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Abstract 

Ystävä sä lapsien 
Lasten virret ja hengelliset laulut suomenkielisissä kokoelmissa 1824─1938 ja niiden vaikutus 
vuoden 1938 virsikirjaan. 

Ystävä sä lapsien
Collections of Finnish language children’s hymns and spiritual songs from 1824─1938 and 
their influence on the Hymnal 1938. 

Hirvonen Riitta, University of Helsinki, Finland 

The Hymnal has been the common song book of Lutheran parishes since the 1500s.  In the 
beginning, the congregations sang the hymns from memory led by the choir or the church 
musician.  The fundamentals of Christian faith are taught through the hymns, both in church 
and in family devotions.  The Hymnal was the only song book of the church in Finland until 
the end of the 1800s.   

This study attempts to clarify when and by whom were spiritual songs and hymns for children 
written in Finland.  Research materials used were all the books I could find (approximately 
200), whose headings were for pupils and young children in the home and school circles.  The 
method of study is historical and analytical.   

In the first chapter, it is explained that children’s literature in Finland differentiated from 
other literature at the end of the 1700s.  Eric Juvelius published a small prayer book in 1781 
with the prayer Gud, som hafver barnen kär / Jumala joka Lapsia rakasta.  From that, after 
many Finnish translations, the first verse of the hymn Ystävä sä lapsien took shape.   

The second chapter considers singing instruction in the folk school from the beginning of the 
1860s.  Textbooks, including songbooks, were produced for the pupils.  Some of the first pio-
neers in producing these materials were the teachers P.J. Hannikainen, Sofie Lithenius, Mi-
kael Nyberg, Anton Rikström and Aksel Törnudd, as well as Hilja Haahti, Immi Hellén and 
Alli Nissinen, who were all teachers gifted in writing poetry.  Several new spiritual songs ap-
peared in the folk school songbooks.  Hymns were sung often, especially in connection with 
church year celebrations.   

Children’s songs in Christian education are discussed in the third chapter.  The Lutheran 
Evangelical Association of Finland recognized children already in its early song collections.  
The illustrative teaching methods in the folk school influenced the Sunday school activities 
and especially the Sunday school hymns. 

Hymns introduced as exclusively for children and pupils which appear in the Hymnal from 
1886 and the supplement to the 1923 Hymnal are explored in the fourth and fifth chapters.  
The study shows that the renewal of church life at the beginning of the 1900s also resulted in 
an increase of the number of spiritual songs for children.  This is also seen in the diverse 
choice of songs in the supplementary materials from 1923. 
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The final chapter deals with the School and Childhood sections of the 1938 Hymnal.  The 
Hymnal committee did not think that the already well known folk school and Sunday school 
songs received enough attention in the Hymnal.  Those songs were, among others, Kautta 
tyynen, vienon yön, Oi, katsopa lintua oksalla puun, Olen Luojani pikku varpunen, Rakas Isä 
taivahan, and Tuolla keinuu pieni pursi.  Heikki Klemetti, Ilmari Krohn, Armas Maasalo and 
Aarni Voipio influenced the opinion that the spiritual songs still were not suitable to be sung 
in church.  Hymns for children and pupils were brought into the same line as the entire Hym-
nal.  The same hymn tunes, which were mainly old ones, were used as common settings for 
numerous hymn texts.  No special type of melody emerged for the children’s hymns.  It was 
still notable that hymns for children and pupils were collected at all.  In addition, the Hymnal 
committee marked those verses suggested for singing in both the folk school and Sunday 
school with an asterisk (*) throughout the entire Hymnal. 

Translation Luanne Siliämaa 
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Saatteeksi  

                         ”Oi, muistatko vielä sen virren, jota lapsena laulettiin?” 

Pienen lapsen ensimmäinen instrumentti on oma ääni. Lapsi oppii kuuntelemalla ja matkimal-
la. Itse lauloin tunnistettavasti ensimmäistä virttäni, Suvivirttä, kuunnellessani vuoden ikäise-
nä koululaisten kevätjuhlaharjoituksia Haukkamäen koulun pihalla. Musiikin opiskelun aloi-
tin harmonin soitolla. Kansakoulunopettajavanhemmiltani Mertta (o.s. Louhos) ja Emil Kor-
hoselta  perin kiinnostukseni koululauluihin, kirjallisuuteen, historiaan sekä pyhäkoulun ja 
seurakunnan toimintaan. Niinpä oli luonnollista, että lähdin opiskelemaan kanttoriksi ja mu-
siikinopettajaksi. 

Olen seurannut hengellisten laulujen, erityisesti nuorten laulujen, uudistumista 1960-luvulta 
lähtien ja lasten laulukulttuurin muuttumista 1970-luvulta lähtien. Innostuin hengellisten lau-
lujen ja virsien lähteiden tutkimiseen 1980-luvun virsikirjauudistuksen myötä. Tehdessäni 
musiikin kandidaatin tutkintoon (Sibelius-Akatemia 1993) vaadittavaa kirjallista tutkielmaa 
tutustuin lasten hengellisen laulun kehitykseen Suomessa sadan vuoden ajalta. Työni aihe oli 
Pyhäkoululaulukirjat 1892─1992. Siitä jatkui kiinnostukseni perehtyä koululaulujen ja lasten-
laulujen vaiheisiin. 

Aloitin työni hahmottelemisen Sibelius-Akatemian jatkotutkintoseminaarissa 1990-luvun lop-
pupuolella. Samaan aikaan kävin Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan seminaarissa. 
Siirryin kokonaan teologiseen tiedekuntaan 2002. 

Lausun lämpimät kiitokseni kaikille minua ohjanneille henkilöille ja kannustaville ystäville. 
Erityisesti haluan kiittää 

◊ professori Reijo Pajamoa ja professori Pentti Peltoa rakentavasta keskustelusta Sibe- 
      lius-Akatemiassa. 
◊ professori Markku Heikkilää ja dosentti Jyrki Knuutilaa seminaarityöskentelystä, jossa 

tieteellinen ajatteluni alkoi kehittyä. 
◊ professori Martti T. Kuikkaa kasvatustieteellisen tiedekunnan seminaarityöskentelystä 

kahden vuoden aikana. Sain uusia näkökulmia kasvatuksen historiaan, erityisesti kan-
sakoulun eri oppiaineiden tutkimuksista. 

◊ teologian tohtori Seppo Suokunnasta ohjauksestani 2003─2005. 
◊ teologian tohtori Juha Malmisaloa ohjauksestani 2007─2008 (kevääseen). Hänen kri-

tiikkinsä kasvatti minua tutkijana. 
◊ professori Erkki Tuppuraista ja professori (mvs) Jorma Hannikaista erittäin huolelli-

sesta esitarkastuksesta ja sen yhteydessä saamistani tärkeistä neuvoista. 
◊ filosofian maisteri Taru Kolehmaista kirjoittamisen ohjauksesta ja muista tutkimuksen 

laatimiseen liittyvistä neuvoista.   
◊ musiikin kandidaatti Martti Anttilaa avustamisesta nuotinnuksessa. 
◊ englannin kielen opettaja Luanne Siliämaata englannin kielen käännöksestä. 
◊ Eemil Aaltosen säätiötä ja Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahastoa apurahois-

ta, joiden turvin saatoin ottaa yhteensä kuusi kuukautta virkavapautta. 
◊ Suomen Kanttori-urkuriliittoa stipendistä työni viimeistelyvaiheessa. 
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Olen suorittanut jatko-opintoja kirkkohistoriassa ja tehnyt tutkimustani kanttorintyön ohessa. 
Tutkimusmatkani on ollut pitkä ja mutkainen, mutta sinä aikana virsikirja on avautunut mi-
nulle aivan uudella tavalla ja tullut tärkeäksi työvälineeksi.  Tutkimusaineistoa olen hyödyn-
tänyt Vuosaaren seurakunnan virsi-illoissa, virsimaratonilla ja koululaisten virsiopetuksessa. 
Erityisen mielelläni olen laulattanut vanhoja koulu- ja maakuntalauluja. 

Erityisen lämpimästi haluan kiittää perhettäni Anssia, Jussia, Siinaa ja Anselmia myötäelämi-
sestä ja kannustamisesta näiden vuosien aikana. Vuorotellen olemme kirjoittaneet tutkielmi-
amme ja keskustelleet aiheistamme, jotka ovat liittyneet musiikkiin. Yhdessä olemme kulut-
taneet jo kolme tietokonetta…

Vantaan Päiväkummussa 1. helmikuuta 2009       Riitta Hirvonen
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1  JOHDANTO     

Kiinnostukseni lasten hengellistä laulua ja virttä kohtaan innosti minua tähän tutkimukseen.  

1900-luvun alkupuolella syntyneet vanhempani laulattivat lapsuudessaan oppimiaan lauluja 

pyhäkoulussa ja kansakoulussa aina 1960-luvulle asti.  Samoja lauluja lauloimme vielä 1960-

luvulla seurakunnan nuortenilloissa sekä rippikoulussa.  Samoja lauluja laulatin itsekin aloit-

taessani kanttorina 1970-luvun alussa.  Vasta 1970-luvun puolivälissä alkoi muutos lasten ja 

nuorten laulukulttuurissa näkyä voimallisemmin myös kirkon piirissä.  

Olen laulattanut lapsia päiväkerhoissa, lapsikuoroissa ja kouluissa yli 30 vuotta ja seurannut 

lasten hengellisen laulun ja virren kehitystä.  Eläkeläisten piireissä on edelleen haluttu laulaa 

niitä heidän lapsuudessaan ja kouluaikoinaan tutuiksi tulleita lauluja ja virsiä.  Kanttorin työ  

herätti minut kyselemään, mitä virsiä lapsille kannattaa opettaa ja minkälaisen käsityksen us-

konasioista he niistä saavat.  Kyselin myös, miksi jotkut lapsuudessa opitut hengelliset laulut 

ja virret säilyvät muistissa koko elämän ajan ja mitkä virret ovat niin tärkeitä, että ne halutaan 

opettaa vielä lastenlapsillekin? 

1.1  Tutkimustehtävä, -aineisto ja -menetelmät  

Suomessa ei ole vielä tehty perustutkimusta lasten hengellisen laulun ja virren kehityksestä 

eikä luetteloitu suomenkielisiä laulukokoelmia historiallisessa aikajärjestyksessä.  Niinpä 

aloitin tutkimukseni siitä.  Lasten ja koululaisten laulamista käsitellään vain koululauluun 

liittyvissä tutkimuksissa.  Siksi oma tutkimukseni pyrkii selvittämään mahdollisimman var-

haiset suomenkieliset laulukokoelmat, jotka on suunnattu lapsille kristillisen kasvatuksen 

hengessä.  Tutkimuksessa etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1.   Milloin kirkollisen kasvatuksen piirissä alettiin ottaa huomioon lapset omana  
      laulavana joukkonaan? 
2.   Miksi lapsille alettiin tehdä omia virsiä ja hengellisiä lauluja ja ketkä niitä teki- 
      vät?  
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      3.   Minkälaisia lauluja sisältyi lapsille suunnattuihin varhaisimpiin hengellisiin lau- 
            lukirjoihin?  
      4.   Minkälaisia hengellisiä lauluja ja virsiä sisältyi koululaulukirjoihin sekä  
            koululaisille suunnattuihin virsikirjoihin ja miten ne liittyivät kristillissiveelli- 
            seen kasvatukseen?                                                       
      5.   Millainen vaikutus näillä laulukirjoilla oli valittaessa virsiä vuoden 1886 virsi- 
            kirjaan, virsikirjan lisävihkoehdotukseen 1923 sekä vuoden 1938 virsikirjan  
            osastoihin Koulu ja Lapsuus? 

6.   Miten lapset kokivat nämä virret: olivatko ne aidosti lasten virsiä vai aikuisten  
      virsiä lapsille?  Syntyikö lapsille oma melodiatyyppi? 

        
Tutkittavat kysymykset määräävät disposition järjestyksen, koska tutkimuksen aiheet 

kulkevat ajallisesti päällekkäin.  Tutkimuksen kolme vahvaa säiettä ovat kirkko, kansa-

koulu ja pyhäkoulu.  Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan kirkon piirissä toimineitten 

herätysliikkeitten, pyhäkoulun ja kansakoulun kehityksen näkökulmasta. 

Tutkimus käsittää ajanjakson uuden suomenkielisen virsikirjan valmistelusta 1800-luvun alus-

ta vuoden 1938 virsikirjaan.  Vuoden 1824 virsikirjaehdotuksessa oli jo yksi lapsille osoitettu 

virsi, joka on säilyttänyt paikkansa myöhemmissäkin virsikirjoissa.  Virsilaululla oli vahva 

asema niin kansa- kuin pyhäkoulun kehityksessä 1860-luvulta lähtien, joten niiden piirissä 

syntyneet laulukirjat ovat tutkimuksen kohteina.  Koska yhtenä kysymyksenä on lasten ja 

koululaisten virsien tulo virsikirjaan, niin tutkimuksen kannalta tärkeä vuosi on 1923, jolloin 

Suomen tasavalta oli saanut uuden koulujärjestyksen ja kirkolliskokouksessa pohdittiin virsi-

kirjan lisävihkoehdotusta.  Tutkimus päättyy vuoteen 1938, jolloin hyväksyttiin viides suo-

menkielinen virsikirja.  Siihen liittyvä koraalikirja otettiin käyttöön 1943. 

Tutkimusaineistoa alkoi ilmestyä enemmän vasta 1850-luvulta lähtien.  Lähdeaineistona 

ovat kaikki ne Kansalliskirjastosta tätä tutkimusta varten löytämäni noin 200 laulukirjaa, jotka 

oli suunnattu koululaisille, lapsille ja muille pienokaisille kodin ja koulun piirissä.  Kouluille 

tarjottiin virsi- ja uskonnonopetuksen avuksi toistakymmentä erilaista virsi- ja koraalikirja-

vaihtoehtoa.  Kirkon piirissä uudistettiin jatkuvasti pyhäkoululaulukirjoja.  Erilaiset yhdistyk-

set toimittivat myös lapsille hengellisiä lauluvihkoja ja -kirjoja, joita ei kuitenkaan ole tähän 

tutkimukseen otettu mukaan, sillä niihin kootut laulut olivat yleensä kokoelmista Hengelliset 

Laulut ja Virret.  Herätysliikkeistä ainoastaan evankelinen liike toimitti tuolloin laulukirjoja, 

joissa lapset oli huomioitu.  Lastenlehdet, kansakoulun lukemistot sekä 1930-luvulla ilmesty-
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neet kansakoulun laulukirjat eivät kuulu tämän tutkimuksen piiriin.  Lähde- ja kirjallisuusliit-

teessä ovat kaikki tätä tutkimusta varten läpikäymäni laulukokoelmat.1  

Tutkimusmenetelmä on historiallinen ja aineistolähtöinen.  ”Historia on menneisyyden ku-

vaamista, selittämistä ja tulkitsemista”, toteaa Keijo Virtanen (Virtanen 1993).  Tutkittava 

ajanjakso on toisaalta melko lähellä, koska se on tuttua isovanhempiemme ja vanhempiemme 

kautta, toisaalta olemme vieraantuneet siitä 1900-luvun puolivälin jälkeen yhteiskunnallisen, 

teknisen ja kulttuurisen muutoksen myötä.  Ero näkyy mm. kulttuurin, kielen ja käsitteiden 

erilaisuudessa.  Kuvaamiseen tarvitaan Virtasen mukaan (Virtanen 1993) lähteitä ja täsmällis-

tä käsiteanalyysiä.  Menneisyyden kuvaamisen lähteeseen Hanne Koivisto (Koivisto 1993) 

sisällyttää kolme tekijää: lähteen laatija, lähde ja vastaanottaja.  Tässä tutkimuksessa lähteen 

laatijoina ovat yksittäiset sanoittajat ja säveltäjät sekä laulukirjojen toimittajat.  Lähteen laati-

joiden tavoitteita pyritään selvittämään mahdollisuuksien mukaan.  Lähteinä ovat laulukirjat 

ja laulut.  Vastaanottajina ovat lapset ja koululaiset.  Miten he suhtautuivat lauluihin, mikä 

vaikutus niillä oli, ja miten ne liittyivät heidän kokemusmaailmaansa?2  

Laulukirjat esitellään historiallisessa aikajärjestyksessä ja ryhmitellään pääaiheitten mukaan.  

Analysoin laulukirjojen sisältöä, mutta nostan niistä esille vain niitä hengellisiä lauluja, joita 

esiintyi useammassa kokoelmassa.  Lisäksi tarkastelen joitakin yksittäisiä lauluja, jotka hei-

jastavat kyseisen ajan uskonnollisen kasvatuksen ilmapiiriä.  Suomen Pyhäkouluyhdistyksen 

(SPY) toimesta pyhäkoulut yleistyivät seurakunnissa 1900-luvun alussa.  Pyhäkoululaulukir-

joista etsin kristillisen kasvatuksen tavoitteita.  Kansakoulun laulunopetusta selvitän laajasti 

siksi, että etsin sieltä näkökulmaa lasten kristillissiveelliseen kasvatukseen koulussa.  Kansa-

koulun laulukirjoista poimin lähinnä hengelliset laulut sekä opetukseen suositellut virret.  

Laulukirjoista teen vertailevia taulukoita (liitteet 1 ja 2), joista vedän johtopäätökset niistä 

lauluista ja virsistä, joita käytettiin eniten kansa- ja pyhäkoulussa.  Näihin taulukoihin viittaan 

myös, kun teen johtopäätöksiä virsikirjoihin valituista lasten ja koululaisten virsistä.  Tutki-

malla viiden kunnan kouluarkistoja vuosilta 1860−1930 etsin vertailevaa aineistoa johtopää-

töksille. 

                                                          
1 Mikäli laulukirjan tekijän kohdalla ei ole elinvuosia, se johtuu siitä, ettei niitä ole löytynyt matrikkeleista eikä 
   Kansallisarkiston luetteloista.  
2 Virtanen 1993, 9−17; Koivisto 1993, 114−117; Tuomi & Sarajärvi 2002, 93−121. 
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Tutkimuksessani en puutu laulujen ja virsien suomennosten muutoksiin kuin vasta luvuissa 5 

ja 6, joissa tarkastelen virsistä viimeisintä hyväksyttyä tekstimuotoa.  En myöskään selvitä 

perusteellisesti kaikkien yksittäisten laulujen sisältöä enkä taustoja, sillä tietoja niistä sekä 

lauluntekijöiden henkilöhistoriasta löytyy muista tutkimuksista.  Liitteestä 1 sekä muusta ai-

neistosta selviää kuitenkin monien laulujen varhaisin suomenkielinen ilmestymiskokoelma.  

Koululaisten ja lastenjumalanpalvelusten virsivalintoihin kirkkopäiväkirjojen pohjalta en tässä 

tutkimuksessa puutu.  

Tutkimukseni tarkoitus on löytää uutta tietoa lasten hengellisten laulujen ja virsien historiasta.  

Laulukirjojen luettelo täydentää aikaisempia luetteloita.  Liitteessä 1 näkyy se peruslaulusto, 

joka säilyi seuraavissakin pyhäkoululaulukirjojen painoksissa.  Liite 2 kuvaa virsikirjan laajaa 

käyttöä opetuksessa.  

1.2  Aikaisempi tutkimus 

Suomenkielistä hymnologista tutkimusta on tehty paljon, mutta vain aikuisten näkökulmasta.  

Virsi- ja koraalikirjakysymystä ovat selvittäneet muun muassa P. J. I. Kurvinen (1929), Onni 

Kurvinen (1941), Aarni Voipio (1925−1955), Kustaa Hallio (1936), Lauri Pohjanpää (1939 ja 

1948), Hilja Niemi (1954), Hannu Vapaavuori (1995, 1997 ja 1998), Erkki Tuppurainen 

(2001) sekä Heikki O. Tukiainen (2001). Hengellisten laulujen ja virsien taustoja ovat tutki-

neet muun muassa Pentti Lempiäinen et alii (1971 ja 1988), Pauli Vaalas (1973), Seppo Suo-

kunnas (1982 ja 2004), Reijo Pajamo (1991 ja 1999), Tauno Väinölä (1995) sekä Timo Jämsä 

ja Tapio Leinonen (2003).  Martta Kasurinen on kirjoittanut Mikael Nybergin elämäkerran 

(1968), Anna-Liisa Alanko (1997) on tutkinut Immi Hellènin runoutta, Astri Valen-

Senstadilta on uusin kirja Liina Sandellista (2004), Irja Aro-Heinilä on perehtynyt Hilja 

Haahden tuotantoon (2005) ja Matti Vainio on kirjoittanut P. J. Hannikaisesta (2005).  Joulu-

lauluista ja -virsistä ovat kirjoittaneet Reijo Pajamo (1982) sekä Markus Similä (2002).  Ruot-

salainen Oscar Lövgren on kirjoittanut Lina Sandellista (1965) sekä muistakin ruotsalaisista 

lauluntekijöistä.  Karl-Johan Hansson et alii (2001) ovat pohtineet virren nykytilaa pohjois-

maissa.  Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osasto ja Kuopion osasto sekä Hymnologian ja 

liturgiikan seura ovat julkaisseet alaan liittyvää kirjallisuutta. 
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Koulujen ja seminaarien laulunopetuksesta ovat kirjoittaneet Reijo Pajamo (1974 ja 1976), 

Vuokko Melin (1977), Martta-Leena Laitakari (1988) ja Katri-Helena Rautiainen (2003).  

Koulujen uskonnonopetuksen vaiheisiin ovat syventyneet Kalevi Tamminen (1967), Taimo 

Iisalo (1968), Soili Tiimonen (2001) ja Hannu Suni (2005).  Lasten kirjallisuuden kehitystä 

ovat seuranneet Ulla Lehtonen (1990) ja Riitta Kuivasmäki (1993).  Ruotsissa vastaavaa tut-

kimusta ovat koululaulukirjojen osalta tehneet Märta Netterstad (1982) ja Ingrid Emanuelson 

(1990).  Näissä ei kuitenkaan ole tutkittu tarkemmin lastenlauluja eikä laulukokoelmia.  

Markus Brummer-Korvenkontio on laatinut vuonna 2000 luettelon varhaisimmista lasten kir-

joistamme 1799−1899.  Lea Tastula on vuonna 2005 laatinut valikoimaluettelon Tampereen 

kaupunginkirjaston musiikki- ja lastenosastojen kokoelmista.  Vertailen niitä omaan luette-

looni, jossa nimenomaan laulukirjat ovat pääaiheena.  Luettelot eivät ole täydellisiä, sillä aina 

löytyy uutta materiaalia kirjastoista, koulujen arkistoista, antikvariaateista sekä nykyisin yhä 

enemmän myös internetin tietokannoista. 

1.3  Tutkimuksen pääkäsitteet 

Lapsuus on suhdekäsite, joka vaatii rinnalleen aikuisuuden.  Vielä 1800-luvulla lapsuus näh-

tiin matkana aikuisuuteen, sen esiasteena ja jotenkin vähäpätöisempänä.  Vuonna 1900 ruotsa-

lainen kasvatusfilosofi Ellen Key julkaisi teoksen Lapsen vuosisata (Barnets århundrade), 

jossa hän optimistisesti näki lapsen aseman kohentuvan sekä tiedon lapsen kielestä, ajattelusta 

ja olemuksesta kasvavan.  Hän väitti, että 1900-luku ”löysi lapsen”, mutta saman vuosisadan 

lopulla se myös ”hukkasi lapsen”.3  Tutkimuksessani lapsuus rajataan 0–14-vuotiaisiin. 

  

Laulua esiintyy kaikissa kulttuureissa, ja laulaminen onkin tavallisin tapa musisoida sekä 

yksin että ryhmissä.  Koska lauluun liittyy useimmiten myös sanat, sitä voidaan käyttää mitä 

moninaisimmissa yhteyksissä, kuten työssä (mm. kehruu- ja paimenlaulut), kasvatuksen apu-

keinona joko tietoisesti tai tiedottomasti, terapiana sekä uskonnollisissa menoissa.   ”Laulu 

kasvattaa kauneusaistia (melodian ihailu, rytmi, soinnut).  Laulu syventää aatteellista tai us-

                                                          
3 Stafseng 1996, 9.
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konnollista tunnetta – sielu kohoaa ylemmäksi kohti Jumalaa!”  Laulutapa (laulutyyli) vaihte-

lee kansanryhmästä toiseen, samaten ne yhteydet, joissa laulua käytetään.4

Lastenlaulu-käsite ilmestyi suomenkieliseen kirjallisuuteen vasta 1700-luvun lopulla, jolloin 

lastenkirjallisuus erotettiin muusta kirjallisuudesta.5  1800-luvulla aikuiset lauloivat lapsille 

tai lasten kanssa varta vasten lapsille sepitettyjä lauluja.  Kansakoulun ja pyhäkoulun tarpei-

siin alettiin 1800-luvun lopulla sanoittaa lauluja, jotka oli tarkoitettu vain lasten laulettaviksi.  

”Lastenlaulu on lyyrinen runo, joka käsittelee lasta tai kohdistuu lapseen”, totesi Märta Net-

terstad (1982).6  Lastenlaulujen sanoitus on helposti ymmärrettävä sekä sisällöltään lapsen-

omainen.  Sävelmät jäävät helposti mieleen ja ovat sävelkulultaan suppeahkoja.  Lastenlaulul-

le tyypillisenä piirteenä yli kulttuurirajojen pidetään laskevaa pientä terssiä.7  Lauluihin on 

helppo lisätä liikuntaa.  Suomen kalevalainen kansakin on todennut: ”Laps’ ei voi ilotta olla, 

ilman laulua eleä”. 

Virsi on kristillisen kirkon jumalanpalvelukseen ja muihin hengellisiin tilaisuuksiin kuuluva 

kansankielinen, seurakunnan yhteisesti esittämä laulu.  Pajamon mukaan virsi on Raamatun 

ilmoitukseen pohjautuva sanoman, runoasun ja sävelmän muodostama kolmisäikeinen koko-

naisuus.8  Hansson tähdentää virttä yhteisenä uskontunnustuksena ja rukouksena sekä sen 

merkitystä opetuksessa ja sielunhoidossa. Hanssonin mukaan virren tehtävä ja merkitys muut-

tuvat ajan mukana.9 Virren sävelmää kutsutaan koraaliksi.  Sen perusmuoto on muovautunut 

1500–1600-luvun koraalista selkeärakenteiseksi sävelmäksi saaden eri maissa omat ominais-

piirteensä.10

Lastenvirrellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan virsiä, jotka nimenomaan olivat nimetyt lap-

sille ja koululaisille erilaisissa virsikokoelmissa.11

                                                          
4 Stenkvist & Malm 1978, 9. 
5 Kaivola 1988, 58−59; Lehtonen 1990, 149−151. 
6 Netterstad 1982, 66. 
7 Väisänen 1990, 228. 
8 Pajamo 1991, 9. 
9 Hansson 2001, 10─13. 
10 Numminen & alii 1988c, 782 ja 1989, 339. 
11 Koulussa, pyhäkoulussa ja lasten hartauksissa laulatettiin muitakin virsikirjan virsiä. Niiden käytöstä ei  
    löytynyt tarkempia merkintöjä, joten niihin ei tässä tutkimuksessa puututa muuta kuin liitteissä 1 ja 2. 
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Virsikirja on tässä tutkimuksessa kirkolliskokouksen hyväksymä Suomen evankelisluterilai-

sen kirkon virallinen kirja.  Sen keskeisin käyttö on jumalanpalveluksissa, kasuaalitoimituk-

sissa sekä muissa seurakunnan hartaustilaisuuksissa.  Virsikirja ei kuitenkaan ole pelkästään 

yhteislaulukirja, vaan sitä on kehotettu käyttämään myös yksityisessä hartaus- ja rukouselä-

mässä.12  Koraalikirjalla tarkoitetaan yleensä nykyään soinnutuksin varustettua virsisävel-

mistöä.  Tässä tutkimuksessa se kuitenkin luvussa 4.3 tarkoittaa myös yksiäänistä nuotillista 

virsikirjaa.13

Hengellinen laulu liittyy oleellisesti hengelliseen herätykseen.  1800-luvun herätysaallot le-

visivät paljolti laulujen myötä.  Suomessa lauluja syntyi spontaanisti kaikkien herätysliikkeit-

temme ja eri uskonnollisten yhdyskuntiemme piirissä.  Niitä julkaistiin omina laulukokoelmi-

naan.  Pajamon mukaan (Pajamo 1991) hengellinen laulu on muodoltaan vapaampi kuin virsi.  

Siinä enemmän laulaa ”minä” kuin ”me”.14  Laulut painottavat suhdetta Jumalaan ja Jeesuk-

sen sovitustyöhön.  Laulajaa kehotetaan tutkistelemaan omaa syntistä tilaansa ja tekemään 

parannusta.  Sävelmät ovat rytmikkäämpiä, tunnelmallisempia sekä moni-ilmeisempiä kuin 

virsissä.  

Hengellinen lastenlaulu tarkoittaa tässä tutkimuksessa niitä lauluja, joita on lapsille ja koulu-

laisille suunnatuissa laulukirjoissa.  Joissakin koululaulukirjoissa ne on ryhmitelty oman ot-

sakkeensa alle.  Hengellissävyisiin lauluihin verrattuna ne puhuvat suoremmin Jumalasta, 

Jeesuksesta, Vapahtajasta, synnistä, katumuksesta, armosta ja kilvoittelusta.  Hengellisten 

lastenlaulujen tehtävä on tukea kristillistä kasvatusta niin hartaus- kuin opetustilanteissa.  

Huomattakoon, että myös käsitteet Jumalan lapsi ja Jumalan lasten virsi / laulu esiintyvät 

1800-luvun runoudessa.  Niitä ei kuitenkaan ole kirjoitettu lapsille vaan aikuisille. 

Hengellissävyinen laulu on usein kertova, ja siinä on hengellisyyttä vain jossakin säkeistös-

sä.  Tällaisissa lauluissa ei puhuta ihmisen syntisyydestä ja Jeesuksesta Vapahtajana, vaan 

korostetaan Jumalan olemusta Luojana, Kaikkivaltiaana ja Taivaan Herrana, kuten lauluissa 

Mä oksalla ylimmällä ja Orvon huokaus.  Taivas on kuvattu tähtitarhojen taakse laulussa 

Täällä pohjantähden alla.  Turvallisista enkeleistä puhutaan lauluissa Pikku Lauri ja Maan 

                                                          
12 Lempiäinen et alii 1988, 89−90.   
13 Luvussa 4.3 tarkastellaan kouluille osoitettuja virsikirjoja, joiden nimilehdellä esiintyy sana koraalikirja. 
14 Pajamo 1991, 129. 
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korvessa kulkevi lapsosen tie.  Näitä lauluja esiintyi nimenomaan koululaulukirjoissa, har-

vemmin pyhäkoululaulukirjoissa. 

Hengellinen kansansävelmä on pääasiassa jostakin kantasävelmästä (Ilmari Krohnin mukaan 

luterilaisesta koraalista) eri paikkakunnilla erilaisiksi toisinnoiksi muovautunut sävelmä, jossa 

teksti yleensä on vähemmän muuntunut kuin sävelmä.15  

Kasvatuksella on pyritty muuttamaan ihmistä arvokkaaksi katsottuun suuntaan.  Käsitteeseen 

”muuttuminen” sisältyy ajatus, että ihminen muuttuu pysyvästi, ei hetkellisesti.  Tämä sitoo 

oppimisen kasvatukseen.16 Ojalan mukaan (Ojala 1985) kasvatuksen ja opetuksen välinen ero 

määritellään niin, että perheessä tapahtuvaa kasvatusta on kutsuttu kotikasvatukseksi ja kou-

lussa annettua opetukseksi.  Puhuttaessa arkikielessä kasvatuksesta halutaan korostaa erityi-

sesti persoonallisuuden tunnealueen merkitystä, kun taas opetustermiä käytettäessä korostuu 

persoonallisuuden tiedollinen alue.17  

Suomen ero Ruotsista ja liittäminen Venäjään 1809 synnytti 1800-luvun alkuvuosikymmeni-

nä suomalaisuusliikkeen eli fennofiilisyyden.  Sen keskeisimpiä ajatuksia oli, että vain suo-

malainen kansallistunto ja suomenkielinen kulttuuri saattoivat taata kansan olemassaolon.  

Niinpä ”kansaa haluttiin valistaa ja lapsia opettaa”.18 Tästä oli seurauksena myös kirjojen kus-

tannustoiminnan vilkastuminen. 

J. V. Snellman määritteli 1840-luvulla kasvatuksen ja opetuksen suhdetta niin, että kasvatuk-

seen sisältyvä opetus oli uskonnollista tietoa oikeasta ja väärästä.  Opetus erosi kasvatuksesta: 

”Se on tiedon antamista siitä, mikä on totta ja mikä todetonta.  Tämä opetus tarkoittaa kansa-

laisen saattamista kykeneväksi yhteiskuntaa ja valtiota palvelemaan; perheeseen se kohdistuu 

ainoastaan epäsuorasti saattamalla kunkin perheen samalle tieto- ja sivistysasteelle, jolla kan-

                                                          
15 Ilmari Krohn ja Mikael Nyberg kokosivat 1800-luvun lopulla suomalaisia kansansävelmiä julkaisten kokoel- 
    man Kansan Lahja Kirkolle 1891.  Krohn toimitti 1898 Suomen Kansan Sävelmiä, jonka ensimmäinen jakso  
    sisälsi Hengellisiä Sävelmiä (SKS I).  Pajamo 1991, 10.  Myös heränneet ja evankeliset olivat mukana keruu- 
    työssä.  Ks. myös Krohn 1938; Louhivuori 1988, 6; Pajamo 1991, 101. 
16 Lahdes 1984, 17. 
17 Ojala 1985, 17. 
18 Lehtonen 1990, 156. 



17

sakunta yleensä on.”19  Snellman sanoi myös, että ”kansojen keskuudessa laulu oli heidän 

uskontonsa, heidän moraalinsa ja heidän historiansa.”20

Suomalainen yhteiskunta oli vielä 1800-luvun puolivälissä täysin agraarinen, maalais- ja maa-

talousvaltainen.  Vanhasta, isiltä peritystä maatalouselinkeinosta sai elantonsa 85 % väestöstä, 

käsityöstä ja teollisuudesta vain 3,3 %.  Tässä agraarikulttuurissa lapsuus ulottui noin 7-vuoti-

aaksi asti, mistä alkaen lasten oli osallistuttava työntekoon voimiensa mukaan.  Kasvatuksessa 

oli käytössä työnjako, jonka mukaan lasten kasvatus oli noin 12-vuotiaaksi asti lähes yksin-

omaan äidin vastuulla.  Kansan suussa kulkeneet sananparret ja sananlaskut sisälsivät myös 

hyväksi koettua elämänviisautta ja kasvatusihanteita.  Isän osuus lapsen hoidossa ja kasvatuk-

sessa oli vähäistä.  Mies oli perheenpää ja aviopuoliso.  Noin 12-vuotiaasta alkoi sukupuolten 

mukaan eriytynyt kasvatus, mikä liittyi ennen muuta töiden opettamiseen, sillä tämänikäisiltä 

jo yleisesti edellytettiin osallistumista tosimielessä työntekoon ja siten jo hyvin monenlaisten 

töiden oppimiseen.  Vuosisadan lopulla yhteiskunnallisten olojen kohentuminen, teollistumi-

nen, maalta kaupunkeihin muutto, laiva- ja rautatieliikenteen kehitys, siirtolaisuus sekä kan-

sainväliset yhteydet muuttivat suomalaista yhteiskuntaa ja sen arvomaailmaa.21  

Tässä tutkimuksessa kristillinen kasvatus rajoittuu vain siihen tiedolliseen opetukseen, jolla 

pyrittiin selvittämään lapselle kristillisen uskon perusasioita Suomen evankelisluterilaisessa 

kirkossa.  Kansakoululaitoksen synnyttyä edellytettiin kotien antavan edelleen alkuopetusta 

myös kristillisen tiedon asioissa.  Papit ja lukkarit jakoivat tietoa kirkon eri koulumuodoissa 

rippikouluun saakka.  Kansakoulua varten määriteltiin uskonnonopetuksen tavoitteet ja kehi-

tettiin oppikirjoja.  1800−1900-lukujen vaihteessa vilkastunut pyhäkoulutyö sekä eri järjestö-

jen orastava kerhotoiminta kantoivat huolta lasten ”saattamisesta Hyvän Paimenen syliin”.22  

Vanhemmat ovat pitäneet kristillisen kasvatuksen tavoitteena opettaa lasta hiljentymään, ru-

koilemaan ja kokemaan hartautta.  Suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvät myös kirkolliset 

juhlapyhät ja tapahtumat: joulu, pääsiäinen, helluntai, kastetilaisuus, ripillepääsy, hautaukset 

                                                          
19 Snellman 1842 / 1928, 45─46. 
20 Kuusi & Anttonen 1985, 7. 
21 Aukia 1984, 164; Lindström 2001, 23─28; Tästä enemmän luvussa 2.   
22 Lasten Kuvalehti 0/1880; Lasten Pyhäkoululehti 1/1890. 
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jne.  Vanhemmat ovat pitäneet tärkeänä lapsen turvallisuudentunnetta käsiteltäessä uskonnol-

lisia kysymyksiä.23   

  

         

1. 4  Laulu ja virsi kansan kasvattajana 1500-luvulta 1800-luvun alkupuolelle 

1.4.1  Suomalainen lauluperinne 

Suullinen kansanperinne on kasvattanut suomalaisia vuosisatojen aikana.  Vanhemmat opetti-

vat lapsiaan laulamalla.  Lapset kuuntelivat ja oppivat samalla.  

Niit’ ennen isoni lauloi kirvesvartta vuollessansa,
 niitä äitini opetti väätessänsä värttinätä, 
minun lasna lattialla eessä polven pyöriessä 
maitopartana pahaisna, piimäsuuna pikkaraisna. 

24

Näin jäivät mieleen sadut, sananlaskut, arvoitukset, loitsut ja hokemat.  Nuoret tytöt tuuditti-

vat nuorempia sisaruksiaan tuutulauluilla.  Leikki- ja työvälineet löytyivät luonnosta. 

Suurin osa tästä vanhasta suomalaisesta runomittaisesta kansanperinteestä oli sepitetty ns. 

kalevalamittaan, joka käytti alkusointua, mutta ei loppusointua.  Kristinuskon mukanaan tuo-

ma loppusointujakin käyttävä runous ja katolinen kirkkolaulu erosivat tästä huomattavasti.  

Niinpä uusi uskonnollinen laulutapa valtasi alaa hitaasti.  Katolisissa jumalanpalveluksissa 

kirkkokansa kuunteli papin ja poikakuoron latinankielistä laulua sanaosuuksien välissä.  Tätä 

perinnettä ei hylätty Suomessa reformaation tultua, vaan sitä muokattiin uusiin oloihin sopi-

vaksi. 25

  

Riimillinen säkeistölaulu levisi Suomeen lännestä.  1600-luvulla ja 1700-luvun alussa se oli 

vielä muodoltaan vakiintumatonta.  Mutta kansa piti uusimuotoisista leikki- ja tanssilauluista, 

balladeista, pilkkalauluista, ketju- ja kehtolauluista.  Niinpä 1700-luvun puolivälin jälkeen 

vain Savossa, Karjalassa ja Kainuussa oli enää tapana laulaa kalevalaisia lauluja, kun taas  

muualla maassa pidettiin näitä uusimuotoisia lauluja kauniina.  Niitä opittiin myös painetuista  

                                                          
23 Tamm 1988, 35─36. 
24 Kalevala 1849/1949, 9: Laulajan alkusanat. 
25 Virtanen 1988, 176. 
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arkeista.  Näin syntyi nimitys arkkiveisu tai -virsi, joka tarkoitti koko runouden alaa: vanhassa 

kirjallisuudessamme virsi merkitsi sekä maallista että hengellistä virttä, ”lystillistä ja jumalis-

ta”.  Koko länsimainen runoushan oli tullut maahamme aluksi kirkon välityksellä.  Niinpä 

Suomessa sepitetty arkkirunous käytti miltei yksinomaan virsikirjan runomittoja.26

Virsilaulu tarjosi 1500-luvulta lähtien uuden arvostetun säkeistömallin, mutta samalla se levi-

tessään korvasi monissa tilanteissa kansanlaulun.  1700-luvun herätysliikehdintä kokosi väkeä 

seuroihin ja teroitti kotihartauden merkitystä.  Liikehdintää johtanut pappi Abraham Achreni-

us (1706−1769) korosti, miten ”hengellisten laulujen laulaminen oli mitä parhainta ja hyödyl-

lisintä ajanviettoa”.27  Hän muistutti herännyttä kansaa siitä, että aina tuli rukoilla eikä väsyä.  

Siitä tuli nimi ”rukoilevaiset”.  Virsikirjan rinnalle Achrenius toimitti ensimmäiset suomen-

kieliset hengelliset laulukirjat: Vanhat ja uudet hengelliset virret (arkkivirsiä 1762) ja Zionin 

Juhla-Wirret (1769).  Lauluissa korostettiin maailmasta erottautumista ja totisen parannuksen 

tielle lähtemistä. Achreniuksen poika Antti (Anders) Achrenius (1745−1810) osallistui ehkä

Bengt Jacob (Pentti Jaakko) Ignatiuksen (1761−1827) toimittaman laulukirjan Halullisten 

sieluin hengelliset laulut (1790) laatimiseen.28 Tästä kirjasta ovat lähtöisin parannuksen te-

koon kehottavat virret Armon lapset veisatkaat / riemuitkaa, Joutukaa sielut ja Nyt ylös, sie-

luni. Samana vuonna Elias Lagus (1741−1819) käänsi suomeksi Sionin Wirret.29  Näitä lau-

lettiin hengellisillä kansansävelmillä, joille, etenkin koraalitoisinnoille, oli luonteenomaista 

moninaiset korusävelet, niin kutsutut niekut.30  Näitä veisuja lapset oppivat vähitellen kulkies-

saan vanhempiensa mukana seuroissa.  Etelä-Pohjanmaan herännäisseuduilla alettiin jopa 

kehruutuvissa laulaa Siionin virsiä.  Kansanomainen virrenveisuu alkoi näkyä myös jumalan-

palveluksissa, eniten Oulun ja Kuopion hiippakunnissa.31  

Elias Lönnrot (1802−1884) havaitsi laajoilla runonkeruumatkoillaan jo 1800-luvun alkupuo-

lella sen, miten runsas oli kansan keskuudessa elävä lauluaarteisto. Kansanlaulut, lorut, ho-

                                                          
26 Virtanen 1988, 176. 
27 Voipio 1955, 70.   
28 Antti Achreniuksen osuutta runoilijana on jo pitkään pidetty epävarmana. Ks. esim. Lempiäinen et alii 1988,  
    76–77.    
29 Herrnhutilaisten laulukokoelma Sions Sånger. 
30 Sävelmistöt olivat saaneet aineksia koraaleista ja maallisista kansanlauluista. Sävelmille oli tyypillistä polvei- 
    levat melodiat, rytminen rikkaus ja kirkkosävellajien runsas käyttö.  Louhivuori 1988, 5. 
31 Heikki Klemetti paheksui sitä, että muuten yksinkertaisen virren selvään nuottiin lisättiin tällaisia tavallisen  
    virren ja laulun tyylistä poikkeavia rahvaanomaisia koruilevia nuotteja.  Klemetti 1943, 83. 
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kemat ja piirileikit rikastuttivat edelleen arkipäivän elämää.  Lönnrot näki myös miten laulut 

kumpusivat kansan sydämestä: ”Soitto ja laulu on ihmisellä ikäskun toinen, pyhempi kieli, 

jolla itsellensä tai muille alkaa sydämensä liikutuksia ilmotella, koska tavallinen kieli ei löydä 

sanoja tarpeeksensa.”32

1.4.2  Laulu kirkon kansanopetuksessa  

Virsikirja on ollut Suomen luterilaisten seurakuntien laulukirja 1500-luvulta lähtien.  Seura-

kunnat lauloivat aluksi virtensä ulkoa lukkarin tai koulukuorojen johtamina.  Virsien avulla 

kansa oppi kristillisen uskon perusasiat niin kirkossa kuin kotihartauksissa.  Virsikirja olikin 

kirkon ainoa laulukirja aina 1800-luvun lopulle saakka.33   

Papiston apulaisen, lukkarin, tehtävät ovat olleet moninaiset luterilaisen kirkon historiassa.  

Vuoden 1686 kirkkolaki sääti, että lukkari oli kirkollisen postin kuljettaja sekä kellonsoittaja 

(klockare / lukkari).  1600-luvun arvokkaiden piispojen ja kirkkoherrojen huolena oli saada 

seurakuntiin ”kirjanoppineita” lukkareita, jotta he voisivat toimia seurakuntien koulumesta-

reina.  Niinpä vuoden 1686 kirkkolaki sääti myös, että lukkarin oli osattava lukea sisältä, vei-

sata ja kirjoittaa niin, että hän voi opettaa seurakunnan nuorisoa.  Kirkkoherra ei saisi rasittaa 

häntä yksittäisillä palveluksilla, jottei hän olisi estynyt täyttämästä velvollisuuttaan ”ahkeruu-

della harjoittaa lastenopetusta”.  1700-luvulla painotettiin erityisesti sitä, että "niiden henki-

löiden, joita seurakunnat valitsivat lukkarikseen, tulee niin osata kristinoppinsa sekä lukua ja 

kirjoitusta, että voivat seurakunnan lapsia ja nuorisoa opettaa".  Jollei lukkari yksin ehtinyt 

opettaa nuorisolle kristinoppia, tuli pitäjän nuorten pappien, erityisesti pitäjänapulaisen, auttaa 

häntä tässä työssä.  Vuosisadan lopulla säädettiin, että ”siellä missä lukkarit eivät riittävästi 

ehtisi opettaa lapsia, tulisi seurakuntien hankkia erityisiä lasten opettajia”.34

1800-luvulla saivat lukkarit tehtäväkseen opettaa nuorisoa pyhäkouluissa.  Arkkipiispa  

Jacob Tengström esitti kirkkolakiehdotuksessa 1829, että lapsen tuli osata lukea sisältä 10 

vuoden iässä sekä osata ulkoa Lutherin ja Swebiliuksen katekismus rippikouluun tullessaan.  

                                                          
32 Kanteletar 1840, Esipuhe. 
33 Kaivola 1988, 32─36. 
34 Ingman 1899, 45; Pajamo & Tuppurainen 2004, 106−108, 160−161. 



21

Kirjoitustaidon opettamista ei kirkko pitänyt tärkeänä.  Siihen kiinnitettiin huomiota vasta 

1800-luvun jälkipuoliskolla, kun aapisiin alkoi ilmestyä aakkoset.  Lukkareille määrättiin 

vuoden 1842 pappeinkokouksessa lisäksi, että rippikoulun aikana tuli joka päivä opettaa nuo-

risolle laulua muutama tunti.  Vuoden 1870 kirkkolaissa säädettiin, että lukkarin päätehtävänä 

oli  

johdattaa veisuuta julkisessa jumalanpalveluksessa ja muissa papillisissa toimituksissa, joissa 
veisaaminen määrätty on; rippikoulunuorisolle opettaa koraaliveisuuta, sekä olla apuna lapsia 
kirjalukuun opetettaessa, missä sitä tarvitaan ja heitä lukukinkereillä siinä kuulusteltaessa……. 
Lukkarinvirkaa hakevan pitää taitaman puhtaasti kirjasta lukea, kirjoittaa vakavaa ja selvää kir-
joitusta, osata luvunlaskusta vähintäänkin neljä ensimmäistä laskutapaa, nuottikirjan mukaan al-
kaa ja veisata tavalliset kirkkovirret ja koraalit, ja tuntea niin kristinopin, että siinä voi johdattaa 
talonpoikaisen kansan lapsia ensi alkuun.35

Entisiin tehtäviin nähden lukkarin opetusvelvollisuudet vähenivät.  Lukuopetus rajoittui tar-

vittaessa vain ”laiskankoulun” pitämiseen sekä lukukinkereillä kuulusteluun.  Päätehtävänä 

oli johtaa veisuuta jumalanpalveluksissa sekä veisuun opettaminen rippikoulunuorisolle.  

Lukkarien tehtävät 1800-luvun lopulla vaihtelivat riippuen seurakuntien vaatimuksista sekä 

lukkarien pätevyydestä.36  

Hannu Vapaavuori on tutkimuksessaan (Vapaavuori 1997) kuvannut virren veisuun tilaa 

Suomessa 1800-luvulla.  Vielä vuosisadan puolivälissä papisto kantoi päävastuun lasten ja 

nuorten kasvatuksesta ja huolehti veisuun opetuksesta, vaikka sen toteutus kuului lukkareil-

le.37  

Kansanopetuslaitoksen kehittyessä heräteltiin kysymystä lukkarien opetusvelvollisuudesta.  

Heiltähän oli tähän asti edellytetty vain laulu- ja kirjoitustaitoa, ei opetustaitoa.  Lukkarien 

ammattitaito todettiin kirjavaksi, osin kehnoksi.  Se näkyi virrenveisuun huonossa tilassa.  

Lukkareita ei arvostettu kansan opettajina eikä edes veisaajina. Niinpä kansakoulusta odotet-

tiin apua kansan laulutaidolle.  Vuosisatainen kansan laulunopetus siirtyi nyt opettajille, joita 

seminaarit kouluttivat.  Opettajien musiikilliset valmiudet menivät usein lukkarien taitojen 

edelle. Opettajien oma innostuksen ja osaamisen taso vaikutti laulunopetuksen tavoitteiden 

toteutumiseen.  Vaativampi laulu- ja soittotaito jäi edelleen vieraaksi tavalliselle kansalle.38   

                                                          
35 Colliander 1898, 278. 
36 Colliander 1898, 278; Pajamo & Tuppurainen 2004, 247−251. 
37 Vapaavuori 1997, 138. 
38 Vapaavuori 1997, 140, 162─163; Pajamo & Tuppurainen 2004, 249−251. 
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1.4.3  Laulu kouluopetuksessa 

Laululla on ollut tärkeä sija kouluopetuksessa 1500-luvulta lähtien.  Keskiajan koulutraditi-

oon on liittynyt kirjainten lukeminen puolittain laulaen.  Lapset oppivat siis ensin laulamaan 

voidakseen ottaa osaa jumalanpalvelukseen.39  Virsien ja liturgisten laulujen ohella harjoitel-

tiin myös vapaampaa ohjelmistoa: yksinkertaisia melodioita, joiden tekstit olivat metristä, 

loppusoinnullista säkeistörunoutta.  Opetus tapahtui korvakuulon mukaan.  Ruotsin valtakun-

nan ensimmäinen koulukäyttöön painettu laulukirja oli kokoelma Piae Cantiones (Hurskaita 

lauluja) 1582.40   

Laulu säilytti asemansa koulussa myös 1600-luvulla.  Vuoden 1611 koulujärjestyksen mu-

kaan laulunopetus järjestettin siten, että ensimmäisellä luokalla opeteltiin ”Daavidin ja Luthe-

rin virsiä”.  Toisella luokalla tutustuttiin gregoriaaniseen lauluun, lähinnä messun osiin.  

Kolmannella ja neljännellä luokalla harjoiteltiin ”figuraalilaulua” sekä laulettiin vaikeampia 

gregoriaanisia lauluja, kuten antifoneja ja responsorioita.  Ylimmällä luokalla opiskeltiin lau-

lun lisäksi musiikin teoriaa.41   

Samalla kun yksiääninen virsilaulu vakiintui kirkoissa, alkoi kouluopetuksessa moniääninen 

musiikki saada entistä enemmän sijaa.  1600-luvun puolivälissä tuli koululaulun rinnalle myös 

soitinmusiikki.  Se liittyi ajan henkeen, jolloin pyrittiin vapautumaan kirkon vaikutuksesta.  

Maallisen soitinmusiikin tulo kouluun merkitsi hengellisen musiikin laiminlyömistä.  Myös 

urkujen ilmestyminen kirkkoihin vähensi teinien käyttöä esilaulajina.42   

Vuoden 1724 koulujärjestys säilytti koulujärjestelmän kolmiportaisena: pedagogiot, triviaali-

koulut ja lukiot.  Koululaulun arvostus väheni niissä 1700-luvun kuluessa.  Rahvaan keskuu-

dessa sitä vastoin laulamista yritettiin lisätä, kun lukukinkereillä laulatettiin myös virsiä lu-

kemaan opettamisen ohessa.  ”Ei kirjatta kirkkoon eikä kirveettä metsään”, sanoo suomalai-

nen sananlasku.  Kirjalla tarkoitettiin tässä virsikirjaa, joka 1700- ja vielä 1800-luvullakin oli 

                                                          
39 Willke 1965, 106−107.   
40 Pajamo & Tuppurainen 2004, 88─89. 
41 Pajamo 1976, 18. 
42 Pajamo 1976, 22. 



23

maaseudun väestön yleisin kirja.  Kirjapainotaidon kehittyminen vaikutti siihen, että kullekin 

perheenjäsenelle saatettiin hankkia jo oma virsikirja.43   

Laulu oli koulussa 1800-luvullakin pakollinen oppiaine, jonka opetuksesta huolehti erityinen 

laulunopettaja.  Opettajan taidoista riippuen opetus sisälsi ainoastaan kirkkolaulua tai myös 

moniäänistä laulua ja musiikin teoriaa.44   

1.5  Lasten hengellisen laulun ja runon esiintyminen suomenkielisessä kirjallisuudessa  
       1500-luvulta 1900-luvun alkupuolelle 

”Lastenkirjallisuus on osa lastenkulttuuriamme, joka käsittää kaiken sen, mikä kartuttaa lasten 

kokemusmaailmaa, syventää ja laajentaa heidän elinpiiriään ja elämäntuntemustaan sekä ke-

hittää heitä yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä.”45  Lastenkirjallisuuden ikäraja on liukuva, 

mutta tässä tutkimuksessa se rajoittuu 7−14-vuotiaisiin. 

Suomalaiset ovat niitä harvoja kansoja, joiden ensimmäinen omakielinen painettu kirja on 

ollut lukutaidon alkeisoppikirja eli aapinen.  Se syntyi reformaation tarpeisiin, sillä kansan piti 

oppia lukemaan, jotta se voisi perehtyä kristinuskoon omin päin.  Tämän ensimmäisen suo-

menkielisen julkaisun, AbcKirian, toimitti vuonna 1543 Turun piispa ja Suomen kirjakielen 

ensimmäinen kehittäjä Mikael Agricola (n. 1510−1557).  Koska kirja aapisen lisäksi sisälsi 

myös lyhyen katekismuksen, kutsuttiin sitä aapiskatekismukseksi, jollaisia aapiset olivat 

1800-luvun lopulle asti.  Näin aapiset tulivat kasvattamaan suomalaista moraalipohjaa, johon 

kuului ”kasvaminen hyväksi kansalaiseksi (10 käskyä) ja hyväksi ihmiseksi (katekismus)”.46    

Martin Luther (1483─1546) oli korostanut seurakunnan yhteistä, kansankielistä virrenveisuu-

ta.  Agricola oli jo suomentanut joitakin virsiä ja kehottanut laulamaan suorasanaisia tekstejä 

virsinä, sillä ”jumalisten wirsien puute” oli tuntuva.  Turun katedraalikoulun rehtori ja Räntä-

mäen (Maarian) seurakunnan kirkkoherra Jacobus Petri Finno (Jaakko Suomalainen, 

n.1540−1588) toimitti 1583 ensimmäisen suomenkielisen virsikirjan.  Virsien lisäksi hänen 

                                                          
43 Kaivola 1988, 35.
44 Pajamo, 1976, 27.  
45 Teinilä et alii 1990, 38. 
46 Kaivola 1988, 20. 



24

kirjallisuudelle jättämästään runoannista löytyi kaksi opetusrunoa vuoden 1615 katekismuk-

sesta.  Finnon jälkeen Maskun kirkkoherra Hemminki (s. 1550-luvulla, k. 1619) toimitti 1605 

uuden virsikirjan.  Molemmat miehet kehittivät suomen runokieltä taipumaan suomen kielelle 

vieraaseen jambiseen rytmiin.  Näin suomen kielelle luonteenomainen nelipolvinen trokee, ns. 

kalevalamitta, hylättiin kirkkoveisuussa.47  

Ulla Lehtosen mukaan (Lehtonen 1990) eri kirjatyyppien tulo lastenkirjallisuuteemme oli 

aikajärjestyksessä seuraava: 1500-luvulla aapiset ja lukukirjat, 1600-luvulla katekismukset, 

saarna- ja rukouskirjat, hengelliset ja maalliset neuvokirjat, yleisteokset ja sadut, tarinat ja 

jutut, 1700-luvulla lastenraamatut ja raamatunhistoriat ja 1800-luvun ensimmäisellä puolis-

kolla uskonnolliset kertomukset, raittiuskirjallisuus, erikoisteokset, romaanit ja kertomukset, 

huvilukemistot, albumit ja lastenlehdet sekä kuvakirjat.  Kaiken kaikkiaan ilmestyi Lehtosen 

laskujen mukaan 101 kirjaa vuosien 1543−1850 aikana.48

1500- ja 1600-lukujen lastenkirjallisuuden tärkeimmät tehtävät olivat lukutaidon opettaminen, 

kunnon kristityn kasvattaminen ja tuonpuoleiseen elämään valmistaminen.  Hyveistä tär-

keimmät olivat ehdoton kuuliaisuus Jumalaa kohtaan, hurskaus, siveys ja nöyryys.49   

Agricolan aapiskatekismus oli käytössä yli 100 vuotta, kunnes Johannes (Juhana) Gezelius 

vanhempi (1615−1690) julkaisi 1666 omansa nimellä Yxi paras Lasten tawara.  Se oli 

maamme ensimmäinen lapsille osoitettu katekismusaapinen.  Gezelius tähdensi sisäluvun 

merkitystä ulkoluvun lisäksi, samoin katekismuksen oikeaa ja selvää ymmärtämistä.50   

Kirjapainotaidon kehittyessä 1600-luvun loppupuolella ryhdyttiin uusia virsiä ja myös maalli-

sia lauluja julkaisemaan pieninä lehtisinä eli arkkiveisuina.  Ne toimivat samalla tuon ajan 

uutislähteinä.  Niissä kerrottiin onnettomuuksista ja hirveistä murhista.  Niissä oli myös rak-

kaustarinoita.  Arkeissa ei ollut nuotteja, vaan niitä laulettiin ennestään tutuilla sävelmillä, 

                                                          
47 Väinölä 1995, 5─9; Laitinen 2005, 154─155. 
48 Lehtonen 1990, 152.
49 Lehtonen 1990, 152−153.
50 Lehtonen 1990, 59─60. 
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joita myyjät opettivat esim. markkinoilla.51 Turussa ilmestyi 1683 arkkivihko nimeltään Cuusi 

Uutta Hengellistä Wirttä.  Ensimmäinen virsi alkoi näin: 

1. Mun murhen pääl´ cosk muistelen                    2. Ach cuing olen surullinen 
 Eläisän täsä ilmas   Jälken tain Langemuxen 
 Itcu Pisaroit pyhiskelen   Sydämmen on murhellinen
 Sill´ suures´ olen waiwas:   Cohdannut ahdistuxen:
 Jong Cuolem on päällen tuottanut    Cuin Lindu Oxall´ yxinäns 
 Wanhemmat muld´ pois ottanut    Wisertä surkiall´ änelläns 
     Jättän mun Orwoix´ pienex    Nijn itken mä myös waikiast. 52    
                                                                                                    
Virren kuudentoista säkeistön alkukirjaimista muodostui nimi Maria Simointytär.  Runoa kut-

suttiin orpolapsen vaikerrukseksi.  Se oli mukana 1701 ilmestyneessä suomenkielisessä virsi-

kirjassa, johon sitä oli korjailtu ja siihen lisätty vaihtoehtoisia sanoja niin, että sitä voitiin vei-

sata myös Lesken vaikerruksena.53  Virsi on numero 330 osastossa Leskein ja orpolasten vali-

tus-virret, jossa on kolme virttä samasta aiheesta.  Tuon ajan julmasta suhtautumisesta orpo-

lapseen sekä vahvasta kristillisestä opetuksesta kertovat vielä seuraavat säkeistöt: 

14. Tuttavat kyll´ tunnustavat                                 15.Ah, älä kasvoos pois peitä, 
 Itsens´ , kosk´ käypi hyvin;   Jesu,minult´ (leskelt´, köyhält´) orvolt´ pienelt´, 
 Mutt´ koht´ heitäns´ vieroittavat   Älä tyköös minua pois heitä; 
 Kosk´ tuskiin vajoon syviin;    Sill´ huudan surkiall´ äänell´; 
 Heill´ on mesi, maito kieles´,   Ole minun edesvastaajan´, 
 Myrkky, sappi, viha mieles´,    Pyhä Henki Lohduttajan´! 
 Viekkaus suur´ sydämes´.    Sitt´ saamme ratk´ rauhas´ olla. 54

                                                                                                    

Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja painettiin 1701.  Se on merkittävä siksi, että siinä on yksi 

lastenvirsi.  Se on numero 329, joka on osastossa XII Virret erinomaisisa säädyisä ja tiloisa. 

Virsi ei esiintynyt enää myöhemmissä virsikirjoissa. 

1. Mun sielun'  iloitkaan riemuisest', / O Jumal'  rakas Isän', / 
                                 Ett' s minull'  aina armoisest' / Suot sinun sanas pyhän. 

2. Lupauksestas  lujasta / Mä kiinni pidän vahvast'; /  
                                 Sä armias autat vaarasta, /Kuin rukoilee sinua hartaast'. 

3. Vaikk'  vaihees'  vastoinkävis'  tääll', /En kuitenk'  epäile siitä, / 
                                 Ett's Isän olet ja voit viell' /Armolupaukses pitää. 

4. Siis pyydän halull'  hartaalla, /Ett’ s valaiset minun mielen', / 
                                 Sun Pyhän Hengen voimalla. /Ja annat armon ijäisen. 

5. Mua uskoll'   lujall'   lahjoita, /Ain'  enänn'  minus'  sitä;/ 
                                 Mua hyviin tapoin taivuta, /Aut'  nuoruun viisaast'   vietän! 

6. O Herra, esivallallem' /Sun armos autuas lainaa, / 
                                 Niin meidän myös vanhemmillem', /Ett'  pelvosas  elävät aina. 

                                                          
51 Kaivola 1988, 49; Virtanen 1988, 177.
52 Kaivola, 1988, 77−78. 
53 Kaivola 1988, 78. 
54 Väinölä 1995, 397. 
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7. Varjel'  heit', Herra, armoisest' /Ain'  synnist'   ja muust'   pahast', / 
                                 Suo tykönäs meidän ijäisest' `/Siat'  nautita iloo  autuast'!

55

                                                                         

Suomen kirjakieli pohjautui alussa lounaismurteeseen.  Sille oli tyypillistä sanojen runsas 

lyhentäminen, mikä hankaloitti veisaamista.56 Kyseisestä virsikirjasta jäivät koulukäyttöön 

mm. virret Herraa hyvää kiittäkäät, Jo joutuu armas aika sekä Sun haltuus, rakas Isäni. 

Vuonna 1702 painettiin Turun piispan Johannes Gezelius nuoremman (1647─1718) aloittees-

ta sävelmistö Yxi Tarpelinen Nuotti-Kirja. Tuppuraisen mukaan (Tuppurainen 2001) sen käyt-

tö jäi vähäiseksi. Nuotti-Kirjan rinnalle syntyi lukuisia käsinkirjoitettuja sävelmistöjä, joiden 

myötä melodiat alkoivat muuntua varsinkin herätysliikkeiden piirissä 1800-luvulla.57

1700-luvun lastenkirjallisuuden kasvattava ja opettava tendenssi kääntyi vähitellen tämänpuo-

leiseen: lapsista haluttiin tehdä sosiaalisia yksilöitä ja kunnon kansalaisia.  Ruotsin papisto 

esitti jo 1760-luvun alussa, ettei pelkkä uskonnollinen aines riittäisi.  Sen lisäksi tulisi käyttää 

moralisoivia kertomuksia.  Englannista saatujen vaikutteiden pohjalta Tukholmaan perustet-

tiin 1771 lasten kasvatus- ja oppikirjakysymyksiin uskonnollisessa hengessä keskittyvä yhdis-

tys Pro Fide et Christianismo.58  Sen pyrkimyksenä oli laajentaa kansanopetusta myös Suo-

messa.  Yhdistyksen kustantamana ilmestyi Tukholmassa 1780 oppikirja Barnabok, Hans 

Kongl. Höghet KronPrinsen.  Kirja oli omistettu tuolloin kaksivuotiaalle kruununprinssille, 

josta tuli sittemmin kuningas Kustaa IV Aadolf.59  Kirjasta otettu 2000 kappaleen painos levi-

si nopeasti lastenkouluihin Tukholmassa.  Barnabok sisälsi ruotsalaisen pikkulasten rukouk-

sen Barna-bön (nelisäkeinen), joka esiintyi sittemmin monessa ruotsinkielisessä aapisessa 

1800-luvulla erilaisina versioina, mm. kuusisäkeisenä.60  Isä meidän -rukouksen ja Herran 

siunauksen ohella siitä tuli käytetyin rukous.61

Gud, som hafwer barnen kär, 
Se til mig, som liten är; 
Hwart min werld och lycka wänder, 
Det står alt uti Guds händer.62

                                                          
55 Väinölä 1995, 394─395. Virsi oli jo 1602 Rostockissa painetussa virsikirjassa En liten Psalmbok  (Lyster  
    Jens: En liten  Psalmbok – en svensk 1600-talstradition, julkaisussa Hymnologiske Meddelelser 4/1974,  
     s. 157−180.). Erkki Tuppuraisen antama tieto 23.2.2005. 
56 Väinölä 1995, 15, 515. 
57 Tuppurainen 2001, 10. 
58 Willke 1965, 113. 
59 Kotkaheimo 1989, 132. 
60 Rukouksen alkuperä saattaa olla saksalainen.  Tomi Valjuksen luentomoniste 2006, virsi 193. 
61 Holmberg 1939, 133−134. 
62 Lehtonen 1990, 171─172. 
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Seuraavana vuonna 1781 Kruunupyyn kirkkoherra Eric Juvelius (1718−1791) julkaisi kirjan 

En liten Barna-Bok, jonka hän omisti silloin kolmivuotiaalle kruununprinssille.  Siitä hän 

suomensi kyseisen Barna-Bön-rukouksen, Herran rukouksen sekä Herran siunauksen.  Tässä 

24-sivuisessa kirjasessa Yxi Pieni Lasten-Kirja oli ruotsin- ja suomenkieliset tekstit ladottu 

allekkain, jotta kruununprinssi oppisi myös valtakuntansa toisen kielen.63  

                                       
                      Gud, som hafver barnen kär,                          Jumala, joka Lapsia rakasta,   

 Se till mig, som liten är!                                 Katzo minun päälleni joka pieni olen: 
 Hvart jag mig i verlden vänder,                    Mihingä minä itseni maailmasa käännän 
 Står min lycka i Guds händer.                       seiso minun onneni Jumalan kädesä. 64       
 Lyckan kommer, lyckan går: 
 Den Gud älskar, lyckan får. 65                                                                                

Runo on tutkijoiden (Lempiäinen et alii 1988) mukaan Ystävä sä lapsien -virren ensimmäisen 

säkeistön pohjana.66  

Hengellisten ja maallisten opaskirjojen ohella pyrittiin kansalaiskasvatukseen huvia ja ajan-

vietettä antavien faabelien ja lukukirjojen avulla.  Henrik Gabriel Porthan (1739−1804) oli 

Agricolan ja Gezeliuksen ohella merkittävä vaikuttaja lastenkirjallisuudessamme.  Hän toimi 

lukuharrastuksen herättäjänä ja vireyttäjänä.  Porthanin ajan kansallisia perinteitä korostavas-

sa esiromanttisessa kulttuuri-ilmastossa koettiin huolta suomen kielen ja suomalaisen kirjalli-

suuden tilasta.  Ruotsin vallan aikana Suomessa ei ollut yhtään suomenkielistä kansa- tai op-

pikoulua.  Lukemisen opettaminen oli edelleen kirkon tehtävänä.  Rippikoulut ja kinkerit sää-

telivät suomenkielistä kirjatuotantoa.  Porthanin kuoleman jälkeen jatkui esiromantiikka lä-

hinnä kansanrunouden ja mytologian harrastuksena, kunnes Suomen ero Ruotsista ja liittämi-

nen Venäjään 1809 vähitellen muunsi sen kansalliseksi herätysliikkeeksi.67  

Lastenkirjallisuus eriytyi vähitellen omaksi alueekseen 1760–1790-luvuilla.  Tähän olivat 

vaikuttamassa kirjailijat Henrik Achrenius, Christfrid Ganander, Jacob Tengström, Jaakko 

Zidén sekä Jaakko Juteini.68

                                                          
63 Rukouksen loppu on ruotsin kielellä vaihdellut, ja 1800-luvulla sitä jatkettiin yhdellä säkeellä. Tomi Valjuksen  
    luentomoniste 2006, virsi 193. 
64 Lehtonen 1990, 25−26. 
65 Kotkaheimo 1989, 132. 
66 Lempiäinen et alii 1988, 178. 
67 Lehtonen 1990, 155. 
68 Lehtonen 1990, 153, 155. 



28

Piispa Jacob Tengström69 (1755–1832)  kirjoitti vuonna 1795 ensimmäisen maallista ainesta 

sisältävän aapisen Läse-Öfning för Mina Barn.  Aapiseksi kutsuttu kirja sisälsi esipuheen jäl-

keen aakkoset ja tavausharjoitukset, 32 faabelia, 25 opettavaa ja kasvattavaa kertomusta sekä 

55 elämänohjetta ja mietelausetta.  Esipuheessaan Tengström totesi, miten ”nämä pienet ja 

helposti omaksuttavat faabelit luovat lapselle peruskäsitteet hyvästä ja pahasta ja valmistavat 

hänen hentoa sydäntään välttämättömän siveysopin omaksumiseen”.  Kirjansa uskonnollises-

sa osassa hän totesi, ettei ihmistä tulisi pakottaa opettelemaan ulkoa hänelle käsittämättömiä 

rukouksia.  Hänen omat lapsille sepittämänsä aamu-, ilta-, ruoka- ja kiitosrukoukset tähdensi-

vät jokapäiväisen elämän asioiden muistamista ja hyvien tapojen noudattamista vanhempia, 

sisaruksia ja muita lähimmäisiä kohtaan.  Rukouksissa ei kovinkaan usein ole mainintaa syn-

nistä tai kuolemasta, vaan ne ovat pikemminkin iloisia ja lapsenmielisiä, isällisestä ja luotta-

vasta Jumala-suhteesta puhuvia.  Kirja sai suuren suosion.  Siitä otettiin useampia painoksia, 

ja 1847 siitä toimitettiin suomenkielinen mukaelma Uusi Aapelus.70

Tengström julkaisi 1799 uuden huvilukemiston lapsille Tidsfördrif för Mina Barn.  Hän ko-

rosti, miten hyödyllistä lasten oli saada askarrella käsityskykyään vastaavilla kirjoilla ja huvin 

ohella saada hyödyllistä ohjausta.  Kirjan keskeisiä aiheita olivatkin hyvätapaisuus, kuuliai-

suus ja vanhempien käskyjen ehdoton noudattaminen.  Hänen henkilökuvauksensa olivat to-

sin varsin kaavamaisia. Niissä oli vain kahdenlaisia lapsia: hyviä ja huonoja.  Kertomusten 

lopussa lapset joko paransivat tapansa tai saivat ansaitun rangaistuksen.  Kirja sai myös niin 

suuren suosion, että siitä 1836 ilmestyi suomenkielinen versio Ajanwiete Lapsille.71

Esitellessään kyseisen kirjan Frans Mikael Franzen (1772−1847) kirjoitti siitä näin arvosta-

vasti: ”Lastenrunous… se on vaikeimpia runouden lajeja… Jokaisen sanan tulee olla niin va-

littu, että lapsi saa oikean käsityksen kielen puhtaudesta ja voimasta.”72  Kirjassa Laulan lap-

sille iloksi (1902)73 Franzen itse runoili näin runossaan ”Tähdet”: 

                                                          
69 Jacob Tengström tuli Turun Akatemian teologian professoriksi 1790, Turun piispaksi 1803 ja toimi Suomen  
    ensimmäisenä arkkipiispana 1817─1832. Pappissäädyn puhemiehenä Tengströmillä oli johtava asema Por- 
    voon valtiopäivillä 1809. Hänen aloitteestaan perustettiin 1817 komiteat suunnittelemaan uutta kirkkokäsikir- 
    jaa, katekismusta ja virsikirjaa.  Numminen et alii 1990, 474. 
70 Lehtonen 1990, 61, 65, 144. 
71 Lehtonen 1990, 68, 71; Kotkaheimo 2002, 48─50.   
72 Lehtonen 1990, 149. 
73 Toim. Karjalan Kirjakauppa ja -kustannusliike (perustettu 1899). Se toimi saman päämäärän toteuttamiseksi  
    kristillisen kirjallisuuden kustantamisessa ja levittämisessä kuin Sortavalan Evankelinen Seura. Ks. myös luku  
    4.3. 
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Pikku Fanni hymyillen Täälläkin on Jumala!  "Äiti nytpä tiedänkin, 
Katsoi tähtitaivaaseen:  Näätkö kedon kukkia!    Mistä kaikkein selvimmin 
"Tähdet Herran silmiä     Taivaan Isä niissäki   Loistaa taivaan valoa:  
 Ovat lempeitä!"  Meitä katsovi."  Äidin katseesta."   
   
Tähänastisessa kansanopetuksessa käytetyn kirjallisuuden runoanti oli ollut varsin vähäinen.  

Se oli ollut lähinnä virsirunoutta.  Mutta nyt alkoi runoja ilmestyä aapisiinkin.74                   

Jaakko Juteini (1782−1855) oli ensimmäinen varsinainen taidekirjailijamme.  Valistuksen 

hengessä hän pyrki tehokkaasti avartamaan ja kehittämään lasten kasvatusta aapisellaan sekä 

opettajille ja vanhemmille tarkoitetuilla opaskirjoillaan.75  Juteinin sekä hengellistä että maal-

lista ainesta sisältävä aapinen Lasten Kirja ilmestyi 1816, samana vuonna kuin sen rinnak-

kais-teos Lyhyt Neuwo Lapsen Opettajalle.  Lasten Kirja sisälsi faabeleita ja kertomuksia. 

Sen runollinen anti oli vielä varsin vähäinen käsittäen vain yhden sivun mittaisen runon ni-

meltään Laulu.  Tässä Juteini ylisti lapsuuden iloja ja antoi neuvoja vastaisen elämän varalle.  

Tätä kuusisäkeistöistä runoa tultiin kuitenkin käyttämään runsaasti ns. päätäntärunona aapisis-

sa, joihin ei kalleussyistä voitu painaa kukonkuvaa.76  Aapisensa kolmanteen painokseen 

(1826) Juteini korjaili runoaan ja antoi sille nimen ”Lasten-Laulu”.   

1. Lapsi olen onnellinen,  2. Warhain pitää poisteldaman                3. Minä muistan awoimena  
kuwani on kukkainen,  sielu synnin unesta,      äidin helman hupaisen,                   
olen hywään halullinen,  wiattomuus warjeldaman                               Isäldäni iloisena     
wielä armon alainen.  turmeluksen tulesta.                                       otan neuvon omaisen.
      
4. Äiti! eipä hartaudes                          5. Isän, Äidin, Opettajan 
 wältä, muista waiwoja;                        kiitos kaunis kaikkukon, 
Isä! eipä rakkaudes                              suuren Luojan,Lunastajan 
waadi waiwain palkkoja.                     kunniaksi kuulukon! 

Uusina suomennoksina laulu esiintyi vielä 1900-luvun alun koululaulukirjoissa.77  

1 .Lapsi olen laulavainen,   2. Aina löydän avoimena 
   pieni, vielä voimaton,       äidin helman hupaisen, 
   huvitusta hakevainen,       isän polven istuimena 
   huikennellen huoleton.       tunnen minä turvaisen.. 

                                                          
74 Kotkaheimo 2002, 52. 
75 Sala 2004, 528─532. 
76 Lehtonen 1990, 73─75. 
77 Sävelmänä on vanha suomalainen kansansävelmä, joka tunnetaan laulussa  Joulupuu on rakennettu. 
    Vainio: Lauluja pienokaisille 1921, nro 34; Vrt. Ala-Könni 1982, nro 18; Ks. myös Pajamo 1982, 67−69. 
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3. Vanhempien varjelema,   4. Eipä äidin rakkautta 
   armas, vietän aikoja,      vaivatkaan  voi vähentää, 
   suurempien suojelema       isän hyvän hartautta 
   olen vailla vaivoja.       elon huolet hävittää. 78

                                                                                                                                                                        
Tengströmin ja Juteinin aapiset olivat ensimmäiset ensisijaisesti lapsille laaditut oppikirjat. 

Valistuksen aika piti lasta tarpeiltaan itsenäisenä olentona.  Lapsuutta itseisarvona korostettiin 

monissa teoksissa.  Jean-Jacques Rousseau (1712−1778) oli valistuksen loppupuolella keskei-

siä vaikuttajia.  Hän ymmärsi, että lapsen oli saatava olla lapsi, ja että kullakin kehitysvaiheel-

la oli oma kasvu- ja kypsyysasteensa.  Rousseau uskoi luonnonmukaiseen kasvatukseen.  Hä-

nen mielestään lapsi oli vapautettava vanhempien holhouksesta ja pakosta.79  

Valistuksen kasvatusihanteita vastaan alkoi 1700−1800-lukujen vaihteessa nousta maassam-

me herätysliikehdintä, mikä muutti uskonnollista ilmapiiriämme.  Kasvavaa nuorisoa varten 

käännettiin suomeksi uskonnollisia, opettavaisia kertomuksia, joissa kuvattiin hurskaitten 

lasten elämää.  Kasvatuksen päähyveitä olivat mm. totuudellisuus, ahkeruus ja kuuliaisuus, 

hurskaus ja jumalisuus, todellinen Jumalan pelko ja viisaus.80

Vaikka suomenkielistä lasten kirjallisuutta julkaistiin jo runsaasti, ei 1850-luvulle tultaessa 

ollut ilmestynyt vielä yhtään erillistä lasten runokirjaa.  Lastenlauluja oli julkaistu arkki-

veisuissa ja lukukirjoissa.  Elias Lönnrotin kokoama Kanteletar (1840) sisälsi 53 lasten laulua 

ja runoa.  Siinä ei kuitenkaan kerrottu, lauloivatko lapset niitä vai vain aikuiset lapsille.81

Romantiikan mukana virisi Suomessa kiinnostus kansansatujen keruuseen.  Lapsia pidettiin 

satujen, ihmiskunnan lapsuusajan runouden, oikeina perillisinä.  Kansansadut, joiden enem-

mistö alun perin oli aikuisten kertomataidetta, siirrettiin tieteellisistä julkaisuista vähitellen 

myös lasten käsiin.  Julkaisijat tähdensivät satujen merkitystä lapsen emotionaaliselle kehi-

tykselle.  He totesivat, että niiden kielen tulee olla lähellä puhekieltä.82  

                                                          
78 Vainio: Lauluja Pienokaisille 1921, nro 34. 
79 Lehtonen 1990, 16, 66.  
80 Esim. Joululahja  nuorisolle. Hyödyttäviä kertomuksia  ynnä Lauluja, Sananlaskuja ja Arvoituksia.  
    Helsingissä J. Simeliuksen perillisten kirjapainossa 1852.  Kertomukset olivat uskonnollisia ja opettavaisia.   
    Joitakin lauluja oli Kantelettaresta. 
81 Väisänen 1990, 227. 
82 Lehtonen 1990, 19. 
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Romantiikan vaikutus suomalaisessa lastenkirjallisuudessa näkyi ensi kerran vuonna 1830 

Adolf Ivar Arwidssonin (1791−1858) anonyymina julkaisemassa lukukirjassa Läsebok för 

ungdom.  Siihen sisältyi myös lyhyt raamatunhistoria.  Kirja poikkesi sisällöltään ja asenteil-

taan aikaisemmista.  Arwidssonin merkitys suomalaisen lastenkirjallisuuden historiassa on 

ennen kaikkea siinä, että hän kiinnitti huomiota kansansatuihin ja -lauluihin, ja käytti niitä 

lukukirjan perusaineistona.  Hänen lukukirjaansa ei kuitenkaan käännetty suomenkielelle.83  

Suomen lastenkirjallisuudelle oli ollut tyypillistä pitkä uskonnollisen ja kasvattavan kirjalli-

suuden kausi (n. 1543–1840).  Se eriytyi hitaasti aikuisten kirjallisuudesta.  Edellytykset kan-

salliselle lastenkirjallisuudelle syntyivät vasta 1800-luvun alkupuolella, jolloin maamme kult-

tuuri-ilmastossa alkoi tapahtua muutoksia: kansaa haluttiin valistaa ja lapsia opettaa.  Kirjal-

lista elämää vilkastutti kirjapainotaidon kehitys.  Lehdistön rinnalla alettiin julkaista myös 

lastenlehtiä. 1840-luvulta lähtien suomen kielen ja lapsen asema vahvistuivat.84  Lopulta kan-

sakouluasetus takasi kaikille lapsille omakielisen opetuksen mahdollisuuden.85

1800-luvun loppupuoliskon asenteiden ja kulttuurin suunnan määräsivät valtio, kirkko ja kou-

lulaitos.  Ne sanelivat aikakauden kasvatusihanteet, joihin kuuluivat Jumalan, hengellisen ja 

maallisen vallan pelko ja kunnioitus, isänmaallisuus, kristillissiveellinen käytös ja ennen 

kaikkea vanhempien kunnioitus, ahkeruus, nöyryys ja sosiaalinen mieli.  Aikakauden kristil-

liskansallinen ideologia, jossa heijastuivat niin snellmanilainen fennomania kuin Uno Cyg-

naeuksen (1810−1888) humaani kouluihanne, oli tiivistettynä vuonna 1883 ilmestyneessä 

Olai Wallinin (1832─1896) laatimassa Kansakoulun yleisessä kasvatus- ja opetusopissa.  Sitä 

toteutettiin käytännössä vielä pitkälle 1900-luvun puolella.  Wallinin määritelmän mukaan 

kasvatuksen yleisenä tarkoituksena oli ”tehdä nuoriso kykeneväksi itsetoimivaan elämään 

Kristuksen hengessä” eli kehittää nuorison kristillissiveellistä luonnetta.86  

                                                          
83 Lehtonen 1990, 75─78. 
84 Ensimmäisiä yrityksiä tällä saralla olivat mm. 1849 A. Rädyn Wirsiä Suomen nuorukaisillen, jonka 11 runon  
    joukossa oli yksi ”Kouluwirsi”. Joissakin viitattiin virsisävelmään.  Myös esim. lasten Rukous-Kirja, jonka  
    jälkeen hellä äiti lapsiansa lasten ystäwää rukoilemaan opettaa taitaa.  Sen oli saksan kielestä suomentanut  
    pappi G. Dahlberg 1859 Turussa.  Se sisälsi A: Yhteisiä kirkkorukouksia ja B: Rukouksia Pyhästä Raamatusta  
    (B VIII: lasten rukouksia opetuksen ajalla: Koululapsen rukous, Turwattoman palkkapiian rukous, Kouluru- 
    kous sekä B IX: Sairaille ja kuolevaisille lapsille sekä Kuoleman tuskassa olewan lapsen rukous). Runoja ja  
    kertomuksia Lasten alku-siwistykseksi julkaistiin 1865 M. F. Huhtinin toimesta. 
85 Lehtonen 1990, 158. 
86 Kuivasmäki 1993, 183. 
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Valistusaikana lasta oli pidetty pienenä aikuisena.  1800-luvulla lapsi ymmärrettiin erilaiseksi 

kuin aikuinen, erilaiseksi myös tarpeiltaan.  Romantiikka taas ihaili lasta viattomana ja puh-

taana, lähellä jumaluutta olevana olentona, jonka kaltaisten on ”taivasten valtakunta”.  Zacha-

rias Topeliuskin (1818─1898) puhui jatkuvasti lapsen viattomuudesta, joka voitiin pelastaa, 

jos hänen persoonallinen suhteensa Jumalaan saataisiin säilymään.  Topelius korosti per-

hesuhteiden merkitystä lapsen kehityksessä.  Hän painotti myös kodin tehtävää lapsen ja nuo-

ren holhoamisessa.  Topeliuksen mielestä lapsille tarjotun uskonnollisen, isänmaallisen ja 

muuten ”hyvän” kirjallisuuden ensisijaisena tehtävänä oli kasvatus.87  

Oi sulo-aika lapsuuden, Sä kevät-aamu armainen! 
Ei huolet paljon paina; Kun siit' on ainoo huoli vaan, 
Ettei jää kiikku seisomaan −  Sit' aikaa oisko aina! 88

Juhani H. eli P. J. Hannikainen (1854─1924) kuvaili näin lapsuutta 1882 ilmestyneessä en-

simmäisessä suomalaisessa monivärikuvakirjassa Kuvia Suomen lasten elämästä.  Tosiasiassa 

suurimmalla osalla suomalaisista lapsista elämä ei ollut näin auvoista, päinvastoin hyvinkin 

karua.89

Vuonna 1850 oli Suomen puolitoistamiljoonaisesta kansasta noin 500 000 alle 15-vuotiaita, ja 

vielä vuosisadan vaihteessa heitä oli samoin kolmannes.  Syntyvyys maassamme oli korkea, 

mutta väestön kasvua verottivat sekä huonot vuodet (nälkävuodet 1866−68) että korkea ime-

väisyyskuolleisuus.  Pääosa maamme väestöstä asui maaseudulla ja sai elantonsa maa- ja met-

sätaloudesta.  Vuosisadan lopullakin tämä väestönosa käsitti vielä 70 %.  Teollisuus- ja ra-

kennustoimen osuus kasvoi 1800-luvulla 4 prosentista yli 10 prosenttiin vuosisadan loppuun 

mennessä.  Lapset, mikäli jäivät henkiin, olivat tarpeellista työvoimaa niin maataloudessa 

kuin teollisuudessakin.  Työntekoa pidettiin osana lapsen kasvua ja sosiaalistumista.  Maa-

seudulla jo 7-vuotiaat osallistuivat täysipainoisesti useimpiin sisä- ja ulkotöihin. 10–12 vuo-

den iässä tyttöjen ja poikien työt eriytyivät.  Tytöt auttoivat kotona, puutarhassa ja navetassa. 

Pojat lähtivät isän mukana pellolle, metsälle tai kalaan.90    

                                                          
87 Kuivasmäki 1993, 184; Alanko 1997, 5; Suni 2005, 45. 
88 Kuivasmäki 1993, 23. 
89 Kuivasmäki 1993, 23.  
90 Kuivasmäki 1993, 23─25. 
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Kirkon piirissä vallitsi vanhaluterilainen traditio: hengellinen esivalta huolehti ihmisen maal-

lisesta vaelluksesta kohti iankaikkista elämää, maallinen esivalta jakoi oikeutta ja ylläpiti jär-

jestystä.  Yhteisön päänä oli perheessä isä, palkollisilla ja työntekijöillä isäntä tai johtaja.  

Sääty-yhteiskunnassa oli tilattoman väestön lasten lähteminen palkollisiksi luonnollista.91  

Varsin yleistä oli lasten lähettäminen paimeneen. 

                           Muut ne kirkkohon menevi,  Kivi on mulla kirkkonani, 
                           minä kurja karjaan;  pajupensas pappinani, 
                           muut kuulee kirkon kellon, lahopuu  laulajanani, 
                           minä kurja karjan kellon;  käkikulta lukkarina. 
                           muut näkee kirkonharjan,  Kuku, kulta käkilintu, 
                           minä kurja kuusen latvan;  kauanko käyn karjan kanssa, 
                           muut kuulee papin äänen, tämä  suvi vaiko kaksi  
                           minä kurja karjan äänen;  eli seitsemän suvea 
                           muut näkee papin parran,                       eli ei täytehen tätäkään. 92

           minä kurja pukin parran;                              

  

Kiertokoulusta opintiensä aloittanut Arvo Ylppökin (1887–1992) muisteli lapsuuttaan: ”Leik-

kikaluja ei lapsuudessani liioin ollut.  Kun lapsi alkoi kyetä kantamaan pienikokoista työvä-

linettä, hän sai käteensä pikku sahan, höylän, sirpin, vasaran.  Sillä hän alkoi opetella työnte-

koa.  Se oli lapsen leikkiä.  Arkinen elämä ja koskematon luonto olivat suuri aarreaitta.”93  

Vanhaluterilainen kotihartaus väheni 1840-luvulla.  Jopa sen viimeksi säilynyt muoto, Juma-

lan sanan lukeminen pyhäiltaisin, laiminlyötiin.  Virsikirja oli ollut lähes ainoa maalaiskotien 

omistama kirja.  Pipliaseuran perustaminen 1812 avasi kansalle mahdollisuuden hengellisen 

kirjallisuuden hankkimiseen.  Raamattujen ja traktaattien ohella levisi koteihin muita hartaus-

kirjoja.94  Runomuodossa alettiin painaa ”kehoittawia sanoja lapsille, lasten ystäwältä Jesuk-

selta”: 

          O Isä! Tulen tykösi,     Jesuksen sydäntä Kyllä liikuttaa,    
Olenhan minä lapsesi,    Koska lapset Häntä Kuulee uskossa, 
Jesuksen kautta rohkenen    Lapsiksensa tulla Aina tahtowat,    
Mä tulla tykös’ pienoinen. 95    Sydämens’ halulla Hällen antawat. 96  

Kansanrunouden hengessä riimiteltiin ”sydäntä ylentäwiä hengellisiä lauluja”: 

                                                          
91 Kuivasmäki 1993, 23−25. 
92 Runo on työlauluja, jotka on kirjoitettu muistiin Karvialla 1852.  Suomen kansalliskirjallisuus III 1943, 440. 
93 Numminen & Ylppö 1987, 25−26. 
94 Ojanen 1966, 72−77.  
95 Hengellisiä Wirsiä 1853, nro 29. 
96 Hengellisiä Wirsiä 1870, nro 28. 
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On hupi hupaista weisaella, Jesuksen armosta riemuella, 
 Ain’ Herran hywyyttä hyräillä, Siit’ olla myös mieli hywillä. 
 Ei ihme siis jos ma lauleleisin Ja kehnokielinen liwertäisin 
Jo täällä kiitosta kunnes saan Säweltää taiwaassa paremman. 97

Maaseudulla vierastettiin pitkään koulunkäyntiä.  Lapsen oli tarpeellisempaa ansaita leipära-

hojaan paimenessa, pelloilla tai tehtaissa kuin lähteä kansakouluun sivistymään ”herraksi”.  

