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Alamainen kertomus,
jonka Koulutoimen Ylihallitus Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Lokakuun 
18 päivänä 1898 Ylihallitukselle säätämän Armollisen Ohjesäännön 12 pykä
län mukaisesti on antanut maamme alkeisoppilaitosten toiminnasta 1 päi

västä Syyskuuta vuonna 1902 1 päivään Syyskuuta vuonna 
1905 kuluneelta ajalta.

Viime vuosien valtiolliset olot eivät luonnollisestikaan ole saattaneet olla 
u lo ttam atta  vaikutustaan myöskin koulun alalle. V arsinkin lukusuunnitelm ien 
vaihdokset ovat aikaansaaneet syvällekäypiä m uutoksia sen työssä ja  to im in
nassa, ku ten kylläkin on nähtävissä seuraavasta, päättyneen kolm ivuotiskauden 
selonteosta. M utta siitä käynee m yöskin ilmi. e ttä  tänäk in  ajanjaksona, m ikäli 
vaikeat u lkonaiset olosuhteet sen ovat m yöntäneet, on koulun elämä ollut 
kehittym ässä. K ahlittavana ilmiönä on nim enom aan m ainittava, e ttä  aikain 
ahtaudesta huolim atta koulusivistyksen tarve on tu llu t yhä eläväm m äksi kan
samme keskuudessa, niinkuin  siitä on selvänä todistuksena tänä ajanjaksona 
lisään tyny t sekä valtion e ttä  varsinkin yksity isten  perustam ain uusien koulujen 
lukum äärä ja  suhteellisesti vielä suuremmassa m äärässä k arttu n u t oppilasluku.

M itä ensinnäkin klassillisten lyseoiden lukum äärään tulee, on se täm än 
ajanjakson kuluessa lisään tyny t yhdellä, kun Tam pereelle 1904—1905 luku
vuoden alusta m uodostui uusi suom alainen klassillinen lyseo. N äiden oppilai
tosten opetuskielessä on tapah tunu t se muutos, että M ikkelin lyseo, jossa sitä 
ennen oli sekä suomi e ttä  ruotsi opetuskielenä, lukuvuoden 1903—1904 alusta 
tehtiin  suomenkieliseksi. N ykyään on siis klassillisten lyseoiden luku kaikkiaan 
16, näistä 11 suomen- ja  5 ruotsinkielistä.

Myöskin reaalilyseoiden lukum äärä on tänä  kolm ivuotiskautena karttuneet 
yhdellä, sittenkuin  T urun  suomalaisen klassillisen lyseon reaaliset rinnakkais
luokat ovat kasvaneet itsenäiseksi opistoksi. R eaalilyseoiden nykyinen luku on 
10, joista 7 suomen- ja 8 ruotsinkielistä.



Valtion ylläpitäm äin alkeiskoulujen lukum äärä on tän ä  ajanjaksona py
synyt sam ana kuin ennenkin. N iitä on ollut 2 viisiluokkaista. 4 neliluokkaista 
ja  1 kolm iluokkainen. N äistä kuitenkin  Tam m isaaren neliluokkainen oppilaitos 
lukuvuoden 1905—1906 alusta siirtjd kunnan haltuun ja  m uutettiin  yhteiskou
luksi, ku ten  tuonnem pana lähem m in esitetään.

Suom enkielisten ty ttökou lu jen  lukum äärä on lisään tyny t kahdella uudella 
opistolla, sittenkuin  Sortavalan ja N ikolainkaupungin yksity ise t ty ttökoulu t 
jou tu iva t valtion huostaan lukuvuoden 1904—1905 alusta. T yttökoulu jen  ny 
kyinen lukum äärä on 14. näistä  9 suomen- ja  5 ruotsinkielistä.

Oppilaita oli puheenaolevan kolm ivuotiskauden eri lukuvuosina lyseoissa 
seuraavat m äärät: 5,600 (klassillisissa 3,371, reaalilyseoissa 2,229), 5,703 (klas
sillisissa 3,230, reaalilyseoissa 2,473) ja  5,870 (klassillisissa 3,476, reaalilyseoissa 
2,394); alkeiskouluissa 577. 537 ja  514; tyttökouluissa 2,405, 2,515 ja  2,909. 
K uten  täs tä  näkyy, on oppilasluku m ainituissa kouluryhm issä yleensä lisään
tyny t, tuntuvam m in tyttökouluissa: ainoastaan alkeiskouluissa se on vähenty
m ään päin. Suhde klassillisten ja reaalilyseoiden oppilasluvun välillä on täm än 
kolm ivuotiskauden alussa ja lopussa p y sy n y t likimaille samana, vaikkakin op
pilasm äärä klassillisissa lyseoissa lukuvuonna 1904—1905 edelliseen vuoteen 
verraten  on koko joukon kasvanut ja reaalilyseoissa sam ana lukuvuonna h iu
kan  vähentynyt.

