ollut waikuttaja josta tämä ensimmäinen kertomus nyt annetaan, täyttyy sydän kiitollisuudella kaikkein yymäin lahjain antajaa, malkeuden Isää kohtaan, jolta ru°
koilennne surnansta yli
mähäisen ijäisyyskylmön, joka tämänkin työn

massa
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sen
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seurakuntamme
kantaisi runsaita hedelmiä.
kautta on kylmetty

lasten sydämiin, että

se

hänen

armostaan

„Tämä on se päimä, jonka Herra teki: iloitkaamme ja riemuitkaamme
Oi Herra, auta. OI Herra anna menestyä". (Ps. 118: 24, 25).

Hänessä.

Sippolassa Tammikuun 18 p. 1903.

Anton Naussi.

Sihteeri.

Kertomus
Suomen

sv.

'

Luterilaisen

Pyhäkouluyhfcisfyksen
toiminnasta v.

,903.

Hämeenlinna 1904,
Osakeyhtiö

Hämäläisen kirjapaino.

Kertomus Suomen evankelisluterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta vuonna 1903.
Herra Jeesus ofottaa uudessa testamentissa niin monta kertaa tahtonsa,
että lapset jo aikaisin saatettaisiin hänen tykönsä. Hän koettaa saada meitä
täyttämään hänen tahtonsa tässä suhteessa sekä Varoituksilla että kehoituksilla.
»Katsokaa ett'ette ylönkatso yhtäkään näistä pienimmistä". „loka pahentaa yhden näistä pienimmistä j. n. e." „loka alentaa
itsensä niinkuin tämä lapsi, hän on suurin taitoaan Valtakunnassa" ja „loka holhoo tänkaltaisen lapsen minun nimeeni, hän
holhoo minun". Näiden sekä kehoitus- että maroitussanain pitäisi poistaman meistä kaiken Välinpitämättömyyden ja toivottomuuden lasten hengellihywän edestä työskennellessämme ja herättämään meissä pyhää intoa ja
halua ryhtymään tähän Herralle niin otolliseen työhön luottaen siihen, että
Herra kyllä lähettää työmäkeä kaikkein toimorikkaimpaan ja hedelmällisimpään
peltoonsa, kun me roain elon Herraa siitä rukoilemme. Mutta siitä huolimatta
olemme usein hywin epäilemällä kannalla pyhäkoulutyön menestymisestä, sillä
näemme siinä niin Voittamattomia esteitä edessämme. Suurena haittana
pyhäkoulujen menestymiseen sanotaan oleman ettei saada toimeensa kykenewiä
pyhäkouluopettajia seurakuntaan. Vaaditaan siis heiltä kykyä ja taitoa pyhäkoulutoimeen, waikkei heitä siihen roielä ole roalmistettu ja harjoitettu. Pyhäkoulu ehkä enemmän kuin mikään muu seurakunnan toimi roaatii
työntekijöiltä uhraawaista ja uskollista rakkautta. Mutta tässä rakkauden työssä
tulee pyhäkouluopettajan harjaantua ja kehittyä ennenkuin hän tulee hywäksr
Jumalan moninaisen armon huoneen haltiaksi. Meidän tulee siis
kärsiwällisesti odottaa ja kaswattaa heitä tällaisiksi armon haltioiksi. Niin
suuri mestarimme Jeesus Kristuskin teki Valmistaessaan itselleen työmiehiä
Jumalan Valtakunnan Viinamäkeä warten. Piskuinen oli opetuslapsi-joukko,
joka seurasi häntä ensin, ja maallisesti oliwat he oppimattomia, alhaisia ja
köyhiä kalastajia. Paljon sai hän kärsiä heidän heikkouttaan, haluttomuuttaan ja ymmärtämättömyyttään, mutta ei hän heihin nähden kuitenkaan toiwottomaksi tullut. Uupumatta opetti, neuwoi, nuhteli ja ojensi hän heitä.
Uupumatta koetti hän heidän hengellisten silmäinsä eteen kumata Jumalan
Valtakunnan ihanuutta ja woimaa. Wäsymättä johdatti hän heitä yhä symempään Jumalan ilmoitusten käsittämiseen. Näin hän askel askeleelta kehitti
heitä kykenewiksi työntekijöiksi Viinitarhassaan, kunnes he täytettyinä Pyhällä
Hengellä walmistuiwat Jeesuksen todistajiksi kaikessa maailmassa. Herra
„oppikaa minusta!" Tältä suurelta mestariltamme tulee meiJeesus
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sen

se

sanoo:
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dän oppia toalmtstaesfamme pyhäkouluunkin kykenewiä henkilöitä. Meidän
elon Herraa,
tulee siis ensiksi noudattaa Herran kehoitusta:
että hän lähettäisi enemmän työmäkeä eloonsa". Toiseksi tulee meidän ryhtyä toimeen Valmistamaan näitä opettajia itsellemme. Sillä Herra
ei suinkaan tahdo, että me kädet ristissä odotamme, kunnes Herra ikäänkuin
taimaasta lähettää ne meille. Miten rooimme siis malmisina itsellemme kykenewiä pyhäkouluopettajia? Ensiksi itse pyhäkoulutoimen kautta. Pyhäkoulu
että
oikein pidettynä herättää lapsissa rakkautta Jumalaan. Ia tästä
lapset myöskin rupeamat rakastamaan pyhäkoulua. Eräs pyhäkouluopettaja
kysyi kerran lapsilta miksi he aikoiwat suuriksi tultuaan, niin eräs pieni poika
mastasi että hän tahtoo päästä siihen paikkaan, missä opettaja nyt on. Kymmenen wuoden kuluessa moi tällainen pyhäkoulu jo kaswattaa paljon pyhäkouluopettajia, jotka koko sydämensä innolla ja rakkaudella antautumat tähän
toimeen. Myös kansakoulu ja kiertokoulu oroat omiansa kehittämään ja walmistamaan lapsia pyhäkouluopettajiksi sillä edellytyksellä nimittäin, että kiertoja kansakoululapset käymät myös sunnuntaipäiwinä pyhäkoulussa ja mieltymät
siihen. Siihen he eiwät kuitenkaan moi mieltyä, jos pyhäkoulu pidetään main
Rippikoulussa tulisi sitten papiston lopullisesti määrätä,
läksykouluna.
kutka he katsomat sopimiksi pyhäkouluopettajiksi, antaa heille jo siihen erityistä
kehotusta ja kutsumusta ja sittemmin sopimalla ajalla asettaa heitä tähän
toimeen, ensin apuopettajina ja sittemmin heidän kehityttyään Varsinaisiksi
opettajiksi.
i
onnistuu
muulla kamalla saada asiaa harrastamia
myöskin
Joskus
pyhäkouluopettajia. Jos yksityisessä ihmisessä on tapahtunut hengellistä heratysta, niin tulee silloin papin ottaa tästä maari ja sopimassa tilaisuudessa
kutsua hänet pyhäkoulutoimeen, kantamaan Herralle hedelmiä rakkauden palmeluisen kautta. Tällaisia hengellisesti heränneitä ihmisiä löytyy aina joitakuita seurakunnissa, mutta moni heistä jää olemaan joutilaina taruilla, kun
eiwät
kutsumusta ja kutsumatta eiwät he rohkene itse ryhtyä toimeen.
Mutta näistä kutsutuista ja toimeen ryhtyneistä tulee sitten papiston
pitää erityistä huolta. Helppo on kyllä ryhtyä pyhäkoulutoimeen, mutta
maatii pyhäkouluopettajalta paljon
pysyminen siinä toimessa uskollisesti,
nöyryyttä, kärsiwällisyyttä ja luottamusta Jumalaan. Ia tässä suhteessa ei
papisto
mäsyä heitä tukemasta, rohkaisemasta ja neuwomasta. Papisto
ei myöskään
tyytyä heidän puutteelliseen opettajakykyynsä, maan wäsymättä koettaa kehittää heitä yhä taitawimmiksi. Tämä kehittäminen tapahtukoon monella eri tamalla. Papin tulee rakkaudessa muistuttaa opettajaa
hänen mirheistänsä. Tämä olisi warsinkin pyhäkoulujen tarkastuksissa
tapahtuma. Mutta koska opettajat useinkin loukkaantumat ystäwällisimmistäkin muistutuksista, niin olisi kenties sopima tehdä niinkuin eräällä papilla
oli tapana tehdä, että hän tarkastuksessa kirjoitti opettajan wirheet muistikirjaansa ja sitten opettajain yleisessä harjoituskllkouksessll huomautti näistä
mirheistä mainitsematta kuitenkaan henkilöä, joka ne teki. Ahkeraan olisi näitä
tarkastuksia pidettäwä ja hywä olisi, jos tarkastaja silloin tällöin näyttäisi
Mutta hywin tärkeät opettajain
opettajalle, miten malliopetusta pidetään.
kehitykseen omat myöskin niin kutsutut pyhäkouluopettajain harjoituskokoukset eli kuukauskokoukset eli niinkuin ne Samassa paikottain kut-
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futaan pyhäkouluttajain seminaariksi. Niissä omat opettajat tilaisuudeZsa tuntemaan toinen toistaan ja Vaihtamaan mielipiteitä opetuksesta sekä

saamaan

papistolta tärkeitä ohjeita ja neuwoja työssään. Harjoituskokoukset
kasmattamllt myös yhteishenkeä opettajissa ja niiden kautta saadaan pyhäkoulutyö koto seurakimnassa järjestetyksi samankaltaiseksi. Niissä harjoitetaan
myös pyhäkouluopettajan kysymysmuodossa oikein opettamaan y. m. Sellaiset kokoukset oikein pidettyinä lisäämät intoa pyhäkouluopettajassa ja lähentämät häntä papistoon. Erittäin innostuttaman ja kehoittawaa laatua pyhäkouluopettajille omat nuo muutamissa seurakunnissa tawaksi tulleet pyhäkoulun kesäjuhlat, missä yleisökin
nähdä mitä siunausta pyhäkoulut
omat tuottaneet lapsillekin.
Käykäämme siis suuremmalla innolla, rakkaudella ja toiweilla kuin tähän asti uhraamaan itseämme kalliin pyhäkoulutyön
eteen luottaen oppi-isämme mielilauseesen: „Kun meillä on lapset, niin on
meillä tulewaisuus".

saa

Kuten

edellisinä rouosina,

olemme nytkin tuomiokapitulin suosiollisella
ottaa pyhäkouluja koskemia tilastollisia tietoja
eri hiippakunnista. Nämä tiedot, joista seikkaperaisimmät taulut jälempänä
omat nähtäwänä, osottawat että muonna 1902 oli Turun arkkihiippakunnassa
1,8 02 pyhäkoulua, 2,996 pyhäkouluopettajaa ja 37,626 pyhäkoululasta;
Pormoon hiippakunnassa muonna 1903 1,708 pyhäkoulua, 2,85 2 pyhäkouluopettajaa ja 3 6,2 71 pyhäkoululasta! Samonlinnan hiippakunnassa
mana muonna 3,241 pyhäkoulua, 6,2 3 3 pyhäkouluopettajaa 6 6,38 8 pyhäkoululasta sekä Kuopion hiippakunnassa 1,6 68 pyhäkoulua, 2,593 pyhäkouluopettajaa ja 3 2,374 pyhäkoululasta. Koko Suomessa oli siis näiden tietojen perustuksella olemassa 8,419 pyhäkoulua, 1 4,674 pyhäkouluopettajaa
ja 17 2,659 pyhäkoululasta.
Edellisenä muonna 1902 oli koko maassa 8,540 pyhäkoulua, 15,05?
pyhäkouluopettajaa ja 16 6,674 pyhäkoululasta. Pyhäkoululasten luku on
siis ilahuttawassa määrässä kaswanut wuoden kuluessa nimittäin lähes 6,000
enemmän kuin edellisenä muonna. Mutta melkein toinen
näistä pyhäkoululapsista omat epäsäännöllisestä käyneet pyhäkoulua.

Välityksellä saaneet

ruastaan

sa-

osa
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Yhdistyksen Vuosikokous 17: laatuaan unetettiin Kymin
Kansanopistolla Sippolassa elokuun 2 ja 3 päimänä. Pyhäkouluyh»
distyksen paikallisyhdistyksen johtokunnat Haminassa, Vehkalahdella, Kymissä
ja Sippolassa sekä pyhäkoulun ystäwät Anjalassa paniwat yhteisin woimin
tämän juhlan toimeen. Että pyhäkoulu on tullut rakkaaksi ja kalliiksi näillä
paikkakunnilla
moniin satoihin
yleisö, joka marsinkin
osotti
naapuriseurakunnista oli saapumilla. Ihdessä Vuosikokouksen kanssa pantiin
toimeen jumalanpalweluksia aikaihmisille ja lapsille. Sitä paitsi pidettiin esi-
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se
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telmiä ja fesfuste(ufofou!fta pyhäkoulualalle kuulumista kysymyksistä, joista
erityistä huomiota herätti Lauri Ingmanin hymin walaisewa ja sisältörikas
esitelmä: „Kodin ja pyhäkoulun yhteistoiminnasta".
Kokouksessa lausuttiin toiwomuksena että koska Pyhähäkouluyhdistys
wuodelta 1903 alkaen nauttii waltioapua, yhdistyksen muroista nyttemmin
olisi myönnettäwä joku rahasumma jaettawaksi pieninä matkarahoina köyhien
ja uutterien pyhäkouluopettajien aroustamiseksi, niin että he woisiwat omaksi
hengelliseksi hyödykseen ja wirkistyksekseen saapua yhdistyksen rouosikokouksiin.
toimomus että yhdistyksen wuosikokous ensi kesänä 1904
Myös kannatettiin
pidettäisiin Kuopiossa.
Jhdistyksen äänen kannattajina omat kuluneena wuonna olleet: „Pyhä-

se

koululehti", „Lasten Pyhäkoululehti", „Varnens Söndagsskoleblad" sekä „Söndagsskolebladet". Wiime mainittu lehti, josta ennen on ilmestynyt kolme
Vuosikertaa nimittäin wuosina 1891—1893, lakkautettiin pienen tilaajamää-

rän ja yhdistyksen pienten warojen tähden. Koska yhdistyksen warat waltioawun kautta omat lisääntyneet ja silmällä pitäen pyhäkouluasian edistämistä
ruotsalaisissa seurakunnissa, päätettiin uudestaan ulosantaa lehti, huolimatta
siitä että ainakin alussa tuottaisi rahallista tappiota. Lehdet oroat niinkuin ennen ilmestyneet kerran .kuukaudessa ja niiden kustantajana on ollut
Pyhäkouluyhdistys sekä toimittajana yhdistyksen yliasiamies, pastori Rob.
Hernberg, Pyhäkoululehteä on eri liitteenä seurannut tekstiselitysmihko, sisältaen I:sen Vuosikerran ewankeliumitekstien selitystä lapsi-tajuisessa muodossa
niinkuin
on pyhäkoulussa esitettämä. Lehtien tilaaja määrä oli wiime
rouonna: Pyhäkoululehdellä noin 2,500, Lasten Pyhäkoululehdellä noin 4,000.
Varnens SöndagsskolebladÄla noin 1,600 tilaajaa ja Söndagsskolebladet'illa
noin 300 tilaajaa. Sitä paitsi painettiin myös Joulunumero Lasten Pyhäkoululehdestä ja Varnens Söndagsskolebladetista yhteensä noin 10,000 kpl.
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11 sarjaa
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207:
828 kpl. Ranke, Lapsen ensimäinen opetus Jumalan
152: 50
915
Pyhäkoululehti wuosik. 1891—1903
Tekstiselitys I:sen ja III:nen wuosik. ewank. teksteihin . 161:
966
995
Lasten Pyhäkoululehti wuosikerrat 1891—1894, 1897,
1899—1903
82: 91
1.370
E. hywärinen, käsikirja maaseurakuntien pyhäkoululle 4:s
137:
painos
47: 85
Emilia, Pyhäkoulu joka Suomen kylään, 2:nen painos .
914
8: 56
Ussing, h. Pyhäkoulunoikeus ja tärkeys
25?
Pyhakoululuettelo
.
1,495
74: 75
Pyhakoululuettelo & Söndagsskolans Dagbok.... 548:
5,480
29: 48
1,769
Pieniä kertomuksia länsille, Hannun ensim. raamattu
46: 25
Enkelien Wartio
2,775
Siemen hywässä maassa
52: 18
3,131
43:
53
Pienet
2.612
sanat
2,150
35: 83
Isoäiti
.
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„
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„
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„
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„

„

.......
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3,820 kpl. Pieniä kertomuksia lapsille, Kertun Malinia
63: 66
2.710
Suutarin maarin luona.
68: 50
385
6: 41
Kiinalaiset lapset kodissaan
2,019
Mökkiläistyttö Johanna S.
67:30
2,000
Kirje rakkaalle Vapahtajalle
66: 66
2,600
Hymä Paimen
26:
'.
4,400
Enkelien Varjelus
44:
2,215
14: 76
Jeesus siunaa lapsia
5,102
Lapsen rakkautta
34: 01
Lapsukaiset rakastakaa toisianne .
3,550
23: 66
Summa 2,096: 80
....