Mutta vähitellen fennomaanien sitkeä ponnistelu kansanvalistuksen hyväksi alkoi tuottaa tu-

losta.  Tavallinen kansa opetettiin lukemaan omalla kielellään muutakin kuin uskonnollista 

kirjallisuutta.98

Riitta Kuivasmäki on tutkinut (Kuivasmäki 1993) suomenkielistä nuorisokirjallisuutta 

1851−1899.  Lehtien vuosikerrat mukaan lukien sitä tuotettiin 1 017 nimikettä.  Varsinaisesta 

kaunokirjallisuudesta oli 16 prosenttia alkuperäisiä suomenkielisiä tuotteita.99 Valtaosa kirjai-

lijoista oli kansakoulunopettajia, kuten esimerkiksi Sofia Calonius, Tyko Hagman, Immi 

Hellén, Alli Nissinen, Abraham Pietikäinen ja Juho Heikki Tuhkanen.100

  

1800-luvun suomalaista opettajakuntaa on pidetty yhtenä maailman uskonnollisimmista.  

Myös papit ja pappien tyttäret kirjoittivat ahkerasti.  He moralisoivat ja pyrkivät jakamaan 

nuorisolle oikeita elämänarvoja oman aikansa kristilliskansallisessa hengessä.  Yhteiskunnal-

lisiin epäkohtiin he eivät puuttuneet, vaikka todellisuus heijastuikin kirjojen sivuilta.  Kuole-

ma, orpous ja köyhyys olivat tavallisia aiheita.  Kuitenkin useimmissa kertomakirjallisuuden 

tuotteissa oli onnellinen loppu.101   

Kansakoululaitoksen kehittyminen vaati luonnollisesti omat oppikirjansa.  Lukemistoihin 

sisällytettiin yhä enemmän myös runoja.  Olihan saksalainen pedagogi ja lastentarha-aatteen 

luoja Friedrich Fröbel (1782−1852) tuonut esille ajatuksen, että pienellä lapsella on jo synty-

essään riimin ja rytmin tarve.  Fröbel herätteli myös vanhempia ja kasvattajia huomioimaan 

lapsen eri kehitysvaiheet, kunnioittamaan hänen yksilöllisyyttään sekä tukemaan lapsen ko-

konaisvaltaista kasvua Jumalan yhteyteen.102

                                                          
97 Laulu oli ilmestynyt jo kokoelmassa Arkkiweisut 1876−1880; Sionin Kannel 1882, nro 93: 1. ja 7. säk.
98 Kuivasmäki 1993, 29. 
99 Kuivasmäki 1993, 185. 
100 Heistä on enemmän luvussa 2.4. 
101 Kuivasmäki 1993, 35, 187. 
102 Hänninen & Valli 1986, 32; Kuivasmäki 1993, 186. 
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Kansakoulunopettaja-runoilijat Alli Nissinen (1866−1926), Immi Hellén (1861−1937) ja Hilja 

Haahti (1874−1966) tekivät laaja-alaista työtä lasten- ja nuortenkirjallisuuden hyväksi.  Hei-

dän työnsä vahvisti naiskirjallisuuden nousua vuosisadan vaihteessa.103  Nissisen, Hellénin ja 

Haahden runoissa heijastuvat suomalaisten syvimmät arvot: hyvä ja ehjä koti, koulun antama 

opetus, isänmaa ja kotiseutu sekä uskonto, enkelit ja kaipuu ”taivaan kotiin”. Heidän runojaan 

ovat säveltäneet mm. P. J. Hannikainen, Martti Hela, Heikki Klemetti, Ilmari Krohn ja Otto 

Kotilainen.       

            
                    Pastori Sem Wahl tarkastamassa kiertokoulua Sirkiän pihassa Vpl. Pyhäjärvellä 1931.  
                    Oikealla opettaja Eeva Pärssinen.  Kuva: Enni Sirkiä. 
                

                   

                                                          
103 Alanko 1997, 25. 
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2  LAULU JA VIRSI KANSAKOULUSSA

Kirkollista yhtenäiskulttuuria alkoivat 1800-luvun puolivälissä horjuttaa sekä sisäiset että ul-

koiset voimat.  Ulkoisia mullistuksia olivat monien kirkon tehtävien vähittäinen siirtyminen 

maallisille vallanpitäjille. Kirkon sisällä vaikuttivat herätysliikkeemme, rukoilevaisuus, he-

rännäisyys, evankelisuus ja lestadiolaisuus, sekä ulkomailta maahamme levittäytyneet uskon-

nolliset liikkeet, kuten esimerkiksi metodistit, baptistit, Pelastusarmeija ja muut ns. vapaat 

suunnat.  Herätysliikkeet vetosivat ensisijaisesti talonpoikiin ja alempiin kansanluokkiin.  

Sivistyneistö taas oli kiinnostuneempi vapaiden suuntien toiminnasta.  Uudet hengelliset liik-

keet ja yhdistykset tunsivat erityistä huolta nuorisosta, ja sille suunnattiinkin runsaasti julkai-

suja.104

Suomalaisuusaate, yleinen varallisuuden kasvu, maan teollistuminen sekä maa- ja metsäta-

louden kehittyminen edellyttivät kansanopetuksen tehostamista.  Niinpä eri puolilla maata 

perustettiin yksityisten tai seurakuntien aloitteesta kouluja, mm. köyhäin-, pikkulasten- ja 

sunnuntaikouluja työläisnuorisolle sekä pyhäkouluja, joissa kaikissa opetettiin sisäluvun ja 

katekismuksen ohella kirjoitusta, laskentoa, maataloutta ja Porthanin aloitteesta oman maan 

historiaa.  Tämä loi pohjan sille näkemykselle, että kirjoitus- ja laskutaito kuuluu kaikille.  

Näin pantiin alulle toimet tavallisen suomalaisen kansanihmisen kohottamiseksi yhteiskunnan 

täysivaltaiseksi jäseneksi.105  

Ennen yhtenäisesti hoidettu maaseudun kansanopetus hajosi, kun vuoden 1865 kunnallislaki 

erotti kunnat ja seurakunnat toisistaan.  Vapaaehtoisuuteen perustuva ”ylhäisempi kansakou-

lu” tuli kunnan, alkuopetus (kotien apuna) kirkon tehtäväalueisiin kuuluvaksi.  Kansakoulun 

yhteyteen ei maaseudulla liitetty alkuopetusta, kuten kaupungeissa tapahtui, vaan laaja maa- 

seutu jätettiin kaupunkeihin nähden eriarvoiseen asemaan. Vuonna 1866 valmistuneessa kan- 

                                                          
104 Murtorinne 2002, 290─295. 
105 Iisalo 1988, 78.  
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sakouluasetuksessa mainittiin kaikki maaseudun kouluissa opetettavat aineet: uskonto, äidin-

kieli ja kirjoitus, maantieto, historia, laskento ja muoto-oppi, luonnontieto ja sen käytäntöön 

sovellutukset, ”kuvaanto” (kuvaamataito), laulu, voimistelu sekä käsityöt. Uusi kirkkolaki 

1869 ei myöskään määritellyt alkuopetustehtävää enempää kuin kansakouluasetuskaan, vaan 

velvoitti vanhemmat sekä palveluksessa olevien lasten isännät tai mestarit pitämään huolta 

lasten kristillisestä kasvatuksesta papiston valvonnassa.  Alkuopetukselta edellytettiin kuiten-

kin lukemisen, kristinopin, kirjoituksen, laskennon ja laulun opetusta.106  

Vielä 1800-luvun lopulla kansakoulujen perustaminen oli vapaaehtoista ja riippui kokonaan 

pitäjäläisten innostuksesta.  Vanhemmat saivat myös päättää lastensa kouluunmenosta.  Koulu 

oli nelivuotinen, ja sinne otettiin 10 vuotta täyttäneitä, joilta vaadittiin kouluun tullessaan sisä-

lukutaito ja alkukoulun antama kristillinen tieto.  Koska maaseudun väestö oli tottunut perin-

teiseen kirkolliseen kansanopetukseen, se ymmärsi uskonnon merkityksen opetusaineena ja 

vaati uskontoa opetettavaksi erityisesti rippikouluun pääsyä helpottavalla tavalla.  Uudet oppi-

aineet herättivät epäluuloa, vaikka ne pyrittiin sopeuttamaan maaseudun tuolloisiin oloihin.  

Joka tapauksessa kaikissa kouluissa opetettiin ainakin uskontoa, laskentoa ja laulua.107  

Aikuisten epäluuloinen suhtautuminen koulunkäyntiin johtui suurelta osin siitä, että koulu-

ikäisten lasten apua tarvittiin suurperheissä ja maataloudessa.  Mm. Viipurin läänin Pyhäjär-

ven kansakoulun johtokunta oli huolissaan tilanteesta kuvaten sitä pöytäkirjassaan 1881–

1882: ”Tahtoo tapan olla, että lapsia käytetään koulussa ainoastaan tammi-, helmi- ja maalis-

kuukausien ajalla.  Syksyllä ja keväällä eivät lapset kouluun jouda, niin sanotaan.”108  

2.1  Ohjeita virsiopetukseen ennen vuoden 1886 virsikirjaa     

Virsikirja oli 1800-luvulla yleistynyt ”jokamiehen” kirjaksi.  Tavallinen kansa ammensi siitä 

suurimman osan kristillisistä käsityksistään.  Virsikirjasta opiskeltiin sisälukuakin, ja sävel-

mät opittiin korvakuulolta.  Kansan virsiopetukseen ei ollut oppaita.  Melkein jokainen lukka-

ri lauloi omalla tavallaan ja opetti oppilaansa sen mukaan.  Koraalikirjojen moninaisuus teki 

                                                          
106 Ojanen 1966, 163. 
107 Iisalo 1988, 78−80.  
108 Hinkkanen 2007, 103.  
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opetuksen myös kirjavaksi.  Kirjoista mainittakoon Erik Hagforsin, Antti Nordlundin ja Gus-

taf Lindellin koraali- ja nuottikirjat.109  

Seuraavassa tarkastellaan muutamia lukkarien ja urkurien käyttöön tarkoitettuja virsioppaita. 

1857  Kirkko-veisun neuvoja ja opetuksia ynnä  Suomalaisten virtten nuotti- 
          kirjan ja messun sekä virtten luokka-laskun, että virsikanteleen ja vioolin   
          soitannos-johdatuksien kanssa kirjoittanut D. H. Kukkasela.      

Ikaalisten kanttori, Daniel Heikki Kukkasela110 (1814−1858) liittyi koraalikirjajulkaisullaan 

siihen keskusteluun, jota käytiin virsikirjakomiteoiden työskentelyn yhteydessä pyrittäessä 

myös virsisävelmien ja virrenveisuun yhtenäistämiseen.  Syyksi virrenveisuun huonoon tilaan 

maassamme hän mainitsi juuri yhtenäisen nuottikirjan, taitavien opettajien sekä oppipaikkojen 

puutteen.  Niinpä Kukkasela tutki kaikki käsiinsä saamansa käsinkirjoitetut koraalikirjat sekä 

kuulosteli, miten eri puolilla Suomea veisattiin.  Antaakseen tarpeellista tietoa ja opetusta niin 

kanttoreille kuin kansakoulunopettajille hän liitti kirjaansa ”vähäisen opetuskirjan”, joka si-

sälsi kirkkolaulun historiaa, musiikkioppia sekä käytännön ohjeita veisaamiseen.  Historialli-

sessa katsauksessaan Kukkasela selvitti, miksi koraalisävelmämme ovat tasatahtisia.  Hän 

ymmärsi jo eri kielien erilaiset sanapainot. Tosin Kukkaselan mielestä ruotsin kielessä paino 

on toisella tavulla ja hankaloittaa laulamista.  Hän toteaa: 

Vaan meidän kaunis ja taipuva suomen kielemme ei niin ole: se laskee painon  
ensi-äänelle sanassa, jonka takia se myös vaatii, vielä enemmän kuin muut  
kielikunnat, kolmio-mitan taipio-mukahan jako-mittoon.  Sellaiset syyt ovat  
saattaneet veisukirjassamme nauttimaan kolmio-mittaa, ei ainoastaan  
messussa, vaan jossa kussa virren nuotissakin, joita olisi ollut usiampikin kuin 
vaan olisimme rohjenneet ne kaikki epätasa-käynnille muuttaa, kuin olisivat  
vaatineet sellaisen laskun, painonsa suhteen. 111

Kukkasela ottikin yksiääniseen koraalikirjaansa muutamia kolmijakoisia sävelmiä.  Esipu-

heensa lopussa hän toivoi käytettävän enemmän kolmijakoisuutta, vilkkaampaa veisuutapaa 

sekä kirkkosävellajeja.112  

                                                          
109 Vapaavuori 1997, 168, 208−210; Pajamo & Tuppurainen 2004, 139−151, 205−206 ja 211−217. 
110 D. H. Kukkasela tuli Ikaalisten seurakuntaan Fagerroos-nimellä, mutta siellä ollessaan vaihtoi nimekseen 
      Kukkasela. Tieto saatu Ikaalisten kirkkoherranvirastosta  23.1.2009. 
111 Kukkasela 1857, Esipuhe. 
112 Kukkasela 1857, Esipuhe; Ks. myös Pajamo & Tuppurainen 2004, 210−211. 
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Kukkasela uskoi veisuun maassamme kohentuvan vain uutteralla opetuksella.  Hän kantoi 

huolta erityisesti koululasten laulukyvystä, laulamisen oikeasta ohjauksesta sekä kauniista 

veisaamisesta.  Kukkasela neuvoo: ”Jos jo nuoruudesta alotetaan opettelemaan ja harjoittele-

maan veisua, niin on tarkka vaari otettava”: 

a) Ettei silloin veisata kuin ääni yskän, eli muun syyn tähden tuntuu käyvän raskaasti ja käheesti, samoin myös 
poikaisten, kuin ovat miehuuden ijän murteessa, jolloin äänensä pienestä lapsen-äänestä, muuttuu vahvaksi, 
syväksi miehuuden ääneksi, ja tapahtuu täällä Suomessa tavallisesti 16ta aina 19ta vuotten vaiheella. 
. . . . 
c) Kaikenlainen huikkoo ja kiljuna veisu-toimen alla pitää vältettämän; sillä Luojamme ei ole kuuro milloinkaan, 
että sille tarvitsisi kirkuin kunniaa osoittaa sekä nöyryyttäänsä. 
. . . . 
e) Vaikka vaimonpuoliaiset lapset ei, kuin poikaiset, ikänsä 14ta aina 18ta vuotten vaiheilla, tule äänen mur-
teesehen; niin on se kuitenkin hyvä ja tarpeellinen, etteivät mainittuin vuotten ajoilla lujaa ja kauvan veisaa eli 
laula yhtä mittaa. 
. . . . 
Itse veisatessa pitää otettaman vaaria seuraavista asioista: 
a)Että ruumis on oikoinen: ei senne eli tänne nojossa – eteen- eli taapäin.  Samoin pää ei saa olla kallellaan, 
nuopallaan eli raivollaan. 
b) Suun pitää oleman kohtuullisesti auki: muutoin, jos on paljo ammolla, niin ääni myös lähtee kuin ammeesta 
leviältä, eikä ole silloin tasainen ja kiinteä – jos taas on aivan kiini, niin tulee ääni sulkuun, ja veisu käy silloin 
raskaasti, huipun tavoin terävästi, jolta miehuus ja vahvuus puuttuu. 
. . . . 
Veisuun pitää olla vahvan, täysinäisen, puhtaan ja vieraista haunatuksista vapaan: 
a) Vahvaksi veisuuksi sanotaan, kun ääni päästetään selvään tulemaan ulos tävyistä ja kurkusta, ettei sitä estetä 
huulilla, hampailla, kielellä eli kurkunlukulla juoksustaan. 
. . . . . 
d) Jos ei veisua usein harjoiteta, aina tarkalla vaarinpidolla sen oikein ja puhtaasti luonnuttamalla, niin ei ole 
liion äänen vahvistumisesta ja taipuvaisuudesta toivoa. 113  

Kukkasela kirjoitti ohjeensa kirkkoveisuun näkökulmasta.  Tällä teoksellaan hän kuitenkin 

aloitti suomenkielisten opetusoppaitten julkaisemisen. 

1871 Helposti käsitettäwä Perustus-Tieto Kaikenlaiseen Soitantoon erinomattain  
          Kirkkoweisuun, aiwottu pääasiallisesti Lukkarein, Kansakouluin ja  
          Kirkkoweisua opettelewaisten hywäksi.  B. L. Frosterus' elta. 

Kärsämäen kirkkoherra B. L. Frosterus (1808−1887) kantoi myös huolta virren veisuun seka-

laisuudesta.  Hän valmisti vuosina 1851 ja 1852 yksiäänisen Suomalaisten wirtten Nuottikir-

jan, jossa ”joka nuotille (Melodie) wanhasta Suomalaisesta Wirsikirjastamme jaon ja kirjoitin 

ensi wärsyn tasaiseen weisuu-tahtiin sen mukaan, kuin nuotit wuosina 1697, 1701, 1702 sekä 

myös Häffnerin präntätyissä Koraaleissa waatiwat”.114

                                                          
113 Kukkasela 1857, Veisuun opetuksia.
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Frosterus oli jo 1853 saanut Kuopion tuomiokapitulilta luvan painatukseen, mutta suurten 

painatuskustannusten vuoksi kirja painettiin vasta 1870.  Osasyynä oli myös se, että Musta-

saaren kanttorin Antti Nordlundin (1808−1880) koraalikirja (1850) oli paria vuotta aiemmin 

"kirkkoihin ostettawaksi määrätty".  Mutta Frosterus halusi kirjansa painettavaksi, koska siitä 

oli jo otettu paljon kopioita; olihan hänellä oma lukkarikoulu Kärsämäellä.  Siellä harjoitettiin 

laulun, musiikkiopin ja soiton ohella myös muita taitoja, kuten kirjansidontaa ja valamista.115  

Kirjansa tarpeellisuuden Frosterus näki myös siinä, ettei kenenkään muun koraalikirjassa ollut 

annettu yhtä perusteellisia neuvoja kirkkoveisuusta.  Koska kirja oli tarkoitettu kansakoulujen 

laulunopetuksen avuksi, se sisälsi myös ohjeet virsikanteleen rakentamiseksi.116  Frosterus 

suositteli: "Ei viulua koraalin opettamiseen, virsikantele parempi.”  Hän antoi myös perustie-

toa kirkkolaulun historiasta sekä musiikkiopista.117    

1874 Koulun Koraalikirja, toim. D. Hahl

David (Taavi) Hahl (1847−1880) oli monipuolinen opettaja.118  Ennen uuden virsikirjan 

(1886) valmistumista hän kokosi Koulun Koraalikirjan 1874.  Se sisältää Muutamia valittuja 

Virsiä ja Voglerin Hosiannan.  Se oli tarkoitettu käytettäväksi koulun aamu- ja iltarukouksis-

sa.119 Hahlin kirjassa on yhteensä 43 virttä.  Niistä 37 on virallisesta virsikirjasta ja seitsemän 

eri virsikirjakomiteoiden ehdotuksia.  Kirja on neliääninen nuottipainos. 

Hahlin kirjan virret ovat eri aihepiireistä: ”10 psalmivirttä, 7 joka-aikaista juhlavirttä, 6 erin-

omaista opetusvirttä, 10 aamu- ja ehtoovirttä” sekä neljä muista aihepiireistä.  Näistä virsistä 

jäi pois yhdeksän vuoden 1886 virsikirjasta.  Virsikirjan ainoa lastenvirsi (nro 329) ei ole mu-

kana eikä myöskään leskien ja orpolasten virsiä, vaikka elettiin vaikeita aikoja.  Vuoden 1701  

                                                                                                                                                                                    
114 Frosterus 1871, Esimaine.  
115 Kuurne 1946, 246; Vapaavuori 1997, 171. 
116 Numeronuotein painettuja virsisävelmistöjä julkaistiin maassamme useampia vuosien 1837−1899 välisenä  
     aikana.  Numeronuotit tarkoittivat järjestelmää, jossa sävelmät nuottimerkkien sijasta merkittiin numeroin  
     virsikanteleella soittamista varten.  Virsikanteleella taas pyrittiin tukemaan veisuuta.  Näistä on enemmän  
     kirjoittanut mm. Vapaavuori 1997 luvussa 3. 
117 Frosterus 1871, Esimaine. 
118  Hahlin opetusalaan kuuluivat laulu, historia ja maantiede, joista hän myös kirjoitti oppikirjoja.  Siirryttyään  
      Viipurista Helsinkiin Hahl lauloi mm. oopperan sekä Akademiska Sångföreningenin tenorisolistina. Hän  
       toimitti erilaisia kuorokokoelmia: Ylioppilaslauluja ja Satakieli II  (1879) sekä Sävelistö I−VIII   
       (1880−1889).  Biografinen nimikirja 1879─1883; Flodin & Ehrström 1934, 160─164, 222─225.  
119 Hahl 1874, Esipuhe 
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virsikirjassa oli useita sävelmiä, joita käytettiin jopa kymmenessä eri tekstissä.  Niinpä koulu-

laistenkin laulamista oli helpotettu valitsemalla neljä tekstiä sävelmällä Sun haltuus, rakas 

Isäni, kolme tekstiä sävelmällä Kristus, valo valkeuden ja kaksi tekstiä sävelmällä Hädässän 

huudan Herraa.  Virsikirjakomiteoiden ehdotuksista tulivat jo Kaikkivoipa Jumalamme 120 ja 

Suo Herra hetket nuoruuteni121.  Ne olivat olleet Lisäysvirsissä Uuteen Suomalaiseen Wirsi-

kirjaan 1871.  Vuoden 1867 ehdotuksessa olivat ilmestyneet Nyt Herraa kiittäkää 122, Jeesus 

on mun tavaran 123, Jeesus maailman valkeus (3. säk.), Sieluni herää, nouse jo sekä Yö men-

nyt on. 124   

Hahlin virsivalinnat tukivat kristillisen kasvatuksen periaatteita.  Tekstit kehottivat Jumalan 

ylistämiseen ja kiittämiseen.  Lapsia muistutettiin päivittäisestä nuhteettomasta elämästä.  

Tekstivalinnat olivat varsin lempeitä ottaen huomioon virsikirjassa muuten esiintyneet vahvat 

kielikuvat, joissa puhuttiin syntisen tien julmuuksista, ankarista rangaistuksista sekä kerrottiin 

paholaisen monista nimikkeistä.  Ainoa rietas-sana oli virressä 373:2. 

Ann´ anteeks´, sitä anelen, mun monet riettaat rikoksen´,
 Ett´s synnist´, tuskast´, vaarasta Mun varjelit ain´ armosta. 

1877 15 Walittua koralia ruotsalaisilla ja suomalaisilla sanoilla aiotut naiskouluja 
           ja realikouluja sekä ylempiä kansakouluja varten sovittanut kolmi-äänelle 
           C. G. Wasenius 

Carl Gustaf Wasenius (1821−99) perusti Oskar Pahlmanin kanssa ensimmäisen lukkari- ja 

urkurikoulun Turkuun 1877.125 Samana vuonna hän julkaisi kolmiäänisen koraalikirjan, jonka 

15 sävelmästä 13 oli ennestään tunnettuja virsisävelmiä.  Ne olivat Nordlundin koraalikirjan 

muodossa ja aiheeltaan aamu-, ilta- ja ylistysvirsiä.  Kahdessa virressä on hänen oma sävel-

mänsä (Mä nostan silmäni taivaaseen126 ja Kouluvirsi Sun nimees, lähde viisauden127).  Wa-

seniuksen sävelmät eivät yleistyneet myöhemmissä laulukirjoissa eikä kouluvirsikään esiinty-

nyt myöhemmin.  

                                                          
120 Tämä tuli myös Vk:aan 1886, nro 360. 
121 Vk 1938, nro 488. 
122 Vk 1886, nro 368, Vk 1938, nro 426.
123 Vk 1886, nro 266, Vk 1938, nro 321. 
124 Virsikirjaehdotuksia käsitellään luvussa 4.1. 
125 Wasenius toimi viulunsoittajana, kapellimestarina ja laulunopettajana Turun lukiossa, alkeiskoulussa ja tyt- 
      tökoulussa.  Flodin & Ehrström 1934, 142─146; Ranta 1965,131─134; Pajamo & Tuppurainen 2004, 251. 
126 Suom. Kiljander; sävelmä on liitteen 3 esimerkissä 3; Vrt. luku 4.2. 
127 San. K. R. Malmström, suom.-t-t-t-  
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Vuonna 1884 Wasenius julkaisi laulukirjan Femton Trestämmiga sånger, jossa tekstit ovat 

osin kahdella kielellä.  Omien koraalisävelmiensä (Kouluvirsi, Mä nostan silmäni sekä Hau-

tausvirsi) lisäksi siinä on tavallisia lauluja, mm. sävelmä W. A. Mozartin Taikahuilu-ooppe-

rasta.128  Ajalle tyypillisenä yhdistelmänä on Rukous, jonka sävelmä on J. Haydnin säveltämä 

Itävallan keisarihymni Gott erhalte Franz den Kaiser.129

1882 60 Koraali-Nuottia ynnä 20 kaksiäänistä laulua pantu numeronuotteihin    
          kansakoululle, toim. A. W. Carlsson 

Närpiössä toimineen kansakoulunopettajan A. W. Carlssonin (1856−1888) kirjassa on 60 ko-

raalisävelmää.  Tosin yksi sävelmä on kaksi kertaa, joten koraaleja on 59.  Virsitekstejä on 

kuitenkin 201.  Enimmillään yhteen sävelmään on liitetty 12 tekstiä.  Suosikkisävelmiä olivat 

(Vk:n 1986 sanoilla) koraalit Sun haltuus, rakas Isäni ja Sua syvyydestä avuksi.  Sävelmiin 

Iloitse morsian, Oi taivaallinen Isämme, Ylistän Herran nimeä sekä Kristus, valo valkeuden

on ahdettu tekstejä, joita vuoden 1702 Nuotti-Kirjan mukaan veisattiin aivan muilla sävelmil-

lä.130  Carlsson ei kuitenkaan edes esipuheessaan mainitse, millä perusteella hän tekstit valitsi.  

Eniten on psalmi- sekä aamu- ja ”ehtoovirsiä”.  Kirkkovuoden juhlapyhien aiheista on virsiä 

melko vähän.  Muuten valinta näyttää varsin kirjavalta: virsiä on mm. ”Juopumusta vastaa, 

Aviokäskystä, Huokaus kuoleman kivuisa ja Raskaisa maan vaivoisa”.  Carlsson oli kuitenkin 

ottanut mukaan lastenvirren 329.131  

Carlssonin tekstivalinnoista ei selviä, mihin hän niillä pyrki.  Mahdollisesti hän ajatteli vain 

sävelmiä, joita hän saattoi käyttää hyväksi opetuksessaan.  Tätä tukee se huomio, että noin 

140 tekstiä veisattiin yleensä muulla sävelmällä kuin niille oli kirjoitettu vuoden 1702 Nuotti-

Kirjassa.132   

Kansakoulun laulunopetus kantoi selvästi hedelmää.  Se vaikutti jumalanpalveluksen virsilau-

luun seurakunnissa.  Kansakoulu opetti suomalaisille yhteislaulun.  1870-luvulla tiedettään 

                                                          
128 Mikrofilmikopiossa on jatkona vielä 15 yksiäänistä laulua. 
129 Sävelmästä tuli Saksan kansallislaulu sanoilla Deutschland, Deutschland über alles (näillä alkusanoilla viral- 
      lisesti 1922─1945).  Numminen et alii 2001, 489.  Sävelmä esiintyi myös muissa laulukirjoissa erilaisilla  
      sanoituksilla. 
130 Ks. luettelo samalla sävelmällä veisattavista vuoden 1701 virsistä. Väinölä 1995, 501−503. 
131 Carlssonin opetuksesta on enemmän luvussa 2.4.   
132 Ks. Tuppurainen  2001.  
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koululaisten toimineen kuorona ja johtaneen laulua jumalanpalveluksissa hyvinkin ansiok-

kaasti.  Lukkarit hyötyivät tästä kehityksestä koululaisten tultua rippikouluun.133  Tyko Hag-

man kuvailee sitä lempeästi kirjassaan Runollinen Kuvakirja Pienille Paitaressuille:  

                             

               ”Eikös kelpaa herrastaa!” 

Tuossa Paavo pasteeraa, Keppiänsä keikuttaa 
Wentla häll’ on vieressänsä, Kauniit puheet kielellänsä. 
Kaikki tulee tuumissaan Kotiin kirkkomatkaltaan; 
Wirsikirjat muassansa, Kulkevat kuin muukin kansa.134     

2.2  Musiikin- ja uskonnonopetuksen tavoitteet 

2.2.1  Musiikinopetus 

Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttivat musiikinopetuksen itsenäistymiseen ja irtaantumiseen 

yhä selvemmin kirkosta 1800-luvun lopulla.  Laulutuntien määrä väheni erityisesti ylemmissä 

kouluissa.  Vuoden 1866 kansakouluasetuksessa todettiin, että laulu on samanarvoinen mui-

den aineiden rinnalla opetusohjelmassa.  Tuomiokapitulit kuitenkin ehdottivat, että kansakou-

luissa opetettaisiin pelkästään virsiä.  Jyväskylän seminaarin ensimmäinen johtaja ja kansa-

koulujen ylitarkastaja Uno Cygnaeus135(1810─1888) korosti laulunopetuksen uskonnollista 

funktiota.  Hän lausui: "Laulunopetuksen päämääränä on herättää ja kehittää oppilaan uskon-

nollista, siveellistä ja esteettistä tunnetta sekä jalostaa laulua kirkossa, kotona ja seuraelämäs-

sä kirkkolaulun hoidon ja isänmaallisten kansanlaulujen harjoituksen kautta."136  Kansa kui-

tenkin edellytti, että koululaiset osaisivat virsiä.137 Cygnaeus piti laulun pätevää ja säännöllis-

tä opetusta aivan välttämättömänä ja vaati nimenomaan sen säännöllistä opettamista kaikilla 

kansakoulun asteilla.  ”Tärkeä osa kouluelämässä on laulu; se yhdistää ja korottaa sydämet.  

Koulussa opetellaan sen tähden laulamaan ei ainoastaan tulevain tähden, vaan myöskin itse 

koulussa olon virkistykseksi ja jalostukseksi.”138  

                                                          
133 Vapaavuori 1997, 166, 190. 
134 Hagman s.a., ei sivunumeroa. 
135 Cygnaeuksen elämäkerta lyhyesti mm. Rautiainen 2003, 14─15; Sinnemäki 2004, 52─53. 
136 Laitakari 1988, 21. 
137 Suni 2005, 74. 
138 Piha 1958, 53−54. 
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Cygnaeus korosti: ”Koulusalin tulee olla lasten kirkkona.”139 Hän taisteli kuitenkin uudenlai-

sen havainnollisen uskonnonopetuksen ja analyyttis-synteettisen kirjoitus- ja lukumetodin 

puolesta.  Hän toi vahvasti esiin leikin kasvatuskeinona.  Koulunkäynti ei saanut olla pelkkää 

ajatustyötä, vaan oppilaan henkisiä ja fyysisiä taitoja oli kehitettävä tasavertaisesti.  Vaikka 

Cygnaeus itse ei ollut saanut varsinaista musiikkikoulutusta, hän antoi siihenkin seuraavanlai-

sia ohjeita: ”Kansakoulussa oli opittava musiikista sävelasteikot, nuotit, tahtilajit sekä duuri ja 

molli.  Ohjelmistoon tuli valita soveliaita maallisia lauluja sekä virsiä, joiden myös tuli olla 

soveliaita.  Sanat oli selitettävä ja luettava ääneen.  Lisäksi tuli opetella moniäänistä laulua.”  

Näin Cygnaeus toimi yleisenä valistusmiehenä ulkomailta saamiensa vaikutteiden ja kasva-

tusopillisten tietojensa perusteella.140  

Jyväskylään 1863 perustetun Suomen ensimmäisen seminaarin ensimmäisestä musiikinlehto-

rista Erik August Hagforsista (1827−1913) tuli kansakoulun laulunopetuksen uranuurtaja.  

Hän toimi seminaarin lehtorina 1863─1893.  Hagfors joutui tekemään aivan perustyötä, koska 

alan kirjallisuutta Suomessa oli varsin vähän.  Oppikirjojen puuttuessa opetuskin tapahtui 

opettajan sanelun mukaan.  Hagfors muokkasi Keski-Euroopassa 1800-luvulla käytettyä in-

tervallimenetelmää säveltapailuopetukseen.141  Hänen ensimmäisiä ohjeitaan laulunopetuk-

seen oli ”Yksi- ja kaksiäänisten laulukappalten ohessa taivutetaan niin monta tavallisinta virt-

tä kuin aika myöntää.”  Laulua oli kolme tuntia viikossa.  Laulunopetuksen ongelmana oli 

sopivien suomenkielisten laulujen puute.  Ainoa seminaareihin soveltuva oppikirja oli Hag-

forsin mielestä Mustasaaren kanttorin Antti Nordlundin (1808−1880) 1850 toimittama Suo-

malaisten Wirtten Koralikirja, josta Hagfors itse toimitti 1876 korjatun ja lisätyn painoksen.  

Kollegoidensa Juhani Länkelän ja Nestori Järvisen kanssa hän suomensi ja sovitti saksalaisia 

lauluja sekä sävelsi ja hankki opetukseen soveltuvia maallisia lauluja.  Näin syntyi isänmaalli-

sia, hengellisiä ja luontoon liittyviä lauluja.  Kokoelmillaan Suomalainen Lauluseppele I−III

(1871−1889)142 ja Kaikuja Keski-Suomesta (1874) Hagfors aloitti kuorolaulukirjallisuuden 

                                                          
139 Suni 2005, 79. 
140 Halila 1949; Vainio 2005, 138─139. 
141 Seminaarien laulunopetusmetodeista on kirjoittanut mm. Rautiainen 2003, 48─51. 
142 Suokunnaksen mukaan 1. vihkossa oli ensimmäisen kerran Voglerin Hoosianna suomennettuna sanoilla  
     Hosianna Davidin Pojall’.  Samoin oli Meill' ruusu putkahtunna Nestori Järvisen suomentamana.  Suokunnas  
     1982a, 179, 207.  Sävelmä oli esiintynyt jo virsikirjaehdotuksissa 1867, 1868, 1871, 1876 ja 1883; Ko. vih- 
     kossa oli myös J. D. Falkin kolmisäkeistöinen laulu Oi, sä riemuisa. Pajamo 1982, 31─32.  
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julkaisemisen Suomessa.  Kyseiset kirjat otettiin käyttöön seminaarin oppikirjoina 1875.  

Kukkaselan Kirkkoveisun neuvoja oli myös käytössä.143

Kuorolaulusta tulikin tärkeä osa opettajien musiikkikoulutusta.  Tällä Hagfors tähtäsi siihen, 

että kuorolauluharrastus levittäytyisi syrjäseuduillekin.144  Opettajien taitoihin tuli lisäksi kuu-

lua pianon- ja harmoninsoittoa.  Etevimpiä oppilaita kehotettiin harjoittelemaan myös urku-

jensoittoa, jotta he voisivat osaltaan parantaa kirkkomusiikin tilaa.  Yleisesti tiedostettiin luk-

kari-urkurien kehno ammattitaito.  He laulattivat ”helpoimman kaavan” mukaan: virret laulet-

tiin heille itselleen tutuilla sävelmillä.  Monasti lukkarit olivat varsinaisia ”kansanveisaajia”.  

Niinpä lukkarien koulutuksen parantamisesta keskusteltiin avoimesti.145  Keskusteltiin jopa 

koulutuksen liittämisestä opettajaseminaareihin.  Tilanne kuitenkin ratkesi, kun Turkuun pe-

rustettiin 1877 ensimmäinen lukkari-urkurikoulu.146  Niinpä Cygnaeus saattoi todeta tyytyväi-

senä Kymölän (Sortavalan) seminaarin avajaisissa 20.10.1880: "Senatori H. V. Furuhjelm 

pelasti meidän seminaarimme muodostumasta lukkarikouluiksi tahi muiksi senkaltaisiksi ky-

häelmiksi, jommoisiksi sen aikainen käsitys maassamme niitä tahtoi."147  Myös pyrkimys luk-

karin ja diakonian virkojen yhdistämiseen raukesi 1800-luvun lopulla. 

Musiikinopetuksessa tapahtui käänne suomalaiskansalliseen suuntaan 1890-luvulla.  Suomeen 

perustettiin uusia seminaareja148 ja niihin lisää musiikinlehtorien virkoja.  Martin Wegelius 

(1846−1906) oli tuonut Suomeen ranskalaisen Dessirieren säveltapailumetodin, jonka hän 

täällä muokkasi ns. kaavalaulumetodiksi.  Hänen oppikirjansa Oppijakso äänteentapaamises-

sa julkaistiin 1893 P. J. Hannikaisen suomentamana.149  Tähän kaavalaulumetodiin paneutui-

vat eniten P. J. Hannikainen sekä Axel Törnudd (1874−1923).150  

                                                          
143 Jyväskylän maakunta-arkisto: Laulun ja Soitannon Opetusohje 1863; Pajamo 1976, 82─90; Pajamo & Tup- 
      purainen 2004, 238, 304; Vainio 2005, 141─143; Ks. myös luku 2.6. 
144 Piha 1958, 54. 
145 Colliander 1898, 279. 
146 Jalkanen 1976, 246−248 ja 1978, 55−56.   
147 Härkönen et alii 1940, 12.  
148 Raahe 1896, Rauma 1896, Heinola 1899 ja Kajaani 1900. 
149 Vainio 2005, 148─149. 
150 Hannikainen toimi Jyväskylän seminaarissa 1893−1917 ja Törnudd Rauman seminaarissa 1899−1917.   
     Rautiainen 2003, 51─54, 63. 
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Mikael Nyberg (1871–1940) toimitti omat musiikkioppikirjansa.  Näiden edellä mainittujen 

miesten oppikirjoja käytettiin seminaareissa ja kansakouluissa.151  Kirjat mainitaan tässä yh-

teydessä, koska niissä käytettiin runsaasti virsisävelmiä opetusmateriaalina.  

Hannikainen, Nyberg ja Törnudd laskivat perustan uudelle lastenlaulukulttuurille.  He horjut-

tivat aikaisemmin mm. saksalaisista lastenlauluista käännettyjen laulujen asemaa.  Heidän 

ansionsa oli nimenomaan siinä, että suomalaisten säveltäjien ja runoilijoiden laulut levisivät 

seminaareihin ja tulevien opettajien kautta kansan keskuuteen.  Hannikainen sävelsi noin 250 

kuoro-, koulu- ja muuta laulua, joista osa oli samoja kappaleita erilaisina kuorosovituksina.  

Hän sävelsi sitä, mistä oli suurin puute: lastenlauluja, jotka palvelivat kansakoulun tarpeita.152  

Nybergin vokaalimusiikin tuotanto käsitti myös yli 200 laulua, joista lastenlauluja ainakin 

100.  Nyberg onkin Suomen merkittävimpiä lasten- ja hengellisten laulujen säveltäjiä sekä 

sanoittajia.153

Uusi musiikinopetuksen murros alkoi 1910-luvun lopulla.  Silloin astuivat opetustehtäviin 

uudet musiikinlehtorit.  Kaavalaulusta luovuttiin ja siirryttiin asteikkoihin ja kolmisointuihin 

pohjautuvaan säveltapailuun.  Lisäksi kehitettiin soitinmusiikkia.  Merkittävimmiksi pedago-

geiksi nousivat Vilho Siukonen (1885−1941) sekä monipuolinen muusikko, urkuri, säveltäjä 

ja opettaja Martti Hela (1890−1965).154   

Kansakoulua ja sen opetusta kehitettäessä elettiin kansallisromantiikan aikaa.  Etsittiin kansan 

yhtenäisyyttä, yhteistä perinnettä ja identiteettiä Venäjän ruhtinaskunnan alaisuudessa. Elias 

Lönnrot, Ilmari Krohn ja Mikael Nyberg keräsivät kalevalaista lauluperinnettä sekä suomalai-

sia kansansävelmiä.  Kansanlauluista alettiin tehdä sovituksia.  Koululaulukirjat sisälsivät 

runsaasti moniäänisiä lauluja.  Myös laulu- ja soittojuhlat käynnistyivät maassamme.155
  

                                                          
151 Laitakari 1988, 131. 
152 Laulujen tarkkaa lukumäärää ei tiedetä. Vainio 2005, 6─8, 279, 290─294 (laulu- ja teosluettelo). 
153 Pajamo & Tuppurainen 2004, 414. 
154 Siukonen toimi Sortavalan seminaarissa 1918−1935 ja Hela Rauman 1919−1927 ja Kajaanin seminaareissa  
     1927−1943.  Rautiainen 2003, 69─72, 315─316, 318. 
155 Pajamo & Tuppurainen 2004, 376. 



47

Mustakallion mukaan (Mustakallio 1986) kansakoulun laulunopetuksen tehtävä hahmottui 

vähitellen seuraavanlaiseksi: 

a) kulttiluonne: sen tuli palvella koululaitoksen rituaaleja, jotka liittyivät uskontoon (kevät- 
ja joulujuhlat, kirkolliset juhlapäivät ja aamuhartaudet) tai kilpailemiseen (erityisesti ur-
heilussa).  Musiikki oli välineellistä: sillä pyrittiin esimerkiksi luomaan koulun sisälle yh-
tenäistä henkeä. 

b) kansanvalistustehtävä: oppilaat oli saatava oppimaan, mikä oli kaunista, arvokasta ja  
      esteettisen arvon sisältävää (kauneuselämyksiä).156    

Jyväskylän seminaarin poikaharjoituskoulun viimeinen joulujuhla seminaarin päärakennuksen juhlasalis- 
sa vuonna 1936. Kuva: Jyväskylän yliopiston museo. 

                                                          
156 Mustakallio 1986, 49.  
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2.2.2  Uskonnonopetus 

Uskonnonopetuksen asemasta alettiin keskustella 1860-luvulla, jolloin kirkko ja koululaitos 

erotettiin toisistaan.  Siihen asti uskonnonopetuksen asema oli ollut täysin yksiselitteinen.157  

Uskonnonopetus oli ollut kirkon tehtävä, joka nousi lähetyskäskyn pohjalta ja jota papistolla 

oli oikeus valvoa.  Uskonnolla nähtiin edelleen olevan koulun kasvatustehtävän kannalta kes-

keinen merkitys.  Elämänkatsomuksiin liittyvät ongelmat opetustyössä alkoivat kuitenkin jo 

herättää keskustelua.158

Uskontoa opetettiin neljä tuntia viikossa.  Se säilytti tunnustuksellisen luonteensa.159  Cygnae-

uksen vastustuksesta huolimatta kansakoulussa luettiin edelleen melko runsaasti katekismus-

ta.  Raamatunhistoria sai kuitenkin hallitsevan aseman; Raamatun lukeminen oli lapsille hyö-

dyllistä.  Tosin 1800-luvun lopulla katsottiin, että pikkulasten uskonnonopetus oli turhan ras-

kasta.  Raamatunhistorian kertomukset liikkuivat aihepiireiltään ja kuvauksiltaan liian kauka-

na tuon ajan lapsen maailmasta.  Siksi alkuopetukseen suositeltiin pelkkää kristinoppia.  Satu-

jen ja kertomusten avulla tuli opettaa hyviä tapoja lapsille.160  Hyvän ja pahan välistä kamp-

pailua esiintyi runsaasti lastenkirjallisuudessa ja sitä kautta myös koulujen lukukirjoissa.  

1800-luvun lopun hengellisten lastenlehtien opetussävy oli vieläkin ankarampaa, jopa karmi-

vaa.161

Lukukirjat ja aapiset sisälsivät vielä runsaasti hengellistä aineistoa.  Jyväskylän seminaarin 

äidinkielen lehtorin Juhani (Jacob) Länkelän (1833−1916) laatima oppikirja Ensimäinen Lu-

ku-Kirja ja Aapinen Kodin ja Kansakoulun tarpeeksi 1866 162 tarjosi eläimiin, maaseutuun, 

kirkossakäyntiin ja vuodenaikoihin liittyvien kertomusten ja runojen lisäksi luvuissa IV–VIII 

raamatunkertomuksia, raamatunlauseita, uskontunnustuksen, aamu-, ilta- ja ruokarukouksia 

sekä virsiä (mm. ”Huokaus työtä alkaessa” ja Lewolle laskeun Luojani).  Samaa henkeä edusti 

J. H. Tuhkasen163 Aapinen ja lukukirja sekä Kertomuksia Biblian historiasta Kotia ja Kierto-

kouluja varten 1890.  Siinä oli tarkkaan mietitty, mitkä virret soveltuivat raamatunkertomus-

                                                          
157 Suomeen oli perustettu 1851 Maan uskonnollisen kansanopetuksen komitea.  Kotkaheimo 1989, 187. 
158 Tamminen & Vesa 1982, 27; Suni 2005, 42.   
159 Kauppi 1971, 7.  
160 Mäkelä 1972, 12; Suni 2005, 44. 
161 Esim. Pääskynen, Lasten Kuvalehti ja Lasten Pyhäkoululehti; Ks. myös Suni 2005, 114─120. 
162 Siitä ilmestyi ainakin 15 uutta painosta vuoteen 1894 mennessä. 
163 Tuhkasesta on enemmän luvussa 2.4. 
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ten lomaan.  Laulut En oo liian pieni, Täällä Pohjantähden alla ja Koska meitä käsketään

olivat esiintyneet jo muissakin kirjoissa.  Tuhkasen Koti-Aapinen (Lasten ensimmäistä ope-

tusta varten, 1894) sisälsi hengellisiä kertomuksia ja rukouksia sekä laulun ”Suojelusenkeli”.

Laulun sidonnaisuus uskontoon oli johtanut siihen, että laulunopetuksessa korostettiin hengel-

listen laulujen käyttöä.  Se palveli uskonnollisia tarpeita ja uskonnollissiveellisiä kasvatus-

tavoitteita.  Virsien opetuksen katsottiin parantavan ja edistävän kirkkolaulua niin kirkossa 

kuin kotona. Moniäänistä laulua vierastettiin ja niinpä virsilaulun tuli olla yksiäänistä.  Hen-

gellisillä, isänmaallisilla ja siveellisillä kansanlauluilla haluttiin ehkäistä rivojen ”renttulaulu-

jen” renkutusta.  Lausuttiin myös mielipide: "Rahvaan oli opittava, ettei heidän oma musiik-

kinsa ollut mitään ennen kuin se jalostettiin.  Kun kansa oli oppinut tällaiset oikeat kansan-

laulut, silloin kansanvalistus oli täyttänyt tehtävänsä."164  

2.3  Laulukirjat ennen vuotta 1881 

Tähän lukuun valitut laulukirjat on tutkittu vain niiden sisältämien hengellisten laulujen ja 

virsien osalta.  Lauluvalinnoista etsitään vastausta siihen, minkälaisia lauluja ja virsiä haluttiin 

lapsille opettaa. 

2.3.1  Heinrich Wächterin laulukirjat 

Koulumaailmassa otettiin ilolla vastaan viipurilaisen laulunopettajan Heinrich Wächterin 165

(1818−1881) omalla kustannuksellaan vuonna 1864 toimittama ensimmäinen, myös maallisia 

lauluja sisältävä, suomenkielinen laulukirja 50 Koulu-Laulua, Sanat ja nuotit yksi- ja kaksi- 

ääniselle laulannolle I. Tekstit olivat sen ajan hengen mukaisia sisältäen lauluja luonnosta, 

siveellisyydestä ja isänmaasta sekä kansanlauluja, mm. Täällä pohjantähden alla (g), Rune-

bergin laulu ”Isänmaan suojeluksesta” (G), Juteinin ”Lapsen Laulu” (säv. Joulupuu on raken- 

                                                          
164 Mustakallio 1986, 50; Vainio 2005, 140─141. 
165 Wächter oli syntynyt Hannoverissa ja tullut Pietarin kautta Viipuriin, jossa toimi ruotsalaisen ja saksalaisen  
     seurakunnan urkurina 1848.  Hän perusti musiikkikaupan 1849 ja toimi kouluissa laulunopettajana vuodesta  
     1853 lähtien. Pajamo 1979, 659. 
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nettu, d), ”Lapsen laulu leskelle” (a) sekä Lammas oon mä Jeesuksen (G)166. 

2. Hellän  sauvans turvissa, Menen, tulen tieossa,
Ett’ on laidun laaja, armas, Kotona myös ruoka runsas’; 
Ja kun mua janottaa, Lähteelle Hän johdattaa. 

3. Miks en olis iloinen, Kun oon oma Jeesuksen? 
Koska nämä päivät  loppuu, Paimenei minut kutsuu 
Sylihinsä kotiini.  Amen, suur’ on onneni.                         F. Ahlman 167

Kirjan lopussa on yksi koraalisävelmään kirjoitettu hengellinen laulu sekä kolme virttä ja kak-

si virsikirjakomiteoiden ehdottamaa virttä.  Virret pohjautuvat psalmeihin: 

Ah autuas ken käyskele Ei retkii riettahien  (Ps.1) Vk 1701, nro 24 -> Vk 1886, nro 373
Niin kuin peura janossahan Lähtehelle himoaa  (Ps.42) Vk 1701, nro 48 ->Vk 1886, nro 302
Herra sä mun tutkii tiennet Tiedät suuret, tiedät pienet (Ps.139) Vk 1701, nro 93                –
Kun mua Herra paimentaa Ei multa mitään puutu 168     (Ps.23) Vk-ehd. 1836          -> Vk 1886, nro 275 
O Herra nuoruuteni ajan Sinulle tahdon uhrata 169                         Vk-ehd. 1871          -> Vk 1938, nro 485

Virsissä muistutettiin ihmisen vajavaisuudesta ja syntisyydestä kaikkinäkevän Jumalan silmi-

en edessä.  Jo nuorena oli pelättävä Jumalaa ankarana tuomarina.  Paimen-psalmi (Ps.23) an-

toi lohdullisemman kuvan Jumalasta. 

                                                          
166  Sävelmä Ah! vous dirai-je, Maman oli julkaistu Ranskassa 1761.  Laulu ilmestyi Englannissa 1806 sanoilla  
      Twinkle, twinkle little star (Jane Taylor).  http://en.wikipedia.org/wiki/Variations on  Ah!  vous dirai-je, 
      Maman. (tark. 1.8.2008.) Suomessa sävelmää pidettiin tuntemattomana vielä 1900-luvun alkupuolen laulu- 
      kirjoissa, esim. P. J. Hannikaisen Sirkkusen 1. vihkossa 1896 se oli ensimmäisenä lauluna sanoilla Koska  
      meitä käsketään.    Pkl:ssa 1969 sävelmä mainittiin ranskalaiseksi ja sanoittajaksi Luise von Hayn  
      (1724─1782). Vielä HLV:ssä 1979 (5. p) sävelmän alkuperää pidettiin saksalaisena. Maisa Krokfors suo- 
       mensi laulun Tuiki, tuiki tähtönen 1970-luvulla englannin kielestä. Vielä 1990-luvulla sävelmäksi merkittiin 

”kansansävelmä”, esim. Heikkilä & Lehikoinen 1996; Sävelmään on tehty useita suomenkielisiä sanoituk-
sia, esim. Huomenna jo täällä on Joulu-ukko kultainen (Humberdinck 1909, nro 17), Lauletaan nyt vedestä 
(Kunnas 1920, nro 95) ja Laula, laula lapsonen (SPY 1988b, nro 11); Ks. myös Voipio 1953, 82─84. 

167 Alakansakoulun Laulu- ja Laululeikkikirjassa 1927 (Lahtinen−Lampén) väitettiin säveltäjäksi Mozartia.   
      Käsitys oli todennäköisesti syntynyt siitä, että W.A. Mozart oli säveltänyt sävelmästä 12 pianomuunnelmaa  
      (1778).  A. Ahnströmin suomennos poikkesi myös edellisestä.  
168 B. J. Ignatius 1824, muok. J. Tengström 1836.  Sävelmä on vuoden 1702 Nuotti-Kirjassa, nro 224; UHS I:ssä  
      1905 tois. Porista ja Vk:ssa 1938, nro 334. 
169 Tuntematon. Komitean toimesta se tuli 1871 virsikirjaehdotukseen. Sävelmä Vk:aan 1886, nro 179, on otettu  
      Nordlundin Koraalikirjasta. Molemmat olivat myös Wächterin kirjoissa 1864, 1866, 1872. 
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Wächter kustansi 1866 toisen laajennetun painoksen 55 Koulu-Laulua I.  Siinä ilmestyi kaksi 

J. L. Runebergin virsikirjaehdotuksen (1857) virttä:   

226 Herran temppeli: Ah armas Herran temppeli Joss’ istun Herran kanssa 170

  379 Walmistus kuolemaan: Mä outo muukalainen waan Oon tässä maailmassa 171     
                          
Wächter toimitti vuonna 1869 jälleen uuden laulukirjan: Koulu-Lauluja, 1. vihko, 34 Helppoa 

Laulua kansa- ja lapsikouluille. Kolmas lastentarhoja warten korjattu ja enennetty painos.  

Kirjassa ainoastaan viimeinen laulu on hengellinen, otsakkeena ”Huokaus työtä aljettaessa”:

Herra Luoja taivasten Isä armas’ ihmisten. 172  Laulu oli ilmestynyt edellisen vuoden virsikir-

jaehdotuksessa (1868, nro 505).173  Kirjan lopussa viitataan kirjaan Lastentarhan Lauluja

(1871). 

Wächter työskenteli koulun laulunopetuksen kehittämiseksi.  Jo seuraavana vuonna 1870 hän 

toimitti uuden kokoelman Koulu-Lauluja (2. vihko), joka sisälsi 46 laulua sävelmineen.  Hen-

gellisiä lauluja on kolme: ”Täällä pohjantähden alla”, ”Hautaus-Kellot” ja ”Aamulla”:

Rauhass’ olen maannut Kiitos Luojalle, 
Uudet voimat saanut  :: Kunnia hänelle!::    (säv. Aamu armahainen)

                                                                                           

Wächter etsi koko ajan uusia lauluja ja julkaisi ”Suomen Keisarillisen Senaatin apuwaroilla” 

1872 uuden kokoelman  Koulu-Lauluja (2. vihko), josta otettiin useampia painoksia.  Siinä on 

62 laulua, joista virsiä on kahdeksan: edellisistä kirjoista seitsemän virttä sekä nyt virreksi 

mainittu ”Rukouswirsi Isänmaan suojeluksesta” Jumala meitä suojele ja Woimallasi warjele
174. Wächter ei käyttänyt vuoden 1701 virsikirjan ainoaa lastenvirttä nro 329.175

Wächterin laulukirjoihinsa valitsemat virret liittyivät opetuksellisesti psalmeihin.  Lapsille 

puhuttiin asiat suoraan Raamatun ilmauksia käyttäen, kuten virressä 93 (7. säkeistö):   

                                                          
170 Hell Herrans tempel, du hans folk. Virressä on kaksi säkeistöä.  Sävelmän alkuperää ei kerrottu. 
171 En wilsad främling är jag här.  Virressä on kolme säkeistöä.  Molemmat olivat myös Wächterin kirjassa   
     1872.  Wächter julkaisi myös ruotsinkielisiä koraalikirjoja kouluille: 1864 Valda  psalmer I sisälsi 26 virttä,  
     joista puolet oli kirkkovuoden tärkeimpien pyhien ja puolet koulujen aamu- ja iltarukouksiin tarkoitettuja  
     virsiä ja viimeisenä oli hautajaisvirsi sekä 1871 50 Valda psalmer, jossa oli mm. O Gud som ej de spädas röst  
      föraktar ja suomenkielisissäkin koulujen koraalikirjoissa paljon esiintynyt päätösvirsi Herre signe du / Herra  
     siunaa meit´ ja auta.  Jälkimmäisessä Wächter opasti myös käyttämään samaa sävelmää eri teksteissä.  
172 Laulussa on kolme säkeistöä, san. A. Oksanen, säv. H. G. Nägeli.; nyk. säv. P. J. Hannikainen.  
173 Ks. luku 4.1. 
174 Runebergin virsikirjaehdotuksessa 1857, nro 321 Beware Gud, wårt fosterland. Sävelmänä oli virren Sun 
     haltuus, rakas Isäni -sävelmä. 
175 Wächter julkaisi vielä 1873 4. painoksen 34 Helppoa Laulua. 
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Vallassas on minun munaskuun´, Halun´, himon´, myös menon´ muut, 
Äitin´ kohdus´ minun ympärs´ peitit, Vahvan varjelukses näytit. 
Kiitän sen edest´ sinua toden, Ett´ ihmeellisest´ tehty olen. 

Wächterin laulukirjoja kritisoitiin Kansakoulu-lehdessä 1878: "Suomen kansa, jossa vielä elää 

kristillinen henki, tuntee harmilla ja murheella, kuinka heidän lapsensa oppivat koulussa sa-

moja rekivirsiä ja rakkauslauluja, joita irstaiset pojat ja tytöt kisoissaan laulavat."176  Joka 

tapauksessa Wächter laulukirjoillaan loi ja uudisti laulunopetuksen maassamme.  Hän ei erot-

tanut laulamista ja musiikin teoriaa toisistaan.  Laulunopetuksen tehtävä oli opettaa laulamaan 

nuoteista sekä korvakuulon mukaan.177  Wächter antoi myös tukensa virsikirjan uudistustyölle 

valitessaan koululaisille uusia virsiehdotuksia. 

2.3.2  Uno Cygnaeuksen vaikutus 

Uno Cygnaeus toi Suomeen ulkomaiselta opintomatkaltaan ajatuksen lastentarhoista.  Niinpä 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura toimitti 1871 Lastentarhan Lauluja (suomennos).  Se on 

tekstipainos, joka sisältää 52 laulua.  Ensimmäiset kolme ovat ”Alkajaislauluja” ja loput 

”Leikkilauluja” leikkiohjeiden kera.  Kustantajan mukaan sävelmät löytyivät Köhlerin Lasten-

tarhakirjasta (Die Bewegungespile des Kindergartens) sekä Wächterin Koulu-Laulujen 1. 

vihkosta (1869).178  Vielä tänä päivänäkin käytössä olevia lauluja ovat mm. Jänis istui maas-

sa, Kivi kätkeyypi, Arvaas kuinka peltomiesi sekä Nouskaa jo, lapsikullat!  Laulut eivät ole 

varsinaisesti hengellisiä, mutta sävy on tuon ajan opetuksen hengen mukainen. 

Alkajaislaulu  2 :    1. Kun silmän’ aamull’ auki saan, Mä luon ne taiwahasen päin. 
                                   Ja kiitän Luojaa suojastaan, Jonk’ yöllä antoi armossaan.. 
                              
                                2. Käteni liitän yhtehen  Ja kannan uhrin Luojallen.
                                   Rukous pienten lapsien  On Herrallen otollinen. 
                             
                                3. Suin kiitän suurta rakkautta,  Joll’  Isä meitä suojelee; 
                                   Teen sitten hywää huomenta  Wanhemmillen’ ja kaikille. 

Alkajaislaulu 3:      Me seisomme nyt ringissä, Ja kaikki oomme leikissä; 
                               :: Se antaa ruumiin reimautta, Ja mielen kaiken notkeutta:: 

                                                          
176 Kansakoulu-lehti 20 /1878, 156; myös Mustakallio 1986, 51.  
177 Pajamo 1976, 106. 
178 Lastentarhan Lauluja 1871, Esipuhe. 
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Laulukirjasta otettiin 1880 toinen painos.  Edellisten laulujen lisäksi sitä täydennettiin 28 

leikkilaululla, jolloin laulujen määräksi tuli 80.   

Kansanlaulut yleistyivät laulukirjoissa 1860-luvulla.  Niinpä kolmannessa kansakoulukokouk-

sessa Jyväskylässä 1875 todettiin mielihyvällä, että kouluissa opetetut maalliset laulut olivat 

hävittäneet kansan keskuudesta siveettömiä lauluja.  Todettiin myös, että iloiset kansanlaulut  

ja reippaat isänmaalliset laulut olivat tuoneet vaihtelua pelkän virsilaulun ja nuottiopin ope-

tukseen.  Kansakoululehdessä vuonna 1881 iloittiin siitä, että hengellisten laulujen laulattami-

sella oli karkotettu ”renttulauluja”.179

Pajamo on tutkimuksessaan (Pajamo 1976) esitellyt kymmenen eniten käytettyä laulua kou-

lussa.  Niiden joukossa on kolme hengellistä laulua: Lammas oon mä Jeesuksen, Täällä poh-

jantähden alla ja Lasten joululaulu.180

2.4  Laulukirjat ja -oppaat vuoden 1881 kansakoulun  malliohjesääntöjen jälkeen  

Kansakouluasetus (1866) ei siis määritellyt oppikursseja, vain oppiaineiden nimet.  Koulu-

toimen ylihallitus julkaisi 1881 mallikurssit.  Kouluille jäi edelleen vapaus opetuksen järjes-

tämiseen.  Opetus oli vieläkin opettajakeskeistä ja kaavamaista.  Musiikin osalta siinä mainit-

tiin: "Suurinta huomiota pantakoon laulun sanoihin, ja valittakoon ainoastaan sellaisia lauluja, 

jotka uskonnollisen, isänmaallisen ja runollisen sekä lapsille helposti käsitettävän ja miellyt-

tävän sisällön ja vastaavan muodon kautta todellakin soveltuvat tähän."181  Näin ollen tär-

keimmät kriteerit laulujen valinnoille olivat siveellisyys ja isänmaallisuus. 

Maassamme oli 1889 kansakouluja 1 010 ja niissä oppilaita yhteensä 65 000.182 Musiikkia ei 

mainittu vielä vuoden 1899 suunnitelmissa kansakoulujen oppi- ja lukukirjoja varten.  Oppi-

kirjojen laadinnassa oli tyydyttävä vain yleisiin periaatteisiin ja muistettava oppiaineen erityi-

nen merkitys kansan sivistykselle.183  Laulunopetus, jonka rinnalla teorianopetus kulki, käytti 

                                                          
179 Kansakoululehti 19 /1881, 146─150; Pajamo 1976, 10−15, 142. 
180 Pajamo 1976, 156.  
181 Pajamo 1976, 199. 
182 Topelius 1899 /1981, 401.  
183 Mustakallio 1986, 54. 
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monenlaisia pieniä lauluvihkosia.  Oppikirjakomitea pyrki vähentämään muistitiedon pänttä-

ystä.  Se kehotti keventämään opetussuunnitelmia rinnastusten avulla siten, että eri oppiainei-

den samaa aihetta sivuavat kohdat oli käsiteltävä yhdistellen tai samoihin aikoihin, esimerkik-

si laulu ja liikunta, laulu ja ympäristöoppi tai laulu ja uskonto.184  Kouluhallituksen kiertokir-

jeessä vuodelta 1912 ei ollut vieläkään mainintaa laulukirjoista muiden hyväksyttyjen oppikir-

jojen luettelossa.  Kansakoulua käytiin 30 viikkoa vuodessa, kuutena päivänä viikossa ja kes-

kimäärin viisi tuntia päivässä.  Laulunopetusta kuului jokaiselle luokka-asteelle 2−4 tuntia 

viikossa sekä mahdollisesti lisäksi kaikkien luokkien yhteislaulutunti.185  

Harmonista tuli 1800-luvun lopulla kansakoulun symboli.  Siitä tuli jopa kansakouluaatteen 

onnistumisen symboli.  Harmonin soittotaito antoi myös opettajalle paremman mahdollisuu-

den laulujen opettamiseen, ennen kaikkea moniäänisten laulujen.  Moniäänistä laulua pidettiin 

1800−1900-lukujen vaihteessa yhteislaulun korkeimpana tavoitteena.186    Harmonin soitolla 

oli myös ylevöittävä vaikutus maaseudun väestöön. Nimimerkki Juhlawieras kertoo Nurmes-

kylän koulun avajaisista 1880 Uudessa Suomettaressa: 

Kello 11 tullut suuri kansanpaljous sijoittelihe poikain koulusaliin ja muihin huoneisiin sekä pi-
halle kauppias H. Kaikkosen talossa lähellä kirkkoa, ja kello 11 ½ alkoi hywän amerikkalaisen 
harmonion suloiset säwelet sekä neli-ääninen wirren n:o 95 weisuu ilahuttaa läsnä olewaa kan-
saa.  Sen jälkeen w.t.kirkkoherra Pfaler nousi puhelawalle ja piti kauniin puheen nuorison opet-
tamisesta, joka puhe päättyi rukouksella Jumalan tykö. Sitten taas harmonion helinällä laulettiin 
mainitun wirren wiimeinen wärssy.187

  
Hämeenlinnan kiertokoulunopettajia valmistavan seminaarin (1890) perustaja ja johtaja Juho 

Heikki Tuhkanen alkoi 1894 toimittaa kristillis-siveellistä aikakauslehteä Koti ja Kiertokoulu.  

Lehden ensimmäisissä numeroissa annettiin runsaasti käytännön ohjeita laulunopetukseen.  

Tuhkanen katsoi laulun ”muodollisesti teroittavan lapsessa täsmällisyyttä, tarkkaavaisuutta ja 

halua tehtävien kunnolliseen suorittamiseen”.  Hän näki sen myös parantavan ja vahvistavan 

lapsen ääntä.  ”Aineellisella alueella” Tuhkanen totesi laulun tuovan käytännöllistä hyötyä ja 

huvia.  Hän piti laulua ja soittoa kasvatuksessa merkittävinä myös siksi, että niiden avulla 

uskottiin lapsen nuoren mielen taipuvan helläksi ja nöyräksi.188  Saman lehden kolmannessa 

numerossa Edw. Hämäläinen opetti mm.:  

                                                          
184 Kuikka et alii 1985,16−17, 53. 
185 Somerma 1971, 16─17, 53. 
186 Opettajien harmonin soittotaito mahdollisti myös sen, että he oman opetustyönsä ohessa pystyivät toimimaan  
      lukkareina. Halila 1949, 189; Pajamo 1976, 109─110; Mustakallio 1986, 52−53; Vainio 2005, 138. 
187 Martikainen 2001, 29. 
188 Koti ja kiertokoulu 1 /1894, 57; Laitakari 1988, 34. 
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Wirren säweltä weisatessa wedettäköön keuhkot niin wahwasti ilmaa täyteen, että aina jaos, eli 
sanojen mukaan säe fermaattiin asti woidaan uudistamattomalla hengityksellä weisata.  Jos  kui-
tenkin jostakin syystä täytyy ilmaa ottaa keuhkoihin ennen jaoksen loppua, on tarkoin  waa-
rinotettawa, että hengittäminen tapahtuu sanan loputtua ja aiwan nopeasti, jotta ei keskeytystä
weisaamisen kulussa synny.189  

Kaikilla oppilailla ei ollut ”luontoperäistä taipumusta” laulamiseen.  Hämäläinen kuitenkin 

kannusti: 

Warsinkin weisaaminen on huonompi korwaisellekin tärkeätä, sillä siitähän on hänelle iloa ja 
hyötyä elämässään; kun hän hartaustilaisuuksissa ja elämänsä eri tiloissa saapi wuodattaa sydä-
mensä helliä halauksia, toiweita ja kiitoksia Herralle.190

Laulukirjat ja -oppaat 

A. W. Carlsson oli tutkinut ja tarkkaillut koululaisten nuotinluvun oppimista ja huomannut 

sen vaikeaksi.  Hän totesi 1882 julkaisemansa kirjan Laulu-Oppi ynnä 20 2-äänistä laulua 

pantu numeronuotteihin kansakouluille alkulauseessa: ”Nuotit eivät ole yksinkertaisia merk-

kejä niin yksinkertaiselle aineelle kuin laulu.”  Niinpä Carlsson suositteli ”äännemerkitys-

tavaksi" numeroiden käyttämistä Cheve'n metodin191 mukaan.  Alkulauseessaan hän antoi 

myös ohjeita laulutunnin kulusta.  Tärkeätä oli aluksi laulaa duuriasteikkoa ylös- ja alaspäin, 

ennen kuin otettiin lauluvihkot esille.  Tunnin alusta käytettiin 20 minuuttia harjoitusten läpi-

käymiseen.  Seuraavat 10 minuuttia kirjoitettiin opettajan sanelun mukaan.  Jäljellä olevat 20 

minuuttia käytettiin koraalien ja laulujen laulamiseen.  Hän uskoi, että tällä tavalla kansakou-

lulaiset innostuisivat laulamaan myös koulun ulkopuolella.  ”Niin, silloin vasta sitä on opittu 

elämän eikä koulun vuoksi.”192

Johdanto-osassa Carlsson selvitti musiikkioppia.  Lopuksi oli tahti- ja lukuharjoituksia.  Hän 

oli sovittanut numerokirjoituksella jopa kolmiäänisesti 60 koraalia ja 20 laulua.  Ainoa hen-

gellinen laulu oli ”Aamulla”: Rauhass' olen maannut (Aamu armahainen -sävelmällä).  Esi-

merkkinä kolmiäänisestä laulusta (ruotsi ja suomi, 1. säe) on ”Lähteellä”:  

                                                          
189 Koti ja kiertokoulu 3 /1894, 40. 
190 Koti ja kiertokoulu 3/1894, 58. 
191 Ks. Rautiainen 2003, 47─48. 
192 Carlsson 1882, Alkulause. 
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1 = F    pp                                                                       Ehrström. 

1. ääni          |  5 | 5  . 5 | 3  . i | 5  . 5 | 3  . 3 | 3  2  3 | 4 . 5 | 3 . . |  .  0 || 

Jag sit-ter  käl-la   vid din rand och  ser   på  molnens tag,

2. ääni          |   3 | 3  . 3 | 3  . 3| 3 . 3 | 1  . 1 | 1 7  1 | 2  . 2 | 1 . . |  .  0 || 

   Suo   läh-de  kaunis,kat-se-len  Li- kel -  lä    wet-tä-  si, 

3. ääni          |   1 | 1  . 1 | 1  . 1 | 1  . 1| 1  .1 | 5  . 5 | 5  . 7 | 1 . . |  .  0  | 

                                                                                  

Abraham Pietikäinen (1848−1911) toimi Sortavalan seminaarin mallikoulun opettajana.193  

Hän käytti taitojaan oppikirjojen luomiseen.  Pietikäinen toimitti 1884 Runoja lapsille, luetta-

vaksi kotona ja koulussa.  Ensimmäisen vihkon esipuheessa hän kertoo:  

Tähän painokseen on lisätty uusia runokappaleita ja loppuun liitetty oudompien laulujen, sekä 
nuoremmille lapsillekin soweliampain wirsien säwelmät, merkittyinä numeronuoteilla, joiden 
käyttämisen, warsinkin sellaisten wirsikannelten awulla, joissa säwelet owat merkityt numeroil-
la, ei pitäisi olla warsin waikea nuottitiedettä tuntemattomallekaan.  Tämän wihon hinta on pysy-
tetty yhtä halpana kuin ensimmäisenäkin painoksena.  Koko yrityksen tarkoituksena onkin waan 
saada lewitetyksi kotona tai koulussa, eri kehkeymiskannalla olwille lapsille ja nuorukaisille, 
soweliasta runollista lukemista ja laulamista.  Tähdellä merkityille runoille löytyy nuotti eli sä-
welmä Hahlin, Wächterin, Hagfors’in y.m. laulu-wihkoista sekä tämän runowihkon lopussa.194

Pietikäinen toimitti kaiken kaikkiaan viisi vihkoa 1884–1891 välisenä aikana.  Ensimmäisen 

vihkon motto kuvaa kirjojen kokonaisperiaatetta: 

                                            Jumalaan usko meille on tärkein 
                        Joka toiwomme perustus on, 
                        Rakkaus kaikista kuitenkin suurin, 
                       Rakkaus ijäinen, loputon. 195                       

Runokirjassa ovat jo tulevat uudet virret Mä silmän’ luon ylös taiwaaseen ja Herra, kaikki 

ravitset.  Käyttöön tulleita lastenlauluja ovat mm. Lapsi olen laulavainen, Lammas oon ma

Jeesuksen, Koska meitä käsketään, Nyt on suwi suloinen, Nyt lapset pienet laulakaa (Lasten 

joululaulu), Herra, Luoja taiwasten sekä Täällä pohjan tähden alla.  Esimerkkinä kirjan lo-

pussa olevista numeronuoteista on virsi Enkel’ paimenill’ puhui sanoill’ näill’. 

                                                          
193 Pietikäinen oli Jyväskylästä valmistunut kansakoulunopettaja.  Hän oli suorittanut yliopistossa tutkintoja mm. 
     dogmatiikassa, kirkkohistoriassa, pedagogiikassa, didaktiikassa ja musiikissa. Vapaavuori 1995, 219; Rauti- 
     ainen 2003, 55. 
194 Pietikäinen 1884 Runoja lapsille, luettavaksi kotona ja koulussa.  Ensimmäisen vihkon esipuhe. Toinen  
     painos ilmestyi 1886. 
195 Kuivasmäki 1993, 137. 
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Vk 1701, nro 121, C-duurissa 

 2/4   ||  0 i | 7  6 | 7  5 | 6  7 |  i. | 0 i | i  5 | 5 3 | 5 4 | 3. | 

                                  Enkel’ paimenill’ puhui sanoill’ näill’: Sangen hyvän sanoman sanon teill’,

                                 0 3 | 6  6 | 5  7 | i  6  | 5. | 0 i | 7 6 | 5 3 | 4 2 | 1. ||  

                                          Ilon teill’ ihanan ilmoitan, Kuin Jumalalt’ julki teill’ suodaan. 

Anton Rikström (myöh. Valtavuo, 1850−1931)196 julkaisi kaiken kaikkiaan seitsemän eri-

laista lauluvihkoa ja -kirjaa.  Vuonna 1884 julkaistussa Kaksiäänisiä lauluja kansakouluille I 

on vain muutama hengellinen laulu.  Siitä löytyy kuitenkin ensimmäisen kerran iltarukous 

Levolle lasken, Luojani (nro 16) suomalaiseen kansansävelmään sovitettuna. Runo oli ilmes-

tynyt suomennettuna Varpunen-lehdessä 1860: 

Lewolle laskeun, Luojani, 
Ole armias suojani; 
Sijaltani jos en nousisi, 
Ota taiwaaseen tykösi.197

Vihkossa on suomennettuna myös Johannes Daniel Falkin ”Kolmen juhlan laulu” Oi sä rie-

muisa.198  Lasten iltarukous O Luojani, suo tulla (san. N. Järvinen) yleistyi pian koulukirjois-

sa. 

                                                          
196 Rikström valmistui kansakoulunopettajaksi Jyväskylästä 1874.  Hän toimi sekä kansakoulun- että laulunopet- 
      tajana Viipurissa ja lopuksi kansakouluntarkastajana vuoteen 1917 asti.  Rautiainen 2003, 57, 116. 
197  Lempiäinen et alii 1988, 186 (Vk 1986, nro 563). 
198  Falkin laulussa oli alun perin kolme säkeistöä, joista ensimmäisessä puhuttiin joulusta, toisessa pääsiäisestä 
      ja kolmannessa helluntaista. Myöhemmin saksalainen J. C. H. Holzschuher kirjoitti lauluun lisäsäkeistöjä  
      kustakin juhla-ajasta.  Vain joulusäkeistöt jäivät käyttöön ja yleistyivät koululaulukirjoissa. Pajamo 1982, 32. 



58

Vuosina 1882−1895 Rikström toimitti Kolmiäänisiä lauluja koulujen ja nuorison tarpeeksi. 

Mukana ovat tunnetut Meill on ruusu putkahtunna, Kellot kaikuu ja Hosianna. 

Rikström toimitti uuden kokoelman 2-äänisiä lauluja kouluja ja nuorisoa varten 1892 nimellä 

Kanteloinen.  Sen kuusi vihkoa (osaksi 2-äänisiä) sisältävät monta sataa laulua.  Ainoastaan 

viidennessä ja kuudennessa vihkossa on muutama hengellinen laulu, mm. ”Koulusta erotessa” 

Aiaksi nyt erotaan sekä Löytyy lähde hyvä ja En oo liian pieni.  Laulu Mun kanteleeni kau-

niimmin ilmestyi ensimmäisen kerran koululaisille tässä vihkossa.199  

Rikströmin Koulun Laulukirja vuodelta 1899 (Wiipurin kansakoulunopettajiston asettaman 

valiokunnan kanssa yksissä neuvoin toim. A. R) sisältää 142 ”metodillista harjoitusta”, joista 

43 koraalisävelmää ja 111 laulua.  Ensimmäisessä vihkossa ovat 1. ja 2. vuoden, toisessa vih-

kossa200 3. ja 4. vuoden oppimäärät.  Esimerkiksi ensimmäisen vihkon ensimmäiselle vuosi-

jaksolle on kahdeksan koraalisävelmää. Niillä voitiin laulaa yhteensä 24 tekstiä.201  Samassa 

vihkossa ovat myös seuraavat laulut: 

nro 10 Veisaa kiitosta: Aamu armahainen 202     
      11 Kanteleeni 
      12 Isällemme: Oi, Isä armas, Taivasten Herra             
      15 Suojelusenkeli: Maan korvessa kulkevi                    
      18 Käänny Herran puolehen 
      19 Joululaulu: Oi terve, terve tultuas                          

                                                          
199  Vrt. Haapalainen 2004, 175. 
200 Muutama vuosi sitten sain HYK:sta käsiini myös 2. vihkon, mutta vuonna 2008 sitä ei enää löytynyt, ei edes 
       mikrofilmillä. Asia jäi tarkistamatta.
201  Alleviivatun numeron teksti on kirjoitettuna kussakin ryhmässä 1-äänisen sävelmän alle: 282;  436, 441, 445;   
       21, 22, 31, 352;  4, 41, 62, 145;  115, 142;  152; 14, 360, 521;  231, 303, 416, 477, 299, 509. 
202 Laulussa on kuusi säkeistöä ja suomennoksen kertosäkeenä tuo Veisaa kiitosta.                                                                       
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Saman vihkon toinen vuosijakso sisältää yhdeksän sävelmää, joilla voitiin laulaa 37 virsiteks-

tiä.203  Hengellisiä lauluja siinä ovat mm. 

nro 25 Nuorten rukous:  Hallitse Herra sun hengelläs'
      31 Illan tultua:         Mä turvass' illan tullen
      32 Rukous:              Herra taivahan! Kuule huutoan'
      41 Joulu:                 Joulu, joulu tullut on                         
      43 Aamurukous koululla: Sinun pyhään nimeesi 204        
      46 Joululaulu:          Kun joulu valkeneepi
      53 Toivioretkellä:    Maa on niin kaunis
      63 = v 284:                 Mun silmän', käten' nostan               

Anton Valtavuo (Rikström) toimitti jälleen 1905/1908 Koulun laulukirjan, jonka ensimmäi-

nen vihko käsittää 1. ja 2. vuoden oppimäärän.  Siinä hän antaa ”Huomautuksia oppilaille”:  

1. Seiso suorana ja rinta vapaana 
2. Pidä pääsi suorana, ei kumarassa eikä liian pystyssä 
3. Suu soikiona, ei O vaan <>, ja niin paljon auki, että kaksi sormenpäätä mahtuu  

                                  hampaiden väliin (Rauhallinen katse!)  
4. Hengitä joutuin ja ääneti, ota keuhkoihisi mahdollisimman paljon ilmaa ja anna sen  

                                  hitaasti virrata ulos 
                           5.    Laula enimiten puolella, harvoin täydellä voimalla. 

Rikströmin laulukirjojen lauluvalikoimat edustavat selkeästi kansallista linjaa.  Se oli luonnol-

lista ja tarpeellistakin venäläistämispyrkimysten puristuksessa.  Niinpä 1800-luvun suomalai-

set laulusäveltäjät olivat saaneet Rikströmin kirjoihin runsaasti laulujaan.  Mukana oli myös

ulkomaisia, enimmäkseen saksalaisia, säveltäjänimiä, jotka nykypäivän ihmisille ovat täysin 

tuntemattomia.  Huomattavaa oli, että Rikström painotti virsien laulattamista jokaisella ”vuo-

rokurssilla”.205  Jo ensimmäisellä ja toisella vuosijaksolla laulettiin 19 koraalisävelmällä 63 

hyvinkin erilaista virsitekstiä.  Kirkkovuoden juhlapyhien lisäksi oli eniten psalmi- ja kiitos-

virsiä sekä aamu- ja iltavirsiä.  Valikoimaan sisältyi myös virsiä mm. osastoista Suuren kui-

vuuden ja märkyyden aikana, Valtiopäivävirsi, Sairaan virsi, Valmistautumisesta kuolemaan 

ja Iankaikkisesta elämästä.  Rikströmin pedagoginen näkemys on ollut kuitenkin aivan erilai-

nen kuin muilla opettajilla, sillä hänen virsivalinnoistaan vain muutama on samoja kuin liit-

teessä 2.206 Lasten laulukykyä ei myöskään huomioitu. 

                                                          
203  Numerot 38, 112, 113, 377; 141, 268, 283, 398;  336, 348, 401;  30, 77, 89, 105, 166, 457, 525;  331;    
      122, 250, 278, 409; 180, 298, 443;  57, 188;  329, 364, 368, 418;  43, 95, 452, 469;   362
204  Säv. Edv. Grieg. Laulu tuli myös NS:iin 1929, nro 274. 
205 Rautiainen 2003, 17, 57, 116. 
206 Ks. luku 4.4. 
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Mikko Havia (1858−1935) oli valmistunut kansakoulunopettajaksi Sortavalan seminaarista 

1884 ja päätynyt opettajaksi Helsinkiin.  Hänen kokoamassaan ja sovittamassaan kirjassa 

Lauluwihkonen, Etupäässä kansakoulujen tarpeeksi vuodelta 1890 on kolme osastoa.  En-

simmäisessä on musiikinteorian opetusta ja toisessa on 50 virttä.  Niiden sävelmät ovat tasa-

jakoisessa tahtilajissa.  Kolmannessa osastossa on kahdeksan kolmiäänistä, lähinnä isänmaal-

lista, laulua.  Viimeisenä on ainoa hengellinen laulu ”Rukous”: O Jumala, Herra maan ja 

taiwaan.  

P. J. Hannikaista (1854–1924) on kutsuttu Suomen koululaulun isäksi.207  Hän aloitti vuonna 

1892 laulukirjatuotantonsa 1-äänisiä lauluja sisältävällä vihkosella Pieni Lauluseppele I, wali-

koima kansakouluille.  Tässä ensimmäisessä kokoelmassa on 30 laulua, joista 9 virttä (7 sä-

velmää).208  O Herra nuoruuteni on vuoden 1871 virsikirjaehdotuksesta.  Muita hengellisiä 

lauluja on 4. 

  
Samana vuonna Hannikainen vielä valikoi Lauluseppeleen toiseen vihkoon 2-äänisiä lauluja.  

Sen 25 laulusta on 6 virttä.209  Viidestä hengellisestä laulusta (mm. Hannikaisen suom. Nyt 

riemuiten tänne) on yksi hengellissävyinen: ”Äidin laulu kehdon ääressä”.  Muuten laulujen 

aiheet liittyvät kesään, luontoon, kukkiin ja lintuihin.  Vielä samana vuonna ilmestyneeseen 

kolmanteen vihkoonsa Hannikainen sovitti 3-äänisiä lauluja.  Kahdestatoista laulusta kaksi 

ovat virsiä ja viisi hengellisiä lauluja.  Seuraavana vuonna 1893 Lauluseppele lisääntyi kah-

della vihkolla (IV–V). 

Hannikainen toimitti Sirkkunen-kokoelman seitsenosaisena vihkosarjana 1896−1921.210   

Lauluista osa on 2- ja 3-äänisinä sovituksina.  Lauluja on kaiken kaikkiaan 122, joista 43 hen-

gellisiä.  Virsikirjan virsiä ovat vain nro 21: Enkeli taivaan ja 100: Jumala, Herra taivaassa.  

HLV -kokoelman kanssa samoja lauluja on 10, mm. Oi kuningasten kuningas.  Muita hengel-

lisiä lauluja on 15 ja hengellissävyisiä 16.  Näissä vihkoissa on Hannikaisen kokonaan omia 

lauluja mm. Paimenen syyslaulu, Pikkuinen paimen, Mummin luona, Tuolta taivahasta, Joulu, 

joulu, armas aika ja Kautta tyynen, vienon yön.  Toisten runoihin hän sävelsi mm. seuraavat: 

                                                          
207 Hannikaisen elämäkerta lyhyesti Rautiainen 2003, 54─55; Vainio 2005. 
208 Vk 1886, nro 21 (joulu), 34 (uusi vuosi), 455 ja 457 (aamu), 466, 469:10, 470 ja 471 (ilta) sekä 472 (kesä). 
209 Vk 1886, nro 40 (loppiainen), 62 (pääsiäinen), 368 (kiitos), 410 (lapset), 452 (aamu), 468 (ilta).   
210 Hänen poikansa Ilmari Hannikainen julkaisi vihkot 8−10. 
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Hämäläisen laulu, Joulupukki, Pyhäaamun rauha, Maan korvessa kulkevi ja Herra, Luoja 

taivasten.

  
2. Taiwahan Sä tähtineen, Maan ja ilman täytehen 

  Ihmehiä kaikki loit, Kaikki lahjat meille soit. 
                  
 3. Sult'  on päiwän kirkkaus, Kukkasenkin kauneus, 
  Sulta ihmisjärki myös, Kaikki, Herra, on sun työs. 
               
 4. Suo siis, että woisimme Hywin käyttää kuntomme, 
  Työllemme suo siunaus, Toiwollemme tointumus!                                   A. Oksanen 
  
Sirkkusen ensimmäisessä vihkossa on myös ”Wanhan kanteleensoittajan laulu” Mun kante-

leeni kauniimmin,211 myöhemmissä vihkoissa Tiedän paikan armahan ja Kellot kaikuu.  

Säveltäessään Immi Hellénin kahdeksansäkeistöisen runon ”Enkeli ohjaa” Hannikainen 

muokkasi siitä kaksisäkeistöisen.212  

                                                          
211 Laulun alkuperää ovat tutkineet mm. Haapalainen 2004 ja Suokunnas 1982a, 66─67.  ? ? 
212 Alanko 1997, 137−138. 
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2. On pimeä korpi ja kivinen tie, Ja usein se käytäwä liukaskin lie. 
  Oi, pianhan lapsonen langeta wois, Jos käsi ei enkelin kädessä ois.213

Sirkkusen esipuheessa Hannikainen mainitsee, että vaikka virsisävelmiä oli vain muutama, 

niitä oli syytä opettaa enemmänkin.  Niitä oli nimenomaan käytettävä ”nuotitsemisharjoituk-

sina” kaavametodia opeteltaessa.  Yksiäänistä laulua oli harjoitettava niin kauan, ”kunnes 

oppilaat owat saawuttaneet sen warmuuden ja puhtauden, johon useampi-äänisen laulun me-

nestys ehdottomasti perustuu”.  Kyseisessä oppimateriaalissa oli lähemmäs sata Hannikaisen 

omaa lastenlaulua, jotka olivat musiikillisesti erittäin korkeatasoisia.  Sirkkusesta tuli niin 

suosittu oppikirjasarja, että sitä ennätettiin painaa runsaat 300 000 kpl.214  Oli luonnollista, 

että Hannikainen toimitti myös Musiikkiopin kansakouluja varten vuonna 1901.  Hän suosi 

Wegeliuksen kaavalaulua.215

Hannikainen omisti laulukirjansa Laulutoveri Uno Cygnaeuksen 100-vuotispäivän muistoksi 

Suomen kansakoulun lapsille 1901.  Hänen säveltämiensä kymmenen 3-äänisen laulun jou-

                                                          
213 Runo ilmestyi Immi Hellénin teoksessa Lasten runoja I 1898, 70−72. Runon sävelsivät myös mm.  
     A. Törnudd (Koulun laulukirja 1913, myös Halme−Paavolan Kansakoulun laulukirjassa 1946) ja  
     Olavi Ingman (Lasten laulu- ja leikkikirja 1942). 
214 Vainio 2004.
215 Ks. kaavalaulumetodista Rautiainen 2003, 51─52; Vainio 2005, 148─154. 
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kossa ilmestyi ensimmäisen kerran Topeliuksen tekstiin sävelletty ”Lasten rukous isänmaan 

puolesta” Ota, Herra, suojahas synnyinmaa.   

Musiikin lehtori P.J. Hannikainen ja Jyväskylän seminaarin oppilaskuoro seminaarin juhlasalissa 1910-luvulla. 
Kuva: Jyväskylän yliopiston museo. 

Sofia Lithénius (1847−1926) oli kansakoulunopettaja ja toimi laulunopettajana Helsingissä 

vuodesta 1887 lähtien.  Hän oli tuottelias lauluvihkojen tekijä, ja yleensä niissä oli valmiina 

kauniit säestykset.  Lithénius osaksi mukaili ja osaksi sävelsi itse laulut, jotka oli suunnattu 

etupäässä kansakouluja ja lastentarhoja varten.  Sanat olivat ruotsiksi ja suomeksi.216  

Lithéniuksen vuonna 1892 toimittamassa ensimmäisessä vihkossa Pieniä lauluja ja leikkejä

on 60 laulua.  Ensimmäisenä on runo Gud, som hafver barnen kär / Luoja, Isä lapsien ja sen

1-ääninen sävelmä ilman säveltäjämerkintää.217  Runo esiintyi nyt nähtävästi ensimmäisen 

kerran sävellettynä Suomessa.  Tämän lisäksi vihkossa on kuusi virttä vuoden 1886 virsikir-

                                                          
216 Pajamo & Tuppurainen 2004, 343. 
217 Ks. sävelmä s. 65. 
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jasta218 sekä kaksi hengellistä laulua.  Lithéniuksen Topeliuksen tekstiin säveltämä laulu Maa-

ilma on niin lavea esiintyi ensimmäisen kerran kaksisäkeistöisenä. 