Ä idinkielensä puolesta oppilaat jak au tu iv a t seuraavasti:

Lyseoissa: 1902—1903 1903—1904 1904—1905

Suomenkielisiä . . . 3,775 3,849 4,012
R uotsinkielisiä . . . . . 1,776 1,803 1.802
M uunkielisiä . . . . , 49 51 56

Alkeiskouluissa :
Suomenkielisiä . . . . . 240 221 212
R uotsinkielisiä . . . . . 337 316 301
M uunkielisiä . . . . . . — — 1

Tyttökouluissa:
Suomenkielisiä . . . 1,477 1.781
Ruotsinkielisiä . . . 997 994 1.080
M uunkielisiä . . . . 44 48

K un Y lihallitus kultakin  puheenalaiselta kolm elta lukuvuodelta on erik
seen julaissut tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja  toim intaan, ei 
lähem pi selonteko tässä kohden ole tarpeen vaatima.

Seuraava selonteko liitty y  välittöm ästi edelliseen kolm ivuotiskertoinuk- 
seen. N oudattam alla ennen käy tettyä  järjestystä annetaan tässä ensin yleis
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katsauksena tiedot tärkeim m istä, n iin  hyvin valtion- kuin yksityiskoulujenkin 
toim intaa koskevista yleisistä säädöksistä ja  toim enpiteistä. Sen jälkeen käsi
tellään n iitä  vaiheita ja  muutoksia, jo ita  on tap ah tu n u t erityisissä valtion op
pilaitoksissa ja  niiden opettajakunnissa. T iedonannot erityisiä yksityiskouluja 
koskevista virallisista toim enpiteistä esitetään sitten  täm än kertom uksen kol
m annessa osassa,

I. Yleiskatsaus.

Uudet lukusuunnitelmat. Vuonna 1901 maamme lyseoissa noudatettaviksi 
m ääräty t lukusuunnitelm at saivat olla ainoastaan lyhyen ajan voimassa, sillä 
jo vuonna 1903 m äärättiin  niiden sijalle uudet, jotka aikaansaivat varsin syvälle 
käypiä m uutoksia koulujen toiminnassa.

H änen K eisarillisen M ajesteettinsa 17 päivänä H uhtikuuta, 12 päivänä 
H einäkuuta ja  26 päivänä M arraskuuta 1901 annossa antam an käskyn perus
tuksella, e ttä  Suomen oppilaitosten opetussuunnitelm at ovat o tettavat tarkas
tuksen  alaisiksi siinä tarkoituksessa, e ttä  venäjänkielen opetukselle näissä oppi
laitoksissa annettaisiin  sille tuleva asema, ja sittenkuin  m aan K enraalikuvernööri 
kirjelm ässä Keisarilliselle Senaatille 11 päivältä Toukokuuta 1902 oli m ielipi
teenään lausunut, e ttä  venäjänkielen tun tim äärä m aan lyseoissa voitaisiin yleistä 
sivistyskantaa alentam atta korottaa 40:een, käski K eisarillinen Senaatti 30 päi
vänä T oukokuuta 1902 päivätyssä lähetepäätöksessä Y lihallituksen an taa ala
m aisen lausunnon asiassa. V aadittuaan kiertokirjeessä 18 päivältä  K esäkuuta 
m aan lyseoiden rehtorien ja  opettajakuntien lausunnot asiassa, Y lihallitus 31 
päivänä Tam m ikuuta 1903 alam aisuudessa lausui seuraavaa:

Kun Y lihallituksen on ehdottam inen uudet lukusuunnitelm at, joissa ve
näjänkielen tun tim äärä on nykyisestään korotettu , ei Y lihallituksella ole m itään 
vakavaa pohjaa, mille perustautua. Nykyinen tuntim äärä, 30 viikkotuntia, on 
käytännössä vasta syyslukukaudesta vuonna 1901, jolloin en tistä 1896 vuoden, 
lukusuunnitelm an tun tim äärää korotettiin  kokonaista 50 % ; selvää on ettei 1 1/2 
lukuvuoden kokem uksen nojalla vähim m ässäkään m äärässä voida päättää, m itä 
tuloksia tä llä  tuntim äärällä  saavutetaan, onko se riittäv ä  vai ei. Se on kui
tenkin korkeam pi, kuin m itä m illään m uulla kielellä m aan lyseoissa koskaan 
on ollut, — tie tysti lukuunottam atta  kuollu tta  k ieltä — latinaa, jonka opetuk
sen m etodi ja  tarkoitusperä on aivan erikoinen, jo ten  ei m ikään vertailu  siinä 
suhteessa saata tu lla  kysym ykseen. E ivä t valite ttavasti ulkom aidenkaan koulu
olot tarjoa meille vertauskohtia, sillä ei liene ylim alkaan missään maassa m ei
dän lyseoitam m e vastaavissa oppilaitoksissa ollut yli 30 viikkotunnin annettu  
m inkään uuden kielen opetukselle. M eiltä niinm uodoin puuttuu siinä suhteessa 
kaikk i kokemus sekä om asta m aasta e ttä  ulkomailta,
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Y leisesti tunnustettanee, e ttä  opetuksen m enestys ei riipu yksistään 
tuntim äärästä. Venäjänkielen opetustuntien nykyinen epätasainen jako eri 
luokkia kohti epäilem ättä on epäonnistunut ja  opetuksen m enestykselle suu
resti haitallinen: korjaus siinä suhteessa jo yksistään  on saattava opetuksen 
tulokset melkoista paremmiksi nykyisiä. A ivan äskettäin  on venäjänkielen 
opetuksen tarkastajien! lukua lisätty , joten tarkastus tulee entisestään paljoa 
intensiivisem m äksi, eivätkä tästäkään  toim enpiteestä johtuvat tulokset liene 
vähäisiksi arvattavat.

