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matun-selitysten kanssa. Opettajaharjoituksia on m. t. kappalainen Emil Aarrno pitänyt ahkerasti, joka perjantai-ilta, paitsi rippikoulu- ja kylänluku°wii°
koilla. Näissä harjoitnskokouksissa on opettajia käynyt jotakuinkin lukuisasti,

maikka on ollut arki-ilta; waan missä halu ja innostus on ollut pakottajina,
siinä ei ole aikaa katsottu.
Yhdistyksen Vuosijuhla unetettiin 17 Sunnuntai Kolminaisuuden päikuin edellisinäkin wuosina.
wästä, 25. 9. 1904. Ohjelma juhlassa oli
Yleisöä oli juhlaa saapunut runsaasti, niin lapsia Enin wanhoja. Tilaisuudessa kannettiin kolehti Pyhäkouluyhdistykselle.
Samoin kuin edellisinäkin wuosina on lukusilla kootuilla rahoilla tilattu
Pyhäkoululehtiä joka pyhäkoulua warten.
Rahaston hoitajan tili on niinkuin allaolewa taulu näyttää:

sama

W:na 1904. Kymin Pyhäkoulujen waroilla jatkuwa Tili, edellisten
perustalla,
Mastaamaa:

Wastaamaa:

Pyhäkoulu-uppaissa, noin .150:
1 Raamattu
10: 50
Muutaarmot., sanomal. y.m. 217:
Pohjoismaiden pankissa . . 310:
12: 40
korkoja

Past. E. Aarnion lasku
Kirjeruaraston armoa wähennettämä monista syistä .
Cdell. wuod. tilintek. melka .

8: 05

...

67:
7: 25

...

Jää ensi

Tiliwuoden tulot:

19 25/gO4 kirk. pyhäkoulujuhl.
19 10 /i0 04 N. Vonsdorffin k.
194 /i 2 04 R Bonsdorffin
kautta Parilassa
....

Korkoja Pohjoim. pankissa

.

12: 01
2: 55
2: 35

12: 40

Yhteensä: 729:
Kymissä,

louluk.

tiliin:

Armotonta kirjawarastoa
Pyhäkoulu-Oppaissa noin
1 Raamattu
Pohjoisin, pankkiin

.

.

.

n

150:
150:
10: 50
310:
24: 80

jää kassaan, tilinteEtalle

1: 61

Yhteensä:

729: 21

Rahaa
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13 p:nä 1904.

E. G. Pihlainen.
Luetttl ja hywäksytty Kymin Pyhäkoillnyhdistykseu johtokunnan
Kymin kirkon sakaristossa 18 p. loulukimta 1904.

wuosi-

kokouksessa

I.

G. Snellman

Johtokunnan esimies.

2
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Toimikuntaan omat rouoden kuluessa kuuluneet: Rowasti I. ©. Snellman, puheenjohtajana; ro. t. kappal. Emil Aarnio, jäsen; lukkari (£. G. Pihlainen, rahastonhoitajana,- suntio Sylroi Parila, jäsen; taloll, Taneli SBaro
hala, jäsen,- taloll. Taneli Simola, jäsen; työm. Paaroo Saroolainen, jäsen;
työni. Tuomas Marttila, jäsen.
Elon Herra siunatkoon sen kylroön, mikä tämänkin työn kautta on hik

jaisuudessa kansaamme kylmetty.
Kymissä Maaliskuussa 1905.

I. G. Snellman
VII.
Kertomus fnimppilan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta ro. 1904.
Herran pelko on wiisauden alku

Ps.

III: 10.

Tämä lause tunnussananaan on Humppilan pyhäkouluyhdistys kuluneena rouonna koettanut työskennellä. Herran pelkoa
on pyhäkouluoppilaiden sydämiin istuttanut toiroossa, että ijankaikkinen roiisaus alkaisi juurtua
ja kantaa hedelmää. Woimansa oroat yhdistyksen opettajat tnnteneet heikoiksi, työnsä hiljaiseksi ja roaatiniattomaksi, nmtta
he oroat mannaan tietäneet, että siemen, joia he nuoriin sydämiin oroat kylroäneet, on ollut taatusti hymää, koska
on ollut kaikkiwaltijaan Jumalan elämää
Ja
juuri
tieto, että sato tällaisen siemenen kylwämisestä tuo kultajymäsiä lumalan aittaan, kun suuri elonaika kerran joutuu, on opettajain työhön moimaa walannut.
Pyhäkouluja on ollut toimimassa kaikkiaan 7, yksi kussakin kylässä paitsi
yhdessä, jossa on ollut kaksi koulua. Näissä kouluissa on ollut 8 miesopettajaa ja 4 naisopettajaa yhteensä 12, opettajaa. Oppilaita on ollut kaikkiaan
275 lasta. Tarkastuksia on pyhäkouluissa pidetty ja niiden yhteydessä raamatunselityksiä, maikka ei aiwan kaikissa.
Wuoden kuluessa on yhdistys kokoontunut 5 kertaa, joista neljässä on
ollut näyteluentoja. Wuosijuhlaa wietettiin 14 päiwänä elokuuta, jolloin yliasiamies, pastori Rob. Hernberg piti jumalanpalweluksen kirkossa ja heti
jälkeen lastenjumalanpalweluksen. Iltapäimällä jatkettiin juhlaa pappilan harjulla, jossa puheita pitiwät pastorit Rob. Hernberg ja 93. Helle sekä opettaja
E. Mattila ja yhdistyksen puheenjohtaja.
Vuosikokouksessa tammikuun 24 päiwänä ro. 1904 roalittiin yhdistyksen
toimikuntaan paitsi allekirjoittanutta itseoikeutettuna, opettajat Alfr. Toiroola
(rahastonhoitaja) ja E. Mattila (sihteeri), rouroa Lydia Toiroola ja torppari
Juho Ahola, roarajäseninä omat olleet torpparit K. Wuorela jaK. Myllykylä.
Samassa kokouksessa päätettiin m. m. yhdistyksen roaroilla kullekin opettajalle tilata Pyhäkoululehti, jossa tekstiselitys on ollut opettajille oppaana.
Jhdistyksen rahastoon on rouoden kuluessa kertynyt tuloja edellisen rouoden säästön kanssa 104 mk. 53 p. Menoja taas on ollut 35 markkaa, joten
säästö rouoden lopussa oli 69 markkaa 53 penniä.

se

sen

se

se

sanaa.
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Kuluneena toiminta rouotena on yhdistys selwästi tullut huomaamaan,
että suuret omat Herran työt, joka niistä ottaa waarin, hänellä on sula riemu
niistä. Alkaneelle wuodelle toiwoo yhdistys Herran siunausta ja rukoilee:
„Awaa minun silmäni näkemään ihmeitä sinun laistasi".
Humppilassa 29 pmä tammikuuta 1905.

K. W. Hurmerinta.
Eeri Mattila.

VIII.
Kertomus U)il'Ol<lhÖen Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1904.
Jhdistyksessä on ollut 38 jäsentä ja on
toimikautena m. t. kirkkoherra
pastori E. Hynninen ollut esimiehenä toukokuun ensimmäiseen päimään, jonka
jälkeen esimieheksi walittiin seurakuntaan muuttanut warsinainen kirkkoherra W.
I. G. Krogerus, kappalainen I. H. Reijonen waraesimiehenä, kanttori A, Parkkola kirjurina ja suntio A. Mondolin rahastonhoitajana.
Harjoituskokouksia on säännöllisestipidetty opettajain kesken kerran kuukaudessa eli joka kuukauden ensinläinen sunnuntai kohta jälkeen jumalanpalweluksen ja on näissä tilaisuuksissa käynyt keskimäärin 11 opettajaa. Kaksi opet»
tajaa on aina pyhänään pitänyt harjoitukset, joista toinen kysellyt päiwän
tekstin ja toinen historiaa, jotka yhdessä on sitten arwosteltu ja niiden joh«
dosta keskusteltu.
Pyhäkouluja on seurakunnassa ollut 61, joita on pitänyt 99 opettajaa
93? lapselle, säännöllisesti melkein kaikki joka sunnuntai talroella; kesällä harwemmin ja toisin paikoin ei ollenkaan.
Jhdistys mietti Juhannuksena 24 p. kesäkuuta iltapäiwällä sääntöjen
mukaisen kesäjuhlan sekä kirkossa, että kirkon ympärillä. Lastenjumalanpalweluksessa selitti tekstin seurakunnan kirkkoherra 28. I. G. Krogerus ja alttaripalweluksen toimitti kappalainen I. H. Reijonen, joka myös piti esitelmän.
Pyhäkoulunopettaja Matti Seppälä ja Maria Takki puhuiwat pyhäkoulun
työstä toisille opettajille. Hengellisiä lauluja esitti tilapäinen sekaköäri.
Kirjastoon on seurakunnan kirkkoherra W. I. G. Krogerus lahjoittanut
kirjoittamaansa ..Kehittäjää" ja „Raamatun kertomusten sisällinen yhteys" nimistä kirjasta yhteensä 250 kappaletta pyhäkoulun opettajain käytettäwäksi.
Oston kautta on kirjastoon hankittu pyhäkoulun mallikäsikirjaa entisten lisäksi.
Rahawaroja on yhdistykselle kerääntynyt suurimmaksi osaksi raamatunselityksistä, joita papisto on pitänyt.
Mukaan liitetty rahastonhoitajan kertomus rahawarojen hoidosta näyttää yhdistyksen tilit.
Pyhäkouluja on papisto tarkastanut raamatrmselitys-matkoillaan.
Wirolahdella 31 päiwä Tammikuuta 1905.

sen

28. I. G. Krogerus.
Antti

Parkkola.
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Tili

Virolahden pyhäkouluyhdistyksen muroista
louluk. 31 p:tt>Mtt 1904.
Menoja:

Tuloja:
Säästö winne wuodelta .
Jäsenmaksuja
Raamatunselityksissä koottu

.

.

.

.

17: 85
16: 50
56: 80

Pyhäkoulun nmllikäsikirja
Postimaksuja

7: 50

, .

—:

Rahaa kassassa

80

82:85

Smk. 91:15

Wirolahdella

.

Smk. 91:15

Tammikuun 31 p:nä 1904
Santeri M o n d o l i n.

Tarkastettn ja

oikeaksi hawaittu.
Matti To

h ma.

IX.

sen

p. Rlllrean Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus
kolmannelta toimintawuodelta 1904.
Joka holhoo senkaltaisen lapsen minun nimeeni hän holhoo minun,- sa°
noo Herramme Jeesus (Math. 18:5). Jumala on rakkaus. Rakkaudessa
Jumala loi maailman. Rakkaudessa Jumala Poikansa kautta lunasti langenneen ihmiskunnan. Rakkaudessa Herra Pyhän kasteen kautta ottaa pienoiset lapsemme seurakuntansa jäseniksi kaswattaaksensa heitä tuimaan perillisiksi. Kallis on lasten kaswatus. Emme saata mitään tehtäwää armostella
suurempiarwoiseksi, kuin lasten kaswatuksen Kristuksen nimessä. ,Ia tämä
kallis työ on uskottu kirkon, kodin ja koulun huoleksi. Vapahtajamme
tästä: Joka holhoo senkaltaisen lapsen minun nimeeni, hän holhoo minun.
Me palwelemme Herraa noissa pienokaisissa johdattaessamn:e heitä Jeesuksen
Kristuksen tuntemiseen. Taiwaallisen Isämme ja Vapahtajamme tuntemilapsille samoin kuin aikuisillekin ijankaikkinen elämä. Tämän
sesta
„Tämä on iankaikkinen elämä, että he sinun ainoan
todistaa
Herra
totisen Jumalan tuntisimat, ja jonkas lähetit JeesuksenKristuksen" (loh. 17:3).
Lasten johdattaminen taiwaallisen ystäwänsä Jeesuksen tuntemiseen on tämänkin Pyhäkouluyhdistyksen tarkoituksena ollut, ja on
sitä koettanut toteuttaa
pyhäkoulujen kautta, joita yhdistys edelleenkin pyytää ylläpitää ja woimainsa
mukaan kehittää.
Pyhätoiiluja on wuoden kuluessa ollut toimessa 86 joissa on opettajia
yhteensä 173 ja lapsia noin 1,500.
Pyhäkoulunopettajien harjoituskokouksia on pidetty sekä kirkolla että syrjäkylissä.
Kirkolla on pidetty wuoden kuluessa 8 harjoirnskokousta, joita on johtanut seurakunnan papisto. Opettajia on kokouksissa ollut saapumilla 4 —16
yhdellä terralla.

sanoo

seuraa

sanassaan:

se
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Syrjälokoutsia on pidetty muoden kuluessa 17, joissa puhetta johtanut
kirkolla määrätyt opettajat.
Yhdistyksen toimikuntaan wuoden kuluessa kuuluiwat itseoikeutettuina
jäseninä seurakuntamme papisto, joista esimiehenä alkupuolella wuotta toimi
kappal. apul. past. E, W, Gyllenbögell, joka poismuuton tähden jätti toimensa
ja on esimiehenä loppupuolen wuotta ollut seurakunnan kirkkoherra P. A.

Eriksson.

Seurakunnan laajuuden ja wäkirikkauden tähden, kun seurakunnassa on
11,000 henkeä, ei kirkkoherra kuitenkaan warsinaisilta mirkatehtäwiltään ole

woinut omata niin paljon aikaa pyhäkoululle kuin suotawa olisi ollut. Kappalainen on wanha, ja apulainen on hänelläkin ollut ainoastaan wähän aikaa
koska hiippakunnassamme wallitsee yleinen pappien puute. Pastori W. Gyllenbögelin siirto toiseen paikkaan oli siis pyhäkoululle tuntuma tappio ja sitä
suurempi kun hän innolla ja harrastuksella toimi
hymäksi.
Toimikunnan jäseninä on sitäpaitsi toiminut A. Koljonen kirjurina, Matti
Suihkari rahastonhoitajana, Matti Ollikainen, Matti Sokko ja Antti Pulli
mäkinaisina, sekä Antti Koljonen ja Juho Pyyhtiö warajäseninä.
Pyhäkoulutarkastuksia ei ole woitu ympäri seurakuntaa pitää, syystä, että
seurakunta ei suostunut tarkastajalle kyytiä antamaan kinkerikunnasta toiseen,
ruaikka kirkkoherra P. A. Eriksson sitä kirkonkokouksessa pyysi. Kuitenkin on
papistomme kylänluknsilla koettanut mieliin teroitan pyhäkoulun tärkeyttä.
Ileistä kesäjuhlaa ei tänä wuonna ole wietetty, ainoastaan Suomen
Pyhäkouluyhdistyksen yliasiamies past. Rob. Hernberg antoi täydessänsä täällä
opettajille neuwoa ja opetusta pyhäkoulun pidossa.
yhdistyksen lainakirjastossa on nykyään 111 kirjaa joista on wuoden
kuluessa tehty 96 kirjalainaa. Kirjastoon un muoden kuluessa saatu eräältä
yksityiseltä 1 kirja lahjaksi ja josta sopii lahjoittajalle mainita sulimmat

sen

kiitokset.

Tuloja on yhdistyksellä ollut wuoden kuluessa 30 mk. 20 p. ja menoja
20 mk. Maroja on siis kassassa 10 mk. 20 p.
Lopetan Vuosikertomuksemme siinä toiwossa ettei työmme ole turha ollut,
siementä, joita on pyhäkouluissa
sillä warmaankin on Herra monta
kylmetty, antanut pudota hywään maahan.
P. Antreassa helmik. 15 pmä 1905.

sanansa

P.

A. Eriksson

esimies.

A. Koljonen
kirjuri.

X.
Kertomus kesannon Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta muotena 1904.
Wiimeksi kuluneenakin muotena on pyhäkouluyhdistys hiljaisuudessa koettanut pyhäkouluasian hymäksi työskennellä, toimoen herran siunausta työllensä.
Alussa wuoden ktiuluwat johtokuntaan m. t. kirkkoherra I. N. Mecklin
esimiehenä ja kanttlori S. Hintikka sihteerinä sekä jäseninä talolliset Juho
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Nitwanen, Napel Laitinen, Juho Kuhmonen ja Juho Jäntti, torpparit Kalle
ja August huuskanen, loiset Israel Tiitinen ja lewyseppä Juho
pyhäkouluyhdistyksen suureksi wahiugoksi erosiwat poisTäkäläisen
Jäntti.

Kaipainen

sen

pontewa esimies ja toimelias sihteeri. Näimuuton tähden johtokunnasta
den sijaan tulimat allekirjoittaneet.
Pyhäkouluja ou seurakunnassa 27, joissa toimii 37 miesopettajaa ja 8
naisopettajaa. Wuoden kuluessa kutsrn Herra tykönsä yhden Vanhimmista
opettajista, torppari Kaapro Huuskosen, joka oli neljättäkymmentä wuotta
tunnollisesti toiminut pyhäkoulualalla. Herra suokoon hänelle armopalkan
Vanhurskasten ylösnousemisessa!
Lapsia on kouluissa käynyt 641. Jlimalkaan on koulua pidetty jok»
seenkin säännöllisesti. Kesäiseen aikaan on kouluja tarkastettu ja neumoteltu
opettajien kanssa pyhäkoulua koskemista asioista. Harjoituskokouksia on wuoden kuluessa pidetty 7 kertaa. Näissä tilaisuuksissa on joku edellisellä kerralla
walittu opettaja pitänyt tutkistelemuksen määräämästään aineesta. Sen johdolla on sitten keskusteltu ja annettu neuwoja ja ohjeita. Joskus on Saapunut wähemmän opettajia näihin harjoituskokouksiin, waan toiwonime hw
lenkin asialle Vastaisuudessa suurempaa kannatusta. Älköön tämä toiwomme
turha olko!
Pyhäkouluyhdistyksen Vuosijuhla pidettiin Elokuun 14 päiwänä. Ohjelmana oli: saarna, puheita ja laulun. Puheita pitiwät kansakoulunopettajat
Juho, Eewert ja Joel Laitinen sekä pyhäkoulunopettaja Kalle Kaipainen. Welauluseura yhdistyksen sihteerin johdolla amusti juhlassa ja lapset
lauloiwat pyhäkoululauluja. Waikka olikin sateinen ilma, oli kansaa kertynyt
kuitenkin paljon. Sekin osoittaa, että paikkakunnalla on pyhäkoulun harrastusta. Elpyköön
yhä enemmin!
Hengellinen iltama, joka pyhäkouluasian elwyttämiseksi oli aikeissa pitää
2ma joulupäiwäuä, siirtyi erityisestä syystä loppiaiseksi ja sentähden
ei
kuulu tämän Vuosikertomuksen alaan.
Jhdistyksen waroilla on wuoden kuluessa jokaista koulupiiriä warten
ostettu „Opas Sunnuntaikoulun opettajille" 111:3 Vuosikerta ja maksettu edellisenä wuotena tilattu ll:sen Vuosikerran Opas. Samuin on jokaiseen koulupiiriin ostettu Suomen Lähetysseuran toimittama „Pyhäkoulun laulukirja",
nuottipainos ja tilattu „Pyhäkonlulehti".
Jhdistys un myös awustanut
kahta opettajaa yleiseen juhlaan Kuopiossa.
Jhdistyksen tili, joka Virkailijain muutoksen tähden on kaksijaksoinen,
osoittaa tuloja 291 mk. 29 p. ja menoja 261 mk. 84 p.
Ei ole suurta työmme ollut wiime Vuotenakaan, emme suuriin kykenekään.
Tahdomme kuitenkin Vähäisetkin Voimamme käyttää noiden kalliiden
taiwaanwaltakunnan taimien hywäksi. Herra suokoon siihen meille uskollisuutta.
Vesannolla 25 päiwänä Tammikuuta 1905.

sannon

se

se

M. Laitinen.

I.

Väänänen
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XI
Kertomus Sippolan seurakunnan Pyhäkoulu-yhdistyksen toiminnasta

wuonna 1904,

Pyhäkouluyhdistys Sippolassa on työskennellyt entiseen tapaansa, ja
mukaan koettanut lewittää kallista sanan siementä paikkakuntansa

moimiensa

lasten sydämiin.

Maksamia jäseniä on ollut 36. yhdistyksen puheenjohtajana sääntöjen
mukaan on ollut seurakunnan kirkkoherra; jossa toimessa toukokuun lieen päimään asti oli w. t. kirkkoherra Wilho Kyyrö, waan mainitusta ajasta asti
on ollut silloin seurakuntaamme muuttanut kirkkoherra rowasti A. O. Blomberg. Johtokuntaan walittiin miime Vuosikokouksessa maaliskuun 20 päiwänä
1904 Tuomas Tapola, Esaias Sorsa, Matti Peltola ja Anton Huowila sekä
sihteeriksi joka samalla on rahastonhoitajana allekirjoittanut.
Paitsi Vuosikokousta on pidetty opettajain harjoituskokouksia joskus
muulloinkin. Wuosijuhla unetettiin juhannuksena, ensin oli kirkossa lasten
jonka piti rowasti A. D. Blonlberg, sieltä sitten siirryttiin ihanaan luonnon
helmaan, kirkkotarhaan, jossa oli kuultaroana useita puheita ja mälillä laulua.
Kouluja tarkasti yhdistyksen esimies kuten tapana on ollut ennenkin.
Pyhäkouluja oli seurakunnassa 33 jossa opetti 90 opettajaa ja kämi l,000:n
lapseen. Tuloja on yhdistyksellä ollut kaikkiaan 209 mk. 57 pmiä johan wiime
wuoden säästö lisättynä tekee 253 mk. 50 pmiä, jotka omat enimmäkseen olleet
Vapaaehtoisia lahjoja paitsi jäsen maksut ja wuosijuhlassa pidetyn rawintolan
tulot.
Menoja on yhdistyksellä ollut 236 mk 55 piniä joten säästöä tulemaan
wuoteen tekee 16 mk 95 pmiä, jotka menot owat menneet opetuswälikappaleiden hankkimiseen pyhäkoulujen tarpeeksi. Rahaston tilit owat tarkastetut
ja ilman muistutusta hymäksytyt.
Herra antakoon siunauksensa taas tälläkin alkamalla wuodella pyhäkoulujemme opettajille sekä heidän työllensä hänen taimitarhassansa.
Sippolassa Tammikuun 8 p. 1905.

saarna

Anton Ranssi

sihteeri.
XII.
Kertomus Pyhäkoulujen toiminnasta Halliveden seurakunnassa m. 1904'
Wuoden aikana on seurakunnassa työskennellyt 8 koulua kautta nmo=
den, joissa opettajia yhteensä on ollut 12. Kouluissa keskimäärin on ollut
20 lasta, jotta kautta wuoden on pyhäkoulussa ollut n. 160 lasta. Sitte

suuremman

on ollut pyhäkouluja, jotka owat työskennelleet joko
tai pienemmän
wuotta marsinkin kesän aikana. Niitä on lukusioilla järjestetty joka
luknlahkoon, mutta yhdestä tai toisesta syystä owat keskeytyneet ja lopussa
wuotta toimi main nuo 8 koulua.
Kerran kuussa on pidetty opettajain kehittymiseksi harjoituskokouksia,
joissa opettajat
jälkeen owat pitäneet opetus-harjoituksia katekismuk-

osan

wuoronsa
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sesta, raamatun-historiasta ja teksteistä, ftofoiifftsja on keskusteltu pyhäkoulua koskemista asioista.
Opetusaineina on kouluissa ollut katkismuksen ja raamatunhistorian lukeniinen sekä tekstinselitys. Opetuksen loniassa on laulettu „Pyhäkoulun laulukirjasta" ja weisattu wirsia.
Joulun aikaan opettajat järjestävät oppilaitten Virkistykseksi ja pyhäkoulunharrastuksen edistämiseksi „joulujuhlia", joihin oppilaat itse walmistiopettajain johdolla suorittiwat,
wat ohjelman ja
Pyhäkoulun työ on näin hitaasti wuoden aikana kulkenut, johon on
monet syynsä. Marsinkin on haittana papistossa alituiseen tapahtumat muuMutta kun tämä pyhäkouluasia on edistämässä Jumalan maltatokset.
kunnan lewenemistä lasten sydämiin ja heidän keskuuteensa, niin on Jumala
työtä siunaama. Hänen siunauksellaan mahastakin moi tulla suurta ja kun
menestyy. Siunaa Herra työmme
hän on työtänsä, johtamassa silloin

sen

sunnuntaikouluissamme!

se

Orihwedellä, Maaliskuun 11 p. 1905

Johannes lärwinen

Sunnuntailonluyhd. warapuheenjohtaja
ja kirjuri.

XIII.
RailtjäPwen Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus muodelta 1904.
„Tähän asti on Herra meitä auttanut", moimme ilomielin lausua ryhtyessämme kertomaan paikallisyhdistyksemme ensimmäisen toimintamuoden

waiheita.

kokouksessa 3 p:nä tammikuuta päätettiin yksimieliseurakuntaamme Pyhäkouluyhdistys, joka paikallisyhdistyksenä
liittyisi Suomen Ewankelis-Luterilaiseen Pyhäkouluyhdistykseen. Asian aikaansaamiseksi walitun toimikunnan walmistamat säännöt hywäksyttiin ja lähetettiin Pyhäkouluyhdistyksen Toimikunnalle, joka kokouksessaau helmikuun 1? pmä
ne wahwisti. Näin oli siis saatu perustetuksi yhdistys, jonka tarkoituksena
on seurakunnassamme edistää ja wireillä pitää kirkollista pyhäkoulutointa,
Jumalan sanan opetuksen kautta kartuttaakseen lasten kristinopin taitoa ja kaswattaakseen heitä armossa ja Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.
Maaliskuun 6 pmä pidettiin yhdistyksen ensimmäinen kokous, jossa wa°
littiin sääntöjen mukaan toimikunta. Siihen tulimat kuulumaan: kirkkoherra
Aug. Hämäläinen puheenjohtajana ja rahastonhoitajana, pastori Teodor Hultkonen kirjurina ja kirjastonhoitajana sekä pyhäkoulunopettajat: kanttori Juho
Leinonen, talolliset Eero Roiha. Matti Pulkkinen ja Pietari Pulkkinen, torppari Juho lurwa, talonemäntä Niittä Pulkkinen sekä talontytär Anna Hyyrynen toimikunnan muina jäseninä. Jäseninä yhdistykseen kuulumat kaikki
seurakunnan pyhäkouluopettajat ilman mitään Vuosimaksua ja jokainen yhdistyksen toimintaa harrastama henkilö, joka suorittaa määrätyn muosimaksun.
Pyhäkouluja ou seurakunnassamme 52. Niissä toimii 140 opettajaa ja
lapsia on käynyt yhteensä 719, lähes kaikki säännöllisesti. Pyhäkoulua on
jotenkin yleisesti pidetty joka sunnuntai-ilta, useimmissa piireissä myöskin kesäPyhäkouluopettajien
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Pyhäkoulut omat järjestetyt, mikäli ou luahdollista ollut, lasten harWeisuulle, rukoukselle ja päiwän ewankeliumitetstin käsittelemiselle on niissä siis ensi sija annettu. Opetusaineina owat sitä paitsi olleet
raamatunhistoria, katkismus, wirret ja hengelliset laulut.
Kaikki pyhäkoulut owat wrwden kuluessa tarkastetut. Tarkastustilaisuuksissa on papisto tehnyt huomautuksia esiintymistä epäkohdista koulun
pitämisessä ja järjestyksessä, missä syytä on ollut, pitänyt puheita kristillisestä lasten kaswamksesta ja kehoittanut opettajia innokkaaseen ja säännöllityöhön, wanheinpia ja opettajia olemaan opissa ja elämässä hywänä esi»
tuwana lapsille sekä woimiensa ja warojensa mukaan kannattamaan kallista
pyhäwuluasiaa.
Kuhunkin pyhäkolilupiiriin on lukukinkereillä asetettu tarpeen mukaan
pyhäkouluopettajia, jotka owat wapaaehtoisesti toimeen rumenneet. Muutenkin
un pyhäkouluista tarkkaa huolta pidetty. Wälinpitämättömien opettajien sijaan
on koeteltu mikäli mahdollista saada uusia innokkaita työntekijöitä. Useat opettajista omatkin toimeensa warsin kykenewia ja asiaan innostuneita. Paljon
nuoria, wasta-alkawia, jopa wähemmän sopiwiakin on tieiysti lukuisassa opettnjnjoukossn.
Kerran kuukaudessa on pitäjäutuwalla pidetty papiston johdolla pyhäkouluopettajien harjoituskokoukjia, joissa on joka kerran käynyt keskimäärin 25
opettajaa. Torsansalon kulmakunnan pyhäkoulupiirin opettajille on pidetty eri
harjoituskokoukjia, joita on johtanut asiaan innostunut kansakoulunopettaja
O: Kinnuuen. Joka harjoitus-kokouksessa on esiintynyt 3 opettajaa, jotka
owat antaneet opetusnäytteitä tekstin kyselemisessä sekä raamatunhistorian ja
katkismuksen opetuksessa. Heidän opetustaan ou sitten arwosteltu, muodollisct ja asialliset puutteet esille tuotu, mahdolliset erhctykset korjattu sekä kestusteltu teksliu johdolla
monipuoliseksi walaisemiseksi. Paljon owat nämät
harjoituskokuukset näyttäneet waikuttawan pyhäkouluopettajien kehittämiseksi ja
innostuttannseksi toimeensa. Pari kertaa on wuoden'kuluessa pidetty opettajien seurnstelukokouksia, joissa un ollut keskustelua pyhäkoulun alalla, puheita
ja laulua.
Ihdistyksen jäsenistä on koottu 10 henkinen scka-ääninen laulukunta
joka kanttori I. Leinosen johdolla on
tilaisuudessa laulellut hengellisiä lauluja, warsingin Keihäsen Pyhäkoululaultlkirjasta.
Vhdistyksellä un myöskin oma kirjasto, joka toistaiseksi sisältää ainoastaan pyhäkouluopettajille suoranaiseksi opetusawuksi sopiwaa kirjallisuutta. Kullekin pyhäkoululle on yhdistyksen waroilla hankittu: hywärisen Käsikirja pyhäkouluille ja Erikssonin, Opas Sunnuntaikoulujen Opettajille, käytännössä olewan wuosikerran ewankeliumitekstien käsittelyä warten. Niinikään on kullekin
pyhäkoululle lasten opiksi ja huwiksi tilattu Lasten Pyhäkoululehti. Useat
opettajat owai itse tilanneet Pyhäkoillulchden. Kaikkiaan tilattiin 46 wuosikertaa. Muiltakin pyhnkotilukirjnllistllitta on wähin lewitetty.
Wuosijilhlaausa mietti yhdistyksemme elokuun 24 päiwänä, jolloin
nasiwat kirkossa Pumualan kirkkoherra A. Lappalainen ja Pyhäkouluyhdistyksen yliasiamies, pastori N. Hernberg. Pyhäkoulun opettajia ja oppilaita
oli runsaasti saapunut juhlatilaisuuteen. lumalaupalweltlksen jälkeen järjeslettiin pyhäkuululuokat kirkon penkkeihin ja opettajat nntoiwnt opetusnäytteen.
Pastori Hernberg kertoi sitten lapsille kertomuksen ja puhui mieleen pnntawia
aikana.
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sanoja. Laulukunta lauleli wälillä hengellisiä lauluja. Ylewän juhlatilaisuuden lopetti pastori T. Hulkkonen rukouksella.
Samanlainen pyhäkoulujuhla wietettiin 28 päiwä elokuuta llnicen ru°
koushuoneseurakunnan kirkossa. luhlajumalanpalweluksen piti pastori Hulkkonen, jonka jälkeen rukoushuonekunnan pyhäkoululuokat järjestettiin kirkkoon
ja opettajat esiintyiwät opetustoimessaan. Sitten puhui pastori kehotuksen
sanoja opettajille ja kertoi opettawaisen kertomuksen lapsille. Kun kiertokou»
lunopettaja I. Pajari oli wielä pitänyt hartauspuheen, lopetettiin juhla ru°
kouksella, että Jumala
siunaisi pyhäkoulutyötä kaikkialla kalliissa
synnyinmaassamme. Hengellistä laulua ei tietysti puuttunut.
Rahawaroja on yhdistykselle koottu mapaehtoisilla kolehdeilla pyhäkoulutarkastuksissa ja kylänluwuilla. Pyhäkoulunystäwiltä Helsingissä saatiin rahastomrne aroustukseksi 105 niarkkaa, joista lahjoittajille lausumme sydämniellisen

armossaan

kiitoksemme.
Rahaston

tili näyttää yhdistyksellä olleen wiime wuonna tuloja 184
mk 32 penniä ja menoja 132 mk 45 penniä. Säästöä tähän wuoteen on
jäänyt 56 markkaa 2 penniä.
Maamme yleiseen pyhäkoulujuhlaan, .joka wiime kesäkuulla wietettiin Kuopiossa, otti
4 yhdistyksemme jäsentä. Se matka ei ollut turha, sillä wirkistyneinä, uutta kehoitusta ja kokemusta saaneina palasiwat osanottajat kotiseudulle toimimaan ja innostamaan'työtowereita kalliissa pyhäkoulutyössä.
„Kiitos olkoon Jumalan, joka meille woiton antanut on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! Sentähden, minun rakkaat weljeni, altaat
wahwat, järkähtymättä ja aina yltäkylläiset Herran töissä, tieten, ettei teidän
työnne ole turha Herrassa. 1 Kor. 15: 57, 58.
Rautjarwellä 20 päiwä tammikuuta 1905.
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Jumalan pelkoon on kaikkina aikoina ollut Jumalan kanJo Abrahamista, uskomaisten isästä, todistaa Herra:
„sillä
tunnen hänen, että hän käskee lapsiansa
ja huonettansa hänen jälkeensä Herran teitä pitämään,
ja tekemään hurskautta ja oikeutta; että Herra saattaisi
Abrahamille kaikki, kuin hän hänelle lu mannut on" (1
Mos. 18:19). Abraham ei olisi tullut siunatun suruun kantaisäksi, ellei hänellä olisi
ollut tämä mieli. Sama mieli kuin Abrahamilla oli Mooseksellakin. Opettaessaan
Israelin kansaa pitämään Herran pääsiäistä sanoo hän: „I a koska teidän
lapsenne sanomat teille: mikä palwelus tämä teillä on?
niin teidän pitää sanoman: tämä on Herran pääsiäisuhri, joka ohitsen meni Israelin lasten huoneet E gnp*
tis sä. (2 Moos. 12: 26). Ia lain korkeimpaan käskyyn: „S inun pitää rakastaman Herraa sinun I u mal aa s i j.n. e. on Mooses
liittänyt sanat: „Nämä sanat pitää sinun panemansydämeesja
teroittaman, ne sinun lapsillesi, ja niistä puhuman
huoneessa istuissas ja tielläkäydessäs, maata pannessas ja noustessa s" (5 Moos. 6:4—7). Psalttariraamatussa luemme:
Tulkaat tänne, lapset, kuulkaat minua: Herran pelwon
minä teille opetan (Ps. 34: 12) ja, S e (nimittäin Jumalan laupeus) pitää kirjoitettaman tulewaisille sukukunnille, ja
se kansa joka luodaan, pitää kiittämän Herraa. (Pf.
102:19). Salomonin sananlaskutkin todistamat kauttaaltaan hurskaitten wanhempien huolenpidosta nuorista. Jhä uudistuu siellä sana: „P o ikäni!
Poikani, kuule isäs kuritusta ja älä hylkää äitis käsEt) q!" (Sanani. 1:8). Poikani,
jos pahanjuoniset sinua
houkuttelemat, niin älä heihin suostu! (1: 10). „Niinkuin sinä lapsen totutat nuoruudesta, niin ei hän
siitä luowu, kuin hän Vanhene e". (22: 6). Myös Salomonin
Saarnaajassa sanotaan: „Ajattele Luojaas nu oru ud es s a s".
(12: 1). Ia vrofeetoista ennustaa Jesaja tulemasta Messiaksesta: „Niinkuin paimen on hän kaitsema laumaansa, kokoo karitsat syliinsä ja kantaa ne h e lma ssa n s a". (40: 11).
Nämä Manhan testamentin opetukset mahwistaa Herra Jeesus sanoesLasten kaswatus

tehtäwiä.
san tärkeimpiä
minä

saan:

Sallikaa lasten tulla minun tyköni ja älkää kiel-

4
täkö heitä, sillä senkaltaisten on tai ro.aan maltakunta.
Senpätähden hän antaa Pietarille, jolle hän on uskonut seurakuntansa
hoidon tämän käskyn: „ruoki minun karitsojani!" (loh. 21: 15
j. e.) Pietari, Johannes ja Paawali antamatkin kaikki kirjoituksissaan usein
matamia neumoja nuorille ja kehoittawat manhempia kaswattamaan lapHerrassa (Ef, 6: 1; 1 Piet. 5: 5; 1 loh. 2: 13).
uuden sumun, jolle krisLapset muodostamat
sukupolwen,
tillinen seurakunta on jättämä hengellisen elämän perinnöksi. Mutta tarwitseeko seurakunta pyhäkoulun apua Voidakseen antaa heille tämän kalliin
perinnön? Eikö kastettujen lasten kristillinen ja kirkollinen opetus ja kaswatus, joka tapahtuu kouluopetuksen, rippikouluopetuksen ja yleisen jumalanpalweluksen kautta, jo ole kyllin riittäwä? Miksi karmitaan sitäpaitsi wielä
erityinen toimi, sellainen kuin pyhäkoulu on?
Tosiolot antamat tähän mustauksen. Ei kukaan näet kieltäne, että meidän aikanamme lukuisat lapset jäämät kristillistä kaswatusta maille, eikä ainoastaan suuremmissa kaupungeissamme, maan myöskin maaseudulla. Kuinka
Harmoja nuorisostamme näemme esim. rippikoulun jälkeen istuman kirkoisahkerina ja hartaina sanankuulijoina. Nuorisossa on käsitys tawallinen, ettei ole someliasta ajatella nuorena wakawia hengellisiä asioita. Huikentelewaisuus, tottelemattomuus ja. omamaltaisuus nuorissa sekä enentywä
lasten ja alaikäisten tekemien rikosten lukumäärä puhumat nekin kyllin selwää
kieltänsä meidän aikanamme. Selwästi tällaiset tosiasiat sanomat meille, ettei
seurakunta meidän päiwinämme kykene käyttämällä yksinomaan esi-isiltä perittyjä kirkollisten toimitusten ja nuorison kristillisen opetuksen muotoja herattää, ylläpitää ,ja kehittää kristillistä elämää kastetuissa lapsissa.
Ennen tyydyttiin useinkin siihen, että kirkko kasmatti yhteiskunnalle ja
maltiölle kunnollisia, jos mahdollista kristillismielisiä kansalaisia. Mutta nyt,
kun seurakunta-elämä on yhä enemmän kehittymässä itsetietoisuuteen, on päämääräksi asetettama että jok'ainoa seurakunnan jäsen kaswatetaan todella elämäksi jäseneksi elämässä seurakunnassa.
Mutta moito pyhäkoulu toimittaa mitään niin korkean päämäärän hymaksi? Saattamatko yksinkertaiset ja koulua käymättömät miehet ja naiset
muutamana tuntina sunnuntaipäimin todella tehdä mitään lasten hengellisen
elämän elwyttämiseksi ja kehittämiseksi? Tähän on mastattawa, että pyhäkoulun moima ei ole siinä toimimien opettajien korkeassa tiedollisessa taikka
on heidän sydäntensä nöyrässä rakkaudessa Hertaidollisessa kehityksessä,
raan, sekä ennen kaikkea pyhäkoulun korkeassa tarkoituksessa joka on: 1) rakentaa
lasten hengellistä elämää sille perustukselle, joka on Jeesus Kristus, heidän
Vapahtajansa, hän joka jo kasteessa merkitsi heidät omiksensa; 2) opettaa
heitä jo aiwan pienistä alkaen oikein pyhittämään Herran päimää; 3) johdattaa heitä tuntemaan Jumalan
ei main kuimana oppiaineena,
maan elämäksi tekemänä ja pyhittämänä sanana, joka moi tehdä heidät autuaaksi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen; 4) saattaa heitä harjoittamaan
jokapäimäisessä elämässään uskon ja rakkauden elämää kuuliaisuudessa Herralle Jeesukselle ja hänen sanallensa.
'
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Kun pidämme mielessä tätä pyhäkoulun korkeata tehtäwää, emme woi
muuta kuin sywällä huolella kiinnittää huomiota siihen tosiasiaan että tuomiokapitulein antamista tilastollisista tiedoista päättäen pyhäkoulutoimi maassamme wiime kuluneena ruuonna on ollut taantumassa. Tämä surullinen
seikka käy ilmi kun roertaamme wiime wuoden tilastolliset numerot edellisten
wuosien numeroihin. Silloin näemme että:
ruuonna 1903 oli
8,419 pyhäkoulua 14,674 opettajaa ja 172,659
pyhät, lasta wuonna 1904 oli maassa 8,435 pyhäkoulua 14,999 opettajaa
8,333 pyhäkoulua 15,593
ja 173,433 pyhäk. lasta, wuonna 1905 oli
käwi siis muouna 1905
opettajaa ja 171,851 pyhäk. lasta. Koko
1,582 lasta wähemmän pyhäkoulua kuin wuonna 1904. Tilastolliset tiedot
pyhäkouluista, jotka kirkkoherrat jättämät wuosittain tuomiokapituleihin omat
tosin osaksi puutteellisia, mutta siitä huolimatta osoittamat edellä mainitut
numerot ettei pyhäkoulutoimi ole elpymässä eikä edistymässä maassamme, sillä
siinä tapauksessa olisi pyhäkoulujen ja pyhäkoululasten luku wunsi wuodelta
tasaisessa nousemisessa. Ia parannusta tässä suhteessa ei saada aikaan enneukuin ensi kädessä papit rupeawat innokkaammin kuin tähän asti harraslamaan pyhäkoulujen perustamista ja ylläpitämistä seurakunnissaan.
Samaan ikäwään tulokseen tulemme, jos tarkastamme pyhakoulutoimintaa kussakin hiippakunnassa erikseen. Tilastollisista tiedoista päättäen on
suurin taantuminen wiime vuonna tapahtunut Kuopion hiippakunn a s a.

maassa

maassa
maassa

—

s

W.
„

„

1903 oli Kuopion
1904

„

„

1905

„

„

hiippak. 1,668 pyhäk., 2,593 pyh. opet., 32,374 pyh. lasta.

1,746
1,631

„

„

Tässä hiippakunnassa oli siis
hemmän kuin edellisenä wuonna.

2,595

■„

2 648

„

:

„

33,038

„

„

30,699

„

„

„

„

„

wuonna 1905, 2,339 pyhäkoululasta wä-

Taantuminen on silmiinpistäwä myös Sawonlinnan hiippakunnassa.

W. 1903 oli Sawonlinnan hiippak. 3,241 pyh. k. 6,233 opet. ja 66,388 pyh. lasta.
„

„

1904

1905

„

„

„

„

„

„

3.284

3,295

„

„

„

„

6,508

„

6.735

„

„

„

67,148
65,973

„

„

„

„

Tässä hiippakunnassa oli siis wuonna 1905 1,175 pyhäkoululasta wähemmän kuin edellisenä wuonna.
Porwoon hiippakunnassa owat pyhäkoulut tilastollisten tietojen mukaan
miltei aiman samalla kannalla kuin edellisenä wuonna.
W. 1903 oli Porwoon hiippak. 1,708 pyh. k. 2,852 opett. ja 36,271 Pyh. lasta.
37,128
2,970
1,739
1904
3,091
37,129
1,708
1905
„

~

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

..

„

„

..

..

hiippakunnassa pyhäkoululasten luku näkyy oleman
wuonna 1905 kuiu edellisenä wuonna, niin toimessa olemien pyhäkönlujen luku sitä mastoin oli- pienempi kuin edellisenä wuonna. Ei Porwoon-

sama

Joskin Porwoon

6
'

taan hiippakunnan pyhäkouluista siis woi muuta sanoa, kuin että ne omat pi°
kemmin taantumassa kuin edistymässä.
Turun arkkihiippakunta mihdoin on ainoa hiippakunnista, jossa pyhäkoulutoiminta näkyy wnonna 1904 tasaisesti edistyneen. Myöhempiä tilastollisia tietoja emme nimittäin ole tilaisuudessa antamaan tästä hiippaknnnasta.

W. 1902 oli arkkihiippak. 1,802 pyh. k. 2,296
1903
1,666
2,926
1,699
3,029
1904
„

„

„

„

„

„

..

„

„

„

opett. ja 37,626 lasta.
„

„

„

„

36,119
38,050

„

„

Arkkihiippakunnan kouluissa kämi siis wmna 1904, 1,931 pyhäkoululasta enemmän kuin edellisenä rouonna.
Arkkihiippakunnan papisto on rumennut entista enemmän pyhäkouluja
perustamaan ja tarkastamaan. Siellä täällä on jo rumettu opettajain harjoituskokouksia ja yleisiä lasten jumalanpalveluksiakin pitämään. Arkkihiippakunta, joka pyhäkouluihin nähden tähän asti on ollut takapajulla muihin hiippakuntiin werraten, näyttää Viimeisinä aikoina rupeaman korjaamaan entisiä
laiminlyömisiään. Mutta paljon on mielä täällä raimaamatonta maata, paijonseutuja, joissapyhäkouluaate ei mielä ole saanut jalansijaa. Arkkihiippakunnassa
on nimittäin mielä 26 seurakuntaa, niistä 12 suomalaista ja 11 ruotsalaista,
joissa pyhäkoulu on melkein aiwan tuntematon. Pormoon hiippakunnassa
löytyy sellaisia seurakuntia 7 ruotsalaista ja 2 suomalaista, Kuopion hiippakunnassa 12 suomalaista ja Samonlinnan hiippakunnassa 1 tehdasseurakurna.
Kaikkiaan löytyy
siis 45 seurakuntaa, joista on ilmoitettu,
ettei minkäänlaista pyhäkoulutointa näissä ole harjoitettu muine kuluneena
rouonna.
Kaikesta tästä huomaamme että pyhäkoulut Suomessa eiwät wielä lä°
heskään ole tyydyttämällä kannalla. Työtä ja, ponnistusta maaditaan, että
Herran awulla ja hänen henkensä woimalla saataisiin taantuminen kääniymään pyhäkoulutoiminnan elpymiseksi ja edistymiseksi. Suomen Ew. luth.
Pyhäkouluyhdistys on myös koettanut Vähäisiä romunaan käyttää elmyttääkja kehittääkseen iätä rakkauden työtä. 3viime kesänä oli yhdistyksellä
paitsi yliasiamieZtä 6 asiamiestä herättämässä pyhäkouluharrastusta 8 6 eri
seurakunnassa. Kaikkiaan oli muoden kuluessa pyhäkoulujen hywäksi yhdistyksen puolesta tehty työtä 15 3 seurakunnassa, joista oli 21 ruotsalaista
seurakuntaa ja 132 suomalaista. Ylitorniosta alkaen, pohjoisessa Vromarfiin
asti etelässä. Kiertomatkoihin otti
5 pappia ja 2 maallikkoa nim. kirkkuherra lohatines Borg. (5 seurakunnassa), pastori M. Martin (6 seurakunnassa), pastori Otto Pakarainen (23 seurakunnassa), pastori I. Helle (11
seurakunnassa), jumaluusopin ylioppilas I. Tuominen (27 seurakunnassa),
diakonikokelas A, Laitinen (13 seurakunnassa) ja yliasimies pastori Rob. Hernberg (69 seurakunnassa). Pyhäkoulutoimitus seurakunnissa tapahtui tawallisesti siten että kirkossa ensin pidettiin pyhäkoulua koskema raamatullinen
esitelmä, sen, jälkeen pidettiin tavallisesti kysymys- ja mastausmulldossa tapahtuma hartaushetki lasten kanssa ja lopuksi keskustelukokous pyhäkouluopettajien ja lasten wanhempien kanssa. Paljon Virkistystä ja lisää intoa tuot-
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tiwcit nämä kiertomatkat seka toimitusmiesten että kuulijoiden todistuksista
päättäen. Tämän ohessa mainittakoon, että uliasimiehen apulainen A. Laitinen matkusti marsinkin sellaisissa seurakunnissa, joissa ei roielä ole pyhäkouluja, tai joissa ne omat lamassa. Hänen toimintaansa toarien annetuista
ohjeista mainittakoon seuraamat kohdat: Kunkin seurakunnan kirkkoherran neuwon mukaan on hänen toimiminen niin
paikassa seurakunnassa, kuin
tarroe waatii. Kokouspaikoissa tulee hänen pitää a) esitelmiä pyhäkouluasiasta,
b) samalla kertaa pitää pyhäkoulua, c) keskustella läsnäolijoiden kanssa, mihin
toimenpiteisiin olisi ryhdyttäwä pyhäkoulun hywäksi juuri sillä paikkakunnalla.
Kussakin paikassa on koetettama päästä käytännölliseen tulokseen, neuwottelujen kautta kirkkoherran kanssa sekä kehoittarnalla asianomaisia paikkakuntalaisia kääntymään seurakunnan kirkkoherran puoleen, jos haluamat ryhtyä pyhäkoulutyöhön. Ennenkuin hän jättää seurakunnan käyköön kirkkoherralle kerlomassa toimistaan.
Jhdistyksen muosikokous 19: laatuaan unetettiin Rauman kaupungissa
4 ja 5 päiwänä kesäkuuta. • Noin 56 pyhäkouluopettajaa ja opettajatarta
oli saapunut kokoukseen läheltä ja kaukaa jopa aina Suomussalmelta ja Remtjärweltä asti. 22:11 köyhälle pyhäkouluopettajalle jakoi yhdistys matka-apua
5, 10,15, ja 25 markan erissä, yhteensä 260 mk. Pyhäkouluopettajain käynti
Vuosikokouksissa Vaikuttaa heihin hywin elähyttäwästi, ja kokemuksesta on
huomattu, että he kokouksesta palattuaan mirkistäwät
määrässä oman
seurakuntansa pyhäkoulutointa.
Vuosikokouksen ohjelmasta mainittakoon: juhla-jumalanplllmelukset, lasten jumalanpalmelus ja pyhäkoulun malliopetus. Esitelmiä pitimät, tohtori
L. Ingman aineesta: „Tee työsi innolla ja ilolla"; lehtori Puttiin: „hengellisen laulun merkityksestä", ja mapaaherra Wrede: Opettajan persoonallisesta Valmistuksesta pyhäkoulutyöhön". Hywin wilkas osanotto oli keskusteltaessa kysymyksistä: Kuinka pyhäkouluopetus saataisiin hamainnolliseksi" ?
(pohjusti pastori Wallenius). Miten parhaiten Voitaisiin pyhäkoulutyötä
edistää" ? (pohjusti kirkkoherra K. M. Olander) „Pyhäkoulu- ja pakanalähetys" (pohjusti opettajatar 23. Hermansson). Kuinka pyhäkouluyhdistyksen
haaraosastot paraiten oroat järjestettäwät? (pohjusti pastori I. Peltonen) ja
Miksi pidät pyhäkoulua? (pohjusti rouwa Elin Fager).
Kokous myönsi täydellisen tiliwapauden rahastonhoitajalle ja toimitunnalle.
Eroamiswuorossll olewat toimikunnan jäsenet: maisteri A, Haapanen,
teol. tohtori L. Ingman ja opettaja K. Rahikainen Valittiin kaikki uudestaan.
Jlitirehtöörin apulaisen A. W. Flomanin sijalle, joka toimittuaan suurella
innolla ja taidolla yhdistyksen johtokunnan jäsenenä useita wuosia, lisääntywän sairauden takia wähää ennen kuolemaansa pyysi eron toimikunnasta, malittiin teol. tohtori Erkki Johansson.
Ensi Vuoden tilien tarkastajiksi Valittiin Varsinaisiksi jäseniksi kirkkoherra
O. K. Nyström ja kamreeri Ruotzi sekä Varajäseneksi pastori V. Wartia.
Jhdistyksen toimintaan, nähden lausuttiin toiwomuksena, että yhdistys lähettäisi asiamiehiään marsinkin Porin alarowastikuntaan enemmän pyhäkoulu-

i

useassa

s

e

suuressa

harrastusta herättämään.
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Paikallisyhdistyksiä on yhdistyllä kuluneena wuonna ullut 18, nim,
Haminassa ja Wehkalahdella, Lahdessa, Langelmäellä, Nuokolahdella, Mikkelissä, Kymissä, Humppilassa, Wirolahdella, Antreassa, Vesannolla, Sippolassa,
Oriwedellä, Rautjärwellä, Tammelassa, Maaningassa, .Piikkiössä, Kuopion
kaupungissa ja Erajärwellä.
Paikallisyhdistysten Vuosikertomukset seuraamat tätä Vuosikertomusta
eri liitteenä.
yhdistyksen äänenkannattajina omat olleet Pyhäkoululehti, Lasten pyhäkoululehti, Sön dag
kolebladet och Barnens Söndagsskoleblad. Lehded ilmestymät kerran kuukaudessa, ja niiden kustantajana on ollut Pyhäkouluyhdistys, sekä Vastaamana toimittajana yhdistyksen yliasiamies, pastori Rob. Hernoerg. Apua lehden toimitukseen omat
antaneet tohtori L. Ingman, neiti 33. Hermansson, pastori A. Wallenius,
jumaluusopin ylioppilas I. Tuominen sekä muutamat pyhäkouluopettajat y. m.
Pyhäkoululehteä on eri liitteenä seurannut mihottain teos: Johdatus
Raamatun Historian opettamiseen pyhäkouluissa! Uusi
Testamentti, siwut 1—96, kirj. L. Ingman.
Lehtien tilaajamäärä oli w. 1905 Pyhäkoululehdellä noin 3,200, Lasten Pyhäkoululehdellä noin 4,600, Barnens SöndagsskolebllldWa noin 2,200
ja Söndagsskolebladet'illa noin 350 tilaajaa. Sitäpaitsi painettiin myös joulunumero Lasten Pyhäkoululehdestä ja Barnens Söndagsskolebladlsta yhteensä 7,800 kappaletta.
Tili Ew. luth. Pyhäkouluyhdistyksen tuloista ja menoista wuonna 1905
on tuonnempana Vuosikertomuksessa mainittuna.
Keskusyhdistyksen toimikuntaan Helsingissä omat kuuluneet teol. tohtori
L. Ingman, puheenjohtajana, kansakoulujen tarkastaja, maisteri A. Haapanen,
Varapuheenjohtajana, teol. tohtori, E. Johansson, Helsingin kaupunkilähetyksen saarnaaja, pastori A. Wallenius, Lähetysseuran opettaja K. Rahikainen,
Vapaaherra K. A. Wrede, koulun johtajatar, neiti W. Laurell, opettajatar,
neiti B. Hermansson sekä yliasiamies, pastori Rob. Hernberg sihteerinä ja
rahastonhoitajana.
Eroamismuorossa wuonna 1906 omat: tohtori E. Johansson, pastorit
A. Wallenius ja Rob. Hernberg.
Tässä on koetettu muutamissa pääpiirteissä esittää pyhäkoulutoimen
wiime kuluneena Vuonna. Kaikkinäkewä Jumala yksin
Vaiheet
tietää kuinka paljon Jumalan Valtakunta tämänkin toiminnan kautta on edistynyt kansamme lasten sydämissä.
Me main tiedämme että paljon on Vielä työtä tekemättä ja wähän on
Herralla uskollista ja kunnollista työwakeä. Rukoilkaamme siis hartaasti
että Herra lähettäisi eloonsa yhä enemmän työwakeä, jotka tekemät työtä toiettä Herra kylwöpeltoaan kostuttaa Henkensä wirmoittawalla ja elä»
hyttämällä aamukasteella.

ss

maassamme

wossa

Suomen Ew. luth. Pyhäkouluyhdistyksen Toimikunnan puolesta:

Lauri Ingman
Rob.

fiernberg.

Pyhäkoulufilastoa.
Turun Arkkihiippakunnassa v.
1904.
Rovastikunta.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Kouluja. Opettajia.
Turun tuomio
rovastikunta .
83
202
91
Mynämäen
134
Vehmaan
182
108
Porin alinen
83
149
Porin ylä.
90
144
Tyrvään
239
456
Perniön
162
313
Ahvenanmaan .
15
32
Vaasan alinen . 151
364
Vaasan ylä
116
168
.
Pietarsaaren . . 97
166
Lapuan
260
372
204
347
Kokkolan.
Yhteensä 1,699 3,029

Oppilaita.
4,465
1,894
2,178

...

....

2,468
1.842

.

.

..

,

4,027
3,332

....

235

4,721

2,792

..

.....

...

Savonlinnan hiippakunnassa
v. 1905.

2,004
4,527
3,565

Rovastikunta.
1. Savonlinnan

tuomio-rov.
2. Juvan
3. Mikkelin
4. Heinolan

250
120
5. Lappeenrannan. 281
286
6. Haminan
7. Viipurin
339
8. Käkisalmen. . . 221
9. Jääsken
370
10. Sortavalan
347
11. Alakarjalan
. 201
12. Yläkarjalan
338
....

....

....

...

..

...

Yhteensä 3,295

38,050

....

5. Jämsän
6. Jyväskylän
7.

8.

Tampereen
Hattulan

...

...

..

.

.

Hämeenlinnan
10. Raaseporin itäin.
11. Raaseporin länt.
9.

.

laita.
4,922

527

327

3.932

4,174
1,801
4,078
7,768
6,941
5,008
5,671

480
204

545
705

828

387

802
747
453

8.014
5,981

730 7,683
6.735' 65,973

v. 1905.
68
120

190
143

....

Oppi-

Kuopion hiippakunnassa

tuo-

mio-rovastik. .96

2. Helsingin
3. litin
4. Hollolan

329
213

.

.

....

Porvoon hiippakunnassa
v. 1905.
1. Porvoon

Kouluja. Opettajia.

362

348
140
133
77

31
Yhteensä 1,708

196
172

474
520
292

1,810
3,173
2,276
4,219
3,819
6,632
6,968
2,651

288

3.619

321
455
211

109
53

1,430

1.

Oulun tuomiorovastikunta .

2. Raahen

3.

Kalajoen

4. Kuopion

5. Kajaanin
6. Kemin
7. Lapin

181
95

266

....

848

....

....

160
68

~
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Yhteensä 1,631

324
164

3,306
1,828

454 4.198
1,332 17,439
220
1,802
136
18

1,283
193

2,648 30,699

532

3,091 37,129

Yht. koko maassa 8,333 15,503 171,851
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Pyhäkouldisten
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1

Ewankelis-Lutherilaisen Pyhäkouluyhdistyksen

Suomen

louluwuta
Joulut. 31
„

„

„

p.

„

„

1905 Nahaa kassassa
~

„

„

„

~

„

„

„

„

„

Kirjawaraston netto-armo
Warastossll painopaperia

.

..

..

Kaluston armo
Ulkona olemia saatawia
Summa Smk.

Hämeenlinnassa Joulukuun

Tila 31 p.

1905.

.

~

.

...

6,561: 72
170:
401: 07

4,441: .60
7,132: 79
3,874: 41
15,448: 80

31 p. 1905.

Rob. Hernberg.

PMallisMlslvsten Vuosikertomukset
i.

sen

Haminan ja Wehlalahden Pyhäkouluyhdistyksen wuosikertomus
ll:sta toimintawulldelta 1905.
Johtokuntaan owat muoden kuluessa kuuluneet: romasti I. Roschier,

puheenjohtajana, kunnallislautakunnan esimies I. Vrandstaka, rahastonhoito

johtokunnan muut jäsenet olimat
jana. kappalainen G. A. Taube
pastori O. Ingman, opettajat I. Jaakkola, Th. Qwistman, Anton Walli ja
A. Posti.
Opettajain harjoituskotouksia on muoden kuluessa pidetty 8, osanottajia on niissä ollut keskimäärin 15. Samoin kuin ennenkin on niissä nytkin
ollut keskustelua ja harjoituskyselyä. Kullakin kerralla on ollut kaksi opettajaa walittuna ewankeliumin kyselijöiksi, joista toinen on kysellyt kokousta läSitäpaitsi
sunnuntain ewankeliumin, toinen sitä
hinnä
lauluharjoituksia
urirren;
opettajista,
kerralla
yksi
kysellyt
jonkun
on kullakin
on ollut samoinkuin ennenkin.
Pyhäkouluja on Wehkalahdella ollut toimessa 45, niissä 69 opettajaa:
lapsia on kouluissa käynyt 1,532, näislä 893 ahkerasti, 351 wälttäwästi ja
288 Harmoin.
Kutakin koulua on pidetty keskimäärin 26 kertaa, 22 kertaa ja sitä
useammin on pidetty seuraamia kouluja:
Haapalan koulua 46 kertaa, Husupyölin 44. Kannusjärmen Korjulan
ja Metsäkylän Lautalan 40, Saaramaan Vanhankylän 38, Metsäkylän Ryy°
syn 35, Kaarniemen, Kannusjärmen Laitisen ja Nätin 33, Kitulan 32, Siwatin ja Ristiniemen 31, Kannusjärmen Hajun, Neuwottoman ja Paijärwen Postin 29, Reitkallin Yläpään 28, Kannusjärmen Tykän, Kolsilan Läädin ja Mäntylahden 27, Paijärmen Luoman, Turkian, Wehkjärwen ja Saimen 25 kertaa.
Yhdistyksen wuosijuhla pidettiin Helluntaina, jolloin luhlasaarnan piti
Suonien Ew. Luterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen matkasaarnaja pastori Helle.
Iltapäiwällä jatkettiin juhlaa Mullinkoskella, jossa puheita pitiwät pastori
Helle ja oman seurakunnan papit; pyhäkoulun tapaan lapsia kyseliwät opettajat neiti ©. Cleme ja tal. M. Törö.
Pyhäkouluyhdistyksellä oli muoden alussa waroja Smk 264: 07, tuloja
ja menoja ainoastaan 3 markkaa, joten siis yh*
muoden kuluessa 57: 39
distyksen merrat muoden lopussa tekijät Smk 318: 46.

seuraaman

seuraaman.

G. A. Taube.
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II

3.

Lahden Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus wuodelta 1905.'
.Pyhäkouluja on Lahden kauppalassa ollut 2, ja
ulkopuolella ollut
Näissä on yhteensä käynyt noin 300 lasta, ja 10 opettajaa on näissä

sen

kouluissa opettanut.
Useasti on ollut pyhäkouluopettajilla harjoitus kokouksia, joita opettajat wuoronsa jälkeen omat johtaneet ja tehneet kysymyksiä tekstin johdolla.
Nämät kokoukset omat olleet pastori H. Winterin luona, ja owat olleet suureksi hyödyksi opettajille.
Vuosikokous pidettiin 14 pmä joulukuuta, tarkastettiin tilit ja päätettiin
pitää kuusen juhla lapsille, jossa saiwat teetä y. m. Kassasta annettiin 7
mk. kauppalan kouluille. Toimikuntaan walittiin pastori H. Winter, herrat
W. Wuorinen ja Törmänen, emäntä Ida Pippo ja rouwa C.
Heinonen ja
allekirjoittanut.
Tuloja on yhdistyksellä ollut: 109 mk 29 p. Menoja: 84 mk. 21 v.
jäännös tulemalle muodelle on 25 mk. 8 p.
Muuten pyhäkoulut omat Jumalan awulla toimineet
tapaan
kuin ennenkin, josta kiitos Jumalalle, että Hän tahtoo siunata pyhäkoulutyötämme.

siis

samaan

M. V. Heinonen.
111.

Längelmäen Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus wuodelta 1905.
Pyhäkoulua, jonka toimintaa yhdistys kannattaa ja ohjaa, on tänäkin
päättywäna wuotena pidetty entisen tapaan. Pyhäkouluopettajat, jotka kaikki
sääntöjen mukaan owat yhdistyksen jäseniä, tietysti lähinnä kukin piirissään
walwowat tätä. Papit owat pitäneet pyhakoulutarkastuksia, ja erityisesti on
kinkereillä ollut koko lukupiirin kanssa pyhälouluasia keskusteltawana. Niissä
on muun muassa walittu opettajia sinne missä niitä ei ennestään ole ollut.
Sen mukaan on ollut toimessa 10 pyhäkoulua, joissa on ollut 25 opettajaa.
.Kuinka paljon näissä on lapsia käynyt sitä on mahdoton tietää, syystä kun
wain yhdestä piiristä nimittäin

Unhiniemen

on tiedot annettu.

rissa yksistään on käynyt 56 lasta pyhäkoulua.
nenkin ollut edellä muita.

Mutta

se

Siinä piipiiri on aina en-

Yhdistyksen maroilla on tilattu opettajia warten 10 wk. Pyhäkoululehja 30 wk. Lasten Pyhäkoululehteä. Ihmettelyä main herättää
kun
eiwät opettajat paremmin käytä niitä hymäkseen, sillä useita numeroita
niistäkin jää sakariston pöydälle matamaan.
Rahastossa on säästöä tilin mukaan 35 mk. 83 penniä tulemaan
wuoteen.
Esimiehenä on ollut allekirjoittanut ja maraesimiehenä kanttori O. Prihti.
Längelmäeltä 27 p. joulukuuta 1905.

se

teä

Ä.

K. Kallio.
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IV.

Ruokolahden

Paikallis-pyhäkouluyhdistyksen kertomus wuodelta 1905.

Ruokolahden Pmkllllis-pyhäkouluyhdiZtys on jatkanut työtään, niinkuin edellisinäkin wuosina, maikka nyt on jäänyt paljon mähemmällen. HarjoituZkokouksia on pyhäkouluopettajien kanssa pidetty wiime wuoden kuluainoastaan
essa
armon mukaan

seitsemän, joissa on ollut opettajia joka kerran läsnä, keski-

kahdeksan. Seurakunnan papisto on ollut johtamassa harjoituksia wuorotellen. jotka on pidetty pyhäpäiwinä jälkeen Jumalan palmeluksen, kirkossa kesällä, kunnan tumalla ja pappilassa taimen aikana. Opetus

kappaleena

on ollut: päimän emankiliumi, katekismus ja raamatun historia,
owat olleet muoroiellen opettamina. Syrjäkylän .harjoituskokouksia on pidetty kahdeksan, pitäjän eri kulmakunnilla, joissa on koottu kolehtia edellä
mainitun yhdistyksen hywäksi, ja seurakuntamme kirkossa on miime kesänä
myöskin koottu kolehtia, kahtena sunnuntaina,
tarkoitukseen. Wiime
kesänä täällä kirkossamme mietettiin pyhäkoulujuhlaa, jossa oli runsaasti
osaan ottajia, ja johonka oli saapunut pääyhdistyksen asiamies, juhlan pitoa
warten, jossa kannettu kolehti nieni pääyhdistyksen hywäksi.
Pyhäkouluyhdistyksemme laimean toiminnan syynä lienee yleinen wälinpitämättömyys, sekä myöskin
-suuri murros aika, joka meillä on nyt elättämänä, [tila joku harjoitus kokous on jäänyt pitämättä
suurlakon johdosta, joka wiime syksynä malliksi. Eloa meilläkin on paljon, maan työwäkeä on wähän, ja sekin huoletonta, sentähden rukoilkaamme elon Herraa, että
Hän Virkistäisi entisiä työntekiöitä, ja lähettäisi uusia meidänkin wainioilwilja kerran sieltäkin korjattaisi talteen taiwaallisen Isämme
lemme. että
aittaan, jota warten
kaswanut on.
Ruokolahden pyhäkoulualueella on kahdeksankymmentä kaksi eri pyhäkoulua, opettajia on sata yhdeksänkymmentä, ja oppilaita tuhatta neljäkymmentä kahdeksan. Pyhäkoululla on kirjasto, jossa on kaksisataa kuusitoista
eri kirjaa, ja joiden arwo tekee yli kolmesataa markkaa. Muutamia kirjoista
on kadoksissa wiimeisen tarkastuksen mukaan.
Ruokolahdella 31 p. Tammikuuta 1906,

samaan

se

se

sen

se

Oskar Auren.
Jhdisiytsen Puheenjohtaja.

M. 33. Kokkonen.

Pyhäkoulun n. kirjuri.

V.
Mikkelin pyhäkouluyhdistyksen wuosikertomus.

Pyhäkoulutyötä on Mikkelin maaseurakunnalla tehty kuluneena muonna
entiseen tapaansa. Toimessa on ollut noin 62 koulua, joissa on työskennellyt noin 129 opettajaa. Koulunpito on ollut eräissä kintereissä hywinkin
säännöllistä, toisissa taas laimeampaa. Itämäksi on tarkastusmatkoilla tultu
huomamaan, että muutamassa kintereissä, joissa koulu useita wuosia sään-
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jo menestyksellä on toiminut,
sään, joten koulunpito siitä on kärsinyt.

nöllisestt

opettajat ehkä lannistuneet työsToiwottawa myös olisi, että onnistultaisi saaman lisää nuoria opettajawoimia enemmän kuin tähän asti. Lukukinkereillä on yritetty asiasta puhuakin, maan ei loimottamalla menestyksellä.
omat

Opettajain harjoituksia on pidetty säännöllisesti kerran kuukaudessa.
Niissä on selitetty ewankeliumitekstejä ja pidetty näyteluentoja katkesmuksen
ja raamatunhistorian opetuksessa sekä harjoitettu pyhäkoululaulujen laulantaa.
Opettajain osanotto ollut tyydyttäwä. Pyhäkoulutarkastuksia on pidetty kaikissa kinkereissä.
Pyhäkouluyhdistyksen wuoiijuhlaan Raumalla kesäkuun 4—5 pma otti
osaa 4 pyhäkouluopettajaa osittain Suomen pyhäk. yhdistyksen ja osittain oman

pyhäk. yhdistyksemme waroilla.
Ihdistyksen waroja on käytetty santaan tarkoitukseen kuin ennenkin:
oppikirjain hankkimiseen pyhk. lapsille. Sitäpaitsi on opettajain kehittymistä
marten ostettu 9 kpl. „Lähetys ja koulu" nimistä teosta. Yhdistyksen asioita on hoitanut toimikunta, johon omat kuuluneet jäseninä seurakunnan papit,
sekä opettajat A. Asikainen, Qsk. Parkkinen, V. lärwinen, suntio H. Pyren
ja mahtimest. N. Pulkkinen.
Mikkelissä syyskuun 30 p. 1905.
Huugo Nyberg.

VI.
Kymin Pyhäkouluyhdistyksen muosikertomus wuodelta 1905.
Pyhäkouluja Kymin seurakunnassa on ollut muoden kuluessa waikuttamassa noin 38. Niissä on työskennellyt satakunta opettajaa ja oppilaita on
ollut alku toista tuhatta. Pienemmissä kylissä on ollut yksi koulu, mutta
isommissa «n ollut kaksi ja kolmekin.
Koulujen tarkastuksia on pidetty kesällä arkipäiwinä useimmissa kyläkunnissa- toisissa kyläkunnissa on tutkittu kouluja pyhäisin, yhteydessä raamatunselitysten kanssa.
Opettajaharjoituksia on pidetty kirkossa kerran kuukaudessa siten, että papiston läsnäollessa joku edellisessä kokouksessa siihen walittu pyhäkoulun opettaja on tuonut kylänsä pyhäkoululapsia tilaisuuteen ja antanut heille koeopetuksen, jonka päätyttyä ja lasten paistuttua on keskusteltu opetuksesta ja siihen

kuulumista seikoista.
Jhdistyksen Vuosijuhla unetettiin 10 Sunnuntaina Kolminaisuuden päimästä 27. 8. 1905. Ohjelma juhlassa oli sama kuin edellisinäkin muosina.
Jleisöä oli juhlaan saapunut runsaasti, niin lapsia kuin Vanhempaa mäkeä.
Tilaisuudessa kannettiin kolehti Pyhäkouluhhdistykselle/
Samoin luin edellisinäkin muosina on kylänlukusilla kootuilla rahoilla
tilattu Pyhäkoululehtiä Kymin pyhäkouluja marten.
Rahastonhoitajan tili on niinkuin tähän liitetty taulu näyttää:
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Wuoden 19N5 Kymin Pyhäkoulujen waroille jatkuwa Tili edellisten
perustalla.
Nastatta w aa

Wastllllwlla:
Armotonta kirjallisuutta,
PyhakouluoppaiLsa
1 Raamattu
Rahaa Pohjoismaiden pan.

.

150:
10:

.

Raamatunselityksissä Kymin
papiston kautta koottu .
Läksiäisissä ja häissä
27/8 1905 kirkossa lasten pyhäkoulujuhlassa
Tilimuoden korkoja

....

Jää ensi

Kirjawarastoa. . . 100:
1 Raamattu
10:
150:
Pyhäkouluoppaita
Pohjoismaiden pankissa . . 334: 80
Tämän muoden korkoja. . . 13: 38
Rahaa jää kassaan tilinteki25: 59
jälle.

12: 61
13: 38

Yhteensä: 718:

tiliin:

Wanhaa

37: 67
8: 08

.

13/i2

.

29: 38
50:

1: 61

Tilinmoden tulot:

Kymissä

5:

....

334: 80

kissa

ja Tilintekijällä

Elina Eerolan ja I. P. Täh
tisen matkakulut
15 Pyhäkouluopasta
Kirjamarain Vähennystä .

150:

.

Yhteensä: 718:

15

51

1905.
E. G.

Pihlainen.

Ylläolewa tili luettiin ja hywäksyttiin Kymin Pyhäkouluyhdistyksen
sikokouksessa Kymin kirkon sakastissa 24 p:nä Joulukuuta 1905.

wuo°

R. Bonsdorff.
Johtokunnan esimies.

VII.
Kertomus Humppilan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m. 1905.
„Ota tämä lapsi ja imetä häntä minulle ja minä annan palkan sinulle"
(2

Moos.

2: 9).

Nämä sanat lausui muinoin Faraon tytär lemiläiselle waimolle, tarjotessaan hänelle Mooses-lasta kaswatettawaksi. Hywin saatamme sowittaa
nämä sanat siihen, mitä lasten ystäwa Herra Jeesus tahtoo laskea meidän
sydämillemme niiden lapsukaisten suhteen, mitkä Hän pyhäsin kokoaa ympärillemme rawittawiksi elämäksi tekemällä sanan rieskalla. Rakkaus lapseen,
maan ei luwattu palkka, kehoitti lokebed-äidin lapsukaista
maan hän siitä lumatun palkankin sai.

hoitamaan.

War-

17
Mikä

kehoittaa

pyhäkoulunopettajaa

uhraamaan aikaansa

ja

woimiansa

pyhäkoulun kalliiseen tehtäroään? Lasten wanhempainko tai seurakunnan antama palkka? Ei ensinkään, sillä sellaista ei koskaan tulla saamaan. Ei edes
kiitosta, jota ehkä joskus erehdymme odottamaan. Palkatta ei pyhäkoulun»
opettajakaan tule jäämään. Kerran, kun Jumala tuottaa tuomiolle kaikki sa-

suuressa

latut työt, tuottaa Hän esiin senkin hiljaisuudessa ja usein
heikkoudessa tehdyn kylroun joka pyhäkoulun mainiolla pienokaisten keskuudessa on
toimitettu. Isä, joka salaisuudessa näkee, maksaa silloin julkisesti. Se tyo,
mitä Vaatimattomana uskossa ja toiwossa tehdään, kantaa hedelmää ijankalkkiseen elämään. Tässä toiwossa on täkäläinen pyhäkouluyhdistys toiminut
miimeksi kuluneenakin wuotena.
Jhdistys on wiime wuonna ollut tilaisuudessa kokoontumaan maan 3
kertaa. Pyhäkouluja on ollut toimessa 6. Näissä on ollut 6 miesopettajaa
ja 4 naisopettajaa, yhteensä 10 opettajaa. Oppilaita on, ollut kaikkiaau 232
lasta.
yhdistyksen johtokuntaan omat kuuluneet paitsi allekirjoittanutta itseoikeutettuna, opettajat Alfr. Toiwola (rahastonhoitaja) ja Eeri Mattila (sihteeri),
rouwa Lyydi Toimola ja torppari I.
LLarajäseninä omat olleet torpparit K. Vuorela ja K. Myllykylä.
Vuosikokouksessa tammik. 29 päimänä päätettiin m. m. yhdistyksen maroilla tilata 12 muosikertaa Pyhäkoululehtea pyhäkoulunopettajille jaettawaksi.
Jhdistyksen kassan tila rahastoitajan laatiman tilin mukaan on
säästö edelliseltä wuodelta 69 mk. 53 p., tuloja muoden kuluessa: korkoa 3
mk. 33 p. Säästö tulemaan wuoteen 72 mk. 86 p. Tilintekijälle ja toimikunnalle annettiin tilin päästö.
Elon herra antakoon siunauksensa yhdistyksellemme, että
runsaammäärässä möisi kylmää katoamatonta elämän }ancm siementä lapsukaisien sydämiin.
Humppilassa Tammik. 28 p:nä 1906.

seuraama:

se

massa

K. W. Hurmerinta.

Eeri Mattila.

VIII.

Virolahden Pyhäkoilluyhdistyksen toiminnasta wuodelta 1905.
yhdistyksessä on muoden ajalla ollut 47 jäsentä, joista 3 mäkinaista,

Kertomus

ja on

sen

esimiehenä

toiminut

seurakunnan kirkkoherra H. I.

G. Krogerus;

Varapuheenjohtajana kappalainen I. H. Reijonen, kirjurina ja rahaston hoi-

tajana kanttori Antti

Parkkola.

Jhdistyksellä on säännöllisesti ollut joka ensimmäinen sunnuntai kuukaudessa harjoituskokouksia opettajain kesken, jossa keskimäärin on käynyt 12
pyhäkoulunopettajaa. Kaksi opettajaa on aina kerrallaan kysellyt lapsilta,
joita muoden ajalla aina on ollut harjoituskokouksissa saapumilla, toinen päi■2
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roän etuanleliumin ja toinen historiasta jonkun kappaleen. Arwostelu on aina
tapahtunut kyselyjen loputtua, joita toiset opettajat ja papisto owat tehneet.
Samalla on myös keskusteltu opetustamasta ja annettu neuwoja siihen.
Pyhäkouluja on seurakunnassa ollut 53, joita on pitänyt 143 opettajaa
tuhannelleyhdellesadalle kahdellekymmenellekolmelle (1,123) lapselle jotenkin
säännöllisesti taimella; kesällä muutamissa paikoin harwemmin.
Ihdistys wietti Juhannuksena 24 päiwa kesäkuuta iltapäiwallä sääntöjen
7 §:ssä mainitun kesäjuhlan sekä kirkossa että kirkon ympärillä. Lasten lumalanpalweluksessa selitti tekstin seurakunnan kirkkoherra W. I. ©. Krogerus
ja alttaripalroeluksen toimitti kappalainen I. H. Reijonen. Kirkon ulkopuolella
pitiwät puheita useat pyhäkoulunopettajat ja wälillä laulettiin hengellisiä lauluja.
Pyhäkouluja on säännöllisesti tarkastettu kirkonkokouksen päätöksen mukaan
kaikissa kylissä kylänlukutilaisuuksissa ennen muita toimituksia. Sitäpaitsi on
papisto tarkastanut kouluja rouoden aikana eri kylissä raamatunselitysmatkoillaan.
Rahamaroja on yhdistykselle suurimmaksi osaksi kertynyt papiston pitämissä raamatunselityksissä, niinkuin myötäseuraama tili näyttää.
Virolahdella 4 p. Huhtik. 1906.

W. 3. G. Krogerus.
Antti Parkkola.
Tili

Virolahden

pyhäkouluyhdistyksen tuloista ja menoista wilta 1905.

Tuloja:
Säästö wiime wuodelta .
Jäsenmaksuja
Papisto koonnut kolehtia raamatun selityksissä

Menoja:

82: 85

.

13:

....

39: 6?

Ostettu kirjoja pastori Heileltä
Annettu matka-apua 4 pyhäkoulun opettajalle Sippolan kesäjuhlaan ä 5 mk.

Rahaa kassassa
Yhteensä: 135:
Virolahdella

52

Yhteensä:

10:

20:

105: 52
135: 52

27 päiwä maaliskuuta 1906.

Antti Parkkola.
Tarkastettu ja oikeana hyroaksytäan,
Manu Tuutti.

Virolahti 1 päiwä huhtikuuta 1906.

TildaSaarinen.
Tilda
Saarinen.

MariaTakki.
Takki.
Maria
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IX.

sen

P. Antrean Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus
neljänneltä
toimintawuodelta J 905.
Kun tarkllLtamrne yhdistyksemme toimintaa kuluneen wuoden ajalla eri
piireissä niin kohtaa meitä osaksi iloa, mutta myöskin
herättämä ilmiö.
Sillä tähänkin työhön sisältyy
ominaisuus mikä kaikkeen muuhunkin
inhimillisyyteen.
Iloista on nähdä miten pyhäkoulut muutamissa piireissä
saamat yhä pysywäisempää jalansijaa niin että niiden menestys näyttää hy°
min turwatulta. Se on niille opettajille hymin suuresta merkityksestä, sillä
antaa halua työhön ja uskoa että työstä tulee hedelmää, joka'onkin opettajille paras palkinto että he näkemät työnsä hedelmät. Tuntuu tosin masentawalta kun muutamassa paikassa kuuluu koulu kituman opettajain puutteessa,
ja taas toisissa paikoin oppilaitten puutteessa, joka seikka todistaa että ne,
jotka siihen omat lupautuneet opettajatoimeen, eiwät paljon mälitä kristillisyydestä. Niille ei pyhäkoulutyö ole tullut sydämen asiaksi. Mutta meidän
tulee kuitenkin alistua kaikkea mastaan ottamaan. Sillä jos me olemme hymää saaneet Jumalalta eikö meidän myös pidä ottamaan pahaa mastaan.
Uskokaamme maan että
joka kaikkien sydämet muuttaa, moi meidänkin
rakuntamme pyhäkouluja edes auttaa ja johdattaa niinkuin parhaaksi näkee.
Pyhäkouluja on muoden kuluessa ollut toimessa 86, joissa on opettajia
yhteensä 173 ja lapsia 1,500 paikoille.
Pyhäkouluopettajien harjoituskokouksia on pidetty sekä kirkolla että syrjäkylissä. Kirkolla on muoden kuluessa pidetty 8 harjoituskokousta, joita on
johtanut seurakuntamme papisto. Opettajia on näissä kokouksissa ollut
puwilla keskimäärin 10. Syrjakokouksia on pidetty wuoden kuluessa yhteensä
13, joita omat johtaneet kirkolla määrätyt opettajat, joista on erittäinkin mainittawa pyhäkoulun opettaja Matti Ollikainen, joka on sydämen halulla ja
innolla koettanut niin paljon kun mahdollista johtaa näitä kokouksia
missä kinkerikunnissa. Yhdistyksen toimikuntaan kuulumat seurakuntamme
papisto itseoikeutettuina, joista esimiehenä toimi alkupuolella muotia kappalainen K. I. Gyllenbögel ja loppupuolella wuotta kappalaisen apulainen

sama

surua

se

se

seu-

saa-

useam-

past.

P. Paunu.

Sitäpaitsi omat toimikuntaan kuuluneet muoden kuluessa A. Koljonen
kirjurina ja kirjastonhoitajana, Matti Suikkari rahastonhoitajana, Matti Ollikainen, Antti Koljonen, Matti Sokko. Juho Hännikäinen ja Juho Pyyhtiä
jäseninä.
PyhäkuulutarkaZtuksia on papistomme pitäjällä täydessänsä pitänyt
useissa kinkerikunnissa. Kesäjuhla Vietettiin 24 pmä kesäkuuta. Yhdistytrahastontili on wuoden kuluessa osuttanut tuloja 117 mkk. 65 pm; ja
menoja 94 mkk. 70 pm. Säästöä wuodelle 1906: 22 mkk. 95 pm.
Yhdistyksen lainakirjastossa on 111 kirjaa, joista on muoden kuluessa
tehty 153 kirjalainaa.
Tässä lienee lyhyine piirteine kerrottu yhdistyksemme toiminta kuluneena
wuotena. Varmaankin on taas Herran armosta monta ijäisyyssiementä
kylmetty seurakuntamme lasten sydämmiin siinä toimossa että ne siellä kantaisimat runsaita hedelmiä Jumalan pelmossa kristillisessä elämässä ja wael-

sen
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lopuksi loimotan kaikiwaltiaan siunausta kaikille niille seuratunlaimme pyhäkouluopettajille, jotka omat innolla ja halulla tehneet työtä tamän kalliin asian eduksi.
P. Antreassa 20 pmä tammikuuta 1906.
A. Koljonen.

luisessa. Ia

Kirjuri.

X.

Kertomus Wesannon pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wuotena 1905.
Jhdistyksen johtokuntaan, paitsi allekirjoittanutta puheenjohtajaa ja sih-

teeriä, omat wiime ruuoden aikana kuuluneet seuraamat: talolliset Juho
Ritmanen, Aapel Laitinen, Jussi Kuhmonen ja Juho Jäntti, torpparit Kalle
Kaipainen, August Huuskonen, lois Israel Tiitinen ja lemyseppä Juho Juntti,
joka

wiimeksi

naita poissa.

mainittu kuitenkin on

suurimman

osan

muotta ollut paikkakun-

Wiime wuotena on pyhäkoulu toiminut 28 koulupiirissä 32 miesopetja 6 naisopettajan johdolla. Koulua on käynyt noin 600 oppilasta.
Joka piirissä on kouluntarkastuksia pidetty kesäiseen aikaan entiseen tapaan.
Koulut omat toimineet jokseenkin säännöllisesti, paitsi yhdessä piirissä, josta
innokas ja etewä opettaja meni Lähetyskouluun ja toinen opettaja on ollut
poissa paikkakunnalta.
Opettajien harjoituskokouksia on wuoden kuluessa pidetty 6 kertaa.
Niissä on menettely ollut samallainen kuin ennenkin. Toiwottawaa maan
olisi että opettajisto yhä enenemällä halulla näissä kokouksissa käwisi, sillä
keskinäisellä mielipiteiden maihdolla on suuri kasmattawa merkityksensä.
yhdistyksen toimesta pidettiin loppiaisiltana hengellinen iltama,
johon oli kaikilla roapaa pääsy. Kansaa olikin kokoontunut kelpolailla. Puheitä pitimät: allekirjoittanut puheenjohtaja („leesus-opettajasta"), kansakoulunopettaja Albert Laitinen (..kahdenlaisesta opettajasta"), lähetyskoulunoppilas Paawo Huttunen („ulko- ja sisälähetyksestä"),, kansakoulunopettaja S.
Häkkinen („jäähyroäispuheen"). Pyhäkoulunopettaja Israel Tiitinen keskusteli lasten kanssa joulun merkityksestä. Kiertokoulun opettaja Emilia Korhonen lausui tilaisuuteen sopiman runon. Kanttori I. Wäänänen johti lasten laulua ja Wesannon sekakuoroa, joka myöskin hywäntahtoisesti awusti
iltamassa. Opettaja Juho Kuhmonen naisopettajien awustamana piti tar
jona wirmokkeita, joista puhdas tulo lisäsi yhdistyksen rahastoa. Kaikkien
mielestä oli iltama hymin onnistunut.
Pyhäkouluyhdistyksen Vuosijuhla ja lastenjuhla unetettiin
elokuun 13 p:nä kello 3 j. p. p. kirkossa ja kunnanhuoneen pihamaalla. Kirkossa saarnasi kansakoulunopettaja Juho Laitinen Mal. 3: 18 johdolla. Kuntahuoneen pihamaalla, joka oli tilaisuutta warten koiwuilla kaunistettu, puhuimat: kansakoulunopettaja Albert Laitinen („ Herra on läsnä"), pyhäkoulunopettaja Otto Kuhmonen („Nuorisolle"), ja allekirjoittauut M. Laitinen
(..rukouksen ja esirukouksen woima"). Lapset lauloiwat kanttorin johdolla
lähetysseuran toimittamasta pyhäkoulunlaulukirjasta laulut 10, 34, 40, 45,

tajan
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57 ja 79.

Taloudellisesta puolesta piti huolta ueiti M. Karlson. Tulos
oli edullinen pyhäkoulurahastolle, johon rahastoon myös kirkossa kolehti kannettiin. Huolimatta sateisesta ilmasta oli kansaa paljon kokoontunut, joka
todistaa, että tämmöiset juhlat omat suositutta.
Yhdistyksen waroilla on jokaiseen koulupiiriin tilattu „Pyhäkoululehti".
Samoin on jokaiseen piiriin ostettu wastailmestynyt „Opetusopas Pyhäkouluille.
Yhdistyksen rahatili osoittaa tuloja Smk. 127: 60 ja menoja Smk. 73: 20.
Näin on tämäkin wuosi kulunut hiljaisesti työskennellen, herraa kiittaen armollisesta awustaan, Häneltä anteeksipyytäen erehdykset ja puutteet
työssämme ja anoen Hänen siunaustaan Vastaisillekin toimillemme, koetamme
Vähäisillä rommillamme lasten hywäksi työskennellä.
Vesannolla 28 päimänä tammik. 1906.
M. Laitinen.

I. Wäänänen.
XI
Kertomus Sippolan seurakunnan pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta
w. 1905.
Pyhäkouluyhdistys on toiminut entisessä järjestyksessä. Opettajien hartoituskokouksia on pidetty joka toinen kuukausi, joissa on esiintynyt kaksi opettajaa,
toinen on käsitellyt päiwän tekstiä, toinen katkismusta ja muoroin Piplian
historia sekä kuwaopetusta. Kyminlaakson yhteinen kesäjuhla Vietettiin Sippolassa kesäkuun 29 p., johon tilaisuuteen oli saapunut kansaa kuin myöskin
puhujia hymin runsaasti läheltä että kaukaa. Mutten
esiintyi merimieslähetyksen saarnaja pastori M. Tarkkanen, jossa koottiin kolehti merimieslähetyksen hywäksi.
Yhdistys painatti 1,000 kappaletta pyhäkoulu malli-lauluja pyhäkoulujen tarpeeksi.
Yhdistyksen esimies rowasti A. O. Blomberg tarkasti pyhäkouluja niinkuin tapana on ollut ennenkin. Pyhäkoulua on pidetty 33 eri paikassa, jossa
opetti 90 opettajaa ja laosta on käynyt 1,000.
Wuoden kuluessa on johtokuntaan kuuluneet, rowasti A. D. Blomberg
puheenjohtajana, muut johtokunnan jäsenet orvat Amalia Paamola, Tuomas
Lonka, Tuomas Tapola, Johan Puhakka, Matti Turkia kirjurina, joka samalla
on rahastonhoitaja ja allekirjoittanut.
Kahta opettajaa, Anton Sutelaa ja Esa Toikanteria amusti yhdistys

muassa

Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikokoukseen Raumalle.

Rahaston tila osoittaa säästöä edelliseltä wuodelta 16 mk. 95 p. tuloja 72 mk. 63 p. jotka owat enimmäkseen Vapaehtoisia lahjoja. Menoja
15 mk. 20 p. Säästöä tulemaan tiliin 74 ml. 38 p.
Anton

Rausfi.

Kirjuri.
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XII.
Kertomus Orihweden Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m, 1905.
Muoden aikana on seurakunnassa työskennellyt 12 koulua koko muoden
ajan, joissa opettajia yhteensä on ollut 21. Niitä kouluja, jotka owat
muotta toimineet seka syystä tai toisesta lakanneet on ollut 6, ja niissä on opettajia toiminut 8. Lapsia koulussa on säännöllisesti käynyt koko muoden 230
ja epäsäännöllisesti käynyt 150 lasta. Opetusaineena on kouluissa ollut
aina päimän ewankeliumiteksti, luettu ja kerrottu kyselemällä, samoin raamatun historiaa ja katekismusta on käytetty, aina yksi kappale kerrallaan.
Opetuksen mällillä on laulettu pyhäkoulun laulukirjasta ja weisattu wirsiä.
Koulut aletaan ja päätetään rukouksella ja wirren weisuulla. Opettajien kehitykseksi on pidetty harjoituskokouksia kerran kuussa, joita johtaa papisto, niissä
on opettajat
mukaan kuulustelleet 3 kerrallaan, kuin myös tekstiä
on oikut: päimän emankeliumia, raamatun historiaa ja katekismusta.
Papiston puolelta korjataan siinä tapahtumat wirheet. Nämä kokoukset aletaan ja päätetään rukouksella.
Jhdistyksen toimikuntaan muoden kuluessa
omat kuuluneet seuraamat: Esimiehenä papit m. t. kirkkoherrat August Pukkila ja U. F. Wallenius, maraesimiehenä ja kirjurina I. A. lärminen, warakirjurina Tyyne Jussila. Pyhäkoulujuhla wietettiin 18/6, jossa pidettiin lastenjumalllnplllmelus ynnä muita hengellisiä puheita,- pastori Rob. Hernberg
antoi opettajille neumoja ja kehoituksia pyhäkoulun pitoon. Opetusta on pyhäkouluissa koetettu muodostaa enemmän hamainnolliseksi opetusmuodoksi.
Joulun aikana on pidetty lasten joulujuhlia, joihin lapset malmistawat itse
ohjelmia, laulua, kertomuksia y. m., ja onkin näistä juhlista huomattu suurta
innösiusta pyhäkouluasialle. Papiston puolelta näissä juhlissa annetaan henja ohjeita. Maamme yleisen pyhäkoulukokaukseen, joka pidetyhdistyksemme 6 jäsentä, matka
tiin Raumalla miime kesäkuussa, otti
ei ollut turha sillä uudistunein woimin palasimat taasen työhönsä. Suokoon
Herra, parhain johtajamme, että Vähäinenkin Jumalan Valtakunnan työ, mikä
pyhäkouluissa tehdään, tehtäisiin ilolla ja hartaudella, sillä uskollisuutta katsoo
hän, ei työtä puuttuwaista, wirwoittaa armohengellään työssänsä uupuwaista.
Niin toiwon nytkin alkamana wuotena että Herra siunaisi työtämme. Silloin
kun hän on itse johtamassa silloin
ei ole turha.
Rahamaroja yhdistykselle on koottu mapaa-ehtoisilla kolehdeilla, lukukinereillä ja lasten juhlissa, joten tili osoittaa

osan

ruuoronsa

osaa

se

se

se

seuraamaa.

Tili

Kolehtia
„

„

Orihweden Pyhäkouluyhdistyksen

maroista

31/i21905,

Menoja:

Tul oja:
kinkerillä

31: 29
22: 26

kirkossa

lastenjuhlissa
raamatun selityksissä
....

3: 75
4: 30

Opettajien

malle.

matkaraha

Nau-

40:

Pyhäkoululehdistä

15:

Postirahaa
Rahaa jää kassaan...:..

—:

Smk. 61: 60

Qrihwedellä tammikuun 31 päima 1906.
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XIII.
Kertomus Rautjiirwen pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1905.
„Tyydy minun armooni, sillä minun woimani on heikoissa mäkewä".
2 Kor. 12: 9.
Näiden Herran sanain totuuden olemme saaneet ihmeellisesti kokea,
sillä heikollakin moimilla tehty työmme pyhäloulun alalla on ollut siunaukseksi ja mennyt eteenpäin. Herran moima on ollut heikoissa mäkewä. Kiitos Hänelle armollisesta annistaan!
Työtä on jatkettu entisen tapaan. Pyhäkouluja on ollut toiminnassa
54. Niissä on työskennellyt 150 opettajaa ja käynyt yhteensä 803 lasta.
Pyhäkoulutarkastuksia on papisto ahkerasti pitänyt. Opettajille on edelleen
hankittu kirjallisuutta opettusawuksi ja kullekin pyhäloululle päimäkirja. Kirjastoon on tilattu Kodin Kuwaraamattu. Harjoitus-kokouksia opettajille on
papiston johdolla säännöllisesti pidetty kerran kuukaudessa. Sitäpaitsi on
joka kuukauden kolmantena lauantai-iltana pantu toimeen opettajien keskustelu- ja seurustelukokouksia. Niiden ohjelmaan on kuulunut jonkun opettajan pitämä hartauspuhe, keskustelua jostakin pyhäkoulualalle kuulumasta kysymyksestä. jonka papisto eli joku opettajista on ensin alustanut, yksi- ja
neliäänistä laulua ja lopuksi rukous.
Näihin kokouksiin, jotka owat olleet
erittäin siunattuja on ottanut
joka kerran noin 25 opettajaa ja
lukuinen joukko yhdistykseen kuulumattomia innokkaita kuulijoita. Keskustelu
kysymyksistä mainittakoon:
Rukouksen merkitys pyhäkoulutyössä.
Mitä waatimuksia on pyhäkoulun opettajalle ennen kaikkia asetettawa?
Miten pyhäkouluopettaja woipi waikuttaa pyhäkouluasian edistämiseksi.
Kuinka pyhäkouluopettajan tulee Valmistautua toimeensa?

osaa

Pyhäkouluopettajien kiusaukset.
Pyhäkouluopettajien keskinäinen rakkaus.
Pyhäkouluopettajien ja oppilasten keskinäinen suhde.

runsas

Minkätähden on pyhäkoulutyö erityisesti tärkeä? j. n. e.
Paljon hyötyä ja kehoitusta pyhäkoulutoiminnalle on ollut pyhäkoululehdistä, joita opettajat owat yhteensä tilanneet 50 Vuosikertaa.
Wiime kesänä Raumalla pidettyyn yleiseen pyhäkoulujuhlaan otti osaa
neljä yhdistyksemme jäsentä.
Rahaston tili osoittaa yhdistyksellä kuluneena wuonna olleen tuloja
96 mk.' 35 p. ja menoja 145 mk. 75 p. Säästöä siis täksi wuodeksi 6 mk. 62 p.
Jhdistyksen wuosijuhla wietettiin 26 päiwä kesäkuuta. Lasten laarnan piti kirkossa pastori Helle ja juhlasaarnan pastori U. Nordström. Juhlaa
jatkettiin iltapäiwällä, jolloin puhuiwat pastorit T. Hulkkonen ja Helle
sekä
pyhäkoulun opettajat Matti Pulkkinen ja Anna Lempinen. Innostuneena
laulettiin wälilla hengellisiä lauluja. Pyhäkoululapsia, lasten Vanhempia ja
pyhäkoulun ystäwiä oli 'runsaslukuisesti kokoontunut. Juhlan lopetti pastori
Nordström hartaalla rukouksella. Wirkein mielin erottiin, sillä tunsimme saaueemme uusia woimia kalliissa työssä Jeesuksen nimen kirkastamiseksi.
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..Herra
Ps. 126: 3.

on

suuria

Rautjärwellä

tehnyt meidän kohtaamme;

huhtikuun

siitä

me olemme

iloiset".

15 p:nä 1906,

Pyhätouluyhdistylsen puolesta

Aug.

Hämäläinen.

Teodor

Hulkkonen.

XIV.
Muutamia tietoja Tammelan— Forssan Pyhäkouluyhdistyksen toimin-

nasta wma 1905.