2. Tiet on siinä mutkaiset, Pikku, pikku Lauri.  
Katso minkä valitset, Pikku, pikku Lauri! 

Lithénius toimitti toisen vihkon Yksi-, kaksi- ja kolmiäänisiä lauluja kouluja varten 1895.  

Siinä on 41 laulua, joista kuusi hengellistä.  Joululaulu Terwehtii jo meitä (säv. R. Norén) 

esiintyy myös Valistuksen Laulukirjassa 1909 (nro 133).  Laulussa No onkos tullut kesä on 

Lithéniuksen oma sävelmä.  Iltarukous Wäsyneenä wuoteellen otettiin pyhäkoululauluihin 

(Pkl 1912 ja 1917).   

Lithéniuksen sävelmä iltarukoukseen Lewolle lasken, Luojani219 esiintyi ensimmäisen kerran 

tässä vihkossa.

     

                                                          
218 Vk 1886: nro 21 (joulu), 177 (jum.palv.), 245 (Jumalan armo), 272 (Jumalan varjelus), 339 (kiitos) ja  
       410 (lapset). 
219 Yksisäkeistöinen, tuntemattoman kirjoittama, englanninkielinen lasten iltarukous on yleisesti ollut käytössä  
       1800-luvun alkupuolella ja luultavasti jo 1700-luvun lopulla Englannissa ja Amerikassa. Lithéniuksen sä- 
        velmä on mahdollisesti vuodelta 1860, kuitenkin viimeistään 1895. Lempiäinen et alii 1988, 186.  J. Länke- 
        län toimittamassa lukukirjassa 1866 se ilmestyi otsikolla Lasten iltarukous. Se oli Pyhäkoululauluissa  
        1912−1925, yleistyi koululaulukirjoissa, ja oli SK:ssa 1939, nro 574. Säkeistöt 2−3 ovat tuntemattoman  
        suomalaisen kirjoittamat 1930-luvulla.  Mahd. ensimmäinen esiintyminen kolmisäkeistöisenä sanoilla Ilta  
        on tullut, Luojani oli Pkl:ssa 1931, nro 153, nuottipainoksessa, mutta ei tekstipainoksissa. Seuraavan kerran  
        se esiintyi Pkl:issa 1953 ja Vk:ssa 1986, nro 563. Vrt. Lempiäinen et alii 1988, 186. 
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Ensimmäisen sanan synkooppirytminen muoto yleistyi koululaulukirjoihin.220  

Pkl:ssa 1931, nro 153, on seuraavanlainen suomennos:

Lithénius julkaisi laulukokoelman Pienokaisilleni 1895.  Laulut ovat hänelle tyypillisiä: ne 

ovat pääasiassa lyhyitä mutta monisäkeistöisiä.  Melodiat kipuavat kaksiviivaisen oktaavin 

alueelle.  Näistä hauskoista leikkilauluista ei monikaan enää ole käytössä.  Tässä vihkossa on 

nyt runon Gud som hafver barnen kär / Luoja, Isä lapsien säveltäjäksi merkitty Gertrud Wal-

ker ja laululla on 3-ääninen säestys.  Suomentaja on tuntematon.  
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Lithénius uurasti laulujen säveltämisen sekä mukailujen parissa.  Niistä muodostui vuonna 

1898 Uusia lauluja ja leikkejä kansakouluille ja lastentarhoille.  Vihkossa on 31 laulua, joista 

viimeisenä on jälleen iltarukous Luoja, Isä lapsien. 

Lauluja ja laululeikkejä sisältävän vihkon Leikkipirtti Lithénius järjesteli vuonna 1914.  Esi-

puheessa hän evästää: ”Nämä pienet laulut ja laululeikit tarjoan valmistavien koulujen, lasten-

tarhojen ja kotien käytettäviksi.”  Yhteensä 80 hauskan ja lyhyen laulun joukossa on kuusi 

hengellistä, joita ei ole näkynyt muissa kokoelmissa.  Iltarukoukseen Gud, som hafver barnen 

kär on muokattu uusi suomennos Herra, lasten ystävä.  Se vastaakin paremmin alkuperäistä 

tekstiä.  Melodia kulkee nyt neljäsosissa F-duurissa, tosin lopussa ken-sanalla sävel on lasket-

tu oktaavia alemmaksi.221

Ellen (Flora Helena) Nervander (1842−1936) oli vakuuttunut Dessirierin kaavametodin222

sopivuudesta koulun laulunopetukseen.  Opettajalta ja oppilailta vaadittiin sitkeää harjoittelua, 

mutta lopputulos oli kannustava: ”mikäli mahdollista vähäisillä teoreettisilla pohjaperustuksil-

la saavutettaisiin varmuutta äänteentapaamisessa”.  Näin hän kirjoittaa vuonna 1896 esipu-

heessa kirjassaan Lauluoppi Kansakoulua varten siihen liitetyillä koraaleilla ja lauluilla kurs-

siin kuuluvissa äänilajeissa sekä kokoelma Vanhoja ja Uusia Lauluja kotimaisilta säveltäjiltä 

ja runoilijoilta julaissut E. N. laulunopettaja Hgin ylemmässä kansakoulussa tyttöjä varten,

suom. E. Lampén.   

                                                                                                                                                                                    
220 Mm. Lahtinen−Lampén 1927, nro 249. 
221 Ks. myös Nervanderin sävelmä seuraavalla sivulla. 
222 Rautiainen 2003, 51. 
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Lauluvalikoimaan Nervander kiinnitti erityistä huomiota.  Suomalaisia, kansanlauluja tai eri 

säveltäjien säveltämiä, on puolet 55 laulusta, niistä vain muutama hengellinen, mukana ennes-

tään tuttu Pikku Lauri.  Laulut ovat 2- tai 3-äänisiä sovituksia.  Kirjan alussa on erikseen 30 

yksiäänistä koraalia ryhmiteltynä sävellajeittain.223  Ne ovat tasaisesti virsikirjan eri osastois-

ta.  

Laulukirja Sinikello vuodelta 1896 sisältää koraaleja ja lauluja C-, G- ja F-duurissa sekä nii-

den rinnakkaissävellajeissa eli sävellajeissa, joissa on vähän etumerkkejä.  Ne ovat kotimais-

ten runoilijoiden ja säveltäjien 3-äänisiä sovituksia.224

Nervander, kuten moni muukin, toimitti kirjojaan kaksikielisinä.  Aika oli haasteellinen lau-

luntekijöille.  Niinpä tässä pelkästään ruotsinkielisessä vihkossa Lätta sånger i C-dur vuodelta 

1904 on hänen omia sävelmiään moniin jo käytössä oleviin lauluihin.  Mainitsen tämän vih-

kon vain siksi, että siinä on Nervanderin oma sävelmä runoon Gud, som haver barnen kär. 

Anna Sarlin (1862−1933) oli aikansa merkittävimpiä musiikinopettajapersoonallisuuksia.225

Sarlinin toimittama Joululauluja (1898) käsittää kolme vihkoa jouluvirsiä ja -lauluja.  Myös

vuonna 1911 julkaistu Lasten laulukirja (koulun ensimmäiselle asteelle) sisältää sekä virsiä 

että lauluja.  Koulujen laululipas (1913) on yhtenäinen, pedagogisesti järjestetty laulukokoel-

ma (kaksi vihkoa) oppi- ja kansakouluille sisältäen hengellisiä lauluja.  Sen toimitti Suomen 

yleisen lauluopettajakokouksen (1909) asettama toimikunta, johon kuuluivat Ilmari Krohn, 

Anna Sarlin, Edv. Hedman ja Otto Andersson.  

                                                          
223 Ks. liite 2. 
224 Tosin tekijä sai HYK:sta tutkittavaksi vasta 2. painoksen vuodelta 1912. 
225 Sarlin opetti vuodesta 1883 lähtien Helsingin kansakouluissa ohjaten samalla auskultantteja eli tulevia musii-   
     kinopettajia. Pajamo 1999,15; Rautiainen 2003, 69. 
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Mikael Nyberg (1871–1940) suoritti päätyönsä seminaarien musiikin lehtorina.226  Tuona 

aikana hän kehitti koulujen laulunopetusta käyttäen ns. Anjou-Nybergin kaavalaulumeto-

dia227.  Lisäksi Nyberg oli monipuolinen säveltäjä; hän sävelsi ja muokkasi koululauluja, mut-

ta ennen kaikkea hengellisiä lauluja.  Nyberg teki uskomattoman suuren työn uurastaessaan 

ensimmäisten Hengelliset Laulut ja Virret -kokoelmien sekä Pyhäkoulu-Laulukirjojen parissa 

1900-luvun alussa.228  Hänen ensimmäinen päätyönsä oli Oppilaan laulukirja (1900).  Sen 

sisällys oli jaettu neljään vuosijaksoon.  Nybergin metodin mukaan ”aliluokilla” harjoitellaan 

lauluja korvakuulolta ja kolmannelta luokalta lähtien aloitetaan laulunopetus opettelemalla 

ensin nuotit.  Kirja on järjestetty kaavalaulumetodin mukaan.  Ensimmäinen vihko ilmestyi 

1900 ja 2.−4. vihkot 1901.  Jokaisessa on 25 laulua ja kymmenkunta virttä.229  Kolmannesta 

painoksesta (1905) lähtien on oppimäärä järjestetty uudestaan niin, että laulut ovat nyt rin-

nakkaissävellajeittain: yhtä monta duuri- ja mollisävellajia.  Jokainen vihko on oma kokonai-

suutensa sisältäen myös teoriaosan. 

2. lauluvihko,  nro 3: ”Jumalalle kiitos!” 

__    __ 
do   do  sol   mi   fa    la  sol     fa    sol   do    mi     re    do      si     do 
Ken on luo – nut  si – ni  tai – vaan, vi – her – jäi – sen  met – sän  ken?  
__   __ 
do   do  sol    mi  fa     la   sol   fa     si      la    sol   fa  mi     re     mi   
Ken on suo – nut kau – ne - u – den  kuk – ka – sil – le niit – ty – jen? 

                            __      __                                              __      __ 
sol   sol   la   si    do      re si      sol     sol   sol   la   si   do      re   si      sol 
Ju – ma – la  on  kaik – ki  luo – nut,   Ju – ma –la  on  kaik – ki  suo – nut, 
__  __ 
do  do    sol  mi    fa     la  sol    fa    sol       do   mi  re  do     si     do 
I  - loks  ih – mi – sil – le  tuo – nut, Niin – kuin  i – sä  lap – sel – leen. 

                                                          
226  Rauman seminaarissa 1896−98 ja Sortavalassa 1898−1917. Rautiainen 2003, 55. 
227 Jokaisella asteikon sävelellä on oma 2─6 sävelen pituinen melodia-aihe eli oma kaava.  Kaavat alkavat kus- 
      takin asteikon sävelestä ja päättyvät aina toonikaan.  Wegeliuksen kaavalaulumetodissa perussävel on kai- 
      kissa sävellajeissa do. Anjou-Nybergin metodissa oli uutta se, että duurisävelasteikon sävelten nimiä voitiin  
      käyttää rinnakkaismolliasteikossa niin, että duuri alkoi do:sta ja molli la:sta.  Rautiainen 2003, 51─52,   
      58─59. 
228 Ks. luku 3.2.4−3.2.5; Rautiainen 2003, 55. 
229 Ks. liite 2. 
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Harjoitustehtävät ovat koraalimaisia, ja niihin on liitetty hengelliset sanat.                            

Opettajan Laulukirja painettiin vuonna 1902.  Nyberg oli tehnyt suuren työn kootessaan tähän 

20 eri laulukirjasta yhteensä 698 laulua.  Laulut on ryhmitelty lähinnä rytmisten piirteiden 

mukaan.  Jokaisen laulun kohdalla on kerrottu sävelala, nuottiarvot, tahtilaji, sävellaji sekä 

alkuperäinen laulukirja.  Johdannossa Nyberg tähdentää laulunopetuksen tarkoitusta kansa-

koulussa: 

     a) kehittää niitä lahjoja, mitkä Jumala lapsille on antanut korvakuuloon ja lauluääneen  
         nähden; 
     b) kasvattaa ja virkistää oppilaita ja 
     c) tehdä heille mahdolliseksi koulusta päästyänsä omin päin käyttää nuottikirjoitusta. 

Kirjan alkulauseessa Nyberg opastaa: "Virsiä tulee opettaa laulujen ohella, ja on sen tähden 

Opettajan laulukirjassa erityisesti osoitettu, mitkä virret kullakin edistysasteella sopivat har-

joitettaviksi."  Kirjassa on luettelo niistä virsistä, joita voitiin käyttää musiikin teorian ja sä-

veltapailun opetuksessa.  Virsitekstejä on kaiken kaikkiaan 367.  Sävelmät olivat hänen mu-

kaansa vuonna 1902 ilmestyneestä koraalivirsikirjasta.230

Nybergin kokonaan omia lauluja ovat Ken on luonut sinitaivaan, Kallis Isä taivahan ja Tuolla 

keinuu pieni pursi 231.   

                                                          
230 Ks. liitteet 1 ja 2. 
231 Laulu on kopioitu 3. vihkosta, nro 22, 5. painos 1911.  Siinä sävelmä oli ”A. Maimer’in mukaan”. Sama mer- 
      kintä oli myös NS:ssa 1929, nro 201 ja vielä 1938HLV:ssä, nro 178.  Sävelmä on kuitenkin Nybergin oma. 
      HLV:issa 1921 ja monissa koululaulukirjoissa laulu oli otsikoitu ”Genesaretin järvellä”. 
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Nyberg on laatinut sävelmän Immi Hellénin runoihin lauluissa Jos koti oisi köyhäkin ja Mä 

olen niin pienoinen.  Laulun Rakastaako Jeesus meitä? tekijä on salaperäinen e-o-s.  Tässä 

laulukirjassa esiintyneistä lauluista otettiin seuraaviin pyhäkoululaulukokoelmiin mm. Nyber-

gin omat laulutekstit Jeesus, joka lapsillekin, Mieli pysyy virkeänä, ja Vaikk' olen pieni, heik-

kokin.

Kaiken muun työn ohella Nyberg julkaisi 1904 opettajille oppaan Kansakoulun laulunopetus.  

Siinä hän antaa luokkakohtaiset ohjeet laulunopetuksen järjestämisestä niin kaupunki- kuin 

maalaiskansakouluissa.  Jokaisella luokka-asteella tuli laulaa 16 laulua.  Tässä Nyberg sanalla 

”laulu” tarkoitti aina myös virsiä. 

Nyberg oli yksi aikansa merkittävimpiä hengellisten laulujen ja lastenlaulujen säveltäjiä.  Las-

tenlauluja yksistään oli jo toistasataa.  Niissä Nyberg osoitti topeliaanista lapsen maailman 

ymmärtämistä ja varmaa säveltäjänvaistoa.232  Seminaarin laulunopettajan tehtävän ohessa 

hän oli tiiviisti mukana mm. HLV- ja pyhäkoululaulukokoelmien toimitustyössä 1800–1900-

lukujen vaihteessa.  HLV-kokoelman (1938) 625 laulusta oli hänen sävelmiään peräti 74.  

Vuoden 1902 Pyhäkoululauluista oli 67 Nybergin laulua.233

Nyberg ehti Ilmari Krohnin kanssa toimittaa myös Virsisävelmistön kirkkoa ja koulua varten

1917.234 Hänen mukaansa virsikirja kuului kirkkoon: virsi on aina virsi.  Mutta Nyberg ym-

märsi, että hengellisiä lauluja tarvitaan koulussakin maallisten laulujen vastapainoksi.235   

                                                          
232 Kasurinen 1968,202.  
233 Ks. yhteiset laulut taulukosta 1 (liite 1).  
234 Ks. luku 4.3. 
235 Kasurinen 1968, 202. 
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Kansakoulunopettaja J. N. Vainio236 (1875−1948) oli järjestänyt vuonna 1909 julkaisemansa 

Valistuksen Laulukirjan Koulujen ja nuorison tarpeeksi edellä mainitun anjoulaisen meto-

din237 mukaan: rinnakkaissävellajit laulettiin kaavanimiä muuttamatta.  Hän ehdotti kuitenkin, 

että metodia käytettäisiin vain helpompiin lauluihin ja harrastettaisiin enemmän korvakuulo-

laulua.  Lauluvalikoima oli laaja, peräti 223 laulua, koska Vainio toivoi oppilaiden käyttävän 

tätä kirjaa koulunsa lopettamisen jälkeenkin erilaisissa iltamissa ja kokouksissa.238 Hän toi-

mitti siihen säestyskirjan 1913. 

Vainion lauluvalikoima on monipuolinen: yli puolet lauluista on jo suomalaisia.  Tuon ajan 

”nykysäveltäjiä” olivat Karl Collan, Otto Kotilainen, Gabriel Linsén, Erkki Melartin, Oskar 

Merikanto ja Jean Sibelius, ja heiltä on runsaasti isänmaallisia ja kansallisia, jo kuorolauluina 

tutuksi tulleita lauluja.  Isänmaan virressä Oi Herra, siunaa Suomen kansa on tässä kirjassa 

Heikki Klemetin sävelmä.  Virsikirjasta on otettu 11 virttä.  HLV-kokoelman kanssa yhteisiä 

on 15 (mm. Oi kuningasten kuningas, Soi kiitokseksi Luojan ja Totuuden Henki).  Muita hen-

gellisiä lauluja oli 18.  Niistä viisi tuli seuraaviin pyhäkoululaulukokoelmiin: Kellot kaikuu

(Pkl 1945), Maan korvessa kulkevi (Pkl 1925), Me kainoja ollaan (Pkl 1953), Mun kanteleeni 

kauniimmin (Pkl 1945) ja Oi Luojani, suo tulla (Pkl 1953).  Vainion kirjan lauluista on 20 % 

hengellisiä lauluja ja virsiä.   

Vainio käytti omien laulujensa tekijätunnuksena nimikirjaimia J. N. W.239  Hänen laulukirjan-

sa 15. painoksessa 1920 sävelmän tekijäksi on merkitty J. Vainio.  Tähän painokseen on lisät-

ty mm. eri maiden kansallis- sekä kansanlauluja ja omia maakuntalaulujamme.  Lauluja on 

kaiken kaikkiaan 260.240  Nuottiopin jälkeen osin 2-ääniset laulut on ryhmitelty sävellajeit-

tain.  Hän suositteli, että ensimmäisellä vuorokurssilla opeteltaisiin ylennysmerkit ja toisella 

alennusmerkit.  Vainio oli miettinyt myös eri luokka-asteille sopivat virret.  Ne hän järjesti 

                                                          
236 Johannes Natanael Vainio valmistui kansakoulunopettajaksi Sortavalan seminaarista 1899 ja laulunopettajak- 
      si 1904. Hän toimi pitkään opettajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana Porissa. Heikari & Sandelin 1933,  
      664─665. 
237 Rautiainen 2003, 58─59. 
238 Vainio: Valistuksen laulukirja 1909, Alkulause. 
239 Esim. lauluissa Kevät, Iso-isän neuvo ja Koivulleni.
240 Vainiolta ovat mm. Juho Laineen sanoituksiin Leppäkerttu, Satakunnan laulu ja Partiolaismarssi.   
     Ensimmäisen kerran esiintyivät myös herttaiset laulut Kissimirri (san. Anni Kiikonen), Mirri sairastaa  
     (san. Samuli S.) sekä Mammanpojan laulu (san. Vilkku Joukahainen).  
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helpommasta vaikeampaan ja rinnasti uskonnonopetukseen.  Virsiä on yhteensä 50.241 Varsi-

naisen laulukirjan puolella hengellisten laulujen osuus on 25 % kokonaismäärästä.  

Vainio julkaisi myös teoksen Lyhyt nuottioppi, Ylipainos Valistuksen laulukirjasta (1916).  

Sen alussa hän kuvailee ”mies-, nais- ja lasten ääniä” seuraavasti:  

Lapsilla, etenkin pojilla alkaa äänenmurros tuossa 13−15 ikävuoden vaiheilla.  
Se ilmenee äänen käheytenä ja laulaminen on melkein mahdoton.  Äänenmurros  
kestää n. vuosikauden ja ehkä kauemminkin.  Paras on olla sillä ajalla laulamatta.  Äänenmurros 
muodostaa pojan äänestä miesäänen ja tytön äänestä naisäänen.242

Kirjan Lauluja pienokaisille, Kotien ja alkeiskoulujen tarpeeksi (1921) alkulauseessa Vainio 

toteaa: ”Laulu ja leikki on lasten työ.  Laulaen ja leikkien on pienokaisillemme elämän aak-

kosia opetettava.” Kirjan 112 laulua on ryhmitelty vuodenaikojen mukaan: syksy, joulu, talvi, 

kevät ja kesä.  Jokaisessa ryhmässä on muutama hengellinen laulu, joita on yhteensä 14.  En-

simmäisenä on Vainion oma sävelmä Hilja Haahden runoon Tule luokseni, Herra Jeesus.  

Kirjan lopussa on viisi virsisuositusta: Herra, joka sanassasi (Vk 1886, nro 143), Taivaat 

julki julistavat (333), Ylistys olkoon sinulle (436), Aurinko armas valollansa (443)ja Jo joutui 

armas aika (472).  

Valistuksen laulukirjojen virsivalinnoissa viitattiin siis käytössä olevaan virsikirjaan.  Kansa-

koulunopettaja Alpo Noponen (1862−1927) oli toimittanut jo vuonna 1906 Valistuksen Luku-

kirjan ylemmän kansakoulun 1. ja 2. lukuvuotta varten.  Lukemistosta puolet oli runoja, mm. 

Huokaus työtä aljettaessa, Enkeli ohjaa, Kellot kaikuu, Mä olen niin pienoinen ja Lasten jou-

lulaulu. Lukukirjassa painotettiin edelleen: ”Ole koulussa kuin kirkossa: hiljainen ja harras ja 

rukoile, että Jumala antaisi sinulle nöyrän ja ymmärtäväisen mielen viisautta kätkemään, sillä 

Herran pelko on viisauden alku ja koulu on viisauden istutusmaa!”243

Noponen oli uudelleen muokannut joitakin runoja.  Esimerkiksi ”Lasten virren” hän suomensi 

näin:  

                                                          
241 Ks. liite 2.  
242 Vainion Lyhyt nuottioppi, Ylipainos Valistuksen laulukirjasta 1916, 11; kirjasta ilmestyi useita laajennettuja  
      painoksia 1921−1942. 
243 Suni 2005, 79 
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1. Mä silmät luon ylös taiwaallen,                                    4. Mä taimi olen sun tarhassas 
      wien käden kättäni wasten.                                                 ja warten taiwasta luotu, 
      Sun puolees nousewat aatoksen’,                                      mun kaswaa hellässä hoidossas 
      oi, Herra, ystäwä lasten.                                                    on synnyinhetkestä suotu. 

2. Ah, riemuiten sua kiitän mä                                          5. Mun yllän’, Isäni ylhäinen,
      niin sydämellä kuin suulla,                                                siis kätes kaitsewa kanna, 
      mua seuraa silmäsi lempeä,                                               ja waltakuntasi ijäinen, 
      sa tahdot huutoni kuulla.                                                   sen autuus saada mun  anna! 

3. Oi, Isä, onneni kaunoinen 
    on suuren armosi suomaa. 
    Kuin paljon teet minun parhaaksen’, 
     ei lausu kielen’, en huomaa.                             

        Sisäkuva 1900-luvun alusta Högforsin tehtaan kansakoulusta Karkkilassa. Luokan seinällä olevassa taulus- 
        sa lukee: ”Jumalan pelko on viisauden alku”.  Kuva: Karkkilan ruukkimuseon kokoelmat.  

Aksel Törnudd (1874−1923) kertoo 1913 ilmestyneen kirjansa Koulun laulukirja ja Kansa-

koulun lauluoppi alkulauseessa pääperiaatteensa: suomalainen kansanlaulu on koululaisille 

tärkein musiikillisen opin herättäjä.  Niinpä sävelmät olivat melkein yksinomaan niitä ja eri-

tyisesti vähemmän tunnettuja.  ”Lahjattomia” oppilaita varten hän työsti itse ”alkeislauluja”, 
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joiden sanat hän oli koonnut koulujen lukukirjoista sekä etevimpien runoilijoittemme runo-

teoksista.  Törnuddin mielestä kansanlaulujen sanat harvoin soveltuvat koululauluihin.   

Laulukirjassa on 312 laulua.  Teoriaa on vain lyhyesti mainittu.  Ensimmäiset harjoitukset 

ovat C-duurissa.  Törnuddin omat harjoitussävelmät tuntuvat oudoilta esim. tutuissa lauluissa: 

Joulupuu on rakennettu, Jonk' on turva Jumalassa, En oo liian pieni, Jos koti oisi köyhäkin, 

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, Sä tunnut niin tutulta mulle, Kellot kaikuu, Olen Luojani 

pikku varpunen ja Ken on luonut sinitaivaan.  Törnuddin sävelmät kulkevat asteittain, melko 

kaavamaisesti pienten intervallihyppyjen kera.  Osastossa Uskonto on 25 laulua, joihin ei kuu-

lu virsiä.  Opettajan tuli valita oppijaksosta kirkkovuoden juhliin sopivia lauluja ja virsiä. 

Törnudd oli tuotteliain seminaariemme musiikinlehtoreista.  Hän julkaisi lähes joka vuosi 

(1904−1921) vähintään yhden musiikin oppikirjan tai musiikin alaan liittyvän kirjan.244  Lau-

lun opetus-opissa (1907) Törnudd mainitsee: "Kansakoulun musiikissa on oltava virsiä, kan-

sanlauluja ja sellaisia yksityisten säveltämiä, joilla on kansanomainen luonne ja sävy.”  ”Yle-

vöittämissoittimiksi” hän luettelee harmonin, pianon, kanteleen ja kitaran.  "Kuka kitaralla 

osaa hyvin säestää, hän sitä käyttäköön, sillä se on erittäin sopiva säestin lasten hiljaiselle 

laululle."245

Hämeenlinnan alakansakouluseminaarin laulun- ja soitonlehtori Juho Nestori Lahtinen

(1881−1935) ja saman seminaarin opettaja Siiri Lampén (1873−1947) toimittivat yhdessä 

Alakansakoulun Laulu- ja Laululeikkikirjan 1927.  Sen 247 laulua oli ryhmitelty 11 aihepiirin 

mukaan.  Kirjassa on paljon lauluja, joita ei esiinny kenenkään muun kirjassa.  Hengellisiä 

lauluja on 55 (viidennes) ja muutamia hengellissävyisiä muissa osastoissa.  Tavallisten sä-

velmien246 lisäksi on Lahtisen omia sävelmiä mm. Aamurukous247, Joululaulu, Jouluyönä, 

Jumala suojelee, Kärsivä Jeesus (san. Siiri L.) ja Lapsen rukous.

                                                          
244 Törnudd valittiin 1919 maamme ensimmäiseksi laulunopetuksen tarkastajaksi kouluhallitukseen. 
     Ks. Törnuddin elämäkerta. Rautiainen 2003, 84−90. 
245 Törnudd 1907, 7. 
246 Ks. liite 2.   
247 Aamurukous: Kanssain ole, Jeesus, päivä tämäkin on HLV:ssä 1938 Elin v. Pfalerin sävelmällä. 
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2.5  Uskonnon- ja musiikinopetuksen muutos uudessa koulujärjestyksessä 1923 

Kansakoulu oli kehittynyt hämmästyttävän nopeasti sivistyneistön myötämielisen asenteen 

ansiosta.  Erityisesti papisto oli tehnyt suuriarvoista työtä kansakoulun yleistämiseksi, sillä 

kansan sivistäminenhän kavensi säätyjen välistä eroa.  Vaikka yhteiskunta oli edelleen maata-

lousvaltainen, alkoivat teollisuus ja kaupungistuminen orastaa 1800-luvun lopulla.  Nämä 

sekä muut yhteiskunnalliset muutokset näkyivät koulukirjojen sisällössä ja kuvituksessa.248

Viipurin läänin Pyhäjärven seurakunnan (rov. Calonius) selonteossa 1890-luvulta kerrotaan:  

Kristinopin taidosta seurakunnassa pidetään huolta kotoaopetuksen, kiertokouluin, pyhäkouluin, 
kansakouluin, rippikoulun ynnä kylälukusten kautta. Vanhemmat opastavat lapsiansa kodissa 
pääasiallisesti vain sisäluvussa ja kristinopin alkeissa. Luetun sanan käsittämiseen ohjaaminen 
sitä vastoin jääpi useimmissa tapauksissa hyvin vähään, koska vanhemmat itsekin näyttävät vail-
linaisesti  luettua käsittävän. Kiertokouluja on toiminnassa kaksi. Oppiaineena niissä ovat olleet 
sisäluku, raamatunhistoria, katekismus, virrenveisuu ja kirjoitus. Pyhäkouluja on olemassa joka 
kyläkunnassa tai ainakin jokaisessa lukukinkerissä, ja on opettajina näissä henkilöitä, miehiä ja 
naisia, jotka kyläkunnissa ovat vapaaehtoisesti antautuneet. Harjoituskokouksia opettajien kans-
sa on pidetty jumalanpalveluksen päätyttyä pyhäpäivinä kunnantuvalla kerran kuukaudessa tai 
joka toinen kuukausi kuin myöskin tarkastettu  kouluja..... Muuten on papiston ja opettajiston 
väli hyvä ja papisto valvoo uskonnon opetusta kouluissa...... Kansan tavat ovat vielä enimmäk-
seen yksinkertaisia ja ulkonainen siisteys kohoamaan päin, osaltaan kansakoulujen vaikutukses-
ta. Raittius, työteliäisyys ja lainkuuliaisuus ovat ainakin ulkonaisesti päättäen tyydyttävällä kan-
nalla.249

  

Vuosisadan vaihteessa koulun uskonnonopetusta jouduttiin arvioimaan uudelleen.  Yhteis-

kunnalliset muutokset, kaupungistuminen, teollistuminen ja maailmankatsomuksellinen mur-

ros sekä osittain niin pedagogiikassa kuin teologian piirissä tapahtuneet muutokset heijastui-

vat siihen.  Agraarikulttuurille ominaiset piirteet väistyivät yleiskulttuurin piirteiden tieltä.  

Kansalaissodan jälkeinen ilmapiiri korosti yhteisen edun ja isänmaallisuuden aatetta.  Koulul-

la nähtiin olevan enemmänkin sosiaalipoliittinen merkitys.  Kodin ja koulun suhde nähtiin 

myös muuttuneen.  Kotikasvatus todettiin melkoisessa määrin laiminlyödyksi.  Opettajat oli-

vat harmissaan siitä, että ”koti repi rikki sen, mitä koulu koetti rakentaa”.  Näin vasta nyt 

epäiltiin kotien kasvatuksen laatua.  Toisaalta vanhemmat odottivat koulun hoitavan lasten 

kasvatuksen.  Tätä yhteistyötä selventämään perustettiin vuonna 1908 Kotikasvatusyhdis-

tys.250  

                                                                                                                                                                                    

248 Lindström 2001, 52─59. 
249 Hinkkanen 2007,79. 
250 Halila 1949, 49. 
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Kirkollisten alkukoulujen asema säilyi pääpiirteissään ennallaan vuosisadanvaihteen jälkeen-

kin siitä huolimatta, että monet katsoivat myös kansakouluun valmistavan alkuopetuksen kuu-

luvan periaatteessa kuntien toimialaan.  Vielä 1920-luvulla oli jokaisessa seurakunnassa kes-

kimäärin vähintään kaksi kiertokoulua ja Turun hiippakunnassa joukko kiinteitä kirkollisia 

lastenkouluja.  Näin lähes 40 % kaikista kouluikäisistä lapsista osallistui vuosisadan ensi vuo-

sikymmeninä kirkolliseen alkuopetukseen.  Varsinaista kansakoulua kävi n. 63 % kouluikäi-

sistä lapsista.251  

Lasten kristillistä kasvatusta seurattiin erityiseen lukuseteliin tehdyin merkinnöin.  Seurantaan 

annettiin ohjeet ja oppimisen arviointiperusteet: ”Lastenkoulu- ja kinkeritodistukset seuraavat 

toisiansa, jotta voidaan kinkerissä lasten koulunkäyntiä vuosittain tarkastaa.  Edelliseen panee 

lukumerkit vähän ennen kinkerinpitoa kiertokoulunopettaja, jälkimmäiseen luettaja kinkeris-

sä.”  Lastenkoulu-todistus sisälsi arvosanat mm. seuraavista asioista: ”tavutus, kuorolaulu, 

luetun käsittäminen, Raamatun historia, luterilainen vähäkatekismus, kirjoitus, veisuu, käytös, 

tarttuvaisuus ja poissaolot”.  Kinkeritodistuksessa olivat arvosanat kuorolaulusta, raamatun-

historiasta, vähäkatekismuksen tuntemuksesta ja kristinopista.  Lukuseteliin tehtiin arvostelu-

merkinnät lapsuus- ja nuoruusvuosien aikana kymmenen vuoden ajalta.  Viimeisen arvioinnin 

suoritti pappi.252  

Oppivelvollisuuslaki säädettiin vuonna 1921.  Kirkollisen oppivelvollisuuden tilalle tuli yh-

teiskunnallinen oppivelvollisuus.  Kansakoulun järjestysmuoto määriteltiin.  Kunnallinen ala-

koulu tuli pakolliseksi.  Tämä merkitsi kirkollisen kiertokoulujärjestelmän vähittäistä purka-

mista vuoteen 1937 mennessä, mikä toisaalta vapautti kirkon voimavaroja kamppailuun tun-

nustuksellisen uskonnonopetuksen säilyttämisen puolesta.253  

Uskonnonvapaudesta ja tunnustuksettomasta uskonnonopetuksesta keskusteltiin 1900-luvun 

alkukymmeninä.  Sosiaalidemokraattinen puolue esitti 1903 uskonnonopetuksen lopettamista 

kouluissa.  Uskonnonvapauslaki (1923) päätti lopullisesti sen kasvatusjärjestelmän, joka oli 

perustunut kirkolliseen kansanopetukseen.254  Uskonnonopetuksen asema ratkesi lopulta kan-

                                                          
251 Murtorinne 1995, 91−92; Lindström 2001, 78─80. 
252 Hinkkanen 2007, 105. 
253 Murtorinne 1995, 91−93, 208−209; Lindström 2001, 88−89. 
254 Seppälä 1988, 52.  
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sakoulun järjestysmuodon perusteita koskevassa laissa 1925.  Siinä uskonnonopetus säilyi 

tunnustuksellisena; tosin uskonto siirrettiin perinteiseltä ensimmäiseltä sijaltaan kolmanneksi.  

Sitä ennen oli asetettu äidinkieli ja historia ja vasta sen jälkeen siveysoppi.  Uskonnonopetusta 

oli annettava oppilaiden enemmistön tunnustuksen mukaisesti.  Mikael Soinisen (1860─1924) 

johtama opetussuunnitelmakomitea (1912−1925) katsoi uskonnolla olevan edelleen keskeinen 

merkitys mielensuuntaa kehittävänä aineena koulussa.255  

Opetussuunnitelman kasvatustavoitteina olivat uskonnollisuus, moraalisuus, ahkeruus, nuh-

teettomuus, kuuliaisuus, aktiivisuus, työnteon arvostaminen, isänmaallisuus, yhteiskunnan 

jäsenyys, siisteys, terveyskasvatus ja liikennekasvatus.  Uskonnonopetuksen ensisijaisena 

tehtävänä oli nivoutua koulun kasvatuskokonaisuuteen.  Toisena tehtävänä oli liittyä kirkon 

kristilliseen kasvatukseen, joka päättyisi rippikouluopetukseen.256  

  

Pyhäkoulun asema oli heikentynyt kansalaissodan jälkeisinä vuosina.  1920-luvun lamakau-

teen vaikutti luonnollisesti eri koulumuotojen muutokset.  Uusi nousukausi tuli vasta 1930-

luvulla, jolloin pyhäkoulu vakiintui seurakunnan pysyväksi toimintamuodoksi.  Se oli yhä 

enemmän lasten hartaushetki.257  Lasten ja nuorten kristilliseen kasvatukseen saatiin uusia 

virikkeitä, kun vuosisadan alussa Nuorten Naisten Kristillisen yhdistyksen (NNKY) ja Nuor-

ten Miesten Kristillisen yhdistyksen (NMKY) nuorisotyö levittäytyi Suomeen.  Näiden lisäksi 

myös Suomen Luterilainen Evankeliumi-Yhtiö (sittemmin Suomen Luterilainen Evanke-

liumiyhdistys, SLEY) kehitteli kirkollista tyttö- ja poikakerhotoimintaa poliittisten nuorisojär-

jestöjen rinnalle.258  

Alakansakoulun oppikirjojen sisällössä painotettiin lähinnä Jeesuksen elämästä kertovia Raa-

matun kertomuksia, ja niiden avulla pyrittiin lähestymään lasten omaa elämää ja ympäristöä.  

Läheskään kaikissa kouluissa ei käytetty kirjoja, joten opetus tapahtui korvakuulolta.  Yläkou-

lussa käsiteltiin Vanhan testamentin kertomuksia, katekismusta ja seurakunnallista toimin-

taa.259  

                                                          
255 Tamminen & Vesa 1982, 26; Murtorinne 1995, 208−209; Suni 2005, 120─124. 
256 Tamminen 1967, luku II: Opetussuunnitelman kasvatustavoitteet 1925. 
257 Murtorinne 1995, 94−95, 209−210. 
258 Tamminen 1964, 50−51.  
259 Tamminen 1967b, et passim 
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Maalaiskansakoulun opetussuunnitelmassa vuodelta 1925 ei musiikinopetuksen tavoitteita 

erikseen esitelty.  Tärkeä tavoite oli sinänsä se, että musiikinopetus kuului kaikille oppilaille, 

ja kaikkien oli otettava siihen osaa kuten muidenkin aineiden opetukseen, vaikka synnynnäis-

ten taipumusten erilaisuus ajateltiinkin olevan juuri musiikissa.  Komitean mukaan kansakou-

lussa tuli vuosittain opettaa noin 25 uutta laulua.  Näistä noin puolet (10−15) tuli olla virsiä, 

joiden joukossa saattoi olla ”jokunen” hengellinen laulu.  Näiden lisäksi tuli laulattaa isän-

maallisia lauluja, maakuntalauluja, historiaan sekä kotiin, leikkeihin, urheiluun ja luontoon 

liittyviä lauluja.  Suomen itsenäistyminen oli jo muuttanutkin laulukirjojen sisältöä.  Eri mai-

den kansallislaulut, suomalaiset kansanlaulut sekä maamme historiasta kertovat laulut lisään-

tyivät.  Vaikka uskonnonopetusta kansakoulussa oli vähennetty, musiikin opetussuunnitel-

massa kristillinen kasvatus näkyi selvästi.  Opettajia kehotettiin liittämään lauluja muihin op-

piaineisiin.  Virret ja hengelliset laulut liittyivät luontevasti uskonnon opetukseen, jolloin sa-

nat opiskeltiin uskontotunnilla ja sävelmä laulutunnilla.  Virsiä laulettiin myös ”koulurukouk-

sissa”.260  Musiikkiopin opetukseen toivottiin suhtauduttavan varovaisesti: ” vain mikäli sen 

hedelmät koituivat laulutaidon, lauluinnon tai musikaalisen kehityksen hyväksi, sikäli sitä oli 

viljeltävä”.  Kaikkien aineiden opetussuunnitelmissa oli nähtävissä tuon ajan vallitsevat peda-

gogiset suuntaukset: herbartilaisuus ja reformipedagogiikka.261  

Helsingissä toimineen kansakoulunopettajan ja lastenkirjailijan Alli Nissisen (1866−1926) 

Lasten lukukirja262 (1923) edusti jo näitä uusia näkemyksiä.  Lukukirja oli integroitu musiik-

kiin.  Kirjassa oli erillinen nuottiliite, jossa oli 26 hengellistä ja muuta laulua.  Kuvitus oli 

Alex. Federleyn.  Myös opettaja Siviä Heinämaan (1887−1949) raamatunhistorian oppikir-

jaan Lapsen usko I−II (1930) sisältyi virsiä ja hengellisiä lauluja.263  

                                                          
260 Tammelan pitäjän Portaan kansakoulun kevätjuhlapäivän ohjelma 25.5.1927 sisälsi mm. rukouksia, uskonto- 
      tunnin Tuhlaajapojasta ja kevätlauluja, joista puolet oli hengellisiä. Suni 2005, 164─170. 
261 Rinne 1984, 121−127, 138−158; Laurila 1993, 10−80, selvittää musiikinopetusta Maalaiskansakoulun  
     opetussuunnitelmassa 1925. 
262 Alli Nissinen oli julkaissut ensimmäisen Lasten Lukukirjan jo 1899. Siinä oli kertomusten osastossa kuusi 
      laulua: En oo liian pieni, Lapsen laulu (3 säkeistöä), Koska meitä käsketään, Joulupuu on rakennettu,  
      Maan korvessa kulkevi ja Herra, Luoja taivasten.  
263 Tamminen 1967, 229. 



79

2.6  Virsien ja hengellisten laulujen käyttö viiden kunnan kansakouluissa 1860−−−−1930 

Olen tutkinut opettajien kirjoittamia koulujen päiväkirjoja Jyväskylän seminaarin Tyttö- ja 

Poikamallikouluissa 1865–1937 ja Jyväskylän kaupungin Puistokadun kansakoulussa 

1908−1928.  Päiväkirjoja sekä koulutarkastajille lähetettyjä vuosikertomuksia ja opetussuun-

nitelmia 1870-luvulta 1920-luvulle olen tutkinut Hämeenkyrön kunnan, Ikaalisten kauppalan 

(nyk. kaupungin) ja Uudenmaan läänin Pyhäjärven kunnan (nykyisen Karkkilan kaupungin) 

kouluilla.  Viipurin läänin Pyhäjärven kirkonkylän (Pyhäkylän) koulun toiminnasta on säily-

nyt asiakirjoja vuosilta 1877−1911.  Kyseisten paikkakuntien valinnat perustelen sillä, että 

Jyväskylässä laskettiin perusta kansakouluopetukselle ja muissa mainituissa kunnissa kansa-

koulutoiminta alkoi jo varsin varhain.264  

Jyväskylän kaupunki 

Jyväskylän kaupungin perustamisesta (1837) lähtien porvarit kehittelivät kaupunkinsa kou-

luoloja.  Kysymys kansakoulun perustamisesta ratkesi, kun kaupunki sai väliaikaisen asetuk-

sen turvin 1863 kansakouluopettajaseminaarin.  Seminaarin mallikoulut (1900 lähtien harjoi-

tuskoulut) aloittivat työnsä jo kansakouluasetuksen voimaantulovuonna 1866.265  

                        
                      Jyväskylän seminaarin tyttöharjoituskoulun oppilaita naisseminaarin rakennuk- 
                          sen luona.  Kuva: Jyväskylän yliopiston museo. 

                                                          
264 Tiedot pohjautuvat tekijän omiin kyseisten paikkakuntien kouluarkistoissa vuosina 1997−2007 laatimiin  
     muistiinpanoihin. 
265 Peltonen 1989, 22. 
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Erik August Hagfors (1827–1913) toimi Jyväskylän seminaarin musiikin lehtorina 

1863−1893.  Hänen aikanaan, vuonna 1894, oppikirjoina mainittiin M. Wegeliuksen Oppijak-

so, Faltinin ja Achtén koraalikirjat sekä Beijerin pianoharjoituksia.  1896 oli maininta oppikir-

joista: Wächterin 50 koululaulua, F. Schützen urkurinkoulu ja B. Brähnrigin Pianokoulu.266

Hagforsin aikana laulu oli ollut ”virkistysaine”.  Suhtautuminen muuttui, kun P. J. Hannikai-

nen tuli Hagforsin sijaiseksi 1887; sittemmin hän toimi vakinaisena musiikin lehtorina 

1893−1917.  Hannikaisen aikana laulusta tuli aluksi hyvinkin raskas aine, koska siinä paino-

tettiin teoriaosuutta.  Laulunopetus oli sen ajan korkeiden aatteiden tulkki.  Hannikaisen suu-

reksi ansioksi on luettava se, että hän loi oppikirjat kansakoulun käyttöön vuosikymmeniksi 

eteenpäin.  Nimenomaan Sirkkunen-vihkot olivat esikuvina ja malleina laulunopetukselle.  

Tulevat kansakoulunopettajat oppivat tuolloin mm. laulut Suojelusenkeli, Oravanpesä, Mitä 

itket pieni lintu, Kaiku, Mirri sairastaa, Paimenen syyslaulu sekä Valonkylväjä. 

Jyväskylän seminaarin Varsinainen Tyttömallikoulu aloitti 4.9.1866.  Laulukirjoina mainittiin 

Rikströmin ja Wächterin lauluvihkot, Havian lauluvihko, Hannikaisen Sirkkuset, Koulu-Lau-

luja sekä virsikirja.  Laulutunnit olivat alemmilla luokilla puolitetut: uskonto & laulu (virsiä) 

tai ”laskenta” & laulu (muita lauluja).  Ylemmillä luokilla kehotettiin laulattamaan ensin ”hu-

vilauluja”, sitten oli musiikkioppia ja lopuksi virsiä.  Teorian opetus lähti jo ensimmäiseltä 

luokalta, 2-ääniseen lauluun pyrkiminen toiselta luokalta. 

Tyttömallikoulun päiväkirjoissa 1865−1937 ei kaikkina lukuvuosina ollut tarkkoja merkintöjä 

kohdassa ”Laulanto”.  Silloin, kun merkintöjä oli, niin sai sen kuvan, että virsiä laulettiin run-

saasti.  Samoin oli yleismerkintänä ”skaaloja”.  Alkuvuosina käytettiin Wächterin laulukirjo-

ja.  Isänmaallisten laulujen, kuten Suurelle ruhtinaalle, Maamme ja Laulu Suomessa, ohella 

laulettiin Orwon kuolo, Hautauskellot, Säkene, Satakieli, Pohjolan yö, Salama-yö ja Huokaus 

työtä aljettaessa.  1890-luvulla tulivat käyttöön Sirkkunen-vihkot sekä ”Sankeyn laulut”267 ja 

kokoelma Harpun säveliä.  1900-luvulta Tyttöharjoituskoulun päiväkirjoista löytyi joululau-

lujen ohella uusia lauluja: Lintuselle, Lapsuuden koti, Syyslaulu, Lähteellä, Pajalaulu, Koulu-

                                                          
266 Jyväskylän maakunta-arkisto: Laulun ja Soitannon Opetusohje 1863. 
267 Laulukirjasta on enemmän luvussa 3. 
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laulu, Pepen merimatka, Suomen valta ja Hoosianna.  Myös kirjasta Hengellisiä Lauluja ja 

Virsiä laulatettiin lauluja. 

               
                    Jyväskylän seminaarin harjoituskoulun opettaja Armida Enckell ja tyttöharjoituskoulun  
                    oppilaita 1900-luvun alusa. Taustalla seisova henkilö on todennäköisesti tuntia seuraava 
                    seminaarin oppilas.  Kuva: Jyväskylän yliopiston museo. 

Poikaharjoituskoulun arkisto on säilynyt vasta vuodesta 1878 lähtien.  Koulun tulipalo tuhosi 

aikaisemmat päiväkirjat.  Päiväkirjamerkinnät olivat tarkempia kuin tyttöjen koulussa, vaih-

dellen tietysti opettajakokelaiden mukaan.  Pojilla laulatettiin samoja lauluja kuin tytöillä, 

ehkä jonkin verran enemmän isänmaallisia (esim. Oi, terve Pohjola, Suomen salossa, Isän-

maan edestä sekä maakuntalauluja) ja urheilullisempia (esim. Mäenlaskiain laulu, Talvilaulu 

ja Uljaat pojat).  Teorian opetusta oli myös runsaasti, ja asioita kerrattiin monella tunnilla. 

Hannikainen toimi lehtorinvirkansa ohella muutamaan otteeseen kouluylihallituksen määrää-

mänä musiikinopetuksen tarkastajana.  Eri puolille Suomea 1909−1910 suorittamallaan tar-

kastusmatkalla hänen huomionsa laulunopetuksesta oli seuraava: 31 % yksinomaan korvakuu-

lolaulua, 27 % pääosin korvakuulolaulua sekä vähän nuottilaulun alkeita, 32 % pääasiassa

nuottilaulua ja osaksi korvakuulolaulua sekä 10 % yksinomaan nuottilaulua.268

                                                          
268 Jyväskylän yliopiston museo: Lauluseppele 1986, 12−13; Vainio 2005, 162─163. 
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Jyväskylän kaupunki oli välttänyt oman kansakoulun perustamisen vedoten seminaariin.  Op-

pilasmäärän lisääntyessä kaupungin oli aloitettava koulutoimi Puistokadun kansakoulussa 

1909269.  Koulun opettajat olivat Jyväskylän seminaarin kasvatteja (mm. Martti Korpilahti270).  

Heidän päiväkirjamerkintänsä olivat paljon tarkempia ja asiallisempia kuin harjoituskoulujen 

vastaavat.  Lauluja ja virsiä laulettiin todella paljon.  Ensimmäisellä luokalla olivat yhdistet-

tyinä laulu ja liikunta.  Ulkoliikuntaa suosittiin.  Ylemmillä luokilla oli laulua jopa kolme tun-

tia viikossa, alemmilla kaksi.  Teorian opetus kuului tunnin kulkuun.  Lauluvalikoima oli li-

sääntynyt (mm. Tule lentäen lintu, Pyykin pesu, Kedon kukkien laulu, Inkerin laulu, Mä olen 

paimenpoikanen, Lemminkäisen äiti, Kaunis varsani, Nukku-Matti, Leivoselle, Tuuli hiljaa 

henkäilee ja Satu vuoresta).  Uusina laulukirjoina otettiin käyttöön Valistuksen, Sarlinin, Tör-

nuddin sekä Kotilaisen laulukirjat. 

Jyväskylän maakunta- ja kaupungin arkistoista ei löytynyt mainittujen  koulujen vuosikerto-

muksia.  Niinpä seuraavien maaseutukoulujen arkistot antavatkin tarkempaa kuvaa laulunope-

tuksesta.  

Ul. Pyhäjärvi 

Uudenmaan läänin Pyhäjärven kunnan Haaviston kansakoulu aloitti toimintansa jo 1868.  

Seuraavan kevään vuositutkinto oli niin merkittävä tapaus, että siitä lähetettiin uutinen sano-

malehteen Helsinkiin: ”Raamatunhistoria meni hyvin, kuten luonnonoppi ja maantiede.  Lu-

vunlasku meni hyvin sekä päässä että taululla.  Mutta kaikkein ihaninta oli kuunnella laulan-

toa, joka ihan sydäntä vieritti.”271  Vuosikertomuksia on tallella vasta vuoden 1890 alusta.  

Högforsin tehtaan ylemmän sekakansakoulun vuosikertomuksessa 1899−1900 kerrotaan, että 

laulua oli kaksi kertaa viikossa.  ”Laulussa saavat oppilaat perehtyä kaavametodiin ja duurias-

teikkoihin.  Kaavojen avulla harjoitetaan lauluja Hannikaisen kansakoululle toimittamista 

lauluvihkosista.”  Uskontotunnilla käytettiin aina virsikirjaa: ”Milloin soveltuu, luetaan virsi-

kirjasta joku opetettavan kohdan kanssa asiallisessa yhteydessä oleva virren värssy ulkoa.”  

Oppilaita oli tuolloin 54.  Heistä 50:llä oli käytössään vuoden 1886 virsikirja ja 53:lla Hanni-

                                                          
269 Päiväkirjamerkinnät ovat jo syksystä 1908. 
270 Tietoja Korpilahdesta mm. Pajamo 1982 ja 1999. 
271 Aalto & Renkola 1992, 435. 
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kaisen lauluvihko Sirkkunen I.  Laulunopetusta annettiin kaksi kertaa viikossa: yksi tunti oli 

erikseen ja toisella tunnilla harjoiteltiin yhteislaulua, ”mikäli äänivarat sallivat”.  Ensimmäi-

nen ja toinen vuosikurssi harjoitteli 1–2-äänisiä lauluja, kolmas ja neljäs vuosikurssi 3–4-

äänisiä lauluja. 

         

         Högforsin tehtaan pikkukoulun oppilaita vuonna 1907. Kuva: Karkkilan ruukkimuseon kokoelmat. 

Vuotinaisten kansakoulu perustettiin 1906.  Opettaja Oskari Hietala käytti Rikströmin Koulun 

Laulukirjaa ja kertoo opetustavastaan: 

Jokaisen uuden laulun tai virren tekstin sisällys johdetaan kysymysten kautta oppilaiden  
                          ajatuspiiriin.  Senjälkeen opettaja lukee tekstin, joka sitten säe säkeeltä opitaan ulkoa.   
                          Sävelmä opitaan myös niin, että opettaja ensin laulaa koko värssyn, sitten ensimmäisen  
                          säkeen muutamaan kertaan, jolloin oppilaat vähitellen alkavat laulaa mukana. Tätä  
                          harjoitetaan niin kauan kuin laulu on opittu. Sitten harjoitetaan toinen säe, joka taas  
                          liitetään edelliseen.  Samaa jaksollista järjestelmää noudatetaan kaavametodin mukaan  
                          nuoteista oppiessa. Ensin opitaan sävelmä nuottien laulunimillä, jonka jälkeen siihen  
                          liitetään teksti.

Pienten lasten koulua pidettiin neljä viikkoa syyskesällä.  Siellä opetettiin uskontoa, lasken-

toa, lukemista, maantietoa, kirjoitusta, laulua ja leikkiä.  Vuotinaisten koulun lukuvuoden 

1907−1908 opetussuunnitelman mukaan laulettiin etupäässä Sofia Lithéniuksen kokoelmasta.  

Opettajien päiväkirjoissa 1909−1912 mainittiin mm. laulut Koululaulu (Koska meitä käske-

tään), Pieni tanssilaulu, Ulkoilmaan, Metsälintu sekä seuraavat hengelliset laulut: Lammas 
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oon mä Jeesuksen, Lasten rukous, Mä olen niin pienoinen, Isä lasten armias, Jeesus johdata

sekä Mä silmät luon ylös taivaaseen. 

Opettaja Hietala siirtyi Siikalan kansakouluun, jossa hän syyskesinä 1918─20 laulatti pienten 

lasten koulussa mm. lauluja Kellot kaikuu, Jonk’ on turva Jumalassa, Kiitos Herra lahjoistasi

sekä virttä Sun haltuus’ rakas Isäni. 

Pyhäjärven kunnan yläkansakouluissa käytettiin etupäässä J. N. Vainion toimittamaa Valis-

tuksen laulukirjaa (1930-luvulle asti), Hannikaisen Sirkkunen-vihkosia sekä Rikströmin Kou-

lun laulukirjaa.  Vain yksi opettaja käytti Kotilaisen laulukirjaa.  Musiikkiopissa tukeuduttiin 

Törnuddin ja Nybergin oppikirjoihin. 

Hengellisistä lauluista käytetyimmät olivat Kellot kaikuu, Pyhäaamu, Jonk’ on turva Juma-

lassa, Kiitos Herra lahjoistasi, Kiitos sulle Jumalani ja Soi kiitokseksi Luojan.  Virsistä oli 

eniten esillä Enkeli taivaan, Sun haltuus’ rakas isäni, Mun silmän’, käten’ nostan sekä Mä 

silmät luon.  Hoosiannan harjoitus aloitettiin jo lokakuussa.272

Hämeenkyrö 

Yrjö Koskinen kuvaa kirjassaan Kertomus Hämeenkyrön pitäjästä (1852) myös kansanope-

tuksen kehitystä: "Jo 1847 asetti Kärjen talon isäntä Jumehniemen kylästä Aatami Sasliini 

vaimonensa talohonsa kansakoulun sekä saarnahuoneen, joka laitos Hänen Kejs. Majesteetil-

tansa vahvistettiin saman vuoden 27 päivänä marraskuuta."  Koulun toimintaa varten laadittiin 

säädökset, jotka Turun konsistori (tuomiokapituli) vahvisti 1849.  Niissä mainitaan mm.: 

  & 6. Kouluhetket ovat kello 9:stä 12:ten ja 2:sta 4:tään jälkeen puolipäivän; kunkin 
 hetken välillä 10 minuuttia lupa-aikaa ja lauvantaisina ja juhla-aattoina, koko iltapuoli.  
 Päivän harjoitukset aljetaan ja päätetään veisulla, rukouksilla ja yhden luvun lukemisella 
 Uudesta testamentista. 
 & 15. Kehoittakoon opettaja lapsia ahkeroiksi käymään yhteisessä Jumalan-palveluksessa  
                           ja pyhäpäivät oikein viettämään; mutta älköön pakottako vähäisiä, kivulloisia ja huonovaattei- 
                           sia kovalla säällä kirkkoon menemään.273

                                                          
272 Tekijän muistiinpanot 1997 Karkkilan kaupungin kouluarkistosta. Arkistoa ei ole järjestetty. 
273 Koskinen 1852, 65−69. 
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Jumesniemen kansakoulu aloitti 1.9.1898, mutta päiväkirjamerkintöjä on vasta syksystä 1900.  

Laulua oli vain tunti viikossa sekä lauantaina pyhäpäivän tekstinluvun yhteydessä.  Vuodesta 

1913 lähtien ovat päiväkirjamerkinnät tarkempia.  Ohjelmistossa oli paljon hengellisiä lauluja, 

virsiä, virolaisia lauluja ja mm. Työväen marssi, Wenäjän keisarin hymni, Huutolaistytön keh-

tolaulu ja Touvon aika lähenee. 

Hämeenkyrön kunnan Kostulan piirin pienten lasten koulua pidettiin neljä viikkoa syksyllä 

ennen varsinaisen kansakoulun alkua.  Lukukausina 1909─21 laulettiin erilaisia leikkilauluja. 

Kostulan kansakoulun vuosikertomuksen 1903−1904 mukaan opettaja Matti Autio käytti ope-

tuksessaan Suomen Nuorison Laulukirjaa (Puhakka – Laine −Hakulinen) ja A. Keihäsen Py-

häkoulun Laulukirjaa.  Vuoden 1886 virsikirja kuului niin ikään oppikirjoihin.  Opetusmeto-

diaan hän selvittää: "Aluksi vanhan laulun kuulustelu, uusi laulu urkuharmonin avulla ja sitten 

ilman, helpompi suoraan nuoteista sekä nuottiopin pääkohdat." 

Piiritarkastaja J. Reini huomauttaa lukuvuoden 1907−1908 opetussuunnitelmasta:  

Hyväksytty sillä huomautuksella, että päättäen opetussuunnitelmiin tehdyistä viittauksista  
näyttää siltä, että nyt jo kirjoitetaan samat aineet kuin lukuvuonna 1905−06 ja harjoitetaan aivan 
samat laulut ja virret kuin viime vuotenakin; mutta se minun mielestäni ei ole tarkoituksen mu-
kaista, sillä selvää on, että se tulee lapsille kovin ikäväksi, kun niiden pitää taas tänä lukuvuotena 
harjoittaa samat virret ja laulut kuin viimeisenäkin lukuvuonna.  

                                   

Opettaja Matti Lähteenmäki otti 1910 käyttöön Walistuksen Laulukirjan sekä käytti Sirkkuset-

vihkosia ja Wirsikirjaa.  Päiväkirjamerkintöjen mukaan yhden lukuvuoden aikana harjoiteltiin 

20─50 laulua. 

Hämeenkyrön muiden kansakoulujen merkinnät olivat varsin niukkoja.  Yleisimmin laulettuja 

hengellisiä lauluja olivat Kellot, Kiitos sulle Jumalani, Jonk’ on turva Jumalassa, Käy yrtti-

tarhasta polku, Suojelusenkeli, En oo liian pieni ja Maa on niin kaunis.  Joululauluista ei ollut 

tarkempia nimiä.  Vuoden 1886 virsikirjasta laulettiin eniten Mä silmän’ luon ylös taivaasen, 

Sun haltuus’ rakas Isäni, Enkeli taivaan ja Mun silmän’, käten’ nostan.274

                                                          
274 Tekijän muistiinpanot 1997 Hämeenkyrön kunnan kouluarkistosta. 
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Ikaalinen

Ikaalisten kansakoulu avattiin huhtikuussa 1878.  Laulua oli kaksi tuntia viikossa: maanantai-

sin klo 14−15 ja lauantaisin klo 11−12.  Lauantain viimeisellä tunnilla luettiin seuraavan py-

häpäivän teksti ja laulettiin siihen liittyvä virsi tai nk. iltavirsi.  Syyslukukaudella aloitettiin 

Hoosianna-hymnin harjoittelu jo lokakuussa.  Muita laulumainintoja olivat Sionin tytär, Kap-

peli, Vanha joululaulu sekä virret Enkeli taivaan, Sun haltuus’ rakas Isäni ja Mun silmän’, 

käten’ nostan. Laulutunneilla opeteltiin jo ”nuottien tuntemusta, C-skaalan äänteet ja interval-

leista sekundit ja terssit”.  Kevätlukukaudella 1880 oli laulua kolme tuntia viikossa. 

”Ikalisen tyttö-kansakoulu” ja ”Ikalisen Poika koulu” perustettiin lokakuussa 1882.  Molem-

missa kouluissa opiskeltiin nuottioppia, veisattiin virsiä ja harjoiteltiin messusävelmiä.  Lau-

luohjelmistossa oli isänmaallisia lauluja, mm. Narvan marssi, Suomen marssi, Porin marssi ja 

Suomi armas.  Molempien koulujen päiväkirjoissa oli merkintä: "lauantaina 2.12. laulettiin 

kirkossa Hosianna".  

Ikaalisen Kirkonkylän Kansakoulun Alemman osaston päiväkirjoissa 1898─1901 kerrotaan 

lukukaudessa harjoitetun 15 laulua ja 10 virttä, jotka liittyivät kirkkovuoden juhlapyhiin.  Rii-

tialan kansakoulun opetusta 1928─1929 opettaja V. Korhonen kuvailee: 

Virret ja laulut opitaan oppilaiden kehityskantaa, uskonnonhistorian ja lukukirjan rinnastusta 
huomioon ottaen, sekä kirkkovuoteen, koulujuhliin ja vuodenaikoihin sovitettuja.  Hengitykseen 
ja oikeaan äänen käyttöön koetetan alusta alkaen panna huomiota päämääränä selvä ja kevyt sa-
nojen lausunta sekä sointuvan lauluäänen muodostus.

Ikaalisten kunnan muiden kansakoulujen ja kauppalan opettajien päiväkirjoista, koulutarkas-

tajille lähetyistä vuosikertomuksista ja opetussuunnitelmista selvisi, että käytössä oli hyvinkin 

erilaisia laulukirjoja: J. N. Vainion toimittama Valistuksen Laulu-kirja (aina 1930-luvulle as-

ti), P. J. Hannikaisen toimittamat Sirkkunen-vihkoset, A. Rikströmin Koulun Laulukirja, Heur-

linin Laulukirja, Collanin Laululeikkejä  ja Raalan Laululeivonen.  Musiikinteorian opetuk-

sessa tukeuduttiin Törnuddin ja Nybergin ohjekirjoihin.275

                                                          
275 Tekijän muistiinpanot 1997 Ikaalisten kaupungin kouluarkistosta. 
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Vpl. Pyhäjärvi 

Viipurin läänin Pyhäjärven pitäjän ensimmäinen kansakoulu aloitti toimintansa 1877 aivan 

uusissa tiloissa.  Vihkimisjuhlassa kuuden hengen kuoro lauloi virren 321 O paras paimenen

(Opettajan rukous) 4-äänisesti.  Tämä oli mahdollisesti ensimmäinen kerta, kun pitäjäläiset 

kuulivat moniäänistä laulua.  Yhdessä laulettiin virsi Sun haltuus, rakas Isäni. 

  

                       
                        Vpl.Pyhäjärven kirkonkylän, Pyhäkylän, vuonna 1877 rakennettu kansakoulu kuvattuna  
                        1936. Kuva: Riitta Hirvosen kuva-arkisto. 

Koulun ensimmäinen opettaja Fredrik Auvinen on kertonut päiväkirjassa ensimmäisen luku-

vuoden opetuksesta:  

Kursi-esitys Pyhäjärven pitäjän Poika-kansakoulun lukuvuodeksi 1877−1878. 
 Kohta VIII: Lauluja 2t.viikossa. Ylempi ja alempi osasto yhdessä harjoitetaan askelot,  
                           # ja b merkitykset, nuotti-osat ja niitä vastaavat pausit selvitetään, ynnä Koraalinuottien  
                           tahti.  Weisataan noin 15sta eri-nuottista virttä. Jokaista eri nuottia opettaissa osotetaan  
                           myös mitkä  virret soveltuvat samaan nuottiin.276

            

Pienten lasten koulua pidettiin syyskuun ajan 1878 ja siellä "luettiin eräitä virrenvärssyjä ul-

koa".  Vuoden 1879 päiväkirjassa kerrottiin oppikirjana käytetyn virsikirjaa.  "Wirsiä ja laulu-

ja opetetaan sen verran kuin ennätetään."  Lukuvuonna 1880−1881 oli maininta ”Wirsi- ja 

laulukirjoja, kaksi- ja moniäänistä laulua”.  Auvinen erotti jo veisaamisen ja laulamisen: "Har-

                                                          
276 Tekijän muistiinpanot 2007 Mikkelin Maakunta-arkistosta. 
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joitetaan virsien veisaamista ja laulujen laulamista”.  Koulun kalustoluettelossa 1881−1882 

mainitaan ensimmäisen kerran "1 harmonio". 

Koulu oli alusta alkaen toiminut myös ”tyttökansakouluna” omine luokkineen naisopettajan 

johdolla.  Wilho Toiviaisen tultua opettajaksi 1884 poika- ja tyttöluokat yhdistettiin seka-

luokiksi niin, että I−II-luokan samoin kuin III−IV-luokan oppilaat olivat yhdessä.  Toiviainen 

toi laulutunneille virsien ja hengellisten laulujen ohelle myös ”maallisia lauluja”.  Viransijai-

sena toimineen ylioppilas A. Salovaaran kirjoittamassa vuosikertomuksessa 1903−1904 ker-

rottiin kaikilla osastoilla harjoitetun ”35 virttä, 40 uskonnollista ja isänmaallista laulua, yksi- 

ja moniäänisesti, nuottien tuntemista ja käytäntöä”.  Oppikirjaa ei mainittu. 

                

Yhteenveto 

Koulujen arkistojen tutkiminen antoi vain viitteellisen kuvan siitä, millaista opetusta toteutet-

tiin ja mitä oppikirjoja käytettiin.  Yhdentoista koulun opettajien merkinnät laulutunneista 

vaihtelivat tai puuttuivat kokonaan, joten lauletuista lauluista ei voinut tehdä yhtenäistä luette-

loa.  Laulukirjoista yleisimmin mainittiin Hannikaisen Sirkkuset-vihkot, Rikströmin lauluvih-

kot, Valistuksen laulukirja, pyhäkoululaulut sekä virsikirja. 

Mainittujen arkistojen tutkiminen kuitenkin vahvisti sitä käsitystä, että kouluissa säilyi 1930-

luvulle asti sama kristillishenkinen ilmapiiri, johon kouluopetuksessa oli alusta alkaen pyritty.  

Laulujen aihepiirit, luonto, vuodenajat ja isänmaa, tukivat eettistä kasvatusta.  Virsikirjan 

käyttöä korostettiin.  Varsinkin kirkkovuoden juhlapyhien (joulu, uusi vuosi, pääsiäinen) vir-

siä opeteltiin ja Hoosianna-hymnin laulaminen adventtina oli jo vakiintunut.  Vuoden 1886 

virsikirjan lasten osastosta käytettiin merkintöjen mukaan vain virttä Mä silmän´ luon ylös 

taivaasen.  Joillakin opettajilla oli tapana lukea lauantaisin koulupäivän päätteeksi seuraavan 

sunnuntain evankeliumiteksti ja laulattaa virsiä.  Aamu- ja iltavirsien lisäksi suositeltiin psal-

mi- ja kiitosvirsiä.  Kuoleman todellisuudesta muistutettiin myös virsien avulla.  Opettajien 

oma-aloitteisuudesta riippui, miten uskonto- ja laulutunneilla käytettiin koululaulukirjojen 

muita hengellisiä lauluja.  HLV:n ja pyhäkoululaulujen kohdalla ei mainittu, liittyivätkö ne 

uskontotunnin aiheisiin.  
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2.7  Johtopäätös 

Kansakoulun syntyminen, sen kehitys ja oppikirjojen tuottaminen muuttivat ratkaisevasti 

suomalaista yhteiskuntaa ja lasten kasvatusta.  On hämmästyttävää, miten suomalaiset runoi-

levat ja säveltävät opettajat tuottivat muutamassa vuosikymmenessä satamäärin uusia lauluja.  

Kirjapainotaidon kehittyminen mahdollisti kirjojen leviämisen.  Yhtenäisten ohjeiden puuttu-

essa opettajat saivat itse valita kouluissaan käytettävät laulukirjat ja opetusmetodit.  Runoili-

jat, suomentajat ja säveltäjät ahkeroivat myös kotien käyttöön runsaasti lauluvihkosia ja -kir-

joja.  Siitä, miten laajalti ne levisivät vai jäivätkö ne vain tekijöidensä käyttöön, ei ole tietoa.  

Sisällöltään ne kaikki kuitenkin tukivat kristillissiveellisiä ja kansallisia kasvatusihanteita. 

Suotta ei ole todettu, että tuon ajan suomalaiset kansakoulunopettajat olivat maailman uskon-

nollisimpia: kirkollinen perinne eli vielä vahvasti yhteiskunnassa.  Muutokset ilmapiirissä 

alkoivat näkyä vasta 1910-luvulla.  Uusi koulujärjestys 1923 loi uudet opetussuunnitelmat 

uusine oppikirjoineen.  Kansainväliset yhteydet toivat koululaulukirjoihinkin uutta lauluai-

neistoa.  Silti hengellisten laulujen osuus säilyi tuntuvana.  Oman havaintoni mukaan nämä 

1920- ja 1930-luvuilla ilmestyneet koululaulukirjat eivät sisältäneet uusia hengellisiä lauluja, 

joten niitä ei tässä tutkimuksessa esitellä. 

Tässä luvussa mainitut opettajat, heidän laulunsa ja laulukirjansa muokkasivat merkittävästi 

suomalaista lastenlaulua ja vakiinnuttivat käyttöön tietyt hengelliset laulut.277  Sanoituksissa 

oli päästy lähelle lasten elämänpiiriä, ja se alkoi näkyä myös 1880-luvun hengellisissä laulu-

kirjoissa.  Koululaulukirjoihin poimittiin hengelliset laulut lähinnä HLV-kokoelmista 1900-

luvun alusta alkaen.278   

Koululaulujen sävelmät olivat vielä hyvin laaja-alaisia.  Esimerkiksi Valistuksen laulukirjassa 

laulut liikkuivat kaikkein yleisimmin oktaavin alueella, mutta nooniin ja undesimiin ulottuvia 

sävelmiäkin oli runsaasti.  Sävelala kulki yleisimmin h:n ja e²:n välillä.  Siukosen mukaan 

(Siukonen 1935) poikien ääniala jäi tyttöjen äänialasta (f²) sävelaskeleen matalammaksi (e²).  

Heikki Klemetin mielestä laulukirjojen sävelalat olivat aivan liian korkeat.  Hänen mukaansa 

                                                          
277 Tästä on tarkemmin luvussa 3.2.7. 
278 Tästä on tarkemmin luvussa 3. 
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c² oli korkein mahdollinen sävel, jonka oppilaat pystyisivät laulamaan täysjännitteisesti.279  

Tästä näkökulmasta katsottuna laulukirjojen lauluista 30 prosenttia oli liian laaja-alaisia.  Tä-

hän ei ollut kiinnitetty huomiota, koska laulunopetuksen perustana oli säveltapailun opetus.  

Nybergin (1902) ja Törnuddin (1913) oppaat opettajille korostivat säveltapailun opettamista 

niin pitkälle, että helpot laulut osattaisiin laulaa suoraan nuoteista.  Säveltapailun nähtiin ke-

hittävän oppilaan tonaalisuuden, kromatiikan ja modulaation tajua.280  Niinpä katsottiin, että 

koululaiset kykenisivät laulamaan oktaavin alueella polveilevia ja moduloivia laulusävelmiä.  

Siukosen mukaan (1935) laulukirjat eivät kuitenkaan vastanneet pienten lasten (6─8-vuotiaat) 

laulukykyä.281  

                          

Vpl. Pyhäjärven seurakunnan edustajia opettaja Aino Paganuksen lähtöjuhlassa  Pyhäkylän vanhalla 
kansakoululla 1923. Henkilöt vasemmalta: kanttori Mansnerus, pastori Sem Wahl, Aino Paganus,  
rva Elsa Wahl, diakonissa Katri Tiittanen ja opettaja Anni Jormakka. Kuva: Kirsti Hinkkanen. 

                                                          
279 Siukonen 1935, 244, 246. 
280 Siukonen 1935, 228, 236; Olavi Ingman piti pienille lapsille sopivana äänialana d-h ja äärirajana h-d².  
     O. Ingman: Lasten laulu- ja leikkikirja 1942, Esipuhe opettajalle. 
281 Siukonen 1935, 267. 



91

3  LAULU LASTEN KIRKOLLISESSA KASVATUS- 
    TOIMINNASSA

3.1  Herätysliikehdinnän tuottamat laulukirjat lapsille 

Suomeen oli levinnyt 1860-luvulta lähtien vapaakirkollinen, metodistinen ja babtistinen herä-

tys tuoden mukanaan anglosaksista kristillisyyttä edustavia lauluja.282  Opettajat alkoivat käyt-

tää kansakoulussa mm. kokoelmaa Matka-Lauluja tiellä Taiwaalliseen Sioniin (1869) varsin-

kin sen jälkeen, kun J. A. G. Hymander toimitti siihen yksiäänisen nuottipainoksen 1870.  

Toinen käytetty kirja oli 234 laulua sisältävä Lauluja Karitsan kiitokseksi (1876−1881, sävel-

mistö 1877−1883).  Siitä käytettiin yleisesti nimeä ”Sankeyn laulut”, koska ne oli ”lauleskel-

lut Ira D. Sankey” eli tunnettu amerikkalainen evankelista ja pyhäkoulunopettaja.283  Runoili-

jaopettaja Olli Vuorinen (Berg) suomensi kirjaan mm. laulut Kiiruhda armaan Jeesuksen luo, 

Jeesus mua rakastaa, Oli yhdeksänkymmentäyhdeksän sekä Hyvä paimen, johda meitä.

3.1.1  Isak ja J. V. Hirvosen Laulukirjat 

Isak Hirvonen toimi Lapinlahden lukkarina 1864−1907.  Siellä ollessaan hän julkaisi laulu-

vihkon Hengellisiä Lauluja Lapsille 1871.284  Tekstipainoksena julkaistussa lauluvihkossa 

jokaisen laulun jälkeen viitataan virsikirjan sävelmään, jolla laulu voitiin laulaa.  Näin nämä 

kahdeksan laulua ovat varsin virsimäisiä. Esipuheessaan Hirvonen lausui huolensa lasten 

kristillisestä kasvatuksesta: 

Armaat lapset!  Teidän nuoret sydämenne owat wielä taipuwaiset ja awoimet hywyyteen, taipu-
waiset rakkauteen rakasta Wapahtajaamme, Häntä lasten totista ystäwää Jesusta kohtaan; taipu-
waiset rakkauteen hywiä wanhempianne, weljiänne, sisarianne, opettajianne ja kaikkia lähim-
mäisiänne kohtaan. . . . .  Mutta teidän nuoret sydämenne owat myös nopsat ja aiwan kernaat 
horjumaan pahuuteen; niin että jos ei rakas Wapahtajamme teitä pahasta warjeleisi, niin wissiin 

                                                          
282 Suokunnas 1982b, 196. 
283 Pajamo 1976, 153; Kulhia 2008, 77. 
284 Kansilehdellä on I. Hirvonen ja esipuhe on päivätty Lapinlahdella, joten vihkonen on Isak Hirvosen.  
      Brummer-Korvenkontio 2000, 238 ja Hultin 1929, 58. Vrt. Suokunnas 1982a, 40. 
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juoksisitte yhdestä synnistä toiseen syntiin ja niin ylönantasitte Hänen rakkaan sylinsä, joten 
saattaisitte Hänen, rakkaan Wapahtajamme ja kaikki taiwaan enkelit murhehtimaan, kuin myös-
kin lisäisitte huolta ja murhetta hywille wanhemmillenne ja opettajillenne. . . .Jos niin saisin sa-
noa: Tämän hartauden herättämiseksi se juuri on, kun nämätki muutamat  ”Lasten wirret” on ai-
wottu ja siinä tarkoituksessa uskaltaa tekijä ne nyt lähettää, teitä, rakkaat  lapsukaiset  
palwelemaan.285  

Kahdeksasta laulusta vain yksi on varsinaisesti nimetty lapselle: ”Lapsen rukous”. Viimeinen 

laulu on ”Nuoren tyttären haudalla”.286  Laulukirjan laulut jäivät mahdollisesti vain tekijän 

omaan käyttöön, koska niitä ei näkynyt muiden toimittamissa kirjoissa.   

Evankeliseen liikkeeseen kuuluneen Johannes Wilhelm Hirvosen (1850−1883) toiminta hen-

gellisten laulujen julkaisemiseksi alkoi 1860-luvulla hänen ollessaan lähetysoppilaana Helsin-

gissä.  Lähetyskoulussa hän osallistui Suomen Lähetysseuran laulukirjan Matka-Lauluja tiellä 

Taiwaalliseen Sioniin toimittamiseen (1869) runoilemalla ja kääntämällä lauluja ruotsalaisesta 

Pilgrimssånger-kokoelmasta287.  Kirja on mahdollisesti ensimmäinen suomenkielinen ”kevy-

empiä” anglosaksisia lauluja sisältävä kokoelma.288  

Hirvonen oli muuttanut toukokuussa 1872 Sammattiin kansakoulunopettajaksi.  Hän toimi 

myös lukkarina sekä vuorosunnuntaisin saarnaajana Sammatin kirkossa vuoden 1873 lop-

puun.  Lisäksi hän piti hengellisiä kokouksia ja pyhäkoulua.  Hirvonen myös kirjoitti ja levitti 

hengellisiä lauluja.  Kirjallisessa työssä häntä avustivat mm. Elias Lönnrot ja F. G. Hed-

berg.289  Hirvosen tärkeimpänä kokoelmana pidetään 1872 julkaistua Halleluja!  Hengellisiä 

lauluja, joita Sionille runoili J. W. Hirwonen.  Lauluja on 39.  Ne on suunnattu aikuisille. 

Keskellä kirjaa on kolme laulua lapsille: 

  
  nro 29 Halleluja Amen!: Jesus meidät syntiset Kadotuksen alaiset Teki autuaiksi. 
         30 Riemulauleloita: Lapset kilwan laulakaamme Jesukselle kiitosta (kolme kaanonia) 
         31 Ken ei kiittäisi?: Yhtykäämme lapset kaikki kiitokseen. 

                                                          
285 I. Hirvonen: Hengellisiä Lauluja Lapsille 1871, Esipuhe. 
286 Laulu on vanhempien puhetta lapselle paitsi viimeisessä säkeistössä runoilijan rukousta meidän itsemme  
     puolesta. 
287 Pilgrimssånger på wägen till det himmelska Sion. Toim. G. ja P. Palmqvist.  Ks. myös Pajamo 1974,  
     178−184. 
288 Kumpula 1971, 34; Suokunnas 1982a, 39 ja 1982b, 202−203. 
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Näistä ensimmäinen ja kolmas laulu esiintyivät Fontellin290 kokoelmissa 1883 lähtien, mutta 

eivät enää muualla.  Viimeisenä lauluvihkossa on ”Herran siunaus”: Herra hywäst siunaa 

meitä, Herra meitä warjele (sanat E. Lönnrot).  Kirjan toiseen painokseen (1874) lisättiin lop-

puun yksi laulu: ”Adwenttiweisu” eli Hosianna (suluissa luki: ”oma säwel”).  Sama sävelmä 

mainittiin myös laulussa nro 11: Halleluja!.  Toisen 40 laulua sisältävän vihkon Hirvonen 

julkaisi 1873.  Siinä ei ole erikseen lapsille omistettuja lauluja.  Sitä vastoin kolmannessa vih-

kossa 1878 uusien 82 laulun joukossa on seuraavat laulut lapsille:  

  

    nro 137 Enkelien laulu Kunnia, kunnia (kaanon) 
          138 Lasten joululaulu         Seimess' eessä Jesuksen
          139 Lasten suwilaulu        Kukka pieni laaksossa291

          140 Lapset taiwaassa        Lapsiparwi pyhä, autuas
          141 Lapsen laulu isästänsä Minulle Luoja antoi
          142 Jesus pelastaa             Jos ken mua kiusaa
            143 Kiitos ja rukous         Eijaa! Lapsonen nyt Jesukselle laulele
          144 Taiwahassa                Taiwahassa on paljonkin saatawana292

          145 Koulu-ero                   Aika on nyt tullut se293

Kirjasta otettiin uusittuja ja lisättyjä painoksia.  Vuonna 1883 julkaistussa toisessa painokses-

sa nämä kolme vihkoa yhdessä sisälsivät 162 laulua, joista peräti 100 oli Hirvosen omia sepi-

telmiä.  

Kokoelma on mielenkiintoinen tuon ajan tuotteeksi.  Se ei sisällä yhtään sävelmää, mutta lau-

luissa mainitaan, millä sävelmällä ne voidaan esittää.  Enimmäkseen viitataan maallisiin kan-

sanlauluihin ja marsseihin (esim. Arvon mekin ansaitsemme, Honkain keskellä, Porilaisten 

marssi, Näki poika ruususen, Tuoll' on mun kultani ja Tuulonen entää).  Käännöslauluissa 

viitataan alkuperäiseen sävelmään.  Muutamissa lauluissa on koraalisävelmä.  Joillakin tahoil-

la, ennen kaikkea evankelisten parissa, maallisten sävelmien käyttö herätti pahennusta.  Kir-

jallisen Kuukauslehden mukaan näin ”jumalallinen pyhyys” vedettiin alas jokapäiväisyyteen:  

  

                                                                                                                                                                                    
289 Suokunnas 1982a, 40. 
290 Fontellista on enemmän luvussa 3.1.2. 
291 Laulu esiintyi myös Fontellilla 1883 lähtien ja NS:ssa 1929. 
292 J.V. Hirvosen suomennos oli Kristillisessä Kuvalehdessä Lapsille, nro 9/1883.  Sionin Kanteleessa oli Har- 
      punsävelien suomennos 1883, nro 25: Onpa taiwaassa.  Suokunnas 1982a, 193−194.  
293 Ks. myös Lasten Laulujen Sävelistö 1889 (B) ja NS 1929, nro 277 (G). 
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Mitä uutta suurta voittoa kristillisyydelle Hra Hirvonen tällä hengellisessä runoudessa tähän asti  
 tavattomalla sävellyksellä luulee hankkivansa, on meidän vallan vaikea käsittää; ehkäpä on  

hänen tarkoituksensa se, että, kun Jumalan sanaa veisataan hupaisilla ja lystikkäillä säveleillä,  
niin se tulisi ihmisille miellyttäväksi. 294

Hirvosen oivallus käyttää tuttuja maallisia sävelmiä nousi varmaankin käytännön opetustyös-

tä.  Koulujen laulunopetuksessa tapahtui 1870- ja 1880-luvuilla huomattavaa kehitystä, kun 

virsilaulun rinnalle tulivat käyttöön maalliset laulut. 

Hirvosen muutto Sammatista Helsinkiin ensin varastonhoitajaksi ja myöhemmin kauppiaaksi 

ei haitannut hänen kirjallista tuotantoaan.  Hän julkaisi 1875 nimimerkillä ”Lieto” leikkilaulu-

ja ja laululeikkejä sisältävän kokoelman Ilolintunen.295  Laululeikeistä oli puute niin pienten 

lasten kouluopetuksessa kuin erilaisissa juhlissakin.  Laulut eivät olleet hengellisiä (esim. Jo 

nouskaa lapsikullat ja Pieni metsälintu), vaikka hän esipuheessaan viittaakin Raamattuun: 

Kaikessa nautinnossa on kohtuus oikea ja hyödyllinen; vaan kohtuuttomuus ja himoisa  
kiihko on leikissäkin sekä ruumiille että erittäinkin sielulle vahingollinen. En siis saata  
olla nuorisolle huomauttamatta viisaan Salomonin tärkeätä kehoitusta   
Sananlaskuraamattunsa 11 l. 9 ja 10 v.296  

Laulukirjan mottona olivat myös Fr. von Schillerin sanat: ”Ihminen on kokonaisesti ihminen 

ainoasti silloin, kun se leikkii.”  Tällä sekä muulla kirjallisella tuotannollaan Hirvonen osoitti 

ymmärtävänsä ja arvostavansa lasta lapsena.  Kirjojen tehtävä oli olla huvina, hyötynä ja siu-

nauksena.297  

Hirvonen muutti Tampereelle vuonna 1880.  Hänen nimissään on kulkenut myös vuonna 

1883 ilmestynyt kokoelma Lasten Lauluja.  Sen hän kuitenkin toimitti yhdessä Karl Oskar 

Fontellin kanssa.  Kirjan tarve oli ilmeinen, kun pyhäkoulutyö sai uusia haasteita kansakoulun 

kehittyessä.298  

                                                          
294 Kirjallinen Kuukauslehti 4/1879, 92−93. 
295 Kirjaa mainostettiin vielä 1898 Sofie Litheniuksen Uusia lauluja ja leikkejä -kirjan takana: ”Tokkohan  
     yksikään ilomielinen ja leikinhaluinen Suomen neitonen ja nuorukainen saattanee olla ’Ilolintusetta’, se kun  
     on niin aivan leikillinen, että 94:jään eri leikkiin sekä säveleet sepittää että laulut laulaa, vieläpä selityksetkin  
     sanelee yhdestä ainoasta markasta ........”. 
296 J. V. Hirvonen: Ilolintunen 1875, Esipuhe. 
297 J. V. Hirvonen: Ilolintunen 1875, Esipuhe. 
298 Kansanaho 1988, 39. 
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3.1.2  Lasten Lauluja 1883, toimittanut K. O. Fontell   
            Tampereen pyhäkoulun toimittama kokoelma pyhäkoulujen ym. tarpeeksi. 
            

Karl Oskar Fontell299 (1853−1930) toimi pappina Tampereella 1877−1907. Hän aloitti ja or-

ganisoi pyhäkoulutoiminnan, jonka johdossa hän toimi 25 vuotta.  Fontell pyrki innostavaan 

ja herättävään opetukseen.  Erityisesti hän kiinnitti huomiota lauluun.  Fontell käytti aluksi 

edellä mainittua vihkosta Lauluja Karitsan kiitokseksi (1877).

Yhdessä Hirvosen kanssa toimitettu kirja Lasten Lauluja ilmestyi sittemmin seitsemänä täy-

dennettynä ja tarkistettuna painoksena, viimeisen kerran 1904.300 Kirjassa on seuraavanlainen 

alkuruno pyhäkoulunopettajille ja lapsille: 

            

 Käyös kouluun lapsukainen Käwi kouluun lapsukainen, 
 Sua siellä kaiwatahan Siellä tiedon ytimenä 
 Ole meille seuralainen! Oli hellä Jesus wainen, 
 Koulussa sä tuntemahan Armon, avun lähtehenä. 
 Opit Isää taiwaallista,  Jesukseen tuo lapsi luotti, 
  Wapahtajaas woimallista, Tämä hälle lewon tuotti, 
 Joka sua rakastaa, Joutui aika, – lapsonen. 
  Etkös tahdo seurata?  Nukkui helmaan Jesuksen. 

Lasten Laulujen ensimmäisessä tekstipainoksessa (1883) on 48 laulua.  Laulut on koottu San-

keyn lauluista (19), Siionin Kanteleesta (15), Matkalauluista (7), Hirvosen Halleluja-lauluista 

(6) sekä yksi muusta Hirvosen kokoelmasta.  Laulut korostavat Jeesuksen seuraamista, tai-

vasikävää ja synnintuntoa.  Vain muutama lauluista tuli myöhempiin erilaisiin pyhäkoululau-

lukokoelmiin: Kiiruhda armaan Jeesuksen luo, Hywä paimen, johda meitä, Löytyy lähde hy-

wä, Nyt päärlyn (helmen) olen löytänyt, Oi sä mieluisa (riemuisa) ja Nyt tulkaa kaikki laula-

maan (Nyt lapset pienet laulakaa) sekä virsi Taiwaassa, ratki taiwaassa.  Ainoa ”lapsiystäväl-

linen” laulu Kukka pieni laaksossa herttaisine kukka-, lintu-, vesi- ja luontoaiheineen ei ihme 

kyllä löytänyt tietään muihin kuin SLEY:n kokoelmiin.301  Koulukäytössä yleistynyt laulu 

Täällä pohjantähden alla oli nyt ensimmäisen kerran pyhäkoululaisille suunnatussa laulukir- 

                                                          
299 Fontell oli rohkea, uusia toimintamalleja teollistuvassa kaupungissa kokeileva pappi.  Hän aloitti myös kau- 
       punkilähetyksen toiminnan Tampereella sekä oli mukana sisälähetystyössä.  Fontell kuului aluksi evankeli- 
       siin, mutta irrottautui liikkeestä sen hajaannuksen yhteydessä.  Hän suhtautui myönteisesti vapaakirkollisiin  
       ja sai heiltä vaikutteita.  Fontell siirtyi Espoon kirkkoherraksi 1907.  Kortekangas 1965, 146−148; Kulhia  
      2008, 72─77. 
300 Kansanaho 1988, 39. 
301 Hirvosen Halleluja 1883, Lasten Laulukirjat 1888−1902 ja NS 1929 (eri sävelmä). 
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jassa.302  Lasten Laulujen seuraavasta painoksesta vuodelta 1886 (K. O. Fontell'in kustanta-

ma) pudotettiin pois jo 10 laulua.  Tilalle tulivat mm. Ei taiwaass' ole kuolon waaraa 303, 

Kuules sulle Golgatalla, Armon lapset weisatkaat sekä ”Lapsen rukous”: Oi Isä! Tulen tykö-

si304.  Uutena suomennoksena ilmestyi Kas, taiwaassa, siell' olis lapsillekin.305

Lasten Laulujen Sävelistö ilmestyi vuonna 1889.  Sen toimitti Tampereella musiikinopettaja-

na ja kanttorina vaikuttanut Gottlieb Hymander nuorempi (1867−1911).306  Sisällysluettelo on 

jo sama kuin viimeisessä painoksessa 1904.  Laulukirjassa on yhteensä 138 laulua, joista 89 

laulua ja 49 virttä.  Mukana ovat jo uudet lasten virret Mä silmän' luon ylös taiwaaseen ja O 

Jumala, et hyljää pienten ääntä.  Laulujen sävelmät edustivat "J. V. Hirvosen linjaa": hän 

käytti kansan tuntemia sävelmiä, esim.  

                  nro  30  Raamatusta aartehen löydät307    säv. = Kas metsämökin ikkuna 
                      33  Kukka pieni laaksossa                 säv. = Tuuli hiljaa henkäilee 
                      37  Sydämen halaa                            säv. = Tähtöset loistaa 

Tavallisten hengellisten laulujen joukossa on erikoisesti lapsille suunnattuja lauluja esim. 