N äy ttää  tosin luonnolliselta ja  helpolta päättää, e ttä  ku ta enemmän 
tunteja jollekin kielelle koulussa annetaan, sitä enemmän ja parem m in sitä 
opitaan. H uom attava kuitenkin  on, e ttä  hyö ty  tun tim äärän  lisääm isestä, m itä 
koulussa annettavaan kielenopetukseen tulee, todenm ukaisesti tulee olemaan 
yhä vähem m än suhteellinen opetukseen k äy te tty y n  aikaan, ku ta  korkeam m at 
tun tim äärät ovat kysym yksessä. V arm aankin jo silläkin tuntim äärällä, m ikä 
venäjänkielellä nykyään lyseoissamme on, jos vaan opetus on tarkoituksen
m ukaisesti järjeste tty , päästään semmoisiin tuloksiin, e ttä  oppilaat esteettöm äsi] 
lukevat tavallista k irjallisuu tta  ja  sekä puheessa että k irjallisesti tyydy ttävästi 
k äy ttäv ä t kieltä.

Tähän katsoen ja  koska suurem pi venäjänkielen oppituntien  lisääm inen — 
koulujam m e kun ilm ankin olevien olojen johdosta rasittaa  kieliopetuksen liia l
linen paljous — riistäisi m uilta välttäm ättöm iltä  opetusaineilta niille tu ik i 
tarpeellisia tun te ja  ja  siten haitallisesti vaikuttaisi maamme yleiseen ku lttuuri- 
kantaan, Y lihallitus sitä tapausta  varten, e ttä  puheenalaista lisääm istä ku iten 
kin  yhä edelleen katsottaisiin  välttäm ättöm äksi, saa esittää ehdotuksen luku
suunnitelm aksi, jossa venäjänkielelle on annettu  klassillisissa lyseoissa 32 ja 
reaalilyseoissa 35 tun tia , joka erotus perustuu siihen m eillä yleisesti tunnus
te ttuun  tosiasiaan, e ttä  latinankielen opetus koulussa melkoisessa m äärässä 
edistää m uidenkin kielten oppimista, joten tulokset, m itä venäjänkieleen tulee, 
todennäköisesti tu lisivat Y lihallituksen ehdottam illa tun tim äärillä  olemaan sa
m at kum m ankinlaatuisissa lyseoissa. S itä  varten  ta rv ittav a t lisä tunn it olisivat 
o te ttavat jo ltak in  toiselta kieleltä, koska n iitä  Y lihallituksen vakaumuksen 
m ukaan ei suuretta vahingotta  kouluopetuksen yleisille tuloksille voida m uilta 
opetusaineilta riistää. Opetuskieli ei siinä suhteessa lainkaan voi tu lla kysy
mykseen, sen tun tim äärä kuin  nykyäänkin  on lyseoissamme verrattom asti p ie
nempi, kuin m uiden m aiden n iitä  vastaavissa oppilaitoksissa, ja  sen enempi 
alentam inen, siihen katsoen e ttä  kunkin kielen opetus on riippuvainen äidin
kieleen suuressa m äärin perustuvan kieliopetuksen yleisestä kannasta, ehdotto
m asti vaikuttaisi haitallisesti opetuksen tuloksiin  kaikissa m uissakin kielissä 
ja  oppilasten koko kehitykseen. Siinä suhteessa Y lihallitus saattaa vedota 
('imen saavutettuun kokem ukseenkin. Siihen aikaan, jolloin opetuskielen tun 



tim äärä todella oli nyky istä  vieläkin pienem pi eli 14 viikkotuntia, olivat seu
raukset siitä niin arvelu ttavat oppilaiden yliopisto-opinnoille, e ttä  Yliopiston 
K onsistori 22 päivänä Jou lu k u u ta  1888 päivätyssä kirjelm ässä Lainopillisen 
tiedekunnan K onsistorille tekem än ilm oituksen johdosta, e ttä  »Yliopiston oppi
laa t osaksi niin perin  vaillinaisesti osasivat k äy ttää  äidinkieltänsä», katsoi p i
tävänsä ilm oittaa Y lihallitukselle täm än epäkohdan, joka sittem m in huom attiin  
välttäm ättöm äksi korjata. K aik ista  k ielistä n äy ttää  Y lihallituksen m ielestä 
toinen kotim ainen kieli olevan se, joka suurem m itta vaurio itta  ehkä voisi luo
v u ttaa  venäjänkielelle ta rv ittava t lisätunnit, koska maan lyseoiden oppilaille 
yleensä ei liene m ahdotonta käytännöllisen oppimisen k au tta  korvata sen kou
lu tun tien  vähentäm isestä johtuva vahinko.