„

„

„

„

.

„

„

.

„

„

.

.

.

„

„

„

„

Ruotsalaista
217
260
1,960
2,150

2.000
2,115
2,324

2,140
300

„

„

„
„

„

„

„

„

„

kirjallisuutta:

Söndagsskolebladet ärg. 1891—1893, 1903
Varnens Tönoagsskoleblad, ärg. 1897—1902

Änglawakt
Söd i god jord

36: 16
21: 66
32: 66
35: 83
33: 33
35: 25
38: 73
35: 66

....

....

.

Det lilla ordet

Farmor

Vertas roal

Hos skomarfar
De Kinesiska barnen

i

hemmet

.

5:

-

.

Summa
Summa yhteensä
telon

nettohinnan mukaan 2,371: 08

Kirjasto, kirjaroarasto ja kalusto tarkastettaessa
ilmoittamassa kunnossa olewan.
Hämeenlinna 31 p. joulukuuta 1903.
A. Itkonen.

274: 28

huomattiin tämän

luet-

Werneri Wartia.

Pyhäkouluyhdistyksen yliasiamies, p:ri Rob. Hernberg on wuoden kuyleisen liikkeen keskuspaikoissa:
Espoo, Janakkala, Tammisaari, Karja, Humppila (2 kertaa), Ätsäri, Tampere,
Pori, Harjaroalta, Kokemäki, Kokkola, Nikolainkaupunki, Isokyrö, Peräseinäjoki,
lalasjärwi, Kurikka, Ilmajoki, seinäjoki, Lempäälä, Anjala. Längelmäki, Veh=
kajärroi, Kuhmalahti, Sahalahti. Tuusula, Ruowesi, Kuru, Teisko, Karkku,
Kauwatsa, Kiikka, Walkiakoski, Karttula. Vesilahti, litti. Ruskeala, Pälkjärwi.
Värtsilä, Tohmajärwi, Utra, Joensuu, Ruokolahti. Suomenniemi, Ristiina,
Anttola, Sulkawa, Artjärmi, Hollola, Hattula Sammatti, Nummi, Kärkölä,
Noormarkku, Ahlainen, Merikarwia, Siikainen, Sideby, Lappfjärd, Karijoki,
Kauhajoki, Teuwa, Ristiinankaupunki, Loppi, Hankoniemi, Sortawala, Antrea,
Kannuskoski, Kouwola, Hämeenlinna.
Muutamissa näistä oli pantu toimeen warsinaisia pyhäkoulujuhlia nimittäin: Humppilassa, Anjalassa, Längel-

luessa käynyt seuraamissa 69 seurakunnissa
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mäellä, WaffiafosMla, ftarttulasja, Wesilahdessa, litissä, Ruokolahdella, Artjärwellä ja

Hollolassa.

Paikallisyhdistyksiä on kuluneena wuonna yhdistyksellä ollut 12 ninut»
täin: Haminassa ja Vehkalahdella, Lahdessa, Längelmäella, Ruokolahdella,
Mikkelissä, Kymissä, Humppilassa, Virolahdella, Andreassa, Vesannolla, Sippolassa ja yrihwedellä. Paikallisyhdistysten Vuosikertomukset seuraamat tätä

rouosikertomusta

eri liitteenä.

Keskusyhdistyksen toimikuntaan Helsingissä omat kuuluneet tuomiokapi»

tulin asessori, romasti A. W Lyra puheenjohtajana, allekirjoittanut ylitirehtöörin apulainen A. V. Floman roarapuheenjohtajana, kansakoulujen tarkas-

taja, maisteri A. Haapanen, Helsingin kaupunkilähetyksen saarnaaja, pastori
A. Wallenius, Lähetysseuran opettaja K. Rahikainen, parooni K. A. Wrede,
koulunjohtajatar, neiti W. Laurell, koulunopettajatar, neiti 93. Hermansson
sekä allekirjoittanut, yhdistyksen yliasiamies, pastori Rob. Hernberg rahastonhoitajana ja sihteerinä.
Eroamiswuorossa wuonna 1903 oliroat: ylitirehtöörin apulainen A. W. Floman, pastori A. Wallenius ja pastori Rob. Hernberg, jotka kaikki roalittiin uudestaan.
Eroamiswuorossa wuonna 1904 owat: parooni K. A Wrede sekä neidet
W. Laurell ja 23. Hermansson.

Heikkoudessa on työtä tehty ja heikkoudessa on ijäisyys-siemeniä kylwetty
lasten sydämien maahan pyhäkouluissamme. Rukoilkaamme että Herra siukylwö, joka heikkoudessa on tapahtunut,
naisi työtämme niin että
ylös wäkewyydessä.

nousee

se

Suomen Ew.

luth. Pyhäkouluyhdistyksen

puolesta

N. W< Floman.
Rob.

fiernberg.

Pyhäkoulufilasfoa.
Turun Arkkihiippakunnassa
v. 1902.
Rovastikunta.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

Kouluja. Opettajia.
Turun tuomiorovastikunta .
64
141
93
Mynämäen
60
106
181
Vehmaan.
78
124
Porin alinen . .
Porin ylä... . 109
190
449
Tyrvään
263
Perniön
156 318
Ahvenanmaan .
14
19
Vaasan alinen . 242
357
Vaasan ylä. . .
219
141
144
Pietarsaaren . .
98
Lapuan
289
452
182
309
Kokkolan.
...

...

....

...

Yhteensä 1,802 2,296

Porvoon

v. 1903.
Rovastikunta

Oppilaita.
1.

2,805

1,211
2,311
2,526
2,432

4,440
2,978
253

5,553
3,084
1,976

4,991
3,066
37,626

Porvoon hiippakunnassa
v. 1903.
1.

Savonlinnan hiippakunnassa
Kouluja. Opet- Oppitajia. laita.

Savonlinnan

tuornio-rov..

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12,

.

Juvan

Mikkelin
Heinolan

....

....

Lappeenrannan
Haminan

Viipurin

....

....

Käkisalmen

. .

Jääsken
Sortavalan
Alakarjalan.
Yläkarjalan

...

. .

...

342
210

495
348

4,884
3,633

265

504

4,866

120
281
233

278

217
374
349
243

329

Yhteensä 3,241

161
476
534

592

454
750
720
489
710

2,038

4.852

6,035
6,181
5,057
5,855

8,039
6,256

8,692

6,233 66,388

Kuopion hiippakunnassa
v. 1903.

tuo-

198
136
373
370
124
131
79
21

191
179
267
403
171
443
545
240
239
125
49

Yhteensä 1,708

2,852

mio-rovastik..

2. Helsingin.
3. litin
4. Hollolan
5. Jämsän
6. Jyväskylän. .
7. Tampereen
8. Hattulan
9. Hämeenlinnan .
10. Raaseporin itäin.
11.
länt.
...

....

.

...

....

91
64

121

1,503
3,381
2,907

3,539
3,523

7,005
6,637
2,400

3.168
1,494
714
36,271

1. Ouiuntuomiorovastikunta 1902
2. Raahen
3. Kalajoen
4. Kuopion
5. Kajaanin
6. Kemin
7. Lapin

240
83
264

369

3,680

846

1,337

19,920

174
111
10

1,913
1,516

Yhteensä 1,668 2,593

32,374

....

....

....

169
58

8

134
458

1,541
3,689

115

Yht. koko maassa 8,419 14,674 172,659
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Luterilaisen
Joulukuun 31

huomen Gwantelis

Rahaa kassassa Joulut. 31

Pyhäkouluyhdistyksen tila
p. 1903.
4,591:05

p. 1903

Kirjaroaraston netto-arwo

Ulkonaolewill saatawia

Varastossa

.

painopaperia

Kaluston armo
Summa Smk.

Hämeenlinnassa Joulukuun 31

2,371:08
2,741: 71

5,112: 79

257: 70
299:07

556:77

10,260: 61

p. 1903.

Rob Hernberg

PMallisvlidislvsten Vuosikertomukset.
i.
Räminän ja wellllalallden Pyhäkouluyhdistyksen muosikertomus

sen

9:ltä toimintamuodelta w. 1904.
Johtokuntaan omat wuoden kuluessa kuuluneet: romasti I. Roschier,
puheenjohtajana, talollinen Kalle Kustaa Heijari, rahastonhoitajana, kappalainen ®. 21. Taube, kirjurina; muut johtokunnan jäsenet oliwat: pastori O.
Ingman ja opettajat I. Vrandstaka, I. Jaakkola, T. Qwistman, W. Sääti
ja W. Posti.
Opettajain harjoituskokouksia on Wehkalahdella wuoden kuluessa pidetty
9. Niissä on menetelty entiseen tapaan, niin että kussakin kokouksessa on 4
opettajaa pitänyt harjoituskyselyjä, 2° ewankeliumiteksteistä, 1 wirren kyselyssä,
1 kuwan näytöksessä. Ewankeliumitekstien johdolla on keskusteltu, ja on tämä
keskustelu suuresti wirkistänyt kokouksia.
Haminassa on tekstinwalmistuskokouksia pidetty joka miikko, niin kau'an kuin kouluakin on pidetty, on
lukukauden aikoina, noin 28 kertaa. Näitä kokouksia on johtanut pastori
Ingman.
Pyhäkouluja on Wehkalahdella ollut toiminnassa 43 ja niissä 84 opettajaa. Kutakin koulua on pidetty keskimäärin 29 kertaa; ja sitä useammin
on pidetty seuraamia kouluja: .

se

Kannusjärwen Karjulan
Haapalan
,
Siwatin
Kannusjärwen Karen
Husupyolin
Pampyölin
Kannusjärwen Laitisen
Kitulan
Saaramaan Vanhankylän
Kannusjärwen Kirin
Reitkallin Jläpään

Kolsilan Pousin

Metsäkylän keskikylän
Saaramaan Metsäkylän

Husulan

Kaarniemen

Kaisila Forsselin
Mäntylahden

koulua 48 kertaa
47
44
42
42
41
„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

40
38
38

„

35
34

„

33

„

„

„

„

„

„

„

32
32

30
30
30
30

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

Lapsia on kouluissa käynyt 1,439, niistä 812 ahkerasti, 385 mäittäwästi ja 242 harwoin; koulussa käymien lasten luku on siis tänä muonna
huomattawasti suurempi kuin ennen.
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Haminassa on ollut suomalainen pyhäkoulu 5 opettajalla ja noin 140
oppilaalla, sekä ruotsalainen koulu 2 opettajalla ja noin 40 oppilaalla.
Vuosijuhlaa ei tänä muonna pidetty, kun Suomen ewank.-luterilainen
pyhäkouluyhdistys piti Vuosijuhlansa tässä aiman lähellä Inkeroisten kansanopistolla, johon suuri
opettajistamme otti osaa.
Wuoden kuluessa on kouluihin hankittu M. Ericksonin „£>pas pyhäkouluopettajille" lifen wuosikerran teksteihin, ja Suomen Lähetysseuran kustantama Pyhäkoulu-laulujen nuottipainos. Tämän nuottipainoksen hankkiminen on oikein huomattaronsti Virkistänyt lauluintoa ja laulutaitoa pyhäkou-

osa

luissamme.

Jhdistyksen

rahastoon

kuluessa

on wuoden

kylänlurouilla koottu Smk.

75: 65, korkotuloja on ollut 11: 66; menoja on ollut Smk. 140:85. Säästöä
rahastossa rouoden lopussa 205:96.

Jumala antakoon siunauksensa
Vehkalahdella Tammikuun 24

tänäkin muonna tehdylle kylroölle!
p. 1904.

I. Roschier.
G. A. Taube.

11.

DahÖetl Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus rouodelta 1903.
Jhdistyksen johtokuntaan on wiime wuoden kuluessa kuuluneet: maalari 233. M. Heinonen puheenjohtajana, pastori H. Winter warapuheenjohtajana, opettaja W Wuorinen, rouwa C. Heinonen rahastonhoitajana, emäntä
Ida Pippo jäsen rahojen kantajana ja pyhäkoulunopettaja Anna Forsberg
kirjurina. Tilintarkastajina olimat neidit G. Ehnberg ja Ida Manninen.
Pyhäkouluja on kauppalassa 2 ja
ympäristöllä 2. Lapsia on kouluissa käynyt yhteensä noin 360, mutta kaikki eiwät aina ole olleet saapumilla.
Opettajia on näissä kouluissa yhteensä 10.
Pyhäkoulutyötä on jatkettu
tapaan kuin ennenkin. Korkeimpana
pyrkimyksenä on ollut saada lapsia eläroään uskoon Jeesukseen Kristukseen,
tutkimisen, rukouksen ja hengellisten laulujen kautta.
Jumalan
Keskinäiseksi siunaukseksi ja opettajien harjaantumista roarten on opettajien harjoitus-kokouksia ollut useasti wuoden kuluessa. Niissä on wuoronsa
jälkeen joku opettaja kysellyt
sunnuntain ewank. tekstin, josta toiset owat lausuneet arwosteluja tai Veljellisessä rakkaudessa tehneet muistutuksia. Jos opettajalta on joitakin kohtia jäänyt huomioonottamatta, on
tawallisesti pastori H. Winter mielä lopuksi kysellyt tekstin johdosta.
Vhteinen kesäjuhla wietettiin 2:na Helluntaipäimänä kauppalan lähellä
olemalla Launeen lähteellä.
loulupäiwänä piti pastori H. Winter kirkossa
juhlallisen lastenjumalanpalweluksen, johon kuului alttari-palwelus,
ja
hengellisiä lauluja. Myöskin puhui lapsille opettaja W. Wuorinen kyselyn

sen

samaan

sanan

seuraaman

saarna

muodossa.
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yhdistyksen wuosikokous oli 3 r>:nä tammik.
wiime wuonna 138: 30; menoja 80: 20. Maroja on

Lahti, 19 4 /iO4.