Kun oli saatu asianomainen wahwistus Tammela—Forssan pyhäkouluyhdistykselle pidettiin yhdistyksen toimintaa alustama kokous Tammelan
kirkossa elok. 2? pmä 1995. Kokouksessa kirjoitettiin ensin jäseniä yhdistykseen.
Valittiin sitten johtokunta johon tuliwat: Tammelan seurakunnan papit sekä
seuraamat seurakuntalaiset: Kondra Sundblom Kuusion kylästä, Kustaa 2Bal=
den Talsolan kylästä, loose Mäkinen Wieremän kylästä, Kalle Kiwistö Lammenrannasta, Oskar Lindberg' Forssan kylästä, Kalle Juhala Forssan kylästä, Kalle Koskinen Kydön kylästä, Viktor Saari Portaan Ojaisten kylästä
ja Oskar Reuna Linikkalan kylästä.. Täten walittu johtokunta piti sitten kokouksen syysk. 2 pmä 1905 Forssan rukoushuoneella. Kokouksessa oliwat
saapumilla rowasti N. I. Almark ja pastori S. Schöneman sekä seitsemän
johtokunnan jäsentä. Johtokunnan puheenjohtajaksi walittiin rowasti N. I.
Almark, Varapuheenjohtajaksi pastori S. Schöneman, rahastonhoitajaksi rautasormari K. Sundblom ja kirjuriksi seppä Kustaa Walden. Johtokunta laati
sitten
Tammela—Forssan pyhäkoulu piirijakoehdotuksen:
Imen piiri Forssa, 2men piiri Wiksberg, 3:mas piiri Kuhala ja Haudankorma, 4:jäs piiri Luukkala ja Lannnenranta, s:öes piiri Kuusto, Lunttiin ja Kytö, 6:des piiri Kaakjarwi ja lärwenpää, 7:mäs piiri Kalso, Wieremä ja Talso, B:sas piiri Kojon ja Wuolteen kartanot, 9:säs piiri Kojonkylä,
Ilwesoja ja Ahoniitty, 10:nes piiri Susikas, Torajärmi, Pikonkorpi, 11:tas
piiri Teuro ja Kuuslammi, 12:tas piiri Mustiala ja Myllykylä, 13:tu piiri
Tammela ja Hewoniemi, 14:ta piiri Kangas ja Hykkilä, 15:ta piiri Lungas
ja Pääjärmi, 16ita piiri Porras ja Ojainen, 17:ta piiri Saaren kartanon alue
ja Kaukola, 18:ta piiri Liesjärwi, 19:ta Walkeawiita. Letku ja Patamo, 20:nes
piiri Torro, 21men piiri Sukula, Talpio ja Häiwiä, 22:nm piiri Kallio ja

seuraaman

Riihiwalkama.
Kuhunkin edellämainituista piireistä walittiin pyhäkouluasiaa harrastawa henkilö piirimihekii, jonka on huolehdittawa pyhäkoulun pitämisestä piirissansa ja muista tämän asian yhteydessä olemista seikoista. Lukusioilla
on papisto teroittanut seurakuntalaisten mieliin pyhäkoulun tärkeyttä ja huolehtinut siitä että piireihin. on pyhäkouluopettajia walittu. Mikäli on kerin-

nyt on papisto myöskin, kiertäessään raamatunselityksiä pitämässä pitäjällä,
tarkastanut eri kulmakuntain pyhäkouluja.
Johtokunnan jäsen K, Kiwistö
on myöskin kiertänyt eri piireissä hartaushetkiä pitämässä ja tekemässä py-
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häkouluasiaa seurakunnassa tunnetuksi. Pyhäkoulun laulukirjana an käytetty
A. Keihäsen pyhäkoululaulukirjaa, mutta on pyhäkouluopettajille annettu iv>a =
paus tämän laulukirjan ja roirsikirjan ohella käyttää myöskin muita hengellisiä laulukirjoja.
Pyhäkouluja on pääasiallisesti koetettu muodostaa lasten hartaushetkiksi,
mutta, jos opettaja on
hywäksi ja tarpeelliseksi nähnyt, on hänellä myöskin ollut lupa läksyttää oppilaita.
Tässä pääasiallisemmat tiedot Tammela—Forssan Pyhäkouluyhdistyktoiminnasta muoden 1905 lyhyeltä toimintakaudelta, joka alkoi yhdistyksen
edellämainitulla alustamalla kokouksella Tammelan kirkossa elok. 27 p. 1905.

sen

sen

Tammela—Forssan

Pyhäkouluyhdistyksen puolesta:

N. I. Almarl.

S.

Schöneman.

XV..
Maaningan Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus
mintawuodelta 1995.

sen

ensimäiseltä

toi-

Äskettäin perustettu Pyhäkouluyhdistyksemme

sai sääntönsä roahmistesiis toimintamme ja mähäiset omat kykymme
toiwossa iloiten olemme kumminkin yhdistytsemme työn aloittaneet rukoillen sille Herralta siunausta ja luottain Hänen
apuunsa. Olemme makuutetut siitä, että Herra siunaten on mukana kaikessa
työssä, mitä main tehdään rakkaudesta Häneen, Hänen nimessään ja Hänen
Jhdistykiemme toimimiehiä onkin suuresti ilah»
Valtakuntansa hywäksi.
duttanut se myötätuntoisuus, minkä nuori yhdistyksemme on saanut osakseen
kaikkialla seurakunnassamme. Tahdomme nähdä siinä Jumalan Vastauksen
tuiksi

s 1905. Aiwan alussa on
ja woimamme, mutta

12/

rnkouksiimme. ,
Pyhäkouluja on muoden kuluessa ollut toimessa 33, joissa on opetta»
jana yhteensä 53 opettajaa ja lapsia noin 830.
Muutamia harjoituskokouksia on opettajien kanssa pidetty, mutta enimmäkseen olemme pitäneet n, s. keskustelu-kokouksia, joissa on keskusteltu pyhäkouluamme koskemista asioista, koetettu Virkistää ja herättää toisiamme,

luettu jokin työtämme walaisewa kirjoitus j. n. e. Kahden Viimeisen tällaikokouksen yhteyteen järjestettiin „Lasten jumalanpalwelus järjestys" nimisten lehtien mukainen lastenjumalanpalwelus.
yhdistyksen johtokuntaan owat kuuluneet: itseoikeutettuina seurakuntamme papisto, joka myös on toiminut esimiehenä, ja jäseninä: rouwat
Julia von Essen ja Elin Mantila, neiti Ilma Wallden ja kiertk. opett. Petter Koiwisto sekä tai. Jaakko Uksila: kirjurina kansak. opettajatar Tilda Örnberg ja rahastonhoitajana kansak. opettajatar Aliina Rantanen; tilintarkastajina talolliset Aaro Voutilainen ja Pekka Antikainen ja waramiehenä I.
Kyyhkynen.
yhdistyksemme tilit osoittamat muoden lopussa tuloja: 180 mk. 5?
penniä ja menoja 179 mk. 1? penniä.

sen
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, Jokaiseen kouluun on ostettu yksi kpl. seuraamia kirjoja: Lilius „Tapahtumia Kristillisen elämän alalta",- Hywärinen: »Käsikirja Pyhäkouluille";
Pyhäkouluyhdistyksen toimittamat: „Tekstinselitykset III:n wuosikerran eroankeliumeihin", Matka opas nuorille kristityille" ja Kaiserin Sallikaa: lasten
tulla minun tyköni".
Wuosijuhlamme mietettiin heinäkuun 9 päiroänä. Osanotto siihen oli
(noin 2,500, joista lapsia 900).
Pyhäkoulutyöt olemme koettaneet ohjata ja järjestää siihen suuntaan,
että pyhäkoulusta ennen kaikkea muodostuisi lapsille hartaushetki. Siinä
tarkoituksessa on yhdistyksen roaroilla hankittu lapsille Lasten jumalan palruelus järjestys" nimiset lehtiset ja nyt ensimäistä rouosikertaa warten Kaiserin Lasten postilla.
Maaningalla 29 p:nä tammikuuta 1906.
„

„

runsas

„

Armas Rofchier.

Tilda Örnberg.

Ihdißtykfen lirjuri.

XVI
Kertomus Piikkiön Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta 1905.
Kuten tunnettua on, perustettiin Piikkiön pyhäkoululasten manhempain
toiroomuksia seuraten marsinainen yhdistys, jonka tarkoituksena on „edistää
kristillistä elämää lasten keskuudessa", toimeenpanemalla pyhäkouluja niin
.moneen lukulahkoon kuin suinkin sekä ainakin kerran kuukaudessa kokoontua
pitämään yhteistä lasten jumalanpalwelusta. Tätä tuumaa allekirjoittanut
jo pitemmän aikaa oli miettinyt ja todellisuudeksi
täytyi pukeutua. Osaksi
kirkkokuulutuksen kautta, osaksi myös uutisten muodossa paikkakunnallamme
enimmän leminneessä sanomalehdissä asiasta ilmoitettua, noudatti koko lukuisa joukko seurakuntalaisia noin 100 henkeä kutsua, joten lasten wanhempain kanssa pidetyssä neuruottelukoko uksessa Piikkiön ka nsakoulussa maaliskuun 11 p:nä 1905 mottiin perustaa Pyhäkouluyhdistys Piikkiöön.
Kokouksessa walittiin ja valtuutettiin allekirjottanut hakemaan sääntöehdotukselle, jonka olin laatinut ja jonka kokous yksimielisesti hywäksyi,
Suomen Ero. Luth. Pyhäkouluyhdistyksen Toimikunnalta mahmistusta. EHdotus hywäksyttiin huhtikuun 18 p:nä ja annettiin tieto siitä pyhäkouluopettajien kokouksessa toukokuun 21 p:nä 1905, jolloin Piikkiön pyhäkouluyhdistys piti ensimmäisen kokouksensa kunnan huoneella ja jolloin pyhäkoulut roarpaikassa. Läsnä oli
sinaisesti ulotettiin lastenjumalanpalmeluksella
60 lasta ja 20 seurakuntalaista. Tällöin keskusteltiin myös mihin lukulahkoihin woitaisiin saada pyhäkouluja, halukkaita opettajawaimia oli saataroissa ja päätettiin amata seuraamat pyhäkoulut:
1.) Kirkonkylän kuntahuo
e e n, jossa opettajina toimiwat jumal. op. yliopp. Juho Tuominen ja neiti Signe Kahiluoto.
Toisi-

sen

samassa

nees
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myös yliopp. W. Kahiluoto ja kansakoulunopettaja Isak Tamminen.
Lapsia oli 35,
2.) Rungon kylän Piikk i I ä n tila l l e, missä opettajina
työskenteliwät ent. lastenopettajatar rouwa Ida Wallin ja neiti Edith Malm,
Lapsia käwi 44.
3,) Hepojoen Juuttaalle. Opettajina neidet Helga Muoriin
ja Tilda Uusitorppa. Lapsia 44.
4.) Kuurnapa ä n W ähä talo n, jossa neiti Matilda Liuskala
john 20 lasta. '
5.) ,Wiuk k a l o n Pak a n torppaan, missä kirkonwahtimestari
Gustaf Backman opasti 30 lasta.
6.) Niemen Hiirsu n d i i n, jossa neiti Aliina Gustafsson opetti
20 lasta.
Kaikkiaan käytti 19 3 lasta hywäk e e n pyhäkoulun ta r»
jom a a hartautta. Kun Piikkiössä mähintäin on 280 kouluijässä olewaa lasta, niin möisi toimoa, että pyhäkoulua käyneiden luku olisi korkeampi.
Kuitenkin kiitos ja kunnia tästäkin yksin sille Herralle, joka moi lisätä yh=>
distyksemme mähäistä ystäwäpiiria ja awata ihmismielet Jumalan maltakunnan asialle!
Kaikissa kouluissa on läpikäyty ewankeliumia Luukaan mukaan lurout
I—lB,1 —18, josta jatketaan.
Lasten jumalanpal ro e I u k i a on pidetty:
8 /i, 12/s, 23A, 21
/ kuntahuoneessa, 2V6 Hirsimäellä, "/?, 18/t, 13/8 , 4 /9
ncicm

s
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s

s

,

/i2, »Aa kirkossa.
Lasten lukumäärä on maihdellut 40 —160 wälillä. Kaikissa näissä

tilaisuuksissa

on allekirjoittanut seurannut Eero Hywärisen käsikirjassa esitettyä liturgiaa ja pitänyt la s i
aar n a n joko esittämässä tai joskus myös kyselemässä muodossa joko päimän tekstiä seuraamalla tai mapaasti walittua. Erityisesti merkittäköön kirkkomme „Fredrikin" 150 muotinimipäiwä juhlan ( 18/i) johdosta pidetty.juhlajumalanpalmelusm lapsiakin marten, jolloin heille saarnasi opettaja Kaarlo Rahikainen Helsingistä, Ps, 34, 12—19 johdolla. ,
Samoin 3: n a rukousp ä i m n n ä elokuun 13 p:na pidettiin
erityinen pyhäkoulujuhla kirkossa, jossa
piti allekirjoittanut Mark. 10,
13—16 mukaan. Kun mainittuna' pmä oli kolkko ilma, niin kokoonnuttiin
iltapuolellakin kirkkoon, jolloin pastori G. Rosendahl Halikosta, puhui lapsille,
käyttäen tekstinä Math. 8, 23—27. Kirkkoherra Teodor von Pfaler, Turusta
kertoi tytöstä, joka poimi sanankultajywiä itselleen, kehoittaen pieniä kuulijoitaan
tekemään samoin. Lopuksi seurakuntamnie kirkkoherra I. W. Ahlroos puhui
1 loh. 4, 4 —6 johdolla ja
jälkeen palasi kukin kotiinsa.
Yhdistyksen kokouksia on pidetty 2 V5 , 16/ 7, 13/ s, 4 /g, 28/i2, joissa
on annettu ohjeita pyhäkoulutyöhön ja pidetty keskinäistä hartautta. Näissä
on allekirjoittanut johtanut keskusteluja muissa paitsi 28/i2, pidetyssä kokouksessa,
jossa pastori Rob. hernderg oli esimiehenä ja lausui sydämmellisiä lohdutuksen
ja kehoituksen sanoja meille, pyhäkouluntyöntekijöille Piikkiössä, jotta edeskinpain,

ens

sen

saarnan

sen
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turnmamalla Jumalaan, ajaisimme asiatamme palawammalla ratkaudella ja
entistä suuremmalla innolla.
Nhdist y k e n sisäisiä asioita hoitaa johtokunta, johon itseoikeutettuna esimiehenä kuuluu seurakuunan kirkkohra I. W. Ah b
ro o s ja muina jäseninä- jumal, op, yliopp. Juho Tuominen mara»
esimiehenä, sihteerinä ja rahaZtonhoijana. opettajattaret Ida Wallin, Edith
äßalm, Helga Wuorila, kirkonwahtimestari Gustaf Backman ja Tilda Uusitorppa, warajäseninä oruat Tilda Liuskala ja Aliina GustafLson.
Rahaw a r o j a yhdiätyksellä ei juuri ole, sillä pyhäkoulujuhlista ( 13/s)
kerääntyi kolehtia waan 5 mkk a a 67 p:niä tuloksi wuodelle 1905, mutta
menoja on ollut siksi paljon kirjojen ostosta ja opeiULwälineiden hantkimifista, jotta yhdistyksemme on melassa rahastonhoitajalle Vähintäin 25 markkaa.
Pyhäkoulu kirjasto on päätetty perustaa, jotta lapset ja opettajat moiwat saada sopimaa kirjallisuutta lukeakseen. Siinä on wasta noin
3 5 nidosta eikä moida awata lainauksille ennenkuin ruähittäin on saatu
50 tai 60 nidosta. Jospa Herra pian tulisi amullaan edistämään tätäkin puutetta!
Jäsenmaksuja ei ole koottu wuodelta 1905, kun jäseninä on ainoastaan pyhäkoulunopettajia, joilla muutenkin on uhrauksia asian puolesta.
Jäseniä on kaikkiaan wasta 12.
. Aiwan mitätön on todellinen harrastus seurakunnan puolelta
pyhäkouluakaan nähden ollut. loll'ei sitä juuri wihata, niin ei
hywaksi
ropoakaan uhrata. Rohkenen ehdottaa, että seurakunta ed e s 5 0 ma rkalla
kannattaisi pyhäkoulu-tirjastomnie kartuttamistä. Eikö kirkonkokous rooisi tuollaista päätöstä tehdä? Onhan asia
armoinen, että
harkitsemista sietää.
Lopuksi: Jumala itse siunatkoon tätä sinapin siementä kaswamaan
suureksi pimksi! Math. 13, 32.

s

sen

sen

se

Piikkiössä, tammikuun 30 p:nä 1906.

Juho Tuominen.
XVII.
Kertomus Kuopion kaupungin Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1905.
Jo pidemmän aikaa on paikkakunnallamme tehty pyhäkoulutyötä, mutta
huhtik. 17 päiwäuä w. 1905 päättiwät kaupunkimme pyhäkouluopettajat ja
muutamat muut asianharrastajat järjestetyn pyhäkoulutyön helpoittamiseksi
perustaa pyhäkouluyhdistyksen, joka haaraosastona liittyisi Suomen ewankelisluterilaiseen Pyhäkouluyhdistykseen, Samalla laadittiin myös säännöt, joiden perustuksella pääyhdistyksen toimikunta Helsingissä toukok. 12 p. hywäksyi yhdistyksemme mainitun yhdistyksen haaraosastoksi.
Stinnuntaina toukokuun 21 päiwänä iltajumalanpalmeluksen jälestä pi°
dettiin yhdistyksemme ensimäinen kokous, jossa rualittiin toimikunta hoitamaan
yhdistyksen asioita. Siihen tuliwat kuulumaan kaikki seurakunnan papit sekä
7 muuta yhdistyksen jäsentä, nimittäin lehtori Kantele sekä pyhäkaulunopettajat Vudden, Gummerus, Huttunen, Lindfors, Pitkänen ja Vepsäläinen.
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Tilien tarkastajiksi walittiin samalla, johtaja Zidbäck ja neiti Asehan ja waratarkastajiksi pyhakouluupettajat Pulkkinen ja Happonen,
Ensnnäisessä kokouksessaan toukok. 22 p. walitsi toimikunta esimiehetseen pastori I. Mustakallion, wamesimieheksi pastori I, Wallinin, rahaslonhoitajaksi neiti E. Vuddenin, kirjastonhoitajaksi neiti I, Gummeruksen ja
hänelle apulaiseksi herra M, Lindforsin sekä kirjuriksi I. Vepsäläisen,
Pyhäkoulua on lukukausien aikana pidetty joka sunnuntai kansakouluhuoneissa, jotka kansakoulun johtokunta kaupunkimme Valtuusmiesten suosiollisella myöntymyksellä on luowuttanut tähän tarkoitukseen, sekä lastentarhalla!
kesällä kirkossa. Niissä on wuoden kuluessa toiminut 30 opettajaa, ja lapsia on käynyt säännöllisesti 528 ja wähemmän säännöllisesti 174. Kesäaikana oli opettajain ja lasten lukumäärä pienempi.
Tekstinselityskokouksia on pidetty lukukauden aikana keskiwiikko ja tesäilä torstai-ilwina kilo 7 9. Niitä johtamassa on ollut useimmin yhdistykesimies, pastori I. Mustakallio, joskus joku muu seurakunnan pappi.
Niissä on joku pyhäkouluopettaja pohjustanut
pyhänä esitettäwän tekstin.
Kuluneena wuotena käwimme melkein läpi Luukaan emänkeliumin.
Pohjustuksen perästä on kokousta johtama pastori puhunut
tekstin johdosta. Läsnä olemat opettajat omat myös lausuneet ajatuksiaan
ja tekstistä saamiaan opetuksia. Wälillä, samoinkuin alussa ja lopussa, on
laulettu pyhäkoululauluja. Joskus on tekstin selityksessä käytetty kyselemä

sen

seuraamana

opetustapaa.

Jhdistyksemme pieni kirjasto sisältää pyhäkouluopetuksessa tarpeellista
kirjallisuutta.
Jhdistyksen Maroilla on hankittu Uusia Testamenttia ja Pyhäkoulun laulukirjoja, joita alennetulla hinnalla, joskus hyminkin haimalla,
on myyty lapsille. Joka kuukausi an kulienkin opettajalle ilmaiseksi jaettu
Pyhäkoululehti ja jokaiselle lapselle joko Lasten Pyhäkoululehti tahi Aamurusko.
Helatorstaina tehtiin kaikkien pyhäkoululasten kanssa kämelyretki Puijon rinteelle, jossa pidettiin lapsille pieniä hartauspuheita ja laulettiin pyhäkoululauluja.
Joulujuhlaa mietimme joulukuun 18 p, kirkossa, jossa alttarin eteen laitettu joulukuusi monine kynttilöineen puhui pienokaisille maltawasti malon juhlasta. Lasten saarnan, Joulukertomuksen, ,mirsien ja laulujen Vaihdellessa kului ilta, ja ilomielellä riensiwät lapsukaiset kotiinsa, Lasten Pyhäkoululehti kädessä nauttimaan joululoman lepoa ja rauhaa.
Jhdistyksen rahawarojen tili näyttää wiime muonna olleen tuloja
782: 58, menoja 277: 17, joten säästöä tälle muodelle on 505: 58.
Suurin
tulosta on karttunut jäsenmaksuista, sillä yhdistykseemme
on liittynyt kaikkian 84 henkilöä, joista monet omat uhranneet mäkinaisen
jäsenen maksun 10 mk. Monet omat antaneet enemmänkin, jopa 50:kin mk.
Jhdistyksen maroja on enimmin käytetty Pyhäkoullilehtien hankkimiseen, joita
on lapsille tilattu 400 kp. ja maksaneet kaikkiaan 156 mk. Uusia testamenttia ja laulukirjoja on ostettu kaikkiaan 4? mk. 63 p. edestä.
Rahaston tilit omat tarkastetut ja muistutuksetta hymäksytyt.
Herra, joka on rikas kaikkia, kohtaan, jotka Häntä rukoilemat, antakoon
siunauksen työllemme!
Toimikunnan puolesta:
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XVIII.
Eriijiirwen Pyhäkouluyhdistyksen wuosikertamus wuodelta 1905.
Hyruä on Herraa kiittää, weisata kiitosta sinun nimelles sinä kaikkein
ylimmäinen, aamulla julistaa sinun armoas ja ehtoolla sinun totuuttasi.
Marinaan onkin Herran armo joka aamu uusi ja hänen
ja totunaina
mitä
ja
luja
tekee,
on
sillä
wahwa
sillä
hän
tahtoo
hän
hänen
tensa
tahtonsa on hywä ja pyhä. Sen tähden hän kehoittaa ja opettaa meitä pysymään hänen totuudessansa. Ja jos me myös Hänen totuudessansa mäellämme,
tuntea kuinka Herra on armollinen ja laupias. Silniin silloin me
loin
muistaa kuinka suloinen ja rakas hän on. Ja tätä Herran ax=
rnoa ja rakkautta todistaa se työ maikka
heikkoudessa sitä olemme
koettaneet nimittäin pyhäkoulua edistää ja wireillä pitää, sillä jo kaksikymmentä wuotta on pyhäkoulu Herran armosta saanut seurakunnassamme
työskennellä niin että Huhtikuun 23 pannana kokoontuiwat pyhäkoulun opettajat kansakoululle keskustelemaan pyhäkouluyhdistyksen perustamisesta
kuntaamme, joka myös yksimielisesti päätettiin haaraosastona liittyä Suomen
Ewankelis-Lutecrilaiseen Pyhäkouluyhdistykseen. Näin asian aikaansaamiseksi
hankittiin säännöt, jotka sittemmin lähetettiin pääyhdistyksen toimikunnalle,
joka sitten kokouksessaan 13 p:nä toukokuuta hywäksyi ne. Samassa kokoukmalittiin johtokunnan jäsenet, johon timluimat seuraamat henkilöt: puheenjohtajana Viktor Ahonen, rahastonhoitajana Viktor Kärki ja kirjuriksi
Manta Ekman, Heikki Honkanen, Käarl Lindroos, Kustaa Hakala, Olka
Päärnä, Olka Kallio, Alma Erola ja Manti Kauppinen, kaikki pyhäkoulunopettajia, jotka samalla omat ruapaat jäsenmaksusta.
Pyhäkouluja on seurakunnassamme 8, niissä toimii 11 opettajaa ja
lapsia on käynyt yhteensä 149. Pyhäkoulua on pidetty toisin paikoin läpi
wuoden. Pyhäkoulut omat järjestetyt lasten hartaushetkiksi meisuulla, rukouksella ja päiwän ewankeliumitekstin käsittelemisellä. Opetusaineena on ollut
raamatun historia, wirret ja katekismus.
Kaikki pyhäkoulut on Pastorimme K. O. Laurila käynyt tarkastamassa
kesän ajalla, joissa tilaisuuksissa on antanut muro-oja ja kehotuksia sekä pitänyt hartaushetkiä hywällä innokkaisuudella, joissa on koottn kolehti pyhäkönlukirjaston hywäksi, joten onkin saatu joka koululle Opas sunnuntaikoulun
opettajille M. Erikson'in kirjoittama.
Rahamaroja on wapaaehtoisilla kolehdeilla koottu kirkossa ja hartaushetkillä yhteensä 23 mk. 76 pmiä ja jäsenmaksua 50 pmiä yhteensä 24 mk.
26 pmiä.
Menoja kirjain ostamiseen 23 mk. 25 pnä, joten jäi säästöön ro. 1906
1 mk. 1 p:ni.
Näin ollen on hywä kiittää Herraa, joka on auttanut ja siunannut
tätä hänen kallista työtänsä pienokaistemme keskuudessa, Hänelle olkoon kiitos ja kunnia ijankaikkisesta ijankaikkiseen.
Eräjärwellä 24 päimä tammikuuta 1906.
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Nykyaika on Suomessa edistyksen aikakausi. Kaikilla elämän ja toiminnan aloilla waaditaan parannuksia. Kristillinen elämä, kristinuskon opetus ja kirkko omat myös ajan Vaatimusten mukaan keyitettämät ja parannettaryat. Emme tälläkään alalla saa tyytymäisinä tähän asti saamutettuun
tulokseen lyöttäytyä toimettomuuteen, maan eteenpäin on pyrittäwä suurempaa
täydellisyyttä kohti.
Nykyaikana pyrkiwät laajat kerrokset kansastamme, etenkin työkansa kaupungeissa ja tehdaspaloissa sekä osaksi maalaiswäestökin, irtaantumaan kristinuskosta ja kirkosta. Kirkollinen sisälähetystyö, joka tähän asti on saanut
werrattain mähän kannatusta ja tunnustusta kansassamme, tulee tästä lähin
olemaan kirkon tärkeimpiä toimintamuotoja, jonka kautta kirkko koettaa sisälli»
wakaumuksen tiellä jälleen palauttaa luopiot yhteyteensä. Mutta eimät
ainoastaan täysi-ikäiset, waan lapsetkin owat tänä luopumisen aikana waa°
Tunnettu asia on miten esim. sosiaalidemokraatit monasti koettamat
herättää tapsissakin wihaa ja epäluuloa uskontoa ja kirkkoa mastaan. Sisälähetys on tässäkin suhteessa ryhtywä tarmokkaaseen toimeen kootuksensa pyolemat lapset jällen Jumalan
hätoulutoimen kautta nämä eksytyksen
sanan ääreen. Menestyäksensä tässä tärkeässä tehtäwässä on pyhäkoulu niin
järjestettämä ja kehitettäwä, että
kykenee wetämään lapset puoleensa sekä
tyydyttämään heidän hengelliset tarpeensa. Löytyy wielä meidän aikanamme
joitakuita pyhäkoulun ystäwiä, jotka eimät sallisi marsinkaan maaseudulla mitään muutosta pyhäkoulutyössä tapahtuman. Heidän mielestään omat olosuhteet maalla wielä sellaiset, että pyhäkoulu on edelleen pidettäwä pääasia!lisesti luku kouluna. Seuraus tästä on ollut, että pyhäkoulu monin paitkoin on jäänyt pelkäksi lukukouluksi, jossa toisinaan ainoastaan mirren meisu
ja rukous muistuttamat hartaushetkestä. Tästä johtuu se yleinen walitus,
että kansakoululapset ylenkatsomat pyhäkoulujamme eiwätkä tahdo niissä käydä.
Oli tosin aika, jolloin marsin suuri
kansamme lapsista ei ollut tilaisuus
dessa käyttämään hywäkseen warsinaista kouluopetusta ja jolloin pyhäkoulu
paikottain oli ainoa koulu, jossa he saiwat ensimmäiset alkeet sisä- ja ulkolumussa, mutta aika on useimmissa osissa maatamme ollut ja mennyt. Pyhäkoulutoimikin on muodostuma ajan Vaatimusten mukaan. Jos siinä ei
sallita parannuksia ja muutoksia, niin tämä toimi pian pysähtyy kehityksessään
ja sellaisena
ei enää moi tarkoitustaan täyttää, waan on tarpeettomana
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Miten on sitten pyhäkoulu kehittywä enemmän tarkoitustaan wastaaNiin järjestettynä kuin pyhäkoulutoimi on tähän asti ollut etenkin
liian wähän ottanut huomioon pienten, kehittymättömien
maaseudulla, on
lasten hengellisiä tarpeita. Tämän puutteen oruat osaksi korwanneet kirkollikouluajasta on omisset pikkulasten koulut eli kiertokoulut, joissa suurin
tettil uskonnon-opetukselle, Mutta tämä tuki otetaan tulewaisuudessa pyhäkoulusta, jos waltio perustaa itselleen omat, kunnalliset pikkulasten koulut,
jotka mähitellen olosuhteitten pakosta työntämät kirkolliset koulut syrjään.
Näissä rualtion penistamissa kouluissa arwatenkin tullaan antamaan uskon»
non opetukselle wähemmän tunteja kuin kirkollisissa pikkulasten kouluissa.
Miten on silloin näihin uusiin olosuhteisiin nähden pyhäkoulutyö järjestettäwä?
Aikaamme ja
waatimuksiamme emme ensinkään tunne, jos me pysyen wanhalla kannallamme maitamme: „pyhäkoulu on nyt jos koskaan olema lukukouluna Valmistamassa lapsia rippikoulua marten". Se on kyllä totta, että pyhäkoulun tehtämä on Valmistaa lapsia rippikouluun, mutta huonosti pelkkänä lukukouluna lapsia Valmistaa. Se Valmistaa heitä silloin main rippikoulun tutkintoa Varten. Mutta tämä ei suinkaan woi olla pyhäkoulun päätarkoitus. Pyhäkoulu tahtoo enemnmn olla kasluatuslaitos kuin oppilaitos. Oppilaitoksia on
runsaasti, mutta mähän on meillä
ja Hengen Vaikutuksella pyrkii pyhäkoulu
kaswatuslaitoksia. Jumalan
kasVllttamaan lapsista kristillisiä luonteita, joilla ei ole ainoastaan
Jumalan sanan tietoa maan myöskin jumalisuuden woimaa. Tämän tarkoituksensa koettaa pyhäkoulu saawuttaa erittäin muodostumalla Hart au st oimituks e k i.
Nyt kysytään: miten on olewia oloja huomioon ottaen pyhäkoulutyö
järjestettäwä niin, että
hartaushetken muodossa woi pysywaisesti waikuttaa
lapsiin ja tuottaa mahdollisimman
siunauksen? Vastaus kuuluu:
hartaustoimitus on tehtämä elähyttäwäksi, lapsitajuiseksi ja Vaihtelemaksi,' ja
pienemmille lapsille on annettawa erityinen heidän kehittymättömään tilaansa
nähden erittäin yksinkertainen ja hawannollinen opetus Jumalan sanassa, niin
että heidänkin hengelliset terpeensa tulewat tyydytetyiksi.
Ihminen on alituisen kehityksen alaisena kehdosta hautaan asti. StuU
lakin kehitysasteella on ihmisellä erilainen kyky tehdä hawaintoja ja mastaanottaa Vaikutuksia. Tämä kyky on siis toinen pienissä lapsissa kuin suuremmissä lapsissa, koska he omat eri kehitysasteella. Pienet lapset tuleVat pykodeistaan, moni lapsi malitettawasti sellaisesta kodista,
häkuuluun
eiwätkä kerro
jovsa Vanhemmat tuskin koskaan miljelewät Jumalan
lapsilleen Jeesuksesta, kuin sitä mastoin suuremmat lapset tuomat tawallisesti
arkikoulusta mukanaan pyhäkouluun tietoja Jumalan Valtakunnan asioista.
Sitä paitsi on pienempien lasten ymmärrys ja hamaintokyky luonnollisesti
Vähemmin kehittynyt Enin suurempien. Jos nyt suuremmat ja pienemmäi
lapset opetetaan yhdessä, niinkuin on tapana useinimissa pyhäkouluissa maaseudulla, saamat pienet lapset kuulla paljon sellaista, jota eiwät woi ymmärmonasti heitää, ja jos he jotain opetuksesta ymmärtäisiwätkin, painuu
dän mieleensä niin hämäränä ja hajanaisena, ettei heillä siitä juuri sanottamaa
hyötyä ole. Vaatimathan jo apostolitkin että Jumalan
opetus on
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sowitettawa ihmisen kehityskannan mukaan. Niinpä sanotaan 1 Rov. 3: 12:
»Rakkaat weljet, en minä taitanut teille puhua niinkuin hengellisille, waan
niinkuin lapsille Kristuksessa. Rieskan minä olen teille juoda
antanut, ja en ruokaa, sillä ette sitä ruielä maineet, ja ette wielä nytkään
mm". Ia Heprcalaisepistolan 5 I. 13—14 ro. sanoo apostoli: „Sillä jolle
roielää rieskaa pitää annettaman, se on harjoittamaton manhurskauden sanaan: sillä hän on lapsi. Mutta täydellisten sopii roahma ruoka".
Näiden Jumalan sanain perustuksella tulee meidän siis somittaa ope°
tuksen pyhäkoulussakin lasten eri kehityskannan mukaan.

Pyhäkoululapset omat
jaettaroat ainakin kahteen eri ryhmään eli osastoon. Pienimmät,
airoan oppimattomat lapset muodostamat alaosaston ja lukutaidossa enemmän
tai wähemmän perehtyneet lapset muodostamat yläosaston.
Toimituksen
alussa, mirren weisuun ja rukouksen aikana omat kaikki lapset yhdessä, roasta
sitten kun roarsinainen opetus alkaa, ryhmittymät lapset opettajansa kanssa
eri osastoihin. Sen jälkeen alkaa opetus molemmilla osastoilla. Jlä
tolla tutkii pyhäkouluopettaja lastensa kanssa sunnuntaipäiroän emankeliumitekstiä. Mikä on sitten alaosaston opettajan tehtämä?
Hänen lapsilla ei ole paljoakaan tietoja Jumalasta ja hänen sanastaan.
Heillä on sitä paitse wielä sangen rajoitettu käsityskykykin, sentähden on heidän
kanssaan alettawa airoan alusta. Heille on opetettawa ensinimäiset alkeet Jumalan
sanasta. Se ei moi tapahtua tamaus- ja sisälukuharjoitusten kautta, sillä sen kautta
muuttuu pyhäkoulu arkikoulun tapaiseksi, hartaus menetetään ja lasten sielut
jäämät ilman hengellistä ramintoa. Tämä maltetaan, jos opetus tapahtuu
suullisen kertomisen muodossa. Te edellyttää, että opettaja on fotona walmistautunut wapaasti ilman kirjaa kertomaan raamatullisen tapahtuman. Sen kerrottuaan alkaa opettaja kysellä lapsilta kertomuksensa johdosta. Lapset kuulemat mielellään kertomuksia. Pyhän raamatun yksinkertai»
set ja mieltä ylentäwät kertomukset painumat erittäin symääli lasten mieliin
herättäen niissä pyhiä ajatuksia ja tunteita. Mutta maikkapa raamatullinen
tapahtuma olisikin kuinka eläwästi ja yksinkertaisesti tahansa lapsille kerrottuna,
niin jää sittenkin usein moni asia lapsille epäselwäksi ja himmeäksi siitä syystä
että pienet lapset omat roielä hyroin kehittymättömällä kannalla ja tarwitsewat asioita tajutuksensa hamainnon wälitystä.
Qiwaltaen tämän on jo
paikassa koetettu saada uskonnonopetuksen pienemmille lapsille niin
hamannolliseksi kuin mahdollista käyttämällä opetuswälineinä raamatutlisiä kuro ia. Maassamme ilmestyneistä raamatullisista kumasarjoista, jotka
someltuwat opetuswälineiksi, mainittakoon tämän yhteydessä Suomen ew.
luth. Pyhäkouluyhdistyksen kustantama kumasarja, josta useammat kuroat omat
jäljennöksiä Schnorr von Carolsfeldin kumasarjasta, sisältäen 16 kuroaa Wanhasta testamentista ja 24 kuwaa Uudesta testamentista, opetusopillisesti
järjestettyinä
tapaan kuin Kaisersroerthin koulukuroaraamattu. Kuwasarjaan löytyy myös selityskirja, saksan kielestä suomennettuna nimeltä
Ranke: „Lapsen ensimmäinen opetus Jumalan sanassa".
Tästä opaskirjasta otettakoon tähän muutamat tärkeimmät kohdat, jotka neuwowat miten raamatulliset kumat omat opetuksessa käytettäwät.
„Kuwaa
liitäessä kiinnittäköön opettaja alati lasten huomion osottamaansa kuwaan.
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Sowittakoon hän myös aina kysymyksensä sen huomion mukaan, jonka lapset
omat tumasta saaneet; mitä lapset eiwät kuwasta wälittömästi moi huomata,
sen tulee opettajan Vähitellen heille kertoa, antaen lasten sittemmin kerrata

saa

olla yksistään hasen, minkä hän heille on selittänyt. Kumien selitys ei
pitää ennen kaikkea olla warsinaista uskonnonwaintoopetusta, maan
o. kumien selittämisessä kumahtakoon opettaja liian paljon kiinnitopetusta
tämästä lasten huomiota kumussa olemien tiineiden ja henkilöiden ulkonäköön,
maan muistakoon hän aina että tänkaltaiseen uskonnonopetukseen wälttämättömästi kuuluu että raamatulliset tapaukset saamat siinä etusijan".
Jumalan Valtakunnan työ pienten lasten keskuudessa onkin hywin fii;
töllistä ja runsasta siunausta tuottamaa, sillä heillä on usein paljon suurempi
oppimisen halu kuin Varttuneemmilla lapsilla. Synti ei ole wielä saanut mr
mella heitä siihen määrään, että heidän sydämissään olisi syntynyt wasten
mielisyyttä ja Välinpitämättömyyttä hengellisiin asioihin nähden, niinkuin rno=
nen
lapsen laita jo on. Miten halukkaasti ja suurella tarkkaamaisuudella pieni lapsi kuulee raamatullisia kertomuksia kerrottaman huomaa
siitäkin, ettei hän tyydy aina siihen, että opettaja kyselee häneltä, maan silloin
tällöin tekee lapsikin opettajalle kysymyksiä. Ia tässä tapauksessa tulee opettajan oiottaa taitoa ja ymmärtäwäisyyttä, ettei hän jättämällä lapsen kysyoimyksen mustauksetta kuolettaisi lapsen oppimisen halua, maan ohjaisi
keaan suuntaan.
Välttämätön menestyksen ehto on tässä suhteessa se että opettaja nauttii pienten lasten luottamusta. Rakkaus, osoitettu ei ainoastaan
sanoilla maan myöskin työllä ja toimella, tuottaa luottamusta. Äidillä on
suuri waikutusmalta omaan lapseensa syystä että hän niin monilla rakkauden
osoituksilla un saawuttanut lapsensa rajattoman luottamuksen. Mutta ennen
kaikkea tulee meidän tässä suhteessa oppia suuresta lasten ystäwästa leesuksesta. Noidaksensa siunata lapsia, jotka tuotiin hänen tykönsä, oli hänen ensin herättämä heissä luottamusta itseensä. Lasten luottamuksen sai hän ottumalla heidät syliinsä ja laskemalla kätensä heidän päällensä. Tämä teko
osuttaa miten sydämellisesti Jeesus rakastaa lapsia. Se muistutti myös lapsia heidän Vanhemmistaan ja herätti heissä siten luottamusta lesuksecn. että
hän oli heidän todellinen ystämänsä Jos pyhäkouluopettaja, seuraten Jeesuksen esimerkkiä, kohtelee pieniä lapsia tällaisella rakkaudella ja hellyydellä,
«muuntumat Varmaan lasten sydämet luottamuksella Vastaanottamaan ne
kalliit totuuden siemenet, jotka opettaja sirottelee niihin. Mutta mencstyminen edellyttää että pyhäkouluopettaja on ollut Jeesuksen luona
o. wiettänyt rukouksen elämää Vapahtajansa kanssa. Kuta ahkerammin hän sitä harjoittaa sitä elämämmin hän moi puhua hänestä lapsille.
Äidillä un tamallisesti enempi tilaisuutta ja kykyä kuin isällä waikuttaa etenkin pienempiin lapsiinsa. Samoin omat usein kristill ismi e I iset naiset sopimimmat opettamaa n pyhäkoulussasi en e mpi ä lapsia. Mutta syy minkatäden äiti niin hywin moi puhutella
ja johtaa pientä lastaan on
että hän tarkoin seuraamalla lastaan ja
kehitystä aina
syntymisestä asti, niin perin pohjin tuntee lapsensa ja lapturpeet. Samoin tulee pyhäkouluopettajankin pyrkiä tutustumaan jok'-
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ainoaan pyhäkoululapseensa. Hänen on opittawa tuntemaan lapsen mielenlaatu, koti elämä, hänen ilonsa,
ja lempiharrastuksensa. Tähän maaditaan opettajan puolelta ei ainoastaan lapsellista mielialaa ja ahkeraa rukousta, maan myös ajan ja waiwan uhraamista. Sitä paitsi on opettajille

surunsa

tilaisuus pyhäkouluopettajain yhteisissä kokouksissa saada ohjeita ja
nähdä malliopetusta pienten lasten yksinkertaisessa ja haroannollisessa opemstawassa.
Kaikkialta maassamme kuuluu Valituksia siitä, että suuri osa lapsista käy
epäsäännöllisesti pyhäkoulua. Varmaankin on suuri syy tähän se ettei lapsia
jo pienestä pitäen saateta pyhäkouluun. Maaseudulla tulisi erittäin wuoden
lämpimänä aikana pitää pienten lasten pyhäkoulua, sillä silloin ei ainakaan
oakkanen, ohuet Vaatteet eikä jalkimien puute estä lapsia tulemasta. Ia

annettama

jos pienet lapset tottumat käymään pyhäkoulussa ja rakastamaan sitä, niin
suuremmiksi tultuaan jatkamat pyhäkoulukäyntiään säännöllisesti.
Pyhäkouluopettajan haluttomuus ja siitä
säännöttömyys on
mielä suurempana syynä lasten säännöttömyyteen. Ia tällaisia pyhäkouluopettajia löytyy
hywin paljon. Kykenewien ja innokkaiden pyhäkouluopettajain saaminen riippuu melkein kokonaan seurakunnan papistosta.
Wäsymättä, aikaa ja wairoaa säästämättä tulee papiston seurakunnan jäsenistä etsiä, innostuttaa ja kaswattaa kykenewiä ja uskollisia pyhäkouluopettajia pyhäkoulutarkastusten, opettajain harjoituskokousten ja pyhäkoulujuhlien kautta. Siitä miten kykenewiä ja innokkaita pyhäkouluopettajia saadaan,
on meiltä opettawainen esimerkki ulkomailta: Ruotsissa ja Tanskassa esimerkiksi on pantu toimeen niin kutsuttuja luentokursseja pyhäkouopettajia ma rte n. Lähiseudun papit ja uskonnonopettajat omat yhtyneet niitä pitämään ja kokemus on osoitanut, että nämä luennot oruat
määrässä kehittäneet pyhäkouluopettajia ja mirkistäneet pyhäkoulutointa
paikkakunnalla. Olisihan erinomainen asia jos pyhäkouluasiaan innostuneet
papit ja uskonnollismieliset kansakouluopettajat panisimat toimeen sellaiset
luentokurssit jossain paikassa meidänkin
Siihen ei tarwita muuta
kuin rakkautta ja hymää halua asian alkuunpanemiseen, sillä kykenewiä henkilöitä ei suinkaan pitäisi puuttua. Jos kukin pappi tai muu pyhäkoulun
ystämä paikkakunnallaan tekisi moitawansa pyhäkouluasian edistämiseksi, niin
saisimme piankin suureksi iloksemme nähdä että pyhäkoululasten luku. joka
wiime aikoina muutamin paikoin on ollut wähenemässä, äkkiä
määrässä alkaisi kasmaa. Kantakaamme kallista pyhäkouluasian Jumalan eteen
ne kyllä
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Ilahuttawa ilmiö Suomen pyhäkoulutoiminnan alalla on seikka että
pyhäkoululasten luku wuonna 1906 on melkoisesti kaswanut. Arm. tuomiokapitulein antamien tilastollisien tietojen mukaan oli pyhäkoululasten luku
wiime wuonna koko
yhteensä noin 178,020, siis korkein luku, mikä
171,851
tähän asti on saawutettu. Edellisenä wuonna 1905 oli
pyhäkoululasta. Wiime wuonna käwi siis pyhäkoulua 6,169 lasta enemmän
kuin edellisenä wuonna.

maassa

maassa
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Jos tarkastamme pyhäkoulutoimintaa kussakin hiippakunnassa erikseen,
huomaamme tilastollisista tiedoista päättäen että taantumista un hamaittawissa ainoastaan Porwoon hiippakunnassa- kaikissa muissa hiippakunnissa
on pyhäkoulutoimi sitä mastoin edistynyt wiime wuonna.
W. 1904 oli Porwoon hiippak. 1,739 pyh. koulua, 2,970 opett. ja 37,128 lasta
1,708
37,129
1905
3.091
„

„

1906

..

„

„

„

„

„

1,821

„

„

„

„

„

2,920

~

..

„

~35,256

„

Wuonna 1906 kämi siis Porrooon hiippakunnassa 1,873 lasta
min pyhäkoulua kuin vo. 1905.

W. 1903 oli arkkihiippak. 1,666 pyh. koul. 2,926 opett. ja

1904
1905

n
n

„

„

„

„

Wuonna 1905 käwi

1,699
1,731

siis

„

..
„

„

3,029
3,071

„

„

..

..

wähem-

36.119 lasta

38,050
38,951

„

„

901 lasta pyhäkoulua enemmän kuin m. 1904. *)

W. 1904 oli Tawonlinnan hiippak. 3.284 pyhk. 6,508 opet. ja 67,148 lasta
..

„

1905
1906

..

„

„

„

„

„

3,295
3,386

..

„

6,7356,723

~

„

„

„

maassamme

65,973
68,569

„

„

on pyhäkoulun emämaa,
Samonlinnan hiippakunnassa, joka
edistyy pyhäkoulutoimi nopeemmin kuin muissa hiippakunnissa;
huomaa
siitäkin että maikka arkkihiippakunnassa on paljoa wäkirikkaammat seudut, käy
kuitenkin Samonlinnan hiippakunnassa lähes 30,000 lasta enemmän pyhäkouluissa kuin arkkihiippakunnassa.
W. 1904 oli Kuopion hiippak. 1,746 pyh. k. 2.595 pyh. opet. ja 33,038 lasta
..

„

1905
1906

koska

lisenä

;,
„

„

„

„

„

1,631
1,786

„

„

„

„

2.648

2,785

„

„

sen

..

„

„

„

30,699
35,244

„

„

Pohjoisimmassakin hiippakunnassa on siis pyhäkoulutonni edistynyt
siellä kämi wiime wuonna pyhäkoulua 4,545 lasta enemmän kuin edel-

wuonna.
Mutta waikka pyhäkoulu kokoo wuosi wuodelta ympärilleen yhä taakuitenkin seurakuntia, missä
jemmat lapsiparwet, löytyy
siu»
nausta tuottama toimi on miltei tuntematon. Tällaisia seurakuntia löytyy
22 ruotsalaisissa seuduissa, ja 18 suomalaisissa seuduissa eli yhteensä 40 seurakuntaa. Näistä kuuluu 25 seurakuntaa Turun arkkihiippakuntaan, 10
rakuntaa Porwoon hiippakuntaati ja 5 seurakuntaa Kuopion hiippakuntaan.
Pyhäkouluyhdistyksen matkasaarnaajat owat kyllä useimmissa näissä
kunnissa käyneet pyhätouluharrastusta herättämässä, mutta kun näiden
rakuntain papista on osottanut Välinpitämättömyyttä ja kylmyyttä asialle,
niin on into tähän asiaan seurakuntalaisissa sammunut melkein yhtä pian
kuin se on herätettykin. Maikka yliasiamiehen apulainen Antti Laitinen mat»
koillaan wiipyy pari paiwää tällaisissa seurakunnissa, kulkien kylästä kylään

maassamme

sen

seuseuraseu-

*) Lm me nytkään ole woineet saada tietoja wuodesta 1906 ajoissa artihiippatunnasta, niin että tiedot tästä hiippakunnasta menewät main wuoten 1905.
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pitämässä pi)l)nfouluEoEoufjia, ei muutamissa seurakunnissa ole menestystä
hänen työstään ja maiwastaan niinkään paljon että seurakunnan jogtoyenfilöt rupeaisiwai huolehtimaan seuraknnnan pyhäkoulutuinta. Mutta älkäämme
wäsykö työtä tekemästä ja rnkoilemasta, maikka maaperä paikottain olisikin
karua ja hedelmätöntä.
Viime wuonna on pyhäkoulujen hymäksi tehty työtä yhteensä 132 seura60 seurakunnassa,
kunnassa. Vlinsianiies, p:ri Rob, Hernberg käwi
yliasiamiehen apulainen, diakooni A. Laitinen 39 seurakunnassa ja jumaluusopin ylioppilas Juho Tuominen 25 seurakunnassa, sekä jumaluusopin ylioppilas
Irjö Kiwioja 3:s)a ja pastori U, Tuhkanen s:s)"ä seurakunnassa.
Dhdislyksen muosikokous 20 laatuaan mietettiin Sormwalassa kesäkuun
10 ja 11 p:nä. Noin 260 pyhäkouluopettajaa ja opettajatarta oli saapunut
kokoukseen läheltä ja kaukaa. Köyhille pyhäkouluopettajille jakoi yhdistys
matkaapua 5, 10, 15 ja 25 markan erissä, yhteensä 332 mk.
Vuosikokouksen uhjelniasta mainittakoon: juhlajumalanpalwelnkset, las°
ten jumalanpalmelus ja pyhäkoulun malliopetus. Esitelmiä pitiwät' apettajatar neiti V. Hermansson aineesta: „Laulu pyhäkoulussa", pastori K. K.
Sarlin aineesta: „Kenen oma olet", romasti A. O. Vuorenmaa aineesta:
„Pyhäkoulun liturgisesta tehtäwästä". Seuraamat keskustelukysymykset oliwat pohtimisen alaisina: ..Millaisen tulee pyhäkouluopettajan olla"? (pohjusti neiti I. Ingman); Mitä waati nykyaika pyhäkouluopettajalta (alusti
tohtori L. Ingman); „Mikä on pyhäkoulun tarkoitus?" ja „Jeesus Kristus,
pyhäkouluopettajan esikuwana" (pohjusti kappal. I. R Jauhiainen).
Kokous myönsi täydellisen tiliwapauden rahastonhoitajalle ja toimikunnalle.
Eroamiswuorossa olemat toimikunnan jäsenet: tohtori E. Kaila ja pastori Rob. Hernberg walittiin uudestaan. Koska pastori A. Wallenius on
siirtynyt merimies papiksi Lontooseen, walittiin hänen sijaansa tohtori P.

saarnaamassa

Virkkunen,

Ensi wuoden tilintarkastajiksi walittiin warsinaisiksi jäseniksi Kirkkoherra
O. K. Nyström ja läänin kamreeri Th. Ruutzi sekä wara jäseneksi tohtori M.

Ruuth.

Paikallisyhdistyksiä on yhdistyksellä kuluneena wuonna ollut 25, niinitja Vehkalahdella, Lahdessa, Längelmäeltä, Ruokolahdella,
Mikkelissä, Kymissä. Humppilassa, Virolahdella, Antreassa, Vesannolla, Tippalassa, Orimedellä, Rautjärmellä, Forssa —Tammelassa, Maaningassa, Piikkiössä, Kuopion kaupungissa, Eräjärwellä, Maassa, Urjalassa, Loimaalla, Iymäskylän kaupungissa, Impilahdella, Toimakassa ja Jaakkimassa.
Paikallisyhdistysten wuosikertomukset seuraamat tätä muosikertomusta
eri liitteenä.
Jhdistyksen äänenkannattajia omat olleet niinkuin ennen Pyhäkoululehti, Lasten Pyhäkoululehti, Sändagsskolebladet ja Varnens Söndagsskoleblad.
Lehtien tilaajamäärä oli w. 1906 Pyhäkuululehdellä noin 3,000, Lasten Pyhäkoululehdellä 5,000 Söndagsskolebladetilla 200 ja Varnens Söndagsskolebladilla 1,500 tilaajia. Ruotsalaiset lehdet tuottiwat yhdistykselle noin
600 markan tappion. Sitä paitsi on yhdistys ottanut
Vetania-lehtien
täin

Haminassa

osaa
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ja toimittamiseen, ja on opettajatar neiti Verta Hermansson
yhdistyksen puolesta toimitustehtämän suorittanut.
Tili Suomen ero. lut. Pyhäkouluyhdistyksen tuloista ja menoista rouonna
1906 on tuonnempana Vuosikertomuksessa mainittuna.
Keskusyhdistyksen toimikuntaan Helsingissä oroat kuuluneet: teol. tohtori Lauri Ingman, puheenjohtajana, kansakoulujen tarkastaja, maisteri A,
Haapanen, Varapuheenjohtajana, teol. tohtori E. Kaila, Helsingin kaupunkilähetyksen saarnaaja, pastori A. Wallenius <3 kuukautta) ja hänen sijaansa
syksystä alkaen tohtori P. Wirkkunen, Tuomen Lähetysseuran opettaja K.
Rahikainen, roapaaherra K. A. Wrede, koulun johtajatar, neiti W. Laurell,
opettajatar, neiti 93. Hermansson sekä yliasiamies, pastori Rob. Hernberg.
Eroamisrouorossa rouonna 190? oroat: roapaaherra K. A. Wrede seka
neidet W. Laurell ja 23. Hermansson.
Heikkoudessa on työtä tehty ja heikkoudessa on ijäisyyssiemeniä kylroetty lasten sydämiin pyhäkouluissamme. Siunatkoon armosta rikas lumain yhä runsaammin roastaisuudessakin tätä kallista työtä lupauksensa mukaan: „loka siunauksessa kylmää,
pitää myös siunauksessa niittämän".
(2 Kor. 9: 6).

kannattamiseen

sen

Tuomen Ero. lut. Pyhäkouluyhdistyksen puolesta:

Cauri Ingman.
Rob. Hernberg.

Pyhäkoulufilastoa*
Turun Arkkihiippakunnassa to.
1905.
Rowastikuntn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kouluja.

Turun tuomioromastitunta
Mynämäen .

Vehmaan

.

...

Porin alinen
Porin ylä

.
.

..

Tyrmään

Perniön

.

Ahwennnmaan
Waasan alinen

10. Waasan ylä.
11. Pietarsaaren

.

tlljia.

Ostpi-

laita.

w. 1906.
Rowastikunta.

1. Sawonlinnan
tuomio«row.

Helsingin

4.
5.
6.
7.

Hollolan
Jämsän

Haminan.

302

101
186
13

157
98

Iywäskylän.

Tampereen.

89

162
130
156

....

.

192
155
170
482
343
30
343
138

2,383
4,307
3,319

235
4,628

166
390
380

2,833
2,233
4,966
3,699

3,071

38,951

5.
6.
7.
8.

314

...

397
139

194
144
347

392

247
384

.

luwan

Lappeenrannan

Wiipurin.

...

...

294

.

209
377
356

11. Alakarjalan . .
12. Jläkarjalan . .

333

242

479

Yhteensä

3,386

6,723

Käkisalmen.
9. Jääsken

. .

....

10. Sartawalan.

678

1,867
4,930
7,978
8,746
5,370
6,591
6,772

Kuopion hiippakunnassa
w. 1906.
1,797

1.

Oulun tuomio-

rowastikunta

.

3,418
2,202
4,275
3,731

2. Raahen
3. Kalajoen....
4. Kuopion

4,950
6,660

6. Kajaanin.
7. Kemin
8. Lapin

516
8. Hattulan.
284 2,566
.9. Hämeenlinnan. 131
283 3,664
1,050
10. Raasep. itäinen 74
66
11. Raasep. läntin.
943
41
63
2,920
35,256
Yhteensä 1.821
. .

5,989
8,038
68.569

Mikkelin '.'.'.'.
4. Heinolan....

188

....

4MO

375

930
546
726
874
418
798
790

2,309
3,053

325
208
244
121

tuo-

3. litin

409

2.

hiippakunnassa

...

4,873
3,375

2,403

w. 1906.

2.

303
313

2,583

.

mio-rowastit..

laita.

156

....

Porwoon

Oppi-

tajia.

166

....

1.

Qpet-

91
95
100

95
12. Lapuan
265
13. Kokkolan
215
Yhteensä 1,731

Porwoon

Kouluja,

65

250

...

....

Qpet-

Sawonlinnan hiippakunnassa

....

....

5. lisalmen....
...

352
180
441
907

545

227
126
7

4,049

1,659
4,872
12,798
8,234

2,172
1,400

1,786

60
2,785 35,244

maassa 8,724

15,499 178,020

Yhteensä
Jht. koko

188
116
297
570
382
162
65
6
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Joul t. 1906.
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pain.
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.

.

.

py°

ja
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Menot
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Tili

31
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Tuomen

Ewankelis°Luterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen Tila

31 p:nä

Joulukuuta 190<>.
Joulut, 31 p. 1906 Rahaa kassassa
„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

~

„

„

„

„

„

Kirjawaraston nettoarwo.
Painopaperia waraLtossa.
Kaluston arwo
Kirjaston arwo
Ulkona olewia faatawia

. ,
.

..

1,135: 60
404: 26
151: 32 13,075: 53
5,145: 25
22,325: 11

,

.

Yhdistyksen welka (maksamattomia laskuja) teki 31 p.
,

1906

Yhdist.

puhtaaksi

omaisuudeksi

jää

4,104: 33

11,384: 35

siis tiliw. 1906

louluk.
lopussa

Summa Smk.

4,057: 19
18,267: 92
22,325: 11

Hämeenlinnassa, joulukuun 31 p:nä 1906.

Rob. Hernberg.
Rahaston hoitaja.
Edellä oleman tilin yhdistyksen rahatuloista ja menoista kuin myöskin
tilin osoittama yhdistyksen bilansin Joulukuun 31 p:nä 1906 olemme erikoistilikirjojen ja niihin kuulumien todisteiden nojalla tarkastaneet ja
oikeiksi huomanneet, kuin myöskin, että yhdistyksen maroina merkityt Pohjoismaiden
Osake-Pankissa talletustilillä sekä kassassa puhtaana rahana löytywät warat
ja mun omaisuus omat oikeat ja kun yhdistyksen liikepuolta muutenkin on,
mikäli olemme woineet huomata, tunnollisesti hoidettu,
puoltaa toimikunnalle ja
rahastonhoitajalle tilimapauden.
Hämeenlinnassa, helmikuun 20 p:nä 1907.

saamme

sen

On n i Nyst r ö m.

The o

d o r Nuot

z

i.

PaiKallisvhÖisfysfen

Vuosikertomukset

i.
Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus muodelta 1906.
Opettajain harjoituskokouksia on wuoden kuluessa pidetty 8, ja johti
muita allekirniistä 3 ensimäistä kirkkoherran apulainen 28. Niiniwaara
joittanut kappalainen. Kun näitä kokouksia on, kuten edellisinäkin wuosina
pidetty kirkon läheisyydessä jonkun papin luona, omat niissä enimmäkseen
käyneet ainoastaan lähikyläin opettajat, ja niistäkin melkein aina samat,
sijaan kun pitempimatkaisista owat ainoastaan muutamat niissä käyneet, ja
nekin harwemmin, josta syystä on herännyt ajatus wastedes ryhtyä pitämään
näitä kokouksia eri osissa pitäjää, joten pitempimatkaisetkin maisiwat niissä
olla läsnä ainakin silloin, kun kokous sattuu olemaan lähiseuduilla. Täten
olisi toiwo saada niihin suurempaa wilkkauttakin.
Kouluja on Vehkalahdella kuluneena wuonna ollut toimessa 40 ja niissä
58 opettajaa. Lapsia on rouoden kuluessa näissä pyhäkouluissa käynyt 1,169,
niistä 739 ahkerasti, 234 tyydyttäwästi ja 169 Harmoin. Muutamat opettajat
omat pitäneet koulua erinomaisella ahkeruudella, niinpä eräskin 47 kertaa ku°
sijaan huomannut jonkun werran
luneen wuoden aikana. Joissakuissa on
wäsymista. Keskimäärin on koulua pidetty 26 kertaa, joka kyllä on pidettäwa
tyydyttäwänä.
Pyhäkouluyhdistyksen wuosijuhla pidettiin snnnuntaina elokuun 26 paiwänä, jolloin opettaja Rahikainen, Helsingistä piti sekä juhlasaarnan että lasten
Juhlaa jatkettiin sateisen ilman tähden iltapäimällä kirkossa, jossa
oli puheita lapsille, opettajille ja lasten wanhemmille, muutamat opettajat
myös kyseliwät lapsia pyhäkoulun tapaan.
Jhdistyksen rahawarat omat wuoden kuluessa lisääntyneet Smk 19: 56
ja tekemät nyt Smk 338: 02. Johtokunnan puheenjohtajana toimi rowasti
I. Roschier, rahastonhoitajana lautakunnan esimies I. Tulikoura ja kirjurina
allekirjoittanut kappalainen.

WeHtalnHden

sa

sen

sen

saarnan.

G. A. Taube

11.

Lahden

pyhäkoulu on toiminut Jumalan amulla
emankeliumi luettu ja
ulkoläksy.

edellisinä muosina. Päiwän
tehty sekä raamatunhistoriasta

sen

tapaan kuin
samaan
johdosta kysymyksiä
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Kaupungissa on

kaksi

sen

pyhäkoulua ja
ympäristössä kolme. Opettajia
Opettajien kokouksia on myös pidetty

on 10 ja pyhäkoululapsia 300 —400.
papistossa.

Ihdistyksellä on ollut tuloja 131: 33 p. ja menoja 97: 28 p. jäännös

M. W. Heinonen.

34: 05.

111.
Längelmäen Pyhäkouluyhdistyksen muusikertomus wuodelta 1906.
Pyhäkoulumme on toiminut
heikkoudessa. Selontekoa on saatu
9 koulusta. Niissä ollut oppilasluku tekee 158 ja opettajia 14. Kesällä pidetyssä juhlassa kertyi waroja kolmatta sataa markkaa, niin että tarpeellista
kirjallisuutta on saatu hankituksi ja sata markkaa waratuksi opettajain kustantamiseksi Pyhäkouluyhdistyksen juhlaan ensi kesänä.
Vuodattakoon Herra henkensä wirwoitiawana kasteena ylitsemme.

suuressa

91. E. Tammisto.

IV.
1906.

Ruokolahden

pyhäkoulu-paikallisyhdistyksen

wuosikertomus

wuodelta

Toimikuntaan on kuulunut, puheenjohtajana allekirjoittaja rowasti O.
H. Snellman, sekä O. 28. Päiroiö, joka ruiimeksi mainittll on
ollut rahaston ja kirjaston hoitaja. Kirjurina on ollut M. 93. Kokkonen,
marakirjurina M. Peltonen, sekä edellisten lisänä Joonas Halonen, Juho
Sikiö, Vtatti Wilkko ja Pietari Keltanen. Pyhäkouluja on seurakunnassamme
82, opettajia niissä työskentelee 190, oppilaiden lukumäärä on 1,148, jotka
kuitenkaan eiwät kaikki säännöllisesti ole toimineet.
Pyhäkoulun tarkoituksena on ollut, selwän sisäluwun ja ulkoluwun opettanunen, ja
kautta, Jumalan tuntemisen ja hengellisen elämän edistäminen
mukaan kuin Jumala on monnia ja neroa
korkeimpana päämääränä,
opettajille antanut, niin on hiljaisuudessa, maikka tosin
heikkoudessa
ja puuttuwaisuudessa työskennelty täällä.
Opetuksen järjestys pyhäkoulussa on, että koulun alussa lauletaan joku
wärssy sitten opettaja pitää rukouksen kirjasta tahi wapaasti,
jälkeen opetus:
selitetään, samoin raamatun
ensin luetaan eruankeliumin teksti, ja sitten
historia, ja katekismo, sitten harjoitellaan (sisä- ja ulkoluwun opetuksessa),
laulua, joten siis koulu tulee kestämään 2 3 tuntia, koulu lopetetaan rukouksella ja laululla.
Pyhäkoulun tarkastuksia on papisto pitänyt kesän aikana, pitäjän eri
kulmakunnilla, jossa opettajia ja lapsia on kehoitettu ja walmistettu heidän

Auren, ja F,

sen

sen

suuressa

se

raskaassa koulutoimessaan.

sen

PyhäkouluyhdiZtyksemme wuosijuhlaa mietettiin wiime kesänä kirkossamme,
jossa yliasiamies, pastori R. Hernberg piti lasten saarnan, ja lyhyen wäli-
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ajan kuluttua jatkettiin juhlaa Mustikkaniemellä, jossa useampia puhujia
esiintyi, ja wäliajoilla laulettiin hengellisiä lauluja, rowasti O. Auren piti
lämpimän puheen juhlan merkityksestä, ja lopetti päiwän toimet rukouksella.
Harjoituskokouksia on pidetty kirkolla pyhäkouluopettajani edistymiseksi,
joka kuukauden ensimmäisenä pyhänä, jota on papisto johtanut. Syrjäkylän
harjoituskokouksia on niinikään pidetty kerran kuukaudessa, jota johtaa siihen
määrätty pyhä- eli kiertokoulunopettaja, näissä kokouksissa kannetaan kolehti
pyhäkoulukassaan, Pyhäkouluyhdistyksellämme on kirjasto, jota kassamme
waroilla kannatetaan, jossa nyt on rahaa 113 mk, 3 p.
Ruokolahdella 26 p. Tammik. 180?
Oskar Auren
yhdistyksen puheenjohtnja.

M. 33. Kokkonen
yhdistyksen kirjuri.

V.

Mikkelin pyhäkouluyhdistyksen ruuosikertomus m:lta Vio 1905—3% 1906.
Kuluneena muunna omat pyhäkoulumme toimineet kuten ennenkin. Toisissa kouluissa on toiminta pysynyt wirkeänä ja säännöllisenä. Toisissa ehkä
on hawaittawissa jonkunlaista mäjähtämistä. Onpa kinkereitä, joista koulu
on tyyten kuollut, entiset opettajat kun omat muuttaneet pois ja uusia ei ole
woitu saada sijaan, maikka sekä lukukinkereillä, että tarkastustilaisuuksissa on
opettajia koetettu hankkia. Ileensä on tehty
huomio, että nuori kansa ei
mielellään tahdo pyhäkouluopettajiksi antautua.
Missä tähän lienee syy,
siinäkö, että meidän nuorisomme olisi wieraantunut Jumalan waltakunnan
lewittämiseksi, mai onko syy siinä, että yleensä
asioille ja ylenkatsoisi työtä
on jo opittu ymmärtämään, että sen, ken lapsille pyhäkoulussa tahtoo opettaa
tuntemista, täytyy maatia itseltään myös
mukaista eläJumalan
mää. Ia kun itse wielä ei tunne sisällisen ja ulkonaisen elämänsä oleman
sopusoinnussa Jumalan
Vaatimusten kanssa, niin ei tahdo rumeta
nryös toisille tietä neuwomaan. Tämä wiimeksi mainittu syyhän olisi kunnioitettawa ja todistaa rehellisyyden harrastusta, Kunpa monella niistä,
jotka pyhäk. työstä kieltäytywät, olisi siihen tällainen, eikä huonompi syy.
Pyhäkoulujen lukumäärä meillä on kaikkiaan n. 62, joissa 47 mies- ja 30
naisopettajaa, eli yhteensä 77. Oppilasten lukumäärä lienee n. 1,000 kpl.
Opettajista useat omat jo moniwuotisia työntekijöitä, jotkut omat uskollisina
pysyneet ja paikallaan seisoneet, maikka heidän on ehkä täytynyt tässäkin kulkea
„kunnian kautta ja pilkan, panetuksen ja kiitoksen kautta", niinkuin apostoli
kirjoittaa (2 Kor, 6: 8), Ia niin pitääkin. Jos missä, niin pyhäkoulutyössä
tarwitaan wäsymättömyyttä, kärsimällisyyttä ja sellaista mieltä, joka ei ole
riippuwainen siitä kiitetäantö häntä, tai moititaan, näkeekö hedelmää työstään
waiko ei.
Jumala antakoon Mikkelinkin seurakunnalle sellaisia opettajia!
Waikka heillä jo an monimuotinen työ takanaan, niin säilyköön heidän hen»
kensä silti nuorina. Säilyköön heissä rakkaus lapsiin ja taito heidän hengel-

se

sen

sanan

sen

sanan
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Listen tarpeittensa ymmärtämiseen! Ia ennen kaikkea uudistukoon heissä joka
päiwä rakkaus Jeesukseen, niin että eläwästi tuntemat Hänet Mapahtajakseen
ja herralleen. Silloin on meillä takeita pyhäkoulutyön menestymisestä kin-

kerikunnissamme.

Opettajain harjoitu2 k o k o u k

s ia

Vähintäin kerran kuussa. Niissä on pääasiallisesti
raamatunhistorian opetuksen näyteharjoituksia, sekä

on pidetty kuten ennenkin

pidetty katekismuksen ja
opeteltu lauluja „Pyyäkoululaulukirjasia". Ilokseen omat papit tarkastusmatkoillaan huomanneet
tuollaisen pienen „laululaineen" alkaneen wyöriä kautta seurakuntamme. Opettajain osanotto harjoituskokouksiin on ollut werrattain tyydyttäwä.
Tarkastuksia on koetettu pitää säännöllisesti kussakin kinterissä.
Suomen Pyhäk. yhdistysten yhteiseen Kesä- ja wuosijuhlaan Sortamalassa wiime kesäkuussa kustansi meidän yhdistyksemme wiisi pyhäk. opettajaamme 15 mkn awustuksella miestä kohti. Sitäpaitsi oli juhlilla 2 opettajaa
yksityisillä waroilla. Pieni mirkistysmatka sekin! Tyytywäisinä näkemiinsä
ja kuulemiinsa, sekä uudistunein mielin opettajat sieltä palasiwat. Saamistaan
roaikutelmista kertoi 3 opettajaa yhdistyksemme kesäjuhlassa heinäkuun
alkupuolella. Mieltä wirkistäwä oli tämä juhla. Siinä saatiin kuulla m. m.
esitelmä neiti 93. Hermansson'ilta, sekä oman seurakunnan pappien hartauspuheita, kuorolaulua, yhteislaulua y. m., sekä pidettiin erityinen lastenjumalanpalwelus kirkossa suurelle lapsilaumalle. Useat juhlaan osaaottaneista sekä
opettajista, että pyhäk. ystämistä oroat jälestäpäin lämpimin, kiitollisin mielin
sitä muistelleet.
Pyhäko uluy h distyksemme w aroja on käytetty samoihin tarkoituksiin kuin ennenkin, kuten tilit lähemmin osoittamat. Opettajia marten
un tilattu Pyhäkoululehteä 25 Vuosikertaa, tahi niihin kouluihin, joihin on
pyydetty. Samoin on ostettu 20 kpl kirjasta ..Opetusoppi pyhäkouluille",
jonka lukeminen marsinkin alkamille opettajille on ollut hyödyllinen. Jhdistyksen tilit osoittamat menopuolella 276: 75 p. ja tulopuolella 339: 01, sekä
säästöä ensiwuodeksi 1,366 mk 60 p.
Kiitos Jumalalle Hänen amustaan! Tähän asti on Herra meitä auttanut. Ia auttaa mustakin. Pyytäkäämme maan tehdä työtä Hänen kunniakseen. Tahdon lopettaa apostolin kehoituksella: sentähden, minun rakkaat
weljeni, olkaat wahwat. järkähtämättä, ja aina yltäkylläiset Herran töissä,
tietäen, ettei teidän työnne ole turha herrassa". (1 Kor. 15: 58).

Mikkelissä

2%

1906.

Huugo Nyberg.

VI.
Kymin Pyhäkouluyhdistyksen wuosikertomus muodelta 1906.
Pyhäkouluja on ollut wuoden kuluessa Vaikuttamassa 44. Niissä on
työskennellyt 115 opettajaa, joista miehiä 59 ja naisia 56. Oppilasten lukumäärä on ollut 1,463, joista poikia 652 ja tyttöjä 811. Pyhäkoulua on pidetty kussakin koulussa keskimäärin 40 kertaa wuodessa. Lapset omat yleensä
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tyydyttämällä ahkeruudella käyneet pyhäkoulussa. Opettajain harjoituksia on
wuoden kuluessa pidetty 14 kertaa. Pyhäkoulun tarkastuksia, joita on pidetty
kesällä, ei ole pidetty yhtä enempi koulua kohti. Useimmat koulut omat tarkastetut.
Yhdistyksen wuosijuhla unetettiin Elokuussa lasten jumalanpulrueluksella
ynnä raamatun kappaleen tutkistelulla Kymin kirkossa. Tässä tilaisuudessa
samoin kuin silloin tällöin muulloinkin wuoden kuluessa kannettiin kolehti Py°
häkouluyhdistykselle.
Kylän lukusilla on samoin kuin edellisinäkin muosina kannettu kolehti
Pyhäkoululehtien tilaamiseksi pyhäkouluopettajille.
Jos on pyhäkoulutoimi aina kallis ja tärkeä tehtäwä Jumalan wiljaon tähän aikaan, kun Jumalan kieltämystä
mainiolla, niin sitä tärkeämpi
oikein sääntöperäisesti aljetaan pienille lapsillekin tyrkyttämään. Paljon tcrcuntaan altista, Jeesuksen rakkauden lämmittämää uskollista työtä lasten warjelemiseksi epäuskon jäätämättä hallan ruiimalta. Paljon tarwitaan palamia
rukouksia sekä opettajain että manhempain puolelta Hänen tykönsä, joka moimallinen on auttamaan ja antamaan yli senkin kuin
rukoilla eli ajatellakaan.
Jumala suokoon seurakuntamme ja koko maamme pyhäkouluopetja siunauksensa, että he Jeesuksen meressä wanhurskautettuna
tajille
ja Jeesuksen rakkauden liekistä hehkumin sydämmin yhä edelleen ja uupumatta
kallista tehtäwäänsä waikeuksia hämmästymättä jatkaisiwat. „lota runsaasti
kylwää hän saapi myöskin runsaasti niittää" ja „jollemme mäsy, niin
mekin kerran ilman lakkaamatta niittää".
Illä olema wuosikertomus julkiluettiin yhdistyksen muosikokouksessa 3 %2
1906, jossa kokouksessa myöskin kuluneen wuoden tilit luettiin ja tarkastettiin.

se

osaamme

armonsa

saamme

Muoden 1906 tilit osoittavat

seuraamaa:

Vastaamaa

Vanhoja kirjoja
Raamattu
Pyhäkouluoppaita
Pohjoismaiden pankissa.
Korkoja
Tilintekijällä kassassa

.

Wastattllwaa

.

100:
10:
150:
334: 80

Tiliwuoden tuloja
Papiston kautta
Korkoja

25: 59

25: 97
.

14: 12

Yhteensä: 673:
Kymissä

...

Jää ensi

13: 30

....

Joulukuun 13

42:
30:
15:

Lasten nimiluetteloja .
Vanhojen kirjojen alennus.
Oppaille alennusta

tiliin:

Vanhoja kirjoja
Raamattu
Pyhäkouluoppaita
Pohjoismaiden pankissa kov
kojen kanssa
Tilintekijällä kassassa

50:
10:

135:
362: 22
9: 56

....

Yhteensä: 673: 79

78

p:nä 1906,
E. G.

Pihlainen

rahastonhoitaja.

Tarkastettu ja hywäksytty, Kymissä

3

%2 1906.
K. R. Bonsdorff
Johtokunnan esimies.
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Toimikuntaan owat unioben kuluessa kuuluneet pastori K. R. Bonsdorff,
puheenjohtajana,' kappalainen Karl Olander, jäsen,- lukkari E, G. Pihlainen,
rahastonhoitajana? työmies Johan Leisti, jäsen; työmies Paawo Sawolainen,
jäsen; työmies Tuomas Marttila, jäsen; taloll, Taneli Wanhala, jäsen; taloll.
Taneli Simola, jäsen; opettaja Emanuel Tamminen, kirjurina.
Kymissä Maaliskuussa
K. R. Bonsdorff
m, t,

kirkkoherra.

VII.
Kertomus Humppilan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1906.
Kaswakaa meidän Herran ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen
armossa ja tnntemisessa. (2 Piet. 3: 18).
Tämä on apostolin sydämmellinen kehoitus seurakunnalle, jonka Kristus
on kalliisti ostanut merellänsä. Pyhässä kasteessa kolmiyhteinen Jumala
osallisuuteen, kun Hän siinä käypi liittoon
ottaa kunkin yksityisen
meidän kansamme. Hän antaa syntimme anteeksi wedenpesossa
kautta,
että Hän saattaisi itsellensä kunniallisen seurakunnan. Kaikki maailman kansat
Hän tahtoo saattaa
omistamiseen. Tämän Vapahtajamme ilmaisi
opetuslapsillensa wähän ennen taimaaseen astumistaan, kun Hän sanoi:
Menkää ja tehkää kaikki kansat opetuslapsikseni, kastaen heitä Isän, Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen" j. n. e, (Mark. 16: 15). Herra Jeesus ei tahdo
ainoastaan ottaa meitä armoonsa, maan Hän tahtoo meitä myös
kaswattaa, kun Hän lausui: „jci opettakaa heitä pitämään kaikki mitä niinä
olen teidän käskenyt". (Mark. 16: 16). Äärettömän tärkeätä on, että lapset
jo pienestä pitäen opetetaan Jumalan
Apostoli sanoo, että me
kautta kastoamme (1 Piet. 2: 2). Me siten kastoamme Jumalan ja Wapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Näin meissä myös syntyy ja
kaswaa uusi elämä, elämä Kristuksessa ja Kristus ineissä elämänä.
Asukoon siis Kristuksen
runsaasti keskellämme. Pitäkäämme huolta
opetus säilyisi ja kaswaisi Suomenkin seurakunnissa.
siitä, että Jumalan
Tätä on Humppilan Pyhäkouluyhdistys, maikka heikkoudessa, pyrkinyt toteuttamaan miimeksi kuluneenakin wuonna.
Jhdistys on wuoden kuluessa pitänyt kaksi kokousta, wuostkokoilksen
Tammikuun 28 p:nä ja harjoituskokouksen Toukokuun 20 p:nä. Pyhäkouluja
on ollut taimessa 4. Näissä on ollut yhteensä 7 opettajaa ja 135 oppilasta.
yhdistyksen johtokuntaan owat kuuluneet paitsi puheenjohtajaa, joka on
itseoikeutettu, kansak, opettajat Alfr. Toimola (rahastonhoitaja) ja E. Mattila
(sihteeri), rouwa Lyydi Toimola ja muurari Frans Manninen. Varajäsenet
omat olleet torpparit K. Myllykylä ja K. Wuorein. Tilintarkastajat työmies
I. Matista ja postinkantaja h. M. Numminen (nyt kuollut) ja maratarkastaja rouma Anna Hurmerinta.
Humppilan Pyhäkouluyhdistyksen johtokunnan jäsenet m. 1907, jotka
walittiin wuosikokouksessa tammikuulla omat:

armonsa

sanan

armonsa

„

armossaan

sanassa.

sanan

sana

sen
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Varsinaiset: Ulfr. Toiwola, Frans Manninen, Lyydi Toiwola ja
Eeri Mattila.
Varajäsenet: K. Vuorela ja K. Myllykylä.
Tilintarkastajat: Anna Hurmerinta ja lalmar Matista.
Ma ratar kastaja: Tyyne Raassina.
Kassan tili osoitti säästöä Smk. 75: 51.
Älkäämme roäsykö, sillä aikanansa mekin
terran niittää ilman
lakkaamatta!

saamme

&.

V.

Hurmerinta.
Eeri Mattila.

Vlll.
Kertomus Wirolahden Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1906.
yhdistyksessä on ollut wiime muoden aikana 63 jäsentä ja on
puheenjohtajana toiminut seurakunnan kirkkoherra W, I. G. Ritoniemi, marapuheenjohtajana on toiminut kappalainen I. H. Reijonen sekä rahastonhoitajana ja kirjurina kanttori Antti Parkkola.
Harjoituskokouksia on' pidetty säännöllisesti opettajain kesken kerran kuukaudessa eli joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai kohta jälkeen jilmalanpalweluksen ja on näissä tilaisuuksissa käynyt keskimäärin 9 pyhäkouluopettajaa.
Kaksi opettajaa on aina kerrallaan pitänyt harjoitukset, joista toinen kysellyt
päiwän tekstin ja toinen historiaa, jotka yhdessä on sitten arwosteltu ja niiden
johdosta keskusteltu. Joskus omat muutamat pyhäkoulun opettajat pitäneet
eri aineista esitelmiäkin ynnä mapaita puheita.
Pyhäkouluja on seurakunnassa ollut 53, joita on pitänyt 68 mies- ja
86 naisopettajaa 1,116 lapselle, jokseenkin säännöllisesti taimella! kesällä muutamin paikoin harroemmin ja toisin paikoin ei ollenkaan.
Pyhäkoulun tarkastuksia on toimitettu kylänlukujen yhteydessä, joka kylässä ennen warsinaisten lukujen alkamista.
Jhdistys mietti kesäkuun 20 päimänä sääntöjensä mukaisen kesäjuhlan
Pyterlahden kansanopistolla, jossa lastensaarnan piti kappalainen I. Reijonen
sekä puheita pitiwät seurakunnan kirkkoherra V I. O. Ritoniemi, kappalainen
K. A. Taube sekä pyhäkouluopettajat Matti Tohmo. Maria Takki ja lermo
Harju, Hengellisiä lauluja laulettiin yksiäänisesti ja myös torwisuiton säestyksellä.
Rahamaroja un yhdistykselle kerääntynyt suurimmaksi osaksi raamatunselityksissä, joita papisto on pitänyt. Vuoden kuluessa on kertynyt tuloja
edellisen muoden säästö lukuun Smk 142: 18 p.
Menoja oli samalla ajalla 73: 30 p., joten säästö oli muoden lopussa
Smk. 68: 88 penniä.
Virolahdella 9 p. Maalisk. 1907.

sen

.

V. I. G. Ritoniemi.

Antti

Parkkola.
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IX.

sen

wiidenneltä toiP. Antrean Pyhäkouluyhdistyksen wuusikertomus
inintawuodelta 1906.
Kun katselemme wiimekulunutta wuotta pyhäkouluallllla, niin suruksemme
huomaamme että emme ole tehneet niin paljon kun olisimme moineet pyhäkoulun edistämiseksi. Vapahtajamme osottaa uudessa testamentissa niin monta
kertaa tahtonsa siitä että lapset jo aikaisin nuoruudessa saatettaisiin hänen
lykönsä. Ja tätä tahtoansa hän koettaa saada pyhäkouluopettajiakin täyttämään sekä waroituksilla että kehoituksilla.
Mutta siitä huolimatta olemme usein hywin epäilewallä kannalla pyhäkoulun menestymisestä, johon suurimpana haittana monin paikoin on kykenewäin opettajain puute. Sillä pyhäkoulu waatii opettajilta uhraawaisuutta
ja uskollista rakkautta.
• Muita iloksemme huomaamme että on senlaisiakin pyhäkouluopettajia
seurakunnassamme, jotka eiroät waiwojaan säästä pyhäkoulun edistämiseksi ja
lasten johdattamiseksi Vapahtajansa tuntemiseen.
Pyhäkouluja on wuoden kuluessa ollut toimessa 86, joissa on opettajia
yhteensä 175 ja lapsia noin 1,31>0 paikoilla.
Pyhäkouluopettajien harjoituskokouksia on pidetty sekä kirkolla että syrjäkylissä. Kirkolla un ruuoden kuluessa pidetty 7 harjoituskotousta, joita on
johtanut yhdistyksen esimies past. P. Paunu. Opetajia näissä kokouksissa on
ollut saapumilla kuudesta kahteenkymmeneen.
Syrjäkokouksia on pidetty wuoden kuluessa 12, joita omat johtaneet
aina kirkolla määrätyt opettajat sekä mäliin esimies.
yhdistyksen toimikuntaan kuuluiwat wuoden kuluessa seurakuntamme
papisto itse oikeutettuina, joista kappal. wiran toimittaja past. P. Paunu esi-

miehenä.

Sitäpaitsi owat toimikuntaan kuuluneet wuoden kuluessa A. Koljonen
kirjurina ja kirjastonhoitajana, Matti Suikkari rahastonhoitajana, Matti Dl=
likainen, Antti Koljonen, Juho Hännikäinen ja Matti Potinkara muina toimikunnan jäseninä.
Jhdistyksen rahastan tili on wuoden kuluessa osuttanut tuloja 141 mk
7 pmiä ja menoja 112 mk 5 pmiä. Säästöä wuodelle 1907: 28 mk 1? pmiä.
Jhdistyksen lainakirjastosta on wuoden kuluessa tehty 30 kirjalainaa.
Tässä lienee nyt lyhyine piirteine kerrottu yhdistyksenrme toiminta wiime
kuluneena wuonna.
Ja nyt lopuksi kehotamme kaikkia seurakuntamme sekä muidenkin
kuntain pyhäk. opettajia tänäkin kulumana wuonna työskentelemään sydämen
halulla ja innolla tämän kalliin asian eduksi.
P. Antreassa 16 pmä Tammik. 1907.

seura-

Jhdistyksen puolesta:

P. Paunu

puheenjohtaja.

A. Koljonen
kirjuri.
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X.
Kertomus Wefannon Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wuonna 1906.
Paitse allekirjoittaneita puheenjohtajaa ja sihteeriä, omat pyhäkouluyhdistyksen johtokuntaan kuuluneet- talolliset Aapel Laitinen, Juho Ritwanen,
Juho Kuhmonen, ja Juho Jäntti, torpparit Kalle Kaipainen, ja Aukust
Huuskanen, toinen Israel Tiitinen ja lemyseppä Juho Jäntti.
Pyhäkoulu on toiminut 28 koulupiirissä 31 miesopettajan ja 7 naisopettajan johdolla. Koulua on käynyt 610 oppilasta. Kouluntarkastuksia
on pidetty entiseen tapaan. Koulut owat toimineet jokseenkin säännöllisesti.
Opettajien harjoituskokouksia on wuoden kuluessa pidetty 7 kertaa. Joskus edeltämäärätty opettaja on niissä kysellyt oman koulunsa oppilaita. Sit°
ten on yhteisesti arwosteltu esitystä ja annettu tarmittawia ohjeita. Muutamissa harjoituskokouksissa on ollut wähänlaisen opettajia. Siihen on osaksi
ollut syynä pitkät matkat ja kylmä muoden aika, osaksi myös ehkä jonkun
werran laimeutta yhteisiin harrastuksiin.
Pyhäkouluyhdistyksen Vuosijuhla ja lastenjuhla Vietettiin
3:na rukouspäimänä, 12 p:nä elokuuta kello 3 j. p. p. kirkossa ja kunnanhuoneen pihamaalla. Kirkossa saarnasi kansakoulunopettaja I. Laitinen Sananlaskukirjan 9 lunnin johdolla „miisauden ja tyhmyyden pidoista". Kollehti kannettiin paikalliselle pyhäkouluyhdistykselle. Kunnanhuoneen pihamaa
oli tilaisuutta warten loimuilla kaunistettu. Siellä puhuimat kansakoillunopettaja Ä. Laitinen „erään psalmin johdolla"; wirasta-wapaa kansakouluopettaja Juho Jäntti kertoi matkahamainnoistaan yleisestä pyhäkoulujuhlasta Sortamalassai lähetyskouluoppilas K. Korhonen puhui Jeesuksen
noista: „minä olen maailman walkeus". Loppupuheen „itsekoettelemukscsta"
piti allekirjoittanut puheenjohtaja. Kanttori I. Wäänäsen johdolla lauloimat
lapset Lähetysseuran toimittamasta pyhäkoululaulukirjasta laulut 45, 46, 57,
60, 63, 6? ja 79.
Taloudellisesta puolesta huolehti neiti M. Karlson,
joka rakkaudesta Jumalaan ja hänen rualtakuntansa-asiaan on taloudellisella
alalla usein paljon waiwaa nähnyt, tuottaen tälläkin kertaa hywän lisän pyKaunis herttainen ilma suosi juhlaamme. Kansaa
häkoulurahastoomme.
oli kokoontunut runsaasti.
Tänäkin wuonna on yhdistyksen Maroilla joka koulupiiriin tilattu „Pyhäkoululehti". Pyhäkouluopettajalle Juho Jäntille myönnettiin matka-rahoja
Sortawalan juhlaan Smk. 25.
Jhdistytfen rahatili osoittaa tuloja Smk: 78: 62 p. ja menoja &ml::
53: 40 p:niä.
Herraa kiittäen kaikesta awnstaan tämänkin wuoden aikana ja Hänen
armoaan ja apuaan anoen Vastaiselle toiminnallemme, päätämme tämän toimintakautemme.
Vesannolla 27 p. tammikuuta 1907.

sa-

M. Laitinen.

I. Wäänänen.
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XI.
Kertomus Sippolan seurakunnan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta
muonna 1906,
Wuoden kuluessa omat yhdistyksen johtokuntaan kuuluneet: rowasti A.
O. Vuorimaa puheenjohtajana, ja muut johtokunnan jäsenet Amalia Paawola, Tuomas Lonka, Johan Puhakka ja Matti Turkin. Kirjurina joka
maila on rahaston hoitaja allekirjoittanut.
Opettajain harjoituskokouksia on Sippolassa wuoden kuluessa pidetty
joka toinen kuukausi, jossa un käsitelty pänuäu tekstiä, kuin myös on keskusteltu sen johdosta.
Pyhäkouluja on yhdistyksen esimies käynyt kesän kuluessa tarkastamassa
kuten ennenkin on tapana ollut. Tarkastuspäiroäkirjan mukaan oli seurakun31 Pyhäkoulua, joissa opetti 75 mies- ja 34 naisopettajaa, ja lapsia
760. Sopii myöskin mainita että pyhäkoulutyö yhdistyksen toiminta-aikana
on muuttunut pääasiassa lasten hartaushetkeksi, joten pääpaino on pantu
päiwän tekstin käsittelylle, sisälukua ja läksyn kuulustelua ei ole kokonaan pois

sa-

nassa

jätetty.
yhdistys mietti kesäjuhlan Kesäkuun 24 päiwänä kirkossa, jossa esiintyi
useita puhujia, joka sitten jatkettiin ulkona kirkko tarhassa, jossa joka kylästä
esiintyi yksi opettaja päiwän tekstiä lapsille selittäen.
Tuloja on yhdistyksellä ollut kuluneena muonna tilien mukaan 80 mkaa
18 p, johon edellisen wuoden säästö 74 mkaa 38 p. lisättynä tekee 154
mkaa 56 p. Ja menoja 50 penniä säästö tulemaan wuoteen 154 mkaa 6

penniä.

Taas on wimsi mennyt, suokoon
ja lasten sydämiin waikuttuntatta.

Herra

ettei

se

olisi

mennyt opettajain

Anton Raussi.
Xll.

nassa

Wuosikertomus Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta Oriweden seuratunm. 1906.
Pyhäkouluja on seurakunnassa toiminut 10 koko wuoden ajan ja niissä

on opettajia ollut 13.

Niitä kouluja, jotka ainoastaan

osan

muodesta omat

toimineet, on ollut 5 ja niissä on opettajia toiminut 6. Lapsia on kouluissa
käynyt keskimäärin säännöllisesti 180 ja epäsäännöllisesti tai Harmoin 54,

eli yhteensä 234.
Oppiaineina koulilissa on käytetty päiwän ewankeliumiieksti, raamatun
historia ja katekismus. Opetusta on koetettu saada enempi hawainnolliseksi
opetusmuodoksi tai hartaushetkeksi. Koulut aljetaan ja päätetään rukouksella
ja mirren meisuulla. Opetillsen lomassa lauletaan pyhäkoulukirjasta mikäli
opettajalla on siihen taipumusta.
Opettajain kehitykseksi on pidetty harjoituskokouksia mikäli mahdollista
kerran kuukaudessa, joissa opettajat
kuulustelemat lapsilta niitä
kristinopin lukuja, jotka omat edellisessä kokouksessa määrätyt oppiaineeksi,

wuoroonsa
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jottten johdosta sitten keskustellaan. Mitä kokouksia on johtanut seurakunnan
papisto mikäli mahdollista on ollut. Seurakunnan kanttori on myös antanut opettajille laulun opetusta. Kokoukset aljetaan ja päätetään rukouksella
ynnä muulla hengellisellä puheella.
Kesäaikana pidettiin yhdistyksen kesäjuhla, jossa pidettiin lastenjumalanpalweluZ, kertomuksia, laulua ynnä muuta hengellista ohjelmaa.
Ihdistyksen johtokuntaan on wuodenaikana kuuluneet: esimiehet w. t,
kirkkoherrat h. F. Wallenius ja Wuorein, waraesimies I. A. lärminen, joka
on myös toiminut kirjurina ja rahastonhoitajana. Marakirjurina Tyyne

Jussila.
Joulun

aikana pidettiin lapsille joulujuhla opettajien johdolla, joissa
myös pidettiin yhteydessä muutakin hengellistä ohjelmaa.
Vähäinen on pyhäkouluyhdistyksemme toiminta ollut werraten seurakuntamme suuruuteen, mutta liitos olkoon Herralle, ei kuitenkaan ole turha
ollut ja hänen siunaustaan toiwomme nytkin alkamana wuotena.
Waroja yhdistnkselle on koottu: Vapaaehtoisilla lahjoilla raamatunselityksissä, lasten juhlissn, pyhäkoulutarkasmksissa y. m.
Tili Orimeden Pyhäkuulilyhdistyksen tuloista ja menoista wuonna 1906.
Tuloja: Smk. 35: 76: Menoja: Smk. 4: 40; Säästö rouodelle 19N7 Smk. 31: 36.
Oriwedellä, tammikuun 20 v:nä 1908.

se

I. 81. liirwinen.
XIII.
Rautjärwen Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus wuodelta 1906.
Nautjärwen Pyhäkouluyhdistys on toiminut hiljaisesti Jumalan armallisella awulla wiimewuotena, kuten kahtena edellisenäkin mnikutuswuotennnsa, pitäen periaatteenansa warsinaisessa koulutyössä Jeesuksen sanoja opetuslapsillensa: missä kaksi eli kolme teistä kokoontuu minun nimeeni, siinä
minä tahdon olla teidän keskellänne nimittäin kokoomalla seurakunnassa
löytywiä lapsia, mikäli mahdollista, kansakoululapsiakaan poisjättämättä, pieniksi kirkkohartauskokouksiksi eli lastenjumalanpalweluskokouksiksi, joissa kokoukset
on ulotettu koraaliroirren-wärsyjen meisaamisella ja rukouksella. On sitten
paiwän ewankeliumiteksti luettu ja kysytty lapsilta, jota on seurannut xaa-mntunhistorian ja katekismon jonkun läksynä olleen paikan kyseleminen, ynnä
joittenkin wirsikirjan wärsyjen luettaminen ja niitten sisällön kyseleminen. Wä=
litunneilla on laulettu koraaleja tai hengellisiä lauluja pyhäkoululaulukirjasta
eli jostakin muusia hywäksytystä hengellisestä laulukirjasta. Näin toimien,
pienten mälituntien ollessa, on aika tawallisesti näissä lasten jumalnnpalweluskokouksissa kulunut hupaisesti, tuottamatta opettajille ja lapsille ikäwystyttäwää wäsymistä ja asiaan kyllästymistä. Niinkuin alkamat pyhäkoulut,
niin myös ne päätetään rukouksella ja wirren wärsyjen Veisaamisella. Kuten
on näyttäytynyt, on tämmöinen työskentely pyhäkouluissa täällä tuottanut
tuntumaa siunausta lapsille,
on näyttänyt pitämän heitä lähempänä hywäa
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paimenta, lasten nstätuää Jeesusta. Tämänkin itMottsisfa lukuisissa tuli
jelroästt ilmi lapsia kuulustellessa, että missä oli säännöllisesti pidetty pyhäkoulua, siellä oliwat lapset tuntuwasti Valistuneempia, nöyrempiä ja simistyneempiä, Eclmästi näkyi
pyhäkoulun pitämisen hedelmänä ja Jeesuksen
sanojen todistuksena, että Hän oli ollut heidän keskellänsä. Ompa
jo
lasten wanhemmaikin huomanneet, koska owat, pienempiä poikkeuksia lukuunottamatta, yleensä tässä seurakunnassa rumenneet pyhäkoulua suosimaan ja
pitämään. Pyhäkoulutoimikunnan päätöksen mukaan järjestettiin
rakuunassamme pyhäkoulujen tarkastukset ryiime wuonna siten, että eri kulmakuntain opettajat sekä lapset useammasta pyhäkoulusta kutsuttiin kulmakuntain kansakonluhuoneustoihin, paitsi Rctutjärwen piirissä ja Ilmeen ru°
koushuoneessa, joissa ne pidettiin kirkoissa. Kaikissa näissä tilaisuuksissa pitiwät pyhäkoulujen opettajat opetusnäytteitä lapsien kanssa seurakunnan pappien ja pyhäkoulutoiminuan jäsenten ynnä suurilukuisen yleisön läsnäollessa.
Opetusnäytteiden päätyttyä annettiin opettajille sekä lapsille yleisiä huomautuksia ja kehoituksia koulutyön menestykseksi. Näissä tarkastusjuhlissa
pidettiin myös useampia heugellisä puheita ja laulettiin hengellisiä lauluja, ja
ne näyttiwät oleman suureksi kehoitukseksi sekä seurakunnassa työskentelewille
pyhäkaulutyöntekijöille että näihin tilaisuuksiin saapuneille yleisölle. Kesäkuun
21 pnä sitten pidettiin seurakunnan kirkossa paikallisyhdistyksen pyhäkoulujuhla, jossa sekä alttaripalwelukseu että juhlasaarnan piti pastori T.
Hulkkonen Suomen Pyhäkouluyhdistyksen lähettiläänä. Tilaisuuteen oli
punut runsaasti kansaa, joka oli tullut kuulemaan Jumalan
sekä omasta
että naapuriseurakunnasta, kauniin ilman ollessa, tässä lastenjuhlassa. luhlassa koottiin myös kolehti Suomen Cwank. Luth«ilaisen Pyhäk. Yhdistyksen
hymäksi.
Nautjärwen Pyhäkouluyhdistyksen toimikunnan toimenpiteestä
awustettiin myös joitakin pyhäkouluopettajia matkarahoilla siihen Suomen
yleiseen pyhäkoulukokoukseen, joka pidettiin Sortawalassa miime Kesäk. 9 ja
10p:nä.
Rautjärwen Pyhäkouluyhdistyksen Toimikuntana on wiime wuonna
toiminut seuraamat henkilöt: romasti A. Hämäläinen, puheenjohtajana ja ra»
hastonhoitajana, wirall. apul. A. Hälmä, kirjurina ja kirjastonhoitajana.
Muina jäseninä: kanttori Juho Leinonen, talolliset: Eero Roiha, Pietari
Pulkkinen, Matti Pulkkinen, hänen luomuttua, walittiin sijalle lal. Juho Pohjolainen, emännät: Riitta Pulkkinen ja Katri Pajari, kaikki pyhäkouluopettajia.
Yhdistyksen rahamarat omat seuraamat: säästö edelliseltä wuodelta 6 mrk.
52 pmiä, ja tuloja yhteensä 204 mrk. 92 p:niä, joten säästöä jääpi tulemaan
muoteen yhteensä: 47 mrk. 92 p:niä.
Rautjärwellä Maaliskuun 23 p:nä

se

sen

armossa

seu-

sanaa

saa-

-

1907.
Aug.

Hämäläinen.