V aikkapa edelläm ainitussa lukusuunnitelm a-ehdotuksessa, jossa venäjällä 
on ehdoton valta-asem a m uihin k ieliin  verraten, venäjänkielen etu ja jo on 
valvo ttu  niin  paljon kuin  Y lihallituksen m ielestä m uihin opetusaineisiin katsoen 
on m ahdollista, niin  Y lihallitus siltä  varalta, e ttä  kuitenkin  p idettäisiin  v ä lttä 
m ättöm änä antaa tälle kielelle suurem pi tuntim äärä, on vielä katsonut asiak
seen laatia  semmoisen vaihtoehdotuksen lukusuunnitelm iksi, jossa venäjänkielen 
opetukselle on annettu  klassillisissa lyseoissa 35 ja  reaalilyseoissa 38 viikko
tuntia. .

Yksistään opetustun teja lisääm ällä ei ku itenkaan voida tu rv a ta  venäjän
kielen opetuksen edistystä. Tässäkin kohden p itää  paikkansa yleinen sääntö, 
e ttä  opetuksen m enestys m itä suurim m assa m äärin riippuu  siitä, m inkäm oinen 
on opettaja, J o tta  venäjänkielen tun tim äärän  korottam isella saavutettaisiin 
todellista hyötyä, on Y lihallituksen mielestä, maamme kouluissa ennen saavu
te ttu u n  kokem ukseen perustuvan vakaum uksen m ukaan välttäm ätöntä, e ttä  
myös uudet opettajavoim at, jotka sen johdosta tu levat tarpeellisiksi, ovat toi
meensa kaikin puolin kelvolliset, ja  siihen ovat edellytyksinä p idettävät perus
teelliset tiedot itse oppiaineessa, järk iperäinen pedagoginen valm istus sekä 
sam alla täydellinen taito  koulun opetuskielen käyttäm isessä, — jos näm ä edel
ly ty k se t vaikkapa vaan osaksikin opettajalta  puu ttuvat, saa ttavat tarko ite tu t 
tu lokset helposti m uuttua aivan takaperoisiksi. K un nykyiset venäjänkielen 
opetta ja t tusk in  saattavat, hoitaa enemm än kuin  32 v iikkotuntia  kukin, käy 
niinm uodoin sitä suurem m an tuntim äärän  käytän töön  ottam inen oleellisesti 
riippuvaksi siitä, m issä m äärin uusia toimeensa päteviä opettajia on saatavissa. 
M ikäli Y lihallitus asiata tuntee, voidaan olettaa neljä  ta i viisi semmoista vuo
sitta in  valm istuvan, jo tenka venäjänkielen opetuksen käytäntöönpano siinä 
määrässä, kuin Y lihallituksen ensinm ainittu  lukusuunnitelm a tarkoittaa, olisi 
suoritettu  jo  1904—1905 lukuvuoden alkaessa.

Sen perustuksella, m itä Y lihallitus näin  on esittänyt. Y lihallitus alam ai
suudessa alistaa:
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e ttä  oheenliitety t A -kirjaim ella m erk ity t lukusuunnitelm at klassillisia 
lyseoita sekä m aaseudun reaalilyseoita varten, joiden suunnitelm ien mukaa n 
venäjänkielellä edellisissä on 32 ja  jälkim äisissä 35 tun tia  viikossa, armossa 
vahv istett aisiin ;

e ttä  asianomainen klassillisten lyseoiden lukusuunnitelm a ensi lukuvuo
den alusta poikkeuksetta pantaisiin  toim een;

että  asianom ainen reaalilyseoiden lukusuunnitelm a otettaisiin  ensi luku
vuoden alusta käytän töön  Viipurin, Sortavalan ja  Savonlinnan reaalilyseoissa, 
m utta  muissa m aaseudun reaalilyseoissa seuraavan eli 1904—1905 lukuvuoden 
alusta;

e ttä  viim eksim ainituissa eli Tam pereen, Turun, N ikolainkaupungin ja  
Oulun reaalilyseoissa venäjänkielen tun tim äärä väliaikaisesti lukuvuodeksi 
1903—1904 m äärättäisiin  32 viikkotunniksi;

e ttä  venäjänkielen lisätyn  opetuksen kustantam iseksi m aan klassillisissa 
lyseoissa sekä Tam pereen, Turun, N ikolainkaupungin ja  Oulun reaalilyseoissa 
virantoim ituspalkkiota kussakin korotettaisiin  280 m arkkaa tu levan Syyskuun 
1 päivästä ; sekä

e ttä  V iipurin, Savonlinnan ja  Sortavalan reaalilyseoiden vuosirahasään- 
töihin ensi lukuvuoden alusta otettaisiin  venäjänkielen lehtorin palkkaa vas
taava m ääräraha sekä Syyskuun 1 päivästä 1904 sama m ääräraha Tampereen, 
Turun, N ikolainkaupungin ja  Oulun reaalilyseoiden vuosirahasääntöihin.