Tuloja oli yhdistyksellä
mk. 10 p.

siis kassassa 58

M. W. Heinonen.
Anna Forsberg.

111.
Längelmäen Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus ro. 1903.
Kun tarkastamme yhdistyksemme toimintaa kuluneen wuoden ajalla eri
piireissä, niin kohtaa meitä osaksi iloa, mutta myöskin
herättämä ilmiö.
Tähänkin työhön näkyy sisältymän
ominaisuus mikä ylimalkaan kuuluu
kaikkeen inhimilliseen. Iloista on hawaita miten pyhäkoulu muutamissa piireissä woittaa yhä wakawampaa ja pysywaisempää jalansijaa, niin että
menestyminen näyttää turwatulta. ' Se on opettajille erittäin suuresta merkityksestä. Antaahan
halua työhön, herättää harrastusta siihen ja synnyttää toimoa ja uskoa että työstä myöskin tulee hedelmiä. Ia hapatuksen
tawoin waikuttaa
hiljaisesti koko paikkakunnallakin hengellisen elämän eduksi.
Se on opettajille Varmaankin paras palkinto minkä he siitä työstä täällä
Voimat saada.
Kinkereillä perustettiin myöskin muutamia uusia kouluja,
joista ainakin toisissa on työskennelty. Koulujen luku on siten lisääntymässä.
Masentamalta taas tuntuu kun muutamissa paikoin koulu joko kituu
oppilasten taikka opettajain puutetta. Pyhäkouluasi» ei ole siellä wielä tullut sydämen asiaksi. Ia yksinäinen opettaja saa ponnistella niinkuin se, joka
kiwikkomakeen raimaa peltoa, taikka hallaiseen korpeen Valmistaa Viljelystä,
jossa mieli on masentua Vastuksista, jossa woimat omat loppua maikka tahtoa olisikin. Meidän tulee kuitenkin alistua kaikkea wastaan ottamaan. „Los
me olemme hywää saaneet Jumalalta, eikö myös meidän pidä pahaa ottaman
wastaan?" Job. 2: 10. Harrastuksen puutteesta on paikoin myöskin koulun pitäminen itsestään rauennut, maikka sitä jo Vähin oli aherrettuiin.
Pyhäkouluja on ollut 17, niissä 38 opettajaa ja 270 oppilasta, Nämät
numerot eimät kuitenkaan ihan täsmällisesti Vastanne todellisuutta syystä kun
ei ole kaikista kouluista saatu kertomusta.
Kokouksia on pidetty Vuosikokouksen kanssa neljästi, joissa on keskusteltu
yhdistyksen toiminnasta ja pyhäkouluasiasta.
Pyhäkoulujuhlaa pidettiin lähetysjuhlan yhteydessä 18 p. kesäkuuta jumalanpalmeluksilla sekä kirkossa että Poukan talossa. Ia oli kummankin, sekä
maamme Pyhäkouluyhdistyksen että Lähetysseuran edustajat osaaottamassa

sama

surua

sen

se

se

siihen.

Papisto on raamatunselitysten ohella pitänyt pyhäkoulutarkastuksia.
Kaikissa piireissä ei kuitenkaan ole tullut käydyksi.
Opettajille on tilattu 14 mk. Pyhäkoululehteä ja 10 wk. Kaswatusopillisia Sanomia, sekä lapsia warten 30 mk. Lasten Pyhäkoululehteä.
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Rahawarain tila osoittaa: tuloja Smk. 78:35, menoja Smk. 97:09,
joten wajaus tekee Smk. 18: 74.
Ihdistyksen esimiehenä on ollut allekirjoittanut; maraesimiehenä lukkari
O. Prihti.
Siunatkoon Herra pyhäkoulutyötä
Längelmäki, 28 p. Joulukuuta 1903.

maassamme.

K. K. Kallio.
IV.
RuoKolahÖen pyhäkouluyhdistyksen muosikertomus rouodelta 1903.
Jhdistyksen johtokuntaan owat wiimeisen wuoden kuluessa kuuluneet
kuin edellisenäkin muotena, paitsi lisäksi on malittu kiertokoulunopettaja Matti Wilkko.
Pyhäkouluja seurakunnassamme wiimeiksi tehdyn laskun mukaan on
80. Opettajia on näissä kouluissa yhteensä 165. Koulussa käypiä lapsia on
ollut 1,090, jotka eiwät kuitenkaan kaikki ole marsin säännöllisesti käyneet kou°
luissa. Cimätkä kaikki pyhäkoulunopettajatkaan ole niitä yhtä ahkerasti pitäneet.
Etenkin kesän aikana on koulun pito toisissa kylissä ollut laimeampaa. Pykoulun kallista ja tärkeää työtä on jatkettu samoin kuin edellisinäkin wuosina,
niin että sillä on ollut
järjestys ja sisältö kuin ennenkin, jonka päätarkoituksena on ollut: että saattaa lapsiamme Jumalan ja Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen, puhtaan sisä- ja ulkolumun oppimiseen, sekä
nan kautta hengellisten asiain ymmärtämiseen. Näin on hiljaisuudessa, roaikka
tosin
heikkoudessa ja puutturuaisuudessa, täälläkin sitä työtä tehty.
Pyhäkoulun tarkastuksia on myöskin papisto käynyt pitämässä kesänikana; joissa opettajia on kehoitettu ahkeruuteen ja lapsia samalla käymään

samat henkilöt,

sama

sa-

suuressa

koulussa säännöllisesti.

Pyhäkouluyhdistyksen wuosijuhlaa unetettiin Elokuun 11 päiwänä, jolloin juhlasaarnan piti yliasiamies pastori R. Hernberg, ja
jälkeen opetti
lapsia kumien awulla raamatun historiaa käsittämään, sekä mäliajan jälkeen
tilapuolella piti
Antrean rowasti Erikson wanhempain welwollisuuksista lasten kaswattamisen suhteen. Pastori O. N. Sohiman lopetti juhlan
rukouksella ja siunauksella.
Harjoituskokouksia opettajille on pidetty kerran kuukaudessa kirkolla;
paitsi, lokakuussa sopimattoman ilman tähden ei opettajia tullut kokoukseen,
jolloin ei harjoituksia pidetty. Näitä harjoituksia on koulua harrastamat papit olleet johtamassa wuoroin. Syrjäkylissä on samoin pidetty harjoituskokouksia, kerran kuukaudessa, joita johtaa siihen määrätty pyhä- eli kiertokoulun opettaja. Niissä kannetaan kolehtia pyhäkoulukassaan, joilla on hankittu
sopimaa hengellistä kirjallisuutta opettajille. Täten on saatu siemä kirjasto
opettajain tarpeeksi.
Pyhäkouluyhdistyksen rahaston hoitajan tilin mukaan, joulukuun 31
päimänä 1903 on pyhäkoulukirjaston raha-arwo 432 mk. 60 p:iä ja rahaa

sen

saarnan
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on tilin tekijällä 44 mk. 86 p:ia.

Siis yhteensä 477 markkaa 46 penniä,
Tiliwapaus myönnetty.
Ruokolahdella Tammikuun 3 p. 1904.

Oskar Aursn.
R,

Huhtanen.

Toimikunnan kirjuri.

V.
Kertomus pyhäkouluista Mlltkelm maaseurakunnassa w. 1903.
Koulujen luku oli 61, joissa 132 opettajaa työskenteli ja lapsia noin
1,090, jotka eiwät kuitenkaan kaikki oikein säännöllisesti käyneet.
Q petus-järjestelmä on ollut sunnuntain-tekstieN selitystä, Raamatunhistorian ja Katekismuksen kyselyä, laulua ja rukousta ja osaksi roielä sisäluwunkin harjoitusta.
Kussakin koulussa on oma, pieni kirjastonsa, tarkoittama opettajain
kehitystä työssänsä. Viimeksi on nyt jo' saatu pyhäkoululehtikin jokaisen koulun osaksi.
Meidän haaraosastolla on myös oma pyhäkoulu-rahastonsa, jolla
on kyetty köyhille lapsille sadottain puolesta hinnasta myymään joko wirsikirjaa tai piplianhistoriaa sekä köyhimmille niitä lahjaksikin, antamaan. Rahastossa on talletettua pääomaa 1,000 markkaa, jonka korot rouosittain käytetään ja lisäyksiä kootaan jäsenmaksuilla ja rippikirjoituksissa otetuilla kolehdeilla. Näistä muroista myönnettiin wiime kesänä 6 opettajalle apurahoja
heidän matkalleen Inkeroisten yleiseen Vuosikokoukseen ja on aikomus edelleenkin tulemiin kokouksiin «mustaa opettajain matkustusta.
Harjoituskokouksia pidettiin säännöllisesti kerta kuukaudessa, joissa
kaikki papit oliwat johtajina, kukin eri aineessaan.
Tarkastuksia pidettiin kesän aikana kussakin lukukinkerissä, joissa myös
talwitoimituksessa pyhäkouluasi» on puheenaineena.
Harrastus useimmissa kouluissa on pysynyt jotenkin entisellä tasallaan.

B. Sarlin.
VI.
Kymin Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus m. 1903.
Jhdistys on wiimekuluneen muoden 1903 alla Vaikuttanut samaan
suuntaan kuin ennenkin ja näyttää että kussa työtä uutterasti tehdään siinä

ei myös siunausta puutu. Erittäin mainittakoon että m. t. kappalainen E.
Aarnio on joka wiikko pitänyt harjoituskokouksia opettajille, ja on näissä kokouksissa käynyt osanottajia jotakuinkin; ilman sitä,on hän pitäjällä, kyläin
kulmilla tarkastanut pyhäkouluja.
Pyhäkouluyhdistyksen muosikokouksessa 20.12.1903 luettiin ja tutkittiin
yhdistyksen tilit ja hymäksyttiin.
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Tässä Vuosikokouksessa oli läsnä allekirjoittanut puheenjohtaja, Emil
Aarnio. E. G. Pihlainen, Sylw. Parila, Tuomas Marttila ja Taneli Wanhala,
Päätettiin inuun muassa koota lukusilla Vapaaehtoisia lahjoja, joilla

tilataan 1 Pyhäkoululehti jokaiselle pyhäkoululle ja mitä yli jääpi niin kustunnetaan niillä yksi tai useampi (mamin mukaan) opettaja matkustamaan
tänä kesänä pidettäwään pyhäkouluopettajain yhteiseen Vuosijuhlaan eli ko-

koukseen.

Johtokuntaan kuulumat nyt: I. ®. Snellman, puheenjohtaja, Emil
Aarnio, Varapuheenjohtaja, E. ®. Pihlainen, rahastonhoitaja, Paawo Sawolainen, Taneli Wanhala, Taneli Simola, Tuomas Marttila ja Sylmester
Parila, jäseniä.
Kymissä, 31.12.1903.
I. G. Snellman
VII.

Humppilan Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus wuodelta 1903.
„loka holhoo senkaltaisen lapsen minun nimeeni, hän holhoo minun",
(Mattheuksen 18: 5) sanoo Herramme Jeesus. Jumala on rakkaus. Rak-

kaudessa Jumala loi maailman ja Vallitsi sitä. Rakkaudessa Jumala
Poikansa kautta lunasti langenneen ihmiskunnan. Rakkaudessa Herra Pyhän kasteen kautta ottaa pienoiset lapsemme seurakuntansa jäseniksi kaswattaaksensa tässä pyhässä piirissä nämä taiwaan perillisiksi. Lasten kaswatus
on uskottu kirkon, kodin ja koulun huoleksi. Kallis on lasten kaswatus.
Emme saata mitään tehtäwaä arwata suurempiarmoiseksi, kuin on kasmatus
Kristuksen nimessä. Wapahtajamme sanoo tästä: „loka holhoo senkaltaisen
lapsen minun nimeeni, hän holhoo minun". Me palwelemme Herraamme
Jeesusta noissa pienokaisissa, joita me johdamme Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Taiwaallisen Isämme ja Vapahtajamme tuntemisesta seuraa lapsille
samoin kuin aikuisillekin elämä, joka on ijankaikkinen. Tämän Herra todistaa sanassaan: „Tämä on ijankaikkinen elämä, että he sinun ainoan totisen
Jumalan tuntisiwat, ja jonka lähetit Jeesuksen Kristuksen (loh. 17: 3). Lasten johdattaminen taiwaallisen ystäwänsä Jeesuksen tuntemiseen on täkäläisen
Pyhäkouluyhdistyksen tarkoituksena ollut wiimeksi kuluneenakin wuonna. Tätä

seon on

pyrkinyt toteuttamaan pyhäkoulujen kautta, joitten syntymistä yhdistys
Pyhäkouluja onkin ollut toimessa joka. kylässä yhteensä 7.
11 opettajaa, nim. 7 mies- ja 4 naisopettajaa ja 250 oppilasta.
Pyhäkoulujen tarkastuksia on pidetty
mukaan kuin on ennätetty.
Näissä tilaisuuksissa on pidetty raamatunselityksiä ja annettu tarpeellisia ohjeita opettajille.
Heinäkuun 12 p:nä pidettiin pyhäkoulujuhlaa Pappilan harjulla. Juhla
aljettiin jo edellisenä iltana kello 6. Sunnuntaina päiwäjumalanpalweluksen
jälkeen piti yliasiamies pastori Rob. Hernberg lastenjumalanpalweluksen kirkossa. Mieltä ylentäwää oli katsella ja kuunnella tilaisuudessa olemaa lapsilaumaa, joka tarkkaawaisena seurasi puhujan esitystä ja reippaasti Vastasi
tehtyihin kysymyksiin.

harrastanut.
Näissä on ollut

sen

'2
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Iltapäirucillä jatkettiin juhlaa mainitulla harjulla, jossa pidettiin useita
puheita. Wäkeä oli saapunut juhlaan runsaasti seka omasta että naapuri-

seurakunnista.

Jhdistys on rouoden kuluessa pitänyt 6 kokousta. Näissä on keskusteltu yhdistyksen toimintaan kuulumista asioista. Joku opettajista on pitäpyhän ewankeliumitekstin kuulustelussa. Kokoukset on
nyt näyteluennon
aljettu ja lopetettu lyhyellä rukouksella ja wirren weisuulla.
Johtokuntaan kuuluiwat kirkkoherra puheenjohtajana ja muina jäseninä
kansak. opettajat Alfc. Toiwola (rahaston hoitajana) ja Eeri Mattila (sihteerinä), rouwa Lyydi Toiwola ja talollinen I. W. Mauhko; Varajäseninä
torpparit Kalle Myllykylä ja Kalle Wuorela.
Jhdistyksen kassan tila rahastonhoitajan tilin mukaan on
säästö edelliseltä muodelta 5 mk. 70 p., tuloja muoden kuluessa 119 mk. 79
ajan kuluessa 86 mk. 10. Säästöä kassassa 39 mk. 39 p.
p. Menoja
Jumala, jolta kaikki armo tulee, siunatkoon yhdistystämme, että möisi
osaltansa waikuttaa Jumalan maltakunnan kasmamiseksi ja Vaurastumiseksi
siinä piirissä, missä on ottanut toimiakseen.
Humppilassa Tammikuulla 1904.

sen

seuraama:

saman

se

se

K. W.

Hurmerinta.
Eeri Mattila.