Kertomus

1906.

A.

Hälwä.

XIV.
Tammelan-Forsfan Pyhäkoulnyhdistyken toiminnasta w:na

Kuten edellisenä on yhdistys nyt päättyneenäkin muotena hiljaisuudessa
ja maatimattomasti toiminut pyhäkoulujen hymäksi Tammelan seurakunnassa.
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kuluessa on useita kertoja kokoonnuttu jumalanpalweluksen päätyttyä
pyhäkoulutyön edistämisestä ja kehittämisestä. Munkeskustelemaan
kirkossa
saslukuisina omat pyhäkouluopettajat saapuneet näihin kokouksiin.
Seurakuntamme on jaettu 22:een pyhäkoulupiiriin ja on kussakin piipienimmissä
yksi, suuremmissa kaksi ja muutamissa suurimmissa piireissä
rissa
useampiakin pyhäkouluja yhtä aikaa toiminnassa. Kussakin pyhäkoulussa on
kaksi ja toisissa useampiakin opettajia. Oppilaat omat yleensä säännöllisesti
käyneet pyhäkoulussa ja un heidän lukunsa waihetellut 20:stä—50:een.
Kesällä unetettiin Tammelan kirkossa yhteinen pyhäkoulujuhla ja oli
juhlaan saapuuut runsaasti pyhäkoululapsia opettajineen sekä lasten wanhempia ja ystämiä. Puheita lapsille tässä juhlassa pitiwät Tammelan kaikki
kolme pappia. Papisto on myöskin käynyt rouoden marrella eri kulmakunuilla pyhäkouluja tarkastamassll samalla pitäen raamatunselityksiä. Lukusioilla
on säännöllisesti pyhäkouluasi» ja
tärkeys otettu puheeksi ja on näissä
tilaisuuksissa walittu uudet pyhäkouluopettajat mahdollisesti eroawain opettajäin sijaan. Pyhäkouluopettajille on seurakunnan pyhäkoulurahaston waroilla
hankittu kirjallisuutta. Herra luniala heikon työnime siunatkoon.
Muu den

sen

Tammelan —Forssan Pyhät, yhdistyksen puolesta:

N. I. Nlmark
pnhoenjohtajll.

XV.
Kertomus Piikkiön Pyhäkouluyhdistyksen toimesta ro. 1906.
Piikkiön pyhäkouluyhdistys on jatkanut työtänsä lasten keskuudessa kuten
edellisenäkin wuonna. Tosin näyttää siltä, että harrastus asiaan on alentumaan päin. Olleeko se satunnaista mai täytyykö katsoa kristillisyydelle ja
uskonnolle Vihamielisiä tuulahduksia koituman meidänkin pieneen seurakuntaamme.
Tosi seikka wain on että kirkonkylän pyhäkoulussa oli oppilasmäärä wain 20 (edell. 35) Nu n n g o n 27 (e. w, 43) K u u rna päässä
10 (e. m. 15) Wiukkal an koulussa 10 (e. ro. samaten) Linnunpään koulussa 17. Niemenkulman Hiirsalmen talossa kämi 10
lasta (e. to. samoin).
Hepojoen Juuttaalta sammui koulu, kun opettajarooimia ei ollut

tawissa.

saa-

Kaikkiaan on pyhäkoulua säännöllisesti käyneitten lasten
luku roacrn 94. Määrä.kyllä kohuaa, jos otetaan huomioon nekin lapset,
jotka muutamia kertoja mai omat olleet läsnä, mutta tässä selostelussa siwuutamme ne.
Opettajina omat työskennelleet neiti E. Malm, rouwa I. Wallin, neidet Saima Lintula, Signe Kahiluoto, Fanny Jussila, Miina Mäkelä ja
Tilda Liuskala sekä torpparin emäntä Emma. Käpäri.
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Kaikissa kouluissa luettiin ewaukeliumia Luukkaan mukaan lumut 18—
24 ja muutamia lukuja Apost. Teoista, Koulut ulotettiin toukokuun 24
pmä eli helatorstaina ja lopetettiin synskuun lopulla.
Lasten jumalanpalwel uksia pidettiin: Vi, 25/2, 25/s, WU,
kirkossa. V?4 Hirsimäellä, l °h V!ls kirkossa, 2 Vs kirkossa, 26/ s Koroisten
15 jg /n kirkossa, 25 /i2
kansakoulussa ja
kirkossa.
Näissä on lasien lukumäärä waihdellut B—loo wäli I I ä. Kaikissa
näissä hartauksissa on seurattu E. Hnwärisen käsikirsassa olemaa liturgiaa.
Saarna on pidetty wälin kyselemässä wälin esittämässä muodossa.
Erittäin tulee mainita, että muoden kuluessa on toimeenpantu muuta'2Vs, 4 /e,

talon pihalla,

mia pyhä k o u l u i l t a mi a, joissa muiden muassa on pyhäkouluaatteesta
ja kaswatuksesta puhuttu. Niitä on pidetty kirkonkylän kansakoulussa 25
pmä helmikuuta, jolloin puhuiwat kansakoulunopettaja I. Tamminen Mark.
10. 14 johdolla ja allekirjoittannt loh. 4: 49-50 mukaan. Lapsia oli läsnä
20 ja täysikäisiä 65. Samoin marraskuun 4 pmä, jossa puheita pitiwät allekirjoittanut Ps. 137: 9 johdolla ja kaupp. H. Kestilä Turusta Suut- 7: 36
—5O johdosta. Kun mielä olin puhunut Lutherin uskon puhdistuksen muistopäiwästä, koska useissa Taksan ewankeelisissa seurakunnissa juuri mainittuna sunnuntaina wietettiin us k o npuhd i s ni ks e n-j u hl a a ja näyttänyt kuwan Witenbergin linnan kirkosta, jonka owelle Luthertunnetut teesinsä naulasi lokakuuu 31 pmä 1517, laulettiin Lutherin wirsi
„lumala ompi linnamme" ja pidettiin yhteinen rukous. Hengellisiä lauluja
aina kajahutettiin puheiden wälissä. Lapsia oli taaskin läsnä noin 20 ja
aikuisia noin 100 henkeä. Joulukuun 30 pmä pidettiin mielä pyhäkoulu-iltama.
Siinä allekirjoittanut käytti tekstinä 1 Piet. 4: 12—19 ja jumaluusopin
yliopp. H. Saxen Turusta puhui les. 9: 1— 6 johdolla. Wäkeä oli 150
henkeä. Lapsia main 12. Hengellisiä lauluja laulettiin ja puhuin lapsille ja
nuorisolle muutamia sanoja lauseen johdosta: »Niille, jotka Jumalaa rakaslamat kaikki parhaaksi kääntyivät". Room. 8: 28. Siwuuttaa ci tässä
lostelilssa moi yhdistyksemme e n i m m ä i s t ä m u o i j n h I a a elokuun 12
pmä eli 3:na rukouspäimänä. Tilaisuudessa pidin
Mach. 10: 32
Milkaan, joka oli teestiksi määrätty. Warsinaijen jumalanpalwelukseu loputtua, puhui kirkkoherra I. W. Ahlroos
tekstiksi Hedr. 3: 12:sta
määrättyjen sanojen johdosta.
Seurasi päimällisloma, joua aikana pidettiin kirkkotarhassa marsinainen
muosikokuus, jossa johdin puhetta. Toimitettiin maalit y. m. juoksemat asiat.
Iltapäiwällä kokoonnuttiiu uudelleen kirkkoon, jossa puhuin Mark. 4: 3
8 mukaan erilaisesta sydämen pellosta.
Wielä pitiwät puheita pastori E. Petterson Turusta Luuk. 10: 20 johdolla „Siitä ilosta että uimemme omat kirjoitetut taiwaissa". Ia opettaja
I. Tamminen Mat. 21: 28—31 mukaan, „pojista, jotka olimat saaneet kaskyn mennä mii>!llmäkeen työhön ja joista toinen main noudatti isän tahtoa
ja toinen Valehdellen petti isän". Juhlassa oli ruusaasti 250 aikuista ja
50 lasta. Seuraamana päimänä elokuun 13 pnä kokoonnuttiin wielä k:Io 8
illalla kirkkoon, missä pastori Eemil Laurila Naantalista puhui les. 53: 6
—8 mukaan ja minä puhuin loh. 6: 27 johdosta. Kiireisestä työajasta ja
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iltamyöhäisestä huolimatta, oli kirkkoon saapunut 50 Herran sanaa isoaman
sielua. Kun mielä mainitsemme että muutamat oppilaat edellisenä päiwänä
kertoiwat muutamia hengellisia kertoelmia, olleekin pääkohdat mainittuina.
Alussa jo mainit,imme että harrastus nmonna 1906 on ollut laimeampaa
kuin edellisenä wuonna. Tuon masentaman ilmiön takia kokoootuimat pyhäkoulunopeUajat syyskimn 16 p:nä neuwottelemaan, mitenkä harrastusta olisi
clmytettäwä! Päätettiin silloin että joulunaikana pidettäisiin lasten jum alan pa I welu ks i a eri ku I in il I a pitäjää ja myös neuw ot e [■täisiin lasten manhempain kanssa kaswattajan tar>
keastä w astu un alaisesta toimesta. Siinä tarkoituksessa kiertelin joulukuun 25—31 päimien walilla seuraamastii
loulup äimänä kirkonkylän kansakoulussa, josia oli mähänlaisesti
manhcnlpia läsnä noin 25 henkeä waan. Samana päiwänä illalla Tuorlan
maanviljelyskoulussa, jossa oli mäkeä koolla runsaasti 130 henkeä. Seuraamana pmä puhuttiin Kuurnapään Wähässä talossa 20 lapselle ia 70 aikuiselle. 2? pmä joulukuuta oli Linnunpään kartanoon kokoontunut 14 lasta
ja 50 täyskaswuista. Samana päimänä puhuttiin mielä Wiukkalon Jussilassa 28 lapselle ja 80 aikuiselle. 30 pmä joulukuuta pidettiin hartaushetkiä
Hiirsundi» talossa 13 lapselle ja 40 roanhemmalle. Wuoden wiimeisenä
iltana oltiin koolla Hepojoen Juuttaalla, josta pyhäkoulu oli sammunut.
Rukoiltiin Herran Henkeä sytyttämään tulta ja tuntuikin siltä että Pyhä
Henki oli mukana isät ja äidit rukoiliwat moiniaa ja Viisautta ylhäältä wastuunalaiseen kasmattaja tehtäwäänsä, jotta johtaisiwat pienokaisiansa Jeesukselle
eikä main tämän maailman poluille.
Kaikkiaan oli joulun aikana pidetyissä lastenjumalnnpalmeluksissa noin
100 å 120 pienokaista ja wanhuksia noin 430 ä 450 henkeä. Pyhäkoulukirjallisuutta lewitettiin ja kehoitettiin tilaamaan Lasten Pyhäkoululehtea, jota
jäsenluku on edelleen
wuodeksi 1907 lemiää 45 kappaletta, yhdistyksemme
12, joiden kanssa on kokouksia
Hi, 12/ ja 16/9, joissa on annettu
ohjeita pyhäkoulun pitämisessä sekä leskinaista rakennusta Herran
harjoitettu.
Sopinee myös mainita että taloudellisessa suhteessa ei paljonkaan ole
maroja kerääntynyt m. 1906. Ainoastaan 68 markkaa 10 pmiä, joista kun
welka rahastonhoitajalle suoritettiin jäi 43 markkaa 10 pmiä. Tällä summalla
aijotaan edelleen kartuttaa pyhäkoulukirjastoa, jota jo on olemassa lähes 60
nidosta.
Kiitos Herralle!, joka kuormatainme un auttanut kantamaan ja tahtoo
nimensä tehdä suureksi lastemmekio
Ps. 115: 1.
Piikkiössä, tammikuun 26 pmä 1907.
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Juho Tuominen.
XVI.
Kuopion kaupungin Pyhäkouluyhdistyksen kertomus
tawuodelta 1906.

sen toiselta toimin-
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Edellisenä timoteitä alkamaansa tapaan on yhdistyksemme toiminut kuluneena wnotena. Toimikunta, johon omat kuuluneet kaikki seurakuntamme
papit, Lehtori Kantele sekä pyhäkouluopettajat Stenius. Vudden, Gummerus, Lindfors. Pitkänen ja Vepsäläinen, on wuoden kuluessa kokoontunut
neljä kertaa. Puheenjohtajana on toiminut Pastori I. Mustakallio, marapuheenjohtajana Pastori I. Wallin sekä hänen paikkakunnalta pois muuletruaan Pastori M, Enlund. Rahastonhoitajan tointa on tunnustusta ansuitsemalla huolella hoitanut Neiti E. Vudden, kirjastonhoitajana on ollut
Neiti I. Hummerus ja kirjurina E. Vepsäläinen,
Pyhäkoulua on lukukausien aikoina pidetty joka sunnuntai paitse silloin,
kun on ollut kirkossa lastenjumalanpalmeluksia, joita wuoden
kuluessa on pidetty kaikkiaan 10. Opettajina on toiminut 32 henkilöä ja oppilaita on
käynyt noin miiden- kuudensadan waiheilla.
Kewätlukukauden lopettajaisiksi tehtiin, toukok. 27 päiwänä lasten kanssa
käwelyretki Puijon kansakoululle. Perillä pidettiin hartauspuheita, kerrottiin
kertomuksia ja laulettiin wirsiä sekä pyhäkoululauluja. Ruumiilliseksi wirkistykseksi jaettiin lapsukaisille wehnäpullat ja kotiwiemisiksi sai kukin lapsi Lasten Pyhäkoululehden Kewätnumeron. Kesällä tehtiin toinenkin samantapainen
lasten käwelyretki Haapaniemen lähistölle.
Syyslukukausi lopetettiin kuusijuhlalla kirkossa joulut. 16 päiwänä. Tilaisuudessa piti Lehtori Pietilä lapsille hartauspuheen. Pastori Mustakallio
kertoi kertomuksen ja piti loppurukouksen. Wälillä laulettiin joululauluja ja
poislähtiessään sauvat pyhäkouluoppilaat Lasten pyhäk. lehden
Joulunumeron.
Wuoden kuluessa un myöskin kerta kuukaudessa jaettu lapsille Aamuruskoja ja Lasten pyhäk. lehtiä, joista wiimeksi mainitutta on yhdistyksen
waroilla tilattu 400 wuosikertaa. Samoin on opettajille jaettu ilmaiseksi 30
muosik. Pyhäkoululehtiä.

Yhdistyksemme kirjastoa on wuoden kuluessa lisätty hankkimalla muutamia selityskirjoja tekstien käsittelyn helpoittamiseksi opettajille.
Uusia Testamenttiä ja pyhäk. laulukirjoja omat lapset, kuten ennenkin, saaneet ostaa
paljon halwemmalla kuin kirjakaupoista. Niitä on myyty: Uusia Testamenttia 36 kpl. å 50 ja 25 p. ja 90 laulukirjaa å 20 p. Samoin on myös,
noudattaen Vuosikokouksessa lausuttua toiwomusta, pidetty Varastossa koko
P- Raamatutta, joita lapset owat saaneet ostaa 1 mk. 25 p. kappaleen.
Tekstiselityskokouksia on pidetty lukukausien aikoina joka keskiwiikkoilta
kello 7—9. Aluksi on joku opettaja pohjustanut
sunnuntain pyhäkoulutekstin, jonka jälestä kokousta johtama pastori on täydentänyt alustusta ja johtanut keskustelua. Varsin rakkaiksi owat nämä kokoukset käyneet
monelle pyhäk. opettajallemme, joskaan eiwät kaikki opettajat woi olosuhteiden
wuoksi niihin säännöllisesti saapua. Wuoden kuluessa tutkimme walittuja
tekstejä Apostolein Teoista. Laulukirjana olemme käyttäneet Keihäsen Pyhäkoulun Laulukirjaa.
Wiime kesäiseen Pyhäkouluyhdistyksen wuosikokoukseen Tortawalassa otti
kaksi pyhäkouluopettajaa, joista toista awusti pyhäk. yhdistyksemme 25

seuraaman

osaa

markan suuruisella matkarahalla.

Jhdistykseenlme on wuoden kuluessa liittynyt 76 uutta jäsentä, joten
koko jäsenluku on 160. Niistä on 33 mäkinaisia ja 127 muosijäseniä.
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Rahawaruja on yhdistykselle kertynyt jäsenmaksuista ja wapaaehwisista
lahjoista, kuten myötaseuraawa tili näyttää.
Kuopion kaupungin pyhäkouluyhdistyksen tili w. 1906
V a otattamaa:
Vastaamaa:
I Säästöä wiime wuodelta:

I Vuoden menot:

Talletus Pohj. m. Pan-

Raamattuihin, U, Tes-

(konttokurantti) 153: 85
Säästöpankissa
256: 46

kissll

Puhdasta rahaa

.

.

.

. .

95: 60 505: 41

tamenttiin ja laululirj.
Opettajntirjaston kirjoi-

57: 15
.

hin
Aamuruskoihin

23: 02
19: 82

Pyhäkoululehtiin
197: 45
ja kynttilöihin
(lasten juhlia warten) . 22: 75
Erään opettajan matkaraha wuosijuhlaan . 25:
....

Pulliin
II Vuoden tulot:
Talletuksen 153: 35 korko 6: 97
Säästöpankin korko . . 15: 61
Myydyistä kirjoista . . 42: 50
Jäsenmaksuja
184:

345: 19

II Säästöä tulemaan wuoteen:
Pohj. maid. Pankissa
Säästöpankissa

Lahjoja

196:

Kollehtia

35: 60 480: 68

.....

Puhdasta rahaa

.

160: 32
447: 07
33: 51

986: 09

640: 90
980: 09

Kuopiossa, Tammik. 26 p. 1907
Tilit luetut ja hywäksytyt tDuoTiEoEouEfesio 26. 1. 1907.
E. Vudde n.
I. I. Mustakallio.

sen

työn, minkä Hän wuoden kuluessa
Herra itse armossaan siunatkoon
on yhdistyksemme kautta tehnyt, hän antakoon anteeksi, ettemme ole tehneet
työtä sillä innolla, rakkaudella ja lämmöllä, millä Herran työ olisi tehtäwä.
Tehköön Hän meistä parempia työmiehiä uudella wuodella!
Kuopiossa tammik. 26 p. 1907.
Toimikunnan puolesta:

I. I. Mustakallio.

lida Vepsäläinen.

XVII.
Eräjärwen paikallis-pyhäkouluyhdistyksen wuosikertomilZ toimintamuodelta 1906.
Jhdistys ei ole ollut koolla, koska wiime wuonna yhdistyksen johtokunta ainoastaan yhden kerran kokoontui muistaakseni tammikuulla 1906.
Syynä siihen lienee se, että yhdistyksen esimiestä seppä Vihtori Ahosta mastaan lukusijoilla maalisi. 13 pmä 1906 ilmoitettiin yleisesti että hän on
pimaton pyhäkouluopettajaksi. Näin ollen on hän nyt jo wuoden ajan ollut poissa pyhäkouluopettajan toimesta. Yhdistyksen paperit eli säännöt oliwat hänellä, ja sain minä ne wasta eilen käsiini. Miltta ei silti ole pyhäkouluasiassa täällä oltu toimettomia. Pyhäkoulut täällä owat toimineet kautta

so»
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seurakunnan amme

wuodenkin aikana. Niitä on ollut 11 eri pyhäkoulua,
joissa opettajina on toiminut 22 henkilöä ja oppilasluku ollut 140 waiheella,
Pyhäkoulutarkastuksia on allekirjoittanut kesäaikana pitänyt, joitten yhteydessä
on pidetty hartaushetkiä ja lopuksi kannettu kolehtia pyhäkoulukirjastolle.
Ompa yksi kolehti sille kirkossakin koottu. Yhteensä on kolehdeilla karttunut
Smk 25: 20, joilla sitten hankittiin M. E, kirjoittama opas ll:sen wuosikerran emankeliumitekstien käsittelyä marten, jääden wielä tähän wuoteen säästöksi Smk 1: 95. Niinikään on rouoden aikana Hämeenlinnasta hankittu
pyhäkoululuetteloja 200 kappaleetta. Harjuituskokoukjia on opettajain kanssa
säännöllisesti pidetty joka kuukailden ensimmäisenä pyhänä, kesättä kirkon \&*
karistossa ja taimella Kirkonkylän kansakoululla. Toimon ja pyydän että
ensi kesänä, jos mahdollista, saataisiin pääyhdistykseltä joku lähetti seuratuntaamme pyhäkouluasiaa elwyttämään. Tänä lähes kahden wuoden aikana,
kun täällä olen ollut ei ketään sellaista ole seurakunnassa käynyt.

Kunnioittaen.
Sk. O. Laurila.
Pastori.

XVIII

Akaan wasta alkaneen Pyhäkouluyhdistyksen synnystä ja wuosikertoruuodelta 1906.
Kaikki woipa Jumalamme on tähän asti erinomaisesti toimiamme auttanut. Tämän woimme ilomielin lausua ryhtyessämme kertomaan paikallisyhdistyksemme synnystä ja ensimmäisen maikka wajawaisen toimintawuoden
MUS

maiheista.

Pyhäkouluja on wuoden 1906 samoin kuin edellisen wuodenkin kuluessa
ollut 8 ja wäliin 9:fin, joissa opettajia on ollut 8 tai 9 mäkinaista ja apuopettajia 14. Eiwät kuitenkaan kaikki ole työssään kestäneet wuoden loppuun.
Lapsia on ollut noin 144.
Kerta kuukaudessa on uidetty opettajain kokouksia wuorotellen kussakin
piirissä, joita kunnassamme on 11, maan kahdessa ei ole nykyjään työskennelty. Kokouksissamme on keskustelualueena ollut jo edellisessä kokouksessa
walittu raamatunpaikka, jonka myös edellisessä kokouksessa määrätty opettaja
un selittänyt ja josta sitten on keskusteltll.
Pyhäkoulutointa on jo kauan
seurakunnassamme yksinkertaisella makawuudella ja opetuksella wireillä pidetty,
kukin opettaja toisestaan tietämättä juuri mitään. Mutta muonna 1905,
maaliskuun 25 päiwänä kutsui eräs opettaja luokseen toiset opettajat Toijalan taipaleen mäelle keskustelemaan pyhäkoulujuhlan toimeenpanosta, johon
suostui 12 opettajaa, jotka sitten keskuudestaan malitsiwat puheenjohtajakseen
A. lärmelän, joka
toimi kirjurina. Mainitun kokouksen 4:ksi pykäläksi tuli kysymys: olisiko tarpeen meidän perustaa seurakuntaamme pyhäkouluyhdistys, joka paikallis yhdistyksenä liittyisi Suomen Nm. lut. Pyhäkönluyhdistyksen. Yhteisenä mielipiteenä oli, että asia pannaan käytäntöön.
Seuraamassa kokouksessa määrättiin asia tarkemmin ja asiankannattajina ilmoittautuiwat seuraamat henkilöt: Aug. Huhtanen, I. D. Enebäck, A. L.
Selin, E. Arwola, Johanna Holsti, Aino Hosia, Olga Hinkka, T. Sukki, L.

samassa
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Wuorinen, A. Simola ja A. lärwelä. Huhtikuun 24 p:nä tehtiin opettajain
kokouksezsa samasta asiasta lopullinen päätös ja walittiin sääntöehdotusta
laatimaan A. lärwelä. Ehdotuksen rualmistuttua kuulutettin kirkon kokous,
joka pidettiin Akaan kirkon sakaristossa Helmikuun 18 päiroänä 1906, johon kutsumuksen kautta myös saapui Suomen ew. lut. Pyhäkouluyhdistyksen
yliasiamies pastori Rob. Hernberg, joka sitten walittiin puheenjohtajaksi ja
kirjurina toimi urkuri Pekka Mäntyroaara. Muutamilla korjauksilla sääntöehdotus hywäksyttin ja lähetettiin Pyhäkouluyhdistykselle, joka 2 pmä toukokuuta kokouksessaan ne wahwisti. Min oli siis saatu perustetuksi Maan pyhäkouluyhdistys, jonka tarkoituksena on seurakunnassamme edistää ja wireillä
pitää kirkollista pyhäkoulutointa Jumalan sanan ja opetuksen kautta ja kartuttaa lasten kristinopin taitoa ja kaswattaa heitä armossa ja Herran Jeesuksen tuntemisessa.
Tähän asti on papiston puolelta ollut hywin niukka kannatus opettajille työssään, mutta 1 päiwänä toukokuuta saimme kirkkoherraksemme miehen,

seuraamme

roumansa

joka sydämen innolla tuli
jo mainitun kuun 13 pmä
Tämä tapaus oli ensimmäinen laatuaan ja herätti opettajissa sydämellista kiitollisuuden tunnetta. Ia niin sitä sitten liityttiin toimimaan kaikki
yksimielisesti Jumalan apuun turmautumalla ja
ryhdyttiin kokoustoimiin, jossa entinen puheenjohtaja lärwelä teki wiimeisen johtajatyönsä ja
päätettiin säännöt painatettawiksi sataan eri kappaleeseen, jotka sitten lärwelän toimesta tuli painosta ulos kesäkuun 15 pniä. Näiden sääntöjen johdolla on nyt työskennelty, kirkkoherra puheenjohtajana, lärwelä kirjurina ja
Ida Tammi kassanhoitajana, kaksi Viimeksi mainitut Väliaikaisina,
Opettajan kokouksia on pidetty kaikissa piireissä järjestään, joissa on ensin pidetty
pyhäkoulu, jota kirkkoherra on aina ollut tarkastamassa. Pyhäkoulutarkastuksissa on; koottu kolehtia Akaan pyhäkouluyhdistyksen hymäksi sekä kirjoitettu
jäseniä, waikka pienillä tuloksilla, sekä pidetty pääyhdistyksen kirjoja myytämänä. Saeten pyhäkoulujuhla pidettiin myös syksymmällä ensin kirkossa yh°
teisellä jumalanpalrueluksella, jossa kolehti koottiin Akaan pyhäkouluyhdistyksen hywäksi ja sitten ehtopuolella kirkon läheisessä talossa, jossa ensin toimitettiin näyteopetus, jonka toimittimat 3 siihen tilaisuuteen määrättyä opettajaa. Tilaisuuteen oli saapunut kirkkoherran toimesta useita puhujia ja laulun ja soiton harjoittajia.
Jäseniä on yhdistykseemme liittynyt 25, joista mäkinaisia on 5. Kirjoja on ostettu yhdistyksen muroilla tarpeelliset oppaat 10 uutta koraaliroirsikirjaa, 1 jäsenkirja ja 8 kpl. raamatullista kuwateosta, tarpeelliset päiwäkir»
jat. Muutamat pyhäkouluopettajat owat sitä paitsi hankkineet itselleen käsikirjoja.
Kirjastossa on: 1 kuwateos, 76 sääntökirjaa, I päiwäkirja, 1 kpl.
ll:sen ja 2 kpl. I:sen Vuosikerran oppaita ja 2 kpl Koraaliwirsikirjaa. Raha»
warain tila osoittaa tuloja 132 mk 5 p. ja menoja 76 markkaa 55 pen.
Säästö wlle 1907 siis 56 markkaa.
Elon Herra siunatkoon toimiamme ja
kylwön minkä tämänkin kertomuksen ajalla on vyhäkoulutyön kautta lapsiimme ja kansaamme kylwetty.
Akaa, 31 pmä joulukuuta 1906.
A. M. lärwelä.
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Hämeenlinna 1908,
Hämäläisen kirjapaino.

Osakeyhtiö

Kertomus Suomen kv. lutn. Pyhäkouluyh&istyUsen
toiminnasta v. 1907.
Mielettömänä pitäisimme sellaista ihmistä, joka matkalle lähtiessään tai
työhön ryhtyessään ei olisi selwillä matkansa tai työnsä tar k o tu k est a.
Tarkotus määrää aina matkan
ja työn laadun.
Lasten kaswatukseenkin nähden tulee meidän olla selwillä
tarkotuksesta. Tässä asiassa emme
tyytyä ainoastaan tilapäisiin kokeilemisiin.
Lasten opetus s. o. heidän sieluelämänsä rikastuttaminen aatteilla ja tiedoilla
ei ole mielä samaa kuin lasten kaswattaminen.
Kasmatuksen tehtäwä on saattaa lapset halullisiksi ja kykenemiksi elämässään toteuttamaan ja hywäksensä käyttämään niitä hymiä aatteita ja tietoja,
jotka he opetuksen kautta owat saawuttaneet. Mutta kaswatuksen päämäärästä eimät kasmattajat aina ole yksimielisiä. Toiset asettamat
sangen
korkeaksi, toiset taas tyytywät roähempään. Kotien ja koulujen kasroatus tarkottaa tawallisesti pääasiallisesti lasten maallista toimeentuloa ja ajallista
hywää. Lapsiin koetetaan myös istuttaa siweellisiä periaatteita niinkuin
esim.
puhtautta, säännöllisyyttä, rehellisyyttä, ahkeruutta, uskollisuutta y. m. Heistä
koetetaan kasmattaa rehellisiä ja kunnollisia kansalaisia, jotka maalliseen kutsumukseensa owat tarpeellisilla tiedoilla ja lymyillä warustetut. Tämä on
kyllä kaswatuksen tärkeimpiä tehtäwiä, mutta ei kuitenkaan kaikkein tärkein.
Jumala on määrännyt meidät ijäisen elämän ja autuuden perillisiksi.
Hän loi ihmisen tumaksensa ja antoi hänelle kuolemattoman sielun. Jumala
on asettanut ihmisen ajalliseen elämään kaswamaan, kypsymään ja walmistumaan ijankaiktiseen elämään. Se kaswatus, joka ei tunne eikä tahdo huomioon ottaa tätä Jumalan ihmiselle asettamaa korkeinta päämäärää, on kaikista eduistaan huolimatta, huonoa kaswatusta, joka usein ei woi lapsissa
edes maallistakaan tarkotustaan toteuttaa.
»Teidän pitää oleman pyhät, sillä Minä, Herra, teidän Jumalanne,
olen pyhä,"
Jumalan
tahtoo, näet, kaswattaa
Herra
meistä Jumalan ihm is i ä,~ someliaiksi kaikkiin hymiin töihin, pyhiä ja
wanhurskaita ihmisiä. Jumalalla on suuria ajatuksia meistä. Jos unohdamme
Jumalan sanan, emme silloin käsitä korkeata armoamme emmekä tunne suurta
päämääräämme. Jumala, luojamme tuntee paremmin kuin me
itse elämämme
tarkotusperän. Mutta ei myöskään kukaan muu kuin Jumala tunne täydellisesti, kuinka sywästi langenneita me olemme ja kuinka kaukana me olemme
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sanassaan

Siunata ei ole
ainoastaan o (ottanut
meille korkeaa alkuperäämme ja päämääräämme, waan myöskin tien, jolla
päämäärämme saawutamme. Ainoa, warma tie on Kristus, joka sanoo:
„Minä olen tie, totuus ja elämä, ei yksikään tule Isän tykö, maan minun
kauttani." Ainoastaan Kristuksen kantta, Hänen kuolemansa, ylösnousemija Isän oikealle puolelle korottamisensa kautta woimme Jumalan asettaman päärärnme saawuttaa. Ia koska Kristus on Jumalan kunnian kirkkaus
ja Hänen olentonsa juurikuwa", on Hän meille tie, w ä l i k a p p a l e, e s ikuw a, woi m a ja päämäärä. Kristityn suurimpana elämän tehtäwänä on siis oppiminen Häntä tuntemaan ja pyrkiminen oikeaan elämän yh-

suuresta päämäärästämme.

sensa

teyteen

Hänen kanssaan.

Niiden, jotka työskentelewät lasten kristillisen kaswatuksen hyvoäksi, tulee
myös uskollisesti ja iloisesti täyttää melvoollisuutensa saattaaksensa hurskaitten toaimojen tawalla Mark. 10:sfä lumussa lapset ..Jeesuksen tykö että Hän
koskisi heihin". Mutta Jeesusta ei opita tuntemaan yhtenä päimänä. siihen
on tarwis käyttää koko elämän aika. Paawalikin ahkeroitsi suuresti, että hän
sen myös käsittäisi, eikä iäkkäämpänäkään totein sanonut sitä täydellisesti kasittäneensä. Usein saamme tyytyä toain siihen, että Jumalan sanan ja hengen

atoulla woimme hetkeksi herättää lapsen huomiota ja kääntää hänen mielensä
Jeesuksen puoleen. Tähänkin tulokseen tullaksemme on Jeesus ja hänen rakkautensa elämästi kutoattawa lapsille, niin että he tuntemat metämystä Häneen ja oppimat Häntä tuntemaan ja rakastamaan. Kristillisen kasmatukse»
ja myös pyhäkoulutoirnen tulee pyrkiä siihen, että lapset saamat niin sywän
Vaikutuksen Jeesuksesta että heidän sydämensä alkaa Häntä ikämöidä.
lumalanihmisten pyhä maellus on lapsille myös niin esitettäwä, että heidän
uskonnollinen innostuksensa toalaisee ja lämmittää heitä sekä kehottaa ja hoitkuttelee heitä Jumalan kaswojen edessä waeltamaan. ja Wapahtajaa uskossa
Joskin hedelmä tästä työstä ei pitkään aikaan ole näkymissä,
ei tämä seikka kuitenkaan
pelottaa työntekijää. Lasten kääntymistä ei ole
pidettätuä pyhäkoulutyön menestymisen merkkinä. Kääntymisiä moi tosin joskus tapahtua lapsissakin, mutta työ ei saa ainoastaan siihen perustua eikä
tähdätä. Eikä ole aina lapsen hengelliselle kehitykselle hyödyllistäkään, että
äkkinäinen muutos hänessä tapahtuu. Hänelle saattaa silloin käydä kuin kukkaselle, jonka terälehdet äkkiä aukenewat. Se moi pian auringon paahtamana
lakastua. Niinkuin luonto kemäällä tarmitsee määrätyn ajan wähitellen wirotaksensa, kehittyy myös hengellinen elämä wähitellen Jumalan määräämien
hengen lakien mukaan. Älkäämme unohtako Vapahtajan mertausta Mark.
4: 26, 29:
Sillä itsestään maa tuottaa wiljan, ensin korren, sitten tähkän,
sitten täyden jywän tähkään". Iloitsemme ja olemme Jumalalle kiitollisia
jokaisen lapsen todellisesta mielenmuutoksesta, mutta sitä lasta, jossa tärnrnöinen muutos ei ole tapahtunut, ei milloinkaan
parantumattomana hyljätä.
Elämästä woimme löytää paljon esimerkkiä siitä, miten usein lapsuuden ijässä
sydämeen syttynyt hengellisen elämän kipinä, oltuaan moniaita wuosia siellä
kätkettynä, yhfäkkiä leimahtaa ilmituleen myöhemmällä ijällä. Sytyttääkseen
ihmiseen tätä elämän kipinää käyttää Jumala usein ihmeellisiä keinoja ja
teitä. Hän ottaa ihmisen etsimän rakkautensa kouluun käyttäen mälikappa-
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kärsimyksiä, puutetta ja kaikenlaisia mastoinkäymisiä. Sana oikealla
ajalla lausuttuna sattuu silloin kuin salama sydämeen. Kipinä, joka kauan on
kytenyt maallisten huolien ja murheitten tuottaman tuhon ja pölyn alla,
syttyy tuleen ja uuden elämän syntymishetki on silloin tullut.
Jumalan työ ihmisessä on yksin pysywäistä. Ahkerasti ja roäsymättä
on meidän julistettama emaukeliumia lapsille, jotta he saisiwat pysywäisen ja
sywän waikutuksen Jeesuksesta, niin että he aikaisemmin tai myöhemmin elämässään wahwistuwat uskossa ja kehittywät uudessa elämässään.
Edellisessä on osotettu miten kristillisen kasroatuksen korkeata päämäärää
on suuresti laiminlyöty sekä perheissä että kouluissa. Pyhäkoulun tehtämä
on olla jossain määrässä korroaamassa tätä laiminlyömistä. Mutta
silloinkin, kun perhe ja koulu täyttämät tässä kohdin welmollisuutenia, on
pyhäkoulun tehtämä tarpeellinen ja tärkeä. Lapsetkin oivat kristillisen
kunnan jäseniä, joilla on oikeus päästä pyhäpäimän siunauksen osallisuuteen.
Lepääminen jokapäimäisestä työstä ei yksin sellaisenaan tuota meille pyhäpäiwän siunausta. Jumalan sanan kuulemisen ja uskolla omistamisen kautta
rawintoa ja wirwotusta. Sangen tärkeätä on että lapset jo
sielumme
aikaisin tulemat osallisiksi pyhäpäimän siunauksesta. Tähän ei riitä että lapset
sunnuntaisin hetken aikaa totutetaan hiljaa istumaan, maan heille on sitäpaitsi
annettawa sielun rawintoa. Tamallinen saarna ei paljoa heitä auta. Seurakuunan yhteinen jumalanpalwelus ei ole Varsinaisesti tarkotettu lapsille eikä
moi heidän sielunsa tarpeita tyydyttää. Saarnassa esitetään asioita, jotka
lapsille omat enimmäkseen käsittämättömiä ja heidän kokemuksilleen wieraita.
Kun
ei moi kiinnittää itseensä lasten tarkkaamaisuutta, edistää päin
mastoin heidän torkkaamattomuuttaan ja ajattelemattomuuttaan ja tylsistyttää siten heidän hengellistä mastaanottokykyänsä. Tästä on seurauksena että
nuoriso wieraantuu kirkosta ja seurakunnasta, koska yhteinen jumalanpalwelus tuntuu heistä niin itämältä ja yksitoikkoiselta.
Nuorisosta kehittyy mähitellen luopioita ja luopioista tulee aikaa maittain kirkon wihollisia ja ylönkatsojia.
Erityinen lasten kirkko ja jumalanpalwelus on siis tarpeellinen, jotta
lapsetkin tumisiwat olemansa seurakunnan jäseniä ja tarwitsemansa
apua,
tukea ja ohjausta. Tässä tarkoituksessa toimii juuri pyhäkoulu. Samalla
kun se pyrkii maittamaan lapset Jeesukselle, koettaa
myös herättää ja ylläpitää heissä rakkautta ja kunnioitusta Kristuksen seurakuntaa kohtaan.
Pyhäkoulun pitoa haittaa usein liian suuri lapsijoukko, jota lasten eri ikä»
asteista ja kehityksestä huolimatta opettaa tawallisesti yksi ainoa opettaja,
käyttäen kaikille lapsille samanlaista opetustapaa. Jos lapsilla kerran on oikeus
tulla pyhäpäimän siunauksesta osallisiksi, on sekin waatimus täysin oikeutettu,
että pyhäkouluopetus järjestetään niin että eri kehitys-asteilla olemat lapset
saamat heitä warten sowellettua opetusta. Tätä maatimusta ei täytetä kirkonkellojen ja urkujen soittamisella eikä myöskään juhlapuhujien herättämällä
juhlatunnelmalla. Sielu ei moi saada rawintoa eitä rakennusta ainoastaan
hetkellisten tunteitten liikutuksesta, maikkapa ne olisiwat kuinka woimallisia
ja pyhiä tahansa. Lasten käsityskykyä ja tarkkaamaisuutta ei woi keinotekoisella lamalla tai pakkokeinolla herättää. Ainoa tehokas keino tähän on et-
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tuntinen lasten käsityskannalle. Tämä on malttamatta tapahtuma pyhäkoulutoimessakin. Jumalan
on tehtäwä heille tutuksi ymmärrettäwällä ja miellyttämällä tawalla. Pienet, perheen piiriin rajoitetut pyhäkoulut omat tähän tarkoitukseen ihanteellisimmat. Suuremmat pyhäkoulut
omat eri»ikäiZten lasten mukaan jaettamat eri luokkiin, jos ne karkotustaan
tahtomat mustata. Saatuaan jonkin hengellisen waikutuksen pyhäkoulussa,
oppimat lapset tätä tointa rakastamaan ja armossapitämään ja tulemat myös
käsittämään pyhäkoulun tarkotuksen oleman lastei: jumalanpalmeluksen, jossa
lapset eiwät tee Jumalalle palwelusta, maan Jumala päinmastoin tahtoa
siinä palmella heitä tarjotessaan heille armolahjojaan.
Tämä on siis pyhäkoulun karkotus. Tämän tahtomat pyhäkoulun ystämät toteuttaa pyhäko>ilutoiminnan kautta. Onko tämä tarkotus liian korkea
ja liian waikea toteuttaa? Tässä ei ole kysymys sellaisesta tarkomsperästä,
joka saawutettaisiin waimatta, maan sellaisesta, joka on yhtä pitämä totuuden ja Jumalan tahdon kanssa ja joka kirkkaudellansa walaisee pyhäkouluopettajan maimaloisia polkuja. Woimmekohan jo täällä maan päällä
wuttaa päämäärämme? Emme milloinkaan täydellisesti. Kaikki työ tässä
elämässä on puutteellista. Meidän on main pidettämä huolta siitä ettemme
kadota päämääräämme. Käyttäkäämme kaikki aikamme ja mainiamme pääsiäksemme niin lähelle päämääräämme kuin mahdollista niiden lasten kanssa,
jotka omat meille uskotut.
Maikka pyhäkouluopettajan tehtäwä on mitä tärkein, maikka hänen työnsä
on mitä hyödyllisin ja päämääränsä ihanin ja korkein, ei hänellä kuitenkaan
ole syytä kerskata, maan pysyä nöyränä ja Vaatimattomana. Hän muistakoon aina, ettei hän kaikella uskollisuudellaan, uutteruudellaan ja taidollaan
moi lapsissa herättää hengellisen elämän kipinääkään. Tämän moi yksin lumala. Me saatamme wierittää kiwen haudan owelta ja päästää ulos elämaksi tehdyn ihmisen, mutta elämäksi tekemän sanan: „2atsarus tule ulos!"
lausuu yksin Jeesus. Jos lapsen
sielussa ilmenee merkkikin alkuwasta uudesta elämästä, on opettaja kiitollisella ja nöyrällä mielellä tunnustawa: „tämän on Herra tehnyt!" Silloin tuntee hän itsensä kokonaan
riippumiseksi Jumalasta. Jos lapsella on hurskaat manhemmat tai kotikaswattajat, un heidän Vaikutuksensa lapseen usein paljon suurempi kuin pyhäkoulun. Pyhäkouluopettaja onkin tässä tapauksessa main apulaisena lasten
kristillisen kasmatuksen työssä, johon toiset omat jo hywän perustuksen laskeneet.

sana
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nuoressa

Kuluneena wuonna 1907 on pyhäkoulutointa jatkettu Suomen

seura-

Arw. tuomiokapitulein antamien tilastollisten tietojen mukaan oli pyhäkoululasten luku wiime wuonna koko maassa yhteensä
noin 173,641 *). Edellisenä wuonna 1906 oli niiden luku 178,020. Tästä
johtopäätöksen että pyhäkoulukoimi Suomessa ainakin siinä
woi tehdä

tunnissa entiseen

tapaan.

sen

*)

Tiedot arkkihiippakunnan pyhäkouluista menewät main wuoteen

1906,
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on taantumassa, että wiime wuonna on käynyt 4,379 lasta mäpyhäkouluissa kuin edellisenä wuonna. Mutta pyhäkoululasten lukumäärä
ja laskee mu osittain tilastollisten tietojen mukaan niin epämääräisesti, ettei niiden perustuksella woi warmasti päättää onko pyhäkoulutoimi
tosiasiassa edistymässä roaiko taantumassa. Tilastolliset
tiedot eiwät tule luotettawammiksi ennenkuin pyhäkoululuettelo eli päiwäkirja
tulee täytäntöön jokaisessa pyhäkoulussa. Turun, Porwoon ja Kuopion hiippakunnissa on olemassa ainakin 34 seurakuntaa, joista on tullut tarkempien
tilastollisten tietojen puutteesta ainoastaan Vaillinaisia ja summittaisia tietoja pyhäkoulujen ja pyhäkoululasten lukumäärästä. Iksin Sawonlinnan
hiippakunnassa käytetään tuomiokapitulin erityisestä määräyksestä kaikissa
pyhäkouluissa pyhäkoululuetteloa.
Jos tarkastamme pyhäkoulutoimintaa kussakin hiippakunnassa erikseen,
huomaamme tilastollisista tiedoista päättäen taantumusta kaikissa muissa
hiippakunnissa paitsi Turun arkkihiippakunnassa.

suhteessa

hemmin
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maassamme
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„
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„

„
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„

„
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Wuonna 1907 käwi Kuopion hiippakunnassa 4,050 lasta
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„

„

Vähemmin

Monessa seurakunnassa on pyhäkoulu wielä melkein nimeksi toimimassa
tai toimii hymin epäsäännöllisesti. Suuri syy siihen on se että papisto ani
harwaan

tarkastaa pyhäkoulujaan eikä opettajain

harrastuksen

ja taidon

kehit-
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pidä opettajain harjoitusktzkouksia. Täisissä seurakunnissa taas toimii
pyhäkoulu wielä roarsinaisesti laksykouluna.
Maikka pyhäkoulu on toiminut suurella siunauksella
noin
60 muotia ja maikka luulisi nykyään kansassa liikkuman epäuskon hengen,
joka tahtoo wieroittaa lapsetkin kirkosta, oleman kehoitukscna kristillismielisille
toimellisuuteen, löytyy
59 seurakuntaa, joissa pyhäkoulua ei ole
ollenkaan toimessa. Näistä on 34 seurakuntaa suomalaisessa seudussa ja 25
seurakuntaa ruotsalaisessa seudussa. Arkkihiippakunnassa löytyy sellaisia
kuntia yhteensä 36 eli 18 suomalaista ja 18 ruotsalaista nimittäin: Kuusisto,
Parainen, Nauwo, Korpo, Lokalahti, Iniö, Welkua, Eura, Eurajoki, Lumia,
Vampula, Pertteli, Kuusjoki, Finström, Geta, Sund. Vårdö. Hammarland,
Eckerö. Jomala, Mariehamn, Lemland, Föglö. Kökar, Sottunga, >umlinge,
Bergö, Sulwa, Kaskinen, Öfmermark, Peräseinäjoki, Isokyrö, Laihia, Lapua,
Halsua, Perho.
Pormoon hiippakunnassa on sellaisia seurakuntia 7 ruotsalaista ja 5 suomalaista eli yhteensä 12 seurakuntaa, nimittäin: Pukkila,
Myrskylä, Tyrmänkö, Tottijärwi, Janakkala, Loppi, Espoo, Siuntio, Degerby,
Snappertuna, Tenhola, Bromarwi.
Samonlinnan hiippakunnassa: TytärKuopion hiippakunnassa 9 suomasaari ja Wärtsilän tehdasseurakunta.
laista seurakuntaa eli seuraamat: Kittilä, Muonionniska, Utsjoki, ftemin kaupunkiseurakunta, Turtola,. Kolari, Kajaanin kaupunki, Sotkamo ja Juankosken

tämiseksi

maassamme

maassamme

seura-

tehdas.
huomaamme siis tästä,

että pyhäkoulun alalla löytyy wielä paljon raiwaamatonta maata. Suomen Em. luth. Pyhäkouluyhdistys koettaa sekin
moimainsa ja warainsa mukaan olla suorittamassa tätä tien raimaamista
pyhäkoulun laajalla työwainiolla. Kaikkiaan on wuoden kuluessa pyhäkoulujen hywäksi yhdistyksen puolesta tehty työtä 120 seurakunnassa, joista oli
8 ruotsalaista ja 112 suomalaista seurakuntaa. Kiertomatkoihin otti
yliasiamies Rod. hernberg (60 seurakunnassa) ja diakooni Antti Laitinen (60
seurakunnassa). Pyhäkoulutoimitus seurakunnissa tapahtui tamallisesti siten,
että ensin pidettiin pyhäkoulua koskema raamatullinen esitelmä,
jälkeen
tamallisesti kysymys- ja wastausmuodossa tapahtuma hartaushetki lapsille ja
lopuksi keskustelukokous pyhäkouluopettajien ja lasten wanhempien kanssa.
Jhdistyksen 21:nen Vuosikokous wietettiin Hämeenlinnan kaupungissa
24 ja 25 p:nä kesäkuuta. Noin 200 pyhäkouluopettajaa ja -opettajatarta oli
saapunut kokoukseen läheltä ja kaukaa. Köyhille pyhäkouluopettajille jakoi
yhdistys matka-apua yhteensä noin 270 markkaa.
Vuosikokouksen ohjelmasta mainittakoon: juhlajumalanpalwelukset, lasten
jumalanpalmelus ja pyhäkoulun malliopetus. Keskustelukysymykset olimat:
„Mitä kirjallisuutta tulisi pyhäkouluopettajan kehitykseen miljellä" ja „pyhäkoulu ja kristinuskoa wastustawaiset liikkeet kansassa". Kokouksessa läsnäolijat lausuiwat toiwomuksenaan, että yhdistys hankkisi itselleen enemmän työmoimia sekä järjestäisi Vuosikokousten yhteyteen luentokursseja pyhäkouluopettajain kehitykseksi.
Kokous myönsi täydellisen tiliwapauden rahastonhoitajalle ja toimikunnalle. Ensi wuoden tilintarkastajiksi walittiin Varsinaisiksi jäseniksi kirkkoherra 0. K. Nyström ja lääninkamreeri Th. Ruotzi ja Varajäseniksi tohtori
M. Ruuth.
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Yhdistyksen äänenkannattajia omat olleet niinkuin ennenkin Pyhäkoululehti, Lasten Pyhäkoululehti, Söndagskolebladet ja Barnens Söndagsskoleblad. Lehtien tilaajamäärä oli m. 190? Pyhäkoululehoellä 2,700, Lasten
Pyhäkoululehdella 5,000, Sönoagsskolebladetilla 200 ja Varnens Söndagsskolebladillll 1,000 tilaajaa. Sitä paitsi on yhdistys ottanut osaa Vetania-

ja
ja on opettajatar neiti 23. Hermansyhdistyksen puolesta toimitustehtäroän suorittanut.
Tili Suomen Ew. luth. Pyhäkouluyhdistyksen tuloista ja menoista w.
190? on tuonnempana wuosikertomukiessa mainittuna.
Paikallisyhdistyksiä on yhdistyksellä kuluneena wuonna ollut 28. nim.:
Haminassa ja Vehkalahdella, Lahdessa, Längelmäeltä, Ruokolahdella, Mikkelissä, Kymissä, Humppilassa, Virolahdella, Antreassa, Vesannolla, Sippolassa, Qriwedella, Rautjärwellä, Forssa-Tammelassa, Maaningassa, Kuopion
kaupungissa, Eräjärwellä, Akaassa, Urjalassa, Loimaalla/ Iywästylän kaupungissa. Impilahdella, Toiwakassa, Jaakkimassa, Räisalassä, Metsämaassa,
Vilppulassa ja Kangasalla.
Paikallisyhdistysten Vuosikertomukset seuraamat tätä wuosikertomusta
eri liitteenä.
Kestusyhdistykien toimikuntaan Helsingissä owat kuuluneet: teol. tohtori
Lauri Ingman, puheenjohtajana, kansakoulujen tarkastaja, maisteri A. HaaVarapuheenjohtajana, teol. tohtori E. Kaila, teol. tohtori P. Virkkunen, luomen lähetysseuran opettaja K. Rahikainen, Vapaaherra K. 91 Wrede,
koulun johtajatar, neiti V. Laurell, opettajatar, neiti 23. Hermansfon sekä
yliasiamies, pastori Rob. Hernderg, sihteerinä.
I
•
Eroamiswuorossa wuonna 1908 owat: L, Ingman, K. Rahikainen ja
91 Haapanen..
Suokoon Hän, armon ja rakkauden Jumala, jonka awutta ei mikään
työ saata menestyä, myös tuleroaisuudessa pyhäkoulutyölle
siunauksensa!

lehtien kannattamiseen

son

~

runsaan

suomen Ew. luth. Pyhäkouluyhdistyksen Toimikunnan

puolesta:

Cauri Ingman,
puheenjohtaja.

Rob. Hernberg,
sihteeri.

Pyhäkoulurilastoa.
Turun Arkkihiippakunnassa w.

Eawonlinnan hiippakunnassa

1906.
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Nowllstituntll.
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Yhteensä 1,698
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EwanlelisLuterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen Tila

Tuomen

Joulukuuta
Joulut. 31
„

„
„

„

„
„

„

„

„

p.

1907.

1907 Rahaa kassassa

„

„

„

„

„

Kirjamaraston nettoarwo.
Painopaperia warastossa.
Kaluston armo
Kirjaston armo
Ulkona olemia snatawia

„

„

„

„

.

.

..

„

31 p:nä

.
.

.

2,544: 60
12,761: 28
459: 45
477: 28
179: 56 13,877: 57
5,251: 18
Summa 21,673: 35

yhdistyksen welta (maksamattomia lasknja) teki 31 p. louluk.

190?
Yhdistyksen puhtaaksi

omaisuudeksi sää

2,412: 59
tiliw 1907 lopussa 19,260: 76
Summa Smk, 21.673: 35

Hämeenlinnassa, joulukuun 31 p:nä 1907.
Rob. Hernberg.

Suomen

Emankelis-Luterilaisen

ja

sen

Pyhäkouluyhdistyksen tilit yhdistyksen

omaisuudesta wuodelta 1907 olemme erikoisrahawaroista
tilikirjojen ja niihin kuulumien todisteiden nojalla tarkastaneet sekä oikeiksi
muusta

huomanneet. Samaten olemme myöskin oikeiksi hawainneet yhdistyksen roaroina merkityt raha- ja muut erät, jonka muoksi puollamme toimikunnalle
sekä rahastonhoitajalle tiliwapautta.
Hämeenlinnassa, Helmikuun 15 p:nä 1908
Onni Nyström.

Theodor Ruotzi.

Paikallisyhdistysten vuosikertomukset.
i.

sen

13:sta toi»
WeHkalaHden Pyhäkouluyhdistyksen rouojifertomus,
rnmtarouobelta 1907.
Opettajain tjarjoitusfofouffta on kuluneen muoden kuluessa pidetty Kannusjärroen kylässä. Seurakunnan laajuuden tähden eimät nimittäin pitempimätkäiset opettajat woineet saapua harjoiluskokouksiin, josta oli seurauksena,
että samat lähiseudun opettajat käwiwät muoden toisensa perästä harjoituskokouksissa, kun taas useimmat pitempimatkaiset eimät juuri milloinkaan mihin saapuneet. Tämän tähden päätettiin muuttaa kokouksien pitopaikka noin
12 kilometriä kirkolta sijaitsemaan Kannusjärwen
kylään. Samalla
muutos, että niihin yhdistettiin keskustelutehtiin kokouksien ohjelmassa
kokous, johon sai ottaa osaa ken tahansa. Tästä ohjelman muutoksesta oli
seurauksena, että kokouksiin osanottajain luku kaswoi suureksi, suuri tupa oli
ahdinkoon asti mäkeä täynnä, ja keskustelu näissä kokouksissa tawallisesti
hywin Milkasta. Waan toiselta puolen oli tästä kokouksen pitotawasta
haitta, että kokousten warsinainen tehtäwä, opettajain harjoitus, tahtoi hukkua
tähän mäen paljouteen. Harjoituskyselyt pidettiin nimittäin koko yleisön
läsnä ollessa, josta oli seurauksena, että kyselyt menettiwät luonnollisuutensa,
aremmat opettajat liiaksi arkailiwat kuulijoin suurta paljoutta, eikä kyselyssään
onnistuneet, kun kehittyneemmät taas liiaksi ottiwat huomioon yleisön siten,
että heidän opetuksensa tahtoi muuttua saarnaamiseksi yleisölle.
Opetuksen
armosteleminen luonnollisesti toimitettiin eri huoneessa, jossa ainoastaan
opettajat oliwat saapumilla.
Kun harjoituskokoukset näin olimat waarassa menettää nterkityksensä,
muutettiin muoden lopulla menettelyä, lakkautettiin nuo yleiset keskustelukokoukset ja pidettiin harjoituskokoukset ainoastaan opettajain keskuudessa, ainoastaan jotkut siwulliset asianharrastajat olimat niissä läsnä. Tämä menettely osottautui marsinaiselle pyhäkoulutyölle edullisemmaksi. Toiselta puolen
woisimat kyllä tuollaiset suuremmat keskustelukokoukset olla hyödylliset kodin
ja pyhäkoulun lähentämiselle, waan pitänee ne järjestää siten, että niitä pidetään toisinaan waihteluksi.
Kouluja on muoden kuluessa ollut- toiminnassa 38 ja niissä 61 opettajaa- lapsia on muoden kuluessa kouluissa käynyt 1,118, niistä 646 ahkeraan, 266 wälttäwästi ja 206 Harmoin.
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Kutakin koulua on keskimäärin pidetty 25 kertaa. Useimmin on koulua pidetty: Haapalan koulua 47 kertaa; Kannusjarmen Korjulan 35, Husupyölin 34, Kannusjärmen Näkin 34, Kannusjarmen Suikkasen 31, Kannusjärwen Hasun 31, Tykän 30 ja Kolsilan Ponsin 30.
Suomen Pyhäkouluyhdistyksen yleiseen kokoukseen Hämeenlinnassa myonnettiin 3 matkarahaa, 15 markkaa kukin, yhdistyksen rahastosta, joka wuoden
lopussa teki Smk. 256: 43.
Nykyiset lewottomat ajat omat jonkun werran lamauttamasti maikuttaneet pyhäkoulutoimintaan. Jumala edespäin siunauksensa tällekin työlle
koon ja harrastusta työhön lisätköön.

suo-

G. A. Taube.

11.

Lahden Pyhäkouluyhdistyksen wuosikertomus wuodelta 1907.
Johtokuntaan omat wuoden kuluessa kuuluneet: maalari M. W. Heinonen puheenjohtajana, pastori H. Winter warapuheenjohtajana, rouroat C.
Heinonen rahastonhoitajana ja I. Pippo jäsenrahojen kantajana, sekä neiti

E. Segerberg kirjurina. Wielä kuului johtokuntaan opettaja W. Wuorinen
ja K. Tarwanen ja tilintarkastajina neiti (§. Ehnberg ja hra E. Salo.
Pyhäkoulua on Jumalan armon awulla koetettu pitää maikka heikostikin roireillä. Kouluja on 2 kaupungissa ja 2 ympäristöllä. Opettajia on
ollut 6, oppilaita on ollut 150—200 maiheilla.
Pastori H. Winter on pitänyt pyhäkoulun opettajille keskustelukokouksia,
jotka omat olleet suurena Virkistyksenä ja elmytyksenä.
Vuosikokous pidettiin tammikuun 19 p:nä. Tileistä käwi selmille, että
tuloja on wuoden kuluessa ollut 134 mk. 5 p:iä ja menoja 70 mk.: säästö
64 mk. 5 p:iä.
Suokoon Herra, että kulunutkin wuosi kantaisi lasten ja opettajain sydämissä hedelmiä ijankaikkisuudelle.

M. 28. Heinonen.
Aino Mallin.
/

111.
Längelmäen Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wuodelta 1907.
Pyhäkoulutyön elmyttämiseksi on Längelmäen Pyhäkouluyhdistys koettanut woimiensa mukaan toimia taasen kuluneen wuoden. Opettajain kokouksilla, joita on pidetty 6, on koetettu saada wahwistusta ja pitää wireillä innostusta paljon rakkautta waatiwaan opetustyöhön. Kokouksissa on annettu
näyte-opetuksia ja pidetty 4 hengellistä esitelmää, joiden johdosta on kes°

kusteltu.

Tawaksi tullut wuosijuhla pidettiin nytkin ja oli
gellistä ohjelmaa.

siellä runsaasti hen-
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Yhdistys

arousti

6 opettajaa

toimeenpanemaan juhlaan ja

Hämeenlinnaan
kokoukseen.

Pyhäkouluyhdistyksen

Kuusitoista opettajaa on 12 pyhäkoulussa tehnyt työtä lasten johdattamiseksi herran Jeesuksen luokse. Kouluissa on käynyt yhteensä noin 100
oppilasta, maikkakin walitettamasti lasten käynti marsinkin muutamissa koulupiireissa on ollut perin melttoa ja waihtelemaa, joskin taasen toisissa piireissä, missä pyhäkoulut omat saaneet samojen opettajien johdolla säännöllisesti toimia jo pitemmän ajan ja wanhemmat owat tulleet ymmärtämään
pyhäkoulutyön suurta siunausta tuottaman merkityksen. Lasten käynti näissä kouluissa on ollut ilahuttawalla kannalla. Selwästi näkyy, että missä kodit kannattamat pyhäkoulutyötä siellä se menestyy, mutta missä lasten manhemmat
owat asian suhteen Välinpitämättömiä, siellä ei suurinkaan rakkaus ja innostus

opettajain puolelta näytä tuottaman tyydyttäwiä tuloksia.
Ihdistyksen rahawarat olimat wuoden alussa
Tuloja on ollut yhteensä

Yhteensä: Smk.

105: 12
64: 01
169: 13

Vastaamaa:
Matkarahoja 6 opettajalle K 15 mk
Pyhäkoulu- ja Lasten Pyhäkoululehtiin,
tiin ja kirjasiin yhteensä
Säästö wuoden lopussa

90:

Joulu leh-

56:
23: 13

i6 9: 13

Yhdistyksen puheenjohtajana on ollut Kaupanhoitaja Kaarlo Metsola,
hänen ollessaan estettynä on Varapuheenjohtaja rouwa Amy Metsola
hoitanut tehtäwiä kokonaan.
Jumala siunatkoon senkin heikon kylwön mitä pyhäkoulutyön kautta on
nyt kuluneenakin wuonna lapsukaisten sydämiin tehty!
Längelmäellä, 15 p:nä tammikuuta 1908.
Amy Metsola.
mutta

IV.

seuraa-

Mikkelin Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomuksesta mainitaan
maa: Pyhäkoulutyö Mikkelin maaseurakunnassa on käynyt entiseen tapaansa.
Mitään erikoisempia mainittamia tapahtumia ei ole sattunut. Muutamista
kinkereistä on koulu walitettamasti kuoDut, eikä ole saatu uutta syntymään.
Mutta on opettajain rimeihin wuoden kuluessa astunut muutamia uusia,
nuoria työntekijöitä. Siitä iloitsemme. Harjoituskokouksia on pidetty säännöllisesti kuukausittain. Kukin koulu on tarkastettu. Pyhäkouluyhdistyksen kesäjuhlaan Hämeenlinnassa matkusti 6 meikäläistä opettajaa, joille yhdistyksemme antoi matka-apurahaa 15 mk. kullekin. Oma paikallinen pyhäkoulujuhlamme Vietettiin heinäkuussa. Siinä muutamat Hämeenlinnan kokouksessa
käyneistä kertoiwat matkahawainnoitaan,

sekä

puheita pitiwät

Heinäweden
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roroctsti Lind ja omat papit. Hengellisiä lauluja fajafyuteltiirt puheitten loMuutamat seurakunnan emännän pitimät nytkin kahmi-- ja roinuottusjuoma-tctrjoilua, mistä kertyi yhdistykselle puhdasta tuloa 48 mk. 10 p.
Pyhäkoululehteä on yhdistyksen waroilla tilattu opettajille yhteensä 29
wuosilertaa. Tilit osoittamat tuloja 399 mk. 17 pnä, menoja 364 mk. 90
pnä. Säästöä pankissa yhteenm 1,456 mk. 9? p:iä.
Huugo Nyberg.

massa.

V.
Kymin Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wuodelta 1907.
Pyhäkouluja Kymin seurakunnassa on wuoden kuluessa ollut maikutta44. Niissä on työskennellyt 112 opettajaa, joista miespuolista 60
ja naispuolista 52. Oppilaita on kaikkiaan ollut 1,477. Suuremmissa kylissä on ol ut useampia kouluja ja pienemmissä yksi. Melkein kaikissa kouluissa on toiminut pari kolme opettajaa kussakin.
Pyhäkoulun tarkastuksia on pidetty tilaisuuden mukaan pitkin muotta.
Pyhäkoulun opettajain harjoituskokoukset omat wiime aikoina järjestetyt siten, että pyhäkoulutarkastuksia pidettäessä on tilaisuuteen myöskin kmsuttu lähikylien opettajia, joitten kanssa sitten on pidetty keskustelua tarkastuksesta ja yleensä pyhäkouluapetuksesta.
Yhdistyksen ruuosijuhla mietettiin 14 sunnuntaina Kolminaisuuden päiroastä jumalanpalweluksen päätyttyä. Tilaisuudessa pidettiin lasten »aarna
ynnä katekisatiooni lasten kanssa. Kolehti kannettiin Pyhäkouluyhdistykselle.
Kylänlukusilla on kannettu kolehdit Pyhäkoululehden tilaamiseksi py.
häkouluopettajille ja on siten wuonna 1907 tilattu tänne 40 muosikertaa.
Rahastonhoitajan tilien mukaan on yhdistyksellä ollut täytettämänä
waroja muoden 1907 kuluessa seuraawastii

massa

Nastatta m aa:

Kirjoja

.

195:

,

pankissa ja
Tilirouoden tulot

Rahaa

Wastaawaa:

kassassa

371: 78
7: 66

574: 44

Kassa melkaa

tilintekijälle

.

24: 93

Yhteensä Smk.

599: 3?

Erinäisiä

menoja

56: 50

Jää ensi tiliin:
Kirjoihin
Korkoineen

Pankkiin

Tilattu

ja

165:
Pohjoismaiden

279: 62

maksettu kirjoja 98:
Yhteensä Smk. 599:

25
3?

omat kuuluneet, paitse seurakunnan molemmat papit,
kanttori E. G. Pihlainen rahastonhoitajana, työm. I. Leisti, työm. Paawo
Sawolainen, työm. Tuomas Marttila, taloll. Taneli Wanhala ja työm.
Gabriel Kelkka.

K. R. Vonsdorff,
m. t. kirkkoheira.
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VI.
Kertomus Humppilan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m. 1907.
„Puhukllll Israelin lapsille sanoen: Pitäkää kaiketi minun sabbattini; sillä se on merkki minun Malillani ja teidän, teidän sumuissanne: että te tietäisitte minun Heiraksi, joka teitä pyhitän". (2 Moos, 31: 13).

herra Jumala

on

näissä sanoissa

ilmoittanut pyhän

tahtonsa

omalle

kansalleen, walitulle Israelille. Tämän käskyn noudattamisella Israel osoitti

suhteensa

kaiken armon ja

siunauksen Jumalaan.

Käskyn pitäminen oli merkki

siitä, että Israelilla oli Jumala, ei maan kuollut, käsin muodostettu, niinkuin pakanoilla, waan elämä Jumala, joka woi ja tahtoo pyhittää s. o. uu=
distaa ja uudeksi luoda. Sadatin oikealla pitämisellä Israelissa lapset niin-

oppimat tuntemaan ja tunnustamaan lehowan Jumalat»
näin eroitetuiksi kaikista muista kansoista palmelemaan Luose omisti Herran lupauksen: teidän pitää olla minulle kallis omaisuus kaikista kansoista,
teidän pitää oleman minulle pupillinen waltakunta ja pyhä kansa" (2 Moos. 19: 5, 6). Autuas on
kansa,
jonka Herra on Jumala ja jonka Hän on omaksensa walinnut. Niin, autuas on Suomenkin kansa, jos
kaikki jäseJumalana on Herra, jos
net, lapsetkin jo aikaisin oppisiwat tuntemaan Jumalaansa ja Hänen muuttumattoman käskynsä pitäisi: Tiliä Herra käskee meitäkin: Muista pyhittää
lepopäima! Lepopäiwän oikeasta pitämisestä wuotaa meillekin siunaus, mekin opimme tuntemaan ja tunnustamaan, että meillä on Herra, joka meitä
pyhittää. Armonwälikappaleissll Herra meitä lähestyy ja tarjoaa itsensä
meille. Jhteinen jumalanpalmelus antaa meille jo täällä kuwan ja esimaun
taimaallisen Siionin ijankaikkisesta sabbatista. Kuinka ihanaa eikö sentähden
ole, että joukossamme on wielä henkilöitä, jotka Herran päiwänä kokoomat
pienokaisiamme ympärilleen, että nämä nuoret taimet Herran Viinitarhassa,
Herra,
aikaisin oppisimat tuntemaan ainoan siunauksen lähteen, ja että
joka Israelia pyhitti, yksin ja ainoastaan Hän, yksin on Herra, joka meitäkin
tahtoo ja mo: pyhittää. Älkäämme sentähden wäsykö ja toimottomuuteen
maipuko, jos työmme, minkä Jumalan waltakunnan hywäksi teemme, ei aina
saakaan maailman puolelta sitä tunnustusta, mitä odotamme. Melkein kaikki
koulut, waan erittäin pyhäkoulut tahtomat johtaa lapsukaisia hymän paimeja Jeesuksen
nen Herran Jeesuksen luo, että he woisimat kasmaa
Kristuksen tuntemisessa. Onko täällä mikään kalliimpaa ja jalompaa työtä
kuin työ, joka tarkoittaa opettamien ijankaikkista onnea. Tätähän
maikka
on Humppilan Pyhäkouluyhdistys wiimeksi kuluheikkoudessa
neenakin wuonna pyrkinyt toteuttamaan. On tahdottu koota lapset pyhäpäiminä Herran elämäksi tekemästä sanasta
armoa ja elämää Iu»
malan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen yhteydessä.
Kuluneena wuonna on ollut toimessa 5 pyhäkoulua, näissä opettajina
5 miestä ja 3 naista, yhteensä 8 henkilöä, ja oppilaina 145 lasta.
Jhdistys on wuoden kuluessa pitänyt 4 kokousta opettajain harjoitusta
marten. Kokouksissa on myös keskusteltu pyhäkouluasiasta ja yhdistyksen
kuin

aikuisetkin

ja tuliwat
sensa
jaansa. Näin

„

se

sen

sen

sama

armossa

suuressa

saamaan
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toiminnosta. Tämän lisäksi oli opettajilla roidä erityinen kokous puheenjoh»
tasan luona.
Suomen ©ro. Lut. Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikokouksessa, joka pidettiin Hämeenlinnassa wiime kesäkuussa, edustiwat Pyhäkouluyhdistystämme
pyhäkoulunopettajat Fr. Manninen, K.
ja I. Wahteristo.
Jhdistyksen johtokuntaan owat kuuluneet paitsi puheenjohtajaa Alfr.
Toiwola (rahastonhoitaja), Fr. Manninen, Lyydi Toiwola ja E. Mattila
(sihteeri) warsinaisinai K. Wuorela ja K. Myllykylä warajäseninä. Tilintarkastajina Anna hurmerinta ja Jalmari Matista.
Kassassa oli säästöä edelliseltä muodelta 75 mk. 51 p., tuloa wuoden
kuluessa 2 mk. 75 p. Menoa wuoden kuluessa 25 mk. Kassassa säästöä
wuoden lopussa 53 mk. 26 p.
Ihminen on joka kylmää ja kyntää, Jumala on joka kaZwun antaa.
Tehkäämme siis Herran työtä kärsiwällisyydessä ja toiwossa kyllä Herra siitä
kerran hedelmän kypsyttää ja meillekin waiwamme palkitsee, jos ei ennen niin
ylösnousemisen päimänä.
Humppilassa, tammikuun 25 p:nä 1908.
St. V. Hurmerinta.
Eeri Mattila.

suurena

VII.
Kertomus Virolahden Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m. 1907.
yhdistyksessä on ollut wiime wuoden aikana 50 jäsentä ja on
puheenjohtajana toiminut seurakunnan kirkkoherra rowasti V. I. G. Nitoniemi,
Varapuheenjohtajana on toiminut kappalainen I. Reijonen sekä rahastonhoitajana ja kirjurina kanttori Antti Parkkola.
Pyhäkoulun opettajille on pidetty harjoituskokouksia yksitoista, kuukauden
ensimäisenä sunnuntaina kohta jumalanpalweluksen päätyttyä. Näissä ko»
kouksissa on keskimäärin käynyt 8 pyhäkouluopettajaa. Opettajista on
aina kaksi esiintynyt
pyhänä, joista toinen on kysellyt.päimän tekstin
ja toinen historiasta jonkun lyhemmän
kappaleesta. Kutakin esitystä
on arwosteltu ja sen johdosta mähän keskusteltu. Muutamat pyhäkouluopettajat owat silloin tällöin pitäneet eri aineista esitelmiä sekä wapaita puheita.
Pyhäkouluja on seurakunnassa ollut 62, joita on pitänyt 46 mies- ja
54 naisopettajaa 1,012 lapselle, jokseenkin säännöllisesti taimella; kesällä muutamin paikoin harwemmin ja toisin paikoin ei ollenkaan.
Pyhäkoulutarkastukset omat edelleen toimitettu kylälukujen yhteydessä
ennen marsinaiien lukutoimituksen alkua.
Jhdistys mietti kesäkuun 24 pmä sääntöjensä mukaisen kesäjuhlan kirkossa, jossa lasten
piti rowasti V. I. G. Ritoniemi. Sateisen ilman tähden ei moitu juhlaa ulkona jatkaa kuten aikomus oli.
Jhdistyksen toimesta pidettiin lapsille kuusijuhla 29 p. joulukuuta, johon lapsia ja pyhäkoulu-opettajia olikin saapunut runsaasti. Lapsille piti
malan merkityksestä, mitä äsken oli tapahpuheen pastori E. Holmsten

sen

samana

osan

saarnan

sen
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tumit, jo mitä kuusikynttilöistäkin ilmeni.

Hengellisiä lauluja laulettiin walinjoilla yksiäänisesti. Samassa tilaisuudessa annettiin yhdistyksen puolesta
wanhemmille pyhäkouluopettajille: Kristian Typölle 30 wuotisesta työstä,
Elias Kallialle 27 muotisesta, Juho Dufmalle Kurkelasta 16 wuotisesta,
Maria Takille 16 wuotisesta ja Juho Dufwalle Pajulahdesta 15 muotisesta työstä suurempi kirja lahjaksi.
Pienempiä kirjoja annettiin nuoremmille opettajille.
Ihdistyksen rahastossa on ollut tuloja wiime muoden säästö lukuun
otettuna Smk. 93: 80 p. ja menoja 62: 50 p. Säästö tulemaan muotecn
Smk. 31: 80 p.
Virolahdella, 6 p:nä maaliskuuta 1908.
V. I. G. Ritoniemi.
Antti

Parkko la.

VIII.

sen

kuudennelta toiP. Antrean Pyhäkouludhdistyksen muosikertomus
mintamuodelta 1907.
Kulunut wuosi on ollut kiihkeäin toimintam aika kaikilla aloilla. Kaikilla yhdistyksillä, kaikilla seuroilla ja puolueilla on ollut mitä kiiwain toiminnaninto. Kaikkialla maailmassa hyöritään ja pyöritään. Mutta minkä
perään? saattaa
että suurimmaksi osaksi maailman ja
kaivomaisen
kunnian ja tawaran perään. Enemmän Palmellaan mammonaa kuin lumalaa. Enemmän ajetaan muiden puolueiden politiikkaa kuin Jeesuksen, josta
on seurauksena että ne toimet, jotka omat tähdätyt Jumalan waltakunnan
eduksi, jäämät simuasiaksi. Niin on käynyt Antrean Pyhäkouluyhdistyksenkin,
joka heinäkuun puoliwälistä asti on ollut puheenjohtajaa mailla, ja josta
syystä harjoituskokouksiakaan mainittuna aikana ei ole ensinkään pidetty.
Siihen on kuitenkin ollut suurin syy pappien puute, sillä kirkkoherramme P.
A. Eriksson yksin ollen ei ole woinut parhaalla tahdollaankaan toimia yhdistytsen hywäksi niinkuin asia olisi maatinut. Wuoden edellisellä puoliskolla, jolloin pastori P. Paunu oli seurakuntamme toisena pappina ja
maila pyhäkouluyhdistyksen esimiehenä, oli toiminta wilkkaampi. Mutta hänen pois mentyään on pyhäkoulutarkastukset ja opettajien harjoituskokoukset
jääneet pitämättä. Wuoden kuluessa on nimittäin pidetty ainoastaan 3
harjoituskokousta kirkolla ja 10 syrjä kylissä. Tämä on kuitenkin liika mähän niin
seurakunnassa kuin Antreassa. Pyhäkouluja on rouoden
kuluessa ollut toimessa 174, joissa lapsia yhteensä noin 1,500 paikoilla. Kesällä on yhdistyksen toimesta wietetty kesäjuhla.
Tuloja on yhdistyksellä ollut muoden kuluessa 131 mk. 12 p. ja menoja 113 mk. 30 p.
Tulot yhdistykselle omat kertyneet kylälukusilla y. m. tilaisuuksissa kannetuista kolehteista, menot taas omat kertyneet kirjain ostoon sekä muuhun
pyhäkoulutyötä edistämään tarkoitukseen.

sanoa

sen
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suuressa
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Mdistyksen johtokuntaan kuuluimat seurakuntamme papisto itseoikeutetjoista pastori P. Paunu esimiehenä alkupuolella wuotta. Kirjurina
toimi A. Koljonen, rahastonhoitajana Matti Suikkari.
kirjastonhoitajana
ja
Muina toimikunnan jäseninä oli muoden kuluessa Matti Ollikainen, Juho
Hännikäinen, Antti Koljonen ja Matti Potinkara.
Ihdistyksen lainakirjastossa on 110 nidettä, joista wuoden kuluessa
on tehty 49 kirjalainaa.
Tässä nyt lienee lyhyine piirteine kerrottu yhdistyksemme toiminta kuluneena wuonna. Paljon on ollut puutteellisuuksia yhdistyksemme toiminnassa, sillä kaikissahan me puutumme. Maan älkäämme sentähden kadottako
luottamustamme Herraan, sillä Herra itse on johdattama askeleemme niin
kuin hän parhaaksi näkee. Rukoilkaamme maan kaikkein ylipaimenta ja apettajaa että hän itse johtaisi pyhäkoulutyötämme ja koko Suomen pyhäkoulutyötä niin että se tulisi kansamme lasten opetukseksi ja autuudeksi ja hänen
pyhän nimensä kunniaksi.
IhdiZtyksen puolesta:

tuina,

P. 81. Eriksson
kirkkoherra.
21. Koljonen
kirjuri.

IX.
Kertomus Wefannon Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta ro. 1907.
Pyhäkoulu on toiminut 27 koulupiirissä, 26 miesopettajan ja 10 naisopettajan johdolla. Kouluissa on käynyt 607 lasta. Säkkimäen piiriin emme
wiime wuodeksi onnistunut saada opettajaa, joten siinä piirissä ei ole lai-

koulua pidetty. Kirkonkylän piirissä ei myöskään erityisestä syystä
ole montakaan kertaa koulua pidetty. Muutoin omat koulut toimineet jokseenkin säännöllisesti. Tarkastuksia on entiseen tapaan kesällä toimitettu.
Opettajien hnrjoituskokouksia on wuoden kuluessa pidetty 6 kertaa. Kokoukset omat pidetyt kirkossa ja menettely niissä on ollut samanlainen kuin
ennenkin. WalitettawllLti on kuitenkin useita opettajia jotka eiwät harrasta
näissä harjoituskokouksissa käydä.
Jhdistyksen wuosijuhla ja lastenjuhla wietettiin 11 pmä
elokuuta. Juhla alkoi kirkossa, jossa saarnasi allekirjoittanut kirkkoherra M.
Laitinen loh/ 31—45 johdolla. Kolehti kannettiin paikalliselle pyhäkouluyhdistykselle. Juhlaa jatkettiin kunnan tuman pihamaalla, joka oli warta
masten koiwuilla kaunistettu. Siellä puhuiwat: kansakoulunopettaja I. Laitincn Psalm: 34: 12 johdolla ja kansakoulunopettaja, ylioppilas A, Siirilä
..taimista Herran tarhassa" wirren 410: 4, 5 johdolla. Opettajatar I. Ripatti kertoi lämpimästi matkastaan yleiseen pyhäkoulujuhlaan HämeenlinLoppupuheen piti allekirjoittanut M, Laitinen ..esimerkin ja esikuwan tärkeydestä". Lapset lauloiwat allekirjoittaneen kanttori I. Wäänäsen
johdolla lähetysseuran toimittamasta pyhäkoululaulukirjasta laulut 30, 36,

sinkaan

nassa.
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52, 56 ja 74.

Taloudellisesta puolesta piti taaskin huolta neiti M. Kataja
naisopettajien awustamana. Tämä hänen toimensa on erittäin kiitollisuudella mainittawa sillä tässä ajallista palkkaa mailla olemassa työssä on
ollut paljon puuhaa ja
on yhdistyksen taloudelle ollut edullinen.
Ihdistyksen Maroilla on jokaiseen koulupiiriin tilattu Pyhäkoululehti.
Samoin on jokaiseen piiriin tilattu „Kristinoppi, katekismuksemme selitys kyselemyksissä, esittänyt St. St. Sarlin". Myöskin «mustettiin opettajatar I.
Ripattia yleiseen pyhakoulujuhlaan Hämeenlinnassa. Jhdistyksen rahatili
osoittaa tuloja Smk. 177: 13 ja menoja Smk. 47: 60.
Viime Vuosikokouksessa walittiin muut johtokunnan
olemat
jäsenet uudelleen paitsi lewyseppä Juho Jäntti, jonka sijalle tuli walituksi
talollinen Otto Kuhma«en.
Ei ole suurta työmme ollut wiime muotenakaan. Emme suuriin kykenekään. Sitä maan toiwoisimme, että woisimme mähässä olla uskollisia,
sillä työn armo riippuu siitä uskollisuudesta, jolla on toimitettu.
Vesannolla, 19 p:nä tammikuuta 1908.

se

erowuorossa

se

M. Laitinen.

3. Wiiänänen.

X.

sen

Kertomus Sippolan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta
kuudennelta toimmtawuodelta m. 1907.
Sippolan Pyhäkouluyhdistys on toiminut entiseen tapaansa, ehkä mälaimeammin.
Toiwokaamme että
laimeus olisi ohimenewää.
hän
Pyhäkouluja on papisto käynyt tarkastamassa entiseen tapaan. Tar°
kastuspöytäkirjan mukaan työskenteli seurakunnassa 74 mies ja 37 naisopettajaa. Lapsia on käynyt säännöllisesti 813.
Johtokuntaan omat kuuluneet rowasti A. O. Vuorimaa puheenjohtajana ja muut johtokunnan jäsenet Matti Turkia, Johan Puhakka. Tuomas
Lonka ja Ida Mänttäri. Sihteerinä ja rahastonhoitajana allekirjoittanut.
Vhdistys awusti kuutta opettajaa Suomen Em. Luth. Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikokoukseen Hämeenlinnaan.
Tuloja on yhdistyksellä tilien mukaan muoden kuluessa 105 mk. 35 p.,
edellisen muoden säästö 154 mk. 6 p. eli yhteensä 259 mk. 41 p. Menoja
198 mk. 85 p., siis säästö tulemaan wuoteen 60 mk. 56 p.
Jhdistys mietti kesäjuhlaansa Wuolan kylässä 7 p:nä kesäkuuta.

se

Anton

Raussi.

XI.
Kertomus Oriweden Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m. 1907.
Pyhäkouluja Orimedellä wiime kuluneen muoden aikana on ollut 13
koko wuoden ajan toiminnassa. Jokaisena sunnuntaina mikäli mahdollista
Lapsia on niissä keskimäärin
on ollut pyhäkouluissa 23 opettajaa.
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käynyt 283. Sitten on ollut 4 koulua, jotka omat wuoden alusta olleet
wireillä, mutta syystä tai toisesta lakkautettu. Näitten koulujen lasten määrästä en ole saanut tietoa, joten e» niistä moi mainita.
Pyhäkouluja on pidetty entiseen tapaan. Niissä on käytetty tutkintoaineena Ilisen wuosikerran ewankeliumitekstiä, Raamatun historiaa ja katekismusta. Koulut aljetaan ja päätetään rukouksella ja meisuulla. Opetuksen
lomassa lauletaan A. Keihasen laulukirjasta, mikäli opettajalla on siihen taipumusta. Pyhäkouluja on koetettu muodostaa lasten hartaushetkiksi mikäli
on saatu opettajat siihen ryhtymään.
Opettajain kehitykseksi pidetään.harjoituskokouksia kerran kuussa, joissa
kuulustelemat lapsilta. Kuulustelujen johdosta lyhyesti ja
opettajat
yhteisesti sitten keskustellaan ja tehdään tarpeelliset muistutukset. Näitä kokouksia on johtanut seurakunnan papisto. Kokouksissa on myös pohdittu
muitakin pyhäkoulua koskemia asioita.
Wuoden aikana on pidetty kaksi juhlaa nimittäin wuosi- ja kesäjuhlaa,
joissa pidettiin useita hengellisiä puheita. Kesäjuhlan yhteydessä piti pastori
K. Kastija lasten jumalanpalrueluksen.
Näissä juhlissa onkin huomattu suurta hyötyä oleman pyhäkoulnasialle.
Joulun aikana pidettiin lapsille joulujuhlia mirkistykseksi, joihin lapset
itsekin Valmistamat ohjelmaa opettajansa johdolla ja joita myös papiston
puolelta edistetään.
Vhdistyksen johtokuntaan omat muoden aikana kuuluneet seuraamat
henkilöt: Esimiehenä toimineet Hjalmari Wuorela, pastori, ja K. Kastija
pastori, waraesimiehenä, kirjurina ja rahastonhoitajana toiminut I. Ä. lärminen, seka warakirjurina Tyyne Jussila.
Heikkoudessa ja pienuudessa on Oriweden pyhäkouluyhdistys Herran
työtä tehnyt, kylmäten pienokaisten sydämmiin Jumalan
kallista siementä. Suokoon Jumala että
Vähäinenkin työ olisi tullut Hänen py>
hälle nimellensä kunniaksi, ja meille onneksi ja siunaukseksi. Toiwokaamme
Hänen armorikasta apuaan edeskin päin pyhäkouluasiallemme. Jos Hän
näinä ahtaina aikoina on puolellamme, kuka woi silloin olla meitä mustaan.
Tili Oriweden pyhäkouluyhdistyksen waroista w. 190?.
T u I o j a: wiime wuodelta 190?
Sink. 116: 20
Smk. 34: 45
Menoja: wuonna 1907
Säästö wuodelle 1908
81: 75
. .

wuoronsa

sanan

se

„

Summa 116: 20

Oriwedellä, 31 p:nä tammikuuta m. 1908.

3. A. lärwinen.

XII.
Kertomus
1907,

tehty.

Tammelan-Forssan

Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w:na

Vaatimattomuudessa on pyhäkoulutyötä muonna 190? Tammelassakin
Toiminnassa on miime muonna täällä ollut pyhäkouluja 18 pyhä-
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koulupiirissä ja niissä opettanut 17 .mies- ja 21 naisopettajaa, sekä oppilaita
ollut yhteensä 538.
Pitäjän yhteistä pyhäkoulujuhlaa unetettiin Mikkelin sunnuntaina wiime
syysk. 29 p:nä aamupäiwällä Tammelan kirkossa ja iltapäiwällä Forssan
rukoushuoneella. luhlasaarnaajana näissä tilaisuuksissa esiintyi Pyhäkouluyhdistyksen yliasiamies, pastori R. Hernberg. Paikallisjuhlia on rouoden
kuluessa imetetty Kojon, Mustialan ja Wieremäen kylissä. Raamatun selitystilaisuuksissa ja lukusioilla on papisto pyhäkoulujen tärkeydestä puhunut.
Lukusioilla on myöskin opettajia walittu kuhunkin pyhäkoulupiiriin.
Wiime syksystä alkaen on pyhäkouluopettajin keskinäiseksi tutustumija
seksi
henkiseksi rakennukseksi säännöllisesti kerran kuukaudessa pidetty pyhäkouluopettajain hartauskokouksia. Näissä kokouksissa, joissa rukouksen, weija hengellisen laulun ohessa keskustellen on alettu läpikäymään P. Raamatun erikirjoja, on käynyt opettajia hywin runsaasti. Toiwomme, että lällaisista kokouksista on Virkistystä pyhäkoulutoimelle seurakunnassamme. lumala heikon työmme siunatkoon!

suun

TammelllN-Forsslln Pyhäk. yhdistyksen puolesta:
N. 2. Almark.
Sulo Soriola.

XIII.
Kertomus Piilkiön Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta ro. 1907.
Jhdistyksemme on hiljaisuudessa jatkanui työtänsä Herran wiinamäessa.
Harrastus näyttääkin oleman elpymään päin, josta kiitos ja kunnia lumalälle. Pyhäkoulut oroat työskennelleet toukokuun 19 pistä syyskuun loppuun.
Koroi i s a oli 2?
Jaettuina kylä- tai kinkerikuntiin suhtautuu
lasta (oli kaksiosastoinen koulu, jossa 6 —B wuotiaat muodostiwat oman
osastonsa). Kuurnapään Wähässätal?ssa 17 oppilasta, Li nnunpäässä 18, Hepojoen Juuttaalla 24, Wiukkalon lussiiassa 10, Hiirsundissa 8. Kaiken kaikkiaan 104 lasta.
Opettajina owat työskennelleet: Signe Kahiluoto, Saima Lintula,
Sanna Wehmanen, Sandra Salorinne, Fanny Jussila, Minä Mäkelä, Tilda
Liuskala ja Ida Wirtanen, Emma Käpäri. kirkkoherran rouwa S. von Pfaler Turusta ja allekirjoittanut. '
Kaikissa kouluissa esitettiin Apost. Tekoja: 9—20 lunnit. Koroisten
koulussa kerrottiin lapsille I:osastolla Jeesuksen esittämiä wertauksia ja kertoelmia Jumalan waltakunnasta ja yhtäjaksoista Raamatun wiljelemistä
harjoitettiin waan ijäkkäämpien lasten kanssa.
Lasten jumalanpalmeluksia kirkossa pidettiin: 17/s, 19k, 2 /e,
S%, 21 h, 4/8, n /8, 9, 18 /9 ja 29
/12.
V
Osanottajia näihin on ollut B—lo 8 —100 lapseen. Lauluharjoituksia on myös
urkuri I, K. Moision johdolla pidetty.
Erikseen mainittakoon, että muutamia pyhäkouluiltamia on tänäkin
wuonna toimeenpantu. Näissä on puhuttu pyhäkoulujen tarpeellisuudesta ja
kaswatuksen tärkeydestä.

se.

s s
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Pyhäkouluharrastuksen elwyttämiseksi pannin tänä wuonna toimeen
hartauskokouksia eri kinkerikunnissa joulumiikkona 2 2—2 9

p:nä joulukuu ta.

Ihdistykiemme jäseniä on 15, joista kuoleman kautta 24 p. tammikuuta 1907, kirkonmartija G. Backman on kutsuttu parempaan elämään.
Useita wuosia oli weli Backman pyhäkouluopettajana ja woimainsa mukaan
edistämässä tätä sisälähetystä seurakunnassamme. 17 Jeesuksen
rauha uskollisen
ystäwämme muistolle!
Kokouksia on pidetty / 8%, u/s ja 15/9, joissa
opetusohjeita on annettu ja keskinäistä rakennusta sanalla harjoitettu. Ihteisia pyhäkouluja on pidetty muutamia kertoja kirkossa, jolloin on
tarkastettu kunkin opetusta.
Sopinee lopuksi mainita, että waroja yhdistyksellä on säästöä edell.
wuodelta 31 markkaa 39 pnä ja tuloja wuodelta 1997, neljässä hartauskokouksessa koottu kolehtia yhteensä 16 markkaa 85 pnä. Menoja on ollut 5
markkaa 39 pnä, joten tuloja 199? 11 markkaa 15 pnä enemmän kuin menoja.
Warat tekemät tammikuun 1 pmä 1998 42 markkaa 15 p:iä, jolla aijutaan suorittaa Pyhäkoululehden tilaus opettajille ja kartuttaa kirjastoa, mikali sopiwata kirjallisuutta ilmestyy.
herra
siunatkoon yhdistyksemme Vaatimatonta työtä pienten
lastemme hywäksi!
Piikkiössä, tammikuun 24 pmä 1998.

s.

armossaan

Juho Tuominen.

XIV.
Kuopion kaupungin Pyhäkouluyhdistyksen kertomus,

sen

kolmannelta
toimmtarouodeltll 1997.
„Tähän asti on Herra auttanut meitä". Näin moi Kuopion kaupunkiseurakunnan Pyhäkouluyhdistys Herralle kiitollisella mielellä lausua lopettaeskolmannen työskentelywuotensa. Uskollisesti on Herra meitä armollaan
johtanut. Hän on antanut työntekijöitä työhönsä sekä lähettänyt lapsia kouluihimme, joten 34 henkilöä on opettanut noin wiittä kuuttasataa lapsukaista.
pyhäkouluSeurakuntamme papisto on myöskin ystävällisesti ottanut
työhön käymällä toimikunnan kokouksissa, joita on pidetty 6 kertaa, sekä tekstinselityskokouksissa, joita entiseen tapaan on pidetty lukukausien aikoina joka
keskiwiikko-ilta kilo 7 —9. Lasten jumalanpalweluksiapitämällä on papistomme
myös koettanut edistää yhdistyksemme päätarkoitusta, joka on lasten kasmättäminen Herramme Jeesuksen tuntemiseen.
Paitse seurakunnan pppistoa, joista pastori loh. I. Mustakallio on
ollut yhdistyksen esimiehenä ja pastori M. Katawisto waraesimiehenä, on
toimikuntaan kuulunut lehtori O. Kantele sekä neiti E. Vudden, joka toimi
yhdistyksen rahastonhoitajana toukok. 12 p., jolloin hänen sijaansa walitliin
neiti M. Aschan. Kirjastonhoitajana on ollut neiti D. Stenius ja kirjurina
I. Vepsäläinen. Pyhäkouluopettajat E. Pitkänen, T. Kuwaja ja Ida Les»
kinen owat myös kuuluneet toimikuntaan.
Pyhäkoulua on lukukausien aikoina pidetty joka sunnuntai, jolloin ei
ole ollut lasten jumalanpalmelusta kirkossa. Lukukausien lopettajaisiksi on

saan

osaa
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pidetty lasten juhlia kewäällä luonnon helmassa ja talmella joulukuusen ym»
parilla. Niissä on pidetty hartauspuheita, kerrottu kertomuksia ja laulettu
pyhäkoululauluja. Osan ohjelmasta omat lapset saaneet suorittaa. Aamurusko lehdillä ja wehnapullilla olemme lopuksi ilahuttaneet lapsukaisia.
Ihdistyksen roaroilla on wiime rouonna tilattu 30 wuosikertaa Pyhäkoululehteä, jotka jaettiin ilmaiseksi opettajille seka 200 wuosikertaa Lasten
Pyhäkoululehteä, joita oppilaat saimat 20 pennillä wuosikerran. Samoilla
roaroilla on tänä, kuten edellisinäkin wuosina pidetty tarjolla Raamatutta,
Uusia Testamentteja ja Pyhäkoulun laulukirjoja, joita lapset owat saaneet
ostaa jokseenkin haimalla hinnalla.
Kirjastoon on yhd. waroilla ostettu 10 kpl. hengellisiä lauluja ja wirsiä sekä kirja: Sata kertomusta Pyhäkouluille.
Wiime kesäiseen Pyhäkouluyhdistyksen wuosikokoukseen Hämeenlinnassa
awusti yhdistys kahta pyhäkouluopettajaa, toista 30 ja toista 20 mk.
ruisella apurahalla. Virkistynein mielin ja saaden uutta innostusta kalinpyhäkoulutyöhön palasimat opettajat kokouksesta.
Jonkun werran yhdistyksen waroja on myös käytetty iltamien toimeen
panemiseksi pyhäkoululasten wanhemmille. Sellaisia pidettiin helmikuulla täkalaisen N. N. K. Im talolla, lokakuulla Männistön kansakoululla ja marraskuulla kaupungintalolla. Näissä iltamissa on koetettu teroittaa pyhäkoulutyön tärkeyttä sekä kehoitettu Vanhempia huolelliseen lasten kaswatukseen
ja esirukoukseen pyhäkoulutyön puolesta.
Waroja menoihinsa on yhdistys saanut kirkkokolehteista, lahjoituksista
ja jäsenmaksuista. Ihdistykseen kuuluu nykyisin 182 henkilöä, joista 45 on
yhdistykseen liittynyt wiime wuoden kuluessa. 21 jäsentä on eronnut yhdistyksestä, useimmat paikkakunnalta poismuuttamisen wuoksi.
herra, joka ei sammuta suitsewaista kynttilän sydäntä, puhaltakoon
hengellään uutta intoa ja uutta lämpöä yhdistyksemme työntekijöihin ja antakoon meille uusia työmiehiä! Kuopiossa, tammik. 14 p. 1908.
lida Wepsiiläinen

suu-

seen

Tili Kuopion kaupungin Pyhäkouluyhdistyksen waroista w. 19N7.
Wastattamlla:
Säästöä edelliseltä w:lta
Wuoden tulot:
Wuoden korko

Vastaamaa:
640: 90

380: 73
33: 88

Summa 1,055: 51
Luettu ja hywäksytty yhdistyksen
lolla tammik. 12 p. 1908.

Wuoden menot:
Säästöä tulemaan wuoteen

325: 56
.

729: 95

. .