S iltä varalta  että  Y lihallituksen laatim a B -kirjaim ella m erkitty  vaihto- 
ehdotus m aan lyseoiden lukusuunnitelm iksi m äärättäisiin  pantavaksi käytäntöön, 
Y lihallitus, edelleen silm älläpitäen opettajavoim ien saannin m ahdollisuutta, on 
katsonut asiakseen alam aisuudessa alistaa:

e ttä  asianom aiset lukusuunnitelm a-ehdotukset ensi lukuvuoden alusta 
pantaisiin  toim een V iipurin, Savonlinnan ja  Sortavalan reaalilyseoissa ja  seu
raavan eli 1904—1905 lukuvuoden alusta muissa m aaseudun reaalilyseoissa, 
sekä, Y lihallituksen valinnan m ukaan, 1 päivästä Syyskuuta 1905 viidessä, 1 
päivästä Syyskuuta 1906 taas viidessä ja 1 päivästä Syyskuuta 1907 jä lje llä  
olevissa viidessä klassillisessa lyseossa;

e ttä  niissä lyseoissa, joissa u u tta  lukusuunnitelm aa ei vielä ole o tettu  
käytän töön , venäjänkielen opetusta sinä väliaikana annettaisiin  32 viikko
tun tina  ;

e ttä  kuhunkin m aan lyseoon, paitsi H elsingin  reaalilyseoihin, jo ensi 
lukuvuoden alusta m äärättäisiin  palkka venäjänkielen lehtorille, m utta  e ttä  
täm ä palkka o tettaisiin  käytettäväksi vasta siitä ajasta lukien, jolloin puheen
alaisen kielen lehtori on asetettava kuhunkin  asianomaiseen oppilaitokseen;

että, paitsi H elsingin, V iipurin, Savonlinnan ja  Sortavalan reaalilyseoita, 
kaikkien muiden lyseoiden vuosirahasääntöihin ensi lukuvuoden allista o tettai
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siin 280 m arkan suuruinen m ääräraha kahdella viikkotunnilla lisätyn venäjän
kielen opetuksen kustantam iseksi sekä e ttä  täm ä m ääräraha m aksettaisiin n iin  
kauvan, kuin  sitä on tarvis;

että, huolim atta siitä kum painen edelläm ainituista Y lihallituksen laati
m ista vaihtoehdotuksista reaalilyseoiden lukusuunnitelm iksi tulee m aaseudun 
reaalilyseoissa toim een pantavaksi, H elsingin reaalilyseoissa ensi lukuvuoden 
alusta o tettaisiin  käytän töön  oheenliitetty  C-kirjaim ella m erk itty  lukusuunni
telm a, jonka m ukaan venäjänkielellä näissä lyseoissa edelleen tulee olem aan 
40 viikkotuntia, m utta  joka muissa suhteissa liitty y  siihen Y lihallituksen m aan 
m uita reaalilyseoita varten  laatim aan lukusuunnitelm aehdotukseen. jossa venä
jänkielelle on annettu  38 viikkotuntia.

Lopuksi Y lihallitus ei saata olla huom auttam atta, e ttä  se lukusuunni- 
telm aehdotuksia laatiessaan ei ole katsonu t mahdolliseksi sy rjäy ttää  kreikan
k ie ltä  siitä asemasta vaihtoehtoisena aineena, m ikä sillä m aan klassillisissa 
lyseoissa nykyään  vielä on, koska semmoinen toim enpide oleellisesti koskisi 
sennim isten oppilaitosten koko luonteeseen. E päilem ättä vastedes, ku ten  n y 
kyäänkin, oppilaiden enemmistö on valitseva venäjänkielen, m u tta  huonosti 
Suomen klassilliset lyseot täy ttä isiv ä t paikkansa ja  vastaisivat tarkoitustansa, 
jos niiden oppilailta kokonaan riistettä isiin  m ahdollisuus lukusuunnitelm an 
varsinaisen kehyksen sisällä pereh tyä antiikin m olem piin ku lttuurik ie liin  ja  
sivistysm uotoihin. Siihen vahvaan perustukseen katsoen, joka Y lihallituksen 
ehdottam an lukusuunnitelm an m ukaan jo koulun alem m illa luokilla tulee las
ketuksi venäjänkielen opinnoille, ei sitä paitsi niillekään oppilaille, jo tka kou
lussa valitsevat kreikankielen, p itäisi käydä vaikeaksi tarpeen ollen täyden tää  
taitoansa ensinm ainitussa kielessä, etenkin kun heillä on verrattain  helposti 
tarjona tilaisuus venäjänkielen käytännölliseen oppimiseen venäjänkielisessä 
seudussa, jonka kau tta  vankkojen alkutietojen perustuksella ei liene m ahdo
ton ta  yhtäm ittaisella kaikinpuolisella harjoituksella jo  väliem m ässäkin ajassa 
saavuttaa sam anlaiset käy tännölliset tulokset, kuin ja tkuv illa  kouluopinnoilla- 
E ikä tä tä  tila isuu tta  varm aankaan jäte ttä isi käy ttäm ättä , sillä ne syyt, jotka 
siihen kehottavat, epäilem ättä useissa tapauksissa tu levat olemaan kylliksi 
painavat.