VIII.
Kertomus UJlPOlallÖen Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m. 1903.

sen

toimikuntana allekirjoittanut
Jhdistyksessa on ollut 75 jäsentä ja
wiran
Erkki
toimittaja
Hynninen
kappalainen I. Reiesimiehenä,
kirkkoherran
jonen waraesimiehenä, kanttori A. Parkkola kirjurina ja talollinen Eerik Wärri
rahastonhoitajana, jonka pitäjään laitapuolella asumisen wuaksi rahastoa on
erityisestä sopimuksesta ja yhteisestä suostumuksesta hoitanut kirjuri.
Harjoituskokouksia on säännöllisesti pidetty opettajain kesken kerran kuussa
ja opettajia on näissä tilaisuuksissa ollut Vähänpuoleiselta, keskimäärin noin
10. Pari opettajaa on pyhänään pitänyt harjoituskokeet, joita yhdessä on
sitte arwosteltu ja niitten johdosta keskusteltu. Kyseltäuunä on useimmiten
ollut lapsia.
Pyhäkouluja on seurakunnassa ollut 61, joita on pitänyt 119 opettajaa
912 lapselle, säännöllisesti melkein kaikki joka sunnuntai talwisaikaan- kesällä
joka toinen pyhä toisissa paikoin, toisissa ei ensinkään.
Kirjastossa on 12 nidosta opettajien kehittämiseksi sopimaa kirjallisuutta,
jota opettajat omat ahkeraan käyttäneet hywäkseen.
Seurakunta on kustantanut opettajien käytettäwäksi llasten postillat,
Eero Hywäriseu käsikirjat ja yhdessä yhdistyksen kanssa Raamatun kumastot
joka koululle.
Mukaan liitetty rahastonhoitajan kertomus rahawarojen hoidosta näyttää yhdistyksen tilit.
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Pyhäkouluja on papisto raamatunselitysmatkoilla tarkastanut, mutta
kaikkia kouluja ei likimainkaan ole ennätetty tarkastaa paikalla.
Virolahti 10. 111. 1904.

Toimikunnan puolesta:
Grtti Hynninen.
Antti
Tili

Virolahden
louluk.

Säästö wiime rouodelta

pyhäkouluyhdistyksen waroista
31 piwään 1903.

5:75

...

Tuloja:

Jäsenmaksuja
Raamatunselityksissä koottu

28:
63: 75
Smk. 97:50

Virolahdella

-

.

.

Parkkola.

Menoja:
Tili- ja päimäkirjan ostamiseen 6: 75
Raamatun kuroaston ostami72: 90
pyhäkouluille
17:85
dianaa kassassa

seen

Smk. 97:50

2 paiwä Tammikuuta 1904.
Antti

Tarkastettu ja hymäksytty

Virolahdella

Parkkola.

Tammik. 3 p. 1903.

Juhana Hartikainen.

Juho

Tuu
Tuuwa.

IX.
p. Antrean PynäkouluyhöistvKsen wuosiUertornus

sen toiselta

toimintavuodelta ,9«3.
JHdistyksen Vuosikokous pidettiin kunnanhuoneella sunnuntaina Tammikuun 25 päiwanä jumalan palweluksen jälkeen sääntöjen 6 §:ssä määrätyssä järjestyksessä. Allekirjoittaneen esimiehen laatima Vuosikertomus luettiin
ja muistutuksitta hyroaksyttiin. Rahaston tili ynnä tilintarkastajien lausunto
julkiluettiin, jonka jälkeen rahaston hoitajalle myönnettiin tilintekowapaus.
Toimikunnan jäseniksi malittiin tai. p. Adam Koljonen, Koljolasta, taloll.
Matti Tuikkari Qllckkalasta, tal. Juho Hannikainen Vihiniemestä, tai. Matti
Ollikainen Seitsolasta, tal. Antti Pulli Lintalasta ja tai. Matti Sokka Kaukolasta. Itse oikeutettuina jäseninä toimikunnassa tuliwat sääntöjen 4 §:län
mukaan olemaan kirkkoherra P. A. Eriksson, kappalainen, roarapastori K. I.
Gyllendögel seka allekirjoittanut kappalaisen apulainen E. V. Vyllenbögel.
Toimikunta walitsi sitten puheenjohtajaksi allekirjoittaneen, kirjuriksi Adam
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Koljosen sekä rahastonhoitajaksi Matti ©uikkarin. Kirjasto on ollut edelleenkin allekirjoittaneen hoidettamana. Tilin tarkastajiksi tätä nyt lopussa olemaa
kalenterirouotta roarten määrättiin talolliset Antti Pulli Sintolasta ja Juho
Pyyhti Ollikklllasta,
Pyhäkoulunopettajien harjoitus- ja keskustelukokouksia on pidetty seka
kirkolla että syrjäkylissä. Kirkolla on näitä kokouksia pidetty tänä muonna
seitsemän eri kertaa, nim. Tammiluun 24 p., Helmikrmn 28 p., Maaliskuun
28 p., Huhtikuun 25 p., Lokakuun 31 p., Marraskuun 28 p. sekä Joulukuun
19 p.
Näissä on puhetta johtanut allekirjoittanut, paitsi Tammikuun kokouksessa, jota johti kirkkoherra P. A. Eriksson. Opettajat omat niissä
neet harjoitusta tekstin, katkismuksen ja raamatun historian kyselemisessä ja
opettamisessa. Edellisessä kokouksessa on aina määrätty kyseliät sekä näille
aina
kokousta roarten. Toiset opettajat omat sitte saaneet mapaasti armostella opetusta, jonka johdosta myöskin on keskusteltu tärkeimmistä opinkappaleista Raamatun malossa. Näyte-opetusta on allekirjoittanut opettajien pyynnöstä jonkunkerran antanut. Keskimäärin on ollut kussakin kokouksessa 19 opettajaa saapumilla. Sitä paitsi on muuta asiata harrastamaa yleisöä ollut joskus runsaastikin läsnä kuuntelemassa opetusta ja
keskustelua.
Syrjäkokouksia on wuoden kuluessa pidetty yhteensä 13, nim. Tammikuun 18 p. Noskuassa lautamies Antti Kempin talossa, Matti Sokan johdolla, Helmikuun 8 p. Kuparsaarella Tuomas Suikkarin talossa Antti Seppäjohdolla, ja 15 p. Rahikkalassa Antti Pöhön talossa Matti Ollikaisen
johdolla, Maaliskuun 15 p. Liikalassa Esko Kostamon talossa Matti Suikkarin ja Juho Pyyhtiän johdolla ja 22 p. Taurussa Antti Seppäsen ja Matti
Sokan johdolla, Huhtikuun 13 p. Keskinniemellä Pietari Kekin talossa Matti
Potinkaran johdolla ja 19 p. Paakkarilassa Juho Rahkosen talossa Matti
Ollikaisen johdolla, Toukokuun 10 p. Salo-Kekkilässä Matti Kekin talossa Adam
Aumisen johdolla ja 24 p. Salo-Olkinuorassa Antti Laurinp. Olkinuoran talossa Antti Seppäsen johdolla, Marraskuun 15 p. Patalahdessa Matti Koljosen talossa Matti Ollikaisen johdolla ja Korpilahdella Matti Wellingin talossa Irjö Kiurun ja Matti Wellingin johdolla, Joulukuun 13 p. Oraman»
kylän kansakoululla kansakoulunopettaja K. A. Polwianderin sekä pyhäkouluopettajien Irjö Kiurun ja Risto Jantusen johdolla ynnä Kaijalassa Antti
Koljosen talossa Antti Seppäsen ja Matti Potinkaran johdolla. Nämä kokoukset omat yleensä olleet myöskin pyhäkoulujuhlia, joihin yleisö ja lapset
owat lukuisasti saapuneet. Niissä on myöskin tamallisesti koottu kolehti yhdistyksen hywäksi. Ileensä owat kyläkunnat olleet marsin kiitollisia näiden
kokouksien pitämisestä. Ia useasta kylästä on saapunut pyyntö saada sinne
tällainen kokous.
yhdistyksen kustannuksella on tänäkin muonna hankittu pyhäkouluille
luettelo-blanketteja 10(1 kappaletta Emäni. Luter. pyhäkouluyhdistyksen ruarastosta. Nämä owat näyttäytyneet oleman enemmän tarkoitustaan mustaamia,
kuin ne pyhäkoulunpäiwäkirjat, jotka R. Sarlinin toimittamina owat ilmestyneet Sawonlinnassa ja joita wiime muonna tänne hankittiin niinikään 100
kappaletta.

saa-

seuraamaa

sen
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Pyhäkouluja cm tänä rouorma tarkastettu roaan muutamin, raamatun»
selityksien ohella. Syynä tähän on ollut se, ettei allekirjoittanut ole katsonut
woiwnnsa taas omilla Maroillaan, kuten wiime wuonna tapahtui, toimittaa
näitä tarkastusmatkoja, jotka näin laajassa seurakunnassa, jossa pisimmälle
kulmalle on matka 50 kilometriä, kysymät maroja toista sataa markkaa. Tämä
epäkohta on nyt tosin osaksi poistettu
päätöksen kautta, jonka yhdistys
teki kokouksessaan Marraskuun 28 p. 1903. Allekirjoittaneelle myönnettiin
näet oikeus ottaa tarkastus tilaisuudessa kerääntyneestä kolehdista matkarahat
tarkastusmatkoja warten. Sanoin jo, että mainittu epäkohta on tämän kautta
maan osaksi poistettu, sillä usein tapahtuu, ettei kolehtia tule niin paljon, että
matkakustannus tulisi korwatuksi. Waikka täten siis tuo epäkohta on jossain
määrin poistettu, niin on siitä päätöksestä taas
toinen epäkohta,
nirn., että kun yhdistyksen niukkoja maroja rumetaan käyttämään tarkastusmatkojen toimeenpanemiseksi, niin ei Ihhistys woi toteuttaa sitä tehtäwää,
mikä sillä sääntöjen 2 §:n mukaan on, nim. lewittää pyhäkoulukirjallisuutta ja
perustaa opettajakirjastoja. Tulemaisuus on näyttämä, mitenkä Ihdistyksen
toiminta tämän päätöksen kautta tulee muodostumaan.

sen

seuraama

se

Seurakunnassamme on tänä muonna ollut toimessa 86 pyhäkoulua,
joissa on opettajia ollut 173 ja oppilaita 1,483. Täten on kuluneena wuonna
koulut lisääntyneet yhdellä, opettajnt 18:stn ja oppilaat 333:tta, mikä cm kylläkin ilahuttawa ilmiö. Missä määrässä tämän lisäyksen on yhdistyksemme
tietää Varmasti ainoastaan seurakunnan Herra itse. PyhäVaikuttanut,
kouluja on ollut yhdellä opettajalla 25, 2 opettajalla 37, 3 opettajalla 22
seka neljällä opettajalla 2, Näistä omat muutamat olleet toiminnassa kesälläkin. Niille opettajille, jotka eimät ole kesälläkään säästäneet mannojansa,
lausun tässä erityisesti sydämelliset kiitokset. Jumala ei unhoita uskollista
työntekijää hänen Valtakuntansa mainiolla.

sen

Jäseniä

on yhdistyksessärnrne wiime kuluneella wuodella ollut 176,

18 enemmän kuin edellisenä wuonna.

siis

Kannattaja-jäseniä ja mäkinaisia jäse-

niä ei tänäkään wuonna ole ollut yhtään.
Tuloja on Yhdistyksellä ollut 39 mk. 70 pää sekä menoja 15 mk. 40
p:iä.. Tulot omat syntyneet kolehtirahoista, joita on eri tilaisuuksissa kannettu.
Menot taas omat olleet enimmäkseen kirjastoon otettujen kirjojen kautta, joita
nyt on 7? numeroa. Kirjasto on siis lisääntynyt tänä wuonna noin 7 numerolla. Tähän on ollut syynä warojen niukkuus. Kirjastosta on wuoden
kuluessa annettu 16 kirjalainaa pyhäkoulunopettajille. Säästöä kassassa on
24 mk. 30 p.

Yleistä kesäjuhlaa ei tänä wuonna täällä wallinneen rauhattoman mielialan tähden wietetty. Mutta
sijaan on nyt loulu-pyhien aikana
kylässä toimeenpantu pyhäkoulujuhlia kuusen ympärillä, joissa eräissä on papistokin ollut saapumilla, ja jotka omat olleet marsin wirkistäwäisiä ei ainoastaan lapsille wann myöskin opettajille ja lasten Vanhemmille. Sitä
paitsi käwi Suomen ewank. Inter. Pyhäkouluyhdistyksen yli-asiamies pastori
N. hernberg täällä wiime kuluneen Marraskuun 30 p:nä Hannilan kansakoululla pitämässä pyhäkoulu asiaa koskeman esitelmän ja hartaushetken, jossa

sen

useassa
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tilaisuudessa hän myöskin taikalyhdyn awulla
TNlltullisia kumia. Tästä \aa yhdistyksemme
sulimmat kiitokset Herra Ili-asiamiehelle.

näytteli ja selitteli lapsille rnaallekirjoittaneen kautta lausua

Tässä lienewät nyt lyhyine piirteineen kerrottuina yhdistyksemme wai°
ja
heet Vaikutus wuonna 1903. Lopuksi kiitän wielä yhdistyksen Toimikuntaa, marsinkin kirjuria ja rahaston hoitajaa, jotka huolella omat tehtawänsä
täyttäneet, sekä kaikkia opettajia yhteisesti kuin myöskin niitä isäntiä, jotka
omat suosiollisesti antaneet taloissaan pitää syrjäkylissä toimeenpantuja opettajakokouksia ja pyhäkoulujuhlia, ja niitä opettajia erityisesti, jotka omat näitä
kokouksia ja juhlia johtaneet, sekä roielä kansakoulunopettajia ja kansakoulujen
Johtokuntia, jotka näitä kokouksia warten omat awanneet upeat kansakoulurakennukset. Herra, joka toiwon mukaan on työmme tähän asti siunannut,
tehköön sen, edelleenkin hedelmälliseksi hänen ylimmäisen nimensä krmniaksi ja
seurakuntansa rakentamiseksi hänessä, joka pää ja kaikkein ylin on, Jeesuksessa
Kristuksessa, jolle olkoon kiitos ja kunnia ijankaikkisesti. Amen.
„Owes pidä amoinna,
Ettei miekas, kamala
Maailma sitä kiinni lyö;
Walaise myös synkkä yö!

sä woima, rohkeus,
Usko, toimo, rakkaus,
Suo

Että kallis
Sadon

sanasi
antaisi!

runsaan

Sua sitten kiitämme,
Että kuulit huutomme,
Walkeutes moimalla
Päästit wangit kahleista!

wirsik.

P. Antreassa Joulukuun 31

165: 5—7:

päiwänä 1903.

Grland Willehad Gyllenbögel.

P.

Antrean paikallispyhäkouluyhdistyksen

esimies.

Kappalaisen apulainen.

Vlläolewa nrnosikertomus luettiin V. Antrean Pyhäkouluyhdistyksen
Vuosikokouksessa Sunnuntaina Tammikuun 10 päimänä 1904 ja hymäksyttiin
sillä lisäyksellä, että papisto kiilänlumuilla säännöllisesti on teroittanut pyhä-
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tärkeyttä ja koettanut

kouluasian
hywäksi.

siten herättää harrastusta

Vuosikokouksen
A.

P.

pyhäkouluasian

puolesta:
A. Koljonen,
kirjuri.

Eriksson.
kkihra.

Antti Partanen,

E. V. Gyllenbögel.

pyhäkoulunopettaja.

esimies.

(puum.)

Kopion

oikeaksi

Arthur

todistamat:

Vranoer.