(Summa

1,055: 51

Vuosikokouksessa N. N. K. Y:n taloh. 3. Mustakallio.
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XV.
Vrcijiirwen paikallispyhä ouluyhdistyksen rouo)ifertomus toimintatuin)
delta 1907.
IhdistyZ on nyt päättänyt kolmannen toimintawuotensa. Hiljalleen on
toimessa ollut. Pyhäkoulua on kautta seurakunnan pidetty, lukuunottamatta
erästä pientä metsäkulmaa, ei kuitenkaan säännöllisesti, sillä missä kyläkunesim. kiertokoulu on ollut, ei silloin tamallisesti siinä ole pyhäkoulua
pidetty. Talroipyhinä marsinkin on koulunkäynti muutamissa piireissä tahtonut olla epäsäännöllistä, ehkäpä kelienkin tähden. Keskimäärin on koulua
rouoden aikana ollut 25 pyhänä, ja
kiulussa käyneitten lasten luku
179 paikalle, joka ei suinkaan liene niinkään pieneksi katsottama seurakunnan
koko wäkilukuun nähden, mikä rouoden wiimeisenä päimänä oli 1,872 henkeä.
Seurakuntamme on jaettuna 12 pyhäkoulupiiriin, käsittäen yhteensä 2?
pyhäkouluopettajiksi walittua henkilöä, mutta eiwat näy nuo kaikki ottaneen
opetukseen
Pyhäkoulutarkastuksia on papisto toisin paikoin pitänyt ja
niitten ohessa hartaushetkiä sekä lopuksi kanneltu kollehtia seurakunnan pyhäkoulukirjastolle. Harjoituskokouksia opettajien kanssa on nytkin pidetty, samoin
kuin edellisenäkin wuonna, ja samalla keskusteltu toimintatawoista, miten
opetus saataisiin herättämäksi ja mahdollisesti enemmän hedelmäätuottawaksi.
Mainitsematta ei saata olla, että toiset opettajiksi malitut omat näistä kokouksista joko kokonaan jääneet pois tai hymin Harmoin käyneet; joka moite erittainkin kohdistuu muutamiin miespuolisiin opettajiin nähden.
Kuhunkin pyhäkoulupiiriin on yhdistyksen waroilla tullut Pyhäkoululehti
Lasten lehdellä. Joulun seudussa lemitettiin seurakuntaan Lasten Pyhäkoultllehden Joulunumeroa 100 kappaletta. „Lasten postilla" tämän 3men wuosikerran emankeliumitekstien selitystä warten hankittiin miime syksynä joka pyhäkoululle, joten tekstiselityskirjat nyt on kaikille Vuosikerroille yhdistyksen kirjastossa.
Pyhäkouluyhdistyksen muosijuhla pidettiin sunnuntaina kesäkuun 16
päiwänä, jolloin yliasiamies pastori Rob. Hernberg, Hämeenlinnasta, piti
paikassa lastensaarnan,
kirkossa juhlasaarnan ja sitten iltapäiwällä
jonka jalestä myös muutamat pyhäkouluopettajat kyselimät lapsilta pyhäkoulun
tapaan. Lopuksi puhui wielä seurakunnan pastori tuolle lukuisasti kokoontuneelle lapsilaumalle, lausuen samalla tilaisuuteen saapuneille aikuisillekin kehotussanoja innolla kannattamaan ja tukemaan pyhäkoulun kallista ja tärkeätä
työtä tässäkin seurakunnassa.
Tuloja on yhdistyksellä wuoden aikana ollut 71 mk. 40 penniä, johon
edellisen wuoden säästö 1 mk. 95 pnä on luettu: ja menoja 40 mk., joten
puhdasta säästöä siis nyt on 31 mk. 40 penniä.
Näin on siis yhdistyksemmekin toiminnassa taas wuosi mennyt ja
pinee sanoa, tätä ajatellessa: „Jumalan myllyt jauhamat witkalleen, mutta
jauhamat hienoa".
Eräjärwellä, tammikuulla 1908.

se
nassa

nousee

osaa.

samassa

so-

Ihdistyksen puolesta:
Ä. O. Laurila.
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XVI
Kertomus Alaan seurakunnan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta
muonna 1907.
Wuoden kuluessa omat yhdistyksen johtokuntaan kuuluneet kirkkoherra I.
Lehto puheenjohtajana ja kirjurina nykyinen kirkonruartija talollinen A, lär°
welä ja muina allekirjoittanut, jäseninä, Mimmi Lehto kirkkoherran rouwa, K.
Wikstcn puut. rouwa, F. Mönkö opettajatar, A. Huhtanen kiwiseppä, M.
Matsson myllärin rouwa, I. O. Peltomäki rakentaja ja rahastonhoitajana
toimi Ida, Tanni puusepän rouwa.
Opettajain horjoituekokouksista täytyy olla mainitsematta, sillä ne owat
hyljätyt, syynä siihen on ehkä opettajain muihin seuroihin liittyminen jos niin
sanoa, pyhäkoulupiirejä on ll:ta roaan 9:sässä on opetustointa wireillä
pidetty, mutta ainoastaan kaksi on toiminut säännöllisesti. Lapsia on ollut
noin 140 ja opettajia 9, toulutarkastuksia on myös toimitettu ja pyhäkoulujuhlaa wietettiin kirkossa kesäkuun 30 päiwänä, jossa juhlapuhujina toimi
pastori Hernberg Hämeenlinnasta, sekä oma kirkkoherramme. Kolehti koottiin
Kirkon
pääyhdistyksesle.
menojen päätyttyä asetuttiin kirkon nurmikolle pitämään näyteopetuksia, jossa alkutoimen piti pyhäkoulunopettaja I.
Markkanen. Senjälkeen jakaantuiwat lapset oman opettajansa ympärille eri

saa

ryhmiin, jolloin opetus tapahtui ryhmittäin.

Loppupuheen piti opettaja A.

lärwelä.
Tilaisuuteen hankittiin

myös rawintola yleisölle, josta myös jaettiin
kaikille pyhäkoulua käyneille lapsille 10 pennin annos ilmaiseksi.
Jhdistykseemme on liittynyt jäseniä ainoastaan 25, josta mäkinaisia 5.
Kirjallisuus pyhäkouluissamme on 1 kumateos, 1 uusi koraaliwicsikirja,
tarpeelliset oppaat, päimäkirja ja käsikirja sekä yksi wuosikerta Pyhätoululehteä.
Warastossa kirjurilla on I kuwateos, 76 sääntökirjaa, 1 päiwäkirja,
2 kappaletta ensimmäisen ja yksi kappale toisen wuosikerran oppaita, ja yksi
kappale koraaliwirsikirjaa. Rahawarain tili osoittaa säästöä muodelle 1908,
12? markkaa 66 penniä. Kehno on wiime wuonna toimintamme ollut niinkuin tästä kertomuksesta näkyy,
surulla täytyy ilmi antaa. Zyynä siihen,
ilman edellä mainittua, olen itse hamainnut, sekä jokusesta piiristä ilmoitettu
olewan sosialidemokratian hengen, eli oikeammin
Kristuksen uskoa alas
repimän hengen työtä.
Mutta nostakaamme päämme ylös uneliaisuudesta ja Velttoudesta,
pyytämään taiwaalliselta Isältämme uutta woimaa ja siunausta, Voidaksemme
paremmin hoitaa Herran taimitarhaa. Siis ylös kaikki opettajat, uudestaan
ylös innokkaampiin toimiin, kyllä Jumalamme on auttamassa. Siinä uskossa looetan kertomukseni ja piirrän Akaa, Helmikuun 23 päiwänä 1908.
A. M. lärwelä, tilallinen
lihdistyksen kirjurina.

sen

sanoen

xvil.
Kertomus Metsämaan pyhäkoulu-yhdistyksen toiminnasta w. 1907.
Wuosi 1907 oli Metsämaan pyhäkouluyhdistyksen ensimäinen, sillä mai-

nittu yhdistys perustettiin wiime huhtikuun 14 p:nä.
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Kuluneena wuonna oli Metsämaan seurakunnassa toimimassa 6 pyhäkoulua melkein joka pyhä-päimänä toukokuun alusta lokakuun loppuun. Opettajina toimi kaikkiaan 14 henkilöä ja oppilaita oli 160 eli jotenkin kaikki
käwi koulussa säännöllisesti.
seurakunnan kouluikäiset lapset, joista suurin
Papiston puolesta pidettiin tarkastus kerran wuooen kuluessa kussakin

osa

koulussa.

Opettajain

kehittämistä

warten

heidän toimeensa

pidettiin miime wuonna

5 opettajain kokousta, joissa oli opetusharjoituksia \a keskusteltiin pyhäkoulu-

työstä A. Vlomqwistin opeiusoppaan johdolla.
Kullekin koululle tilattiin opettajain luettawaksi Pyhäkoululehti ja opettajat omat toimineet Lasten pyhäkoululehden asiamiehinä.
Vhdistykselle perustettiin myös wiime wuonna kirjasto, johon on hanlittu pyhäkouluja koskemaa kirjallisuutta opettajain käytettäwäksi.
Wuosijuhla pidettiin 21 pmä heinäkuuta, jossa pidettiin useita hengetlisiä puheita lapsille ja lasten manhemmille, pidettiin lasten hartaushetki,
laulettiin hengellisiä lauluja, myytiin pyhäkoulu-kirjallisuutta y. m. yhdistyksen
toimesta on myös useita kertoja muoden kuluessa pidetty kirkossa lastenjumalanpalmeluksia.
Wiime tilipäätöksessä teki yhdistyksen kassan säästö 88 markkaa 25 pnä.

Metsämaalla 25

pmä

helmik. 1908.

Wiktor Kalpio
esimies.

XVIII.

ittäisälän Pyhäkouluyhdistys w. 1907.
Räisälän Pyhäkouluyhdistyksen perustama kokous pidettiin kirkkoherran
kansliassa 2 pmä huhtik. 1907. Ensimäisessä marsinaisessa kokouksessa 26
p:nä toukok. päätti yhdistys pyrkiä haaraosastoksi Suomen ew. I. Pyhäkouluyhdistykseen. Tämä toteutui wihdoin 7 pmä marraskuuta, kun Suomen
Pyhäkouluyhdistyksen johtokunta kokouksessaan Helsingissä antoi yhdistyksemme
säännöille asianomaisen wahwistuksen.
Jäseniä tässä yhdistyksessä on ollut 45, niistä 4 kunniajäsentä. Tuloja on kaikkiaan

ollut 81: 51, joista 49: 75 jäsenmaksuja, loput on koottu

kollehteina raamatun selityksissä, hautajaisissa ja häissä tai kannettu 10:pennin
maksuina kirkossakuulmettawista, ei-wirallisista kuulutuksista. Kun menoja
kirjojen ostoon y. m. on ollut 45: 65, on yhdistyksen raha-omaisuus wuo-

den lopussa 35: 86.
Jhdistyksemme toiminta on sääntöjen mukaisesti tarkoittanut
kuntamme pyhäkoulutyön kehittämistä. Waimaloista uutiswiljelijäin raiwaustyötä ei yhdistyksen ole tarwinnut suorittaa, sillä Maisalassa on jo nelisenkymmentä wuotta ollut pyhäkouluja, milloin elämärnpiä, milloin uneliaampia,
riippuen arwattawasti suuresti papiston innosta ja pontewuudesta. Nyt on
tässä 6,ooo:henkisessä seurakunnassa 32 pyhäkoulua, 2 tai 3 jopa 4:kin opettajaa kussakin. Näissä kouluissa käynee epätarkkain tietojen mukaan kaikkiaan
noin 600—700 lasta, mutta tumallista näkyy olewan, että ainoastaan puo-

seura-
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let käymät säännöllisesti. Ilimalkain eiwät koulut toimi kesällä
lapsien
eitä kiertokoulun toimiessa lukupiirissä
paimenessa käynti muka estää,
paitse kahta
ikäänkuin niistä toinen olisi toisensa tiellä, Kaikki koulut
on papiston toimesta tarkastettu, onpa muutamia käyty katsonukkumaa
kaksi jopa kolmekin kertaa. Opettajain kehittämiseksi ja innostamiseksi
on past. Aarnio pitänyt joka kuukausi harjoimskokouksen Pappilan koulutumassa. Siellä omat opettajat Vuorotellen pitäneet pyhäkoulua Pappilan
piirin lapsille. Opetuksen johdosta on, lasten poistuttua, annettu neuwoja.
lauluja on laulettu,
pyhän tekstiä walmistettu ja kaikenlaista ohjausta koetettu antaa. Ilmeisesti omat harjoituksissa ahkerammin käyneet
opettajat innostuneempia ja edistyneempiä, ikäwä maan että hywin useat
marsinkin etäisemmät opettajat eiwät ole kertakaan harjoituskokoukjissa käyneet. Harjoitus-, kuten muissakin pyhäkouluissamme, on käsitelty ewankeliumitekstiä, mutta kun ei 3:nen w.t:n teksteihin saatu selityksiä on ollut puhetta
Raamatun Historian kertomuksien ottamisesta pyhäkouluteksteiksi ewankeliumitekstien sijalle, koskapa meillä Uuden Testamentin kertomuksiin nyt jo on oiwnllineu tohtori Ingmannin „lohdatus".
yhdistyksemme toimikuntaan omat kuuluneet papit: rom. S. Olsson,
kapp. F. Relander ja past. O. Aarnio, sekä malittuina jäseninä Juho Suna,
Tuomas Pärssinen, Pekka Huominen, Maria Suutari, Eewa Laukkanen ja
Warpu lartikka ynnä Varajäseninä Katri Poikonen, Juho Ruotsalainen ja
Eema Forsberg, sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut past. Aarnio
Toimikunta on kuhunkin kouluun lainattamaksi ostanut 30 kapp. Lauri
Ingmannin „lohdlltusta Raamatun Historian opettamiseen pyhäkouluissa"!
kaksi rikasohjelmaista lastenjuhlaa on myös toimeenpantu, toinen kesällä yhdistyksen wuosijuhlassa, toinen, kuusijuhla taimella Tapaninpäimänä.
Kaikkein hymäin lahjain antaja siunatkoon tämänkin yhdistyksen heikkoa
työtä!
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Oslari Aarnio.

xviv.

Vuosikertomus

m. 1907.

Vilppulan

s.

Pyhäkoillu-yhdistyksen

toiminnasta

Maikka Vilppulan P. J. perustettiin masta 9. 6. 07, niin, koska pyhäkoulutyötä jo wuoden alkupuolelta on rumettu järjestelmällisesti tekemään
tässä tehdään selkoa myöskin tästä ajasta ennen yhdistyksen perustamista.
Vhteensä on P. J:n kirjoihin wuoden kuluessa ollut merkittynä 12 pyhäkoulua (joku lienee seurakunnassa toiminut Jhdistyksen ulkopuolella) ja niihin
14 mäkinaista ja ainakin 12 apu- ja wara°opettajaa sekä noin 165 lasta,
maikka muutamien nyt lakanneiden koulujen lapsia ei oteta lukuun. Asia on
nimittäin siten, että yllämainituista P. J:n kirjoihin merkityistä kouluista yksi
ei liene päässyt alkuunkaan, kolme koulua on ollut käynnissä 12 sunnuntaina
tai wähemmän, yksi, joka pitkän aikaa ainoan opettajansa wäsyttyä oli lamauksissa, maan nyt uudella mauhdilla toimii, siis on samaten kuin pari
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muutakin mieltänyt kitumailta elämää.

Jää siten

ainoastaan 5 pyhäkoulua

tähän, yli 5,000 henkeä sisältämään seurakuntaan, jotka omat säännöllisesti,
tai sitä useampana sunnuntaina (ja juhlapäiwäna), tai alkamisestaan
s. o. 40jokseenkin
joka sunnuntai kokoontuneet. Syynä tähän on se, että on
asti
otettu periaatteeksi: ei pakolla, ei melmollisuuden tunnostakaan waan rak-

kaudesta! Sitäpaitsi on pyhäkoulun merkitys selwennyt masta muuta»
maila kulmalla seurakuntaa, niin että kaikki edellämainitut 5 pyhäkoulua omat
jotenkin ahtaalla alalla ja 3/i seurakuntaa on melkein ilman sellaista. Myöskin
muuta kuin yksi
seikka, että johonkin kouluun ei ole onnistuttu
opettaja, joka luonnollisista syistä ei ole woinut joka sunnuntai opetuksesta
huolta oitää, on ollut,
haittana. Usea koulu on juuri sentähden ki»
tunut jopa lakannutkin. Missä raasen 2—3 opettajaa on ollut yhteistyössä,
on työ sujunut hymin.
Mitä koulun työtapaan tulee, on siinä suhteessa opettajille jätetty suuri
wapaus. Pääasiana on pidetty Jumalan rakkauden, Jeesuksessa ilmestyneen,
ja Hänen tahtonsa taottamista. Sitä on etupäässä tehty raamattu-tekstien
amulla. Useimmissa kouluissa on tällaisina käytetty erästä tekstisarjaa, johon
on poimittu helpompia tekstiä Uudesta testamentista! myöskin kirkomme emän»
keliumi perikaoppia on toisissa käytetty. Tämän ohella on useissa kouluissa
opetettu katkismusta ja raamatunhistoriaa, jopa aapistakin. Kaikissa kouluissa
on laululla ja rukouksilla ollut pysymäinen sijansa. Omatpa muiltamat opet»
tajat antaneet lasten opetella runoja ja kertomuksiakin, jona he sitten eritlainkin lastenjuhlassa ja pyhäkoulun tarkasmstilaisuuksissa omat saaneet esittää.
Tuollaisia lastenjuhlia, joihin useampain koulujen lapsia on kutsuttu,
on pidetty kaikkiaan kolme (sitäpaitsi useampia pienempiä juhlahetkiä koulun
piirissä, joulujuhlia y. m.) Ileisempi juhlatilaisuus wanhempaa mä»
keä warten pidettiin 4. 8. 07. Wilppulan kirkolla, tarkotuksella tehdä pyhäkouluasiaa yleisemmin tunnetuksi. Samaa tarkatusta marten on Pyhäkoulu-yhdistys pitänyt kaksi kokousta, toisen 1. 9. 0? Wilppulan kansakoululla, toisen
26. 12. 07. Hokkasen kansakoululla; mutta myöskin yksityisiä puheita pyhäkouluasian tärkeydestä o» ainakin 3 P. I:n perustamisen jälkeen pidetty eri
osissa seurakuntaa, sitäpaitsi on siitä asiasta enemmän tai wähemmän useissa
Mainituissa lastenjuhlissa, yleisessä juhlassa
sekä P. Im kokouksissa omat useat pyhäkouluopettajat esiintyneet. Paljon
lienee asiaa eteenpäin mienyt S. P. Im. Pääasiamiehen Pastori Rob. Hernbergin käynti paikkakunnallamme, mikä monessa suhteessa koitui juhlahetkeksi.
Kun työ on näin alulla ja masta tunnetuksi sitä tehdään, emme ole saaneet
siinäkään suhteessa wielä järjestystä että olisi
tiedossa Ihdistyksen
jäsenmäärä. Työtätekemiä jäseniä, paitsi opettajia on waan kymmenkunta:
nimensä yhdistyksen jäsenluetteloon merkinneitä lienee 40 —50, mutta niistä
eimät puoletkaan ole jäsenmaksua maksaneet eikä tiedä kuinka suureksi tulee
jäsenluku, kun sitä yleisemmin rumetaan pyytämään. Maksujen pelko on suuri,
waikkei maksu ole suuri.
Toimikunta on tämän puoliwuotisen toimintakauden aikana kokoontunut
5 kertaa. Kesällistä juhlaa warten oli erityinen juhlatoimikunta walittu.
Suurimman huomion on P. I. pannut tähän asti opettajien walmistukseen. Sitä warten omat opettajat ja opettajiksi aikowat ensi kerran 17. 2. 07.
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ja sitten muooen 1907 kuluessa yhteensä 15 kertaa kokoontuneet toistensa luo
keskustelemaan sekä omaksi rakennuksekseen että malmistnakseen oppitunneilleen,
lapsille selitettäwiZtä teksteistä, harjotellen siinä siwussa laulua j, n. e. Samaa tarkotusta warten on pantu alulle opettajakirjasto, jossa tosin on roasta
2 nidosta, mutta jolla, jos se saadaan kartutetuksi, tulee olemaan mitä suurin

merkitys.
hengellistä kirjallisuutta muutakin kuin Uusia Testamenttia ja Pyhäkoulun laulukirjaa on yhdistys myöskin jonkun roerran leivittänyt; samoin
Pyhäkoululehtiä, kun ei niistä ole tiliä tehty, ei warmoja numeroita ole tiedossa. Tiliwuosi ajatellaan päättymän wuosikokouksessa.
Ihtä wähän moimme siis tässä tehdä tarkkaa selkoa yhdistyksen rahamuroista. Ihteensä on niitä muoden kuluessa kertynyt noin hiukan yli 50
markan ja on niitä saatu enimmäkseen kolehdeilla ja lahjoina, wähemmän
jäsenmaksuina tai kirja-alennuksina. Niitä on käytetty laulukirjani ja Uusien
Testamenttien hankkimiseksi marattomille pyhäkoululapsille, teksteihin liittymien
niistä käytetty erään opettajan Hämeenkumasarjain ostamiseen ja onpa
linnan matkan kustannusten apusuoritukseeni hän kun käwi Hameenlinnan
Pyhäkouluopeltajain kokouksessa wiime kesänä.
Ihdistyksen ja toimikunnan puheenjohtajana on toiminut allekirjoittanut
sihteerinä Kalle Rantanen, rahastonhoitajana Mooses Rautanen, kirjastonhoitajana Weeri Tuominen. Toimikuntaan omat paitsi allekirjoittajaa kuuluneet: Anna Mäkelä, Stiina Koimujärwi, Olga Koimujärwi, Eufrosyne Rauranen, Weeri Tuominen, Maunu Saranen ja maralta Essiä Ahonen, Milja
Pajamäki ja Mooses Rautanen.
Wähäiset omat moimamme, monenlaiset ennakkoluulot ja paljon kylmyyttä ja penseyttä mustassamme, mutta kaikessa me maitamme Hänen kauttansa ja amullansa, joka meitä on rakastanut.
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Wilppulan pyhäklluluyhdistiitsen puolesta!

I.

L. Seppänen
kirkkoh. apul.
XX.

Suomen Pyhäkouluyhdistyksen haaraosaston, Iywäslylän kaupungissa,

muosikertomus 1907.

Jhdistykseen on kuulunut 43 maksamaa jäsentä. Se on toiminut pyhäkoulujen hymäksi ja pienokaisten auttamiseksi näiden koulujen kautta Jeesusta tuntemaan. Kouluja on pidetty 6:dessa eri paikassa ja on niissä maihdellut oppilasmäärä 20—30 kussakin. Walmistuskokouksia opettajia marten
on pidetty joka miikko. Kynttelinpäiwanä wietettiin pyhäkoulujen juhlaa,
jossa tilaisuudessa lapsille jaettiin yhdistyksen waroilla ostettuja lehtisiä. Pyhäkoululapset on jonkun kerran koottu kirkkoon lasten jumalanpalmeluksiin.
Iywäskylässä 11 pmä Toukokuuta 1908.

Konr. Wanne.

Kertomus
Suomen Cd. Cuterilaisen

Pyhäkouluyhdistyksen
toiminnasta v. 1908

Hämeenlinna 1909,
Hämäläisen kirjapainossa.

Osakeyhtiö

Kertomus Suomen ev. lufh. Pyhäkouluyhdistyksen
toiminnasta vuonna 1908.
lokapäimäisessä elämässä kodin piirissä tulemat ihmisen ominaisuudet
ja taipumukset selwimmin näkymiin. Jo annan nuoresta on ihmistä siellä
koetettawa niin kaswattaa, että hän itsetietoisesi ja wapaaehtoisesti alistuu
Jumalan tahdon tekemiseen ja hänen Valtakuntansa suurten ja pyhien tarkoitusten toteuttamiseen. Siten moi Jumala kodissa kasmawasta lapsijoukosta
saada itselleen pieniä, elämiä rakennuskiwiä kunniansa temppelin rakennukseksi.
Mitä likeisin yhteys on olemassa wanhempien ja heidän lastensa mälillä. Wanhemmat tuntemat paremmin kuin kukaan muu lapsensa omituisuudet, taipumukset, tarpeet, ilon ja murheen tunteet. Ei kukaan muu moi
myöskään siinä määrässä kuin wanhemmat saamuttaa lapsen täydellistä luottamusta ja kunnioitusta. Lapsen elämässä on aika, jolloin
tahto on
miltei kokonaan riippumainen wanhempien tahdosta. Vanhempain matama,
tyyni ja lempeä käytös painuu silloin symään ja pysywäisesti lapsen mieleen.
Tämä ei tapahdu alituisen käskemisen ja kieltämisen, maan ennen kaikkea hywän esimerkin ja wakaman elämän kautta. Ne wanhemmat, joidenka wakama
kristillinen elämä aina on hymänä ja noudatettawana esimerkkinä lapsille,
moiwat
määrässä supistaa käskyjen ja kieltojen määrää. Te lapsi
ei näet ole todellisesti wapaa, jota ahdistetaan alituisilla käskyillä ja kielloilla.
Hänelle woi helposti käydä samoin kuin eräälle amerikkalaiselle lapselle, joka
kysyttäessä hänen nimeänsä, mastasi: „isäni kutsuu minut Johniksi, mutta
äitini kutsuu minua nimellä: „lohn älä koske!" Lapsi oli niin tottunut
alituisiin kieltoihin, ettei hän enää tajunnutkaan niitä kieltämiseksi. Mutta
jos lapsi näkee manhempainsa wiettäwän wakawaa ja nuhteetonta elämää,
alkaa hän kunnioittaa ja ihailla heitä. Tietämättänsä
hän sitten heidän esimerkkiään. Näin woidaan jo warhain kaswattaa lapsi itsensä hillitsemiseen ja määräämiseen, ja jos wanhempain käsky tai kielto silloin tällöin
on tarpeellinen, on sillä silloin sitä suurempi moima ja waikutus. Jos kysymme niiltä wanhemmilta, joiden lapset omat hymäntapaisia ja hymin kasmatettuja: miten olette woineet tämän saada aikaan, mitä kaswatustapaa
olette käyttäneet, niin useimmat heistä warmaan ihmetellen wastaamat: emme
ole tehneet mitään erinomaista, emmekä erityisempiä kaswatuskeinoja käyttäneet. Olemme wain yksinkertaisesti kaswattaneet lapsiamme hymyyteen parhaan ymmärryksemme mukaan. Mutta jos moisimme katsahtaa siihen kotiin,
jossa nämä lapset omat mieltäneet ensimmäiset lapsuusmuotensa, emme sil-
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loin ensinkään ihmettelisi sitä, että he owat sellaisia kuin owat. Se rauhan
ja rakkauden ilma, sota lapset owat hengittäneet kodissaan, an sulostuttanut
heidän sydämiään ja suojellut heitä maailman Viettelyksiltä. Jumalan pelko
ääreen, ahkeruus, tun>
ja rakkaus, joka kokoo perheen jäsenet Jumalan
nollisuus. ystäwyys ja wieraanroaraisuus. kaikki nämä kristillisen perheen hr>roeet jättämät symät jäljet lasten sieluihin ja kehittämät heitä mapaiksi ja
itsenäisiksi totuuden ja hyweiden harrastajoiksi. kodin
Tällainen on oikean, siunausta tuottaman
henki. Mutta millaiset
lasten
kodit?
Mikä
on
tawallisesti
kaswatuksen tarkoiyleensä
owat
lapsiansa
ja
Pyrkimätkö
Vanhemmat
kasmattaaksensa
ihanteena?
tuksena
sydämensä
kokonaan
antamat
jotka
ja
ehdottomasti
tosi kristityiksi, ihmisiksi,
tässä
Herralle? Useimmat pyytämät saada lapsilleen, turwatun
elämässä, hankkia heille hymän maineen, waikutuswaltaa, armonimiä, rahaa ja kunniaa. Kasmatuksen päämääränä näkyy monella oleman las-on
ten korottamisen korkeampaan säätyyn kuin wanhemmat, josta usein
seurauksena että lapset korkeampaan maalliseen säätyyn päästyänsä ylenkatsomat manhempiansa heidän alemman säätynsä takia. Sen sijaan että
wanhemmat antaisimat lapsilleen ainoan tarpeellisen ja malttamattoman
kaswatuksen, istuttaisimat heihin hurskautta ja Jumalan pelkoa, johdattailastenystäwän Jeesuksen luo, sallimat he mailman turhien
simat heiiä
ja turmiollisten himojen ja halujen, jotka Voimakkaasti pyrkimät lasten
sydämiin, wapaasti turmella heitä. Se paha, minkä lapset kotona owat
poistetuksi eikä
nähneet ja kuulleet, tarttuu heihin niin, ettei sitä helposti
hywäksi muutetuksi ei edes parhaimmankaan koulun waikutuksesta. Korkeintapahtua elämän kowassa koulussa, monien tuskien, wastointaan woi
katkerien
kokemusten kautta.
ja
käymisten
Ei paraskaan koululaitos Voi lasten kaswatukseen nähden korwata
hurskasten Vanhempain Vaikutusta, joskin on myönnettäwä että koulukin
kaswatuslaitoksena on äärettömän tärkeä. Kaswatukseen kuuluu näet myöskin opetus, ja kun Vanhemmilta juuri tässä suhteessa usein puuttuu seka aikaa
että kykyä on heidän kiitollisina turwauduttawa koulun apuun.
Koulussa joutuu lapsi tekemiseen toisten kumppanien kanssa ja heidän
etewämmyyksistaän oppii hän tuntemaan omia puutteellisuuksiaan ja heitkouk»
siaan ja päinwastoin. Kodin ahtaasta piiristä siirtyy lapsi koulun wähän
maailmaan werraten muodostuu hänelle
awarampaan piiriin, joka
pieneksi maailmaksi. Hän on jättänyt kodin suojelusmuureineen ja pienine
tehtäwineen. Koulussa hän Vähitellen alkaa julkista elämäänsä, joka antaa
hänelle laajemman toimintamapauden ja asettaa hänelle suurempia tehtäwiä,
mutta saattaa hänet myös uusien koetusten ja waarojen alaiseksi.
Koulu on monessa tärkeässä asiassa kodin auttaja. Kodilla ja
tehtäwä, joka parhaiten menestyy yhteiskoululla on juurta jaksain
työllä, nimittäin lasten kaswattaminen kristillis-siweellisiksi henkilöiksi, tai
„lumalan lasten Vapauteen" eli ..Jumalan ihmisiksi, soweliaiksi
toisin
kaikkiin hymiin töihin".
oikeata
Oppi-isamme Luther ei ainoastaan antanut kntikaswatukselle
armoa ja waatinut perhettä tehtäwäksi kristillisen elämän taimitarhaksi, maan
hän myöskin antoi tunnustuksensa koulun tehtäwälle ja lämpimästi puolusti
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sitä. Hän kirjoittaa: „sillä se on wakawa ja suuri asia, joka on tärkeä Kris»
tukselle ja koko maailmalle että autamme ja neuwomme nuoria". Että Luther
asettaa koulun korkealle, näkyy siitäkin että hän sanoo: „jos minut pakotettaisiin luopumaan saarnawirasta, niin en tahtoisi olla muussa kuin koulumestarina. Sillä tiedän, että lähinnä saarnawirlaa on tämä kaikkein tärkein,
suurin ja paras, enpä edes tiedä, mikä näistä kahdesta on parempi. Sillä
un maikea taiwuttaa wanhoja koiria tottelemaan ja tehdä wanhat weijarit
hurskaiksi, johon saarnamirka tähtää työllään ja useinkin turhaan, mutta nuoret puut owat helpompia taiwuttaa, maikkapa muutamat niistä katkeisiwatkin".
Tästä huomaamme Lutherin mielipiteen oleman sen, että koulun welwollisuutena on kaswattaa lapsista kristillisiä persoonallisuuks i a, eikä main antaa heille jotain tietomäärää eri oppiaineissa.
Jos koulun tunnussanana on: „simistys Vapauttaa", mutta tällä simistyksellä ei tarkoiteta Jumalan sanan ja Hengen Vaikuttamaa sydämen siroistystä, maan kaikenlaisia tietoja ja simeysopin määritelmiä, silloin koulu kyllä
kaswattaa lapsista tämän maailman wiisaita ja oppineita, mutta ei suinkaan
jaloja ja lujia luonteita. Koulunkin kasmatuksen tärkeimpänä
periaatteena tulee olla:
Missä herran Henki on, siinä on mapaus". Koulunkin on julistettawa kaikille ihmisille: „te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekemä teidät wapaiksi".
Jonka Jumalan Poika wapauttaa, hän
on totisesti wapaa.
Ellei koulu aseta itselleen tätä päämäärää, ellei se todista Jeesuksesta, ellei se pyri kaswattamaan kristillisiä luonteita, on se lai„

minlyönyt pyhimmän welwollisuutensa, kuinka hywin opetusopillisesti järjesmuuten lieneekin. Ia walitettawasti eimät koulumme, missä opetta»
jilta puuttuu kristillinen mieliala, ole kristillis-siweellisiä kaswatuslaitoksia.
Kansamme tulewaisuus riippuu siitä, woiko saawuttaa ewankeliumin
luottaman kristillisen wapauden. Emankeliumi on kansan oikea elämänm o i m a.
Kirkon tehtämä on hankkia kansalle tämä elämän woima. Kirkko on
meitä halki elämämme opilwanhastaan kansamme kaswattaja. Se
laan, kehoituksillaan, ojennuksillaan,
ja lohdutuksillaan.
Mutta kirkon tehtämä ei supistu siihen, että
kaswattaa täysi-ikäisiä
ja sielunhoidon kautta sekä koettaa herättää heissä ymmärrystä ja kykyä
lasten kaswattamiseen? Eikä
kolmen tai
tyytyä edes siihen että
neljän wiikon ajaksi kokoo nilorison, walmistaaksenia sitä rippikoulussa omintaktisesti ja omalla mastuullaan jatkamaan elämäänsä. Kirkolla on suurempi
oikeus lapsiin ja tärkeämpi welwollisuus heihin nähden, koska lapset owat my
hän kasteen kautta otetut seurakunnan yhteyteen ja näin ollen owat seurakunnan erityisen laswatuksen alaisina. Wiimeisinä aikoina etenkin on usein wäi>
tetty ettei rippikouluopctus meillä wastaa tarkoitustaan. Todellisuudessa löytyykin paljon sellaisia lapsia, jotka notkistawat polmensa Herran alttarin eteen
tehdäksensä kalliin uskollisuuden lupauksen Herralle, waikka heidän sydämensä
ja mielensä owat Herralle melkein kokonaan kylmät ja wäliitpitämättomät.
Tällaiset lapset omat useimmiten kasmaneet epäkristillisissä kodeissa, joissa
wanhemmat owat olleet uskon asioille Välinpitämättömiä wieläpä wihamielisiäkin. Kun koulunopettajat sitä paitsi ehkä toisinaan wielä owat kiihoittaneet
tätä epäkristillistä mielialaa lapsissa, owat lapset itse wähitellen kehittyneet
tetty

se

se

seuraa

saarnan

se

se saa

se
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kristinuskolle Vihamielisiksi. Monet lapset joutumat sitten heti rippikoulun
jälkeen maailman poluille, jotka omat täynnä kiusauksia ja kaikenlaista pahennusta, eikä kirkolle silloin enää ole woimaa eikä tilaisuutta heitä warjella eikä
edes heitä seurata.
Sentähden on kirkon pyrittäwa maittamaan suurempaa kaswattawaa
waikutusta lapsiin jo ennenkuin he tulemat rippikoulultaan. Kastetut lapset
kasmatettawat. Kirkon tulee tässä suhteessa
omat warhain kasteen
kormata kodin ja koulun laiminlyömiset ja puutteet. Senkin tulee osaltaan
koettaa kaswattaa lapsista kristillis-siweellisia luonteita. Tämä
kuuluu kirkon warsinaisiin ja tärkeimpiin tehtäwiin. Kirkko kykenee myös teketilaimään työtä tämän tehtäwän suorittamiseksi, sillä siihen sillä on
suutta ja keinoa. Hywä keino ja tilaisuus tähän on pyhäkoulutoimi.
Jos pyhäkouluaate maittaisi enemmän alaa, jos lukuisammat lapsiparwet kokoontuisiwat lasten hartaushetkiin sunnuntaisin, niin tästä koituisi perheelämälle ja uskonnonopetukselle koulussa ja rippikoulussa suuri siunaus. On
tultu siihen kokemukseen, että juuri ne lapset, jotka ahkerasti omat käyneet
pyhäkoulussa, omat rippikoulussa seuranneet opetusta suurimmalla hartaudella
ja tarkkaawaisuudella ja juuri nämät maitetaan helposti nuorten miesten ja
naisten kristillisten yhdistysten jäseniksi. Jos tahdomme waikuttaa lasten
sydämiin, on meidän opittawa lähemmin tuntemaan heidän kotiolojaan,
jaan ja kiusauksiaan.
Opettaja moi omalla persoonallaan suuresti waikuttaa lapsiin, sillä jos
hänellä on hengellistä elämää ja harrastusta, moi hän sitä myöskin lapsissa
herättää. Pyhäkouluopettajan tulee myös antaa jokaiselle yksityiselle lapselle
armon eikä kohdella heitä, niinkuin koulussa joskus tapahtuu, ainoastaan joukkiona tai opetuksen esineenä. Jos suinkin on mahdollista, on käytäwa lasten luona ja hankittawa heille kristillisiä lehtiä kotona luettawi^si.
Kristuksen kirkko on kasmatuslaitos tai koulu, ja pyhäkoulu on tässä
koulussa tärkeä luokka, sillä siinä lasketaan hymä ja luja perustus. Siinä
aletaan lapsia kaswattaa oikeaan kristilliseen Vapauteen. Tämä tapahtuu hiljaisen ja uskollisen, Vapaaehtoisen työn ja rukouksen kautta. Rukouksen kautta
saamme liikkeelle taiwaallisen maailman ijäisyys-woimat, jotka Vaikuttamat
lapsiin irroittamalla ja Vapauttamalla heitä perkeleen ja maailman siteistä.
Rukoukseen harjaantunut pyhäkouluopettaja kykenee tapsissakin herättämään
rukouksen henkeä o. itsenäistä hengellistä elämää seurustelussa Jeesuksen

armossa

suru-

s.

Kristuksen kanssa.
Ia hiljaisen, uutteran pyhäkoulutyön päämääränä on tehdä lapset wa-

Miten on tämä työ tehtäwä? Pyhästä raamatusta on
uudestaan esitettäwä lapsille. Uasten sydämiin on painettawa tuon synnittömän Ihmisen Pojan kuwa, hänen, „joka ei syntiä tehei yhtään wilppiä ollut", joka yksin oli täydellisesti wanyt, ja jonka
paa lain ikeestä ja kirouksesta, täydellinen puhtaudessa, hywyydessä ja rakkaudessa, täydellinen kärsimällisyydessä. synnin ja kuoleman Voittamisessa, täydellinen maailman syntimelan maksamisessa. Tehtäwämme on siis omasta
kokemuksestamme kirkastaa taiwaallisen Isän kunnian Pojassa Jeesuksessa
Kristuksessa lapsille niin, että heissä herää suuri halu ja luja tahto kokonaan
luottamaan, rakastamaan ja itsensä antamaan Herralle Jeesukselle. Tämä on
paiksi

Kristuksessa.
leesutsen kuwa yhä

suussa
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saa

tatehtäwämme joka kerta kun kokoomme lapset ympärillemme. Se ei
pahtua pakottamalla ja käskemällä, roaan kestämällä rakkaudella, joka kaikki
uskoo ja kaikki toiwoo, joka toiwon kylwöä kylmää ja satoa siitä odottaa.
Jos pyhäkoulu moi lapsista luoda kristillisiä luonteita, tekee perheille,
kansalle ja kirkolle suurimman palmeluksen. Se muuttaa silloin kodin lumalalle pyhitetyksi majaksi ihmisten keskellä. Se kaswattaa kansalle ja yhteiskunnalle ihmisiä, jotka omat suolana ja Valkeutena maailman pahuudessa ja
pimeydessä. Se liittää Kristuksen kirkon rakennukseen elämiä kimiä, jotka ylläpitämät, tukemat ja suurempaan, ihanampaan moittoon saattamat taiwaan

se

waltakunnan maan päällä.

Maailmassa oppimat lapset itsenäisyyttä, ylpeyttä ja nautinnon himoa.
tottumat tähän tietämättä että he tämän kautta joutumat synnin orjiksi.
Pyhäkoulussa oppimat lapset tietämään, että he omat Vapauteen kutsutut,
että Jumalan Pojan antama wapaus yksin on todellinen, oikea ja ihmisen
armoa korottama wapaus. Tämän Vapauden nojalla saattamat lapsetkin jo
„Jstäwäni Jeesus on minun ja minä Hänen.
aikaisin itsetietoisesti
elän ja sinulle minä kuolen, sinun omasi olen
Jeesus,
minä
Herra
sinulle
elämässä ja kuolemassa". Kuinka äärettömän ihanan sadon on silloin pyhäkoulu saanut korjata! Se on saanut Vapahtajan kultakruunuun liittää kirk„mitä ikänä te olette tehneet yhdelle näistä
kaita jalokiwiä, ja Jeesus
pienimmistä minun omaisistani,
te olette tehneet minulle".
He

sanoa:

sanoo:

sen

Kuten edellisinä wuosina, on Suomen em. luth. Pyhäkouluyhdistys nyttin tuomiokapitulien suosiollisella wälityksellä saaneet Vastaanottaa pyhäkouluja
koskemia tilastollisia tietoja eri hiippakunnista. Rämät tiedot, joista seikkaperäisemmät taulut jälempänä omat nähtäwänä, osottawat, että Viime Vuonna,
yhteensä 165,813") siis 7,828
1908, oli pyhäkoululasten luku koko
lasta mähemmän kuin wuonna 1907, jolloin niiden luku oli 173,641. Kun
niiden lasten lukumäärä, jotka käwiwät pyhäkouluissamme wuonna 1906 oli
178,626, niin on siis pyhäkoululasten luku kahden wiime wuoden aikana
mähentynyt 12,267. Tämä osottaa jo päiwän selwästi, että pyhäkoulutoimi
Suomessa on
määrässä taantumassa. Taantumisen syyt moiwat
olla monet. Suurin syy lienee ajan kristinuskolle Vihamielisessä hengessä.
Mutta huomattawa syy tähän on sekin että pyhäkoulut ja pyhäkouluopettajat
seurakunnassa jäämät kuukausimääriä, wieläpä wuosikausia ilman papiston huolenpitoa ja tarkastusta. Jos seurakunnat omat laajat ja papiston työt
monet, niin ettei sillä ole aikaa ja tilaisuutta uhrata pyhäkoulujen hymäksi, olisi
silloin Välttämätöntä että papisto järjestäisi pyhäkoulutyön siten seurakunnassaan,
että asiaan innostuneet ja kykenewät maallikot jakaisiwat
kanssa pyhäkoulutyön johtamisen.
Marsinkin nykyaikana, jolloin epäusko ja kirkkoa
mihaawa henki kansassamme on niin woimakas, sortuu pyhäkoulu helposti,
ellei
alituista tukea ja kehoitusta. Pyhäkoulu joutuu myös lamauksiin,
ellei sitä kehitetä eteenpäin enemmän tarkoitustaan Vastaamaksi ja nykyajan
Vaatimuksia tyydyttäwäksi. Ilonaiheena on seikka, että niiden seurakuntain

maassa

suuressa

monessa

sen

se saa

se

*)

Viimeiset tiedot Turun arkkihiippakunnan pyhäkouluista

oivat wuodelta 1907.

8

joissa säännöllinen, hnwin järjestetty
ja kehityksen tilassa olewa pyhäkoulutoimi on olemassa.
Jos tarkastamme pyhäkoulutointa kussakin hiippakunnassa erikseen, huomaamme tilastollisista tiedoista päättäen, taantumusta kaikissa muissa hiippakunnassa paitsi Tawonlinnan hiippakunnassa.
Turun arkkihiippakunnassa oli

luku on wuosi wuodelta kaswamassa,

wuonnll

1905—1,731 pyhäkoulua, 3,071 opettajaa, 38,951 lasta
1906—1,722
40,375
3,248
„

1907-1,669

„

„

36,223
Tässä hiippakunnassa oli siis wuonna 1907—4,15 2 pyhäkoululasta
„

3.080

„

„

wähemmän kuin edellisenä wuonna.
Pormoon hiippakunnassa oli:

wuonna 1906-1,821 pyhäkoulua, 2,920 opettajaa, 35,256 lasta
1907-1,698
1908-1,701

..

„

2,958

2,975

„

„

34,519
31,728

„

„

Wuonna 1908 käwi siis Porwoon hiippakunnassa 2,791 lasta
män pyhäkoulua kuin wuonna 1907.
Sawonlinnan hiippakunnassa oli:
wuonna

wähem-

1906—3,386 pyhäkoulua, 6,723 opettajaa, 68,569 lasta

1907—3.402
1908-3,363

~
„

6.770

6,641

„

67,553

„

68,787

„

„

Guonna 1908 käwi siis Sawonlinnan hiippakunnassa 1,236 lasta
enemmän pyhäkoulua kuin wuonna 1907.
Kuopion hiippakunnassa oli:
«juonna

1906—1,786 pyhäkoulua, 2,785 opettajaa, 35,244 lasta
2,981
31,194

1907—1,490
1908—1,604

„

„

„

„

2.894

„

29,073

„

Wuonna 1908 käwi Kuopion hiippakunnassa 2,121 lasta wähemmin
pyhäkoulua kuin wuonna 1907.
Tästä näemme että ainoastaan Sawonlinnan hiippakunnassa on pyhäkoululasten luku wiime wuonna lisääntynyt 1,236, muissa hiippakunnissa on
wähentynyt ja Turun arkkihiippakunnassa kaikkein enimmän.
Tämä taantumus osottaa, että herätystyötä pyhäkoulun alalla olisi
wielä paljon tehtäwä. Suomessa löytyy wielä paljon seurakuntia, joissa pyhäkoulutyötä tuskin wielä on aloitettukaan. Sellaisia seurakuntia on Turun
arkkihiippakunnassa 33, suomalaisia 16 nimittäin: Kakskerta, Kuusisto, Wahto,
Taiwassalo, Iniö, Velkua, Eurajoki, Lumia, Huittinen, Kokemäki, Wampula,
Kaumatsa, Angeliniemi. lalasjärwi. Isokyrö ja Halsua: ruotsalaisia 1? nimittain: Parainen. Naumo, Finström, Geta, Wardö. Hammarland, Eckerö.
Jomala, Föglö, Kökar, Sottunga, Kumlinge, Mustasaari, Maalahti, Bergö,
Kaskinen ja Öfmermark. Pormoon hiippakunnassa 8 seurakuntaa, suomalaisia
5 nimittäin Pukkila, Tyrwäntö, Kalwola, Renko ja Janakkala ja ruotsalaisia

se
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3 nimittäin: Myrskylä, Degerby U. L, ja Mustio. Saroonlinncm hiippaja Kuopion hiippakunnassa 7 seurakuntaa nimittäin: Kajaanin maaseurakunta, luuantehoas, Simo, Terwola, Kolari, Muonionniska
ja Utsjoki. Jhteensä kaikissa hiippakunnissa 49 seurakuntaa.
Tuomen Em. luth. Pyhäkouluyhdistys on koettanut rouhaisin moimiaan
käyttää elwyttääkseen ja kehittääkseen tätä rakkauden työtä. Wiime wuonna
kämi yhdistyksen puolesta 5 asiamiestä «laikuttamassa noin 204 seurakunpyhäkouluasian hywäksi nimittäin yliasiamies Rob. hernberg 50
kunnassa, yliasiamiehen apulainen X. Wilkuna 90 seurakunnassa, pastori 213.
Tiitola 24 seurakunnassa, Mommilan rukoushuoneen saarnaaja P. Eiren 37
seurakunnassa ja pastori Vitikainen 3 seurakunnassa.
Jhdistyksen 22 wuosikokous wietettiin Viipurin kaupungissa elokuun
15—17 päiwinä. Noin 150 pyhäkouluopettajaa ja opettajatarta oli saapunut
kokoukseen. Köyhille pyhäkouluopettajille jakoi yhdistys matka-apua yhteensä
425 markkaa. Vuosikokouksen ohjelniasta mainittakoon juhlajumalanpalweKeskustelukysy»
lukset, lastenjumalanpalmelus ja pyhäkoulun malliopetus.
mykset oliwat Pyhäkoulutyö ja jokapäiroäinen toimintamme, Luettelon pito
pyhäkoulussa, Miten saataisiin pyhäkoulu enemmän mustaamaan nimitystä
lasten jumalanpalwelus? Koska Lutherin kalkismo on tunnuskirja, millaista
opettamisessa pyhäkoulussa on käyteitäwä? Tuleeko pyhäkoulun ja
lapaa
woiko pyhäkoulu toimia lasten kaswattajana sukupuoliseen puhtauteen? Esitelmän piti pastori Armi Wallenius aineesta: Katsahdus kuluneeseen pyhäkoulutyöhön ja silmäys eteenpäin. Kolmantena kokouspäiwänä pidettiin pyhäkouluooettajille luentoja eri pyhäkoulua koskemista aineista.
Kokous myönsi täydellisen tiliwapauden rahastonhoitajalle ja toimikunnalle. Ensi muoden tilien tarkastajiksi walittiin marsinaisiksi jäseniksi kirkkoherra O. K. Nyström ja lääninkamreeri Th. Ruotzi ja warajäseneksi tohtori
M. Nuuth.
yhdistyksen äänenkannattajia oroat olleet niinkuin ennenkin Pyhäkoululehti (3,500 kpl. painos), Lasten Pyhäkoululehti (7,500 kpl. painos), Söndagsskolebladet (400 kpl. painos) ja Varnens Söndagsskoleblad (7,500 kpl.
Noin 5,000 muosikertaa Barnens Zöndagsskolebladia on koulunpainos),
johtajatar, neiti Viktoria Laurell lahjoittanut ruotsalaisiin kansakouluihin maatappion,
seudulla sekä sitoutunut kolmeksi wuodeksi eteenpäin korwaamaan
jonka ruotsalaiset lehdet tuottamat.
Sitä paitsi painettiin myös joulunumero Lasten Pyhäkoululehdesrä ja
Varnens Söadagsskolebladista yhteensä 17,000 kappaletta.
Tili Suomen Ew, luth. Pyhäkouluyhdistyksen tuloista ja menoista
wuonna 1908 on tuonnempana »vuosikertomuksessa julaistuna.
Paikallisyhdistyksiä on yhdistyksellä kuluneena muonna ollut 3l nimittäin:
Haminassa ja Vehkalahdella, Lahdessa, Längelmäeltä, Nuokolahdella, Mikkelissä, Kymissä, Humppilassa. Virolahdella, Antreassa, Vesannolla, Sippolassa.
Orihwedellä, Rautjärwellä. Forssa —Tammelassa, Maaningassa, Kuopion kanpungissa, Eräjärwellä, Akaassa, Urjalassa, Loimaalla. Iywäskylän kaupungissa,
Impilahdella, Toiwakassa, Jaakkimassa, Maisalassa, Metsämaalla, Piikkiössä,
Vilppulassa, Kangasalla, Kuorehwedellä ja Valkjärmellä.

kunnassa Wärtsilä
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Paikallisyhdistysten wuosikertomukset seuraamat tätä Vuosikertomusta
eri liitteenä.
Keskusyhdistyksen toimikuntaan Helsingissä omat kuuluneet: teol. tohtori
Lauri Ingman puheenjohtajana, kansakoulujen tarkastaja A. Haapanen, warapuheenjohtajana, teol. tohtori E. Kaila, teol. tohtori P. Virkkunen, Suomen
Lähetysseuranopettaja K. Rahikainen, mapaaherra K. A. Wrede, koulunjohta°
jatar, neiti 993. Laurell, opettajatar, neiti 93. Hermansson sekä yliasiamies, p:ri
Rob. Hernberg, sihteerinä ja rahastonhoitajana.
Eroamismuorossa wuonna 1909 omat: teol. tohtori E. Kaila, teol.
tohtori P. Wirkkunen ja p:ri Rob. Hernberg.
Sitäpaitsi on toimikuntaan malittawa uusi jäsen opettaja K. Rahikaisen
tilalle, joka pitkän, uskollisesti käytetyn tyopäiwän perästä kutsuttiin pois 16
p:nä Tammikuuta 1908. Pyhäkouluyhdistyksen toimikunta on wainajassa
kadottanut lämminsydämellisen ja paljon kokeneen lasten ystäwän, joka aina
toimikunnan kokouksiin huolimatta siitä että
uskollisesti ja taitawasti otti
sairaus ja heikontuneet ruumiin woirnat oliroat häntä
määrässä
uumuttanut. Herra on antanut uutteralle ja uskolliselle palwclijalleen hywin
ansaitun, ijäisen lewon.
Jhdistyksen mäkinaiset jäsenet, jotka kerta kaikkiaan owat suorittaneet 25
markkaa owat: Neiti Ida Wulff, Turku, jumaluusopin ylioppilas I. Tuominen, Piikkiö, teol. tohtori Paawo Wirkkunen, Helsinki, rowasti I. G. Tnellman, Oulu. Sitäpaitsi oli yhdistyksellä wuonna 1908 noin 640 maksamaa
jäsentä.
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Suomen Ewankelis luth. Pyhäkouluyhdistyksen tila Joulukuun 31 pnä
wuonna 1908.

Joulukuun 31
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p. 1908 Yhdistyksen welka (maksamattomia laskuja)
puhdas omaisuus
n
a
n

1.614: 40
22,179: 28
23,793: 68

„

„

„

„

„

„

Kirjaston armo
Ulkona olemia saatawia

_

.

.

Summa Smk.

Hämeenlinnassa, 31 p:nä joulukuuta 1908.

Rob. Hernberg.
Suomen Ewankelis-lutherilaisen Pyhäkouluyhdistyksen tilit yhdistyksen
rahawaroista ja sen muusta omaisuudesta wuodelta 1908 olemme erikoistilikirjojen ja niihin kuulumien todisteiden nojalla tarkastaneet sekä oikeiksi huomanneet. Samaten olemme myös oikeiksi hawainneet yhdistyksen waroina
merkityt raha ja muut erät, jonka wuoksi puollamme toimikunnalle sekä rahaston-

hoitajalle tilimapautta.

Hämeenlinna, Helmikuun 8 p:nä 1909.

Theodor

Ruot

z i.

Onni Nyst r ö m.

WliMlistutfi Siofltutiiilfti
i.
Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus wuodelta 1908.
yhdistyksen toiminta on muoden kuluessa ollut hiljaista; monet opettajista omat kuitenkin ahkerasti koulua pitäneet.
Pyhäkouluja on wuoden kuluessa ollut toiminnassa 35, niistä 54 opet-

Wehkalahden

tajaa.

Lapsia on koulussa käynyt 1.042, niistä 518 ahkerasti, 265 tyydyttämästi ja 259 Harmoin.
Kutakin koulua on keskimäärin pidetty 24 kertaa,- useimmin on koulua
pidetty seuraamissa piireissä: Haapala, Korjula, Toikka, Tykkä, Husupyöli,
Suurnäkki, Suikkanen. Saaramaan Wanhakylä, Paijärwen Posti, Haapaniemi,
Neumottoman Juhola, Pyhällön Suurnäkki.
Vuosijuhla pidettiin luhannuspäiwänä; juhlasaarnan piti silloin kansanopiston johtaja pastori A. V. Leikkonen, lastensaarnan allekirjoittanut.
Jhdistyksen rahastosta, joka wuoden lopussa teki Smk. 249: 66, myönnettiin kahdelle opettajalle matkaraha Suomen Pyhäkouluyhdistyksen yleiseen
kokoukseen Viipurissa.
Vehkalahdella Huhtikuun 1 p. 1909.
©.

A. Taube.

11.

Lahden Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus 1908.
Lahden Pyhäkoulu on Jumalan awulla toiminut entiseen tapaansa.
Kaupungissa on yksi koulu maan toiminut ympäri wuoden; toinen on sulettu
huoneuston puutteen wuoksi, Jmpäristöllä on 2 koulua toiminut. Lapsia
on käynyt noin 350-300. Opettajia 7. Kokouksia on usein pidetty pastori
Vinterin luona, joissa on keskusteltu ewankeliumien johdolla.
1908 w. kassa 69 mk., menoja 40 mk., siis säästö w:lle 1909 29 mk.

3R. 28. Heinonen.
Opettaja.
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111.
Kertomus Längelmäen Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wuonna 1908.
Längelmäen Pyhäkouluyhdistys on wuonna 1908 toiminut entiseen

lasten johdattamiseksi Jumalan ja Herran Jeesuksen tuntemiseen.
Pyhäkoulutarkastuksia on allekirjoittanut pitänyt jokaisessa pyhäkoulussa
ainakin kerran, toisissa kaksi ja kolmekin kertaa. Tilaisuudessa on aina myös
pidetty Naamatunselitys ja lukuisille läsnäolleille seurakuntalaisille pyhäkoulunkin merkityksesta huomautettu. Opettajain kesken on myös toisinaan kokouksia
pidetty keskinäiseksi innostamiseksi toimeensa.
Säännöllisemmin on toiminut ainoastaan 5 pyhäkoulua 7 opettajalla
ja oppilaita niissä alun toista sataa. Paitsi näitä on milloin missäkin wä°
hemmän aikaa pyhäkoulua pidetty, mutta osittain opettajan sairauden tai pois
muuttamisen tähden, osittain muusta syystä lakannut.
Jleensä on allekirjoittanut ollut sangen tyytymäinen säännöllisesti pyhfc
koulua pitämien wanhempien opettajien toimeen ja hawainnut heidän waikuttaman suurella siunauksella tärkeässä toimessaan. Jospa maan useammat
siihen saisi innostumaan.
Pyhäkoulujuhla pidettiin Elokuun 30 päiwänä, jolloin useita hengellisiä
puheita pidettiin.
Pyhäkoululehtiä ja Lasten Pyhäkoululehtiä on yhdistyksen waroilla
kustannettu opettajille ja oppilaille
määrässä.
Jhdistyksen rahastossa oli wuoden lopulla säästöä 140 markkaa 92
penniä talletettuna Längelmäen Säästöpankissa.
öängelmäellä 17 päiwänä Toukokuuta 1909.
tapaan

runsaassa

Kirkkoherra

3. Wirtanen.

ja Jhdistyksen puheenjohtaia.

IV.
pyhäkoulu-paikallisyhdistyksen wuosikertomus m. 1908.
Jhdistyksen puheenjohtajana on ollut rowasti O. Auren, kirjaston ja
rahastonhoitajana pastori O. W. Päiwiö. Kirkolla pidettäwiä opetusharjoimksia johtamassa omat olleet papit.
Opetusharjoituksia on pidetty kirkolla kerta kuukaudessa; waan kesällä
jäi joku kerta pitämättä opettajain wähyyden takia. Jleensä on opettajia
harjoituksissa käynyt wähän ja nekin melkein samoja, jotka owat useimpina
wuosina käyneet. Samaan tapaan on opetusharjoituksia pidetty syrjäkylissä
kerta kuukaudessa, joita johtamaan on walittu aina joku opettajista kirkolla
pidettäwässä harjoituskokouksessa. Syrjäkylissä omat nekin opettajat olleet
saapumilla, jotka ei ole kirkolla harjoituksissa käyneet.
Wuosijuhla pidettiin Elokuussa, jossa juhlasaarnaajana oli pastori Niilo
Vitikainen, juhlaan oli saapunut wähän osanottajia, kun
oli arkipäiwänä.
Pienempiä juhlia on pidetty wiisi, pitäjän eri puolilla, joissa juhlasaarnan on
pitäny; pastori O. 2L. Päiwiö, pyhäkouluopettajat ja kaksi kansakoulun opet»
tajatarta owat antaneet näyteopetusta ja pitäneet kehoituspuheita.

Ruokolahden

se
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Pyhäkoulujen luku on 82, opettajia näissä kouluissa on yhteensä 154
ja oppilaita 1,065.
Kirjastoon on ostettu uusia kirjoja 80 markan armosta, jotenkirjaston
armo on 513 markkaa 35 penniä ja sisältää 240 eri kirjaa.
Rahastonhoitajan tilin mukaan on säästöä yhdistyksen kassassa muodelle 1909 69 markkaa 38 penniä.
Edellä mainitulla tawalla on pyhäkoulu-paikallisyhdistyksemme koettanut
kunnassamme edistää ja ylläpitää kallista pyhäkoulutyötä. Kiinnittäkööt
rakkaan Herramme ja Mapahtajamme Jeesuksen seuraamat kehoitussanat meitä,
jatkumaan ja mielä ahkerampaan pyhäkoulutyöhön lasten hywäksi, kun Hän
Markuksen ew. 9 l. ottaen lapsen syliinsä: „Kuka ikänä yhden tänkaltäisen lapsen korjaa minun nimeeni, korjaa minun; ja joka minun korjaa,
ei hän minua korjaa, maan
joka minun lähetti".
Tammikuun
2 p. 1909,
Ruokolahdella

sanoo

sen

se

Oskar Auren.

yhdistyksen puheenjohtaja.

M. Peltonen.

Ihdistytsen kirjuri.

V.
Kertomus Kymin pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m. 1908.
Pyhäkouluja on kuluneen wuoden aikana ollut Kymissä 45, ja niissä
työskennellyt 59 mies- ja 55 naisopettajaa eli yhteensä 114. Oppilasluku on
kaikkiaan ollut 1,481. Useimmissa kouluissa on ollut pari lolme opettajaa

kussakin.

Pyhäkouluja on tarkastettu tilaisuuksien mukaan pitkin wuotta.
Pyhäkouluopettajain harjoituskokoukset omat supistuneet niihin Harmoihin
tilaisuuksiin, jolloin useampia opettajia on tullut kokoon ja heidän kanssaan
keskusteltu pyhäkoulutyötä koskemista asioista.
yhdistyksen wuosijuhla Vietettiin 17
Kolminaisuudesta eli 11 p:nä
Lokakuuta, jolloin lasten
piti diakooni Taneli
saarnasi
päiwäsaarnankin, kosketellen pyhäkoulwasiaa. Jälkeen jumalanpalmeluksen oli
keskustelu pyhäkouluopettajien kanssa. Kolehti sinä sunnuntaina kannettiin

saarnan

sunn.

sama

pyhäkouluyhdistykselle.
Pyhäkoululehtiä ja Lasten pyhäkoululehtiä on tilattu kulumana wuonna
39 kappaletta ja warat siihen saatu kolehtia keräämällä lukusia-tilaisuuksissa.

se

Ihdistyksen johthkunnassa on muoden kuluessa tapahtunut
muutos,
että kanttori E. (§. Pihlainen, yhdistyksen rahastonhoitaja, kuoli maaliskuun
5 pmä, ja 29 p:nä maaliskuuta pidetyssä kokouksessa walittiin rahastonhoitajakji m. t. urkuri-lukkari opettaja H. Soini.
Viipurissa Elokuun 15-17 pmä pidetyssä pyhäkoulunopettajain kokoukoli yhdistystämme edustamassa pyhäkouluopettaja Gabriel Kelkka, joka
yhdistyksen puolesta «mustettiin mainittuun kokoukseen 10 markalla.
Johtokuntaan omat kuuluneet, paitsi seurakunnan molempia pappeja:
kanttori V. G. Pihlainen rahastonhoitajana ja hänen kuoltuaan opettaja H.

sessa
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Soini, sekä työmiehet I. Öeisti, Paawo Sawolainen, Tuomas Marttila,
Gabriel Kelkka, talollinen Taneli Wanhala ja op. Em. Tamminen kirjurina.
Kymissä 18 p. Toukokuuta 1909.
Karl Olander.
m. t. th.

VI.
Kertomus Humppilan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m. 1908.
ralkaus waatii meitä" (2 Kor. 5:

14).

Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä sen edestä, että hän saattaisi itsellensä kunniallisen seurakunnan (Ef. 5: 25). Kristuksen rakkaus waatii
meitä antautumaan herralle Jeesukselle kokonaan ja palwelemaan häntä niillä
lahjoilla, mitkä hän on meille rakkaudessa nähnyt hywäksi antaa. Kristuksen

rakkaus waatii ja opettaa meitä palwelemaan toinen toistamme ja auttamaan
lähimmäistämme kotimatkalla taimaallisen isän luo rientäissämme. Kristuksen
rakkaus waatii meitä „neuwomaan toisiamme psalmeilla, kiitoswirsillä ja henwaaiii meiiä holhomaan pienokaisiamme
gellisillä lauluilla". Tämä rakkaus
Herran Jeesuksen nimeen ja johdattamaan näitä Jumalan taimitarhan wesoja
lasten ystäwän Jeesuksen luo, että hän saisi laskea siunaaman kätensä näiden
päälle ja lahjoittaisi lapsukaisillemme niitä tawaroita, »joita ei koi syö, eikä
ruoste raiskaa" j. n. e. Kristuksen rakkauden Vaatimana Humppilan Pyhäkouluyhdistys on wiimeksi kuluneena wuonna toiminut. On pidetty kaikkiaan
16 kokousta. Seitsemässä kokouksessa omat pyhäkoulun opettajat kukin wuomukaan saaneet harjoitella pyhäkoulun pitämistä. Enimmät kokoukset
on pidetty pitäjän eri kulmilla. Näissä on pidetty raanmtunselityksiä ja hengellisiä puheita. Tarkoitus on ollut herättää ja elmyttää hengellistä elämää
seurakunnassa ja samalla tehdä tunnetuksi pyhäkoulun korkea tarkoitus ja tehtäwä, että syntyisi erittäinkin lasten Vanhemmissa entistään suurempi pyhälauluharrastus. Tämä än erittäin tärkeätä tänä epäuskon aikana, jolloin
antikristuksen henki lewiää hirwittäwällä Voimalla. Lapsiltammekin tahdotaan
riistää armon ja autuuden elämäksi tekemä
He tahdotaan asettaa alustalle, jossa Kristus-kallio ei ole perustuksena, Vaan löyhät järjen keksimät
kautta eksymyksiä tapahtunut.
tyhmyydet. Paljon onkin
Wiinie wuonna on ollut toimessa 7 pyhäkoulua, näissä opettajina 5
miestä ja 4 naista yhteensä 9 henkilöä, ja oppilaina 15? lasta.
Tuomen Ew. Lut. Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikokouksessa, joka pidettiin
Viipurissa wiime elokuussa, edusti Pyhäkouluyhdistystämme pyhäk. opett. I.

se

ronsa

sana.

sen

Ahola.

yhdistyksen johtokuntaan owat kuuluneet, paitsi puheenjohtajaa, kansat,
opettaja Alfr. Toiwola (rahastonhoitaja), rouwa Lyydi Toiwola, op. E. Mattila (sihteeri) ja pyhäk. op. Fr. Manninen Varsinaisina jäseninä sekä torppari
K. Myllykylä ja pyhäk. op. K. Vuorela Varajäseninä. Tilintarkastajina owat
olleet rouwa Anna Hurmerinta ja herra lalmar Matista sekä waralla opettajatar Tyyne Raassina.
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Kassassa oli säästää edelliseltä wuodelta 58 mk. 73 p. Tuloja oli
wuoden kuluessa 23 mk. 24 p. ja menoja 24 mk. 73 p. Kassan säästö
wuoden lopussa 5? mk. 27 p.
Mitä te teette puheella tahi työllä tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimeen.
Tässä nimessä meillä on elämä ja autuus, ja siinä nimessä me woitamme.
Humppilassa tammik. 39 p:nä 1909.
Leonard Wallen
Eeri Mattila.

VII.

Virolahden Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1908.
Jhdistyksessä on ollut wiime ruuoden aikana 15 jäsentä, joista kolme

Kertomus

sen

puheenjohtajana on toiminut seurakunnan kirkkoherra
Varsinaisena ja
rowasti H. I. © Ritoniemi, Varapuheenjohtajana on toiminut kappalainen
Juho Reijonen 1 päiwään toukokuuta ja hänen poismuuttamisensa jälkeen
nykyinen kappalainen Aleksander Kuusisto sekä rahastonhoitajana ja kirjurina
kanttori Antti Parkkola.
Pyhäkoulun opettajille on pidetty harjoituskokouksia kymmenen, aina
kuukauden ensimäisenä sunnuntaina kohta jumalanpalweluksen päätyttyä.
Näissä kokouksissa on keskimäärin käynyt 7 pyhäkouluopettajaa. Opettajista
on aina kaksi esiintynyt
pyhänä, joista toinen on kysellyt päiwän
kappaleesta. Esityksen
tekstin ja toinen historiasta jonkun lyhemmän
johdosta on aina wähän keskusteltu. Niinkuin ennenkin omat muutamat
pyhäkouluopettajat silloin tällöin pitäneet eri aineista esitelmiä sekä mapaita
puheita.
Pyhäkouluja on seurakunnassa ollut 62, joita on pitänyt 13? opettajaa
918 lapselle, muutamin paikoin jokseenkin säännöllisesti, toisin paikoin ei ollenkaan koko wuodessa maikka opettajat on olleet walitut ja toimen mastaanottaneet. Näyttää sille kuin lamaannus olisi ollut miime muonna silläkin
alalla, niinkuin monella muullakin.
Pyhäkoulutarkastukset omat edelleen toimitettu kylänlukujen yhteydessä
ennen Varsinaisen lukutoimen alkua *).
Jhdistys mietti sääntöjensä mukaisen kesäjuhlan luhannuspäiwänä 24
p. kesäkuuta lastenjumalanpalmeluksella.
Jhdistyksen rahastossa on ollut tuloja wiime wuoden säästö lukuun
otettuna Smk. 118: 90 p. ja menoja 12 mk. Säästö tulemaan wuoteen Smk.
106: 90 penniä.
Virolahdella 3 päiwä maaliskuuta 1909.

samana

H. I.

osan

G. Ritoniemi.

Antti Parkkola.

*) Tänä wuonna kyllä jo oli päätetty tarlastnkfet pitää erityisesti, mutta paitlalunnlllla wallinneen tulirokon tähden, joku niihin aikoihin liikkui paikkakunnalla kun
tarkastus olisi ollut sopima toimittaa, tapahtui niinkuin ylempänä on mainittu.
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VIII.

sen

P. Antrean Pyhäkouluyhdistyksen wuosikertomus
seitsemänneltä
laimintawuodelta 1908.
Koska olemme taaskin saaneet Jumalan armosta päättää yhden toiinintawuoden pyhäkoulunkin alalla, niin katselkaamme mitä olemme saaneet
aikaan itse toiminnassa seurakuntamme pyhäkoulujen hywäksi. Olemmeko
kuin meidän piti tekemän waikka sittenkin olemme kelwottomat
tehneet
palweliat.
Mutta mehän olemmekin paljon laiminlyöneet tehtäwissämme
kalliissa pyhäkoulutyössä sauttaessamme lapsia Jeesuksen tykö. Itsestämme
emme mitään moi. maan meidän tulee aina pyytää apua ylhäältä ja
Daawidin kanssa että oi jos apu tulis Siionista Israelille ja sitte ruasta
kun Herra päästää ruangitun kansansa, niin Jaakob iloitsee ja Israel riemuitsee.
Pyhäkoulutyö on kokemattomille kuin kokeneillekin pyhäkouluopettajille
niin tärkeää työtä, ettemme sitä ruoi oikein aawistaakaan, sillä lapsen sydän
on kuin puhdas paperi tai pehmeä santa että mikä siihen sattuu niin painaa
leimansa. Ajan henki, tämän maailman ruhtinas tahtoo saada lapset puoleensa medetyiksi, maan meidän tulee kieltää ne häneltä jyrkästi, eikä millään
muotoa antaa tilaa roieraille Vaikutuksille, maan käyttää kaikki keinot istuttaaksemme jo warhain Jumalan rakkauden
nuorten sydämiin sekä hänen
lupauksiansa ja tietoa hänen pyhistä tarkoituksistapa meihin nähden.
Wuoden kuluessa on kallista pyhäkoulutyötä seurakunnassamme tehnyt
183 pyhäkouluopettajaa 1,210 lapsen keskuudessa jakaen kukin
ja
kykynsä mukaan Herran kallista
pienelle laumallensa.
Viime rouoteen werraten on yhdistyksemme toiminta ollut paranemaan
päin, sillä wuoden kuluessa olemme saaneet toimeen kuusi harjoituskokousta
kirkolla, joissa opettajia on ollut keskimäärin s—lo5—10 sekä syrjäkokouksia kylä-

sen

sanoa

se

sanaa

mannansa

sanaa

kunnissa saman werran.
Rahaston tili on

wuoden kuluessa osottanut tuloja 142 mk. 60 p:ma
ja menoja 95 mk. joten säästö kulumaksi muodeksi on 47 mk. 60 pmiä.
Jhdistyksen johtokuntaan owat muoden kuluessa kuuluneet seuratuntannne papit itseoikeutettuina jäseninä, joista kappalainen D. Klami esimiehenä loppuwuodella, kirjurina ja kirjastonhoitajana on ollut allekirjoittanut,
rahastonhoitajana Matti Tuikkari. Matti Ollikainen, Juho Hännikäinen, Matti
Potinkara ja Antti Koljonen muina toimikunnan jäseninä.
Jhdistyksen kirjastosta on wuoden kuluessa tehty 25 kirjalainaa.
Sellainen kuin edellä on mainittu on yhdistyksemme toiminta wuoden
kuluessa ollut. Paljon siinä on puutteellisuuksia ollut ja paljon olemme laiminlyöncet. Harmat owat ne pyhäkouluopettajat, jotka waiwojansa säästämättä owat tehneet työtä yhdistyksen hywäksi, waan emmehän me itse sille
mitään woi, Jumala
on joka waikuttaa meissä sekä tahdon että toimituksen
hänen hywän suosionsa jälkeen.
Snuresti kiitollinen tulee yhhistyksen olla niille pyhäkouluopettajille, jotka
aikaansa ja waiwojansa säästämättä owat tehneet työtä yhdistyksen eduksi.
Korkein ylipaimenemme ja opettajamme johtakoon täst'edeskin seuratuntamme pyhäkouluyhdistystä niin ettei
koskaan wäsyisi toimimasta pyhä-

se

se

20

koulujen hywäksi kehottaen opettajia ahkerasti työskentelemään Herran uriinija kylwämään puhdasta lumalansanan siementä lasten sydämiin.

mäessä

Jhdistytsen puolesta:

A. Koljonen.
Kirjuri,

IX.
Kertomus Wefannon Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wuotena 1908Wiime wuotena on koulu työskennellyt 25 koulupiirissä. Opettajina on
toiminut 25 mies- ja 8 naisopettajaa. Koulnissa on käynyt 542 lasta.
Kolmessa koulupiirissä on työ ollut seisauksissa, kun emme saaneet semmoisia
opettajia, jotka olisiwat työhön ryhtyneet. Tarkastuksia on pidetty entiseen
tapaan. Kahdessa koulupiirissä ennät opettajat saapuneet tarkastustilaisuuteen.
Opettajien harjoituskokouksia on pidetty 6 kertaa. Vahinko wain, että
ainoastaan
opettajista harrastaa harjoituskokouksissa käydä. Valittamat,
ett'ei ole aikaa. Semmoista rualitusta kuulee myös joskus pyhäkoulun pi°
donkin suhteen muutamilta opettajilta, jotka kuitenkin omat ahkerat muissa
kokouksissa käymään. Siihen on kyllä aikaa. Mutta tärkeään pyhäkoulutyöhön ei tahdo sitä riittää. Eiköhän tässä olisi korjattama kohta?!
Jhdistyksen kesäjuhla ja lastenjuhla unetettiin 23 p:nä elokuuta. Kirkossa saarnasi lähetysoppilas Kalle Korhonen aineesta: »Jeesus 12-wuotiaana
templissä". Kunnantuwan pihamaalla jatkettiin juhlaa. Siellä puhuiwat:
kansakoulunopettaja Juho Laitinen, lähetysoppilas Kalle Korhonen, pyhäkoulunopettaja Alfred Huuskonen, ja kirkkoherra M. Laitinen. Osanotto oli
ja Virkistyneinä palattiin juhlasta, jossa kanttori I. Väänäsen johtama hengellinen laulu ja innostusta herättämät puheet waihteliwat. Naisopettajat oliwat myös järjestäneet tarjolle wirmokkeita, joista puhdas tulo
jäi paikallisen yhdistyksen rahastoon.
Pyhäkouluyhdistyksen waroilla on jokaiseen koulupiiriin tilattu Pyhäkoululehti. Viinie rouoden aikana on myös lunastettu jokaiseen koulupiiriin
2 wihkoa K. K. Sarlinin toimittamaa Kristinoppia. Jleiseen juhlaan annettiin aroustusta wanhalle opettajalle Israel Tiitiselle 15 mk. Tili osoittaa
tuloja Smk. 180 ja menoja Smk. 92: 30.
Johtokuntaan on wiime wuoden aikana, paitsi allekirjoittaneita puheenjohtajaa ja sihteeriä, kuulunut seuraamat: talolliset Aapel Laitinen, Otto ja
Juho Kuhmonen ja Juho Jäntti, torpparit August Huuskonen ja Kalle
Kaipainen, lois Israel Tiitinen ja rouwa M. Pakarinen.
Herra työtämme siunatkoon!

osa

runsas

Johtokunnan puolesta:

M. Laitinen.

I. Väänänen.
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X.
Kertomus Sippolan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1908.
Sippolan Pyhäkouluyhdistys on jättänyt seitsemännen toimintawuotensa
jälkeensä, josta on saanut
ilahuttawan huomion, että pyhäkoulutyö on
saanut osaksensa suurempaa kannatusta kuin edellisiltä wuosilta. Seurakunnan
papisto on käynyt tarkastamassa pyhäkouluja. Tarkastuspäiwäkirjan mukaan
on käynyt lapsia pyhäkoulussa 973 ja opettajia 111. Ihdistyksen alkuwuosilla kyllä oli lasten luku näin suuri, waan wiime muosilla lasten luku raati)-leli kahdeksansadan seuduissa.
Opettajien harjoituskokouksia on pidetty joka toinen kuukausi, mutta
loppurouodella alettiin pitää joka kuun toinen sunnuntai.
Ihdistys antoi kahdelle opettajalle matkarahat Suomen Ew. luth. Py°
häkouluyhdistyksen wuosikokoukseen Wiipuriin.
Ihdistyksen johtokuntaan oruat kuuluneet seuraamat henkilöt, rowasti A.
O. Vuorimaa puheenjohtajana ja muut jäsenet Matti Turkin, Johan Puhakka,
Tuomas Lonka ja Ida Mänttäri. Kirjastonhoitajana Matti.Anttila. Sihteerinä ja rahastonhoitajana allekirjoittanut.
Jhdistys mietti kesäjuhlan Sippolan kirkkotarhassa luhannuspäimänä.
Raharoaroja on yhdistykselle kerääntynyt wuoden kuluessa edellisen
wuoden säästö lukuun otettuna 178 mk. 69 p., jotka enimmäkseen omat ruapaaehtoisia lahjoja. Menoja oli samalla ajalla 119 mk., siis säästö wuoden
lopulla 59 mk. 69 pmia.
Sippolassa tammikuun 20 p. iv. 1909.

sen

XI.
Kertomus Oriweden Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1908.
Oriweden pyhäkouluyhdistys on jatkanut työtänsä lasten keskuudessa,
niinkuin edellisenäkin wuotena. Tosin ei
ole ollut niin harrasta asiassa
kun
olisi pitänyt olla. Mutta ei kuitenkaan aiwan mälinpitämätöntä ole
ollut ja toiwon että Herra siunaisi työtämme edelleenkin ja antaisi uutta
woimaansa pyhäkoulutyöllemme että siitä tulisi siunaus meille ja kunnia
Hänen pyhälle nimellensä.
Jhdistyksen toimikuntaan on wuoden aikana kuuluneet: esimiehenä
pastori K. Kostia, waralle I. A. lärwinen, joka myös on toiminut kirjurina
ja rahaston hoitajana, warakirjurina Lempi Jussila.
Eri koulupiiriä yhdistyksellä kuluneen wuoden aikana on ollut 12 ja
niissä opettajia 10 nais- ja 6 mieshenkilöä. Lapsia kouluissa on käynyt
keskimäärin 270. Opetuswälineinä kouluissa on käytetty Emankeliumi tekstiä,
raamatun historiaa ja katekismusta sekä A. Keihäisen laulukirjaa.
Harjoituskokouksia on pidetty kerran kuussa, mikäli on ollut siihen tilat»
suutta. Näitä kokouksia johtaa p:ri K. Kostia.

sen

se

se
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Elokuun 9 päiwcinä pidettiin yhdistyksen wuosijuhla, aikain kirkossa Ia?teniumalanpalweluksella ja jatkettiin ulkosalla useilla hengellisillä puheilla.
Pyhäkouluyhdistyksen yliasiamiehen apulainen Taneli Wilkuna oli pyynnösia
saapunut juhlatilaisuuteen ja puhui mieltäkiinnittäwällä tamalla lapsille kuin
myöskin lasten kasmattajille pyhäkoulun merkityksestä ja tarpeellisuudesta.
Joulun aikana pidettiin useita lastenjuhlia pyhäkoulun wirkistykseksi, joita
johtaa yhdistyksen esimies.
Lopetan tämän lyhyen wnosikertomuksen toiwossa, että Herra antaisi
uutta woimaa työskentelemään tämän kalliin asian eduksi. Sillä ilman hänen
apuaan on kaikki työ ja toimi turha.
Tuloja yhdistyksellä wiime kuluneen wuoden aikana on ollut tilien
mukaan Smk. 72: 83 p:niä, johon edellisen wuoden säästö lisättynä Smk.
95: 65 tekee tulot yhteensä Smk. 168: 48 ja menot Smk. 22: 30. Säästö
tulemaan ruuoteen Smk. 146: 18.
Oriwedellä Tammikuun 2 päiwä 1909.

I.

81.

liirwinen.
Xll.

Kertomus
wuonna 1908.

Tammelan

Forssan Pyhäkouluyhdistyksen

toiminnasta

Vaatimattomuudessa on yhdistys wiime wuonnakin tahtonut toimia
kalliin pyhäkouluasian hywäksi. Jhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana w:na
1908 on ollut Lääninromasti 3c. I. Almark, Varapuheenjohtajana pastori
S. Soriola, rahastonhoitajana rautasorwari K. Sundblom ja kirjurina seppä
Kustaa Walto. Yhdistyksen rahaston puhdas säästä Vi 1909 oli Smk.
63: 05.
Kuten edellisenä wuonna on kuluneenakin wuonna joka kuukauden wiimeisenä sunnuntaina pastori Soriolan luona Klemelän pappilassa pidetty
pyhäkouluopettajien hartauskokouksia, joissa hengellisen laulun, weisuun, rukouksen
ja wapaan seurustelun ohessa on keskustellen tutkittu P. Raamatun eri kirjoja.
Nyt on luettawana roomalaisepistola. Vuorotellen owat pyhäkouluopettajat
keskustelun pohjustaneet. Wirkistäwiä ja herättämiä owat nämä kuukausikokoukset olleet, hywin ahkerasti owat pyhäkouluopettajat, pyhäk. yhdistyksen
jäsenet ja ystäwät näissä kokouksissa käyneet.
Toukok. 31 p:nä 1908 wietettiin Klemelän pappilassa koko pitäjän yh°
teistä pyhäkoulukesäjuhlaa, jossa juhlasaarnaajana oli pyhäk. yhdistyksen asiamies pastori Tiitola. Juhlassa, jossa oli hywin runsaasti saapumilla sekä
lapsia että aikuisia puhuiwat sitä paitsi pitäjän omat papit ja pyhäkouluopettajat. Kesän kuluessa pidettiin
lisäksi pitäjän eri kulmakunnilla seitsemän
paikallispyhäkoulukesäjuhlaa, joissa seurakunnan papit ja pyhäkouluopettajat
selittiwät Jumalan sanaa suurilukuisille juhlajoukoille. Joulun edellä wietettiin myöskin nseita joulukuusi-juhlia pyhäkouluissa.
Wiime kesänä oli toimessa 18 pyhäkoulua, niissä 20 mies- ja 16 naisopettajaa sekä 618 oppilasta. Syksyn kuluessa on Forssan ympäristöön pe-
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rustettu uusia kouluja, joten opettajain luku on enentynyt 10 ä 15 henkilöllä
jet oppilasmäärä 200 å 300 oppilaalla.
Tammelan—Forssan pyhäkouluyhdistyksen johtokuntaan kuulumat nykyään paitsi seurakunnan papistoa seuraamat henkilöt: seppä Kustaa Malta,
koneenkäyttäjä Kalle Nurminen, kauppias Kustaa Koskinen, kansak. opettajatarEmma Dahl, rautasorwarl K. Sundblom, metsänmartija loose Mäkinen, puu°
seppä Kalle Kimistö sekä tehtaalaiset Kalle Juhola ja Juho Laaksonen. Keskuudestaan on johtokunta wuodeksi 1909 walinnut: kunniapuheenjohtajaksi
lääninrowasti N. I. Almarkin, puheenjohtajaksi koneenkäyttäjä Kalle Nurmisen,
marapuheenjohtajaksi metsänwartia loose Mäkisen, kirjuriksi rautasorwari K.
Sandblomin ja rahastonhoitajaksi seppä K. Wallan.
Jumala suokoon runsaan siunauksensa sille työlle mitä pyhäkoulualalla

Tammelassakin Vaatimattomuudessa tehdään.
Tammelassa helmikuulla w. 1909.

Tammelan—Forssan

pyhäkouluyhdistyksen johtokunta.

XIII.
Kertomus Piikkiön Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1908.
Vhdistyksemme on maatimattomana tehnyt tuötänsä herran pellolla.
Ilman häiriöitä on woitu työskennellä.
Pyhäkoulut awattiin toukokuun 24 pmä ja lopetettiin syyskuun miimeifenä sunnuntaina. Sen jälkeen on muutamissa kyläkunnissa koottu lapsia
yhteiseen hartauteen ainakin kerran kuussa.
Seuraamissa paikoissa pidettiin pyhäkoulua: Koro isissä, jossa oli
32 lasta, Kuurnapäässä 9 oppilasta, Linnunpäässä 27, Wiuktalon Maskulassa 9, Rungon kansakoulussa 37 ja Harmaluodolla 24. Kaikenkaikkiaan: 138 lasta.
Opettajina omat työskennelleet: Tilda Liuskala, Ida Wirtanen, Emma
Laaksonen-Käpäri, M. Auer, E. Malm, Matti Lehtonen ja allekirjoittanut.
Kaikissa kouluissa esitettiin Apost. Tekoja: 20—28 lumut (jatkoa edell.
muoteen) sekä Math. I—3.
Rungon koulussa ulotettiin Äpost. Tekoja, (siellä kun m, 190? ei ollut
pyhäkoulua).
Lapsia on koetettu harjoittaa yhtenäiseen p. Raamatun wiljelemiseen.
Lastensaarnoja pidettiin: Vi kirkossa, 22/3 Koroisissa, 12 /i, WU,
24

A>, Ve,

e,

21/

12/

t kirkossa.

27

9/

8| 23/

s, e/e, Vo, Vii,

15/

n Koroisissa,

29/

n Rungon

ja /i2 kirkossa.
Osanottajia on ollut 8 120 lapseen.
Erikseen tulee mainita yhdistyksemme wuosijuhlan 9 /s, jolloin puhuiwat
rom. Ahlroos, past. Tupala ja allekirjoittanut.
Pyhäkouluiltamia järjestettiin eri osiin seurakuntaa lokakuun 29—31
päiwinä, joissa puhuttiin pyhäkoulun merkityksestä ja kaswatuksen tärkeydestä.
yhdistyksemme jäsenluku on ennallaan, siis 15.

kansakoulussa
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Kokouksia on pidetty: 22/s, 4 /s, 9/s ja 27/9, joissa on ohjeita annettu
ja keskinäistä rakennusta sanalla harjoitettu.
Pyhäkoulun tarkastuksia pidettiin kaikissa muissa kouluissa paitsi Rungon
pyhäkoukussa.
Sopinee lopuksi mainita, että maroja yhdistyksellä on säästöä edell.
wuodelta 42: 15. Tuloja wuonna 1908 kollehtia sisälähetysjuhlassa 2lk
18: —; eri hartaushetkissä koottu yhteensä 9: 25; siis yhteensä 27 markkaa
35 p:niä. Menoja w. 1908 pyhäkoululehden tilauksiin opettajille 7 mkkaa;
muita menoja 7 mk. 20 p:niä, yhteensä 14 mkkaa 20 p:niä.
Marat tekemät tammikuun 1 p:nä 1909 5 5 mkkaa 30 p:niä, josta
aijotaan suorittaa Pyhäkoululehtien tilaus opettajille mnodeksi 1909 ja mikäli
mahdollista kartuttaa pyhäkoulukirjastoa.
Uskon että Herra, joka on auttanut tähän asti, on edelleen auttama
meitä? Kiitetty olkoon Herran nimi!
Piikkiö, tammik. 2? p:nä 1903.
-

Juho Tuominen.

XIV.
Kertomus ,Kuopion kaupungin Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m.
1908.

Neljännen toimintawuotensa päättää nyt Pyhäkouluyhdistyksemme. Herran
uskollisuutta tahdomme taas ylistää. Hänelle kannamme kiitoksiitä, että Hän on meitä työssään pitänyt ja toimemme siunannut.
Jhdistyksen toimikuntaan omat kuuluneet kaikki seurakuntamme papit,
jotka omat innolla ja lämmöllä toimineet käymällä toimikunnan kokouksissa,
johtamalla tekstinselityskokouksia, joita on pidetty lukukausien aikoina melkein
joka keskiwiikko-ilta klo 7 —9 sekä pitämällä kerran kuukaudessa lasten jumalanpalmeluksia. Toimik. esimiehenä on ollut pastori I. Mustukallio ja maraesimiehenä pastori M. Katawisto. Rahastonhoitajana on toiminut neiti
M. Aschan. kirjastonhoitajina neidit D. Stenius ja I. Leskinen ja kirjurina
I. Vepsäläinen. Paitse heitä omat toimikuntaan kuuluneet lehtori O. Kantele sekä pyhäk. opettajat T. Kumaja ja Eerik Pitkänen. Toimikunta on wuoden
kuluessa kokoontunut neljä kertaa.
Pyhäkoulua on pidetty lukukausien aikoina joka kuukauden kolmena
nuntaina, neljäntenä on ollut lasten
kirkossa, jossa pyhäk. opettajat
omat olleet walwomassa lasten käyttäytymistä. Noin 700 lasta on käynyt
kouluissamme, suurin
säännöllisesti, mutta toiset epäsäännöllisesti.
aikana
Kesän
tehtiin lasten kanssa kaksi retkeä Lasten Jstämäin kesäsiirtolaan kauniiseen Telkistenlahteen. luhannuspäiwänä saimat lapset sinne
wapaakyydin muhkeassa Kallawesi-laimassa. Perillä piti pastori Airaksinen
hartauspuheen, jossa hän kehoitti lapsia kiitollisuuteen kaiken hywän Antajalle,
joka meitä kesän suloisuudellakin ilahuttaa. Varmaankin painui joka lapsen
sydämmeen waloisa muisto ihanasta Juhannusjuhlasta kauniin Kallameden
armoa ja

semme

saarna

osa

sun-
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laitehella

luonnon mahtamassa temppelissä. Suuri joukko lasten wanhempia
oli myös saapunut
ottamaan lasten juhlaan.
Kolmantena rukouspaiwänä, heinäk. 26 p. saapnimat lapset jalkaisin
TelkiZten lahteen. Silloin piti pastori Mustakallio lapsille hartauspuheen.
Pyhäk. op. neiti lida Mustonen puhui sanojen: »Ajattele Luojaasi nuoruudessasi" johdolla. Laulu toisensa perästä laulettiin wälillä. Myöskin eräs
pyhäk. oppilas lausui runon.
Kaunis ilma suosi kokoustamme silloinkin
lisäten juhlatunnelmaa kesäisen luonnon suloisessa helmassa.
Elokuun 23 päiwänä kokosimme lapset N. M. K. Jm pihamaalle.
Tiellä puhuimat lapsille pastori I. Mustakallio ja opettaja Aug. Kukkonen.
Paitse näitä retkiä, tehtiin Helatorstaina pyhäkoulun kewätlukukauden
päättäjäisiksi kävoelyretki Puijon kansakoulun pihamaalle. Noin 700 lasta
marssi silloin opettajiensa kanssa nauttimaan kewätkesän suloisuudesta ja kiitlämään Jumalaa Hänen armojohdatukjestaan lukukauden aikana. Pastori
Taaninkoski piti hartauspuheen. Kertomuksen kertoi herra Salmenniemi ja
loppurukouksen piti pyhäk. opettaja E. Pitkänen. Moni rukous- ja kiitoslaulu
kajahti pienokaisten suusta kohti korkeutta.
Wehnäpullan ja Tähtilehden
sai jokainen pikku retkeläinen.
Syyslukukauden lopetimme joulukuusijuhlalla jouluk. 13 päimän illalla.
Niidessä eri paikassa oli walmistettu lapsille tilaisuus nauttia roalon juhlasta talwisen pimeyden keskellä. loulukuusijuhlissa olemme antaneet lasten
ohjelmasta. Kumminkin on joku pastori tahi
suorittaa suurimman
pyhäk. opettaja pitänyt lapsille puheen joulun merkityksestä sekä alku- ja loppurukouksen. Pumpputorin pyhäkoululaisilla oli tällä kertaa ilo nähdä mieraanaan
Toimikunnan warapuheenjohtaja, kansakoulujen tarkastaja maisteri A. Haapanen. Hän puhui myöskin lapsille kehoittaen heitä
omistamaan Jeesuksen omaksi Wnpahtajakseen ja Hänen johdollaan kulkemaan
ylhäistä kotiamme kohden.
Pikku lehtisiä sekä joulumakeipa jaoimme lapsille nyt kuten ennenkin.
Pyhäkouluasian elmyttämiseksi paikkakunnallamme käwi saarnaaja P.
Siren kesäk. 26 päiwänä pitämässä kehoituspuheen ja keskustelukokouksen
Tuomiokirkossa. Nähälukuisesti oliroat pyhäk. opettajat saapumilla tässä

osaa

osan

tilaisuudessa.

Jhdistyksen Maroilla tilattiin 30 muosikertaa Pyhäkoululehtiä, jotka
jaettiin ilmaiseksi opettajille sesä 400 muosikertaa Lasten Pyhäkoululehtiä,
joita oppilaat saiwat 10 pennillä muosikerran. Samoilla Maroilla on myös
pidetty tarjolla Raamatulta, Uusia Testamentteja ja Pyhäkoulun laulukirjoja,
joita lapset omat saaneet ostaa suurella hinnan alennuksella.
Kirjastoon ostettiin nuottipainos Hengellisiä lauluja ja wirsiä.
Innostuttaakseen pyhäkouluopettajia työhönsä on yhdistys wiime muosinä jakanut pari 25 markan suuruista matkarahaa Pähäkouluyhdistyksen
muosikokoukseen osanottoa marten. Tällä kerralla käyttimät neidit lida Leskinen ja Siiri Huttunen hymäkseen mainittua awustusta ja käwimät Viipurin

kesakokonlsessa.
Maroja

menoihinsa on
suista. Ahdistukseen kuuluu

yhdistys saanut kirkkokolehteista ja jäsenmak»
nykyisin 211 jäsentä, joista 44 on mäkinaisia
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ja 167 ruuosijäseniä. Uusia jäseniä on wuoden kuluessa liittynyt yhdistykseen
Eronnut on 14 henkilöä.
Näin wuoden waihteessa katsellessamme taaksemme kuluneeseen wuoteen
sekä edessämme olemaan aikaan, muistakaamme Herran työtä tehdessämme
mitään ole, joka istuttaa, eikä se, joka kastaa, maan
Apostolin sanoja: „Ei
Hän, joka kaswun antaa". Hänelle olkoon kunnia kaikesta!

45.

se

Tili Kuopion kaupungin Pyhäkouluyhdist. muroista w. 19N8.
N a stattawa a
Säästöä edelliseltä w:lta
Wuoden tulot
Wuoden korko
Welkaa tatfas]a

Vastaamaa:
729: 95
45
15
90

.

450:
43:
31:
Summa 1,255:

Wuoden menot
Säästöä tulew. wuot.

..

.

371: 03
884: 42

Summa 1,255: 45

45

Luettu ja hyroäksytty yhdistyksen Vuosikokouksessa 9 p.nä helmik. 1909.
Kuopiossa tammik. 4 p, 1908.

Jo h. I.

Mustakallio

lida Vepsäläinen.