M itä m uihin aineisiin tulee, tahtoo Y lihallitus tässä ainoastaan huom aut
taa. e ttä  logikan ja  psykologian poisjättäm inen lukusuunnitelm asta on käyny t 
venäjänkielen opetuksen tarkoituksenm ukaisem m asta järjestäm isestä v ä lttäm ät
töm äksi.

Y lihallituksen laatim at lukusuunnitelm aehdotukset olivat seuraavat:

K erto m u s a lkeisopp ila itoksista  Suomessa. 2
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A. Tuntijako klassillista lyseota varten, jossa opetetaan 32 tuntia 
venäjänkieltä viikossa.

I ! 11 1 H I IV V V I V II V III Y h
teensä

U s k o n to .................................................. 2 i  2 2 2 2 2 2 2 16
O p e tu sk ie li.............................................. 4 2 2 2 2 2 2 2 18
T oinen  ko tim ainen  k i e l i ................. .. - 6 4 2 2 2 2 3 21
V e n ä jä n k ie l i ......................................... 4 4 4 4 4 4 4 4 32
L a t i n a n k ie l i ......................................... — 6 6 6 7 6 6 37
S a k sa n k ie li.............................................. — — 3 3 3 2 2 13

j  K reikank ieli (venäjänkiel. asem esta) — — — (4) (4) (4) (12)
i  R anskankieli ( v a p a a e h t . ) ................. — — — (2) (2) (2) (6)
: M aantieto  ja  h i s to r i a ......................... 6 4 4 3 3 3 3 3 29
' M atem atiik k a ......................................... 5 4 4 4 4 5 _0 5 36
1 F y s i ik k a .................................................. — — — — — 2 2 4
; L u o n n o n h is to r ia ................................. 3 2 2 2 2 — — 11
i K a u n o k ir jo itu s ...................................... 2 2 — — — — — 4

L au lu  (vapaaeht. I l l —V III luokalla) 2 2 (1) (I) (1) (1) (1) (1) 4(6)
V o im is te lu ............................................. 3 3 3 3 3 3 3 2 23

i Summ a 31 31 31 31 31 31 31 31

Tuntijako reaalilyseota varten, jossa opetetaan 3o tuntia venäjänkieltä viikossa.

j
i
i

I I I I I I IV V VI V II V III Y h
teensä

1 U s k o n to ............................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 16*
O p e tu sk ie li.............................................. 4 2 2 2 2 2 2 2 18

— 5 3 3 3 3 3 2 22
V enäjänkieli..................................... 6 5 4 4 4 4 4 4 35
Saksankieli........................................ — — 4 4 3 3 2 2 18
Ranskankieli..................................... — — — - - 4 4 4 12
Englanninkieli (vapaaeht.) . . . . — — — — — (2) (2) (4)
M aantieto  ja h is to r i a ......................... 5 4 4 3 3 3 3 3 28

4 5 4 5 6 38
L u o n n o n o p p i.......................................... — — — 2 2 2 2 2 10
L u o n n o n h is to r ia ................................. 2 2 2 2 2 — — — 10
K irjanp ito  (vapaaeh t.)......................... — — — (1) (1) — — (2) j
K a u n o k ir jo itu s ..................................... 2 2 : — — — — — — 4 !
P i i r u s tu s .................................................. — 2 2 2 1 1 .1 9 !
L au lu  (vapaaeht. I l l —V III luokalla) j 2 2 (1) (1) a) (1) (1) (1) 4(6; j
V o im is te lu ............................................. 3 ; 3 3 3 3 24 !

Sum m a 31 31 31 31 31 31 31 31
'1
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B. Tuntijako klassillista lyseota varten, jossa opetetaan 35 tuntia  
venäjänkieliä viikossa.

I I I I I I IV V VI V II V III Y h
teensä

I] s k o n t o .................................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 16
O p e tu sk ie li............................................. 4 2 2 2 2 2 2 2 18
T oinen kotim ainen  k i e l i ................. — u 4 2 2 2 2 3 20
V e n ä jä n k ie li ......................................... 6 5 4 4 4 4 4 4 35
L a t i n a n k ie l i ......................................... — 6 G G 7 6 6 37

' S a k sa n k ie li............................................. — 3 3 3 2 2 13
K reikankieli (vapaaeh t.)..................... — — — (*) (4) (4) (12)
R anskankieli ( v a p a a e h t . ) ................. - - — _ — (2) (2) (2) (6)
M aantieto ja  h i s to r i a ......................... 5 4 4 3 3 3 3 3 28
M atem atiik k a ......................................... 5 4 4 4 4 5 5 5 36
F j 's i ik k a .................................................. — — - - — — 2 2 4
L u o n n o n h is to r ia ................................. 2 2 2 2 2 — 10
K a u n o k ir jo itu s ..................................... 2 2 — — — — 4
L au lu  (vapaaeht. I l l —V III luokalla) 2 2 (O (1) (1) (1) (1) (1) 4(6)
V o im is te lu ......................................... 3 3 3 3 3 3 3 2 23

Summa 31 31 31 31 31 31 31 31

Tuntijako reaalilyseota varten, jossa opetetaan 38 tuntia venäjänkieltä viikossa.