E. V. Gyllenbögel.

X.
Kertomus Wesatinon Pyhäkouluyhdistyksestä sen toisena toimintawuotena 1903.
Ihdistyksen johtokuntaan mainitulla muodella kuulumat: allekirjoittaja,
kirkkoherra I. N. Mecklin, esimiehenä, peltiseppä Juho Jäntti, waraesimiehenä,
urkuri S. Hintikka, rahastonhoitajana ja kirjurina; jäseninä: kirkkoisännöitsijä
I. Ritwanen, lois. Israel Tiitinen, torp. August Huuskanen, taloll. A. Laitinen, Aapeli Ritwanen, Juho Kuhmonen, torp. Kalle Kaipainen.
Jhdistyksen jäsenluku on ruuoden kuluessa kaswanut 20:nellä ja on nyt
jäseniä 70, niistä maksamia jäseniä 50.
Johtokunnan kokouksia on pidetty kolme ja niissä käsitelty pyhäkouluja
ja yhdistystä koskemia asioita.
Opettajien harjoituskokouksia on pidetty keskimäärin noin kerta kuulandessa. Niissä on joku edellisessä kokouksessa määrätty pyhäkoulunopettaja katekiseerannut ja jen johdosta on keskusteltu, annettu ohjeita ja tehty asiallisia
muistutuksia, mikäli siihen on huomattu aihetta oleman. Näiden kokousten
yhteydessä on pidetty esitelmiä ja puheita.
Opettajien kehittämistä marten on hankittu kirjallisuutta, mikäli yhdistyksen rahawarat omat myöntäneet. Pyhäkoululehteä on tilattu 30 wuosik.
eli joka koulupiirille, kirjateosta „Qpas sunnuntaikoulun opettajille" 13 kpl.
ja
teosta myöty Varakkaammille opettajille alennetulla hinnalla,- eräälle
koululle on annettu 2 kpl. mirsikirjaa; kahta pyhäkoulunopettajaa «mustettiin
matkarahoilla Suomen Pyhäkouluyhdistyksen kokoukseen. Pyhäkouluja on oi»
lut toimessa 28, niissä 4 nais- ja 40 miesopettajaa, yhteensä 44,- opettajien
luku wuoden kuluessa on lisääntynyt kolmella. Koulua on pidetty yli muoden, keskimäärin joka toinen sunnuntai eli 2:den miikon perästä,
Koulu-ikäisiä lapsia on noin 800, jotka Harmoja poikkeuksia lukuunottamatta omat käyneet jokseenkin säännöllisesti kuulussa.
Opetusjärjestelmä on pääpiirteissään ollnt
kuin edellisenä wuotena.

samaa

sama
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Kylälukusilla on selitetty pyhäkoulun siunausrikasta merkitystä ja neuwoteltu mahdollisimman kykenewiä ja halusta työskentelewiä opettajia kouluihin.
Kesäisin on pyhäkouluja tarkasteltu yli seurakunnan ja niissäkin tilaisuuksissa on koetettu herättää lapsissa uinumaa
sekä opettajissa ja wanhemmissa kristillistä rakkautta lapsiin ja siis symempää harrastusta pyhäkoulutyöhön.
Yhdistyksen sääntöjen 10 § mainittu Vuosijuhla pidettiin heinäkuun 19
pmä iltapäiwällä. Juhla aloitettiin kirkossa wirrellä 410, jota seurasi m. t.
Sittenkuin sekakuoro yhdistyksen kirjurin joh°
kirkkoherra Mecklinin
dolla lauloi psalmin 28 sekä „Nyt Herran päiwä on" ja Luotsin, puhui kansakoulunopettaja E. Laitinen. Sen jälkeen siirryttiin kirkon ympäristölle juhlaa jatkamaan, kun pilroetkin lakkasimat mettä pisaroimasta ja ilma muuttui
kauniiksi. Siellä wielä puhui kansakoulun opettaja A. Laitinen ja yhdistyksen
kirjuri. Viimeksi mainitun johdolla lauloiwat lapset useita pyhäkoululauluja
ja eräs pyhäkoulutyttö luki 2:) i hengellistä kertomusta. Juhla päätettiin rakouksella ja yhteisellä wirren meisuulla. Waikka aamupäiwällä oli rankka sade,
kokoontui siitä huolimatta yleisöä, aikuisia ja lapsia jokseenkin runsaasti.
Vhdistys mietti iltaman, asianomaisella luwalla, joulukuun 26 p:n iltana, jonka tarkoitus oli tehdä pyhäkouluaatetta tutuksi ja suosituksi
kuntalaisille, sekä rahawarojen kartuttaminen opetusmälineiden hankkimista
warten opettajille.
Tilaisuudessa piti m. t. kirkkoherra Mecklin esitelmän pyhäkouluasiasta
ja p. k, yhdistyksen merkityksestä, ja esitti lausuntoa. Pyhäkoulunopettaja I.
Jäntti piti katekisatsioonin. Kansakoulunopettaja S. Laitinen piti puheen,yhdistyksen kirjuri puhui ja luki hengellisen kertoelman. Kuoro- ja yksiäänistä

saarna.

seura-

laulua esitettiin.-

Jleisöä oli tilaisuudessa huoneen täydeltä.
Ilahduttawa ilmiö on, että pyhäkouluasianharrastus seurakunnassamme
näyttää oleman Virkistymään päin. Emme kuitenkaan ole wielä läheskään kaikkia
tehneet, kuin miedän olisi pitänyt ja kun ulisimme woineetkin Herran awulla
tehdä. Iloitkaamme, jos heikko kylmämme pyhäkoulutyön mainiolla itää, kas-

maa ja kantaa hedelmää, mutta elkäämme itsekylläisinä ylpeilkö työstämme,
sillä me emme ilman Herran armoa woi mitään. loh. 15: 5. „loka minussä pysyy ja minä hänessä, hän kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua
ette woi mitään tehdä". Jatkakaamme kallista pyhäkoulutyötä uudella innolla ja rakkaudella! Mieltäkäämme usein herttaisia hetkiä suloisen leesukwoimaa ja rakkautta aina enemmän
jalkojen juuressa, niin
Kuten tästä
työskennelläksemme toiwossa, maikeimmissakin olosuhteissa.
werrattain
on
ollut
näkyy,
työmme
pientä.
muosikatsahduksesta
Hedelmät jääwät meiltä näkemättä, ainoastaan yleistä suuntaa woimme ehkä määritellä,
mutta ei silti ole työmme turhaa, silla meillä on Jeesuksen käsky työmme
perustuksena ja hänen lupauksensa toimomme esineenä. Matt. 28: 19—20.
Kylwäkäämme siis taiwosia Jumalan
siementä nuoriin sydämiin ja
kannattakaamme tätä kylwöä esirukouksilla, niin Jumala kaswun antaa lupaukmitään ole, joka istuttaa, eikä
mukaan 1 Korint. 3: 7. „Niin ei
se, jota kastaa, maan Jumala, joka kaswun antaa". Kiitos, kirkon suurelle
Herralle siitä mahastakin työstä, jonka hän on suonut meidän heikkojen las-

semme

saamme

-

sena

sanan
se

-
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tensa Valtakuntansa woittokulkueessa tehdä!

Psal. 115. „Ei meille, Herra,
ei meille, maan Sinun nimelles anna kunnia, sinun armos ja totiuites tähden".
Wesanto 23 p. tammikuuta 1904.

I.

N. Mecklin,
puheenjohtaja.

S. Hintittä,
kirjuri.

Wesannon

PnhäkouluyhdiZtnksen rahaston
louluk. 31 p. 1903.

tili

summittainen

WllLtattawaa:

I. Säästöä edelliseltä tiliwuodelta

11.

71: 13
171: 12

Tiliwuoden tulot

Yhteensä

242: 25

Yhteensä

157: 35
84: 90
242: 25

Vastaamaa:

I. Menot tiliwuoden aikana
11. 9?ahaa tilintekiälla

Wesannolla 31

p:nä

louluk. 1903.

Selim Hintittä.

Yllä oleman tilin
Vesannolla 23 p.
Juho

olemme tanaan tarkastaneet ja
tammikuuta 1904.

Ritm a n e n.

oikeaksi huomanneet.

Pekka Laitinen.
XI.

Kertomus
muonna 1903.

tyksen

Sippolan

seurakunnan

Pyhäkouluyhdistyksen

toiminnasta

Yhdistyksemme, joka Suomen Ewankelis-Luterilaisen Pyhäkoulu-yhdis-

haaraosastona

on toiminut paikkakunnallamme, on

woimiensa

mukaan

kuluneenakin wuotena koettanut toteuttaa sääntöjensä ensimäisessä pykälässä

lausuttua tarkoitustaan.

Maksamia jäseniä on ollut 51. Yhdistyksen puheenjohtajana on sääntöjen mukaan ollut seurakunnan m. t. kirkkoherra Wilho Kyyrö; johtokuntaan
walittiin miime Vuosikokouksessa tammikuun 18 p. m. 1903: Tuomas Tapola, Esaias Sorsa, Matti Peltola ja Anton Huomila. Sihteeriksi, joka
malla on rahaston hoitajana, allekirjoittanut. Paitsi Vuosikokousta, jossa

sa-
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keskusteltiin yhdistystä koskemista asioista, on pidetty opettajain harjoitusmyöntäneet, entiseen tapaan, Wuosikokouksia, mikäli asianhaarat omat
juhlaa ei pidetty. Sen sijaan oli Suomen Ewankelis-Luterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen wuosikokous yhdistyksen piirissä olemalla Kyminlaakson kansanopistolla elokuun 2 ja 3 p. 1903, joka tilaisuus tarjosi etenkin yhdistyksemme
opettajille kalliiseen työhönsä kehoittamia, opettamia ja mieltä wirkistäwia hetkiä. Ihdistyksen puolesta esiintyi eräs opettaja mainitussa tilaisuudessa pitaen näytekyselmyksen raamatunhistoriasta.
Sattuneesta syystä ei pyhäkoulujen esimies moinut käydä tarkastamassa,
kuten tapana on ennen ollut. Pyhäkouluja oli seurakunnassa 29, joissa opetti
85 opettajaa ja käwi 991 lasta. Edelliseen wuoteen nähden on pyhäkoulutyö
edistynyt, mennen taas pitkillä askeleilla eteenpäin.
Tuloja on yhdistyksellä ollut kuluneena muotena kaikkiaan 94 mk, 68
pnä, ja menoja 57 mk 75 penniä, joten säästö tulemaan wuoteen tekee 43 m.
93 piiä. Tulot omat olleet jäsenmaksuja ja Vapaaehtoisia lahjoituksia; menot
taas yhdistyksen melan maksaminen ja awustus Suomen Ewankelis-LuterilaiPyhäkouluyhdistyksen wuosikokousta marten paitsi muita pienempiä menoja.
Rahaston tilit omat tarkastetut ja ilman muistutusta hymäksytyt.
Mannaankin on taas Herran armosta monta, monta ijäisyyssiementä
kylmetty tämänkin, maikkakin heikkoudessa ja
puuttuwaisuudessa tehdyn työn kautta seurakuntamme lasten sydämiin, siinä toimossa että ne siellä
kantaisimat hedelmiä runsaita jumalanpelmossa ja kristillisessä elämässä ja
Vaelluksessa, Tätä ajatellessa täyttyy sydän kiitollisuudesta armon Herraa
kohtaan ja warmaankin kiitollisista sydämistä
harras ja nöyrä rukous
kallista työtämme siunaisi, jota ilman turhaan työtä tekiettä Hän
simme (Ps. 127).
Sippolassa Maaliskuun 20 p. 1904.

sen

sen

suuressa
nousee

armossaan

Anton Naussi

sihteeri.
XII.

Kertomus ol'ihve£ll Paikallisyhdistyksen toiminnasta wuonna 1903.
Sunnuntaikouluja on ollut yhdistyksellä maikuttamassa 10 koulua, opettajia on 12, jotka toimittamat Jumalan waltakunnan työtä pienten lasten
keskuudessa, kylwäen heidän pieniin sydämiinsä jumalan sanan kallista siementä, sillä lahjalla minkä he omat kukin Herralta saaneet. Usein täytyy
tunnustaa, että olemme heikkoja ja moimattomia näin kalliiseen työhön, maan
usein saa myös pyhäkouluopettaja ilokseen hamaita, että itse Herra tukee hä°

heikkouttansa juuri silloin
kouluissa keskimäärin 150.
nen

kuin

hän

pelkää uupumansa. Lapsia on käynyt

Opettajain harjoituskokouksia on pidetty, mikäli mahdollista, kerran kuueli pöytäkirjan mukaan 9 kokousta Viime wuonna, 3 oppiainetta
on ollut näissä kokouksissa kullakin kerralla käsiteltämänä, nimittäin päiwän
teksti, raamatun historiaa, määrätty kertomus ja katekismuksesta joku käsky

kaudessa,

27
tai rukous, mitkä edellisessä kokouksessa omat seuraamaksi kerraksi määrätty.
Kukin opettaja on
niitä selittänyt ja kysellyt, kykynsä mukaaan,
papisto on ollut kokouksessa saapumilla ja tarkastanut ja ohjannut opettajia
ja muistuttanut niistä Virheistä jotka omat tehdyt opetuksessa. Nämä ko»
koukset omat aljettu ja päätetty rukouksella. Kokouksista on ollut opettajille
kehoitusta ja myös oppimista. Samat oppiaineet omat myös olleet pyhäkouluissa lasten hartaushetkissä, nimittäin päiwän teksti, raamatun historia
ja katekismus. Keihäisen laulukirja on ollut käytännössä. Pyhäkoulu on alkanut ja päättynyt rukouksella sekä mirren weisuulla, mikäli on siihen opettajalla ollut taipumusta.
Paikallisyhdistys alkoi yhdistystoimintansa Orihweden kirkon sakaristosslls 14 päiwä maaliskuuta wuonna 1903, jolloin siellä luettiin ja hywäksyttiin Emank.-Lutherilaisen Pyhäkouluyhdistyksen säännöt. Samassa kokoukwalittiin yhdistyksen Virkamiehet. Esimieheksi walitliin mirkaatekewä
romastin apulainen, tai hänen sijaisensa, maraesimieheksi malittiin I. A. lärminen Pehulan kylästä, kirjuriksi walittiin Herman Anttila Wehkalahdesta,
rahastonhoitajaksi walittiin mirkaatekewä kirkkomäärtti. Herman Anttilan erottua pyhäkoulutoimesta 2 p. elokuuta 1903 walittiin kirjuriksi Tyyne Jussila
Anttilan tilalle. Tilintarkastajat jäiwät Valitsematta syystä että meidän rahasto on kiertokoulukassan kanssa yhdistettynä, johon kassaan pastori Tuh»
kasen toimesta on saatu kunnan Verorahoista 300 Smk. m. 1901 käytettämaksi kierto- ja pyhäkoulujen hywäksi. On myös kannettu kolehteja lasten
jumalanpalmeluksissa ja lasten joulujuhlissa, joten kassassa on nyt mahan
toista sataa markkaa. Olisi suotama että pyhäkouluyhdistyksen rahasto olisi
eroitettuna kiertokoulurahastosta sillä koska kiertokouluopettajat nauttimat palkkaa, rahasto ehkä woi kulua kiertokoulun puolella enempi.
Nyt lopuksi toiwon että pyhäkoulut myös ilolla ja ahkeruudella jatkawat työtänsä tänäkin kulumana wuonna, koska olen kuullut että lukukinkereillä on usiakin henkilö luwannut ryhtyä pyhäkoulun pitämiseen. Työ on
Herran. Työtä tehkäämme ilolla niin kauman kuin meillä armon aika käsissämme on, sillä Vapahtajamme Jeesus on sanonut: „sallikaat lasten tulla
minun tyköni ja älkäät kieltäkö heitä, sillä heidän on tuimaan Valtakunta".
Orihwedellä 28 päiwä Helmikuuta 1904,

wuoronsa

sessa

I. A lilrwinen
Varaesimies.

Kertomus
Suomen

sv.

