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22. Kotilähetysjohtokunnan
• vuosikertomus.

Johtokunnan jäsen, past. H. P. Esala, luki puheen-
johtajan, past. R. J. L. Ahon lähettämän vuosiker-
tomuksen. Kotilähetysjohtokunnan kokouksia on
pidetty viisi. Seurakunnallista työtä on avustettu
Austraa liassa ja Torontossa, Canadassa. Viime
keväännä tehtiin tarkastusmatka länsivaltioihin,
jonka tuloksena oli päätös panna toimeen lähetys-
työ Montanan jaWashingtonin valtioissa. Past. R. J.
L. Aho on mennyt länteen panemaan tätä työtä
alulle. Vuosikertomus hyväksyttiin kiitoksella. Ko-
tilähetysjohtokuntaan valittiin entinen virkakunta,
nim. past. R. J. L. Aho puheenjohtaja,kirjuri, past.
H. P. Esala ja mr John Aho. Kotilähetysjohtokun-
nan esittämät ohjesäännöt hyväksyttiin, joidenmu-
kaan tämä johtokunta on toimiva. Past. H. P. Esala
ilmoitti, että Kansallis-Lutherliitto on ottanut työ-
ohjelmakseen länsivaltioitten lähetystyön kustan-
tamisen, joka tulee maksamaan noin $2500.00, ja
että Lutherliitto hauluaa pitää yhden “Youth Sun-
day” tahi “Nuoriso-sunnuntain”, jolloinkannetaan
kolehti kautta kirkkokunnan kotilähetystyötä var-
ten, jolle asialle nuoret pyytävät kirkkokunnankannatusta. Asia hyväksyttiin yksimielisesti.

23. Rakennusrahasto. Pastori J. E. Nopola il-
moitti, että kirkkokunnan rakennusrahastoa on
järjestetty ja siitä äänenkannattajissa ilmoitettu,
jonka mukaan korottomia tahi pientä korkoa kan-
tavia lainoja otetaan vastaan tähän rahastoon. Kes-
kustelun jälkeentehtiin seuravat päätökset: 1. Lai-
noja tähän rahastoon saa ottaa vastaan ja kirkko-
kunta takaa niiden maksamisen. 2. Kirkkokunnan
riemujuhlan kassasta siirretään 8000.00 rakennus-
rahastoon. 3. Rakennusrahaston johtokuntaan va-
littiin entiset jäsenet, past. J. E. Nopola, mr J.
Kilponen ja mr J. Hautanen. Lisäjäseniksi valittiin
past. H. P. Esala ja mr J. K. Jackson. Mr E. Buerkle
valittiin tämän toimikunnan neuvonantajaksi. 4.
Tämä toimikunta laatii säännöt, jonka mukaan se
toimii, ja sen jälkeen, kun säännöt on kirkollisjoh-
tokunta hyväksynyt ja ne on julkaistu kirkkokun-

Austraaliasta
Onpa jo aika, että täältäpäin

taas tulee kirjoitus Auttajan
palstoille. Ei ole ollut ilmakaan
haittana, sillä on ollut erittäin
kaunista talvenalkua. Mones-
sa muussa maassa jonkunver-
ran peljätään talvia, ja väistet-
täisinkin se, jos olisi vain mah-
dollista. Täällä tropiikissa ei
ole asiat niin. Talvia, varsinkin
niin kaunista kuin olemme saa-
neet nauttia tähän asti, ei tah-
do kukaan väistää. Ehdotto-
masti parasta aikaa vuodesta.
Sateet ovat menneet, ne ei ole
niin löyhässä tähän aikaan
vuotta. Oli kyllä jo joitain vii-
leämpiä öitä. Viime matkalla,
kun oltiin yhden yön Kainun
farmilla Ravenshoen lähellä oli
aamulla aikalai 11a kuuraa
maassa. Mutta sen jälkeenovat
yöt lämmenneet. Päivänaika
on erittäin mielyttävää. On