Lapsen rukous, Lasten suvilaulu, Lammas oon mä Jeesuksen, Ei taivahassa kuolon vaaraa 

(4/4), Jeesus mua rakastaa, Onpa taivaassa tallella lapsillekin,308 Jonk' on turva Jumalassa, 
309 Aamu armahainen (13 säk.), Kalle, Emma saaneet owat sekä Koululasten ero keväällä: 

Taas on tullut aika se.

Laulusta Onpa taivaassa tallella lapsillekin tuli hyvin suosittu johtuen sisällön havainnolli-

suudesta ja sadunomaisuudesta. Laulun suomennosta muutettiin usein.  1800-luvun lopulla ja 

joissakin kokoelmissa vielä 1900-luvulla sävelmä laulettiin kahteen kertaan kuten seuraavassa 

nuottiesimerkissä.  Se on Lasten Laulujen Sävelistöstä 1893 (nro 34 ”Lapset taiwaassa”).310

                                                          
302 SPY hyväksyi sen pyhäkoululauluksi vasta 1945. Se oli esiintynyt aikaisemmin Lasten Laulukirjoissa 1889 ja  
     1897 sekä Pietikäisellä 1884. Ks. laulusta tarkemmin Pajamo 1999, 140−141. 
303 Se tuli mahdollisesti samana vuonna ilmestyneestä kokoelmasta Harpun Säveliä. Ks. Suokunnas 1982a, 186.   
     Ks. laulusta myös Valen-Senstad 2004, 74−76. 
304 Laulu on myös NS:ssa 1929 ja käväisi Pkl:ssa 1917. Säv. I. Krohn. 
305 Ks. liitteen 3 esimerkki 1. 
306 Tekijää ei ole mainittu. Lundström (1909) nimeää sävelistön Hymanderin nimiin vuonna 1892 ja  
     Brummer-Korvenkontio (2000, 490) vuonna 1893. 
307 Laulu esiintyi vain Siionin Kanteleessa.  SK:ssa 1886 se alkoi sanoilla Pipliasta aartehen löydät.
308 Sävelmän alkuperää ei ole mainittu missään kokoelmassa.  Ks. liitteen 3 esimerkki 1. 
309 Lina Sandellin lauluista on tarkempaa tietoa kirjoissa Suokunnas 2004, 159−177; Lövgren 1965, 42−49.  
      Ks. myös liitteen 3 esimerkki 2. 
310 Suokunnaksen mukaan laulu esiintyi jo ennen v 1900 ainakin 13:ssa eri julkaisussa. Suokunnas 1975, 86;  
     Ks. suomennoksia liitteen 3 esimerkissä 1. 
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Laulu ”Taivaan rautatiestä” (nro 46) oli sepitetty viehättävästä amerikkalaisesta pyhäkoulu-

kertomuksesta ja tullut Suomeen Ruotsin kautta.  Sen suosio johtui siitä, että Tampereelle oli 

vastikään saatu rautatie.311  Laulu esiintyi tämän lisäksi vain A. O. Keihäsen pyhäkoululau-

luissa. 

  Miss’ on pilettisi? – Minne matkas? – Ah, minä matkustan taiwaaseen. – 
  Waan kuinka sinne sä tällä tiellä  Woit päästä, ystäwä pienoinen? – 

Kas, äiti wainaa niin usein lauloi,  Hän rautatiest’  lauloi Jeesuksen.   

Laulukirjoissa näkyi herätysliikkeiden voimakas tunteisiin vetoava julistus, mikä sävytti myös 

tuon ajan lasten kristillistä kasvatusta. 

Hirvosen laulukirjoja sekä Sionin Kanteleen lauluja käytettiin myös kouluissa.  Tosin tähän 

hengelliseen liikehdintään suhtauduttiin epäilevästi, ja opettajat arvostelivat muiden laulukir-

jojen kuin virsikirjan käyttöä.312  Vaikka ulkomailta tulleiden laulujen sävelmät olivat ”help-

potajuisempia”, niitä kuitenkin vierastettiin.313  Niinpä erityisesti koulun piirissä odotettiin 

virsikirjan uudistustyön valmistumista.  Sitä osoitti mm. se, että edellä mainituissa kokoelmis-

sa esiintyi jo eri virsikirjaehdotusten virsiä.  

                                                          
311 Kansanaho 1988, 39. 
312 Pajamo 1976, 153, 174−175. 
313 Vapaavuori 1997, 88. 
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3.1.3  Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen laulukirjoja 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä syntyneistä herätysliikkeistä järjestäytyi ensim-

mäisenä Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) vuonna 1873.  SLEY:n toimek-

siannosta Helsingin Nikolainkirkon kanttori J. A. G. Hymander (1831─1896) toimitti 

1874−1881 Sionin Kanteleen (Uusi Kokous Hengellisiä Lauluja) neljä yksiäänistä vihkoa 

(140 laulua).  Niihin lisättiin vielä 30 laulua 1885 (yht. 170 laulua).  Laulut olivat osaksi syn-

tyneet liikkeen omassa piirissä (mm. J. V. Hirvonen), osaksi niitä oli käännetty ulkomailta.  

Muutama laulu oli poimittu Lönnrotin virsikirjaehdotuksesta 1872, mm. monissa pyhäkoulun 

laulukirjoissa esiintynyt virsi Taivaassa, ratki taivaassa.  Myöhemmissä painoksissa lapsille 

osoitettu laulu Kodon tiedän ihanaisen neuvottiin laulettavaksi sävelmällä Jesus, ystäwän on 

paras (Vk 1986, nro 273).  Viimeiseen lisäykseen otettiin mukaan Löytyy lähde hywä, Kii-

ruhda armaan Jeesuksen luo, Täältä puolehen ylhäisen maan sekä Aamu aurinkoinen, Joki 

juoksewa314. 

Hymander julkaisi vuosina 1883 ja 1887 Siionin Kanteleen neliääniset sävelmistöt, joista 

edelliseen kuului kuorosovituksia (vihkot 1−4) ja jälkimmäinen oli lisävihko, johon sisältyi 30 

laulun sävelmistö.  

SLEY toimitti 1892 uuden lisätyn ja korjatun tekstipainoksen.  Sen 275 laulusta on suomalai-

sia 28 prosenttia.  Sisällysluettelossa laulut on jaoteltu aihepiireittäin.  Kirjassa on 31 Lina 

Sandellin laulujen suomennosta.  Kasteosastoon on tullut laulu Taivaan Isä, nostit minut.315

Osastossa Jumalan warjelus on laulu Ken ois enin turwattunna (nro 261).  Kirjassa on ensim-

mäisen kerran osoitettu lapsille kolme omaa laulua:

nro      90 Kodon tiedän ihanaisen          säv. Kautta kärsimysten voittoon (I. Sankey)          
         192 Jeesus armias auttakoon        säv. lähempänä Vk 1986, nro 483 muotoa    
         219 Onpa taivaassa                       säv. I. Krohn 

                                                          
314 Saksalaisen K. H. E. Hauerin sävelmä oli ilmestynyt kokoelmassa Laulun Soittaja 2 (1856, nro 15) sanoilla  
     Rauhass'  olen maannut.  Wächterillä se oli 1858, nro 50 ja 1864, nro 23.  SK:een se oli otettu Matkalauluista  
     1869, nro 40.  SK:n 1892 tekstipainoksessa laulu alkoi: Aamu-armahainen, mutta nuottipainoksessa Aamu- 
      aurinkoinen. Suokunnas 1982a, 138. 
315 Jaakko Haavio muokkasi sen Virsikirjan Lisävihkoon 1963, nro 637. Vk 1986, 495. 



99

Ilmari Krohnia316 (1867−1960) pyydettiin samana vuonna toimittamaan laulukirjaan neliääni-

nen sävelmistö.  Esipuheessa Krohn perustelee sävelmien vaihdoksia, rytmisten ja tasatahtis-

ten koraalien osuutta, sekä mainitsee sävelmiä löydetyn myös kokoelmasta Kansan lahja kir-

kolle.  Laulujen suomennoksia on korjailtu.  

Krohn yritti kohentaa laulujen ilmettä omilla sävelmillään, joita on yhteensä 45, esim. Kiiruh-

da armaan Jeesuksen luo, Onpa taiwaassa tallella lapsillekin ja Ken ois enin turwattunna.317  

Tässä ovat esimerkkinä kaksi jälkimmäistä laulua.

Sionin kannel 1892, nro 219 

Sionin kannel 1892, nro 261 

                                                          
316 Ilmari Krohn oli suomalaisen musiikkitieteen uranuurtaja, säveltäjä ja fil.toht. (1900). Hän keräsi ja tutki mm.  
      hengellisiä kansansävelmiä (väitöskirja 1899).  Krohn toimi Helsingin yliopiston dosenttina 1900─1918 ja  
      ylimääräisenä professorina 1918─1935. Vuosina 1894─1905 hän toimi Tampereen Aleksanterin kirkon  
      urkurina ja 1911─1944 Helsingin Kallion kirkon urkurina. Krohn solmi avioliiton runoilija Hilja Haahden  
      (Hansson, 1874─1966) kanssa 1906.  Virtamo 1997, 203; Pajamo & Tuppurainen 2004, 404─410. 
317 Laulujen taustoista tarkemmin mm. Voipio 1953, Suokunnas 1975 ja 1982a, Valen-Senstad 2004, 32─34. 
     Ks. myös liitteen 3 esimerkit 1 ja 2; Vain evankelisilla esiintyi tämä teksti.  Muissa laulukirjoissa se on suo- 
     mennettuna Jonk’ on turva Jumalassa (Tryggare kan ingen vara). 
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Krohnin sävelmät todettiin musiikillisesti arvokkaiksi mutta rytmiltään vaikeiksi yhteislau-

luiksi.  Lisäksi ne poikkesivat liian paljon perinteisistä virsisävelmistä sekä jo tutuiksi tulleista 

ruotsalais-anglosaksisista herätyslauluista.  Niinpä ne vaihdettiin melko pian entisiin sävel-

miin. 

Kuorolle sovitetun G. J. Voglerin Hosianna-hymnin Krohn lienee ottanut Faltinin Koraalikir-

jasta 1890.318  Laulukirjan viimeisenä lauluna oli edelleen virsikirjan apostolinen siunaus Her-

ramme Jeesuksen Kristuksen armo319, mikä esiintyi lähes kaikissa tuon ajan koululaulukir-

joissa sekä koulujen koraalikirjoissa. 

Vuoden 1901 Sionin Kannel on yksiääninen nuottipainos, joka sisältää 310 laulua.  Kirjassa 

jatkettiin J. V. Hirvosen linjaa kirjoittamalla uusia hengellisiä tekstejä kansan tuntemiin sä-

velmiin.320  Tässä painoksessa on myös paljon lauluja, jotka ovat esiintyneet aikaisemmissa 

lasten laulukirjoissa.  Seuraava lisävihko vuonna 1910 nosti laulujen määrän 500:aan.  Lisä-

vihkon lopussa ovat ”Hilariuksen kiitosvirsi”321 sekä ”Hosianna-hymni”.  Lasten osastoon ei 

tullut uusia lauluja.   

Lähetystyössä Afrikassa sekä kotimaan katu- ja sisälähetystyössä elämäntyönsä tehnyt  mat-

kasaarnaaja Pietari Kurvinen (1842−1925) muistetaan myös lasten ystävänä.322  Hän julkaisi 

1885 evankelisen liikkeen piirissä lähinnä sunnuntaikouluja varten 10 laulua sisältävän kirja-

sen Pikku Sion ja kahdeksan laulua sisältävän kirjasen Lilla Sion.  Laulut olivat evankelisen 

liikkeen piirissä ennestään käytettyjä lauluja. 

Suomen Luterilainen Evankeliumi-yhtiö julkaisi 1888 Lasten Laulukirjan.  Se on 58 laulua 

käsittävä tekstipainos, joka sisältää kristillisiä lauluja kodille ja koululle.  Lähteinä on käytetty 

Siionin Kannelta sekä laulukirjoja Barnens Sångbok, Sionsharpan ja Sångbok för söndagsko-

lor (1887).  Kirjassa ovat mm. Aamu aurinkoinen, Ei taiwahassa kuolon vaaraa, Kiiruhda  

                                                          
318 Suokunnas 1982a, 207, 225. 
319 O. I. Collianderin 2. Kor. 13:13:n pohjalta jo 1874 muodostama virsi, joka tuli vuoden 1886 virsikirjaan (nro  
     536); Vk 1938, nro 628 ja Vk 1986, nro 210. Lempiäinen & alii 1988, 144. 
320 Esim. sävelmät: Mä oksalla ylimmällä, Ruusu kankahalla ja Tuoll' on mun kultani. 
321 Kyseessä on varhaisten kristillisten vuosisatojen Laudamus-hymni, joka lienee syntynyt jo ennen Poitiers'n 
     piispa Hilariuksen (k. 367) aikaa. Vk 1938, nro 629 ja Vk 1986, nro 126. Lempiäinen et alii 1988, 133.
322 Saarisalo 1978, 141.  
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armaan Jeesuksen luo, Hywä paimen, johda meitä, Lammas oon mä Jesuksen (F), Löytyy läh-

de hywä, Kun joulu on, Täällä pohjantähden alla ja Täältä puolehen ylhäisen maan.  Lina 

Sandellin kertovaa laulua Kalle, Emma saaneet owat ja suosittua koululaulua Koska meitä 

käsketään ei näy muiden yhdistysten lasten laulukirjoissa.  Kirjassa on lisäksi ehdotus lasten 

jumalanpalvelusjärjestykseksi.  

Kirjan toinen painos ilmestyi 1895 yksiäänisenä laitoksena ja kolmas lisätty painos 1897.  

Siihen oli siirtynyt ensimmäisestä painoksesta 44 laulua.  Uusien laulujen kera kirjassa on 84 

laulua, joista yhdeksän viimeistä virsiä (mm. vuoden 1886 virsikirjan nrot 410, 411 ja 412323).  

Uutena lauluna tuli mm. Kun jouluaamu koittaa (Kun joulu valkeneepi).  Lapsille on osoitettu 

vain ne kolme samaa laulua kuin jo vuoden 1892 Sionin Kanteleessa. 

SLEY kustansi 1902 pastori Emil Törnwallin toimittaman ja maisteri Karl Flodinin tarkas-

taman yhteissävelmistön, jossa on Sionin Kanteleen ja Lasten Laulukirjan Säwelistö sekä Me-

lodier till Sionsharpan och Barnens Sångbok.  Neliääninen painos on sovitettu ”seka-äänistä 

laulua warten”.  Kuitenkin vain ne sävelmät, joita ei muista kokoelmista löydy, ovat painet-

tuina tässä.  Joihinkin lauluihin on vaihdettu sävelmä, joka on tuttu koululaulukirjoista.324  

Lauluihin Onpa taivaassa tallella lapsillekin ja Ken ois enin turvattunna on vaihdettu entiset, 

muidenkin käyttämät sävelmät.325  

Sionin Kanteleen ja Lasten Laulukirjan Säwelistö 1902, nro 261 

                                                          
323 Virsi 412 ei esiinny missään muussa lasten kokoelmassa. 
324 Esim. Älä itke äitini -sävelmään Jeesus armias auttakoon, Arvon mekin ansaitsemme -sävelmään Wanha  
     wuosi loppumassa sekä Murheesi suista -sävelmään Armahin Jeesus, Herrani Kristus. Viimeksi mainittu  
     sävelmä on Sionin Kantelessa 1892, nro 146 ja on esiintynyt jo Hagforsin Kaikuja Keski-Suomesta -vihkossa  
     1874 sanoissa Laulava leivo, virka sä vieno. Suokunnas 1982a, 133. 
325 Ks. liitteen 3 esimerkit 1 ja 2. 
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Törnwallin sävelmistö ei tyydyttänyt käyttäjiä, koska neljä laulukirjaa samoissa kansissa ja 

viittaukset toisiin laulunumeroihin, joiden sävelmällä piti laulaa, oli hankalaa.  Niinpä uusi 

lisätty ja korjailtu laitos Siionin Kanteleesta ja sen sävelmistöstä julkaistiin 1911−1912. 

SLEY kantoi huolta lasten kasvatuksesta ja perheistä.  Pastori Kauko Veikko Tamminen 

(1882−1946) oli yhdistyksen palveluksessa 1909−1916.  Hän oli kirjallisesti lahjakas, ja hän 

rikastutti yhdistyksen lehtiä, mm. Lasten Lehteä havainnollisilla ja herttaisilla runoillaan ni-

mimerkillä Veikko-setä.  Tamminen ja hänen isänsä opettaja Emanuel Tamminen olivat mu-

kana jatkuvasti vireillä olevissa laulukirjojen uudistustöissä, joita olivat mm. Siionin Kante-

leen lisävihko 1910 ja Lasten Laulukirjan lisävihko 1911.326  

Rovasti K. V. Tamminen kutsuttiin yhdistyksen johtoon maaliskuussa 1923.  Siionin Kannel 

kaipasi perusteellista uudistamista, koska suomen kieli oli kehittynyt, sävelmistö koettiin epä-

yhtenäiseksi ja suomalaisilta runoilijoilta oli tullut uusia lauluja.  Niinpä jo samana vuonna 

ilmestyi uusi Siionin Kannel, jota kutsuttiin ”Tammisen Kanteleeksi”, koska se oli pääasialli-

sesti hänen käsialaansa ja sisälsi myös 19 hänen aikaisemmin eri yhteyksissä julkaistua laulu-

aan.327  Kokoelmassa on kaikkiaan 585 laulua.  Siinä on osoitettu 13 laulua nuorisolle ja neljä 

laulua lapsille: nro 192 Auta, Jeesus armias (säv. J. Crüger)328, 461 Jeesus muakin rakastaa, 

90 Kodin tiedän armaan ja 219 Onpa taivaassa tallella.  Tosin muihin osastoihin oli sijoitettu 

edellä luetelluista lastenlaulukokoelmista tuttuja lauluja, mm. Aamu armahainen, Musta Saa-

ra (K. V. Tammisen suom.), Ken on lapsi Herran armaan, Oi, katsoppa lintua oksalla 

puun!329, Jeesuksesta laulan, Pikkulintu riemuissaan ja Levolle laskeun, Luojani.  Kanttori 

Rikhard Mäkinen suoritti sävelmistön tarkistuksen tuomalla omiensa lisäksi uusia, suomalais-

ten säveltäjien sävelmiä (mm. L. Madetoja, A. Maasalo, H. Klemetti).330  

SLEY:n kasvavan nuoriso- ja pyhäkoulutoiminnan tarpeisiin koottiin vuonna 1929 Nuori Sii-

on, Laulukirja kotia, pyhäkoulua ja muita kouluja varten.  Kirjan lopussa on pyhäkoulu- ja  

                                                          
326 Koskenniemi 1994, 58−66. 
327 Koskenniemi 1994, 170−175. 
328 Ks. luku 4.1. (Lönnrotin kirjat).  
329 K.V. Tamminen oli suomentanut laulun jo SK:een 1910, nro 386 (10 säk.). Suomennos oli tehty saksan kie- 
     lestä ja alkuperäiseksi sanoittajaksi oli merkitty O. N. Dick; Vaalaksen mukaan sanoittaja oli norjalainen  
     pappi  S. C. Dick. Vaalas 1973, 181; Säv. O. Ahnfelt. 
330 Siionin Kannel 1923, Esipuhe. 
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lastenjumalanpalvelusjärjestys nuotteineen.  Kirja sisältää 300 laulua, joista virsiä on 51 ja 

jokunen vielä vuoden 1923 lisävihkoehdotuksesta.  K. V. Tamminen oli suomentanut 42 lau-

lua saksalaisesta Deutsches Kindergesangbuch -nimisestä lasten laulukirjasta.331  Lauluista 

vähän yli puolet on kuitenkin alkuperältään kotimaisia.  Tammisen omia lauluja on 13.  Lau-

luvalikoima on laaja: 36 aihepiiriä, eniten kirkkovuoden juhlapyhistä.  Lauluista heijastuu 

valoisa evankelinen uskon näkemys, mm. lauluista Jeesus hyvä paimen, Armon ylistys, Juma-

lan lapsen pyhä elämä ja Enkeleistä.  Syntymäpäivien lisäksi muistetaan mummon ja vaarin 

kultahääpäivää.  Kaikki vuodenajatkin ovat saaneet runsaasti lauluja.  Varsinkin uusien laulu-

jen sanat ovat hyvin herttaisia, lämpöisiä, jokunen sadunomainenkin, mutta ennen kaikkea 

lasten elämänpiiristä. Tällainen on Amanda Packalénin sanoittama laulu (nro 212), jolle oli 

annettu saksalainen sävelmä: 

1. Virtaa sade tulvaellen, Yrjö pieni miettiellen Kääntyy äidin puolehen: 
”Kuolikohan enkeleistä Joku nyt, kun kyyneleistä ::Kastuu maakin ihmisten?”:: 

                     
2. Taivaassahan aina illoin Riemuitaan ja tuikkii silloin Kynttilöitä sadoittain. 
”Heiltä harput särkyivätkö, Loppui kaikki kynttilätkö, :: Joku loukkaantuiko vain?”::  

3. Äiti virkkoi:”Pienokainen, Eihän taivaan harput vainen, Särkyä voi konsanaan. 
Siell’  ei pimeää, ei öitä, Eikä tarvis kynttilöitä, ::Myös ei kuolla milloinkaan.:: 

4. Taivaassa ei kyyneleitä, Kaste taivahan vain meitä Opettaapi itkemään, 
Kun me rakkaat enkelimme Synneillämme pahoitimme, ::Neuvoin anteekspyytämään.”:: 

                                                                                          

Koululaisia on muistettu peräti 12 laululla, joista neljä virttä.  Lukukauden alkuun ja päätök-

seen on useampia lauluja.  Tässä on nyt ensimmäisen kerran K. V. Tammisen runo Kun kou-

lutyöni alkaa taas (nro 268) Otto Kotilaisen sävelmällä.332 Herra, Luoja taivasten (nro 273) 

on saanut sävelmän Erkki Melartinilta.  Laulun Tuolta taivaastansa Seuraa Jumala (nro 275) 

sanat Jaakko Haavio mukaili myöhemmin virsikirjan lisävihkoon 1963 (nro 635) sanoilla En-

keleiden kanssa Luoja maailmaa (säv. L. J. G. Stråhle).  Opettaja Hilja Haahti runoili aivan 

pienelle koululaiselle äidin tuntoja (nro 276): 

1. Äidin pieni armahainen Koulutietä tepsuttaa. Silmä kirkas, mieli virkku Oppii työtä  
uutteraa.  Kulje kera enkelten, Äiti muistaa hellien! 

2. Lapsi kasvaa, lapsi varttuu, Eipä syliin mahdukaan. Ymmärrys ja tieto karttuu Elon tosi  
toimintaan.  Kasva turvin Jeesuksen, Äiti muistaa rukoillen! 

                                                          
331 Koskenniemi 1994, 175−176.  
332 Vrt. luku 6.2.2 ja nuottiesimerkki tämän luvun lopussa. 
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Pääsiäisosastossa on K. V. Tammisen suomentamana On noussut Kristus haudastaan (nro 63) 

15-säkeistöisenä tyttöjen ja poikien vuorolauluna.333  Kaiken kaikkiaan lapsille kerrottiin hen-

gellisistä asioista edelleen aikuisten kielikuvilla.  

Tammisen kirjan säveltäjänimistä eniten ovat esillä Rikhard Mäkinen, Ilmari Krohn, Armas 

Maasalo ja Aarni Voipio, sanoittajina taas runoilijat Ellida Erling, Immi Hellén, Hilja Haahti 

ja Aarni Voipio.  K. V. Tammisella on paljon suomennoksia.  Tämän kokoelman lauluista ei 

monikaan ollut mukana Siionin Kanteleessa. 

Vapaiden suuntien piirissä syntyneet laulukirjat vaikuttivat Evankelisen liikkeen lauluko-

koelmiin.  Niinpä evankelisten laulukirjoissa oli alkuaikoina runsaasti sävelmiä sekä kään-

nöksiä ulkomaisista kokoelmista.334  Kanttori Hymander suosi saksalaisia koraaleja, Krohnin 

toimitusaikana ja hänen sovituksinaan taas tulivat mukaan suomalaiset kansansävelmät.  Mä-

kinen sai suomalaisilta säveltäjiltä aivan uusia sävelmiä (mm. Maasalo, Madetoja, Klemetti, 

Kotilainen, Sibelius).  Vuoden 1939 Siionin Kanteleen Sävelmistön uudistuessa poistettiin 

siitä vanhoja, arvokkaitakin sävelmiä, koska niitä oli vaikea laulaa.  Lopputarkastuksen suorit-

tanut Krohn lausuu esipuheessaan: 

Mielestäni on Sävelmistö suuresti voittanut sekä hengellisen että taiteellisen ilmetehonsa puoles-
ta niiden uusien, enimmäkseen kansamme omasta suusta saatujen hengellisten sävelmien kautta, 
jotka on asetettu lukuisten entisten, vähäarvoisten ja pintapuolisten vierasmaalaisten  tilalle. - - 
On toivottavissa, että nyt tarjolle  tulevan, huomattavasti runsaamman täysikelpoisen sävelainek-
sen päästessä käytäntöön, laulukirjan käyttäjien sävelaisti puhdistuu, ja ajan tullen arvottomampi 
sävelaines itsestään vähitellen syrjäytyy. 335

                       

Evankelisten melodiat ovat liikkuvia ja rytmikkäitä, muunnesäveliä esiintyy, ja intervallihyp-

pyjä on runsaasti.  Melodioiden sävelala liikkuu oktaavin ja undesiimin välillä.  Säveltasoa 

laskettiin 2−3 sävelaskelta kokoelmiin Nuori Siion 1929 ja Siionin Kannel 1939.  

Molemmissa kokoelmissa on alla oleva Oscar Ahnfeltin sävelmä.  Kyseinen näyte on NS:ssa 

1929 (nro 198) K. V. Tammisen uudelleen suomentamana.  SK:ssa 1939 (nro 386) ensimmäi-

nen säkeistö alkaa taas Oi, katsoppa lintua oksalla puun!  

                                                          
333 Vrt. Vk 1986, nro 92. 
334 Eniten sävelmiä oli Ruotsista, mm. Oscar Ahnfeltilta (1813−82). Hän oli itseään kitaralla säestävä laulava  
     evankelista, joka sävelsi lukuisia Lina Sandellin runoja. Hän toimi tiiviisti C. O. Roseniuksen ympärillä vai- 
     kuttaneessa herätysliikkeessä, jolla taas oli läheinen yhteys F. G. Hedbergiin ja evankelisuuteen Suomessa.   
     Saarisalo 1973, 117−118; Valen-Senstad 2004, 159−160. 
335 Siionin Kanteleen Sävelistö 1939, Esipuhe. 
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Virsikirjakomitea otti K.V. Tammisen kouluvirren virsikirjaan, mutta toisella sävelmällä kuin 

tässä.336  

NS 1929, nro 268 

3.1.4  Yhteenveto 

Edellä mainitut laulukokoelmat osoittavat, että herätyskristillisyys vaikutti lasten kristillisessä 

kasvatuksessa.  Lapsille opetettiin Jumalan pelastushistorian keskeiset asiat.  Evankelinen 

liike kantoi erityistä huolta lapsista ja nuorista.  Laulujen kautta lapsille annettiin kuva Jee-

suksesta lasten ystävänä ja auttajana.  Laulut opettivat rukouselämään ja lujittivat luottamusta 

Jumalaan elämän eri tilanteissa.  Koulun lukukirjat ja muu lisääntynyt lastenkirjallisuus hou-

kuttelivat kirjoittamaan lapsille lauluja Jumalan luomista eläimistä, lähinnä linnuista sekä 

luonnosta vuodenaikojen vaihteluineen.  Lähetyssaarnaajien jännittävien kertomusten pohjalta 

                                                          
336 Ks. luku 6.2.2. 
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kuvattiin lapsille elämää kaukaisissa maissa. Laulut päättyivät aina muistutukseen siitä, että 

päämäärä on taivas. 

                               
                                Kotkan evakelisen rukoushuoneen pienten tyttöjen kitarakuoro 1925. 
                                       Vasemmalta: Sylvi Karén, Sirre Salo, Minna Kokkonen ja Mertta 
                                       Louhos. Kuva: Riitta Hirvosen kuva-arkisto. 
            

3.2  Laulukirjat pyhäkoulutoiminnassa  

Suomen kirkollisessa elämässä ilmeni voimakasta pyrkimystä uudenlaiseen toimintaan 1800-

luvulla, erityisesti sen jälkimmäisellä puoliskolla.  Monet aatteelliset ja yhteiskunnalliset lii-

kehdinnät synnyttivät kirkon ja kristillisen uskon arvostelua.  Tämä sai papiston kehittämään 

ja voimistamaan pyhäkoulutyötä.  Suomen pyhäkoulun luonteen oli alusta alkaen määrännyt 

se katekeettinen perinne, jolle se perustui.  Lasten ja nuorten oli opittava ensin lukemaan ja 

tietämään, mitä kristillinen usko on, vasta sitten he kykenisivät sen omaksumaan.  Toisaalta 

"pyhäkoulu ei saa koskaan aleta paljaaksi koulutunniksi olematta samalla kertaa ja pääasialli-

sesti todellinen hartaushetki ja jumalanpalvelus lapsia varten".337

                                                          
337 Ruuth 1928, 143. 
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1800-luvun jälkipuoliskolla levisi maahamme lähinnä vapaakirkollisten ansiosta uusi näke-

mys pyhäkoulusta.  Sen mukaan pyhäkoulun päätehtävä oli lasten uskonelämän herättäminen.  

”Lasten sielut oli voitettava Jeesukselle”, niin kuin sanonta kuului.338  

Pyhäkoulussa käytettiin 1800-luvun lopulla pääsääntöisesti virsikirjaa.  Sen katsottiin yhdis-

tävän pyhäkoulun jumalanpalvelukseen.  Papiston keskuudessa kyllä keskusteltiin muidenkin 

laulukirjojen käytöstä.  Evankeliset käyttivät Siionin Kannelta ja vuonna 1888 julkaistua Las-

ten Laulukirjaa.  Muilla herätysliikkeillä ei ollut lapsille omistettuja laulukirjoja.339    

Vapaakirkollisissa pyhäkouluissa laulettiin Harpunsäveliä-nimisestä kokoelmasta, jonka oli 

1883 toimittanut Hjalmar Braxén. Hän julkaisi lisäpainoksia 1888−1896.  Luonteeltaan nämä 

vapaakirkolliset laulut olivat iloisia ja yksinkertaisia todistuksia Jumalan rakkaudesta, joka 

kutsui kaikkia pelastuksen omistamiseen.  Sävelmät olivat tavallisesti kevyitä ja mukaansa 

tempaavia.340   

Pappien enemmistön mielestä vapaakirkollisten laulut olivat irrallisia ja tyhjiä tunnevuoda-

tuksia, jotka herättivät vain hetkeksi hartautta.341  Kuitenkin he olivat huomanneet, että lapset 

lauloivat iloisia ja kevyitä sävelmiä paljon mieluummin kuin raskaiksi koettuja virsiä.  Tämä 

ilmeni vuoden 1896 pyhäkouluyhdistyksen vuosikokouksen keskustelusta, jossa pohdittiin, 

mikä laulukirja oli sopivin pyhäkouluun.  Keskustelun alustaja Aksel Renvall oli sitä mieltä, 

että käytössä oleva virsikirja oli sisältönsä puolesta paras pyhäkoulussa käytettävä laulukirja, 

mutta sävelmiensä puolesta se oli liian raskas ja vaikea.  Sen tähden lapset halusivat mie-

luummin laulaa " lauluja, joissa oli kauniit, rytmilliset ja keveät melodiat".  Alustaja ehdotti, 

että virsikirjan koraalit muutettaisiin eloisammiksi, jos se haluttiin säilyttää rakkaimpana ja 

mieluisimpana laulukirjana.  Rovasti Sarlinin mielestä sävelmiä ei saanut muuttaa sellaisiksi, 

etteivät ne enää vastaisi laulun uskonnollisen sisällön syvyyttä.  Hänestä oli "todellakin ikävä 

kuulla hengellistä sisällystä ränkytettävän useinkin vanhojen rekilaulujen nuoteilla".  Kuiten-

kin Sarlin yhtyi alustajan mielipiteeseen siinä, että lapsen tunne-elämä oli toisenlainen kuin 

vanhemman ihmisen, ja tämä oli otettava huomioon myös lauluja valittaessa.  Jo aikaisemmin 

                                                          
338 Hirvonen 1993, 6. 
339 Hirvonen 1993, 8.  
340 Hirvonen 1993, 8.   
341 HYTTK / Ppkpk Porvoossa 1885,130; Turussa 1890, 145; Hengellinen Kuukauslehti 1899, 50.   
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Sarlin oli ehdottanut, että lapsia varten laadittaisiin oma lauluvihko, johon koottaisiin helppo-

ja ja keveitä lauluja.342  Kokouksessa ei päästy mihinkään ratkaisuun, sillä osa kannatti ehdot-

tomasti vain virsikirjaa pyhäkoulun laulukirjana, osa taas suositteli tämän rinnalla myös mui-

den laulukirjojen käyttöä.  Joka tapauksessa keskustelu osoitti, että alettiin yhä paremmin ta-

juta laulun merkitys lasten opettamisessa, mutta samalla korostettiin, että laulun tuli olla sisäl-

tönsä ja muotonsa sekä sävelmänsä puolesta hyvä ja arvokas.343

Vuosisadan vaihteessa julkaistiin monenlaisia ohjekirjasia pyhäkoulunopettajille.  Kansakou-

lunopettaja Berta Hermansson (1859─1944) oli innokas pyhäkouluaatteen levittäjä ja puoles-

tapuhuja.344  Hänen esitelmänsä pyhäkouluyhdistyksen vuosikokouksessa Sortavalassa julkais-

tiin vuonna 1907 Laulu pyhäkoulussa -vihkosessa. Esitelmässään hän neuvoo seuraavasti:

Mikä merkitys laululla on pyhäkoulussa? - Mitä laulamme? - Mitenkä laulamme? 
Pyhäkoulussa on laulun merkitys etupäässä uskonnollisen tunteen kehittämisessä, ja siinä on sil-
lä hywin tärkeä sija.  Entisinä aikoina laulettiin kokonaisia kertomuksia raamatunhistoriasta. 
Laulettu sana tekee usein sywemmän waikutuksen, puhuu lapsen sydämmelle suoranaisemmin 
kuin puhuttu.  Antaapa lasten, kun on puhuttu Wapahtajan rakkaudesta, laulaa wirsi "Jesus paras 
ystäwäni", silloin laulu kokoo, wahwistaa ja säilyttää waikutuksen, minkä lapset tunnilla owat 
saaneet.  Ehkä muistat, minkä waikutuksen lapsena sait, kun esim. oli puhuttu rukouksesta: "Älä 
johdata meitä kiusaukseen" ja sitten laulettiin: 

                                        Kun kiusaus korwiini kuiskailewi, Heti wastailen: ei,ei,ei! 
                                       En kuuntele, hylkääpi sydämeni Tuon tien, mikä wahinkoon wei; 
                                       Sillä pyhien maahan mun matkani käy Jossa synti ei näy. 

Mitä säweliin tulee, on waikeita wältettäwä.  Laulun tulee olla soinnukas, ei pitkäweteinen, mut-
ta ei myöskään liian nopea. Säweliä, joilla ei ole soitannollista arwoa, on wältettäwä, ja muistet-
tawa on, että mitä Jumalalle teemme, on tehtäwä paremmin kuin  muu. 
Lasten on laulettawa wilkkaasti, heidän on tunnettawa, että tämä on pyhä toimitus, että he itse 
owat siinä mukana jumalanpalveluksen kulkua kannattelemassa.  Saadaksemme lapset sydäm-
mestään ottamaan osaa on hywä selittää lauluja ja sitten opettaa ne ulkoa lapsille.  Minkä aarteen 
saawatkaan he täten tulewaisuuden waralle.  Siten opittuja lauluja laulawat lapset kotona, missä 
niillä warmaan on tärkeä tehtäwä suoritettawana.345

Ruotsalaisen Axel Blomqvistin opetusoppaita suomennettiin useita.  Vuonna 1913 painetussa 

opaskirjasessa on oma lukunsa laulunopetuksesta.  Hän puhuu laulun merkityksestä pyhäkou- 

                                                          
342 Pkle 1896. Artikkeli: Pieniä neuvoja pyhäkoulun pidosta. 
343 Pkle 1896. Artikkeli: Mikä laulukirja on sopivin pyhäkoulussa käytettäväksi? 
344 B. Hermansson syntyi Oulussa, valmistui opettajaksi Jyväskylän seminaarista 1885 ja palasi opettajaksi Ou- 
     luun. Hän toimi vuodesta 1889 lähtien Helsingin ruotsalaisen tyttökoulun johtajattarena kunnes siirtyi 1908  
     suomalaiseen tyttökouluun jääden eläkkeelle 1926.  Kansanaho 1988, 70. 
345 Hermansson 1907. 
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lussa sekä antaa tarkkoja ohjeita opetustavoista artikkelissaan Milloin pyhäkoulussa on laulet-

tava?   

Tärkeätä on, että laulu on puhdasta, ei liian korkeata, enempää kuin liian matalaakaan.  Lapset 
laulawat kernaasti koko äänellään, mutte he eiwät saa huutaa, eikä kirkua.  Wäärällä johdolla 
woi lauluun tulla jotain raakaa ja  julkeatakin.  Sitä on warottawa!  Laulu woi kyllä silloin olla 
hywinkin laulettu, mutta siitä huomaa, että uhmiwa taipumaton ja wallaton mieli on päässyt sii-
nä waltaan.  Selwää on, ettei hartautta ja jumalanpelkoa silloin herätetä.  Päinwastoin poistuu 
Herran henki surulla, ja mitä hyödyttää silloin puheet tai laulut tai palawinkaan into.346

Kyseisillä kirjoilla pyrittiin kohottamaan pyhäkoulunopettajien opetuksen tasoa.  Molemmat 

kirjoittajat painottivat laulun merkitystä puhutun sanan ymmärtämiseksi ja muistamiseksi.  

Laulun tuli olla myös sisäisen elämän ilmausta.  

Pyhäkoululehdissä (1910─1930) annettiin jatkuvasti ohjeita pyhäkoulutuntien pitämisessä.  

Laulamisessa huomioitiin, että pienet lapset lauloivat vielä estottomasti, mutta yhdeksännestä 

ikävuodesta lähtien varsinkin pojat alkoivat ujostella laulamista.  Siksi sävelmiin tuli kiinnit-

tää huomiota.  Niiden tuli olla helposti laulettavia ja poikia ajatellen rytmikkäitä ja marssimai-

sia.  Poikia miellytti esimerkiksi laulu Riennä riemuin eespäin vaan.347    

3.2.1  Laulun Aarre-Aitta 1892,  toimittanut A. O. Blomberg 

Kirkkoherra Artur Oliver Blomberg348 (1854−1921) vaikutti suuresti Suomen Pyhäkouluyh-

distyksen toimintaan ja kehittymiseen.  Hänet lähetettiin vuonna 1890 Kööpenhaminaan kol-

manteen pohjoismaiseen pyhäkoulukokoukseen kertomaan maamme pyhäkouluista.  Siellä 

ehdotettiin, että jokainen maa toimittaisi oman pyhäkoululaulukirjansa ja että näistä kirjoista 

koottaisiin myöhemmin yhteinen pohjoismainen laulukirja.  Blomberg aloittikin samana 

vuonna keskustelun pyhäkoululaulukirjan saamiseksi maahamme.  Hän laati oman ehdotuk-

sensa laulukokoelmaksi.  SPY:n johtokunta alisti laulukirjan professori Otto Immanuel Col-

lianderin ja tohtori Arvid Genetzin tarkastettavaksi.349  Tammikuussa 1891 saatiin Colliande-

                                                          
346 Blomqvist 1913. 
347 Hirvonen 1993, 37. 
348 A. O. Blomberg (myöh. Wuorimaa) toimi kirkkoherrana mm. Sippolan ja Kymin seurakunnissa. Hän vaikutti  
     myös valtiopäivämiehenä 1899,1907−1912 ja 1917−1921. Tieto on saatu Kotka-Kymin seurakuntayhtymän 
     keskusrekisteristä marraskuussa 2006. 
349 KA / SPY:n ark. / ptk 4.12.1890: § 3.  
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rin lausunto, jonka johdosta kirja palautettiin tekijälleen tarkastettavaksi.350  Sen jälkeen kol-

mijäseninen toimikunta tarkasti kirjan tehden kirjallisia muistutuksia.  Kirjan julkaisemista 

kuitenkin lykättiin, koska johtokunta katsoi, ettei sen julkaisemiseen ollut aihetta eikä varo-

ja.351  Mutkallinen käsittely osoitti, että SPY:n johtokunnan mielestä lasten hengelliseen kas-

vattamiseen tarkoitettujen laulujen tuli täyttää korkeat vaatimukset.  Sitä paitsi pyhäkouluissa 

oli totuttu käyttämään virsikirjaa ja sitä pidettiin edelleen itsestään selvänä asiana: olihan uusi 

virsikirja otettu käyttöön vastikään, vuonna 1886.352

Blomberg julkaisi kuitenkin vuonna 1892 kokoelmansa Laulun Aarre-Aitta omissa nimissään.  

Se sisälsi 117 laulua, joista 41 oli virttä.  Ne oli kerätty Siionin Kanteleesta, Matkalauluista, 

Lähetysvirsistä ja muista suomalaisista laulukirjoista.  Ruotsin, Tanskan ja Saksan pyhäkoulu-

lauluja ja kansansävelmiä oli mukana.  Joitakin lauluja hän oli laatinut itse.  Blomberg otti 

erityisesti lapset huomioon valitessaan sävelmiä.  Säveltason "madaltaminen" merkitsi tuol-

loin sitä, että sävelmät laulettiin sävelaskelta tai jopa terssiä korkeammalta kuin tänä päivänä.  

Sävelmän käyminen e²:ssä ja f²:ssä oli tavallista.  Koska laulut olivat edellä mainituista koko-

elmista, sävelmät edustivat suurimmaksi osaksi ulkomaista alkuperää (Skotlanti, Sisilia, Ame-

rikka, Saksa jne.).353

Blomberg halusi laulukirjansa tuottavan "lohdutusta, iloa sekä virvoitusta surkastuneisiin rin-

toihin".  Hän oli pyrkinyt saattamaan sen sisällön niin monipuoliseksi, että siitä löytyisi laulu-

ja erilaisiin tilaisuuksiin "ihmiselämässä, kotona perhepiirin keskuudessa ja koulussa; yhtei-

sessä seurakunnassa kuin myöskin yksityisen  sielun taisteluissa ja tarpeissa”.354  Näitä tarpeita 

tyydyttivät aikaisemmista kokoelmistakin tutut laulut: Mä Jeesuksesta laulan, Kiiruhda ar-

maan Jeesuksen luo, Löytyy lähde hyvä, Täältä puolehen ylhäisen maan, Hosianna ja Aamu 

aurinkoinen (13 säkeistöä). Viimeksi mainittu laulu esiintyi monissa kirjoissa myös al-

kusanoilla  Aamu armahainen.

                                                          
350 KA / SPY:n ark. / ptk 11.1.1891: § 2. 
351 KA / SPY:n ark. / ptk 13.2.1891: § 3. 
352 Kansanaho 1988, 61; Hirvonen 1993, 15. 
353 Blomberg 1892, Esipuhe. 
354 Blomberg 1892, Esipuhe. 
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Pyhäkoulun valistavaa tehtävää edustavat esimerkiksi vain tässä kokoelmassa esiintyneet lau-

lut ”Pyhäkoululasten laulu lukukinkereillä” sekä ”Raittiuslaulu”.  Tutut laulut Minne käy tuu-

len ilmassa tie sekä Riemuitse, tytär Siionin eivät myöskään päässeet seuraaviin kokoelmiin.  

Ne kyllä esiintyvät myöhemmissä koululaulukirjoissa.  Blomberg käytti runsaasti ulkomaisia, 

jo käytössä tutuiksi tulleita sävelmiä.  Hän liitti sävelmään Oi sä riemuisa omat, aivan eri-

sävyiset tekstinsä ”Pyhäkoulun aamulaulu” ja ”Koditon” sekä sävelmään Kuullos pyhä vala 

sanat Anna rakkautta.  Laulujen sävelmien alkuperä on kerrottu sisällysluettelossa.  Virret 

koostuvat lähinnä seuraavista aihepiireistä: kirkkovuoden juhlapyhät, aamu ja ilta, kiitos, ate-

ria, ehtoollinen, häät sekä kuolema ja iankaikkisuus.  Virsistä on vain ensimmäinen säkeistö.  

Lasten virsistä ovat mukana Mä silmän luon ylös taivaaseen ja Oi Jumala et hylkää.  Virret Jo 

joutui armas aika sekä Oi Herra siunaa ruhtinaamme sisältyvät nyt ensimmäistä kertaa tä-

mäntyyppiseen kokoelmaan. 

Laulukirja välitti herätyskristillisen sanoman lapsille.  Laulut vetosivat tunteisiin kertoessaan 

uskosta Jeesukseen.  Ne kehottivat tutkimaan omaa sieluntilaa ja muistuttivat taivasikävästä.  

”Weri-weli” -laulun seitsemässä säkeistössä annetaan pelottava kuva maailmasta: 

Lapset saivat tietoa uskonelämästä aikuisten kielikuvilla.  Muutamalla paimen − lammas-

aiheisella laululla yritettiin tulla lapsen maailmaa lähemmäksi.  Kirjan levinneisyydestä ja 

suosiosta ei ole tietoa. 
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3.2.2  Pyhäkoulun Laulukirja 1892, toimittanut A. Keihänen 

Pastori Aksel Keihänen (1862 −1934) johti pyhäkoulutyötä Turussa.  Hän oli pyhäkoulua pi-

täessään huomannut, mitkä laulut erityisesti miellyttivät lapsia ja mitkä myös melodiansa puo-

lesta soveltuivat lasten äänille.  Hänestä oli tärkeää, että laulujen sisältö ja sävelmä syöpyivät 

niin nuoren kuin vanhankin sydämeen.  Niinpä hän pyrki löytämään sävelmiä, jotka olivat 

viehättäviä ja helppoja laulaa.  Tärkeää oli myös se, että joukossa oli ennestään tuttuja ja rak-

kaita sävelmiä.  Keihänen hankki tietoa myös sävelmien alkuperästä ja säveltäjistä niin paljon 

kuin oli mahdollista.355  Suurin osa hänen valitsemistaan lauluista oli peräisin Englannista ja 

Amerikasta.  Sävelmissä liikuttiin samoilla säveltasoilla kuin tuolloin oli yleisesti tapana. 

Keihänen oli jo hieman ennen Blombergia ehtinyt toimittaa oman laulukirjansa samana vuon-

na 1892.  Siinä on 119 laulua ja 43 virttä (yht. 163).  Näistä monet ovat samoja kuin Blom-

bergin kirjassa.  Virsiosastossa (nro 120−163) on virsiä kirkkovuoden juhlapyhistä: adventti, 

joulu, Kristuksen kärsimys ja kuolema, pääsiäinen sekä helluntai.   

Keihänen oli pyhäkoulussa havainnut, että kertomusluontoiset laulut jäivät parhaiten lasten 

mieliin.  Tällaisia ovat mm. Ei taiwahassa kuolon vaaraa (Musta Saara), Mestari  myrsky on 

suuri, Oli yhdeksänkymment' yhdeksän, Pikku Emma wuoteellansa356, Tää joukko minne mat-

kustaa, On lääkärimme werraton ja En oo liian pieni.  Laulu Wuoteella lepää Helli on var-

maankin lähinnä vanhemmille tarkoitettu varoitus esikuvana olemisen tärkeydestä.  Pyhäkou-

lulaisia varten on erikseen sepitetty laulu On pyhäkoulu armas357.  

Keihäsen kirja saavutti heti suuren suosion ja siitä otettiin heti samana vuonna toinen painos.  

Vuonna 1894 kirjasta tarvittiin kolmas painos, johon lisättiin kolme laulua siten, että entisiin 

numeroihin lisättiin b-kohta ja näin kirjan numerojärjestys säilyi ennallaan.358  Tähän kolman-

teen tekstipainokseen alkoi laulunopettaja ja urkuri Edward Hedman tehdä 4-äänisiä sovituk-

sia kuoroja varten.  Ne ilmestyivät neljänä vihkona: 1. – 3. vihkot 1895 ja 4. vihko 1896.  Sa-

                                                          
355 Keihänen 1896,  Alkulause. 
356 Lina Sandellin laulu oli ilmestynyt kokoelmassa Sånger till Lammets Lof, Stockholm1876 ja suomennettuna  
     Lauluja Karitsan kiitokseksi, 3. vihko 1877. 
357 SPY:n kirjoissa se on vuodesta 1917 lähtien eri sävelmällä. 
358 Esim. 97a Kun joulu valkeneepi ja 97b Terve, oi joulu.
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mana vuonna ne koottiin yhtenäiseksi 4-ääniseksi nuottipainokseksi. Neliääninen nuottikirja 

uusittiin 18. painoksen mukaan 1912. 

Seuraavat lähes vuosittain otetut painokset pysyivät ennallaan.359  Vaikka 1901 oli otettu 

kymmenes painos Keihäsen laulukirjasta, katsottiin kuitenkin tarpeelliseksi toimittaa samana 

vuonna vielä korjattu ja laajennettu laitos.  Tähän 11. painokseen tuli yhteensä 210 laulua 

(lauluja 149 ja virsiä 61).  Uusia lauluja ovat mm. Jonk' on turva Jumalassa, Onpa taivaassa 

tarjona lapsillekin, Jeesus mua rakastaa, Mua siipeis' suojaan kätke, Miss' on piletti ja Lapset 

pienet laulakaa.  Kyseiseen painokseen Hedman laati myös yksiäänisen nuottilaitoksen, joka 

ilmestyi vasta 1903. 

Kirjan suosio jatkui niin, että uusia painoksia tarvittiin vuosittain.360  Kirjat oli painettu vielä 

fraktuurakirjasimin.  Tekstiasu muuttui klassiseksi 18. painoksesta lähtien 1911, jolloin ilmes-

tyi laajennettu ja korjattu painos. Laulukirja sisälsi 250 laulua, joista virsiä oli 102.  Uudiste-

tun kirjan ahkeraa käyttöä osoitti se, että siitä kaivattiin jatkuvasti uusia painoksia.361 Viimei-

nen, 24. painos, ilmestyi 1928. 

Keihäsen kirja levisi nopeasti kautta maan.  Sitä käytettiin myös Virossa ja Liivinmaalla.  

Amerikassa se painettiin 1917 Hancockissa, Michiganissa, ja siitä otettiin lukuisia painoksia.  

Viimeisessä painoksessa vuodelta 1940 oli liitteenä englanninkielisiä lauluja.362

Keihäsen laulukirjojen sanoituksissa heijastuivat tuon ajan sosiaaliset olot: puute, köyhyys, 

orpous ja yhteiskunnallinen liikehdintä.  Herännyt lähetysinnostus toi näkymiä kaukaisista 

maista ja ihmisten eriarvoisuudesta.  Lapsia ja rippikouluun valmistautuvia nuoria johdateltiin 

lauluissa ”kaidalle tielle, oikeaan synnintuntoon ja luottamaan Jeesuksen veren voimaan”.   

Heitä rohkaistiin odottamaan pääsyä ”taivaallisen kodin ihanuuteen, kultaisten kruunujen lois-

teeseen”. 

                                                          
359 Keihänen 1895 (4.p.), 1896 (5.p.), 1898 (7.p.), 1899 (8.p.), 1900 (9.p.)ja 1901 (10.p.). 
360 Keihänen 1902 (12.p.), 1903 (13.p.), 1904 (14.p.), 1905 (15.p.), 1907 (16.p.)ja 1910 (17.p.). 
361 Keihänen 1912 (19.p.), 1914 (20.p.), 1917 (21.p.) sai takasivulleen lasten ja kotien kirjaluettelon,    
     1919 (22.p.), 1924 (23.p.) ja 1928 (24.p.).  
362 Kansanaho 1988, 94─95. 
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3.2.3  Keskustelua Keihäsen laulukirjasta 

Heti ensimmäisestä painoksesta lähtien Keihäsen laulukirja oli levinnyt nopeasti eri puolille 

maata.  Niinpä Suomen Pyhäkouluyhdistyksen (SPY) johtokunnan toivottiin harkitsevan uu-

delleen kantaansa siihen, että virsikirjan rinnalle saataisiin lapsille sopiva laulukirja. 

Helsingin Kaupunkilähetyksen opettajat pyysivät SPY:tä toimittamaan laulukokoelman, joka 

"etevämmyydellään siirtäisi kaikki muut tieltään".  Otto Lillqvist oli tarkastanut Keihäsen 

kirjan ja pitänyt sitä sisällöltään liian kevyenä ja "sopimattoman subjektiivisena".  Hän ei pi-

tänyt lainkaan esimerkiksi laulusta ”Taivaan rautatie”.  Lappeenrannan vuosijuhlassa 1896 

pastori Aksel Renvall alusti kysymyksen pyhäkoulun laulukirjasta.  Siihen antoi aiheen Kei-

häsen laulukirjan jatkuva leviäminen.  Renvall asettui virsikirjan kannalle: virret yhdistivät 

pyhäkoulun jumalanpalvelukseen.  Hän toivoi kuitenkin virsien sävelmien tarkistamista.  Lau-

lutapa olisi uudistettava ja sävelmien tulisi olla helpompia ja rytmillisempiä.  Jos pyhäkou-

luun tarvittaisiin omaa laulukirjaa, siihen ei hänen mielestään kelpaisi Keihäsen kirja eikä 

Siionin Kannel.  Kokouksessa ei kuitenkaan kyetty lausumaan selvää kantaa asiaan, vaan ky-

symys jäi edelleen avoimeksi.  Johtokunta ei myöskään puuttunut siihen.  Keihäsen kirjan 

jatkuva leviäminen osoitti kuitenkin tällaisen kirjan tarpeellisuuden.  Tampereen vuosijuhlas-

sa 1898 oli päästy jo siihen vaiheeseen, että pohdittiin vain, vastaako nimenomaan Keihäsen 

laulukirja tarkoitustaan.  Kokoelmaa arvosteltiin monessakin suhteessa puutteelliseksi.  Ilmari 

Krohn paheksui Keihäsen laulujen keveitä, maallisia sävelmiä: "Ne ovat hengelliseen käyt-

töön vallan mahdottomat."  Kansan lahja kirkolle -teoksensa (1891) esipuheessa Krohn kir-

joittaa: 

   Keskiajan alussa ja uskonpuhdistuksen aikana syntyneet virret ja hymnit kuuluvat  
           yksitoikkoisen rytminsä tähden aivan toiseen ryhmään musikin ilmauksia ja nykyään 
  Englannissa ja Amerikassa vauhtiin päässeet meilläkin osaksi suositut methodistien ja 
  pelastusarmeijan hengelliset laulut ovat soitannollisen arvon puolesta näihin Suomen  
  kansan sävellyksiin verrattuina enimmäkseen ihan ala-arvoisia.363       

Toisaalta kuitenkin myönnettiin kirjan monet ansiot.  Lopulta tyydyttiin esittämään Keihäselle 

toivomus, että hän korjailisi kokoelmaansa muutamista kohdista.  Keskustelu päättyi, kun 

Suomen Lähetysseura (SLS) julkaisi 1902 Pyhäkoulu-Lauluja -kokoelman.  Keihäsen kirja jäi 

siitä huolimatta vielä käyttöön.364  

                                                          
363 Krohn 1891, Esipuhe. 
364 Kansanaho 1988, 62; Ks. luku 3.2.5. 
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3.2.4  Hengelliset Laulut ja Virret 

Virsikirjan ohella on seurakunnissa laulettu arkkiveisuja ja hengellisiä lauluja, mutta vasta 

1800-lukua voidaan Suomessa nimittää hengellisen laulun vuosisadaksi.  Jo 1700-luvun lo-

pulla Amerikassa ja Englannissa alkanut herätysliikehdintä nostatti esiin runsaasti uusia laulu-

jen tekijöitä.  Nimenomaan hengellinen laulu havaittiin parhaimmaksi herätyssanoman levittä-

jäksi.  Ulkomailta 1800-luvulla tulleet vapaat kirkkokunnat toivat mukanaan omat laulukir-

jansa.  Kirkon piiriin jääneiden herätysliikkeiden piirissä syntyi omia laulukirjoja.  1800-

luvun lopulla sosiaalinen toiminta aktivoi myös kirkollista elämää (mm. pakana-, merimies- ja 

sisälähetys, diakonia sekä lapsi- ja nuorisotyö).  Suomen Lähetysseuran piirissä virisi keskus-

telu sellaisen laulukirjan toimittamisesta, joka yhdistäisi kristillisiä piirejä, mutta samalla pal-

velisi koko kirkkoa.365  

Matka-lauluja tiellä Taivaalliseen Siioniin -kokoelma (1869) oli ollut suosittu ja levinnyt uu-

sittuine painoksineen 1800-luvun loppupuoliskolla, mutta se ei enää sisällöltään vastannut 

ajan tarpeita.366  Silloin Suomen Lähetysseurassa, monien keskustelujen jälkeen, päätettiin  

ryhtyä laulukirjan kokoamiseen. Toimituskunnan puheenjohtaja, piispa Herman Råbergh 

(1838─1920) toteaa HLV-kirjan (1900) esipuheessa: 

Suomenkin kirkossa on hengellisellä laululla ollut suuri tehtävä, kun se kansamme keskuudessa 
on kohottanut sekä yksityistä että yleisempää hartautta sellaisissa tilaisuuksissa, jotka eivät ole 
suoranaisessa yhteydessä jumalanpalvelustemme kanssa.    Se on myöskin samalla  ollut seura-
kunnissa vallitsevan uskonnollisen herätyksen sekä ilmaisuna että välikappaleena. Ja ne lukuisat 
laulukokoelmat, joita maassamme on sitä varten aikain kuluessa levitetty ja käytetty, toisaalta 
todistavat. millä rakkaudella kansamme on hengellistä laulua suosinut.  Mutta suurin osa näistä 
laulukirjoista on alkuperältään ulkomaalaisia.  Moni niistä on myöskin sisältänyt lauluja, jotka 
ovat meidän evankelis-luterilaiselle kirkollemme vieraan käsityskannan vaikutuksesta                   
syntyneitä. Sitä paitsi on lauluissa usein käytetty sellaisia sävelmiä, jotka ovat suorastaan laina-
tut maallisista lauluista eivätkä sentähden ole sopusoinnussa sen vakavuuden kanssa, jonka täy-
tyy olla jokaisen todellisen hartaushetken tunnusmerkkinä.  Nämä havainnot ovat lähinnä olleet 
tämän uuden hengellisen laulukokoelman toimittamiseen vaikuttamassa.367

Silloinen lähetysjohtaja Jooseppi Mustakallio (1857─1923) kertoi uutta laulukirjaa esitelles-

sään Suomen Lähetyssanomissa (1 /1901), että tämän kokoelman tarkoituksena oli etupäässä 

palvella yhteistä yksiäänistä laulua hartauskokouksissa mutta sen ohella myöskin pyhäkou-

luissa ja erityisissä kristillisissä yhdistyksissä.  Hän katsoi tämän myös palvelevan "maas-

                                                          
365 Vaalas 1973, 12, 23. 
366 Vaalas 1973, 19−21. 
367 HLV 1900, Esipuhe. 
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samme yhä enemmän virkenevää köörilaulua".368  Laulukirjan toimituskuntaan nimettiin mm. 

Mikael Nyberg ja Martti Ruuth.  He tekivät suurimman työn etsiessään käyttökelpoista koti-

maista ainesta, jota löytyi varsin niukasti.  Mm. Simo Korpela, Niilo E. Vainio, Olli Vuori-

nen369 ja Mikael Nyberg muokkasivat lauluja kokoelmista Halullisten sielujen hengelliset lau-

lut, Siionin virret, Siionin kannel ja Harpunsäveliä.  Ulkomaista ainesta löytyi sitäkin run-

saammin kaikista Pohjoismaista, Saksasta sekä kiertoteitse Englannista ja Amerikasta.  Sitä 

suomensivat mm. E. Tamminen, F. E. Forsman, Tekla Renfors, P. J. Hannikainen, Hilja 

Haahti ja J. Laine. 

SLS:n kirjallisuuskomitean aineistossa 1898─1901 on paljon sille lähetettyjä runoehdotuksia 

ja suomennoksia, mm. monia koululaulukirjoissa tutuksi tulleita lauluja, kuten Levolle lasken 

Luojani, Oi, Luojani suo tulla, Herra, Luoja taivasten, Aijaksi nyt erotaan, Ahkeruuden anna 

olla ja Mun kanteleeni kauniimmin, sekä lukuisia aivan uusia, suurimmaksi osaksi unohduk-

siin jääneitä lauluja, joita ei myöhemminkään valittu laulukirjoihin.  Pöytäkirjoista ei löydy 

valintaperusteita.370

Kokoelma Hengellisiä Lauluja ja Virsiä (HLV) valmistui kolmessa osassa.371  Vuonna 1900 

ilmestyi ensimmäinen vihko.  Siinä on nimimerkillä L.S. (Lina Sandell-Berg 1832−1903) 

varustettuja lauluja peräti 29, Simo Korpelalta 10 ja N. E. Vainiolta kuusi laulua.  Lauluja on 

kaiken kaikkiaan 90.  Ne on jaettu aihepiireittäin alkaen kirkkovuodesta.  Osastossa (XVI) 

Lasten ja nuorison lauluja on kolme:   

nro 29 Käy nuoruudessas, ennen kuin wanhuus' saawuttaa372

      30 Kun nuoruuden aika on ruusuinen373

      31 Isä lasten armias, kaitse mua pienoistas374

                                                          
368 Suomen Lähetyssanomat 1/1901; Myös Vaalas 1973, 23. 
369 Simo Korpela (1863─1936), Niilo E. Vainio (1860─1931), Olli Vuorinen on kirjailijanimi, ent. Olof  
     Berg.(1842─1917). Tietoja mm. Vaalas 1973 et passim; Pajamo 1982, 60−61 ja 1999 et passim. 
370 KA / SLS:n arkisto / Komiteain pöytäkirjat.
371 Käsittelen Hengelliset Laulut ja Virret -kokoelmaa tässä yhteydessä näinkin laajalti siksi, että se oli esikuvana  
     nimenomaan SLS:n ja myöhemmin SPY:n julkaisemille Pyhäkoulu-Lauluja -kirjoille aina 1960-luvulle asti.   
     Samoin siitä poimittiin hengellisiä lauluja koulujen laulukirjoihin. Nuori Siion laulukirjan kanssa oli myös  
     yhteistä ainesta, puhumattakaan koko 1900-luvun alkupuoliskolla syntyneistä eri nuorisojärjestöjen laulukir- 
     joista. 
372 Laulu oli ilmestynyt jo kokoelmissa Lauluja Karitsan kiitokseksi 1880 ja Harpun Säveliä 1886.  San. L. S. 
373 Lina Sandellilta oli ilmestynyt Samlade Sånger af  L. S. III 1892, Stockholm.  Säv. M. Nyberg. 
374 San. Arvi Jännes, säv. R. Noren. HLV:ssä 1938 laulujen 31 ja 32 säveltäjänimet ovat vaihtuneet.  
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Lempiäisen mukaan (Lempiäinen et alii 1988) Arvi Jännes375 (Arvid Genetz, 1848─1915) 

käytti viimeksi mainitun runon pohjana myös rukousta Gud som haver barnen kär.376                                             

                                      

2. Auta mua, Isäni, Rakastamaan sanaasi, 
Tottelemaan tahtoasi, Muistamaan ain' armoasi. 

Kirjasta poimittiin pyhäkoulun laulukirjoihin jo mm. Pyhäaamun rauha (nro 81) ja Mua sii-

peis suojaan kätke (nro 85) 377.   

Hengellisiä Lauluja ja Virsiä -kokoelman toinen osa ilmestyi 1903.  Se on ensimmäistä osaa 

huomattavasti laajempi.  Siihen saatiin lisää 222 laulua (nro 91−312).  Merkittävä lisäys tuli 

osastoon Lasten ja nuorison lauluja (nro 162–202, 298), joita on siis yhteensä 42 (+ 3 ensim-

mäisen painoksen laulua).  Se on huomattava määrä laulukirjassa, joka on tarkoitettu koko 

seurakunnan yhteiseksi kirjaksi.  Mutta näin se edusti ajan henkeä, jossa lapset ja nuoret huo-

mioitiin.  Nuottipainoksen takana on luettelo sanoittajista, suomentajista, säveltäjistä sekä 

viittaukset vastaaviin numeroihin Pyhäkoulu-Lauluja -kirjassa (1902). 

Toisen osan lauluista on Nybergin sävelmiä 10 ja sanoituksia 6.  Hellénin tekstejä on otettu 5, 

Korpelan 17 ja Råberghin 10.  Sandellin lauluja on runsaasti.  Kokoelmasta löytyy myös lau-

luja, joita oli jo pyhäkoulu- ja koululaulukirjoissa: Riennä riemuin eespäin vaan (nro 230), 

Mä Jeesuksesta laulan (270), Oi kuningasten kuningas (286), Herra, Luoja taiwasten (287),

Herra, siunaa meitä (305), Nyt helmen olen löytänyt (307), Hosianna, Davidin poika (309),

Herra taiwahan, kuule (311), ja viimeisenä ”Hilariuksen kiitoswirsi”: Me kiitämme sinua 

(312). 

                                                          
375 A. Genetz oli kielentutkija ja aikansa merkittävimpiä suomenkielisiä runoilijoita käyttäen kirjailijanimeä Arvi  
     Jännes.  Hän toimi Helsingin yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden professorina 1891─1893 sekä suoma- 
     lais-ugrilaisten kielten tutkimuksen professorina 1893─1901. Numminen et alii 1988b, 132. 
376 Lempiäinen et alii 1988, 138; Ks. myös luku 5.3. 
377 Hasslerin sävelmä; Vrt. Vk 1986, nro 63. 
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Laulut Jonk’ on turva Jumalassa (nro 173) ja Onpa taivaassa tarjona lapsillekin (nro 188b) 

alkoivat nyt vakiintua muissakin laulukirjoissa seuraavanlaisessa muodossa: 

Hengelliset Laulut ja Virret -kokoelman lisäysosa ilmestyi 1905 (virallinen I osa).  Uusia lau-

luja tuli 41, joten laulujen kokonaismäärä on 353.  Ainoa uusi nuorten laulu on nro 319 Jo 

nuorena on hywä.  Viimeistä laulua Kiitä sieluni Herraa alettiin laulaa yleisemmin varmaan-

kin sen tutun, helpohkon sävelmän (nro 188b) vuoksi. 

SLS:n Kirjallisuuskomitean kokouksessa 18.4.1913 todettiin mielihyvällä, että HLV-kirjat oli 

myyty loppuun.  Uuteen kirjaan alettiin etsiä uusia, ajanmukaisempia lauluja kirkollisen toi-

minnan laajentumisen johdosta.  Jonkin verran toivottiin mukaan myös kuoro- ja yksinlauluja.  

Kirjallisuuskomitean aineistosta löytyy paljon käsinkirjoitettuja runoja.  Niiden joukossa on 

myös ehdotuksia koululaulukirjoista.378  

                                                          
378 KA / SLS:n arkisto / Komitean pöytäkirjat. 
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SLS saikin aikaan 1921 HLV:n toisen osan tekstipainoksena, jossa laulujen numerointi jatkui 

354:stä 625:een.  Teksti on vielä fraktuuraa.  Lasten ja nuorten lauluissa edistyttiin niin, että 

kummallekin ryhmälle annettiin oma osastonsa.  Tämä oli merkittävä askel vain lapsille 

suunnattujen laulujen kannalta.  Lasten lauluja ovat numerot 557−564 ja nuorten 565−583.  

Tässä luettelen enää uudet lasten laulut (myös HLV:ssä 1938 samat laulut): Sun luokses toh-

din, On pyhäkoulu armas, Hywä paimen rakastaa, Kallis Isä taiwainen, Mä olen köyhä lap-

sonen, Oi Jeesus, luoksein jää , Olen Luojani pikku warpunen ja Rakas Isä taiwahan.  Kaksi 

jälkimmäistä syntyivät Krohnin ja Haahden yhteistyönä.  Muissa osastoissa on jo pyhä- ja 

kansakoulussa laulettuja lauluja mm. Loista kewätaurinko (nro 594), Oi, katsoppa lintua ok-

salla puun (494), Pikkulintu riemuissaan (496), Soi kiitokseksi Luojan (552), Löytyy lähde 

hywä (453) sekä Lewolle lasken Luojani (605).  Nybergin omia sävelmiä on kaikkiaan 74. 

SLS toimitti kirjasta 1930-luvulla uusia painoksia, kunnes se vuonna 1938 yhdisti ensimmäi-

sen ja toisen osan yhdeksi 4-ääniseksi nuottipainokseksi.  Tämä ”mustakantinen” kirja kului 

seurakunnissa ja erityisesti kuorojen käsissä.  Laulujen numerojärjestys säilyi samana kuin 

edellisissä (I osa 1934 ja II osa 1936).  Sisällysluetteloon koottiin nyt edellisten kokoelmien 

eri osastoista varsinaisia Lasten lauluja  30 379 ja Nuorisolauluja 28.  

Taulukko 3. Lasten lauluja HLV:issä 1938 

Nro                                                                       
192  Aamulla varhain                                           171  Leivonen laulavi pilvihin päin                       
185  Ei taivahassa kuolon vaaraa 187  Mieli pysyy virkeänä 
183 En oo liian pieni 561  Mä olen köyhä lapsonen 
559  Hyvä paimen rakastaa 179  Mä olen niin pienoinen                                  
  31  Isä lasten armias 169 Niityn kukat ihanat 
186  Jeesus, joka lapsillekin 562  Oi, Jeesus luoksein jää 
172  Jeesus mua rakastaa 563  Olen Luojani pikku varpunen 
173 Jonk´on turva Jumalassa                               188  Ompa taivaassa tarjona lapsillekin 
175  Jos oisi koti köyhäkin 558  On pyhäkoulu armas
560  Kallis Isä taivainen 564  Rakas Isä taivahan 
170  Ken on luonut sinitaivaan 177  Rakastaako Jeesus meitä 
181  Kiiruhda armaan Jeesuksen luo                    557  Sun luokses tohdin tulla 
168  Kuinka monta taivahalla                               176  Syvyyteen suuren hongikon 
189 Kun hän joutuu 178  Tuolla keinuu pieni pursi 
180 Lamas oon mä Jeesuksen 174  Vaikk´olen pieni, heikkokin 
HLV-kokoelmassa 1903 lapsille merkityistä lauluista otettiin numerot 168−181, 183, 185−189 ja 192.  
Ks. taulukko 4. Vuoden 1921 HLV-kokoelman kaikki lapsille osoitetut laulut (557−564) ovat vain tässä  
osastossa.  Lisäksi nro 31. 

                                                          
379 Aihepiireittäin laaditussa HLV:n sisällysluettelossa I ei missään osastossa mainita laulua Tuolla keinuu  
     pieni pursi (nro 178), joten lisäsin sen Lasten lauluja -osastoon, johon lauluja näin tuli yhteensä 30. 
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Taulukko 4. HLV:ien toisen osan (1903) Lasten ja nuorison laulut vuoden 1938 HLV:ssä 
                        
Nro                                                                                 1938  HLV:ien osasto 
162  Jeesus, sinun pienoises' Joulu       
163  Sai Jeesus seimen vuoteekseen                                      Joulu        
164  Oi, kuin selwään soipi meille                                        Joulu       
165  Kautta tyynen, wienon yön                                           Joulu 
166  Nyt, lapset pienet, laulakaa                                           Joulu 
167  Wuosi wanha waipuu hautaan                                      Uusi vuosi 
168  Kuinka monta taiwahalla                                              Uskonlepo 
169  Niityn kukat ihanat                                                       Lapset 
170  Ken on luonut sinitaiwaan                                            Lapset                      
171 Leiwonen laulawi pilwihin päin                                    Lapset + vuodenajat 
172  Jeesus mua rakastaa                                                      Lapset 
173  Jonk' on turwa Jumalassa                                              Lapset 
174  Waikk'  olen pieni, heikkokin                                       Lapset 
175  Jos oisi koti köyhäkin                                                   Lapset  
176  Sywyyteen suuren hongikon                                         Lapset 
177  Rakastaako Jeesus meitä                                               Lapset 
178  Tuolla keinuu pieni pursi                                              Lapset 
179  Mä olen niin pienoinen                                                 Lapset           + uskon kilvoitus. 
180  Lammas oon mä Jeesuksen                                           Lapset           + uskonlepo 
181  Kiiruhda armaan Jeesuksen luo!                                   Lapset           + herätys 
182  Muista Jeesustasi aina                                                   Kehoitus 
183  En oo liian pieni                                                            Lapset 
184  Hywä paimen, johda meitä                                           Rukous 
185  Ei taiwahassa kuolon waaraa                                        Lapset        (10 säkeistöä,  ¾-rytmi ) 
186  Jeesus, joka lapsillekin rakkautta osoitat                      Lapset 
187  Mieli pysyy wirkeänä                                                    Lapset 
188  Ompa taiwaassa tarjona lapsillekin                               Lapset      a) säv. J. Blomqvistin muk.380     
                                                                                                                b) säv. tuntem. (käytetympi) 
189  Kun hän joutuu                                                              Lapset 
190  Sinuun nimees työmme me                                           Aamulauluja   
191  Aamu armahainen  (4 säk.)                                           Aamulauluja 
192  Aamulla warhain                                                           Lapset  
193  Jo päiwä paistawi                                                          Aamulauluja 
194  Uusi aamu ihana                                                            Aamulauluja 
195  Wäsyynenä ruumiini Lepoa jo kaipaawi                       Iltalauluja     
196  Jo päiwä laskee                                                              Iltalauluja 
197  Nuori kansa aalloillansa                                                 Nuorisolauluja 
198  Käy, nuoriso, oi                                                              Nuorisolauluja 
199  On nuoruus aika toukojen                                              Nuorisolauluja 
200  Sun tielläsi on, nuorukainen                                           Nuorisolauluja 
201  Henki totuuden,johda sinä meitä                                    Nuorisolauluja + rukous 
202  Ah kuinka autuas hurskas on                                          Nuorisolauluja   
298  Isä armias, Kiitos lahjastas                                             Aamulauluja 

HLV:n toisen osan (1903) Lasten ja nuorison lauluilla on vuoden 1938 HLV:ssä edelleen samat numerot,  
mutta ne on aihepiirisisällysluettelossa sijoitettu eri osastoihin.  Sisällysluettelo I käsittää laajan aihepiirivali-
koiman.  Lasten ja nuorison laulut ovat kohdassa V: Eri ikäluokat ja tilat.    

                                                          
380 Ks. liitteen 3 esimerkki 1. Vuodesta 1906 lähtien käytettiin ainoastaan b-sävelmää.   
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Kyseessä olevien laulujen prosentuaalista osuutta kirjan kokonaismäärästä ei voi näistä luette-

loista laskea, sillä ”lapsiystävällisiä”381 lauluja on ripoteltu muihinkin osastoihin.  Tästä voi 

tehdä sen johtopäätöksen, että lasten ja aikuisten lauluja ei haluttu tarkkaan määritellä.  Täten 

esimerkiksi pyhäkoulussa lapset oppivat käyttämään koko kirjaa etsiessään käsiteltävään ai-

heeseen liittyviä lauluja. 

3.2.5  Pyhäkoulu-Lauluja  

Kymmenen vuotta keskusteltiin sopivan laulukirjan löytymisestä pyhäkouluihin.  Keskustelu 

päättyi, kun Suomen Pyhäkouluyhdistys pyysi Suomen Lähetysseuraa toimittamaan laulukir-

jan lapsille.  Vuonna 1902 SLS julkaisikin kokoelman Pyhäkoulu-Lauluja sekä teksti- että 

nuottipainoksena.382  Nuottipainoksessa on lisäksi Lastenjumalanpalveluskaava.  Liitteenä on 

kokoelma virsiä, jotka suomalaisessa ja ruotsalaisessa virsikirjassa vastasivat toisiaan.   

Pyhäkoulu-Lauluja sisältää 154 lasten laulua ja virttä.  Lauluvalikoimassa näkyy erityisesti 

Nybergin samanaikainen työskentely HLV-laulukokoelman jatkotyöstämisessä.  Valinnassa 

pidettiin silmällä myös lasten käsityksiä, kokemuspiiriä ja laulutaitoa.  Pyhäkoululehden nu-

merossa 9 /1902 on maininta: 

Tällä laulukirjalla on entisiin samaa tarkoitusta varten ilmestyneihin laulukirjoihin nähden se 
etevämmyys, että kaikki siinä löytyvät laulut ja virretkin ovat lastentajuisia ja lyhyitä.  Eri juh-
liin ja muihinkin tilaisuuksiin tarkoitetut laulut löytää helposti, sillä laulut ja virret ovat ryhmite-
tyt sisällyksensä suhteen peräkkäin kirkkovuoden järjestyksen mukaan.  Kieli on varsin sujuvaa 
ja puhdasta, joka onkin sangen tärkeätä lasten kieliaistin kehitykselle.  Laulujen sisällön ja hen-
gen puhtaudesta ovat toimittajat niinikään pitäneet tarkkaa huolta.383

       

Laulukirjassa on lauluja 89 ja virsiä 65.  Sisällys on jaoteltu aihepiireittäin alkaen kirkkovuo-

desta.  Samoja lauluja kuin aikaisemmin julkaistuissa lastenlaulukokoelmissa ovat mm. seu-

raavat: Aamu armahainen, Ei taivahassa kuolon vaaraa, En oo liian pieni, Hyvä Paimen joh-

da meitä, Lammas oon mä Jeesuksen, Kiiruhda armaan Jeesuksen luo, Oi sä riemuisa, On 

ruusu putkahtunna ja Onpa taivaassa tarjona lapsillekin.  Kieliasua on muokattu. 

                                                          
381 Lapsiystävällisellä laululla tarkoitan tässä lauluja, joissa on lapsen kokemuspiiriä lähellä olevia aiheita:  
     lintuja, kukkia, vuodenaikoja ja Raamatun kertomuksia. Laulut ovat myös yleensä lyhytsäkeisiä. 
382 Kansanaho 1988, 62. 
383 Lasten Pyhäkoululehti 9 /1902. 
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HLV:n ensimmäisestä vihkosta (1900) on otettu 22 laulua, mm. Lasten ja nuorison lauluista 

Käy nuoruudessas ja Isä lasten armias sekä muista osastoista mm. laulut Mun ota käten Her-

ra, Pyhäaamun rauha ja Weisaelkaamme armosta Jeesuksen.  Mukana on neljä laulua, jotka 

hyväksyttiin vuoden 1938 virsikirjaan: Jeesus johdata (nro 324), Nyt lopuks etehes’ (216), On 

ihanaa ylistää sinua (427) ja Tuolla ylhääll’ asunnoissa (622).  Kyseiset virret olivat ilmesty-

neet jo Nybergin Oppilaan laulukirjassa (1900). 

Valmistellessaan HLV-kokoelman toista osaa (1903) Nyberg otti siitä 67 laulua Pyhäkoulu-

Lauluihin.  Lasten ja nuorison lauluista (162–201) jätettiin vain viimeinen (virsi) pois.  Ny-

berg muokkasi uutta lauluaineistoa, johon löytyi 21 sellaista laulua, jotka. eivät olleet ilmes-

tyneet missään aikaisemmassa suomenkielisessä kokoelmassa.  Aivan uusia lauluja ovat mm. 

Mä olen niin pienoinen, Mieli pysyy virkeänä, Tuolla keinuu pieni pursi, Riennä riemuin ees-

päin, Ken on luonut sinitaivaan, Aamulla varhain, Henki totuuden sekä Me kiitämme sinua.384  

Nyberg oli myös säveltänyt Hellénin neljä runoa. 

Virsiä on otettu vuoden 1886 virsikirjasta 65 (niistä 39 oli ollut jo vuoden 1701 virsikirjassa).  

Koulu- ja lasten virsistä on vain kaksi: nrot 410 ja 411.  Virsikirjakomiteoiden ehdotuksista 

saatuja uusia virsiä on mukana 26, mm. vuoden 1871 virsikirjaehdotuksesta Oi kuningasten

kuningas (Vk 1938, nro 461).  Virsiosasto on jaoteltu aihepiireittäin.  Kirkkovuoden lisäksi on 

virsiä mm. seuraavista aiheista: Jumalan sana ja seurakunta, lähetys, yhteinen jumalanpalve-

lus, usko, kiitos ja ylistys, aamu ja ilta, suvi, iankaikkisuus, rukous ja loppusiunaus. 

Ensimmäisessä yksiäänisessä nuottipainoksessa virret olivat ilman nuotteja, sillä neliääniset 

sovitukset löytyivät syksyllä 1902 julkaistusta kokoelmasta Hengelliset Laulut ja Virret.  Sä-

velmien alkuperää ei ole mainita.  Koska laulut ovat HLV -kokoelmasta, sieltä näkee, että 

sävelmät ovat suurimmaksi osaksi ulkomaisia (Ruotsi, Tanska, Englanti ja Amerikka).  Sävel-

ala liikkuu oktaavin alueella, usein sen ylikin.  Säveltaso yltää luontevasti kaksiviivaisen ok-

taavin alueelle.385

                                                          
384 Viimeksi mainittu eli ”Hilariuksen kiitosvirsi” esiintyi Pkl:ssa 1912 sekä monissa koululaulukirjoissa 1900- 
      luvun alussa.  Sävelmä on F-duurissa. 
385 Tämän kirjan lauluista kuusi sisältyi vuoden 1938 virsikirjaan. Ks. liite 1. 
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Pyhäkoulu-Laulukirjan toinen, muuttumaton painos otettiin 1905.  Tekstipainokseenkin lisät-

tiin Lastenjumalanpalveluksen järjestys.  Kolmas muuttamaton painos ilmestyi 1909.  Seuraa-

van painoksen toimittivat SPY ja SLS yhdessä 1912.  Siinä oli otettu huomioon ne toivomuk-

set ja muistutukset, joita eri tahoilta oli lähetetty.  Seurauksena oli, että outojen ja vaikeata-

juisten laulujen tilalle otettiin uusia, lapsille sopivia lauluja.  Laulujen lukumäärää myös lisät-

tiin (yht. 157).  Kirjan ensimmäiset 88 laulua ovat ilman otsaketta, mutta virsille 89−157 on 

annettu otsikko ”Wirsiä”.  Kirjan lopussa on Lastenjumalanpalveluskaava.  Lisävihko nuotti-

painokseen ilmestyi 1913.  Siinä ovat kaksiäänisinä sovituksina laulut Joulu, joulu tullut on

sekä Kun joulu valkeneepi. 

Tähän neljänteen painokseen tulivat uusina lauluina mm. seuraavat: On riemu, kun saan men-

nä, Herraa kaikki kiittäkää, Maa on niin kaunis, Käy yrttitarhasta polku, Soi kiitokseksi Luo-

jan (f), Mua siipeis' suojaan kätke (A) ja Olen Luojani pikku varpunen.  Vuonna 1915 painet-

tiin viides laitos, jossa käytettiin vielä fraktuurakirjaimia.  Seuraavasta kuudennesta painok-

sesta lähtien siirryttiin klassiseen kirjaintyyppiin. 

Kuudenteen painokseen 1917 lisättiin laulujen lukumäärää.  Kaikki entiset laulut säilytettiin, 

mutta niiden lisäksi otettiin 34 laulua ja virttä "tyydyttääkseen usealta taholta lausuttuja toi-

vomuksia".386  Kirjassa on nyt 88 laulua ja 103 virttä (yht.191).  Tilan saamiseksi jätettiin pois 

Lastenjumalanpalveluksen kaava, koska se oli otettu uuteen Kirkkokäsikirjaan ja Pyhäkoulun 

käsikirjaan.387  Lisättyjä lauluja ovat mm. Oi katsopa lintua, On Jeesus-nimi ihanin, Jeesuksen 

silmäin eteen ja Terve oi joulu.  Muista laulukirjoista otettiin tuttuja lauluja, esimerkiksi On 

pyhäkoulu armas, Kuule rukouksein' Jeesus ja Täältä puolehen ylhäisen maan.  Laulut Nyt 

ylös sieluni ja Joutukaa sielut tulivat seuraavaan virsikirjaan (Vk 1938, nro 623 ja 325).  Seu-

raavat painokset vuoteen 1924 asti pysyivät samanlaisina.  SPY kustansi yksin painokset 

9─12.388  

SPY ja SLS lähtivät jälleen yhdessä uudistamaan laulukirjaa vuonna 1925.  Siitä poistettiin 48 

sellaista laulua ja virttä, joita harvoin tai ei juuri käytetty.  Mukaan otettiin 97 uutta laulua ja 

virttä, ja näin lauluja on yhteensä 240.  Kirjan numerojärjestys pysyi ennallaan, sillä uudet 

                                                          
386 Pkl 1917, Esipuhe. 
387 Pkl 1917, Esipuhe. 
388 Pkl 1919 (8.p.), 1922 (9.p.), 1923 (10.p.), 1924 (11. ja 12.p.). 
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laulut ja virret sijoitettiin poistettujen tilalle kirjan loppuun.  Uusia lauluja ovat mm. Valmis-

tukaatte vastaan, En etsi valtaa loistoa, Maan korvessa, Kiitos sulle Jumalani, Koko tien hän 

kanssain kulkee, Pikkulintu riemuissaan, Sydämellä Jeesuksen ja Tule Jeesuksen luo.  Kirjassa 

on selkeä sisällysluettelo jaettuna 30 aihepiiriin.  Eniten lauluja on osastoissa Uskon kilvoitus, 

Evankeliumilaulut sekä Kiitos ja ylistys.  Vaikka laulukirjan koko sisältö on tarkoitettu lapsil-

le, kirjassa on erikseen nimetty lasten ja nuorison laulut.  Varsinaiset 15 lastenlaulua on mah-

dollisesti ajateltu aivan pienten lasten laulettaviksi, tosin muissakin osastoissa on yhtä helppo-

ja lauluja. 

Seuraava 15. painos julkaistiin 1928.  Vuoden päästä (1929) otettiin siitä uusi painos, josta 

viimeinen laulu nro 240 oli jätetty pois.  Yksiääninen nuottipainos ilmestyi 1931. 

SPY toimitti 16. painoksen pyhäkoululauluista 1935.  Sen lauluista oli 155 ollut mukana jo 

vuosisadan alun HLV-kokoelmissa.  Viimeisenä lauluna on nyt Isä mua rakastat (nro 240),

jolla on uusi sävelmä.389  Se ilmestyi jo vuoden 1931 nuottipainoksessa.   

Vuoden 1886 virsikirjasta on tässä painoksessa 83 virttä, viimeisessä painoksessa 1938 (17. 

painos) suomalaisia lauluja ja virsiä on 80, tuntemattoman tekijän 20 ja ulkomaisia 140 (eni-

ten Saksasta ja Ruotsista).  Näin suomalaisten laulujen osuus on 1/3 laulukokoelman lauluista. 

Yhteenveto 

Yli kolmekymmentä vuotta käytössä kulutetun Pyhäkoulu-Laulukirjan luonne on sama kuin 

HLV:ssä.  Lapsille tarjottiin hengellistä sanomaa herätyskristilliseen sävyyn.  Laulut heijasta-

                                                          
389 Sävelmä oli eri suomennokseen liittyvänä jo virsikirjan Lisävihkoehdotuksessa 1923. Ks. luku 5.3. 
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vat aikuisten ajatus- ja kokemusmaailmaa.  Lammas – paimen-aiheisilla sekä luontoon ja lin-

tuihin liittyvillä lauluilla pyrittiin havainnollistamaan uskon asioita.  Satujen ja kertomusten 

maailmassa eläville lapsille myös raamatun kertomuksista tehdyt laulut olivat tarpeen.  Tosin 

niitä ei vielä ollut kovin montaa. 

Laulukirjojen esipuheissa luvattiin, että laulujen säveltasoa olisi madallettu ja valittu sujuvan 

kauniita melodioita.  Kuitenkin suurin osa sävelmistä polveili edelleen oktaavin ja desimin 

laajuudella sisältäen suuriakin sävelhyppyjä.  Lauluthan oli enimmäkseen poimittu HLV-

kokoelmasta, ja ne olivat ulkomaista perua, esim. Ei taivahassa kuolon vaaraa (nooni), Käy 

yrttitarhasta polku (oktaavi + kvintti), Mun ota käten’ Herra (oktaavi) ja Veisaelkaamme ar-

mosta Jeesuksen (undesimi).  Polveilevien sävelmien ja pitkien säkeistöjen oppimista helpot-

tivat varmasti kertosäkeet, esim. En oo liian pieni, Kiiruhda armaan Jeesuksen luo, Kuule 

rukouksein’ Jeesus ja Täältä puolehen ylhäisen maan.  Myös pedagogina tunnetun Nybergin 

sävelmät Mä olen niin pienoinen ja Tuolla keinuu pieni pursi (oktaavi) sekä Ken on luonut 

sinitaivaan (nooni) hyppelevät edestakaisin.  Samoin Krohnin sävelmä Olen Luojani pikku 

varpunen polveilee ja moduloi desimin alueella.  Helpoimpia sävelmiä on sekstin alueella 

lähes asteittain liikkuva Lammas oon mä Jeesuksen.390  Laulu Riennä riemuin eespäin vaan 

kulkee septimin alueella, samoin Onpa taivaassa tarjona lapsillekin, joka lisäksi etenee mel-

kein asteittain ja jää siten helposti mieleen. 