Gutorilaisen

Pyhäkouluyhdistyksen
toiminnasta v.

IHHH.

Hämeenlinna 1905,

Osakeyhtiö

Hämäläisen kirjapaino.

Sensuurin

hywiitsymä

Hämeenlinnassa

toukok, 29 y.nå

1905.

sv.

lutn. PyhäkouluyhÖistyKsen
toiminnasta v. 19H4.

Kertomus Suomen

Wastoinkäyminen ja koettelemus saattaa tawallisesti Jumalan kansan

lähemmäksi Jumalaa,

joka an

sanonut: „Awuksi huuda

minua

hä=

dässäni, niin minä olen auttama sinua ja sinä olet kunnioittama minua". Että Suomen kansa koettelemuksen aikana on lähestynyt Jumalaansa, osoittanee muun ohessa sekin seikka, että suurempi harrastas ja eloisuus on syntynyt Jumalan waltakuunan työmainiolla. Erittäin

on lähetystyö, sekä ulkolähetys että sisälähetys, maittanut kansassa entistä
enemmän kannatusta ja 'rakkautta. Myöskin pyhäkoulutöinä' on ollut Vähitellen edistymässä. Wnosi wuodelta syntyy uusia pyhäkouluja ja lisääntyy
pyhäkoulussa käymien lasten luku. Muonna 1902 oli Turun arkkihiippakun-

nassa
lasta.

1,802 pyhäkoulua, 2,296 pyhäkouluopettajaa ja 37,626 pyhäkouluhiippakunnassa oli seuraamanawuonna m. 1903 1,708 pyhäkoulua, 2,852 pyhäkouluopettajaa ja 36,271 pyhäkoululasta. Sawonlinnan hiippakunnassa samoin 3,241 pyhäkoulua, 6,233 pyhäkouluopettajaa ja 6 6,3 88
pyhäkoululasta ja Kuopion hiippakunnassa 1,668 pyhäkoulua, 2,593 pyhäkouluopettajaa sekä 32,374 pyhäkoululasta eli yhteensä koko maassa 8,419
pyhäkoulua, 14,67 4 pyhäkouluopettajaa ja 172,659 pyhäkoululasta.
Wuonna 1904 tehtyjen tilastollisten tietojen mukaan oli Turun arkkihiippakunnassa m. 1903 1,666 pyhäkoulua, 2,9 2 6 pyhäkouluopettajaa ja 3 6,1 1 9
pyhäkoululasta. Porwoon hiippakunnassa m. 1904 1,7 39 pyhäkoulua, 2,970 pyhäkouluopettajaa, 3 7,128 pyhäkoululasta. Sawonlinnan hiippakunnassa 3,284
pyhäkoulua, 6,5 08 pyhäkouluopettajaa ja '6 7,1 4 8 pyhäloululasta. Sluopion hiippakunnassa 1,746 pyhäkoulua, 2,5 9 5 pyhäkouluopettajaa ja
3 3,0 3 8 pyhäkoululasta, eli yhteensä koko maassa 8,4 3 5 pyhäkoulua,
1 4,9 9 9 pyhäkouluopettajaa ja 1 7 3,4 3 3 pyhäkoululasta. Tästä siis
huomaamme, että pyhäkoulu muoden kuluessa on edistynyt siten, että nusia
pyhäkouluja on lisääntynyt 3 6, pyhäkouluopettajia 32 5 ja pyhäkoululapsia
77 4. Tämä edistys on melkein mitätön tai ainakin hymin mähäinen, kun
nimittäin ottaa huomioon, että se on koko maatamme käsittämän pyhäkoillu-

Porwoon

työn tuloksena. Mutta edistymisen tulos on niin mitättömän pieni siitä
syystä, että kun toisella paikkakunnalla on tapahtunut silminnähtäwä edistys, niin on toiselta paikkakunnalla wastapainoksi tapahtunnt taantuminen.
Turun arkkihiippakunnassa oli esim. wuonna 1902 3 7,6 2 6 pyhäkoululasta,
mutta m. 1903 oli pyhäkutilulasten luku wähentynyt 3 6,1 19, tai sinä
wuonna käwi 1,5 1 0 lasta mähemmän pyhäkouluissa, kuin edellisenä wuonna.
Toisissa hiippakunnissa sitä wastoin huomaa w. 1894selmää edistymistä. Minne
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wuonna käwi Porwoon hiippakunnassa 85 7 lasta enemmän pyhäkouluissa
kuin edellisenä wuonna, Sawonlinnan hiippakunnassa 76 0 lasta enemmän
kuin edellisenä wuonna ja samoin Kuopion hiippakunnassa 6 6 4 lasta enenimän edellistä wuotta. Kirkkoherrain pyhäkoulukertomuksista huomaa, että

arkkihiippakunnassa pyhäkoulujen walmonta (tarkastukset ja opettajäin harjoitukset) on
määrässä laiminlyöty. Seurauksena siitä onkin,
että pyhäkoulutyö
seurakunnassa on aiwan lamassa ja 3 O
kunnassa ei ole ollenkaan pyhäkouluja. Ia kuitenkin tässä hiippakunnassa
tarwittaisiin mitä kipeämmin kirkollisia pyhäkouluja, sillä juuri täällä enemnuän kuin muissa (esim. Ahwenanmaan rowastikunnassa ja Pohjanmaan ruotsalaisissa seurakunnissa) toimimat malppaasti ja tarmokkaasti lasten keskuudessa eriuskolaiset (methodistit ja kasteenkertojat). Ihinetellä täytyy, että
mielä meidänkin aikanamme, jolloin kirkollisen pyhäkoulutoimen siunaus on
tullut niin ftäiwän selwästi näkymiin, juuri arkkihiippakunnan papistossa löytyy kirkkoherroja, jotka niin wäärin käsittäwät pyhäkoulun tarkoituksen, että
eräs kirkkoherra kertomuksessaan tuomiokapitulille antoi pyhäkouluista
man lausunnon: „Seurakunnassani löytyy lasten opettamista warten 12 korkeampaa kansakonlua, 5 kiertokoulua ja yksi pikkulasten koulu. Lapset käymät
niissä hywin lukuisasti, ja owat siis wiikon Varrella hyroin ankarassa toiNäissä kaikissa kouluissa selitetään kunakin lauwantaina
sunnuntaipäimän teksti. Moni lapsi tottuu jo aikaisiu wanhempainsa ja hoijumalanpalwelukseen ja yksinkertaisiin raamahoojainsa kera ottamaan
tunselityksiin kylässä. Myös pidetään joskus lastenjumalanpalwelustin kirkossa. Näiden syiden nojalla ei pyhäkouluja ole seurakuntaan perustettu.
Sitäpaitsi ei seurakunnassa löydy lahkolais-liikettä, joka pyhäkoulujensa kautta
koettaisi wietellä lapsia tykönsä ja seurakunta tästä syystä olisi pakoitettu perustamaan pyhäkouluja jonkinlaiseksi Varustukseksi eri hengellisiä liikkeitä wastaan".
Enemmän ilon aihetta kuin nämät edellä mainitut tilastolliset numenäyttää kehittymän
seikka, että pyhäkoulu
rot antaa kuitenkin
yhä enemmän tarkoitustaan mastaawaksi eli niin kutsutuksi lasten hartausenemmän
hetkeksi. Kun pyhäkoulu noin 50 muotta sitten moitti
alaa, oli läksyjen lukeminen katkismuksesta ja Raamatun-historiasta pää-asiana
johdosta että suurin
pyhäkoulu-opetuksessa,
kansan lapsista ei ollut
tilaisuudessa nauttimaan uskonnon opetusta kansakouluissa tai kiertokouluissa.
toimessa,
Mutta nyt, kun nämät koulut owat melkein kaikkialla
woipi pähäkoulu häiritsemättä antautua Varsinaiseen tehtämäänsä olemaan
lasten jumalanpalweluksena eli hartaus-hetkenä. Tästä huolimatta owat wielä
useimmat pyhäkoulut maaseudulla niin järjestetyt, että niissä on koetettu yh°
distää läksyjen lukeminen ja hartauden hetki. Tästä on seurannut, että pyhäkouluopetus on tamallisesti kestänyt noin 2 tai 3 tuntia. Näin järjestettynä wäsyttää pyhäkoulu suuresti lapsia, niin että koko toimitus wähilellen
tulee heille Vastenmieliseksi. Ia kun haluttomuus kerran on herännyt lapsessa, on siitä luonnollisena seurauksena että hän epäsäännöllisesti käy pyhäkoulussa. Tällainen epäsäännöllisyys lasten pnhäkoulukäynnissä tapahtuu
tai Vähemmässä määrässä maamme kaikissa hiippakunnissa. MoPyhäkonluyhdistyksen Vuosijuhlassa on nsein pitkiä ja wilkkaita keskusteluja syntynyt siitä, onko läksyn lukeminen yhä edelleenkin säilytettäwä pyhä-
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koulussa, tai onko se jo poistettawa. Wähitellen raiwaa se mielipide yhä seija Voimakkaammin itsellensä alaa, että pyhäkoulu lasten hartaus-

wemmin

hetkenä on niin paljon kuin mahdollista muistuttama aikaihmisten jumalanpalwelusta kirkossa. Siihen olisi kuuluma yksinkertainen ja helppotajuinen
liturgia ja
asemesta opetus ainakin kahdessa ryhmässä. Pienemmät,
luwuntaitamattomat lapset muodostaisisiwat ala-osaston, ja opetus tällä
tolla olisi tapahtuma suullisen kertomuksen muodossa ja sopimien raamatullisten kumien awulla. Suuremmat, enemmän kehittyneet lapset olisiwat sitä
mastoin opetettawat erityisten kirkollisia pyhäkouluja warten laadittujen tekstien johdolla. Sekä Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikokouksissa että myös yhdistyksen toimikunnan kokouksissa on wilkkaasti keskusteltu kysymyksestä, miten
Voitaisiin saada erityiset kirkolliset pyhäkoulutekstit, ja toimomus on aina
ilmilausuttu, että nämät pyhäkoulutekstit laadittaisiin samojen periaatteiden
perusteella, kuin uudet kirkolliset tekstit sekä Saksassa että Tanskassa. Näiden
näkökohtien perusteella on yhdistys ryhtynyt kustantamaan sopimia raamatullisia kumia edistääksensä siten hamainnollista uskonnon opetusta pyhäkouluissa. Vhdistyksen kustannuksella on nimittäin kuluneena wuonna ilmesnyt raamatullinen kumasarja, sisältäen 40 eri kuwaa sekä wanhasta että uudesta testamentista. Suurin
kumista on hywäksi tunnetun saksalaisen
Snorr & Carolsfcldin raamatullisen kuwasarjan jäljennöksiä. Sitä ennen on
yhdistys tähän kuwasarjaan kustantanut tekstikirjan, suomentamalla saksan
kielestä kirjan- „Ranke, Lapsen ensimmäinen opetus Jumalan sanassa", joka
sisältää yksinkertaisen, sattuman selityksen edellämainittuihin raamatullisiin kertomuksiin ja un aijottu olemaan ensimmäisenä opastajana opettajille hawainnollisessa ilskonnon opetuksessa.'
Pyhäkoulutyö rakkaassa isänmaassa toimii jokseenkin edullisissa oloissa,
sillä mitään suurenipaa Vastustusta ei ole olemassa, joka estäisi pyhäkoulutyön säännöllistä ja tasaista kehitystä. Päinwastoin kannattaa seka waltio
että kirkko
toimintaa. Että Suomen Valtiokin tahtoo
suhteessa
pyhäkoulutyötä edistää, selmiää siitäkin seikasta, että Pyhäkouluyhdistys wuosinä 1903 ja 1904 on saanut nauttia 5,099 markan Vuotuisen waltioawun
ja tulee warmaan Vastaisuudessakin
\aman awun. Sitä paitsi on
yhdistyksen yliasiamiehelle myönnetty wapaa piletti Suomen waltion rautateillä. Naltio-amun kautta on yhdistys moinut laajentaa kustannusliikettään
ulosantamalla entistä enemmän pyhäkoulukirjallisuutta. yhdistys on myös
tämän kautta moinut palmelukseensa ottaa maallikon, joka wiime kesänä matknsteli kylästä kylään, pitäen pyhäkoulukokouksia sellaisissa seurakunnissa hämeenlinnan ja Hattulan rowastikunnissa, joissa pyhäkouluja ei ollenkaan ollut
olemassa tai missä ne olimat aiwan lanmssa. Karttuneiden marojen kautta
oli yhdistys tilaisuudessa jakaa noin 399 mk matka-awuksi kolmellekymmenelle Varattomalle ja uutteralle pyhäkouluopettajalle, niin että he olimat tilaisuudessa saapumaan yhdistyksen Vuosikokoukseen Kuopiossa, josta he palasiwat
kotiinsa uudistunein Voimin ja Virkistynein mielin.
Huhtikuussa menetti kuoleman kautta koko maamme pyhäkouluasia, mutta
erittäin Pyhäkouhlyhdistys lämpimimmän harrastajansa ja kannattajansa, tuomiokapitulin assessorin, romasti Aleksander Wilhelm Lyran. Suuren
elä»iästään uhrasi hän lasten kristillisen opetuksen ja kaswatuksen parantamiseksi
a edistämiseksi
Jo aiman nuorena, 21 wuoden Vanhana, an-
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tantin wainllia nuoruuden innolla lasten opetuksen alalle. Erittäin oli pyhäkoulu hänen lempilapsensa, jota hän rakasti ja kaikin woimin edisti, sekä seura-