\

XV.

sen

neljänneltä
Eräjärwen paikallispyhäkouluyhdistyksen wuosikertomus
toimintawuodelta 1908.
„Ruoki minun karitsojani". Tämä Jeesuksen käsky Pietarille on ollut
meitä kehoittamassa työskentelemään pienten hymäksi kuluneenakin wuonna.
Mikäli siinä olemme onnistuneet, riippuu tietysti siitä, olemmeko itse rakastaneet ja rakastammeko Jeesusta. Herra itse tietää, mikä on meidän kunkin
suhde Häneen ollut. Ia me tiedämme, että työ mikä tehdään Hänen nimessään, ei ole tyhjään menewä. Tosin näyttää ihmissilmälle toimintamme tässä
suhteessa heikolta ja Vähäpätöiseltä jo senkin tähden, että tunnemme niin
paljon puutteita ja heikkouksia itsessämme. Ia toiselta puolen tahtoo mielä
tämä lewoton aika wiedä monen ajatukset paljaisiin maallisiin rientoihin ja
pyrinnöihin, jotta olemme niin
kaikessa katsomaan maan omaa aineellista parastamme. Mutta pyhäkoulutyössä olemme kyllä aina tilaisuudessa erityisemmin muistamaan omaakin suhdettamme taiwaallisiin, sillä kun
me noita Jeesuksen karitsoja olemme Herran sanalla ruokkimassa,
ja mikä mielä muistettawa
samalla itsekin siitä rawintua ja wirwoitusta,
olla Herran työssä.
Pyhäkoulua on seurakunnassamme wiime wuoden aikana pidetty 14 eri
kuin edellisenä wuotena. Opettajina on toipiirissä, siis kohta
minut yhteensä 23 henkilöä, joista 10 naista. Lapsia on käynyt koulussa

maarassa

saamme

saamme

useammassa
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noin 230, joista kuitenkin monen käynti on ollut hywin epäsäännöllistä,
maikka koulua keskimäärin onkin pidetty urnan 26 pyhänä. Ompa kumminkin
yhdessä kyläkunnassa koulu toiminut 37 pyhänäkin, joskin taas eräässä toiwaan 7 pyhänä. Pyhäkoulutarkastuksia on papisto pitänyt wuoden
aikana 7 eri paikassa ja niitten ohessa, kuten ennenkin, hartaushetkiä sekä
lopuksi kannettu kolehtia seurakunnan pyhäkoulukirjastolle. Lukusiatilaisuuksissa
koottiin myös kolehtia sanotulle kirjastolle. Opettajien kanssa on nytkin pidetty harjoituskokouksia, tawallisesti kuukauden ensi pyhänä, jolloin joku edelliscllä terralla walittu on käsitellyt päiwän tekstiä ja toisinaan on ollut mukana
lapsiakin, joilta on kyselty pyhäkoulun tapaan. Lopuksi on keskusteltu tekstin
johdosta ja joskus muistakin pyhäkoulua ja yhdistystämme koskemista asioista.
Kerätyillä kolehtiwaroilla on opettajain luettawaksi ja kehitykseksi tilattu
12 Vuosikertaa Pyhäkoululehteä Lasten lehdellä. Yhdistyksen waroilla on
wuoden kuluessa lisätty kirjastoa seuraamilla kirjoilla, 12 kappaletta kutakin:
»Ohjaus pyhäkouluopettajille ewankeliumiteksteihin, 111 wuosikerta": „Kertomuksia Kristillisen elämän alalta" ja „Käsikirja maaseurakuntiemme pyhäkouluille". Jouluksi lahjoitettiin ahkerimmille kouluissa käyneille pyhäkoululapsille 85 kappaletta Lasten Pyhäkoululehden Joulunumeroa.
Viime kesäiseen Suomen Ew. luth. Pyhäkouluyhdistyksen wuosijuhlaan
Wiipurissa, awusti yhdistys yhtä opettajaa 10 markalla, ja samoin omaan
muosi- eli kesäjuhlaamme saapunutta juhlapuhujaa.
Pyhäkouluyhdistyksemme wuosijuhla pidettiin sunnuntaina syyskuun 20
päiwänä, jolloin yliasiamiehen apulainen T. Wilkuna, Hämeenlinnasta, piti
kirkossa juhlasaarnan, ja sitten iltapäiwällä jatkettiin juhlaa Kirkonkylän kansatoulalla, jossa m. m. Wiipurissa käynyt pyhäkouluopettajatar kertoi saamistaan
Vaikutelmista sanotusta Vuosijuhlasta.
Tuloja on yhdistyksellä wuoden aikana ollut yhteensä 90 mk. 72 penniä,
johon edellisen wuoden säästö 31 mk. 40 pmia on luettu, ja menoja 74 mk.
45 penniä, joten pyhdasta säästöä wuodelle 1909 jää 16 mk. 27 penniä.
Täten on siis pienessä seurakunnassamme ulkonaisesti katsellen pyhäkoulutyötä wiime wuoden aikana lehty. Kiitos siitä Herran! Ei meille
Herra, ei meille, waan Sinun nimellesi olkoon kunnia ja ylistys tästäkin kaikesta!
Eräjärwellä tammikuun 30 p:nä 1909.

sessa

Ihdistytsen puolestll:

Ä. O. Laurila,
pastori.

xvi.
Kertomus Akaan
1908.

seurakunnan

pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wuonna

Wuoden kuluessa owat yhdistyksen johtokuntaan kuuluneet kirkkoherramme I. Lehto puheenjohtajana, sekä kirjurina A. lärwelä ja jäseninä kirkkoherran rouwa Mimmi Lehto, puutarhurin rouwa K. Wikstecn, kuljettajan
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I. Holsti, opettajatar F. Monkö, A. Huhtanen kimenmuolija, O.
Peltomäki rakentaja, ja tilintarkastajina mainitut rouroat M. Lehto ja K.
Wiksten, rahaston hoitajana puuseppä lasten käsitöiden opettaja L. Selim.
Opettajainkokouksia ja kuukausikokouksia on pidetty myöskin, maan ei mallan
säännöllisesti. Pyhäkouluja on seurakunnassamme ollut 10 entisiä, mutta
tänä wuonna toimi neljä uutta lisänä, siis yhteensä 14, joissa opettajia 18
ja lapsia noin 140 ja 150 wälillä, mutta kolmessa koulussa maan on toirouwa

minta ollut tarkoitustaan wastaawa, toisissa hetkellistä ja yksi on mallan
nukkunut.
Kirjallisuus kouluissamme on: tarpeelliset oppaat, käsikirjat, päiwäkirjat,
koraali wirsikirjat, selä kuwateos raamatusta.
Jhdistyksemme mietti kesäjuhlaa suwclla kirkossa, jossa puhujina esiintyi
pastori Hernberg Hämeenlinnasta, ja koottiin kolehti kirkossa pyhäkoulun pää
yhdistykselle, sitten ehtoommalla kokoonnuttiin kirkon lähellä olemalle
laiselle pirtille, jossa myös pidettiin puheita ja koottiin kolehti omalle yhdistyksellemme, rawintoa ja mirwokkeita oli myös tarjolla, josta Moitto samalle.
Kirjallisuutta on yhdistyksen waroilla ostettu mainittuihin neljään
uuteen koulupiiriin kaikki mitä toisiinkin, paitsi kuwateosta.
Kirkkoherramme on myös pitänyt muutamia pyhäkoulutarkastuksia, joista
kiitos hänelle'siitä.
Jhdistyksen kirjurin huostassa on kirjoja yhdistyksen omaisuutta 68
sääntökirjaa sekä yksi kappale ensimäisen muosikerran opasta ja 10 päiwäkirjaa,
4 rukous eli käsikirjaa.
Tuloja on yhdistyksellä ollut kuluneena wuonna tilien mukaan 156
markkaa 73 penniä, menot omat olleet siksi suuret ettei ole säästö tulemaan
muoteen muuta kuin 5 markkaa 68 penniä.
Taasen on yksi muosi mennyt maikka kehnosti, mutta auttakoon Herra
ettei
olisi mennyt opettajain ja lasten sydämiin Vaikuttamatta.
Akaa. Helmikuun 27 päiwä 1909.

suoma-

se

81. M.

liirwelii

yhdistyksen kirjuri.

XVII.
Lyhyt kertomus Urjalan pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m. 1908.
Jhdistyksen toiminta on wasta alussa ja heikkoa; pieniä omat myös
marat. Kuitenkin on koetettu pyrkiä eteenpäin ja tehdä tuon ylen tärkeän
pyhäkouluasian tunnetuksi seurakunnassa. Paikallisjuhla, jossa yliasiamies
pastori Hernberg oli juhlasaarnaajana, oli hywin wirkistawä ja uutta intoa
antanmssa. Pikku juhlallisuuksia eri kylissä on myös pidetty. Ja joka „lukusijolla", jossa opettajat mailtaan, on seurakunnan papisto teroittanut asian
tärkeyttä.
Paljon onkin wielä ollut määriä käsitteitä koko pyhäkoulusta.
Moni isä, äiti on ajatellut; käyhän minun lapseni kansakoulussa tai kiertomielä tarwitsisi käydä pyhäkoulussa. Ja tämä
koulussa j. n. e., mitäpä
ajatus oli hywin luonnollinen ja ymmärrettäwä niin kauan kuin pyhäkoulut

sen

sen
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oliwat „läksykouluja". Waan kun niitä nyt täällä pidetään „lasten hartaushetkinä", hämiäwät wähitellen itsestään nuo määrät käsitteet. Pyhäkouluja
on wuoden ajalla ollut toimessa 40 ja opettajain luku 88. Oppilaslukumäärä on waihdellut; mutta wähintään on ollut 945. Pyhäkoulut toimiwat
ylimalkaan kautta wuoden; walitettawasti eiruät kuitenkaan kaikki säännulli-

osaa

joka
sesti. Opettajille on säännöllisesti malmistettu tilaisuus ottamaan
kuukauden ensi sunnuntaina „harjoituskokoukseen", joka on pidetty kirkossa
(kylmän aikana
sakaristossa), ja owat kirkonkylän pyhäkoululapset
olleet edeltäpäin määrätyn opettajan kyseltäwinnä. Seurakunta kun on hywin
hajanainen ja laajaperäinen, eiwät kaikki opettajat ole käyttäneet tätä siunat»
tua tilaisuutta hywäkseen. Uskolliset eiwät kuitenkaan ole antaneet matkan
pituuden peloittaa.
Kun opetus on loppunut ja lapset menneet pois, keskustellaan opetuksen johdosta ja rakkaudessa annetaan moitteitakin. Kahdessa sellaisessa jälkikokouksessa antoi opettaja W. Tila kertomuksen käynnistään Wiipurin wuosiantamaan uutta intoa työhön ja wirkistäjuhlassa ja oli kertomus
mään wäsyneitä. Ia kyllä tarwitsematkin opettajat yhä uutta kehoitusta ja
innostusta erittäin tähän aikaan, jolloin tuo kallis työ on käynyt aiwan
luonnollisista syistä wielä tärkeämmäksi kuin ennenkin, mutta myös helposti
ymmärrettäwistä syistä raskaammaksi.
Tähän asti on Herra auttanut. Kiitetty olkoon Hänen nimensä!
(Pf. 103:).
Johtokuntaan kuuluu: kirkkoherra N. Borg, puheenjohtajana, pastori G.
Kalke, sihteerinä ja rahastonhoitajana, sekä opettajat: Anselm Mäkelä, Isak
Tähtinen, rouwa Laine ja talon emäntä Eriika Lielahti.
Tilit kuluneelta wuodelta, asianmukaisesti tarkastettuina, osoittawai:
tuloja 99 mk. 50 pniä ja menoja 97 mk. 90 pniä sekä säästöä wuodelle
1909: 1 mk. 90 p.

awarassa

onnansa

Jhdistytftn puolesta:

91. Vorg.

XVIII.
Kertomus Metsämaan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1908.
toinen toimintawuosi, jatkaJhdistyksemme on w. 1908, joka on
nut hiljaisuudessa työtänsä pienokaisten hywäksi
tapaan, kuin edellisenäkin wuonna.
Seurakunnassa on toiminut suwipuolella wuotta 6 pyhäkoulua. Opettajia on niissä kaikkiaan ollut 15 ja oppilaita 160. Useimmat oppilaista
omat säännöllisesti käyneet koulussa.
Papiston puolesta on käyty kutakin koulua tarkastamassa ja opettajain
kehitykseksi on pidetty useita opettajain kokouksia.
Kullekin koululle on tilattu opettajain luettawaksi Pyhäkoululehti ja
opettajat owat toimineet Lasten Pyhäkoululehden lewittäjinä.

sen

samaan
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Yhdistyksen Hyw3ksi on sen jäsenten keskuudessa toiminut myös ompelujoka on koossa ollut keraan kuussa.
Vuosijuhla pidettiin Kesäkuun 28 p:nä, jossa oli juhlapuhujana Pyhäkouluyhdistyksen yliasiamies pastori Robert Hernberg. Juhla alettiin kirkossa ja jatkettiin sitä iltepäiwällä ulkona, jossa pidettiin useita hartauspuheita, laulettiin hengellisiä lauluja, myytiin pyhäkoulukirjallisuutta y. m.
Yhdistyksen toimesta on myös kirkossa pidetty useita lastenjumalanpalmeluksia.
Jumala siunatkoon heikon työmme!

seura,

IhdiZtylsen puolesta:

W. Kalpio.

XIX.
Pyhäkouluyhdistys w. 1908.
Entiseen tapaansa on yhdistyksemme tänäkin wuonna toiminut.

Räisälän

Har-

joituskokouksia on pidetty joka kuukauden wiimeisenä sunnuntaina aiwan säännöllisesti ja wuosikokous ynnä lastenjuhla koko seurakunnan lapsille wietettiin
juhlallisesti kirkossa 7 sunnuntaina Kolm. Suurta innostusta saimat opettajamme myöskin Pyhäkouluyhdistyksen wuosijuhlasta Viipurissa, jossa useat
mukana olleet owat harjoituskokouksissa muistelmiaan kertoneet. Virkistystä
toi myös Pyhäkouluyhdistyksen asiamiehen Vilkunan täällä käynti.
Yhdistyksen omaisuus on jonkun roerran tänäkin wuonna kaswanut.
Rahastossa ei tosin ole tällä erää rahoja, mutta yhdistyksen kirjasto on armollansa 123: 15 maksama ja sisältää 74 nidettä ero. tekstien selityksiä ja
Ingmannin „lohdatuksia". Rahoja on koottu kolehtina lukusilla, raamatun
selityksissä, häissä, hautajaisissa ja 10 pennin maksuina
ei wirallisista
Koulut owat myös lisääntyneet. Niitä on nyt 49 ja
kirkkokuulutuksista.
niissä on 100 opettajaa, mutta kun niiden tämän syksyinen tarkastus sattuneesta syystä lykättiin kewätpuolelle, niin ei koulujen toiminnasta ole tuoreita ja marmoja tietoja. Oppilaita niissä käynee
määrä kuin wiime
wuonnakin (600--700 lasta, säännöllisesti ainoastaan puolet.)
Jäseniä on yhdistyksessämme tänä wuonna ollut 42, niistä 5 wakinaisia, mutta tässäkin pienessä piirissä on kuluneena wuonna kuolema käynyt,
sillä yhdistyksemme mäkinainen jäsen F. Relander otettiin joukostamme pois
rauhallisen kuoleman kautta 25 p:nä wiime lokakuuta. Meille, joille Jumala
wielä työpäimää jatkaa, me tehkäämme työtä niin kauwan kuin päiwää piisaa, mlee ehkä piankin yö. jolloin ei kenkään moi työtä tehdä.
Räisälässä 13 p:nä tammik. 1909.

sama

Oskari Aarnio.
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XX.
Vilppulan Pyhäkouluyhdistyksen muosikertomus imlta 1908.
Ihdistykseen on kuulunut kuluneena wuonna 70 jäsentä. Toimikunta
ja
Virkailijat omat olleet samat kuin edellisenäkin wuonna.
Työtä on tehty Vakinaisesti 7:ssä koulussa 14:ta opettajan johdolla ja
koulua käypiä lapsia on ollut noin 160 tai hiukan päälle.
Työtapa on ollut
kuin edellisenä wuotenakin. Ileisiä kokouksia
ja juhlia on pidetty kaksi, Vuosikokous 7. 6. 08. ja kesäjuhla 23. 8. 08. kirkolla. Tarkastustilaisuudet ja joulun tienoon tunnit owat muodostuneet
pikkujuhliksi, joihin Pyhäkouluyhdistys on hankkinut pieniä lehtisiä lapsille
lahjoitettawaksi'
Opettajat owat wuoroon toistensa luo kokoontuneet 14:ta kertaa keskustelemaan teksteistä ja laulamaan. Samoihin tilaisuuksiin on myöskin Ihdis»
tyksen toimikunta kutsuttu ja, on
kokouksia pidetty 8:n kertaa. Missä on
päätetty opetuswälineiden hankkimisesta, kirjaston kartuttamisesta, köyhille
lapsille lahjoitettawista kirjoista, juhlista y. m.
Tilin mukaan oli tilikaudella 1. 6. 07—1. 6. 08. ollut tuloja Smk.
103: 16 ja säästöä Smk. 31: 51 sitäpaitsi oli kirjasien arwo, joita Vhdistyksen hallussa oli Smk. 21: 30.
Vilppulassa 13 p:nä tammikuuta 1909.
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Kaarlo Rantanen
kirjuri.

XXI.

Vuosikertomus

minnasta 1908.

Kangasalan

seurakunnan

Pyhäkouluyhdistyksen toi-

Pyhäkoulutyötä on seurakunnassamme tehty säännöllisesti lähes parikymmentä wuotta. Papiston alotteesta on useampiin kyläkuntiin kouluja perustettu ja marsinkin lukukinkereillä on puhuttu pyhäkoulujen merkityksestä ja
tarkoituksesta lasten kristillis-simeellisen kaswatukseen ja kehitykseen nähden.
Näissä tilaisuuksissa pyhäkouluopettajat owat papistolle tehneet selkoa wuoluisesta toiminnastaan ja saamutuksestaan. Ja epäilemättä on työstä ollut
siunausta ja lukutaidossakin hawaittu moniaalla huomattaman edistystä,
missä uskollisuutta ja rakkautta työhön ei ole puuttunut,
Mutta pyhäkoulutyössäkin waaditaan yhtenäisyyttä ja määrätyn ohjelman johdonmukaista noudattamista. Hajallaan olemat woimat owat koottamat lähemmäs toisiaan, tarmitaan yhteistoimintaa ja palawaa asianharrastusta. Tämän saawuttamiseksi herätettiin ensin yksityisen alotteesta kysymys
Pyhäkouluyhdistyksen perustamisesta seurakuntaamme, seurakunnan kirkkoherra
otti asian lämpimästi kannattaaksensa. Kirkonkuulutuksella kehoitettiin pyhäkoulunystäwiä asiasta keskustelemaan ja päättämään ja niin pidettiin perustama kokous Kangasalan kirkossa Pyh. miest. p:nä, marraskuun 3 päiwänä
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1907, jossa yksimielisesti päätettiin pyrkiä haaraosastoksi Suomen ewank.

Pyhäkouluyhdistykseen. Sääntöehdotusta laatimaan walittiin kappalainen Usko Tuhkanen, tirehtöörin rouwa Minna Thule, diakonissa Alli
Räty ja pyhäkouluopettaja Kustaaroa Ranta. Kun näin syntynyt sääntöjoulukuun I päiwänä
ehdotus oli pyhäkouluopettajain kokouksessa
tarkastettu ja hywäksytty, waltuutettiin kappalainen Tuhkanen sille hankkimaan asianomaisen niahmistuksen. Säännöt hymäksyi ja wahwisti Suo=
men ewank. luter. Pyhäkouluyhdistyksen Toimikunta tammikuun 27 päiwänä
1908.
Vhdistytsen ensimäinen toimintawuosi lähenee loppuaan. Vaatimatointa ja hiljaista työtä on tehty. Harrastusta pyhäkouluasiaan on koetettu
wirittäa, työwoimia koota, mutta etupäässä opettajia kehittää heidän tehtäwäänsä. Lukukinkerillä on lewitetty ja lapsille jaettu Pyhäkouluyhdistyksen
kirjallisuutta. Vapaaehtoisesti kootuilla waroilla hankittu useimpiin koulupiireihin Pyhäkoululehti, jota nykyään yhdistyksen toimesta lemiää 41 wuosikertaa: Lastenlehtiä on tilattu 25 wuosikertaa. Hartaushetkien yhteydessä
on pidetty joitakuita koulutarkastuksia, jolloin tarkastaja itse on katekiseerannut. Suotawaa olisi että papistolla riittäisi enemmän aikaa koulujen tarkastuksiini ainakin pyhäkouluopettajat sitä owat toiwoneet. Jokaisen kuukauden ensimaisinä pyhäpäiwinä, poikkeustapauksissa muulloinkin, on jumalanpalweluklcn jälkeen kokoonnuttu sakaristoon harjoituskokouksiin, joissa sekä
puheenjohtaja että opettajat owat wuorotellen lapsille selittäneet päiwän
ewankeliumitekstin. Esityksissä on aina seurattu kyselewää opetusmuotoa ja
katekisatsioonia seurannut sekä aineellisessa että muodollisessakin suhteessa tarpeellinen arwostelu. Kokoukset owat aljetut ja päätetyt wirrenweisuulla ja
lyhyellä rukouksella sekä kaikista kokouksista laadittu pöytäkirja. Pääasiana
on pidetty että opetustunnit muodostuisiwat lasten hartaushetkiksi, joihin
lapset saapuisimat ilolla. Heitä ei ole yleensä kotiläksyillä waiwattu, kuitenkin on useissa koulupiireissä koulunkäymättömille lapsille pyhäkoulu säilytetty
läksykouluna. Rippikoulunuoriso on edelleen ollut seurakunnassa wallinneen
lawan mukaan welwoitettu säännöllisesti käymään pyhäkoulua, josta
on
kirkkoherralle näytettämä asianomaisen opettajan antama todistus.
Wuoden kuluessa on pidetty pari pyhäkoulujuhlaa. Toisen kewat kesällä piti pastori Tiitola Wehoniemen kylässä, toinen wietettiin elokuun 16
päiwänä kirkolla. Tämä aljettiin lastenjumalanpalweluksella kirkossa, jossa
jumaluusopin tohtori Paawo Wirkkunen piti alttaripalweluksen ja lastenJuhlaa jatkettiin Kirkkoharjulla, jossa m. m. puhui jumaluusopin
Antti
I. Pietilä. Sääntöjensä mukaan yhdistys wiettää wuosijuhtohtori
laansa 1 Adwent., jonka yhteyteen on pyhäkoululapsille järjestetty kuusijuhla tarkoitusta wastaawalla ohjelmalla.
Pyhäkoulua on kuluman wuoden aikana pitänyt lukukinkeripöytäkirjojen
mukaan 55 opettajaa ja oppilasmäärä 447. Tähän asti on kinkeritilaisuuksissa kerätyillä wapaaehtoisilla waroilla pyhäkouluihin hankittu Lastenpostillat,
joita on opetuksessa yleensä käytetty, ja warattomille lapsille lahjoitettu wirsikirjoja, raamatunhistorioita ja katekismuksia. Koulut owat yleensä toimineet
läpi wuoden: joissakuissa kyläkunnissa on kuitenkin sydänkesällä koulu ollut
seisauksissa. Mutta waikka yhdistyksen ei ole tarwinnut tehdä uutiswijelijän

luther.
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luauoalotstct rairoaustnötä, on t»iela kuitenkin koko lailla toiwomisen roaraa.
Suhteellisesti harwat itse pyhäkouluopettajista owat liittyneet yhdistykseen,
jossa wasta on 32 jäsentä, moni ei ole kertaakaan käynyt harjoituskokouksissa
ja lukukinkereillä huomaa joskus wastahakoisuuttakin pyhäkoulutyöhön.
Yhdistyksemme wäliaikaiseen toimikuntaan walittiin toukokuun 31 päiwänä paitsi seurakunnan papistoa tirehtöörin rouma Minna Thule, emäntä
Ulriika loutsiniemi, diakonissa Alli Räty, maanwiljelijä Efraim Marttila,
opettajat Aleksandra Salmi ja Kustaawa Ranta, sekä Varajäseniksi romastin
rouwa Hulda Wallenius, kappalaisen rouwa Eeroa Tuhkanen ja opettaja
Puheenjohtajana papiston keskinäisen sopimuksen mukaan
Helmi Salmi,
on ollut kappalainen Usko Tuhkanen, joka elokuun 2 päiwään on suorittanut myös sihteerin tehtäroät, warapuheenjohtajana kirkkoherra lääninrowasti
T. F. Wallenius; pyhäkouluopettajain kokouksessa 7 Kolm. p. toimikunta
walitsi keskuudestaan yhdistyksen rahastonhoitajaksi ja sihteeriksi romastin
rouroa Hulda Walleniuksen.
Jeesuksen rakkaus welwoittakoon meitä tekemään woitawamme
koulutyössä lastemme korkeimmaksi hywäksi!

s.

Tili Kangasalan Pyhäkouluyhdistyksen waroista wuonna 1908.
Menot:

Tulot:
Maalisk. 4 p.

Kolehdeista raamatunselit.
Tuhkasen kautta

pastori

Elok. 16 p.
Tarjoilusta pyhätoulujuhlassa.

Kolehti samassa juhlassa
Maksamattomia jäsenmaksuja

Meensa

. .

...

53: 70

Maalisk. 4 p.
Kuitti n:o 1
Elok. 30 p.
Menoja
n:a 2

30:
5:

pnhakoulujuhlassa

Maksamattomia
Rahaa kassassa

16:

4:

jäsenmaksuja

Yhteensä

Smk. 56:70

kuitti

17: 55
16:
19:15
Smk. 56:70
...

Kangasalla 28 p:nä marraskuuta 1908.

Hulda Wallenius.
Ulla oleman tilin olemme tarkastaneet ja
Kangasalla 17 p:nä joulukuuta 1908.

oikeaksi hamainneet

Lilli
Ulriika loutsiniemi.
Otteen oikeaksi todistaa: T. F. Wallenius.
Kangasalan

seurakunnan

Häyrynen.

Pyhäkouluyhdistyksen puolesta:

Usko Tuhkanen.

Hulda Wallenius.
v

Kertomus
Suomen €o. Cuterilaisen

Pyhäkouluyhdistyksen
toiminnasta n. 1909.

Hnmeen l i n n a,
Suomalaille» kirjapaino O.°y, 1910.

Kertomus Suomen (o. luterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta vuonna 1909.
Jumalan waltakunnan todellisen ystäwän Harras toiummus on että työ
Jumalan waltakunnan Huwäksi menestyisi. Ia niinpä pyhäkouluystäwäkin ajattelee: kunpa pyhäkoulutyö saisi yhä suurempaa ja suurempaa menestystä. Pyhäkoulun alalla toimimien henkilöiden on sentähden ilahuttawaa nähdä ja kuulla,
kuinka Jumalan istutus hänen waKakuntansa mainiolla un niin menestynyt,
että kohta ei ole ainoatakaan maata eitä ainoatakaan kansaa, minkä keskuudessa emme näkisi pyhäkouluja.
Mutta toiselta puolen emme saa unimistaa silmiämme siltä tosiasialta,
että wiimeisten ruuosien kuluessa
maassamme on ollut hamaittamissa
pyhäkoulutyön alalla pysähdystä, jopa otettu taka-askeleitakin. Lasten lukumäärä useissa pyhäkouluissa on ollut Verrattain alhainen, eikä
päin, maan pikemmin päin mastoin. Tämä on sellainen hamainto. jota emme
moi Välinpitämättöminä siwuuttaa. Useassa tapauksessa moi kyllä olla luonnollisia syitä pyhäkoululasten alhaiseen lukumäärään. Paikallisulot omat ehkä
sellaiset, ettei lukumäärä moi olla korkeampi. Mutta joka tapauksessa on meillä
syytä tutkia tarkasti, miksi pyhäkoululasten lukumäärä alenee. Meillä on syytä
kysyä: miks'ei meidän pyhäkouluissamme käy enemmän oppilaita, ja mihin
keinoihin olisi ryhdyttämä, että pyhäkoululasten lukumäärä saataisiin
maan. Tahdomme tässä antaa muutamia miittauksia siihen, miten woisimme
saada pyhäkoululasten lukumäärän lisääntymään.
Ennen kaikkia on pidettäwä kiinni siitä, että pyhäkoulu on olewa seilainen paikka, missä lapsen mieli moi saada todellista iloa, ja mihin sentähden elänmnhaluiset lapset mielellään rientäwät. Mitään welttoutta ja synkkää raskasmielisyyttä älköön meidän pyhäkouluihimme päästettäkö. Opettajien itsensä tulisi olla henkilöitä, jotka omat asiaan innostuneita ja joka tuntia
warten Valmistautuneita. Silloin he myös woiwat lapsille Jumalan lahjoja Jumalan aarreaitasta jakaa. Tulisi aina pitää mielessä sitä, että meidän asiamme on johdattaa pienokaisia Herran Jeesuksen luo, hänen rakkautensa lämmitettäwiksi. Tämän korkean päämäärän saawuttamiseksi tulisi alati
rukoilla, tarkoin suunnitella menettelynsä pyhäkoulussa ja käyttää jokainen tilainiin hywäkseen, että pyhäkoulussa olisi siitä hyötyä. Opettajan tulisi
aina ajoissa olla koulussa woidakseen ystäwällisellä silmäyksellä ja sopimalla
terwehdyksellä Vastaanottaa oppilaita. Opettajien kesken tulisi myös olla
yhteistoimintaa, että pyhäkoulutyö tulisi yhdenmukaiseksi. Yhteisesti tulisi neu-
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luotella opetustavasta, jolloin toisten kokemukset woiwat olla toisille suureksi
awuksi. Jokaista pyhäkoululasta tulisi katsella ikäänkuin jalokiweä. mikä opettajien huostaan on uskottu, ja josta on tarkoin huolta pidettamä. Niinikään
tulisi pyhäkoulutyössä toimimien henkilöiden muistaa sitä, että useat pyhäkoululapset tulemat sellaisista perheistä, missä heillä enimmäkseen on raskaita
kokemuksia. Lapsen mieli on kouluun tilllessa raskautettu. Voimmeko me
noita pienokaisia laskea kotiin, ennenkuin olemme kiwen Vierittäneet heidän
sydämeltään? Emme. Me tahdomme heille pyhäkoulussa walmistaa edes
jotakin todellista iloa kertomalla heille hywän paimenen rakkaudesta lampaitaan kohtaan, joiden joukkoon hekin saamat lukeutua. Sanalla sanoen, me
koetamme heille malmisina pyhäkoulun niin miellyttäwäksi kuin mahdollista.
Totta kyllä, lasten luonteet omat erilaisia, ja monet lapset tarmitsewat ankaraakin menettelyä. Mutta useimmissa tapauksissa kokemus osottaa, että ilkeät
ja huonosti kasmatetut lapset pikemmin saadaan taipumaan rakkaudella kuin
jyrkällä kohtelulla.
Pyhäkouluopettaja moi siis paljo Vaikuttaa persoonallisella, miellyttämällä käytöksellään. Mutta onpa mielä muitakin keinoja, joiden äwulla moidaan pyhäkoululasten lukumäärää kartuttaa. Tahdomme tässä mainita muutamia sellaisia.
1. Voimakkaalla ja sydämellisellä laululla on renhoama woima lapsiin. Mutta laulujen tulee olla mikäli mahdollista maihtelemia sanoihin ja
sämeleihin nähden. Lapset laulamat hywin mielellään. Ia tätä halua tulee
pyhäkoulun edistää. Paljon olemme silloin moittaneet, kun pyhäkoulussa
ylewä ja riemullinen laulu kaikuu.
2. Toinen keino oppilaitten kartuttamiseksi on se, että opettaja on pe°
rusteellisesti Valmistautunut tunnille ja hallitsee täydellisesti opetettawan kohdan, woiden asettua lasten ymmärryksen tasalle. Niinkuin pappi malmista»tuu saarnaan, niin tulee pyhäkouluopettajankin walmistautua opetustunnilleen.
Esitettäwät totuudet olisi hywä saada kumien ja kuwausten awulla Va-

laistuksi.

3. Sellaisten oppilaiden, jotka omat osoittaneet innostusta ja uutteruutta,
tulisi saada jonkinlainen tunnustus siitä. Lasten tulisi saada nähdä, että
meitä ilahuttaa heidän pienetkin ponnistuksensa, Pienet, sopimat uutteruuden
ja uskollisuuden palkkiot omat kylläkin paikallaan. Siihen kokemukseen on
tultu, ja sen on huomattu koulunkäyntiä edistämän.
4. Hywän pyhäkoulukirjallisuuden hankkiminen on myös yksi keino,
jolla moidaan pyhäkoululasten lukumäärää kartuttaa. Lasten käsiin ei saa
laskea likaisia ja mielikuwitusta saastuttamia kirjoja, kuten usein tapahtuu,
maan mieltäkiinnittäwiä hymähenkisiä kirjoja, jotka jalostamasti waikuttawat
sydämeen. Kristillismieliset kustannusliikkeet tulemat kyllä meille mielellään
awuksi ja Suomen Em. luth. Pyhäkouluyhdistys kyllä Välittää tällaisten kir-

jojen

hankkimisen.

se, että papisto käy säännölpyhäkoulua tarkastamassa. Papiston harrastus jo yksin tässä kohden
Vaikuttaa elähyttäwästi ja kehottamasti. Kunhan pappi main tulee terwehlisesti

5. Pyhäkoulun wetowoimaa lisää myös
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timäön ja puhuttelee lapsia ystäwällisesti, wirkistywat tästä sekä opettajat että
lapset, ja työ sujuu entistä paremmin.
6. Ihdeksi apukeinoksi on mielä osoittautunut se, että pyhäkouluopettajat käymät katsomassa lapsia kotona, tutustumat lasten wanhempiin tai
omaisiin. Täten pääsemät opettajat läheltä maikuttamaan sekä wanhempiin
lapsiin. Olisipa mielä hywä, jos erityisten perhetapahtumain johdosta tai pyhäkoululapsen merkkipäiwän tähden woitaisiin osottaa lapselle,
maikkapa pientäkin huomaawaisuutta, lähettää esim. pieni termehoys tai jotain
sellaista. Siten lapset tulemat huomaamaan, että me tarkoitamme heidän
parastaan, ei ainoastaan pyhäpäimisin, maan muulloinkin.
7. Jos tahdomme saada pyhäkoululasten lukumäärän mahdollisimman
korkeaksi, tulee myös lähetyksen hengen päästä pyhäkouluun majailemaan. Meidän täytyisi kaikin tamoin pyrkiä siihen, että pyhäkoululapset olisiwat kaikki
pieniä lähetyksen työntekijöitä, jotka kehottamat sellaisia lapsia tulemaan pyhäkouluun, joita me emme pääse puhuttelemaan. Toiwottawaa myös olisi, että
suurten kaupunkien kaduilla ja muissa sopimissa paikoissa ja tilaisuuksissa,
niissä" lapsia laumottain wilisee, opettajat kääntyisiwat lasten puoleen ja puhuisimat heille jonkun ystäwällisen sanan, antaisiwat jonkun hartauskirjasen
heidän käteensä ja kehoittaisiwat heitä pyhäkouluun tulemaan. Tällä tawalla
on monta kertaa uusia pyhäkoululuokkia perustettu.
8. Lopuksi pitäisi seurakunnissa silloin tällöin pidettämän julkisia esitelmiä pyhäkoulun merkityksestä ja
siweellisestä sekä uskonnollisesta maikutuisesta nuorisoon. Kun pyhäkoulun merkitys tulee yleisemmin tunnetuksi,
pyhäkoulu myös makamampaa jalansijaa. Jospa siis pyhäkoulu möisi
läpitunkewasti waikuttaa kansaan kaswawaan, saisi
myös yhä yleisempää
tunnustusta.
Auttakoon Herra meitä, ettemme jättäisi huomioon ottamatta ainoatataan keinoa johdattaaksemme kansamme
nuorisoa ewankeliumin maikutuksen alaiseksi ja woittaaksemme sitä Jumalan Valtakunnan kansalaisiksi!
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Kuluneena wuonna 1909 on jatkettu
pyhäkoulutointa entiTuomiokapitulien kautta saatujen tilastollisten tietojen mukaan
oli pyhäkoululasten luku wiime wuonna koko
yhteensä noin 165,265*),
548
lasta
kuin
wuonna
niiden luku 0!i165,813.
jolloin
1908,
siis
wähemmän
Näyttää tästä päättäen kuin pyhäkoulussa käymien lasten lukumäärän wuosittainen wäheneminen mähitellen alkaisi pysähtyä, koska lasten lukumäärä edellisenä muonna eli m. 1908 oli 7,828 wähemmin kuin sitä edellisenä wuonna
eli 1907. Kuitenkin omat taantumisen oireet mielä näkymissä. Tämä seikka
maatii pyhäkoulun työntekijöitä ja ystämiä entistä enemmän uusiin ponnisluksiin ettei ainoastaan taantumus saataisi lakkaamaan, maan edistystä tulisi
näkymiin. Aiwan toisellainen kuin kirkollisissa pyhäkouluissa, on kehitys ollut
eriuskolaisten ylläpitämissä wiime wuosina. Niinpä wuonna 1907 käwi eriuskolaisten pyhäkouluissa
yhteensä noin 4,676 lasta, mutta wiime

seen

tapaan.

maassamme
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Wiimeiset tiedot Turun

artlihiippakunnan pyhäkouluista omat muodelta 1908.
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wuonna nousi niiden luku jo kllksi mertaa, suuremmaksi eli yhteensä 9,395,
(katso tilastollisia tauluja jälempänä).
Jos tarkastamnie pyhäkoulutoimintaa kussakin hiippakunnassa erikseen,
huomaamme tilastollisista tiedoista, että Kuopion hiippakunnassa on lasten
lukumäärä lisääntynyt tuntumassa määrässä, Turun ja Porwoon hiippakunnissa wähemmässä määrässä, mutta Samonlinnan hiippakunnassa sitä wastoin melkoisesti wähentynyt.
Turun arkkihiippakunnassa oli:
muouna 1906—1,722 pyhäkoulua, 3,248 opettajaa, 40,375 lasta

1907-1.669
1908—1,674

Tässä

hiippakunnassa oli

„

3,080

„

3,022

siis

„

„

36,223
36,798

„

„

wuonna 1908 pyhäkoululasten lukumäärä

575 enemmän kuin edellisenä wuonna.
hiippakunnassa oli:
wuonna 1907—1,698 pyhäkoulua, 2,958 opettajaa, 34,519 lasta

Porwoon

2,975

1908-1.701

„

31,728

31,914
2.874
1909—1.531
1909 käwi siis Porwoon hiippakunnassa 186 lasta
„

Wuonna
pyhäkoulua kuin wuonna 1908.
Scuuonlinncm hiippakunnassa oli:

„

„

enemmän

3,402 pyhäkoulua, 6,770 opettajaa, 67,553 lasta
6,641
68,787
1909-3,372
6,704
66,408
Wuonna 1909 käwi Sawonlinnan hiippakunnassa 2,379 lasta wähemmän pyhäkoulua kuin w. 1908.
wuonna 1907

1908—3.363

„

„

..

„

„

„

Kuopion hiippakunnassa oli:
wuonna 1907—1,490 pyhäkoulua, 2,981 opettajaa, 31.194 lasta

Wuonna

1908—1.604
1909-1.619
1909 käwi siis

29,073
30,145
Kuopion hiippakunnassa 1,072 lasta enemmän
~

~

2,894
2,972

..

~

„

„

kuin edellisenä wuonna.

Kaikesta tästä päättäen woimme otaksua että taantumusaika pyhäkoulu»
toiminnan alalla on päättynyt pohjois-, länsi-- ja keski-Suomessa, mutta itäSuomessa sitä mastoin meillä on wielä odotettamaua taantumusta.
Monessa seurakunnassa on pyhäkoulu wielä melkein wain nimeksi toimimassa tai toimii hywin epäsäännöllisesti. Toisissa seurakunnissa ei papistolla ole tarkkoja tietoja pyhäkouluopettajista ja lasten lukumäärästä, kun
pyhäkouluissa ei käytetä luetteloja pyhäkoulutunneista ja lasten käynnistä.
Toisissa taas ei löydy nimeksikään pyhäkouluja. Näitä wiimeksi mainittuja
kaikkiaan 41. Näistä on 20 seurakuntaa ruot<
seurakuntia löytyy
salaisessa seudussa ja 21 suomalaisessa seudussa. Arkkihiippakunnassa löytyy
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yhteensä 24 eli 7 suomalaista ja I? ruotsalaista nimittain: Kakskerta, Kuusisto, Rymättylä, Taiwassalo, Eura, Wampula, Ewijärwi.
Parainen, Nauwo, Kumlinge, Finström, Geta. Sund, Vårdö, Eckerö, Lemland, Föglö, Kökar, Sottunga, Hammarland-, Lumparland, Kaskinen, Öfmermarck ja Möyri.
Porwoon hiippakunnassa on sellaisia seurakuntia 3 ruotsalaista ja 5
malaista eli yhteensä 8 seurakuntaa, nimittäin: Degerby, Tammisaaren maaseurakunta, Myrskylä ja Pukkila. Pihtipudas, Janakkala, Juupajoki ja Tyr>
mää (pidetty ainoastaan tilapäisesti).
Kuopion hiippakunnassa 9
laista seurakuntaa eli seuraamat: Hyrynsalmi, Simo, Kolari, Kuolajärwi, Kittila, Muonio, Utsjoki, Warkaus ja Kajaani.
Kun wielä otetaan huomioon ne monet seurakunnat, missä pyhäkoulu
toimii jotensakin epäsäännöllisesti, niin tästä selwiää miten paljon on wielä
tehtäwä työtä pyhäkouluasian edistämiseksi maassamme, jotta kaikissa
rakunnissa pääsisi juurtumaan ja kaswamaan hengelliseksi woimaksi.
Suomen Ew. luth. Pyhäkouluyhdistys on wuonna 1909 samoin kuin
ennenkin koettanut maikkapa wähäisillä w olmillaan herättää, tukea ja kehittää
Se on suorittanut tehtäwänsä sekä lähettäpyhäkoulutoimintaa
mällä puhujia seurakuntiin että lewittämällä pyhäkouluasian koskemaa kirja!lisuutta. Kaikkiaan on wuoden kuluessa pyhäkoulujen hywäksi tehty työtä
203 seurakunnassa. Kiertomatkoihin otti
yliasiamies Rob. Hernberg
(30 seurakunnassa), yliasiamiehen apulainen, diakoni Taneli Wilkuna (125
rakuunassa), Rauman kappalainen I. A. Peltonen (27 seurakunnassa) ja Pälkäneen kappalainen Teodor Hulkkonen (21 seurakunnassa).
Jhdistyksen 23: Vuosikokous imetettiin Vaasan kaupungissa elokuun 28
—3O päiwänä. Kokous pidettiin kahdessa osastossa, suomeksi ja ruotsiksi.
Osanottajia oli kokouksessa noin parisen sataa. Varattomille pyhäkouluopettajille jaettiin matka-awustuksena yhteensä 382 markkaa. Vuosikokouksen ohjelmasta mainittakoon juhlajumalanpalmelukset, lasten jumalanpalwelukset ja
pyhäkoulun malliopetus. Keskustelukysymykset oliwat: siunausta tuottamaa
pyhäkoulutoimen edellytykset, pyhäkoulun erikoistehtäwät Varsinaisen opetustoimen rinnalla y. m.
Kokous myönsi täydellisen tilimapauden rahastonhoitajalle ja toimikunnalle. Seuraaman wuoden tilien tarkastajiksi malittiin Varsinaisiksi jäseniksi
kirkkoherra O. K. Nyström ja wankilan tirehtööri O. Andersin sekä warajäseneksi lehtori L. Sjöstedt.
Yhdistyksen äänenkannattajina omat olleet niinkuin ennenkin Pyhäkoululehti (3,000 kpl. painos); Lasten Pyhäkoululehti (6,500 kpl. painos), Söndagsskolebladet (500 kpl. painos) ja Varnens Söndagsskoleblad (4.000 kpl. painos). Sitäpaitsi on painettu noin 15,000 kappaletta Lasten Pyhäkoululehden
Joulunumeroa ja Varnens Söndagsskoleblads lulnummer.
Yli 1,000
wuosikertaa Varnens Ssndagsskoleblad'ia on koulunjohtajatar Neiti Viktoria
Laurell lahjoittanut pyhäkouluihin ja pienten lasten kouluihin.
Tili Suomen Ew. lut. Pyhäkouluyhdistyksen tuloista ja menoista w.
1909 on tuonnempana Vuosikertomuksessa julaistuna.
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Paikallisyhdistyksiä on yhdistyksellä kuluneena wuonna ollut 31 nimitHaminassa ja Vehkalahdella, Lahdessa, Längelmäeltä, Ruokolahdella,
Mikkelissä, Kymissä, Humppilassa. Virolahdella, Antreassa, Vesannolla, Sippalassa, Öriwedellä, Rautjärmellä, Forssa-Tammelassa. Kuopion kaupungissa,
Eröjärwellä, Akaassa, Urjalassa, Loimaalla, Iymäskylän kaupungissa, Impilahdella, Toiwakassa, Jaakkimassa, Räisälässä. Metsämaalla. Piikkiössä. Vilppulassa, Kangasalla, Kuoremedellä, Valkjärmellä ja Korpiselässä.
Paikallisyhdistysten Vuosikertomukset seuraamat tätä Vuosikertomusta
eri liitteenä.
Keskusyhdistyksen toimikuntaan Helsingissä omat kuuluneet: teol. tohtori Lauri Ingman puheenjohtajana, kansakoulujen tarkastaja A. Haapanen
Varapuheenjohtajana, teol. toht. E. Kaila, teol. tohtori P. Virkkunen, wapaa'
herra K. A. Wrede, pastori Arwid Wallenius, koulunjohtajatar neiti W. Laurell ja opettajatar neiti 93. Hermansson sekä pastori Rob. Hernberg, sihteerinä
ja rahastonhoitajana.
Eroamiswuorossa wuonna 1910 owat: Vapaaherra K. A. Wrede ja
neidit W. Laurell ja 25. Hermansson.
Mdistyksen mäkinaiset jäsenet, jotka kerta kaikkiaan omat suorittaneet 25
markkaa omat: Neiti Ida Vulff, Turku, jumaluusopin ylioppilas I. Tuominen, Piikkiö, teol. tohtori P. Wirkkunen, Helsinki, rowasti I. G. Snellman,
Oulu. Sitäpaitsi oli yhdistyksellä wuonna 1909 noin 570 maksamaa jäsentä.
täin:

Suomen Ew., lut. Pyhäkouluyhdistyksen Toimikunnan puolesta:

Cauri Ingman
puheenjohtaja.

Rob. Hernberg
sihteeri.
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Suomen Ew. lut. Pyhäkouluyhdistyksen tila
31 päiwänä w. 1909.

Joulukuun 31

p:nä 1909
„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

..

„

„

„

„

„

4,970: 33

Rahaa kassassa

Saatawa M. Laurell'ilta
ruotsal. lehtien waillmki
Kirjamaraston nettoarwo
Kirjaston netto-armo
.

„

„

„

„

Joulut. 31
„

„

„

„

~

Klicheitten

..

Joulukuun

.

1,131: 11

6,101: 44

11,506: 71
191: 35
188: 75

.

.

Painopaperia warastossa
Kalusto
Ulkona olemia saatawia.

108:

H9: 15 12,143: 96
5,647: 44
23,892: 84

p:nä 1909 Yhdistyksen welka (maksamattomia laskuja)
„

~

Puhdas omaisuus

Hämeenlinna, 31 p:nä Joulukuuta 1909.

842: 0?
23,050: 77
Summa Smk. 23,892: 84
Rob. Hernberg,
rahastonhoitaja.

Suomen ewankelis-luterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen tilit yhdistyksen ra°
ja
muusta omaisuudesta wuodelta 1909 olemme erikoistilikirjojen ja niihin kuulumien todisteiden nojalla tarkastaneet sekä oikeiksi huomanneet. Samaten olemme myös oikeiksi hawainneet yhdistyksen waroina
merkityt raha- ja muut erät, jonka wuoksi puollamme toimikunnalle sekä rahastonhoitajalle tiliwapautta.

hamaroista

sen

Hämeenlinnassa huhtik. 13 p:nä 1910.
Bruno

Andersin.

Onni Nyström.

MiilonllltilM»
Turun Arkkihiippakunnassa w.
1908.
Romastikunta.

Kouluja.

l. Turun tuomio-

romastikunta.

2. Mynämäen.
3. Vehmaan

.
. .

...

4.

Porin alinen.
5. Porin ylä
..

6. Tyrmään.
7.
8.

.
.

...

-Perniön

Ahroenanmaan

Z. Waafan alinen
10. Waafan ylä . .
11. Pietarsaaren. .
12. Lapuan
13. Kokkolan

....

Yhteensä

Opet- Oppitajia, laita,

Rowastikuntll.
1,

119
76
76
87

95
237
176

11
140
113

73
247

171
152
167
145

3,664

191

1,887

456

315
25
333

159

169
335

224
404
1,674 3,022

1,608
2,023

2,365
4,354
3,244
258
4,080
3,091
2,408
4,204
3,612

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sawonlinuan
tuom.-rowastik. 341
Mikkelin

Heinolan

Haminan....
Viipurin

litin
Hollolan
5. Jämsän
3.
4.
6.
7.

....

Iymästylän . .
Tampereen...

8. Hattulan
9. Hämeenlinnan.
10. Raasep. itäinen
11. Raasep. läntin.
....

10. Sortawalan
11. Alakarjalan
12. Yläkarjalan

Yhteensä

159

103

332

130
231

224

126

411
417

480
266
245
166

1,157
2,703
2,357
3,343
2,256

5,048
6,497
2,373
3,379

1,706
1.095
1,531 2,874 31,914

105
52

3,637

291

565

4,457

364

866

8,222
4,912

284
222

642

396

472
860

361
240
294

471
590

828

3,442

2,175

6,711

6,872

. .

7,947

.

.

Kuopion hiippakunnassa w.
19N9.

114
179

121

. .

5,087

5,402
7,544
Yhteensä 3,372 6,704 66,408

I.

327

....

515

232

129

....

Lappeenrannan

36,798

tuo-

76
70

....

Opet» Oppitajia. laita.
371
331
193

218

luroan

19N9.
mio-rowastik. .
2. Helsingin....

Kouluja,

8. Käkisalmen...
9. Jääsken

Porwoon hiippakunnassa w.
1. Porwoon

w.

Sawonlinnan hiippakunnassa
1909.

Oulun tuomio-

romastikunta.
2. Raahen
3. Kalajoen
4. Kuopion
5. lisalmen
6. Kajaanin
7. Kemin

.

174

114
285
563
316

....

....

....

101

....

45

8. Lapin

21

328

191

622

932

522
212
134
31

3,268
1,539
5,014
11,892

5,690
1,740

772

230

Yhteensä 1,619 2,972 30,145

71

M.

koko

maassa

8,196 15,572 165,265

Vri uskolaisilla on:

45

Methodisteillä

Baptisteilla
Vapaakirkollisilla ro. 1907
Pelastusarmeijalla
Eli yhteensä kirkollisten pyhäkoulujen

.

25
22
69

Yhteensä

161

.-

kanssa toto

maassa

173
119

95

325
712

3,569
1,185
1,319
3,322

9,395

8,310 16,284 174,660

WMMWtI! MWWMet.
I.

Vehkalahden Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus sen 15:sta toiminta-

wuonna 1909.

Vhoistyksen toiminta kuluneen wuoden aikana on ollut hywin hiljaista.
Kun seurakunnassa osan wuotta ei ole ollut kuin yksi pappi ja allekirjoittanut sitäpaitsi oli puolen wuoden ajan kiinnitetty uusien kirkonkirjojen kirjoitukseen, ei kuluneen wuoden aikana ole harjoituskokouksia pidetty.
Pyhäkouluja on wuoden kuluessa ollut toiminnassa 3? ja niissä 57
opettajaa: oppilaita on ollut 1,124, joista 665 on käynyt ahkerasti, 231 tyytyttäwästi ja 228 Harmoin.
Koulua on keskimäärän pidetty 254 kertaa wuodessa; korkein määrä,
46 kertaa on koulua pidetty Haapalan piirissä.
yhdistyksen rahasto tekee 261 markkaa.
Vehkalahdella Huhtikuun 20 p. 1910.
G. A. Taube.
11.

Lahden Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus wuodelta 1909.
Johtokuntaan owat kuuluneet wuoden kuluessa maalari M. Heinonen
puheenjohtajana ja pastori H. Winter Varapuheenjohtajana, neiti A. Wallin
rahastonhoitajana, emäntä I. Pippo jäsenmaksujen kantajana, W. Partanen

kirjurina, tilintarkastajana W. Wuorinen ja neiti G. Enberg.
Pyhäkoulutyötä on koetettu tehdä Herran awulla, kaikissa 3 koulussa
lapsia oli yhteensä 150, opettajia oli yhteensä 6, jotka owat käyneet pastori
Winterin luona raamatun keskustelussa useita kertoja.
Vuosikokouksessa joka oli 23 p. tammikuuta tuli selmille että säästössä
oli rahaa 239 mk. 5 p., menoja on ollut 100 mk., siis jäi wielä kassaan
139 m. 5 p., josta kokous myönsi täydellisen tilin wapauden johtokunnalle.

M. W. Heinonen.

W.

Partanen.
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111.
Kertomus Pyhäkoulutoimcsta Längelmäellä w. 1909.
Längelmäen pyhäkoulut omat w. 1909 toimineet entiseen tapaan. Säännöllisemmin toimimia pyhäkouluja on seurakunnassa ollut 8, opettajia niissä
10 ja oppilaita 145. Kullekin opettajalle on Pyhäkouluyhdistyksen maroilla
tilattu Pyhäkoululehti ja jokaiseen perheeseen, mistä lapsia käy pyhäkoulussa,
Lasten Pyhäkoululehti. Pyhäkoulutarkastutsissa, joita allekirjoittanut on usein
pitänyt, on myös aina pidetty hartaushetki ja on myös toisinaan yhdistetty
niihin opettajain kokoukset, joissa pyhäkoulusta ja erityisistä uskonnollisista
kysymyksistä milkkaastikin on keskusteltu, sekä yhteisissä rukouksissa anottu siunausta Herralta ja ylistetty hänen pyhää nimeänsä.
Längelmäellä 6 p. huhtikuuta 1919.

I. Wirtanen,
kirkkoherra.

IV.

Kymin Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus m. 1909.
Seurakunnassa on wuoden kuluessa toiminut 49 pyhäkoulua ja on niissä
ollut opettajina 10? miestä ja 63 naista. Oppilaita on ollut kaikkiaan 1616.
Tarkastuksia on pidetty muutamissa pyhäkouluissa, joihin tilaisuuksiin
on kutsuttu opettajia lähiseuduilla keskustelemaan pyhäkouluasioista.
Wuosijuhlaa mietettiin kirkossa 13 sunnuntaina kolniinaisuudesta, jolloin
erityinen lastenjumalanpalmelus pidettiin seurakunnan pyhäkoululapsia war»
ten, jossa pastori K. Olander piti lastensaacnan ja pyhäkouluopettaja Gal>riel Kelkka kertoi Vaasassa pidetystä yleisestä pyhäkouluopettajain kokouksesta.
Lapsille jaettiin tässä tilaisuudessa lehtisiä lahjaksi.
Pyhäkoululehti» ja Lasten Pyhäkoululehtiä on opettajia warten tilattu

35 kappaletta.

p.mä elokuuta pidettyyn yleiseen pyhäkouluopettajain
yhdistys edustajakseen lähettänyt pyhäkouluopettajan
Gabriel Kelkan, jolle myönnettiin
2O mk.
yhdistyksen johtokuntaan owat kuuluneet paitsi seurakunnan kaksi pappia,
opettaja h. Soini, työmiehet I. Leisti, P. Sawolainen, T. Marttila ja G.
Kelkka sekä talollinen T. Vanhala ja opettaja E. Tamminen.
Jhdistyksen rahaston ja omaisuuden tila oli wuoden Viimeisenä päiwänä

Waasassa 28—30
kokoukseen ja juhlaan oli

seuraama:

Vastaamaa
Kelkan matkat
Pankissa talletettu
Kirjawarastoa
©.

Kassassa rahaa
Yht.
Kymissä 6 p:nä

30:

289: 42
258: 75
14: 07

Smk. 592: 24

huhtik. 1910.

Va stattam aa:
Pohjoism. Osake-Pankki . . 279:
Korot. . .
39:
Kirjawarasto
258:
3:
Myydyistä kirjoista
Kolehti wuosijuhlassa.... 10:
.'

Yht.

62

80
75
35

72

Sn:k. 592: 24

Wäinö Gustafsson,
w. t, kirkkoherra.
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V.
Kertomus Virolahden Pyhäkouluyhdistyksen toiminassa w. 1999.
Uhdistytsessä ou ollut miime wuoden aikana 23 iäsentä, joista kolme
mäkinaista ja
puheenjohtajana on toiminut seurakunnan kirkkoherra rowasti W. I. G. Ritoniemi, Varapuheenjohtajana on toiminut kappalainen
Aleksander Kuusisto sekä rahastonhoitajana ja kirjurina kanttori Antti Parkkola.
Harjoituskokouksia on pyhäkouluopettajille pidetty yhdeksän, aina kuukauden ensimaisenä sunnuntaina kohta jumalanpalweluksen päätyttyä. Näissä
kokouksissa on keskimäärin käynyt 6 pyhäkouluopettajaa. Opettajista on aina
pyhänä, joista toinen on kysellyt päimän tekstin ja
kaksi esiintynyt
kappaleesta. Esitystä on aina artoinen historiasta jonkun lyhemmän
johdosta keskusteltu. Esitelmät ja wapaat puheet omat jääwosteltu ja
neet wiime wuotena «lähemmäksi kuin edellisinä, mutta on niitäkin wähin ollut.
Pyhäkouluja on seurakunnassa ollut 49, joita on pitänyt 8? opettajaa
896 lapselle, muutamin paikoin säännöllisesti ympäri wuoden, toisin paikoin
talwisin ja osaksi ei ollenkaan maikka opettajat olimat walitut toimeensa.
Pyhäkoulutarkastukset pidettiin syksyllä papiston määrättäwänä aikana
ja kussakin kylässä kuulutettuna päiwänä.
Sääntöjen mukainen kesäjuhla pidettiin luhannuspäiwanä 24 p. kesäk.
lastenjumalanpalmeluksella kirkossa jonka toimitti pastori A, Kuusisto. Ulkona
puhuiwat rowasti W. I. G. Ritoniemi ja pyhäkouluopettaja Jeremias Harju
ja lapsilta kyseli Helena Lindberg. Kahdelle wanhemmalle ja uutteralle opettajalle annettiin heidän työnsä tunnustukseksi raamattu
tilaisuudessa.
Jhdistyksen rahastossa on ollut tuloja wiime wuoden säästö lukuun
otettuna Smk. 163: 76 p. ja menoja 15: 55 penniä. Säästö tulemaan wuoteen Smk. 148: 21 penniä.

sen

samana

osan

sen

samassa

Virolahdella

5 p.

huhtik. 1910.

Antti

Parkkola.

VI.

sen

kahdeksannelta
P. Antrean Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus
loimintawuodelta 1909.
«Herran pelko on wiisauden alku", Ps. 111: 10.
Tämä lause tunnussananaan on Antrean Pyhäkouluyhdistyksen wiime
kuluneena wuonna koettanut työskennellä. Herran pelkoa
on osaltaan opettawa pyhäkoulutyökin maikka tosin pyhäkoulutyön ohjaajat, nuo heikot pyhäkouluopettajat monasti tuntemat woimansa peräti heikoiksi, ja taitonsa tykkänään kelwotlomaksi tekemään sitä kallista Herran wiinamäen työtä johon he
omat kutsutut. Mutta
toiwon elähyttämänä, että heidän työnsä ei ole

se

sen
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hukkaan menewä koettamat he waikka puutteellisin toimin
lista Jumalan sanan siementä pienokaisten sydämiin.

kylmää tuota kal-

se

on
työ, minkä Antrean pyhäkouluyhdistyskin on jaksanut
pyhäkoulujen hywäksi siihen työalan suuruuteen nähden mikä sillä olisi
tehtäwänä, sillä seurakunnassamme työskentelee mähän yli 180 pyhäkouluopettajaa noin 1,310 lapsen keskuudessa, joista tuskin kymmenesosa on käynyt
yhdistyksen harjoituskokouksissa
ottamassa niistä toimista, joita yhdistyksen toimesta pyhäkoulujen hywäksi on säätämissä.^
Vähäinen on ollut yhdistyksenkin toiminta kuluneena wuonna, koska yhteisiin kokouksiin on kokoonnuttu ainoastaan 2:ksi kertaa kirkolle ja opettajiakin
on kokouksissa ollut ainoastaan 15. Syrjäkokouksia on pidetty 4. Tuloja on
yhdistyksellä ollut wuoden kuluessa 82 mk. 8l) p. ja menoja 82 mk. 50 p.
joten säästö kulumaksi wuodeksi on 30 p.
Ihdistyksen johtokuntaan kuuluiwat wuoden kuluessa seurakuntamme
papit itseoikeutettuina jäseninä, joista esimiehenä toimi kappalainen D. Klami.
Ihdistykscn kirjurina ja kirjastonhoitajana A. Koljonen, rahastonhoitajana
Matti Suikkari, muina toimikunnan jäseninä on wuoden kuluessa ollut Matti
Ollikainen, Juho Hännikäinen, Matti Potinkara, Antti Koljonen mäkinaisina.
Tuomas Litja ja Erik Jaakonsaari waralla.
Ihdistyksen lainakirjastosta on wuoden kuluessa tehty 23 kirjalainaa.
Niinkuin Vuosikertomuksestamme näkyy ei yhdistyksemme toiminta wuoden kuluessa ole ollut mitään suurta ja repäisewää, maan älkäämme sentähden wäsykö työskentelemästä uskollisesti herran wiinamäessä. Sillä ellemme
wähässä ole uskolliset, niin ei meille paljoakaan anneta. Siinä uskossa kehoitan Antrean Pyhäkouluyhdistyksen jäseniä työskentelemään aina maan uudisletuin woimin kalliin asiansa eduksi.

tehdä

Vähäinen

osaa

Ihdistyksen puolesta:

D. Klami.
Esimies.

A. Koljonen.
Kirjuri.

VII.
Kertomus Sippolan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m. 1909.
Pyhäkouluyhdistyksen wuosikokous pidettiin tammikuun 10 p. w. 1909
ja kesäjuhla luhannuspäiwänä kirkolla, samoin elokuun 15 p. Mämmälän
kylässä. Pyhäkoulutyötä on täällä tehty entiseen tapaan, nimittäin koetettu
lapsia johtaa Jeesuksen luo. HarjoituZkokouksia on pidetty, maan ei säännöllisesti. Pyhäkouluja papisto kesän kuluessa kämi tarkastamassa.
Tuloja on yhdistyksellä ollut wuoden kuluessa 65 mk. 40 p., edellisen
wuoden säästö 59 mk. 69 p. lisättynä, yhteensä tekee 125 mk. 9 p. Menoja
32 mk. 90 p. Säästö tulemaan tiliin 92 mk. 19 p.
Antton

Rausfi.
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VIII.
Kertomus Oriweden Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. .1909.
Hiljaisuudessa ja Vaatimattomana on Oriweden pyhäkouluyhdistys työslennellyt uyhäkouluasian hymäksi, miime kuluneenakin wuotena. Maikka tuntyo ole tullut niin tehdyksi kuin
nustaa täytyy ettei
olisi pitänyt. Mutta
toiweita on kasroamiseen Vastaisuudessa. Senkin wuoksi että yhdistyksemme
on lisääntynyt wiime kuluneena wuotena, sekä opettajain että lasten puolelta.
Pyhäkouluja on wuoden kuluessa ollut toiminnassa 15, niissä opettajia
10 mies- ja 20 nais-henkilöä, yhteensä 30 opettajaa.
Lapsia on kouluissa keskimäärin käynyt 341. Kouluja pidetään useimmissä paikoissa koko wuoden ajan toiminnassa. Opettajain kehitykseksi on pi=
malmistadetty harjoituskokouksia kerran kuussa, joihin opettajat
wat edellisellä kerralla määrättyjä kuulustelu-tekstiä, joitten johdosta lopullisesti yhteisesti keskustellaan. Näitä kokouksia johtaa yhdistyksen esimies pastori K. Kostia. Kesän aikana on pidetty pyhäkoillutarkastuksia erityisesti kusyhteydessä hengellinen puhe pyhäkoulun tarpeellisakin koulupiirissä ja

sen

se

wuoronsa

sen

suudesta.
Joulun aikana pidettiin lapsille joulujuhlia useissa koulupiirissä, joissa
seurakunnan papista käwi puhumassa sekä lapsille että aikuisille.
Jhdistyksen johtokuntaan on wiime wuotena kuuluneet esimiehenä pastori K. Kostia, maralle I. A. lärwinen, wiime mainittu on toiminut kirjurina ja rahastonhoitajana, warakirjurina F. Kimistö.
herra on meitä tähän asti auttanut ja toiwon hänen armorikasta apuaan edelleenkin niinkuin
yöwartia toimao kirkasta päiwänkoittoa.
Tuloja on yhdistyksellä wuoden aikana ollut yhteensä 196 mk. 73 pen°
niä, johon edellisen wuoden säästö 146 mk. 18 penniä on luettu, ja menoja
76 mk. 75 penniä, joten säästöä wuodelle 1910 jää 119 mk. 98 penniä.
Oriwedellä tammikuun 2 päiwä 1910.

I. A. lärwinen.

IX.

Tammelan—Forssan Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus.
Tammelan—Forssan Pyhäkouluyhdistys, joka haaraosastona on liittynyt Suomen Em.-lutherilaiseen Pyhäkouluyhdistykseen, on perustettu jo 1904
nyi: osaksi on
wasta alkoi marsinaisesti sääntöjen mukaan toimia, jotta
wastannui tarkoitustaan.
Mainittuna päiwänä pidettiin Kuuston pappilassa kuukausikokous, jossa
oli moniaita pyhäkouluopettajia, sekä muita seurakuntalaisia koolla. Tässä
kokouksessa walittiin pyhäkouluyhdistyksen sääntöjen mukainen johtokunta, johon
ruliwat walituiksi rowasti N. I. Ahlmarck esimieheksi, koneenhoitaja K. Numminen toimeenpanemaksi esimieheksi ja Varalle metsänwartija I. Mäkinen. Rahastonhoitajaksi seppä h. Malta ja kirjuriksi rautasorwari Konrad Sundblom
sekä wiisi muuta jäsentä.
Kokouksia on pidetty 6, joissa yhdistyksen asioita on pohdittu ainoastaan 5 §, syystä, että kokoukset on olleet waan hartauskokouksia. Hengellisiä

se

se
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puheita on
pitänyt 10.

näissä kokouksissa

pidetty 34 ja raamatun selityksiä on papisto

Johtokunnankokouksia on pidetty 6, joissa on keskusteltu 30 kertaa. Pyhäkoulunopettajien kuukausikokouksia on ollut: itinlston pappilassa 2, Isossa
pappilassa 4 ja kirkon sakaristossa 1. Pyhäkoulua koskemista asioista on
näissä kokouksissa keskusteltu ainoastaan 5 kertaa, sillä ne owat olleet tawallisia
pyhäkoulun opettajien kuukausikokouksia, joissa on useasti saatu nauttia suurta
hengellistä wirwoitusta ja mieläpä suurta wieraanwaraisuuttakin.
Lasten juhlia on pidetty kesän aikana eri paikossa seurakuntaa 4, joissa
aina on ollut joku papeista mukana. Puheita on näissä juhlissa pidetty 23.
Lapsia on näissä juhlissa ollut yhteensä wiidettä sataa, jotka owatkäyneet pyhäkoulua ja joille yhdistys on jakanut makeisia ja wirwokkeita.
Pyhäkouluja on yhdistyksen toimesta perustettu ainoastaan yhteen kylään. Opettajia on toiminut pyhäkouluissa noin 30.
Joulun tienoissa on yhdistys toimeenpannut kuusijuhlia pyhäkoululapsille wiidessä eri kylässä. Lapsia on näissä juhlissa ollut wähintäin 25 ja
enintään 80, joille jaettiin omenia ja makeisia. Puheita on näissä juhlissa
pidetty 13. Jhteensä on muoden kuluessa pidetty 80 puhetta ja raamatunselitystä. Tämä tamaton puheitten paljous on syntynyt siten, että tunnissa
on pidetty kolmekin puhetta. 0n näette tultu siihen kokemukseen, jotta lyhyt
ja asiallinen puhe miellyttää kuuliakuntaa ennemmän kun pitkä ja kuiwa
Tämä menettelytapa käy hywin päinsä, kun maan on puhujia ja niistä ei
meillä Jumalan kiitos ole ollut puutetta.
Forssassa on myöskin ollut pyhäkouluja, maan kun Forssan pyhäkoulun opettajat ei ole yhtyneet yhdistykseen, niin emme tiedä sieltä mitään
mainita.
Jäseniä on yhdistykseen liittynyt 96, joista kerta kaikkiaan maksaneita
on 4 ja pyhäkoulunopettajia on niistä wielä 19.
Pyhäkouluopettajat ja kerta kaikkiaan maksaneet jäsenet muodostamat
yhdistyksen kantajoukon, jotta yhdistys nyt jäseniinsä nähden on mankalla pohjalla ja moi
nyt hywällä hoidolla waikuttaa paljon pyhäkoulujen hywäksi
Tammelan seurakunnassa.
Kun wielä mainitaan, että yhdistyksen Varapuheenjohtaja J! Mäkinen
oli edustamassa Tammelan pyhäkouluja sekä yhdistystä Tuomen yleisessä kokomaata käsittämässä pyhäkouluyhdistyksen kokouksessa Vaasassa wiime kesänä
ja että hän sai matkarahat Promasti A. E. Granfelt wainajan rahaston koroista pyhäkoulua warten, niin ei luullaksemme ole juuri muuta sanottamaa
wiime wuoden yhdistyksen toiminnasta.
Kuitenkin woimme wielä mainita, että pyhäkouluyhdistyksen tulot oli
1909 Smk. 156, ja menot Smk. 132, josta säästöä wuodelle 1910 Smk. 24.
Vuosikokous pidettiin Tammelan isossa pappilassa 9 päiwä Tammikuuta 1910 ja tuli siinä kokouksessa johtokuntaan walituiksi seuraamat jäsenet:
w. t. kirkkoherra U. Sainio puheenjohtajaksi, maralle K. Numminen, Rahastonhoitajaksi K. Walta ja kirjuriksi allemerkinnyt, sekä 6 muuta jäsentä.
Tammela 11 p. tammikuuta 1910.
Tammelan pyhäkouluyhdistyksen puolesta:

saarna.

se

Kalle Nurminen
esimies

Konrad Tundblom
'

kirjuri.
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XI.
Kertomus Piikkiön Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1909.
Yhdistyksemme on ohjelmalleen uskollisena tehnnt työtänsä seurakuntamme lasten keskuudessa.
Pyhäkoulut alotettiin toukokuun 2 pnä ja lopetettiin lokakuun kestitienoilla.
Kuitenkin on parissa kinkerikunnassa pidetty pyhäkoulua melkein ympäri
muotta.

Pyhäkoulua pidettiin: Joroisten kansakoulussa, jossa oli 18 lasta:
Kamparlassa 20 lapselle, Linnunpäässä 20:lle, Niukkalan Maskulassa 20:lle,
Rungon kunsakoulussa 37:11 ja Harmaluodolla 5:lle lapselle. Viimeksimainitulla luodolla kokoontui lapsia maan pari kertaa ja sitte jäiwät pois. Yhteensä kämi pyhäkoulua 120 lasta. Opettajina omat toimineet: Tilda Liuskala, Ida Wirtanen, Emma Laaksonen-Käpäri, Martta Auer. Edith Malm.
Matti Lehtonen ja allekirjoittanut sekä Ida Tammi.
Kaikissa kouluissa esitettiin ewankeliumia Matheuksen mukaan luwut
3—B. Poikkeuksen teki Rungon pyhäkoulu, joka jatkoi Apöst. Tekojen lukua.
Yleensä on koetettu harjoittaa lapsia yhtenäiseen p. Raamatun wiljele-

e

miseen.

jumalanpalweluksia pidetttiin: Vi, 6 /i, 7/2, 28/2,
h, /3,
/5, 31/5, 2i /e, nh, Vs, 8 /8, 19/9 jo 26/12.. Kaikki Lasten sllllrnat pidettiin kirkossa ja on niissä ollut osanottajia 7—Bo lapseen.
Erikseen tulee mainita lasten iltama lähetysriemujuhlassa 19/
Koroisten kansakoululla ja lasten juhla 81/ s, jossa puhuimat rowasti Wartiainen Sauroosta ja allekirjoittanut. Liturgisen puolen juhlassa suoritti
jumal. op. yliopp. T. Hirwonen,
Pyhäkouluiltamill järjestettiin eri osiin seurakuntaa kärsimyswiikkona
huhtik. 6—9 päiwinä ja muulloinkin.
Jhdistyksemme jäsenluku ei ole lisääntynyt, waan wähentynyt' 3:lla
hengellä. Nykyään on
12.
pidetty 2/°, 20/ö, 11 / i ja 5 /9. Sitäpaitsi
Kokouksia on muun
on kokoonnuttu Raamatun lukupiiriin eri kertoja wuodessa.
Pyhäkoulun tarkastuksia pidettiin kaikissa muissa kouluissa paitsi Rungon pyhäkoulussa. Sopinee lopuksi mainita että waroja yhdistyksellä on
säästöä edell. muodelta 55 mk. 30 pniä. Tuloja wuonna 1909: kolehtia
pyhäkoulujuhlassa 11:18 hartaushetkillä koottu 12 mk. 70 pniä, yhteensä
23 mk. 88 pniä. Menoa w:nna 1909 pyhäkoululehden tilauksiin opettajille 7 markkaa, muita menuja kuten kyytipalkkoja y. m. 3 mk. 50 penniä,
Yhteensä 10 mk. 50 p:niä.
Marat tekemät tammikuun 1 pnä 1910 68 markkaa 68 penniä,
josta aijotaan suorittaa Pyhäkoululehden tilaus opettajille wuodeksi 1910 ja
kartuttaa pyhäkoulukirjallisuutta.
Tähän asti on Herra auttanut meitä. Kiitos Hänelle kaikesta!
Piikkiössä, tammik. 31 p. 1910.
Lasten
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9 /i, 2

i

U

se

muassa

Juho Tuominen.
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XII.
Kuopion kaupungin Pyhäkouluyhdistyksen

Vuosikertomus

1909.

„9Jiin wllhan oornrne tehneet, niin wählln kasmaneet,

niin mähän hedelmiä Luojalle kantaneet."
Näinä runoilijan sanat johtuiwat mieleeni, kun muistin, että yhdistyiro iid e s Vuosikertomus olisi kirsoitettawa. Täydestä sydämmestäni
yhdyn tähän tunnustukseen omaan työhöni nähden pyhäkoulun rakkaalla ja
kalliilla työwainiolla. Herra, sydänten tutkija, tietää ja tuntee toisten työt.
Hän antakoon anteeksi ja parantakoon meidän jokaisen wirheet ja puutteet!
Ilahuttllwassa määrässä on pyhäkoululasten lukumäärä muoden kuluessa
lisääntynyt, Kewätlukukauden aikana käwi kouluissa noin 800 ja syyslukukaudella noin 900 lasta. Opettajina on toiminut 30 henkilöä. Pyhäkoulua
on pidetty lukukausien aikoina joka kuukauden kolmena sunnuntaina. Kerran
kuukaudessa on pidetty lasten jumalanpalwelus kirkossa. Kesän aikana on tehty
täwelyretkiä kaupungin lähestölle, jossa on pidetty hartauspuheita, luettu lasten
kanssa kertomuksia jarunoja. Näillä retkillä samoin tuin joulukuusijuhlassa omat
lapsetkin saaneet olla osallisena ohjelman suorituksessa.
Jhdistyksen muroilla tilattiin wiime wuonna samoin kuin edellisinäkin
30 muosikertaa Pyhäkoululehtiä, jotka jaettiin ilmaiseksi opettajille sekä 400
ro. k. Lasten Pyhäk. lehteä, joita oppilaat saimat 10 p. rouosikerran. Myöskin Raamatutta, Uusia Testamenttia ja Pyhäk. laulukirjoja oroat oppilaat
saaneet yhd. toimesta ostaa jotensakin halivalla hinnalla.

semme

Pyhäk. yhd. Vuosikokouksessa Waasassa käroi Pyhäk. opettaja Neiti
jolle yhdistys antoi 40 mk. suuruisen matkarahan.
Henrikson,
H.
Vuoden kuluessa on yhdistykseen liittynyt 31 uutta jäsentä. Eronnut
on 13 jäsentä, joten yhd. jäsenkulu on nykyisin 215. Niistä on 51 wakituista ja 164 muosijäseniä.
Johtokunta on roiime rouonna kokoontunut 4 kertaa. Siihen oroat
kuuluneet kaikki seurakuntamme papit, Lehtori Kantele sekä 6 pyhäk. opettajaa.
Näistä on toiminut esimiehenä Pastori I. I. Mustakallio, roaraesimiehenä
Past. M. Katawisto, rahastonhoitajana neiti M. Aschan, kirjastonhoitajana
neiti D. Stenius ja kirjurina allekirjoittanut.

Herra siunatkoon sen Vähäisen Sanan

on pyhäkoulujen kautta tehnyt.

kylroön, minkä yhdistyksemme

lida Vepsäläinen.

<
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Tili Kuopion kaupungin Pyhäkouluyhdistyksen waroista w. 1909.
MaZtaamaa:

Wastattawaa
Säästöä edelliseltä w:lta
884:62
434:91
Wuoden tulot
44:91
Wuoden korko
Summa 1364:44
.

Vuoden menot
Säästöä tulemaan wuoteen

493: 26
871:18

Summa

1.364:44

Luettu ja hywäksytty Kuopion kaupungin pyhäkouluyhdistyksen
Kuopiossa 31 p:nä tammik. 1919.

wuosi

kokouksessa

loh. I. Mustakallio
yhdistyksen puheenjohtajll.

XIII.
Eräjärwen paikallispyhäkouluyhdistyksen
neltä toimintamuodelta 1999.

muosikertamus

sen

wiiden-

,Kristuksen rakkaus waatii meitä."

Tämä apostolin tunnustus toimiessaan Jumalan maltakunnan asioilla
on ollut meitäkin kuluneen muoden aikana muistuttamassa ja elähyttämässä
kalliissa pyhäkoulutyössämme. Jos mikään, niin ainakin pyhäkoulutyö on
rakkauden työtä. Ellei Kristuksen rakkaus ole meitä siinä kannattamassa,
kyllä pian wäsyisimme ja heittäisimme sikseen koko asian. Mutta Hän rakasti
meitä ensin. Ja joka ei tahdo Hänestä oppia tätä rakkautta, ei olla Hänen
oppilaanaan, jättää pian pyhäkoulutyön, jos hän onkin siihen ryhtynyt.
Mutta missä itse on menty rakkauden lähteestä ammentamaan, silloin ei
woitane pyhäkoulutyötä ummessa silmin katsella, onhan siinä niin paljon
eloa korjattawana, waan kannatetaan, suositetaan, tahdotaan senkin kautta
herättää, ylläpitää ja kaswattaa ..kansassa kaswawassa" Herran pelkoa, sillä
pitäneehän kai wieläkin paikkansa: minkä nuorena oppii
wanhanakin niuistaa. Ja työ, mikä tehdään Herrassa, ei turhaan raukea. Sanoohan Jeesus:
joka holhoo lapsen minun nimeeni, hän holhoo minun.
Seurakuntamme on nyt jaettuna 16 eri pyhäkoulupiiriin, joissa opettajina on toiminut 24 henkilöä, joista puolet naisia, joukossa useita nuorempiakin. Kautta seurakunnan Voidaankin jo pyhäkoulua pitää ja onkin olluc
toimessa toisin paikoin hywin ahkerasti, jopa 49 eri pyhänä. Lapsia on
käynyt kouluissa lähes 259, joista monet kumminkin epäsäännöllisesti. Aykerimmille lahjoitettiin jouluksi 118 kappaletta Lasten Pyhäkoululehden Joulunumeroa. Allekirjoittanut on Vuoden aikana tarkastanut 9 pyhäkoulua, pitä-

sen
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sen jälestä hartanshetken kussakin paikassa sekä lopuksi kannettu kolehtia
seurakunnan pyhäkoulukirjastolle, jolle myös lukuisissa tilaisuuksissakin on kolehtiä koottu. Kuten ennenkin, on opettajien kanssa nytkin pidetty harjoitus»
kokouksia kuukauden ensi pyhänä.
Kerätyillä kolehtiwaroilla on opettajain luettawaksi ja kehitykseksi tilattu
14 wuosikertaa Pyhäkoululehteä Lasten lehdellä. Pyyäkoulukirjastoa on täydennetty 12 kappaleella tekstin selitystä roarten käsittäwää kirjallisuutta.
Tuloja on yhdistyksellä ollut yhteensä 56 mk. 21 penniä, johon edellisen
wuoden säästö 16 mk. 27 pniä on luettu, ja menoja 51 mk. 75 penniä,
joten säästö wuodelle 1910 tekee 4 mk. 46 penniä. ..Ihminen kyntää ja
kylmää, mutta Jumala sadon antaa". Tässä mielessä lähdemme Herran
nimessä Hänen wiinimäessään työtätekemään alkaneenakin wuotena.
nyt

Eräjärwellä tammikuun 29 p. 1910.

yhdistyksen puolesta:
K. O. Laurila
pastori.

XIV.
Alaan paikallis Pyhäkouluyhdistyksen toimintakertomus wuodelta 1909.
Taaskin on yksi yhdistyksen toimintamuosista päättynyt, josta taimaalliselle Isällemme kiitos, että hän on meitä wiime kuluneena wuotena

armollisesti suojellut
kiskoisuuttamme.

ja marjellut, ja kärsinyt meidän

hitauttamme

ja kylmä-

Niin tärkeää kuin pyhäkoulutyö onkin työskenteleminen tuolla

Herran

wiinimäessä, hellästi hoitaen noita hentoja taimia. Ikäwä kyllä, useat, wihollisen heittämien rikkaruohojen waltaamina, owat wähällä lakastua ja useat
meistäkin omat unhoittaneet ja laiminlyöneet tehtäwänsä. 'Tämän käsittäessämme, ja jos Jeesuksemme käsky Pietarille „Ruoki minun karitsojani" loh. Ewank.

21:15, joka kuuluu yhtähywin meillekin, on saanut maittaa meidät: niin
kyllä me silloin Jeesuksen käskyä totellen lähtisimme innolla tekemään työtä
siinä
Herran wiinimäkeä, johonka meidän Pyhäkouluyhdistyksemme
kuuluu.
Hiljaista ja waatimatonta on yhdistyksemme toiminta ollut kuluneena wuotenä. yhdistyksemme johtokuntaan kuluneena wuotena owat kuuluneet: Mimmi
Lehto, kirkkoh. rwa.. K. Wicksten puutarh. rma., I. Holsti kuljettajan rwa.,
Miina Arola, Arolan emäntä, A. Huhtanen kiwenhakkaaja. sekä A. Huhtasen
kesällä Akaasia pois muutettua malittiin hänen sijaiseksensa W. Salmi jalk.
työntek., O. Peltomäki rakentaja, joka myös on ollut waraesimiehenä, A. lärwelä tilallinen, joka myös on toiminut yhd. kirjurina, maan hänen elämänsä
langan katkaisi tayaturmainen kuolema wiime syksynä, siirtäen hänen sielunsa

osassa
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iankaikkisuuden

majoihin.

uskollisen työntekiänsä.
Yhdistyksemme

Hänessä

menetti Akaan Pyhäkouluyhdistys yhden

rauhassa wäsynyt matkamies!
itseoikeutettuna jäsenenä, sekä esimiehenä on
Lemätköön

toimimit

kirkkoherranlme Juho Lehto, rahastonhoitajana L. Selin puuseppä, tilintarkastajat omat olleet: Mimmi Lehto kirkkoh, rma, K. Wicksten puutarh. rwa.

kuukausikokouksia on pidetty joitakuita, muutamia pyhä»
kirkkoherramme tehnyt.
koulutarkastuksia
Pyhäkoulupiiriä on kunnassamme 14, joista ainoastaan 7:sfä piirissä
on jotakuinkin säännöllisesti pidetty pyhäkoulua, joista jonkun piirin koulutoiminta hywinkin wirkeää. Toisissa piireissä joissa pyhäkoulu saa nukkua,
ei saata olla oikein selwillä Jeesuksen käsky Pietarille „Ruoki minun karitsosani", kuin myös toisissa piireissä taas on aikamme hurmahenki saanut opettajia pois temmatuksi tärkeästä pyhäkoulutyöstä, työskentelewissä kouluissa
on opettajia 9. ja lapsia 90—100 ruaiheilla.
Yhdistyksen

on

Yhdistyksellämme on nykyään kirjallisuutta, 14 piiriin on jaettuna kaikkien 3:n rouosik. sunnunt. koul. oppaat. Koraali wirsik. Käsikirj. päiwäkirja
sekä kymmeneen"pi>riin 1 kappale Raamatullista kuwateosta kuhunkin.
Varastossa on yhdistyksellä kirjallisuutta. Sääntökirjoja 70 kpl. Käsikirjoja 11 kpl.
yhteydessä lasten juhlaa ruiePyhäkouluyhdistyksen kesäjuhlaa sekä
tetttiin syysk. 26 p. Aam. päiw. oli juhlajumalanpalwelus kirkossa, jossa
juhlasaarnan piti Suomen Pyhäkouluyhdistyksen lähettiläs Wilkkuna. Iltapuolella siirryttiin Suomalaisen
pirtille, jossa jatkettiin juhlimista. Siellä
hywin eläwästi ja rdoimakkaasti puhui sekä aikuisille että lapsille P. Wilkkuna, sekä kansak. opett. K. W. Hawerinen y m.
on pidetty Nahkialan,- Riisikkalan
Pienempiä
Warraniemen piireissä, joissa on puhuneet oma kirkkoherramme Juha Lehto,
kansak, opett. K. N. Hawerinen, yht. koul. johtaja Suwanto y. m.
Yhdist. rahallinen tila näyttää ulikirjan mukaan tuloa 15: 45, menoja
23 mk. Yhdist. raharoarat Smk. 97:33 p.
Siunatkoon taiwaallinen auttajamme kallista pyhäkoulutuinta sekä meillä
että koko Suomessamme. Kiitos olkoon Herran.
Akaa maaliskuun 1 p. 1910.

sen

seuran

Jhdistykfen puolesta:

O. Peltomäki.

XV.
Kertomus Urjalan pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta ro. 1909.
Vaatimaton ja hiljainen on yhdistyksen toiminta ollut kuluneenakin
jäseninä olleet.
wuonna, melkein yksinomaan pyhäkouluopettajat omat
Mutta suolana ja Valkeutensa
sittenkin kaikessa heikkoudessaan maikuttaa
paikkakunnalla. Ia lumalbta on suuresti ylistettäwä, että hänellä tälläkin
paikkakunnalla on pieni laumansa tänäkin luopumuksen aikana, ..pikkuinen
•

se

sen
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lauma", joka Jeesusta feuraaa. ja joka tahtoo koota uusia jäseniä, pieniä
karitsoita laumaan, jottei peto saisi heitä raadella.
Säännöllisiä pyhäkouluopettajain harjoituskokouksia on pidetty joka
kuukauden ensi sunnuntaina, kylmänä aikana sakaristossa, kesäisin kirkossa.
Oppilaina tilaisuudessa omat olleet kirkonkylän pyhäkoululapset. Valittaa
waan täytyy, että osittain pitkien matkojen tähden osittain welttoudesta eiwät
kaikki pyhäkouluopettajat käytä tilaisuutta hywäkseen. Samoja kaswoja aina
waan näissä herttaisissa kokouksissa näkee.
Pyhäkouluja on ollut toiminnassa 34, joissa 75 opettajaa. Oppilaitten
lukumäärä hywin waihdellut. Muutannssa kouluissa olleet säännöllisiä. Lukumäärä noin 900.
Mdistyksen puheenjohtajana ja kirjastonhoitajana on ollut kirkkoherra
Borg. Rahastonhoitajana ja kirjurina pastori Kalke.
Tilit tarkastettuina osoittamat: tuloa 132:32 pniä, menoa 35 mk.
Säästöä wuodelle 1910 97 mk. 32 pniä.
Urjalassa. 31. 1. 1910.

Johtokunnan puolesta:
N. 23

XIV.

Metsämaan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1909.
Pienokaisten johdattamisessa Mapahtajan tykö on yhdistyksemme
1909 toiminut entiseen tapaansa.
Seurakunnassa on ollut toiminnassa 5 pyhäkoulua kunakin pyhänä
Kertomus

w.

toukokuun alusta lokakuun loppuun.
Opettajina on niissä toiminut 4 mies- ja 8 naishenkilöä ja oppilaita
oli kaikkiaan 162, joista useimmat kämimät koulussa säännöllisesti.
Papiston puolesta pidettiin kouluissa tarkastuksia ja opettajain kehitykseksi opettajain kokouksia. Kirkossa pidettiin myös yhdistyksen toimesta muutamia lastenjumalanpalweluksia.
Vuosijuhla pidettiin syyskunn 12 pnä, jossa oli juhlapuhujana Rowasti
I. K. Mäkinen Alastarosta. Juhla alotetiiin kirkossa ja jatkettiin sitä iltapäiwällä ulkona, jossa pidettiin useita hartauspuheita, laulettiin hengellisiä
lauluja, pidettiin pyhäkoulua, myytiin pyhäkoulukirjallisuutta y. m.
Jhdistyksen hyroäksi toimii edelleen ompeluseura.
Wiime tilinpäätöksessä teki rahaston säästö 246 markkaa 41 p:iä.
Jhdistytfen puolesta:
W. Kalpio.

24
XVII.

Ruokolahden

Pyhäkouluyhdistys m:\ta 1909.

Pyhäkoulu-paikallisyhdistyksen Vuosikertomus wuodelta 1909 suunnattu
k. paikallisyhdistyksen Vuosikokouksessa kirkkoherran kansliassa Ruokolahdella tammikuun 15 päiwä 1910.
Myönnettiin tiliwapaus Pastori O. 28. Paimiolle. Seurakunnassa
on pyhäkouluja 64, opettajia 134 ja oppilaita 1099. Valitsematta toimikunnassa on ollut seurakunnan papisto, ja malittuna: Joonas Halonen,
Matti Peltonen, Juho Sikiö. Pietari Keltanen, Matti Kokkonen ja Matti
Wiikko, joista oliwat: puheenjohtajana Rowasti 2. Auren. rahaston ja kir»
jaston hoitajana Pastori O. W. Päiwiö ja kirjurina Matti Wilkko. jotka
kaikki uudelleen walittiin
wuodeksi 1910. Harjoituskokouksia
on kirkolla pidetty 5. joissa oli johtamassa seurakunnan pappi, syrjäkylissä
oli myöskin 5, joissa oli johtamassa p. k. opettaja ja useimmin kaksikin. Oman
yhdistyksen toimikunnan säädännön johdosta pyhäkoulujuhla pidettiin helmikuun 14 päiroä Kuopiolan kylässä ja kesällä oli pyhäkoulujuhla kirkolla Pyhäkouluyhdistyksen yliasiamiehen säätämisen johdosta.
Rahawarain ja kirjaston tila tilintarkastajain tiedonannon mukaan:
Rahasäästö edelliseltä wuodelta 1908 Smk. 69:38. Tuloja tiliwuodelta 1909 Smk. 79: 61. Menoja tiliwuodelta 1909 Smk. 30: 80. Jäännös säästöön tiliwuodelta 1909 Smk. 109:19. Kirjaston armo rahaan
m. 1909 Smk. 534: 10. Yhdistyksen omaisuus yhteisen w. 1909 5mk..643: 29

P.

samaan asemaan

Oskar Auren.

Matti Wilkko.

Puheenjohtaja.

Kirjuri.

XVIII.
Kertomus Wilppulan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m:lta 1909.
Waikkakin toimintamme on ollut laimeata on pienoinen yhdistyksemnie
kuluneenakin wuonna hiljaisuudessa koettanut toimia kalliin tehtäwänsä hywäksi. Heikkoja omat omat woimamme, mutta taimaallinen Isä wäkewyytemme. Päätämme kolmannen toimintawuotemme toiwoen, että Herra siunaisi heikkoudessakin tehdyn työn.
Yhdistykseemme on kuluneena wuotena kuulunut 43 jäsentä.
Yhdistyksen puheenjohtajana on ollut pastori I. L. Leppänen,
sihteerinä allekirjottanut ja rahastonhoitajana seppä M. Rautanen.
Pyhäkouluja on ollut toimessa 7, 14 opettajan johdolla ja niissä
lapsia noin 165.
Opettajain harjotuskokoutsia on pidetty 10 kertaa. Toimikunta on ko-

sen

kountunut samoihin tilaisuuksiin.
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Juhlia on ollut, paitsi wuosijuhlaa 7 pnä kesäkuuta, kouluilla pide»
tyistä tarkastustilaisuuksista muodostuneet pikkujuhlat n. m.
ja joulujuhlat, joita kullakin koululla wietettiin.
Ihdistyksen rahastossa on ollut tuloja wiime wuoden säästö lukuun
otettuna Smk. 66:86 ja menoja Smk. 23:40. Säästö tulemaan muoteen
Smk. 43: 96:
Vilppulassa, 13 pnä huhtik. 1910.

s.

yhdistyksen puolesta:

Kaarlo Rautanen,
sihteeri.

XIX.
Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wuodelta 1909.
Menkää te myös minun wiinimäkeeni (Mat. 20: 7), kuuluu Herramme
Jeesuksen kehotus myös pyhäkouluopettajille. Pyhäkoulutyö on hengellistä
wiinimäen työtä. Tähän wiinimäkeen omat lapset kasteessa taimina istutetut
ja näitä taimia tulee opettajain hengen kasteella kastella ja antaa niille taimaallisen walon ja lämmön Vanhurskauden auringosta Jeesuksesta paistaa,
että ne kasmaisimat Herralle ja wibdoin hedelmän hänelle tuottaisiwat.
Tässä wiinitarhan työssä on myös rikkaruohojen kitkemistä, wartioimista ja
aitaamista, että pahennukset ja wahingot estettäisiin.
Tässä tärkeässä työssä on yhdistyksemmekin työmiehet pyytäneet kuluneen wuoden ajalla toimia. Herra heikonkin työn siunatkoon ja antakoon
armostansa anteeksi moninaiset wiat ja puutteellisuudet!
Yhdistyksen esimiehenä on toiminut seurakunnan kirkkoherra, romasti
K. S. Olsson.
Wuoden alussa siirtyi asianomaisen määräyksen kautta pois seuratunnasta yhdistyksen perustaja ja
innokas sihteeri, pastori Oskari Aarnio.
Jumala siunatkoon hänen roaikutuksensa yhdistyksen piirissä! Kiitollisuudella
yhdistys häntä ja hänen
muistelee.
Sihteerinä ja rahastonhoitajana on sittemmin toiminut allekirjoittanut
Hyttinen.
Opettajain harjoituskokouksia on pidetty säännöllisesti joka kuukauden
wiimeisenä sunnuntaina, paitsi toisena joulupäiwänä, jolloin pidettiin kirkonkylän pyhäkoululasten joulukuusijuhla.
Melkein kaikki pyhäkoulut tarkastettiin wuoden kuluessa kerran.
Vuosijuhla wietettiin seitsemäntenä sunnuntaina Kolminaisuuden päiwästä maihtelewalla ohjelmalla, johon kuului puheita, laulua, runonlausuntoa y. m.
Yhdistyksen jäsenluku on ennallaan; omaisuus kirjoissa samoin. Rahawaroja ei edelliseltä wuodelta jäänyt.

Räisälän

sen
roumaansa
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Wuoden

kuluessa

on yhdistyksellä ollut tuloja:

Kolehteja
Jäsenmaksuja

Kuulutuksien

'•

julistamisesta

.

.

.

7:40
4:
3: 60

Yhteensä 15:

Menoja ei ole ollut yhtään.
Allekirjoittaneen Hyttisen kesällä ja syksyllä piispantarkastuksilla ollessa,
toimi hänen sijassaan kesällä Wiipurin suomalaisen klassillisen lyseon uskonnon lehtori, jumaluusopin kandidaatti F. P. Oinonen ja syksyllä pastori
Toiwo Pakarinen. Kiitos heille toiminnastaan!
Pyhäkouluja on ollut toimimassa melkein kaikissa seurakunnan kyläniistä pari kolmekin koulua.
lukutunnissa ja
Pyhäkouluja oli toimimassa koko seurakunnassa yhteensä 30. Opettajiksi oli määrätty 44 miestä ja 33 naista, yhteensä 77 henkilöä.
Lapsia näissä kouluissa on käynyt noin 450.
Koulut omat toimineet parastaan lukukausien aikana, maikka wälttämätöntä olisi, että tätä lasten hartaushetkeä pidettäisiin ympäri wuoden.
Pääosana pyhäkoulunpidossa onkin ollut sunnuntain ewankeliumitekstin
tai mähemmässä määrässä käyselitys, miltta on myös joko
tetty läksyjä katkismuksesta, raamatunhistoriasta ja Virsikirjasta lapsille.
Paitsi wirsikirjan mirsiä on myös Keihasen Pyhäkoulun laulukirjan lauluja
laulettu.
Joskin on harrastusta ja ahkeruutta pyhäkoulutoiminnan alalla ollut
huomattawissa sekä opettajiin että lapsiin nähden, on toiselta puolen aihetta
walittaa sitäkin, että ajan kielteisen ja aineellisuuteen kääntyneen hengen wai°
kutuisesta on pyhäkoulutyö mennyt alaspäin. Onpa ollut eräs kylänlukukunta ja sitäpaitsi erinäisiä kylänosia toisissakin lukutunnissa, joissa ei opettajain puutteen tähden pyhäkoulua ollut toiminnassa ja monet pyhäkoulut
owat toimineet laimeasti.
Räisälässä tammik. 30 p. 1910.
Petla Hyttinen.

monessa

suuremmassa

XX.

Vuosikertomus

Minnasta w. 1909.

Kangasalan

samaan

seurakunnan Pyhäkouluyhdistyksen toi-

Yhdistys on toiminut
suuntaan kuin edellisenä wuotena. Pääon pantu opettajain kehittämiseen pyhäkoulutyöhön. Kuukausittain
on kokoonnuttu harjoituskokouksiin. joissa opettajat muorotellen owat esiintyneet tekstin selittäjinä lapsille, katekisatsiooneja on aina seurannut kritiikki.
Kokouksissa on keskusteltu myös yhdistyksen toiminnasta yleensä.
On koetettu leroittää aatetta mustaamaa kirjallisuutta. Kuluneen wuoden aikana yhdistyksen toimesta lemisi 41 wuosik. Pyhäkoululehteä ja 32
paino
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Lasien lehteä. Koko seurakunnassa oli yhteensä 52 pnhäkouluopettajaa, joista suurin
ei ollut liittynyt yhdistykseen. Oppilasmäärä oli 430.
Ihöistyksen toimikuntaan kuuluiwat paitsi seurakunnan papistoa, romastin rouwa Hulda Wallenius sihteerinä, tirehtöörin rouma Minna Thule,
emäntä Ulrika loutsiniemi, nimismiehen rma Lilli Häyrynen, diakonissa Alli
Räty ja emäntä Kustaama Ranta, Varajäseninä maanmiljelijä Efraini Mart»
tila, opettaja Aleksandra Salmi ja työmies Heikki Ranta, puheenjohtajana oli
pastori Usko Tuhkanen, rahastonhoitajana oli yhdistyksen sihteeri.
Vuosikokous pidettiin joulukuun 26 pnä.
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Kangasalan Pyhäkouluyhdistyksen puolesta:

Usko Tuhkanen.
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Tili Kangasalan seurakunnan Pyhäkouluyhdistyksen waroista
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Kangasalla jouluf. 26 p:nä 1909.

Hulda Wallenius.

XXI.
Iywäskylän kaupungin Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. ,1909.
Pyhäkouluja on wuoden kuluessa ollut roaikuttamassa 7 koulua, joista
yksi koulu myöskin loma-aikoina. Kouluissa on oppilaita kussakin 20—50.
Korkein oppilasmäärä noin 240 yhteensä kaikissa kouluissa.
Pyhäkouluopettajien harjoituskokouksia on pidettn säännöllisesti joka wiikko.
Lasten pyhäkoulujuhlaa pidettiin joulukuun 13 p:nä.
Ensimäisenä Adwenttina on sitäpaitsi wuosittain wietetty erityistä lasten jumalanpalwelusta.
Jhdistyksessä on neljänkymmeneen maksamaa jäsentä. Johtokuntaan
kuuluu seurakunnassa löytymää opettajistoa ja papistoa.
Iywäskylässä 11 pmä Huhtikuuta 1910.
Konr. Wanne.

K:hrn°n.
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XXII.
kertomus Nautjärwen Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta niinä 1909.
tapaan
Rautjärmen pyhäkoulu on Jumalan awulla toiminut
kuuluneet
allekirjoittanut
puToimikuntaan
omat
kuin edellisinäkin wuosina.
heenjohtaja kirkkoherra Kaarlo Rantanen,'Varapuheenjohtaja kanttori Johan
Leinonen sekä muina jäseninä talollinen Eero Roiha, Juho Pohjalainen. Pietari Pulkkinen, kiwityömies Antti Partinen ja emännät Riitta Häyha ja
Katri Pajari.
Pyhäkouluopettajien harjoituskokouksia on pidetty joka kuukauden ensimaisena sunnuntaina ja keskustelukokouksia jokaisena ehtoollissunnuntain edellisenä lauantaina.
Pyhäkouluja on ollut 47 ja on niissä toiminut 83 miesopettajaa ja 61
naisopettajaa, sekä ilolla sopii mainita että lapset hywin runsaslukuisina ja
ahkeraan omat käyneet näissä tilaisuuksissa.
Kesäkuun 27 pmä pidettiin kirkossa paikallisyhdistyksen kesäjuhla, jossa
alttaripalweluksen ja juhlasaarnan piti pastori T. Hulkkonen ja jossa tilaisuudessa myöskin koottiin kolehti Suomen Ero. Luterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen hywäksi.
Rahawaroja on täkäläisellä pyhäkouluyhdistyksellä säästönä edelliseltä
muodelta Smk. 67:
Rautjärwellä 20 p. huhtik. 1910.

samaan

—.

Kaarlo Rantanen.