               
                   Hulda Helmisen pyhäkoulu 1916. Kuva: SPY:n arkisto. 

                                                          
390 Säv. sama kuin Koska meitä käsketään. 
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3.2.6  Pyhäkoulutyön tavoitteet  1900-luvun  alkupuolella 

Valtiollis-yhteiskunnalliset tapahtumat 1900-luvun alussa toivat uusia haasteita kirkon ja py-

häkoulun opetustehtävään.  Pyhäkoulussa painotettiin yhä enemmän siveellistä kasvatusta, 

raittiusopetusta, kasvatusta kansalaishyveisiin sekä kasvatusta seurakunnan yhteyteen.  Kan-

salaissodan vuosina pyhäkoulussa yritettiin kirkastaa lapsille Kristuksen rakkautta, joka ei 

kohdistu vain ystäviin vaan myös vihamiehiin.391

Kansakoulujen perustamisella oli vaikutusta pyhäkouluihin.  Pyhäkoulua pidettiin jopa tar-

peettomana, sillä kansakoulussa opetettiin samoja asioita.  Niinpä pyhäkoulutyöstä innostu-

neet papit ja pyhäkoulunopettajat keskustelivat kyseisestä aiheesta, opetusmetodeista sekä 

käytettävistä kirjoista SPY:n vuosijuhlissa jo toiminnan alkuvaiheessa (1898−1901).  Puheen-

vuoroissa korostettiin, ettei pyhäkoulu ole varsinainen koulu vaan lasten hartaushetki, joka ei 

saa olla liikaa jumalanpalveluksen muotoinen.  Opetus oli suunniteltava lasten kehityksen 

mukaan.  Turun synodaalikokouksessa 1890 painotettiin pyhäkoulun tehtävää lasten hengelli-

sen elämän hoitamisessa.  Pöytäkirjoissa ei mainita mitään laulamisesta tai laulukirjoista.392  

           
                 Heinolan kaupunkiseurakunnan pyhäkoulu. Kuva: SPY:n arkisto. 

                                                          
391 Mäkinen 1964, 51, 64. 
392 KA / SPY:n arkisto / Vuosijuhlien pöytäkirjat 1898−1901; Ojanen 1966, 167. 
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Pyhäkoulussa laulun käyttö oli luonnollisesti sidoksissa opettajien taitoihin.  Vuosisadan alus-

sa yksinomaan miehet toimivat opettajina, mutta 1920-luvulla jo 3/4 opettajista oli naisia.  

Pirkko Siiran tutkimuksesta (Siira 1981) selviää, että pyhäkoulussa käytettiin seuraavia laulu-

kirjoja: virsikirjaa 16 %, pyhäkoululauluja 6 %, HLV 5 % ja herätysliikkeiden laulukirjoja 

(SV ja SK) 7 %.393  

Vpl. Pyhäjärvellä alkoi pyhäkoulutoiminta jo 1843.  Pyhäkylän koulupiirin historiikissa 

(2007) prof. Erkki Lehtinen muistelee 1930-luvun pyhäkoulunkäyntiä: 

Pyhäkoulua luotsasi kesäaikaan Taavetti Tatti joinain talvisodan edellisinä vuosina.  Pyhäkoulun 
ohjelma oli tavanomainen. Taavetti oli asiallinen, mielellään kaskuileva ja leikkisä mies, mutta 
piti yllä hyvää järjestystä. Virsiä kajauteltiin, eritoten sitä, joka alkoi opettajan veisuutyylillä Oli 
yhdeksänkymment’ yhdeksän ja jossa erityisen mieleen painuva oli kohta ” ja hän kuuli sen kur-
jan huudon, oi”, missä kohden sävel koetteli paimenemme ääntä. Voin hyvin kuulla sen erityiset 
vivahteet korvissani. 394

                                                                                 

SPY johti ja ohjasi seurakunnissa tapahtuvaa pyhäkoulutyötä.  Luther-kursseilla (alkaen 

1919) opastettiin opettajia tuntien pitämisessä.  Vuodesta 1922 lähtien oppiaineisiin kuului 

myös laulunopetus.395

Berta Hermanssonin esitelmä Laulu pyhäkoulussa (Hermansson 1907) on mainittu jo aikai-

semmin.  Samassa luvussa kerrottiin myös Axel Blomqvistin julkaisusta Opetusopas pyhä-

kouluille (Blomqvist 1913).  Oppaan IV luvussa pohditaan laulun merkitystä: mitä ja kuinka 

pyhäkoulussa on laulettava, sekä annetaan ohjeita laulun opettamisesta.396  Tästä Pyhäkoulun 

opetusoppaasta, jota Blomqvist myöhemmin toimitti yhdessä August Korhosen kanssa, otet-

tiin viimeinen, kahdeksas painos 1938.  Samana vuonna T. J. Vauramo toimitti ohjekirjaset 

Kuvapyhäkoulu ja Laulupyhäkoulu.  Niissä hän antaa yksityiskohtaisia neuvoja ja tuntimalleja 

kummastakin pyhäkoulumuodosta.  Vauramo kiinnittää erityistä huomiota opetettaviin laului-

hin.  Virsikirjan ohella oli syytä laulattaa lasten hengellisiä lauluja, erityisesti kertovia.  Vau-

ramo muistuttaa, että pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus.  ”Lasten laulu on kaunista ja 

                                                          
393 Siira 1981, 79. 
394 Hinkkanen 2007, 107−108. 
395 Kansanaho 1988, 133─134. 
396 Blomqvist 1913, 15. 
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herkkää.  Tämä valloittava voima ei saa puuttua ohjelmistostamme.  Sen eteen kannattaa näh-

dä vaivaa.  On pyydettävä kanttorin tai kansakoulunopettajan apua.”397  

Vuosisadan vaihteessa ilmestyi runsaasti hengellisiä luku- ja runokirjoja, joista monet runot 

olivat tulleet tutuiksi laulettuina tai joita vielä myöhemmin sävellettiin.  Runoja julkaistiin 

myös eri yhdistysten lasten lehdissä (esim. SPY, SLEY).  Erilaiset yhdistykset, kuten Raittiu-

den Ystäwät ja Koteja kodittomille lapsille, sekä Kyläläisten Kirjasia -sarja (toim. mm. I. 

Hellén, A. Keihänen ja W. Peltonen), julkaisivat paljon lauluvihkoja, joissa oli mukana myös 

hengellisiä ja muutenkin vakavailmeisiä lauluja.  Osa lauluista oli otettu pyhäkoululaulukir-

joista.  Tällainen on mm. Pelastusarmeijan 1899 toimittama Lasten laulukirja Laula Herran 

kunniaksi.  Tekstipainos sisältää 32 runoa, joiden aiheet ovat varsin evankelioivia: taivasikä-

vä, -matka ja synnintunto.  Vuoden 1901 painoksessa laulujen määrä on 50.  Esimerkkinä 

laulukirjan lauluista ovat nro 15 ja 31: 

Oi ihanaa, ett’ lapset saa Paimenen mi rakastaa 
                             On helmansa ain’ awoinna Hän suojaa lasta lemmellään. 

Oon onnellinen ja kunniakseen nyt tahdon laulaa iloisesti 
Herrani koulussa tahdon tulla pyhäksi, nöyräksi, hywäksi. 

  

Lastenkokouksia ja sunnuntaikouluja varten ilmestyi myös Lasten rauhansäveliä (1902).  

Tekstipainoksen lauluissa 1−112 viitataan Rauhansäveliä-nuottikirjaan, lauluissa 113−149 on 

viittaus Keihäsen nuottikirjaan.   

                     

3.2.7  Vuoden 1902 Pyhäkoulu-laulukirjan sisällön vertailua muihin laulukirjoihin  

J. V. Hirvosen sekä Lähetysseuran piirissä 1850–1860 -luvuilla syntyneet laulukirjat olivat 

alkusysäys pyhäkoululaulujen kehitykselle.  Näiden kirjojen sanonta oli vielä onnahtelevaa ja 

keinotekoista.  Myös vuoden 1701 virsikirjan tekstiä pidettiin sopimattomana lasten lauletta-

vaksi.  Vasta 1880-luvulta lähtien alkoi syntyä lauluja, jotka pysyivät käytössä laulukirjoja 

uudistettaessakin.  Tämä perustelu näkyy taulukkoon 1 (liite 1) valituista laulukirjoista.  Ky-

seisestä taulukosta selviää monien laulujen ensimmäinen suomenkielinen esiintyminen aikai-

semmissa lastenlaulukokoelmissa.  Taulukosta näkyy myös, mitkä laulut tulivat suosituiksi 

niin pyhäkoulu- kuin koululaulukirjoissa. 

                                                          
397 Hirvonen 1993, 33, 41.  
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Valitsin vertailukohteeksi SLS:n Pyhäkoulu-Lauluja 1902, koska sitä suositeltiin käytettäväk-

si pyhäkouluissa.  Sisällysluettelo on tarkka kopio Pkl:sta 1902.  Vertailussa on muutamia 

pyhäkoululaulukirjoja ennen vuotta 1902.  Sitä myöhemmin toimitetuista kirjoista on mukaan 

otettu  Pyhäkoululaulukirjat (SPY) vuoteen 1931, koska seuraava merkittävä pyhäkoululaulu-

jen uudistus tapahtui 1945.  Hengellisten Laulujen ja Virsien kehitys on tärkeä suhteessa mui-

hin.  Nyberg ja Ruuth olivat molempien kirjojen toimittajakunnassa.  Siksi on mielenkiintoista 

verrata heidän virsi- ja lauluvalintojaan omissa koululaulukirjoissaan.  Hannikaisen ja Vaini-

on kirjat oli tärkeää ottaa mukaan siksi, että niitä tutkimukseni mukaan käytettiin eniten kan-

sakoulun laulukirjoina.398  Lahtisen−Lampénin kirjassa on yhtenäinen hengellisten laulujen 

osasto.  Virsikirjan lisävihkoehdotus 1923 on tärkeä välietappi valmisteltaessa vuoden 1938 

virsikirjaa.  Nuori Siion taas kokoaa SLEY:n kehityksen ja on tarpeellinen vertailukohde tar-

kasteltaessa virsikirjan ja HLV -kirjojen uudistustyötä.  Nämä kolme jälkimmäistä kirjaa ovat 

liitteessä antamassa lukijalle kokonaiskuvaa laulukirjojen kehityksestä toiseen maailmanso-

taan asti.  Näitä laulukirjojahan valmisteltiin 1920- ja 1930-luvuilla eli tutkimukseeni kuulu-

vana aikana.  Sota-aika oli merkittävä rajapyykki suomalaisten elämässä.  Sodan jälkeen alkoi 

muun muassa kirkkolaulussa uusi vaihe uuden virsikirjan myötä. 

Taulukosta 1 (liite 1) selviää, että Pkl 1902 säilyi melko samanlaisena aina Pkl:aan 1931 asti.  

Lisävihkoehdotus (1923) sisälsi niistä 13 ja virsikirja (1938) seitsemän laulua.  Valistuksen 

laulukirjoihin (1909 ja 1920) otettiin 11 hengellistä laulua ja kahdeksan virttä.  Fontellin kir-

joissa (1889 ja 1904) oli samoja lauluja 17 (niistä 7 jo 1883) ja virsiä 32. Mukaan oli otettu 

kolme kuorolaulua (Jeesus on wahwa linna, Oi, kuinka ihanaa ja Tulkaa kaikki weisaamaan), 

mikä osoittaa, ettei sävelmiin vielä tuolloin kaikilta osin kiinnitetty huomiota . 

Taulukosta löytyvät myös kyseisten laulukirjojen yhteiset laulut ja virret.  Koululaulukirjojen 

(Hannikainen, Lahtinen−Lampén, Nyberg, Rikström, Vainio) poiminnot pyhäkoululaulukir-

joista vaihtelevat.    

                                                          
398 Rikströmin valitsemat virret eivät ole vertailukelpoisia, koska hän käytti niitä vain metodisina harjoituksina,  
     ei uskonnonopetuksen näkökulmasta.  
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Yhteistä lauluaineistoa:     

A) virret: erikoiset juhlapyhät, aamu- ja iltavirret 

B) hengelliset joululaulut: mm. Joulu, joulu tullut on, Kautta tyynen 

C) hengelliset laulut 

a) Raamatun kertomukset: mm. Aamulla varhain käyn karjaani paimentamaan, Hyvä 
Paimen rakastaa, Olen lammas Jeesuksen / Lammas oon mä Jeesuksen, Tuolla kei-
nuu pieni pursi  

b) luonto: mm. Aamu armahainen, joki juokseva, Herra, Luoja taivasten (aamu), Olen 
Luojani pikku varpunen 

          
         c)   vuodenajat: mm.  Leivonen laulavi pilvihin päin, Niityn kukat ihanat

         d)   taivas, kuolema (orpolapset): mm. Onpa taivaassa tarjona lapsillekin, Musta  
               Saara / Ei taivahassa kuolon vaaraa (kertova, sadunomainen, lapsen 
               mielikuvitusta ruokkiva) 

         e)   Jumalan huolenpito: mm. Kun on turva Jumalassa / Jonk’ on turva Jumalassa, 
       Herra siunaa meitä, Rakas Isä taivahan, Riennä riemuin eespäin vaan399

          f)  evankeliointi: mm. Hyvä paimen, johda meitä, Löytyy lähde hyvä. 

                                     

Erilaista lauluaineistoa:  

Kansakoulun laulu- ja lukukirjoissa säilyivät vuosikymmeniä yhteiset aihepiirit: koti, van-

hempien kunnioitus, auttaminen, käyttäytyminen, eläimet, luonto, vuodenajat, reippaat ulko-

leikit, isänmaa maakuntineen sekä Luojan työt.  Varsinkin lukukirjojen kuvitukset antoivat 

ihanteellisen kuvan ympäröivästä maailmasta.  Uskonnonopetuksen tavoitteet olivat saman-

henkiset. 

Koululaulukirjojen hengelliset laulut puhuivat uskon asioista valoisaan ja luottavaiseen sä-

vyyn.  Jumala oli lapsia rakastava ja huolta pitävä Taivaallinen Isä.  Tämä näkyi erityisesti 

Hellénin, Nissisen, Haahden ja Sandellin lauluissa.  

                                                          
399 Hannikaisen Sirkkunen-kokoelmissa on laulussa tanskalaisen C. E. F. Weysen sävelmä vielä 1925, nro 20. 
     Hannikaisen oma sävelmä on HLV:ssa 1938, nro 230.       
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Koululaulukirjoissa oli jo 1880-luvulta lähtien runsaasti sellaisia lauluja, joita ei ainakaan heti 

1900-luvun alussa hyväksytty laulettaviksi pyhäkoulussa.  Näitä olivat esimerkiksi seuraavat: 

Kolme kultaista ohjetta   Ahkeruuden anna olla  
Siunaus    Herra siunaa meitä400

Rukous   Herra taivahan
Kedon kukkien laulu   Me kainoja oomme
Kellot   Kellot kaikuu, kellot temppelin 
Koululaulu    Koska meitä käsketään
Suojelusenkeli  Maan korvessa
Vanhan kanteleensoittajan laulu Mun kanteleeni
Iltarukous    Oi Luojani suo tulla 
Kotini    Tiedän paikan armahan 
Kotomaani    Täällä Pohjan tähden alla 

Luettelon lauluista viisi ensimmäistä edustaa duurisävellajisia saksalaissävelmiä, jotka polvei-

levat oktaavin alueella.  Laulu Koska meitä käsketään kulkee vain sekstin ja laulu Herra siu-

naa meitä septimin alueella.  Viimeksi mainittu laulu alkoi esiintyä yleisimmin eri laulukir-

joissa ilmestyttyään vuoden 1903 HLV:ssä. 

Suomalaiset laulut liikkuvat oktaavissa ja sen ylikin aina undesimiin asti.  Mainitun luettelon 

viidestä suomalaissävelmästä on kolme mollissa: Maan korvessa kulkevi, Oi Luojani suo tulla 

ja Täällä Pohjan tähden alla.     

Muiden muassa säveltäjät Hannikainen, Nyberg, Krohn ja Hagfors loivat ajalle tyypillisiä, 

mukaansa tempaavia sävelmiä.  Esimerkiksi laulu Rakas Isä taivahan oli mukana monissa 

laulukirjoissa. 

                                                          
400 Sirkkunen-vihkossa luki sävelmän yläpuolella: ”3-ääniseksi sov. P. J. Hannikainen”.  Valistuksen Laulukir- 
     jassa 1920 säveltäjäksi oli merkitty P. J. Hannikainen, mutta HLV:ssä 1938 Chr. Gregor. 
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Pyhäkoululaulukirjoissa oli lauluja, joita ei 1900-luvun alkupuolella näkynyt koululaulukir-

joissa, esim. Ken on luonut sinitaivaan, Mun ota käten’ Herra, Oi, hellä Isän sydän, Oi kat-

soppa lintua oksalla puun, On pyhäkoulu armas, Pikkulintu riemuissaan ja Terve, oi joulu. 

Yleensä HLV:stä valituissa lauluissa hallitsivat aikuisten kielikuvat uskosta ja huoli sielun 

pelastuksesta.  Lapsen edessä aikuisella oli sormi pystyssä: älä tee syntiä, ole nöyrä, rukoile, 

kilvoittele.  Näistä asioista muistutettiin mm. lauluilla Kiiruhda armaan Jeesuksen luo, Kun 

nuoruuden aika on ruusuinen, Rakastaako Jeesus meitä tai Syvyyteen suuren hongikon (pai-

men – lammas -aihe).  Yleensä laulut päättyivät taivaallisen isänmaan ikävöintiin.  Näin py-

häkoulussa korostui sen hartaudellinen puoli verrattuna kansakoulun uskonnonopetukseen.401

Sanotaan, että ”laulu syömmet aukaisee”.  Minkälainen vaikutus uskonnolliseen ajatteluun ja 

kokemukseen oli koulussa opituilla hengellisillä lauluilla ja virsillä verrattuna pyhäkoululau-

luihin?  Miten lapset ottivat opetuksen vastaan, ja mitä he siitä ymmärsivät?  Siihen ei lähde-

aineistosta löytynyt vastausta.  Vastauksia voi löytää vain kirjallisuudesta, yksittäisten henki-

löiden muistelmista sekä runoudesta.  Virsiä opittiin myös kotona, lähinnä äidiltä tai isoäidil-

tä.  Runoilija Eino Leino (1878−1926) loi siitä idyllisen kuvan:  

Oi, muistatko vielä sen virren, jota lapsena laulettiin, 
kun yö liki ikkunan liikkui  se virsi se viihdytti niin. 
Se antoi rintahan rauhaa, se uskoa unehen loi. 
Jos muistat vielä sen virren, nyt laula, laula se, oi! 

Juho Railio (1860─1926) lähti varhain kotoaan ja jatkoi Leinon runoa:

Oi, muistatko vielä sen virren, jota äitini lauleli,, 
kun pienoista helmahan unten hän hellästi tuuditteli. 
Se rauhan enkelit taivaan luo lapsosen vuotehen toi. 
Oi, muistanhan vielä sen virren, mut laulaa, laulaa en voi.402

                                                          
401 Kansanaho 1988, 100−101. 
402 Vaalas 1973, 117. 
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3.2.8  Johtopäätös   

Matti Vainio kuvaa (Vainio 2005) Hannikaista laulusäveltäjänä: ”Melodiamuotoilun P. J. 

Hannikainen osasi hyvin.  Hän oli romantiikan ajalle ominainen lyyrikko, joka tiesi, miten 

reipas, iskevä, raikas, henkevä, melankolinen, surumielinen tai muu vastaava tunne ilmenne-

tään laulumusiikissa.”403  Hannikaisen ohella muutkin kansakoulunopettajia valmistavien se-

minaarien musiikinlehtorit ja kansakoulunopettajat, kuten Nyberg, Törnudd, Hellén ja Haahti, 

olivat uurastaneet uusien lapsille sopivien laulujen tekemisessä.  Heidän aikanaan laulut kir-

joitettiin maatalousyhteiskuntaa varten ja sanasto nousi sieltä.  Kyseiset opettajat, niin säveltä-

jinä kuin sanoittajinakin, ymmärsivät lasten sielunelämän yksinkertaisuutta ja herkkyyttä 

myös hengellisissä lauluissaan, esimerkiksi Ken on luonut sinitaivaan, Maan korvessa kulkevi 

lapsosen tie, Mieli pysyy virkeänä, Mä olen niin pienoinen ja Olen Luojani pikku varpunen.  

Koululaulukirjoissa404 näkyi myös aivan erilaisia uusia hengellisiä lauluja, joista monet jäivät 

vain kokeiluasteelle.  

Nyberg painotti, että virsiä tuli opettaa muiden laulujen ohella.405  Virsikirjan käyttö koulussa 

olikin vielä runsasta.  Sen väheneminen alkoi näkyä vasta 1910−1920-luvuilla.  Hengellisten 

laulujen osuus koululaulukirjoissa säilyi edelleen kolmanneksena (virsien lisäksi).  Ajan hen-

keen kuului, että virsiä oli lähes puolet myös pyhäkoulun laulukirjoissa.  Lapsia ajatellen vir-

sivalikoimassa olivat Mä silmän' luon ylös taivaaseen, O Jumala, et hyljää pienten ääntä sekä 

vanhinta koulujen juhlaperinnettä edustavat virret Enkeli taivaan ja Suvivirsi.  Muuten virret 

liittyivät hengelliseen elämänpiiriin.   

Tutkimusaineistosta ei löytynyt vastausta siihen, miten lapset vastaanottivat laulut.  Aikuisten 

auktoriteettiasema näkyi lauluvalinnoissa, joissa oli vahva opetuksellinen sävy.  Ne olivat 

aikuisten lauluja lapsille.  Hengellisten laulujen tehtävänä oli kasvattaa lapsia synnintuntoon, 

Jumalan armon tuntemiseen, kiitollisuuteen sekä muistamaan elämän päämäärää: joko onnel-

lista tai onnetonta iankaikkisuutta.  Ne muokkasivat kasvavaa nuorisoa hyvin tehokkaasti yh-

tenäiskulttuurin kristilliskansalliseen henkeen. 

                                                          
403 Vainio 2005, 280. 
404 Ks. luku 2.2.5: mm. Lithenius, Nervander, Rikström, P. J. Hannikainen. 
405 Nyberg: Opettajan laulukirja 1902, Esipuhe. 
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Tutkimusaineistosta ei myöskään löytynyt vastausta siihen, syntyikö jo tässä vaiheessa oma 

melodiatyyppi hengellisille lastenlauluille.  Uusia, helpohkoja sävelmiä luotiin, mutta niissä 

kuului vielä perinteisen luterilaisen koraalin rauhallisuus, joissakin tosin myös kansanlaulujen 

iloisuus.  Yleinen sävelambitus oli oktaavin alueella.  Herätysliikkeiden ja vapaiden suuntien 

laulustossa se oli laajempikin.  Erilaisissa oppaissa löytyi vain aikuisten kommentteja laula-

misesta ja lauluista.   

   

         Harjun pyhäkoulu Helsingissä. Kuva: SPY:n arkisto. 
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4  LASTEN- JA KOULUVIRSIEN TULO VUODEN  
    1886 VIRSIKIRJAAN

4.1  Lasten- ja kouluvirret 1800-luvun virsikirjaehdotuksissa   

Suomi liitettiin Venäjään 1809.  Suomesta tuli autonominen suuriruhtinaskunta ortodoksista 

uskoa tunnustavassa Venäjän valtakunnassa.  Pitkä yhteys Ruotsin ja sen kirkon kanssa näkyi 

siinä, että Suomi pysyi kaksikielisenä maana.  Suopea suuriruhtinas antoi monenlaisia uudis-

tusmääräyksiä.  Uskonpuhdistuksen juhlavuonna 1817 asetettiin komiteat korjaamaan ja uu-

distamaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä kirkollisia kirjoja.   

Vuoden 1701 virsikirjan teksti oli alkanut tuntua vanhanaikaiselta, epätasaiselta ja runomital-

taan kankealta 1800-luvun suomenkielisen kirjallisuuden ja runouden rinnalla.  Pietismin vai-

kutuksesta lähti Lounais-Suomesta liikkeelle herätys, jonka piirissä ilmestyivät vuonna 1790 

laulukokoelmat Halullisten Sielujen Hengelliset Laulut ja Siionin Virret.  Herätysliikehdintä 

levisi eri puolille Suomea synnyttäen uusia laulukirjoja, joissa kielikuvat olivat lähempänä 

tuon ajan kansanihmistä kuin vuoden 1701 virsikirjan ”tulikivenkatkuiset”, maailman vihe-

liäisyyttä ja syntisyyttä korostavat, tosin hyvin raamattukeskeiset virsitekstit.406  Maan rajojen 

laajennuttua ja kansan saatua käsiinsä Lönnrotin lähinnä Itä-Suomesta ja Karjalasta kokoamat 

kalevalaiset runot alettiin paheksua virsikirjan ja myös raamatun edustamaa länsisuomalaista 

murretta.407  

Virsikirjan uudistustyö eteni verkkaisesti.  Siihen vaikutti herätysliikkeiden, lähinnä Länsi-

Suomen rukoilevaisuuden, ja papiston kiintymys vuoden 1701 virsikirjaan sekä hengellisiin 

laulukirjoihin.  Vuoden 1701 virsikirjan oikeinkirjoitusta korjailtiin vielä 1857 ja 1875 ”vasta-

uudesta ojennettuihin” painoksiin.408  

                                                          
406 Pohjanpää 1948, 219; Pajamo 1991, 78−79.. 
407 Väinölä 1995, 15─16. 
408 Voipio 1940, 133; Väinölä 1995, 16; Suomenkielisen virsikirjan monivaiheista komiteatyöskentelyä ovat  
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Papisto oli huolissaan käytössä olevan virsikirjan sopivuudesta tuon ajan koululaisille.  Toisen 

kirkolliskokouksen pöytäkirjoista (1886) löytyi rovasti Järvisen puheenvuoro, jossa hän ki-

teyttää monien vuosien huolestuneen keskustelun:

On siis epäluottamus herännyt Suomen koulunuorisossa ja muissakinsuomalaisissa vanhaa virsi-
kirjaa kohtaan. Minä olen kansakoulumiehiltä kuullut, kuinka tätä vanhaa virsikirjaa käytettäissä 
lapset virsikirjasta huvikseen urkkivat törkeitä kohtia, ivatakseen niitä…On minun arvatakseni 
Suomen kirkolle suureksi haitaksi, jos vanhaa virsikirjaa vielä vastedeskin käytetään.409

                                                                                           

Papisto huomasi vanhan virsikirjan käytön ongelmallisuuden myös rippikoulussa.  Vaikka 

kirkko oli vuosisatoja tehnyt nuorisotyötä, ei lapsia ja nuoria ollut huomioitu virsikirjassa eikä 

muissakaan hengellisissä laulukirjoissa.  Vasta 1800-luvun puolivälissä kehittyvän kansakou-

lulaitoksen tarpeisiin kaivatut oppikirjat alkoivat sisältää runoja ja lauluja lapsille.  Kansakou-

lun oli luotava omat oppikirjansa.  Ne lisäsivät kansan lukutaidon kehittymistä ja yhtenäistivät 

suomen kielen.  Lukukirjat sisälsivät opettavaisia kertomuksia, satuja ja runoja.  Kirjapaino-

taidon kehittyessä kansan sivistämistarve synnytti myös lastenlehtiä.  Muu lastenkirjallisuus, 

niin kotimainen kuin ulkomailta käännetty, lisääntyivät.  Tämä kehitys vaikutti myös pyhä-

koulutyön uudistumiseen.  Sielläkin pyrittiin havainnolliseen opetukseen.  Virsikirjan ohella 

haluttiin laulattaa myös uusia ”reippaampia” hengellisiä lauluja.410  Niitä tuli ulkomailta uusi-

en lapsi- ja nuorisotyömallien mukana.  Kotimaisia hengellisiä lauluja alkoi ilmestyä koulujen 

laulukirjoissa. 

1824 Uusia Suomalaisia Kirkko-Wirsiä, toim. B. J. Ignatius                       

Virsikirjakomiteoiden työskennellessä herännäismielinen Bengt Jacob Ignatius411

(1761─1827) teki ensimmäisenä aloitteen lapsille suunnatusta virrestä.  Kokoelmassaan Uu-

sia Suomalaisia Kirkko-Wirsiä (230 virttä) hän puhui kastevirsissä lapsille nöyryydestä, kii-

tollisuudesta ja kasteen liiton lahjasta, joka kantoi heitä nuoruudessa heidän valmistautues-

saan Herran ehtoolliselle.  Ignatius huomioi vanhemmat ja nuoret omilla virsillään.  Hän ni-

mesi erikseen lapsille kaksi virttä (nrot 170 ja 171). Molemmissa oli kahdeksan säkeistöä. 

                                                                                                                                                                                    
      tutkineet Hilja Niemi (1954) ja Hannu Vapaavuori (1997).  Vaiheita on kuvattu lyhyesti myös teoksissa   
      Lempiäinen et alii (1988), Pajamo (1991), Väinölä (1995) ja Pajamo & Tuppurainen (2004). 
409 Kirk.kok. ptk. 1886, 622.   
410 Kirkolliskokouksen pöytäkirjassa (1886, 612) nostettiin esille huoli vapaakirkollisista lauluista. Nuorison  
     todettiin laulavan mieluummin näitä suomen kieleltään sujuvampia sekä sävelmiltään helpompia ja  
     sointuvampia lauluja. 
411 B. J. (Pentti Jaakko) Ignatius kuului Lounais-Suomen herännäisyyttä lähellä oleviin pappeihin. Hän toimi  
      kirkkoherrana useassa seurakunnassa ja oli 1817 perustettujen käsikirja- ja virsikirjakomiteoiden jäsenenä.   
      Ignatius runoili, suomensi ja muokkasi virsiä. Lempiäinen et alii 1988, 246─247. 
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170: 1. Isäs, äitis kunnioita: Lain on käsky Jumalan, Joka lapsill annetan. 
              Jos sää todell tahdot woittaa, Olewaista onnetta, Mahdat tämän noudattaa.412

Toiseksi Ingnatius suomensi Jesper Swedbergin virren O Gud! som ej de spädas röst föraktar

/ O Jumala!  kuin mielell armialla (nro 171).413  Virsi oli kuin pieni saarna, joka tähdensi 

vanhempien merkitystä ja Jumalan huolenpitoa.  Sisällöltään se muistutti Maria Simointyttä-

ren virttä (Vk 1701, nro 330).  Sanat sijoitettiin vanhaan virren Kiitos olcon sull Isä Maan ja 

Taiwan  sävelmään414. 

1836 Uusia Wirsiä kirkossa ja kotona weisattawia, toim. J. Tengström   

Sama piispa, joka 1700-luvun lopulla julkaisi lapsille ensimmäisen maallista ainesta sisältä-

vän aapisen sekä huvilukemiston, oli toimittamassa myös uutta virsikirjaa Uusia Wirsiä kir-

kossa ja kotona weisattawia.  Ensimmäisessä osassa on 732 virttä.  Lisäykseen tuli vielä 20 

virttä lisää.  Tähän monipuoliseen virsivalikoimaan Jacob Tengström oli ottanut runsaasti 

virsiä kodin piiristä: aviopuolisoille, eläville ja kuolleille vanhemmille, lapsille, nuorille rip-

pikoulun molemmin puolin, isännille ja emännille, samoin palkollisille; mukana oli myös yksi 

orpolasten rukous (nro 751).415  Tengström kantoi huolta erityisesti lasten ja nuorten pyhäpäi-

vän vietosta ja oli näin kannustamassa pyhäkoulun kehittämistä.  Tuolloin heräteltiin myös 

kysymystä lasten jumalanpalveluksista, vaikka pyhäkoulukin oli sellainen.  Lapsille olisi kui-

tenkin syytä järjestää omia tilaisuuksia, joissa olisi lyhyempi ja yksinkertaisempi kaava.  Näin 

lapsi kasvaisi seurakunnan jäseneksi 416

Tengströmin virsikirjassa on lapsille neljä virttä. O Jumala, Sun armoos ylistämme (nro 588) 

ja O Jumala! Kuin lasten äänet kuulet (589) veisattiin samalla sävelmällä.417  Ignatiuksen 

kirjasta tuli Isääs, äitiis kunnioita (590) ja uutena Jesus mua auttakoon heikkoo, köyhää lasta 

                                                          
412 Sävelmä Nuotti-Kirjassa 1702, nro 134 = Vk 1986, nro 306.  
413 Jesper Swedberg (1653–1735) oli ruotsalainen piispa, jonka toiminta Ruotsissa vastasi piispa Johannes Geze- 
      lius vanhemman työtä Suomen puolella.  Kyseinen virsi on hänen toimittamassaan virsikirjassa Then Swens- 
      ka Psalmboken 1695, nro 330. Pajamo & Tuppurainen 2004, 127; Virrestä enemmän luvussa 4.2. 
414 Nuotti-Kirjassa 1702, nro 300 = Vk 1986, nro 281. Sävelmän osalta ks. luku 4.2. 
415 Tengströmin virsikirja jäi vähäiselle käytölle pienen painoksensa vuoksi.  Se hyödynsi kuitenkin virsikirjan  
      uudistustyötä. Voipio 1940, 133. 
416 Ruuth 1928, 153−154; Kansanaho 1988, 12. 
417 Vrt. Vk 1938, nro 478. 
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(591).418  Isän ja äidin kuolema -aihetta käsittelee neljä virttä.  Niistä Jo nuorna ollesani Pois 

kutsui Jumalani Isäni rakkahan (592)419 ja Jo nuorna ollesani, Mun Äiti wainajani Minusta 

erkani (595) muistuttivat toisiaan.  Nuorukaisille suunnatuista virsistä yksi on jatkanut kulku-

aan virsikirjoissa: O Herra, nuoruudeni ajan Sinulle tahdon uhrata (598). 

1857  Förslag till Swensk  Psalmbok, toim. J. L. Runeberg    

Johan Ludvig Runeberg (1804–1877) toimitti oman ruotsinkielisen virsikirjaehdotuksensa 

(413 virttä), jossa hänen omia virsiään on 60.  Siinä on kaksi virttä lapsille: Svedbergin O 

God, som ej de spädas (O Jumala, et hyljää pienten ääntä) sekä Runebergin itsensä kirjoittama 

kaunis kiitossävyinen virsi Jag lyfter ögat mot himmelen (Mä silmän' luon ylös taivaaseen).  

Runebergin virsi Beware, Gud, wårt fosterland (nro 321) otettiin Kiljanderin suomentamana 

Jumala maamme suojele moniin koululaulukirjoihin 1800-luvun lopulla. 

1868 / 1869 Förslag  till  Swensk Psalmbok, toim. Z. Topelius  

Zacharias (Sakari, Zachris) Topelius (1818–1898) toimitti myös oman ruotsinkielisen virsikir-

jaehdotuksensa (413 virttä ja lisäykseen 414 – 526).  Lasten virsiä ovat ne kaksi samaa kuin 

Runebergin kirjassa (nro 329 ja 330).  Virressä 330 on seuraavanlainen sävelmä420:  

                                                          
418 Saksalaisen Johann Crügerin sävelmä on Nuotti-Kirjassa 1702, nro 320. Ks. Tuppurainen  2001, 390; 1851  
      Wähäisten lasten Rukous-Wirsi: Jesus armost’ auttakoon ”Weisataan kuin: kirjoittaa on minull’ miel’ ”.  
      Vk 1701, nro 276 = Vk 1938, nro 453; Vrt. Lönnrot 1868, nro 510; Ks. Suokunnas 1982a, 186−187;  
      Ks. myös Lisävihkoehdotus 1923, luku 5; Vk 1986, nro 380. 
419 Sävelmä Nuotti-Kirjassa 1702, nro 374 = Vk 1986, nro 559; Vrt. sävelmän muotoa luvussa 4.2.   
420 Vrt. Vk 1986, nro 259. Säv. Peter Sohr 1668; Ks. Lempiäinen et alii 1988, 151. 
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”Koulun avajaisiin” Topelius omisti virren Gud, som all wishets källa är (nro 518).  Se ei ole 

esiintynyt suomenkielisissä virsikirjoissa.  Sitä vastoin hänen ”Koulunuorisolle” omistamansa 

virsi Sanningens Ande, som af höjden talar (519) tuli suomennettuna (Henki Totuuden / To-

tuuden Henki) heti suosituksi koululaulukirjoissa, vaikka sitä ei suomenkieliseen virsikirjaan 

hyväksyttykään kuin vasta 1938 vuoden 1923 lisävihkoehdotuksesta.421   

Nykyinen sävelmä (Vk 1986, nro 484) oli Topeliuksen kirjassa numero 424: Salige de, som 

ifrån werldens öden.422  

                                                          
421 Friedrich Ferdinand Flemmingin sävelmä tunnetaan kuorolaulun Integer vitae sävelmänä ja on mukana 
      Suomen ruotsinkielisessä virsikirjassa (1986, nro 242). 
422 Sävelmä oli esiintynyt jo 1507 Saksassa Petrus Tritonuksen kokoelmassa Melopoiae sive harmoniae.  Suo- 
      messa se käsin kirjoitetun nk. Kangasalan koraalikirjan (1624) kautta siirtyi Nuotti-Kirjaan 1702;  
      Lempiäinen et alii 1988, 141 (nro 182). 
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1867 Uusi  Suomalainen Wirsikirja nuottien kanssa  
1868 Lisäyswirsiä Uuteen Suomalaiseen Wirsikirjaan nuottien kanssa toim. E. Lönnrot 

Suomenkielinen virsikirjakomitea asetettiin uudelleen 1863.  Elias Lönnrot toimi komitean 

jäsenenä 1863–1871.  Tuona aikana hän julkaisi kaikkiaan 10 kokoelmaa.  Aluksi hän antoi 

virsiään julkaistavaksi J. F. Granlundin Tähti-nimiseen lehteen saaden niistä palautetta.  

Lönnrot kirjoitti, suomensi, muokkasi ja korjaili lähes 300 virttä.  Agricolan jälkeen hän on 

toinen suuri suomen kirjakielen uudistaja ja kehittäjä: hän punoi yhteen länsi- ja itäsuomen 

murteet sekä toi esiin kansanrunouden runsaat kielelliset aarteet.  Täten hän uudisti myös vir-

sikirjan kieliasua.423  Vuoden 1867 virsikirjassa on vuoden 1701 virsikirjan tavoin 413 virttä. 

Lönnrot korjaili virttä O Jumala, kuin lasten äänen kuulet virsikirjaansa (1867, nro 329).  Sii-

nä se onkin ainoa lasten virsi, jonka doorinen sävelmä kulkee nyt tasaisin puolinuotin.424  

”Leskein ja orpolasten virsissä” on Jo nuorna ollessani (nro 332), jota K. M. Kiljander korjai-

li.425

Lönnrotin toimittamaan Lisäyswirsiin (1868; numerot 414–563) sisältyy enemmän tuon ajan 

yleisaiheisiin liittyviä virsiä (esim. ”vanhemmille” ja ”vanhempien kuoltua”).  Lapsille on 

osoitettu nyt neljä virttä: nro 510 Jesus armias auttakoon, nro 511 Mä nostan silmäni taiwaa-

sen, nro 512 Sua kiitän, Herra, ainian, Kuin annoit isän armahan ja nro 513 ”Lapsen nuku-

tuswirsi” Nuku lapsukaiseni, kuin Herra unta lainaa!

Tämän ajan virsikirjatyöskentelyssä sävelmistä vastasi ennen kaikkea Rudolf Lagi (1823–

1868), joka oli vuonna 1851 tullut Helsingin vastavalmistuneen Nikolainkirkon (nyk. tuomio-

kirkko) urkuriksi.426  Hän sävelsi lukuisia uusia sävelmiä, mm. virrelle 511. Virren 510 teksti 

on muokattu edellä mainitusta vuoden 1836 kokoelman virrestä Jeesus mua auttakoon ja on 

säilyttänyt vuoden 1702 Nuotti-Kirjan mukaisen Johann Crügerin sävelmän. Virren 512 sä-

                                                          
423 Kallio 1921, 122. 
424 Sävelmä on samassa muodossa koraalikirjassa  1904, nro 411 a-sävelmä. Ks. luku 4.2. 
425 Sävelmän osalta ks. luku 4.2.  
426Lagi oli monipuolisesti kouluttautunut muusikko.  Hän suoritti laajoja virsihistoriallisia tutkimuksia ja aloitti  
      koraalikirjatyöskentelyn 1863, mutta ei ennättänyt saada työtä päätökseen ennen kuolemaansa.  Richard  
      Faltin julkaisi koraalikirjan 1871. Pajamo & Tuppurainen 2004, 232─235. 
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velmä tunnetaan Saksasta vuodelta 1738427, ja virren 513 sävelmä muistuttaa kalevalaista ru-

nosävelmää428. 

Nro 510                Johann Crüger 1653

Nro 511                                                                                                           Rudolf Lagi 1867

Nro 513                       Suomalainen kansansävelmä

                                                          
427 Virren sävelmä = Vk 1886, nro 92 = Vk 1986, nro 120; Lempiäinen et alii 1988, 133. 
428 Esim. Nuku, nuku nurmilintu tai Tuu, tuu tupakkarulla. Vrt. Ala-Könni 1982, nro 19 ja 21 sekä Ollaranta &  
     Simojoki 1991, 145─151.  
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Lisäyswirsissä on myös A. Oksasen teksti ”Opistoa Awattaissa” Herra, Luoja taiwasten (nro 

505), jonka sävelmä on ilmeisesti kansantoisinto.

         
2. Taiwahan sä tähtineen, Maan ja ilman äärineen  
 Ihmehiäs täyteen loit, Hywäksi ne meille soit. 

                        
3. Sult’ on päiwän kirkkaus, Kukkasenkin kauneus, 
 Sulta ihmisjärki myös, Kaikki, Herra,  on sun työs. 

4. Suo siis, että woisimme, Hywäksemme käyttää ne; 
Työllemme suo siunaus, Toiwollemme tointumus! 

Tätä tekstiä ei ole koskaan hyväksytty virsikirjaan, vaikka se vuosikymmenien ajan esiintyi 

pyhäkoulu- ja koululaulukirjoissa P. J. Hannikaisen uudella sävelmällä.429

1883 Wäliaikainen SuomalainenWirsikirja    

1884 Wiimeiset korjaukset Wäliaikaiseen Suomalaiseen Wirsikirjaan   

Elias Lönnrotin johtaman suomenkielisen komitean toisessa ehdotuksessa (1871) julkaistiin 

otsakkeella ”Opistoa avattaissa” hänen oma virtensä Jumala kaikkiwaltias (nro 534).  Se on 

ensimmäinen suomen kielellä kirjoitettu kouluvirsi, joka on säilynyt myös myöhemmissä vir-

sikirjoissa.  Lönnrotin uurastuksen tuloksena saatiin vuonna 1883 kootuksi Wäliaikainen 

Suomalainen Wirsikirja, uudestaan korjattu ja neliäänisillä nuoteilla varustettu.  Nikolainkir-

kon kanttori J. A. G. Hymander oli tehnyt sovitustyön.  Esipuheessa Lönnrot perustelee edel-

lisistä kokoelmista poisjätettyjä virsiä (mm. lasten virret) sillä, että ne olivat ”jo warhain ala-

arwoisiksi katsotut”.  Kirjassa on 413 virttä ja ainoana lasten virtenä nyt hänen muokkaaman-

sa Jeesus armias auttakoon mua lapsirukkaa (nro 329).  Seuraavana vuonna ilmestyi lisävir-

siä kokoelmassa Wiimeiset korjaukset Wäliaikaiseen Suomalaiseen Wirsikirjaan, jossa on 

numerot 414–500 (kirjat on nidottu yhteen).  ”Leskein ja orpolasten virtenä” on edelleen, nyt 

Kiljanderin muokkaamana, Jo nuorna ollessani (332). ”Opistoa avattaissa” sisältää kaksi virt-

tä: englantilaista alkuperää oleva A. G. Ahlqvistin (Ahlqvist-Oksanen) muodostelema Isä 

                                                          
429 Ks. luku 2.4. 
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meidän ylhäinen (498) sekä Lönnrotin kirjoittama Jumala kaikkiwaltias (497).430  Lönnrot on 

nyt lisännyt virteensä viidennen säkeistön, joka ei tullut käyttöön.   

                        5. Ei tule hetki takaisin, Jok’ ompi tuhlattuna 
Se mennyt on jo ijäksi, Kaiketi kadonnunna. 
Siis varokamme ainian, Ett’ aikamme ei hukkahan 
Ja turhaan menis meiltä! 

Komiteoiden ehdotuksia käytettiin koululaulukirjoissa jo ennen uuden virsikirjan hyväksy-

mistä.  

1886 Suomalainen Wirsikirja Evankelis-luterilaisille seurakunnille Suomen Suuriruhti- 
         naan maassa  

Vuoden 1876 kirkolliskokous, joka oli ensimmäinen, asetti uuden virsikirjakomitean, jonka 

puheenjohtajaksi tuli Julius Krohn.  Vuonna 1886 kokoontunut toinen kirkolliskokous hyväk-

syi lopulta neljännen virallisen suomenkielisen virsikirjan.  Samalla se asetti komitean valmis-

tamaan sävelmistöä.  Virsikirja tuli ottaa käyttöön seurakunnissa vuoteen 1897 mennessä.431  

Uusi virsikirja sisältää 536 virttä, joista uusia on 241.  Lönnrotin lisäksi siinä näkyy erityisesti 

Runebergin, Topeliuksen ja J. Krohnin kynän jälki.  Aihepiireihin on lisätty lähetys-, koulu- 

(1) ja lastenvirsiä (3) sekä maamme muuttuneeseen valtiolliseen tilanteesen liittyviä virsiä 

(ruhtinaan ja valtiopäivien puolesta).   

Ensimmäinen ehdotus virsisävelmistöksi julkaistiin vuonna 1889 ja sen korjattu painos 1897 

(Colliander & Faltin).432  Richard Faltin (1835─1918)433 ehti toimittaa omissa nimissään jo 

vuoden 1888 lopulla sekä 1890 koraalikirjat, joissa virret on numeroitu runomittaluokan mu-

kaan.  Vuoden 1890 Koraalikirjan alaotsakkeena on Kirkolle, koululle ja kodille ynnä Vog-

ler’in Hosiannaa. Laululle ja Uruille tahi Pianolle.  Kirjassa on 4-ääniset koraalisovitukset, 

mutta ei tekstejä.434  Aluksi Faltinin koraalikirja sai kritiikkiä erityisesti runomittaluokkien 

                                                          
430 Ilmeisesti ruotsalaisperäinen sävelmä esiintyy Nuotti-Kirjassa 1702, nro 96. Se on kirjoitettu tasaisin  
     puolinuotein kuten Vk:ssa 1943, nro 192; Vk 1886, nro 409.  
431 Vapaavuori 1997, 330. 
432 Kirkolliskokous nimesi koraalikirjakomitean jäseniksi prof. O. I. Collianderin, toht. J. G. Geitlinin, toht. E. A.  
     Hagforsin ja varajäseneksi tirehtööri Lauri Hämäläisen. Richard Faltin jatkoi Rudolf Lagin aloittamaa  
     koraalikirjatyötä yhteistyössä Collianderin kanssa. Vapaavuori 1997, 266─268, 320, 322, 342─343.   
433 Richard Faltin oli saksalaissyntyinen urkuri, kapellimestari, säveltäjä ja monien vuosien ajan Suomen musiik- 
      kielämän johtohenkilö.  Hän toimi mm. Helsingin Nikolainkirkon urkurina 1870─1913.   Hänen panoksensa  
      koraalikomiteoissa oli merkittävä 1860-luvun lopulta lähtien.  Pajamo & Tuppurainen 2004, 243─246. 
434 Vapaavuori 1997, luku 4.2. 
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mukaisesta järjestyksestään ja monista eri sävelmävaihtoehdoistaan sekä taulukkojen vaikea-

lukuisuudesta.  Vuoden 1893 kirkolliskokous suositteli sitä kuitenkin käytettäväksi.  Vuonna 

1897 ilmestyi Faltinin koraalikirjan parannettu painos, jossa virsien järjestys oli muutettu vas-

taamaan uusien virsikirjojen numerointia.  Keskustelua käytiin tasatahtisten ja rytmisten ko-

raalimuotojen suhteesta.  Vuonna 1898 aloittanut koraalikomitea, jonka aktiivinen puheenjoh-

taja oli Colliander (1848–1924)435 ja jäsenet Faltin ja Nyberg, sai työnsä valmiiksi vuonna 

1903, ja seuraavana vuonna se julkaisi Mallipainoksen, jossa olivat mukana myös messu-

sävelmät.  Koraalikirjassa oli 270 eri sävelmää.  Komitea antoi seurakunnille luvan käyttää 

vaihtoehtoisia sävelmiä.  Kirjaa toivottiin käytettäväksi kouluissa, jotta oikeat sävelmämuodot 

näin vakiintuisivat nopeammin.436  

Vuoden 1903 kirkolliskokous asetti kuitenkin uuden koraalikomitean, johon kuuluivat Ilmari 

Krohn, Heikki Klemetti ja Mikael Nyberg.  He halusivat saada yleiseen käyttöön sävelmä-

keruumatkoiltaan löytämiään uusia kansantoisintoja.  Ensimmäinen lisävihkoehdotus, Uusia 

Hengellisiä Sävelmiä (UHS I), julkaistiin vuonna 1905.  Seuraavaan osaan (UHS II  1907) 

komitea muokkasi mm. Jo nuorna ollessani -virren sävelmää.437  Komitea otti kolmanteen 

osaan (UHS III 1911) sellaisia suomalaisia toisintoja, jotka eivät esiintyneet enää virsikirjassa 

1938.  Sellainen oli O Jumala, et hyljää pienten ääntä -virteen vaihdettu sävelmä.  Komitea-

työskentelyn aikana Krohn ja Nyberg toimittivat oman Virsisävelmistönsä 1917.438  Lopulli-

nen koraalikirja toimitettiin 1922.439  

                                                          
435 Professori, myöhemmin piispa Otto Immanuel Colliander (1848−1924) oli perehtynyt hymnologiseen 
     tutkimukseen ja työskenteli virsikirjakomiteoissa, ennen kaikkea sävelmistön asiantuntijana. Vapaavuori 
     1997, mm. 276; Toiviainen 2004, 245─246. 
436 Kirk.kok. ptk. 1886─1903; Hannu Vapaavuori on tarkastellut koraalikirjasta käytyä keskustelua. Vapaavuo- 
      ri 1997, luku 5. 
437 Se muistutti nyt lähinnä Lapualta muistiin merkittyä muunnelmaa SKS I, nro 30 b (ks. myös nrot 30 a ja c), 
     josta taas muokkaantui sävelmä vuoden 1938 virsikirjaan (nro 484).   
438 Tästä kokoelmasta on enemmän luvussa 4.3. 
439 Komiteoilla oli käytössään mm. Suomen kansan sävelmiä 1. osa: Hengellisiä sävelmiä, Kansan lahja kirkolle  
     I−II (1891), Sionin Wirsien nuotit (1895) sekä Sionin Kanteleen sävelistö (1895) myöhempine laitoksineen.   
     Kirkolliskokousten (1903 ja 1908) hyväksymät lisäykset julkaistiin koraalikirjassa vuonna 1909. Nämä sekä  
     vielä kirkolliskokouksen vuonna 1913 hyväksymät lisäkoraalisovitukset toimitettiin koraalikirjana 1922.   
     Kirk. kok. ptk. 1903─1918. 
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4.2  Lasten- ja kouluvirret vuoden 1886 virsikirjassa 

Virsikirjan osastossa IV olivat ”Wirret erinäisissä säädyissä ja tiloissa”.440         

  7.   Kouluwirsi:     409  O Herra kaikkivaltias
  8.   Lasten wirsiä:  410  Mä silmän’ luon ylös taivaaseen
                                411  O Jumala, et hyljää pienten ääntä                                
                                412  Jo nuorna ollessani  

409  O Herra kaikkiwaltias  

Lönnrot kirjoitti tämän virren 1860-luvun lopulla Sammatin kansakoulun avajaisiin.  Se il-

mestyi painettuna komitean toisessa ehdotuksessa Uusi Suomalainen Virsikirja vuonna 1871 

(nro 534).  Lönnrot oli itse velvollisuudentuntoinen ja työtä arvostava kristitty.  Tämä virsi 

kuvaa parhaiten hänen luonnettaan.  Hän kehotti nuoria ahkeroimaan työn teossa, hoitamaan 

koko luomakuntaa sekä vaalimaan raittiutta. 

          

                    1.  O Herra kaikkiwaltias, Jok’ olet meidät luonut 
                          Ja sulasta sun armostas  Niin paljon hywää suonut, 
                          Meit’ auta tahtos täyttämään, Sun lahjas kalliit käyttämään 
                          Uskollisesti aina! 
                     
                     2.  Me saimme ruumiin raittihin  Kautt’  armos isällisen 
                          Ja kuwas mukaan kallihin  Sielumme järjellisen, 
                          Niill’  ett’  nimes kunniaa  Me pyytäisimme kartuttaa 
                          Taidossa, totuudessa. 

3. Meit’ auta, Isä armias, Sa Luoja, elon lähde, 
Noudattamaan sun tahtoas, hywyytes suuren tähden, 
Kristillissä avuissa, Myös tiedoissa ja tawoissa, 
Rauhassa, rakkaudessa!  

4. Aikaamme auta muistamaan, Jok’  kulkee joutuisasti,
Senwuoksi ahkeroitsemaan  Hartaasti, taitawasti! 
Karkoita meistä kankeus, Luo meihin halu, hartaus 
Kaikissa menoissamme! 

                                                          
440 Tämän luvun tiedot perustuvat Hallion (1936), Lempiäisen et alii (1988), Väinölän (1995) ja Tuppuraisen  
      (2001) tutkimuksiin sekä 1800-luvun virsikirjaehdotuksiin ja koraalikirjoihin.  Lopullinen Vk:n 1886 sana- 
      muoto on normaalilla kirjainkoolla (12), aikaisemmat muodot pienemmällä (10).   
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Sävelmäesimerkki on Collianderin─Geitlinin─Hagforsin toimittamasta koraalikirjasta vuo-

delta 1889.  Vuoden 1702 Nuotti-Kirjan kolmijakoinen sävelmä (nro 225) oli muovautunut 

tasajakoiseksi.441   

  

410  Mä silmän’ luon ylös taiwaaseen 

Runeberg toimitti oman ruotsinkielisen virsikirjaehdotuksensa Förslag till Swensk Psalmbok

1857.  Siinä on toisena lapsille omistettuna virtenä hänen oma runonsa.  

Nro 394      1. Jag lyfter ögat mot himmelen Och knäpper hop mina händer; 
                           Till dig, o Gud, som är barnens vän, Min håg och tanke jag vänder.442

Kustaa Hallion tutkimusten (Hallio 1936) mukaan virrellä on kolme erilaista suomennosta.443

Tuntemattoman henkilön ensimmäinen suomennos oli vuoden 1863 Suomen Ewankelisen 

Seuran kirjoituksessa nro 60: ”Lapsille”. 

1. Mä seison käteni ristissä, Päin taivast  silmäni käännän, 
                              Sun puolees, lapsien ystävä, Mä nöyräst ylennän äänen. 

2. Sua hartaast kiittää on suloinen, Siis teenkin mielellän sitä; 
Tott ääntä kuultelet pienien, Kyll tahdot huolta heist pitää. 

3. Sua kiitän kaikista lahjoistas, Joist suot mun iloita täällä. 
Joit päivä päivält, o Laupias, Saan tuta enemmin vielä. 

                                                          
441 Vuoden 1904 koraalikirjassa sävelmä esiintyi myös virsissä 122, 250 ja 278; Ks. Vk 1938, nro 304 ja Vk  
     1986, nro 262; Sävelmä Es ist das Heil uns kommen her on painettu Saksassa 1524 kokoelmassa  
     Achtliederbuch.  Käsikirjoituksena se on löytynyt noin vuodelta 1600 peräisin olevasta Loimijoen  
     käsikirjoituksesta sekä nk. Kangasalan koraalikirjasta (1624); Lempiäinen et alii 1988, 151 (nro 262); 
     Tuppurainen 2001, 387 (nro 225).  
442 Ks. koko virsi ruotsiksi Hallio 1936, 652. 
443 Hallio 1936, 652. 
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4. Mä olen taimi Sun tarhassas, Ja ijäisyytehen luotu,
jo taivaan kaste on armostas, Mull varhain virvotteeks suotu. 

5. Suo kätes alla mun kostua, Mun heikot voimani lisää, 
Mua valtakuntahas kasvata, Sun kunniakses, o Isä. 

K. M. Kiljander suomensi runon uudelleen 1866 Tähti-nimiseen lehteen (nro 51).  Sellaisena 

se julkaistiin Lisäysvirsissä (1868, nro 511).  

1. Mä nostan silmäni taivaaseen Ja käten’ ristihin liitän; 
Jumala, ystävä lapsien, Sinua muistan ja kiitän. 

2. Suloinen on sua lausua Ja kiittää mielellä, suulla;
Mun näet kyllä sä taivaasta Ja tahdot myös mua kuulla. 

3. Sua kiitän kaikesta hyvästä, Jot’  aina mulle sä  annat; 
En voi mä lahjojas nimittää,  Sä joita lapsilles  kannat. 

4. Mä olen taimi sun pellossas, Ja kasvan huolesi alla; 
Kuin tänne synnyin, jo huomahas  Mun otit isän tavalla. 

5. Siis hoida vieläkin minua,  Sä isä verratoin aivan,
Ja rakkaudessas kasvata  Minua lapseksi taivaan! 

Julius Krohn toimitti virsikirjaehdotukseen (1880, nro 410) sen suomennoksen, joka hyväk-

syttiin.  Se myötäilee melko sanatarkasti alkuperäistä ruotsinkielistä tekstiä. 

                          1. Mä silmän’ luon ylös taiwaasen Ja käten’ yhtehen liitän; 
              Sua, Herra, ystäwä lapsien, Mä sydämestäni kiitän. 

                           2. Ah iloist’ on sua ylistää, Ja mielellän’ mä sen teenkin; 
                               Mä tiedän et mua hyljää sä, Waan katsot myös wähäiseenkin. 

                           3. O kiitos kaikesta, mitä soi Sun armos armosta mulle, 
                               O kiitos muustakin, jot’ en woi  Mä tyystin lausua sulle! 

                           4. Mä olen taimi sun tarhassas  Ja warten taiwasta luotu,  
                              Sun isällisehen huomahas  Jo syntymästäni suotu. 

                           5. Mua suojaa sä, Isä armoinen, Sun Henkes woimalla wielä, 
                               Ja tieni johdata taiwaasen, Ijäiseen elohon siellä! 
  

Tämä on ensimmäinen suomalainen lastenvirsi.  Se on merkittävä siksi, että runoa ei ollut 

sovitettu mihinkään vanhaan sävelmään, vaan sävelmän oli varta vasten laatinut Rudolf Lagi 

jo vuoden 1867 kokoelmaan.  Lagi ymmärsi lasten laulukyvyn: rytmi on kolmijakoinen ja 

sävelkulku melko asteittainen.  Runeberg puolestaan korostaa runossaan Jumalan huolenpitoa 
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ja varjelusta koko elämän ajan sekä muistuttaa Jumalan hyvistä lahjoista kiittämisestä.  Virsi 

havainnollistaa ensimmäistä uskonkappaletta.444

411  O Jumala, et hyljää pienten ääntä 

B. J. Ignatius aloitti virsikirjan uudistamistyön julkaisemalla Uusia Suomalaisia Kirkko-

Wirsiä 1824. Siihen hän suomensi Jesper Svedbergin virren.

Rvk 1694, nro 330   
                     1.O Gud!  som ej de spädas röst föraktar. Hjelp dock,att jag af barnslig lit betraktar, 
                                 Att du min Gud och Fader vara vill. Hör nu min bön, den jag dig ställer till.445

Ignatiuksen ensimmäinen suomennos (nro 171): 

 1.  O Jumala! kuin mielell armialla, Ja Isän korwall kuulet laupialla,       
       Myös lasten äänen yksikertaisen. Ah!  kuule nyt mun huuton haluisen. 

  2.  Helmoisas mua eloon tähdän kannoit, Mull ruumiin, sielun, monet edut annoit; 
      Wiel suuremman mull armon lahjoitit, Kuin Kasteesa lapsekses omistit. 

                      3.  Suo waellan tääll pyhän tahtos tiellä, Muld’  heikolda ei apuasi kiellä: 
      Ett nuoruuden mää himot wältäisin, Ja puhtahan niin tunnon pidäisin. 

                     4.  Suo sanasas mää hartaast harjoteldaa, Jo tunnosas ain mahdan opeteldaa: 
      Ett’  awuisa ja taidos kaswaisin, Ja nuorena jo Sulle kelpaisin. 

                     5.  Suo Wanhempani aina kunnioitaisin, Ja tahtonsa myös nöyräst noudataisin, 
      Niin että tääll mää kaikes elossan, Ain mielensä, kuin lapsi iloitan. 

                    6.   Suo warjellaan mää pahain pahennuksist Ja ilkiäin seurain häijyist haukutuksist: 
      Ett myrkkynä ain heitä kartaisin, Ja hylkynä peräti hyljäisin. 

                    

                                                          
444 C. G. Waseniuksen sävelmästä (ks. luku 2.1 ja liitteen 3 esimerkki 3) mahdollisesti muistinvaraisesti  
     kirjoitettu versio löytyi Ebeneser-säätiön kirjastosta lastentarhanopettajien käsinkirjoitetusta nuottivihkosta.  
     Vrt. vielä Noposen suomennos 1906 luvussa 2.4.
445 Ks. koko virsi ruotsiksi Hallio 1936, 653. 
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 7.   Ah!  aikani suo HERra!  oikein käytän Ja määräni, Sun mieles jälkeen täytän, 
      Ett’  taidosa, kuin ijäs kaswanneen, Ja wvullas ain hyvää noutanneen. 

                     8.  O Jumala!  Sun halduus tieni annan, Ja tarpeeni ain armo helmaas kannan. 
      Suo kuolttuan, niin juoksun päätäisin, Ett’  ijäti Sun omas olisin. 

Komitean toisessa ehdotuksessa (1871, nro 329) alkoi virsi jo hahmottua lähemmäksi virsikir-

jaan hyväksyttyä muotoa. 

1. O Jumala, kuin lasten äänen kuulet Ja avullas sen heikon tykö tulet, 
      Nyt puoleeni, O Isä, katsahda Ja heikkoa sun lastea armahda! 

                       2. Sä käsilläs mun valkeuteen kannoit Ja ruumiini ja sielun’ mulle annoit, 
     Mun itsellesi lapseks omistit, Synnistä kasteessa mun puhdistit. 

                      3. Suo tahtoas mä aina noudattaisin Ja pyhää sanaas aina rakastaisin; 
    En tietäni voi itse ohjata, Siis minua, o Isä, johdata! 

                     4.  Mua auta haluisesti oppimahan, Sun mieltäs mielelläni seuraamahan, 
    Ja että tunnossas mä kasvaisin, Sinulle nuorena jo kelpaisin! 

                    5.  Sä auta että rakkaat vanhempani Totuuteen, siivoon olis johtajani, 
    Ja että myös mä heitä rakastan Ja osotan ain’ heille kunnian! 

                    6.  Vaan ilkeitä, kuin siivon häväisevät, Ja pahuuteen myös muita viettelevät, 
  Mua auta, Herra tarkoin välttämään, Sun pelvossasi aina pysymään! 

                    7. Suo kaiken ikän’ kunniakses käytän, Nuoruuten’ päivät pelvossas niin täytän,  
  Ett’ ei ne tulis mulle karvaaksi, Jos elää suot mun täällä vanhaksi! 

                    8. O Jumala, sun haltuus tieni annan, Suo käskys aina mielessäni kannan 
  Ja juoksuni sen jälkeen ojennan, Siks kuin sen luonas vihdoin lopetan! 

  

Julius Krohn hioi vielä vuonna 1880 suomennosta, jossa muodossa se sitten hyväksyttiin vuo-

den 1886 virsikirjaan (nro 411).446  Tosin Wäliaikaisessa Suomalaisessa Wirsikirjassa (1883) 

tämä virsi ei ollut mukana.  

          1.  O Jumala, et hyljää pienten ääntä, Suo lapsenas mun itsen’ puolees kääntää! 
Tiedänhän että olet isäni, Nyt kuule siis tää rukoukseni! 

2. Sä tähän elämään mun olet luonut, Sä ruumiin’, sieluni, kaikk’ olet suonut; 
Mun kastees puhdisti ja pyhitti, Sun omaks lapsekses mun omisti. 

3. Suo että tahtoas mä noudattaisin, Sun pyhää sanaas aina rakastaisin! 
En tietäni woi itse ohjata; Siis minua, o Isä, johdata! 

                                                          
446 Hallio 1936, 653─654. 
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4. Mua auta hywää halull’ oppimahan, Sun mieltäs mielelläni seuraamahan! 
Aut’ että tunnossas mä kaswaisin, Sinulle nuorena jo kelpaisin! 

5. Wanhempan’ annoit mulle johtajiksi, Totuutes siementen istuttajiksi; 
Aut’ että heitä oikein rakastan Ja kunniaa myös heillen osoitan! 

6. Pahasta seurast’, joka wietteleisi, Pois mua tyköäs eksytteleisi, 
Mua suojaa, Herra, suo mun peljätä Ja karttaa sitä niin kuin myrkkyä! 

7. Suo ettän aikan’ kunniakses käytän, Nuoruuten’ päiwät pelwossas niin täytän, 
Ett’ ei ne tulis mulle karwaiksi, Jos elää sallit täällä wanhaksi! 

8. O Jumala, sun haltuus annan tieni, Suo että käskys muistan, waikka pieni, 
Ojentain niiden mukaan kulkuni, Siks kun sen kerran päätän luonasi! 

Virsi on vanhin lastenvirsistämme.  Se edustaa puhdasoppisuuden aikaa.  Teksti on kuin pieni 

saarna kertoen lapsen varttumisesta nuoreksi.  Jumala kuvataan turvalliseksi ja huolehtivaksi 

Isäksi.  Rukouksen aiheena on kuuliaisuus vanhemmille sekä kaikelta pahalta varjeltuminen. 

Suomennos myötäilee melko vapaasti alkuperäistä tekstiä. 

Vuoden 1702 Nuotti-Kirjassa sävelmä oli kolmijakoisena (nro 300).  Koraalikirjaan 1904 

otettiin tasatahtinen suomalainen toisinto.447

Sävelmät a ja b ovat koraalikirjasta 1904. 

                                                          
447 Sävelmä on esiintynyt Ranskassa kokoelmassa La forme des prieres (1542). Lempiäinen et alii 1988, 153 (Vk  
     1986, nro 281). Ks. sävelmän toisintoja SKS I, nro 11; Sävelmä esiintyy myös Vk:n 1886 virsissä 236, 295,  
     359 ja 397.   
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412  Jo nuorna  ollessani 

Saksalainen Elieser Gottlieb Küster (1732–1799) on kirjoittanut 15-säkeistöisen virtensä 

vuonna 1779.448

1. Im Frühling meiner jahre, Gott, sah ich schon die bahre Des besten vaters stehn! 
Und sie die mich geboren, War früh für mich verloren, Als kind musst ich ihr grab schon sehn! 

Ruotsin vuoden 1819 virsikirjaan virren käänsi J. Åström 9-säkeistöiseksi (1819, nro 346). 
1. Ack! ren i unga åren Jag ser min far på baren. Han, som mig höll så kär. 

Han, som min ungdom ledde, Min framtids väl beredde, Han nu  af döden bortryckt är.449

Virsikirjaehdotukseen 1836 (nro 592) virsi tuli tuntemattoman suomentamana ja lyhentämänä. 

1. Jo nuorna ollesani Pois kutsui Jumalani Isäni rakkahan, 
Kuin mua hautaan asti Rakasti hartahasti, Vaan jätti varhain maailman. 

2. Keneltä opetusta, Autuuteen johdatusta Nyt tainen toivoa? 
Keneltä maailmasa, Häijysä, haikiasa Apua taidan anoa? 

3. Neuvoja Isän rakkaan En unohda vaan koskaan:”Uskalla Jumalaan,  
                       Hän Isäs ompi rakas, Ja johdattajaa paras, holhojass tiellä Taivahan.” 

4. Ah muistan laakkaamata Isääni vainaajata, Ja hurskauttansa. 
Siis voimas Herra! lainaa Myös noudattamaan aina Suloista opetustansa. 

5. Jaa, heikkoudesani Mun ole holhojani, Ja mua armahda. 
Luotujas yhteisesti Ravitset lempiästi, Siis puoleeni myös katsahda. 

6. Varjele sydämeni Niin etten synneilläni Vihoita Sinua. 
Jos joskus horjahtaisin, Ja säätys unohtaisin, Taas armoos ota minua. 

7. Tarpeeni kaikki näet, Ne täyttää parhain tiedät, Orvoille armias. 
Siis kiitän laupiuttas, Ylistän rakkauttas, Ja iloitsen Sun lahjoistas. 

8. Muistelen Jesu! vielä. Hartaasti kuinkas täällä Lapsia rakastit, 
Suloinen heille olit, Sylihis heitä otit Ja armiasti siunasit. 

                                                          
448 Lempiäinen & Haapalainen 1971, 151. 
449 Ks. koko virsi saksaksi ja ruotsiksi Hallio 1936, 654−655. 
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          9. Siis mua orpo-lasta Siunaa myös laupiaasta Mielestä kohtaani. 
            Majoisa vihdoin rauhan Isäni aina rakkaan Pysyvän toivon kansani. 

Tästä tuli K. M. Kiljanderin ehdottamana ja komitean korjailemana 8-säkeistöinen versio 

(1867, nro 332):   

                             1. Jo nuorna ollessani Jumala vanhempani pois kutsui rakkahan, 
              Kuin mua holhoi, ohjas, Niin lempeästi kohtas Mua aina elinaikanaan. 

                                  2. Ken nyt minua neuvoo, Opettaa Herran pelkoon, Ken hoitaa, lohduttaa? 
              Ken minua nyt estää, Pidättää ilkeydestä, hyvälle tielle johdattaa? 

                                  3. Ne hurskaan sanat aina Mä mieleheni painaa Nyt tahdon: ”Jumala 
              Ei koskaan ylönanna Sitä, ken tahtoo panna Hänehen kaiken turvansa.” 

                                 4. Kiitetty neuvomastas, O Herra, orpolastas Ain’ auta, armahin, 
             Ja voimaa mulle lainaa, Jumala, että aina Mä opetustas seuraisin! 

                                 5. Mun heikkoudessani Sä ole vanhempani, Ja holhoo minua; 
             En muiden apuun turhaan, Vaan sinuhun mä turvaan, Siis älä mua unhota! 

                                 6. Varjele sydämeni, Niin ett’ en synneilläni Sun mieltäs pahoita, 
             Ain’ ollos apunani, Tukena, turvanani Kaikissa kiusauksissa! 

                                 7. Sä tiedät tarpeheni, Ja tunnet puutokseni, Myös olet laupeas; 
             Siis en epäile siitä, Ett’ et sä täytä niitä Sun runsahilla lahjoillas. 

                                 8. Minua orpolasta Ain’ auta nyt ja vasta Tääll’ eläessäni, 
            Ja suo, o laupias Herra, Taivaassas vielä kerran Tapaisin vanhempaniki! 

J. Krohnin kynän jälki näkyy jälleen tämän virren viimeistelyssä (1880, nro 412).450

         1. Jo nuorna ollessani Jumala wanhempani Pois kutsui rakkahat, 
jotk’ aina armiaasti, Lempeesti, laupiaasti Minua kaswatteliwat. 

      2. Waan ken nyt holhoo, hoitaa, Lohduttaa mua koittaa? Ken apun’, turwan’on? 
         Woi ken nyt opettaapi Pois pahast’ johdattaapi, Mua neuwoo Herran pelkohon? 

3. Ne kalliit sanat aina Mä tahdon muistaa, painaa Sywältä mielehen’: 
”Ei Herra ylön-anna Hänt’, joka tahtoo panna Turwansa kaiken hänehen.” 

4. Kiitetty neuwomastas, O Herra! Orpolastas Ain’ auta, armahin! 
Sä anna siunaukses, Ett’ aina opetukses Mä hywäkseni käyttäisin! 

5. Mun heikkoudessani Sä ole wanhempani Ja holho minua! 
En muuhun turwaan luota, Ei apua se tuota; Ah älä mua unhota! 

6. Warjele sieluani, Niin ett’ en ehdollani Sun mieltäs pahoita! 
Sä woimanani ollos, Sä turwakseni tullos Kaikissa kiusauksissa! 

                                                          
450 Hallio 1936, 656. 
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7. Sä tiedät tarpeheni Ja tunnet puutteheni, Myös olet laupias; 
En epäile siis siitä, Ett’ et sä täytä niitä Sun runsahilla lahjoillas. 

8. Minua orpolasta Ain’ auta, nyt ja wasta, Tääll’ eläessäni, 
        Ja suo mun sitten, Herran’, Taiwaassas wielä kerran Wanhempan’ nähdä uudesti! 

Virsi on kirjoitettu valistuksen aikana.  Euroopassa käytiin sotia, mistä seurasi nälänhätää ja 

kuolemantauteja.  Lapsen, varsinkin orpolapsen, asema oli heikko.  Vanhempien kunnioitus ja 

lasten osoittama nöyryys olivat kasvatusihanteita.  Lapsia muistutettiin maailman pahuudesta, 

kiusaajan viettelyksistä ja houkutuksista.  Toisaalta luottamus Jumalaan antoi toivoa parem-

masta: viimeistään taivaan kodissa sai riemuita.  Suomennosten yhteydessä on tästä virrestä 

jäänyt pois rukous hyvistä kasvatusvanhemmista ja kuuliaisuudesta heitä kohtaan.  Alkuperäi-

sessä tekstissä puhuttiin nimenomaan isän kuolemasta.  Monessa säkeistössä korostettiin isän 

merkitystä kasvattajana ja hänen poismenoaan suurena puutteena, äidin menetys mainittiin 

vain ohimennen.  Heidät on suomennoksissa korvattu yhteisesti sanalla vanhemmat. 

Virren a- ja b-sävelmät ovat vuoden 1889 koraalikirjan muodossa.  

B-sävelmän liikkeellä olleita toisintoja on tallennettu Suomen Kansan Sävelmiin I  (nro 30).

Vuoden 1904 koraalikirjassa b-sävelmää käytettiin myös virsissä 199, 422, 465, 468 ja 507, 

lähinnä siis iltavirsissä ja kuolemaan liittyvissä virsissä.  Sävelmä oli niissä 6/4- ja lopussa 

viimeinen tahti 4/4-tahtilajissa.451

                                                          
451 Saksalainen sävelmä Nun ruhen alle Wälder on ilmestynyt Heinrich Isaacin kuorosovituksena 1495. Nk.
     Kangasalan koraalikirjassa (1624) se oli käsinkirjoitettuna ja painettiin vuoden 1702 Nuotti-Kirjaan, missä 
     se esiintyi tasatahtisena (nro 374). Lempiäinen et alii 1988, 176 (nro 466); Ks. Vk 1986, nro 559.  
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4. 3  Vuoden 1886 virsikirjasta toimitetut virsi- ja koraalikirjat kouluille  

Uskonnonopetus koulussa oli jaettu kolmeen vaiheeseen ikäryhmittäin: 7–9-vuotiaille ehdo-

tettiin opetettavaksi raamatunhistorian tärkeimmät kertomukset, 10−13-vuotiaille raamatun-

historia kokonaisuudessaan sekä muutamia kappaleita katekismuksesta ja 13−15-vuotiaille 

Lutherin vähäkatekismus sekä sen ohella Raamatun lukemisen harjoitusta.  Kuhunkin aihee-

seen oli etsittävä sopiva virren säkeistö ja opeteltava se ulkoa.  Opetusta oli havainnollistetta-

va, jotta lapset ymmärtäisivät lukemansa.  Kaiken tuli tähdätä Kristuksen omakohtaiseen tun-

temiseen.452  

Voimakkaan herätyksen alueilla, kuten Pohjois-Karjalassa, pidettiin usein kouluseuroja sun-

nuntaisin.  Vanhemmat lapsineen tulivat koulutaloon, jossa veisattiin virsiä, luettiin hartaus-

kirjoja, keskusteltiin ja puhuttiin.  Lopuksi lapset ”luetettiin”.453

Virsilaulu koulussa oli vielä itsestään selvä asia.  Virsiä laulettiin aamuhartaudessa ja iltahar-

taudessa koulupäivän päätteeksi.  Kirkollisten juhlapyhien virret kuuluivat ohjelmistoon.  

Koululaisia velvoitettiin käymään sunnuntaisin jumalanpalveluksissa ja avustamaan lukkaria 

virrenveisuussa.  1890-luvulle tultaessa oli yleistynyt koululaisten voimin laulettava Hoosian-

na-hymni ensimmäisenä adventtisunnuntaina. Tosin tämäkin käytäntö alkoi hiipua vuosisadan 

lopulla.454

                                                          
452 Johansson 1900, 4−7. 
453 Kuurne 1946, 244. 
454 Suokunnas 1982a, 206.  
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Koulut ja opettajat päättivät uuden virsikirjan käytöstä.  Kouluille tarjottiin nopeaan tahtiin 

20−200 virttä sisältäviä koraalikirjoja, joita kansakoulunopettajien lisäksi kokosivat mm. Hel-

singin yliopiston professorit. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vain niitä, jotka olen saanut 

tutkittavakseni Helsingin yliopiston kirjastosta, ja joista olen saanut selvimmät tiedot liittee-

seen 2.  

1888 Uusi Suomalainen Wirsikirja. Walikoima koululasten tarpeeksi 

J. Simeliuksen perillisten kirjapaino-osakeyhtiö ehti ensimmäisenä kokoamaan koululaisille 

110 virttä sisältävän ehdotuksensa.  Varsinaisen tekijän nimeä ei ole mainittu edes esipuheen 

alla.  Esipuheessa todetaan vain, että valikoima on tehty ”siihen nähden, että wastaisi lasten 

käsitys- ja kokemuskantaa, siis yksinkertaisia rukous- ja kiitoswirsiä Jumalan ja Karitsan 

kunniaksi”.  Kirkkovuoden juhlapyhät on huomioitu hyvin.  Eniten on virsiä osastoista Us-

konwirsiä, Kiitos- ja ylistyswirsiä sekä Aamu- ja ehtoowirsiä”.455   

1889 Koulun Uusi Koraalikirja, toim. O. I. Colliander 
         Muutamia valituita Virsiä ja liturgillisia laulukappaleita seka-ääniselle köörille 

O. I. Collianderilla oli laaja näkemys kirkon ja koulun alalta kootessaan koululaisille oman 

koraalikirjansa.  Esipuheessa hän mainitsee sen puutteen, mikä koululaisten virsiopetuksessa 

oli nyt, kun Hahlin koraalikirja oli vanhentunut.  Kirja on tarkoitettu laulunopetukseen sekä 

käytettäväksi aamu- ja iltarukouksissa, koulun juhlissa ja muissa hartaushetkissä.  Colliander 

on tarkkaan harkinnut virsivalintansa niin teologiselta kuin sävelmien kannalta.  Niissä on 

eettinen ja uskonnollinen näkökulma, ja koraalit ovat seurakunnan tavallisimmin käyttämiä.  

Hän ei määritellyt luokka-asteita.  Esipuheessa Colliander antaa myös ohjeita laulutunnin ku-

lusta.  Virsitekstejä on 70 ja eri sävelmiä 49.  Lisäksi mukana ovat Voglerin Hosianna ja Lau-

damus sekä messusta Gloria ja Sanctus.  Kirja on neliääninen ja tarkoitettu ”seka-ääniselle 

köörille”, mikä vaikutti sävellajien valintaan.  Sävelmien ja sanoittajien alkuperä on myös 

kerrottu.456   

                                                          
455 Ks. liite 2. 
456 Colliander 1889, Esipuhe; Ks. liite 2. 
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1889 Koulun Wirsikirja, toim. Hj. Hagelberg 
         Walikoima, sisältäwä 100 Kirkolliskokouksen w.1886 hywäksymän Uuden  
          Suomalaisen Wirsikirjan Wirttä 

Esipuheessa Hjalmar Hagelberg selvittää julkaisemansa virsikirjan tehtävää.  Hän oli huo-

mannut, että opettajat ja vanhemmat toivoivat kouluopetuksessa käytettävän jo uutta virsikir-

jaa.  Koska se ymmärrettävästi tuli hitaasti käyttöön seurakunnissa eikä sitä kalleutensa vuok-

si saatu heti hankituksi kaikille, puhumattakaan koululaisille, hän kokosi tämän kirjan tulevaa 

odoteltaessa. Hinta oli laskettu niin alhaiseksi, että Hagelberg oletti jokaisen oppilaan pysty-

vän sen hankkimaan.  Virsivalinnoissaan hän oli pitänyt silmällä kirkon ja koulun vaatimuk-

sia.  Kirja on tekstipainos, eikä siinä ole viittausta mihinkään koraalikirjaan.457  

1889 Koraalikirja, toim. F. O. Holmberg 
         Alemmille ja ylemmille kansakouluille sisältävä sopivia virren värssyjä  
          käytettäväksi aamu- ja ehtoorukouksissa 

Helsingissä urkurina ja laulunopettajana toiminut F. O. Holmberg kokosi koraalikirjaksi kut-

sumaansa julkaisuun 44 virttä kansakoulun eri luokka-asteille.  Tosiasiassa virsiä on 41, koska 

kolmea virttä käytettiin eri luokka-asteilla.  Holmbergin mukaan ne olivat helppotajuisia ja 

muutenkin sopivia käytettäväksi koulun aamu- ja ehtoorukouksissa.  Ne olivat pääasiassa 

osastoista aamu- ja ehtoovirret (24) sekä rukousvirret.  Holmberg valitsi alemmille kansakou-

luille 12 (2 x 6) virttä ja ylemmille kansakouluille 32 (4 x 8) virttä.  Sen verran hänen koke-

muksensa mukaan ehdittiin opettaa säädettynä kouluaikana. 458  Kirja on yksiääninen, ja en-

simmäinen säkeistö on kirjoitettu nuottien alle sekä suomeksi että ruotsiksi.  Vain muutamas-

sa virressä on ylipäätään mukana muita säkeistöjä.  Sävelmiä on 37, koska eräitä sävelmiä 

voitiin käyttää useammassa tekstissä.  Jokaisen virren yhteydessä on viittaus Faltinin Koraali-

kirjan (1890) numeroihin. 

Lastenvirsistä pääsivät mukaan vain nro 410 ja 411 (d, tasatahtinen).  Virrestä Enkeli taivaan

oli vain kahdeksas säkeistö.  Holmberg halusi lasten myös laulavan valmistautumisesta kuo-

lemaan: Mä että täältä erkanen.459

                                                          
457 Hagelberg 1889, Esipuhe; Ks. liite 2. 
458 Holmberg 1889, Esipuhe. 
459 Holmberg toimitti 1890 vain ruotsinkielisille kouluille tarkoitetun 4-äänisen koraalikirjan Koralbok för skolan  
      innehålda utvalda fyrstämmiga psalmer och Voglers Hosianna.  Topeliuksen Sanningens ande on 51 virren  
      joukossa.  
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1890 Koraalikirja, toim. Lorenz Nikolai Achté  
          Koulua ja kotia warten sisältäwä 62 koraalisäveltä 200:een Uudessa Suomalaisessa  
          Wirsikirjassa löytyvään wirteen Pää-asiallisesti huomioon ottamalla keskikorkeuden  
          poikain äänissä muodosti harmoniolle tai pianolle L. N. Achté.    

L. N. Achté (1825−1900) oli monipuolinen muusikko. Hän toimi mm. Helsingin Vanhan kir-

kon urkurina ja perusti Helsingin lukkari-urkurikoulun 1883.460 Hän toimi aktiivisesti juma-

lanpalveluslaulun kehittämiseksi seurakunnassa.  Vuonna 1890 hän sai mm. Uudessa Suomet-

taressa kiitosta siitä, että oli koonnut kansakoulujen ja Helsingin lukkarikoulun oppilaista 

kuoron jumalanpalvelukseen laulamaan.  Samassa yhteydessä kehuttiin Achtén julkaisemaa 

koraalikirjaa, jossa koraalien sävelkorkeus oli valittu niin, että myös ”harjoittamattomat poi-

kaäänet” pystyivät laulamaan.  Tätä Achté itsekin korosti esipuheessaan.461  

Koraalikirjassa on virsitekstejä 202 ja niiden sanoittajat mainitaan.462 Sävelmiä on 62 neli-

äänisinä sovituksina.  Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sävelmät eivät kipua c²:n ylä-

puolelle (esim. Enkeli taivaan, C, Herraa hyvää kiittäkää, e, ja Jumala ompi linnamme, B). 

1892 Koululasten Wirsikirja, toim. Sortawalan ewankelinen Seura 
           Pieni kokoelma wirsikirjamme wirsistä 1-äänisten nuottien kanssa ynnä wirsikanteleen  
           kuwat ja sen tekemisen selitys 

Tämä pienikokoinen kirja sisältää 96 virsitekstiä ja 44 sävelmää.  Virret on jaettu kolmelle 

luokka-asteelle.  Sävelkorkeudet ovat samat ensimmäisen vuoden oppimäärässä kuin ylem-

millä luokillakin (esim. Enkeli taivaan, D, Mä silmän luon, G, Jo joutui armas aika, G ja Sun 

haltuus, G).  Lukijalle selvitetään: ”Tämä pieni wirsikokoelma on aiottu pyhäkouluja, kierto-

kouluja ja kansakouluja warten.  Jokainen opettaja sekä, jolla ei ole waraa koraalikirjaa ostaa, 

voi tämän halpahintaisen kirjasen itselleen hankkia.  Tästä löytyvät tawallisimmat wirret, joita 

kouluissa opetetaan; näillä säwelillä woidaan weisata lähes 100 wirttä.”  Kirja täytti tehtävän- 

sä, koska sen 10 000 kappaleeseen noussut painosmäärä loppui.  Niinpä seura katsoi tarpeelli- 

                                                          
460 Achté työskenteli myös suomalaisen oopperan bassosolistina ja orkesterinjohtajana 1873─78. Hän meni 1875  
     naimisiin laulajatar Emmy Achtén (os. Strömer) kanssa.  Hän sävelsi jonkin verran ja julkaisi 1882 Musiikin  
     ensimmäiset alkeet.  Biografinen nimikirja 1879−83; Lappalainen 2003, 72, 74; Pajamo & Tuppurainen 2004,  
     252─253. 
461 Pajamo & Tuppurainen 2004, 246.
462 Ks. liite 2. 
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seksi tehdä uuden ja samalla laajemman kouluvirsikirjan.463

1898 Koulun Koraali-Wirsikirja, Sortawalan ewank. seuran kust. 
           Kokoelma Wirsikirjan kauniimmista wirsistä yksiäänisten nuottien kanssa 
         ynnä Lyhyt musiikki-oppi sekä selitys, miten Wirsikannel tehdään       

Yksiääniseen kirjaan liitettiin useita juhlatilaisuuksissa käytettäviä neliäänisiä virsiä ja hen-

gellisiä lauluja.   A. Pietikäinen oli koonnut virret sekä laatinut musiikkiopin. Kirjaan tuli näin 

191 tekstiä, joita laulettiin 96 sävelmällä. Virret oli nyt jaettu neljän vuoden oppimäärän mu-

kaan vuorotellen duuri- ja mollisävellajeissa.464   

1896 Koraalikirja. Kotia ja koulua varten, toim. Elise Stenbäck

Eva Sofia Elisabeth Stenbäck (1841−1928) toimi mm. Helsingin Reaalikoulun laulunopetta-

jana vuodesta 1884 lähtien.  Hän oli toimittanut 1891 Kotia ja koulua varten 3-äänisiä laulu-

ja.465  Stenbäck selvitti koraalikirjansa tarkoitusta alkusanoissa: ”Koska useammat virret Kou-

lun koraalikirjassa, korkean ääni-asemansa vuoksi, tuntuvat vähän epämukavilta, on allekir-

joittanut, tämän aseman muuttamisella alemmaksi, tahtonut valmistaa jokaiselle, joka on lau-

lutaitoinen, tilaisuutta ilman ponnistusta ottaa osaa hartauden harjoituksiin koulussa ja kodis-

sa.” 466

Kirjassa on 58 virren lisäksi Hosianna ja jumalanpalveluksen kaavasta Sanctus.  Neliäänisesti 

soinnutettuja virsisävelmiä on 40.  Sävelmän alle on sijoitettu vain ensimmäinen säkeistö 

suomeksi ja ruotsiksi.  Sävelalue liikkuu välillä a–d² täyttäen näin alkusanojen lupauksen.467

                                                          
463 Sortavalan evankelinen seura, joka ei liity Suomen Evankeliumiyhdistykseen, perustettiin 1890. Sen moni- 
     puolinen toiminta, mm. nuoriso- ja diakoniatyö sekä kustannustoiminta, oli esikuvana Suomen Kirkon Sisälä- 
     hetysseuralle. 
464 Ks. liite 2. 
465 Biografisia tietoja Suomen naisista 1896.  
466 Stenbäck tarkoitti Collianderin Koulun Koraalikirjaa. 
467 Ks. liite 2. 
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1909 Kansakoulun virsikirja ja musiikki-oppi, toim. Väinö V. Virtanen 
          A. Törnuddin seminaarin lauluoppijakson mukaan kansakouluja varten toimittanut  
          Väinö V. Virtanen, opettaja ja lukkari 

V. V. Virtanen (1885−1959) opiskeli kansakoulunopettajan virkansa ohessa yksityisesti mu-

siikkia, uskontoa sekä kasvatustieteitä. Hän toimi myös vt. lukkarina ja säästöpankin kirjuri-

na.468  Tältä pohjalta nousi hänen huolensa koululaisten virsikasvatuksesta.  Esipuheessa Vir-

tanen korosti, että ”Koraalikirja maksoi vain 4 mk”.  Koska koululaisilla ei olisi ollut varaa 

sitä hankkia, niin tekijä valikoi miellyttävimpiä ja enimmin käytettyjä virsiä koululaisten tar-

peeksi.  Virsikirja oli välttämätön laulun ja erityisesti virsikanteleen soiton opetuksessa.  Kir-

jaan oli liitetty lyhyt musiikkioppi.469

Yksiääniset sävelmät on kirjoitettu vain silloin, kun ne esiintyivät ensimmäisen kerran.  Sä-

velmiä on siten 86, mutta virsitekstejä kaiken kaikkiaan 177.  Sävelkorkeus noudattaa Col-

lianderin kirjaa (esim. ”Hilariuksen kiitosvirsi”, D, Herra armahda, e, ja Pyhä, A).  