kunnan paimenena ollessaan Jaakkimassa ja Helsingissä, että myös kansakoulujen piiritarkastajana Viipurin läänissä, sekä roiin«ksi Porwoon tuomiokapitulin moniwuotisena assessorina, piispantarkastuksissa y. m. tilaisuuksissa. Kaikkialla esiintyi hän etemänä lasten opettajana, joka kykeni kiinnittrnnaän lasten
tarkkaamaisuutta ja lämmittämään heidän sydämiään. Suurella mielenkiinnolla kuunteli jokainen hänen herättämää ja elämää lasten opetustaan piispan
kokemukseensa perustumia neuwoja ja ohjeita
tarkastuksissa ja hänen
lasten kristillisestä opetuksesta ja kaswatuksesta.
Erityistä huomiota on herättänyt myöskin ulkomailla assessori Lyran
laatima ja Porwoon tuomiokapitulin kiertokirjeeseen elokuun 15 päiwältä w.
l 887 (n:o 170) otettu ohjelma papistolle kehoitukseksi ja ohjeeksi pyhäkoulujen järjestämisasiassa. Tämän kautta on wainaja koettanut herättää papiston harrastusta asiassa ja antaa pyhäkoulutoimelle yhdenmukaisuutta ja järjestystä.
Helsingin kaupungin kirkkoherrana oli hän w. 1886. Helsingin kaupunkilähetyksen ystämäin kanssa perustanut koko maatamme käsittämän pyhäkouluyhdistyksen, joka sitten m. 1886 alkoi waikutuksensa. Yhdistyksen perustamipusesta asti on wainaja sitä hartaasti kannattanut ja edistänyt, ollen
heenjohtajana tai Varapuheenjohtajana yli 15 wuotta. Kaikille pyhäkoulun
pidetyssä muistossa.
ystäwille säilyy waiuaja erittäin rakkaassa ja
Yhdistyksen wuosikokous 18: laatuaan, unetettiin Kuopiou kaupungissa
18 ja 19 päiwänä Kesäkuuta. Se suuri asianharrastus ja wilkas osanotto,
jota lukuisa yleisö kokouksen aikana silminnähtäwällä tawalla osoitti, oli sekin
elämänä todistuksena siitä, että tuomiorowasti Vorg-mainajan elämäntyö
pyhäkoulujen hywäksi Kuopion tnomiorawastiknnnassa oli tuottanut siunmlsta.
Hänen muistoksensa pitikin jnhlatilaisuudessa teol. tohtori, rowasti E. Hymä»
rinen esitelmän aineesta Vorgln elämäntyö pyhäkoulun alalla. Ihdessä
wuosikokouksen kanssa pantiin toimeen jumalanpalweluksia aikaihmisille ja lapsille. Sitäpaitsi pidettiin esitelmiä ja keskustelukokouksia pyhäkoulualalle kuulumista kysyiuyksistä ja näyteopetusta.
Elokuun 5 7 päiwänä w i e te t ti i n 7 Pohjoismainen
pyhäkoulu k o k o u s Tukholmassa. Tässä kokouksessa oli noin 20
suomalaista läsnä. Suomen pyhäkouluja oli puhujina edustamassa apettajatar, neiti Verta Hermansson Helsingistä ja Helsingin kaupunkilähetyksen
saarnaaja, pastori A. Nallenins ja yliasiamies, pastori Rob. Hernberg.
Neiti Hernransson piti esitelmän „P ohjoism a i e s t a ja il Ik omaalaisesta py h äko nlukirja lli uud est a", pastori Wallenius „Opettajau persoonallinen waikutus pyhäkouluopetuksessa" eli „Ota itsestäsi m aari!" 1 Tim. 4:16 sekä
hengellisen puheen. Room 8: 9 johdolla. Pastori Rob. Hernderg antoi kertomuksen Snomen pyhäkonlutoimesta muosiua 1901—1903 sekä piti hengellisen puheen Sanani. 8: 17 johdolla. Kokouksessa tuli ilmi, että pyhäkoulutoimi on kaikissa pohjoismaissa wiime kuluneina 3 muotena ollut edistymässä. Ruotsissa käy kirkollisissa pyhäkouluissa 40.000 lasta ja heitä
on opettamassa 3,0 0 0 opettajaa. Missionsförounden'in (methodistit ja tasteenkertojat yhdistettyinä) 2,326 pyhäkoulussa käy 1 0 5,69 0 lasta ja opet-

suureen

sen

arwossa

s

s

s
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tajta on heillä 4,18 1. Kasteenkertojain 1,015 pyhäkoulussa käy 5 2,2 5 8
lasta ja opettajia on heillä 3,8 7 2. Methodistein pyhäkouluissa käy 1 7,9 3 8
pyhäkoululasta ja opettajia on 1,18 7. Pelastusarmeijan 16 2 koulussa käy
8,119 lasta ja opettajia on 498 eli yhteensä noin 2 ,68 6 koulua, 1 2,7 3 8
opettajaa ja 2 2 4,000 lasta. Norjassa löytyy kirkollisia pyhäkouluja 400,
joissa käy noin 4 4,0 0 0 lasta ja opettajia on noin 2,2 00. Tanskassa
löytyy kirkollisia pyhäkouluja 812, pyhäkouluopettajia 4,2 9 4 ja pyhäkoululapsia 7 2.153.
Ihdistyksen äänenkannattajina oroat olleet niinkuin edellisenä wuonnakin Pyhäkoululehti, Lasten Pyhäkoululehti, Söndagsskolebladet ja Varnens SöndagHskoleblad. Lehdet ilmestywät
kerran kuukaudessa ja niiden kustantajana on ollut Pyhäkouluyhdistys sekä
toimittajana yhdistyksen yliasiamies, pastori Rob. Hernberg. Apua lehden
toimitukseen omat antaneet neiti Verta Hermansson, pastori P. G. Korpi,
pastori A. Wallenius ja muutamat pyhäkouluopettajat y. m. Pyhäkoululehteä on eri liitteenä seurannut tekstiselityswihko, sisältäen ll:sen Vuosikerran
ewankeliumitekstien selitystä lapsi-tajuisessa muodossa, niinkuin
on pyhäkoulussa esitettämä. Lehtien tilaajamäärä oli w. 1904: Pyhäkoululehdellä
noin 3,000, Lasten Pyhäkoululehdellä noin 4,000, Varnens Söndagskoledladllla noin 2,000 tilaajaa ja Söndagsskolebladet'illa noin 400 tilaajaa.
Sitä paitsi painettiin myös joulunumero Lasten Pyhäkoululehdestä ja Varnens
Söndagskoleblad'ista, yhteensä 14,500 kappaletta.
yhdistyksen yliasiamies, pastori Rob. Hernberg, on wuoden kuluessa
käynyt seuraamissa 70 seurakunnassa ja yleisen liikkeen keskuspaikoissa: Hollola, Lahti, Lohja, Hywinkää, Humppila, (2:ksi kertaa), Hattula, Akaa (2:ksi
kertaa, Kylmäkoski, Rauma, Tyrmää, Karkku, Lappeenranta, Kotka, Kymi,

se

Tammela, Forssa, Lemland, Hammarlaud, Jomala, Finström, Saltwik, Sund,
Tampere, Lempäälä, Kuru, Pielawesi, Keitele, Wesanto, Wiitasaari, Saari»
järwi, Karstula, Soini, Lehtmräki, Atsäri. Kauhawa, Lappajärwi, Wimpeli,
Alajärwi, Kuortane, Kausala, litti, Längelmäki, Antrea, Jääski, Ruokolahti,
Rautjärwi, Uusikirkko (Wiip. l.), Kiwennapa, Terijoki, Anjala, Pälkäne, lokioinen, Somero, Sommernienn, Koski (T. l.), Marttila, Euran kappeli, Paimio,
Jlikylä (Perniö), Perniö. Koski (Perniö), Raisio, Masku, Nousiainen, Wahto,
Paattinen, Toijala, Piikkiö.
Sitäpaitsi on pastori A. Taube pyhäkouluyh-

distyksen puolesta käynyt Sulkawalla ja kirkkoherra Ekroth Jämsässä sekä rowasti Cederberg, Tohmajärweltä noin 6 tai 7 seurakunnassa Jlä-Karjalan
rowastikunnassa. Wiime kesänä käwi sitä paitsi pyhäkouluharrastusta herattämässä kylästä kylään kansakouluopettaja Juho Nikulainen seuraamissa
rakunnissn: Janakkalassa, Lammilla, Hauholla, Pälkäneellä, Sääksmäellä, Tyrwännössä ja Hattulassa.
Paikallisyhdistyksiä on yhdistyksellä kuluneeua wuonna ollut:
14, nimittäin Haminassa ja Vehkalahdella, Lahdessa, Längelmäellä, Ruokolahdella. Mikkelissä, Kymissä, Humppilassa, Wirolahdella, Antreassa, Wesannolla, Sippolassa, Orihwedellä, Rautjärwellä ja Tammelassa. Paikallisyhdistysten wuosikertoinukset seuraamat tätä Vuosikertomusta eri liitteenä.
Keskrlsyhdistyksen toimikuntaan Helsingissä omat kuuluneet ylitirehtöörin
apulainen A. W. Floman puheenjohtajana, kansakoulujen tarkastaja, maisteri A.
Haapanen Varapuheenjohtajana, Helsingin kaupunkilähetyksen saarnaaja, pastori

seu-
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N. Wallenius, Lähetysseuran opettaja K. 3?ahikainen, parooni K. A, Wrede, fpu=
lunjohtajatar, neiti W. Laurell, koulunopettajatar, neiti 93. Hermansson, ja
syksystä teol.tohtori Lauri Ingman sekä yhdistyksen yliasiamies, pastori Rob,
Hernberg, rahastonhoitajana ja sihteerinä.
Eroamiswuorossa wuonna 1904
olimati parooni K. A. Wrede, sekä neidet W. Laurell ja 93. Hermansson,
jotka kaikki walittiin uudestaan.
Eroamiswuorossa wuonna 1905 omat: maisteri A. Haapanen, teol.
tohtori Lauri Ingman ja opettaja K. Rahikainen. Koska ylitirehtöörin apulainen A. W. Floman wahää ennen kuolemaansa erosi toimikunnasta, on hä°
nen sijaansa walittawa uusi jäsen.
Vuodattakoon Herra henkensä sekä pyhäkouluopettajien että pyyäkoululasten sydämiin, niin että pphäkoulu elämänä ja wirwoittawana lähteenä
waikuttaisi synnin tuimassa erämaassa.
Suomen Em.

luth.

Pyhäkouluyhdistyksen puolesta

N. Raapatun
w. puheenhj.

Rob.

Rernbcrg.

PyhakoulufilasfoaTurun Arkkihiippakunnassa
v. 1903.
Rovastikunta.
1. Turun
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Kouluja. Opettajia.

tuomio-

rovastikunta

Mynämäen

Vehmaan.

.

...

...

Porin alinen
Porin ylä.
Tyrvään
Perniön

..

. .
.

153
125
178

105

180
549
318
27
329
204

260

....

Ahvenanmaan
9. Vaasan alinen
10. Vaasan ylä .
11. Pietarsaaren

67
81
87
72

155
.

14

.

155

118

152
72
93
12. Lapuan
272
380
13. Kokkolan.
174
272
1,666
2,926
Yhteensä
.

...

Savonlinnan hiippakunnssa
v, 1904.

Oppi-

laita.
3,346
1,606
2,218
1,986
2,266
4,847
2,758
180

5,045
2,340

1,231
5,374
2,922
36,119

Rovastikunta.
Is
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.

Porvoon

Savonlinnan
tuomio-rov..
Juvan
Mikkelin
Heinolan

....

....

5. Lappeenrannan

.

344
215

254
115

316
6. Haminan
244
7. Viipurin
281
8. Käkisalmen . . 208
9. Jääsken
394
10. Sortavalan
346
11. Alakarjalan. . . 240
12. Yläkarjalan
327
.
Yhteensä 3,284
....

....

...

..

Porvoon hiippakunnassa
v. 1904.
1.

Kouluja. Opettajia.
564
332
486
163

514

578
636
440
831
735
481

748
6,508

Oppilaita.
5,292
3,738
4,822
1,999
5,067

6.845

6,976
4,305
6,277
7,721

6,007
8,099
67,148

Kuopion hiippakunnassa
v. 1904.

tuo-

mio-rovastik..

Helsingin
litin
Hollolan
Jämsän
6. Jyväskylän. . .
7. Tampereen
8. Hattulan
9. Hämeenlinnan .
10. Raaseporin itäin.
11. Raaseporin länt.
...

....

...

....

95
73

202
148

105

238
392

345

254
561
524
252

209
158
389
118
136
76

240
98

1,873

3,420
2,452
3,699
4,133

7,236

6,669
1,821

3,559
1,430

35
61
836
Yhteensä 1,739 2,970 37,128

I.

Oulun tuomio
rovastik.
...

2. Raahen
3. Kalajoen

4. Kuopion
5. Kajaanin
6. Kemin
7.

Lapin

....

....

....

203
115
278

923

144
71
12

Yhteensä" 1,746

370
184
492
1,208
210
117
14

3,894
1,928
3,901
19,208
2,000

1,913
194

2,595 33,038

Yht. koko maassa 8,435 14,999 173,433
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Apelqvist. vart kansa yhdistken Rob. Sum a varten vuokra ylöskanot. asimehl. levitämn toimt., kulesa: Kredit. menoista
oikat kai k Hernb g.
vuo1n9a04,
ysame hdistken tilkrjat 19,047 12,609
A.

V.

rah na

Rah a Sä stö Muita Menoja
kas a vuoten menoja

MatkrhKojairjoen Menot
ja

ja

pain.

ovat että

ja

ja

sen- varoina vuo-

Os.-p.
62 6,375

94 14

ja

.

.

.

lev. pai-

-75 132 240 137 5,260 1,268596 4,210
9

38 50 09

6,438

66 08

.

76 13 72

!

Smk.

p.

Smk.

58
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Suomen Ewanlelis-Uuterilllisen Pyhäkouluyhdistyksen tila Joulu»
kuun 31 p.

Joulut. 31

p. 1904

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

w. 1904.

Rahaa kassassa

6,438: 08

Kirjawaraston netto-arwo
.
Warastossa paina-paperia . .
Raam. tumasarjoja
Kaluston armo
.

.

.

„

Ulkona olemia

saatawia
Summa Smk.

Hämeenlinnassa Joulukuun 31

3,648: 60
214: 45

80: 80
484: 32

4,428: 17
2,552: 69
13,418: 94

p. 1904.

Rob. Hernberg.

PaikallisyhÖisiysfen VuosiKerfomukseL
i.

sen

Ramman ja Wehkalahöen Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus
10:ttä toirnintarouobelta 1904.
Johtokuntaan omat wuoden kuluessa kuuluneet: romasti I. Noshier,
puheenjohtajana, kunnallislautakunnan esimies I. Vrandstaka, rahastonhoitajana, allekirjoittanut kappalainen G. Ä. Taube kirjurina, setä pastori O. Ingman, opettajat I. Jaakkola, Th. Qwistman, A. Walli ja W. Posti.
Opettajain harjoituskokouksia on Wehkalahdella pidetty 10, niissä keskimäärin 15 osanottajaa. Harjoituskyselyjä ja keskusteluja on niissä ollut
niinkuin ennenkin,
ohessa on opettajatar neiti Toini Rehausen harjoittanut
opettajia laulamaan Pyhäkoululaulukirjan sämeliä.
Haminassa on tekstinrvalmistuskokouksia pidetty kerran unikossa niinkuu'an kun kouluakin on pidetty,
o. lukukauden aikoina.
Pyhäkouluja on Vehkalahdella ollut toiminnassa 43, niissä 67 opettajaa. Kutakin koulua on keskimäärin pidetty 29 kertaa. 30 kertaa ja sitä
useammin on pidetty seuraamia kouluja:
Haapalan koulua 50 kertaa- Husupyölin k. 42; Saaramaan Vanhankylän 42; Simakin 40; Ristiniemen 39; Kannusjärwen Karjulan 38; Salmen
36; Kannusjärwen Toikan 34; Kulsilan Läädin 33; Reitkallin Itäpään 33;
Kannusjärwen Laitisen 32; Kitulan 32; Pampyölin 32; Kolsilan Pousin 32;
Husulan 31; Kannusjärwen Karen 30; Neuwottoman Mäkelän 30 ja Juholan 30, sekä Saaramaan Metsäkulman 30.
Kouluissa on käynyt 1,37? lasta, joista 801 ahkerasti, 339 wälttäwästi
ja 245 Harmoin.
Haminassa on ollut suomalainen pyhäkoulu 5 opettajalla ja 140 oppilaalla, sekä ruotsalainen pyhäkoulu 2 opettajalla ja 40 oppilaalla.
Wuosijuhla pidettiin sunnuntaina heinäkuun 10 p:nä. luhlasaarnan
piti Sippolan kirkkoherra, romasti A. O. Blomberg ja lastensaarnan pastori
W. Niiniwaara. Iltapäiwällä jatkettiin juhlaa Mullinkoskella, jossa pidettiin
puheita sekä opettajille että lapsille. Kaksi opettajista kyseli lapsilta
tapaan kuin pyhäkoulussa. Välillä laulettiin wirsikirjasta ja pyhäkoululaulukirjasta.
Jhdistys myönsi kolmelle opettajalle matkarahaa, 15 markkaa kullekin,
Kuopiossa pidettyyn Suomen Pyhäkouluyhdistyksen wuosijuhlaan.
Jhdistykselle koottiin kylänlumuilla Smk. 21:10, Vuosijuhlassa oli tuloa
Smk. 73:16, ja on rahastossa nykyään Smk. 264:07.
Hiljalleen on pyhäkoulutyö näin entiseen tapaansa käynyt. Jumala
työlle siunauksensa suokoon!
G. 51. Taube.