vain se varjopuoli, että päivät
ovat lyhkäisemmät tähän ai-
kaan vuotta. Pian jälkeen kuu-
den illalla alkaa pimittää. Eikä
aurinkokaan näy kiirehtivän
aamusta liion. Nyt ovat kyllä
taas päivät alkaneet pidetä,
kun on juhannus sivuutettu.
Sellaista se on täällä eteläises-
sä maassa. Hiukan toista kuin
Amerikassa, Kanadassa tahi
Suomessa. Ihmeellinen on Ju-
malan luoma maailma. Täy-
tyy tunnustaa, että Hänen kät-
tensä työt. luomisessa ovat
erinomaisen ihmeelliset. Mutta
ei Hänen työnsä ole ainoastaan
luomisessa ihmeelliset. Ajatel-
kaamme pelastuksen- työtä.
Syntinen vanhurskautetaan
sulasta armosta Jeesuksen an-
sion perusteella. Eikö se ole
ihmeellinen! On varmaan, kos-
ka pelastus kuuluu minullekin!

Juuri ennen teidän kirkollis-
kokousta teimme kiertomat-

talaisten lopullista hyväksymistä varten määrätyn
ajan sisällä, niin toimikunta saa ruveta antamaan
lainoja seurakunnille tästä kassasta.

24. Past. H. P. Esala luki Austraalia-lähettim-
me, past. Toivo Esalan lähettämän vuosikertomuk-
sen, jossa hän kertoi, että hän on saanut lähettä-
mämme auton tullista. Austraalian luterilainen
kirkkokunta on antanut lainan seurakunnillemme
pappilan ostoa varten. Hän ilmoitti myös, että
hyökkäyksiä on tehty Suomen kirkon, merimieslä-
hetyksen taholta seurakuntiemme perustamista
vastaan. Puhtaan opin ja sanan mukaisen käytök-
sen kautta seurakunnillamme siellä on kuitenkin
toivo ja luottamus, että työmme menee eteenpäin.
Seurakuntia on Inghamissa, Athertonissa jaTullys-
sa. Saarnapaikkoja on Mt. Isassa ja Mossmanissa.

Esimies G. A. Aho teki lisää selkoa niistä vai-
keuksista, jotka ovat nousseet siellä: Koska oli
käynyt selväksi kirjeenvaihdon kautta Suomen
merimieslähetyksen kanssa, että heikäläisten lä-
hettiläs tulee toimimaan noin 1500 mailia työmme
alueelta, niin monien pyyntöjen vaatimana kirkko-
kuntamme päätti lähettää oma lähettiläämme poh-
jois-Queenslandiin. Sen jälkeen,kun olimme perus-
taneet seurakuntia mainitulla seudulla, merimies-
pastori lähti omalta alueeltaan jatuli työmme seu-
dulle, jossa hän on saanut aikaan hajannusta.

Vuosikertomus otettiin vastaan suurella kii-
tollisuudella. Esimies johti edustajakuntaa rukouk-
sessa, jossa kannettiin Austraalia-lähetystyömme
ja lähettiläämme vaikeudet armoistuimen eteen.
Päätettiin lähettää tervehdys kirkolliskokoukselta
past. TANARUS. Esalalle ja hänen perheellensä sekä siellä
oleville seurakunnillemme. Asia jätettiinkirjurille
ja kotilähetysjohtokunnalle.

25. Stewardship komitean johtaja luki repor-
tin vuoden toiminnasta, jossa ilmoitti, että komitea
on painattanut yhden lehtisen kirkkokunnan kan-
natuksesta; jakanutpastoreille työohjelmat, joiden
mukaan kirkkokunnan työtä olisi mainostettava
seurakunnissa ja niiden eri työhaaroissa; on jaet-
tu keräyskortit niitä pyytäville seurakunnille; on

kan pohjoiseen. Jumalanpalve-
luksissa eri paikkakunnilla oli
tavallisen hyvin väkeä. Meillä
oli myös mukana elokuvain
heijastuskoneemme. Näytim-
me kuvia, joita olemme itse
ottaneet Austraaliassa olles-
samme. Nämä olivat nautinto-
rikkaita iltoja. Ostimfhe noin
kolme kuukautta sitten uuden
Bell ja Howell heijastusko-
neen, jossa muun muassa on
myös ääni mukana. Kone kyllä
tekee tehtävänsä, kun vain on
näyttämistä.