1910 Kouluvirsiä, toim. M. Ruuth 
            Suomalaisesta virsikirjasta ja HLV:stä koulukäyttöä varten koottuja  

Martti Ruuth (1870−1962) vaikutti Nybergin ohella sekä HLV- että Pkl -kokoelmien toimi-

tustyössä.470  Kirjansa esipuheessa hän tuo esille kokoelman tarpeellisuuden nimenomaan 

koulun näkökulmasta.  Virret on valikoitu ajatellen koulun hartaushetkiä ja uskonnon opetus-

ta: Raamatun historia, kirkkohistorialliset aikakaudet, uskonnolliset suunnat sekä virsirunou-

den eri haarat.  Virsiä on yhteensä 147, josta määrästä varsinaisia virsikirjan virsiä 87, HLV-

kokoelmasta 58 sekä yksi Pkl-kokoelmasta ja yksi vuoden 1886 ruotsinkielisestä virsikirjasta.  

Lopussa on jumalanpalvelusjärjestys sekä musiikkioppi.  

HLV-kokoelmasta ovat mm. Henki totuuden, Herra siunaa meitä, Hoosianna, Joutukaa sie-

lut, Tuolla keinuu pieni pursi ja ”Hilariuksen kiitosvirsi”.  ”Ambrosiuksen kiitosvirsi” Te 

Deum Laudamus suositeltiin vuorolauluksi.  

                                                          
468 Kerkkonen & Tuompo 1911. 
469 Virtanen 1909, Esipuhe. 
470 Ruuth suuntautui aluksi koulumaailmaan toimien psykologian ja uskonnon lehtorina Viipurissa, Hämeenlin- 
     nassa ja Helsingissä. Hän suoritti päätyönsä kuitenkin hymnologian ja kirkkohistorian tutkijana toimien mm. 
     Helsingin yliopiston kirkkohistorian professorina 1922─1937. Murtorinne 2006, 432─433. 
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Ruuthin kirja julkaistiin vain tekstipainoksena, joten sävelmien määrää ei ole voitu laskea.

Kirja on kuitenkin mukana vertailussa, koska Ruuthilla oli laaja kokemus laulukirjoista sekä 

monipuolinen kuva kirkon kentästä.  

1913 Kouluvirsien lisävihko, toim. H. J. Backman ja Lauri Kalliala 

Kirjassa ei ole esipuhetta eikä tietoa, mihin kirjaan tämä oli jatkoa. Numerointi 148−197 viit-

taa Ruuthin kirjaan.  Kirja sisälsi virsiä ja hengellisiä lauluja.  

1917 Virsisävelmistö, kirkkoa ja koulua varten V, VI ja VII Kk:n hyväksymän valintava- 
           pauden pohjalla toimittaneet Ilmari Krohn ja Mikael Nyberg 

Kirkolliskokous oli hyväksynyt vuonna 1903 Koraalikirjan, joka painettiin 1904. Seurakun- 

nille annettiin kuitenkin vapaus sävelmien valintaan.  Mm. koraalikomitean valmistamia kan-

sanomaisia virsisävelmiä, jotka oli koottu kokoelmiin Uusia Hengellisiä Sävelmiä I–III, sai 

käyttää.  Koska kyseinen sekava tilanne haittasi laulunopetusta koulussa, Krohn ja Nyberg 

päättivät helpottaa sitä julkaisemalla ”täydellisen koraalivirsikirjan kaikkine vanhoine ja uusi-

ne sävelmineen järjestettyinä niiden virsien kohdalle, joihin ne kuuluvat.  Tämä täysilukuinen 

virsisävelmistö on taas sovellettu koulujen käytäntöön siten, että on tähdellä merkitty siihen 

tarkottamamme virret ja säkeistöt”.  Liitteenä oli virsiluettelo, jossa oli huomioitu opetusopil-

liset seikat: ryhmittely sävellajien mukaan sekä kunkin sävellajin puitteissa rytmisten vaike-

uksien mukaan.  Koululaisia oli huomioitu myös heidän mielestään ”helpommalla nuottikir-

joitustavalla”.471 Esimerkkinä tästä on virsi 409, johon oli taas vaihdettu sävelmä.472

                                                          
471 Krohn−Nyberg 1917, Esipuhe. 
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Seurakunnallisen laulunopetuksen välineinä Krohn ja Nyberg pitivät ”opettajan laulua, alkeis-

asteista musiikkioppia sekä virsikanteleen soittoa”.  Laulunopetuksen päätehtävä oli herättää 

halua virsi- ja messulauluun.473  Krohn ja Nyberg painottivat myös, että seurakunnallisen lau-

lun perusta laskettiin kiertokoulussa.  Kylänluvuilla tutkittiin lasten virsilaulu- ja nuottitaitoa.  

Rippikoulussa jatkettiin laulun, musiikkiopin ja soiton opetusta.  Erityisiä harjoituksia tuli 

pitää ajoittain kirkossa, pitäjällä sekä kierto- ja pyhäkoulunopettajille.  Laulutunnin kulusta he 

antoivat myös ohjeita.474  Kirjan lopussa oli vielä lyhyt musiikkioppi kansa-, kierto- ja rippi-

kouluja sekä itseopiskelijoita varten. Liitteenä olivat myös virsikanteleen rakenne ja päiväju-

malanpalveluksen järjestys. 

1923 Koulun virsikirja, toim. M. Pesonen −−−− A. Hihlman

Helsingin kansakoulujen tarkastaja Matti Pesonen (1868−1957) ja Johanneksen kirkon urkuri 

Alfred Hihlman (myöh. Hiilimies, 1886−1961) julkaisivat oman kouluvirsikokoelmansa sa-

mana vuonna kuin uusi koulujärjestys astui voimaan ja jäätiin odottelemaan uutta opetus-

suunnitelmaa.  Tämän virsikirjan tarkoituksena oli tutustuttaa koulunuoriso virsien ohella 

hengellisiin kansanlauluihimme sekä eri säveltäjien helppotajuisiin, seurakuntaa varten laati-

miin hengellisiin hartauslauluihin. Lauluja oli yhteensä 168.  Kirjassa ei ollut sävelmiä, joten

opettajien oli hankittava myös Oskar Merikannon toimittama Koulun Koraalikirja, Hengellis-

ten Laulujen ja Virsien nuottipainos, Siionin Virsien Sävelmät sekä Suomalaisen Virsikirjan 

Lisävihkon nuottipainos vuodelta 1923. Lopussa oli ehdotus koululaisjumalanpalveluskaa-

vaksi.475  

Teologisessa Aikakauskirjassa (TA) 1800–1900-lukujen taitteessa annettiin ohjeita uskonnon 

opetukseen sekä kannettiin huolta virrenveisuun opetuksesta seurakunnissa.  Pappeja, lukka-

reita ja opettajia kehotettiin yhdessä laatimaan virsiluettelo eri oppimääriä varten niin kansa-, 

kierto-, pyhä- kuin rippikouluille.  TA:ssa 1902 oli Hj. Svanbergin artikkeli Virrenveisuun 

järjestämisestä seurakunnissamme.  Siinä valinnan perusteina pidettiin ”äännelajit, kirkolliset 

juhlapäivät, koulun uskonnonopetuksen vuosittainen kurssi, aamu- ja iltahartaushetket kou-

                                                                                                                                                                                    
472 Nuotti-Kirja 1702, nro 258 = Vk 1986, nro 89a; Lempiäinen et alii 1988, 128. 
473 Krohn–Nyberg 1917, 981−986. 
474 Krohn−Nyberg 1917, 982−985. 
475 Pesonen−Hihlman 1923, Esipuhe; Kirjasta ei saanut tarpeellista määrää virsiä vertailtavaksi taulukossa 2  
     (liite 2). 
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lussa ja kodeissa”.  Samassa kirjoituksessa tarjottiin virsiluettelo niin, että ”lapsi käytyään 

neljä 6-viikon jaksoa kiertokoulua ja sittemmin läpi kansakoulun tuntee 70−80 virsisäveltä ja 

kykenee näin ollen veisaamaan noin 200 eri virttä virsikirjastamme”.  Niinpä kiertokoulun 

neljässä opetusjaksossa oli kussakin 5 sävelmää ja 14 virttä.  Kansakoulun neljän vuoden op-

pimäärässä oli kussakin 15 sävelmää ja 46−52 virttä.  Kierto- ja kansakouluissa oli siten mah-

dollista oppia 80 sävelmää ja 252 virttä.  Laulutunnin määräksi suositeltiinkin neljää tuntia 

viikossa.476  

4.4  Vuoden 1886 virsikirjan virret kansa- ja pyhäkoulun laulukirjoissa  

Vuoden 1886 virsikirjassa on 536 virttä.  Tarkastelluissa virsikirjoissa, sävelmistöissä ja ko-

raalikirjoissa virsivalikoima oli varsin laaja.  Virsistä jäi käyttämättä vain 82.  Kun otetaan 

mukaan myös pyhäkoululaulukirjojen virsivalinnat, niin 76 virttä ei kelpuutettu mihinkään 

kokoelmaan.  Tästä voi päätellä, että jokainen valitsi kirjaansa virret oman uskonnollisen va-

kaumuksensa sekä pedagogisten näkemystensä mukaan.  Jumalanpalvelukseen osallistumista 

korostettiin lisäämällä laulettavia messun osia.  Taulukkoa 2 (liite 2) tarkasteltaessa kiinnittyy 

huomio Virtaseen (1909), joka on mahdollisesti ottanut mallia virsivalinnoissaan joko Nyber-

giltä (1900) tai TA:sta (1902). 

Taulukon vertailuun on käytetty 11 koraalikirjaa kouluille, kuusi koululaulukirjaa sekä neljä 

pyhäkoululaulukirjaa. Koululaulukirjojen valinnassa ratkaisi virsien määrä.  Pyhäkoululaulu-

kirjoista on neljä varhaisinta vuosisadan vaihteen tienoilta.  Kyseisiin kirjoihin virsiä valitta-

essa näyttivät tekstit olleen sävelmiä tärkeämpiä. 

Taulukko 5. Koraali- ja koululaulukirjat  

KORAALIKIRJAT KOULUILLE Julk.vuosi tekstejä sävelmiä  
J. Simeliuksen perikunta  1888 110   -  tekstipainos 
Colliander 1889   71 49  
Hagelberg 1889 100   - tekstipainos 
Holmberg 1889   41 37  
Achté 1890 202 62  
Stenbäck 1896   58 40  
                                                          
476 Svanberg 1902, 185−192; Artikkelin mukaan vankilapastori W. Wartia oli laatinut Luettelon kierto- ja kansa- 
     kouluissa opetettavista virsistä; Ks. taulukko 2 (liite 2).    
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SES 1892   99 45  
SES 1898 191 96  
TA: Kierto- ja kansakoulu 1902 252 80 TA:n ilmoittama 
Virtanen 1909 177 86  
Ruuth 1910 87   - tekstipainos 
     
KOULULAULUKIRJAT     
Havia 1890   50   
Nervander 1896   30   
Hannikainen 1892─96   17   
Nyberg 1902 367   
Valistus 1 1909   11   
Valistus 2 1920   46   

Sävelmien määrät ovat vain niistä kokoelmista, joissa ne on kerrottu.  Koululaulukirjoista ei sävelmiä ole lasket-
tu. 

Taulukkoon 2 (liite 2) on valittu mainituista kirjoista 80 eniten esiintynyttä virttä.  Virsien 

aihepiireistä oli huomattavin osa (15 %) kirkollisten juhlapyhien virsiä sekä aamu- ja iltavir-

siä.  Lapsia kehotettiin laulamaan kiitos- ja ylistysvirsiä sekä virsiä Jumalan armosta Kristuk-

sessa (7 %).  Kokonaan jätettiin muistuttamasta kristillisen vaelluksen vaaroista sekä viimei-

sistä ajoista.  Kaste, ehtoollinen, avioliittoon vihkiminen sekä lähetys jäivät myös huomiotta. 

Koululaulukirjoissa on näistä 80 virrestä Nybergiltä peräti 75, Vainiolta 35, Havialta 29, ja 

Nervanderilta 18.  Hannikainen oli näistä poiminut 12 käytetyintä virttä.  Juhlapyhien virsissä 

ei huomioitu lainkaan Kristuksen taivaaseenastumisen päivää, mikkelinpäivää eikä pyhäin-

päivää.  Lähetystä, katuvaa kristillistä vaellusta eikä kuoleman ja tuomion ajatuksia myöskään 

välitetty lapsille virsien kautta.  Virsiopetuksessa keskityttiin valoisampiin aiheisiin. 

  
Taulukosta 2 (liite 2) poimittu 33 virren kooste antaa kuvan valintasuosikeista.  Jumala ompi 

linnamme oli väkevä uskon virsi sortovuosien paineessa.  Virren  Sun haltuus, rakas Isäni 

sävelmä oli tunnetuin.  Samoin aamuvirren Kristus, valo valkeuden sävelmää käytettiin muis-

sa teksteissä.477  Listan kärkeen esiintymismäärissä nousivat kuitenkin jo vuoden 1701 virsi-

kirjasta tuttu Enkeli taivaan ja Mä silmän’ luon ylös taivaaseen.   

                                                          
477 Kyseiset sävelmät olivat tulleet tutuiksi jo Nuotti-Kirjasta 1702 lähtien. 
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Taulukko 6. Taulukosta 2 (liite 2) valitut 33 eniten esiintynyttä virttä  

   Koraalikirjat  Koululaulu- Pyhäkoulu- 
   kouluille  kirjat laulukirjat

152 Jumala ompi linnamm’ 10  3 4 
272 Sun haltuus  10  4 3 
452 Kristus, walo walkeuden 10  5 2 
  21 Enkeli taiwaan  9  5 4 
284 Mun silmän’, käten’ nostan  9  3 3 
410 Mä silmän’ luon ylös  9  6 4
134 Ota, Jeesus, paimen hywä 9  2 3 
258 Jeesus, paras ystäwäni  9  3 2 
339 Koko maailma iloitkohon 9  1 3 
411 O Jumala, et hyljää pienten 9  2 4 
438 O Pyhä Kolmi-yhteys  9  2 2 
535 Herra, siunaa meit’ ja auta 9  3 3 
    2 Sun porttis, owes awaja 8  3 3 
334 Maa suur’ ja awara  8  2 - 
441 Yö pimeineen on hälwennyt 8  2 - 
454 Heräjä, sielun’, mielen  8  3 - 
469 Käy nyt, sieluni ja mielen’ 8  1 - 
  67 Ny se suuri päiwä koitti  8  2 2 
144 Mä kauniin tiedän kukkasen 8  4 3 
156 Ah’ Jeesus ole kanssamme 8  3 1 
241 Jeesus, kruunun’, kunniani 8  2 3 
262 O Herra, Henkes’ walo suo 8  2 2 
350 Herraa hywää kiittäkää 8  4 3 
409 O Herra kaikkiwaltias  7  3 - 
360 Kaikkiwoipa Jumalamme 7  4 1 
457 Mun sielun’, herää nouse jo! 7  3 1 
245 Jeesus, onnen’, osan’, oman 7  2 4 
437 Mä herätessän aamulla   7   2 4 
401 Rakkaalle isänmaallemme 7                       2                    - 
238 Hädässän’ huudan Herraa   7              1                    2 
266 Jeesus, paras tawaran      7                                          -                     - 
472 Jo joutui armas aika                         6                                      4                    3 
399 O Herra siunaa ruhtinaamme            5                                          4                    3 
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4.5  Johtopäätös  

Edellä mainitut kouluille tarkoitetut koraali- ja virsikirjat osoittavat, että niin kansakoulun-

opettajat kuin yliopiston professorit pitivät tärkeänä virsien opettelua koulussa.  Tässä tutki-

muksessa ei ole kuitenkaan löydetty vastausta siihen, käytettiinkö näitä koraalikirjoja todella 

kouluissa, sillä tutkittujen koulujen päiväkirjoissa oli maininta vain virsikirjasta.  Mutta joka 

tapauksessa kansakoulu ylläpiti virrenveisuuta kouluissa aina 1920-luvulle asti.  Näin moni-

puolista virsitarjontaa ei koulumaailmassa ole sen jälkeen enää ollut.  Kouluhallituksen johto-

paikoilla oli monia herätysliikkeiden edustajia sekä yhteiskunnallisesti että isänmaallisesti 

valveutuneita vaikuttajia.  He pitivät yllä kristillissiveellistä henkeä kouluissa.  Kouluneuvos 

Matti Pesonen iloitsi, että vielä 1908 perustetun Helsingin Tehtaankadun kansakoulun seinälle 

piirrettiin Cygnaeuksen sanat: ”Koulu on Herran huone ja työ siinä Jumalan palvelusta.”478

Tutkimukseni johdannossa totesin, että tutkimuskysymyksiä tarkastellaan kirkon, kansakou-

lun ja pyhäkoulun näkökulmasta.  Siksi luvut 2, 3 ja 4 oli tarkoituksenmukaista käsitellä erilli-

sissä luvuissaan, vaikka ne liittyivät ja vaikuttivat toisiinsa.  Kansakoulun opetusmetodit ja 

oppikirjat olivat mallina pyhäkoulutyön uudistumiselle.  Virsiä käytettiin ahkerasti kummas-

sakin työmuodossa.  Tähän tutkimukseen ei sen sijaan ole etsitty kirkkopäiväkirjoista tietoa 

siitä, minkä verran lastenosaston virsiä käytettiin päiväjumalanpalveluksissa, tai otettiinko 

lapsia ylipäänsä huomioon virsivalinnoissa seurakunnan muissa tilaisuuksissa kuin pyhäkou-

lussa.  

                                                          
478 Taipale 1980, 142. 



166

5.  LASTENVIRRET VIRSIKIRJAN LISÄVIHKO- 
         EHDOTUKSESSA 1923 

5.1  Lisävihkoehdotuksen valmistelu 

Vuoden 1886 virsikirja oli määrätty otettavaksi käyttöön vuoden 1897 alkuun mennessä.  Vir-

sikirjaa oli valmisteltu aikana, jolloin Suomen kirkollisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä 

tapahtui muutoksia, joista mainittakoon herätysliikkeiden toiminta, lähetys- ja diakoniatyön 

kehittyminen, sortovuodet, kansallisromantiikka ja suomalaisuusaatteen voimistuminen.  Vir-

sikirja ei pystynyt vastaamaan ajan haasteisiin, ja niinpä se sai alusta alkaen kritiikkiä niin 

runokielen kuin sisällönkin johdosta.  Varsinkin herätysliikkeiden piirissä vieroksuttiin sitä, 

sillä niiden edustama kristillisyyden näkemys ei ollut saanut siinä paljoakaan sijaa.  Herätys-

liikkeiden piirissä oli jo 1700-luvun lopulta lähtien julkaistu omia laulukirjoja, jotka käytössä 

kilpailivat virsikirjan kanssa.  Rukoilevaisten sekä osin heränneitten ja lestadiolaisten piirissä 

laulettiin Halullisten Sielujen Hengellisiä Lauluja.  1800-luvun lopulla tulivat käyttöön evan-

kelisten Siionin Kannel ja heränneitten Siionin Virret (1893, toim. W. Malmivaara).  Lestadio-

laisten lauluperinne koottiin kirjaan Siionin Laulut ja Wirret (1916, toim. O. H. Jussila).  

Suomen Lähetysseuran julkaisemista Hengelliset Laulut ja Virret -kokoelmista löytyi lauluja 

laajempaankin seurakunnalliseen sekä yhdistystoimintaan.  Kokoelman käyttö yleistyikin niin 

kierto-, kansa-, pyhä- kuin rippikouluissakin.  Pyhäkoulua ja erityisiä lastenjumalanpalveluk-

sia varten virsikirjassa oli vain kolme lastenvirttä ja yksi virsi kouluun.  Sitä vastoin HLV-

kokoelmissa (vuodesta 1900 lähtien) oli sisällysluettelon mukaan huomioitu eri ikäluokat-

kin.479   

1900-luvun alkupuolella alkoi näkyä selvää vastakohtaisuutta kirkkohurskauden sekä yhdis-

tys- ja liikekristillisyyden välillä.  Laulukirjat olivat yhdistysten kirjoja.  Niiden suosioon vai-

kutti niin ikään se, että laulukirjojen kieliasu oli uudenaikaisempaa sekä tekstien sävy yksilöl-

                                                          
479 Vaalas 1973, 22─23; Pajamo & Tuppurainen 2004, 271─290, 358.  
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lisempää. Niiden vilkkaat sävelmät opittiin helposti.  Useammassa kirkolliskokouksessa 

1900-luvun alussa esitettiin vetoomuksia uusien ja raikkaampien virsien saamiseksi yleiseen 

käyttöön.  Huolestuneina seurattiin varsinkin HLV-kirjan hivuttautumista ilta- ja viikkojuma-

lanpalveluksiin.480  Oli myös pantu merkille, etteivät lestadiolaiset, heränneet ja rukoilevaiset 

käyttäneet virsikirjaa yksityisessä uskonnonharjoituksessa.481 Tämä oli osoitus siitä, ettei 

vuoden 1886 virsikirjaan oltu tyytyväisiä.

Vasta seitsemäs kirkolliskokous 1913 oli merkittävä lasten kannalta.  Silloin ehdotettiin ase-

tettavaksi komitea, joka laatisi lisävihkoehdotuksen suomalaiseen ja ruotsalaiseen virsikirjaan.  

Siihen toivottiin otettavaksi mukaan jumalanpalveluksiin kuuluvat messusävelmät, vuoro- ja 

johdantovuorolaulut sekä virsiä, psalmeja ja hengellisiä lauluja lasten- ja nuorisojumalanpal-

veluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin.  Asian annettiin kuitenkin sillä kertaa raueta.  Kah-

deksanteen kirkolliskokoukseen 1918 tuli kaksi ehdotusta virsikirjaan liitettävästä lisävihkos-

ta.  Molemmissa pidettiin esillä erityisesti nuoriso- ja lastenjumalanpalveluksiin soveltuvien 

virsien hankkimista.482  

Kirkolliskokouksen istunnossa 22.10.1918 tohtori U. Paunu kiinnitti huomiota siihen, miten 

vähän kristillisen seurakunnan yhä vilkkaammaksi käyvä toiminta näkyi virsissä.  Vaikka 

kirkko oli tehnyt vuosisatoja nuorisotyötä rippikoulun muodossa, nuorille ei ollut omia virsiä 

kuin ”nuoren kansan ensi rippi” -osastossa.  ”Lastenkin virsiä on ainoastaan kaksi, mikä lu-

kumäärä lasten jumalanpalveluksen ja pyhäkoulun tarpeen kannalta on aivan riittämätön.  

Näiden puutteiden tähden virsikirjamme epäilemättä kaipaa täydennystä; ja ehkäpä monessa 

muussa kohdassa tämän lisäksi.”   Virttä 412 pidettiin lähinnä lesken ja orpolapsen virtenä.483   

Lapset olivat päässeet koulussa, pyhäkoulussa ja eri nuorisojärjestöjen tilaisuuksissa laula-

maan iloisia ja reippaita sävelmiä, joten niitä kaivattiin myös virsikirjaan.  Kirkolliskokouk-

sessa pahoiteltiin myös koulujen uskonnonopetuksen supistamista.484  

                                                          
480 Voipio 1925, 209−210. 
481 Varsinkin rukoilevaiset lauloivat ”halullisella sielulla” vuoden 1701 virsikirjan virsiä maallikkojohtoisissa  
      ”veisuuseuroissaan”. Pohjanpää 1948, 35−36; Väinölä 1995, 14─15. 
482 Pohjanpää 1948, 36−37. 
483 Pohjanpää 1948, 37. 
484 Kirk.kok. ptk. 1918, 496 ja sen Liite IV, 22. 
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Kirkolliskokous hyväksyi annetut ehdotukset ja asetti virsikirjakomitean. Filosofian maisteri 

Lauri Pohjanpää (1889─1962) kutsuttiin komitean sihteeriksi helmikuusta 1922 alkaen.485   

Kirkolliskokouksen ohjeissa painotettiin erityisesti sitä, että uuden käsikirjan määräämät uu-

det jumalanpalvelusmuodot edellyttivät niihin soveltuvia virsiä.  Myös muussa seurakunnalli-

sessa kuin myös yksityiselämän tilaisuuksissa kaivattiin runsaampaa valikoimaa kuin virsikir-

ja tarjosi.  Vaihtelun tarve oli aiheuttanut sen, että hartauskokouksissa oli yhä enemmän alettu 

käyttää virsikirjan asemesta erilaisia hengellisten laulujen kokoelmia.  Tämä kehitys ei ollut 

aina pysynyt vakavan kirkollisen tyylin puitteissa.  Niinpä toivottiin, että kirkollista virsiko-

koelmaa täydennettäisiin ja rikastutettaisiin uusilla, sanojen ja sävelmien puolesta täysipitoi-

silla ja raitishenkisillä lisävirsillä.  Uusia virsiä tulisi ottaa etupäässä kotimaisilta tekijöiltä.  

Niiden tuli olla virsien kaltaisia ja voitava laulaa joko entisillä koraaleilla tai samantyylisillä 

sävelmillä.  Komitealle ei kuitenkaan annettu ohjetta lisävirsien määrästä; 295 virttä oli vain 

seurausta komitean tekemästä runsaasta valinta- ja muokkaustyöstä.486  

Komitean jäsenet kävivät läpi mm. seuraavia kokoelmia: Siionin Virret, Siionin Kannel, Hen-

gelliset laulut ja virret, Halullisten Sielujen Hengelliset Laulut, Simo Korpelan Elämän Laulu-

ja I ja II sekä ”75 virttä”, Hilja Haahden runokokoelmat ja Suomen ruotsalainen virsikirja 

(Runeberg, Topelius).  Komitean jäsenet tekivät myös itse virsiä.487    

5.2  Lisävihkoehdotus 1923 

  

Lisävihkoon (Lve) valittiin 295 virsiehdotusta.  Niistä alkuperältään suomalaisia oli 172 (osa 

käännöksiä ruotsin kielestä) ja 123 oli käännöksiä ulkomaisista virsistä (peräti 65 Ruotsis-

ta).488  Koska vaatimuksena oli, että lisävihko elimellisesti liittyisi kirkkomme aikaisempaan 

historialliseen kehitykseen, on selvää, että virret säilyttivät entistä kieli- ja tyylimuotoa jääden 

                                                          
485  Prof. V. A. Koskenniemi, rov. W. Malmivaara (k.1922), rov. T. von Pfaler, prof. I. Krohn sekä heidän vara- 
      miehikseen prof. H. Klemetti, prof. A. V. Koskimies, rov. J. W. Wallinheimo ja rov. J. Mustakallio (k.1923). 
      Lauri Pohjanpää oli komitean ainoa varsinainen runoilijajäsen. Virsien alkuperän määräämistä ja tekijälu- 
      ettelon laatimista varten oli työn viimeisessä vaiheessa jonkin aikaa mukana rov. Kustaa Hallio (k.1936).   
486 Pohjanpää 1948, 38. 
487 Pohjanpää 1948, 39. 
488 Pohjanpäästä poiketen Kirkkomusiikkilehdessä 4 /1926 kerrottiin, että alkuperältään suomalaisia virsiä, ns.  
      arkkivirret mukaan lukien, oli 122 ja ruotsiksi kirjoitettuja 43 (yht. 165).  Ruotsin kielestä suomeksi käännet- 
      tyjä oli 65 ja muista kielistä 65 (yht.130).   
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näin runotaiteen kehityksestä jälkeen.489  Komitean kokoonpano vaikutti siihen, että herännäi-

syys ja rukoilevaisuus sävyttivät valintoja.  Eniten hyväksyttiin joko omia virsiä tai Antti  

Achreniuksen kirjoittamina pidettyjä sekä Hilja Haahden, Simo Korpelan, Vilhelmi Malmi-

vaaran, Mikael Nybergin, Lauri Pohjanpään ja J. W. Wallinheimon suomennoksia.   

Virsikirjaehdotukseen tulivat seuraavat 21 laulua, jotka olivat esiintyneet jo monissa HLV- ja 

Pkl-kokoelmissa.  Nämä 21 laulua jäivät myös vuoden 1938 HLV-kokoelmaan, mutta virsi-

kirjaan 1938 niistä ei hyväksytty yhtään. 

Taulukko 7. Lisävihkoehdotuksessa esiintyneet pyhäkoululaulut:

osasto laulu   aikaisempi esiintyminen 

Joulu Kauttaa kuulaan kirkkaan yön HLV 1903, Pkl 1902 
Joulu Maa on niin kaunis  HLV 1903, Pkl 1912 
Kr:n piina Käy yrttitarhasta polku  HLV 1903, Pkl 1912 
Helluntai Pyhä Henki, auttajamme  HLV 1903, Pkl 1912 
Pyhäinpäivä Jerusalem, sa uus ja ylhäinen HLV 1900, Pkl 1902 
Evank. Oi, katsoppa lintua oksalla puun! HLV 1921, Pkl 1917 
Evank. Tuolla keinuu pieni pursi  HLV 1903, Pkl 1902 
Yht. j. p. Pyhäaamun rauha  HLV 1900, Pkl 1902 
Yht. j.p. Nyt päättyy kokouksemme  HLV 1903, Pkl 1917 
Hautaus Ma kohti kuolemaa  AB 1892 
Katumus Jeesuksen silmäin eteen  HLV 1903, Pkl 1917
Kilvoitus Riennä riemuin eespäin vaan HLV 1903, Pkl 1902 
Lapset Rakas Isä taivahan  HLV 1921, Pkl 1912 
 Olen Luojani pikku varpunen HLV 1921, Pkl 1912 
Nuoret On nuoruus aika toukojen  HLV 1903, Pkl 1902
 Tule Jeesuksen luo  HLV 1921, Pkl 1925 
 Nuori kansa aalloillansa  HLV 1903, Pkl 1902 
 Herran taistohon rohkeaan  HLV 1921, Pkl 1925 
 Kun helmin heijastaapi  HLV 1921 
Ehtoo Mailleen päivä läksi  HLV 1903, Pkl 1902 
Siunaus Herra siunaa meitä  HLV 1903, Pkl 1912 
Kaikki em. laulut olivat olleet myös HLV-kokoelmissa.  Vain yksi laulu tuli suoraan A. O. Blombergin vuoden 
1892 laulukirjasta.  Joululaulunsa Kautta kuulaan, kirkkaan yön P. J. Hannikainen oli ehtinyt julkaista Sirkkusen 
III-vihkossa 1896. 

                                                          
489 Pohjanpää 1948, 36−38. 
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K.V. Tammisen suomentama laulu Oi, katsoppa lintua oksalla puun! tuotiin lisävihkoehdo-

tukseen (nro 42), mutta sävelmä oli vaihdettu suomalaiseen toisintoon.490  

Vuoden 1921 HLV:issä (nro 494) oli ollut jo ruotsalaisen Jonas Anderssonin sävelmä, joka 

yleistyi käyttöön.  Säkeistöjen määrä oli vähennetty neljään.   

    

Lisävihkon eri osastoissa on 56 laulua, jotka olivat esiintyneet aikaisemmin HLV-

kokoelmissa.  Näistä 31 oli ollut myös jossakin aikaisemmassa pyhäkoululaulukirjassa.  Vain 

seuraavat 12 hyväksyttiin vuoden 1938 virsikirjaan.

                                                          
490 Lve, nro 42 Evankeliumivirsiä, Matt. 6:26; Komiteaa arvosteltiin siitä, ettei se ollut kiinnittänyt tarpeeksi 
       huomiota virren alkuperäiseen tekstiin. Tukiainen 2001, 207;  NS 1929, nro 198 neljä säkeistöä; Ks. edelli- 
       nen sävelmä luku 3.1.3. 
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Taulukko 8. Lisävihkoehdotuksesta vuoden 1938 virsikirjaan hyväksytyt virret  

osasto  laulu   aikaisempi esiintyminen
Yht. jp.  On riemua, kun mennä    HLV 1900, Pkl 1912 
Yht. jp.  Nyt lopuks etehesi   HLV 1900, Pkl 1902 
Katumus  O Jeesus, paras opettaja 491 HLV 1921, Pkl 1917 
Kilvoitus  Jeesus, johdata 492  HLV 1900, Pkl 1902 
Isänmaa   Oi kuningasten kuningas493  HLV 1900, Pkl 1902 
Isänmaa  O Herra siunaa Suomen kansa                      Pkl 1902 
  Oi Herra siunaa ruhtinaamme494  AOB 1892, AK 1903 
Elovirsiä   Soi kiitokseksi Luojan   HLV 1921, Pkl 1912 
Koulu   Totuuden Henki                      Pkl 1912 
  Henki totuuden   HLV 1903, Pkl 1902 
Ehtoo   Mua siipeis suojaan kätke   HLV 1900, Pkl 1912 
     AK 1903 
Aamu ja ehtoo Tule kanssani, Herra Jeesus  HLV  1900 
Iankaikkinen elämä Nyt ylös sieluni   HLV 1903, Pkl 1917 
Joulu   Me käymme, Jeesus pienoises  HLV 1921 

Ehdotuksen lauluja oli laulettu jo parin vuosikymmenen aikana, muutamia jo 1870-luvulta asti.  Kuitenkin vain 
nämä vastasivat virsikirjakomitean vaatimuksia. 

Aamu- ja iltavirsistä otettu, jo koululaulukirjoihin levinnyt, Hilja Haahden ja Mooses Putron 

laulu Tule kanssani, Herra Jeesus (HLV 1900, nro 90) esiintyi tässä Lve:ssa ensimmäisen 

kerran Maasalon sävelmällä.495

Tanskalaisen jouluvirren Me käymme, Jeesus pienoises (Vk 1938, nro 32 Tulemme, Jeesus 

pienoises) oli Väinö Kantele suomentanut kahdeksansäkeistöisenä Pasilan seurakuntalehteen 

Lepopäivä 1911.496  HLV-kokoelmassa 1921 oli sävelmänä suomalainen kansansävelmä 

                                                          
491 Wilhelmi Malmivaara oli muokannut tämän vuoden 1891 Siionin Virsiin. 
492 N. L. von Zinzendorfin virren oli Lönnrot kääntänyt vuoden 1874 kokoelmaansa 43 Uutta Suomalaista  
     Virttä. 
493 Virsi oli komitean toisessa ehdotuksessa Uusi Suomalainen Virsikirja 1871. 
494 AOB:n ja AK:n kirjoissa aloitettiin 1. säkeistöstä. Pkl:ssa 1902, kuten monissa koululaulukirjoissa, oli vain 
     2. ja 3. säkeistö D. Bortnjanskin sävelmällä. Suomen itsenäistyttyä virsi aloitettiin aina toisesta säkeistöstä  
     O Herra, siunaa Suomen kansa.   
495 Hilja Haahden runo Tule luokseni, Herra Jeesus sisältyi runokokoelmaan Tuomenterttuja 1899.  Seuraavana  
      vuonna se Mooses Putron sävelmällä liitettiin HLV:iin (nro 90), johon se oli saanut lopullisen sanamuotonsa.   
      Myös J. N. Vainio oli tehnyt siihen oman sävelmän.  Vk:aan 1938 otettiin a-sävelmäksi Maasalon koraali,   
      jonka hän oli säveltänyt alun perin yksinlauluksi Rukous (1913), ja b-sävelmäksi  Klemetin sävelmä. 
      Maasalon sävelmä oli myös jo NS:ssa 1929, nro 221.  
496 Tanskalaisen piispan H. A. Brorsonin (1694−1764) virsi Her komme, Jesus, dine smaa oli ilmestynyt 1732  
      kokoelmassa Nogle Jule-Psalmer. Lempiäinen et alii 1988, 120 (Vk 1986, nro 32). 
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Heikki Klemetin sovittamana (nro 361).  Lisävirsiin otettaessa (nro 10) muutettiin yksi sävel: 

toisen säkeen kohotahdin sävel oli Klemetillä c2, mutta tässä g1. 

2. Vastaasi käymme laulaen, Eteesi maahan langeten.  
       Autuuden koitto yö on se, Kun sinä synnyit, aarteemme. 

3. Oi terve, taivaan valtias, Maailmaan synkkään tultuas 
      Miss’ vastassa ei loisto muu, Kuin tallin pahnat, ristinpuu. 

4. Ah Jeesus, kuinka harvat vaan Aatella täällä tahtookaa, 
    Mit’ Isän rakkaus meille soi, Kun sinut kurjuuteemme toi. 

5. Sä, vedä, sielun ystävä, Sun luokses meitä pieniä, 
    Me jotta kaikki uskossa Rakastaisimme sinua. 

6. Suo, ettei meitä maailma, Liitosta kasteen horjuta, 
    Vaan että mieli pyrkisi, Vain sinun , sinun luoksesi. 

7. Seisomme tässä katsellen, Sinua, Jeesuslapsonen,
    Aut’, että kerran kaikki me seimes eessä seisomme. 

8. Niin saamme silloin taivaassa Pyhäisi kanssa riemuita,   
    Sinulle, Jeesus, laulaen Kiitosta lailla enkelten.

Lisävihkoehdotuksen virret ryhmiteltiin virsikirjan pääotsikoiden mukaan.  Uutena aiheena 

tarjottiin ”Kodin virsiä”.  Abraham Achreniuksen 10-säkeistöinen, rukoilevaisuutta edustava 

virsi Nyt nouse, suuri Suomenmaa, Ja riennä rukoukseen oli esiintynyt jo kokoelmassa HSHL 

1790−1899 (35 säkeistöä).  Virsi muistutti parannuksen teosta ja kodin merkityksestä esiku-

vana.  Virttä ehdotettiin laulettavaksi sortavalaisella toisinnolla (Vk 1986, nro 435). 

Nro 235: 5   Ei auta sanan kuulo ees, Kun suruton on talo,  
  jos syttyä ei sydämees Saa rukouksen palo, 
 vaan turha meno, kirous Ja riettaat puheet, pahennus  
 Nyt monet talot täyttää. 
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Lauri Pohjanpää runoili isälle ja äidille omat virtensä.  ”Isän virressä” oli vaikea ja tuntema-

ton Sankeyn melodia.  Sanat olivat valoisat, täynnä kiitosta, mutta muistuttivat myös isän vel-

vollisuuksista. 

Nro 236: 6    Anna, että rakkahani Laumahasi vien, 
  tilin multa lapsistani Vaadit päässä tien.

”Äidin virressä” Pohjanpää käytti ihanteellisia ilmaisuja: kotilieden vartija ja itsensä unohtava 

äiti.  Sävelmä oli helpommin laulettava.497

Nro 237: 4    Suo, että rakkaus tehdä saa Kaikk’  kuormat helpoiksi kantaa,  
  Oi suo mun itseni unhoittaa, Suo mulle mieli vain antaa. 
   

Pohjanpään Kodin virsiä ei hyväksytty jatkoon, joten ajan henkeen liittyvää kodin ja vanhem-

pien merkitystä painotettiin vain tässä ehdotuksessa. 

Seuraavassa on vertailtu kolmen kirjan kotiin, kouluun ja lapsiin liittyviä osastoja ja virsien 

määriä niissä.  Kyseiset kirjat on toimitettu runsaan 50 vuoden aikana. 

Taulukko 9. Kotiin, kouluun ja lapsiin liittyvät aiheet  

  Vk 1886  Lve 1923  Vk 1938 

Kodin virsiä  0  3  0  
Koulu  1  2  5  
Lasten virsiä  3  7  8  
Nuorten virsi  0  5  5  
Koulujen vihkiminen498  0  1  0  
Kaste  5  4  5  
Nuoren kansan ensi rippi  2  5  6  

Lve:ssa 1923 on monipuolisin aihevalinta.  Sen kodin ja koulujen vihkimiseen liittyviä aiheita ei katsottu myö-
hemmin tarpeellisiksi.  Nuoret saivat Lve:ssa oman osastonsa.  Yleisesti katsoen virsien määrät lisääntyivät. 

5.3 Lasten- ja kouluvirret 

Lasten- ja kouluvirret ovat lisävihkoehdotuksen osastossa IV: Virret erinäisissä säädyissä ja 

tiloissa. Suluissa olevat numerot ovat jatkoa Vk:n 1886 numeroille.

                                                          
497 Sävelmä on E. A. Hagforsin muokkaus 1877 saksalaisesta 1741 painetusta sävelmästä.  Lempiäinen et alii  
     1988, 172 (Vk 1986, nro 433). 
498 Sa Herra meitä johtanut siirrettiin osastoon Isänmaa ja esivalta Vk:ssa 1938, nro 465. 
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7. Kouluvirsiä 

nro 233 (769) Totuuden Henki, Luota Jumalamme

nro 234 (770) Herra, valohosi kutsuit meidätkin

9. Lasten virsiä 

nro 238 (774) Ystävä Sa lapsien

nro 239 (775) Rakas Isä taivahan

nro 240 (776) Ma astun lapsi pienoinen 

nro 241 (777) Olen Luojani pikku varpunen 

nro 242 (778) Sa nuku, lapsi, turvahan

nro 243 (779) Kotihin ma kaipaan 

nro 244 (780) Jeesus armias auttakoon

233 Totuuden Henki, Luota Jumalamme 

Zacharias Topeliuksen koulunuorisolle omistama virsi Sanningens Ande, som af höjden talar 

ilmestyi 1868.  Tämä ensimmäinen kouluvirsi ei kuitenkaan päässyt vielä suomenkieliseen 

virsikirjaan, ruotsinkieliseen kylläkin.499  Virren otti ensimmäisenä käyttöön F. O. Holmberg 

1890 ilmestyneessä kirjassaan Koralbok för skolan.  Siitä tuli pian suosittu koululaulu Martti 

Ruuthin suomennoksena Henki totuuden, joka ilmestyi ensimmäisenä M. Nybergin Opettajan 

laulukirjassa (1902), ensimmäisessä Pyhäkoulu-Lauluja -kirjassa (1902) ja HLV-kokoelmassa 

(1903, nro 201).  

1. Henki totuuden, johda sinä meitä, Etsiessämme valkeuden teitä! 
   Työtämme ohjaa! Meitä älä heitä! Tietomme siunaa! 

2. Kaikess’ suo meidän nähdä jäljet Luojan, Mahtavan viisaan, kaiken hyvän suojan! 
  Luo Pojan saata: rakkauden tuojan Tuntohon auta! 

 3. Kristus, totuus, sä, tie ja elämämme, Taivahan valkeus synkeydessämme, 
 Suo sanas kautta että heräjämme; Uudista meidät! 

4. Herra, sä oot se valkeus, mi loistaa Maailman korpiin tuolta Isän ko’ista, 
 Loista! – niin sinne täältä pimennoista Jälkiäs käymme. 

                                                          
499 Swensk Psalmbok 1886. 
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Tekstiä oli muokattu jatkuvasti.  Helsingin kaupungin kansakouluille tarkoitetussa Wirsiä ja 

Lauluja -kirjassa (1904) se alkoi sanoilla Totuuden Henki.  Näillä sanoilla se oli kokoelmissa 

Pkl 1912 ja 1917, mutta jätettiin näiden jälkeen pois.  

Valistuksen Laulukirjaan (1920, nro 170) oli Alpo Noponen tehnyt oman suomennoksen: 

1. Henki, totuuden haasta korkealta, suo valos meille, auta murheen alta 
 johtakoon meitä armos hellä valta!  Tietomme siunaa. 

2. Jumalan pelko sieluhumme paina olkoon se meille ohje korkein aina; 
  suo että meissä taivaallinen laina kantaisi kasvun. 

3. Herramme Kristus, autuutemme valo, totuus ja tie ja elämämme jalo, 
sun sanas kalliin uudistuva palo syttyköön meissä! 

4. Valkeutemme, paimenemme parhain luo isänhuoneen taivaallisten tarhain 
 johdat sa meitä halki maisten harhain. Seurassas käymme. 

Tähän tekstiin Erkki Melartin sävelsi melodian, joka on Nuorten Laulukirjassa 1926 (vihko 

1).  Se ei kuitenkaan yleistynyt. 

Lisävihkoehdotuksen suomennoksen laati Pohjanpää. 

1. Totuuden Henki, Luota Jumalamme Valon ja lohdun Tuoja rintahamme, 
Johdata meitä, asu joukossamme, Tietomme siunaa! 

2. Tiedon suo johtaa Voimas, kunniasi, Rakkautes tuntoon, Isä, pojassasi. 
                   Kasvaa suo meidän Valtakuntahasi, Hedelmää kantain. 

3. Elämä oot Sa, Tie ja totuus jalo, Autuuden aamun Ikikirkas valo, 
Sytytä Kristus, hengen hehku, palo Sanallas meissä!

4. Totisen valon Sinuss’ yksin kohtaa, Meitä mi täältä Isän kotiin johtaa; 
                   Anna, oi aina Viittana sen hohtaa Lapsille tomun. 

Topelius oli aikansa suuri kasvattaja, jonka kirjoitusten sisältö nousi Raamatusta.  Virren teks-

tistä kuuluvat Jeesuksen sanat: ”Minä olen tie, totuus ja elämä” (Joh. 14:6) sekä ”Minä olen 

maailman valo” (Joh.8:12).  Kristillisyyden tuli näkyä arkisessa elämässä, mutta virressä ru-

koillaan erityisesti johdatusta Taivaan kotiin.500  Pohjanpää on pyrkinyt melko sanatarkkaan 

käännökseen, mutta suomen kielen ilmaisuissa ei siihen aina päästä.  Virren me-muoto liittää 

koululaiset yhdeksi joukoksi.  

                                                          
500 Mm. Haavio 1970, 240─241; Pajamo 1999, 242. 
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Lisävihkoehdotuksessa sävelmän tahtilajimerkintä poikkeaa Topeliuksen ehdotukseen 

(1868/1869) sisältyvästä samoin kuin HLV-kokoelman (1903) nro 201:n sekä vuoden 1938 

virsikirjan nro 475:n mukaisesta.  Sävelmä on helpohko laulaa: melko asteittainen, kolmisoin-

tutuntuma ja ambitus vain sekstin laajuinen. 

  

234  Herra, valohosi kutsuit meidätkin 

Pohjanpää runoili myös virren koululaisille.  Toimiessaan uskonnonopettajana Helsingin 

Suomalaisessa yhteiskoulussa hän kirjoitti koulun 50-vuotisjuhliin kantaatin Nuorten hymni.  

Siihen hän liitti tämän tekstin juhlarunoksi ”Valon juhla”.501  

Pohjanpää käytti myös Tie, totuus ja elämä -teemaa, mutta kirjoitti siitä laveammin.  Hän ko-

kosi koululaiset yhdeksi joukoksi kirjoittamalla me-muodossa.  Erityisesti hän kehotti ylistä-

mään Luojan suuruutta.  

1. Herra, valohosi Kutsuit meidätkin, Armonaurinkosi Loistaa meillekin. 
               Sinuun, Armon-syvyys, tiemme pyrkivät, Tieto, Totuus, Hyvyys Sinuss’ yhtyvät. 

2. Herra, kunniaasi Taivaat kuuluttaa, Käskystäsi maasi kukkiin puhkeaa, 
               Tuomiosi täytät Vaiheiss’ aikojen, Ihmetyösi näytät Eloss’ ihmisten. 

3. Herran käsialaa Kaikk’ on kaikkeus. Sinuun, Herra, Palaa meissä kaipaus. 
               Sua vailla ain on Sydän rauhaton, Herra, luonas vain on Rauha loputon. 

                                                          
501 Voipio 1948, 216; Pohjanpää oli toimittaja, kirjailija, uskonnonopettaja (Helsingin Suomalainen yhteiskoulu  
      1917─1954) ja pappi (vihitty papiksi 1925; toimi mm. Helsingissä Lauttasaaren seurakuntatyön johtajana  
      1939─1957).  Hänen julkaisemastaan n. 60 teosta käsittävästä kirjallisesta tuotannostaan kolmannes on us- 
      konnollista (mm. runoja, näytelmiä, romaaneja, puhekokoelmia, faabeleita). Pohjanpää kuuli jo lapsuuden- 
      kodissaan virsiä ja Siionin Kanteleen lauluja. ”Niistä hänelle jäi oman runoilmaisun pohjaksi määrämittainen  
      virren poljento ja tunnelman maalaus.” Sala 2006, 756─758. 
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4. Sua rakastamaan Auta armossas, Aina noudattamaan Sinun tahtoas. 
               Auta nöyrin mielin Neuvoos tyytymään, Sydämin ja kielin Sua kiittämään. 

5. Siunaa, Herra, meitä, Neuvo meille tie, Älä meitä heitä, Luokses meidät vie, 
               Sinuun yhtymähän, Sinuss’ olemaan, Siunaa elämähän, Siunaa kuolemaan. 

Koulu- ja pyhäkoululauluista tuttu P. J. Hannikaisen Herman Råberghin tekstiin säveltämä 

laulu Pyhäaamun rauha tuli tähän ehdotukseen (nro 61). Samaan sävelmään Pohjanpää istutti 

oman tekstinsä. 

Molemmat virret kelpuutettiin vuoden 1938 virsikirjaan.  Jälkimmäisen sävelmäksi vain vaih-

dettiin Vk:aan 1938 (nro 476) lapualainen kansantoisinto. 

  

238  Ystävä Sa lapsien 

Tämän virren ensimmäisellä säkeistöllä on monivaiheinen historia.  Lehtosen mukaan (Leh-

tonen 1990) se on suora käännös ruotsalaisesta lasten rukouksesta Gud, som hafver barnen 

kär.  Runo oli alun perin nelisäkeinen, mutta sai myöhemmissä versioissa kaksi lisäsäettä.502   

Ensimmäisen runomuotoisen suomennoksen kirjoitti Arvi Jännes (Arvid Genetz) Lapsen ru-

kouksessaan 1889.  Sellaisenaan se ilmestyi ruotsalaisen Richard Norénin säveltämänä 

HLV:issä 1900 (nro 31), ja siihen lisättiin toinen säkeistö.503

                                                          
502 Lehtonen 1990, 25−26; Runosta ja sen eri sävelmistä on tietoa luvuissa 1.5, 2.4 ja 3.2.4 ─3.2.5.  
503 Ks. muut sävelmät luvussa 2.4 ja HLV:n sävelmä luvussa 3.2.5.  
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Ruotsissa yleistynyt kuusisäkeinen rukous oli pohjana Siri Dahlquistin (1889−1966) kirjoitta-

essa siihen 10 lisäsäkeistöä, jotka ilmestyivät Vår Lösen -kokoelmassa 1911.  

1. Gode Fader,  i din vård Tag oss här i denna gård
 Far att han för kraft att sträva;  Gode Gud, att mor får leva. 
 Gud, som haver barnen,  Hjälp ock den som liten är.504

Pohjanpää suomensi sen näin: 

2. Mulle jotka rakkaat on, Suojassasi olkohon!  
   Vahvistaos työssä isää, Äidin elonpäivää lisää! 
   Ystävä Sa lapsien, Pientäs auta holhoten! 

3. Auta, Herra, orpoja, Niitä, jotk’ on tuskassa,  
   Aavain merten purjehtijaa, Yksin yössä harhailijaa, 
   Auta, Isä, armossas, Suruun anna lohtuas! 

4. Anna, Isä taivahan, Apus niiden vaivahan,  
    Jotk’ on äitins’ unhottaneet, Lapsensielun kadottaneet, 
    Avaa niille kotiin tie, Lapsikses tee ne, luokses vie! 

5. Vanhat suojaas turvaisaan Ottaos ja ihanaan  
    Maahas kautta tuskan kanna!  Valos sokeille Sa anna,  
    Jotka ei nää taivastas, Näkemään Sun kasvojas! 

6. Kiitos, kun käyt kätehen Yksinäisen jokaisen,  
    Kiitos, että laupiaina Kätes kaitsee maata aina. 
    Kiitos, Isä, armostas, Jeesuksesta, Pojastas! 

                                                          
504 Den svenska Psalmboken 1819 och Nya psalmer 1921, nro 619: 1.säk. Gud som haver barnen kär ja jatkona  
     2.−6. säk. Gode Fader i din vård.  Vuoden 1921 vk:ssa 1. säkeistön viimeinen säe muutettiin muotoon Du  
     förbliver fader vår.  Den svenska Psalmboken 1937, nro 512 Gud som haver barnen kär oli yksisäkeistöisenä  
     ja nro 522 oli Gode Fader, i din vård (säv. Ivar Widéen 1912, D) viisisäkeistöisenä.  Suomen ruotsinkielises- 
     sä virsikirjassa nämä kaksi virttä ovat yhdistettyinä: Vk-ehdotuksessa 1927, nro 160 (660) on 7 säkeistöä,  
     Vk:issa 1943 ja 1948, nro 491 on 6 säkeistöä, mutta Vk:ssa 1986, nro 493 on 5 säkeistöä. (säv. Ivar Widéen  
     1919,e).  Ks. liitteen 3 esimerkki 4.  
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Pohjanpää on pyrkinyt sanatarkkaan käännökseen.  Suomennos vastaa melko hyvin alkuperäi-

siä kielikuvia.  Siri Dahlquistin toinen säkeistö sulautuu ensimmäisen säkeistön ilmaisuun,  

jossa lapsi rukoilee minä-muodossa.  Kolmannesta säkeistöstä lähtien on kuultavissa aikuisen 

näkökulma: rukousta orpojen ja merenkulkijoiden puolesta, hätää äitinsä unohtaneista lapsis-

ta, huolta vanhoista, sokeista ja isänmaasta.  Viimeinen säkeistö huipentuu Jeesuksen sovitus-

työstä kiittämiseen. 

Vaikka Ivar Widéen oli tehnyt ruotsinkielisiin teksteihin kaksikin sävelmää, niin komitea va-

litsi kansansävelmätoisinnon Pohjanmaalta.  Se oli Krohnin mukaan paras ja viimeistellyin 

toisinto.505

239 Rakas Isä taivahan 

Ilmari Krohn sävelsi vaimonsa Hilja Haahden  runoja mm. Meidän lasten kuvakirjasta.  Siitä 

ehdotettiin kolmea laulua, joista kaksi hyväksyttiin, toisena tämä Aamurukous.  Se oli ilmes-

tynyt ensimmäisen kerran kokoelmassa Pkl 1912.  Otsakkeella Aamurukous se oli Vainion 

kirjassa Lauluja pienokaisille (1921, nro 47) sekä saman vuoden HLV-kokoelmassa (nro 

564).  

2. Neuvo mua oppimaan, Anna käytös kuuliainen, 
 Mieli nöyrä, auttavainen, - Kaikki lahjas aikanaan! 

                                                          
505 Se otettiin Vk:aan 1938, nro 479 b-sävelmäksi. TMA / KKA / Vk-kom.aineisto 1927; Ks. SKS. I, nro 91 b, a,  
     e; Toisinto on J. Crügerin sävelmästä (1653), joka on virressä Lve, nro 244 ja Vk 1938, nro 481. Lempiäinen  
     & Haapalainen 1971, 104. 
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 3. Ota sydän pienoinen Tänään täydemmin kuin ennen. 
  Aamuhetken tullen, mennen Siunaa nimeen Jeesuksen! 

Hilja Haahden sanoituksesta huokuu lapsenomaista luottamusta Jumalan johdatukseen ja var-

jelukseen.  Opettajan näkökulma tulee esiin toisen säkeistön rukouksessa.  Lyhyet säkeet 

pehmeine loppusointuineen soljuvat eteenpäin. 

Krohnin uusi sävelmä kulkee oktaavin alueella.  Se sisältää laajoja hyppykulkuja, mutta rau-

hallisesti laulettuna se tukee sanojen ajatusta. 

240  Ma astun lapsi pienoinen 

Simo Korpelan (1863–1936) kokoelmasta 75 virttä (1904) otettiin seuraava kuusisäkeistöinen 

runo, johon sopi tuttu sävelmä (Sun haltuus, rakas Isäni). 

                     
 2. Suo, Herra, vanhemmilleni Sun kalliit siunauksesi, 
 He että rauhas’ elää sais Ja meidät Sulle kasvattais! 

 3. Mun vahvistua, varttua Suo voimassa ja taidossa, 
  Ett’ tehtävääni vastaiseen Nyt kypsyisin ma hiljalleen! 

 4. Mua saata sanaas oppimaan Ja totuuttasi tuntemaan, 
  Ett’ aina armolapsenas Mä seuraisin Sun tahtoas! 

 5. Myös veljeni ja siskoni Sa sulje sujelukseesi, 
  Meist’ että rakkaat vanhemmat Syyt’ iloon paljon saisivat! 

6. Ja viimein taivaan autuuteen Vie meidät eloon iäiseen!  
  Oi kuinka autuasta ois, Jos ykskään meist’ ei jäisi pois! 
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Neljässä ensimmäisessä säkeistössä Korpela rukoilee omakohtaisessa minä-muodossa tutuista 

aiheista: vanhempien puolesta, lapsen kasvamisesta ja kasvatuksesta.  Viimeisissä säkeistöissä 

hän rukoilee me-muodossa, yhdessä sisarusten kanssa. 

Virren sävelmä on maassamme ehkä eniten käytetty.  Sitä todistavat koulujen koraalikirjat.  

Niinpä ei ole ihme, että tämä tasaisina neljäsosina ja melko asteittain kulkeva melodia (Nord-

lundin koraalikirjan muoto) liitettiin virsikirjaehdotuksessa kahteen lasten virteen (myös nro 

242).506  

241  Olen Luojani pikku varpunen 

Tämä virsi on toinen Haahden ja Krohnin yhteistuote.  Runo ilmestyi Meidän lasten kuvakir-

jassa otsakkeella ”Hyvässä turvassa”.  Pyhäkoululauluihin se pääsi jo 1912 ja siitä se kulkeu-

tui HLV-kokoelmaan 1921 (nro 563). 

    
                      

 2. Olen kasvi puistossa taivaahan Ja hoidossa tarhurin taitavan,  
Hän pilvet ja ilmat johtaa Ja kaiken, mi kukkasta kohtaa. 

 3. Olen lammas rakkahan paimenen, Olen pienin laumassa Jeesuksen; 
 Ei saata maailma niellä, Kun Jeesus kaitsevi tiellä. 

Virsi on ensimmäinen aivan pienille lapsille kirjoitettu.  Lyhyet säkeet tuovat esille tuttuja 

kuvia Raamatusta: varpunen, kasvi, tarhuri, lammas ja paimen.  Loppusoinnut ovat luontevia.  

                                                          
506 Sävelmä on esiintynyt Ranskassa kokoelmassa La forme des prières et chants ecclesiastiques 1543.  Sen  
      ensimmäinen suomalainen versio löytyy vuoden 1702 Nuotti-Kirjasta (nro 305). (Vk 1986, nro 236 ja 
      377). Lempiäinen et alii 1988, 148.       
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Tämä, kuten Krohnin virren 239 sävelmä, lähtee liikkeelle terssistä ja polveilee desimin alu-

eella.  Kolmannen säkeen modulaatio tuo sävelkulkuun jännitettä. 

242  Sa nuku, lapsi, turvahan 

Toimikunta kaivoi esille myös vanhoja tekstejä. Pohjanpää suomensi saksalaisen J. Chr. Ru-

benin (1665–1748) runon.  Sanat sopivat Sun haltuus, rakas Isäni -virren sävelmään.  Näin 

saatiin lasten osastoon aamuvirren lisäksi myös iltavirsi. 

                         
 2. Sa nukut uniin armaisiin, Sa nukut kehtos untuviin, 
 Mut Jeesuksella vuoteenaan Ol’ oljet, seimi kehtonaan. 

 3. Sun unes rauhan unta on; Hän oli täällä turvaton, 
 Ja juonet pahain ihmisten Hänt’ ajoi yöhön, korpehen. 

 4. Hän laillas lapsi ollut on, Siks levon sulle suokohon, 
 Hän suokoon, että kasvaa ain Sa saisit Häntä rakastain! 

 5. Ja antakohon sydämen Hän sulle lumivalkoisen, 
 Niin että Herran kasvoja Sa saisit kerran katsella. 

 6. Hän tukekoon sua voimallaan Ja pyhittäköön armossaan! 
 Ja kasvonsa sua valaiskoot, Niin että omans’ aina oot! 

 7. Nyt nuku Isän helmahan! Hän kerran puvun valkean 
  Suo sulle luona Jeesuksen, Saat siellä ilon iäisen. 

Säkeet ovat lyhyitä ja loppusoinnut luontevia.  Pohjanpään suomennos alkaa rauhallisesti ja 

rauhoittavasti.  Toisessa, kolmannessa ja neljännessä säkeistössä viitataan Jeesuksen elämään.  

Viimeisissä säkeistöissä kehotetaan erityisesti rukoilemaan nuhteettoman elämän puolesta ja 

muistutetaan taivaspäämäärästä. 
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243  Kotihin ma kaipaan 

Amanda Packalénin (1862−1933) runo oli julkaistu seitsensäkeistöisenä jo Siionin Kantelees-

sa (1892, nro 132).507    

              
2. Kotihin ma kaipaan, Missä Jeesus ois, Hän, pienokaistakin ken rakastaapi,

  Kotihini kaipaan, Sielt’ ei koskaan pois Ois tarvis mennä, vaikka suureks saapi. 

3. Kotihin ma kaipaan, Hellään, ihanaan, Miss’ elää lapsi tahratonna voisi.  
Kotihini kaipaan, Missä Isän vaan Avoinna helma orvollensa oisi. 

 4. Kotihin ma kaipaan, Hyvä siellä ois, Kun rakkautta uhkuis runsaimmasti. 
Kotihini kaipaan, Laulaa siellä vois Ja kiittää Herraa, kiittää kauniimmasti. 

5. Kotihin ma kaipaan, Puvun siellä sais, Mi kultaa kirkkahammin aina loistais. 
 Kotihini kaipaan, Kenpä valittais, Kun Isä kaikki lapsen surut poistais. 

6. Kotihin ma kaipaan Täällä käydessäin Vain korven kuivan, kolkon hietiköitä. 
 Kotihini kaipaan, Öisin yksinäin Kun katson kirkkaan taivaan tähtivöitä. 

 7. Kotihin ma kaipaan, Kerran noutamaan Jo tulee Jeesus, kantaa helmassansa 
 Kotihini, taivaan Ikionnelaan; Ja silloin täyttyy kaipuu kokonansa! 

Tekstistä huokuu suomalaisen kansallisromanttisen kirjallisuuden henki: orpolapsen kaipuu 

kotiin, ikionnelaan.  On hämmästyttävää, että kyseinen aihe haluttiin vielä tuoda virsikirjaan, 

sillä topeliaanisen orpolapsen kuvauksen aika kirjallisuudessa oli jo ohi.  Vaikka tekstiä kor-

jailtiin paljon, jäi sen runokieli vanhahtavaksi ja säkeet erimittaisiksi.  Laulettavuutta ei myös-

kään helpottanut Ilmari Krohnin vaikea sävelmä, joka kulkee jälleen polveillen desimin alu-

eella.  Rytmiasuakin hän muutti siitä, mitä se oli vuoden 1921 Siionin Kanteleessa (nro 132). 

                                                          
507 Suokunnas 1982a, 179. 
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244  Jeesus armias auttakoon 

Viimeinen lastenosaston virsi oli vanhaa rukoilevaisperua.  Abraham Achreniuksen ”Wähäis-

ten Lasten Rukouswirsi” (1761) ilmestyi 13-säkeistöisenä, jollaisena se esiintyi myös 

HSHL:issa (1790−1889).  Jacob Tengström oli muokannut sen viisisäkeistöiseksi vuoden 

1836 virsikirjaehdotukseen (nro 591).                                                                      

1. Jesus mua auttakoon heikkoo, köyhää lasta, hengellänsä warjelkoon hukkaan tulemasta. 
Walaiskoon mun tuntoni hywää tuntemahan, Taiwuttakoon tahtoni hywää harjoittamaan. 

 2. Täällä Jesu! itsekkin Lasna oleskelit, Ystäwämmw suloisin koska maasa elit, 
 Lapset syliis kokosit, Pidit rakkahina, hartahasti siunasit, Sulle sulosina. 

3. Wielä Jesu Taiwaastas Katso puoleheni, Ole mulle armias, Riennä awukseni. 
 Sua oikein tuntemaan Mua opettele, Tahtoasi seuraamaan Mua johdattele. 508

4. Wanhimpani rakkahat, Jotka lapsiansa Rakastawat, korjaawat Heidän huolellansa, 
Sinun siunauksellas Holho Herra aina, Heille Isä armostas Menestystä lainaa. 

5. Auta että eläisit Kauwan onnellisna, Minun aina näkisit Sulle otollisna. 
 Että täällä kaswaisin Sinun pelwosasi, Heidän wihdoin kohtaisin Sinun ilosasi.  

Lönnrotin työskentely kansanrunouden parissa heijastui hänen virsisanoituksiinsa.  Hän 

muokkasi tämän virren kalevalaissävyyn nelisäkeistöiseksi teokseen Kahdeksankymmentä ja 

kuusi Virttä erinäisiä tiloja varten ja toi sen virsikirjaehdotukseensa (1867, nro 57A).  Samas-

sa muodossa se kirjattiin Lisäyswirsiin (1868, nro 510).  Vuoden 1892 Siionin Kanteleessa se 

oli myös nelisäkeistöisenä J. Crügerin sävelmällä509, kun taas vuoden 1921 SK:ssa (nro192) 

se laulettiin Älä itke äitini -sävelmällä (sävelmä kahteen kertaan säkeistöä kohden).  

Nro 510: 1. Jesus armias auttakoon Mua lapsirukkaa, Wakaisesti warjelkoon Joutumastan hukkaan;  
Antakohon armonsa Joka päiwä mullen, Suokoon siunauksensa yön ja päiwän tullen! 

   2. Rakas Jesus, taiwaastas Katso puoleheni, Ole mulle armias, Tule turwakseni; 
  Mieleni rakastamaan Sua taiwuttele, Tahtoasi seuraamaan Mua johdattele! 

   3. Wanhempani rakkahat Muista, Jesus, kanssa, Kotka mua holhoowat Työllä, toimellansa; 
  Heitä siunauksellas Auta, Jesus, aina, Anna heille armoasa, Menestystä lainaa! 

   4. Auta, heidän mieltänsä Woisin noudatella, Heille aina nöyränä, Kuuliaisna olla; 
   Että en mä milloinkaan Heitä pahoittaisi, Waan ett’ ilon ainiaan Minusta he saisi! 

                                                          
508 Vk:ssa 1938, nro 481 tämä on 1. säkeistönä.  Ks. Suokunnas 1982a, 186. 
509 Ks. sävelmä luvussa 4.1.



185

Komitea teki tekstiin vielä pieniä muutoksia. 

2. Rakas Jeesus, taivaastas Katso puoleheni, Ole mulle armias, Tule turvakseni! 
Mielein rakastamahan Sua taivuttele, Tahtos pyhän mukahan Mua johdattele. 

3. Vanhempani rakkahat Muista, Jeesus, kanssa, Jotka mua holhoovat Työllä   
      toimellansa! 
       Heitä siunauksellas Auta, Jeesus, aina, Anna heille armoas, Menestystä lainaa! 

   4. Auta, että mieltänsä Noudatella voisin, Heille aina nöyränä, Kuuliaisna oisin, 
    Niin ett’ en ma milloinkaan Heitä pahoittaisi, Vaan ett’ ilon ainiaan Minusta he  
                      saisi! 

Toimikunnan jäsenten halu ottaa mukaan vanhaa virsiaineistoamme näkyi tämän virren valin-

nassa.  Vanhempien kunnioittaminen, nöyryys ja kuuliaisuus Jumalalle olivat vielä tärkeitä 

aiheita.  Runokieli oli kuitenkin vanhoillista ja kankeaa.   

Crügerin sävelmän tasatahtinen muoto on helpohko laulaa lyhyiden säkeiden ja melko asteit-

taisen sävelkulun johdosta. 

Lasten- ja kouluvirsien osastojen sanoittajissa oli naisrunoilijoita kolme: Hilja Haahti (opetta-

ja), Amanda Packalén (emäntä) sekä Siri Dahlquist (teol. kand).  Ainoastaan viimeksi maini-

tun naisrunoilijan teksti tuli virsikirjaan 1938. Muista virsistä hyväksyttiin Ystävä sä lapsien

(nro 479, kolme säkeistöä), Ma astun lapsi pienoinen (nro 480 Käyn, Jeesus, kasvois etehen,  
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neljä säkeistöä; sanamuotoa vielä muokattu) sekä Jeesus armias auttakoon (nro 481 Rakas 

Jeesus, taivaastas, kaksi säkeistöä). 510  

Lisävihkon kastevirsien neljä uutta ehdotusta eivät löytäneet paikkaansa edes tulevissa pyhä-

koulun laulukirjoissa.  Haahden runoakaan (nro 74) ei hyväksytty, vaikka se erosi muista ly-

hyiden ja lempeiden sanojensa puolesta. 

 1. Jeesus, ystävä lapsien, Anna siunaus taivainen!
  Parhaan huoltajan helmahan Tuomme aarteemme armaimman.  

 2. Vaaroja täynnä maailma on, Lapsi on pieni ja turvaton, 
  Heikko on vaalija huolekkain, Armo ja varjelus Sinulta vain. 

  3. Jeesus, ystävä lapsien,  Sylihin sulkeos pienoinen! 
  Sulle nyt kallehin kannetaan, Omasi olkohon ainiaan! 

Seitsemästä hautausvirsiehdotuksesta oli kolme kirjoitettu laulettaviksi lapsen haudalla.  Niis-

tä virsi Nyt multaan kätkemme armahamme siirtyi vuoden 1938 virsikirjaan (nro 263).  Vii-

destä nuorisovirrestä ei taas kelpuutettu yhtään.  

V. A. Koskenniemen virsi ”Koulujen vihkiäisissä” Sa Herra, joka johtanut (nro 281) siirret-

tiin muokattuna osastoon Isänmaa ja esivalta (Vk 1938, nro 465).  

Nro 281 1. Sa Herra, joka johtanut Oot kautta vainon ajan  
                         Ja uutispellon suojannut Ja korven köyhän majan,    
                         Sa orjuudessa valoas Loit kärsimyksen öihin,  
                         Suo meille voima voimastas Nyt hengen toukotöihin! 

 2. Sun armos päivän auringon Suo paistaa maille Suomen,  
                       Vie heikot voimat voittohon, Tee suureks kansan huomen, 
                       Pois poista mielten jää ja yö Sun päivääs säteilevään!  
                       O Herra, siunaa Suomen työ Ja kylvöt kansan kevään! 

Topeliuksen kirjoittama kevätvirsi Oi heräjä, mun syömmeni oli esiintynyt jo HLV:ssä 1903 

(nro 292).  Se oli päässyt myös M. Ruuthin Kouluvirsiin 1910 mutta ei näkynyt muissa kirjoi-

sa.511

Vuoden 1925 Pyhäkoulu-Lauluja -kirjaan otettin seuraavat laulut: Jeesus, sana elämän (myös 

Vk 1938, nro 209), On Herran templiin tulla (Nuoren kansan ensi rippi; Vk 1986, nro 196,  

                                                          
510 Lve:sta löysi tiensä vielä monta muuta virttä kokoelmiin Pyhäkoulu-Lauluja 1925 ja 1953.   
511 Sävelmänä on On kirkas aamutähti nyt (Vk 1986, nro 43). 
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osastossa Jumalanpalvelus), Mun sydämeni temppeliin (1938, nro 210), Kiitos Sulle, Jumalani

(1986, nro 341), Tule Jeesuksen luo (Nuoret), Herran taistohon rohkeaan (Nuoret), Kanssain  

ole Jeesus sekä Oi Herra, jos mä matkamies maan (1938, nro 600).512

5. 4  Koraalikirja virsikirjan lisävihkoa varten toimittanut Suomen VIII Kirkolliskoko- 
        uksen asettama virsikirjakomitea 1923.  Soinnuttanut Ilmari Krohn. 

Ilmari Krohn antoi Kirkkomusiikkilehdessä (2 /1928) seikkaperäisen ja asiallisen selvityksen 

niistä syistä, jotka olivat vaikuttaneet tämän jo arvostelua saaneen sävelmistön laatuun ja sä-

velmien valintaan.  Hän ryhmitteli ”Virsistään riippuvaiset sävelmät”513 (yht. 137) seuraavas-

ti: 

1. Koraalit, jotka ennestään kuuluivat suomennettuihin teksteihin (yht. 41 koraalia): 

             esim. nro   62 Oi riemua, kun mennä, 92 Ma kuljen kohti kuolemaa,
                             218 Oi kuningasten kuningas, 221 Oi Herra siunaa Suomen kansa,  
                             233 Totuuden henki 

2. Hengelliset Laulut ja Virret -kokoelmasta yleisesti tunnetut sävelmät (yht. 74):  

             esim. nro   7 Kautta kuulaan kirkkaan yön, 11 Maa on niin kaunis,  46  Tuolla  
                                 keinuu pieni pursi, 123 Jeesuksen silmäin eteen, 198 Jeesus, johdata,  
                           201 Riennä riemuin eespäin vaan, 224 Soi kiitokseksi Luojan,  
                           239 Rakas Isä taivahan, 241 Olen Luojani pikku varpunen

3. Hengelliset kansansävelmät (yht. 10; esiintyneet  SV:ssä ja HSHL:ssa) 

4. Säveltäjien sävelmät (yht. 12; mm. I. Hannikainen, Klemetti, I. Krohn, Melartin, Si-

belius) 

Krohn suhtautui myönteisesti HLV-kokoelman levinneisyyteen ja vakiintumiseen kristikan-

san käsissä.  Sen soinnutuksessa oli hänen mukaansa pyritty pysyttelemään Faltinin noudat-

tamassa vakavan kirkollisessa tyylissä.514  HLV:stä ja Siionin Kanteleesta hän otti mm. muu-

tamia vanhoja Sankeyn sävelmiä.  Kansantoisinnoista suurin osa oli peräisin Siionin Virsistä.   

Koraalikirjan 270 sävelmästä oli 66 % kotimaisia.  Niistä oli suomalaisten kansansävelmien 

osuus 36 %. ja suomalaisten säveltäjien 26 %.  Säveltäjänimiä olivat mm. Richard Faltin, 

                                                          
512 Vuoden 1953 uusittuun Pyhäkoululauluja-kirjaan otettiin vielä laulut Tuo joukko suuri, valkoinen,  
      Kallis se päivä, kun kastehen veessä (Nuoren kansan ensi rippi), Vuor' on korkea sekä Sun rauhasi   
      anna mulle. 
513 Krohnin ryhmittely auttaa hahmottamaan virsivalintoja, myös lasten virsiä.  Ks. lisää kansansävelmistä  
     Vapaavuori 1998, 162−168. 
514 Kirkkomusiikkilehti 2 /1928. 
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Martti Hela, Rudolf Lagi, Armas Maasalo, Mikael Nyberg, P. J. Hannikainen, Ilmari Hanni-

kainen, Heikki Klemetti, Toivo Kuula, Erkki Melartin ja Jean Sibelius.  Krohnin oma soinnu-

tustyyli herätti keskustelua ja arvostelua.515   

5. 5  Lisävihkoehdotuksen arviointi ja siitä seurannut keskustelu 

Lisävihkoehdotus herätti runsaasti keskustelua ja arvostelua.  Sitä pidettiin liian laajana (295 

virttä).  Katsottiin, että näin laaja lisävihko ei korjaisi virsikirjan puutteita, joten suppeampi-

kin olisi riittänyt.  Siinä havaittiin heti monia heikkouksia.  Ehdotusta pidettiin kaikin muo-

doin keskeneräisenä, ja niinpä sitä ei ehditty saada valmiiksi vuoden 1923 kirkolliskokouk-

seen.  Siellä kuitenkin kiinnitettiin huomiota siihen, että nykyistä virsikirjaa oli tarkistettava 

maan muuttuneen aseman vuoksi, muun muassa keisariaikaan viittaavat virsien kohdat oli 

poistettava.516  Seurakuntien kielteisen suhtautumisen takia lisävihkoa ei hyväksytty seuraa-

vassakaan, kymmenennessä, kirkolliskokouksessa 1928.  Se tuli kuitenkin olemaan tärkeim-

pänä lähdekokoelmana uutta virsikirjaa laadittaessa.517

Lisävihkoehdotuksessa oli varsinaisesti nimetty lapsille seitsemän ja koululaisille kaksi virttä,

yhteensä siis yhdeksän.518  Tuon ajan nykyrunoilijoilta (Dahlquist, Haahti, Packalén, Korpela 

ja Pohjanpää) oli kuusi tekstiä.  Kolmelta vanhemmalta mieheltä, J. Chr. Ruben519, Abr. Ach-

renius ja Topelius, oli kultakin yksi runo.  Näiden kahden osaston virsistä siis vain kolme oli 

esiintynyt Pkl-kokoelmissa.  Evankeliselta suunnalta oli yksi, samoin rukoilevaisilta yksi.  

Tekstien yleisilme oli kehotusta kilvoitteluun kaidalla tiellä, hurskaaseen elämään, pitämään 

joka päivä taivaspäämäärä mielessä, vanhempien kunnioittamiseen ja tottelevaisuuteen.  Niis-

sä heijastuivat yleisesti käytössä kulkevat kansan sanonnat: ”Jos valehtelloo, niin taivahan isä  

purottaa kuuman kiven pään päälle” (Lapua), ”Joka tekee pyhänä työtä, siltä Jumala vie ajan 

arkenakin” (Sääminki) tai ”Kuka lopettaa kaiken lautaseltaan, se piäsöö pyhänä kirkkoon” 

                                                          
515 Pajamo & Tuppurainen 2004, 358─361. 
516 Kouluissa oli tosin jo alettu laulaa virrestä Rukous isänmaan puolesta (Vk 1886, nro 399) vasta toisesta sä- 
     keistöstä lähtien: Oi Herra siunaa Suomen kansa. (Lve 1923, nro 425).   
517 Pohjanpää 1948, 39, 49,52. 
518 Lasten jouluvirsi tuli virsikirjan 1938 jouluosastoon. 
519 Saksalaiselta Rubenilta (1665−1748) tuli uutena myös teksti Pois aurinko jo painui vuorten taakse.  Sen sä-

velmä Vk:ssa 1938, nro 556 on sama kuin 478. 
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(Joensuu).520  Virret olivat selvästi suunnatut lukutaitoisille, katekismuksensa tunteville lapsil-

le.  Kuvakieltä edusti vain kodin vertaaminen taivaan kotiin.  Haahden kaksi kaunista, lyhyt-

säkeistöistä runoa olivat poikkeuksia: Rakas Isä taivahan (nro 239) oli aamurukous ja runoon 

Olen Luojani pikku varpunen (nro 241) hän oli sisällyttänyt Raamatun sanastosta varpunen, 

kasvi, tarhuri, lammas ja Jeesus-paimen.  

Sävelmistä kolme oli vanhoja luterilaisia koraaleja (Lve 233, 240 = 242, 244).  I. Krohnin 

sävelmiä oli kolme: 239, 241 ja 243.  P. J. Hannikaiselta oli yksi ennestään tuttu sävelmä 

(234) ja kansansävelmiä yksi (238).  

Koulun uskonnonopetuksen tähdentämä raamatunkertomusten tunteminen olisi kaivannut 

uusia virsiä.  Evankeliumien kertomuksilla on itsessään mieleenpainuva voima, jota tukee 

hyvä runoteksti ja sävelmä.  Evankeliumivirsiä oli nyt tarjolla kahdeksan.  Kertomusvirret 

kadonneesta lampaasta (nro 44) ja tuhlaajapojasta (nro 45) olivat pitkiä ja vanhanaikaisia 

(HSHL).  Laulut nro 46 Tuolla keinuu pieni pursi (Matt. 8: 23─27) ja 42 Oi, katsoppa lintua 

oksalla puun! (Matt.6: 26) olivat sitä vastoin uudempia pyhäkoululauluja.  Pyhäkoulun piiris-

sä oli huomattu, että erityisesti pojat pitivät reippaasta laulusta nro 201 Riennä riemuin ees-

päin vaan.521   Lähes kaikissa koululaulukirjoissa olivat esiintyneet ehdotetut nro 7 Kautta 

kuulaan, kirkkaan yön, 11 Maa on niin kaunis, 61 Pyhäaamun rauha ja 295 Herra siunaa 

meitä.  

Virsikirjaehdotus herätti keskustelua virren ja hengellisen laulun suhteesta.  Tosin sitä käytiin 

varsin niukasti 1920-luvulla ja 1930-luvun alussa kanttori-urkureiden omassa Kirkkomusiik-

kilehdessä.  Kanttoreita huolettivat ”kirkkoon sopiva virsisävelmä” ja sen kilpailija ”kevyem-

pi” hengellinen sävelmä.  Kirkkokuorojen yleistyminen ja yhteiset laulujuhlat havahduttivat 

huomaamaan sopivien hengellisten kuorolaulujen vähäisyyden.  Niinpä HLV-kokoelman sa-

moin kuin Siionin Virsien ja Siionin Kanteleen laulut hyväksyttiin kirkkokuorojen ohjelmis- 

toon ja niiden kautta jumalanpalveluksiin.  Hyvien hengellisten laulujen ”arvokkain sävelin” 

katsottiin toisaalta rikastuttavan jumalanpalvelusta.  Niiden ilmestyminen kirkkokuorojen 

ohjelmistoon oli merkki siitä, ettei ollut tarjolla tarpeeksi hyviä kotimaisia lauluja.  Muuta-

                                                          
520 Ruoppila 1954, 133, 151, 111.  
521 Hirvonen 1993, 37. 
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miin seurakuntiin oli perustettu tyttö- ja poikakuoroja, jotka myös tarvitsivat sopivia laulu-

ja.522  1920-luvulla alettiin järjestää myös erityisiä lasten- ja koululaisjumalanpalveluksia.523    

Hengellisten laulujen rinnalla ehdotukseen uusina otetut pitkät Siionin virret koettiin nyt tosi 

raskaiksi.  Laulun Tuolla keinuu pieni pursi sävelmä (1923, nro 46) hyväksyttiin tarpeeksi 

arvokkaana.524   

Kirkkomusiikkilehdessä arvosteltiin eniten hengellisten laulujen ”arkipäiväisiä ja joutavia” 

sävelmiä.  Ne eivät vastanneet käsitettä virsisävelmä.  ”Kaikki jolotukset, vaikka olisivat pue-

tut sointurikkauden suloihin, eivät kelpaisi kansan kirkkoon veisattaviksi.”  Kirkkomuusikoi-

den korvissa uudenlainen soinnutustyyli teki sävelmistöstä ”riitakirjoituskokoelman”.525  An-

karimman arvostelun mukaan oli virsikirja asetettava suojelun kohteeksi, jottei siitä lainattaisi 

yhtään virttä kilpaileviin kokoelmiin.526  

Kanttori-urkurit kantoivat huolta seurakuntalaulun heikkoudesta.  Huono veisuu johtui heidän 

mielestään siitä, ettei kirkkoon tulijoilla ollut omaa virsikirjaa mukanaan.  He olivat huolestu-

neita myös siitä, että virsiä laulettiin enää vain kirkossa.  Hartaustilaisuuksissa laulettiin hen-

gellisiä lauluja monenlaisista kokoelmista.  Myönteinen huomio oli, että seuroissa vanhempi-

ensa mukana kulkeneet lapset oppivat vuosien kuluessa ulkoa Siionin virsiä.527  Suomen Lute-

rilaisen Evankeliumiyhdistyksen huoli lapsista ja nuorista synnytti Nuori Siion -laulukirjan. 

Miten saataisiin lapset ja koululaiset innostumaan uudelleen myös virsistä?  Kanttori- urkurei-

ta kehotettiin käyttämään samoja opetusmenetelmiä kuin koulun laulunopetuksessa: korva-

kuulolaulua, laulamista säkeistö kerrallaan, kertausta ja käyttämällä apuvälineenä jotakin soi-

                                                          
522 KML 4 /1926.  
523 Murtorinne 1995, 207. 
524 KML 4 /1926. Vrt. rytmimuunnos luvussa 2.4; Ks. laulusta lisää mm. Voipio 1953, 79 ja Vaalas 1973, 129. 
525 KML 6 /1928. 
526 KML 3 /1928. 
527 KML 2 /1925; 1 /1929.  
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tinta, esim. urkuja, harmonia, viulua tai virsikanteletta.  Heitä kannustettiin myös yhteistyö-

hön pyhäkoulunopettajien kanssa sopivien virsien harjoittamiseksi.  Toivottiin, että pyhäkou-

lulapset seurakunnan kaikilta kulmilta edes kerran kesässä ottaisivat osaa lasten jumalanpal-

velukseen papiston kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.528

Kotimaa-lehdessä 1930-luvulla papit ja kanttorit syyttelivät toisiaan.  Seurakunnissa, joissa 

herätysliikkeet olivat elvyttäneet hengellistä elämää, veisattiin ja laulettiin myös enemmän.  

Kanttorit painottivat, enemmän kuin papit, virsikirjan käyttöä niin pyhä-, rippi- kuin kansa-

koulussakin.  

Lehtikeskustelussa nimimerkki E. L. toteaa artikkelissaan Kanttorit seurakuntalaulun vaalijoi-

na:  

Mutta onpa esimerkkejä siitäkin, että rippikouluun ja pyhäkouluun vaaditaan papiston taholta 
omamielisiä laulukirjoja, joten kanttori jää yksin edustamaan varsinaista ja – sanottakoon se täs-
sä – syvällistä, vakavaa hengenravintoa sisältävää virsikirjaa ja – vetää tahtomattaan lyhyemmän 
tikun.  Työ tällöin tuntuu kankealta ja tuloksetkin ovat sen mukaiset.529

Opettaja Kustaa Kujanpää muistuttaa artikkelissaan Koulu, koti ja kirkko aktiiviseen yhteis-

työhön:  

Koulujumalanpalvelusten tulisi saada papiston puolelta sellaista vakituista huomiota osakseen, 
että missä mahdollisesti opettajiston taholta jää alotteet tekemättä, jumalanpalvelukset kuitenkin 
aina järjestettäisiin. . . . . Käsittämätöntä on, ettei kouluhallituksen tulkinta hyväksy koulun työ-
päiväksi sellaista päivää kuin on seurakunnallinen lukukinkeritilaisuus.530

Kirjoituksissa ihasteltiin seurakunnissa toimivia kirkkokuoroja.  Kirkkolaulujuhlat saivat 

suurta huomiota.  Niiden juhlapuheissa kannettiin huolta seurakuntaveisuun huonosta tilasta.  

Piispa Eino Sormunen kirjoittaa artikkelissaan Virsi ja hengellinen laulu:  

Anglosaksisen herätyskristillisyyden vanavedessä syntyi hengellinen laulu, joka on notkeasti 
mukautunut palvelemaan hetken herättämiä uusia tarpeita ja eräällä tavalla muutenkin tullut ajan 
ihmisiä lähelle.  Täten on nykyisin tultu siihen tilanteeseen, että virsikirjalla on varma paikkansa 
vain päiväjumalanpalveluksissa, mutta sivujumalanpalveluksissa ja hengellisissä tilaisuuksissa 
hengelliset laulut ovat enemmässä tai vähemmässä määrin tunkenut sen syrjään. . . . Olevat olot 
ovat synnyttäneet meillä kysymyksen: virsikirja vai hengellinen laulu? 531

                                                          
528 KML 9 /1933.  
529 Kotimaa 3.7.1936. 
530 Kotimaa 14.8.1936. 
531 Kotimaa 12.9.1937. 
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Nimimerkki V. K-nen artikkelissaan Veisataanko vai lauletaanko virsiä päätyy toteamukseen: 

”Virret veisataan ja laulut lauletaan”.532

Aarni Voipio arvostelee kirjassaan Virsikirjakysymys 1931 sitä, että HLV -kokoelma kilpaili 

virsikirjan kanssa niin seurakunnassa kuin eri koulumuodoissa.  Hän pitää tarpeettomina ”eri-

laisille sosiaalisille ryhmille”, kuten lapsille, tehtyjä laulukirjoja.  Näihin kuuluivat pyhäkou-

lulaulukirjat ja koulun virsikirjat.  Voipion mielestä koulussakin tulisi käyttää normaalia vir-

sikirjaa, koska se palvelisi myöhemminkin elämässä.  Siksi varsinaisia lasten virsiä ei hänen 

mielestään tarvittaisi kuin muutama.533  Voipio muistuttaa vielä: 

Lapsuusaika on valmistusaikaa koko elämää varten. Ei kukaan järkevä laulunopettaja opeta lap-
sille pelkkiä lastenlauluja. Mitä sanottaneenkaan kristillisen tiedon pakollisesta päähän painami-
sesta lapsuusaikana, jonka tiedon lapsi vasta vanhempana jaksaa täysin käsittää, virsien paina-
minen mieleen lapsena on joka tapauksessa aarteitten kokoamista sinne, missä ei koi syö eikä 
ruoste raiskaa. Lyhyesti: annettakoon lapselle jo ensimmäiseksi hengelliseksi laulukirjaksi virsi-
kirja, tietysti edellyttämällä, että erityisesti lapsille sopivia virsiä virsikirjan uudistuksessa vara-
taan lisää ja toisaalta muittenkin virsien lapsitajuisuutta pidetään silmällä, niin paljon kuin se si-
sältöä turmelematta suinkin voi tapahtua.534

Voipio paheksui uudenaikaisen hengellisen laulukirjallisuuden ”maallissävyisiä” sävelmiä, 

joita hän piti ”sävelkulultaan ja rytmiltään oopperalaulun jälkeläisinä”.  Tällaisia olivat mm. 