sen

s.

samaan
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II
CallÖCll Pyhäkouluyhdistyksen

wuosikertoiuus wuodelta 1904.
owat wuoden kuluessa kuuluneet: maalari M. W Heinonen puheenjohtajana, pastori H. Winter ruarapuheenjohtajana, rouwat C
Heinonen rahastonhoitajana ja S. Pippo jäsenrahojen kantajana, ja neiti Anna
Forsberg kirjurina. Wielä kuului johtokuntaan opettaja W. Wuorinen ja tilintarkastajina neiti (§. Ehnberg ja herra E. Salo,
Pyhäkoulutyötä on koetettu Herran armon awulla tehdä
tapaan
kuin ennenkin. Lapsia on kaikissa neljässä koulussa käynyt yhteensä noin
375, mutta heistä eiwät läheskään kaikki ole olleet säännöllisesti. Wiime wuo°
den lopulla perustettiin myös uusi koulu kauppalan läheisyyteen ja siinä toimii taksi opettajaa. Pyhäkouluja on nyt siis yhteensä sja opettajia 12, jotka
kaikki owat jotenkin säännöllisesti olleet kouluissa toimimassa.
Suurena Virkistyksenä ja elwytyksenä owat pyhäk. opettajille olleet harjoituskokonkset, joita pastori H. Winter on kokoonwtsuuut ja johtanut. Niissä
on opettajat
jälkeen kyselleet tekstin, jonka johdosta sitte an keskusteltu. Nämä kokoukset omat yhteisen
tutkistelua, rnkouksen, laulun
ja seurustelun kantta olleet
Virkistyksenä ja'siunauksena opettajille ja
jälkeen toiwottawasti koko pyhäkoulu-työlle. Tällaisia kokouksia on wuoden
kuluessa ollut 12. Kerran oli pyhäk. opettajille myös kansakoululla walmistettu tilaisuus kuulla näyteopetusta uskonnon kyselyssä, jonka toimitti kansat,
opettaja I. Partanen.
Kesäjuhla lapsille oli Heinäk. 3 pinä. Siellä oli heille useimpiakin puMaarianpäiheitä ja kyselyjä ja lapset myös osaksi suorittavat ohjelmaa.
wänä piti pastori H. Winter lastensaarnan kirkossa, johon tilaisuuteen sekä
pyhäkoulu- että kansakllulu-Illpsia oli runsaasti saapunut. Lopuksi lauloiwat
lapset useita hengellisiä lauluja. Samoin myöskin loulupäiwänä, jolloin
pastori piti lastenjumalanpalweluksen kirkossa.
Opettajille on tilattu 11 wuosik. Pyhäkoululehteä ja yksi Kaswatusopillinen
Jhdistyksen rahawarojen kartuttamiseksi oli lasten kesäjuhlan yhteydessä juhla aikuisille, jossa kolehti ja tulot wirwokkeista tuliwat yhdistykselle.
Wuosikokous pidettiin Joulut. 2? pmä. Tileistä käwi selmille, että tuloja on wuoden blluessa ollut 87 mk. 57 pnä, menoja 82 mk. 28 p.- säästö
5 mk. 29 p:iä.
Suokoon Herra, että kulunutkin wuosi kautaisi lasten ja opettajain sydäntissä hedelmiä iankaikkisuudelle. Waikka opettajat täytywätkin heikkoutensa
ja pilutteensa tunnustaa, niin onhan työ kuitenkin Herran ja kaikki siunaus
pidä tyhjänä
Hänen kädessään. Ia sanoohan Herra, ettei hänen
palajaman. Siihen luottaen koettaa Lahden Pyhäk. yhdistys edelleenkin tonnia.
Johtokuntaan

sauman

wuoronsa

suurena

sen

sanan

sanoma.

sanansa

M. 28. Heinonen.
Anna Forsberg,
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Längelmäen Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus

w,

1904.

Uhdistyksemme työ on jatkunut entiseen tapaan ja entistä uraa owat
pyhäkoulutkin astuneet. Kehittyneemmissä kouluissa ja missä on useampia
opettajia, on Blombergin käsikirjan mukaan pidetty aluksi lastenjumalanpalwelus ja sitte myöskin läksytunti. Toisissa on hartaushetki muodostunut
tekstin, raamatunhistorian ja katekismuksen johdosta pidettyihin kyselyihin ja
kehoituspuheisiin, wirrenweisuun ja rukouksiin.
Pyhäkouluja on ollut 13, niissä opettajia 20 ja oppilaita 235. Luwut
osoittamat taas hiukan taantumista edelliseltä wuodelta.
Kokouksia on pidetty neljästi ja pyhäkouluntarkastuksia on ollut raamatunselitysten ohessa.
Pyhäkoulujuhlaa unetettiin 17 p. heinäkuuta, samalla ohjelmalla kuin
edellisinäkin muosina; kuitenkin tällä kertaa yksin Pyhäkouluyhdistyksen hywäksi.
Suomen yleiselle ewank. lutherilaiselle Pyhäkouluyhdistykselle lahjoitettiin
kannatukseksi Smk. 25.
Opettajille on tilattu 14 wuosik. Pyhäkoululehteä ja ahkerampia lapsia
warten 3l) rouosik. Lasten Pyhäkoululehteä. Kuusijuhlissa jaettiin lapsille
100 kpl. Lasten Lähetyslehden joulunumeroa ja 100 kpl. Lasten Pyhäkoululehden joulunumeroa. Kirjastoon on ostettu lisäksi 5 kpl. Raamatullisia kuwia ja 5 kpl. Pyhäkoulun ja kodin Käsi- ja Rukouskirjaa.
Rahawarain tila osoittaa: tuloja Smk. 180: 17 ja menoja Smk. 114:
74. Säästö Smk. 65: 43. Yhdistyksen esimiehenä on ollut allekirjoittanut
ja waraesimiehenä lukkari O. Prihti.
Längelmäellä 2? p. joulukuuta 1904.
St. K. Kallio.

IV.

RuoUolahöell Pyhäkouluyhdistyksen wuosikertomus wuodelta 1904.
Kallis Vapahtajamme Herra Jeesus
Vtath. 18:20: Kussa kaksi taikka
kolme tulemat kokoon minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Tässäkin on yksi kauniimpia ja suloisempia lupauksia parhaalta lasten ystäwältä Jeesukselta. Tässäkin on ei ainoastaan kehoitus kokoon tulemaan Herran nimeen,'
maan suloinen lupaus Hänen läsnäolemisestaan siinä. Mikä on meille kehoittamampaa pyhäkouluunkin kokoontumaan, maikka ei olisikaan kun kaksi taikka
kolme oppilasta, krm Hän itse lupaa olla siinä keskellämme. Kun usein pyhäkoulunkin opettajat tuntemat oman mahdottomuutensa, heikkoutensa ja kylmyytensä koulun pitämiseen, joka onkin sangen kallis ja tärkeä tehtäwä, noiden
pienten lasten johdattaminen ja saattaminen herraa Jeesusta tuntemaan ja
rakastamaan, niin silloinkin tämä Herran lupaus- Hänen läsnäolostaan siinä
poistaa kaiken epäilyksen ja pelwon, sillä Hän on liimannutkin olla heikoissa
wäkewä.
Oi, jos kaikki pyhäkouluopettajat, Herran Jeesuksen rakkaudelta
waikutettuina, tärkeässä kutsumuksessaan työskentelisiwät, niin silloin ei olisi
turhaa työtä, maan täyttäisi oikean tarkoituksensa. Koska Hän un sanonut:

sanoo

se

se
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ilman minua ette woi mitään tehdä, ja koska ilman Hänen apuaan ja smnoustaan emme woi mitään hywää tehdä, wielä wähemmin niin suurta ja
kallista tehtäwäämme toimittaa, että pienokaisiamme elämän tielle johdattaa
ja Hänen tuntemiseensa saattaa, niin onhan tämä Hänen läsnäolonsa lupaus

sangen suuresti wirkistämä ja innostuttawa pyhäkouluopettajaa kalliissa työssään. Taiwaan Herra siunatkoon puuttuwaista ja samalla kallista pyhäkoulu-

työtämme jokapaikassa.

on pyhäkouluyhdistyksen toinnuta wiime ruuonna käyYhdistyksen johtokuntaan kuuluu allekirjoittanut pu°
heenjohtaja, roumsti O. Auren ja pastorit F. H. Snellman ja D. W. Sohlman. Rahaston- ja kirjastonhoitajana on pastori O. 933. Sohlman ja kirjurina kiertokoulunopettaja R. Huhtanen, sekä muut johtokuntaan kuulumat
jäsenet samat kuin edellisenäkin muotina.
Pyhäkouluja on Ruokolahdella ollut toimimassa 79. Opettajia näissä
kouluissa on yhteensä 154. Lapsia on käynyt kouluissa-1,284, joista kuitenkaan eiroät kaikki ole ahkerasti kouluissa käyneet, eiwätkä joka kylässä pyhäkoulun opettajatkaan ole marsin säännöllisesti koulua pitäneet, siinäkin yksi syy
lasten poissa-oloon koulusta. Innokkaampia ja ahkerampia pyhäkoulun pitäjiä
eli opettajia on: Tarkkolau, Kotaniemen, Kuokkalannuin, Lassilan. Wehwiälän ja Immalan kylissä, y. m. m.
Pyhäkoulun tarkastuksia on papisto käynyt kyläkunnissa pitämässä,
mukaan kuin on aika ja tilaisuus myöntänyt; joissa cm opettajia kehoitettu
nyt

Ruokolahdellllkin
entiseen tapaansa.

sen

ja lapsia samoin.
Pyhäkouluyhdistykseu wuosijuhlaa pidettiin Elokuussa, jossa jichlasaarnan piti yliasiamies, pastori R. Hernberg. Ia lyhyen wäliajan jälkeen Raajohdosta. Lapsia,
matlinhistoriasta kumien awulla selityksen ja kyselemisen
niinkuin manhempiakin ihmisiä oli juhlalle kokoontunut wähänpuoleisesti.
Harjoituskokouksia opettajille on myöskin entiseen tapaan pidetty joka
kuukauden ensimäisenä pyhänä, paitsi kolmena kuukautena, on sattumien syiden
tähden jäänyt pitämättä. Niissä on aina kaksi opettajaa kysellyt, toinen päimän ewankeliurni-tekstistä, toinen luwun Raamatun historiasta eli kappaleen
katekismuksesta, jonka jälkeen toiset opettajat omat meljellisiä muistutuksia tehneet. Kokouksia on seurakunnan papit olleet muoroiu johtamassa.. Syrjäkylissä on myöskin pidetty harjoituskokouksia, yhtä usein kuiu kirkollakin, joiden
johtajina on ollut joku pyhä- eli kiertokoulun opettaja.
Pyhäkouluyhdistyksen rahastonhoitajan, pastori O. W. Sohlmanin tekemän tilin mukaan Joulukuun 31 pmä 1904 on pyhäkoulukirjaston raha-armo
432 markkaa 60 penniä ja rahaa kilin tekiällä 9? markkaa 9? penniä. Siis
yhteensä 530 markkaa 57 penniä.
Ruokolahti Tammikuun 28 p. 1905.

ahkeruuteen

sen

Oskar Auren

R. Huhtanen,
yhdistyksen kirjuri.
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V.

seurakunnan pyhäkoulutoimesta wuodelta 1904.
a) Maaseurakunnassa
on 62 koulua ollut toiminnassa, 30 hnwässä tai tyydyttämässä kunnossa ja
Opettajina näissä on toiminut 75 miestä ja 54 naista
32
eli yhteensä 129 henkilöä. Kouluissa käyneitä lapsia noin 1,000. maikka
eiwät kaikki käy säännöllisesti. Opetusaineet ja järje s t y s kuten
ennen, mutta laulua yhä runsaammin ja taiteellisemmin,- kaikissa kouluissa on myös wähäinen oma kirjastonsa opettajia warten.
H a r j o i t u s k o k o il k s i a on säännöllisesti pidetty kerta kuukaudessa,
joihin kaikki papit omat ottaneet osaa, kukin aineessansa, ja suuri joukko opetKertomus (DiHHclin

tajia on ollut saapumilla.

Tarkastuksia on kesasin pidetty kaikissa kouluissa, joihin seilrakuntalaiset kyyditsemät paikasta toiseen pitemmillä pohjilla myös arkipäiminä.
Wiime kesänä awustettiin matkarahoilla pyhäkouluyhdistyksen m u o sijuhlaan Kuopiossa 10 henkeä ja omin maroin matkusti myös kierto- ja
pyhäkoulunopettajia, ollen palattuansa hywin innostuneita ja tyytywäisiä maika-

kokemuksiinsa.

Pyhäkoulu kassa on kyennyt kustantamaan Pyhäkoululehä jokaiseen kouluun seka myös paljon oppikirjoja kaikille köyhille lapsille
joko ilmaiseksi tai puolesta hinnasta- ostettiin myös opettajille 9 kpl. kirjaa
„Lahetys ja Koulu", jota opettajat omat muoroon lainana käyttäneet; fasfcrn säästö on nykyään 1,200 markkaa.
te

d) Kaupungissa
on nykyisin

Kansakoulun huoneustossa pidetty

myös pyhäkoulua

3:ssa osastossa

a) kansakoulun läpikäyneille raamatullisten tekstien johdolla, b) kansakoulussa
olemille sunnuntain tekstien selityksiä ja c) pienemmille kertomuksia tumien
awulla sekä laulua kaikille. Paljon lapsia on nyt luokissa ollut ja opettajina
nykyisiä tai

entisiä

koulujen opettajia.

23.

@.

VI.
Kymin Pyhäkouluyhdistyksen wuosikertomus muodelta 1904.

Pyhäkouluja Kymin seurakunnassa on ollut wuoden kuluessa waikuttanoin kolmekymmentä. Niissä on työskennellyt satakunta opettajaa ja
oppilaita on ollut alku toista tuhatta. Pienemmissä kylissä on ollut yksi
koulu, mutta isommissa kaksi ja kolmekin. Opettajien lukumäärä kussakin kom
lussa on etupäässä riippunut lasten luwusta, niin että muutamissa kouluissa
on ollut yksi, toisissa neljä, miisi jopa kuusikin opettajaa. Korkein määrä
oppilaita on ollut Hallan sahan pyhäkoulussa (noin yli puolentoista sadan),
joka koulu nyttemmin on jaettu kolmeen eri kouluun.
Koulujen tarkastuksia on pidetty kesällä arkipäiminä muutamissa kyläkminissai toisissa kyläkunnissa on tutkittu kuuluja pyhäisin, yhteydessä raa°

massa