Samana sunnuntaina, kun
siellä oli kirkolliskokouksessa
evankeliumijuhlat, täällä juh-
littiin Inghamissa, vaikka pie-
nemmässä määrässä. Jumalan-
palvelus pidettiin ensimmäisen

i kerran kaupungissa. Oli eng-
lanninkirkko käytettävänäm-
me. Oli samalla kertaa Herran
pyhän ehtoollisen vietto. Rip-
pisaarna oli profeetan sanojen
perusteella: “Sinä olet ollut
uskollinen teoissasi, me olem-
me olleet jumalattomat.” Päi-
väsaarna oli evankeliumiteks-
tin perusteella aiheesta: “Sai-
raat tarvitsevat parantajaa”.
Jeesushan tuo hengellisesti sai-
raitten parantaja on. Kaksi-
kymmentä kävi ehtoollispöy-
dässä nauttimassa Kristuksen
ruumiista ja verestä leivässä ja
viinissä, jonka Kristus onkin
itse asettanut meidän kristit-
tyjen syödä ja juoda. Kirkossa
oli hyvin väkeä.

Kirkosta siirryttiin pappi-
laan, jossa saatiin viettää va-
paata aikaa syömisessä, juomi-
sessa ja seurustelussa, kunnes
pimeä tuli, jolloin voi näyttää
elokuvia uudella heijastusko-
neella. Siellä valkokankaalla
näkyi paikallisiakin filmitähte-
jä. Saimme myös nähdä luteri-
laisen kirkon, Missoiiri-Syno-
din, vanhan filmin, “Call of
the Ages”, jossa esitettiin sen
kirkkokunnan työtä Amerikas-
sa, Kanadassa ja ulkomailla.
Sinapin siemenestä on kasva-
nut mahtava puu. Sen oksilla
on moni löytänyt turvapai-
kan sielulleen. Alussa ja lopus-

sa nähtiin lyhyt suomalainen
filmi keskipohjanmaan invalii-
dikodista. Filmi kesti vain noin
kolme minuuttia. Tämä filmi
oli lähetetty mr Nivalalle Tul-
lyn mainitusta kodista. Runsas
kolehti kannettiin kodin työn
tukemiseksi. Hyvään tarkoi-
tukseen! Lähetämme seura-
kuntina täältä paketteja, mitä
vain siellä kipeimmin tarvitse-
vat. Vielä lopuksi naiset lait-
tovat kahvit kaikille. Vieraita
Tullysta oli: mr ja mrs E. Ni-
vala, Mary Nivala, Paavo Man-
ninen ja mr J. Kuorikoski. Ter-
vetuloa toistekin!

Meillä on nyt Inghamin seu-
rakunnassa kuoro. Olemme pi-
täneet joitain harjoituksia. Ol-
laan hyvällä alulla. Laulajia
kyllä saisi olla vielä enempi-
kin, mutta on hyvin mahdollis-
ta, että niitäkin enempi il-
maantuu tulevaisuudessa. Vii-
me harjoituksessa alkoi jo
kuulustaa aika hyvältä äänten
sointu. Miten rikastuttavaa
juhlatilaisuuksissa varsinkin,
kun on seurakunnalla kuoro!
Harjoittelemme kolmea lau-
lua: “Löytyy lähde hyvä”,
“Kiitos nyt Herran” ja “Mesta-
ri myrsky”. Tässä on laulajain
nimet: miehet, basso, Kauppi-
la ja Eino Erkkilä; tenori, Iso-
kangas ja Väinö Erkkilä; aito,
mrs Isokangas, mrs Esala ja
Ritva Isokangas; ja soprano,
mrs Erkkilä, mrs Kangas, An-
neli Polvi ja Elli Piispanen.