XXIII.
Korpiselän Pyhäkouluyhdistys w. 1909.
Tämä wuosi on tämän Pyhäkouluyhdistyksen ensimäinen elinwuosi.
Vhdistys perustettiin wuoden alkupuolella ja heti päätti
pyrkiä paikallisyhdistykseksi Suomen Emankelis-Lutherilaiseen Pyhäkouluyhdistykseen, mikä
toimo toteutuikin 16/ 1909, jolloin yhdistyksen säännöt saiwat asianomaisen

se

wahruistuksen.

s

Yhdistyksessä on ollut 6 mäkinaista ja 33 wuosijäsentä. Yhdistyksen
johtokuntaan on kuulunut sääntöjen määräämänä puheenjohtajana rukoushuonekunnan pastori Oskari Aarnio, walittuina jäseninä: Lyydi Pirinen,
Maria Suwanto, Hilma Määttänen, Aatami Kiiski, Otto Kiiski sekä warajäseninä: Tyyne Aarnio, Jooseppi Suwanto ja Heikki Määttänen. Rahastonhoitajana on toiminut Oskari Aarnio ja tilientarkastajina Matti Kettunen ja
Wilho Pyykkönen.
Tuloja on yhdistyksellä ollut: jäsenmaksuja mäkinaisilta jäseniltä 30:
muosijäseniltä 8: 25, lahjoja 2: 60, yhteensä 40: 85. Menoja on ollut 10:
yhdistys on nimittäin opettajille lainattamiksi ostanut 10 kpl. Ingman'in
„Johdatuksia". Rahaa on siis yhdistyksellä säästössä 30: 85.
—,
—,
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Mdistyksen toiminta on ollut pyhäkoulujen perustamista ja niiden tn=
kemista opettajain kehittämisen ja koulujen tarkastamisen kautta. Koulu on
saatli käyntiin Kirkonkylässä, Hominruaarassa, Nälkäahossa, Saarnisissa ja
Hoitolassa, jossa luterilaisia lapsia on kaikkein enimmän, mutta pyhäkoulutyö
hywin heikkoa. Koikarissa ja Äkläjärmellä ei ponnistuksista huolimatta ole
pyhäkoulua saatu käyntiin osaksi luterilaisten wähälukuisuuden tähden,
sijaan on toiwoa että sielläkin rumetaan lapsille pyhäsin meisuun ja rukouksen
ohella lukemaan juuri ilmestywiä Wallin ja Walleniuksen Pyhäkoululasten
saarnoja. Kouluissa on kaikkiaan käynyt 90 lasta, yksi kolmasosa wahemmän
säännöllisesti. Läksyä ei ole muuta annettu kuin kouluissa opetettu muistowärsy. Laulukirjana on enimmäkseen käytetty Keihäsen Pyhäkoulun Laulukirjaa, joka sisältäen laulujen ohella rikkaan walikoiman lapsille sopimia kirkallisia wirsia, on marsin termeellinen laulukirja täällä luterilaisuuden rajamailla, missä kirkollista tietoisuutta ei ole juuri nimeksikään ja jossa ihanien
wirsiemme käyttö, niinkuin muuallakin nykyaikana, tahdotaan supistaa yksinomaan kirkon seinien sisäpuolelle. Opettajia on ollut 15, mutta kaikki eiwät
ole sanottawasti toimineet. Kaikki koulut on muoden kuluessa tarkastettu.
Kesällä pantiin kirkossa toimeen rikasohjelmainen lastenjuhla ja jouluaikana pidettiin joka koulussa kuusijuhla, jossa jokaiselle lapselle annettiin yksityisten lahjoilla hankittu Lasten Pyhäkoululehden Joulunumero; Vuosikokouksen
yhteydessä taimella pidettiin myös lastenjuhla. Harjoituskokouksia opettajien
kehittämiseksi on Kirkonkylän pyhäkoulun yhteydessä pidetty aina kuukauden
wiimeisenä sunnuntaina ja huomattamasti on näissä harjoituskokouksissa ahkerasti käyneillä opettajilla parempi opettamistaito kuin toisilla. Pitkät matkat ja harrastuksen puute omat kuitenkin maikuttaneet sen, että moni opettaja
on jäänyt pois harjoituskokouksista, mikä taas muutaman kerran on aiheuttanut koko harjoituskokouksen pitämättä jäämisen Vahingoksi pyhäkoulutyön
edistymiselle.
Heikkoa on yhdistyksemme näin alotettu työ ollut ja mannaan kaikki
yhdistyksessä toimineet tuntemat itsensä heikoiksi ja huonoiksi työaseiksi niin
kalliiseen ja tärkeään työhön kuin pyhäkoulutyö on. Mutta lupaapa Jumala
olla heikoissa wäkewä ja siihen lupaukseen nojaten mekin uskomme että mielä
Jumala on paljonkin siunausta yhdistyksemme kautta tälle raukalle rajaseudulle saattama.
Korpiselällä 30 p:nä tammik. 1910.
Oskari Aarnio

sen

xxiv.
Kertomus Pyhäkoulutoimesta Kuorehweilellii m. 1909.
Kun allekirjoittanut ainoastaan satunnaisesti mähemtnän aikaa on hoitanut kirkkoherran wirkaa Kuorehwedellä, moin antaa ilmoituksia pyhäkoulutoimesta täällä ainoastaan
mukaan, mitä olen muilta kuullut. Wiime
syksynä eräässä kokouksessa annettujen ilmoitusten mukaan oli täällä silloin

sen
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pyhäkouluja 8, opettajia niissä 12 ja oppilaita 114. Lasten jumalanpalmeluksia ja opettajain kokouksia on toisinaan pidetty, mutta on aikaisemmin ha*
waittu ensimmäinen innostus suuresti laimentunut. Nuoret opettajat tahtomat wäsyä pian siihen toimeen, jollei palama rakkaus lasten Istämään Jeesukseen
heitä kiihoittaa. Herra saakoon rakkautensa tulella päästä yhä
enemmän heidän sydämeensä!
iluorehwedcllä 16 p. Huhtikuuta 1910.

saa

I. Wirtanen.

Längelmäen

tirkloherra.

XXV.
Waltjärwen seurakunnan pyhäkouluyhdistyksen wuosikertomus m. 1909.
Sääntöjensä mukaisesti on pyhäkouluyhdistys hiljaisuudessa toiminut
yllä mainittunakin wuotena, jonka kuluessa on seurakunnassa ollut 40
nuntaikoulua ja niissä yhteensä 111 opettajaa eli 78 miestä ja 33 naista.
Kaikki opettajiksi määrätyt eiwät kuitenkaan ole säännöllisesti erityisistä syistä
pyhäkoulutyöhön. Samoin on ollut lastenkin laita, joita ei ole
ottaneet
käynyt kuin noin 300, kun ei oteta lukuun kansapyhäkouluissa
säännöllisesti
koululapsia, jotka toisin paikoin käymät pyhäkouluissakin, toisin paikoin ei juuri
ei myöskään ole laskettu niitä
nimeksikään. Jlempänä mainittuun
lapsia, jotka owat kouluissa käyneet harwemmin kuin kymmenkunta kertaa.
Kesäaikana ei ole pyhäkoulua säännöllisesti pidetty läheskään yleiseen,
johon osaltaan lienee syynä koulu-nimi. Pyrkimyksenä kumminkin on ollut
saada pyhäkoulut toimimaan säännöllisesti ympäri wuoden jokaisessa piirissä.
Wiime kesänä pani yhdistys toimeen rotin lasten juhlaa seurakunnan
sangen runsaasti wanhempaakin wäkeä, jota
eri kulmilla. Niihin otti
muutoin käy tamallisesti lasten hartaushetkissä sangen imihän. Lasten juhlissa, joissa oli opetuspuolikin edustettuna hartauspuheiden ja esitelmien ohella,
esiintyiwät lapsetkin lausujina, pikkukertomusten kertojina ja laulajina. Pyhäkoulutoiminnalle näyttämät ne elwyttäwiltä ja asian harrastusta herättäwiltä.
Jhdistys on pitänyt harjoituskokouksia opettajille talmisena aikana joka
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina, mutta paljon opettajia on niistä useimmiten ollut poissa.
Esimiehenä on toiminut allekirjoitanut kirkkoherra Reijonen ja maraesimiehenä talollinen Tahwo Miettinen. Pöytäkirjuriksi ja rahastonhoitajaksi
muotta,
malittu kanttori A. Aarnio on ollut paikkakunnalta poissa
jonka muoksi neiti H. Paimo on toimittanut hänen tehtäwiään. Harjoituskokouksiin on sääntöjen mukaan malittu aina kerrakseen eri puheenjohtaja, joka
järjestys ci tunnu aiwan käytännölliseltä.
Seurakunnan suostumuksella on muoden kuluessa pyhäkouluyhdistys saanut Keisarillisen Suomen Senaatin luwan siirtää wuosina 1910 ja 1911
Walkjarwen miinirahastosta kumpuisenakin wuotena 500 Smk. kirjojen hankkimiseksi pyhäkouluopettajien kehittämistä warten. Omilla, kokoamillaan ma-

sun-

osaa

summaan

osaa

suuren osan
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rotUct on yhdistys jo saanutkin perustetuksi pienen kirjastanalun, josta opettajat saamat lainata kirjoja edistyätseen toimessaan.
Varsinainen pyhäkouluyhdistyksen jäsenluku on wielä pieni, koska ei ole
kuin 2 perustajaa ja 49 wuosijäsentä jäsenmaksunsa suorittaneita. Pienillä
woimilla ei tietysti suuria ja näkymiä jälkiä aikaan saada, mutta, woihan
Herra siunata Vähäisenkin siemenen. Siinä uskossa ja toimossa luo yhdistys

katseensa tulewaisuuteen.

Ihdistyksellä on nykyisin waroja:
Postisäästöpankissa
Kirjoissa

Käteisenä rahana
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Smk.
„

/i2 1909

...

Menot owal olleet kaikkiaan Smk. 59: 50
Walkjärmellä 8 pnä tammikuuta 1910.

„

1: 30
59: 40

17: 93

Juho

Reijonen.

Suomen Co. luterilaisen

Pyhäkouluyhdistyksen
toiminnasta v. 1910.

Hämeenlinna,
Suomalainen kirjapaino 0.-y. 191 l.

Pyhäkoulu ja pyhäkoulutyön elvyttäminen.
Pyhäkoulutyö perustuu nimenomaan Herramme, kruunatun Ku»
ninkaamme nimenomaiseen tahtoon ja käskyyn. Pyhäkoulutyön tar»
toituksena on nimittäin ollut ja on, kuten tiedämme, auttaa kristiljäseniä täyttämään
lista seurakuntaa ja
tuhansia koteja ja
ja toteuttamaan juuri tuota
Mestarimme käskyä: „Ruoti
karit soj a n i!" Pyhäkoulu on pyytänyt ja pyytää sytytetyin
kynttilöin etsiä ja Herran luokse koota sekä Herran luona säilyttää
hänen pieniä, kallisarwoisia penninkejään, etfeiwät ne hukkuisi synnin tomun ja mudan alle. Se on pyytänyt ja pyytää olla seurakunnan toimimana walikappaleena, käsiwartena auttamassa lapsia Jeesuksen, heidän paraan, ylimmän ystäwänsä luo ja seurakunnan suuna
puhumassa pienoisille Herran tahdosta ja Herran rakkaudesta sekä
siten walikappaleena, jonka awulla käytännössä woisi toteuttaa tuo
Wapahtajan kehoitus: „Antakaat lasten olla älkääkä estäkö niitä tulemasta minun tyköni, sillä sellaisten on taiwaan waltakunta". Tässä
tarkoituksessa on pyytänyt ja pyytää pyhäkoulu pyhäpäiwin, Herran
päiwinä koota kaikkialla kautta koko ewankeelisen kristikunnan lapsukaista heitä Marten muodostettuihin ja heidän kehitysastettaan ja kä»
sityskantaansa wastaawiin hartaustilaisuuksiin, n. s. lasten jumalan»
palweluksiin, jakaakseen heille lahjoja Jumalan suuresta aarre-aitasta
ja johtaakseen heitä Herran Jeesuksen luo yhteisen sanan tutkimisen,
rukouksen 'ja laulun kautta. Erikoismerkityksessä on pyhäkoulu ra amattukoulu, jopa siinä määrässä, että, kuten täydellä syyllä
on huomautettu, siksi muut eiwät koskaan siinä määrin tule. PyhäkoUlu wie lapsia raamattuun ja raamatun kautta raamatun Kristuksen luo. Ja on luonnollista, että pyhäkoululasten raamattulou»
luna ja lasten jumalanpalmeluksena tasmattaa lapsia raamatun
rakastajiksi ja käyttäjiksi sekä kirkossakäwiöiksi ja seurakunnan elämiksi
jäseniksi.
Näin suorittaa pyhäkoulu hiljaisuudessa mitä tärkeintä, siunatuinta työtä, ei ainoastaan lastat ajalliseksi ja ijankaiktiseksi parhaaksi, waan myös kotien ja kristillisen seurakunnan, Kristuksen tir>
kon parhaaksi. On kauniisti sanottu: „loka rinnassa uinuwi enkeli
yksi, oi, koittaos saada
herätetyksi!" Pyhäkoulu pyytää herättää uinuwan enkelin, uinuwan ijäisyysihmisen lasten rinnoissa, ja kuta userinnassa
saataisiin herätetyksi, kuta useampi kristitty huomaisi häneenkin kohdistuman Wapahtajan käskyn: „Ruoki karitsojani!"
ja ryhtyisi ewankeliumin Merkolla kalastamaan lapsiakin Jumalan
waltakuntaan, sitä runsaampi siunaus tuosta tuntuisi kodeissa ja tii-
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Lasten mukana ja kautta kultisi koteihin ja seurakuntaankin pyhäkouluista joku kewäinen tuoksahdus Pyhän Hengen kewättuulta ja kuolleisiin luihinkin syttyisi siellä täällä uutta elämää. „Lap°
eräs aikamme tunnetuimpia kaswatustieteilijöitä,
set oftrnt",
pääsiäiskellot, jotka herättämät eloon kaikkea, mitä wielä on jaloa ja
ylewää sydämessämme".
Pyhäkoulun tarkoitus ja päämäärä un muuten käsitetty ja määritelty jossain määrin eri tawalla eri aikoina. Se on ollut pit°
kina wuosikymmeninä jonkunlaisena läksykouluna lutusiin, eli imteriin ja rippikouluun walmistusta Marten. Mutta epäilemättä on
on koonnut lapsia Herran sanan
fe siinäkin muodossaan, koska
waloa ja lämpöä sateilewän kynttilän ympärille, täyttänyt kauniin,
tärkeän tehtäwän sekä kylwänyt monta hywää siementä, monta itu»
woimaista ijäifyyssiementä Suomen tuhansien lasten sydämiin. Kauniisti ja sattuwasti on muutoin pyhäkoulun tarkoituksen ja ihanteen
yhä korkeammalle kohoamiseen nähden sanottu, että pyhäkoulun laita
on ollut
kuin aamuisen auringon, jota nousee aina korkeammalle
ja korkeammalle. Ennen sanottiin: pyhäkoulun päämäärä on selittää
raamattua. Sitten sanottiin: lopullinen päämäärä on sielujen pelas»
tammen. Edelleen määriteltiin pyhäkoulun tarkoituksena olewan kas»
Mattaa kristillisiä luonteita. Nykyään lausutaan: pyhäkoulun tarkoitus
saawutetaan silloin, kuin pyhäkoulu kasmattaa kuuliaisia lu°
mal a n laps ia. Ja tähän , määritelmään, kuten syystä on huomuutettu, sisältywät kaikki edellisetkin.
Kuuliaisia Jumalan lapsia tahdomme siis pyhäkoulun kautta
kaswattaa. Tämä on korkea ihanteemme pyhäkoulutyössä.
Epäilemättä on laajalle lewinnyt pyhäkoulutyö, jonka korkea tar»
koitusperä ja päämäärä on merkitykseltään jossain määrin eri wiwahduksin, ajatuksin ja lausein, eri aikoina lausuttu, eräs kaikkein ilah°
duttawimpia ja huomattawimpia ilmiöitä sisälähetystyön alalla ewan°
keelisessa kristikunnassa. Pienessä sinapin siemenestä on pyhäkoulutyö
toista wuofisadan kuluessa Herran ihmeellisen johdon ja siunauksen
kautta warttunut waltawaksi, satatuhatoksaiscksi puuksi, jonka oksat
yllättäwät yli maailman ja jonka oksien turmissa monet miljoonat
piskuiset taiwaan linnut owat, raamatullista wertausta käyttäen,
woineet rakentaa turwaifat, onnelliset pesänsä ja monin eri kielin,
monin eri säwelin kaiuttaa sitä kiitosta sille Herralle, joka tämän stnapinstemenen loi ja
siunauksellaan wartutti suureksi, maltaMaksi puuksi. Kun noin 130 Muotia takaperin englantilainen hurskas sanomalehtimies Robert Raikes sydän täynnä sywintä surkuttelua ja sääliä niiden surettaMien hawaintojen johdosta, joita hän teki
rääsyisten lasten kurjuuden ja raakuuden johdosta, eräässä Gloucesterin siue Glosten') kaupungin esikaupungissa Englannissa ja sittemmin toisillakin paikkakunnilla, teki hän itselleen kysymyksen: „Eikö tässä
Kysymys, joka meidänkin kunkin pitäisi
woisi jotakin tehdas"
ajatellessamme
ja suuria waaroja, jotka Suomonilukuisia
tehdä
menkin lapsia ja niiden tulewaisuutta owat uhkaamassa
ja kun
johdosta, että tunsi äänen ylhäältä sydämelleen Mel*
hän silloin
woitawana kuiskaaman:
Mtä!", perusti ensimmäisen sunnuntai-
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koulun, ei hän woinut aawistllll, mitä siunattuja tuloisia ulotetusta
pyhäkoulutyöstä oli olewa. Eitä hän woinut ennakolta arwata, että
silloin kuin hän waeltajan saumansa oli laskema maahan, mitä to

pahtui w. 1811, oli Englannin pyhäkouluihin olewa jo koottuna
300,000 lasta. Eikä kukaan muukaan niihin aikoihin woinut aawistaa, mikä uusi elämänsuoni kristikuntaan pyhäkoulun kautta oli syn°
tywä ja mikä uusi woimakkaasti waikuttawa kristillinen woimawipu
näin syntyneestä, hiljaisuudessa ja waatimattomasti waikuttawasta
laitoksesta oli muodostuma sekä minkä huomattaman panoksen sun»
nuntaikoulu oli lisäksi tuowa, uutta terwettä elämää ja woimaa Eng»
lännin kansan, jopa koko ewankeelisen maailmankin ustonnollissiweelliseen kehitykseen. Mutta nyt tunnustetaan yleensä, että yhtenä tär°
keänä renkaana Englannin kansan uskonnollisen kehityksen witjassa,
renkaana, joka osaltaan on tehokkaasti waikuttanut siihen, että kansan
laajoihin kerroksiin siellä on jo lapsuudesta asti' juurtunut sywä kun°
nioitus kristillisyyttä ja Jumalan
kohtaan, on juuri ollut suu»
resti suosittu englantilainen sunnuntaitoulujärjestelmä. Englannissa
saakin nykyään enemmän kuin miljoona lasta pyhäkouluissa kristil»
lista alkeis- ja uskonnonopetusta. Sentin, että juuri Englannin
kansan työwäenpiiritkin enemmän tuin minkään muun maan työwäesto on säilynyt myötätuntoisena, suosiollisena kristinuskolle, sillointm kun
itse kirkolliselle elämälle on kylmennyt ja siitä wieraantu°
nut, katsotaan suureksi osaksi johtuwan juuri tästä. Muitakin tekijoitä mainitaan, niinkuin 18 wuosisadan woimukas metodistinen liike,
n.
kristillinen sosialismi wiime wuosisadan keskiwaiheilla y. m.,
mutta, kuten sanottu, englantilaisen pyhäkoulun osuus tähän nähden
Jumalan wälikappaleena tunnustetaan sangen tuntuwaksi.
Englannissa samoinkuin toisessa warsinaisessa kotimaassa, Poh°
jois-Amerikassa onkin pyhäkoulutoiminta lewinnyt sangen laajalle ja
saawuttanut waltawan joukon ystäwiä, paljon sekä kannatusta että
Miljoonittain käypi lapsia Pohjois-Amerikan
wnnustuÄa.
taikouluissa, ja pyhäkoulu- on siellä julkisessa elämässä tunnustettu
laitos. Valtakunnan parhaat miehet, etewimmät henget sitä tukemat,
kannattamat ja suojelewat. Erikoisesti on pyhäkoulutoiminta, kuten
luonnollistakin, siellä waikuttanut warsin edullisesti ja kohottawasti
lasten kristilliseen kaswatukseen. Se on woimakkaasti ehkäissyt siellä
kansan uskonnollista ja siweellistä rappeutumista. Samalla se on
ollut omiansa elwyttämään ja sywentamäan laajoissa maallikkopii-

sanaa

se

s.

sunnun_

reissä seurakuntatietoisuutta, sillä se on wetanyt suuret kymmentuyat.
lukuiset maallikkojoukot yhteiseen Jumalan waltatunnan työhön. Se
on tehokkaasti teroittanut ja selwittänyt seurakuntien maallikkojäsenille
wastuunyhteyttä seurakunnan uskonnollis-siweellisestä tilasta, teroittanut sitä, että kaikilla Herran seurakunnan eläwillä jäsenillä on muitakin korkeampia welwollisuuksia Kristuksen kirkkoa ja seuratunlaa kohtaan, kuin waan sen ja sen papiston pelkkä aineellinen kannatus.

Käytettäwissä olewat ja käyttökelpoiset maallikkowoimat owat näin
tulleet wedetyiksi siunausta tuottawaan, ralentllwaan työhön Herran
seurakunnan hywätsi. Ja pyhäkoulutoiminta on näinkin osottautu»
nut tärkeäksi uutta elämää pulppuawaksi elamansuoneksi seurakunta-

6

seura-

elimistölle ja samalla sangen sopiwaksi kirkolliseksi, kirkollisen,
kunnallisen maallikkotoiminnan muodoksi.
Naismaisista kotimaistaan Englannista ja Pohjois-Amerikasta
on pyhäkoulu sitten, kuten tiedämme, tehnyt woittokulkuaan yli koko
ewankeelisen kristikunnan, jopa lewinnyt kaukaisille pakanoillekkin.
On laskettu, kuten pyhäkouluystäwät ja työmiehet tietäwät, että nykyään käy pyhäkouluissa maailman eri maissa 25 miljoonaa lasta
ja että pyhäkouluopettajien lukumäärä on yli 2]/ miljoonaa, On
rohkaisemaa pyhäkoulutyössä Mä muistaa ja mielessään kumuilla
tuota waltawaa joukkoa, joka Jeesuksen nimeen pyhäkouluihin
tuista sunnuntaihin kokoontuu saadakseen siunauksia Herran. rikkaasta
kädestä, Aasian eri maissa jo äärissäkin lasketaan oleman satoja tuhansia pyhäkoululapsia, etenkin Indiassa, Koreassa, laapanissa ja

2

sunnun-

Kiinassa,

Myös pohjoismaissa on pyhäkoulu saawuttanut paljon
lämmintä suosiota ja saanut tuhansia lasten ystäwiä työskentelemään
opettajistonsa wapaaehtoisen armeijan riwissä Jumalan waltakunnan
kalliissa työssä. Tuhannet pyhäkouluopettajat tuhansissa pyhätouluissa kymmentuhansien ja satatuhansienkin pyhäkoululasten teskuudessa owat pohjoismaissakin Herran pyhää tulta lasten sydämiin sytyttämässä ja heille Herran* rikkaasta aarre-aitasta ijäisyysaarteita,
katoamattomia kalleuksia jakelemassa ja kirkastamassa.
on pyhäkoulu, kuten tiedämme, sekä kirkon,
Omassa
papiston että seurakuntienkin taholta saaMuttanut paljon lämmintä,
ymmärtäwäistä myökätuntoa, tehokasta kannatusta, jopa monesti uh»
rautuwaa rakkauttakin. Luonnollista on, että tähän on waikuttanut
paljon sekin, että pyhäkoululaitos on täällä tuhansille kodeille ollut
tehokkaana apuna lukutaitoa opetettaessa, jossa lapset, pienemmät ja
suuremmat, owat saaneet kartuttaa kristinopin-tietojaan.
Uranuurtajana maamme pyhäkoulutyöhön nähden woinemme wälillifesti pitää Paawo Ruotsalaista, tuota tunnettua herannäisyysliikkeen johtajaa. Hänessä astui esiin maassamme Jumalan
waltakunnan suurelle työmaalle ja Jumalan wälikappaleena woimakashenkiizen maallikko. Ia niinpä totuttiin ajattelemaan, että Jumala
woi aseinaan, työmiehinään maallikkoaineksiakin täyttää. Ia on mahdollista, että herännäisyyden Piireissä pyhäkouluasiaa on jotenkin pohdittu. Ainakin oli herännäisyyden leiristä
mies, nimittäin I, ohan Fredrik Berg h, jonka sydämessä heräsi ajatus Nurmijärwellä ryhtyä suoranaiseen pyhäkoulutyöhön ja asettaa tansanmiehiä lasten opettajiksi sunnuntaipäiwin. Rantasalmella sitten wielä
harmajan wanhuutensakin päiwinä tämä innokas ja uuttera ja lahjakas sekä herännäisyyden että pyhäkoulun mies jatkoi rakasta pyhäkoulutyötään. Kerrotaanpa hänen wielä wanhana olleen niin innostunut, mieltynyt lasten opettamiseen, että hän lukusilla, kinterissä saattoi kuulustella lapsia aamuhämärästä iltapaiwään saakka.
Samoin kuin Verghillä on ansionsa pyhäkoulun syntymiseen nähden Etelä-Suomessa, samoin tuomiorowasti Aron Gustaf Vorgil l a unohtumattomat ansionsa Pohjois-Sawon ja Pohjois-Karjalan pyhäkoulujen syntymiseen nähden. Rowastina ja ehkä wielä

maassamme

se
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enemmän tuomiorowastina liikkuessaan ja toimiessaan hiippaiunnan
piispan sijaisena laajassa hiippakunnassa sai Borg lempiaatteensa hy»
wäksi toimia ja laajalti juurruttaa sitä ylt'yli awaran hiippakunnan,
sytyttäen sydämiä ja innostuttaen sekä pappeja että maallikoita hänelle
kalliiseen pyhäkoulutyöhön.
Näin syntyi Suomen pyhätouluaate ja woitti yhä enemmän alaa
ja yhä enemmän suosiota. Pyhäkoulu tuomiorowasti Borgin malliin
oli tosin läksykoulu, jossa tawattiin ja
lukua harjoitettiin sekä
wirsien ulkoalukemisen ja weisuun ohella luettiin katekismusta ja raamatunhistoriaa, sillä kinkeriläksyt oliwat pyhäkoulussa saatama sei»
Wille. Mutta harrasmieliset opettajat puhuiwat myös päiwän ewankeliumin johdosta ja kyseliwät jotakin lasisiltakin. Muutamilla opettajilla oli Flyborgin postilla, josta luettiin
Eikä ainoastaan
lapsukaisia, waan myös täysikäisiä oli usein pyhäkoulussa saapu»
willa. Opetuswälineitä ei juuri suuresti ollut, mutta ijäisWssiemeniä pyhäkoulu näihin kylwi, ja läksykoulun muodossa oli pyhäkoulu
Mannaankin paikallaan silloin. Ia epäilemätöntä on että tällä pyhä»
koulutyöllä, niinkuin sittemminkin jatkumalla pyhäkoulutyöllä, niin
hiljaista, waatimatonta ja puutteellistakin kuin se on ollut, on
ollut mitä laajin kantawuus, kansamme lasten uskonnolliseen ja si°

suoraa

saarna.

weelliseen kaswatukseen nähden.

Mutta edelleeen on tärkeätä ja tarpeellista monestakin syystä pyhäkoulutyötä, tätä runsasta siunausta tuottanutta ja tuottamaa työtä
yhä enemmän elwytettawä.
Tilastolliset tiedot osoittamat, olkoonpa että ne eiwät joka tapauksessa oletkaan wallan warmoja, että pyhäkoulutoiminta wiime wuosien wieriessä on wntuwasti ollut taantumassa. Niinpä wuosina
1906—08 toäheni pyhäkoululasten lukumäärä liki 14,000 (13,633),
samalla aikaa kun eriuskolaisten pyhäkoulussa oppilasmäärä runsaasti kaswoi (w. 190? esim. 4,676; w. 1909 9,395). Ia wielä
wuonna 1909 oli pyhäkoululasten lukumäärä hieman laskeutumaan
päin, wähentyen 548 lapsella. Tämä taantumusliike on kuitenkin jo
tilastollisten tietojen mukaan.seisahtunut, pysähtynyt Pohjois-, Länsi»
ja Keski-Suomeen nähden.
Waikuttawa syy pyhäkoulutyön taantumiseen ja pyhäkoululasten
wähenemiseen on kai suurelta osalta etsittäwissä ja löydettäwissä
siinä wäkewässä kristinuskolle wihamielisessä henkisuunnassa, joka sitten syksyn w. 1905 on niin jäähdyttäwästi, kylmästi puhallellut kanpohjakerrosten keskuudessa. Kieltäymyksen alasrepiwä henki
on tunkeutunut osalta kansan sywempiin kerroksiin asti ja esiintyy
monasti itsetietoisena, selwänä wihana isiemme pyhintä ja jalointa
perintöä, uskontoa, Kristuksen kirkkoa ja
edustajia wastaan.
Ajallista ja ijäistä onnettomuutta kohden kultewat tuhannet lasten
onnetonta suuntaa kulkewanhemmat ja opettawat lapsensakin
maan wieroittaen heidät wisusti kaikesta, mikä woisi johtaa heitä
todellisen onnen, elämän ja woimien lähteelle, Herran Jeesuksen luo.
Tahdotaan materialististen oppikaawojen mutaan muka uudestaan
arwioida elämän arwot, ja unohdetaan, että „tie 'häwiöön käy epä-

samme

sen

samaa
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uskon kautta".
on wiime

Tämä

wuosina

selittää osaksi

sen

masentaman ilmiön,

näyttäytynyt pyhätoulutvönkin alalla.

joka

Mutta tämä on wain yksi syistä. Epäilemättä on muitakin
ole lopul°
tekijöitä. Mitä nimittäin on ajan henkisuunta? Eikö
takin tulos, jonka syntymiseen kaikki woimat, kaikki kodit, kaikki yl»
silöt wälittömästi tai wälillisesti owat waikuttaneet. Ia meidän,
Suomen kristikansankin, epäilemättä täytyy myöntää, etfemme ole
wapauskirjan edeswastuu°
mekään oikeutetut odottamaan ja
kristityissä,
ei mannaankaan ole
Suomen
Meissäkään,
seen nähden
aina ollut riittäwästi totuuden suolaa, ei riittawästi teiwettä elämän woimaa, Jumalan woimaa. Meidän kynttilämme, lamppumme
ei ole ollut aina oikein kunnossa, eikä ole saanut Herran sytyttämänä
walaista. Meidän täytyy myöntää, että olemme paljon -laiminlyö,
neet ja että eräs lukuisista laiminlyömisensynneistämme on laimin»
lyömisensyntimme pyhäkouluun nähden, pyhäkoulusyntimme.
Olisimme warmaan jonkun werran enemmän woineet pyhätouluasiaan»
km nähden, jos meidänkin sydämessämme, kuten ensimmäisen Pyhähäkoulun perustajan Englannissa, olisi saanut woimaklaana kaikua
Herran ääni Jritä", ja jos Herra olisi saanut enemmän pitää
mieskohtaista tutkintoa meidänkin kanssamme, kuten Pietarin kanssa
Tiberian meren rannalla ja olisi saanut meille oikein omakohtaiseksi
welwollisuudeksi keskelle sydäntämme painaa tuon welwollisuuden:
„Ruoki karitsojani!"
I. N. Merenheimo.

se

saamaan

„

Kertomus Suomen ev. luterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta vuonna 1910.
Kulunut wuosi 1910 on tuottanut siunausta Suomenkin' pyhäkoulutoimelle. Arw. tuomiokapitulin antamien tilastollisien tietojm
mukaan on pyhäkoululasten luku wiime wuonna koto maassa yhteensä
ollut 17 0,7 2 8*), siis 5,4 6 3 lasta enemmän kuin wuonna 1909,
jolloin niiden luku oli 1 6 5,2 65, Pyhäkoululasten luku ei ole pitkiin aikoihin näin
määrässä noussut tuin wiime wuonna,
Pyhäkoululasten lukumäärän nouseminen on ilahuttawa todistus
siitä, että pyhäkoulutoimi on jälleen elpymään ja edistymään päin.
Jos tarkastamme pyhaloulutoimintaa kussakin hiippakunnassa

suuressa

erikseen,

huomaamme tilastollisista

suuremmassa

tynyt

tai pienemmässä

tiedoista, että

määrässä kaikissa

se

edis-

on

hiippakunnissa.

Turun arkkihiippakunnassa oli:
wuonna 1907—1,669 pyhäkoulua, 3.080 opettajaa. 36.223 lasta.
1908—1,674
36.798
3.022
*)
1909—1.782
3.261
38.289
Tässä hiippakunnassa oli siis wuonna 1909 pyhäkoululasten
lukumäärä 1,491 enemmän kuin wuonna 1908 ja 2,046 enemmän
tuin wuonna 1907.
..

„

~

Porwoon
wuonna

~

..

..

hiippakunnassa oli

1908—1,701 pyhäkoulua, 2,975 opettajaa. 31.728 lasta.

1909-1.531
1910-1,732

Wuonna 1910 käwi

enemmän pyhäkoulua kuin
tuin wuonna 1909.'

..

„

2,874
3,046

„

„

31.914
35,182

„

„

siis Porwoon hiippakunnassa 3,454 lasta
wuonna 1908 ja 3,268 lasta enemmän

Sawonlinnan hiippakunnassa oli:
wuonna 1908-3,363 pyhäkoulua, 6,841 opettajaa, 68.78? lasta.
6,704
66,408
1909—3.372
1910—3,368
6,603
66,815
Wuonna

„

„

„

„

„

„

1910 käwi Sawonlinnan hiippakunnassa 407 lasta
wuonna 1909, mutta 1,972 lasta wähem»

enemmän pyhäkoulua kuin
män kuin wuonna 1908.
*)

Viimeiset tiedot Turun arttihiippatunnan

pyhätoul. omat ro. 1909.
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Kuopion hiippakunnassa oli:
wuonna 1908—1,604 pyhäkoulua, 2,894 opettajaa, 29,073 lasta.
30,145
1909-1,619
2,972
3,018
30,442
1910— 1.648
Wuonna 1910 kiitoi siis Kuopion hiippakunnassa 1,369 lastaenemmän pyhäkoulua kuin wuonna 1908 ja 297 lasta enemmän kuin
wuonna 1909,
Suurin edistys pyhäkoululasten lukumäärän lisääntymiseen nah.
Den on siis kuluneena wuonna tapahtunut Porwoon hiippakunnassa
(3,268 lasta) ja Turun arkkihiippakunnassa (1,491 lasta).
Maassamme on mitenkin wielä seurakuntia, joissa pyhätoulutyöta tuskin wielä on aloitettukaan. Sellaisia seurakuntia on Tu°
run arkkihiippakunnassa 18, nimittäin suomalaisia 8: Kakskerta, Kuu°
sisto, Lemu, Taiwassalo, Luwia, Eura, Angelniemi, Halsua; ruot>
'salaisia 10, nimittäin: Parainen, Nauwo, FinströM, Geta, Sund,
Jomala, Lemland, Sottunga, Kökar ja Ofwermark,
Porwoon
hiippakunnassa 6 seurakuntaa, suomalaisia 3, nimittäin: Askula, Tyr°
wäntö ja Janakkala; ruotsalaisia myös 3 seurakuntaa, nimittäin:
Myrskylä, Snappertuna ja Mustio; Kuopion hiippikunnassa 6
malaista seurakuntaa, nimittäin Kajaanin maaseurakunta, Sotkamo,
Puolanka, Ilitornio, Kittilä ja Utsjoki.
Ihteensä koko
oli siis wuonna 1910 3 0 seurakuntaa, joissa pyhäkoulutoimi wain
satunnaisesti, tai ei -ollenkaan, ollut toiminnassa. Näistä seurakunnista
on 17 ollut ruotsalaista ja 13 suomalaista. Sekin on ilmeisenä to°
distuksena pyhäkoulutoimen elpymisestä maassamme,'' että tällaisten
seurakuntain luku. on Untosi wuodelta ollut wähmemässä, niinpä oli
wuonna 1908 niiden luku 4 9- ja wuonna 1909 4 1.
Suomen Ew. lut. Pyhäkouluyhdistys on koettanut osaltaan niin°
kuin ennenkin toimia yhä
harrastuksen aikaansaamiseksi,
yhteistunteen herättämiseksi sekä
järjestämiseksi ja kehittämiseksi pyhäkoulun alalla. Wiime wuonna käwi yhdistyksen puolesta yliasiamies, p:ri Rob. Hernberg (noin 25 seurakunnassa), yliäsiamtehen
apulainen diakooni T. Wilkuna (122 seurakunnassa) ja diakooni
Antti Laitinen (65 seurakunnassa) seka jumaluusopin ylioppilas
Juho 'Tuominen 16 seurakunnassa Turun ympäristöllä yhteensä
„

„

„

„

'

suomaassa

suuremman

228

seurakunnassa.

Sitä paitsi on on yliasiamiehen ja diakoonein toimesta pidetty
wuoden kuluessa Mikkelissä, Salossa, Porissa, lisalmella ja Forspyhäkouluoftettajain noin 3 päiwää kestäwät luentokurssit. Oh.
jelmaan on paitsi paftpesa myös koulunopettajia, kllnsatoulunopettajill
ja joskus myös etewämpiä pyhäkoulunopettajia /ottanut
Esitelmien, keskustelujen, raamatuntutkistelujen sekä' malliypetusten kautta
on koetettu herättää ja kehittää pyhäkouluopettajia suuremmalla innolla
ja asianymmärtämyksellä jatkamaan heidän wapaaehtoista rakkauden työ°
tään. Toisinaan owat tällaiset kurssit wetäneet paljon osanottajia puo»
leensa ja herättäneet entistä suurempaa harrastusta asiaan paikkakun»
nalla ja
ympäristössä niinkuin esim. lisalmella, toisinaan on
osanottajain puutteesta suurin
kurssien toimenpiteestä mel°

sassa

osaa.

sen

osa

1

r

kein tyhjään rauennut, niinkuin tapahtui Forssan kursseissa.
Kuitenkin osottaa wiime wuoden kokemus, että tällaiset kurssit kyke°
newät wetämään wakawia ja lasten opetuksen alalla enemmän wai»
kuttawia henkilöitä pyhäkoulun toimintapiiriin. Silla tawalla woi
Pyhäkouluyhdistyksen toiminta, joka tähän asti on ollut kitumassa
työwoimain wähyyden tähden, saada aikaa woittaen enemmän kyke<
newiä työwoimia.
Myös ulkomailla, marsinkin Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa on wiimeisinä wuosina ruwettu enemmän !iinnit°
tämään huomiota tällaiseen uuteen työtapaan pyhäkoulutoimen el°
wyttamiseksi.
Pyhäkouluyhdistyksen 24 wuosikotous wietettiin Tampereella 17
—2O paiwinä kesäkuuta. Noin 250 osanottajaa, niistä useimmat py°
häkouluopettajia ja opettajattaria, oli saapunut kokoukseen. 30 köyhälle
pyhäkouluopettajalle jakoi yhdistys matka-apua yhteensä 381 markkaa.
Ihdessä wuosikokouksen kanssa pantiin toimeen jumalan palwe»
luksia aikaihmisille ja lapsille, malliopetusta y. m. Sitä paitsi pidettiin esitelmiä ja keskusteluja pyhäkoulualalle kuulumista kysymyksistä.
Kokous myönsi täydellisen tiliwapauden rahastonhoitajalle ja
toimikunnalle. Ensi wuodeN tilien tarkastajaksi walittiin warsinaisiksi
jäseniksi kirkkoherra K. O. Nyström ja wankilantirehtööri O. Andersin
sekä warajäseneksi lehtori L. Sjöstedt.
Tili yhdistyksen tuloista ja menoista wuonna 1910 on tuonneinpana wuosikertomutsessa mainittuna.
Eroamiswuorossa olewat toimikunnan jäsenet: wapaaherra K.
A. Wrede ja neidit W. Laurell ja B. Hermansson walittiin kaikki
uudestaan.

Ihdistykfen äänenkannattajat owat olleet: „Pyhäkoululehti",
Pyhäkoululehti", „Söngsskolebladet" ja Barnens Söndagsskolebladet". Tilaajia oli Pyhäkoululehdellä w. 1910 3,000
kpl.;
Lasten Pyhäkoululehdellä 6,000 kpl.;
Söndagsskolebllldetilla 400 kpl. ja Barnens Söndagsskolebladetilla 2,000 kpl. Sitä
paitsi painettiin Lasten Pyhäkoululehden Kewätnumeroja ja Bar»
nens Söndagsskoleblads Warnummer noin 2,000 kpl. ja Lasten Py«
häkoululehden Joulunumeroja sekä Barnens Söndagskoleblads lul°
nummer noin 15,000 kappaletta.
Ihdistykfen toimesta on wuodelta 1910 alkaen laadittu ja ju°
laistu ensimmäinen wuosikerta erityisiä ftyhäkoulutekstejä ja niihin
liittymiä selityksiä. Aikomus on julaista näitä 4 wuosikertaa
maan tapaan, kuin Saksan, Tanskan ja Ruotsin kirkollisissa pyhäkou»
lupiireissä on toimittu. Helsingin kaupunkilähetyksen pyhäkouluissa ja
muutamissa paikoissa muuallakin kaupungeissa ja maaseuduilla on
alettu näitä uusia tekstejä käyttää ja huomattu niiden foweltuwan pa>
remmin lapsille, kuin sunnuntain ewankeliumitekstit, jotka tähän
asti owat olleet käytännössä > pyhäkouluissa.
Wielä mainittakoon, että yhdistyksen toimenpiteestä toimikunnan
puheenjohtaja oli edustamassa maamme pyhäkouluja siinä yleisessä pohjoismaisessa pyhäkoulukokouksessa, joka pidettiin Köpenhaminassa 5—7
paiwinä elokuuta. Siellä käwi selwille, että wiimeisten tilastollisten
tietojen mukaan oli:

„Lasten

sa«
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6,184 pyhäk.-opettajaa. 1,169 p.°toulua, 113,857 lasta.
6,952
320,676
Ruotsissa
1,004
72,576
Tanskassa 4,908
8,310
174,660
Suomessa 16,284
Norjassa

24 388

~

~

„

„

„

..

„

..

„

Dhteensä koko ewankeelisessa kristikunnassa lasketaan nykyään
pyhäkoulua käywien lasten lukumäärä 25 miljoonaksi ja wapaaehtois»
tm, palkkaamattomien työntekijäin lukumäärä tällä kristillisen toimin»
nan alalla tasaluwuin 2% miljoonaksi.
Paikallisyhdistyksiä on yhdistyksellä kuluneena wuonna ollut 3 4
nimittäin: Haminassa ja Vehkalahdella, Lahdessa, Längelmäeltä,
Ruokolahdessa, Mikkelissä, Kymissä, Humppilassa, Virolahdella, Ant°
reassa, Vesannolla, Sippolassa, Oriwedella, Rautjärwellä, Forssa
Tammelassa, Kuopion kaupungissa, Eräjärwellä, Akaassa, Urjalassa,
Loimaalla, Iywaskylän kaupungissa, Impilahdella, Toiwakassa,
Jaakkimassa, Räisälässä, Metsämaalla, Piikkiössä, Vilppulassa,
Kangasalla, Kuorewedellä, Valkjäiwellä, Korpiselällä, Maaningalla
sekä ruotsalaiset paikallisyhdistykset Siuntiossa ja Dragsfjärdillä,
Paikallisyhdistysten wuosikertomukset seuraawat tätä wuosikertomusta eri liitteenä.
Keskusyhdistyksen toimikuntaan Helsingissä owat kuuluneet: teol.
tohtori Lauri Ingman puheenjohtajana, kansakoulujen tarkastaja A.
Haapanen, warapuheenjohtajana, teol. tohtori, kirkkoherra E. Kaila,
teol. tohtori, rehtori P. Virkkunen, wapaaherra K. A. Vrede, pastori A. Wallenius, koulunjohtajatar, neiti W. Laurell ja opettajatar,
neiti 33. Hermansfon sekä pastori R. Hernberg, sihteerinä ja rahastonhoitajana.
Eroamiswuorossa wuonna 1911 owat: tohtori L. Ingman, kcrnsakuulujen tarkastaja A. Haapanen ja pastori A. Wallenius.
Uhdistyksen Mäkinaiset jäsenet, jotka kerta kaikkiaan owat suorittaneet 25 markkaa, owat: neiti Ida Wulff, Turku, jumaluusopin
ylioppilas I. Tuominen, Piikkiö, teol. tohtori P. Virkkunen, Hei»
finki, rowasti I. W. Snellman, Oulu, tuomiokapiwlin asessori Wald.
Sitäpaitsi oli
Walli ja hänen
Selma Walli, Tampere.
yhdistyksellä wuonna 1910 lähes 700 maksawaa jäsentä.
Herra waatii meiltä uskollista työtä. Kaikille uskollisille luma»
lan waltakunnan työntekijöille kuuluu lupaus: Mutta te, wa h°
wistakaatte itseänne, älkäätkä antako kätenne
waipua, sillä teidän työllänne on palkkans a".
(2. Aikak. 15: 7).
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Suomen Ew. lut. Pyhälouluyhdistylsen tila
31 päiwänä w. 1910.

Joulukuun

Dedet

Joulukuun

31 p:nä 1910
„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

..

„

„

„

„

„

Raha» kassaäsa

.....

6,116: 73

Zaatawa W. Laurell'ilta
776: 62
ruotsal. lehtien waillinki
Kirjawaraston nettoarmo 11,566: 41
205: 90
Kirjaston

6,893: 35

„

Klicheitten

211: 75

„

Painopaperia marastossa
78: 63
Kalusto
279: 15 12,341: 84
5,701: 46
Ulkona olemia saatawia
Summa Smk. 24,936: 65
Kredit:

Joulukuun 31

p:nä 1910 Yhdistyksen melka (suorit'
tamattomia laskuja). .

„

„

„

Puhdas omaisuus

1,180: 40
23,756: 25

24,936: 65

Summa Smk. 24,936: 65

Hämeenlinna, 31 p:nä Joulukuuta 1910.

Rob. Hernberg,
Rahllstonhoitlljll.

Suomen ewankelis-luterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen tilit yhdistyksen ra°
ja sen muusta omaisuudesta wuodelta 1910 olemme erikoistilikirjojen ja niihin kuulumien todisteiden nojalla tarkastaneet, seka oikeiksi hawainneet, samaten olemme myös oikeiksi huomanneet yhdistyksen maroina
merkityt raha- ja muut erät, jonka muoksi puollamme toimikunnalle sekä rahastonhoitajalle tilimapauua.
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maassa: 8,530

15,928 170,728
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l.
Kertomus pyhäkoulutoimesta Längelmiiellä w. 1910.

Samaan tapaan kuin ennenkin on Längelmäen pyhäkouluyhdistys toiminut wuonna 1910, Opettajia, jotka jotenkin säännöllisesti
owat toimineet on ollut 9; oppilaita pyhäkouluissa on käynyt noin
150.
Wiime kesäkuun 12 p. wietettiin seurakunnassa pyhäkoulujuylaa,

josta oli huhdasta tuloa kaikkiaan 140 markkaa 50 penniä. Pyhäkouluopettajille annettiin awustusta Tampereen Pyhäkoulukotoukseen
kaikkiaan 70 markkaa ja yhdistyksen Maroilla on, kuten ennenkin tilattu jokaiseen perheeseen, joista lapsia käy pyhäkoulussa. Lasten
Pyhäkoululehti ja jokaiselle opettajalle Pyhäkoululehti. Entiset wan»
hemmat opettajat owat yhä wieläkin olleet uskollisena toimessaan,
mutta uusia nuorempia ei ole toimeen ryhtynyt, niin toiwottawaa
kuin
olisikin työn edistymiselle seurakunnassa. Herra suokoon yhä
edelleen entisille opettajille rakkautta ja kestawäisyyttä ja herättäköön
muitakin työhön »sanottamaan!
Längelmäellä toukokuulla 1911.

se

I Wirtanen.

11.

Vuosikertomus Lahden sunnuntaikouluyhdistykseltä w:lta 1910.
Mainittakoon, että Lahden sunnuntaikouluissa on käynyt lap-

keskimäärin 150 wiime wuoden kuluessa, nimittäin

kolmessa kou°
kaksi kussakin koulussa ja oppiaineena on oilut paiwän cwankeliumi. Jossa opettajat owat koittaneet
Bfirnii kautta parastansa, mutta on wastuksiakin ollut kulunee-1 wno>
den ajalla. Wihollinen on yllättänyt jo pienokaisiakin, ja nyt kun
sia

lussa. Ja opettajia

on

olemme alkaneet uuden toimintawuoden niin näyttää kuin wastutset
suurenisiwat. Talwittaisiin woimia ylhäältä tässäkin suhteessa ja
toiwomme että sunnuntaikoulujen ystäwät kannattaisiwat Lähdenkin
sunnuntaikouluja esirukouksissaan Herran, meidän Jumalamme eteen.
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Mainittakoon myöskin, että wirkailijoiksi seuraawaksi wuodeksi
walittiin puheenjohtajaksi maalari Heinonen, rahastonhoitajaksi neiti Wa°
liin, kirjuriksi allekirjoittautunut. Rahastonhoitaja antoi myös wuo°
sikertomuksen, jossa käwi selwille, että kassassa jälelle jääneitä rahoja
on 51: 5 P, Siis kokous ei woinut hyyryrahoja kouluille myöntää.

Kokouksen

puolesta

M. 28. Heinonen

A. 20 Partanen,

111.
Sippolan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m. 1910.
Jhdistys on ollut yhdeksännen wuoden toiminnassa.

Wuoden

yhdistyksen johtokuntaan kuuluneet: Rowasti A, O, Wuorimaa puheenjoht,, muut jäsenet owat olleet: Pastori Johannes Siangaswuo (warapuheenjoht.), tal. Juho Puhakka, Ida Mänttä, Tuomas Lonka, kirjastonhoitajana tai. Matti Anttila, kirjurina ja rahastonhoitajana tal, Anton Rausfi. Opettajain lukumäärä on ollut
110 ja lasten 950.
Koulu on kesällä toiminut säännöllisesti jota
harjoituskokouksia ja opettajain kokouksia on
Opettajain
sunnuntai.
pidetty kerran kuussa kumpiakin. Jälkimmäisissä on warsinaisesti
pohdittu tärkeitä pyhäkoulutointa ja yleensä kaswatusasiaa koskettelewia kysymyksiä ja niiden johdosta keskusteltu. Näiden kautta on
huomattu ei ainoastaan itse asian, waan myöskin papiston ja opettajain toisiinsa tutustuminen ja lähestyminen olewan seurauksena.
Seurakunnan papisto on käynyt kesäaikana tarkastamassa joka koulua, joissa kussakin on tawallisesti toiminut 2 opettajaa yhdessä.
Koulua on pidetty
erityisen
mitä muodolliseen puoleen tulee
yhdistyksen toimittaman mallikäsikirjan mukaan, jossa liturginen puoli
on myös suoritettu. Lapset owat yleensä hywin ja ahkerasti tayneet koulussa, paitsi 2:ssa tehdaspaikassa, joissa toiminta ei ole ot°
tanut wielä niin hywin menestyäkseen. Opettamt owat samoin ahkerasti olleet toimessaan; toiset, wanhemmat opettajat, owat sitä paitsi
osoittautuneet harwinaisen kywykkäiksi toimessaan. Teksti- ja kuwaopetusta on pidetty. loulukuusijuhlia joulun aitana on pidetty lapsille useoita. Papiston toimesta on näissä kuten muissakin lasten
juhlissa myös usein näytetty n.
laterna magia
kuwia, joitten
awulla on esitetty raamatullisia kuwia ja kertomuksia kuten tuhlaa,
japojan-sarja j. n. e. Suurin joukko lapsia, n. 700 oli koolla tällaisessa tilaisuudessa m. m. Inkeroisten Tehtaan kirkossa. Tällaiset kuwat lapsitajuisesti selitettyinä laulujen waihdellessa owat osoittautuneet erittäin tarkoitustaan wastaawiksi.
Rippikoulussa on
papisto omistanut aikaa myös warsinaisesti uusien opettajain walmistukseen ja pyhäkouluasian tärkeyttä nuorille teroittanut. Useita uusia,nuoria opettajia onkin näin ollen ryhtynyt koulusta päästyään

kuluessa on

s.
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työhön, wllikkakin useimmat wielä eiwät ole uskaltaneet ottaa niin
sijaan jääneet edelleen wielä itse rippikoupitkää askelta; waan
lun käytyään oppilaiksi pyhäkouluun. Harrastus kuitenkin joka ta°
paukfessa näyttää kaswawan asiaan, jos rippikoulussakin siitä erittäin puhuttaisiin. Rippikoulusta päässeet owat tawallisesti jokai-

sen

nen

1 mk:n,

uhranneet siihen kehotettaessa

toiset

taas

wähemmän

pyhäkoulutoimen hywäksi, Rippikoulunpääsywaatimuksena on pidetty
ehdottomasti pyhäkoulunkäynti ja todistuksen näyttäminen siitä kouluun
pyrkiessä. Samoin on waadittu lukukinkereillä käymään ehdottomasti
kaikki pyhäkoululapset, Lukukinkerillä on annettu aina yhteinen
läksy kaikille
koulupiirin lapsille. Nuusia lauluja owat lapset läksyinä myös opetelleet wuoden warrella ja opettajainsa johdolla
aina näissä tilaisuuksissa niitä esittäneet,
Ihteinen kesäjuhla toimeenpantiin Juhannuksena kirkossa ja kirkolla waihtelewalla ohjelmalla.
Kaikki opettajat silloin m, m, antoiwat kukin lastensa kanssa näyteopetuksen, Kaswatuslllitoksen pojat owat silloin myös ottaneet wiimeksi papiston johdolla juhlaan osaa, 2 lastenjuhlaa on sanotulla
Mdistys
kaswatuslaitoksella myös pyhäkoululapsille toimeenpantu,
awusti yhtä opettajaa S, Ew, -luth, P.°yhd. wuosikokoukseen Tampereella, josta kokouksesta on saatu kuulla lähempi matkakertomus.
Useampiakin edustajia oli»
Kolehteja
kokouksessa läsnä.
on koottu kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa työn hywäksi. Uhdis»
tystä käwi terwehtimässä käynnillään myös S. ew. luth. P-yhd.
yliasiamiehen apul. T. Wilkuna. Pastori I. Kangaswuon kautta
on seurakuntaan lewinnyt melkoinen määrä Pyhäk. y:n sanomalehtiä.
Ahdistyksen tilit owat seuraamat

saman

samassa

M e n o \]a :

Tuloja:

Edellisen rouoden säästö
Kollehteja
Kesäjuhlan rarointolasta.
Myydyistä mallikäiikirj.

92: 19
31: 09

Matkarahat

1 opett. S. ero.

17:
Mallikäsikirjain painams 53:
2: 80 Postimaksuja
Säästö tulemaan tiliin! . 64:
S:ma öin!. 136: 73
S:ma Smk. 136:
Sippolassa 30 p:nä tammik. 1911.

lut. V. Ym wuosikokouks.

7: 65

—:

.

20
85
75
93
73

Pyhäkouluyhdistyksen johtokunnan puolesta:

Johannes
w, t,

Kangaswuo.

tirtkoheria.

IV.
Kertomus Oriweden Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m. 1919.
Oriweden Pyhäkouluyhdistys on toiminut entisessä järjestyksessä,
16:ssa eri koulupiirissä. Opettajia niissä on ollut, 19 nais- ja 12
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miesopettajaa eli yhteensä 31. Lapsia kouluissa un käynyt 394 kes°
kimäärin.
Ihdistykfen johtokuntaan owat kuuluneet: esimiehenä Pastori
Kaapo Kostia, waralle I, A, lärwinen, Viimemainittu on myös
toiminut kirjurina ja rahaston hoitajana, waralle F. Kiwistö,
Opettajain kehittämiseksi on pidetty harjoituskokouksia terran
kuussa, joissa on pidetty harjoitusopetuksia entiseen tapaan, ja niiden yhteydessä hawainnollisia keskusteluja,
Pyhäkoulutarkastukfia ja niitten yhteydessä hartaushetkiä on pidetty wuoden aikana. Näitä tarkastuksia pitää seurakunnan papisto.
Dhdistyksen toimesta on pidetty kaksi juhlaa: wuosi ja kesäjuhla, joissa ohjelmana on ollut puheita laulua y, m.
Joulun aikana on Pidetty lasten juhlia useissa koulupiirissä ja
niitten yhteydessä hartaushetkiä täysi-ikäisille,
Jhdistyksen waroilla on jokaiseen koulupiiriin ostettu Pyhäkoululehti. Samoin 100 kpl. Lasten Pyhäkoululehtiä ja niitä jaeltu
jokaisen piirin ahkerimmille lapsille ilmaiseksi.
Rahaston tila osoittaa säästöä edelliseltä wuodelta Smk.
Menoja Smk 113: 45. Rahaa kas119: 98, tuloja Smk 71: 60,
fasfll wuoden lopulla Smk, 78: 13,
Herra on tähän asti auttanut, ja towomme hänen armorikasta
apuaan yhä eteenkinpäin, sillä hän on luwannut olla heikoille wah°
wistus ja woimattomille wäkewyys.
Oriwedellä tammikuun 14 päiwä 1911.
I. A. lärwinen.
V.
Kertomus Mikkelin Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1910.
Pyhäkouluopettajia, jotka enimmäkseen owat yhdistyksen jäseniä,
on kaikkiaan 34, joista miehiä 2? ja naisia 7. Ne owat papiston joh»

dolla olleet opetusharjoituskokoukstssa pyhäpäiwin kirkonmenojen pääkunnanhuoneella kerran kuukaudessa. Pyhäkouluja pidettänee
jokseenkin yhtämonessa paikassa kuin on opettajiakin. Ia on pyhakou»
lut kaikki tarkastettu. Oppilaita niissä on käynyt noin 500.
Suomen ewank. luterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen wuosijuhlassa
Tampereella käwi täkäläisen paikallisyhdistyksen awustuksella kuusi
pyhäkoulun opettajaa.
yhdistyksen waroilla on hankittu pyhäkoululle tarpeellista kir»
jallisuutta ja on sitä opettajat harkintansa mukaan saaneet, joko jakaa
köyhimmille oppilaille iliaiseksi tai alennetulla hinnalla. Niinikään
on yhdistyksen waroilla tilattu Pyhäkoululehti melkein jokaiselle pyhätytthä

koulun opettajalle.

Tuloja on yhdistyksellä ollut tilityswuotena Vi o 1909— Vi o 1910
178:99; menoja 186: 70. Säästöwaroja feuraawaan tilityswuoteen
jäi 1,390: 69.
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VI

sen

Antrean Pyhäkouluyhdistyksen tDUosifertomus
9:sänneltä tai
mintawuodelta 1910.
Kuten edellisinä wuosina, niin samoin on yhdistys nyt wiimeksi
kuluneenakin wuonna hiljaisuudessa ja waatimattomasti toiminut

seu-

rakuntamme pyhäkoulujen hywäksi, ja hengellisen elämän ylläpitämiseksi harjoittamalla opettajia tärkeässä tehtäwässään pienokaisten kesMuutamia kertoja wuoden kuluessa on yhdistyksemme
kuudessa,
koonnut pyhäkouluopettajat yhteisiin harjoituskokouksiin, rollitta tosin
pienellä joukolla seurakuntamme pyhäkouluopettajain lukuun nähden,
sillä seurakunnan laajuutenkaan tähden eiwät kaikki opettajat woi aina
yhdellä kertaa kokoukseen saapua. Myöskin toisena syynä taitaa olla
walinpitämättömyys yhteisiin kokouksiin nähden. Pyhäkouluja on kuitenkin useimmissa kylissä ahkerasti pidetty.
Ahteista harjoituskokouksia on wuoden kuluessa ollut 5, joissa
keskimäärin on ollut noin 10 nais» ja 10 mies-opettajaa saapuwilla.
Ahdistyksen johtokuntaan on wuoden kuluessa kuulunut: Pastori D. Klami puheenjohtajana, Matti Suikkari rahastonhoitajana,
Aat. Koljonen kirjurina ja kirjastonhoitajana sekä Matti Ollikainen,
Juho Hännikäinen, Matti Potinkara ja Antti Koljonen muina toimikunnan jäseninä.
Tuloja on yhdistyksellä ollut wuoden kuluessa 76 mark. 30 pen.
ja menoja 40 mark. Säästö 36 mark. 30 pen.
Jhdistykfen lainakirjastosta on wuoden kuluessa tehty 19 kirjalainaa.
Niinkuin ylläolewasta näkyy ei yhdistyksemme toiminta ole kuluneenakaan wuonna kowin woimakasta ollut eikä suuria aikaan saanut
pyhäkoulun eduksi, mutta
sijaan on papistomme innokkaasti walwonut pyhäkoulun asiaa koettaen yhteiswoimin yhdistyksen kanssa teh»
dä työtä Jumalan waltakunnan eduksi.
Antreassa Maalik. 28 p. 911.

sen

yhdistyksen puolesta:
D. Klami
puheenjohtaja.

Aat. Koljonen.
kirjuri.

VII.
Kertomus Piikkiön Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m. 1910.
Jhdistyksemme on wuoden kuluessa järjestänyt lasten ju m a*
lanpalweluksiai 6 /i, 25/8 27/3) 22k, 24/ e, "/?. 14/s, n/9, 9 /iq ja
,

26/i2

Pikkkiön kirkossa.

saarnan.

Osanottajien
Näissä kaikissa on allekirjoittanut pitänyt
luku on waihdellut 30
lOO lapseen.
Tekstit owat olleet osaksi päiwän ewankeliumi, osaksi wapaasti
walittuja. Pyhäkoulua pidettiin toukokuun 15 paiwästä marraskuun
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,13 päiwään. Pyhäkoulut

jakaantuiwat: 1) Kroisten yötunnassa 20

lasta, jossa opettiwat I, Tammi ja allekirjoittanut. 2) Rurgon yö-

48 oppilasta, joita opasti Martha Auer, 3) Kamparlan
yötunnassa 16 lasta, jossa opettajina toimimat Tilda Liuskala ja
Ida Wirtanen 4) Wiukkalan Maskulassa 22 oppilasta, joita johti
Miina Mäkelä. 5) Linnunpäänkartanossa 30 lasta. Opettajina Emma
Laaksonen, 6) Hepojalan luutsaalla 17 lasta, joita opetti A, Mäki.
Kaiken kaikkiaan kawi pyhäkoulua 146 lasta. Aiwan säännöllisesti käwi 123 lasta.
Opettajakokouksia pidettiin 6 /i, Slh< ja IVs 10, joissa annettiin

kunnassa

ohjeita opettamiseen.

Kahdelle opettajalle walmistettiin tilaisuus ottaa osaa Salon
pyhäloulukursseihin helmikuun 26—28 p:nä 1910.
Erityisesti mainittakoon myös yhdistyksemme 6: w u
i j u \l a elokuun 14 P:nä, jolloin juhlasaarnan piti past. R.
Hernberg Hämeenlinnasta, joka myös puhui lapsille. Lapsille puhui myös
tilaisuudessa allekirjoittanut.
Lasten »vanhemmille ja aikuisille puhuiwat: kirkkoherra W. Korpela Perttelistä, toimitt, O. Wihantola Turusta ja pastori Hernberg,
Lapset esittiwat useita lauluja ja kertoelmia. Heille jaettiin pie°
niä lehtisiä lahjaksi.
Jhdistyksen työn edistämiteksi on pidetty iltamia eri kulmillä seurakuntaa, joista on ollut tuloja 24 mttaa 90 p.
Menoja on yhteensä ollut 14 mkkaa 55 p:niä. Säästöä siis on ollut
10 mkkaa 35 p:niä.
Edellisen wuoden kassasäästö oli 68 mkkaa 68 p., siis yhdistyksen
rahallinen tila joulukuun 31 p:na 1910 oli 79 mkkaa 03 P:niä.
Näillä waroilla on päätetty tilata Pyhäkoululehti w. 1911 opettajille ja kartuttaa sitä iltamien kanssa ainakin 100 markkaan,
jolloin otetaan suurempi määrä kirjoja pyhäkoulukirjastoo n, jossa jo on noin 6 0 nidosta.
Jhdistyksemme jäsenluku on 12, pääasiassa opettajia ja jokunen
lasten wanhempia.
Tähän asti on Herra meitä siunannut.
Hänelle olkoon kiitos ja kunnia kaikesta!

s

os

samassa

Piikkiössä, helmikuun 28 p:nä 1911.

Juho Tuominen.

Vlll.
Kuopion kaupungin Pyhäkouluyhdistyksen Vl:s wuosikertomus
wuoden 1910 toiminnasta.
Jhdistyksen toimesta on pidetty pyhäkoulua kaupungin lapsille
kewät- ja syyslukukausien aikana jota sunnuntai, paitsi silloin kuin
on pidetty lastensaarna.
Jleisemmän sairaaloisuuden takia oli kui°
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tentin wiime syyslukukaudella eräät luokat wapaina pyhäkoulusta noin
kolme wiikkoa. Myöskin piispantarkastuksen aikana syksyllä oli pyhäkouluilla lupa. Sen sijaan piti hiippikuntamme Piispa I, R,
Koskimies Mikkelin päiwänä lastensaarnan, jolloin suuri kirkkomme
oli täynnä pienokaisia ja heidän wanhempiaan,
Jhdistnksen toimesta on myös pyhäkoulujen toimiessa pidetty
tekstiselityskokous jota keskiwiikoiltana, jossa
sunnuntain
tekstit owat wiime wuoden aikana walitut Matteuksen eroanteksti
johdosta keskusteltu. Pyhäkouluissa
kellumista -on selitetty ja
kaikkiaan
noin
800
lasta.
käynyt
on
Heitä on ollut opettamassa 7
miestä ja 19 naista, siis 26 opettajaa. Ihanalla Puijonmäen rinteettä wietettiin kewätlukukaudm lopettajaisjuhla, jossa puheiden, laulujen ja kertomusten lisäksi ilahutettiin lapsia jakamalla heille lahjalehtiä ja wehnäpullia. Syyslukukauden lopettajaisjuhla pidettiin taas
tuomiokirkossa, jonne sitä warten oli hankittu kaksi korkeaa ja tuuheaa joulukuusta, mitkä sähköllä walaistiin.
Kesä-aikana, jolloin on pyhäkouluilla kuten muillakin kuuluilla
loma, on tehty pyhäkoululasten kanssa käwelyretkiä kaikkiaan kolme
kaupungin ihanaan ympäristöön. Waihtelewa ohjelma on tllwallisesti
pulliin päättynyt.
Lastensaarnoja on lukukausien aikana pidetty 4„ tesänaitana 2.
Ahdistyksen asioita on hoitanut toimikunta, johon itseoikeutettuina owat kuuluneet seurakunnan papit: A. Paajanen, K. K. Sarlin. I. I. Mustakallio, M. Katawisto, joka muutti Viipuriin 1
p:wä toukokuuta 1910, A. Siiwonen, joka taas muutti Elimäelle 1
p:wa syyskuuta 1910, sekä K. Kloekarla, joka tuli seurakuntaamme
ja feuraawat seitsemän maallikkoa: Lehtori
1 p:wä syyskuuta 1910
O. I. Kantele, neiti I. Vepsäläinen, B. Stenius, M. Asehan ja I.
Leskinen sekä pyhäkouluopettajat E. Pitkänen ja T. Kuwaja. Puheenjohtajana on ollut past. I. Mustakallio, wllrapuheenjohtlljllna past.
A. Siiwonen, rahastonhoitajana neiti M. Asehan, kirjastonhoitajana
neiti B. Stenius ja warakirjastonhoitajana neiti I. Leskinen, jonka
lut neiti lida Vepsäläinen, joka wuoden lopulla sairastui ja jonta
tehtäwiin on kuulunut pyhäkoululehtien jakaminen. Sihteerinä on ol°
tehtäwiä wäliaikaisesti allekirjoittanut I. Mustakallio on hoitanut.
Wuoden aikana on toimikunta pitänyt kaksi kokousta.
Suomen Pyhäkouluyhdistyksen lomakursseilla Mikkelissä ja lisalmella käwi 3 opettajaa, joille yhdistyksen waroista annettiin matkarahaa kaikkiaan 40 markkaa.
Jhdistykfemme waroilla tilattiin kuten edellisenäkin wuonna 30
wuosikertaa Pyhäkoululehteä, jotka jaettiin ilmaiseksi pyhäkouluopettajille, sekä 400 wuosikertaa Lasten Pyhäkoululehteä, joita pyhäkoululapfille annettiin 10 pennittä wuosikerta. Myöskin testamenttia on
yhdistys antanut lapsille 50 P:Ilä jopa usein 25 p:llä, sekä Pakanalähetysseuran pyhäkoululaulukirjaa 10 P:llä kappaleen.
Jhdistykseen on wuoden kuluessa liittynyt 1 wakinainen ja 6
wuosi-jäsentä. Jhdistyksestä on taas eronnut 11 wuosi-jäsentä. Jäseniä on kaikkiaan wakinaisia 52, wuosi-jäseniä 159 eli yhteensä 211.
Jhdistyksen rahawarojen tili osoittaa:

seuraaman

sen
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Wastattawaa:

Säästöä edelliseltä ur.lta:
Pohjoismaiden pankissa
Säästöpankissa

Maslaawaa:
Wuoden menot:

186: 19 Erikoistilin mukaan.
683: 34
1: 65 Säästö tulemaan muo.

Puhdasta rahaa

....

Wuoden tulot:
Jäsenmaksuja
Kollehtirahnja
Myydyistä lehd. ja kirj.

.

297: 98

teen:

Pohjoismaiden pankissa
Säästöpankissa

171:
60: 97
83: 60 Rahaa kassassa

.....

.....

195: 62
717: 15
19: 24

Wuoden korko:

Talletuksen 186:19 korko
4: 65+5: 78
Säästöpankin korko

...

10: 43
33: 81

Yhteensä 1.230:^99

Yhteensä 1.230: 99

Edellä olewan tilin owat yhdistyksen tilintarkastajat Past, H.
Wichmann ja neiti Aina Lignell muistutuksetta tarkastaneet,
Dhdistyksen toiminnasta mainittakoon wiela, että sillä 30 p.
Lokak, 1907 alkaen on ollut oma Ompeluseura, jossa on
walmistettu waatteita ja jonka toimesta on jaettu kenkiä köyhille py°
häkoululapsille. Ompeluseuran rahastonhoitajana ja huolentajana on
ollut neiti lida Leskinen, Toimintakautena 80/io 1907 31/ia 1907
oli ompeluseuralla tuloja 203 mk., menoja kenkiin 63 mk. ja waatetarpeisiin 37 mk, 40 p. yhteensä 100 mk, 40 p,; säästö oli
waan wuoteen 102 mk, 60 P.; köyhille pyhäkoululapsille jaettiin lahjaksi 59 waatekappaletta: sukkia, mekkoja, paitoja, palttoita y, m, ja
10 paria kenkiä. Toimintakautena Vi 1908—Vs 1909 oli säästö edelli»
feltä wuodelta 102: 60, korkoa 1 mk, tuloja siten yhteensä 103: 60,
menoja waatetarpeisiin 73 mk, 20 P. Säästö ensi tiliin oli 30 mk
40 p. Tänä aikana jaettiin pyhäkoululapsille kintaita 14 paria, sutkm 36 paria, waatteita 94 kappaletta eli yhteensä 144 kappaletta.
Toimintakautena Vs 1909 Vi> 1910 oli ompeluseuralla tuloja:
säästö edelliseltä tililtä' 30 mk, 40 P, ja lahjoja 140 mk. yhteensä
170 mk. 40 P., monoja oli waatetarpeisiin 100 mk. 10 P.; säästö
ensi tiliin 70 mk 30 P.; tänä aikana jaettiin pyhäkoululapsille sukkia
28 paria, kintaita 6 Paria ja waatteita 64 kappaletta eli yhteensä
98 kappaletta.
Antakoon Herra ylhäältä siunauksensa pyhäkoulutyölle kaupun«
gissamme.
Kuopion kaupungin pyhäkouluyhdistyksen puolesta

A.

seuraa-

loh. Jaakko Mustakallio
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IX.
Eriijiirwen paiklllliäpyhäkouluyhdistyksen
dennelta toimintamuodelta 1910.

wuosikertomus

sen

kuu-

Minä tunnen hänen että hän käskee lap°
siansa ja-huonettansa hänen jälteensä Herran tietä pitämään ja tekemään hurskautta
ja oikeutta,

1 Moos, 18: 19,

Näin ihanan todistuksen antoi Jumala muinoin Abrahamista.
Tästä näemme miten hän johti kotimäkeänsä. Samaa luemme mo°
nista muista hurskaista raamatussamme. Joosua esim. sanoo näin:
Minä ja minun huoneeni palwelemme Herraa. Jospa näin tehtäisiin nykyäänkin kodeissa, eiwät suinkaan raakuus ja Jumalan pilkka,
niin lewinnyt, kuin nyt nä°
wääryys ja wäkiwalta olisi
emme ja kuulemme. Eikö tuohon kaikkeen siis waan ole syynä se,
että pyhät owat wähentyneet, ja uskolliset owat halwat ihmisten
lasten
Pf. 12: 2. Oi että kaikki hurskautta ja oikeutta har-syrastawaiset nousisiwat Herran awulla kylwämaän aikamme lasten
dämiin tuota pyhää siementä, Jumalan sanaa, pyhäkoulutyönkin kernita, sitäkin suuremmalla syyllä kosla Abrahamin, Joosuan y. m. raa°
matussa mainittujen hurskasten kaltaisia perheenisiä on niin Harmassa.
kylwötyötä on ilolla tehtäwä, silla suurta
Kaikkea Jumalan
ajamme,
niin
suurta, ettei mikään wedä sille wertoja,
asiaa sillä
todellakin suurta on olla Herran työssä.
ja
Herran,
sillä onhan asia
Jospa pyhäkoulutyökin saisi yhä enempi kannatusta ja osanottoa kankeskuudessa, jotta sekin olisi osaltaan johtamassa Suomen lap»
Tätä kallista kylwöä olemme taas kuluneen wuoden aulana pyhäkoulutyönkin kautta koettaneet tehdä tässä Eräjärwen seurakunnassa.
Heikkoa ja pientä on kyllä ollut itsekin mielestämme. Mutta toi»
olemme sitä tehneet, että elämän matkalla tuo kylmetty sie°
men kantaisi hedelmää ja jättäisi monen lapsen sydämeen ihanat muis»
tot lapsuusvuosiltaan, joten hekin sitten taas Muurostaan niistä

maassamme

seassa.

sanan

samme

se

wossa

jälkeisilleen

kertoisiwat.

Seurakunta on ollut jaettuna 16 eri pyhäkoulupiiriin, mutta koulu
on nyt ollut woimassa waan 15 piirissä kautta wuoden, kun toukokuun 28 p. erään Piirin opettaja äkkiä kutsuttiin pois tästä elämästä. Opettajina on toiminut 26 henkilöä, joista naisia 14. Kouluissa on käynyt 15 kertaa tai sitä enempi 205 lasta, joten harwemmin käyneitä ei ole tuossa luwussa. Pyhllkoulutarkastutsia ja opettajain harjoituskokouksia on pidetty, jo tesä-aitana myös useassa ky»
läkunnassa kokoonnuttu pyhä°iltapäiwi,sin yhteiseksi rakennukseksi opettajat eri kylistä kuulemaan jonkun opettajan pyhäkoulupitoa ja samalla
pidetty hartaushetki ja weisattu lopuksi Hengellisistä lauluista ja

Virsistä.
Kuhunkin

pyhäkoulupiiriin on tänäkin wuonna yhdistyksen wa°
roilla tullut Pyhäkoululehti opettajain luettawaksi. Ahierimmrne py-
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häkoulussa

kawiöille lahjoitettiin nytkin jouluksi 124 kappaletta Las°

ten Pyhakoululehden

Joulunumeroa.

Vuosijuhlaa wietimme 20p. elokuuta, jolloin myös yliasiamie»
hen apulainen, diakooni Taneli Wilkuna oli seurakunnassamme,
Tuloja on yhdistyksellä wuoden aikana ollut 47 mk., johon eoel»
lifen wuoden säästö 4 mk. 46 P. on luettu; ja menoja 25 mk. 50 p.,
joten puhdas säästö wuodelle 1911 on siis 21 mk 50 penniä.
Tähän asti on Herra meitä auttanut; Hänen apuunsa luottaen
lähdemme eteenpäin.
Eräjärwellä tammikuun 2 p. 1911.
Ä.

O. Laurila.

X.

Wuosikertomus Wesannon pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta 1910.
On joskus sanottu: „jos ei suuria toivoo, niin ei myöskään suu-

Vtutta usein on nähty, että suuretkin toiweet turhaan
Me emme ole suuria toimoneet, emme myöskään ole
Lieneeköhän sitten suuria ollut toiweiden pienuus! ?
Olemme kuitenkin hiljaisesti ahertaneet. Toimossa työtä tehden.
Toisissa koulupiireissä on ahkerammiir tehty työtä, toisissa laimeammin.
Kolmessa koulupiirissä on työ oliut melkein lamassa. Koulua on pi«
detty 25 koulupiirissä, työssä on ollut 28 mies- ja 9 naisopettajaa.
Oppilaita on ollut 580. Tarkastuksia on ollut entiseen tapaan
kesäaikoina. Opettajien harjoituskokouksia on ollut 7 kertaa.
Menettely niissä on ollut entinen. Laimeenlainen on ollut opettajain
käynti näissä harjoituskokouksissa.
Lasten kesa-juhla pidettiin heinäkuun 1? p:nä. Kirkossa
nasi pastori A. Werkkoranta Ilm. k. 3: 14 johdolla; kehottaen amamaan sydän lesukselle, Kunnan tuman pihamaalla, joka oli koiwuilla
kaunistettu, puhuiwat kansak. opettaja 'I. Laitinen 1 Piet. 5: 5, 6 johdolla; entinen kansak. opettaja Eemil Strandman sanoista »Sallikaa
lasten tulla minun tyköni"; Kansak.. opettaja Ida Niwalainen ..enkelien
warjeluksesta" ja allekirjoittanut puheenjohtaja sanoista „waella minun
edessäni ja ole wakaa". Emäntä Ada Närhi lausui „Onnen temppelin
patsaat". Kanttori I. Väänänen johti lasten laulua. Kolehti kirkossa kannettiin paikalliselle pyhäkouluyhdistykselle. Puhdas tulo wirwokteista tuli myös
tarkoitukseen. Kansaa oli paljo koolla ja
juhla onnistui hymin.
Yhdistyksen muroilla on joka koulupiiriin tilattu Pyhäkoululehti.
Tili osoittaa tuloja Smk. 87: 84 menuja Smk. 43: 65.
Yhdistyksen johtokuntaan omat kuuluneet entiset henkilöt.
Herra siunatkoon työnsä täällä ja kaikkialla.
ria

aikaansaa."

raukeamat.
ria aikaan

suu-

saaneer.

saar-

samaan

Vesannolla 28

p.

tammik. 1911.

M. Laitinen

I. Väänänen.
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XI.
Kertomus Humppilan pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta ro. 1910.
„Neuwokaa lapsenne ja käteni työ
minun tyköni." (les. 45:11).

Tällaiiia keTästä moimme
paikassa Jumalan
luemme
käsittää, että asia, josta Herra huomauttaa, on sangen tärkeä. Herran
käsiala ei ole oikeassa suhteessa tekijäänsä, roaan on Hänestä luopunut.
Herran lapset elämät luopuneena Isästään, tuulematta Luojaansa ja
nauttimatta elämää, minkä yhteys taiwaallisen Isän kanssa antaa.
Herra ei ole hyljännyt lapsiansa. Wielä Hänen silmänsä rakkaudella
kättensä tekoa. Poikansa Hän anioi eksyneitä etsimään ja
kadonneita tuomaan pelasteltuina Isän luo. Jeesus antoi käskyn apos»
toteillensa, että he menisiwät kaikkeen maailmaan. Heidän tuli siis ta«
tenttaa kerrottua käskyä: „Neurookaa lapseni ja kätteni työ minun tykoni." Apostolit totteliroat samalla myös, mestarinsa miimeistä käskyä.
Siunaus seurasi heitä kaikkialla. Sadat, tuhannet ja taas tuhannet
tuliroat Jeesuksen kautta Isän luo. Wielä ei ole työ päättynyt, roielä
ei ole käsky koko laajuudessaan toteutettu. Wielä tairoaallinen mestari
antaa kehoituksia neuwomaan lapsiansa ia kätensä tekoja tulemaan hänen tykönsä. Moni mies ja nainen, jonka sydämen Jeesuksen rakkaus
on saanut palamaan ei ole rooinut olla kuuro tuolle kalliille käskylle,
roaan on nähnyt siinä oman roelwollisuutensa. Siksi on koonnut pyhän Herran käsialoja, lapsukaisia ympärilleen saadakseen johdattaa heitä
lasten parhaan ystäwän Jeesuksen tuo. Näin oroat pyhäkoulut saaneet
alkunsa. Tämä pyhä tehtäwä on ollut tälläkin pyhäkouluyhdistyksellä
kuluneenakin muonna päämääränä. Herra yksin tietää missä määrässä
tämä on tarkoituksessaan onnistunut.
Kuluneena rouonna on opettajain harjoittamiseksi pidetty 8 kokousta. Näissä on joku opettaja pitänyt pyhäkoulua. Tästä on sitte
loputtua keskusteltu ja annettu ne ysiäwälliset ohjeet, mitkä oroat olleet tarpeen. Opettajat eiruät roaan ole olleet tilaisuudessa niin lukuisasti näihin saapumaan, kuin olisi ollut suotawaa.
Kullekin pyhäkouluopettajalle on tilattu „Dpas" ja „Pyhäkou-

Nämä sanat sisältämät Jumalan antaman käskyn.

hoituksia

monessa

sanassa.

seuraa

lulehti.

Suomen Ew. Lut. Pyhäk.-yddistyksen Vuosikokouksessa Tampereella roiime kesäkuulla edustiroat yhdistystämme pyhäkouluopettajat:
loose Wirta, Sofia Suomi ja Martta Arola.
Pyhäkouluja on ollut toimessa 6 ja niissä 9 opettajaa ja 20?
oppilasta.

Yhdistyksen johtokuntaan oroat kuuluneet rouma Lyydi Toimoia,
kansak. opettaja Eeri Mattila ja Alfr. Toiwola sekä pyhäk. opettaja Fr.
Manninen, ja roarajäseninä torpparit K. Myllykylä ja K. Wuorein.
Kassassa oli säästää edelliseltä rouodelta 140 mk. 33 p. Tuloja
oli rouoden kuluessa 4 mk. 45 p. ja menoja 74 mk, 43 p. Kassan
säästö rouoden lopussa 70 mk. 44 p.
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Älkäämme ruäsykö!
on!

Tehkäämme työtä niin kauan kuin päiwä
olkoon kanssamme.
Humppilassa tammikuun 28 pmä 1911,

Herra

K. 2, Tawander.
Ceri Mattila.

Xli.
Walkjärwen Pyhäkoulunhdistyksen wuosikertomus wuodelta 1910.
Vuosikokouksessa joka pidettiin 9 p. Tammikuuta walittiin
raawat henkilöt johtokuntaan: yhdisiyksen esimieheksi w. 1910 opettajatar neiti Hilma Paimio. Waraesimieheksi roroasti Juho Reijonen.
Pöytäkirjuriksi Rouwa Helena Ahlfors. Rahastonhoitajaksi pyhakouluooettaja Mikko Mörö sekä toimikunnan mäkinaiseksi jäseneksi opettaja Mikko Vister ja rvarajäseniksi opettajat: Hilma Karjalainen ja
Hilja Inkiläinen. , Tilintarkastajiksi walittiin opettajat AleXander Vister ja Seroerus Sihwo.
Harjoituskokonlsia on pidetty 7:n.
Lastenjuhlia pidettiin kesällä seuraamissa kylissä: Kirkonkylässä,
Nurmijärwellä, Wanlimossa. Nirkkolassa, Walkeamatkassa.'
Joulujuhlia unetettiin eri paikoissa joulukuusen, puheiden ja wir°
renlaulujen kanssa.
Jäsenluku on 2 perustamaa ja 59 maksamaa. Jäsenmaksuja on
kannettu 11 mk. Menot omat olleet kaikki yhteensä 140 mk. 90 p.
Tulot 95 mk. 73 p., 19 rup. 30 k. yhteensä 147 mk. 18, p. Puhdas
jäännös w. 1910 7 mk. 8 p.

seu-

Hilma Paimio.
esimies.

Helena Ahlfors,

XIII.
Korpiselän rukoushuonekunnan pyhäkouluyhdistys wuonna 1910.
Kun kaswi tuodaan muualta ja istutetaan uuteen paikkaan, ei
useastikaan ota heti juurtuakseen, maan wiettää kitumaista elämää,
syystä että uusi ilmanala on ehkä raaempaa kuin entinen ja että'maa»
perä ei wielä ole lyllin muokattua. Samaten ei pyhäkoulutyö ole ottanut oikein menestyäkseen Korpiielän korpimailla. Uskonnollinen maa»
perä on kait ollut niin wähän muokattua, että pyhäkoulutyön merki»
tystä ei oikein ole oiwallettu, että opettajiksi pystymiä ja rupeamia hen-

se
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filöitä ei ole tahtonut jokaiseen koulupiiriin löntua ja matkain pituus
ja

harrastuksen

puute

on maikuttanut

sen,

että opettajia ei ole

saatu

harjoituskokoukiiin, joissa kehittymättömämpikin opettaja-aines toimottamasti olisi woinut kehittyä pnstymämmäksi tärkeään tehtämäänsä. Li»
saksi on mainittarua, että lasten koulunkäyntiä on häirinnyt tänä wuonna
ja häiritsee useampana wuotena lasten kulkutaudit, joitten yleisyys ehkä
jossakin määrin seuraa Wenäjän naapuruudesta ja täkäläisenkin kansan,

sekä kreikkalaiskatolisen että luterilaisen wäestön Varomattomuudesta ja
alhaisesta siwistysiasosta. Useimmassa talossa Vierailema tuhkarokko
seisotti tänä wuonna pyhäkoulun toimintaa monta miikkoa. Pyhäkou-

lua on pidetty 9 paikassa, 6 paikassa on opettaja enemmän tai wähemmän itsenäisesti käsitellyt tekstiä, mutta muissa paikoissa on main
Wallin ja Walleniuksen saarnakirjasta ja
luettu pyhäkoululasten
ohessa meisattu wirsiä ja pidetty rukoukset alussa ja lopussa. Ainoustaan kolmessa koulupiirissä on koulunpito ollut kuiakuinkin säännollista, nimiitäin Hominmaarassa, Kirkonkylässä ja Saarnisissa, muu»
alla
on koulua pidetty hywin
myöskin lapsirikkaassa Hoitolassa
epäsäännöllisesti, ompa opettaja joskus niinkin pahasti welwollisuu'
tensa unohtanut, että on antanut lasten kokoontua ja iltakauden opettajaa turhaan odotella. Lapsia on pyhäkoulussa käynyt noin 50
rippikoulun käymättömiä on rukoushuonekunnassa 308, niistä pyhäkouluun kykenerciä alku toista satan.
yhdistyksessä on roiime wuonna ollut jäseniä 25, 19 muosijäsentä ja 6 mäkinaista jäsentä. Menoja on yhdistyksellä ollut lasten
saarnoihin 10 mikkaan. Uhdistyksen omaisuus on 20 nukkaa maksama
kirjawarasta ja 25: 80: rahasto. Wirsikanteleet ja nuottikirjat omat
nyt ensimmäiset pyhäkouluillemme hankittawat wälineet.
Oi Herra auta, oi Herra anna menestyä pyhäkoulutyön täälläkin
rajaseudulla!
Korpiselillä 28 pmä tammikuuta 1911.

sen

saarna

n

Oskari Aarnio.

XIV.

Vuosikertomus Kangasalan seurakunnan Pyhäkouluyhdistyksen
toiminnasta wuodelta 1910.
Ihdistys on nyt ollut kolmisen muotta toiminnassa, ja on
pääasiallisesti toiminut niinkuin edellisinäkin wuosina.
kastuksia on toimeenpantu. Pyhäkouluopettajat omat olleet kutsutut
harjoituksiin sakaristoon joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.
Pyhäkoululehtiä on lemitetty niinkuin edellisinä wuosinakin. Lukukinkereillä on jaettu Pyhäkouluyhdistyksen kirjasia.
Pyhäkoulua on kuluneen wuoden aikana pitänyt 62 opettajaa, ja
oppilasmäärä on ollut 420. Koulut owat toimineet säännöllisesti.
Toimottawaa olisi että pyhäkouluopettajat liittyisiwät yhdistykseen jä»
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seniksi enemmän
wähenewän tänä

kuin tähän asti koska yhdistyksen jäsenluku näyttää
wuonna 29:sään.

Yhdistyksen toimikuntaan kuulumat seuraamat henkilöt: seurakunnan papisto, rouwa Minna Thule, rouma Ulrika loutsiniemi, rouma
Lilli Häyrynen,
Ewa Tuhkanen,

diakonissa Alli Räty. emäntä Kustaama Ranta ja
sekä Varajäsenet maanmiljelijä Efr. Marttila, opettaja
Aleksandra Salmi ja itsellinen Heikki Ranta. Puheenjohtajana on toiminut kirkkoherra Usko Tuhkanen, rahastonhoitajana ja kirjurina Ewa
Tuhkanen.
Herra siunaa työsi!
Kangasalan seurakunnan Pyhäkouluyhdistyksen puolesta:
Usko Tuhkanen.

Tuhkanen.

Ewa

Tili
Kangasalan Pyhäkouluyhdistyksen waroista wuonna 1910.
Tulot:
Säästöä edelliseltä wuodelta
Maksettuja jäsenmaksuja ro. 1910
..

Rästissä

.

.

.

Smk. 42: 04

4:
13: 50
10: 50
7: 50
Yhteensä Smk. 77: 54
„

1909

„

olemia jäsenmaksuja w. 1910

1909

„

Menot:

Lasku R:o 1

Rästissä olewia

Smk. 10: 40

jäsenmaksuja w. 1910

1909

Rahaa kassassa

10: 50
7: 50
49: 14
Yhteensä Smk. 77: 54
„

,

„

Kangasalla joulukuun 18 p:nä 1910,
wa

Tili tarkastettu ja

Tuhkanen.

oikeaksi hamaittu.

Ulrika lotsiniemi.

Kangasalla

15

/-2 1911.

Lilli Häyrynen.
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XVI.
Kertomus Vilppulan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m:lta

1910.

Edellisten muofien toimintatapoja seuraten on yhdistys wiimeksi
kuluneena Vuotenakin työskennellyt. Vhoistyksessä on 40 jäsentä.
Kuusi pyhäkoulua on säännöllisesti toiminut. Niitä on johtanut
12 opettajaa. Oppilaita noin 130.
kuin edellisenäkin wuonna
Toimikunta, joka on ollut
paitsi puheenjohtajaa, jona, pastori I. L. Leppäsen seurakunnasta pois
on kokoontunut 8 ker»
muutettua, on toiminut pastori A. Pukkila
on
8.
Opettajain
harjoituskokouksia
pidetty
taa.
Alempana olema tili osottaa yhdistyksen raha-asian tilan.

sama

Tili Vilppulan Pyhäkouluyhdistyksen muroista m:lta 1910.
Wastattawaa

I Säästöä edell. tilit.: Rahaa kassassa
II Tuloja tällä tilik.: Kassakirjan muk. tullut

2mk. 49: 36
.

10: 10

Summa Smk. 59: 46
Wastaawaa:

I Menoja tällä tilik.: Kassakirjan muk. mennyt
II Säästöä seur. tilik.: Kirjoja warastossa

Rahaa kassassa

Vilppulassa

Smk. 33: 35
2: 75

23:36
Summa Smk. 59: 46

31 p:nä tammik. 1911
Jhdistykscn puolesta:

Kaarlo Rautanen,
kirjuri.

XVII.
Kertomus

delta 1910.

Virolahden

Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta muo-

Jhdistyksessä on wiime muoden aikana ollut 22 jäsentä ja on
puheenjohtajana toiminut seurakunnan kirkkoherra rowasti W. I.
©. Ritoniemi,
warapuheen'ohtajana on toiminut kappalainen A. Kuurahastonhoitajana
ja kirjurina kanttori-urkuri Antti Parkkola.
sekä
sisto
Pyhäkouluopettajille on pidetty harjoituskokouksia kahdeksan kuukauden ensimäisenä sunnuntaina kohta jumalanpalweluksen päätyttyä ja
on näissä kokouksissa keskimäärin käynyt 5 opettajaa. Opettajista on
aina kaksi esiintynyt
pyhänä, joista toinen on kysellyt päiwän

sen

samana
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'

teistin ja toinen lyhemmän kappaleen historiasta. Kutakin esitystä on
annosteltu ja teh'y huomautuksia sen johdosta.
Pyhäkouluja on seurakunnassa ollut 50, joita on pitänyt 10?
opettajaa 918 lapselle, toisin paikoin säännöllisesti, toisin harwemmin.
Pyhäkoulut on tarkastettu papistomäärättawäna aikana syys- ja
.
lokakuulla.
Ihdistys mietti sääntöjensä mukaisen kesäjuhlan juhannuspäiwänä
24 pmä kesäkuuta kohta jumalanpalweluksen päätyttyä seurakunnan kirtoimitti pastori N. Kuusisto. Ulkona ouhui
kossa, jossa lasten
rowasti
W. I. ®. Ritoniemi.
seurakunnan kirkkoherra
yhdistyksen rahasto oli muoden lopussa seuraama
.

saarnan

Tu loj a:
Smk. 148: 21

Edellisen wuoden säästö
Kolehteilla karttunut

33: 32
5: 50
Smk. 187:03

Jäsenmaksuja
Menuja:
Menoja yhteensä

Säästö tulemaan

15:
172:03
Smk. 187:03

Smk.

.

rouoteen

Virolahdella

29 päimä toukokuuta 1911

W I. G Ritoniemi
Antti

%

Parkkola.

XVII.
Pyhäkoulu yhdistys Urjalassa.

yhdistyksen toiminta on käynyt entiseen jo ennen kerrottuun, taPyhäkouluja, jotka eiwät täällä toimi läksykouluina maan har»
taushetkinä, on wuoden alla ollut 34 ja opettajia 69; oppilasluku
noin 900.
Opettajien harjoituskokouksia on pidetty kesäisin kirkossa, talwella
sakaristossa joka kuukaudeu ensi sunnuntaina; kirkonkylän lapsia
oppilaina.
luhannuspäimä oli yhdistykselle wirkistäwä juhlapäiwä, iillä sil»
loin wieraili täällä pääyhdistyksen yliasiamies past. Hernberg. Myös
pienempiä pyhäkoulujuhlia on wuoden alla pidetty eri kylissä.
Tilit, jotka Vuosikokouksessa hywäksyttiin, osoittamat tuloja: 165
mk. 83 p. Menoja: 66 mk. Säästöä wuodelle 1911: 99 mk. 83 p.
Tilintarkastajiksi malittiin: Edward Salo ja Juho Selin.
paan.

sen
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Puheenjohtajana on toiminut rowasti Vorg, rahastonhoitajana
ja kirjurina pastori Kalke.

Johtokunnan

puolesta

91. Vorg

XVIII.
Alaan Paikallis Pyhäkouluyhdistyksen kertomus w:lta 1910.
Äskettäin on päättynyt yksi yhdistyksemme toimintawuosisla.
Kun katsomme takaisin kuluneeseen wuoteen, niin
nähdä kuinka

suuressa

saamme

olemme taiwaalliselle Isällemme niistä
monista armolahjoista, joita niin runsaasti olemme saaneet sekä hengellisesti että ruumiillisesti. Mutta myöskin näemme kuinka paljo me
olemme olleet tottelemattomia, tehneet syntiä, tehneet syntiä siinäkin, ettemme ole tuossa pyhäkoulutyössä olleet niin uutterat, kuin Herra olisi
meiltä roaatinut. Oi, anna rakas taiwaallinen Isämme Poikasi, Wapahtajamme Jeesuksen tähden anteeksi meidän hitautemme.
Oi kuinka tärkeän tehtäwän juuri pyhäkoulutyöalalla Herra on
meille tuolla hänen wiinitarhassansa uskonut noitten pienien hentojen
taimien hoitamisessa. Mutta wiime kulunut wuosi näyttää meille, että
olemme siinä paljon laiminlyöneet. Herramme Jeesuksen anteeksi an°
tawaan armoon turwaten rohkenemme esittää mitä olemme toimineet:
Pyhäkouluiltamia hengellisellä ohjelmalla on pidetty seuraamat:
Wiialan rukoushuoneella 1. Niisikkalassa 1. Käyrälässä I. Kurisjärmen kansakoululla 1. Sontulan kansakoululla 1. Toijalassa 1.
Sekä pyhäkoulun juhla kesäaikana kirkossa, jota jatkettiin Suomi-Seuran talolla iltaan asti. Ahkeria pyhäkoululapsia myös muistettiin jakamalla heille juhlamakeisia. Kolehteja on koottu juhlassa Suom.
pyhäkouluyhdistykselle ja iltamissa oman yhdistyksemme hywäksi.
Kuukausikokouksia on pidetty 6, Joissa on keskusteltu ijäisyyskysymyksiä, sekä pyhäkoulutyöstä yleensä kuin myös yhdistyksemme taloudellisia kysymyksiä.
Mdistyksen johtokuntaan omat kuuluneet seuraamat: kirkkoherra
Juho Lehto itse oikeutettuna, kirkkoherran rouwa Mimmi Lehto, rouwa
Katri Wiksten, rouwa Johanna Holst, emäntä Miina Arola, kansakoulunopettaja M. Hawerinen, W. Salmi jalkineentekijä, O. Peltomäki kirkon wartia, joka myös on yhdistyksen kirjuri. Rahastonhoitajana on
toiminut L. Selin, puuseppä. Vuosikokouksen ja juhlan järjestämismaitokuntaan omat kuuluneet: K. Wiksten, I. Holsti, L. Telin, W.
Salmi, O. Peltomäki.
Kunnassa on 14 pyhäkoulupiiria, joista ainoastaan 6:ssa piirissä
on pyhäkoulut toimessa olleet. Opettajia on pyhäkoulussa toiminut 8.
Lapsia on keskimäärin käynyt pyhäkoulussa noin 80. Vhdistyksemme
rahallinen tila näyttää tilien mukaan: tulopuoli 129: 97.
puoli 35: 17.
♦

kiitollisuuden melassa me

m
Siunatkoon

auttajamme kallista

taiwaallinen

pyhäkoulutyötä
kiitys olkoon

täällä kotimaassamme, kuin myöskin kaikkialla mailmassa,

Herran.

Akaa

Helmikuun 25

päiwänä 1911.