Jouluyö, juhlayö ja Kiitos sulle, Jumalani.  Hän suhtautui varauksella ”kevyttyylisiin uudissä-

velmiin”, vaikka maallissävyisten sävelmien muunnelmia oli jo uskonpuhdistuksen ajasta 

lähtien käytetty koraalien pohjana.535  

Seuratessaan 1930-luvulla virsikirjakomitean työskentelyä ja tutustuessaan herätysliikkeiden 

uudistettuihin laulukirjoihin Voipion suhtautuminen hengellisiin lauluihin tuli suopeammaksi.  

Hän huomasi, että kautta aikojen on kansan laulamia lauluja otettu jumalanpalvelukseen ja 

viralliseen kirkolliseen käyttöön.  Jo Luther edisti tätä näkemystä.  Voipion mielestä ”kirkol-

linen virsilaulu kokonaisuudessaan on kansan lahja kirkolle".  Virsiksi aiotut laulut olisi kui-

tenkin ensin tarkoin koeteltava, ja niistä valittava vain ne, jotka olisivat todella arvokkaita ja 

kestäviä.536   

                                                          
532 Kotimaa 23.5.1939. 
533 Voipio 1931, 55─56, 68, 213. 
534 Voipio 1931, 68. 
535 Voipio 1931, 345─348. 
536 Voipio 1940, 179−180. 
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Virsikirjan sävelmistötyöskentelyssä mukana ollut kirkkomuusikko ja säveltäjä Armas Maa-

salo (1885−1960) piti Suomen Kanttori-urkuriliiton opintokurssilla 1934 esitelmän virren ja 

hengellisen laulun suhteesta.  Hän määritteli virren tekstin: ”Se ammentaa aiheensa ja ajatuk-

sensa, jopa sanontatapansa Raamatusta ja uskontunnustuksestamme.”  Hengellisen laulun 

sisältö virren rinnalla on epämääräisempi ja siinä vallitsee herätysliikkeitten ahtaampi näke-

mys.  Herätysliikkeiden laulut nostavat esiin omia korostuksiaan.  Hengellisen laulun sävy on 

subjektiivinen virren edustaessa objektiivisuutta ja yleisluonteisuutta.  Virren sävelmän eli 

koraalin ja hengellisen laulun sävelmän välillä Maasalo näki samat tuntomerkit: toisella puo-

lella Raamattuun sekä dogmiin perustuva kirkollisuus ja toisella puolella subjektiivisuus ja 

epäkirkollisuus.  Hän piti koraaleja valiokokoelmana.  Ne olivat vuosisatojen aikana hioutu-

neet.  Kirkkosävellajit antoivat niille erityisen kauneuden.  Maasalo valitti, että hengellisiin 

sävelmiin sitä vastoin oli tarttunut paljon arvotonta, maallissävyistä pintakoreutta ja helppo-

hintaista ulkomailta tullutta lainatavaraa.  Hän jopa surkutteli, että ”laulajat tekivät tämän 

kristillisessä hartaudessa, mutta musiikillisessa pimeydessä”.  Maasalon mielestä nämä make-

at, hengettömät sävelmät olivat pilaamassa kristikansan korvaa.  ”Urut olivat vaihtuneet kita-

riin, viulu harmonikkaan, taidemaalaus halpahintaiseen väripainokseen.”  Hänen ehdoton 

päämääränsä oli säilyttää virsikirja puhtaana vapaakirkollisista hengellisistä lauluista.  Uusien 

koraalien säveltäminen oli vaikea tehtävä, mutta onneksi oli mahdollisuus ammentaa kan-

samme rikkaasta sävelaarteistosta.537  

5.6  Johtopäätös 

Kansakoulun ja pyhäkoulun piirissä oli syntynyt runsaasti hengellisiä lauluja, joita oli suo-

mennettu ja muokattu uusiin painoksiin.  1900-luvun alussa olivat myös herätysliikkeet laulu-

kirjoineen vakiinnuttaneet asemansa kirkon piirissä.  Näitä lauluja oli laulettu jo 50 vuoden ja 

ainakin kahden sukupolven aikana.  Silti 1920-luvulla papeilla ja kanttoreilla oli vielä ristirii-

tainen ja epäilevä suhtautuminen hengellisiin lauluihin: vain virsi kuuluu kirkkoon.  Tosin 

lisävihkoehdotuksen komitealla oli ollut hyväksyvämpi asenne, sillä kokoelman määrästä 

sentään 10 prosenttia oli lauluja, jotka olivat esiintyneet mainituissa laulukirjoissa. 

                                                          
537 KML 2 ja 3 /1935.  
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Lehtikeskustelu hengellisestä laulusta ja virrestä oli ollut varsin niukkaa.  Uuden virsikirjan 

valmistumista odotettiin hartaasti.  Sen ennustettiin elvyttävän virrenveisuuta seurakunnissa. 

Lehtikeskustelu ilmaisi kuitenkin yleisen asenteen uuden virsikirjan linjasta.  Kirkon muu-

siikkiasiantuntijoiden (mm. Klemetti, Krohn, Maasalo ja Voipio) mielipiteet olivat painavia.  

Ne näyttivät ohjaavan lasten ja koululaisten virsien valintaa seuraavaan virsikirjaan.   
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6  LASTEN- JA KOULUVIRRET VUODEN 1938  
    VIRSIKIRJASSA 

6.1 Virsikirjan valmistelu 

Lisävihkoehdotuksen hylkäämisen jälkeen tehtiin kyselyjä virsien (Vk 1886) käytöstä seura-

kunnissa.  Kirkkomusiikkilehdissä selostettiin seurakunnista ja kanttorien keskuudesta saatuja 

tuloksia.  Kokonaan käyttämättömiä virsiä olivat mm. nro 412 Orpolapsen virsi ja 535 Lop-

pusiunaus.  Kouluvirttä 409 oli laulatettu jonkun verran.  Vastausten antajat asettivat ensisijal-

le virret nro 2 Sun porttis, oves avaja ja 21 Enkeli taivaan.  Lasten virsiä 410 ja 411 oli laulet-

tu runsaasti.  Eniten käytettyjä virsiä olivat 177 O kuinka ihanat asuinsijas, 272 Sun haltuus, 

rakas Isäni, 134 Ota, Jeesus, paimen hyvä, 152 Jumala ompi linnamme, 452 Kristus, valo 

valkeuden, 144 Mä kauniin tiedän kukkasen, 156 Ah’ Jeesus, ole kanssamme, 262 O Herra, 

Henkes’ valo suo, 454 Heräjä, sielun’, mielen’ sekä 67 Nyt se suuri päivä koitti.538  Samoja 

virsiä tarjottiin eniten myös koulujen koraalikirjoissa.539  

Kanttori-urkurien mielestä sävelmillä näyttää olleen merkitystä tulokseen.  Heidän mielestään 

parhainkaan virsi ei pääse laulaessa oikeuksiinsa, ellei sillä ole luonnettaan vastaavaa kunnol-

lista sävelmää.  Virsien karsinnan he näkivät arkaluontoisimmaksi herätysliikkeitten vaikutus-

alueilla.  Kanttori-urkurit ehdottivat uusia virsiä etsittäviksi kokoelmista Hengelliset Laulut ja

Virret, Siionin Virret, Siionin Kannel, Hengelliset matkalaulut ja Muukalaisten laulukirja.540  

Kirkkomusiikkilehdessä keskusteltiin myös virsien sävelkorkeudesta.  Kanttori Pauli Riihi-

vaara kiinnitti erityisesti huomiota lasten äänialaan.  ”Lapsistahan se laulava seurakunta nou-

see.  Jos ei lasta totuteta käymään kirkossa, on kirkko hänelle vanhempanakin vieras; ja jos 

kirkkolaulu pysyy lapselle raskaana ja vastenmielisenä taikka pilaa hänen kurkkunsa, ei hä-

                                                          
538 Kirkkomusiikkilehti 12 /1928 – 1929 ja 8 /1931. 
539 Ks. liite 2.  
540 Kirkkomusiikkilehti 8 /1931. 
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nestä hevillä laulavaa seurakuntalaista aikuisenakaan tule.”  Riihivaara suositteli sävelalueen 

madaltamista, jotta kaikki voisivat vaivattomasti laulaa.  Lisäksi hän pyysi johdonmukaisuutta 

ja luonnollisuutta koraalirytmiin niin, että se tulisi eläväksi kansan tajunnalle.541  

6.1.1  Virsikirjaehdotus 1937 

Lauri Pohjanpää on kirjassaan Viides suomalainen virsikirja 1948 kertonut seikkaperäisesti 

eri toimikuntien työskentelystä.  Pohjanpää toimi vuoden 1918 lisävihkokomitean sihteerinä, 

vuoden 1928 virsikirjakomitean asiantuntijajäsenenä sekä vuoden 1937 tarkastajakunnan sih-

teerinä. 

Kymmenes yleinen kirkolliskokous 1928 asetti virsikirjakomitean.542  Ennen komitean valin-

taa käytiin kirkolliskokouksen istunnossa pitkä ja huolestunut keskustelu komitean runoilija- 

ja musiikkijäsenten ”hengellisyydestä”.  K. R. Kares rohkeni epäillä: 

Voidaan kai julkisestikin sanoa, että nämä etevät, tunnetut musiikkimiehet ja säveltäjät ovat san-
gen ankaria omantien kulkijoita, jotka eivät hyvin suvaitse toisten mielipiteitä ja toisten tuumia. 
Jos nyt joku näistä suurista säveltäjistä asetetaan komiteaan, niin kieltämättä komitea silloin tu-
lee tässä suhteessa kokonaan kulkemaan hänen talutusnuorassaan; sillä ei ole mitään itsenäisyyt-
tä häneen nähden.543

Virsikirjakomitean tehtäväksi annettiin runoasun tarkistaminen, muutosten tekeminen  

maamme muuttuneen  valtiollisen tilanteen johdosta, käyttämättömien virsien korvaaminen 

uusilla ja vanhojen virsien korjaaminen.  Uusia virsiä toivottiin etsittävän herätysliikkeittem-

me laulukirjoista sekä ulkomaisista lähteistä.  Runojen hengellistä sisältöä painotettiin.  Sä-

velmiä tuli myös tarkistaa kiinnittäen huomiota sana- ja sävelkoron yhteensopivuuteen.  Hel-

pompia sävelmiä toivottiin löytyvän lisää.  Näitä periaatteita komitea sitten pitikin visusti 

mielessään.  Se painotti työssään sitä näkökulmaa, että virsi on tarkoitettu veisattavaksi ennen 

kaikkea jumalanpalveluksessa, vaikka sillä on osuutensa ja merkityksensä yksityisessäkin 

hartaudenharjoituksessa.  Virsi on lähellä rukousta: kumpikin vie meidät Jumalan eteen.  Virsi 

                                                          
541 Kirkkomusiikkilehti 3 /1934 ja 5 /1934. 
542 Virsikirjakomitean jäseniksi nimitettiin past. Ilmari Salonen (Salomies), past. K. V. Tamminen, maist.  
     Armas Maasalo (musiikin asiantuntija), prof. Kaarle Krohn ja teol. toht. Aukusti Oravala (puh.joht.).  
      Varajäseninä toimivat asessori K. R. Kares (Krohnin kuoleman jälkeen varsinainen jäsen), fil. toht. 
      Martti Hela, rov. L. P. Tapaninen, rov. Kustaa Hallio ja rov. Matti Merivirta.   
543 Kirk.kok. ptk 22.10.1928, 409.  
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esittää keskeisesti uskonnollisia arvoja persoonallisesti ilmaistuina.544  Toisaalta Pohjanpää 

halusi pitää ”pesäeroa” virsien ja hengellisten laulujen välillä.  Hän huomautti, että ”hyvin 

subjektiiviset ja lyyrillissävyiset hengelliset laulut” eivät kuulu virsikirjaan, vaan niiden paik-

ka on hengellisissä laulukokoelmissa.545   

Kirkolliskokouksen pöytäkirjoista ei löytynyt varsinaisia ohjeita lasten virsiin.  Ainoa evästys 

tuli rovasti A. E. Alaselta, joka toivoi uuden virsikirjan pääsevän myös koulun ja kodin omai-

suudeksi.  Erityisen hyvänä hän piti virttä Totuuden Henki.546   

Kielellisten periaatteitten mukaisesti komitea pyrki mahdollisimman hyvään ja luontevaan 

suomen kieleen siten, että se tarkisti loppusointuja ja korjasi vanhahtavia sanakorkoja.  Virren 

sanonnan tuli olla ”jykevää, väkevää ja korutonta, kaikkea hempeäsanaisuutta ja koreilemista 

oli vältettävä”.  Niinpä Pohjanpään työ toimikunnassa olikin ensiarvoisen tärkeää.  Hän oli 

jopa sitä mieltä, että joskus käännös oli alkuperäistä parempi.  Pohjanpään mielestä esimer-

kiksi virressä Ystävä sä lapsien oli Siri Dahlquistin runo ruotsiksi kaunis, muttei ”lapsipsyko-

loginen”.  Runon suomalainen käännös oli hänen mielestään mehuttomampi ja koruttomampi, 

mutta kylläkin lapsentajuisempi.  Niinpä se täytti paremmin tarkoituksensa.547   

Komiteatyöskentelyn aikana Hilja Krohn (Haahti) lähetti miehelleen Ilmari Krohnille kirjeen, 

jossa hän toi esille omia näkemyksiään:  

          Virsien sisällys ja ilmaisutapa ei mielestäni saa olla yksinomaan sellainen, jota sana ”jykevä”  
           luonnehtii. Arvokas ytimekkyys on luonnollisesti oleva vallitseva ominaisuutena; mutta virsiä 
           tarvitaan myös kesäjuhliin, nuorisojumalanpalveluksiin y.m. ja jos toivot virsikirjan laajempaa 
           käytäntöä myös hartauskokouksissa kirkon ulkopuolella, pitäisi asteikon olla laajempi.  
           Huomattakoon sekin, että monet meidän ”hengelliset laulumme” ovat muiden kansojen ja 
           kirkkokuntien kirkkovirsiä. Silti eivät tietysti kaikki hyvät ja herttaiset hengelliset laulut  
           sävyltänsä sovi virsikirjaan, esim. lasten laulu ”Aamulla varhain käyn karjaani paimentamaan” 
           tms. 548

Virsikirjakomitea jätti vuonna 1937 ehdotuksensa, jossa oli 580 virsitekstiä.  Mukana oli

nuottiliite. Edellisestä virsikirjasta säilytettiin 463 virttä, joista suurimpaan osaan oli tehty 

muutoksia.  Vuoden 1923 lisävihkoehdotuksesta muokattiin 66 virttä.549  Aivan uusia virsiä 

                                                          
544 Pohjanpää 1948, 83. 
545 Pohjanpää 1939, 188. 
546 Kirk.kok. ptk 22.10.1928, 424. 
547 Pohjanpää 1939, 108−109. 
548 TMA / KKA / Vk-komitean virsiehdotukset 1930−1938. Käsinkirjoitettu kirje 24.6.1936. 
549 Vrt. Lempiäinen 1968, 252. Hänellä on virsiä 65, sillä luettelosta puuttuu nro 481. 
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oli 115.  Niitä oli etsitty suomenkielisistä runokokoelmista, lehdistä, tilapäisjulkaisuista, jou-

lulehdistä sekä herätysliikkeitten laulukirjoista (44 virttä).  Lapset ja nuoret oli nyt erotettu 

osastossa Eri toimet ja tilaisuudet: 4. Koulu, 5. Lapsuus, 6. Nuoruus.  Niistä komitea olisi 

halunnut poistaa virren Jo nuorna ollessani (Vk 1886, nro 412) seurakuntien antaman palaut-

teen johdosta.   

Virsikirjaehdotukseen tuli nyt kolme kouluvirttä ja seitsemän lastenvirttä.  Lisävihkoehdotuk-

sesta otettuja virsiä muokattiin edelleen.  Sanoitukset olivat jo virsikirjan 1938 mukaiset lu-

kuun ottamatta seuraavia korjauksia. Tämä osoittaa, että sujuvan runokielen löytäminen oli 

vaikeaa.  Aivan viime vaiheessa vielä käännöksiä korjailtiin. 

4. Koulu 

   438 Oi Herra, kaikkivaltias -virrestä oli poistettu 2. säkeistö, mutta se palautettiin Vk:aan  
          1938 (nro 474). 

   439 Oi Pyhä Henki, johda sinä meitä -virren muut säkeistöt olivat jo samassa muodossa 
          kuin Vk:ssa 1938 (nro 474) paitsi 1. säkeistö, jonka tarkastajakunta oli muokannut seu- 
          raavanlaiseksi: 

1. Oi Pyhä Henki, johda sinä meitä etsiessämme täällä valon teitä. 
Työtämme ohjaa, Meitä älä heitä, Tietomme siunaa.    
            

   440 Herra, valos loistaa -virren 2. ja 5. säkeistöä muokattiin vielä Vk:aan 1938 (nro 476). 

2. Herra, kunniaasi Taivaat kuuluttaa. Käskystäsi maasi kukkiin puhkeaa. 
Tuomiosi täytät Vaiheiss’ aikojen. Turhiks aivan näytät Voimat ihmisten.  
Kiitos Herran ainoan, Herran ikiviisahan, Armahtajan, auttajan! 

5. Johda aina meitä Luokse Jeesuksen. Syntimme sä peitä, Ole armoinen. 
Meidät iloos kanna Kerran taivaasen, Kristuksessa anna Autuus iäine n.  
Kiitos Herran ainoan, Herran ikiviisahan, Armahtajan, auttajan!. 

5. Lapsuus  

   441 Mä silmät luon ylös taivaaseen -virrestä vain 1. ja 5. säkeistö kelpasivat samanlaisina  
          Vk:aan 1938 (nro 477). 

 2. Sua, Herra, hyvä on ylistää Ja mielelläni sen teenkin.  
Ei sulta pieninkään unhoon jää, Vaan katsot myös vähäiseenkin. 

 3.Oi kiitos kaikesta, minkä soi Sun armos lahjaksi mulle, 
Ja siitä myös, mitä nyt en voi Mä tyystin lausua sulle 
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 4. Mä taimi olen sun tarhassas Ja varten taivasta luotu, 
Sun armollisehen huomahas Jo kasteen hetkellä tuotu.. 

.   

   442 Oi Jumala, et hylkää pientä lasta -virren teksti hyväksyttiin samassa muodossa Vk:aan  
          1938 (nro 478). 

   443 Ystävä sä lapsien -virteen jätettiin vain kolme säkeistöä.  Komitea oli muokannut  
          3. säkeistön, joka pysyi samanlaisena Vk:ssa 1938 (nro 479). 

1. Ystävä sä lapsien, Katso minuun pienehen. 
                                             Minua sä maailmassa Ole, Jeesus ,hoitamassa. 
                                             Mikä vain mua kohtaakaan, Johdata mua ainiaan. 
                                           

2. Ota, Jeesus rakkahin, Suojaas koti kallehin. 
        Siunaa äitiä ja isää, Heille elinpäivää lisää. 

Suo mun heitä rakastaa, Neuvojansa noudattaa.        
                           

   444 Käyn Jeesus, kasvois etehen.  Simo Korpelan virren kuusi säkeistöä oli yhdistetty  
          neljäksi (Vk 1938, nro 480).    

   445 Rakas Jeesus, taivaastas -virsi oli supistettu kaksisäkeistöiseksi (Vk 1938, nro 481). 

   446 Sun, Jeesus, rakas turvihis. Väinö Malmivaaran Rukousvirsistä (1933, nro 29) peräisin
          oleva virsi oli komitean uusi valinta, joka tuli vielä uudelleen muokattuna Vk:aan 1938 
          (nro 482). 

1. Sun, Jeesus rakas, turvihis Sä ota meidät sylihis, 
Päällemme laske kätesi Ja anna siunauksesi. 

2. Oi, pidä meitä sylissäs Ja kanna aina käsissäs. 
Me emme ilman sinua Voi pelastua pahasta. 

3. Suo että hyvät enkelis Teillämme meitä varjelis, 
Vie meidät taivaan temppeliin Ja majoihisi ihaniin.
                                                                        

   447 Jeesus, lasten auttaja -virsi oli komitean uusi valinta (Vk1938, nro 483). 

Armas Maasalo toimitti vuoden 1937 virsikirjaehdotuksen nuottiliitteen.550  Sen esipuheessa 

hän kertoo: ”Pyrkimys kirkollisen ja tyylillisen yhteissävyn säilyttämiseen vanhemman ja 

uudemman sävel- ja tekstiaineksen välillä on ollut uudistyön päämääränä.”551  Maasalon li-

                                                          
550 Virsikirjan Nuottiliite 1937. Suomen ev.lut. kirkon virsikirja 10. kirkolliskokouksen asettaman virsikirjakomi- 
      tean ehdotus.
551 Maasalo 1937 Virsikirjan nuottiliite, Esipuhe. 
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säksi nuottiliitteen suomalaisia säveltäjänimiä olivat mm. Ilmari Krohn, Leevi Madetoja, Yrjö 

Kilpinen ja Sulho Ranta.  

6.1.2  Virsikirjaehdotuksen saama arvostelu 

Pappien, kanttoreitten ja seurakuntien mielipiteet olivat sekä hyväksyviä että moittivia.  Ihme-

teltiin, ettei Simo Korpelan laajasta tuotannosta hyväksytty kuin kaksi virttä (toinen oli lasten 

virsi).552  Myös HLV-kokoelmasta oli vähän.553  Enimmäkseen heränneet, rukoilevaiset ja 

lestadiolaiset olivat varsin tyytyväisiä virsikirjan sisältöön: se noudatti Raamatun sanaa ja 

sisälsi enemmän rukoussävyä.  Evankelisetkin hyväksyivät sen, mutta jäivät kaipaamaan va-

loisampaa näkemystä uskon vanhurskaudesta ja vapauttavampaa evankeliumin julistusta ker-

jäämisen sijasta.554  K. V. Tamminen ei komiteassa edustanut pelkästään evankelisia, vaan 

hän oli siinä myös arvostettuna runoilijana.  Hän oli kirjoittanut paljon runoja nimenomaan 

lapsille.  Siksi hän itse oli hieman katkera siitä, etteivät komitean herännäisjäsenet hyväksy-

neet hänen paljon laulettuja laulujaan Siionin Kanteleesta.  Vasta viime vaiheessa otettiin mu-

kaan hänen kaksi kouluvirttään.555  

Piispainkokous asetti 8.12.1937 virsikirjaehdotuksen tarkastajakunnan.556  Se piti tärkeänä, 

että perinteinen virsityyli säilyisi suomenkielisessä virsirunoudessa.  Maallisen runouden jäl-

jittelemistä ei pidetty hyvänä, sillä sellainen teksti vanhenisi nopeasti.  Hengellistä hempeäsa-

naisuutta ja koreilemista oli vältettävä, jotta teksti säilyisi tuleville sukupolville.  Virren hen-

gelliseen sisältöön ja rakenteeseen tuli kiinnittää erityistä huomiota.  Tarkastajakunta antoi 

vielä ”kotitehtäviä”, joita suoritti lähinnä Pohjanpää muokaten ja viimeistellen tekstejä.  Ko-

kouksissa käsiteltiin vielä sellaisia ehdotuksia kuin Mun kanteleeni kauniimmin, Vuori korkea, 

Jeesuksen silmäin eteen ja Jeesus, sä ainoa.557

                                                          
552 Pohjanpää on haastattelussa todennut, että ” Korpelan laulut ovat hengeltään niin kevyitä, ettei niitä 
      voitu virsikirjatyössä käyttää enemmän hyväksi". Mikkola 1947, 21. 
553 Pohjanpää 1939, 125. 
554 Kirk.kok.ptk 1928; Arkkila 1975, 268−273. 
555 Koskenniemi 1994, 201─205. 
556 Tarkastajakuntaan kuuluivat piispa Aleksi Lehtonen (puh.joht.), teol. tri Ilmari Salomies, prof. Eino
      Sormunen, Vilhelmi Malmivaara, V. I. Forsman ja Lauri Pohjanpää. 
557 Pohjanpää 1948, 151, 163−165. 
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Tarkastajakunta ehdotti virren 425 ensimmäisen säkeistön muuttamista muotoon, jossa käytet-

tiin jo kirkkorukouksessa yleistynyttä presidentti-sanaa. 

  
Oi Herra, siunaa voimallasi Ain presidentti Suomenmaan, 

                        Myös eduskuntaa armossasi Käy kansan parhaaks ohjaamaan. 
                        Sä kaitse valtakuntaa, maata.  Sen esivalta pelkoos saata. 

Kirkolliskokouksen virsikirjavaliokunta palautti kuitenkin komitean ehdotuksen, jossa pyy-

dettiin siunausta maamme päämiehelle.  Lisäksi se ehdotti palautettavaksi virsikirjakomitean 

poistamat 14 virttä, mm. Jo nuorna ollessani.558  

Kirkkomusiikkilehden sivuilla odotettiin virsikirjan valmistumista.  Artikkelissaan Huomioita 

uudesta virsikirjasta kanttori J. V. Tenkanen ylistää:  

Uusia virsiä sävelmineen toivottaneen piankin saavamme koetella, sillä tämä osa virsikirjaamme 
muodostanee helmen, joka antanee kokoelmalle uuden lisä-hohteen!...Kirkkomusiikin kannalta 
on sana- ja musiikkikorko sopeutunut mainiosti yhteen, kun nousutahtiin on sijoitettu yksitavui-
nen sana, rikkomatta silti ajatuksien eheyttä ja selvyyttä. 559

Kirkolliskokous valitsi virsikirjavaliokunnan 3.10.1938. Kokouksessa piispa Lehtonen totesi: 

”Täytyy sanoa, että viime vuosikymmenien alkuperäinen suomenkielinen hengellinen runous 

on paremmin viihtynyt hengellisten laulujen alalla kuin kirkkovirsien alalla.  Joka tapauksessa 

me saamme nyt siinäkin katsannossa korjata suomalaiseen virsikirjaan sen, mikä tässä uudes-

sa perinnössä on arvokasta.”560  

Valiokunnan jäsenet tekivät vielä korjauksia, poistivat ehdotuksia ja toivat 16 uutta virttä ti-

lalle.  K. V. Tamminen kirjoitti lukukauden päättymisjuhlaan Sun puolees, Herra, luomme

(nro 473) ja toi kouluun lukukauden alussa veisattavaksi jo aikaisemmin Siionin Kanteleessa 

julkaisemansa virren Kun koulutyöni alkaa taas (nro 472).  Valiokunnan ehdotuksesta jätettiin 

kuitenkin alkuperäinen viides säkeistö pois: 

Suo, että työhön tarkkahan mä aikan käyttäisin 
ja myös sen yhden tärkeimmän, mun sielun, muistaisin. 

Suomen Kanttori-urkuriliitto oli hyväksynyt virsikirjaehdotuksen.  Kirkolliskokouksen istun-

noissa ennen kaikkea kansankoulunopettajajäsenet puolustivat uutta virsikirjaa.  He olisivat 

                                                          
558 Kirk.kok. ptk / Liitteet / Virsikirjavaliokunnan mietintö 1938, 130.
559 KML 5 /1937. 
560 Pohjanpää 1948, 151, 171. 
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toivoneet vielä lisää lasten virsiä.  Erityisesti opettaja Tirkkonen käytti puheenvuoroja lasten 

puolustamiseksi muistuttaen, ettei lapsilla ollut omaa edustajaa kirkolliskokouksessa.  Hän 

totesi:  

Suomen tuhansissa kouluissa on satojatuhansia lapsia, ja joka aamu ja ilta pidetään rukouksia, 
opetetaan neljä tuntia uskontoa viikossa.  Eiväthän lapset voi sulattaa suurtakaan osaa aikuisten 
virsistä, etenkin pienimmät.  Suomen tuhansissa kodeissa valmistautuu äiti tai isä iltarukouksen 
pitoon lastensa vuoteen ääressä.  Kun on varsinkin lasten virsiä vähän, täytyy väkisinkin turvau-
tua muihin laulukirjoihin virsikirjan lisäksi. 561  

6.2  Virsikirja 1938   
        Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja. Hyväksytty kahdennessatoista Yleisessä  
        Kirkolliskokouksessa 1938 ja otettu käyttöön ensimmäisenä adventtisunnuntaina 1939 

Kirkolliskokous hyväksyi yksimielisesti uuden virsikirjan 29.10.1938 ja asetti koraalikomite-

an.562 Kyseinen, viides suomenkielinen virsikirja sisältää 633 virttä, joista edellisen virsikirjan 

virsiä 476 ja uusia 157.  Se edustaa vanhaa luterilaista perinnettä.  Siitä pitivät huolen niin 

komiteoiden jäsenet kuin kirkolliskokouksen evästykset.  Virsikirjaan tuli eniten suomalais-

ten, ruotsalaisten ja saksalaisten virsiä.  Suomalaisia virrentekijöitä on 66 ja heiltä 205 virttä.  

Ammattirunoilijoiden Topeliuksen, Runebergin ja Lönnrotin lisäksi saatiin virsiä myös maal-

likkorunoilijoilta.  Näin virsikirjan ilme kansanomaistui.  Koulu-osastoon tuli nyt entisen yh-

den sijasta viisi virttä. Lapsuus-osastoon tuli kahdeksan virttä, kun niitä ennen oli kolme, jois-

ta yksi oli edelleen tuo ns. orpolapsen virsi.  

Virsikirja säilyi varsin konservatiivisena niin runokielen ilmaisun, kielikuvien kuin vertaus-

tenkin suhteen.  Lauri Pohjanpää katsoi kymmenen vuotta myöhemmin, että tyylin konserva-

tiivisuus kuului virren luonteeseen, koska virsi oli tavallaan osa liturgiaa, eikä liturgia muut-

tanut sävyään uusien tyyliherätteiden vaikutuksesta.  Mutta hänkin oli huomannut, että suo-

malaiset virret olivat erityisen köyhiä kielikuviltaan.563  

Prof. Viljo Tarkiainen totesi tyytyväisenä uuden virsikirjan merkityksestä artikkelissaan Uusi 

suomalainen virsikirja Helsingin Sanomissa 1941: 

                                                          
561 Kirk.kok. ptk 28.10.1938, 733.  
562 Kirk.kok.ptk 29.10.1938, 771─772. 
563 Pohjanpää 1948, 223; Pohjanpään työ vuoden 1923 Lve:a valmistelevassa komiteassa virsien suomentajana ja  
      uudelleen muokkaajana oli vielä merkittävämpi kuin tässä virsikirjassa, johon häneltä hyväksyttiin vain kaksi  
      omaa lapsiaiheista virttä (nrot 263 ja 476), suomennoksia 15 ja uudelleen muokkaamia virsiä n. 30. 
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Ei ole vähäiseksi arvattava sitä merkitystä, mikä kirkollisen kielenkäytön yhtenäistymisellä on 
kansakuntaa yhdistävänä siteenä. Eikä unohdettava, että jokainen entistä puhtaampi kielellinen, 
runollinen tai säveltaiteellinen muoto, joka lapsuudesta asti kodissa, koulussa ja kirkossa kuultu-
na syöpyy nousevan sukupolven korvaan, omalta osaltaan viljelee aistia ja kasvattaa – jos sen si-
sällys tulee myös sydämellä omistetuksi – mielen alttiiksi, siinä piilevälle elämäntotuudelle.  
Siellä missä luterilainen virsi elää parhaassa voimassaan ja parhaassa käytössään, sitä voidaan 
luonnehtia syvähenkiseksi kansanlauluksi ja havaita, että sen sävelet saattelevat yksityistä kautta 
elämän vaiheiden, tuoden hänelle viestejä maailmoista, joihin arkisemman kansanlaulun juuret 
eivät ulotu.564

6.2.1  Koraalivirsikirja 1943 

Vuoden 1938 kirkolliskokous oli asettanut koraalikomitean, johon tulivat maisteri Erkki Kur-

ki-Suonio (puh.joht.), säveltäjät Armas Maasalo ja Leevi Madetoja, kanttori Edvard Inkinen 

sekä varajäseniksi kanttori-urkuri, maist. Taneli Kuusisto ja rov. E. A. Alanen.  Koraalikomi-

tean ehdotus valmistui 1941.  Uutta sävelmäaineistoa edustavat yli 100 kansansävelmää, jotka 

olivat suomalaisia toisintoja pääasiassa vanhoista saksalaisista ja ruotsalaisista koraaleista.  

Kansansävelmien mukaanottoa eivät kaikki kirkolliskokousedustajat pitäneet tarpeellisena.  

Varsinkin 5/4-tahtimerkintää vierastettiin, samoin 2/2- ja 2/3-tahtilajien yhdistämistä.  Pitkis-

sä puheenvuoroissa epäilevimmät ehdottivat jopa ehdotuksen hylkäämistä.  Mutta opettajat 

painottivat nyt tarvittavan uutta koraalivirsikirjaa nimenomaan kansa-, oppi- ja rippikoululais-

ten käyttöön.565  

Kirkolliskokous hyväksyi koraalivirsikirjan 1943.566  Sen pohjalta Maasalo, Lehtonen ja Kuu-

sisto laativat uuden neliäänisen koraalikirjan (1944).  Se sisältää alkusoitot virsiin, Voglerin 

Hoosiannan sekä Faltinin Herran siunauksen.  Maasalon päätyönä oli koraalien soinnutus, 

sävelmien alkuperää koskevat maininnat, säveltäjäluettelo elämäkerrallisine tietoineen ja var-

sinainen toimitustyö.  Kuusiston päätehtävä taas oli alkusoittojen säveltäminen ja niiden va-

linta.  Nybergin, Madetojan, Krohnin ja Klemetin koraaleissa säilytettiin heidän oma soinnu-

tuksensa ja rytmimerkintänsä.  Maasalo antoi esipuheessa tunnustusta myös edeltäjälle, Falti-

nin koraalikirjalle, ”joka oli ajalleen uskollisessa tyylimuodossa painanut syvälle veisaavien 

seurakuntalaisten mieliin vanhat, jalot sävelmänsä ja tyynet, hartaat sointunsa, jotka ovat mei-

                                                          
564 Helsingin Sanomat 1.1.1941. 
565 Kirk.kok.ptk 23.10.1943, 385−392; Kotimaa-lehden yleisönosastossa 16.6.1939 toivottiin hengellisten kan- 
     sansävelmien laulattamista erityisesti pyhäkoulussa. 
566 Koraalivirsikirja 1943. Suomen evankelisluterilaisen kirkon koraalivirsikirja. Hyväksytty viidennessätoista  
     Yleisessä Kirkolliskokouksessa v. 1943.
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tä seuranneet lapsuudesta halki vuosien ja vuosikymmenien”.  Maasalon mielestä se koraali-

kirja edusti etevällä tavalla aikakautensa evankelista kirkkomusiikkia.567  Näiden näkemysten, 

niin runojen kuin sävelmien, pohjalta onkin tarkasteltava seuraavassa luvussa analysoituja 

virsiä ja niiden sävelmiä.  

6.2.2  Lasten- ja kouluvirret 

Lasten- ja kouluvirret olivat osastossa IV: Eri toimet ja tilaisuudet, sen alaosastoissa 4. Koulu

ja 5. Lapsuus.

  

Koulu-osaston virret 

472  Kun koulutyöni alkaa taas 
473  Sun puolees, Herra, luomme
474  Oi Herra kaikkivaltias
475  Totuuden Henki, johda sinä meitä
476 Herra valos loistaa 

472 Kun koulutyöni alkaa taas (Koulussa lukukauden alkaessa) 

Kirkolliskokouksen valiokunta hyväksyi uutena mukaan vielä virsikirjakomitean jäsenen K. 

V. Tammisen kouluvirren, joka oli ilmestynyt kirjassa Nuori Siion 1929 (nro 268 Otto Koti-

laisen sävelmällä).  Runon yleissävy on asiallinen, sisältö opettavainen ja runokieli koululai-

sen ymmärrykselle sopiva.  Koululaisen minä-muotoinen rukous puhuu jokapäiväisistä asiois-

ta: koti, vanhemmat ja tiedon hankinta elämää varten. Runosta huokuu turvallinen luottamus 

Jumalan johdatukseen. Säkeet ovat lyhyitä ja loppusoinnut sujuvia.   

                                                          
567 Vuoden 1943 Koraalikirjan esipuhe. 
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2. Sä mulle kodin rakkahan Ja vanhempani soit  
Ja lapseks kodin taivahan Mun kastehessa loit. 

3. Nyt tieni kulki kouluhun, Käyn uutta oppimaan.  
 Mua johda totuuteesi sun Ja aina oikeaan. 

 4. Sä, Isä taivaan, näet mun, Jos missä kulkenen. 
Jos kotiin käyn tai kouluhun, Jään silmäis etehen. 

Sävelmän alkuperää ei koraalivirsikirjassa mainita.  Se oli kuitenkin jo Siionin Kanteleessa 

1874 (nro 3) ja SK:ssa 1939 yhteensä neljässä laulussa.568  Vaikka melodia on noonin alueella 

polveileva, osin asteittain, osin suurin intervallihypyin liikkuva, se kuitenkin etenee sujuvasti 

ja on alakoululaisillekin helpohko laulaa. 

473  Sun puolees, Herra, luomme    (Koulussa, lukukauden päättyessä) 

Kouluvirsiä kaivattiin komitean työskentelyn aikana vielä lisää.  Niinpä Tamminen aivan vii-

me hetkellä kirjoitti tämän lukukauden päätökseen tarkoitetun virren.  Virren yleissävy on 

valoisan asiallinen.  Se muistuttaa lukuvuoden aikana saadusta opetuksesta, ennen kaikkea 

pyrkimyksestä rehellisyyteen.  Kodin merkitystä korostetaan 2. ja 3. säkeistössä; alkaahan 

tästä kesäloma.  Tässä virressä koululaiset me-muodossa rukoilevat Jeesusta, edellisessä Ju-

malaa.  Runokieli on sujuvaa ja loppusoinnut luontevia. Runon kielikuvat ovat tavanomaisia.   

                                                          
568 Sävelmä on W. Masonin (viimeistään 1797).  Se sisältyy saksalaiseen Conrad Kocherin kokoelman Zionshar- 
     fe kolmanteen vihkoon 1855. Lempiäinen et alii 1988, 175; Ks. Tammisen virsiteksteistä myös Vermasvuori  
    1952, 95─98. 
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2. Sä olet hyvyyttäsi, Taas meille jakanut, 
  On hyvä Isän käsi Lastansa ohjannut. 

                                      Suo tähden Jeesuksen Nyt anteeks  pahuutemme 
                                     Ja vilppi sydäntemme, Oi Isä armoinen. 

                                      
3. Kotona, koulussamme Sä ole kanssamme 

                                     Ja kulje seurassamme, Jos missä olemme. 
                                     Suo, että ainiaan, Sua, Herra, palvelemme, 
                                     Sinua rukoilemme, Seuraamme näin sua vaan. 

Sanoihin sovitettiin toisinto Sortavalasta, joka tuli kahteen muuhunkin virsitekstiin.  Se oli jo 

kokoelmassa UHS I 1905.  Oktaavin alueella polveileva mollisävelmä on vaikeahko ja raskas 

lasten laulettavaksi.   

474  Oi Herra kaikkivaltias 

                            2. Me saimme ruumiin raittihin, Sun, Isä, lahjanasi, 
                          Me saimme sielun kallihin Sun, Isä, kuvanasi, 
                         Siks että nimes kunniaa Me pyytäisimme kartuttaa 
                         Tiedossa, totuudessa. 

                                   3.  Oi auta, Isä armias, Sä Herra, kaiken Luoja, 
                          Sua kiittämähän lahjoistas, Sä kaiken hyvän tuoja. 
                          Suo meidän kasvaa suojassas, Sun, Herra, tuntemisessas, 
                          Rauhassa, rakkaudessa. 

   4. Aikaamme auta muistamaan, Mi kulkee joutuisasti, 
                         Sen vuoksi ahkeroitsemaan Hartaasti, taitavasti. 
                         Karkoita meistä velttous, Luo meihin into, harrastus 
                         Kaikissa toimissamme. 
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Toinen säkeistö siis palautettiin, koska virsikirjakomitean mielestä oli tärkeätä painottaa lap-

sille ihmistä Jumalan luomana ja Jumalan kuvana sekä juurruttaa totuus-sanaa koulunuorisol-

le.569  Siinä tulee myös esille Lönnrotin oma aktiivisuus raittiuskasvatuksessa ja ruumiinkun-

non hoitamisessa.  Muut säkeistöt paitsi kolmas noudattavat lähes sanatarkasti Lönnrotin teks-

tiä.  Kolmanteen säkeistöön lisättiin kiitossävyä, jota ei alkuperäisessä runossa ollut lainkaan.  

Runo sisältää asioita, joita koulussa on painotettu Lönnrotin ajoista asti.  Runokielen muok-

kaaminen teki siitä nyt pehmeämmän luontevine loppusointuineen. 

Sävelmää vaihdettiin jälleen.  Nyt siihen valittiin toisinto Porista, joka löytyi kokoelmasta 

UHS I 1905. 570  Kyseinen sävelmä valittiin yhteensä viiteen tekstiin, joista kolme oli Lönnro- 

tin runoja (nrot 474, 500 ja 569).  Edellinen tasatahtinen sävelmä siis vaihtui molliin ja sai 

5/4-tahtilajin, joten runon rytmi palautui Lönnrotin muotoon.  Desimin alueella polveileva 

melodia on melko vaikea ainakin pienille koululaisille. 

475 Totuuden Henki, johda sinä meitä 

2. Kaikessa näytä käsiala Luojan, Mahtavan, viisaan, kaiken hyvän suojan. 
  Kristuksen luokse, rakkauden tuojan, Johda sä meidät. 

3. Kristus sä tiemme, valo sydäntemme, Toivomme ainut, sinä Totuutemme, 
 Armosi anna meille eloksemme, Uudista meidät. 

   
                   4. Anna, sä Kristus, valos meille hohtaa, Anna sen meitä Isän kotiin johtaa. 

      Jos mikä murhe meitä täällä kohtaa, Voittohon auta. 

                                                          
569 TMA / KKA / Vk.komitea 1930−1938 et passim; Ks. myös Vermasvuori 1952, 98─99. 
570 Juurisävelmä on todennäköisesti saksalainen Ich hab mein Sach Gott heimgestellt vuodelta 1589.  Sen  
     suomalainen muoto oli Nuotti-Kirjassa 1702 (nro 13).  Tämä porilainen toisinto on Vk:ssa 1986 nro 375.   
      Sen eteläpohjalainen toisinto on edelleen käytössä Vk:ssa 1986 nro 374.  Juurisävelmä on Vk:ssa 1986 
      nro 184.  Pajamo 1991, 107; Lempiäinen et alii 1988, 165.  
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Tekstiä muokattiin edelleen, mutta aivan sanatarkkaan käännökseen ei päästy.  Runon yleis-

sävy on silti lähellä Topeliuksen alkuperäistä tekstiä.571  Suomen kielen pitemmät sanat on 

kuitenkin saatu soljumaan lyhyisiin säkeisiin ja luonteviin loppusointuihin.  Runon sisältö on 

hyvin Kristus-keskeinen. 

Sävelmän tahtilajimerkintä on nyt 2/2 ja ilmentää näin hartaan rauhallista veisaamista.  Sä-

velmä on helpohko laulaa: melko asteittainen, kolmisointutuntuma ja ambitus vain sekstin 

laajuinen.572  

476  Herra, valos loistaa 

   2. Herra, kunniaasi Taivaat kuuluttaa, Käskystäsi maasi kukkiin puhkeaa. 
               Ihmetyösi näytät Eloss’ ihmisten, Tuomiosi täytät Vaiheiss’ aikojen. 
               Kiitos Herran ainoan, Herran ikiviisahan, Armahtajan, auttajan. 

                3.  Voimaas, viisauttas Kertoo kaikkeus, Pyytää rakkauttas Lastes huokaus. 
               Maailmassa ain on Mieli rauhaton, Sinun luonas vain on Rauha loputon. 
               Kiitos Herran ainoan, Herran ikiviisahan, Armahtajan, auttajan. 

                 4. Auta noudattamaan Aina tahtoas, Meitä rakastamaan Sinun neuvojas. 
               Anna uusi mieli, Uusi sydän luo, Avaa suu ja kieli, Meidän kiittää suo. 
               Kiitos Herran ainoan, Herran ikiviisahan, Armahtajan, auttajan. 

                                                          
571 Vrt. SwP 1886, nro 372; Ks. myös Vermasvuori 1952, 101─102.  
572 Muut tiedot ovat luvuissa 4.1 ja 5.3.
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 5. Siunaa, Herra, meitä, Neuvo meille tie, Älä meitä heitä, Luokses meidät vie. 
              Meidät iloos kanna Kerran taivaaseen, Kristuksessa anna Autuus iäinen. 
              Kiitos Herran ainoan, Herran ikiviisahan, Armahtajan, auttajan. 

Komitea halusi Pohjanpään runon kouluvirreksi. Se ei kuitenkaan kelpuuttanut lisävihkoehdo-

tuksen (1923) hengellistä sävelmää (Pyhäaamun rauha) virsikirjaan.  Parempana vaihtoehtona 

pidettiin koraalimaisempaa toisintoa Lapualta,573 johon pituuden vuoksi oli lisättävä riimitys-

tä: joka säkeistössä toistuva kertosäe Kiitos Herran ainoan, Herran ikiviisahan, Armahtajan, 

auttajan. Se ei siis esiintynyt Pohjanpään alkuperäisessä runossa.574   

Virren yleissävy on sama kuin edellisissä kouluvirsissä.  Lisänä ovat toisen ja kolmannen sä-

keistön psalmiin viittaavat ajatukset Jumalan luomistyöstä ja hänen valtasuuruudestaan (esim. 

Ps. 19).  Lyhyet säkeet ja säeparit luontevine loppusointuineen olisivat ilman kertosäettä teh-

net tästä helpomman koulurukouksen. 

Sävelmä poikkeaa vaikeusasteeltaan muista: se on varsin polveileva, moduloi duurista molliin 

ja liikkuu oktaavin alueella.  Tämä on ainoa lastenvirsi, jossa on pisteellisiä nuottiarvoja. 

Vaikka sävelmän sisäiset sävelaiheet toistuvat, se on isommillekin koululaisille raskas laulaa.  

Lapsuus-osaston virret 

477  Mä silmät luon ylös taivaaseen
478  Oi Jumala, et hylkää pientä lasta
479  Ystävä sä lapsien
480  Käyn, Jeesus, kasvois etehen
481  Rakas Jeesus, taivaastas
482  Oi Jeesus, ota sylihis
483  Jeesus, lasten auttaja 
484  Mun lasna ollessani 

                                                          
573 Sen juurisävelmä esiintyi jo Nuottikirjassa 1702, nro 301.  Vrt. Vk 1938, nro 419=Vk 1986, nro 344.  
     Lempiäinen et alii 1988, 161. 
574 Koraalikomitean aineistossa Maasalo mainitsee tämän lyhyesti: ”Kuin edellinen, mutta runomitan rakenne  
      hieman eroava.”  TMA / KKA / Koraalikomitean aineisto 1938−1943.  Muut tiedot ovat luvussa 5.3.  
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477 Mä silmät luon ylös taivaaseen 

                       2. Sua riemullista on ylistää Ja mielelläni sen teenkin. 
                         Ei sulta pieninkään unhoon jää, Vaan katsot myös vähäiseenkin. 

                        3. Oi kiitos kaikesta, minkä soi Sun armos armasta mulle, 
                         Ja siitä myös, mitä nyt en voi Mä tyystin lausua sulle. 

                       4. Mä taimi olen sun tarhassas Ja varten taivasta luotu, 
                        Sun armollisehen huomahas Jo syntymästäni suotu. 

                      5. Mua suojaa sä, Isä armoinen, Sun Henkes voimalla vielä, 
                       Ja tieni johdata taivaaseen, Iäiseen elohon siellä. 

Runo on nyt lähes sanatarkka käännös Runebergin tekstistä.  Ensimmäisen säkeistön sana 

”silmät” on nyt selvästi monikossa.575  Runeberg kuvaa virressään ihmisen elämää ja sen tar-

koitusta.  Runon keskeinen sisältö on, että Jumala on lasten ystävä ja turvallinen Isä.  Neljän-

nessä säkeistössä on ainoan kerran lasten- ja koululaisten virsissä kielikuva, joka on otettu 

luonnosta.  Runokieli soljuu eteenpäin lyhyine säkeineen ja luontevine loppusointuineen. 

Lagin sävelmä on ainoa kolmijakoinen näissä osastoissa.  Septimin alueella melko asteittai-

sesti, muutaman terssi-intervallin kera duurissa liikkuva melodia on helppo laulaa.576

                                                          
575 Vrt. SwP 1886, nro 383.  Kotimaa-lehdessä (21.5.1937) K. E. Kares selvittää: ”Mä silmän’ luon ylös” veisat- 
      taessa ei oteta huomioon heittomerkkiä – eihän katsota vain yhdestä silmästä.  Siksi parempi ”Mä silmät  
      luon” (ruotsinkielisessä yksikkö: Jag lyfter ögat mot himmelen Och knäpper  ihop mina händer).  
      Vk-komiteassa 1930−1938 pohdittiin myös 1. säkeistön ’hartain mielin’ -käsitettä: entinen ’sydämestäni’  
      olisi ollut lapsentajuisempi; samoin 4. säkeistön muutos ’jo syntymästäni suotu’ oli opillinen, ei lapsentajui- 
       nen.”  Ks. lisää liitteen 3 esimerkki 3. 
576 Muut tiedot luvussa 4.2. 
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478  Oi Jumala, et hylkää pientä lasta 

           

               2. Sä tähän maailmaan mun olet luonut, Ruumiin ja sielun, kaikki olet suonut. 
            Jo kasteessa sä minut puhdistit, Sun omaks lapseksesi omistit. 

             3. Suo, että tahtoas mä noudattaisin, Sun sanaas pyhää aina rakastaisin. 
            En tietäni voi itse ohjata, Siis minua, oi Isä, johdata. 

            4. Suo hyvää oppia mun haluisasti, Sun mieltäs noutaa aina mieluisasti. 
           Suo, että tunnossasi kasvaisin Ja tietäs nuorena jo kulkisin. 

            5. Sä annoit mulle rakkaat vanhempani, Ne hyvään, oikeaan on johtajani. 
           Mun anna heitä aina rakastaa Ja kunniaa myös heille osoittaa. 

            6. Suo, ettei seura paha vietteleisi, Sun luota s, Herra, pois mua harhaan veisi. 
           Mua suojaa aina armos kädellä, Niin että kartan synnin myrkkyä. 

            7. Mun elää anna kunniakses aina, Jo lapsena sun pelkos mieleen paina. 
           Mun täällä anna kasvaa armossas Ja kasvos nähdä kerran taivaassas. 

Virsi on vanhin suomenkielinen lastenvirsi (1824).  Edellisen virsikirjan (1886) version seit-

semäs säkeistö pudotettiin nyt pois.  Katsottiin, että ajatus vanhuudesta oli kaunis, mutta ei 

lapsentajuinen.577  Virressä on kuitenkin säilynyt valistusajan johdonmukaisesti etenevä ope-

tussävy.  Jokainen säkeistö on oma kokonaisuutensa.  Virren mukana lapsi varttuu nuoreksi ja 

lopulta aikuiseksi.  Virsi olisi sisältönsä ja kielikuviensa puolesta voinut olla kouluvirsissäkin.  

Käännöksen runokieli loppusointuineen on sujuvaa ja ymmärrettävää mutta vanhahtavaa.  

Kokonaisuutena virsi edustaa virsikirjakomitean suosimaa kaksoisluonnetta: virren tulee olla 

rukousta mutta myös opetusta ja julistusta.  Tämän virren mukaan ottamisella haluttiin tallen-

taa vanhaa virsiperinnettä.578

                                                          
577 TMA / KKA / Vk-ehdotus 1937, 275−277.  
578 Voipio 1940, 231; Ks. myös Vermasvuori 1952, 104─106. 
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Tätä tekstiä on laulettu lähes koko ajan samalla sävelmällä. Yli oktaavin kipuava melodia 

liikkuu doorisen kirkkosävellajin ja mollin välillä.579  Sävelmä on raskasta laulettavaa ja so-

veltuu vasta vanhemmille lapsille. 

479  Ystävä sä lapsien 

                                2. Ota, Jeesus rakkahin, Suojaas koti kallehin, 
                              Siunaa äitiä ja isää, Heille elinpäivää lisää, 
                              Ystävä sä lapsien, Pientäs auta holhoten. 

                                3. Pidä meitä turvissas, Jeesus, armohelmassas, 
                              Suojaas sulje isänmaamme, Sulta kaiken lahjaks saamme. 
                              Johda, Jeesus rakkahin, Meidät taivaan kotihin. 

Virren ensimmäisen säkeistön pohjana pidetään vanhaa ruotsalaista rukousta Gud, som hafver 

barnen kär.  Lisäsäkeistöt ovat ruotsalaisen Siri Dahlquistin kirjoittamat.580  Pohjanpää 

muokkasi vielä 1. ja 2. säkeistön suomennoksia.  Kolmannen säkeistön oli komitea muotoillut 

virsikirjaehdotukseen 1937.  Siri Dahlquistin ajatuksia ei virrestä enää löydy, vaikka sitä oli 

toivottu.581  Hänen runonsa Jumala-keskeisyys on hävinnyt; nyt rukoillaan Jeesusta, lasten 

ystävää.  Rukouksen piiriin suljetaan koko perheväki ja kolmannessa säkeistössä vielä isän-

maa, mikä näkökulma esiintyy nyt ensimmäisen kerran lasten- ja koululaisten virsissä.  

                                                          
579 Muut tiedot ovat luvussa 4.2. 
580 Aikaisemmat tiedot ovat luvuissa 1.5, 3.2.4 ja 5.3; Ks. ruotsinkieliset säkeistöt liitteen 3 esimerkissä 4. 
581 TMA / KKA / Vk-ehdotus 1937, 275−277.   
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Ensimmäiseksi sävelmävaihtoehdoksi suositeltiin nyt Ivar Widéenin582 (1871─1951) sävel-

mää vuodelta 1919. Se oli ollut jo Pkl:ssa 1931.  Lisävihkoehdotuksen toisintosävelmä pysyi 

toisena vaihtoehtona.    

                     

Molemmat sävelmät ovat mollissa ja tasatahtisia.  Widéenin melodia lähtee liikkeelle alaspäi-

sellä kvartilla ja nousee sitten asteittain perussävelestä kvinttiin.  Desimin alueella, lähinnä 

tersseissä ja asteittain liikkuva melodia on vaikeahko mutta melankolisuudestaan huolimatta 

sujuvaa laulettavaa.  Sen ABA-muoto helpottaa oppimista.  Toinen sävelmä on samantyyli-

nen, mutta sisältää kuitenkin enemmän kvartti−terssi−sekunttikulkuja ja on siten hieman ka-

rumpi.583

480 Käyn, Jeesus, kasvois etehen 

                                                          
582 Ivar Widéen oli monipuolinen ruotsalainen muusikko. Hän toimi mm. musiikinopettajana ja tuomiokirkon 
      urkurina Skarassa.  Hän oli Ruotsin koraalikirjaa valmistelleessa komiteassa 1916─1919 ja vuoden 1921  
      virsikirjan lisäystä valmistelleessa komiteassa. Widéenin kansallisromanttisista sävellyksistä tunnetaan par- 
      haiten kuoro- ja yksinlaulut. Hänen sävelmäänsä sanoitettiin Keski-Suomen kotiseutulaulu (san.  M. Korpi- 
      lahti). Lempiäinen et alii 1988, 368. Muut tiedot ovat luvussa 5.3; Ks. liitteen 3 esimerkki 4. 
583 I. Krohn oli arvioinut virren 479 a-sävelmän ”vajavailmeiseksi”.  Hänen mielestään iskualoissa puuttui  
     johdonmukaisuus ja siksi se oli epäsopiva lasten laulettavaksi. Uusi Suomi 14.11.1939.  Kirkolliskokouksen   
     seurakunnilta pyytämissä lausunnoissa (1941−1943) Hinnerjoen seurakunnassa epäiltiin, ettei 479 miellyttäisi  
     lapsia, ei myöskään 483. Tyrvään seurakunnassa toivottiin nimenomaan 479a-sävelmän käyttöä ”lapsenomai- 
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                                    2.  Sä siunaa isää, äitiä, Myös siskoja ja veljiä, 
                                   Mun kotiani kallista Ja rakkaitani kaikkia. 

                                    3.  Mua saata sanaas oppimaan Ja totuuttasi tuntemaan, 
                                   niin että sinun omanas Mä seuraisin sun tahtoas. 

                                    4. Ja viimein meidät autuuteen Vie täältä eloon iäiseen, 
                                  Suo meidän taivaan kodissa Sun kiitostasi veisata. 

Simo Korpelan runo on supistettu neljään säkeistöön, ja sen runokieltä on muokattu huomat-

tavasti.  Nyt virren lyhyet säkeet loppusointuineen ja tuttuine kielikuvineen sopivat pienillekin 

lapsille.  Laulamista helpottaa tuttu sävelmä, joka säilytettiin enää kolmessa muussa tekstissä, 

joista siis kaksi on lastenvirttä.584  Sävelmä kulkee eteenpäin melko asteittain oktaavin alueel-

la ja on siten helppo laulaa

481  Rakas Jeesus, taivaastas 

             2. Vanhempia rakkaita, Jeesus, tue, kanna, Lahjojasi runsaita Aina heille anna. 
                 Koti kallis varjele, Pidä turvissasi, Isänmaata suojele Siunauksellasi. 

Teksti muistuttaa enää hyvin vähän Achreniuksen alkuperäistä.585  Tähän valitut säkeistöt on 

muokattu lisävihkoehdotuksen 3. ja 4. säkeistöstä.  Näin ollen sanoitus ei tuo mitään uutta 

lastenvirsiin.  Armon anelu on muistumaa vanhoista tekstimuodoista, sitä vastoin isänmaa-

ajatusta ei aikaisemmin ollut.   

                                                                                                                                                                                    
     sempana”. TMA / KKA / Seurakuntien antamat lausunnot 1941─1943. 
584 Muut virret ovat 332, 482 ja 508. Ks. luku 5.3; Raamatullista kuvaa ”taivaan kodista” pidettiin onnistuneena. 
     Pohjanpää 1948, 223.  
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Sävelmä on säilynyt samana.  Tasatahtisuus, lyhyet säkeet ja melko asteittainen sävelkulku 

vievät tätä mollisävelmää sujuvasti eteenpäin.586   

482  Oi Jeesus, ota sylihis 

                                  2. On sulla hyvät enkelit Ja pyhät taivaan temppelit. 
                                       Suo meille täällä suojasi Ja kirkas kruunu luonasi. 

                                 3. Oi, hoida meitä sylissäs Ja kanna aina käsissäs. 
                               Me emme ilman sinua Voi taivaan riemuun saapua.  

Komitea muokkasi vielä tätä Väinö Malmivaaran tekstiä.  Esimerkiksi toisen säkeistön vii-

meinen säe kuului: Ja kirkas maja luonasi.  Kolmannen säkeistön muoto oli: 

                        3.  Oi, älä meitä unhota, Ja helmastasi pudota! 
                                 Me emme ilman sinua Voi taivaan saliin saapua.

Malmivaaran runo lähestyy lapsia selkeällä kielellä ja on lyhyine säkeineen pienille lapsille 

sopiva.  Ensimmäinen säkeistö tuo tähän päivään Raamatun kuvauksen Jeesuksesta lasten 

ystävänä (Matt. 19: 13−15, Luuk.18: 15−17).  Toisessa ja kolmannessa säkeistössä muistute-

taan lapsia ajallisen elämämme tarkoituksesta: kilvoittelusta kohti taivasta.  Enkeleistä puhu-

taan lapsille nyt ensimmäisen kerran. 

Vanha tuttu sävelmä (sama kuin 480) tekee virrestä helpon laulaa.  Tosin koraalivaliokunta 

antoi sen vaihtoehdoksi virren 32 a-sävelmän.587

       

                                                                                                                                                                                    
585 Vrt. luvut 4.1 ja 5.2. 
586 Aikaisemmat tiedot sävelmästä ovat luvussa 4.1 ja 5.3; Vrt. säv. Vk 1986, nro 175. Lempiäinen et alii 1988, 
     140. 
587 TMA  / KKA / Koraalikomitea 1938─1943.  Virrestä lisää sivulla 217. 
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483  Jeesus, lasten auttaja 

                       2. Rukoilen mä sinua, Auta, Isä, minua, 
                     Lasta pientä, avutonta, jolla vaaraa ompi monta. Turvaa turvatonta. 

                       3. Sun on kätes väkevä, Silmäs kaikkinäkevä. 
                     Kätes, Isä, mulle anna, Sinuun suo mun toivo panna, Taivaasehen kanna. 

                       4. Siellä sitten näen sun, Vapahtajan siunatun, 
                     Kiitän enkelien kanssa Taivaan Isää armostansa, Rakkaudestansa. 

Ensimmäisen säkeistön pohjana on sama ruotsinkielinen rukous kuin virressä Ystävä sä lapsi-

en.  Sen suomensi uudelleen E. Talvio E. Newmanin kirjaan Pikku Poikani 1936.  Aarne Kai-

tila (1886−1965)588 oli runoillut 1937 samaan sävyyn kolme säkeistöä, joita komitea vielä 

muokkasi.589  Runo ilmestyi myös Herättäjä-lehdessä 15/1938.  Siinä toinen säkeistö oli vielä 

muodossa: 

                             2. Siksi pyydän Sinulta: Ethän kiellä minulta  
                                Rakkauttas rajatonta; vaaroja on monta, monta.

Sanat tukevat pienen lapsen harrasta rukousta. Ne ilmentävät lastenkirjallisuudessa ja kristilli-

sessä kasvatuksessa teroitettua käsiteparia: suuri, väkevä Jumala ja pieni, heikko lapsi.  Tä-

mänkin virren sanoma nousee kohti taivasta.  Säkeistö muodostuu viidestä lyhyestä säkeestä, 

joihin runoilija on kuitenkin löytänyt sopivat loppusoinnut. 

Armas Maasalo sävelsi runon virsikirjaehdotuksen nuottiliitteeseen 1937.  Se on siis ainoa 

aivan uusi sävelmä.  Se alkaa duurikolmisoinnun terssistä, polveilee kvintti ─ kvartti − terssi-

                                                          
588 Aarne Kaitila (1886−1965) toimi mm. Vehkalahden kirkkoherrana. Lempiäinen et alii 1988, 25.Hänen  
     runojaan on julkaistu mm. Mirjami Lähteenkorvan toimittamassa hengellisessä runokokoelmassa  
     Kimalteleva tomu 1947. 
589 Lempiäinen et alii 1988, 178. 
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kuluissa oktaavin alueella ja päättyy turvallisesti perussäveleeseen.  Melodia on luonteva 

pienten lastenkin laulettavaksi. 

484  Mun lasna ollessani 

                     2. En unhottaa mä saata, En muistamasta laata Mä heidän neuvojaan: 
                 ”Ei Herra sitä heitä, Ken käskyjensä teitä Vaeltaa Herra turvanaan”. 

                     3. Sä heikkoudessani Ain ole turvanani Ja holhoo minua. 
                   En muuhun turvaan luota, Ei apua se tuota, Mua älä, Herra, unhota. 

                     4. Sä tiedät tarpeheni Ja tunnet puutteheni, Myös olet laupias. 
                  En epäile siis sitä, Ettet sä täytä niitä Sun runsahilla lahjoillas. 

                    5. Minua orpolasta, Ain auta, nyt ja vasta Tääll’ eläessäni. 
                   Suo nähdä taivahassa, Ilossa ihanassa, Taas isäni ja äitini. 

Tämän virren käännöksiä oli muokattu jo yli 100 vuoden ajan (Vk-ehd.1836).  Neljäs säkeistö 

kelpasi vuoden 1886 virsikirjan muodossa.  Nyt valiokunta muodosteli 1., 3. ja 5. säkeistön, 

tarkastajakunta taas 2. säkeistön.  Suomennoksesta on karsiutunut ajatus, että lapsi saisi hyvät 

kasvatusvanhemmat, ja voisi ”elää heille mieluisena”.  Alkusanoilla Mun lasna ollessani var-

hennettiin veisaajan ikää nuoresta lapseksi.590  Virsi on lähinnä orvoksi jääneen lapsen henki-

lökohtaista rukousta. 

Virren sävelmä vaihdettiin.  Se on toisinto Lapualta591 eikä esiinny missään muussa virressä.  

Duurissa alkava melodia moduloi molliin. Se polveilee oktaavin alueella ja on näin vaikeahko 

                                                          
590 Muut tiedot ovat luvussa 4.2. 
591 Toisinnot SKS. I, nro 30 a, b ja c. Sävelmä lienee muotoutunut lähinnä Lapualla muistiinmerkitystä  
      toisinnosta 30b.  Ks. Arppe 1976, 161, 158, 190. 



218

lapsen laulettavaksi. Virttä suositeltiin laulettavaksi myös virren 249 sävelmällä, joka oli ollut 

Vk:ssa 1886 nro 412 a-vaihtoehtona. 

32  Lasten jouluvirsi 

Lisävihkoehdotuksesta otettiin mukaan vielä Lasten jouluvirsi nro 32 (Tulemme, Jeesus, pie-

noises). 

   2. Me luokses käymme kiittäen, Sun etees maahan langeten. 
       Sä ota meidät omikses, Sun sisarikses, veljikses. 

  3. Ah Jeesus, taivaan valtias, Sä luovuit kirkkaudestas, 
      Sait osakses sä oljet vain, Ja piikit orjantappurain. 

  4. Ah Jeesus, lasten ystävä, Sä johda meitä pieniä. 
     Ja pidä meitä uskossa, Toivossa, rakkaudessa. 

  5. Suo, ettei meiltä maailma Sais riistää kasteen armoa, 
     Vaan että pienet lampahas Sun säilyis paimenhoidossas. 

  6. Nyt seimes luona veisaamme, Ja sulta, Jeesus, pyydämme: 
      Suo kerran meidän, lapsien, Sua kiittää eessä istuimen. 

Tanskalaisen H. A. Brorsonin virsi vie lapset Pyhälle maalle Jeesuksen seimen äärelle.  Melko 

harvoin lasten joululauluissa puhutaan Jeesuksen pelastustyöstä.  Tässä ajatukset viedään jo 

pitkäperjantain tapahtumiin kasteen liittoa unohtamatta.  Lyhyet, herttaiset säkeet tulivat vielä 

laulullisemmiksi, kun komitea vaihtoi Heikki Klemetin muotoileman kansansävelmän tilalle
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sävelmän, joka oli ilmestynyt kuusisäkeistöisenä suomennoksena Maasalon Vesperalessa.  Se 

hyväksyttiin ensimmäiseksi vaihtoehdoksi.592  

Toiseksi vaihtoehdoksi haluttiin sävelmä runoilijan kotimaasta Tanskasta.  Se on esiintynyt 

Bielefeldtin koraalikirjassa ja on mahdollisesti J. A. P. Schulzin käsialaa vuodelta 1786.593

Sävelmävaihtoehdot ovat aivan eriluonteiset.  Maasalon kolmijakoinen, noonin alueella kol-

misointupohjaisessa mollisävellajissa liikkuva melodia on sujuva huolimatta intervallihypyis-

tään.  Myös toinen, tasatahtinen duurisävelmä on helppo laulaa, vaikka se hyppelee oktaavin 

alueella.  Se on hyvin lastenlaulunomainen mutta lienee jäänyt käyttämättömäksi.594  

6.2.3  Yhteenveto lasten- ja koululaisten virsistä 

Virsikirjan linja oli haluttu säilyttää kasvattavana ja opettavana.  Komiteoissa istui vanhoja, 

kokeneita teologeja ja runoilijoita.  Edelliset virsikirjat sekä herätysliikkeitten laulukirjat oli-

vat painolastina heidän työskentelyssään.  Virsikirjan varsinaisten laulattajien, kanttorien, 

asiantuntemusta ja kokemusta kuunneltiin vähän.  Kirkossa tultiin siis veisaamaan edelleen 

virsiä, joiksi ei vielä kelpuutettu jo vuosikymmeniä lasten ja koululaisten kanssa laulettuja 

muita hengellisiä lauluja.  Piispainkokouksen asettaman virsikirjaehdotuksen tarkastajakun-

                                                          
592 Armas Maasalon sävelmä oli ilmestynyt A. Lehtosen toimittamassa Vesperalessa 1925 3/8-tahtilajissa. Nyt
     tahtilajksi merkittiin 3/4.  Vrt. Vk 1986, nro 32. Lempiäinen et alii 1988, 120.   
593 Lempiäinen & Haapalainen 1971, 84 (virren 32 b-sävelmä); Vrt. säv. Pajamo 1982, 130. 
594 Heikki Klemetin arvio virrestä: ”Brorsonin virsi, on hempeästi runoiltu, heikonlaisesti käännetty ja samansuh- 
     teisesti sävelletty (Maasalo).” Klemetti 1937, 7; Viipurin tuomiokirkkoseurakunnan lausunnossa taas pidettiin 
     virttä erittäin hyvänä, sillä ”sen sanakuvat pysähdyttävät varmaan lapsen ihmettelevän sielun lähelle lasten  
     ystävää ja Hyvää paimenta”. TMA / KKA / Lausuntoja virsikirjasta ja nuottiliitteestä 1938.   
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nan lausunnossa kaivattiin vielä esim. lauluja Levolle lasken, Luojani, Mä olen niin pienoinen 

ja Tule Jeesuksen luo.595

Osastoissa koulu ja lapsuus on yhteensä 13 virsitekstiä ja 13 sävelmää.  Runotekstien kirjoit-

tajat ovat vanhoja miehiä, pappeja ja kirjailijoita, lukuun ottamatta yhtä naista, Siri Dahlquis-

tia.  Uudet virret on runoiltu ytimekkään lyhytsäkeisiksi.  Koko virsikirjan sanastosta lasten 

kannalta voidaan havaita, että Raamatun kielikuvat ovat säilyneet.  Kristilliset kasvatusihan-

teet säilyivät lasten ja koululaisten virsissä.  Virret ohjaavat lapsia nöyryyteen, kiitollisuuteen 

sekä kodin ja vanhempien kunnioittamiseen.  Samalla kun korostetaan Jumalan antamaa tur-

vaa ja apua, muistutetaan myös Sanan kuulemisen ja noudattamisen tärkeydestä.  Armon 

anomisesta ja anteeksiantamuksesta puhutaan vain muutamassa virressä.  Uskonelämän hoi-

tamista ja Jumalan tahdon noudattamista painotetaan virsissä 474, 475, 476, 478 ja 480.  Niis-

sä ei kuitenkaan puhuta uskon kilvoituksesta, herätyksestä eikä armonikävästä samassa hen-

gessä kuin vielä pyhäkoulun laulukirjoissa.  Lähes jokainen virsi päättyy viittaukseen ian-

kaikkisesta elämästä ja taivaasta.  Kaikki virret siis käsittelivät samoja aiheita.  Virsissä ei 

esiinny luonnosta, linnuista eikä muistakaan lapsen elämänpiiriin liittyvistä eläimistä kertovia 

tekstejä.  Näin sitä laajaa lauluvalikoimaa, jota kansa- ja pyhäkoulussa oli kehitelty 60 vuoden 

aikana, ei katsottu vielä voitavan käyttää kirkossa lasten hengelliseksi rakennukseksi.   

Lasten ja koululaisten virsien yleisilme on rukousta.  Yleisimmin rukous on minä-muodossa 

(seitsemän virttä), yhteisessä me-muodossa on viisi virttä ja yhdessä virressä henkilökohtai-

nen rukous vaihtuu koskemaan meitä kaikkia.  Rukouksessa pyydetään turvaa ja siunausta 

niin lapselle kuin hänen vanhemmilleen sekä muulle kotiväelle.  Jumalan tehtävänä pidetään-

kin suojelua.  Jumalasta käytetään nimitystä Isä, Taivaan Isä, mutta harvemmin Herra.  Jee-

suksesta käytetään vain kerran nimitystä Vapahtaja.  Muuten häntä luonnehditaan sanoilla 

rakas, rakkahin ja lasten auttaja.  Synti-sana esiintyy vain kerran, kuolemaa ei mainita lain-

kaan.  Taivaasta, Isän kodista, puhutaan yleensä viimeisessä säkeistössä.  Taivaan iloon, iäi-

seen eloon, rukoillaan Jumalan johdatusta.  Taivaaseen pääsystä annetaan luottavainen kuva.  

Enkeleillä näyttää olevan merkitystä vasta kuoleman jälkeen taivaassa Jumalan luona.  

                                                          
595 TMA / KKA / Tarkastajakunnan lausunto 1938, 22−23. 
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Virsien sävelmistä seitsemän on duurissa ja kuusi mollissa.  Kaksi sävelmää on 1900-luvulta 

ja loput ovat 1500─1700 -lukujen vanhoja koraaleja.  Suomalaisia toisintoja on viisi.  Vain 

Maasalon ja Widéenin sävelmät ovat uudempia.  Tahtilaji on yleensä tasajakoinen paitsi kah-

dessa, joissa se on 3/4 ja 5/4.  Melodiat kaartuvat enimmäkseen oktaavin alueella.  Niissä on 

jo monia lasten laulettaviksi sopivia (esim. nrot 472, 475, 477, 479, 480 = 482 ja 483).  Melo-

dian asteittainen kulku, pienet intervallihypyt sekä suppeahko sävelala luonnistuvat lapsilta-

kin.  Kaikissa sävelmissä on säilytetty perinteinen luterilaisen koraalin luonne: rauhallisesti 

neljäsosa- ja puolinuotein etenevä linja.  Näin ollen ei voida puhua erityisistä lastenvirsisävel-

mistä, sillä samoja, helpohkoja intervallikulkuja esiintyy virsikirjan muissakin virsissä.  Mo-

nissa lausunnoissa korostettiinkin sitä, etteivät lapset tarvitse omia virsiä, vaan heidän on hyvä 

oppia jo lapsena kaikki tarvitsemansa virret ja myös niiden sävelmät.  Virsikirja on koko seu-

rakunnan kaikkien ikäluokkien yhteinen kirja. 

Sananjulistuksessa on aina etsitty keinoja tuoda Jumalan sanaa arkielämän keskelle.  Se on 

ongelmana myös virsissä. ”Leikki on lapsen työtä” ─ sanotaan.  Kouluvirsissä on löydetty 

läheisyyttä lapsen arkielämään: koulussa hankittu tieto kasvattaa elämää varten.  Lastenvirsis-

sä vanhemmat ja koti ympäröivät lasta turvallisena, rakastavana ja huolehtivana.  Vanhempi-

en kunnioitusta, kiitollisuutta ja terveitä elämäntapoja teroitetaan.  

Kirkkokäsikirjassa on vuodesta 1933 lähtien edellytetty pidettäviksi erityisiä lasten, koululais-

ten ja nuorten jumalanpalveluksia.  Lasten ja koululaisten virret soveltuivat nyt tähän tarkoi-

tukseen.596  

6.2.4  Pohdintaa koululaisille suositelluista virsistä virsikirjan muissa osastoissa 

Piispa Aleksi Lehtonen toteaa artikkelissaan Kotimaa-lehdessä 1939: 

Uusi virsikirja on otettava käytäntöön kirkoissa, kodeissa ja kouluissa. Juuri koulujen kannalta 
sisällöltään rikastutettu ja muodoltaan parannettu uusi virsikirja on suuri edistysaskel. Ei tule 
olemaan entistä kiusallista ristiriitaa virsikirjan kieliasun ja nykyaikaisen suomenkielen välillä.  
Samalla on virsikirjan sisältö siinä määrin rikastunut, että siitä löytää tarpeeksi nuorisolle ja lap-
sille erittäin hyvin sopivia virsiä.  Niitä on virsikirjan kaikissa osastoissa.  Mutta sitä paitsi on 

                                                          
596 Voipio 1940, 230. 
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uudessa virsikirjassa useita kauniita kouluvirsiä sekä lasten ja nuorten erikoisvirsiä.  Uusi virsi-
kirja tulee olemaan erinomainen uskonnonopetuksen väline.597

Virsikirjan muissa osastoissa on paljon virsiä, joita jo monien vuosikymmenien ajan oli lau-

lettu kouluissa Pkl:sta tai HLV-kokoelmasta.  Komitea kävi läpi koko virsikirjan ja merkitsi 

tähdellä ne säkeistöt, jotka olivat sopivia koulussa laulettaviksi.  Suositeltavia virsiä oli 53 % 

virsikirjan kokonaismäärästä. Virsikirjan käyttö ja virsien valinta oli opettajan harkinnassa.  

Komitean virsisuosituksia oli lähes kaikista osastoista.  Ne antavat runon muodossa vahvan 

dogmaattisen tuen uskonnonopetukselle.  Näyttää siltä, että sävelmiin ei kiinnitetty huomiota, 

vain tekstin sisältö oli tärkeä.  Koululaisten toivottiin laulavan vanhoja perinteisiä virsiä huo-

limatta pitkistä ja vaikeista sävelmistä (esim. 19, 20, 47, 394).  Komitea suosi myös vanhaa 

opetusmenetelmää: samalla sävelmällä laulettiin monta eri tekstiä.  Tutuimmat sävelmät oli-

vat Kristus, valo valkeuden (530 = 36, 627), Oi Kristus, kirkas aamunkoi (538 = 312, 392, 

518), Sun haltuus, rakas Isäni (332 = 480, 482, 508) ja ”Lutherin virtenä” tunnettu Sun sa-

naas suojaa, Jumala (175 = 33, 515, 525). 

Eniten suositusmerkintöjä oli kiitos-, aamu- ja ehtoovirsissä.  Virsikirjaa käytettiin edelleen 

koulujen aamuhartauksien ja uskontotuntien laulukirjana.  Koulun aamuhartaudessa kiitettiin 

päivän valkenemisesta ja Jumalan varjeluksesta yön aikana.  Koulun päättyessä rukoiltiin en-

kelien suojelusta ja rauhallista unta.  Koulupäivän päätöshartaudet jäivät pois.  Tähän osas-

toon uusina virsinä tulivat Tule kanssani, Herra Jeesus (nro 516, Maasalon ja Klemetin sä-

velmävaihtoehdot) ja Lina Sandellin kirjoittama Mua siipeis suojaan kätke (nro 552).598

Kertomusaiheiset laulut auttavat lapsia eläytymään kirkkovuoden juhliin ja syventävät uskon-

nollisen aihepiirin käsittelyä.  Koulu- ja pyhäkoululaulukirjoissa niitä oli paljon, mutta lasten- 

ja koululaisten virsiin niistä ei hyväksytty yhtään.  Ainoa uusi kertovaa ainesta sisältävä virsi 

on jouluvirsi Tulemme, Jeesus, pienoises (nro 32).  Vaikka Voglerin Hoosianna-hymni on 

ambitukseltaan laaja, se juhlavuudessaan on kuulunut koulujen adventtihartauksiin.  Virsikir-

jaan sitä ei vielä hyväksytty, mutta se lisättiin koraalikirjaan.   

                                                          
597 Kotimaa 16.6.1939. 
598 Sävelmänä on toisinto Noormarkusta. Lempiäinen & Haapalainen 1971, 84 (Vk 1938, nro 43); HLV:ssä 1900  
      ja 1938  on ruotsalainen kansansävelmä; Ks. Vk 1986, nro 552. Lempiäinen et alii 1988, 184. 
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Koululaisille merkityissä virsissä olivat lähes kaikki evankeliumi- ja psalmiteksteihin pohjau-

tuvat virret, mutta varsinaisissa lastenvirsissä psalmeihin viitataan vain muutamassa säkeis-

tössä.  Evankeliumitekstin paimen─lammas-aiheinen virsi Kaitse, Jeesus, paimen hyvä oli 

sijoitettu nuorten osastoon (nro 487).  Jeesuksen kärsimyshistoriaa käsittelevissä virsissä  

kuvataan Kristuksen tuskaa ristillä ja korostetaan ihmisen syyllisyyttä hänen kuolemaansa 

ehkä väkevämmin kuin uskonnonkirjan sivuilla.  Pääsiäisen riemusta oli vain muutama suosi-

tus.  Ylösnousemusaihettahan esiintyy myös kuoleman ja viimeisten tapahtumien yhteydessä; 

päättyyhän lähes jokainen virsi, myös lastenvirsi, taivasnäkymiin ja ylösnousemustoivoon. 

Ympäristöoppi luonnon tarkkailuineen on ollut koulussa oppiaineena.  Kiitosvirsissä on aina 

ollut luonnosta kertovia, psalmeihin pohjautuvia virsiä.  Vuoden 1886 virsikirjassa olivat 

osastot ”Suwiwirsi, Maan hedelmästä ja Suuren kuiwuuden ja märkyyden aikana”.  Koulu- ja 

pyhäkoululauluissa oli ollut paljon vuodenaikojen vaihteluihin sepitettyjä lauluja.  Niistä ei  

kelpuutettu kuin Jumalan luomistyötä ylistävä, myös kuorolauluna tunnetuksi tullut ”Sibeli-

uksen virsi” Soi kunniaksi Luojan (560).  Osastossa Suvi ja vuodentulo on vain viisi virttä 

(557─561), joista neljä vanhaa.  Jo vuoden 1701 virsikirjasta lähtien on Suvivirsi Jo joutui 

armas aika (557) ollut suosittu koulussa, koska se liittyy myönteiseen hetkeen kesäloman 

alkaessa.  Se on lisännyt myös turvallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusta.  Virren kolme 

ensimmäistä säkeistöä ihastelevat Jumalan luomistyötä ympärillämme ensimmäisen uskon-

kappaleen hengessä.  Neljännen säkeistön rukoussävy sivuaa toista uskonkappaletta.  Viides 

ja kuudes säkeistö ovat jääneet vieraammiksi. 

Uskonnollinen kasvatus on tähdentänyt koko elämän kestävää kilvoittelua. Jo pyhäkoulussa 

siitä muistutettiin, nyt virsikirjaan otetuissa virsissä Jeesus, johdata tiemme kulkua (324) ja 

Joutukaa, sielut, on aikamme kallis (325).   
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6.3  Johtopäätös 

Virsikirjaa valmisteltiin aikana, jolloin valtiollinen, yhteiskunnallinen ja kirkollinen elämä 

Suomessa eli muutosten aikaa.  Itsenäistynyt valtio uudisti myös kouluelämää.  Mikael Soini-

sen johtaman komitean työ Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma oli valmistunut 1925.  

Sen mukaan opetuksen hallitsevana periaatteena tuli olla lapsikeskeisyys ja lapsen aktiivisuu-

den ohjaaminen.  Tietovaltaisesta opettajakeskeisyydestä pyrittiin eroon.  1930-luvulla ope-

tussuunnitelmissa painotettiin askartelun, käsityön, laulun ja leikin virkistävää vaikutusta kou-

lupäivään.  ”Suomen alakansakoulun isä” Aukusti Salo (1887−1951) tähdensi lukemista las-

ten omatoimisuuden ja kielen kehityksen edistäjänä.  Niinpä lukukirjojen sisältöön kiinnitet-

tiin nyt huomiota: Topeliuksen opettavaisten kertomusten rinnalle haluttiin saada kaunokirjal-

lisia kertomuksia mm. Arvid Lydeckeniltä, Ilmari Kiannolta, Otto Manniselta, Alli Nissiseltä, 

Laura Harmajalta ja Maria Jotunilta.  Uskonnollinen asia-aines pyrittiin pitämään kokonais-

opetuksessa omana erillisenä teemanaan, mutta aapisissa oli siihen liittyviä eettissisältöisiä 

kertomuksia ja rukouksia.  Kymmenen käskyä heijastuivat edelleen kirjoitusten taustalla. 

Niistä erityisesti neljäs (Kunnioita isääsi ja äitiäsi), viides (Älä tapa), seitsemäs (Älä varasta) 

ja yhdeksäs käsky (Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi) olivat tavallisia aiheita.599  

Mutta varsinaisen hengellisen aineksen väheneminen huolestutti ja sai aikaan vielä muutamia 

katekismukseen pohjautuvia aapisia: R. Sarasteen Kristillisen Kodin Aapinen (1908) ja Väinö 

Havaksen Kristityn kodin Aapinen (1930).600   

Sekä aapisten että lukukirjojen kertomuksia ja kuvitusta olivat hallinneet maalaiselämän ku-

vaukset.  Nyt alkoi näkyä jo kuvauksia kaupungista ja teollistuvasta ympäristöstä.  Lapset 

liikkuivat kaupassa ja liikenteessä.  Vieraat maat ja kansat tulivat tutuiksi.  Isänmaallisuus 

kuitenkin säilytti voimansa uusien aatteiden rinnalla.601

Koulun ulkopuolella julkaistu lastenkirjallisuus ja -lehdet uudistuivat myös 1900-luvun alku-

puolella.  Anni Swanin äidillisen holhoava kertojanote hallitsi vuosikymmeniä hänen satujaan 

ja kertomuksiaan, joissa monissa näyttämönä oli 1900-luvun alun Helsinki.  Realistiset ker-

tomukset sekä vanhanaikaiset ihme- ja seikkailusadut tulivat mm. Lilli Porthanin, Laura Soin-

                                                          
599 Laine 2002, 80─81. 
600 Kotkaheimo 1989, 276−283. 
601 Laine 2002, et passim. 
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teen ja Aili Somersalon tuotantoon.  Arvid Lydecken, Jalmari Finne ja A. E. Ingman karistivat 

poikakirjoillaan entistä sentimentaalisuutta ja moralisointia.  Ulkomailta tulvi lastenkirjalli-

suuteen uusia ihanteita, mm. L. M. Alcottin Pikku naisia, L. M. Montgomeryn Anna-sarja ja 

J. R. R. Tolkienin Taru sormusten herrasta.  Kirjallisuuden merkitystä lukemisharrastuksen 

herättäjänä ja kansalaistunnon kasvattajana, varsinkin kansalaissodan jälkeisinä vuosina, pi-

dettiin lapsille tärkeänä.  Kirjallinen ja suomenkielinen ilmaisu oli rikastunut.602  

Virsikirjakomitea työskenteli myös aikana, jolloin pyhäkoulutoiminta etsi uusia työmuotoja.  

Pyhäkoululehdessä, joka oli pyhäkoulunopettajien ainoa ammattilehti, annettiin herätteitä ja 

rohkaisua opettajille. Lehdessä julkaistiin lasten sielunelämää ja ajatusmaailmaa valaisevia 

artikkeleita, jotta osattaisiin elävöittää pyhäkoulutuntien Raamatun selityksen opetusta.  

Enimmäkseen lehdet sisälsivät opettavaisia ja hurskaita kertomuksia hellyttävine kuvineen, 

mutta runoja näkyi vähän.  Virsikannelta suositeltiin laulun parantamiseksi.  Pyhäkouluope-

tuksen päämääränä oli ”Hyvän paimenen helmaan johdattaminen”; sitä kuvasti Lasten Pyhä-

koululehden kansikuvan aihe.603

                      
                        

Virsikirjakomitea työskenteli aikana, jolloin 1800-lopulla kehitellyt kasvatusihanteet ja -

tavoitteet olivat vielä arvossaan niin koulussa kuin kirkossa.  Lastenkirjallisuuden kehitys ja 

runsaus, kansainvälistyminen ja kaupungistuminen toivat koululaulukirjoihinkin uutta aineis-

toa.  Sitä vastoin pyhäkoululaulukirjojen sisältö ja sanoma pysyivät melko samanlaisina.  To-

sin laulujen uusilla suomennoksilla pyrittiin siihen, että lapset kunakin aikana ymmärtäisivät 

                                                          
602 Kurki-Suonio S. 1966, 17−24. 
603 Pkl 1930−1940, et passim. 
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laulujen kautta kristillisen uskon sanoman yhä selkeämmin.  Muuten laulujen runokieli muut-

tui hitaanlaisesti. 

Virsikirjakomitea ei kuitenkaan näyttänyt kiinnittäneen huomiota siihen, miten lapset elivät 

entistä rikkaammassa kirjallisessa ympäristössä.  Pyhäkoulu- ja koululaulukirjojen monipuoli-

sesta hengellisten laulujen valikoimasta ei lasten osastoon hyväksytty yhtään ja koululaisten 

osastoon ainoastaan yksi vanha pyhäkoululaulu, Totuuden Henki (1938, nro 475).  Lisävih-

koehdotuksesta (1923) otettiin vuoden 1938 virsikirjan muihin osastoihin vain kymmenen 

virttä, jotka olivat esiintyneet aikaisemmin jossakin pyhäkoululaulukokoelmassa.  Komitean 

jäsenet pitivät kiinni siitä periaatteesta, että lasten- ja kouluvirsien tuli edustaa virsikirjan 

yleistä linjaa. Niinpä kertovat lastenvirret puuttuvat, vaikka jo Luther oli näyttänyt esimerkkiä 

keskustelevasta ja kertovasta virrestä (Enkeli taivaan).  Evankeliumien kertomuksia oli esi-

merkiksi lauluissa Hyvä paimen rakastaa, Kautta tyynen, vienon yön, Lammas oon mä Jee-

suksen, Oi, katsopa lintua oksalla puun, Olen Luojani pikku varpunen ja Tuolla keinuu pieni 

pursi.  Laulut En oo liian pieni, Herra, siunaa meitä, Ilta on tullut Luojani, Maan korvessa 

kulkevi lapsosen tie ja Onpa taivaassa tarjona lapsillekin olivat havainnollisia ja turvallisia 

rukouksia, joita oli laulettu kouluissa ja pyhäkouluissa. 

Kaikesta edellä mainitusta voi tehdä sen johtopäätöksen, että miesten auktoriteettiasema hal-

litsi virsikirjakomitean työskentelyä.  Naisten ääni ei kuulunut.  Komitean jäsenistä Maasalol-

la, Krohnilla ja Pohjanpäällä oli painavimmat mielipiteet.  Lasten- ja kouluvirret mukautettiin 

heidän linjaansa. Heihin yhtyi professori ja kielentutkija Aarni Penttilä kiteyttäessään opetta-

jan elämänviisauden ja kulttuurin siirron välttämättömyyden Aapiskirjansa Jälkipuheessa: 

”Olisihan perin outoa, elleivät äidit ja isät olisi saaneet oppia mitään sellaista, joka ei kelpaisi 

vielä heidän lapsilleenkin.”604  

Pyhäkoululauluilla ja koululaulukirjojen hengellisillä lauluilla ei näyttänyt olleen vaikutusta.  