Täällä oli myös ensimmäisen
kerran lauantaikoulua kaksi
viikkoa sitten. Koulua pide-
tään noin kerran kuukaudessa
lauantaina aamupäivisin Long-
Pocketin haali 11 a. Melkein
kaikki seurakunnan lapset oli-
vat mukana. Vaimoni kanssa
pjdin huolen opetuksesta. On
tärkeää, että lapsille opetetaan
katekismusta heti lapsena. Sil-
loin kun he päiväkoulun aloit-
tavat, heillä pitäisi olla jo joi-
tain käskyjä ulkomuistissa.
Muuten ne voi leväperäisyy-
dessä jäädäoppimatta tahi sit-
ten rippikoulussa pitää survoa

KIITOSLAUSE
Haluamme sydämellisesti kiittää lapsia, sukulaisia

ja ystäviä siitä yllätyksestä, jonka saimme osaksemme
hopeahääpäivämme johdostakesäk. 22 p. ill. Kiitos pastori
Heikkiselle kauniista puheesta ja mrs E. Andersonille
kauniista lauluista. Sydämellinen kiitos kaikille osan-
ottajille ja erityinen kiitos toimihenkilöille. Kiitos lah-
joista ja runsaasta rahalahjasta.

Taivaallinen Isä teille kaikille rakkautenne palkit-
see.

Mr jamrs Edward Luoma
Sebeka, Minn.

Auttajassa ja Lutheran Voice lehdessä julkaistu
kirjoituksia kirkkokunnan eri toimista jaon äänen-
kannattajissa julkaistu joka vuosineljänneksen
päätyttyä menoerän saavutukset. Kirkkokunnan
rritenoerää ei ole voitu täyttää Komitean reportti hy-
väksyttiin. Seurakunnilta tuli $11,408.00, siis $3592.-
00 vaille päämäärää. Tulevan vuoden budgetiksi
asetettiin $17,000.0 Komitean jäseniksi valittiin
past. R. W. Heikknen, joka valitsee toisen papin
apulaisekseen, ja mr J. K. Jackson ja mr E. Buerkle.

26. Fairportin, Ohion seurakunnan pyyntö
pitää kirkolliskokous siellä ensi vuonna hyväksyt-
tiin.

27. Keskusteltiin Suomi-Synodin valitseman
edustajan, past. Stadiuksen tervehdyksestä, että
ryhdyttäisiin neuvotteluihin, saadakseen aikaan
parempaa ymmärrystä kirkkokuntien välillä. Past.
Penttinen esitti pappien kokouksen ehdotuksen, et-
tei pidetä vielä kokouksia yhtymiskysymyksestä,
vaan että ensi pidettäisiin eri puolilla epävirallisia,
vapaita kokouksia, joissa keskusteltaisiin opinkysy-
myksistä. Esitys hyväksyttiin. Myös esitys, että va-
littaisiin komitea välittämään yhteyksiä toisten
kirkkokuntien kanssa, hyväksyttiin. Komitean va-
littiin past. G. A. Aho, past. J. E. Nopola ja past. E.
P. Penttinen.

28. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valit-
tiin past. E. A. Heino ja John Aho.

29. Kokous lopetettiin esimiehen pitämällä
loppukehoituksella, hänen johtamallaan loppuru-
kouksella javirrellä 487. Puheenvuoroja käytettiin
250. Kokouksessa oli 57 seurakuntaa edustettuna
91 edustajan kautta. Kokouksessa oli läsnä 16 pap-
pia, seminaarin professori A. Monto, ja li seminaa-
rilaista.

R. W. Heikkinen, sihteeri.
Olemme tarkastaneet ylläolevan pöytäkirjan

ja havainneet sen kirkolliskokouksen päätösten
mukaiseksi.

E. A. Heino, pastori
John Aho.

niitä päähän, kun ei ole tullut
pienenä opittua. Tässä on vel-
vollisuus vanhemmille.

Viime viikon loppupuolella
pappilan keittiö sai uudet vä-
rit, kun talon väki otti maali-
harjat käsiinsä. Nyt on valoi-
sampi keittiö, jossa on oikein
amerikalaiset värit, keltanen
katto javaaleansiniset seinät.