Vhdistyksen puolesta

0. Peltomäki,

»

XIX.
Kertomus Metsämaan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wuodelta 1910.
Kuluneena wuonna on Metsämaan seurakunnassa ollut toimisuwipuolella 6 pyhäkoulua. Opettajia oli niisiä 4 mies- ja 8
naishenkilöä ja oppilaita 165, joista useimmat käwiwät koulussa sään-

massa

nöllisesti.

Papiston puolesta pidettiin tarkastus kerran

kesässä kussakin kou-

lussa, muutamissa useimminkin ja opettajain kehittymistä warten pi-

dettiin heidän kanssaan useita harjoituskokouksia. Suurimpina juhlina
on kirkossa myös toimeenpantu lastenjumalanpalweluksia.
yhdistyksen rahamarat tekiwät wuoden lopussa 363 mk. 58 pnä.
Herra siunatkoon yhdistyksemme hiljaista, waatimatonta työtä
pienokaisten

keskuudessa.

Metsämaalla 28 pmä Toukokuuta 1911.
Viktor Kalpio.

XX.
Kertomus Ruokolahden Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wuodelta 1910.
Yhdistyksen jäsen ilman jäsenmaksua on jokainen pyhäkouluopetwja, joita .on yhteensä 149. Kuuluja on 84 ja niissä oppilaita wähän yli 1,000.
Toimikuntaan owat kuuluneet seurakunnan papit, joista rowasti
0. Auren puheenjohtajana ja w. t. kirkkoh. 0. Päiroiö rahaston- ja
kirjastonhoitajana sekä opettajat Jonas Halonen, Matti Peltonen, Juho
Sikiö, Pietari Keltanen, Matti Kokkonen ja Matti Wilkto, joista kiertok. op. Matti Wilkko on toiminut kirjurina ja tal. Matti Peltonen
marakirjurina.
Tilit tarkastiwat tal. Matti Peltonen ja räätäli Juho Teräwäinen ja o'oittiwat ne
Säästöä edelliseltä wuodelta 109 mk.
19 p., tuloja tiliwuonna 52 mk. 76 p., menoja 6 mk. 10 p., joten

seuraamaa:
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tulemaan wuoteen on 155 mk. 85 p. ftirjaston armo rahassa
on 534 mk. 10 p. ja iiis yhdistyksen koko omaisuus 689 mk. 95 p.
Jeesuksen omat kehoilukset, kuten: „sßuoki niiniin karitsoitani", ;a
„opettakaat heitä pitämään kaikki, kuin minä olen teille käskenyt", ohjeinaan, on pyhäkouluyhdistys pyytänyt toimia tärkeässä tchtämässään.
Ia että opettajat saisiwat tarpeellista ohjausta, on heille pidetty 8
harsoituskokousta kirkolla papiston johdolla ja 12 syrjäkylissä pyhäkönluopettajain kesken. Lisäksi on opettajain toiwomusta noudattaen tä'
näkin inuonna pitäjän syrjäseuduilla pidetty 5 n. k. pyhäkoulujuhlaa.
Ne ulotetaan lasten jumalanpalmelutsella käsikirjan mukaan. Opcttajina toimimat tällöin kehittyneemmät opettajat, joten opetuksen tarko tus
on ollut antaa molliopetusw. ©eri päätyttyä on pastori pitänyt puheen pyhäkoulun merkityksestä ja joku opettajista lausunut kehoitussa
noja läsnäolemille opettajille ja seurakuntalaisille, yksityisessä keskuslelussa opettajain kanssa on sitte tehty lähemmin se!mää opettajain
tehtäwistä. Nämä pikku juhlat omat saaneet osakseen ilahuttarnassa
määrässä kannatusta sekä opettajain että manhempani puolelta. Opettajat pitämät tällaista hamainnollista ohjansia tarpeellisena marsinkin
senmuoksi, että siirtyminen manhasta opetustamasta pitämään lasienjumalanpalmelu>ksia tuntuu heistä muikealta.
Pyhäkoulujuhlaa kirkolla piti miime kesänä yliasiamiehen apulainen Wilkuna.
Tarkasmksia pitäjällä on papisto myöskin pitänyt, maikka kaikki
koulut eiwät ole tulleet tarkastettua.
Ruokolahdella 31 päiwä Tammikuuta 1911,

säästö

.

Oskar Auren

Suomen En>.

Luteitlaifen

Pyhäkouluyhdistyksen
toiminnasta w. 1911

Hämeenlinna 1912
Hämeenlinnan Kiwi» ja Kirjapaino O. Y,

Pyhäkoulun merkitys

seurakuntaelämälle.

1. Kristus perusti lumalau waltakunnan maan päälle. Siellä
on rakkauden moima, joka kykenee pelastamaan. Jumala on rakkaus.
Kristus on Jumalan rakkauden ilmoitus. Hän rakasti kaikkia. Ia hän

tahtoi, että hänen rakkautensa tunkeutuisi hänen opetuslastensakin sydä-

men läpi ja pyhittäisi ne, yhdeksi elämäksi palmelecoaisessa rakkaudessa.
Se oli edelleen tunkeutuma kaikkien yhteiskuutakerrosten läpi. Siten oli
Jumalan maitokunta syntymä. Jeesus sanoi: Minä olen tullut tulta
maan päälle sytyttämään; ja mitäpä mieluimmin tahtoisinkaan kuin että
tämä tuli jo palaisi.^
Helluntaina tämä Jeesuksen toiwomus alkoi toteutua. Rakkauden
Pyhä henki laskeutui palamina tulenliekkeinä yli opetuslapsijoukon.
Ihmeellinen oli tämän tulen maikuws. Se tunkeutui sisäänpäin ja
täytti sydämet pelastuksen ilolla. Se tunkeutui ylöspäin, sillä tuli lewittää lämpöä ympärilleen. He alkoiwat julistaa muille Jumalan suuria
töitä rohkeasti. Helluntaihengellä oli wielä ihmeellinen kyky yhdistää
ja sulattaa kokoon uskowaisten sydämet. Heillä oli kaikilla yksi sydän
ja yksi mieli. Alituisesti he oliwat
ympärillä, pysyiwät apostolien
opissa, keskinäisessä yhteydessä, leiman murtamisessa ja rukouksissa.
Tämä oli ensimäinen kristillinen seurakunta, yksin ja ainoastaan hengen
luoma, ihanneseurakunto. Siellä oli elämää, ja tämä elämä näyttäytyi
rakkauden töissä. Tämä oli seurakunta, joka paastoten, rukoillen ja
kätten päälle panemisin lähetti emankelistoja Israelin sukukuntain luo,

sanan

lähetyssaarnaajia pakanamaailmaan ja diakooneja rakkaudenlahjöineen
köyhien ja sairasten luo. Siten oli perustettu sellainen seurakunta, jossa
oli elämää ja uskoa, ja joka teki työtä rakkauden kautto. Tästä liedestä
siukoili sytyttämiä kipinöitä joka taholle.
Siirrymme nyt 19 Vuosisataa ajassa eteenpäin. Wieläkö
kunta on olemassa? Onpa niinkin. Sillä Kristus perusti seuratuntansa kalliolle, ja koskaan eimät Helmerin woimat kykene sitä kukistamaan. Mutta paljo rikkaruohoja on rumennut kasmamaan miljawainiolle. On syntynyt uskon ja waleuskon, kristillisyyden ja nimikristillisyyden sekotus. Uskomme kuitenkin Herran nyt, kuten ennenkin, säilyttäneen useita satoja, jotka eimät ole polwiaan Paalille notkistaneet.
Siellä kytee yhä pyhä tuli. Ia sieltä
on mietäwä eteenpäin. Uskomaiset yhteen liittyen omat miemät Jumalan waltnkuntaa eteenpäin
kristillisen rakkaudentyön kautta kotona ja kauempana, suurten ja pienten
kesken. Mutta Herran seurakunualta meidän päiwinämme puuttuu seilaista yhteenknulnwaisuuden tunnetta, mikä oli olemassa apostolien

seura-

se

4
aikoina. Eimät tunne toisiaan. Ei ole yhteisiä kuormia kannettomina.
Wapahtajain kehotusta ei seurata: Mitä tahansa kaksi teistä on
on tapahtuma.
Näin ei tulisi olla. Herran
tunut rukoilemaan,
omien tulee yhdistää moimansa ja armolahjansa, niin että kykenewät
enemmän kestämään ja kantamaan Jumalan Valtakunnan työssä. Kun
kaikki hiilet kootaan yhteen, saadaan loimuawa tuli syttymään. Mutta
samalla kirn odotamme maltaman tulen syttymistä, sitä aikaa jolloin
koko seurakunta yhtenä joukkona herää toteuttamaan suuria tehtäwiään,
iloita pienimmistä walonwälähdyksistä, jotka omat hamaittamissa.
Tarkoitan pienempiä yhteenliittymyksiä ja yhdistyksiä, jotka tekemät työtä
eri aloilla Jumalan maitokunnan hymäksi. Mtnstykset Oroat seurakunnan
wälineitä eli aseita Herran kädessä ja muodostamat ikäänkuin waloisamman päiwän sarastuksen. Niinpä Herralla on marmaan seurakuntansa
meidänkin päiminämme, sillä onhan sillä luja perustus. Mutta paljo ou
puutteita
stsällisellä elämällä ja rakkaudentöillä. Herra Jeesus
Minulla on siuua mastaan, että olet hyljännyt ensimäisen rakkautesi.
Muista siis, mistä laukesit ja tee parannus, ja tee ne enstmäiset teot.
2. Niiden monien tehtäwien joukossa, mitä kirkon Herra on
rakuunalleen uskonut, on Varmaankin pienokaisten, lasten waaliminen.
Nämä omat suuriarwoisia hänen silmissään. Profeetta
hänestä
näin suloisesti: „Hän kantaa karitsan sylissään". Niin tekikin Jeesus,
hywä paimen. Millä hellyydellä hän ajattelekaan pienokaisia ja heikkoja!
Hän makuutti, että toimaanmaltakunto, jonka itse perusti, oli lapsiakin
marten. Itse hän kokoili niitä ympärilleen, otti niitä syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä, wieläpä silloinkin kun oliwat niin
pieniä, etteiwät ymmärtäneet, tietäneet tai uskoneet mitään. „Älkää
heitä kieltäkö tulemasta luokseni", sanoi hän. „Menkää ja tehkää kaikki
oli Herran wiimeinen käsky. 'la kun hän
kansat opetuslapsikseni",
ylösnousemisensa jälkeen Tiberian meren rannalla oli tullut makuutetuksi
opetuslapsensa rakkaudesta, sanoi hän: „Ruoki karitsoitani!" Nämä Jeesuksen sanat me moimme kutsua pyhäkoulun asetussanoiksi. „Los sinä
rakastat minua, niin ruoki karitsoitani!" Tässä on lausuttuna
peruswoima mikä on työtä
tus, minkä päällä pyhäkoulutyö on lepääwä, ja
lykkääwä eteenpäin, nimittäin Kristuksen rakkaus, joka on syttynyt uskomau sydämeen. Tässä mainitaan myös työn Välikappaleet ja päämäärä:
rikkailla ruohokenlapsen sydäntä on ruokittawa ja wirkistytettämä
tillä; johdatettawa uskollisesti kädestä, ettei joudu harhaan; wietäwä Jeesuksen luo, jonka oma häil on.
Kuinka tämä ihana tehtäwä on toteutettama? O» selwää, että
Jeesuksen käsky: ruoki karitsoitani, on lähinnä toteutettama kristillisissä
kodeissa. Wauhempieu tulee ensin wiedä lapset lumalau maitokuntaan
kasteeu, opetuksen ja kaswatuksen kautta. Koti on paras pyhäkoulu ja
parhaimpia pyhäkoulunopettajia omat isä ja äiti. Näin tulisi olla.
Mutta Vapahtajan käsky koskee myös seurakuntaa. On niin monta kotia, joissa lasten kristillinen hoito on laiminlyöty. On niin monta Jeesuksen pienokaista, jotka wetelehtiwät joutilaina kaduilla ja kujilla. Eikö
heidän pelastuksekseen ole mitään tehtäwä? „Ruoki karitsoitani". Niinpä
niinkin, Kristuksen rakkaus waatii pitämään heistä huolto. Tästä syystä
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onkin pyhäkoulu syntynyt. Se tarjoutuu tarpeelliseksi
jonka kautta seurakunta moi täyttää melwollisuutensa lasten kristilliseen
hoitoon ja kasmatukseen nähden. „Pyhäkoulu tahtoo etsiä. Herran luo
koota ja Herran luona säilyttää hänen jalokiwensä, etteiwät hukkuisi". Le
on niinmuodoin kristillisen rakkaudenelämän hedelmä seurakunnassa taikka
jäsenissä. Walweuwnut seurakuntaelämä synnyttää py°
muutamissa
häkoulutyön tarpeen. Lyhyesti: Pyhäkoulu on uskoman seurakunnan
tointa, jonka kautta
koettaa seurata Vapahtajan käskyä: Ruoki karit-

sen

se

soitani.

se

3. Missä rakkauden työtä seurakunnassa tehdään, siellä
wai»
ruttaa elähyttäwästi seurakuntaan. Minun sanani ei ole turhaan palaama,
sanotaan. Pyhäkoulu kylmää jaloa siementä jaloon peltoon. Herran lu°
pauksen jälkeen on sellainen kylwö kantama hedelmän, osaksi kolmenkymmenen-, osaksi kuudenkymmenen-, osaksi sadankertaisen. Tahdomme puhua
muutaman
pyhäkoulun merkityksestä siihen siunaukseen nähden,
minkä
tuo seurakunnalle.
Pyhäkoulu herättää hengellistä elämää seurakunnassa ja erittäinkin
lapsimaailmassa. ©e on kuin kewäinen tulwamesi, joka malmi mainioille
ja antaa kasmun moimaa hennoille taimille, sydänlehdille ja oksille.
Pyhäkoulu mie lapset raamatun
Raamattua luetaan ihmetelläwän wähän seurakunnissamme. Pyhäkoulu on poistamassa tämän epäkohdan. Se tekee raamatun tunnetuksi ja rakastetuksi. Lyhyin selityksin
koettaa saattaa
ymmärretyksi, kertomuksin hawainnolliseksi. Paitsi
kirjotetwa ja puhuttua sanaa, pyhäkoulu käyttää laulettuakin
ja Vaikuttaa hengellisen laulun kautta lapsen tunnemaailmaan ja tahdonsuuntaan. Pyhäkoulu on usein tehnyt pyhän, läpi koko elämän ulottrimau Vaikutuksen nuoriin lauluineen ja rukouksineen. Se opettaa heitä
pyhittämään lepopäimän, käymään hengellisissä kokouksissa ja pitämään
pyhää asiaa pyhänä. Lausumme tämän kaiken lyhyesti näin: Pyhäkou»
lulla on si merkitys seurakuntaelämään, että
kaswattaa lapset
kunnan elämiksi jäseniksi.
Pyhäkoulu maikuttaa koteihinkin. Pyhäkoululapset wiemät monta
hymää siementä mukanaan koteihinsa. Lasten ja imewäisten suusta lumala
kiitoksen. Pyhäkoulussa opittu muistomärsy, raamatun ydinlause, jota lapsi kotonaan lukee, mirrenmärsy, hengellinen laulu, jota
on oppinut raikkaalla lapsenäänellään laulamaan, tekee kyllä manhempien
ja sisarusten sydämiin symän maikutuksen. Ia nämä yksinkertaiset lapsenrukoukset, jotka lähtewät milpittömästä lapsensydäniestä, omat kodin aarre
ja rikkaus. Monen moni synneissä ja paheissa harmaantunut isä on
nut pistoksen sydämeensä ja kääntynyt nähdessään oman lapsensa polwistuwan rukoukseen. Pyhäkoulu on omiaan sulkemaan pilkkaajain
ja lemittämään siunausta loitommallekin.
Pyhäkoulu edistää kristillisen rakkauden elämän kasmamista. Tämä
tapahtuu etenkin pyhäkouluopettajissa. Sellaisessa henkilössä, joka antautuu tähän työhön, täytyy edellyttää oleman rakkautta tai ainakin taipumusta Jumalan wiinimäen työhön. Ilman tätä rakkautta opettaja
pian Väsyy. Mutta jos rakkautta on, niin pian huomataan, kuinka kehittämää pyhäkoulutyö on. Se pakottaa opettajan sywentymään sanaan,

se

sanan

sanaan.

se

sanan

sanaa

se

saa

seura-

se

saasuun
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niin ettet

hän

pysähdy kirjaimeen, pinnalle, maan kaimaa kultaa

esille

sywyyksistä. Suuri merkitys on tässä kohden opettlljakokouksilla
sanan
keskusteluilla. Kun työssämme lasten kesken olemme
pakotetut

ja
usein
näkemään kykenemättömyytemme, niin tämä opettaa uskomaan Jumalaan
Voimaan, toiwomaan näkemättä, rukouksessa kääntyja hänen
mään hänen puoleensa, joka kasroun antaa. Odottamatta palkkaa tai
mitään tunnustusta, suorittaa pyhäkouluopettaja tehtäwänsä hiljaa, kiel°
täytyy pyhalemostaan, uhraa aikaa, työtä ja maimaa. Hänen palkkansa
on näissä sanoissa: „Mitä olette tehneet yhdelle näistä pienemmistä,
olette tehneet minulle." Edelläsanotnsta näkyy, että pyhäkoulu
määrin auttaa kristillisen uskon- ja rakkaudenelämän fyroentymistä ja
Vaurastumista.
Lopuksi tahdomme mainita, että sekin
seurakuntaa, joka on
kauempana pyhäkoulusta,
lapsista ja opettajista, tulee mäkisinkin mälista tämän kristillisen työhaaran alaiseksi. Pidetään pyhäkoulun tarkastuksia raamatunselityksineen yleisöä warten. Pyhäkoululehtiä ja -kirjallisuutta lewitetään. Kirkossa pidetään esirukouksia, kootaan kolehteja ja
joskus juhlitaan, kaikki main sitä warten, että tämä työ Jumalan maltakunnan lmmäksi saisi suosiota ja meisi yleisöä koskettamaan sitä Jumalan
woimaa ja siunausta, mikä on hänen sanassaan, ja tekisi meistä mapaaehtoista kristillisen rakkaudentyön tekijöitä.
Lyhyesti moimme kaiken sanotun supistaa näihin sanoihin: Pyhäkoulutyöllä, joka perustuu Kristuksen omaan käskyyn ja on kristillisen
uskonelämän hedelmä, on suuri ja sywälle ulottuma merkitys seurakuntaelämään nähden, siten että pyhäkoulu tekee siunauksellista työtä ei ainoustaan lasten ja pyhäkouluopettajan: hengelliseksi hywäksi maan myös
kotien ja muidenkin seurakuntalaisten todelliseksi parhaaksi.
Kun teemme hywää, niin älkäämme
Lopuksi tämä raamatun
aikanamme niittää, ellemme mäsy.
mäsykö siihen, sillä mekin

sanansa

sen
suuressa

sen

osa

sana:
saamme

Eliel

af Hällström.

Kertomus Suomen ew. lut. Pyhäkouluyhdistykfen toiminnasta wuonna 1911.
edellisinä wuosina on Pyhäkouluyhdistys nytkin tuomiokapisuosiollisella roälityksellä saanut mllstaanottall pyhäkouluja koskemia
tilastollisia tietoja eri hiippakunnista. Nämät tiedot, joista seikkaperäiset
taulut jälempänä omat nähtäwänä, osottawat että wuonna 1911 oli
Kuten

tukein

Turun arkkihiippakunnassa: 1,8 5 7 pyhäkoulua, 3,3 5 2 pyhakouluopettajaa ja 4 0,4 61 pyhäkoululasta. Pormoon hiippakunnassa: 1,7 7 8 pyhäkoulua, 3,18 4 pyhäkouluopettajaa ja 3 5,0 5 8 pyhäkoululasta;
Samonlinnan hiippakrmnassa: 3,4 91 pyhäkoulua, 6,7 3 0 pyhäkouluopettajaa ja
6 5,0 8 4 pyhäkoululasta; Kuopion hiippakunnassa: 1,713 pyhäkoulua,
3,0 9 2 pyhäkouluopettajaa ja 31,6 8 4 pyhäkoululasta.
Koko
oli siis näiden tietojen mukaan: 8,8 3 9 pyhäkoulua, 16,3 3 8 pyhäkouluopettajaa, ja 17 2,2 5 1 pyhäkoululasta.
8,5 3 0 pyhäkoulua,
Edellisenä wuonna 1910 oli koko
15,9 2 8 pyhäkouluopettajaa ja 17 0,728 pyhäkoululasta. Pyhäkoululasten luku on siis wiime wuonna lisääntynyt, 1,5 2 3:lla. Edistystä ei kiritenkaan ole tapahtunut kaikissa hiippakunnissa, niinkuin käy selwäksi
raamista wertailuluwuista:

maassa

maassa:

seu-

Turun arkkihiippakunnassa oli:
wuonna 1909
1910
1911

1,782 pyhäkoulua, 3,261 opettajaa, 38,289 lasta.
1,849
3,393
39,971
3,352
1,857
40,461
„

„

„

„

„

„

Tässä hiippakunnassa oli siis wuonna 1911 pyhäkoululasten lukumäärä 49 0 enemmän kuin wuonna 1910 ja 2,1 7 2 enemmän kuin
wuonna 1909.
Porwoon

hiippakunnassa oli:

wuonna 1909
1910
1911

1,531 pyhäkoulua, 2,874 opettajaa 31,914 lasta.
1,732
3,04"6
35,182
35,058
1,778
3,184
„

„

„

„

„

„

Wuonna 1911 kämi siis Porwoon hiippakunnassa 12 4 lasta mäpyhäkoulua kuin wuonna 1910; mutta 3,144 lasta enemmän
kuiu wuonna 1909.

hemmän
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Samonlinnan hiippakunnassa oli
mnonna 1909
1910
1911

3,372 pyhäkoulua, 6,704 opettajaa 66,408 lasta
3,368
6,603
66,815
6,730
3,491
65,084
„

„

„

„

„

„

Wuonna 1911 käwi Sawonlinnan hiippakunnassa 1,731 lasta mähemmän pyhäkoulua kuin wuonna 1910 ja 1,324 lasta wähemmän kuin
wuonna 1909.

Kuopion hiippakunnassa oli:
wuonna 1909
1910
1911

1,619 pyhäkoulua, 2,972 opettajaa 30,145 lasta.
3,018
30,442
1,713
3,092
31,648

1,648

„

„

„

„

„

„

Wuonna 1911 käwi siis Kuopion hiippakunnassa 1,206 lasta
enemmän pyhäkoulua kuin wuonna 1910 ja 1,503 lasta enemmän kuin
wuonna 1909.
Turun ja Kuopion hiippakunnissa on siis pieni edistys hamaittawissa pyhäkoululasten lukumäärään nähden, mutta Porwoon ja ©aroonlinnan hiippakunnissa sitäwastoin on pyhäkoululasten lukumäärä jonkun
merran mähentynyt.
Pyhäkoulutilasto ei kuitenkaan ole täysin luotettawa. Syyt tähän
omat monet. Enstksikaän pyhäkouluopettajat
seurakunnassa eiwät käytä pyhäkoulussaan luetteloa, johon merkitään lasten nimet ja
käyntikerrat. Mahdotonta on pyhäkouluopettajan muistissa säilyttää pyhäkoulukäyntikerrat wuoden kuluessa, ja kuinka monta lasta on käynyt
säännöllisesti ja kuinka monta epäsäännöllisesti. Pyhäkouluopettaja antaa
nain ollen lukukinkereillä tai pyhäkoulutarkastuksissa aiwan summittaista ja
ylimalkaisia tietoja pyhäkoulun pidosta seurakunnan papistolle. Tuomiokapitulein tulisi erityisesti teroittaa kiertokirjeissään papistolle kuinka tärkeää pyhäkoulujen säännölliselle toiminnalle on että jokaiselle pyhäkouluopettajalle hankitaan pyhäkoululuettelo ja että siihen tarkoin merkitään
lasten käyntikerrat. Kun tarkasti luetteloa pidetään pyhäkoulussa, on
myös omiansa paljon ehkäisemään lasten epäsäännöllistä pyhäkoulussa
käyntiä.
Säännöllistä pyhäkoulukäyntiä edistämät myös
määrässä
pyhäkoulutarkastukset ja lastenjumalanplllwelukset. Paljon
on Suomessa wielä seurakuntia, missä ei näitä wielä ole saatu käytäntöön ja sellaisissa seurakunnissa toimii pyhäkoulu useinkin hywin laimeasti. Eräissä seurakunnissa ei pyhäkoulua ole wielä olemassakaan.
Wäitetään syyksi ettei ole sopimia henkilöitä, jotka kykenisiwät pitää pyhäkoulua. Maaseudulla täytyy kuitenkin ensi alussa tyytyä siihen, että
on olemassa halua ja hywää tahtoa tähän rakkauden toimintaan. Missä
sitä on, ryhdyttäköön tarmolla työhön haluamia ohjaamaan ja kehittämään toimeensa yhä kykenewämmiksi pyhäkoulutarkastuksien ja pyhäkouluopettajain harjoituksien kautta. Näin kasmatetaan seurakunnissa wuosien
kuluessa taitamia ja toimeensa kykenewiä pyhäkouluopettajawoimia. Missä

■

monessa

se

suuressa
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näihin

toimiin ei työn ja waiwan pelosta ryhdytä, siellä yritys perustaa
ja ylläpitää pyhäkouluja jää main toiwomukfeksi ilman minkäänlaisia toimenpiteitä niiden toteuttamiseksi.
Sellaisia seurakuntia, missä pyhäkouluja wiime muonna ei ollut
nrnonna 1911 yhteensä 3 9 (Kuopion ja
toiminnassa oli
Samonlinnan hiippakunnista ei ole saatu tietoja.) ArZkihiippakunnassa
on sellaisia seurakuntia yhteensä 2 8 eli 13 suomalaista ja 15 ruotfa°
laista nimittäin: Halsua, Emijärmi, Isokyrö, Öfmermark, Vampula, Kauwatsa, Nousiainen, Lemu, Naantalin maaseurakunta, Korpo, Nauwo, Pa=
rainen, Kuusisto, Kakskerta, Eura, Hontilahti, Lokalahti, Kumlinge, Kö°
kar, Sottunga, Föglö, Lemland, Jomala, Ekerö, Sund, Saltwik, Geta,
Finftröm.. Porwoon hiippakunnassa on sellaisia 1 ruotsalainen ja 3
malaista, eli yhteensä 4 seurakuntaa, nimittäin: Askula, Sipoo, Tyr°
wäntö, Janakkala. Kuopion hiippakunnassa 7 suomalaista seurakuntaa
eli seuraamat: Hyrynsalmi, Simo, Kolari, Kuolajarmi, Kittilä, Muonio ja
Utsjoki. Samonlinnan hiippakunnasta ei ole saatu tietoja tässä suh»
teessä wuodelta 1911.
Suomen Lw. Lut. Pyhäkouluyhdistys on kuluneenakin muonna 3
mäkinaisen asiamiehensä ja tilapäisten saarnaajien kautta koettanut herattää harrastusta pyhäkoulutoimeen siellä, missä
on ollut lamassa, ja
tukea ja edistää työtä, missä
on ollut jo hymässä alussa. Kaikkiaan
on wuoden kuluessa pyhäkouluasiaa käyty edistämässä noin 2 7 7
kunnassa, joista 212 oli suomalaista ja 65 ruotsalaista seurakuntia. Kieryliasiamies Pastori Hernberg, diakoonit Taneli
tomatkoihin ottiwat
Wilkuna ja Antti Laitinen sekä lähetysoppilas Edm. Tallbacka.
Sitä paitsi on yliasiamiehen ja diakoonien toimesta pidetty wuoden kuluessa 6 noin 3 päimää kestämää wrssia pyhäkouluopettajille eri
osissa maata, nimittäin: Kymissä, Joensuussa, Ylimieskassa, Oulussa,
Lappeenrannassa ja Tammisaaressa. Puhujina on näissä kokouksissa ollut pappeja, koulun- ja kansakoulunopettajia ja kokeneempia pyhäkouluopettajiakin. On koetettu herättää enemmän harrastusta yleisössä pyhäkouluasiaan ja opastaa ja tukea pyhäkouluopettajia heidän työssään. Paijon on kokoontunut osanottajia näihin kokouksiin pitemmiltäkin matkoilta
ja sisältörikklllln ja Vaihteleman ohjelmansa kautta omat kurssit maittaneet yleisön suosiota. Marinaankin pyhäkoulutoimi näiden kokousten kautta
edistymistään edistyy.
Yhdistyksen Vuosikokous Vietettiin Mikkelin kaupungissa kesäkuun
10 ja 11 päimänä. Osanottajia eri osista maata oli noin 130. 21:lle
köyhälle pyhäkouluopettajalle jakoi yhdistys yhteensä 323 markkaa heidän

maassamme

suo-

se

se

seura-

osaa

matkllkustannuksiensa törmäämiseksi.

Vuosikokouksen yhteydessä pantiin
ihmisille ja lapsille, malliopetusta y. m.

toimeen jumalanpalmeluksta aikaSitäpaitsi pidettiin esitelmiä ja
keskusteluja pyhakoulualalle kuulumista kysymyksistä.
Kokous myönsi tiliwapauden yhdistyksen rahastonhoitajalle ja toimikunnalle. Ensi muoden tilientarkastajiksi walittiin Varsinaisiksi wankilantirehtööri O. Andersin ja uskonnonlehtori Ludm. Sjöstedt sekä warajäseniksi pastori W. Wartia.
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Tili yhdistyksen tuloista ja menoista wuonna 1911 on tuynnem-

vana wuosikertomuksessa mainittuna.

Eioamiswuorossa

olemat toimikunnan jäsenet: teol.

tohtori

L. Ing-

man, kansakoulujen tarkastaja A. Haapanen ja pastori A. Wallenius roalittiin kaikki uudestaan.
yhdistyksen äänenkannattajat omat olleet: Pyhäkoululehti, Lasten
Pyhäkoululehti, Söndagsskolebladet ja Barnens Söndagsskoleblad. Tilaajia
oli Pyhäkoululehdellä w. 1911 noin 2,500 kpl. Lasten Pyhäkoululehdellä
6,000 kpl., Söndagsskolebladet 300 kpl. ja Barnens Söndagsskoleblad
noin 2,000 kpl. Sitäpaitsi painettiin Lasten Pyhäkoululehden keroätnumeroja ja Barnens Sundagsskoleblads warnummer noin 1,500 kpl. ja
Lasten Pyhäkoululehden joulunumerotta sekä Barnens Söndagsfkoleblads
lulnummer noin 15,000 kappaletta.
yhdistyksen toimesta on painetw 2:nen Vuosikerta erityistä pyhäettä ruotsin kielellä tekstikoulutekstejä, joihin on hankittu sekä
selitystä.
Paikallisyhdistyksiä on yhdistyksellä kuluneena wuonna ollut Hamija Vehkalahdella, Lahdessa, Längelmäeltä, Ruokolahdessa, Mikkelissä, Kymissä, Humppilassa, Wirolahdessa, Antreassa, Wesannolla, Sippalassa, Oriroedellä, Rautjärwellä, Forssa-Tammelassa, Kuopion kau°
pungissa, Eräjärmellä, Akaassa, Urjalassa, Loimaalla, Iymäskylän kaupungissa, Impilahdella, Toimakassa, Jaakkimassa, Räisälässä, Metsämaalla, Piikkiössä, Vilppulassa, Kangasalla, Kuorehroedellä, Walkjärwellä, Korpiselässä, Maaningalla, Sysmässä, Oulun rowastikunnan Pyhäkouluyhdistys sekä ruotsalaiset paikallisyhdistykset Siuntiossa ja Dragsfjärdissä.
Paikallisyhdistysten rouostkertomukset seuraaroat tätä muostkertomusta eri liitteenä.
Keskusyhdistyksen toimikuntaan Helsingissä omat kuuluneet: teol.
tohtori L. Ingman, puheenjohtajana, kansakoulujen tarkastaja A. Haapanen. Varapuheenjohtajana teol. tohtori, kirkkoherra E. Kaila, teol. tohtori P. Wirkkunen, Vapaaherra K. A. Wrede, pastori A. Wallenius,
koulun johtajatar, neiti W. Laurell ja opettajatar B. Hermansson sekä
pastori R. Hernberg, sihteerinä ja rahastonhoitajana.
Eroamismuorossa 1912 omat: tohtorit E. Kaila ja P. Wirkkunen
Rob. Hernberg.
pastori
sekä
yhdistyksen mäkinaiset jäsenet, jotka kerta kaikkiaan owat suorittaneet 25 markkaa, omat: neiti Ida Wulff, Turku, jumaluusopin ylioppilas
I. Tuominen, Piikkiö, teol. tohtori P. Wirkkunen, Helsinki, rowasti I.
W. Snellman, Oulu, tuomiokapitulin asessori, tuomiororoasti Wald. Walli
Selma Walli, Tampere. Sitäpaitsi oli yhdistyksellä
ja hänen
maksamia jäseniä wuonna 1911 lähes 800, joista jälempänä on eri
luettelo.
Pyhäkoulutoimi ei tarjoa mitään ulkonaista etua eikä kuurnaa. Kuitenkin on
Jumalan maltllwnnan' suurta rakennustyötä. Siinä työssä
tulee meidän uskollisesti ja huolellisesti käyttää niitä lahjoja, jotka Herra

suomen

nassa

rouwansa
se
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sanoa:

kullekin on antanut, jotta hän woisi kerran
„Sinä hywä ja us=
kollinen palwelija, roähässä olit uskollinen, minä uskon halwusi paljon."
Suomen Ero.

luth.

Pyhäkouluyhdistyksen Toimikunnan puolesta:

Cauri Ingman.
Puheenjohtaja.

Rob. Hernberg.
Sihteeri.
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Suomen Ew. lut. Pyhäkouluyhdistyksen taloudellinen tila
Joulukuun 31 p:nä w. 1911.
Debet:

Joulukuun 31
„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

p:nä 1911 Rahaa kassassa
4,057: 27
Kirjallisuuden nettoarmo 12,165: 19
Kirjaston
271:40
Pyhäkouluopettajain lai11:25
nakirjaston nettoarmo
Tuomiorowasti Borgin
lahjakirjastonnettoarmo
8: 60
287:75
Klicheitten
Kaluston
279: 15
Painopaperia Varastossa
234:90 13,258:24
Ulkona olemia saatamia
5,119:26
„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

....

„

„

„

....

„

„

„

„

Summa Smk. 22,434: 77
Kredit:

Joulukuun 31
„

p:nä 1911 Yhdistyksen welka:
„

„

„

suorittamat

tornia laskuja
„

„

„

994: 70
21,440: 07 22,434: 77

....

Puhdas omaisuus

..

.

Summa Smk. 22,434: 77

Hämeenlinna, 31 p:na Joulukuuta 1911.

Rob. Hernberg,
Rahastonhoitaja.

ewankelisluterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen tilit yhdistyksen
sen muusta
omaisuudesta wuodelta 1911 olemme eriniihin kuulumien todisteiden nojalla tarkastaneet sekä oiteiksi hawainneet; samaten olemme myöskin oikeiksi huomanneet yhdistyksen maroina merkityt raha- ja muut erät, jonka wuoksi puollamme toimikunnalle sekä rahastonhoitajalle tilimapautta.
Hämeenlinnassa 18 p. huhtikmta 1912.
Suomen

rahllwaroistll

ja
koistilikirjojen ja

Ludwig Sjöstedt.

Bruno

Anderssin

Pyhäkoulutilastoa.
Turun Arkkihiippakunnassa
w. 1911.
Romastikuntll.

Kouluja,

1. Turun tuomio-

romastikuntll.

89
71

.

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

99
107
262
185
15
158
144
113
275
229

Yhteensä

1,857

110

...

...

....

.

.

....

Porwoon
1.

182 2,812
140 1,398
244 2,585
167 2,882
169 2,257
447 4,739
340 3.849
33
320
369 5,021
210 3,538
247 2.955
405 4,450
399 3,655
3,352 40,461

hiippakunnassa n>. 1911.

tuomioPorwoon
romastikuntll.
.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opet» Oppi»
tajia. laita.

Helsingin

....

Tuusulan....
litin
Hollolan
....

Iymäskylän
Saarijärwen

.

.

.

.

Ruoweden
Oriweden....

...

Tampereen

...

Hämeenlinnan.

Tammelan

...

Lohjan
Raaseporin...

SaVvnlinnan hiippakunnassa
w. 1911.
RowaZtikunta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

70

159
112
126
64
49

Yhteensä 1,778

125
157
123
476
389
368
276
245
212
201
236
244
163
69

1,966
3,114
3,516
4,590
3,202
2,399
1,249
3,174
1,902
3,058
1,288
1,122

3,184 35,058

luwan

Mikkelin

Heinolan

....

....

Lappeenrannan

Haminan
Wiipuriu

....

....

Käkisalmen...
Jääsken
LoitamalllN

....

Alakarjalan
Yläkarjalan

.

.

.

.

.

.

384
238
225
128
317
363
275
228
409
371
240
313

Opet- Oppitajia. laita.
584
327
365
177
546
874
505
535
885
831
471
630

5,451
2,978
4,158
2,114
4,537
7,874

6.009

5,114
6,542
7,344
5,774

7.189

3,491 6,730 65,084

Kuopion hiippakunnassa w. 1911,

1,110

3.368

Samonlinnan
tuom.-romastik.

Yhteensä

1,

65
156
97
155
184
232
155
154

Kouluja.

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

Oulun tuomiororaastikunta. .

Raahen

Kalajoen
Kuopion

lisalmen

....

....

Kemin
Lapin

Yhteensä

maassa:

106

316
530
353
176
50
15

....

Kajaanin....

Yht. koko

167

328 2,976
186 1,674
712 5,348
953 11,088
529 6,886
255 2,370
103
882
26
424

1,713 3,092 31,648

8,839 16,358 172,251

Suomen Ew. lut. Pyhäkouluyhdistyksen

jäsenet wuonna 1911.
Aakkula, H., opettajatar, Hämeenlinna.
Aalto, K. K., pastori, Tottijärwi.
Sortawala.
Aarnisalo, Otto,
Airaksinen, Hanna, Maaninka.
„

Airila, Alli, pastorin rouroa. Lampi.
Airila, K, E., pastori. Lampi.
Airio, Alfr., roioasti, Ylistaro.
Airisto, Lyydi, Turku.
Alanen, 2Jrjö, rowasti. Isojoki.

Alaranta, I. P. kirkonisann., Merijään.
Alha, K. L. kirkkoherra, Renko.
Almark, N. 1., rowasti, Tammela.
Andersin, 8., tirehtööri, Hameenlinna.
Andersin, rouwa,
Anthoni, E., tohtori,
Anttila, I. F., Hanko.
Appelqwist, A. W., past., Hämeenlinna.
„

„

Arwola, Tilda, Tornio.
Asikainen, Albin, Mikkeli.

Asikainen, Ester, Orami.
Ask, Y. I. A., rowasti. Pyhäjoki.
Asunmaa, Elina, Orimesi.
Auer, Agnes, kansak.-opett.lywäskylä.
Vergius, A. T. warapast., Viljakkala.
Broms, Adolf, kirkkoherra, Mäntsälä.
Vrusila, 28., kirkkoherra, Pihlajamesi.
Bäckström, Maria, Lapinlahti.
Böök, A., rouwa, Hämeenlinna.
Carlstedt, A. 1., pastori, Laihia.
Easelius, A. B. saarnaaja, Varkaus.
Eastren, Ester., kansak.°opett., Oulu.

Demander, Viwi, opettaja, H:linna.
Durchman, L. K., kirkkoh. Sääksmäki.
Ekholm, E.,neiti, Hämeenlinna.
Eklund, S., past. rouwa, Askainen.
Eklöf, Hilda, opettajatar, Hämeenlinna

Elenius, K. P., kappalainen, Laihia.
Elowaara, E. W., Kankaanpää.
Enkwist, L., kirkkoherra, Hämeenlinna.
Enkmist, kirkkoh. rouwa,
Fabritius, Olga, Tuoroilanlahti.
v. Fieandt, E., rouwa, Hämeenlinna,
n. Fieandt, K., tohtori,
Forsström, A., tirehtööri,
Grönholm, L. pastori, Alatornio.
Grönlund, I. F., kauppias, H:linna.
Gustafsson, Wäinö, past.. Impilahti.
Haapala, Mikko, kirkkoh., Metsäpirtti.
Haapanen, S., kansak.°op., Hyrynsalmi.
Hakkarainen, A. Kuolajärmi.
Hankala, E. (£., past., Sawonlinna.
Hannikainen, Henriika, Kerimäki.
„

„

„

Hedberg, W.,

Hämeenlinna.

Heilala, I. Anton, kirkkoh., Utajärwi.
Heininen, Ruusu, opettaja, Tampere.
Heino, Janne, Mäntyharju.
Hellman, Ina, opettajatar, Viipuri.
Hellman, I. F. rowasti, Naantali.
Helnlinen, Hulda, neiti, Tampere.
Heman, G. A. rowasti, Iywäskylä.
Heman, Hagar, ylioppilas,
Henriksson, Adele, neiti, Hilinna.
Hilden, K. Hj. kirkkoherra. Vesilahti.
Holmberg, G. 0., rowasti, Jpäjä.
Holmström, Adele, rowastinna, Kitee.
„

Holppi, K. O.

Kiuruwesi.

Honkawaara, Hilda, opettajat., H:linna.
Howilainen, V., rouwa, Jämsä.
Hultman, Georg, kenraali, H:linna. f
Huominen, K. M., kappalainen. li.
Huttunen, Niilo, A., kirkkoh. Valtimo.
Hypen, A. G., kirkkoherra, Myrskylä.
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Häidh, H. E., maisteri, H:linna.

Hämäläinen, K., opettaja,
Hämäläinen, K. 1., iappal. Ilomantsi.
Hämäläinen, W., kirkkoh., Johannes.
Härkönen, Pietari, rowasti, Koiwisto.
Hätinen, Juho, Rymättylä.
„

Höglund, M., rouwa, H:linna.
Högman, Lina, johtajatar, Raahe.
Ilmonen, Jaakko, kappal., Vehmaa.
Ilwonen, I. H., romasti, Hämeenkyrö.
Inberg, Edla, Ahlainen.
Ingman, Alma, opettajatar, H:linna.
Ingman, I. T., Kalwola.
Itkonen, A., faktori, H:linna.
Itkonen, Maria, Maaninka.
Johansson, Fiina, neiti, H:linna.
Jokinen, 0., tirehtööri,
„

Junninen, Santeri, ratamest., Wiipuri.
luslsn, G. N., rowasti. Kangasniemi.
Jussila, Anni, Teuma.
Jussila, Ida, opettajat., Haukipudas.
Jussila, Sandra, Teuwa.
lärwinen, W., kirkkoherra, Tuulos.

Kaipio, K. G., pastori,

Parkano.

Kallio, Ida, Kustawi.
Kallio, Pekka, saarnaaja. Käkisalmi.
Karen, A., kauppias,

H:linna.

Karhinen, H., Samonlinna.
Karhu, P., kappalainen, Leppäwirta.
Karjalainen, Juho, lukkari, Iywäskylä.
Kapiainen, T., past., Suomussalmi.
Kaukowaara, Edw., kappal., Loimaa.
Kauppinen, K. A., Oulu.
Keronen, A. F., p.°op., Heinäwesi.
Kerppola, I. A., rowasti, Kiikala.

Kiiski, Lauri, lisalmi.
Kilpiä, Mikko, Taiwalsaari.
Kipinä, Juho, pastori, Merijärwi.

Kimekäs, Kaarlo 1., kirkkoh. Kälwiä
Kimekäs, T., kirkkoh. apul. Maaninga
Koiwisto, A., Rautalampi.

Kuoppala, I. K., kauppias, Lapua.
Kytömäki, 1., pastori, Ylikiiminki.
Lagus, Johannes, V., rowasti, Kemi.
Lahtinen, Otto, E., past., Sammatti.
Laine, T., Wilho, kappal., Hämeenkyrö.
Laitinen, Antti, diakooni, H:linna.
Lampen, Siiri, opettajatar, H:linna.
Lang, Zuleima, Laurila.

Lappalainen, And., rowasti, Jääski.
Lappalainen, Lyyti, Souru.
Lauha, M. R., pastori, Ruomest.
Laurikainen, Heikki, tai.. Sahalahti.
Laurila, Emil, pastori, Lapwäärti.
Laurila, K. 0., past., Eräjärmi.

Lauronen, 1., pastori. Ilmajoki.
Leino, Kristo, Vlistaro.
Leino, Paul, Laitila.
Leimo, Siiri, rowastinna, Punkalaidun.
Lehtonen, Gustawa, Hollola.
Leppälä, Juho, kansak.-op., Lohtaja.
Lewander, M. A., kirkkoh., Kuhmoinen.
Lilius, Alfr., pastori, Halsua.
Lilius, G. A., pastori, Walkjärmi.
Liljawirta, Mimmi, k.-op.. Haapakoski.
Lindegren, Emil, kirkkoh., Pyhäjärwi.
Lind, K. 1., rowasti, Heinäwesi.
Lindqwist, Elin, neiti, Hilinna.
Lindqwist, John. herra,
Lohilampi, Johannes, Fiskars,
Lund, Aug. Wilh.,rowasti, Saarijärwi.
Lundqwist, E. A., rowasti, Teuwa.
Luoma, W., Peräseinäjoki.
Lönnroth, A., sotarow., Uustk. (W. l.)
„

Malmi, F., Nahkuri, Hirwensalmi.
Mannström, K. 0., row., Ikaalinen.
Markkanen, Matti, Keitele.
Markku, A. F., Kustawi.
Markwla, 98. A., pastori, Mikkeli.
Martin, K. M., kirkkoh., Suomenniemi.
Mattila, Kalle, pastori, Alawus.

Korpela, K., pitäj. apul., Tammela.
Korpela, K. N., pastori, Jaakkima.

Mela, Kaarlo, pastori, Kuolemajärmi.
Melartin, K. F., kirkkoh., Paawola.
Mielonen, Frans, past., Heinäwesi.
Mikkola, Aleksandra, Vliwieska.

Kuhlberg, pastorin rouwa,

Mustakallio, L., past., Pyhäjärwi.
Muttonen, A., kansak.°op., Haapawesi.

Kokko, Juho, Helylä.
Koskimies, K., tohtori, Hilinna.
Kostia, Kaapo, Oriwesi.
Kotkanen, Wäinö, kansak.-op. Helsinki

Hilinna.

Mustakallio, I. 1., pastori, Kuopio.
Mustakallio, Juho, pastori, Kuopio.
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Mäkinen, Alfr., past., Somerniemi.
Mäkinen, I. K., rowasti, Alastaro.
Mäntylä Auk., diakooni, Pyhäjärwi.
Niemi, I. E., pastori, Kesälahti.
Niemi, M., suntio, Ilomantsi.
Nieminen, Ida, diakonitar, Wesanto.

Nikander, Olga, opettajatar, H:linna.
Noponen, Juho, pastori, Kerimäki.
Nyholm, G. A., kirkkoherra. Nummi.
Nykänen, Maija, Kaukas.
Oja, A. F., pastori, Kuusjoki.
Ojala, Emil, Oskar, kirkkoh.. Perho.
Ojansuu, D. W., diakooni, Sortamala.
Oksanen, O. W., rowasti, Weteli.
Ollila, Mikko, pyhäk.°op., Merijärwi.
Onnela, rehtori, H:linna.
Outonen, Emil, Oulu.
Pakarinen, T., past., Uusik., (W. l.)

Pakkanen, P., kirkkoherra, Heinjoki.
Palmunen, K., kirkkoherra. Jaala.
Noormarkku.
Paloheimo, O. ©.,
Parkkinen, Oskari, Hiirola.
Partanen, Anna, Wiipuri.
Pfaler, K. A., rowasti, Kuhmoniemi.
Pulkkinen, Niilo, Mikkeli.
Pyyhtiä, Juho, suntio. Nuijamaa.
Päiwiö, O. W., pastori. Ruokolahti.
„

Rantanen, Alina, Maaninka.
Rantanen, Alma, neiti, Tyrwäntö.
Rauramo, H. E., kirkkoh., Leppäwirta.

Rauramo, L., pastori,
Rautela, I. W., pastori, Poomarkku.
Rauwola, F., diakonitar, Ahlainen,
Recchardt, K., rowasti, Pielawesi.
v. Rehausen, T., Hamina.
Reijonen, Juho, rowasti, Walkjärwi.
Rekola, Hilda, Jläne.
Rinne, R., Hartola.
Ristikankare, I. F., past., Siikainen.
Ripatti, 1., pastori. Kotka.
„

Rosenberg, Ewert, Kustawi.
Räuty, Kaarlo, Mäntylahti.
Räty, A. 1., pastori, Kowero.
Salo, Wihtori, diakooni, Sortawala.

Salowaara, K., kirkkoh., Pieksämäki.
Sandelin, rehtori, Pori.
Saraste, R., kirkkoherra. Impilahti.
Sariola, A. 1., pastori. Kalajoki.

Sarparanta, Ewil, kappa!., Lapua.
Sarpola, Ida, Pyjäjoki.
Sarmilinna, S., kirkkoherra, Kestilä.
Sawolainen, A., kanawak.. Maaninka.

Sawolin, E., .tohtori, Helsinki.
Schroderus, K. A., rowasti, Alawus.
Schulman, neiti, Hämeenlinna.
Seikkula, K. A. kirkkoherra, Eura.
Selin, H. W., kirkkoherra Lohtaja.
Seppälä, E., ianttori. Mäntyharju.
Siikanen,. 1., rowasti, lontsa.

Sikilä, K. A., kauppias, Maaria.
Silwander, K. I. K., rowasti, Nastola.

Simelius, I. 1., kirkkoh.. Uusikaupunki.
Pyhäjärwi (O. l.)
Simelius, K.,
Simelius, K., pastori, Lohtaja.
Simelius, J.,
Muhos.
Sirelius, L.,
Hiitola.
„

„

„

Sirwiö, 0., kanttori,

Sjöblom,
Sjöstedt,
Skogster,
Skogster,

Soanlahti.
H:linna.

O» postinhoitaja,

L., lehtori,
A. Eust., kauppias,
Felix,
Soriola, Sulo, kirkkoherra. Sahalahti.
Soweri, S. past.rouwa, Taipalsaari.
Stenbäck, Elli, rowastinrouwa, Ulwila.
Stenbäck, K, E., rowasti,
Stenfors, Aksel, yliopp., Kimennapa.
Strandman, R., ruustinna, Wesanto.
Strömmer, K. A., kirkkoh., Haapawesi.
Srömmer, S. A., rowasti, Muhos.
Stahlman, Aug., kanttori, Tottijärmi.
Suhonen, A., työmies, Vuoksenniska.
Suojanen, Wäinö, pastori. Pyhämaa.
Suonio, Niina, Maaninka.
Sumanne, Emil, kappa!., Sysmä.
Tallgren, I. M., past. rouwa, Maaria.
Tamnulll, B. A., diakooni, Tampere,
Tarkkanen, M., asessori, Taipalsaari.
Teräsmasara, 1., kappa!., Kuiwauiemi.
„

„

„

Tepansaari, K., diakonitar. Kangasala.
Thanwon, E., rowast. r:wa, Pudasjärwi

Thaumon, I. Fr., rowasti. li.
Tiitinen, Anna, rouwa, Mikkeli.
Toikka, A. T. pastori,

Pielawesi.

Tommila, Matilda, k.°op., Orimattila.
Tuomela, Kustaa, maanw., Ahlainen.
Tnominen, Hedwig, k.°op. Muonio.
2
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Tuomi, Wlllfrid, Wihti.
Suori, Edla, rowastin rouwa, Loppi.
Suori, I-, rowasti, Loppi.
Törnwall, Gustaf, kirkkoh., Elimäki.
Upaii, Lempi, Hamina.
Wainio, N. E., rowasti, Nurmes (K. l.)
Walanne, A. W., pastori, Jämsä.
Walanne, (E., pastori, Jämsä.

Waldstedt, Aug. F., kirkkoh., Masku.
Waltllwaara, Antti, kirkkoh., Kuusamo.
Wanhanen, Suoma, Turku.
Warmalvuori, K., kirkkoh., Pälkäne.
Warmawuori, K., kirkkoh., Pyhäjärmi.
Wartiainen, I. W,, rowasti, Saumo.
Wathin, Anna, rouma, H:linna.
Wecknmn, G. A., kappalainen, luwa.
Wehmanen, H. W., pastori, Teuwa.
Vehmanen, Laina, past. rouma
Weräjänkorwa, F., maanm., Askainen.
Wierumäki, I. W., past., Peräseinäjoki.
Wikman, G. A., kappalainen, Sakkola.
„

Wilmi, T,, kauppias, Kuhmoniemi.
Winter, W., Mikkeli,
Wirberg, Y. W., kirkkoh., Rymättylä.
Wirkkula, A., kirkkoherra, Viitasaari.
Wirkwla, W. A.,
Haukipudas.
Wirkkunen, 1.,
Wihanti.
Längelmäki.
Wirtanen, 1.,
Wirtanen, Hilja, diakonitar, Iywäskylä.
Wirtanen, K. A., kappal, Orimattila.
„

„

„

Wulff, Ingrid, Hamina.
Wuorela, Ida, rouwa, Vlimieska.
Wuorela, Juho, nimismies,
„

Wuorela, K. A., pastori, Reisjärwi.
Wuorio, Julius, kappal., Ikaalinen.
Wuoristo, W., Karhula.
Wuoriwirta, 0. H., kappal., Pyhäjärmi.
Wäänäneu, Hanna, Hannula.
Yrjänäinen, H. T., kappal.. Lokalahti.

Zidbäck, Ida, opettajatar, H:linna.
Örnberg, Tilda, Maaninka.

Sitäpaitsi on yhdistyksellä jäseniä Helsingissä noin 460 ja ruotsalai34 (ks. ruotsal. Vuosikertomusta) eli yhteen noin 800
jäsentä.

sissa seurakuunissa

Paikallisyhdistysten

Vuosikertomukset.
I.
Kertomus Vehkalahden Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wuodelta 1911.
Wuoden kuluessa on toiminut 36 pyhäkoulua, joissa on ollut 64
opettajaa. Keskimäärin on koulua pidetty 23 kertaa, 6 koulua yli 30
kertaa, 1 koulu 40 kertaa. Lapsia on koulussa käynyt kaikkiaan 868,
joista 10 koulussa 40 tahi enemmän.
Harjoituskokouksia pyhäkouluopettajille on pidetty 7, joissa kaksi opettajaa on
kysellyt, toinen emankeliumitekstin, toinen wirren.
Kyselyn johdosta on sitten annettu ohjausta ja neumoja. Sitä paitsi on
kukin opettaja laatinut määrätystä tekstin palasta kirjalliset kysymykset,
jotka kokouksessa on luettu ja tehty niiden johdosta tarpeelliset huoman-

muoroonsa

tukset.

Pyhäkoulurahastossa oli wuoden lopussa 171 mk. 98 p.
Vehkalahdella 26 p. maalisk. 1912.

Ad. Manninen.

11.
Kertomus Lahden Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wuodelta 1911.
Lahden Pyhäkouluyhdistys on toiminut entiseen tapaansa. Pyhäkouluja on ollut kaksi, joissa ou toiminut neljä opettajaa. Oppilaita on
ollut 200. Kummassakin koulussa on pidetty joulujuhla lapsille.
Yhdistys piti Vuosikokouksen 27 p:nä tammikuuta. Virkailijoiksi
Valittiin: puheenjohtajaksi hra W. Heinonen, marapuheeujllhtajllksi opettajatar nti Dagmar Flinkman, sihteeriksi hra O. W. Paitanen ja rahastonhoitajakst nti Aino Wallin.
Wnositilit luettiin. Tulot ja edellisen wuoden säästö 55 mk. 15
penniä. Menot 40 mk. kouluhuoneiden wuokraan. Säästö Vuodelle 1912
on 15 mk. 15 p.

Aino Wallin.

M. W. Heinonen.
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111.
Kertomus pyhäkoulutoimesta Längelmäellll m. 1911.
Seurakunnassa on urnoden aikana toiminut kaikkiaan 8 eri pyhäkoulua, joissa opettajia oli 10 ja oppilaita 155.
Pyhäkouluyhdistyksen muroilla on kustannettu kullekin opettajalle
Pyhäkoululehti ja jokaiseen perheeseen, josta lapsia on käynyt koulussa,
Lasten Pyhäkoululehti.
yhdistyksen marat 31 p. joulukuuta ro. 1911 tekiwät 154 markkaa 86 penniä.
Entiseen tapaan on allekirjoittanut käynyt pyhäkouluja tarkastamassa, pitäen myös samalla hartaushetken, sekä kehoittaen opettajia ja
oppilaita Jumalan
wiljellessään etsimään ja odottamaan siunausta
Häneltä, jolta kaikki hywä anto ja täydellinen lahja tulee.

sanaa

I. Wirtanen.
Kirkkoherra,

IV.
Kertomus Mikkelin maaseurakunnan Pyhäkouluyhdistyksen toimin»
nasta wuodelta 1911.
Pyhäkouluyhdistys on toiminut entiseen tapaansa. Kaikissa lukitkintereissä, joita on 41, on pyhäkoulu, suuremmissa kaksikin. Opettajina
toimii miehiä ja naista. Joka koulussa on kaksi opettajaa, muutamissa
kouluissa kolmekin. Pyhäkouluja omat papit tarkastaneet kesäaikana ja
kinkerilukustlla on niiden toimintaa tutkittu ja opettajia määrätty. Pyhäkouluja on siis toimessa ollut 45, joissa on työskennellyt noin 70 opettajaa ja lapsia on pyhäkouluissa käynyt keskimäärin 950.
Suomen Ew. lut. Pyhäkouluyhdistyksen Vuosijuhlaa unetettiin paikkakunnalla kesäkuun 10 ja 11 p. Osanottajia oli runsaasti saapunut pitMäkin matkoilta ja juhla oli onnistunut ja roirkistawä. Paikallisyhdistyksen kesäjuhlaa wietettiin elokuun 20 p. Silloinkin oli pyhäkouluopettajia, lapsia ja seurakrmtalaisia suuri kirkko täpösen täynnä. Samoin
myös kirkkomäelläkin pidetyissä puheissa oli runsaasti wäkeä. Wirkistäroästi näyttäwät nämät juhlat Vaikuttaneen pyhäkoulutoimintaan

kunnassa.

seura-

.

Mikkelin maaseurakunnan pyhäkouluyhdistyksellä on rouoden kuluessa
ollut tuloja 216 mk. 89 p., menoja 241 mk. 56 p,, säästömaroja
1,366 mk. 2 p.

W. A. Markkula.

V.

hän

Kertomus Ruokolahden Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta ro. 1911,
Pyhäkouluopettajia on 149. Kouluja 84 ja niissä oppilaita roayli 1,000.
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Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut rowasti O. Auren, raja kirjastonhoitajana alkuwuonna w. t. kirkkoherra O. 933. Paiwiö ja hänen muuttonsa jälkeen senrakunnasta w. t. kirkkoherra R. A.
Lund. Toimikrmnan jäseninä omat toimineet opettajat Jonas Halonen,
Matti Peltonen, Juho Sikiö, Pietari Keltanen, Matti Kokkonen ja Matti
Wilkko, joista kiertokoulunopettaja Matti Wilkko on toiminut kirjurina ja
talollinen Matti Peltonen roarakirjurina.
Tilit tarkastiroat pyhäkouluopettaja Pekka Piiparinen ja räätäli
Säästöä edelliseltä rouoJuho Teräwäinen ja osoittiwat ne
delta 155 mk, 85 p., tuloja tiliwuonna 45 mk. 48 p., menoja 21 mk.
80 p., joten säästö tulemaan wuoteen on 179 mk. 53 p. Kirjaston
armo rahassa on 534 mk. 10 p. ja siis yhdistyksen koko omaisuus 713
mk. 63 p.
Pyhäkouluopettajain harjoituskokouksia kirkolla on pidetty 5 ja syrjakylissä pyhäkouluopettajain kesken 7.
Pyhäkoulujuhla pidettiin kirkossa 2 pnä heinäkuuta.
Tarkastuksia pitäjällä on papisto myöskin osittain pitänyt.
Ruokolahdella 31 paimä tammikuuta 1912.

haston-

seuraamaa:
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Vuosikertomus

m. 1911 Sippolan pyhäkouluyhdistyksen toimin-

Pyhäkoulu on toiminut entiseen tapaansa Sippolassa. Seuraamat
numerot ja tiedonannot osoittamat sitä. Pyhäkouluopettajia on ollut yhteensä 10 kylässä 118, niistä 7? mies- ja 41 naisopettajaa. Koulujen
luku oli 36, lapsia yhteensä noin 1,080. Koulua on pidetty kesällä säännöllisesti, 4 kylässä ympäri wuoden. Lapset on kylänluwuilla kuulusteltu
myös laulutaidossaan, jota opettajain johdolla omat esittäneet. Parhaille
oppilaille on jaettu lahjakirjoja. Oppilasluettelot on tarkastettu kylänlumuilla ja niiden johdosta tehty tarpeellista huomautuksia. Yhdistyksen
toimittamasta mallikirjasta, jota on käytetty liturgisessa toimituksessa, on
laulatettu lapsia. Virsikirjaa, Muukalaisten lauluja, Pyhnkoululauluja ja
Hengellisiä lauluja ja mirsiä on käytetty laulukirjoina. Mallikästkirjoja
painatti yhdistys 3:nen 500 kappaleen painoksen å 10 p. Lapset omat
ostaneet niitä itselleen. Uusia, sopimia oppilasluetteloja päätetty ottaa käy»
täntöön
wuonna.
Opettajista on 2—3 opettajaa toiminut kussakin koulussa, niistä tamallisesti 1 liturgina, 1 tekstinkäsittelijänä
ja 1 pienten kuwaopettajana. Suurempienkin opetuksessa on käytetty kuwia. Opettajista on 1 muuttanut toiseen seuraklintaan ja 1 kuollut, nim.
talollinen Matti Tuomp. Mänttäri Lukkalasta 49 muodeu manhana. Harminaisen uutteruutensa, uskollisuutensa ja harjaantumiseusa puolesta ansaitsee hän tulla mainituksi. Kylässään hän oli kuin „edeskäypä" pyhäkoulutoimessakin. Hän sai nyt äkkiä, werrattain wielä nuorena siirchä
Herransa iloon niittämään kylwöstään. loulukuusijuhlia lasten ohjelmilla

seuraamana
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taikalyhtykumilla V). m., sekä lastenjumalanpalmeluksill on pidetty. lu°
hllnnuspäiwänä oli kirkossa ja
ympärillä koko seurakunnan pyhäkoululasten juhla laajalla ohjelmalla, esitelmillä ja puheilla ja lasten ynnä
Mikkelin Vuosikokouksessa oli
opettajain esiintymisellä, lauluilla y. m.
edustajia, joista 2 awusti yhdistys. Pyhäkouluissa on käsitelty sekä päi°
wän eroankeliumeja että Vapaita tekstejä. Ilahuttawana esimerkkinä
eräästä Wiialan kylässä toimimasta, ratawartia, opettaja A. Salon y. m
73 oppilaasta käwi 1 oppitämästä pyhäkoulusta mainittakoon, että
pilas 51 kertaa wuodessa, 3 oppilasta 50, 13 oppilasta yli 40, muut
alle sen, alin käyntikerta 10. Koulua pidettiin 54 kertaa wuodessa.
Käyntikerrat tekiwät yhteensä 2,120 eli keskimäärin 30 kertaa wuodessa
lasta kohti.
Pyhäkoululehtiä on tilattu kuten ennenkin. Kuitenkin
hengellisten lehtien moniluwisuus on näyttänyt estäneen Pyhäkoululehden
lewenemisen. yhdistyksen asiamies T. Wilkuna kahdesti ja Anna
Partanen ~°k u/3 omat käyneet pyhäkouluasiau tärkeyttä taottamassa.
Pyhäkoulutarkastuksia on kesällä pidetty jokaisessa 36 koulussa. Etenkin
lasten wuokst omat tarkastukset osottautuneet malttamattomiksi. Niissä
on pidetty lapsille ja Vanhemmille, joita on ollut aina lukuisasti läsnä,
puheita lastenkaswatutsestll. Poikalapset uäyttiwät paikoin olleen niissä
huonosti edustettuja. Tyttölapsia oli yhteensä 388 ja poikalapsia yhteensä 242 eli kaikkiaan 630 lasta. Lasten Vanhemmissa lienee suurin
syy missä poikalapsia on Vähemmin ollut tarkastuksissa. Pyhäkouluopettajain harjoituskokouksia on pidetty yhteensä 5. Opettajainkokouksessa on
ollut järjestelmällistä raamatnnlukua ja -keskustelua. Esitelmiä kaswatusja opetusopin sekä
historian alalta y. m. on kuulunut ohjelmaan.
Tjhteinen, käsinkirjoitettu yhdistyksen äänenkannattaja „Ruoki karitsojani!"
on ilmestynyt wuoden wluessa. Lehteä on toimittanut pastori I. Kangaswuo. Lukuisia kirjoituksia owat opettajat lähettäneet paljon enemmän
kuin on mielä ehditty jutuistakaan. Kirjoitukset owat sisältäneet kokemuksia pyhäkoulun eri aloilta, oinasta hengellisestä elämästä j. n. e. ja owat
olleet omiaan antamaan mielenkiintoista kuulemista ja keskustelunaihetta.
Täällä owat opettajat woineet ujostelematta kirjallisesti lausua sydämeu
asioitaan ja tämän kautta lähetä toisiaan. Varmaan kaikessa heikkoudessakin on pyhäkoulu kuten ainakin tehnyt täysiarwoista työtä, jonka hedelmat selwemmin tulemaisuus näyttää. Kiertäen talosta taloon Vaikuttaa
toiminta herättäwästi Varmaan kotihartauteenkin. Rippikoulussa on
saatu nähdä pyhäkoulun hedelmiä myös selmästi. Rippilapsille on koetettu pyhäkoulun tehtäwän tärkeyttä taottaa ja kehotettu jo nuorena stihen työhön antautumaa».
Yhdistyksen johtokuntaau Valittiin 21/ i 1912 pidetyssä Vuosikokoukeroamien tilalle talollinen Tuomas Lonka ja emäntä Amanda Laitinen, rahastonhoitajaksi ja kirjuriksi talollinen Anton Raussi sekä tirjastonhoitajatsi talollinen Anton Kurittu. Yhdistyksen taloutta osoitan
raama tili wuodelta 1911:
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Tulot:

Menot:

Säästöä edell. muodelta
64: 93
Myydyistä nmllikäsikirjoista 7: 40
15:
Kollehti ja
Kesäjuhlan ramintolasta
12: 20

2 edustajan awust. 6. Em.
lut. Pyhäkouluyhdistyksen
Vuosikokoukseen Mikkeliin 25
Säästö tulemaan tiliin. .
74:53

Summa 99: 53

Summa 99: 53

.

.

„

.

.

.

Sippolan pyhäkouluyhdistyksen puolesta

Johannes

Kangas Vuo.

Pastori,

VII.

Wuosikertonius Oriweden seurakunnan Pyhäkouluyhdistyksen toiMinnasta muodelta 1911.
yhdistyksen toiminta on käynyt entiseen jo ennen kerrottuun tapaan. Pyhäkouluja, jotka suuremmaksi osaksi omat hartaushetkiä kuin
läksykouluja, on wuoden ajalla ollut 16 eri koulupiiriä. Opettajia kou°
luissa on ollut 8 mies- ja 18 naisopettajaa, yhteensä 26. Lapsia kou°
luissa on käynyt keskimäärin 400 lasta.
Yhdistyksen johtokimtaan omat kuuluneet, esimiehenä Pastori Kaapo
Kostia, waraesimiehenä w. t. kirkkoherra K. E. Erander, kirjurina ja ra°
hastonhoitajana I. A. Janoinen, waralla K. Jokinen.
Opettajain kehitykseksi on pidetty harjoituskokouksia kerran kuussa,
ja niitten yhteydessä hawainnollisia keskristeluja.
Pyhäkoulutarkastuksill ja niitten yhteydessä hartaushetkiä wauhemmalle wäestölle on pidetty kesän aikana.
Joulunaikana on pidetty lastenjuhlia, joissa ohjelmana on ollut puheita,
laulua, keskustelua y. m. Näihin juhliin lapset itsekin walmistiwat ohjelmaa opettajansa johdolla.
Wuoden ajalla on pidetty 2 erityistä juhlaa. Vuosijuhla tammikuun 14 p. ja kesäjuhla kesäk. 18 p. Näitten juhlain tarkoituksena oli
tehdä pyhakouluasia enemmän tunnetuksi seurakuntalaisille ja oliwat ne
nialla yhteiseksi Virkistykseksi opettajille.
yhdistyksen waroilla on jokaiseen koulupiiriin ostettu Pyhäkoululehti ja 120 Vuosikertaa Lasten Pyhäkoululehtiä, joita on jaettu opettajan
harkinnan mukaan lapsille.
Rahaston tila joulukuun 31 pnä 1911 osoittaa
Säästö
edelliseltä Vuodelta Smk. 78: 13 p., tulot wuoden aikana Smk. 152: 90
p., menot Smk. 104: 75 p. Rahaa kassassa seuraamalle wuodelle Smk.
126: 28 penniä.
Herra,
työsi, niin että
kantaisi
hedelmän ja wahwista heikkoa työwäkeäsi!
Oriwedellä tammikuun 25 p:nä 1912.
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VIII.

sen

Antrean pyhäkouluyhdistyksen wuosikertonms
kymmenenneltä
toinnntamuodelta 1911.
Taaskin olemme Jumalan armosta saaneet päättää yhden toimintawuoden pyhakoulualalla. Paljon on mastuksia ja puutteita pyhäkoulutyössäkin, waau sitkeällä kärstwällisyydellä ja lujalla tarmolla ne kaikki
woitamme, sillä
olemme tulleet huomaamaan kuluneena Vuotenakin.
Monena edellisenä wuonna on seurawntamme pyhäkouluyhdistyskin ollut
hywin hiljaisessa toiminnassa, waau nyt roiimeksi kuluneena wuonna on
yhdistyksen toiininta ollut wirkenemään päin, josta etupäässä on kunnia
tulema seurakuutamme papistolle, joka woimiaau säästä:nättä on työskennellyt
hywäksi.
Wuoden kuluessa on yhdistys pitänyt 9 harjoituskokousta kirkolla
yhteydessä kymmenwnotisjuhlan.
sekä rouosijuhlan ja
on
keskimäärin
ollut 10 mies- ja 8 naispyhäkoulun
Kokouksissa
opettajaa saapumilla, joka tosin on pieni luku seurakuntamme pyhäkouluopettajiin nähden, joita nykyään työskentelee seurakunnassa lähes 200
antaen opetusta yli- kahden tuhannen nousemalle lapsijoukolle, maan pitkien matkojen takaa eiwät kaikki moi yhteisiin kokouksiin saapua. Mutta siitä
huolimatta on papistomme kinkerilukusilla koettanut mainista opettajille
tehtäwäusä tärkeyttä. Pikklinen lainakirjastomme on myöskin ollut
reksi awuksi opettajille sopimien kirjojen saantiin. Tuloja on yhdistyksellä
ollut muoden kuluessa 202 mk. 49 p. ja menoja 147 mk. 40 p., joten
säästö kriluwaksi wuodekst on 55 mk. 9 p. Tulot on yhdistys saanut
Vapaehtoisista kolehteista joiden lisäksi kunta wiime wuonna on awustanut
yhdistystä sadalla markalla. Menot taas omat tulleet lainakirjaston lehtisten ynnä muitten pyhäkouluyhdistyksen taipeiden hankkimisesta.
Johtokuntaan on wuoden kuluessa kuuluneet: Kappa!. Pastori D.
Klami, puheenjohtajana, Rowasti P. A. Eriksson warapuh., kirjurina ja
kirjaston hoitajana allekirjoittanut, rahaston hoitajana Matti Suikkari
sekä muina johtokuuuan jäseninä Juho Hännikäinen, P. Jaakonsaari ja neidit Nikkuli ja Swedberg. Niinkuin ylläolewasta näkyy on
yhdistyksemme toiminnassa paljon puutteellisuuksia, maan emmehän me
missään täydellisiksi" tule niin kauan kuin täällä elämme, maan koettakaamme kuitenkin pyrkiä eteenpäin itse kukin woimainsa ja kykynsä
mukaan.
Antreassa n /s 1912.

sen

sen

sen

suu-

Aat. Koljonen.

IX.
Kertomus Piikkiön Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1911.
Vhdistykseunne on äsken loppuun kuluneena wuonna maailmattamasti työskeuuellyt hengellisen elämän kaswattamiseksi pienokaisten
Tarkoitukselleen uskollisena on järjestänyt yhteisiä lastenjumalllnpalmeluksia kirkossa ja kyläkunnissakin.
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Melkein kaikissa
näissä tilaisuuksissa on allekirjoittanut pitänyt saarnan, joka on koetettu
muodostaa lasten kehityskannan mukaiseksi. Ilolla on mainittaroa, että
yhdistyksemme onnistui
awustusta ulkopuolelta seurakuntaammekin, koska nimittäin saarnaaja O. Wihantola, lähetyssaarnaaja Frans
Hannula ja pastori T. Hirmonen kukin omat yhden lastensaarnan Piikkiön kirkossa pitäneet. Useinmnten on niissä päimän tekstiä käsitelty,
mutta myös wapllita tekstejä on esitetty. Erityisiä lastenjuhlia on
myös järjestetty kahdestikin nimittäin 24 6 ja us. Edellisessä allekirjoittanut yksinään puhui lapsille ja esittäen raamatullisia kumiakin lapsille selitti niitä. Muistoksi jaettiin lapsille lyhyitä hengellisiä tutkielmia.
Tilaisuuteen oli myös kutsutw muoden rippikoulunuoriso.
Kutsua oli noudattanut 10 oppilasta, joille erikseen puhuttiin. lälkimmaisessa lastenjuhlassa piti allekirjoittanut
kirkossa ja myös
lasten
ja esitelmöi: „pyhäkoulukehityksestä ulkomailla ja kotimaassamme." Juhlaa awustimat hartauspuheilla pastori W. Wierumäki
Maariasta ja saarnaaja O. Wihantola Turusta. Mainittakoon myös,
että lapset esittiwät hengellisiä lauluja, runoja ja kertoelmia, jotka näyttiwät suuresti miellyttämän tilaisuuteen saapuneita aikuisiakin.
Muuten on pyhäkoulua pidetty toukokrmn 21 päiwästä melkein lokaluun loppuun asti. Jaettuina lukulahkojen mukaan ne stchtaumat:
1) Koroisten pyhäkoulu, jossa käwi 15 oppilasta. Aiwan
säännöllisesti ja ahkeraan käwi 10. Opettajana toimi allekirjoittanut.
2) Li us kalan pyhäkoulu, jota hymäkseen käytti 12 lasta.
Niistä käwi joka pyhä 7. Opettajana oli itsellisneito Ida Wirtanen.
3) Linnunpään pyhäkoulu, jonne ilmoittihe 20 lasta ja joista
säntilleen käwi wain 8. Opetusta antoi torpparin-emäntä Emma Laaksonen.
4) Rungon pyhäkoulu, johon aluksi tuli 39 lasta. Mutta
säännöllisesti käwi main 20. Opetusta hoiti kansakoulunopettajatar Martha
Auer.
5) Wiukkalan pyhäkoulu, jossa oli 12 oppilasta. Niistä
ahkeraan käwi wain 6. Opettajana toimi palwelijatar, neito Miina Mäkelä,
Maskulasta.
Kaiken kaikkiaan käwi siis pyhäkoulua 9 8 lasta, joista koko ajan
käwi main 51. Pyhäkoulua käywien lasten lukumäärä on Verrattuna
edellisiin wuosiin tuntuwasti wuoden aikana wähentynyt. Mutta maikka
yhdeltä puolen masentamalla tumalla onkin alentunut, koska ani Harma
työläisperhekään enää (puhumattakaan talollis- ja säätyläisperheistä) laskee lastansa pyhäkouluun, maan wanhin wiepi ne mukanaan jollekin
ratalolle arpajaisiin tai näytelmiin, joihin Piikkiönkin seurakunta nykyään on uppoontua tai wiepi isä ja äiti pienokaisensa kahwi- ja Huwiretkille merelle, joten ajan huwittelewa, kylmä, materialistinen ja
kaikelle hengelliselle elämälle wäliäpitämätön ja suorastaan halmeksiwa
heuki on 1911 wuoden aikana sywemmin kuin ennen milloinkaan piirtänyt leimansa Piikkiön lapsimaailniaankin, niin siitä huolimatta toiselta
puolen täytyy iloita, että kirkossa pidettäwiin lastenjumalanpalweluksiin osaaottawa lapsiryhmä tasaisesti on kaswamassa.
">/«,
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Osanottajien lukumäärä on waihdellut 80—130 wälillä.
Hartauskokouksia opettajien kanssa on toisinaan järjestetty. Niissä
on annettu opastusta opettamiseen.
Yhdistyksemme jäsenluku on 10. Pääasiassa ne owat pyhäkoulunopettajia ja kristityttä, Vanhempia naisia. Jäsenistä puhuessani on roelmollisuuteni huomauttaa, että wuoden aikana on kuolema riweistämme
temmannut pyhäkoulutyöntekijän, itsellisneito Matilda Liuskalan, joka
5 wuotta innolla ja lämmöllä toimi pyhäkouluopettajana.
Muutenkin otti roainaja Piikkiön seurakunnan hengellisiin rientoihin
osaa, ollen lähetysompeluseuran jäsenenä perustamisesta (w. 1904)
asti. Niinikään oli hän N. N. K. Y:n jäseniä senkin perustamisesta
(w. 1906) asti.
Nauha, uskollisen, Vaatimattoman kristityn muistolle!
Mitä tulee yhdistyksemme aineellisiin waroihin, niin ne eiwät ole
muodeu llikllua lisääntyneet, koska Varsinaisia maksuiltamia ei ole ensin»
kään pidetty.
Rahaston tila on 8 5 markkaa, josta Vähennetään pyhäkoululehden tilaushinnat opettajille.
Muuten edelleen kartutetaan maroja pyhäkoulukirjastoa warten, jo°
alku on tehtynä.
jo
hon
Odottaen kärsiwällifyydellä heikosta kylwäntö-työstämme siunausta
seurakunnallemme, lausumme ylistyksemme ja kiitoksemme kaikesta sille
Herralle, jonka nimeä tahdomme kirkastaa.
Jesaja 12: 4—6.
Piikkiössä, tammikuun 4 p:nä 1912.

sen

Juho Tuominen.

X.

Kuopion kaupungin Pyhäkouluyhdistyksen VIII:s Vuosikertomus
w:lta 1911.
Se työ, jota yhdistyksen toimesta on kuluneen toimintawuoden aikana tehty, on ollut samansuuntaista kuin edellistenkin wuosien työ.
Yhdistyksen toimesta on pidetty pyhäkoulua kewät- ja fyyslukukausten aikana joka sunnuntai, paitsi silloin kun on ollut lastenjumalanpalwelus kirkossa. Näitä lasten saarnoja on ollut lukukausien aikana 4, ke»
sän aikana 2 ja joululomalla 1. Myös lähetysasiaa omat lapsille tutuiksi tehneet näissä tilaisuuksissa tuomiorowasti Schwartzberg lahetyssaarlapsille toisena pääsiäispäiwänä, ja lähetyssaarnaaja Pettinen piti
lastensaarnan 23 p:nä huhtikuuta.
Lukukausien aikana on sitä paitsi pidetty tekstiselityskokous joka kes°
kimiikkoiltana, jossa
sunnuntain teksti on selitetty ja keskusteltu
johdosta. Tekstit owat wiime muodeu aikana walitut Matteuksen ja
Johanneksen ewankeliumeista.
Pyhäkouluissa käwi kemätlukukauden aikana 736 lasta ja syyslukukaudella 837 lasta. Opettajina oli 22 naista ja 5 miestä, siis 27 opettajaa.
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Keroätlukukausi lopetettiin tamanmukaisellll käwelyretkellä Puijonmäen
rinteelle. Syyslnkukausi päättyi kuusijuhlalla kullakill eri koululla. Kesän
aikana tehtiin pari käwelyretkeä Telkkisten lahden ihanaan luontoon. Kaikissa näissä tilaisuuksissa on pidetty hartauspuheita, luettu kertomuksia ja
runoja sekä laulettu pyhäkoululauluja. Lapset owat myös saaneet olla
osallisina ohjelman suorituksessa. Lasten iloa owat lisänneet siellä jaetut
wehnäpullat ja lehtiset.
yhdistyksen asioita on hoitanut toimikunta, johon itseoikeutettuna
owat kuuluneet seurakuntamme papit ja seuraamat 7 maallikkoa: leht. O.
I. Kantele, neidit V. Stenius, M. Asehan, I. Leskinen, I. Mustonen,
sekä pyhäkouluopettajat E. Pitkänen ja T. Kuwaja. Puheenjohtajana
on ollut past. I. I. Mustakallio, marapuheenjohtajana past. A. E. Paa°
janen, rahastonhoitajana neiti M. Asehan, kirjastonhoitajana neiti B.
Stenius, marakirjastonhoitajana neiti I. Leskinen, kirjurina allekirjoittanut
I. Mustonen. Toimikunta on wnoden kuluessa kokoontunut kaksi kertaa.
Suomen Pyhäkouluyhdistyksen wuostkokouksessa Mikkelissä käwi kolme
opettajaa, joille yhdistyksen roaroista annettiin matkarahaa kaikkiaan 36
markkaa.
Mdistyksen waroilla tilattiin 30 wuosikertaa Pyhäkoululehteä, jotka
jaettiin ilmaiseksi pyhäkouluopettajille, sekä 400 Vuosikertaa Lasten Pyhäkoululehteä, joita pyhäkoululapset sairaat 10 p:llä Vuosikerran. Myöskin
testamentteja omat lapset saaneet ostaa 50 p:llä ja 25 pilläkin, seka
Pyhäkoulnlaulukirjoja 10 p:llä kappaleen.
yhdistykseen on wuoden kuluessa liittynyt kaksi uutta rouosijäsentä.
yhdistyksestä on taas eronnut kahdeksan jäsentä. Mäkinaista jäseniä on
kaikkiaan 67, rouosijäseniä 148 eli yhteensä 215.
yhdistyksen rahawarojen tili
Wastattawaa
Säästöä edelliseltä rollia
Wuoden tulot
Wuoden korko

osoitan:
Wastaawaa:

Wuoden menot
Säästöä
wuodelle

933: 01
268: 65
45: 78

....

seur.

339: 01
908: 43

Summa 1,247: 44

Summa 1,247: 44

Edellä olewan tilin omat yhdistyksen tilintarkastajat neiti Aino
Lignell ja past. H. A. Wichman muistutuksetta tarkastaneet.
yhdistyksen ompeluseura on mahalukusistll työntekijöistään huolimatta monnit ilahduttaa monta köyhää pyhäkonlulasta jakamalla roaatekappaleita, sukkia ja kintaita yhteensä 67 kappaletta. Toimintakautena
V» 1910—75 1911 oli ompeluseuralla tuloja: Säästö edelliseltä wuodelta 70 mk. 30 p.; menoja työtarpeisiin 64 mk. 80 p.; säästö ensi tiliin 5 mk, 50 p.
Tärkeä on työmme. Tuntuu
joskus raskaaltakin, hyroin ymmär°
rettäwistä syistä. Mutta älkäämme rääsykö! Pyhäkoulutyöhön welwoittakoon ja innostuttakoon meitä
totuus, jonka luemme 1 Kor. ep. 15:

se

se
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58 to:sfä: „Sentähden, rakkaat weljeni, olkaat lujat, järkähtämättömät,
aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että maimannäkönne ei ole turha
X»

Herrassa."

Kuopiossa

helmikuun

1 p:nä 1912.

Ida Mustonen

XI.

Eräjärwen paikallispyhäkouluyhdistyksen rouosikertomus

semänneltä toimintawuodelta

1911.

sen

seit-

Opettakaa heitä pitämään kaikli,
mitä minä olen teille käskenyt.

Mach.

28: 20.

Hyroin tutut omat nuo Wapllhtlljamn:e sanat opetuslapsilleen.
Olemmehan jo pienestä pitäen ne oppineet. Ja saamme ollakin kiitollisia
että olemme näin saaneet kaswaa Jumalan sanan walossa ja sen tuntemisessa. Mutta tämä ulkonainen oppiminen ei kuitenkaan ole wielä
„kaikki". Ainoastaan puoleksi raasta on silloin Jeesuksen käsky meissä
saanut toteutua. Emme todellakaan wielä käsitä mikä moima Jeesuksella
on, ennenkuin myös täydellä todella tahdomme pitää kaikki, mitä hän on
käskenyt. Ja tähän kaiken pitämiseen on myös entistä enemmän pantawa huomiota juuri nykyajan opetuksessa, jotta lapsemme kaswaisiwat
kokonaisiksi kristityiksi, sillä niin kauraan kuin kristityt yleensä main puoleksi tottelemat Kristusta, on maailmakin halroekstma kristillisyyttä ja sen

opetusta.

Elämää, uutta elämää, mutta ennen kaikkea uuden elämän

opetuksen kautta saada meissä syntymään, elämää
Näin ollen tulisi opejoka uuden elämän toi maan päälle.
tuksennne olla enemmän kristillistä elämää herättämää ja kaswattawaa,
jotta kaswaroassa sukupolwessa syntyisi todellista halua elää Jeesukselle
ja pysyä hänen omanaan. Tämä tehtäwä ei suinkaan ole Vähemmän
pyhäkouluopetuksen tehtäwä nykyaikana. Lasten kokoaminen Pyhäsin lumalan
ääreen on omiaan istuttamaan heihin kristillistä mieltä ja
ei tyhjänä
hartautta, sillä onhan Herra makuuttanut, että hänen
palaja. Jospa siis opetuksemme pyhäkoulutyössäkin ei maan olisi yksii:
puheessa, maan myös moiinassa, jotta lapsetkin oppisiwat Jumalan
käyttämään woimakseen, ja aina elämänsä matkalla muistaisimat nuo Joosefin sanat: Kuinka minä tekisin niin paljon pahaa ja rikkoisin Jumalaa
mustaan!
Pyhäkoulutyönkin kautta on tässä Eräjärwen seurakunnassa
taas kuluneenkin wuoden aikana koetettu lasten parasta malmoa. Ahkerastikin on toisin paikoin koulua pidetty, jopa 40 pyhänä ja ylikin. Eräs
pieni metsäkulma on opettajan puutteessa tästä opetuksesta jäänyt osattamaksi. Mutta ehkä pian saadaan sielläkin taas uudestaan pyhäkoulu käyutiin.
Opettajina on toiminut 27 henkilöä, joista 13 naista. Tänäkin
wuonna on yhdistyksen waroilla tullut kuhunkin pyhäkoulupiiriin Pyhäkoululehti opettajain luettawaksi. Koulussa on käynyt 15 pyhänä tai

hedelmiä tahtoo Jeesus
hänessä,

sanan

sanansa

sanaa
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useammin 206 lasta, jotenka Vähemmän käyneitä ei ole otettu tähän lu=
kuun. Jouluksi lahjoitettiin nytkin ahkerimmille koulussa käwijöille 165
kappaletta Lasten Pyhäkoululehden Joulunumeroa. Pyhäkoulutarkastulsia
hartaushetkien yhteydessä sekä opettajain kanssa harjoituskokouksia on pi°
detty kesäaikana. Vybistyksen muosijuhlaa Vietettiin 14 p:nä elokuuta,
jolloin juhlasaarnan kirkossa piti diakooni A. Laitinen.
Tuloja on yh°
distyksellämme wuoden kuluessa ollut kaikkiaan 72 mk. 85 p., johon edel»
lisen wuoden säästö 21 mk. 50 p. on laskettu; ja menoja 41 mk. 5 p.
nim. lehdistä ja juhlllsllarnaajan matka-amustuZ, joten puhdas säästö
wuodelle 1912 jää siis 31 mk. 80 p.
Näin olemme saaneet tässä kalliissa työssämme pienten hywäkst seurata tätäkin apostolin kehoitusta:
Kol. 3: 16 „Opettakaa ja neuwokaa toinen toistanne psalmeilla ja kiitosunisilla ja hengellisillä lauluilla, meisaten armon kautta Herralle teidän
sydämissänne.
Eräjarwellä tammikuun 28 p. 1912.
yhdistyksen puolesta:

K. O. Laurila.

XII.

Vuosikertomus WefllNNon pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1911
Wiime wuoden aikana on pyhäkoulua pidetty 27 piirissä 28 miesja 8 naisopettajan johdolla. Koulussa on käynyt 582 lasta. Toisissa
piireissä on nytkin koulua pidetty ahkerammin, toisissa laimeammin.
Muutamissa piireissä on waikeanlainen saada innokkaita opettajia.
Harjoituskokouksia on wiime wuoden aikana pidetty 7 kertaa eutitapaan. Tarkastuksia on kesäiseen aikaan toimitettu joka piirissä.
Lastenjuhlaa wietettiin 23 p:nä heinäkuuta kirkossa ja kunnan tu=
man pihamaalla. Puhujina oliwat: kansakoulunopettajat I. Laitinen ja
E. Strandman ja opettajatar Ida Niwalainen, pyhäkoulunopettaja Otto
ja Juho Kuhmonen, kanttori S. Hintikka sekä allekirjoittanut. Laulua
johti kanttori I. Wäänänen. Sateinen ilma häiritsi juhlaa, joka muutoin onnistui hywin. Kansaa oli runsaasti koolla. On kuitenkin siunattu
asia, että hengelliset juhlat täällä keskuudessamme owat uiin suosittuja,
että kaikkiin niihiu kertyy lukuisa kuulijakunta, maikka Vastustajat omatkin
ahkerassa työssä. Mdistyksen waroilla on jokaiseen koulupiiriin tilattu
„Pyhäkoululehti".
Tili osoittaa tuloja Smk. 65: 84 ja menoja Smk. 39: 68.
Näin on hiljaisessa työssä wuotemme Murntt. Täytyy tunnustaa
„puutteita on paljon ja erehdykset kuka ymmärtää", ja
nöyryyttäköön
meitä Hänen eteensä, joka on anteeksiantaja ja jolla on woiiuaa heikkojen
maralta. Näin nöyrtyen Herran eteen woimme lähteä eteenpäin taiwaltamme kulkemaan. Herra siunatkoon pyhäkoulutyötä kaikkialla!

seen

se

M. Laitinen.

I. H. Väänänen.
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XIII.
Kertomus Humppilan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1911.
Yhdistyksen toiminta wiime kuluneena wuonna on ollut hiljaista.
Neljä kokousta on pidetty. Niissä on joku pyhäkoulun opettajista pitä°
nyt pyhäkoulua, jota sitten on armosteltu ja annettu ohjeita opettamiNäiden kokousten yhteydessä on pidetty hartaushetkiä, joissa toion
ollut lukuisasti lasten Vanhempia y. m. Näin omat nämä kosinaan
koukset tulleet wirkistyshetkiksi kyläkunnissa.
Wiime elokuun 6 p:nä piti yhdistys pyhäkoulujuhlaa. Alastaron
kirkkoherra roroasti I. Mäkinen piti päiwäsaarnan kirkossa ja puhui wielä
iltapäiwällä Pappilau mäellä. Pyhäkoululapsille tarjottiin juhlassa roirrookkeita ja Voileipiä yhdistyksen puolesta. Herra sai täälläkin taas lasKumpa
kea sydämille monta Varoituksen, «euroon ja lohdutuksen
maan olisi löytänyt Vastaanottamia sydämiä.
Pyhäkouluja on ollut wiime wuonna toimessa 7, niissä 10 opettajaa ja 165 oppilasta. Paljon lapsia on jäänyt kokonaan tulematta kouluun, toiset tulleistakin owat käyneet joko epäsäännöllisesti tai waan pa°
rina pyhänä alkukesästä. Tämän woi pitää johtumana nykyaikaan kaswawasta epäuskon hengestä ja Jumalan kieltämisestä. Monet lasten
Vanhemmat owat kokonaan Vastaan uskonnon opetusta. Pyhäkoulu on
näiden mielestä joko tarpeeton tai suorastaan Vahingollinen.
Pyhäkouluyhdistyksen johtokuntaan omat kuuluueet wiime wuoden
aikana op. Alfr. Toiwola, rahastonhoitajana, pyhäkoulun opettaja Frans
Manninen, rouwa Lyydi Toiwola ja op. E. Mattila (sihteeri) Varsinaisina,
palstatilallinen K. Vuorela ja torppari K. Myllykylä, Varajäseninä.
Yhdistyksen kassassa oli säästöä wuoden lopussa Smk. 118: 14.
„Älkää heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri." (Hebr.
35).
10:
Humppilassa tammik. 20 p:nä 1912.

sessa.

sanaa.

K. I. Sawllnder.
Eeri Mattila.

XIV.

Walkjärwen pitäjän Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus w. 1911.

Vuosikokous pidettiin 22 p. tammikuuta, jolloin Valittiin johtokuntaan kaikki entiset jäsenet paitsi toinen tilintarkastaja.
Valituksi
tuliwat siis seuraamat henkilöt: Puheenjohtajaksi opettajatar Hilma
Paimo, Varapuheenjohtajaksi rowasti Juho Reijonen, rahastonhoitajaksi
pyhäkouluopettaja Mikko Mörö, kirjuriksi rouwa Helena Ahlfors.
Toimikunnan Vakinaiseksi jäseneksi opettaja M. Nister, Varajäseniksi
opettajat Hilma Karjalainen ja Hilja Inkiläinen.
Tilintarkastajiksi: opettajat Alexander Vister ja Tahwo Miettinen.
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Harjoituskokouksia on pidetty 7, kesäjuhlia pidettiin 6 sekä yksi iltama.
on yhdistyksessä 22. yhdistyksen warat 282 mk. 80 p.
Walkjärwellä 21 p. tammikuuta 1912.

Jäseniä

Helena Ahlfors
Kirjuri.

Tarkastettu

Juho

Reijonen.

liwari Kruus

XV.
Kertomus Korpiselän pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta ro. 1911.
Niime rouonna oli seurakunnassamme pyhäkouluja toimimassa seitsemässä eri paikassa. Näistä kuitenkin sentään ainoastaan kolmessa nim.
Hoilolassa, Saarnisissa ja Kirkonkylässä opetettiin säännöllisesti sekä kesällä että talwella. Toisissa pyhäkouluissa sitäwastoin annettiin opetusta
kowin epäsäännöllisesti, supistutpa parissa näissä opetus ainoastaan muutamaan kertaan kesällä. Lapsia käwi pyhäkouluissa yhteensä noin 90.
Wiime kesänä tarkastettiin neljää toimimassa olemaa pyhäkoulua.
Elokuussa Vietettiin pyhäkoulujuhlaa, joka alotettim lastenjumalauplllweluksella kirkossa. lumala::palweluksen jälkeen siirryttiin juhlaa jatkamaan pappilaan, jossa laulettiin hengellisiä lauluja, pidettiin hengellinen
puhe ja opetustunti sekä lausuttiin hengellinen runo. Juhla lopetettiin
yhteisellä rukouksella. Kylmän ja sateisen ilman takia saapui juhlaan lapsia ainoastaan noin 30 ja pyhäkouluopettajia roain 3.
Jhdistyksessä oli jäseniä minne muonna kaikkiaan 14, joista 6 mäkinaista ja 8 Varajäsentä. Mdistyksen rahastossa on Varoja 27 markkaa 30 penniä.
Herättäköön Herra seurakunnassamme enemmän pyhäkoulutyön rakastajia ja pyhäkouluopettajia niin että kaikki pienokaiset tulisiwat johdatetuiksi tuntemaan ja rakastamaan lasten ystäwää Jeesusta.

Pyhäkouluyhdistyksen puolesta:

I. N. Tiainen.

XVI.

Vuosikertomus Kangasalan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta
m. 1911.
yhdistyksen neljäs toimintawuosi on päättynyt, ja on
työtä
jatkettu
suuntaan kuin edellisinä Vuosina. Lukukinkeripöytäkir»

sauman

sen
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mulllnn on seurakunnassa toiminut pyhäkouluopettajina 44 henkilöä
ja oppilasluku on ollut 281. Koulut owat yleensä toimineet säimnöllisesti. yhdistyksen toimesta on pidetty harjoituskokouksia kerta kuukaudessa kuten ennenkin. Toiwottawa olisi, että pyhäkouluharrastus kaswaisi
,ja osanotto työhön lisääntyisi.
yhdistyksen toimikuntaan owat kuuluneet paitsi seurakunnan papistoa tirehtöörin rouwa Minna Thule, nimismiehen rouwa Lilli Häyrynen,
diakonissa Alli Räty, emännät Kustaama Ranta ja Alexandra Salmi wa»
kinaisina ja emäntä Ulriika loutsiniemi, maanwiljelijä Efraim Marttila ja
wouti Heikki Ranta marajaseninä. Puheenjohtajana ja sihteerinä owat
toimineet allekirjoittaneet.

Jan

Kangasalan Pyhäkouluyhdistyksen puolesta:

Tuhkanen.

Usko

(Eeroa

Tuhkanen.

Kirkkoherran rouwa

Tili Kangasalan Pyhäkouluyhdistyksen waroista rouonna 1911.
Tulot:

Rahaa kassassa

Maksettuja jäsenmaksuja
Jäsenmaksuja rästissä

.

.

.

.

49: 14
8: 50
15: 50

Smk.

73: 14

Vuosijuhlan yhteydessä wietettyyn kmsijuhlaan
käytetty maroja
Jäsenmaksuja rästissä
Säästö
tiliin
Yhteensä Smk.

28: 30
15: 50
29: 34
73: 14

Yhteensä
Menot:

seuraamaan

Kangasalla marraskuun 30 p:nä 1911.

Ewa

Tuhkanen.
XVII.