I I I I I I IV V VI V II V III Yh
teensä

U s k o n to .................................  . 2 2 2 2 2 2 2 2 16
O p e tu sk ie li..................................... 4 2 2 2 2 2 2 2 18
Toinen kotim ainen k i e l i ................. 5 3 3 3 2 2 2 20
V e n ä jä n k ie l i ......................................... 6 5 4 4 4 5 5 5 38
S ak san k ie li............................................. — 4 4 3 3 2 2 18
R a n s k a n k ie l i ......................................... — — — .. _ 4 4 4 12
E ng lann ink ie li (vapaaeht.) . . . . ----- — — — __ (2) (2) (4)
M aantieto ja  h i s to r i a ......................... 5 4 4 3 3 3 3 3 28
M atem atiik k a ......................................... 5 4 5 4 5 4 5 6 38
L u o n n o n o p p i......................................... — 2 2 2 2 2 10
L u o n n o n h is to r ia ................................. 2 2 2 2 2 . — - 10
K irjanpito  (vapaaeh t.)......................... — - - (1) (1) ' "" — — (2)
K a u n o k ir jo itu s ..................................... 2 2 — — ... __ — 4
P i i r u s tu s .................................................. — — 2 2 2 1 1 1 9
L au lu  (vapaaeht. I l l —V III luokalla) 2 2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) 4(6)
V o im is te lu ............................................. 3 3 3 3 3 3 3 2 2,3

Summ a 31 31 31 31 31 31 31 31
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C. Lukusuunnitelmaehdotus Helsingin reaalilyseoita varten.

I I I I I I IV V VI V II V III Y h- :
teen sä  ;

U s k o n t o .................................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 16
O p e tu sk ie li............................................. 4 2 2 2 2 2 2 2 18 ;
Toinen kotim ainen k i e l i ................. 5 3 3 3 2 2 2 ' 20 i
V e n ä jä n k ie l i ......................................... 6 5 5 5 4 5 5 5 40
S ak sa n k ie li............................................. — — 3 3 3 3 3 3 18
R a n s k a n k ie l i ......................................... — — — — -  - 4 4 4 12
M aantieto ja  h i s to r i a ......................... 5 4 4 3 3 3 3 3 28
M atem atiik k a ......................................... 5 4 0 4 5 4 5 6 38 ;
L u o n n o n o p p i......................................... — — — 2 2 2 2 2 10
L u o n n o n h is to r ia ................................. 2 2 2 2 2 — — 10 [
K a u n o k ir jo itu s ..................................... 2 2 — — - - - — — 4 :
P i i r u s tu s .................................................. — — 2 2 2 1 — — 7 ;
V o im is te lu ............................................. 3 3 3 3 3 3 3 2 23
L a u l u ...................................................... 2 2 (1) (1) (1) (1) (0 (1) 4(6)
E ng lann ink ie li (vapaaeht.) . . . . — — — — — — (2) (2) (4)
K i r j a n p i t o ............................................. — — — (1) (1) — — — (2)

Sum m a 31 31 31 31 31 31 31 31

Väliaikainen reaalilyseoita varten laadittu tuntijako, jota on noudatettava siksi lam 
joko A  tai B  kaavassa esiintyvä tuntijako otetaan käytäntöön.

I I I I I I IV V VI V II V III Yh- !
teensä

U s k o n to .................................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 Iti
O p e tu sk ie li.............................................. 4 2 2 2 2 2 2 2 18
T oinen kotim ainen  k i e l i ................. ..... 6 3 3 3 3 3 2 23
V e n ä jä n k ie l i ......................................... 4 4 4 4 4 4 4 4 32
S ak sa n k ie li............................................. — —■ 4 4 3 3 2 2 18
R a n s k a n k ie l i .......................................... — — — — 4 4. 4 12
E ng lann ink ie li (vapaaeht.) . . . . — — — — — (2) (2) (■*)
M aantieto  ja  h i s to r i a ......................... 6 4 4 3 3 3 3 3 29
M atem atiikka ......................................... 5 4 5 4 5 4 5 6 38
L u o n n o n o p p i......................................... 2 2 2 2 2 10
L u o n n o n h is to r ia ................................. 3 2 2 2 2 - - I I
K irjanp ito  (vapaaeht.)......................... ..... — — (1) (1) - (2)
K a u n o k ir jo itu s ..................................... 2 2 — _ - - — — 4
P i i r u s tu s .................................................. — 2 2 1 1 1 9
L au lu  (vapaaeht. I l l —V III luokalla) 2 2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) 4(6)
V o im is te lu ............................................. 3 3 3 3 3 3 3 3 24