Sokeriruokoa on hakattu nyt
kaksi kuukautta. Tämä hak-
kuutyö kestää y jouluun asti.
Työ tehdään kaikki käsivoimil-
la. “Keini”-pellot ensin polte-
taan, sitten vasta hakkurit al-
kavat työnsä. Siellä noen seas-
sa tummenee mies hyvin äk-
kiä. Työ on mahdottoman ko-
vaa, varsinkin lähempänä jou-
lua, kun tropiikin aurinko pais-
taa polttavasti. Miehen täytyy
olla 'hyvässä kunnossa, jos ai-
koo pysyä mukana.

Paljon terveisiä ja toivom-
me, että kesänne on kaunis kai-
kin puolin!

TANARUS. A. E.

Port Arthur, Ont.
Piirissämme tulee olemaan

raamattuleiri Pitkällä järvellä
alkaen elok. 4 p. päivällisen jäi*-
keen, jatkuen 5, 6 ja 7 p. Sinne
vastaanotetaan nuoria, jotka
ovat joko rippikouluiässä tai
rippikoulunkäyneitä. Siellä tu-
lee olemaan raamattukeskuste-
luja, luentoja ja urheilua. Oh-
jelma tulee olemaan monipuo-
linen ja varmaankin sellainen,
josta nuoret pitävät. Opetta-
jiksi tulevat seuraavat papit:
Pastori D. A. Bakalyer, Fort
Williamista; past. O. E. Aho,
Fort Williamista; pastori V. V.
Latvala, Cleveland, Ohiosta, ja
allemerkinnyt. Tällaisen leirin
järjestämisessä on aineellisia
menoja aika paljon. Olemme
kuitenkin asettaneet maksun
niin pieneksi kuin mahdollis-
ta, ettei kukaan olisi estetty tu-
lemasta rahan takia. Maksu on
ainoastaan $3.00 henkilöltä.
Pyydämme, että sellaiset, jotka
kaluavat tulla raamattuleiril-
lemme, ilmoittaisivat niin pian
kuin mahdollista allemerkin-
neelle joko henkilökohtaisesti
tai kirjeen kautta. Rekistee-
rauksen mukana on maksetta-
va $l.OO, ja silloinkun leiri al-
kaa $2.00 lisää. Jos henkilö kir-
joittautuu ja jonkun syyn takia
on estetty tulemasta, raha pa-
lautetaan. Ilmoittakaa pian,
niin kauan, kun on tilaa!

J. Wm Sippola.
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Surulla jakaipauksella ilmoitan, että kuolema korjasi

/

pois rakkaan äitimme

JENNY SERAFIINA KRIGSHOLM
(o.s. Kangasjärvelä)

nukkuen kuolon uneen kotona toukokuun 27 päivä 1950
sairastaen vanhuuden heikkoutta. Hän oli syntynyt Raa-
hesalosissa, Oulun läänissä tammikuun 10 päivä vuonna
1866 olen siis 84 vuoden 4 kuun ja 17 päivän vanha. Tul-
lut Amerikaan elokuun 14 p. 1886 Ashtabula Harboriin.
Meni avioliittoon Tom Paulosen kanssa 1888. Hänen kuol-
tuaan äiti tuli tänne Kettle Riverille, Minn., asumaan
vuonna 1890. Hän meni uudestaan avioliittoon Arvid
Krigsholmin kanssa. Hän kuoli heinäkuun 23 p. 1939. Vii-
meisestä avioliitosta syntyi 6 poikaa ja 5 tyttöä: Henry,
George, Theodore, Matt, 2 poikaa kuollut, August ja Leo-
nard; tytöt: mrs Henry Parvi (Agnes) Lawler, Minn.;
mrs John Koski (Edna), Automba, Minn.; ja mrs Nick
Koivisto (Lutra), Kettle River, Minn.; (2 tyttöä kuollut,
Elsie ja Elita), ja kaksi ottolasta Edward ja Alina, sekä
3 vävyä ja 2 miniää ja 11 lasten lasta, ja 14 lasten lasten
lasta, 1 sisko Suomessa sekä lähellä ja kaukana suuri su-
kulais- ja ystäväjoukko jäivät häntä surulla kaipaamaan.