WilvvulllN Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m. 1911.
Samansuuntaisesti ja manhoja, totuttuja työtapoja seuraten on toi»
minta jatkunut kuluneenakin wuonna, kuten ennenkin. Entiset owat nmös°
Kertomus

kin toimijat

olleet; muuatta poikkeusta lukuunottamatta on toimikuntaan
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sama

kuluneena wuotena kuulunut
henkilökunta, jonka yhdistys siihen walitsi heti perustetuksi tultuaan eli wuonna 1907. Opettajistossa ei myöskään ole maihdoksia tapahtunut. Samoin on oppilasmäärä
tilapäisine
keskimäärin pysynyt yhtä suurena, noin puolitoistasatairoaihteluineen
sena, ehkäpä enempänäkin.
Varsinaisia toimikunnan kokouksia on pidetty aina opettajain harjoituskokousten yhteydessä, joita on ollut kuukausittain eri opettajain luona.
Muuten täytyy
walitettawasti kyllä
nähdä päättyneen rouo»
den työn kulussa hiukan hitautta entisiin toimintakausiin werraten. Mikä
siihen on syynä? Se rooi johtua monistakin seikoista. Woimain hajaantuminen lienee eräänä sellaisena. Sitä on hamaittamissa maikka nykyaikana kyllä työskennellään yhdistymisen hywäksi. Nykyisin on niin monta
tarkoittaan yksinomaan sellaisia, joihin pyhäkoulutyön
ja liittoa
harrastajakin woipi kuulua makaumustaan rikkomatta
ett'ei tahdo enää
löytyä niille kaikille eri jäseniä. Ia samat henkilöt eiwät tietystikään woi
toimia kaikkialla, missä heillä jäseninä olisi siihen melwollisuuksiakin.
Useasti taas woi olla niinkin, eri liittoihin ja yhdistyksiin kuuluma ei ole
oikein selmillä, mikä piiri etupäässä olisi hänen työalansa ja niin ollen sellainen
heikontaa woimia ja tarmoa.
Näihinkin seikkoihin tulee kajonneeksi ajatellessa, mikfei työ Pyhäkouluyhdistyksessä oikeiu suju. Mutta toiselta puolen taas on olemassa
laki sellainen, että, milloin toiminnan ainoana kannustimena on ollut epäitsekäs, todellisen aatteenharrastuksen kuumentama tahto, woipi toiminta
moittaa Vaikeimmatkin wastukset tieltään ja wähitellen mennä eteenpäin.
Ia
tietoisuuden elwyttäminä alkakaainme uusi työkausi uusin innoin.
Jos menneen wuodeu huomiot owatkiu jonkunwerran paiuostawia, olkoon
alkanut toimintajakso todistuksen siitä, miteu paljo aikaausaadaan, kun
maan, uskoen Jumalan apuun, todella tahtoen toimitaan.
Mdistyksen rahastossa on säästöä seuraamalle tilikaudelle 46 marklaa 88 pnä.
Vilppulassa 7 p:nä maalisi. 1912.

seuraa

asema

sen

Kaarlo Rautanen.
Yhd. sihteeri.
«

XVIII.
Kertomus
delta 1911.

Wirolllhden

Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wuo-

yhdistyksessä on wiime wuodeu aikana ollut 74 jäseuta.

Pyhäkoulujen toiminnassa on wiime wuodeu alusta kokeeksi tehty
että kinkerikunta tai useampi on muodostanut omau paikallis- eli seurakuntayhdistyksen haaraosaston sääntöineen, jotka someltuwissa kohdissa owat yhtäläiset kaikille perusweu paikallispyhäkouluyhdistyksen jääntöihin. Täten toiwotaan saatawan pyhäkoulutoiminta yleisemmin kannatetuksi ja wireämmäksi. Toisin paikoin onkin toiwo ilahutta-

sellainen muutos

3
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maila totoalla toteutunut, toistu ollaan töielö eust askeleita ottamassa.
Edellisten esikllwa ou mannaankin jättimäisiin kauuustawasti roaifuttaroa.
Kuteu
edelliseuä wuotena ou miime muouuakiu kuhuukiu kouluuu lukuisilla roapaaehtoisesti kootuilla waroilla haukittu Pyhäkoululehti
ja Lasteu Pyhäkoululehti.
Pyhäkouluja on seurakunnassa 50, joita on pitänyt 10? opettajaa
936 lapselle.
Pyhäkoulut on papisto tarkastanut marras- ja joulukuulla.
Haaraosastot roiettitoät sääntöjensä mukaisen yhteisen kesäjuhlansa
25 p. kesät, jolloin Pyhäkouluyhdistyksen diakooni T. Wilkuna oli paikkakunnallamme. Yhdistyksen rahasto oli wuoden lopussa

useaua

seuraama.

Vastaamaa:

Wastattawaa:

Säästö miime wuodelta.
Kolehteista kirkossa y. m.

Yhteensä
Virolahdella 3

.

.

172: 03
42: 76

Smk. 214: 79
p.

Menoja luettelon mukaan 95: 67
Säästö tulemaan wuoteen 119: 12
Yhteensä Smk. 214: 79

Helmik. 1912.
W. I. G. Ritoniemi.
Antti

Parkkola.

XIX.
Kertomus IlrjlllllN ew. luth. pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta touodelta 1911.
Yhdistys on toiminut entiseen tapaansa. Pyhäkouluja on seuratun35, opettajia 66, lapsia on käynyt niissä noin 900.
Pyhäkonlutaikastuksill on pidetty kesällä ja opettajain harjoituskosakaristossa kuukauden ensi
konksia lämpimän aikana kirkossa, taimella
Seurakunnan
laajaperäisyyden
ja
hajanaisuuden wuoksi omat
sunnuntaina.
kirkonkylän lapset aina olleet oppilaina.
Päätettiin yhdistyksen waroilla jakaa joka lnkukiukeripiiriiu (26)
Pyhäkoululehtea opettajia warteu.
Toimikuntaan omat kuuluneet paitsi seurakunnan papistoa, pyhäkouluopettajat Hilma Helin, Maria Leppälä, Tilda Saarinen, Alma Leppänen
sekä Edward Salo ja Vihtori Tila.
Puheenjohtajana on toiminut romasti N. Vorg, kirjurina ja rahastonhoitajana pastori S. Kalke. Tilintarkastajiksi walittiin opettajat Anshelm Mäkelä ja Aleksander Tahla.
Tilit osoittamat tuloja 174 mk. 95 p. ja menoja 46 mk. Säästö
seuraamalle muodelle 128 mk. 95 p.

nassamme

sen

Toimikunnan puolesta

N. Borg.
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XX.
Kertomus Alaan paikallispyhäkouluyhdistykfen toiminnasta m. 1911.
yhdistyksemme toimintawuoststa on taas siirtynyt menneisyyon tullut käytetyksi,
teen, maan miten
kehoittakoon meitä luomaan
kaikkein ensin kiitos Jumalalle että hän on ol°
katsauksen taakse pain
lut kärsimällinen ja pitkämielinen meidän kanssamme, sillä hitautta main
näemme itsessämme pyhäkoulutyössäkin, mannaan Herra meiltä enempi

Vffi

se

se

odottaisi.

Kuntamme on kyllä jaettu 14 pyhäkoulupiiriin, waan ainoastaan 6
piirissä on wuoden kuluessa pyhäkoulua pidetty ja 3 on main wirkeätä
ollut.
Pyhäkouluiltamia hengellisellä ohjelmalla on syrjäkulmilla pidetty 2,
kuukausikokouksia on pidetty 3, kesäjuhlat pidettiin 4 sunnuntaina kolminaisuuden päiroästä juhlajumalanpalmeluksella kirkossa. Juhlaa jatkettiin
iltapäiwällä suomalaisen
talolla, jossa pidettiin puheita, laulettiin
hengellisiä lauluja, sekä pidettiin puhe lapsille, ja heille nmös jaettiin

seuran

makeisia.

yhdistyksen johtokuutaan owat kuuluneet seuraamat henkilöt: itseoikeutettuna Juho Lehto kirkkoherra. Mimmi Lehto kirkkoherran rouroa,
Katri Wiksten puutarhurin rouwa, Johanna Holst roeturinkuljettajan rouwa.
Miina Arola emäntä, 935. Salmi jalkinetyöntekijä, A. Salomaa maihdemies ja O. Peltomäki kirkouwartia.
Valiokuntaan owat kuuluneet: K. Wiksten, I. Holsti, L. Selin, W.
Salmi ja O. Peltomäki.
Lähettinä yhdistyksellä oli Suomen Ew. luth. Pyhäkoulujuhlilla
Mikkelissä lasiu puhaltaja Sutinen Wiialasta, ja amusti yhdistys häntä 15
markan matkarahalla.
yhdistyksen rahawarat owat nykyään 141 mk. 53 p.
Taiwaallinen isämme antakoon meille uutta moimaa pyhäkoulutyössämme ja siunatkoon tätä kallista työtä meillä kotiseudullamme, sekä myös
kaikkialla
Kiitos olkoon Herran.
Akaa, helmikuun 10 p:nä 1912.

maassamme.

yhdistyksen puolesta:

Juho Lehto.
0.

Peltomäki.

XXI.
Kertomus Metsämaan Pyhäkouluyhdistykseu toiminnasta w. 1911.
Wuonna 1911 oli Metsämaan seurakunnassa toinunnassa 5 pyhäkoulua, joissa oli opettajina 4 mies- ja 6 naishenkilöä ja oppilaita 168,
joista useimmat käroimät koulussa säännöllisesti.
Papiston puolesta tarkastettiin kerran kutakin koulua, toisia useimulinkin ja harjoituskokouksia opettajain kanssa pidettiin 4 kertaa.
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Koulut omat olleet toiminnassa kaikkina pyhäpäiminä sumipuolella

alusta lokakuun loppuun. Suurimpina juhlina on
myös toimeenpantu kirkossa lastenjumalanpalmeluksia.
Yhdistyksen rahamarat tekiwät muoden lopussa 263 mk. 14 p.
Metsämaalla 19 pmä maaliskuuta 1912.
muotia, toukokuin

Wiktor Kaipio
XXII.
Kertomus pyhäkoulutyöstä Maaningalla 1911.
Hiljaisesti on täällä työtä tehty. Ei ole suuria kerrottawia toiminnastamme. 30 mies- ja 22 naisopettajaa on Vaatimatonta työtä tehneet 35 koulupiirissä, joissa oppilaita on ollut kaikkiaan noin 700 keskimäärin. Opettajain Virkistykseksi ja kehitykseksi on PyhäkoUluyhdistyktoimesta pidetty kirkon sakaristossa jumalanpalweluksen jälkeen
nuntaistn opettajainkokouksia ja niiden yhteydessä harjoituskokouksta joka
toinen kuukausi, jolloin ohjelmassa on myöskin ollut joku keskustelukyfymys. Suureksi Virkistykseksi pyhäkouluasialle täällä oli pyhäkouluasiamiehen T. Vilkunan käynti seurakunnassamme wiime syyskuussa, jolloinka
kirkossa pidettiin pyhäkoulujuhlia.
Tuloja yhdistyksellämme on miime wuoden kuluessa ollut 20 mk.
5 p., jotka entisen säästön kanssa tekemät yhteensä 70 mk. 5 p.
Oi, jos Herra antaisi meille enemmän innostusta työhön karitsojensa hywäksi! Siunaa työtämme Herra kuitenkin, maikka olemmekin kuin
sawuawat kynttilän sydämet ilman tulta. Sytytä sydämiämme sinä
Herra itse, ja et suitsemaistakaan kynttilän sydäntä sammuta.
Maaningalla 11 pmä maaliskuuta 1912.

sun-

sennne

Toiwo Kiwekäs.

XXIII.

Tammelan lähetysyhdistykseu Vuosikertomus w. 1911.
Paikallista pyhäkoulujuhlia on Vietetty 3. Niissä on ohjelmana
ollut opetustuntia lapsille ja puheita yleisölle. Puheissa on koetettu selwittää pyhäkoulutyön merkitystä ja aikaansaada innostusta pyhäkoulutyöhön. Lukusilla on papisto koettanut saada uusia pyhäkouluopettajia sellaisiin kyliin, missä pyhäkouluja ei ennestään ole tai jossa niiden työ on
ollut lamassa. Uusia pyhäkouluja onkin perustettu Kuuslammin, Letkun,
Sukulan ja Kaukolan kyliin. Lisäksi on Forssan ewankeelinen nuorisoliitto ulottanut omistamassaan rukoushuoneessa pyhäkoulupioon ja on toiminta jatkunut ilahuttamalla menestyksellä.
Pyhäkoululehtiä on yhdistyksen waroilla tilattu opettajille. Jhdis-

tyksen johtokunnan puheenjohtajana on ollut pastori Uuno Sainio, wara-
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puheenjohtajana tehtaantyömies K. Nurminen, rahaLtonhoitajana K. Walta
ja sihteerinä diakooni Kylliäinen.
Heikosti olemme toteuttaneet Jeesuksen kehotusta: tehkäämme työtä
niin kauwan kuin päiwä on. Suokoon Jumala että työ möisi tänä
wuonna käydä suuremmalla innolla.
Tammelassa, tammikuussa 1912.

Uuno Sainio.

XXIV.
Rautlljärwen pyhäkouluyhdistyksen rouostkertomus m. 1911.
Lähetä malosi

ja

hälle wuoiellesi
his. Ps. 43: 3.

ja

totuutesi! Ne

minua johdattakoot ja tuokoot

py°

sinun asuntoi-

Tähän psalmistan rukoukseen yhtyy Rautjärwen pyhäkouluyhdistys
luodessaan katsauksen toimintaansa wiime wuodella. yhdistyksen wuostkokous oli 4 p:nä kesäkuuta sekä samalla hengellinen iltama yhdistyksen
toimesta. Pyhäkoulujuhlaa wietettiin 18 p:nä kesäkuuta diakooni T. Wilkunan ollessa juhlapuhujana. Osanotto oli lasten sekä roanhempain puolelta runsas. Pyhäkoulua on pidetty useimmissa kouluissa maan taimella.
Muutamissa säännöllisesti yli muoden. Tarkastuksia piti ylioppilas M.
Rantanen 2 koulussa. Pyhäkouluja on seurakunnassamme 42 ja apetta-

jia 110, jotka opettajat omat kaikki yhdistyksen jäseniä. Harjoituskokoukon pidetty 5 kertaa, niissä on käynyt keskimäärin 10 opettajaa, yhdistyksellä on kirjasto sisältämä tekstiselitysoppaita, raamatullista kumia ja muutamia muita kirjoja. Rahawaroja on säästöä edellisiltä wuosilta 67 mk. 20 p:iä ja tuloja muoden kuluessa 2 mk. 95 p. yhteensä
70 mk. 15 p., menoja ei ollut yhtään. Opettajain osanotto kokouksiin
ja yhteistoimintaan ollut wähäinen, jonka tähden meillä on syytä pyytää
Herralta, jonka omaa työtä pyhäkoulu on sekä toiminta
edistämiseksi,
että hän antaisi malonsa ja totuutensa johtaa meitä pyhälle Vuorellensa
ja sinne jossa hän asuu, silloin tulemme kuuliaisiksi Vapahtajamme käskylle:
„Ruoki minun karitsoitani" ja silloin tulee meihin yhteismieltä ja ahkeruutta
kalliiseen pyhäkoulutyöhön. Rakas Herramme siunaa pyhäkoulua.
Rautjärwellä 16 p. maaliskuuta 1912.

sia

sen

I. Leinonen.
Varapuheenjohtaja.

Antti Partinen.
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XXV.
Kertomus

RllislllllN

Pyh äkouluyh distyksen toiminnasta w. 1911.

„Menkäät siis ja tehkäät kaikki kansat opetuslapsikseni kastaen heitä
nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen ja opettaen heitä pitämään kaikki
kuin minä olen teille käskenyt; ja katso, minä olen teidän kanssanne
joka päiwä maailman loppuun asti, Amen." Math. 18: 19—20. Näillä

sanoilla Herramme Jeesus opettaa meitä mitenkä ihmisiä on saatettuina
Hänen opetuslllpsilllumaansll. Heitä on ensinnäkin pyhän kasteen sakramentin kautta otettama Hänen armomaltakuntansa jäseneksi; pyhä kaste
on olewa heille ijänikuisena merkkinä ja todistuksena siitä että Jeesus on
heidän armorikas Vapahtajansa. Mutta nämä sanat sisältämät myös
ensimmäisen pyhäkoulukäskyn. Rakkaat lapsukaisemme omat myös opetettawat tuntemaan ja rakastamaan tätä heidän parasta ystämäänsä sekä
noudattamaan Hänen pyhää tahtoansa. Jokaisen kristityn ensimmäinen
loelwollisuus on Herransa ja mestarinsa nimen tunnustaminen ihmisten
edessä sekä sanoilla että töillä, että niin monet sielut kuin mahdollista
näin tulisimat osallisiksi siitä rauhasta ja autuudesta, jonka Jeesus antaa
ja täten pelastetuiksi synnin kirouksesta.
Tässä jalossa tarkoituksessa on Räisälän pyhäkouluyhdistyskin toiminut kuluneena wuonna. Ihmissilmä ei tästä työstä suuriakaan hedelmiä huomaa; mutta me työskentelemme siinä turmallisessa tietoisuudessa,
että Herra Jeesus, joka ensimmäisen pyhäkoulukäskyn antoi, on itse lumannut olla meidän kanssamme maailman loppuun asti ja että hän tä°
män päätteeksi on pannut sanan Amen, joka merkitsee totisesti, totisesti,
niin se on. Olosuhteet eimät suinkaan nykyään seurakunnassa ole suotuisat hengelliselle elämälle ja työlle. Sosialismi yhdeltä puolen koettaa tapansa mnkaan pienten lastenkin sydämistä kitkeä pois kaikki siweellisyyden
ja jumalanpelwon taimet; toiselta puolen taas ei nykyinen nuorisoseuratyökään ole hengelliselle elämälle suotuisa.
Yhä Vaikeammaksi käy opettajain saanti pyhäkouluihin, erittäinkin
on nuorempi kansa kowin Vastahakoinen; muutamina wuosina on tapahtunut ettei koko lukukunnasta ole löydetty halukasta ja sopimaa opettajaa.
Toiselta puolen löytyy taas Vanhempia, Kristuksen rakkauden elähyttämiä
henkilöitä, jotka uskollisesti, waswksista ja ihmisten pilkasta huolimatta,
pitämät ahkerasti pyhäkoulua kymmenet muodet yhtäpainoa.
Räisälän pyhäkouluyhdistyksellä on kuluneena wuonna ollut jäseniä
15, siis eimät kaikki opettajatkaan ole kuuluneet yhdistykseen. Yhdistyipyhäkoulutoiminnan kanssa yleensä
sen toiminta on likeisessä yhteydessäja harjoituskokouksia
on pidetty kerta
seurakunnassa. Yhteisiä kuukausijumalanpalweluksen
pääkuun
kuukaudessa
Viimeisenä sunnuntaina heti
tyttyä; yleensä kokoukset pidetään pappilan rippikoulutuwassa; mutta jonkun kerran niitä on pidetty kylilläkin. Vuosikokous ja wuostjuhla pidettiin 7 sunnuntaina Kolminaisuuden jälkeen Vaihtelemalla ohjelmalla kirkon pihalla. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi allekirjoittanut, sihteerinä
ja,kassanhoitajana kappalainen R.Rainio. Seurakunnassa toimi w. 1911
kaikkiaan 29 pyhäkoulua, toiset säännöllisesti, toiset taas epäsäännöllisen-

■

min.

Opettajina oli 33 miestä ja 34 naista, yhteensä 67.

Oppilaitten
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määrä nousi noin 440, joista osa oli käynyt maan muutamana pyhänä
koulussa. Opettajille lainasi pyhäkouluyhdistys oppaita ja tekstiselitys-

1

i

kirjoja, joita eiroät kuitenkaan kaikki opettajat käyttäneet hywakseen. Koti»
läksyjä annetaan oppilaille sekä raamatunhistoriasta että katekismusta,
kaikkina muina aikoina paitsi silloin, kun kiertokoulu on kylässä, jolloin
ylimalkaan ei pyhäkoulua pidetäkään, samoin eiroät koulut toimi kesäaikanakaan, jolloin lasten maitetaan käymän
Ainoastaan poikkeustapauksissa käymät kansakouluoppilaat pyhäkoulua.
Räisälässä 12 p. Tammikuuta 1912.

K.

Sixt. Oslson.

XXVI.
Kertomus Sysmän Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta m. 1911.
Sysmän pyhäkouluyhdistys perustettiin wasta 25 p. Toukowuta
1911, säännöt Valmistettiin 25 p. syyskuuta
wuonua. läseuluku 35, paitsi seurakunnan pappeja. Kolme jäsentä on wuoden aikana
poismuuttanut. Sääntöjen mukaan olisi kirkkoherran oltawa yhdistyksen
esimiehenä, mutta hänen kieltäydyttyään jo ennen kokousta, tuli allekirjoittanut, kappalainen, esimieheksi. Rahastonhoitajaksi walittiin suntio I.
D. Aartolahti, sekä toimikuntaan paitsi häntä: Manda Salin, Wendla
Andersson, Juho Oksanen, (Eedla Rajala ja Aino Kukklmäki, sekä warajäseniksi Aukust Halin, Lyydia Leppänen ja Maria Äkerstedt. Aikaajoin
on pidetty pyhäkouluopettajain harjoitus- ja keskustelukokouksia. Toimikunta on kokoontunut perustamisen jälkeen yhden kerran, jolloin muun
päätettiin täksi wuodeksi tilata opettajille Lasteu Pyhäkoululehteä
ja Pyhäkoululehteä, yhteensä 35 kappaletta. Oppaat ja käsikirjat omat
jo olleet ennestään. Lasten kesäjuhlasta, joka pidettiin 16 p:nä heinäkuuta, päätettiin jo perustamiskokouksen yhteydessä. Lämmittämää oli
nähdä suuret lapsiparwet kesäjuhlatilaisuudessa. Sittenkun allekirjoittanut
oli pitänyt lastenjumlllanplllmeluksen kirkossa, siirryttiin kirkkotarhaan, jossa
wirsien ja laulujen ohella pitiwät puheita seminaarilainen Aartolahti,
pyhäkouluopettajatar Manda Salin ja eräs diakonissa sekä luki opettawia kertomuksia pyhäkoulupettajatar (Eedla Rajala. Myöskin ruumiillista
rawintoa tarjosimme pyhäkouluoppilaisillemme yhdistyksen muroilla. Lasten iltama pidettiin Ruoramoisten koululla Viime joulukuun 31 p., ohjelmana allekirjoittaneen puhe, lausuntoa, laulua, soitautoa ja wastauskilpailua. Hywä Jumala suojelkoon ja auttakoon työtämme
polmen eteen. Yhdistyksen tileistä emme ole tilaisuudessa mielä selkoa
tekemään. Rahastossa löytyy nykyään 49 mk. 15 p.

samana

muassa

nouseman

E. Sunianne.
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XXVII.
Kertomus Oulun rowllstikunNllN Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta wuonna 1911.
Wiime maaliskuussa pidettiin Oulussa Pohjoispohjanmaata käsittäwä pyhäkoulukokous. Siinä herätettiin kysymys paikallisen pyhäkouluyhdistyksen perustamisesta Ouluun, jotta Voitaisiin herättää harrastusta
pyhäkoulutyöhön ja ylläpitää sitä paremmin kuin ennen näillä seuduin.
Siinä toiwossa perustettiinkin maalisi 26 pmä yhdistys, jonka nimeksi
tuli Oulun rowastikunnan pyhäkouluyhdistys. Sen tarkoituksena on, niinkuin nimi osoittaakin toimia koko Oulun rowastikunnassa tawalla, josta
mainitaan yhdistyksen sääntöjen 2 §:ssä, nimittäin:
I:ksi. Pyytämällä saada rowastikunnan eri seurakuntiin perustetuksi
paikallisia pyhäkoulutoimikuntia ja pyhäkouluja;
2:ksi. Lewittämällä pyhäkoulutyötä edistäwiä sanomalehtiä ja kirjoja;
3:ksi. Koettamalla saada rowastikunnan eri seurakunnissa toimeen
kokouksia pyhäkouluopettajien kehittämistä warten heidän toimeensa;
' 4:ksi. Koettamalla rowastikunnassa saada järjestetyksi pyhäkoulujen

Vuosittaista tarkastuksia;
s:ksi. Kokoomalla

maroja rowastikunnan pyhäkoulutoimen hymäksi.
Yhdistyksen toimikuntaan on kuulunut 7 ronkinaista ja 3 Varajäsentä. Sen puheenjohtajana on ollut kirkkoherra I. A. Merenheimo, roarapuheenjohtajana ja rahastonhoitajana pastori O. I. Heikel ja kirjurina
allekirjoittanut.
Kokouksia on toimikunnalla ollut 3. Ensimmäisessä kokouksessa,
toukokuun 9 pmä Valmistettiin yhdistyksen säännöt, jotka saiwat Suomen
ewankelisluterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen wahwistuksen syyskuun 25 päiwänä 1911.
Näitä sääntöjä on painatettu 2,000 kpl. jaettawiksi jäsenille ja
muille asianharrastajille.
Kesäjuhlaansa wietti yhdistys elokuun 6 pmä. Se alettiin jumapiti kirkkoherra Merenheimo.
lanpalroeluksella tuomiokirkossa, jossa
Iltapäiroällä jatkettiin juhlaa rukoushuoneella. Puheita pitiroat rowasti
Lönnrot ja pastori Heikel sekä walaiseman esitelmän pyhäkouluaatteesta
ja työstä kirkkoherra Merenheimo. Myös esitettiin kertomus, jossa osoitettiin pyhäkoulun siunattua maikutusta lapsiin ja heidän kauttansa ko^ihin.
Rahawarojll saatiin tämän juhlan yhteydessä jäsenmaksuina, kollehtina ja tarjoilun kautta yhteensä 6? mk.
Jäseniä on yhdistykseen tähän saakka kuulunut 29. Katsoen jäsenmaksun huokeuteen ja kannatettawan asian tärkeyteen ja hyötyyn toiwomme jäsenluwun pian kasroawan monin kerroin.
Lyhyellä olemassaoloajallaan ei yhdistys, kuten edellisestä selwille
käypi, ole wielä paljoa aikaan saanut. Mutta wlewaisuuteen katsomme
totwoen. Herran apua ja siunausta pyytäen.

saarnan

I. N. Merenheimo.

Lempi

Heikel.

Kirjuri.

\

Kertomus
Suomen Ew. Luterilaisen

Pyhäkouluyhdistyksen
toiminnasta w. 1912

Hämeenlinna 1913,
Hämeenlinnan Kiwi- ja Kirjapaino

O.

Y.

Kertomus
Suomen <3w. lut. Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta vo. 1912.
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okainen tietää miten sywät juuret ja kauwllksi ulottuma mailutus on lapsuudessa saadulla opetuksella. „Mitä nuorena oppii,
wanhana muistaa."
Mutta Harmoja kristityitä on, joille ei juuri nuoruuden aika olisi itämänä
aukkona tai sairaana kohtana, jonka tähden ei kokonaista, ehjää kristillistä
luonnetta ole syntynyt. Ia kuitenkin toiminnassamme
niin ainakin näyttää
emme kylliksi muista lapsuuden ajau tärkeyttä. On kuin olisi monella tuo
luulo, että kastettu lapsi ilman muuta on ja kaswaa kristityksi, maikka Mestarimme Jeesus Kristus on kastekäskyynsä erottamattomasti liittänyt sanat: „ja
opettakaa pitämään kaikki kuin minä olen teille käskenyt." Tai on tuo luulo,
että lapsuus on leikin aika, lapsen on elettämä perhoselämää, kyllä kerran tulemat elämän wakawuudet ja silloin wasta on heillä aika ajatella makawammin.
He luulemat, että kristillisyys luo noista pienistä „pikku wanhoja" tai antaa
niille surullisen synkän maailmankatsomuksen, mutta he eiwät tiedä missä todellisen elämän woima on säätämissä. Onpa kristityitäkin, jotka pelkäämät sitä,
että lapsille „tyrkytetään" kristillisyyttä liian aikaisin, maikka Jeesus itse on sa°
nanut: „sallikaat lasten tulla minun tyköni", ja ne sanat sanoi hän pienistä
lapsista. Sentähden on meillä syytä pitää mielessä
työn tärkeyttä, joka
tahtoo johdattaa lapsia elämän lähteelle Jeesuksen luo ja opettaa heitä pitämään
kaikki kuin Jeesus on meille käskenyt.
Jokainen meistä tietää miten heikkoa meillä on seurakuntatyö, tuo työ,
joka kaipaa persoonia, jotka tuntemat Herraansa ja Kuninkaansa ja tietämät,
mitä Hän on meille käskenyt. Marsin heikkoa on
kristillinen nuorifotyö, jossa nuoret itse olisiwat toiminnassa. Onpa paikkakuntia, joissa Harmoin näkee nuoria miehiä siellä, missä Jumalan waltakuunan työ on kysymyksessä. En epäile mäittää, että suurin syy tähän on siinä, että olemme työn
lasten hymäksi jättäneet syrjään, Voidaan kyllä huomauttaa, että tämä on ko°
din asia ja että koululaitos on tätä epäkohtaa korjaamassa. Mutta me tiedämme, että löytyy koteja, jotka omat uuohtaneet ja tahtomat unohtaa melwollisuukristiltensa johdattaa lapsia Jeesuksen luo. Onko nuo lapset, jotka eimät
lista kaswatusta, jätettäwä syrjään! Eikö kristillisellä seurakunnalla ole mitään
welwollisuuksia niitä kohtaan! Kun lapsi kastetaan omat siinä kummit manhempain melmollisuudeu täyttämistä amustamasfa. Eiwät ne wapauta manhempia heidän welwollisuudestaan. Sentähden olisi seurakunnan huolehdittawa,
että olisi pyhäkouluja Vanhempia amustamasfa tuon toisenkin kohdan täyttämisessä: „ja opettakaa heitä pitämään kaikki, kuin niinä olen teille käskenyt."
Joku möisi nyt kuitenkin
meillähän on pyhäkoulutoimintna jo run-

sen

sen

maassamme

saa

sanoa:

4

Ia jos Vertaamme Pyhäkouluyhdistyksen wuosikertomukseu numeroita
muitten maitten samanlaiseen toimintaan, mm warmaan woisimme olla tyytymäistä. Mutta kun kysymme, minkälaisia ne todellisuudessa omat, niin warmaan huomaamme kuinka paljon työtä tarrattaan niitten hywäksi. Ia miten
hymä
tärkeätä onkaan tämä työ! Tekisi mieli sanoa, että pyhäkoulutyö on
niin paljon hywiä taimia Jumalan maitokunnan hywäksi,
maa, josta
mutta missä tuota työtä ei tehdä, ei siellä myöskään Jumalan Valtakunnan
työ rikastu eikä laajene. Voidaksemme huomata, miten paljon hywää tästä
työstä on koitunut,
sillä pyhäkoulutyö ei ole enää pieni toiminta, kun esim,
1907 wuoden tiedot ilmoittimat olleen kristikunnassa noin 24 hh miljoonaa
pyhäkoululasta
pyydän mainita main muutamia nimiä. Ken meistä ei tunulkomaan
Englannin
ja
raamattuseuran suurta ja monipuolista työtä! Tä°
tisi
mä työ sai alwnsa pyhäkoulutyöstä.' Samoin omat siitä nousseet monet erilaiset kristilliset nuorisoliikkeet jatkamaan pyhäkoulutyötä; samoin ulkomailla löytywät raamattukursstt tai koulut, samoin esim. kaupunkilähetys ja muukin sisälahetystyö. Kaikille on tuttu Wichern'in työ ja
sai alkunsa pyhäkoulusta. Wäittääpä tohtori Usstug että Kööpenhaminankin kirkolliset liikkeet omat syntyneet
pyhäkoulujen Vaikutuksesta. Miten meillä!
Woidaanpa mainita -toisellaisiakin esimerkkejä. Kun esim. Pohjois-Ameritaan tunkeutui siirtolaisia, usein raakoja, Voitonhimoista ihmisiä, jotka wain
ajatteliwat kultaa, niin ei woitu ajatellakaan seurakunnan perustamista näitten
kautta Vähitellen syntyi
keskuuteen, mutta pyhäkoulu perustettiin ja
kuntakin. Tai ken ei meistä tietäisi miten monet lahkokunnat meidänkin keskuudessamme käyttämät pyhäkoulua woittaakseeu pysywäistä alaa. Ilahuttawana
rooimme mainita kansan
esimerkkinä pyhäkoulun siunauksesta meidän
lukutaidon, sillä silloin kun ei kouluja ollut ja kiertokoulu wiipyi wain wähän
aikaa kussakin paikkakunnassa, oli pyhäkoulu ylläpitämässä ja kehittämässä lukutaitoa. Ia nyt, jos koskaan, elämnie ajassa, jolloin pyhäkoululla on
tärkeä tehtäwä, jos mieli lunialan waltakunnan työtä edistää. Elämme murrosajassa, joka maatii kansamme lapsia tutustumaau siihen sanaan, joka taitaa
autuuteen johdattaa ja joka on elämän
Wnmärrämmekö pyhäkoulutyön
tärkeyttä juuri nyt ja täytämmekö tässäkin kohden Jeesuksen selmää käskyä:
„ruoki minuu karitsojani". Jos lapsuusaika uuohdetaau, milloin sitten on aikaa
kylwää!
Voitaisiin kuitenkin huomauttaa että meillähän on uskouuouopetusta kouluissa. Kaikki kunnia kouluille ja uskonnonopetukselle. Jos kaikki uskonnonopettajat tahtoisiwatkin johdattaa lapsia leesutseu luo ja opettaa heitä pitämääu,
mitä Jeesus on meille käskenyt, niin on uskonnon tuutieu luku niin wähäinen
ja euuätettämät kurssit miu suuret, että hartaudellinen puoli jää syrjään. Mutta
minusta ei pyhäkoulu
olla uskouuon opetuksen sijaisena eikä edes
apulaisena. On erehdys kun pyhäkoulumme omat muodostuneet „Valmistamaksi
kouluksi" rippikouluun. Ne owat tai olleet tarpeen sellaisina tähän asti, mutta
nyt on aika meilläkin pyhäkoulun päästä itsenäiseksi, Vapaaksi toiminnaksi ilman
siwutarkotuksia. Niitten tulee olla pyhäpäiwänä hartaushetkiä lapsille, mutta ei
hartaushetkiä, joissa ei mitään lueta eikä mitään opita. Päinwastoin on pyhäkoululla olewa oppikirjansa ja kai on raamattu. Meillähän on nyt kieleltään kelwollinen ja kooltaan halpa raamatun painos. Pyhäkouluyhdistys on
julkaissut sopimia tekstikirjoja, mihin wielä opettajien awuksi tekstiselityksiä. Woi

faasit

se

nousee
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ulia erimieltä noitten selitysten hymyydestä, mutta ne moidaan saada Imuriksi,
jos main jokainen on walmis korjaamaan puutteet ja amustamaan parantamista.
Pyhäkouluyhdistys on marmaan kiitollisuudella ottama wastaan kaikki oikeutetut
huomautukset. Meillä Valitetaan raamatun wähäistä käyttöä ja marsinkin rip=
pikoulussa
nähdä, miten Harma lapsi tuntee raamattua edes niin paljon,
että löytäisi sieltä toimittaman kohdan. Pyhäkouluissa olisi käytettäwä yksinomaan raamattua. Ia silloin lisääntyisi marmaan niitten luku meilläkin, jotka
tietäisimät mitä raamatussa sanotaan. Missä raamattua luetaan ja tutkitaan,
niissä maissa on myös Jumalan maitokunnan työ Voimakasta.
Moidaan kyllä huomauttaa, että meillä on pyhäkouluissa opettajia, jotka
eiwät kykene näitä uusia tekstikirjoja käyttämään. Wanhat sunnuntaitekstit omat
heille tutumpia ja siksi niistä jotakin osaamat lapsille puhua. Mutta marmaan
tutostuisiwat opettajat pian näihin uusiin ja silloin laajenisi heidän omakin näkökantansa ja oppisimat puhumaan lapsille paremmin omaa tietoansa. Eikä ole
mikään pakko panna Vaatimuksia suuriksi. Jo
seikka, että lapset saamat lu=
kea tekstin useampaan kertaan ja itse tuo teksti kerrataan heille, on marmaan
olema heille suureksi hyödyksi. Jos sitten kiinteästi pidetään kiinni siitä, että
muistowärfy on osattawa ulkoa, niin on jäänyt heille pysywää hyötyäkin. Tuon
muistomärsyn oppiminen ulkoa on minusta hywin tärkeä. Neuwot ja nuhteet,
joita runsaasti jaetaan haihtumat pian, mutta mitä on ulkoa oppinut,
Pysyy.
Paitsi raamattua on myös pyhäkouluissa laulukirjaa käytettämä ja uutterastikin.
Wielä yksi seikka. Meidän aikanamme pannaan toimeen „lasten päiwiä".
Eikö pyhäkouluillakin woist olla oma päimänsä, jolloin olisi lasten jumalanpa!meluisia y. m. ja jolloin erityisesti lasten kaswatusta telotettaisiin ja silloin
Voitaisiin koota Varojakin pyhäkoulutyölle. Mikkelinpäiwä olisi tähän erittäin
sopima,
A. W.

saa

se

se

Neljännes Vuosisataa on kulunut siitä kuin Suomen Ew. lut. pyhäkouluyhdistys alkoi toimintaansa
Paljon on sillä ajalla tehty työtä py°
häkoulllllsian hywäksi. Herra on tukenut ja siunannut työtä.
Kuten edellisinä Vuosina olemme nytkin arw. tuomiokapitulein suosiolli»
lella Välityksellä saaneet Vastaanottaa pyhäkouluja koskemia tilastollista tietoja
eri hiippakunnista. Nämät tiedot, joista seikkaperäifemmät taulut jälempänä
omat nähtäwinä, osottamat että wuonna 1912 pyhäkoululasten luku koko
on ollut 17 3,4 34, siis 1,18 3 enemmän kuin wuonna 1911, jolloin niiden
luku oli 1 7 2,2 56. Rämät numerot eiwät kuitenkaan ole aiwan täsmällistä,
maamme seurakunnassa ei wielä ole saatu
sillä tunnettu asia on että
aikaan järjestettyä pyhäkoulutoimintaa, niin että joka wuosi pidettäisiin pyhäkoulutarkastuksta, opettajain harjoituskokouksia ja käytettäisiin oppilasluetteloa,
johon pyhäkoulukäynti merkitään. Papisto on, missä näin järjestämättömiä
pyhäkouluoloja wallitsee, pakoitetw antamaan tuomiokapitulille main ylimalkaisia
ja summittaisia tietoja pyhäkouluista.
Jos tarkastamme pyhäkoulutoimintaa kolmena miinaksi kuluneena wuonna
kussakin hiippakunnassa erikseen, huomaamme että Turun arkkihiippakunnassa
oli:

maassamme.
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wuouua 1910
1911
1912

1,849 pyhäkoulua, 3,393 opettajaa, 39,971 lasta
1,857
3,352
40,461
1,852
3,708
42,434
„

„

„

„

„

„

Pyhäkoululasten lukumäärä oli siis tässä hiippakunnassa w. 1912 1,973
enemmän kuin wuonna 1911 ja 2,463 enemmän kuin w. 1910.

Porwoon

hiippakunuassa oli:

wuouua 1910
1911
1912

1,732 pyhäkoulua, 3,046 opettajaa, 35,182 lasta
3,184
35,058
1,778
1,801
3,232
35,772
„

„

„

„

„

„

Wuonna 1912 käwi siis Porwoon hiippakunnan pyhäkouluissa 764 lasta
enemmän kuin wuonna 1911 ja 590 enemmän kuin wuonna 1910.
Samonlinnan hiippakunnassa oli
wuonna 1910
1911
1912

3,368 pyhäkoulua, 6,603 opettajaa, 66,815 lasta
3,491
6,730
65,084
3,290
6,491
63,354
„

„

„

„

„

„

Wuonna 1912 oli siis tässä hiippakunnassa pyhäkoululasten luku 1,730
wähempi kuin wuonna 1911 ja 3,461 wähempi kuiu wuonna 1910.

Kuopion hiippakunnassa oli:
rouonna 1910 1,648 pyhäkoulua, 3,018 opettajaa, 30,442 lasta
3,092
31,648
1911 1,713
2,968
31,874
1912 1,746
„

„

„

„

„

„

Kuopion hiippakunnassa on pyhäkoululasten lukumäärä

semassa.

wähitellen

non-

Wuonna 1912 oli siellä pyhäkoululapsia 226 enemmän kuin wuonna
1911 ja 1,432 lasta enemmän kuin wuonna 1910.
Sawonlinnan hiippakuntaan nähden on huomioon otettama
seikka että
Haminan rowastikunnasta on wuonna 1911 ilmoitettu tuomiokapitulille ,romas°
tikuuuan pyhäkouluissa käyneen 7,874 lasta, kun sitä mastoin wuonna 1912
niissä olisi käynyt wain 3,666 lasta. Pyhäkoululasten luku olisi siis tässä
romastikunnassa yhdessä wuodessa wähentynyt 4,208. Tällaista tuhansiin määriin menewää pyhäkoululasten wähenemistä sanotussa rowastikunnassa yhtenä
wuonna ei woine muulla tawalla selittää kuin että tuomiokapituliin on saapunut
näistä pyhäkouluista puutteellisia tilastollisia tietoja.
seurakuntia, joissa pyhäkouluja ei ole
Vhä edelleenkin on
pantu toimeen. Toisissa seurakunnissa on pyhäkoulutyö hywin laimeata ja epäsäännöllistä, riippuen siitä ettei papisto pidä pyhäkouluja silmällä eikä käy niitä
tarkastamassa. Sellaisia seurakuntia, joissa ei nimeksikään -ole pyhäkouluja, on
yhteensä kaikkiaan 33. Näistä on 20 seurakuntaa ruotsalaisessa
13 suomalaisessa seudussa. Arkkihiippakunnassa on sellaisia
ja
seudussa
kuntia yhteensä 19 eli 6 suomalaista ja 13 ruotsalaista nimittäin: Kakskerta,
Lemu, Oripää, Eura, Kauwatsa, Halsua, Parainen, Nauwo, Korpo, Houtskär,
Finstöm, Geta, Saltwik, Sund, Föglö, Sottunga, Kökar, Petalaks, ja Öfwermark.

se
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Porwoon hiippakunnassa on sellaisia seurakuntia 7 ruotsalaista ja 2
malaista eli yhteensä 9, nimittäin: Pornainen, Lomiisa, Tyrmäntö, Janakkala,
Kirkkonummi, Inkoo, Snappertuna, Mustio ja Tammisaaren maaseurakunta.
Kuopion hiippakunnassa on ilman pyhäkouluja 5 suomalaista seurakuntaa:
Ylitornio, Turtola, Kolari, Muonioniska ja Utsjoki.
Ilahuttawana ilmiönä pyhäkoulutoiminnan alalla on että tällaisten
rakuntain luku wuosi wuodelta on mähenemässä. Wuonna 1909 oli niiden luku
41 ja wuonna 1911 39. Paljon raimaamatonta maata on wielä pyhäkoulun
työwainiolla ja tarmokkaasti Herran awulla on siis jatkettawa raimaustyötä.
Suomen papiston kanssa
Wähäisillä woimillaau on yhdistys ottanut
pyhäkoulutyöhön kuluneena wuonna, mutta Herra on warmasti Vähäisetkin moimat siunannut. Kiertomatkoihin pyhäkouluasian edistämiseksi owat ottaneet
yliasiamies, pastori Rob. hernberg (25 seurakuntaa), yliastamiehen apulainen,
diakooni Taneli Wilkuna (129 seurakuntaa), diakonin Antti Laitinen (106
kuntaa), lähetysoppilas Edm. Tallbacka (64 ruotsal. seurakuntaa), kirkkoherra T.
Hohenthal (12 ruotsal. seurakuntaa) ja kirkkoherra I. Nordqroist (1 ruotsal.
seurakunta), joten yhteensä on käyty 3 3 7 seurakunnassa.
Sitä paitsi on yliasiamiehen ja diakoonein toimesta pidetty wuoden kulu»
4 noin 3 päiwää kestäwää opetuskurssia pyhäkouluopettajille, nimittäin
Helsingissä (suomal. ja ruotsal.). Haapakosken tehtaalla, Woikau tehtaalla ja
Nurmossa. Esitelmien, keskustelujen, raamatuntutkistelujen, näyteopetukfen y.
m. kautta on koetettu opastaa ja tukea pyhäkouluopettajia heidäu työssään ja
ohessa myös herättää lasten Vanhemmissa ja yleisössä enemmän harrastusta pyhäkouluasiaan. Ohjelman suorittajina on ollut, paitsi yhdistyksen asiamiehiä, suuri joukko pappeja, oppikoulun ja kansakoulun opettajia sekä kokeneimpia pyhäkouluopettajia y. m. Kurssit owat sisältörikkaan ja Vaihteleman ohjelmansa takia hywinkin suosittuja, niin että niihin on kokoontunut paljon kanpitemmiltäkin matkoilta.
JhdistyZ wietti wuosikokouksensa Helsingissä 13—15 p. syyskuuta. Se
muodostui entistä juhlallisemmaksi
johdosta että 26 p. toukokuuta oli kulunut 25 wuotta siitä kuin Senaatti wahwisti yhdistyksen säännöt, yhdistyksen
perustajat oliwat silloin: romasti A. W. Lyra, sotaiowasti Alfons Lönnroth,
esittelijasihteeri E. A. Forssell, yliopiston amanuenssi Eniil af Forselles, rouwa
Zelma Lindh, opettajattaret Hilda Granstedt ja Wictoria Laurell. Näistä omat
romasti Lyra ja esittelijasihteeri E. A. Forsell kuollut.
Entistä suurempi määrä osanottajia tulwi Helsinkiin tähän juhlatilaisuuteen eri osista maata mieläpä ulkomailtakin. Senaatti oli myöntänyt osanottajille 50 prosentin alennuksen rautatiepilettien hinnasta ja Suomen Höyrylaiwaosakeyhtiö 20 prosentin alennuksen laimapilettien hinnasta. Saksasta, Ruotsista,
Norjasta ja Tanskasta oli juhlaan saapunut 15 osanottajaa, joista muutamat
ottimat tehokkaasti
ohjelman suoritukseen innostuttamilla puheillaan ja si°
fältörikkailla, sywämietteistllä esitelmillään. Näistä mainittakoon erittäin konsistoorion jäsen, tohtori G. von Rohden, Berlinistä, seminaarin johtaja Fr. Lundgren ja pastori I. Montelius, Tukholnlasta, sanomalehden toimittaja Gaussin,
Upsalasta ja pastori Ole Iwersen, Bergenistä.
Kokous oli jaettu kahteen osastoon: suomalaiseen ja ruotsalaiseen. Molemmilla osastoilla pidettiin esitelmiä ja keskusteluja pyhäkoulua koskemista kysymyksistä. Sitäpaitsi pantiin toimeen Helsingin kirkoissa jumalanpalmeluksia
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lapsille, nuorille ja aikuisille. Onneutoiwomutsia ja sähkösanomia saapui koko°
uspäiminä eri osista maata ja myös ulkomailta.
Juhlan johdosta julkaisi yhdistys suomeksi ja ruotsiksi pastori (E. Kilpeläisen laatiman kirjan: „<2uomen pyhäkoulu", jossa lyhyesti esitetään Suomen
pyhäkoulujen ja Suomen Ew. lut. Pyhäkouluyhdistyksen historia.
Kokous myönsi täydellisen tiliwapauden rahastonhoitajalle ja toimikunnalle.
Wuoden 1912 tilien tarkastajiksi walittiin uudelleen maukilautirehtööri O. An»
dersstn ja teol. lehtori L. Sjöstedt.
Tili yhdistyksen tuloista ja menoista wuonna 1912 on tuonnempana
wuosikertomuksessa mainittuna.
Croamismuorossa olemat toimikunnan jäsenet: tohtorit E. Kaila ja P.
Wirktunen sekä pastori Rob. Hernberg walittiin uudestaan.
Yhdistyksen äänenkannattajat omat olleet niinkuin ennenkin: Pyhäkoululehti. Lasten Pyhäkoululehti, Söndagssiolebladet ja Varnens Söndagsskoleblad.
Tilaajia oli Pyhäkoululehdellä ro. 1912 noin 2,500, Lasten Pyhäkoululehdellä
6,000, Söndagsskolebladet'illa 200 ja Barnens Söndagsskolebladefilla 2,000.
Sitäpaitsi painettiin Lasten Pyhäkoululehden Kewätnumeroa ja Varnens Sön°
dagsskoleblads Warnummer noin 2,000 kappaletta sekä Lasten Pyhäkoululehden
Joulunumeroa ja Varnens- Söndagsskoleblads lulnummer noin 15,000 kpl.
Wielä painettiin 3:as wuosikerta erityisiä pyhäkonlutekstejä, joihin on han°
että ruotsinkielellä tekstiselitystä.
kitw sekä
Paikallisyhdistyksiä on yhdistyksellä kuluneena wuonna ollut 41, nimittäin:
Haminassa ja Vehkalahdella, Lahdessa, Längelmäellä, Ruokolahdessa, Mikkelissä,
Kymissä, Humppilassa, Wirolahdessa, Antreassa, Vesannolla, Sippolassa, Orimedellä, Rautjärwellä, Forssa-Tammelassa, Kuopion kaupungissa. Impilahdella,
Jaakkimassa, Räisälässä, Metsämaalla, Piikkiössä, Vilppulassa, Kangasalla,
Kuorehwedellä, Walkjärwellä, Korpiselässä, Maaningalla, Sysmässä, Oulun ro°
mastikunnan Pyhäkouluyhdistys, Kirwussa, Kuhmoisissa, Ylistarossa, Ristii»
nassa, Lemissä, Niwalassa ja Kaukolassa sekä ruotsalaiset paikallisyhdistykset
Siuntiossa ja Dragsfjärdissä.
Paikallisyhdistysten Vuosikertomukset seuraamat tätä Vuosikertomusta eri
liitteenä.
Keskusyhdistyksen toimikuntaan Helsingissä omat kuuluneet: teol. tohtori
L. Ingman, puheenjohtajana, kansakoulujen tarkastaja A. Haapanen, marapu»
heenjohtajana, teol. tohtori, asessori (£. Kaila, teol. tohtori P. Virkkunen, arkkitehti, mapaaherra K. A. Wrede, past. A. Wallenius, koulun johtajatar W.
Laurell, opettajatar V. Hermansson sekä pastori Rob. Hernberg sihteerinä ja
rahastonhoitajana.
Eroamiswuorossa m. 1913 omat: Vapaaherra K. A. Wrede ja neidit W.
Laurell ja V. Hermansson.
Yhdistyksen mäkinaiset jäsenet, jotka kerta kaikkiaan omat suorittaneet 25
markkaa, omat: neiti Ida Wulsf, Turku, jumaluusopin ylioppilas I. Tuominen,
Piikkiö, teol. tohtori P. Virkkunen, Helsinki, romasti I. W. Snellman, Oulu,
tuom. asessori, tuomioromasti Wald. Walli ja hänen puolisonsa Selma Walli,
Tampere. Yhdistyksellä oli jäseniä muonna 1912 lähes 800.
Älkäämme wäsykö pyhäkoulutyössä! Waikka siinä suuriakin puutteita ja
waikeuksia on olemassa, on kuitenkin mitä ihaninta ja lupaawinta työtä lu°
malan waltakunnan hywäksi. Viinitarhan Herra, hän, joka on ottanut mei°
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diit palwelukseensa, hän on myöskin pitämä huolta siitä, ettei työmme ole
menemä, jos main häneltä otamme wastaan rakkautta, nöyryyttä ja
woimaa fuorittaaksemme hänen antamansa tehtäwän.

hukkaan

Suomen Ew. lut. Pyhäkouluyhdistyksen toimikunnan puolesta:

Cauri Ingman.
Puheenjohtaja.

Rob. Hernberg.
Sihteeri.

PyhakoulutUastoa.
Turun Arkkihnppllkunnllsfa
vo. 1912.
Kouluja. Opet° Oppilajia. laita.

Rowllstikunta.

1. Turun tuomio-

romastikuntn.

.

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

...

....

.

.

....

Yhteensä

210

131
219
180

214

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

miorow.°kunta
Helsingin

3,008
1,436
2,422
3,033
2,585
4,804
4,109

529
366
36
326
341
255
471
430

516
4,805
4,083

1,852 3,708

42,434

3,074
5,029
3,530

1912.

tuo»

Pormooon

.

....

Tuusulan....
litin
Hollolan
....

Iymaskylän
Laarijärmcn

. .
.

.

Ruoroeoen
Orimeden....
...

Tampereen

...

Hämeenlinnan

12. Tammelan

.

...

13. Lohjan
14. Raaseporin...

Yhteensä

Rowastikunta.

Kouluja.

Sawonlinnan
tuom.--roma.2tik.
2. luroan
3. Mikkelin

Op et- Oppi»
tajia. laita.

!.

88
77
103
101
104
230
202
22
141
168
106
293
217

Porwoon hiippakunnassa vo.
1.

Sllwonlinnan hiippllkunnasfll
vo. 1912.

66
198
89
156

123
206
143
474

194

393

230
173
118
73
162
102
124
62
54

362
286
231
109
185
262
261
121
76

1,801 3,232

1,093
4,153
1,505
3,322
3,393
4,247

3,478

557
383
312
168
549
299
880
607
802
871
496
567

5,472
4,080
3,268
2,169
4,462
3,666
8,890
4,838
6,326
7,631
5,642

3,290 6,491

63,354

362

228

4. Heinolan
5. Lappeenrannan
6. Haminan
7. Viipurin
8. Käkisalmen
9. Jääsken
10. Sortamalan . .
11. Alakarjalan. . .
12. Yläkarjalan. . .
....

....

....

...

Yhteensä

181
114
324
173
373
240
386
365
241
303

6,910

Kuopion hiippakunnassa w. 1912.
1. Oulun tuomio2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

romastikunta.
Raahen
Kalajoen
Kuopion

lisalmen

Kajaanin

....

....

....

Kemin
Lapin

2,491
1,391
3,391

Yhteensä

.

3,424
1,799
5,375
10,422
6,894
2,415
797
748
1,746 2,968 31,874
190
104
312
482
350
204
45
59

351
198
680
784
548
275
93
79

1,883
3,039
1,249
1,137
35,772

Yht. koko

maassa:

8,689 16,399 173.434
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Suomen En»,

Pyhäkouluyhdistyksen taloudellinen tila
joulukuun 31 plliwänä 1911.

luth.

Debet:

Joulukuun 31

pmä 1912

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

1,919: 50

Rahaa kassassa

Kirjallisuuden nettoarmo . . 19,600: 25
283:65
Kirjaston nettoarwo
Pyhäkouluopettajllin lainakirjasto
10:
Tuomiorow. Borgin kirjasto
8:60
325:
Klicheitä warastossa....
Kalusto
250:
269:25
Painopaperia warastossa
762:50
Painettuja arkkeja
Ulkona olewia saatawia

„

....

.........

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

.

.

.

21,509:25
5,656:22

Summa Smk. 29,084:97
Kredit:

Yhdistyksen welka:
Suorittamattomia laskuja

Joulukuun 31 pmä 1912
„

„

„

„

„

„

„

,

Puhdas omaisuus

4,218: 10
24,866:87

29,084:97

Summa Smk. 29,084: 97

Hämeenlinnassa

31 pmä joulukuuta 1912.

Rob. Hernberg.

Suomen Eroankelis-lutherilaisen Pyhäkouluyhdistyksen tilit yhdistyksen
raharoaroista ja sen muusta omaisuudesta wuodelta 1912 olemme erikoistilikirjojen ja niihin kuulumien todisteiden mukaan tarkastaneet sekä oikeiksi hawain»
neet, samoin olemme myös oikeiksi huomanneet yhdistyksen roaroina merkityt
raha- ja muut erät, jonka wuoksi puollamme toimikunnalle sekä rahastonhoita-

jalle tiliuwapautta.

Hämeenlinnassa, huhtikuun 28 päiwänä 1913.
Ludwig Sjöstedt
lyseon lehtori.

Anderssin
wankilantirehtööri.

Bruno

Paikallisyhdistysten

Vuosikertomukset.
I.
Kertomus Wehklllllhden Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta ivuodelta 1912.
Wuoden kuluessa on ollut toimessa 36 pyhäkoulua, joissa 62 opettajaa
on kylmanyt elämän
siementä lasten sydämiin. Keskimäärin on koulua
pidetty 23 kertaa. Hufulan pyhäkoulua, jossa itsellinen Wille Rajala on opettajana, on pidetty 39 kertaa, paria muuta koulua 37 kertaa. 8 koulua on ollut käynnissä yli 30 kertaa.
Lapsia on pyhäkoulussa käynyt kaikkiaan 1,103; 17 koulussa yli 30.
Paitsi pyhäkoulujen tarkastnksta, on taimen kuluessa pantu toimeen alun
toistakymmentä harjotuskokousta opettajia warten. Opettajat omat näissä wuo°
rotellen kyselleet sekä mirttä että
sunnuntain ewankeliumia, useimmiten on kuitenkin allekirjoittanut toimittanut kyselyn.
Kaksi kertaa Viime kesän aikana käwi Suomen Ew. lut. Pyhäkouluyhdistyksen matka-astamies, toisen kerran pyhäkoulujuhlassa, toisen kerran pitämässä
eri kylissä kokouksia, joissa annettiin näyteopehista.
Wiime kesänä Woikassa toimeenpantuun pyhäkoulujuhlaan awusti
kunnan pyhäkouluyhdistys matkarahoilla 12 opettajaa. Pyhäkoulurahastossa
oli muoden lopussa 118 mk. 4 penniä.
Vehkalahdella 10 p. maalisk. 1913.

sanan

seuraaman

seura-

At>. Manninen.

11.
Kertomus Ruokolahden Paitallispyhäkouluyhdistyksen toiminnasta rouo=
delta 1912.
Pyhäkouluja on 84, opettajia 149 ja oppilaita 1,170.
Toimikuntaan omat kuuluneet seurakunnan papit, joista rowasti 0 Auren
puheenjohtajana ja m. t. kirkkoherra R. A. Lund rahaston- ja kirjastonhoitajana
sekä jäseninä opettajat I. Halonen, M. Peltonen, I. Sikiö, P. Keltanen, M.
Kokkonen ja kirjurina M. Wiikko, waiakiijurina M. Peltonen. Paikallispyhäkouluyhdistyksen wuosijuhla oli kesäkuun 30 päiwä.
Pastori F. H. Snellman
lausui terwetulleiksi juhlaan tuliat, w. t. kirkkoherra R. A. Lund piti jllhlasaarnan, pyhäkouluopettajat katekerasimat oppilaita, M. Kokkonen johti lasten meifua ja M. Lempiäinen piti loppupuheen.
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Opetusharjotuskokouksia pidettiin kirkolla 11 ja syrjäkylissä myöskin 11
harjotuskokousta; kirkolla pidetyissä harjotuskokouksissa walittiin johtaja syrjäkylähaijotuskotouksia pitämään.
Pyhäkoulntarkastuksia pitäjällä on papisto pitänyt.
Säästöä edelliseltä urnodelta
Tuloja tilimuonna ...'..'
Menoja tilimuonna
Säästöä tulemaan muoteen

179: 53
38:71
13: 35
204: 89

Kirjastossa on yhdistyksellä 244 kirjna
Luettu ja hywäksytty yhdistyksen Vuosikokouksessa 4 p. kammik. 1913

M. Wilkko.

Oskar Auren.

111.

Vuosikertomus Oriweden Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta ro. 1912.
Pyhäkoulut oroat toimineet entiseen tapaansa Oriroedellä. Pyhäkouluja
on ollut 13 eri piirissä. Opettajia niissä on ollut 18 nais- ja 5 miesopettajaa, yhteensä 23. Lapsia on kouluissa käynyt keskimäärin 339, joista kuitenkin 25 on ani harrooin kouluun saapunut. Tähän Vähentymiseen roiimerouotisesta sekä koulujen että lapsien suhteen on ollut syynä se, että 2 koulupiiriä
on siirtynyt luppajoen puolelle seurakuntain erotessa ja oroat luultaroasti yhtyneet luppajoen koulupiiriin.
yhdistyksen johtokuntaan oroat kuuluneet: esimiehenä pastori Kaapo Kostia, roaraestmiehenä ro. t. kirkkoherra K. (E. Erander, kirjurina ja rahasionhoitajana I. A. lärroinen, Maralla Olga Helin.
Harjotuskokouksia ja niitten yhteydessä keskusteluja muista pyhäkoulua
koskemista asioista on pidetty entiseen tapaan kerran kuussa. Pyhäkoulutarkastliksia ja niitteu yhteydessä hartaushetkiä on pidetty muutamissa koulupiireissä
useampiakin kertoja muoden ajalla. Joulun aikaua on pidetty juhlailtoja lapsille 6 koulupiirissä, joissa on käynyt seurakunnan papisto puhumassa sekä lapsille että täysi-ikäisille. Kaksi yhteistä juhlaa on pidetty muoden ajalla, wuosijuhla tammikuulla ja kesällä kesäjuhla, joihin opettajat walniistiroat ohjelman
yhteiseksi roirkistyksekst. Erinäisiä raamatun keskustelukokouksia on pidetty 7,
rouoroin pitäjän kyläkunnissa, joihin opettajat rouoroon malmistaroat keskustelukysymyksen, joka on aina edellisessä kokouksessa määrätty.
Yhdistyksen roaroilla on jokaiseen koulupiiriiu ostettu Pyhäkoululehti ja
120 kpl. Lasten Pyhäkoululehteä y. m. opaskirjallisuutta. Samaten on yhdistyksen roaroilla lähetetty Helsinkiin, pyhäkoulun riemujuhlaan 7 opettajaa.
VhdiZtyksen rahaston tili joulukuun 31 p:nä 1912 osoittaa
säästöä edelliteltä rouodelta Smk. 126 mk. 28 p., tulot rouoden killuessa Smk.
202 mk. 53 p., menot Smk 152 mk. 20 p., rahaa kassassa joulukuun 31 p.
1912 Sm. 176 mk. 61 p.
Tunnustaa täytyy ettei suuresti ole eteenpäin päästy, mutta suokoon lu°
mala, että
wähäiuenkin työ mikä on tehty, tulisi hänen pyhälle nimellensä

seuraamaa:

se
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kunnialst
seksi.

ja

hänen wähäarwoisille palmelijoilleen iankaikkiseksi onneksi

Oriwedellä

helmikuun

ja

siunauk-

9 p:nä 1913.

I. A. lärwmen.
IV.
Kertomus Alaan Pyhäkouluyhdistykseu toiminnasta muodelta 1912.
Jksi yhdistyksemme toimintamuosistn on taas päättynyt, josta kaikesta
kiitos Jumalalle. Hiljaista, laimeentunutta on yhdistyksemme toiminta ollut,
maan jos wielä kerran woisimme toteuttaa taiwaallisen Isämme profeetta lefaijan kautta lausumaa käskyä, jossa hän
„Neumokaa lapsenne ja käteni
työ minun tyköni." (les. 45: 11).
Pyhäkoulua on pidetty säännöllisesti neljässä piirissä.. Oppilasten luku
niissä on waihdellut 10 ja 25 maiheilla kutakin koulua kohden. Opettajana
mainituissa kouluissa on toiminut yksi kussakin, paitsi Toijalan piirissä, jossa
on ollut apuopettajan woimia lisänä, ja kahdessa koulupiirissä on muoden eri
aikoina pidetty pyhäkoulua. Seurakuntamme on kyllä jaettu 14 koulupiiriin,
mutta ainoastaan 6 piirissä on pyhäkoulua pidetty. Pyhäkouluyhdistyksemme
ou tehnyt Akaan paikallisen Lähetysyhdistyksen kanssa sopimuksen, että yhteiswonnin
tehtäisi työtä Herran elowainiolla, maan itse työhön ei wielä paljoakaan ole
ryhdytty, maan toimoa sopii paljonkin. Onpa jo joku hartausilta yhteiswoimin
toimeenpantu sekä pyhäkouluyhdistyksen kesäjuhla yhteiswoimin puuhattiin, ja
Toijalan pyhäkoulupiiri, paikallisen lähetysyhdistyksen kanssa toimi iloiset kuusijuhlat 4:nä Adweuttina noin 200 lapselle.
yhdistyksemme johtokuntaan owat kuuluneet: kirkkoherra Juho Lehto ja
kirkkoherran rouwa Mimmi Lehto, Katri Wiksten, Miina Arola, Lyyli Wuorinen, W. Salmi, A. Salomaa, O. Peltonen.
yhdistyksemme rahallinen tila osoittaa waroja 124 markkaa 50 penniä.
Herra siunatkoon pyhäkoulutyötä, pyhän nimensä kunniaksi.

saaoo:

yhdistyksen puolesta:

Juho Lehto.

O.

Peltomäki

V.

Kuopion kaupungin Pyhäkouluyhdistyksen VIII:s Vuosikertomus w:lta 1912.

Nyt päättynyt yhdistyksemme toimintawuost on ollut työtamoilleeu edlliskaltainen.
yhdistyksen toimesta on pidetty pyhäkoulua kewät- ja syyslukukausien
aikana joka sunnuntai, paitsi silloin kun on ollut lastenjnmalanpalmelus kirkossa.
Lasten saarnoja on ollut lukukausien aikana 6 ja kesän aikana 1. Lähetyssäninaaja Tuominen piti lastensaarnan toisena pääsiäispäiwänä.
Lukukausien aikana on edelleenkin pidetty tekstifelityskokous joka keskiwiikko-iltaua, jossa
johsunnuntain teksti on selitetty ja keskusteltu

tensä

seuraawau

sen
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bosta. Tekstit omat olleet kewätlukukaudella lahanneksen emankeliumista ja
syyslukukaudella kiikkotekstejä, joista opettajat omat kuniminkin saaneet Vapaasti
walita.
Pyhäkouluissa kämi kewatlukukauoen aikana 725 lasta ja syyslukukaudella
875 lasta. Opettajina oli 20 naista ja 6 miestä, siis 26 opettajaa.
Kesän aikana tehdyt käwelyretket kaupungin ihanaan ympäristöön omat
olleet Virkistykseksi kesänsä kaupungissa wiettäwille pienokaisille. Perillä on stt°
ten saatu kuulla hartauspuheita, kertomuksia, runoja ja laulua. Ilomielin omat
myöskin lapset suorittaneet jonkuu
ohjelmasta. Kuusijuhla kullakin eri
koululla on saanut malmisilla mieliä joulun Vastaanotolle ja samalla olla päättäjäistilaisuutena syyslukukauden yhdessäololle
yhdistyksen asioita on wuoden alkupuolella hoitanut entinen toimikuntn.
Mutta sitten puheenjohtajamme past. I. I. Mustakallion siirryttyä pois paikkakunnllltll, on puheenjohtajanamme toiminut past. Toimo Waltari. Toimikunta
on wuoden kuluessa kokooutunut neljä kertaa.
yhdistyksen Maroista jaettiin stipendejä Helsinkimatkaa marten Suomen
(£v. lut. Pyhäkouluyhdistyksen 25-wuotisjnhlaan
wiisi 25 markan erää.
Pyhäkoululehteä on tilattu 30 Vuosikertaa jaettamaksi pyhäkouluopettajille
ilmaiseksi, sekä 400 Vuosikertaa Lasten Pyhäkoululehteä, joita pyhäkoululapfet
faiwat 10 p:llä Vuosikerran, Myöskin testamentteja ja pyhäkoulnlaulukirjoja
omat lapset saaneet haimalla ostaa.
yhdistykseen on wuoden kuluessa liittynyt 34 uutta wuosijäsentä ja 9
mäkinaista, yhdistyksestä tm taas eronnnt 15 jäsentä.
Jäseniä on kaikkiaan
76, wuosijäseniä 167, yhteensä 243.

osan

Dhdistyksen rahawarojen tili osoitan
Wastattawaa:
Säästöä edelliseltä wuodelta
Wnoden tulot
Wuoden korko
Summa

Wastaawan:
908: 43
423: 80
49: 03
1,381:26

Vuoden menot
Säästöä feur. wuodelle

.

.

Summa

.

442: 21
939: 05
1,381:26

Edellä oleumn tilin omat yhdistyksen tilintarkastlljat neitit Aino Lignell
ja Alli Kansanen muistuksetta tarkastaneet.
Miia oikeastaan on saatu aikaan tässä työssä wuoden umpeen kuluessa,
on kai mahdoton
Waan emmekö woist uskoa, että kun me pyhäkönhissiimme yhdessä lasten kanssa puhelemme Jeesuksesta, tulee Hän itse ja laskee toisen kätensä pienokaistenune päiden päälle ja toisen meidän opettajien ja
siunaa meitä. Es. 3: 20—21.
Kuopiossa 30 p. tammikuuta 1913

sanoa.

Ida Mustonen.
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VI.

Erlljllrwen paitollispyhäkouluyhdistyksen
toimintawuodelta 1912.

Vuosikertomus sen kahdeksannelta

»Minä nostan silmäni mäkiin päin,
joista minulle apn tulee. Minun apuni tulee Herralta, joka taiwaan ja
maan tehnyt on." Pf. 121: 1, 2.
Apua tarwitessaan nostaa psalmista silmänsä Jerusalemin mäkiin päin.
pyhyytensä wuorella,
Siellä tietää hän, nim. Jerusalemissa, Herran
Siionissa. Olihan tämä nyt Jumalan maitokunnan keskuspaikka, jonka Herra
oli walinnut pyhyytensä sijaksi. Sinne siis hurskas israelilainen uskonsa ja toisilmän kääntää, temppeliin, Herran pyhäkköön, sillä siellä oli Liiton arkki
armoistuimilleen Herran läsnäolon panttina. Me uuden liiton lapset
suunnata katseemme korkeammalle, sinne taiwaan pyhimpään paikkaan,
missä Jumalamme, joka Jeesuksessa Kristuksessa on meidän isämme,
Jospa emme maan unhottaisi usein tätä tehdä. Kyllä tarwitsee pyhäkoulutyön
mainiolla työskentelewän muistaa, mistä hänelle apu tulee, ettei wäsymys ja
kyllästyminen toimeensa sanwuttaisi. Ja maikka siis jalat onkin maassa, tulee
katseemme olla taiwasta kohti ja muistaa: „Minun apuni tulee Herralta, joka
tuimaan ja maan tehnyt on."
Herran apuun luottaen olemme tässäkin työssämme taas muoden saaneet
päättää. Kuluneena muonna on pyhäkoulua pidetty entiseen tapaan. Toiminon ollut 14 pyhäkoulua ja opettajina 24 henkilöä, joista 10 naista.
Pyhäkoululehti on taaskin tullut yhdistyksen Maroilla kullekin pyhäkoululle. Lapsia kouluissa on käynyt noin 200, lukuunottamatta niitä, jotka omat kauemmin
käyneet kuin 15 pyhänä. Lasten pyhäkoululehden Joulunumeroa jaettiin heille
jouluksi 200 kpl., joita jakaessaan opettajat useissa kouluissa pitiwät kuusijuhlaa. Pyhllkoulutarkllstuksta hartaushetkien yhteydessä sekä opettajain kanssa hai»
joituskokouksia on papisto pitänyt tilaisuuden mukaan. Pyhäkoulujuhlaa wietettiin sunnuntaina heinäkuun 14 p., jolloin diakooni Taneli Wilkuna antoi pyhäkoulunäytetunnin ja piti esitelmän pyhäkouluasiasta.
Mdistys jakoi kolmelle pyhäkouluopettajalle yht. ,20 mk. käydäkseen Suomen (Ero. lut. Pyhäkouluyhdistyksen 25-wuotisessa muistojuhlassa Helsingissä.
Tuloja on yhdistyksellämme muodeu aikana ollut 73 mk. 36 p., johon
edellisen muoden säästö 3l mk. 80 p. sisältyy; ja menoja 51 mk., joten puh„Tähän
das säästö muodelle 1913 tekee 22 mk. 36 p.
Lopuksi
asti on Herra meitä auttanut." Sam. 7: 12. Ja siinä wahmassa luottamuksessa
teemme pyhäkoulutyötämme eteenkinpäin, että Hän mastokin meitä auttaa. Siunaa, Herra, työnune pienten hywäksi, ja pyhän nimesi kunniaksi.
Eräjärwellä tammikuun 2 p. 1913.

asuman

wonsa

saamme
asuu.

nassa

sanomme:

yhdistyksen puolesta:

K. O. Laurila.
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VII.

Vuosikertomus WesllNNoN Pyhäkouluuhdistytsen toinnnuasta w. 1912.
Wiimetsi kuluneenakin wuotena on Pyhäkouluyhdistys hiljaisuudessa työs°
keunellyt toiwoen Herran siunausta työllensä.

Pyhäkoulua ou pidetty 26 piirissä 28 mies- ja 8 naisopettajan johdolla.
piirissä ei ole saatu koulua toimeen puuttuman opettajamoiman tähden. Ikämä ilmiö tosiaankin! Jksi opettaja on taas pitänyt koulua lahdessa
piirissä, kun ei toiseen niistä saatu opettajaa. Tämä osoittaa harrastusta asi°
aan. Koulua on käynyt 590 lasta
Harjotuskokouksia on wiime wuoden aikanakin pidetty 7 kertaa entiseeu
tapaan. Tarkastuksia ou kesäiseen aikaan toimittu joka päiwä.
Lasten , kesäjuhlaa ei wiime wuoden aikana pidetty. Juhla oli kyllä jo
määrätty ja järjestetty, waan monenlaisten seitkain, warsinkin erään kuolemantapauksen wuoksi jäi juhla pitämättä.
yhdistyksen waroilla on jokaiseen koulupiiriin tilattu „Pyhäkoululehti".
Tili osoittaa waroja Smk. 70: 68 ja menoja Smk. 58: 85.
Puutteellista, hyminkin puutteellista on työmme ollut wiime wuotenakin.
Ehkä kuitenkin Jumala
siunauksensa sille mahalle, minkä olemme toimineet,
ja antaa moimia jatkamaan työtämme eteenkinpäin, maikka
tapahtuukin näin
wajamasti. Siunatkoon Herra pyhäkoulutyötä kaikkialla!
Wefaunolla 26 p. tammik. 1913.

Kahdessa

suo

se

M. Laitinen.

I. H. Wäänänen.

VIII.
Kertomus Humppilan Pyhäkouluyhdistyksen toinnnuasta m. 1912.
Pyhäkouluja on kuluneena wuonna ollut toimessa 7 ja niissä työskennellyt
5 mies- ja 6 naisopettajaa eli yhteensä 11. Oppilasluku ou kaikkiaan ollut 176.
Pyhäkouluja on tarkastettu tilaisuuksien mukaan.
Opettajain harjotuskokouksia on pidetty 8. Nämä kokonkset eiwät ole
wastanneet tarkoitustaan, kun opettajat owat käyneet laimeasti kokouksissa.
Yhdistyksen muosijuhla wietettiin sunnuntaina syysk. 8 p:nä, jolloin piti
päiwäsaarnan pastori Paasio Forssasta ja lastenjumalanpalweluksen seurakunnan
oma kirkkoherra. Sateisen ilman takia jatkettiin juhlaa kirkossa kohta kirkonmenojen jälkeen.
Pyhäkoululehteä on tilattu kulumana wuonna yhdistyksen waroilla 7 wuomäärä Pyhäkouluoppaita opettajia Varten.
sikertaa ja
Pyhäkouluja warten hankittiin 70 kpl. Keihäsen Pyhäkoulnlanluja ja 7 kpl.
laulukirjaa Varustettuna yksiäänisillä uuoteilla.
yhdistyksen waroilla käViwät pyhäkouluopettajat Fr. Manninen, I. Ahola
ja K. Anttila Suomen Pyhäkouluyhdistyksen riemujuhlassa Helsingissä.
Vhdistyksen johtokuntaan owat kuuluueet seurakunnan kirkkoherra sekä malittuina ronwa Lyyli Toiwola, op. E. Mattila (sihteeri), op. A. Toimola (ra-

sama

samaa
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hastonhoitaja) ja muurari Fr. Manninen mäkinaisina; torppari K. Myllykylä ja
palstatilallinen K. Wuorein Varajäseninä.
Humppilassa tammik. 31 p:nä 1913.

H. I.

Eeri Mattila.

Sawander.

IX.

Antrean Pyhäkouluyhdistyksen Vuosikertomus 11:ta toimintamuodelta 1912.

Niiden monien tehtämien joukossa, joita Herra on seurakunnallensa antanut, on myös sekin, että johdattaa lapsia Jeesuksen tykö, johon hän itse kehot„ruoki minun karitsoitani". Nämä sanat omatkin sopimat pyhätaakin
koulun asetussanoiksi. Niillä Jeesus tahtoo sanoa, että jos sinä rakastat minua,
niin ruoki minun karitsoitani. Siinä on perustus minkä päällä pyhäkoulutyö
on lepääwä, siinä on woima mikä pyhäkoulutyötä on wiewä eteenpäin. Kristuksen rakkauden moima opettajain sydämestä lankee siemenä lasten sydämiin,
wiewät koteihinsa.
jotka
Seupätähden on Antrean Pyhäkouluyhdistyskin koettanut innostaa apetta-

sanoen:

sen

jia

kalliissa tehtäwässään.
Wuoden kuluessa on

yhdistyksen esimiehenä innokkaasti toiminut pastori
D. Klami, jonka kuoleman kylmä käsi mei kesken muotta pois joukostamme.
Johtokuntaan omat wuoden kuluessa kuuluneet paitsi yllämainittua past.
Klamia esimiehenä, rowasti P. A. Eriksson maraesimiehenä. Matti Suikkari ra°
hastonhoitajana, kirjurina ja kirjaston ynnä muiden juoksewain asiain hoitajana
allekirjottanut, sekä muina johtokunnan jäseninä Aino Kekki, P. Jaakonsaari, J.
Häuuikäineil ja Antti Seppänen sekä waralla I. Kuisma.
Yleisiä harjotuskokousta on pidetty kirkolla 5, johtokunnan kokouksia 4,
syrjäkokouksta 3. Kesäjuhla lasten kanssa mietettiin heinäkuussa, joka oli lapsille
hywin wirkistäwä tilaisuus.
Pikku lainakirjastomme on inyös ollut opettajille apuna tärkeässä tehtä-

mässään.

Tuloja on yhdistyksellä ollut 156 mk. 61 p. ja menoja 89 mk. 75 p.,
säästö 66 mk. 86 p.
Tässä nyt liene lyhyesti mainittu yhdistyksemme toiminta kuluneena wuouua. Jos katselemme taaksemme, niin hawaitsemme paljon puutteita ja wikoja
toiminnassamme, mutta luottaen ja katsoen Jeesuksen täydellisyyteeu, woinnne
mekin jatkaa eteenpäin toimintaamme moiiniennne mukaan rukoillen herralta
apua ja siunausta työllemme.

Antreassa

23 /

i 1913.

A. Koljonen.
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Rautjarwen pyhäkouluyhdistyksen wnosikertomus 1912.
Ei meille Herra ei meille waan sinun nimellesi anna kunnia armosi ja totuutesi täh°
den, Ps. 115: 1,

Herran nimen kunniaksi on yhdistyksemme tahtonut toimia kuluneella wuo°
della seuraamalla tamalla: yhdistyksen Vuosikokous ja samalla iltama unetettiin
26 p:nä maalisk. kunnanhuoneella. Lastenjuhla oli 14 p:nä kesäk, kirkossa,
luhlapuhujaua oli diakooni A, Laitinen. Osanotto oli sekä lasten että manhempain puolelta erittäin
Samoin on wietetty kesällä 2 iltamaa toinen
kirkonkylän kansakoululla ja toinen kunnanhuoneella, kummassakin oli osanotto
Opettajain kehittämiseksi kalliiseen tehtäwäänsä on pidetty
tawallisen
IN harjoitus ja 12 keskustelukokousta kunnanhuoneella, opettajia on niissä oilut keskimäärin 13, sekä muita kuutioita
määrä usein enempikin. Seurakunnassamme on 56 pyhäkoulua ja 152 opettajaa ja 911 pyhäkoululasta. Kou°
lut on ro. t. kirkkoherra A. I. Pulkkinen kaikki tarkastanut ja muutenkin johtannt
yhdistyksen toimintaa roäsymättömällä ahkeruudella. Samoin on kanttori I.
Leinonen iltamissa ja kokouksissa pitänyt huolta kööri sekä yksiäänisestä laulusta.
Herra maksakoon heille roanhnrskasten ylösnousemisessa. Toiminta on entisestään edistynyt yhdistykseen sekä pyhäkouluun nähden, walitettamaa main on
että opettajat omat poissa kokouksista. Onpa loppupuolella wuotta monet niistäkin, jotka ennen owat ahkerasti käyneet kokouksissa, olleet pois. Oi Herra
herätä meitä uueliaisuudesta, ettemme ijäkst nukkuisi ja Herrau tullessa iki juh°
lasta ulos jäisi.
Jhdistytsen johtokuutaau owat kuuluneet ro. t. kirkkoherra A. I. Pulktineu
puheenjohtajana ja rahastonhoitajana, allekirjoittanut kirjurina, Riita Höyhä,
Anni Kaljunen, Inho Pohjalainen, Juho lurwa, Matti Huhtanen ja Juho
Hinkkanen ja on yhdistyksen asiain tähden kokoontunut kahdesti. Täksi wuodeksi on yhdistys muroillaan tilannut Lasten Pyhäkoululehden 32 koululle. ?)h=
distyksen kirjastossa on 139 nidettä sekä raamatullisia kumia 31 kpl. Jhdistyksellä on raharoaroja tilin mukaan 1 p. tammik. 1913 säästöä 80 mk. 70 p.
Tämä on työmme ulkonainen puoli Jumalan waltakuunan edistämiseksi,
mitä
on waikuttannt
tietää yksin Herra, hän antakoon
kylmön
kantaa hedelmää ijankaikkiseen elämään. Oi Herra auta, oi Herra anna menestyä. Pf. 118: 25.
Rautjärwellä 1 päiwä maaliskuuta 1913.

runsas.

runsas.

sama

!

se

se

sen

sanansa

Antti Partinen.

XI.
Kertomus Korpiselän pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1912.
Vhdistyksen toiminta wiime muonita on ollut hiljaista. Pyhäkouluja oli
toimimassa kuudessa eri paikassa. Näistä kuitenkin ainoastaan kolmessa, nimittäin Saarnisissa, Hominwaarassa ja kirkonkylässä opetettiin säännöllisesti. Lapsia
kämi pyhäkouluissa yhteensä noin 70. Harjoituskokouksia olimme päättäneet
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pitää joka kuukauden ensi sunnuntaina, mutta opettajien saapumättomuuden talia supistettiin niiden pito ainoastaan knhteen.
Kesän kuluessa tarkastettiin neljä koulua.
Kesäkuun 19 p:nä Vietettiin rukoushuoneessamme pyhäkoulujuhlaa, jossa
Pyhäkouluyhdistyksen matkasaarnaaja herra Wilkuna piti lastenjumalanpalweluksen ja antoi näytetuunin. Tarkkaamaisesti ja hartaina kuunteliwat lapset
sekä aikuiset, joita kumpiakin oli kokoontunut aika luwisasti, Milkasta ja selwää
esitystä. Wirkistämä yhdessäolo lopetettiin rukouksella ja wirren weisuulln.
Toiwomme hartaasti, että pääyhdistys mastakin muistaisi meitä lapsipuolen
olemia lähettämällä asiamiehiään Virkistämään ja innostamaan meitä.
Yhdistyksen rahastossa on waroja Smk. 33. Paljon on meillä opettajilla ja muilla kalliin pyhäkouluasiau ystäwillä syytä rukoukseen. Erityisesti rukoilkaamme Herraa että hän antaisi Henkensä woimaa pienen seurakuntamme
kansan kirkon ystämille innokkaaseen toimintaan Innialan waltakunnan eteen
pyhäkoulutyönkin kautta.

ase-

massa

Pyhäkouluyhdistyksen puolesta:

I. N. Tiainen.
i

XII.

WilvvulllN Pyhäkouluyhdistyksen muosikertomus toimiutawuodelta 1912.

Yhdistyksen toiminta on ollut kuluneena wuotena samansuuntainen kuin
ennenkin. Työtaroat niinikään. Jäseniä kuuluu yhdistykseen n. 60.
Toimijoina on ollut melkein poikkeuksetta samat henkilöt, jotka malittiin
toimiinsa wiisi muotta sitten, eli yhdistyksen altaissa järjestyneesti toimia. Ainoastaan toimikuunan puheenjohtaja on maihtunut. Nykyisin toimii yhdistyksen
esimiehenä seurakunnan kirkkoherra Hj. Swanberg.
Lapsia on käynyt pyhäkouluissa, joita kuusi toimii jotakuinkin säännöllisesti,
noin satakunta. Sitäpaitsi on toimessa joitakuita kouluja, joista ei ole tilastoa

saatawissa.

Tilinpäätös osottaa yhdistyksellä oleman
Vilppulassa 31 p:nä tammik. 1913.

säästöä

Lnrk. 25: 11.

Kaarlo Rantanen
yhd. kirjuri.

Kertomus Wirolahden pyhäkouluyhdistyksen toimmiunasta muodclta 1912.
Yhdistyksessä on jäseniä 24. Puheenjohtajana on toiminut seurakunnan
kirkkoherra W. I. G. Krogerus-Ritoniemi ja Varapuheenjohtajana kappalainen
Aleksanteri Kuusisto sekä rahastonhoitajana ja kirjurina kanttori-urkuri Antti

Parkkola.

Pyhäkouluja on seurakunnassa 50, joita on pitänyt 67 opettajaa 638 lap°
selle toisin paikoin säännöllisesti toisin ani Harmoin, johon suurlakko maininkeineen on parhaana syynä ollut. Pyhäkoulut tarkastetaan kerran muodessa säännöllisesti yhteydessä muitten (kansa- ja kierto-) koulujen kanssa. Sitäpaitsi on
tarkastuksia tilapäisesti toimitettu.
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yhdistyksen sääntöjen mukaisen yhteisen kesäjnhlan wiettämisen Juhannuspäimänä esti koma ukkosilma ja sade, mutta tänäkin wnonna kuten ennen on
kylässä mietetty pyhäkoulujuhlia, toisissa useampiakin.
Muntoin on pyhäkoulujen toiminta jatkunut eutistä laatuaan. On kuinminkin yleisesti Väsähtämisen merkkejä ollnt hawaittawissa.
yhdistyksen rahasto oli wuöden lopussa
x

useassa

seuraama:

Tuloja:
Säästö wiime wuodelta
Kolehteja karttunut
Smk.

119: 21
47: 77
166: 89

.

..

,

.

Menoja:
Unettelon mukaan yhteensä

93: 20
73: 60
166: 89

Rahaa kassassa
Smk.

Virolahdella

7 p. tammik. 1913.

98. I. G. Krogerus-Ritoniemi.

XIV.
UrjlllllN Pyhäkoulnyhdistyksen wuosikertomus w. 1912.
Kuluneena wuonua ou yhdistyksen toiminta käynyt entiseen tapaan, joten
on turha siitä uudelleen mainita. Walittaa täytyy, että pyhäkouluooettajain
harjotuskokouksissa käy Verrattain wähän osanottajia. Samoin eiwät kaikki koulut ole toimineet säännöllisesti. Mutta toiset opettajat tekemät suurella
uskollisuudella ja uhrautuwaisuudella tuota rakkauden työtä. Ia rakkaudesta tehty
työ ei jää palkatta Vanhurskasten ylösnousemisessa.
Wiime wuonna jaettiin opettajille „Pyhäkonlulehti"; tänä muonna jaetaan
yhdistyksen päätöksen mukaan lapsille 78 Lasten Pyhäkoululehteä.
Pyhäkouluja oli toimessa 35 ja opettajia 67, oppilaita noin 900. Johtokunta on entinen ja samoin Valittiin Vuosikokouksessa 2 h 1913 entiset Virkailijat.
Rahastonhoitajan, pastori S. Kallen tekemät tilit osottawat säästöä kassassll 110 mk. 93 penniä.
Tilintarkastajiksi Valittiin opettajat Amanda Seppälä ja Wihtori Tila.

Johtokunnan

puolesta:

N. Borg.

XV.

Tammelan Pyhäkouluyhdistyksen toiminnasta w. 1912.
Kuluueeua wuonua on Tammelan Pyhäkouluyhdistys toiiniuut kaikessa
hiljaisuudessa ja Vaatimattomuudessa. Mitä
ou saanut aikaan Jumalan
Valtakunnan hymäksi,
tietää Herra yksin.

sen

se
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Paikallisia pyhäkoulujuhlia eri
Niissä on menetelty manhan tawan

kulmilla pitäjää on pidetty kaikkiaan 9.
mukaan. Lapsille on joku pyhäkouluopetlajista pitänyt näyte- ja harjotustuuuii:, jonka jälkeen tilaisuudessa mukana olleet
papit ja maallikkosaarnaajat owat puhuneet aikuisille. Puheissa on erityisesti
koetettu teroittaa pyhäkouluasiaa.
Maaliskuulla roieraili seurakunnassanmie pyhäkouluyhdistyksen lähetti diakooni Laitinen, joka piti kaksi kokousta, toisen kirkonkylässä, toisen Forssassa.
yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut allekirjoittanut, warapuheenjohtajuna kauppa-apulainen N, Luopa, sihteerinä opettaja O. Kokkinen ja neiti
,Eerola seka rahastonhoitajana herra K. Walta.
Yhdistyksen kustannuksella on kuluneenakin wuonna tilattu opettajille Py-

häkoululehti.

Suokoon Jumala, että Voisimme, toteuttaa apostolin kehoitusta: Sentähden rakkaat weljeni, olkaat lujat, järkähtämättönmt, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että waiwannäkönne ei ole turha Herrassa.
Tammelassa, tammikuulla w. 1913.

Uuno Sainio.

XVI.
SySMIIN Pyhäkouluyhdistyksen toiminta 1912.
Wuoden lopussa teki jäsenluku 50. Vhbistyksen esimienenä on toiminut
allekirjoittanut kappalainen.
Vuosikokouksessa Kolminaisuudensunnuntaina 2/o
walittiin toimikuntaan: August Halin, Juho Aartolahti, Kalle Simen, Manda
Salin, Eedla Rajala ja Aino Kukkumäki sekä raarajäseniksi Jere Numminen,
Maria Salminen ja Eedla Ottelin, rahastonhoitajaksi suntio (£. Suni ja hänen
poismuutettuaau wuoden lopulla lukkari-urkuri K. E. Wuorio. Toimikunta on
wuoden kuluessa kokoontunut 3 kertaa, pyhäkoulunopettajain kokouksia on pidetty 7.
Pyhäkouluja on toiminut 24 paikassa, joista noin puolissa joka pyhä.
Opettajia 12 mies- ja 22 naisopettajaa, joista 4 poismuuttanut kylästään wuoden aikana. Tarkastus on papiston puolelta toimitettu useimmissa pyhätouluissa. Lapsia on käynyt 440, mutta wuodeu lopulla on lukumäärä jonkuu
werran alentunut 4 opettajan poismuuttamisen wuoksi, waan toimotaan tappio
kohdakkoin tulewan korjatuksi.
Vuosikokouksen yhteydessä pidettiin pyhäkoululasten juhla satoihin
walle lapsijoukolle. Tällöin oli terwetulleena luoksemme saapunut Pyhäkouluyhdistyksen matkasaarnaaja A. Laitinen, joka saarnasi kirkossa, jossa lastenjumalanpalweluksen ja lastensaarnan piti allekirjoittanut. Ulkona kirktotarhassa puhui
saarnaaja Laitinen wielä kahteen kertaan, myös pyhäk. opettaja (£ Rajala ja
allekirjoittanut. Lapsille tarjosimme ruumiillistakin rawintoa. Juhla näytti onnistuueelta ja Virkistämällä opettajille ja lapsille. Pyhäkouluyhdistyksemme hywäksi
pantiin I:nä Admenttina toimeen hengellinen iltana pankkitalolla, jossa puhuimat allekirjoittanut kahdesti ja lukkariurkuri Wuorio ynnä suntio Suni sekä esitti
laulua adweuttikuoro hra Wuoriou johdolla. Juhla tuotti wirwokkeissa 65 mk.
15 p. yli sen, mitä lapsille jaettiin, menot 68 mk. 55, siihen luettnna 10 mk.

nouse-

23

jotka annettiin pääyhdistyksen saainaajalle. Hengelliset iltamat äsken kuluneella
tammikuulla, samoinkuin pyhäkoulukirjaston perustaminenkin kuulumat
maan Vuosikertomukseen.
Kylälnkusilla on yhdistyksemme puolesta jaettu lapsille kehoitukseksi kirjasia
ja lehtisiä. Samoin päätettiin tilata opettajille 10 (11) Pyhäkoululehteä ja
lapsille pyhäkoulutilaisuuksiin 15 (18) Lastenlehteä sekä iltamissa käytettäwäksi
10 kpl. Hengellisiä laulukirjoja yunä 30 kpl. Pyhäkoulun Laulukirjaa lainatta-

seuraa»

köyhille lapsille pyhäkoulutarwetta marten.
Tilit, jotka lukkari-urkuri Vuorio poismuuttaneen rahastonhoitajan jäliltä
tarkasti, osoittiwat säästöä muoden lopulla 57 mk. 60 p.
Näin olemme pyrkineet eteenpäin, Jumala kasmun antaa.

waksi

Em. Sumanne.

XVII.

sen

Oulun rowaötikuunan Pyhäkouluyhdistyksen kertomus
toiselta toiminta
muodelta 1912 1913.
Tammikuun 14 p:nä 1912 unetti Oulun rowaLtikunnan Pyhäkouluyhdistys rukoushuoneen sirouhuoneessa ensimäisen Vuosikokouksensa. Sen aroasi puheella kirkkoherra Merenheimo, joka myös toimi puheenjohtajana kokouksessa.
Luettiin Vuosikertomus ja rahastonhoitajan tilit ja myönnettiin toimikuunalle
tilinmapans. yhdistyksen esimieheksi Valittiin edelleen kirkkoherra Merenheimo.
Toimiknnnan jäseniksi Valittiin, Vakinaisiksi: johtaja C. Tolwanen, pastori Heikel, rantasorwllllja P. Kontio, räätäli Aura, neidit S. Tolwanen ja L. Heikel
ja Varajäseniksi neiti 93. Kolehmainen, kapteeni Kaakinen ja hra O. Terwo.
Tilintarkastajiksi Valittiin neidit S. Kajawa ja M. Kaakinen. Kokouksessa esitettiin toiwomus paikallisen pyhäkouluyhdistyksen perustamisesta Ouluun. Tuomiorowasti Lönnrot Valittiin alustamaan kysymyksen kaupunkin pyhäkouluuopettajain kokouksessa. Varsinaisen wuosikokoukseu jälkeen pidettiiu hartauspuheita
yleisölle rukoushuoneessa.
Elokuun 25 p:nä mietti rowastikunnan p. k. yhdistys Vuosijuhlaa, joka
alettiin puolipäiwäjumalanpalweluksella kirkossa. Iltapäimällä jatkettiin juhlaa
rukoushuoneella, missä puheen Vanhemmille piti rowasti Lönnrot ja lapsille wahtimestari Kaihia. Loppnrukoukseu piti pastori Wegelius.
yhdistyksen jäsenluku on wiime toimikautena ollut 61, näistä 14 mätinaista ja 47 muostjäseutä. Tuloja on ollut kaikkiaan 178 markkaa 85 penniä
ja menoja 44 mk., joten säästö tähän wuoteen tekee 134 markkaa 85 penniä.
Varapuheenjohtajana ja rahastonhoitajana on toiminut pastori O. Heikel
ja sihteerinä neiti L. Heikel.
Oulun pyhäkoulunopettajat» kokouksen jättämä sääntöehdotus hywäksyttiin
rowastikunnan pyhäkouluyhdistyksen toimikunnan kokouksessa helmikuun 15 päiwäuä 1912. Perustettu Oulun paikallisyhdistys on sitten ollut wirkeästi toi-

nunnassa.

Tammikuun 10 päiwänä 1913 wahmistettiin säännöt Oulnn-Salon paikallisyhdistykselle, mikä on ensiinäiuen maaseutuyhdistyksemme. Vielä loitom-
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mnlle maaseudulla on totroornrne saada harrastus tähän Herran työhön yhtymään ja lasten parasta katsomat ihmiset ryhtymään järjestettyyn toimeen.
Oulussa, tammikuun 18 p:nä 1913.

Lempi

I. L. Merenheimo.

Heikel.

sen

Oulun Pyhäkouluyhdistyksen wuositertomus
ensimäiseltä toimintaknudelta eli is h 1912 15 A> 1912.
Saatuaan '■"'. ■> 1912 Oulun romastiknnnau Pyhäkouluyhdistyksen toimitunnalta asianomaisen hywätsymisen laatimillensa säännöille, piti Oulun Pyhäkouluyhdistys ensinmisen roarsinaisen kokouksensa tuomiorowasti Eljas Lönnrotin johö*lla täkäläisellä rukoushuoueella 9 p':nä maaliskuuta 1912. Tällöin walittiin
yhdistykselle toimikunta, johon tuliwat kuulumaan paitsi sääntöjen mukaan itseoikeutettua seurakunnan papistoa, mäkinaisina jäseninä lehtori G. Waenerberg,
opettaja I. Lakari, neidit Vriita Kolehmainen ja Lempi Heikel, sekä warajäseninä rautasorwari P. Kontio ja neiti Martta Kaakinen. Mainitussa kokouksessa
walittiin myös yhdistyksen wirkailijat ja niiksi tuliwat: puheenjohtajaksi rowaZti
Lönrot, Varapuheenjohtajaksi opettaja I. Lakari, sihteeriksi pastori F. Nordlund
ja rahastonhoitajaksi rantasorwari P. Kontio.
19 /
1912 wietti Oulun pyhäkouluyhdistys pyhäkoulujeusa kewätlukukauden
lopettajaisjuhlaa äukoushuoneessa, jossa puheita pitiwät rehtori M. Rosendahl
ja tuomiorowasti E. Lönrot.
yhdistykseen on
enstmäisen toimintawuoden aikana liittynyt 11 xoatU
naista ja 48 muosijäseutä, maksaen wakmaiset jäsenet jäsenmaksua kerta kaikkiaan 5 markkaa ja wuosijäseuet 50 penniä wuodessa 10 wuoden ajan. Jäsenmaksuista kertyi yhdistykselle tuloja 77 markkaa 50 penniä. Kaikkiaan on yh°
distyksellä ollut tuloja Smk 103:50; menoja Smk. 32:80, joten säästö
raamaan wuoteen tekee Smk. 70: 70.
Vhdistyksen wuosikokous, joka alettiin rukoushuoneessa tuomiorowasti E.
lo
Löunrotin ja pastori U. Wegeliuksen pitämillä hartauspuheilla, mietettiin la
1912 rukoushuoneen siwuhuoneessa. Wuosikokouksen amasi rukouksella romasti
E. Lönnroth, joka myös toimi puheenjohtajana kokouksessa. Luettiin wuosikertomus ja esitettiin rahastonhoitajan tilit, jotka hywäksyttiin nnnstutuksetta sekä
walittiin niitä allekirjoittamaan Vahtimestari A. Nyrlund ja rakennusmestari I.
Fahler. Kaikki toimikunnan jäsenet walittiin uudelleen ja ensi wuoden tilintarkastajiksi walittiin wahtim. Nyrlund ja rakennnusm. Fahler. Yhdistyksen wastäisestä toiminnasta keskusteltiiu wilkkaasti. Keskustelun esineenä2) oliwat
tulisi usein
m.imat 3 asiaa: 1) Kuinka saataisiin y:n rahawarat kartutetuiksi,
pitää yhteisiä lastenjumalanpalmeluksia, joihin kaikki p. k. opettajat ja oppilaat
tokoontuistwat ja 3) että hankittaisiin opettajia warten lainakirjasto sekä tarpeelliset opetuswälineet. Keskustelun päätyttyä päätettiin siinä ilmenneet asiat
täytäntöön pantawitsi. Lojättää toimikunnan tarkempaan pohdintaan ja
terwehdyssähkösanoma
paroillaan
Helsingissä mietettäpliksi päätettiin lähettää
toteuttarniyen
wään Suomen Pyhäkouluyhdistyksen 25-wuotisjuhlaau ja
uskottiin puheenjohtajalle ja sihteerille.
Oulussa 12 p. Joulukuuta 1912.

s

sen

seu-

seu-

sen

sen.

F. Nordlund.

Oulun pyhäk. yhd. sihteeri.
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