Taulukosta 1 (liite 1) huomaa, miten paljon erilaisia lauluja oli tarjolla lapsille.  Niitä käytet-

tiin pyhäkoulussa, lapset lauloivat niitä mielellään, mutta niiden ei katsottu olevan tyylillisesti 

tarpeeksi arvokkaita kirkkoon. 

                                                          
604 Penttilä 1938, Jälkipuhe. 
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Taulukosta 2 (liite 2) näkee, miten paljon virsiä haluttiin laulattaa kansa- ja pyhäkoulussa.  

Vaikka seurakunnissa pyhäkoulutyö lapsentajuisine oppimateriaaleineen oli vakiinnuttanut 

asemansa,  kirkolliskokouksen jäsenet eivät vielä ymmärtäneet hyödyntää lasten uskonnollisia 

kasvatusmetodeja. Liitteeseen 4 on koottu vielä vuodesta 1824 lähtien virsikirjaehdotusten 

laspille ja koululaisille ehdotettuja virsiä. Siitäkin huomaa, että kirkolliskokous ei siis hyväk-

synyt lasten omia lauluja virsikirjaan vaan tarjosi vanhakantaisen virsikirjan Suomen lapsille 

ja koululaisille.  
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7  PÄÄTÄNTÖ  

Tässä tutkimuksessa on pyritty löytämään vastaukset tutkimustehtävässä asetettuihin kysy-

myksiin.  Tutkittu ajanjakso on pitkä, mutta se on ollut tarpeen.  Suomen siirtyminen Ruotsin 

valtakunnasta Venäjän suuriruhtinaskunnan alaisuuteen 1809 ja itsenäistyminen 1917 heijas-

tuivat voimakkaasti yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja kulttuurielämään..  Yhteiskunnalli-

siin muutoksiin liittyi mm. kansakoululaitos.  Suomen kirkollisessa elämässä vaikuttivat herä-

tysliikkeet ja nk. vapaakirkot.  Vasta 1800-luvun alkupuolella alettiin lapsille julkaista omia 

runokirjoja, ja siksi lastenkirjallisuuden kuvaaminen Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun 

alkuvuosikymmeninä antoi tärkeää taustatietoa tutkimukselle. Vasta 1800-luvun puolivälin 

jälkeen vilkastui lapsille suunnattujen laulukirjojen tuottaminen.  Pelkästään suomenkielisiä 

laulukirjoja ”kodeille ja pienokaisille” sekä kansa- ja pyhäkoulun tarpeisiin julkaistiin monta 

sataa 1920-luvulle asti.   

Tutkimuksen kolme pääaihetta: kirkko, kansakoulu ja pyhäkoulu kulkevat ajallisesti päällek-

käin.  Luvussa 2 käsittelin ensin kansakoulua ja luvussa 3 pyhäkoulutoiminnan kehitystä lau-

lukirjoineen.  Koska pääkohteena on vuoden 1938 virsikirja, oli koko virsikirjan kehitykseen 

liittyvien lukujen 4─6 tarkoituksenmukaista olla peräkkäin.   

7.1 Tutkimustulokset  

Tutkimustehtäväni liittyi kirkon aloittamaan lasten opetukseen, sen siirtymiseen kansakoului-

hin ja niissä käytettyihin laulukirjoihin.  Tutkimuksen kohteena olevana aikana käytettiin vie-

lä vuoden 1701 suomenkielistä virsikirjaa eli Wanhaa Wirsikirjaa.  Se on merkinnyt paljon 

Suomen kansalle, sillä se pysyi lähes 200 vuoden ajan kirkon virallisena virsikirjana.  Kirkol-

lisen käytön ohella se palveli myös hartauskirjana, ajantietona sekä lukemisen oppikirjana.  

Virret sisälsivät runsaasti raamatullista ainesta, jonka käsittely niveltyi kirkon opetuksen pe-
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ruslinjoihin.  Jakamalla kristillistä tietoa virsikirja osallistui kansan kasvattamiseen kristillisiin 

elämän tapoihin.  Vuoden 1701 virsikirjassa oli jo yksi lasten virsi (nro 329).  Se puhui kui-

tenkin varttuneemman nuoren suulla.  Tätä virttä ei ollut kuitenkaan missään 1800-luvun vir-

sikirjaehdotuksessa eikä seuraavassakaan virsikirjassa. 

   

1800-luvulla lapset kulkivat aikuisten mukana kirkossa ja seuroissa.  He oppivat virret korva-

kuulolta ja myöhemmin omasta virsikirjasta lukemalla.  Samoin he oppivat vanhemmiltaan 

kansanlaulut, joita laulettiin erilaisissa juhlissa. 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää kansakoulun merkitystä virsien ja hengellisten 

laulujen opettamisessa.  Kansakoululaitoksen voimakas kehittyminen 1860-luvulta lähtien 

synnytti oppikirjat.  Kirkon rooli virsien opettamisessa siirtyi nyt koululle.  Virren vahva 

asema näkyi siinä, että koulukäyttöä varten julkaistiin erilaisia virsikoosteita vielä vuoden 

1701 virsikirjan aikana.  Koululaulukirjoissa, kuten esimerkiksi Heinrich Wächterin, esiintyi 

jo vanhojen virsien lisäksi uusia virsiehdotuksia.  Opettajat olivat kuitenkin esittäneet toiveen 

saada virsien ohelle reippaampia ja iloisempia lauluja, kuten kansanlauluja ja isänmaallisia 

lauluja.  Kansankoulunopettajat ja seminaarien lehtorit loivat uusia, osin myös hengellisiä 

lauluja.  Ne levisivät kouluista koteihin.  1800-luvun loppupuolen herätysliikehdintä toi Suo-

meen runsaasti uusia, iloisempia hengellisiä lauluja.  Niitä suomennettiin niin koulu- kuin 

pyhäkoululaulukirjoihin.  Virsikirjan uudistamistyö sekä kansakoulun kehittämisen haasteet 

antoivat pontta myös uskonnon- ja laulunopetuksen uudistamiseen.  Vuoden 1886 virsikirjasta 

laadittiin toistakymmentä uutta virsikoostetta koululaisille.  Kovin suurta yksimielisyyttä vir-

sivalinnoissa ei ollut, koska 536 virrestä suositeltiin veisattaviksi kouluissa ja pyhäkouluissa 

peräti 93 %.  Koulujen koraalikirjojen sekä virsien todellisesta käytöstä ei tutkimusaineistosta 

kuitenkaan löytynyt vastausta. 

Suhtautuminen lapseen muuttui ymmärtäväisemmäksi 1800-luvun lopulla.  Lapset otettiin 

huomioon koulujen oppikirjoissa.  Kirkon piirissä havahduttiin huomaamaan, että lapsille oli 

puhuttava heidän käsityskykyään vastaavilla kielikuvilla eli yksinkertaisesti, lyhyesti ja ha-

vainnollisesti.  Niinpä pyhäkoulutyötä kehitettiin kansakoulun vanavedessä.  Papisto keskus-

teli kokouksissaan opetusmetodeista.  Raamatunkertomuksiin ja sananselitykseen kaivattiin 

havainnollisuutta.  Toiset papeista pitivät tiukasti kiinni virrenveisuusta, toiset ymmärsivät 



230

lasten kaipaavan helpompia ja iloisempia lauluja.  Erityisen huolissaan papisto oli vuoden 

1701 virsikirjan kielen sopivuudesta lapsille.  Niinpä J. V. Hirvosen, K. O. Fontellin, A. O. 

Blombergin ja A. Keihäsen julkaisemat kokoelmat pyhäkoulun käyttöön 1800-luvun lopulla 

toivat helpotusta tilanteeseen.  Evankelinen herätysliikekin oli kantanut huolta lasten kristilli-

sestä kasvatuksesta liittämällä jo varhain Siionin kanteleeseen lauluja lapsille.  

1900-luvun alussa SPY ja SLS tekivät yhteistyötä HLV-vihkojen kokoamisessa ja toimittivat 

1902 ensimmäisen kirkon virallisen pyhäkoululaulukirjan.   Lauluaineisto oli suurimmaksi 

osaksi suomennoksia ruotsalaisista, englantilaisista ja saksalaisista herätysliikehdinnän tuot-

tamista laulukirjojen lauluista.  Näin niissä puhuttiin aikuisten kielikuvilla, mm. synnin hou-

kutuksista ja parannuksen tekemisestä, ja muistutettiin taivaspäämäärästä.  Sanoma ja opetus 

olivat siis samat kuin vuoden 1701 virsikirjassa, mutta jo sävelmien erilaisuus, vilkkaammat 

rytmikuviot ja duurisävyn lisääntyminen houkuttelivat niitä laulamaan. Tämä on pääteltävissä 

siitä, että näiden laulujen osuus lapsille suunnatuissa laulukirjoissa oli huomattava.  Lapsia 

varmasti ajateltiin, koska suomennoksia koko ajan paranneltiin.  Vähitellen alkoivat suoma-

laiset runoilijat ja säveltäjät luoda lapsille omia hengellisiä lauluja.  Runoilijat olivat enim-

mäkseen kansakoulunopettajia, jotka todella ymmärsivät kirjoittaa lyhyitä, ytimekkäitä ja 

lempeitä säkeitä.  Tekstien sisältö ei ollut liian raskasta.  Lauluissa esiintyi jo paimen-, lam-

mas-, lintu- ja kukka-aiheita.  Lähetystyön eksotiikkaa edusti laulu Musta Saara.

Tämän tutkimuksen luvuissa 2 ja 3 pyrittiin selvittämään, minkä verran yhteisiä lauluja ja 

virsiä sisältyi pyhäkoulu- ja koululaulukirjoihin.  Viiden kunnan kouluarkistojen tutkimukses-

ta selvisi lisäksi, että kouluissa käytettiin myös kokoelmaa Hengelliset Laulut ja Virret tai 

pyhäkoululauluja.  Koululaulukirjoista löytyi monia samoja herätysaiheisia lauluja.  Sitä vas-

toin seminaarien laulunlehtorit P. J. Hannikainen ja M. Nyberg näkivät vaivaa hankkiessaan 

myös itse uusia lauluja, joita ei alkuvaiheessa hyväksytty kuitenkaan pyhäkoululauluihin.  

Näitä olivat mm. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, Me kainoja oomme, Mun kanteleeni 

kauniimmin, Koska meitä käsketään ja Täällä pohjan tähden alla.  Monet laulut, kuten luon-

non ja vuodenaikojen aiheiset, olivat hyvin hengellissävyisiä; ne sisälsivät sanoja  Luoja, 

Kaikkivaltias tai Herra.  Hyvät tavat olivat vielä kunniassa, samoin raittiusaihe, eli aiheet oli-

vat samat kuin vuoden 1701 virsikirjan opetuksissa.  Koska opettajilta vaadittiin kristillistä 
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mielenlaatua ja koraalisoitto oli hallittava, niin virsikirjan käyttö oli itsestään selvä asia kou-

lussa aina 1920-luvulle asti.   

Luvussa 4 selvitettiin suomalaisen lastenvirren alkuvaiheita.  Piispa Jacob Tengström ja kir-

jailija Jaakko Juteini olivat aloittaneet lapsille suunnattujen runoja ja rukouksia sisältävien 

aapisten sekä lukemistojen tuottamisen.  1800-luvun alussa alkaneessa virsikirjakomiteoiden 

työskentelyssä B. J. Ignatius teki ensimmäisenä aloitteen lapsille suunnatuista virsistä.  Koko-

elmassaan Uusia Suomalaisia Kirkko-Wirsiä 1824 hän kastevirsien lisäksi nimesi lapsille 

kaksi virttä.  Toinen niistä, Ignatiuksen suomentama O Jumala! kuin mielell armiaalla (nro 

171) jatkoi kulkuaan eri virsikirjaehdotuksissa ja myöhemmissä virsikirjoissa (Vk 1886, nro 

411; Vk 1938, nro 478).  Jacob Tengströmin 1836 toimittama Uusia Wirsiä kirkossa ja kotona

weisattawia sisälsi jo runsaasti virsiä kodin piiristä.  Lapsille osoitetuista neljästä virrestä vain 

yksi virsi, Jesus mua auttakoon, esiintyi myöhemmin (Lve 1923, nro 244; Vk 1938, nro 481).   

Kansallisrunoilijamme J. L. Runeberg ja Zacharias Topelius toimittivat ruotsinkieliset virsi-

kirjaehdotukset (1857 ja 1868).  Runebergillä oli kaksi lapsille tarkoitettua virttä, joista toinen 

oli hänen omansa: Jag lyfter ögat mot himmelen.  Se oli ensimmäinen suomalainen lastenvir-

si, johon Rudolf Lagi teki varta vasten sävelmän.  Elias Lönnrot suomensi sen vuoden 1868 

virsikirjaehdotukseensa alkusanoilla Mä nostan silmäni taiwaaseen.  Topeliuksen koulunuori-

solle omistamaa virttä Sanningens Ande ei hyväksytty vielä 1886 virsikirjaan.  Vuosisadan 

lopulla se kuitenkin alkoi esiintyä monissa laulukirjoissa suomennettuna (Henki Totuuden / 

Totuuden Henki), ja se tuli virsikirjaan 1938 (nro 475).   

Elias Lönnrot uurasti virsikirjaa uudistavissa komiteoissa parin vuosikymmenen ajan.  Hän 

kirjoitti 1871 Sammatin ensimmäisen kansakoulun avajaisiin virren Jumala kaikkiwaltias, 

joka otettiin vuoden 1886 virsikirjaan kouluvirreksi hieman uudistetuilla sanoilla O Herra 

kaikkiwaltias (nro 409; Vk 1938, nro 474).  Samaan virsikirjaan tuli myös kolme virttä lapsil-

le: 410 Mä silmän' luon ylös taiwaaseen (Vk 1938, nro 477), 411 O Jumala, et hyljää pienten 

ääntä ja 412 Jo nuorna ollessani (Vk 1938; nro 484).  

Vuoden 1886 virsikirjan lastenvirsissä kuului aikuisten kasvattava äänensävy raamatullisessa 

hengessä.  Sävelmissä ei huomioitu lasten laulukykyä, vaan valittiin ennestään tuttuja melodi-
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oita.  Ainoastaan Runebergin ja Lagin yhteistyössä näkyi myös lasten huomioon ottaminen.  

Hyvä sävelmä on aina pitänyt virttä ja laulua hengissä.  Tämä näkyy siinä, että edelleenkin 

osaamme, niin aikuiset kuin lapset, virren Mä silmät luon ylös taivaaseen.

Vuoden 1886 virsikirjan lasten ja koululaisten virret eivät siis tulleet koululaulukirjojen kaut-

ta, vaan ne työstettiin kirkon virallisen virsikirjauudistustyön kuluessa.  Virsikirjasta niitä sitä 

vastoin otettiin useimpiin koulu- ja pyhäkoululaulukirjoihin sekä koulujen koraalikirjoihin 

(liite 2).  Koulujen aamu- ja iltahartauksissa, kirkollisissa juhlissa ja juhlapyhinä sekä kuole-

man pelossa laulatettiin runsaasti myös muita kuin lasten- ja kouluvirsiä.  Laulu- ja koraalikir-

jojen yhteisiä virsiä olivat mm. Jumala ompi linnamme, Sun haltuus, rakas Isäni, Kristus, 

valo valkeuden, Enkeli taivaan, Mun silmän', käten' nostan, Mä silmän' luon ylös tavaaseen, 

Ota, Jeesus, paimen hyvä sekä Jeesus, paras ystäväni.

Tutkimuksen luvuissa 5 ja 6 tarkasteltiin kansa- ja pyhäkoulun vaikutusta virsikirjan uudistus-

työssä 1900-luvun alussa.  Se näkyi virsikirjan lisävihkoehdotuksessa 1923, jossa aihepiirejä 

oli laajennettu kodin ja koulun suuntaan.  Koulu- ja pyhäkoululaulukirjojen vaikutus näkyi 

lauluvalikoimassa: mm. Kautta kuulaan, kirkkaan yön, Maa on niin kaunis, Oi, katsopa lintua 

oksalla puun, Olen Luojani pikku varpunen, Riennä riemuin eespäin vaan ja Tuolla keinuu 

pieni pursi.  Niitä ei kuitenkaan katsottu tyyliltään sopiviksi virsiksi vuoden 1938 virsikirjaan.  

Kouluvirsien molemmat ehdotukset Totuuden Henki, Luota Jumalamme sekä Herra, valohosi 

kutsuit meidätkin hyväksyttiin.  Kun K. V. Tammisen kaksi kouluvirttä otettiin myös mukaan 

sekä vielä edellisen virsikirjan Lönnrotin virsi, niin kouluosastoon tuli yhteensä viisi virttä 

(Vk 1938, nro 472−476).  Näistä viidestä siis vain Topeliuksen Henki totuuden/Totuuden 

Henki oli esiintynyt aikaisemmin koulu- ja pyhäkoululaulukirjoissa.  Virsikirjaan 1938 otet-

tiin kaikki kolme edellisen virsikirjan lasten virttä: Mä silmät luon ylös taivaaseen, Oi Juma-

la, et hylkää pientä lasta ja Mun lasna ollessani.  Lisävihkon (1923) seitsemästä uudesta eh-

dotuksesta hyväksyttiin vain kolme: Ystävä sä lapsien, Käyn, Jeesus, kasvois etehen sekä Ra-

kas Jeesus taivaastas.  Vielä viime vaiheessa lisättiin kaksi virttä: V. Malmivaaran teksti Oi 

Jeesus, ota sylihis ja A. Kaitilan Jeesus, lasten auttaja.  Näin lastenvirsiä tuli kaikkiaan kah-

deksan (Vk 1938, nrot 477−484).  Kyseinen virsivalikoima ilmensi 1930-luvun kasvatuksel-

lista ilmapiiriä: lapset huomioitiin jo omana laulavana ryhmänään, mutta aikuisten kielikuvat 

ja sävelmänäkemykset hallitsivat.  Runotekstien monet muokkaamiset osoittivat kylläkin, että 
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aikuiset kantoivat huolta siitä, miten lapset parhaiten ymmärtäisivät virsien sisällön ja opetuk-

sen.  

Tämä hymnologian alaan liittyvä tutkimus on nostanut esille omaksi ryhmäkseen ne lasten-

laulukokoelmat, joissa oli hengellisiä lauluja 1800-luvulta 1930-luvulle.  1920-luvun puolivä-

lin jälkeen julkaistuja koululaulukirjoja ei ole enää tutkittu, koska havaintoni mukaan niissä 

hengelliset laulut ja virret olivat suurimmaksi osaksi samoja.  Kirjaluettelo on laaja, mutta ei 

täydellinen: seminaarien ja yksityisten henkilöitten kirjastoista löytyy varmasti lisää aineistoa.  

Tähän on kuitenkin kirjattu paljon sellaisia laulukirjoja, joita ei ole esiintynyt aikaisemmissa 

luetteloissa.  Tutkimuksestani löytyy myös monien laulujen varhaisin esiintyminen suomen-

kielisissä kokoelmissa.  

Tutkimuksen rajaus vain hengellisiin lastenlauluihin ja virsiin oli tarpeellinen.  Pelkästään 

maallisia lauluja sisältäviä kirjoja ja vihkosia (myös ruotsiksi) oli moninkertaisesti enemmän.  

Pitkä ajanjakso oli sopiva, sillä 1940-luvulla alkoi uusi vaihe suomalaisessa yhteiskunnassa, 

myös kirjallisuudessa.  Tosin koulu- ja pyhäkoululaulukirjojen sisältö pysyi vielä melko sa-

manlaisena 1950- ja 1960-luvuilla.  Niinpä tämä tutkimus antaa tarpeellista taustatietoa, kun 

pohditaan, miksi jo 1950-luvulla alettiin kaivata lisävirsiä vuoden 1938 virsikirjaan. 

Tutkimuksesta selviää, että lapset alettiin ottaa huomioon lauluvalinnoissa vasta 1800-luvun 

puolivälin jälkeen.  Kristillinen kasvatusihanne ei kuitenkaan katsonut tarpeelliseksi luoda 

lapsille enemmälti omia virsiä, vaan lasten oli hyvä laulaa samoja virsiä aikuisten kanssa.  

Opetuksen näkökulma oli aikuisten maailmasta, koska lapsuushan oli kasvamista aikuisuu-

teen.  Mutta virrenveisuun rinnalle, erityisesti ulkomaisten pedagogisten vaikutteiden innoit-

tamina, suomalaiset kirjallisesti lahjakkaat, runoilevat kansakoulunopettajat, jotka usein myös 

toimivat pyhäkoulunopettajina, alkoivat kirjoittaa lapsille.  Laulujenkin tehtävä oli kasvattaa 

ja opettaa.  Opettajat Hellén, Haahti, Nissinen, Nyberg ja Hannikainen loivat lyhytsäkeisiä ja 

lapsen maailmaa lähellä olevista aiheista lauluja, jotka jäivät mieleen.  Onhan siitä osoitukse-

na se, että niitä on tähän päivään mennessä laulettu yli 100 vuotta, ja edelleen (Lasten Virsi 

1988) lauletaan lauluja Aamu armahainen, Hyvä paimen rakastaa, Jeesus meitä rakastaa, 

Joulu, joulu tullut on, Kellot kaikuu, Ken on luonut sinitaivaan, Kun on turva Jumalassa, 

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, Mieli pysyy virkeänä, Mä olen niin pienoinen, Niityn ku-
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kat ihanat, Oi katsopa lintua oksalla puun, Riennä riemuin eespäin vaan, Tuolla keinuu pieni 

pursi ja  Täällä Pohjantähden alla.  Koulujen kevät- ja joulujuhlissa Suvivirsi ja Enkeli tai-

vaan ovat säilyttäneet asemansa.  Näitä lauluja otettiin myös pyhäkoululaulukirjoihin. Vuoro-

vaikutusta eri laulukirjojen välillä näkyi runsaasti. 

Tässä tutkimuksessa yksittäisten laulujen esille nostaminen antaa kuvan siitä laajasta lauluva-

likoimasta, jonka keskellä lapset elivät.  Lisäksi heidän mielikuvitustaan ja kokemusmaail-

maansa ruokittiin sekä ulko- että kotimaisella kirjallisuudella.  Havainnollisuus, luonnonlä-

heisyys ja kerronnallisuus näkyivät hengellisissäkin lauluissa, virsissä ei niinkään.  Kirkollis-

kokouksen ainoa evästys lasten-, koululaisten ja nuortenvirsiin oli se, että ne palvelisivat ju-

malanpalveluskäyttöä.  Näiden virsien piti sisältää rukousta ja opetusta.  Mitään varsinaista 

lastenvirren melodiatyyppiä ei kuitenkaan syntynyt.  Tutkimus ei pystynyt selvittämään laulu-

jen kohteiden, lasten ja koululaisten, suhtautumista lauluihin eikä sitä, mikä vaikutus lauluilla 

oli jokapäiväisessä elämässä. 

7.2 Ehdotuksia jatkotutkimuksen aiheiksi 

Tutkimus nosti esille uusia kysymyksiä, esimerkiksi sen, miten vuoden 1938 virsikirja otettiin 

vastaan kansakoulussa ja miten paljon eri osastojen virsiä laulettiin.  Kyselytutkimus tuon 

ajan koululaisille olisi vielä mahdollinen.  Löytyisikö tarkempaa vastausta siihen, miten us-

konnonopetus ja virsilaulu liittyivät toisiinsa?  Alettiinko pyhäkouluissa nyt käyttää enemmän 

virsikirjaa suhteessa muihin laulukirjoihin?  P. J. Hannikaisen ja Mikael Nybergin laulutuo-

tannossa olisi vielä paljon tutkittavaa.  Muutkin suomalaiset runoilijat kuin Immi Hellén ja 

Hilja Haahti ansaitsisivat tulla huomioiduiksi.  Lastenlaulujen taustojen selvittämistä, varsin-

kin ulkomailta tulleiden laulujen, olisi vielä runsaasti; esimerkiksi se, minkälaista kuvaa lähe-

tystyöstä Musta Saara -laulun eri suomennokset antoivat suomalaisille lapsille.  Kiinnostava 

tutkimusaihe olisi kartoittaa lastenvirsien kehitystä vuoden 1963 virsikirjan lisävihkosta, läpi 

1970-luvun lastenkulttuurin murroksen, aina nykyisen virsikirjamme (1986) käsitykseen las-

ten ja koululaisten virsistä.  Miksi monet lasten kestosuosikit, kuten Maan korvessa kulkevi 

lapsosen tie ja Oi, katsopa lintua oksalla puun, eivät ole vieläkään mahtuneet joukkoon?   
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Tutkimuksen rajaama aika on toisaalta kaukana, toisaalta lähellä.  1800-luvun lopun ajoista on 

suomen kieli ja lasten kasvatusihanteet muuttuneet huomattavasti.  Mutta 1900-luvun alku-

vuosikymmenet ovat edelleen läsnä olevaa historiaa.  Ennen toista maailmansotaa syntynei-

den isovanhempien ja vanhempien elämänkokemukset ja muistot heijastuvat tämän päivän 

ihmisten elämään.  Vuonna 1938 käyttöön otetun virsikirjan suomen kieltä laulettiin 1980-

luvun virsikirjauudistukseen asti.  1900-luvun alun laulut säilyivät myös Pyhäkoululaulukir-

joissa 1953 ja 1969.  Näin laulu- ja virsikirjat yhdistävät meidät menneisiin sukupolviin ja 

kuljettavat vanhaa kirkollista perinnettä uusien laulujen rinnalla vielä 2000-luvulla.   
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Lyhenteet 

HLV    Hengelliset Laulut ja Virret    
HSHL      Halullisten Sielujen Hengelliset Laulut 
HY           Helsingin yliopisto 
HYK       Helsingin yliopiston kirjasto (nyk. Kansalliskirjasto) 
HYKTK   Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan 
                                             kirjasto 
HYTTK   Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjasto 
KA                        Kansallisarkisto, Helsinki 
kirk.kok.   kirkolliskokous 
KKA                         kirkolliskokouksen arkisto 
KML    Kirkkomusiikkilehti 
Lve 1923   Virsikirjan lisävihkoehdotus  1923   
MMA                         Mikkelin Maakunta-arkisto 
MKOPS 1925   Maalaiskansakoulun opetussunnitelma 1925 
NS  1929                          Nuori Siion 1929 
Nuotti-Kirja 1702   Yxi Tarpelinen Nuotti-Kirja 1702 
ptk             pöytäkirja 
Pkl                           Pyhäkoululaulukirja (SPY ja SLS, julk.) 
Pkle                         Pyhäkoululehti (SPY, julk.) 
ppkpk    Pappeinkokouksen pöytäkirja 
Rvk                         Ruotsin virsikirja 
SES                                       Sortavalan Evankelinen Seura 
SJW         Siionin Juhlawirret 
SK     Siionin Kannel 
SKHS       Suomen kirkkohistoriallinen seura 
SKHST     Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 
SKS I     Suomen Kansan Sävelmiä. Osa I: Hengellisiä sävelmiä 
SLEY                          Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 
SLS      Suomen Lähetysseura 
SLW                          Siionin Laulut ja Wirret  
SvP                                        Svensk Psalmbok                            
SPY     Suomen Pyhäkouluyhdistys 
SV     Siionin Virret 
SwP                           Swensk Psalmbok 1886 
SvP                                        Svensk Koralpsalmbok 
s.a.                           sine anno, ilman vuosilukua  
säv.                           sävelmä 
TA      Teologinen Aikakauskirja 
th                           tekijän hallussa 
TMA      Turun maakunta-arkisto 
TYK     Tampereen yliopiston kirjasto 
UHS                           Uusia Hengellisiä Sävelmiä 
Vk 1701     Virsikirja 1701 
Vk1886     Virsikirja 1886 
Vk 1938     Virsikirja 1938 
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Vk 1986     Virsikirja 1986 
Vk-ehd.                          Virsikirjaehdotus 
Vk-kom.      Virsikirjakomitea 
x      pieni kirjain laulun jälkeen = molli 
X      ISO KIRJAIN laulun jälkeen = duuri 
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LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 

Painamattomat lähteet 
Arkistot 

Kansallisarkisto. Helsinki                                                                       KA 
        Suomen Lähetysseuran arkisto 1859−1966             SLS 
                Komiteain pöytäkirjat                                                                    Cd 
                     4 Kirjallisuuskomitea 1904−1957 
                Kustannusliikkeen kirjeenvaihto                                             Fc 
                Pyhäkoululaulukirjan uudistamista koskevat asiakirjat              Hnc 
        Suomen pyhäkouluyhdistyksen arkisto 1888−1991  SPY 
                Johtokunnan pöytäkirjat 1890−1891  kotelo 2  
                Vuosijuhlien pöytäkirjat 1898−1901  kotelo 2          
                
Turun maakunta-arkisto. Turku  TMA 
         Kirkolliskokouksen arkisto  KKA 
                Kirkolliskokouksen asettaman virsikirjakomitean  
                     virsiehdotukset 1867−1937  Hac 1 
                Kirkolliskokouksen asettaman virsikirjakomitean  
                    aineisto 1920−1927  Hac 5 
                Lausunnot suomenkielisen virsikirjan lisävihkosta ja 
                    koraalikirjasta  Hac 6 
                Virsikirjakomitean asiakirjat 1930−1941  
                    (pöytäkirjat, tarkastajakunnan lausunto)  Hac 8                                             
                Virsikirjakomitean ehdotukset 1930−1938  Hac 9   
                Virsikirjakomitean Tarkastuskomitean asiakirjat 1937−1938  Hac 10 
                Lausuntoja virsikirjasta ja nuottiliitteestä 1938  Hac 11-12 
                Piispainkokouksen asettaman virsikirjaehdotuksen  
                    tarkastajakunnan lausunto 1938   Hac 11–12 
                Kirkolliskokouksen asettaman koraalikirjakomitean  
                    aineisto 1938−1943  Haf   3 
                Seurakuntien lausunnot Koraalivirsikirjasta 1941−1943   Haf   9 

Ebeneser-Säätiön arkisto, nuottikokoelma. Helsinki 
         Käsinkirjoitettuja lauluja 

                    
Muistiinpanot ja monisteet tekijän omassa arkistossa   
      Hämeenkyrön kunnan kouluarkisto. Hämeenkyrö 
                    Kansakoulujen päiväkirjat ja vuosikertomukset tarkastajalle 1892−1920 
      Ikaalisten kaupungin kouluarkisto. Ikaalinen 
                    Kansakoulujen päiväkirjat ja vuosikertomukset tarkastajalle 1890−1920 
      Jyväskylän kaupungin arkisto. Jyväskylä 
                    Puistokadun kansakoulun päiväkirjat 1908−1928 
      Jyväskylän maakunta-arkisto. Jyväskylä 
                    Tyttömallikoulun päiväkirjat 1865−1935 
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                    Poikamallikoulun päiväkirjat 1878−1937 
                    Laulun ja Soitannon Opetusohje Kansakoulunopettajaseminaariossa 
                    Jyväskylässä syksy-lukukautena vuonna 1863 
       Mikkelin Maakunta-arkisto (MMA). Mikkeli 
                    Vpl. Pyhäjärven kirkonkylän, Pyhäkylän, kansakoulun päiväkirjat  
                    1877−1906 ja vuosikertomukset 1886−1911 
       Ul. Pyhäjärven kunnan (nyk. Karkkilan kaupungin) kouluarkisto. Karkkila 
                     Kansakoulujen päiväkirjat ja vuosikertomukset tarkastajalle 1890−1920 
       Tomi Valjus: Ruotsin kirkon virsikirja. Luentomoniste hymnologisessa seminaarissa  
                      23.�24.11.2006 Jyväskylässä. Järj. Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoi- 
                      mikunta   
       
Puhelinkeskustelu 

23.2.2005 prof. Erkki Tuppurainen 
15.11.2006 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän keskusrekisteri / Päivi Härkönen 
23.1.2009 Ikaalisten kirkkoherranvirasto / Raili Järvi  

WWW-sivut 
Laulu Ah! vous dirai-je, Maman

 [http://en.wikipedia.org/wiki/Variations on Ah! vous dirai-je, Maman] 
 (tark. 10.8.2008) 

Painetut  lähteet 
A. Pöytäkirjat
            Kirkolliskokousten pöytäkirjat  
                   1886 Suomen toinen kirkolliskokous Turussa. Hämeen Sanomain osake- 
                                  yhtiön kirjapainossa 1888. Hämeenlinna. 
                   1893 Suomen kolmas kirkolliskokous Turussa. G. W. Wilén ja kumpp.  
                             kirjapaino 1893. Turku. 

1899 Suomen neljäs kirkolliskokous Turussa. Åbo Tidningin kirjapaino- 
                             osakeyhtiö 1899. Turku. 
                   1903 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viides yleinen kirkolliskokous. 
                            Arkit 1−23 Pohjalaisen kirjapaino. Waasa. 
                            Arkit 24−74  G. W. Wilén ja kumpp. kirjapaino 1904. Turku. 
                   1918 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kahdeksas yleinen kirkollis- 
                            kokous. Uuden Auran Osakeyhtiön kirjapaino ja Sanomalehti-Oy. 
                            1918. Turku. 
                   1928 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varsinainen yleinen kirkollis- 
                            kokous. Uuden Auran Osakeyhtiön kirjapaino 1929. Turku. 
                   1943 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viidestoista varsinainen yleinen 
                            kirkolliskokous. Uuden Auran Osakeyhtiön kirjapaino 1943. Turku. 
            Pappiskokousten pöytäkirjat  
                   1885 Porvoo. G. L. Söderström’in kirjapaino 1886. Porvoo. 
                   1890 Turku. G. W. Wilén & c:o boktryckeri 1891. Åbo. 
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B. Luettelot ja monisteet
        Jyväskylän yliopiston museo, kulttuurihistoriallinen osasto. Jyväskylä 

1986 Lauluseppele.  Näyttelymoniste Jyväskylän seminaarin  
                         musiikkielämästä 1863−1937. 
        Tampereen kaupunginkirjasto. Tampere 
               2005 Tastula, Lea, laatinut 
                         Suomalaisen laulukirjan historiaa. Valikoimaluettelo Tampereen  
                         kaupunginkirjaston kokoelmissa. 

C. Aikakauskirjat 
                          Teologinen Aikakauskirja (TA) 1898─1902. Helsinki. 

D. Laulu-, virsi- ja runokirjat 
                    jotka on löydetty Helsingin yliopiston kirjaston kortistosta. 
                    Osa vanhoista kirjoista on myös tekijän hallussa (th). 
                     

1816 Juteini, J.                      Lasten Kirja (3. p. 1826) 
                                              Lyhyt Neuwo Lapsen Opettajalle 
1824 Ignatius, B. J., toim.   Uusia Suomalaisia Kirkko-Wirsiä   
1836 Tengström, J.               Uusia Wirsiä, Kirkossa ja Kotona Weisattavia 
1840 Lönnrot, E., koonnut   Kanteletar 
1849 Räty, A.                       Virsiä Suomen Nuorukaisillen   
1849 Lönnrot, E., koonnut   Kalevala. Lyhennettynä. Toim. F. A. Heporauta 1949.  
                                                   SKS. Otava. Keuruu  
1851 Åbo Domkapitel, julk. Wähäisten Lasten, ja myös muitten lasten nöyryyteen  
                                                   kääntyväisten ja halullisten sieluin opetus-wirsi kolmen 
                                                   uskonkappaleen ylitse katekismuksesta kysymysten ja  
                                                   wastausten kanssa.  
                                                   J. C. Frenckellin ja pojan kirjapainossa. Turku. 
1852 Simeliuksen perillisten kirjapaino  
                                               Joululahja Nuorisolle 
1853 Hedberg F. G. & Hamberg, Ph. & R.-s.(Roos) ym. Suom. A. Räty   
                                               Hengellisiä Wirsiä  
1857 Kukkasela, D. H.          Kirkko-Veisun Neuvoja ja Opetuksia  
                                                  ynnä suomalaisten virtten nuotti-kirjan ja messun sekä virtten  
                                                  luokkalaskun, että virsikanteleen ja vioolin soitannosjohdatuk- 
                                                  sien kanssa.  Turussa J.W. Lilja & co.                                
1857 Runeberg, J., toim.        Förslag till Swensk Psalmbok 
1859 Dahlberg, G. ,suom.      Lasten Rukous-Kirja 
1862 Iltanen, I. I.                    Moniäänisiä Lauluja Nuorisolle.  1.vihko  
1864 Wächter, H.                   50 Koulu-Laulua 
                                                     Sanat ja nuotit yksi- ja kaksi-ääniselle laulannolle sovittanut 
                                                     H. W., 1.vihko.  
                                                     Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa Helsingissä. 
1864 Wächter, H.                 Valda Psalmer I  
                                                    till bruk vid morgon- eller aftonböner i skolan och hemmet  
                                                    för en- eller fyrstämmig sång.  
                                                    G. E. Eurén.  Tavastehus. 
1865 Huhtin M. F., toim.      Runoja ja Kertomuksia ”Lasten alku-siwistykseksi” 



241

1865 Järvinen, D.                  Lauluja Suomen Nuorisolle 
1866 Palander, O.                  Nuoren Kansan Suloisemmat Laulut 
1866 Wächter, H.                  55 Koulu-Laulua I, 2. lisätty painos 
1866 Länkelä, J.                    Ensimäinen Luku-Kirja ja Aapinen Kodin ja kansakoulun tarpeeksi 
1867 Lönnrot, E., toim.         Uusi Suomalainen Wirsikirja
1868 Lönnrot, E., toim.           Lisäyswirsiä Uuteen Suomalaiseen Wirsikirjaan  nuottien kanssa  
1868/1869 Topelius, S. toim.  Förslag Till Swensk Psalmbok
1869 Leinberg, K. G., toim.    Satakieli I 
1869 Schöneman, Gust. Osk.  Kukkio. Hengellisiä lauluja.  
                                                     Pain. W.S. Schildtin kirjapainossa Jyväskylän kaupungissa. 
1869 Wächter, H.                     Koulu-Lauluja,  
                                                     34 helppoa laulua kansa- ja lapsikouluille. 1. vihko. 
                                                     Kolmas lastentarhoja varten korjattu ja enennetty painos. 
1870 Hedberg, F. G. & Hamberg Ph. & R.-s.(Roos)   
                                                 Hengellisiä Wirsiä. Toinen wihko. Turku 
1870 Wächter, H., toim.          Koulu-Lauluja,  2.vihko. 46 laulua 
1871 Wächter, H.                     50 Valda Psalmer till bruk vid morgon- och aftonböner 
                                                      i skolan och hemmet för en- eller fyrstämmig sang. Wiborg. 
1871 Frosterus, B. L.               Helposti Käsitettäwä Perus-Tieto  
                                                       kaikenlaiseen soitantoon erinomattain kirkkoweisuun,  
                                                       aiwottu pääasiallisesti lukkarein, kansakouluin ja  
                                                       kirkkoweisua opettelewaisten hywäksi. 
1871 Hirvonen, Isak               Hengellisiä Lauluja Lapsille  (tekstip.)     
1871 Lönnrot, E., toim.           Wirsikirjakomitean toinen ehdotus                            
1871 SKS, toim.                      Lastentarhan Lauluja  
1871-89 Hagfors, E. A.           Suomalainen Lauluseppele I−III 
1872 Wächter, H.                    Koulu-Lauluja, 2.vihko.  62 laulua, 4. parannettu p. 
1872 Hirvonen, J. W.              Halleluja! Hengellisiä Lauluja (tekstip.) 
1872 Laethen, R.                     Valituita Suomalaisen Seuran Lauluja 
1873 Wächter, H.                    34 Helppoa Laulua kansa- ja lapsikouluille, 4. painos                                  
1874 Hahl ,D., toim.                Koulun Koraalikirja.  
                                                       Muutamia valittuja virsiä ja Vogler'in "Hosianna".  
                                                       Laulunopetuksessa sekä koulun aamu- ja itarukouksissa  
                                                       käytettäväksi. 
1874 Hagfors, E. A.                 Kaikuja Keski-Suomesta
1874─85 SLEY, toim.             Sionin Kannel (viisi yksiäänistä vihkoa) 
1875 Hirvonen, J. W.              Suomen Nuorisolle Ilolintunen (toim. Lieto)   
1875 Schöneman, G. O.          Uusi Kuwa-Aapinen 
1876 Schöneman ,G. O.          Uusi Kuwa-Aapinen. Lukukirja. Toinen korj. ja lis.painos 
1876−1880                               Arkkiweisut: hengellisiä wirsiä  
1877 Jurva, Petteri, säv.          Laulaville Lapsille (sanat Pääskysestä) 
1877 Wasenius, C. G.             15  Walittua Koralia ruotsalaisilla ja suomalaisilla  
                                                      sanoilla aiotut naiskouluja ja realikouluja sekä ylempiä  
                                                      kansakouluja varten. 
                                                      Osin sovittanut ja osin säveltänyt  C. G. W.   
1879 Hahl, D., toim.               Ylioppilaslauluja  ja Satakieli II  (Sävelistö 1880−1889) 
1881 Lobe, J. C.                      Musikin Katkismus 
1882 Carlsson, A. W.              Kolmeäänisiä Lauluja koulua varten, 1.vihko 
1882 Carlsson, A. W.              Laulu-Oppi,  
                                                       jonka Kansakoulun oppilaita varten E. Cheve'n järjestyksen  
                                                       mukaan valmisti A. W. Carlsson. 
1882 Carlsson A.W.                60 Koraali-Nuottia Kansakoululle
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1883 Braxen, Hjalmar, toim.   Harpunsäveliä. 
                                                      Virsiä ja lauluja Jumalan seurakunnalle. 
                                                      Tampere.  (uusia painoksia 1888−96) 
1883 Hirvonen, J. W.               Halleluja! Hengellisiä Lauluja.   1.−3. vihko.   2. parann.p. 
1883 Fontell, K.O., toim.         Lasten Lauluja
                                                      Tampereen pyhäkoulun toimittama kokoelma pyhäkoulujen  
                                                       ym. tarpeeksi.  C. J. Hildenin kust.                                                    
1883 SLEY, toim.                     Lasten Laulukirja
1883─87 Hymander, J.A.G      Sionin Kanteleen Neliääniset Sävelmistöt
1883 Lönnrot, E., toim.            Wäliaikainen Suomalainen Wirsikirja
1884 Lönnrot, E., toim.            Wiimeiset Korjaukset Wäliaikaiseen Suomalaiseen Wirsikirjaan 
1884 Rikström, A.                    Kaksiäänisiä Lauluja Kansakouluille I
1884 Pietikäinen, A.                 Runoja Lapsille, 1. vihko 
1884 Wasenius, C G.                Femton Trestämmiga Sånger med svensk och finsk text 
                                                       afsedda för Lyceer, fruntimmers- och realskolor, högre  
                                                       folkskolor samt hemmet. Dels arrangerade och dels  
                                                       komponerade af  C. G. W.   G. W. Wiléns Förlag. Åbo. 
1885 Linsen, G.                        25 Kaksiäänistä Laulua koulujen tarpeeksi 
1885 Kurvinen, P.                     Pikku Sion.  
                                                       10 laulua sunnuntaikouluja varten 
1886                                          Sionin Kannel.  
                                                       Uusi kokous hengellisiä wirsiä. 
                                                       Lutherilaisen Ewankeliumi-Yhtiön kustannuksella. 
                                                       Neljäs lisätty painos. Weilin & Göös’in osake-yhtiön 
                                                       kirjapaino. Helsinki. 
1886 Kir.kok.                            Suomalainen Wirsikirja Evankelis-Luterilaisille Seurakunnille  
                                                        Suomen Suuriruhtinaan maassa          
1886 Kyrkomötet                      Swensk Psalmbok för de evangeliskt-lutherska församlingarne  
                                                        i Storfurstendömet Finland. Helsingfors. 
1887 Einiö, K.                           Lasten Ensimmäinen Kirja 
1887 Linsen, G.                         30 Kolme- Ja Kaksiäänistä Laulua  
                                                        koulujen palvelukseksi, 2. vihko                                                (th)  
1888 Simeliuksen perillistenkirjapaino-osakeyhtiö  
                                                   Uusi Suomalainen Wirsikirja. Walikoima koululasten tarpeeksi    
1888 SLEY, kust.                       Lasten Laulukirja.  Kristillisiä lauluja kodille ja kouluille (tekstip.)  
1888 Kurvinen, P.                      Lasten Laulukirja. Kristillisiä lauluja kodille ja kouluille 
1889 Fontell, K.O.                     Lasten Laulujen Sävelistö
1889 Colliander, O. I., toim.      Koulun Uusi Koraalikirja 
                                                        Muutamia valituita Virsiä ja liturgillisia laulukappaleita seka- 
                                                         ääniselle köörille Laulun opetuksessa sekä aamu- ja ltarukouksissa  
                                                         ynnä koulun juhlissa ja hartaushetkissä käytettäväksi 
1889 Hagelberg, Hj., toim.         Koulun Wirsikirja, walikoima, sis.100 wirttä. 
                                                           Kirkolliskokouksen w.1886 hyväksymän Uuden Suomalaisen  
                                                           Wirsikirjan Wirttä (tekstip.) 
1889 Holmberg, F.O.                  Koraalikirja  Alemmille ja Ylemmille Kansakouluille.  
                                                            K. E. Holms förlag. Helsingfors.   
1890 Achte, L.N.                         Koraalikirja Koulua ja Kotia varten 
                                                           Sisältäwä 62 koraalisäveltä 200:aan Uudessa suomalaisessa  
                                                           wirsikirjassa löytyvään wirteen. Pää-asiallisesti huomioon  
                                                           ottamalla keskikorkeuden poikain äänissä muodosti  
                                                           harmoniolle tai pianolle L. N. A. Hgissä 1890. 
                                                           W & G:n Oy:n kirjapainossa ja kustantamana 
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1890 Faltin, R.                             Koraalikirja kirkolle, koululle ja kodille ynnä Fogler'in  
                                                           Hosiannaa. Laululle ja Uruille tahi Pianolle ulosantanut  
                                                           R. F.  Hgissä 1890. G. W. Edlund. kustantaja 
1890 Havia, M.                            Lauluwihkonen
                                                           Etupäässä kansakoulujen tarpeeksi kokoili ja sovitti M. H.  
                                                            Helsingissä Weilin & Göösin osakeyhtiön kirjapainossa ja  
                                                            kustantamana 
1890 Rikström, A.                        Kotoa ja muualta. 100 sekaköörille sovitettua laulua 
1890 Tuhkanen, J.H.                    Aapinen ja Lukukirja sekä Kertomuksia Biblian Historiasta  
                                                            kotia ja kiertokouluja varten                                                         
1890 Nyberg, M.                          Koraalikirja Seminaarien Soitto-Opetusta warten 
                                                            ynnä muutamia neuvoja ja ohjausta harmonion  
                                                            käyttämiseen                                                        
1892 Blomberg, A., toim.            Laulun Aarre-Aitta 
1892 Hellman, J.                          Isänmaallisia Lauluja Nuorisolle 
1892 Hellman, J.                          Uskonnollisia Weisuja kotihartaudeksi 
1892 Hannikainen, P.J.                Pieni Lauluseppele. Valikoima kansakouluille 
                                                            1. vihko: 1-ään. lauluja 
                                                            2. vihko: 2-ään. lauluja 
                                                            3. vihko: 3-ään. lauluja                                                       (th)                                
1892 Hannikainen, P.J.                Kolmiäänisiä Lauluja. 
                                                              Valikoima kansakouluille (ks Wegelius-kok.)                  (th) 
1892 Keihänen, A., toim.             Pyhäkoulun Laulukirja (24 painosta vuoteen 1928) 
                                                              (neliääniset nuottipainokset 1895−96) 
1892 Lithenius, S.                         Pieniä Lauluja ja Leikkejä, 1. vihko.   
                                                             Kansakouluja ja lastentarhoja varten osaksi mukaellut,  
                                                             osaksi säveltänyt S. L. 
1892 Malm, E.                               Pieniä Lauluja ja Kuvia 
1892 Pietikäinen, A., toim.            Koululasten Virsikirja
1892 Rikström, A.                          Kanteloinen. 
                                                             Uusi kokoelma kaksiäänisiä lauluja kouluja ja nuorisoa  
                                                             varten  (ks. Wegelius-kok.)                                                  (th) 
1892 SES, toim.                            Koululasten Wirsikirja.  
                                                              Pieni kokoelma wirsikirjamme wirsistä 1-äänisten  nuottien  
                                                               kanssa ynnä wirsikanteleen kuwat ja sen tekemisen selitys. 
                                                               Jyväskylä 
1892 SLEY, kust.                           Sionin Kannel 
1893 H-n A.                                   Joululahja joka taloon 
1893 Kurkela, T.                            Lauluoppi Kansakouluja varten 
1893 Lithénius, S.                          Uusia Lauluja ja Leikkejä.  
                                                              Kansakouluille ja Lastentarhoille 
1893 Wegelius, M.                         Oppijakso Äänten Tapaamiseen                                                 (th)  
1893 Tuhkanen, J.H.                       Käytännöllisiä Ohjeita   
                                                               sisäluvun, uskonnon, laskennon, laulun ja kirjoituksen  
                                                               opettamisessa kiertokoulunopettajia varten. Porvoo.                             
1894 Wegelius, M.                         Yleisen Musiikkiopin ensimmäiset alkeet 
1894 Tuhkanen, J.H.                       Koti-Aapinen lasten ensimmäistä opetusta varten 
1895 Lithénius, S.                          Pienokaisilleni I. 15 laulua kotia ja koulua varten pianolla 
1895 Lithénius, S.                           1-,2- ja 3-äänisiä Lauluja II.  Kouluja varten 
1895 Lithénius, S.                           Pienokaisillemme − Våra Småttingar. 
                                                              15 laulua kotia ja koulua varten pianolla 
1895 Ramstedt, M.                          Helmikimppu.  Valittuja lauluja Suomen nuorisolle 
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1895 Raitt.ystävät                           Toivon Liiton Laulukirja 
s.a.   Forsten, A. M.B.                     Koulutyttöjen Laulukirja 
s.a.   Inberg, J. A.                            Latinaisia Koululauluja 
1896 Hannikainen P.J.                    Sirkkunen, 1. vihko. Uusi kokoelma lauluja kansakouluille.  
                                                               Jyväskylä. (10. painos 1907)                                               (th)  
1896 Nervander, E.                         Lauluoppi 
                                                                Kansakoulua varten siihen liitetyillä koraaleilla ja lauluilla  
                                                                kurssiin kuuluvissa äänilajeissa sekä kokoelma Vanhoja ja  
                                                                Uusia Lauluja kotimaisilta säveltäjiltä ja runoilijoilta.  
                                                                Otava. SKS:n kirjapaino. 
1896 Nervander, E.                         Sinikello. Laulukirja kouluja varten 
1896 Stenbäck, E.                            Koraalikirja. Kotia ja koulua varten 
1897 Rikström, A., kok.                  Kolmiäänisiä Lauluja koulujen ja nuorison tarpeeksi (2.v., 2.p.) 
1898 toimik.                                    Lauluja Nuorison Kokouksissa  
                                                                  (tekstip., ks. Wegelius-kok.)    
1898 Lithénius, S.                           Uusia Lauluja ja Leikkejä  
                                                                 Kansakouluille ja lastentarhoille, 2. vihko 
1898 Krohn, Ilmari, toim.                Suomen Kansan Sävelmiä I.  
                                                                Hengellisiä sävelmiä. Jyväskylän kirjapaino. Jyväskylä.    
1898 Putro, M.                                 Harjoituksia Nuotista Laulamiseen 
                                                                Pietarin suomalaisille kouluille väliaikaiseksi tarpeeksi 
                                                                sovitteli M. P.          
1898 Sarlin, A.                                 Joululauluja  (kolme vihkoa) 
1898 SES, toim.                               Koulun Koraali-Wirsikirja 
                                                                Kokoelma Wirsikirjan kauniimmista wirsistä yksiäänisten  
                                                                nuottien kanssa ynnä Lyhyt nuotti-oppi sekä selitys, miten  
                                                                Wirsikannel tehdään. Jyväskylä.       
1898                                                  Lasten Runoja  I 
1899 Hellén, I.                                  Lasten Lauluja. Kok. Kyläläisten kirjasia no 11  
1899 Nissinen, Alli                           Lasten Lukukirja 
1899 Pelastusarmeija                        Lasten Laulukirja "Laula Herran kunniaksi" 
1899 Peltonen, W.                            Kyläläisten Laulukirja. Kok. Kyläläisten kirjasia no 1  
1899 Putro, M., toim.                        Raittiusyhdistys Inkerin Laulukokoelma I. (kok. II  v. 1905)      
1899 Nyberg, M.                               Koraalikirja Seminaarien Opetusta Varten 
1899 Rikström, A.                             Koulun Laulukirja
                                                                Wiipurin kansakoulunopettajiston asettaman valiokunnan  
                                                                 kanssa  yksissä neuvoin  toim. A. R. 
                                                                 (1. vihko:1.ja 2. vuoden oppimäärä) 
                                                                 (2. vihko:3.ja 4. vuoden oppimäärä)     
s.a.  Hagman,  .                                 Runollinen Kuvakirja Pienille Paitaressuille. Wiipuri.     
1900 Almqvist, A.                            Yleinen Musiikkioppi Kouluja ja Yksityisiä varten  
1900 Keihänen, A.                            Hengellisiä Lauluja. Kok. Kyläläisten kirjasia no 21  
1900 Nyberg, M.                               Oppilaan Laulukirja  (neljä vihkoa, useita painoksia) 
1900─1905  SLS, toim.                    Hengellisiä Lauluja ja Virsiä (vihkot 1−3 = I osa)  
1901 SLEY, toim.                             Sionin Kannel, yksiääninen painos 
1901 Hannikainen, P.J.                     Musiikkioppi Kansakouluja varten 
1901 Puhakka P., ym.                       Suomen Nuorison Laulukirja 
1901 Pelastusarmeija                        Lasten Laulukirja, lisätty painos 
1902 Finska Missionssällskapet       Sången För Söndagsskolan. Helsingfors. 
1902 Karjalan Kirjakauppa ja -kustannusliike  
                                                          Laulan Lapsille Iloksi  
1902 Nyberg, M.                               Opettajan Laulukirja
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1902 SLEY, kust.                             Sionin Kanteleen Ja Lasten Laulukirjan Säwelistö sekä 
                                                               Melodier Till Sionsharpan Och  Barnens Sångbok            (th)   
1902 SLS/SPY, toim.                       Pyhäkoulu-Lauluja (uusia painoksia vuoteen 1935) 
1902 SLEY, toim.                             Sionin Kanteleen Ja Lasten Laulukirjan Säwelistö 
1902 toimik.                                      Lasten Rauhansäveliä 
                                                                Lauluja lastenkokouksia ja sunnuntaikouluja varten 
1903 Lithénius, S.                             Siskan I.  
                                                                1-äänisiä lauluja kansakoulua varten.(på svenska, 
                                                                ei heng.) v.1906 II, v.1911 III-vihko (muutama heng.) 
1903 Lönnbohm, O.                          Laululeikkejä 
1903 [Wartia, W.]                              Luettelo kierto- ja kansakouluissa opetettavista virsistä. 
                                                               Teologinen Aikakauskirja 1902. Helsinki. 
1904 Korpela, S.                                ”75 Virttä” 
1904 toimik.                                      Wirsiä ja Lauluja. Toim. Helsingin kaupungin kansakoulut       
1904 ja 1907 SLEY, toim.                Sävelistö Siionin Kanteleelle Ja Lasten Laulukirjalle            (th)   
1904 Nervander, E.                           Lätta Sånger i C-dur 
1904 Nyberg ,M.                               Kansakoulun Laulunopetus                   
s.a.   Nyberg, B.M.                            Lauluja Kodin Kasvavalle Nuorisolle        
1905 Sivori, J. J.                                Kirkon Lahja Kansalle 
                                                                Käytännöllinen koraalikirja kirkolle, kodille ja koululle 
1905 Rikström, A.                              Kolmiäänisiä Lauluja koulujen ja nuorison tarpeeksi 
                                                                (1.v., 4.p. ja 2.v., 3.p. 1907)                                              (th) 
1905 / 1908 Valtavuo, A.                   Koulun Laulukirja I vihko 
1905 UHS                                          Uuusia Hengellisiä Sävelmiä  I. 
                                                                 Lisäehdotus 1903:n wuoden kirkolliskokouksen hyväksymiin  
                                                                 koraaliwirsikirjoihin.  
                                                                 Kansantoisinnoista muodostellut koraalikomitea. Helsinki. 
1907 UHS                                           Uusia Hengellisiä Sävelmiä II.  
                                                                 Lisäehdotus 1903:n vuoden kirkolliskokouksen hyväksymiin  
                                                                 koraalivirsikirjoihin.  
                                                                 Kansantoisinnoista muodostellut Koraalikomitea. Helsinki. 
1907 Repo, V.                                     Kotimaan Lauluja. Kokoelma heng. lauluja ja virsiä            
1907 Törnudd, Axel                            Laulun Opetusoppi. Otava. Helsinki 
1907 Hermansson, Berta                     Laulu pyhäkoulussa. SPY. Hämeenlinna 
1908 Kansanvalistusseura                   Kansan Laulukirjan nuottipainos                                  (7.p., th) 
1908 Nyberg, M.                                 Apilas     (kok. 3-ään. lauluja)                                               (th)    
1908 Rikström, A.                              Koulun Laulukirja                          
1908 Wegelius, M.                             Lauluoppijakso Kansakoulua varten 
1909 Humperdinck, E. toim.              Lauluja ja Säveleitä Lasten sydämille 
1909 Vainio, J.V., toim.                     Valistuksen Laulukirja, Koulujen ja nuorison tarpeeksi        (th)   
1909 Virtanen, V., toim.                    Kansakoulun Virsikirja ja Musiikki-Oppi
                                                                   A. Törnuddin seminaarin lauluoppijakson mukaan  
                                                                   kansakouluja varten toimittanut Väinö V. Virtanen,  
                                                                   opettaja ja lukkari 
1909 Laulunopettajayhdistyksen julkaisuja 1.   
                                                            Laula oikein. Kansanvalistusseura. Helsinki  
1910 Hannikainen, P. J.                      Laulutoveri. Uusia lauluja koululapsille.  
                                                                    K. J. Gummerus Oy. Jyväskylä 
1910 Nandelstadh, ym.                        Kevätesikko − Lauluja koulunuorisolle I−III                        (th) 
1910 Ruuth M., toim.                          Kouluvirsiä. Suomalaisesta virsikirjasta ja HLV:stä 
                                                                   koulukäyttöä varten koottuja. SLS 
1911 Sarlin, A.                                    Lasten Laulukirja  (koulun 1.aste) 
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1911 UHS                                            Uusia Hengellisiä Sävelmiä  III.  
                                                                    Liite v. 1903:n koraalikomitean yksiääniseen sävelkokoel- 
                                                                    elmaan. Urkusäestys. Sov. Heikki Klemetti      
1912 Nervander, E.                                    Sinikello. Laulukirja kouluja varten 
1912 Raala, R.                                      Laululeivonen. Kokoelma 1- ja 2-äänisiä koululauluja 
                                                                     järj. A. Sarlin                                                                  (th)   
1913 Backman, Hj. ja Kalliala, L., toim.  
                                                              Kouluvirsien Lisävihko 
1913 Blomqvist, Axel                           Opetusopas Pyhäkouluille. SPY. Helsinki 
1913 Krohn, I. ym.                                Koulujen Laululipas, toim. Suomen yleisen laulunopettaja- 
                                                                       kokouksen asettama toimikunta, 1. ja 2. vihko 
1913 Törnudd, A.                                 Koulun Laulukirja ja Kansakoulun Lauluoppi                      (th)  
1914 Collan, A., toim.                          Kurssikaikuja. Laululeikkejä. Raittiuden ystävät 
1914 Laulunopettajayhdistyksen toim.Kodin ja Nuorison Laulukirja. Valikoima yksinlauluja I  
1914 Lithénius, S., järj.                        Leikkipirtti. Lauluja ja laululeikkejä. 80 laulua nuotteineen  
                                                                         kotia, koulua ja  lastentarhoja varten  
1914 Lithénius, S.                                Pienokaisillemme 15 laulua   
1915 Backman, Hj. ym.                       Kouluvirsien Lisävihko 
1915 Lampinen, N., toim.                    100 Leikkilaulua Säestyksineen Koteja ja Kouluja varten.  
                                                                      Valistus  
1916 Vainio, J. V.                                Lyhyt Nuottioppi 
1917 Collan, A., toim.                          Kurssikaikuja II 
1917 Jalkanen, H.                                 Leikkejä   (Satu-, pallo- ja laululeikkejä) 
1917 Krohn-Nyberg, toim.                   Virsisävelmistö kirkkoa ja koulua varten. 
                                                                       V,VI ja VII Kk:n hyväksymän valintavapauden   
                                                                       pohjalla toimitt. em.             
1919 Raala, R.                                      Uusia Laululeikkejä reippaille tytöille ja pojille  
                                                                       Toim. A. Sarlin                              
1920 Kunnas, E., toim.                         Edistysseurojen Laulukirja 
1920 Törnudd, A.                                 Koululaulun Aakkoset 
1920 Vainio, J.V.                                  Valistuksen Laulukirja.  Koulujen ja nuorison laulukirja   
                                                                                                                                                    (11.p., th)  
1921 Vainio, J.V.                                 Lauluja Pienokaisille.  Kotien ja alkeiskoulujen tarpeeksi. 
                                                                      Oy Valistus.                                                            (1.p., th) 
1921 SLS, toim.                                   Hengelliset Laulut ja Virret II  (tekstip.) 
1921 SLEY                                          Sionin Kanteleen Sävelistö. Sekaäänistä laulua varten sovitettu. 
                                                                                                                                                      (2.p., th)  
1921 Kyrkomötet                                 Den svenska psalmboken av konungen gillad och stadfäst  
                                                                       år 1819 och Nya psalmer av konungen år 1921 medgivna 
                                                                       att användas tillsammans med 1819 års psalmbok. 
                                                                       Svenska kyrkans diakonistyrelsens bokförlag. Stockholm. 
1922 Heurlin, P. af, toim.                    Kansakoulun Uusi Laulukirja.   
                                                                      En-, toi-, ko-järjestelmän mukaan                                  (th)  
1922 Pesonen, M. & Hihlman A., toim. Koulun Virsikirja    
1923 Krohn, I., toim.                           Koraalikirja 
1923 Siukonen, V.                               Kansakoulun Musiikkioppi 
1923 SLEY, toim.                               Siionin Kannel 
1925 Hannikainen, P. J.                      Sirkkunen 
                                                                        Uusi kokoelma lauluja kansakouluille 
                                                                        (seitsemän vihkoa 1896−1921)                             (6.p. th)  
                                                                        K. J. Gummerus Oy. Jyväskylä.
1926 Melartin, E.                                Nuorten Laulukirja, vihko 1. Oy Valistus. Helsinki. 
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1927 Komité               Tillägg Till Svensk Psalmbok för den evangelisk- 
                                                                        lutherska församlingarna i Finland.  
                                                                        Ehdotus, jonka on laatinut yhdeksännen yleisen  
                                                                        kirkolliskokouksen asettama komitea. 
                                                                        Mercatorin kirjapaino.Helsinki.  
1927 Lahtinen. J.N. ja Lampén, S., toim.   
                                                            Alakansakoulun Laulu- Ja Laululeikkikirja                           (th)  
1929 SLEY, toim.                               Nuori Siion 
1937 Kyrkomöte               Den Svenska Psalmboken av konungen gillad och 
                                                                     stadfäst år 1937. Stockholm. Svenska diakonistyrelses 
                                                                     bokförlag. 
1938 Kirk. kok.                                   Suomen Evankelisluterilaisen Kirkon virsikirja. 
                                                                     Hyväksytty XII yleisessä kirkolliskokouksessa v 1938. 
                                                                     Sisälähetysseura. Pieksämäki 
1938 Penttilä, Aarni                            Aapiskirja  
1938 Vauramo, T. J.                           Kuvapyhäkoulu. SPY. Helsinki 
1938 Vauramo, T. J.                           Laulupyhäkoulu. SPY. Helsinki 
1939 SLS, toim.                                  Hengellisiä Lauluja Virsiä I ja II (4-ääninen nuottipainos)  
1939 SLEY, toim.                               Siionin Kanteleen sävelmistö 
1942 Ingman, Olavi                            Lasten Laulu- ja leikkikirja. WSOY. Porvoo. 
1943 Kirk. kok.                                   Suomen Evankelisluterilaisen Kirkon Koraalivirsikirja.  
                                                                     Hyväksytty XV yleisessä kirkolliskokouksessa v. 1943.  
                                                                     Toim. Armas Maasalo, Taneli Kuusisto ja Aleksi Lehtonen.  
                                                                      Sisälähetysseura. Pieksämäki. 
1943 Kyrkomöte                                 Svensk Psalmbok för den evankelisk-lutherska kyrkan 
                                                                      i Finland antagen av femtonde allmänna kyrkomötet 1943.   
                                                                      Helsingfors 1945  
1946 Halme, Paavo − Paavola, Väinö  Kansakoulun laulukirja. WSOY. Porvoo. 
1947 Lähteenkorva, Mirjami, toim.   Kimalteleva tomu. K. J. Gummerus. Jyväskylä. 
1948  Kyrkomötet                                Svensk Koralpsalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan  
                                                                       i Finland antagen av sextonde allmänna kyrkomötet 1948.   
                                                                      II upplagan. Helsingfors 1962.              
1963 Kirk.kok.                                     Lisävihko. Virret 634─679 hyväksytty yhdeksännessätoista  
                                                                       Yleisessä Kirkolliskokouksessa v.1963. 
                                                                        Suomen Kirkon Sisälähetysseura. Pieksämi.  
1968 Kyrkomötet                                 Svensk Koralpslambok för den evangelisk-lutherska kyrkan 
                                                                        i Finland antagen av den 20. allmänna kyrkomötet 1968. 
                                                                        Vasa 1976. 
1972  Komité                                       Svensk Koralpsalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan 
                                                                        i Finland. Församlingsförbundets förlag AB. Vasa.  
1982 Ala-Könni, Erkki                        Kansanlauluja lapsille ja nuorille. Vammalan Kirjapaino Oy. 
                                                                         Vammala 1990, 2. painos. 
1984 Ranta. S. ja Helasvuo, V. toim.  Suomen Lauluaarre I, Finlands Sångkatt. WSOY. Helsinki.   
1986 Kirk.kok.                                     Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja. 
                                                                      Hyväksytty kir.kok:n ylimääräisessä istunnossa 13.2.1986. 
                                                                      Kirjapaja. Mikkeli. 
1986 Kyrkomöte                                  Den Svenska Psalmboken antagen av 1986 års kyrkomöte.
                                                                       Bokförlaget Libris. Örebro. 
1988a SPY / Lasten Keskus                 Lasten Virsi 
1988b SPY / Lasten Keskus                 Kauneimmat lasten hengelliset laulut  
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LIITTEET   

Liite 1 

Taulukko 1.  Vuoden 1902 Pyhäkoulu-laulukirjan sisällön vertailua muihin 
laulukirjoihin 

Pääsarakkeessa on Pkl:n 1902 sisällysluettelo.  Viereisessä sarakkeessa oikealla on muutamia 

sellaisia lauluja, jotka olivat esiintyneet runsaasti joko ennen vuotta 1902 tai tulivat pian 

seuraaviin painoksiin sekä virsikirjan lisävihkoehdotukseen 1923 ja virsikirjaan 1938.  Siitä 

oikealle olevista sarakkeista löytyy laulukirjojen yhteistä lauluaineistoa. 

Luettelon vasemmalla puolella ovat ennen vuotta 1902 julkaistut tärkeimmät laulukirjat, 

joissa esiintyi samaa lauluaineistoa.  

Käytetyt lyhenteet: 

Vk-1886 = Vuoden 1886 virsikirja 
FO = Lasten Lauluja, toim. K. O. Fontell, viim.painoksen mukaan 1904 (xx = jo 1883) 
LL = Lasten Laulukirjat, toim. SLEY 1888−1904 
K1 = Pyhäkoulun Laulukirja, toim. A. Keihänen 1892 
AB = Laulun Aarre-Aitta, toim. A. O. Blomberg, 1892
H1 = Pieni lauluseppele 1−3 vihkot, toim. P. J. Hannikainen 1892 
H2 = Sirkkunen-vihkot, toim. P. J. Hannikainen 1896
Hlv1 = Hengelliset Laulut ja Virret, toim. SLS 1900
Ny = Oppilaan laulukirja, toim. M. Nyberg 1900 

Luettelon oikealla puolella ovat seuraavat laulukirjat: 

Hlv2 = Hengelliset Laulut ja Virret, toim. SLS 1903
K2   =  Pyhäkoulun laulukirja, toim. A. Keihänen 1903, 13. painos 
P12  =  Pyhäkoulu-Lauluja, toim. SPY 1912 
P17  =  Pyhäkoulu-Lauluja, toim. SPY 1917 
Hlv3 = Hengelliset Laulut ja Virret, toim. SLS 1921
P25  =  Pyhäkoulu-Lauluja, toim. SPY 1925 
P31  =  Pyhäkoulu-Lauluja, toim. SPY 1931 
Ru    =  Kouluvirsiä, toim. M. Ruuth 1910 
Va    =  Valistuksen laulukirja, toim. J. N. Vainio 1920 
La    =  Alakansakoulun Laulukirja, toim. Lahtinen-Lampén 1927 
Lve  =  Virsikirjan lisävihkoehdotus  1923 
NS   =  Nuori Siion, toim. SLEY 1929 
Vk-38 = Vuoden 1938 virsikirja 
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Liite 2 

Taulukko 2.  Vuoden 1886 virsikirjan virsien esiintyminen kansa- ja pyhäkoulun 
laulukirjoissa 

Vasemmassa laidassa on vuoden 1886 virsikirjaa numerojärjestyksessä.  Siitä puuttuvat ne 

virret, joita ei esiintynyt missään luettelon oikealla puolella olevissa laulukirjoissa.  Luettelon 

oikealla puolella on ensin yhdeksän koulujen koraalikirjaa ja kaksi virsiopetuksen ohjekirjaa, 

sitten kuusi koululaulukirjaa ja viimeisenä neljä pyhäkoululaulukirjaa.  

Käytetyt lyhenteet: 
Co  = 1889 Colliander: Koulun Uusi Koraalikirja  
Hg  = 1889 Hagelberg: Koulun Wirsikirja 
Ho  = 1889 Holmberg: Koraalikirja 
Ac  = 1890 Achte: Koraalikirja 
St   = 1896 Stenbäck: Koraalikirja 
Se  = 1892 ja 1898 Sortawalan ewankelinen Seura: Koulun Koraali-Wirsikirja 
Hki = 1904 Helsingin kaupungin kansakoulut: Wirsiä ja Lauluja 
Vir = 1909 Virtanen: Kansakoulun Virsikirja ja Musiikki-oppi 
Ru  = 1910 Ruuth: Kouluvirsiä 
Kie = 1902 TA: Luettelo kiertokoulussa opetettavista virsistä 
Kk =  1902 TA: luettelo kansakoulussa opetettavista virsistä 
Ne =  1896 Nervander: Lauluoppi 
Ha =  1890 Havia: Lauluwihkonen 
PH = 1892 ja 1896 Hannikainen: Pieni Lauluseppele ja Sirkkunen 
Ny = 1900 Nyberg: Oppilaan laulukirja 
V1 = 1909 Vainio: Valistuksen laulukirja 
V2 = 1920 Vainio: Valistuksen laulukirja 
Fo =  1904 Fontell: Lasten Laulukirja   
AB = 1892 Blomberg: Laulun Aarre-Aitta 
Pkl = 1902 SLS: Pyhäkoulu-Lauluja 
AK = 1903 Keihänen: Pyhäkoulun Laulukirja 
Vk-38 = Vuoden 1938 virsikirja 
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▪ Lasten Laulujen Sävelistö 1893 (nro 34)    
  

1. Onpa taivaassa tallella lapsillekin, Jotka Herrassa kuolevat vaan, 
Kultakruunut ja kaunihit harppusetkin, Lumivalkea vaattehenenaan 
Onpa lapsillekin, Onpa lapsillekin, Onpa taivaassa lapsillekin; 
Tuolla taivaassa vaan, Jossa riemuitahan, Kalleuksia lapsillekin. 

▪ Pyhäkoulun Laulukirja 1903 (13. p., nro 15, toim. Axel Keihänen) 

1. Onpa taiwaassa tallella lapsillekin, Kun he Herrassa kuolewat waan, 
Kultakruunut ja walkeat waattehetkin, Harput, joilla he soitella saa. 

       Kyllä tallella on, Kyllä tallella on, Kyllä lapsille tallella on; 
      Taiwahassapa on ilo loppumaton, Ja se lapsille tallella on. 

2. Puhdas kulta on tie, jota astelewat, Kera laulawat enkelien, 
Karitsan siellä kaswoja katselewat, Wikauhria syntisien. 
Kyllä tallella on j.n.e. 

3. Siellä istuwat elämän lähtehillä, Elon leipää he nauttia saa. 
Pois on yö, pois on kuolema häiritsewä; Heidät Jumala ain’ walistaa. 
Kyllä tallella on  j.n.e. 

4. Siellä murheen ja surujen taukoopi wuo, Iki lohdutus wirtaelee, 
Ylistystänsä autuas Herralle tuo, Jonka rinnoilla lepäelee. 
Kyllä tallella on  j.n.e. 

▪ Sama teksti, jossa sävelmä kertautuu, on vielä mm. seuraavissa kokoelmissa: 
     ▪ Sionin Kanteleen ja Lasten Laulukirjan Säwelistö 1902, nro 98, (tuttu säv., d)  
     ▪ Sionin kanteleen sävelistö. Uusi lisätty ja korjattu painos 1911−1912, nro 219   
     ▪ Alakansakoulun Laulu- ja Leikkikirja 1927, nro 39 otsakkeella Jotakin taivaassa lapsille. 
         (J. N. Lahtinen – Siiri Lampén) 
      ▪ Siionin Kannel 1939, nro 219 
     ▪ Sionin Kannel, Sävelmistö 1892, nro 219 ja lis. pain. 1901. ( I. Krohnin sävelmä)                                      
     



▪ Lauluja pienokaisille 1921, nro 82 otsakkeella ”Lasten osa taivaassa”, osastossa Kevät ja  
          kesä (toim. J. N. Vainio; sävelmä nyt vain yhden kerran) 

1. Onpa taivaassa tarjona lapsillekin, jotka Jeesusta vain rakastaa, 
kultakruunut ja valkeat vaattehetkin, harput, joilla he soitella saa. 

2. Osa autuas on, osa autuas on ilo taivahan loppumaton, 
ilo ainainen luona Jeesuksen osa autuas lapsien on.2

3. Siellä taukovi tuskien, murheitten vuo, iki-lohdutus virtaelee, 
 ylistystänsä autuaat Herralle tuo, sula rakkaus vallitsee. 

              4. säkeistö on sama kuin 2. säkeistö.    
                           

▪ Hengelliset Laulut ja Virret 1938, nro 188 (e) 

1. Onpa taivaassa tarjona lapsillekin, Jotka Jeesusta rakastavat, 
Kultakruunut ja valkeat vaattehetkin, Harput, joilla he soittelevat. 

2. Puhdas kulta on tie, jota astelevat Kera laulaen enkelien, 
Karitsan siellä kasvoja katselevat, Veriuhria syntisien. 

3. Siellä istuvat elämän lähtehellä Elon leipää he nauttia saa; 
Pois on yö, poissa kuolema häiritsevä, Siellä Jumala ain’ valistaa. 

4. Siellä murheen ja surujen taukovi vuo, Ikilohdutus virtaelee; 
Ylistystänsä autuas Herralle tuo, Hänen rinnoillaan lepäelee.  

▪ Andliga sånger ja HLV 1903, nro 188a-säv., joka oli 1. sävelmänä vielä 1908 

▪ Siionin Kannel 1962 (nro 431) 

                            1. Kodin Herra suo pienille ystävilleen, Elon taival kun jäänyt on taa. 
                               Kultakruunut ja kantelet soittimikseen, Lumivalkeat vaatteet he saa. 
                                  . . . . . . 

                                   5.  Kyllä tallella on, kyllä tallella on, Kyllä lapsille tallella on, 
                                       Siellä taivaassa on ilo loppumaton, Ja se lapsille tallella on.

▪ HLV  1952, nro 445 (kansansävelmä; tätä ennen ei sävelmän tekijästä merkintää)   

                                                          
2 Vrt. Harpunsäveliä, jossa sen 1. säkeistön 3. ja 4. rivistä on muokattu tämän 2. säkeistö. 



▪ Pkl  1953, nro 175  
▪ Pkl  1969, nro 200 (säveltäjäksi merkitty Carolina Almqvist; san. Jaakko Haavion  
                       muokkaamat) 

1. Kodin Herra suo pienille ystävilleen Elon taival kun jäänyt on taa. 
Kultakruunut ja kanteleet soittimikseen, Lumivalkeat vaatteet he saa. 

2. Kadut kaikki on puhtaasta kullasta vaan Niitä enkelten kanssa he käy, 
Siellä Jeesuksen kasvoja katsellessaan Valo loistaa, mi täällä ei näy. 

3. Elon lähteellä heidän hän istua suo Elon puusta he riemulla syö, 
Isän kirkkaus yllensä loistetta luo, Poissa pelko on, kuolema yö. 

4. Pyhän istuimen ääreltä kristallinen Joki virtaa ja siitä hän juo. 
Ilovirtensä soi ylen onnellinen He on päässeet jo Jeesuksen luo.                 



2.      
 
 

Lina Sandell (1832−1903) kirjoitti runon todennäköisesti 1849−1851. Se on julkaistu viisi-

säkeistöisenä ensi kerran Andeliga daggdroppar -kirjassa 1855: Tryggare kan ingen vara. 3 

 
Suomessa mm.  
▪ Barnens sångbok 1887, nro 13 
▪ Harpun säveliä 1886, nro 45  
 
▪ Siionin Kannel ja Sionin Kanteleen sävelmistö 1892, nro 261 (toim. I. Krohn)       
▪ Sången för söndagsskolan 1902, nro 37  

- tahtilaji 3/4, alkaa 1/4-koholla, kahdeksasosat aina pisteellisinä, ei muissa laitoksissa 
näin 

▪  Andliga sånger och psalmer 1903, nro 173  
- tahtilaji sama 3/4, mutta alkaa tahdin alusta, samoin suomenkielisessä HLV:ssä 

 
1. Tryggare kan ingen vara, Än Guds lilla barnaskara: 
:: Stjärnan ej på himlafestet, Fågeln ej i kända nästet  :: 

 
▪ Sionin Kanteleen ja Lasten Laulukirjan Sävelistö 1902, nro 261 
▪ Sionin kanteleen sävelistö. Uusi lis. ja korj. painos 1911−1912, nro 261 

 

 
 

2. Herra hoitaa omiansa Sionissa, majassansa; 
Käsissänsä heidät kantaa, Avun ajallansa antaa. 

 
3. Ken voi kädestänsä ryöstää, Tempailla ja kuoloon syöstä. 
 Niitä, jotka rakkaallensa Isä antoi Pojallensa? 

 
▪ Pyhäkoulun Laulukirja 1892, nro 14; (myös 13. painoksessa 1903, toim. Axel Keihänen)  
 

1. Jonk’ on turwa Jumalassa, Turwassa on paremmassa 
 Kuin on lintu pesässään Taiwaan tähti kiillellessään. 

 
2. Herra hoitaa omiansa Kartanoissa taiwahansa; 

  Lapsilleen Hän armon antaa, Isän käsin heitä kantaa. 
 

3. Jos onni taikka hätä, Hän ei lapsiansa jätä, 
                                                    Hänpä, ystäwistä parhain, Suojaa heitä myöhään, warhain. 
 

                                                           
3 Ks. tark. Suokunnas 1982, 202−203; Valen-Senstad 2004, et passim; Hansson & alii 2001, 211−216. 

Kun on turva Jumalassa



4. Hiuksetkin hän kaikki lukee Heidän päässään, heitä tukee; 
Heille ruoan, waatteet luopi, Murheen alla riemun suopi. 

5. Riemuitse siis, pieni lauma, Herra turwamme on warma; 
                                                   Hänpä aina suojaa lastaan Wihollisen wimmaa wastaan. 

                         6. Elosta kun surkeasta Eroamme maailmasta, 
                                                  Johda meitä autuutehen, Kotihimme ikuisehen! 

  
▪ HLV 1903, nro 173, (myös 1938) ja Pkl 1925, nro 37 

                     2. Herra hoitaa omiansa Siionissa armollansa, 
                           :: Aina heille tarpeet antaa, Käsillänsä heitä kantaa.:: 

                         3. Niit’ ei hänen kädestänsä Tempaa kenkään ikänänsä,
                           :: Jotka omakseen hän osti, Kuolost’ elämähän nosti.:: 

                         4. Heit’ ei kohtaa puute, hätä Koskaan Herran tietämätä; 
                           :: Ruuan hän ja verhon suopi, Surun sumust’ ilon tuopi. :: 

                         5. Iloitse siis auttajastas, Pieni lauma, Jumalastas! 
                          :: Sanallaan hän kaikki saattaa Vastustajat maahan kaataa. :: 

                        6. Käyköön myöten taikka vastaan, Eipä Isä, heitä lastaan, 
                          :: Kaikk’ on hänen aikehensa Tosionneks omillensa.::           

                                                                                      (Huom: loppusävel kertauksessa) 

▪ Alakansakoulun Laulu- ja Leikkikirja 1927, nro 16, (toim. J. N. Lahtinen – Siiri Lampén 
- Sanat ovat muuten samat, paitsi 1.säkeistössä: …kuin on lintu pesäsessään, taivaan tähti 

kiiltäessään.                       

▪ Pkl 1969, nro 147  
1. Ken on lapsi Herran armaan, Turvatumpi hän on varmaan, 

                                           ::Kuin on tähti taivahalla, Lintu emon siiven alla:: 

2. Herra seurakunnassansa Armoin hoitaa lapsiansa, 
                                   ::Aina heille tarpeet antaa, Käsillänsä heitä kantaa:: 

 3. Eipä hänen kädestänsä Mikään riistä pieniänsä 
                                           ::Omakseen kun heidät osti, Kuolemasta eloon nosti:: 



   4. Milloin heitä puute kohtaa, Yli niiden Herra johtaa, 
                                                   :: Ruoan, vaattee antaa heille, Lohdun myöskin murheen teille:: 

   5. Iloitse siis auttajastas, Pieni lauma, jumalastas.
                                                 ::Maahan lyö hän vainoojamme, Voiton antaa taistossamme:: 

   6.  Käyköön myöten taikka vastaan, Eipä hylkää Isä lastaan, 
                                                 :: Parasta hän tahtoo suoda, Omillensa armon tuoda:: 

▪ Virsikirja 1986, nro 397 ja Lasten virsi 1988, nro 75; (C, 3/4, lähtee tahdin alusta) 

1.Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa 
                                         kuin on tähti taivahalla, lintu emon siiven alla. 

2.Herra seurakunnassansa aina hoitaa lapsiansa. 
                                       Armonsa hän heille antaa, käsillänsä heitä kantaa.    
               

 3 Käsistä ei väkevistä mikään heitä irti riistä. 
                                         Omakseen hän heidät osti, kuolemasta eloon nosti 

4. Milloin murheet heitä kohtaa, niiden alla Herra johtaa, 
                                           ilon, lohdun antaa heille, uuden voiman uupuneille. 

                                                    5. Iloitse siis auttajasta, Herran kansa, Jumalasta!
                                Maahan lyö hän vainoojamme, sanansa on voimanamme. 

6. Käyköön myöten taikka vastaan, eipä isä hylkää lastaan. 
                          Herra ohjaa parhaaksemme kaikki vaiheet päiviemme.  

                                                                                                             



 
3.  
 
▪ Kokoelmassa Suomen Lauluaarre I, Finlands Sångkatt.  
                                                                                                                                   

 
 
 
 ▪ Käsinkirjoitettu versio Ebeneser-Säätiön museossa  
                                                     
                                                            Psalm för barn (Runeberg)  

 
 
 
 
▪ Mikko Hakon ehdotus 4. säkeistöksi on lähetetty kirjeitse piispa Lehtoselle.4  
          
         Joko: Oon taimi tarhassa taivahan                           Tai:   Oon taimi hoidossa Tarhurin 
                       ja varten taivasta luotu,                                             ja varten taivasta luotu, 
                      Sun hellän armosi huomahan                                     Sun hellän armosi hoivihin 
                      jo kasteen hetkellä suotu.                                            jo kasteen hetkenä tuotu. 
   

                                                           
4 TMA / KKA / kirje 6.2.1938 

Mä silmät luon ylös taivaaseen



 
4.   
                                 
▪ Käsinkirjoitettu versio löytyy Ebeneser-säätiön museosta (Helsinki). 
    Viimeisen tahdin lopussa lukee: ”Obs! 2 kertaa! ”. 
          

 
 
 
                                      Luoja, isä lapsien, Katso puoleen pienoisen, 
                                             Minne joudun, kunne kuljen, Minut suojaas aina sulje. 
 
 
▪ Suomen ruotsinkielisen virsikirjan lisävihko Tillägg till svensk psalmbok, 1927,  
     nro 160 (saksalainen sävelmä) 

 
 
▪ Suomen ruotsinkielisten virsikirjassa, Svensk koralpsalmbok för den evangelisk-lutherska  
    kyrkan i Finland 1943,1948 ja 1968, nro 491, on 6 säkeistöä, mutta 4. säkeistö on poistettu 
    vuoden1986 virsikirjasta (nro 493);  säv. I. Widéen 1919. 
       

1. Gud, som haver barnen kär, Se till mig, som liten är. 
  Vart jag mig i världen vänder, Står min lycka i Guds händer. 

Lyckan kommer, lyckan går, Du förblive, Fader vår. 
       

2. Gode Fader, i din vård Ttag oss här i denna gård: 
Far, att han får kraft att sträva; Gode Gud, att mor får leva. 
Gud, som haver barnen kär, Hjälp ock den, som liten är. 

 
3. Alla barn, som lida nöd, Hem, där far, där mor är död, 
Seglare på stormigt vatten, Vandrare i mörka natten, 
Käre, gode Fader vår, Trösta den, som sorgsen går. 

 
4. Fader, som i himlen bor, Hjälp du dem, som glömt sin mor, 
Alla fattiga och stora, Som sin barnasjäl förlora. 
För dem hem från villsam stig Att bli barn och små hos dig. 

Ystävä sä lapsien



5. Alla gamla tag i hand, Led dem till ditt ljusa land
Genom livets nöd och vimmel. Blinda, som ej se din himmel 
Eler jordens sommarskrud, Låt dem se dig själv, o Gud. 

6. Tack, att ingen ensam går, Som din fadersarm ej når. 
Tack, att dina milda händer Sträckas över folk och länder. 
Tack för att du hjälper visst. Tack, vår Gud, för Jesus Krist. 

▪ Ruotsin  kirkon virsikirjassa, Den svenska psalmboken, 1937, nro  512  ja 1986,  
   nro 193, se on yksisäkeistöinen.  Jo 1921 viimeinen säe muutettiin myönteisempään  
   muotoon: .... Du förbliver fader vår.5

Liite 4 

Virsikirjaehdotuksissa ja virsikirjoissa esiintyneet lasten- ja koululaisten virret 
1824─1938 sekä niiden esiintyminen jossakin muussa aikaisemmassa laulukirjassa 

Taulukossa käytetyt muut kuin aikaisemmin mainitut lyhenteet:

Virsikirjaehdotukset 1824 (B.J. Ignatius) 
                                  1836 (J. Tengström) 
                                  1857 (J. L. Runeberg) 
                                  T1868 (Z. Topelius 1868 / 1869)  
                                  L1868 (E. Lönnrot 1867 / 1868) 
                                  L1884 (E. Lönnrot 1883 / 1884)   
Achr. 1761 = Abraham Achreniuksen Wähäisten lasten Rukouswirsi 1761 
Sko 1904   =  Simo Korpelan kokoelma 75 virttä 1904

             

                                                          
5 Ks. Reijo Pajamon artikkeli Ystävä sä lapsien. Kirkkomusiikki-lehti 6 /1991, 16─19.      



Liite 4            

                                                               virsikirjaehdotukset                       Vk     Lve    Vk 

1824 1836 1857 T1868 L1868 L1884 1886 1923 1938 

O Gud! som ej de spädas röst / 
O Jumala! kuin mielell armialla / 
Oi Jumala, et hylkää pientä lasta 

x x x x x x x 

Isäs, äitis kunnioita x x       

O Jumala, Sun armoos ylistämme  x     

Jesus mua auttakoon (Achr.1761) /  
Jeesus armias auttakoon 
 (L1868, SK 1894, HSHL, SLW, 
Lve 1923) / 
Rakas Jeesus, taivaastas (Vk 1938) 

 x   x x x x 

Jo nuorna ollesani / 
Mun lasna ollessani (Vk 1938) 

x   x x x x 

Jag lyfter ögat mot mot himmelen /  
Mä silmät luon ylös taivaaseen 

  x x x x x 

Sanningens Ande, som av höjden / 
Henki Totuuden (Pkl 1902, HLV 
1903, Vainio 1909, Ruuth 1910) / 
 Totuuden Henki (Pkl 1912) 

   x   x x 

Sua kiitän, Herra, ainian       x   

Nuku lapsukaiseni     x   

Jumala kaikkivaltias      x x x 

Herra, valohosi kutsuit meidätkin       x 

Ystävä sä lapsien       x x 

Rakas isä taivahan 
(Pkl 1912, HLV 1921) 

      x 

Ma astun lapsi pienoinen 
 (SKo 1904) / 
Käyn, Jeesus, kasvois etehen 

      x x 

Olen Luojani pikku varpunen 
(Pkl 1912, HLV 1921) 

      x 

Sa nuku, lapsi, turvahan       x 

Kotihin ma kaipaan 
(Siionin Kannel 1892) 

      x 

Kun koulutyöni alkaa taas 
(NS 1929) 

      x 

Sun puolees, Herra, luomme       x 

Herra valos loistaa         x 

Oi Jeesus, ota sylihis         x 

Jeesus, lasten auttaja         x 

Tulemme, Jeesus, pienoises       x x 
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Lapsen laulu leskelle 50 
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Salama-yö 80 
Salige de, som 139 
Sanningens Ande, som af    
       höjden 139, 156, 174, 230 
Satakieli 80 
Satakunnan laulu 71 
Satu vuoresta 82 
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Soi kiitokseksi / kunniaksi  
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