Nyt lähden matkahani,
Jääkäätte, rakkahani,
Te haltuun Jeesuksen.
Ah aina valvokaatte,
Kyir Herralt’ armon saatte,
Meit’ auttaa hän taas yhtehen.

Lapset.

Haluamme lausua sydämelliset kiitokset kaikille naa-
pureille, ystäville ja sukulaisille, jotka osallistuivat su-
ruumme tavalla tai toisella. Haluamme erittäin kiittää
saarnaaja E. P. Lampelaa lohduttavasta puheesta ja kii-
tämme kantajia sekä kaikkia, jotkatoivat kukkia äitimme
muistoksi. Teidän ystävyys säilyy muistossa elämän lop-
pupäivään saakka.

Lapset.

AUTTAJA TORSTAINA HEINÄKUUN 13, P. 1950

TRAVEL CUES... SOUTH AMERICA

f j o a»

With the drastic reduction in fares recently announced by PanAmerican \Vor.d Airways, it is now possible to take an ali expense
tour to ali of South America in one month for less than the price
of a European vacation. Pan American's double-decked Clippers fly toRio de Janeiro, Brazil in 19H hours from New York, and to BuenosAires in 26 hours. Qddities such as a city where rainfall is so scarccthe automobiles do not have windshield wipers, a huge lake at 12,000feet elevation and an airport where the planes have to go up anadditional 8,000 feet to land, attract thousand of tourists each year.The people of South America are known for their hospitality andoner a cuisine different from that found anywhere, yet Americanalike it. Pictured above is the church of Our Lady of Penha, one öfthe thousands of rehgious shrines that dot the country. This churchhaa 365 steps cut out of rock which pilgrims sometimes ascend ontheir knees. Legend haa it that the church was built on the spot wherea hunter was dehvered from a huge serpent by a huge lizard afterhe prayed to the Virgin of Penha.

OPETTAJAN TYÖ

Monet ihmiset ovat valmiit
ajattelemaan, että ruumiilli-
nen työ on ainoa, joka voimak-
kaasti kuluttaa ihmistä. Täl-
laisten arvostelujen lausujat
eivät ole itse kokeneet ehkä
koskaan henkisen työn kulut-
tavaa voimaa. Jo se seikka, et-
tä henkinen työ tapahtuu mel-
kein poikkeuksetta sisällä rait-
tiin ilman puutteessa, tekee
sen hermostoa kuluttavaksi.
Muutamat henkisen alan teh-
tävät ovat suorastaan hermos-
toa ärsyttäviä. Ajatelkaamme
esim. opettajan tehtävää.

Vanhemmat ovat useinkin
avuttomia muutamaa lastansa
opastaessaan, mutta opettajan
ohjattavana on usein 40-50 las-
ta. Lapset ovat erilaisia luon-
teeltaan jakasvaneet aivan eri-
laisissa olosuhteissa. Kaikille
opettajan pitäisi

t
olla jakajana.

Koulukurssi on laaja. Opettaja
koettaa tunnollisena ihmisenä
saada jokaisen oppimaan niin
hyvin kuin se suinkin on mah-
dollista. Hän tuntee kyllä lah-
jattomat oppilaansa, joitten
tahdossa ei ole vikaa, vaan
heillä on puutteellinen tajun-
ta. Joukossa on kuitenkin älyk-
käitä, joitten kujeiluhalu ja
velttous on syynä siihen, ettei-
vät koulutyöt luista. Joskus
sattuu sellaistakin, että oppi-
las itsekkäästi ottaa kapinoi-
van asenteen opettajaansa näh-
den.

Kun opettaja saa vuosi vuo-
den jälkeen ponnistella voimi-
aan tällaisen lapsilauman kes-
kellä, niin ei ole ihme, jos ke-
vään lähestyessä monen voi-
mat ovatkin loppumaisillaan.
Tätä opettajain raskasta, her-
moja kuluttavaa työtä voisivat
lasten vanhemmat aikalailla
helpottaa lähestymällä enem-
män opettajaa jakoulua. Opet-
tajan toimethan eivät' ole
useinkaan valittavissa, vaan
seminaarista päässeen on otet-
tava paikka mistä saa. Kaupun-
kilaisneitonen voi joutuakauas
salon sydämeen uutiskoululle.
Olosuhteet siellä ovat aivan
toiset, kuin missä hän on elä-
mänsä alkupuolen viettänyt.
Muutamilla onkin hyvä mu-
kautumiskyky, joten he voivat
sopeutua millaisiin oloihin ta-
hansa. Jos paikkakuntalaiset
suhtautuvat opettajaansa ym-
märtämyksellä, niin se luo ai-
van kesäisen tunnelman hänen
mieleensä. Muutamilla paikka-
kunnilla orrryhdytty pitämään
opettajien ja paikkakuntalais-
ten yhteisiä neuvottelukokouk-
sia, jotka ovat osoitautuneet
erittäin hyödyllisiksi. Niissä-
hän vanhemmat voivat lausua
toivomuksia lastensa kuule-
matta, jopavalituksiakin opet-
tajalle. Opettajilla on samoin

tilaisuus esittää vanhemmille
toivomuksiaan. Tällainen lä-
heisempi suhde vanhempien ja
opettajan välillä voisi hävittää
kokonaan pois sen ikävän me-
nettelytavan, jota muutamat
vanhemmat aja 11 Olematto-
muudessaan ovat harjoittaneet
puhumalla lasten kuullen hal-
ventavasti opettajasta. Sellai-
sella menettelyllä voi olla val-
lan tuhoisat seuraukset lapsen
omalle kehitykselle. ,Lapsi ot-
taa arvostelukyvyttömänä it-
sekkään asenteen kuullessaan
opettajaansa parjattavan eikä
anna arvoa opetukselle. Tästä
koituu ennen kaikkea vahin-
koa hänelle itselleen. Jos kou-
lussa on yksikin ilkeämielinen
oppilas, niin se voi häiritä koko
koulutyötä. Menestyksellinen
koulutyö vaatisi osakseen ko-
ko vanhempien huomion ja
myötätunnon. Siitä olisi hyö-
työ oppilaille ja iloa opettajal-
le. Opettajan henkinen työ on
raskasta ja hermoja kulutta-
vaa. Usein ainakin maaseudul-
la opettaja joutuu uhraamaan
aikaansa erilaisiin harrastuk-
siin koulutyön * ulkopuolella.
Yleisöllä on sellainen käsitys,
että opettaja pystyy kaikkeen
ja että hänen tulisi olla kaikes-
sa mukana. On hyvä, että kan-
sa luottaa opettajaansa ja
kääntyy hänen puoleensa tar-
vittaessa. On kuitenkin otatta-
va huomioon, että opettajakin
on vain ihminen. Rajansa on
hänenkin voimillaan. Lepo on
usein tarpeellista työpäivän
jälkeen. Kiitettävällä uhrautu-
vaisuudella ovat opettajat ot-
taneet osaa maassamme rait-
tius- ym. aatteelliseen töyhön.
Opintokerhot ym. hyvät har-
rastukset ovat saaneet heistä
parhaimpia työntekijöitä. Rau-
han nyt palattua ja säännölli-
sen koulutyön alettua liitty-
vät koulut ja kodit entistä
ehompana käsikädessä teke-
mään työtä valistuksen laajal-
la vainiolla.

J. S. Koti-lehdessä.

TULOJA KIRKKOKUNNAN
ERI KASSOIHIN
Austraalian-lähetykselle:
Rock Lake, N. Dak., past. TANARUS.
Miettisen kautta Hilda Kurttin
muistolle:
Mr ja mrs W. J. Munro ja
mr ja mrs Chas. Munro ....5.00
Mr jamrs Walfred Halone ja
mr jamrs Oscar Halone 5.00
Mr ja mrs Henry Held 3.00
Ishpeming, Mich., mrs August
Suomula :5.00
Kirkkokunnan kassaan:
Detroit, Mich., pastori F. J;
Pies’in kautta past. E. V. Nie-
men muistolle 1.00
japast. Jacob Hirven muis-
tolle 1.00
Iron Belt, Wis. Sam Kangas

3.00
J. K. Jackson, r: hoitaja.
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