Summa 31 31 31 31 31 31 31 31
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Sittenkuin K eisarillinen S enaatti Toukokuun 5 päivänä 1903 oli tehnyt 
asiasta alamaisen alistuksen, H änen K eisarillinen M ajesteettinsa armollisessa 
asetuksessa 26 (13) päivältä  H einäkuuta näki hyväksi m uuttaen, lisäten  ja  ku
m oten vastaavia säännöksiä m äärätä:

että  kaikissa Suomen klassillisissa ja  reaalilyseoissa otetaan käytäntöön 
tähän liite ty t lukusuunnitelm at siten, e ttä  täm än uudistuksen toim eenpano alote- 
taan  ensitulevasta vuodesta 1903/4 ja  loppuun saatetaan lukuvuoden 1905/6 aluksi;

e ttä  K eisarillisen Suomen Senaatin  toim eksi jä te tään  sopim uksen jälkeen 
m aan K enraalikuvernöörin kanssa: a) m äärätä missä järjestyksessä sanotut 
opetussuunnitelm at ovat puheenalaisissa oppilaitoksissa käy tän töön  otettavat 
sekä b) valita  enintään kolm e klassillista lyseota, joissa kreikankieli tulee pa
kolliseksi oppiaineeksi:

e ttä  venäjänkielen ja  k irjallisuuden opetus m aan klassillisissa ja  reaali
lyseoissa on tapahtuva venäjänkielellä;

e ttä  niiden alkeiskoulujen oppilasten, joiden lukusuunnitelm at ovat y h tä 
pitäviä vastaavain luokkien lukusuunnitelm ain kanssa reaalilyseoissa, jos he 
siirty v ät klassilliseen lyseoon, tulee niissä paikkakunnissa, joissa sellaista, 
.samankielistä lyseota ei ole, saada II I , IY  ja  V luokalla vaihtaa luonnonoppi 
saksankieleen; sekä

että Syyskuun 1 päivästä  1903 m aan m olem piin norm aalilyseoihin on 
perustettava venäjänkielen y liopetta jan  v irka sekä e ttä  näille opettajille ei saa 
m äärätä m uita velvollisuuksia kuin  venäjänkielen opetusta ja  harjoituksia ve
näjänkielen opettajanvirkoihin pyrkijäin  kanssa.

Puheenalaiset noudatettaviksi m ääräty t lukusuunnitelm at olivat:

Klassillisille lyseoille, joissa kreikankieli ei ole pakollisena oppiaineena.

I I I I I I IV v VI V II ! V III Y h 
teen sä

Pakollisia oppiaineita. !
U s k o n to ................................................. 2 2 2 2 2 2 I 2 2 10
V enäjänkieli ja  k irja llisuus . . . . 6 6 4 4 4 6 5 5 40
O p e tu sk ie li.............................................. 3 3 2 2 2 2 2 ! 2 18
T oinen kotim ainen  k i e l i ................. 4 4 2 2 2 2 ; 2 2 20
L a t i n a n k ie l i ......................................... — — 6 G 6 6 : 6 6 36

i S a k sa n k ie li............................................. — — _ ----- 3 3 1 3 1 3 12
M aantieto  ja  h i s to r i a ......................... 4 4 3 3 3 3 3 3 26
M atem atiikka ............................. .... 5 5 4 4 4 4 36
F y s i ik k a .................................................. — — - - —- ! 2 1 2 4
L u o n n o n h is to r ia ................................. — 4 4 2 — - - 10
K a u n o k ir jo itu s ..................................... 2 2 _ . - - i .. 4
L a u l u ...................................................... 2 2 -  - - - -  - i - 4
V o im is te lu ............................................. 3 3 3 3 3 3 i 2 : 2 22

Summ a 31 31 31 31 31 31 31 31
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J
I I I I I I IV V VI V II V III Y h- ;

teensä

j E i pakollisia oppiaineita.

\ K r e ik a n k ie l i .......................................... — _ — — 4 3 3 10
! R a n sk a n k ie l i .......................................... — — 2 2 2 6 !
' L a u l u ...................................................... — 1 1 1 1 1 1 6

Klassillisille lyseoille, joissa kreikankieli on pakollisena oppiaineena.

j
I I I I I I IV V VI V II V III Y h

teensä

; Pakollisia oppiaineita.

U s k o n to .................................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 1G
V e n ä jä n k ie l i ............................. .... 6 5 4 4 4 2 2 2 29
O p e tu sk ie li............................................. 3 3 2 2 2 2 2 2 18
Toinen kotim ainen k i e l i ................. 4 4 2 2 2 2 2 2 20
K r e ik a n k ie l i ......................................... — — — — — 4 3 3 10
L a t i n a n k ie l i ......................................... — — 6 6 0 6 6 36
S ak san k ie li............................................. — - — o 3 3 3 12
M aantieto ja  h i s to r i a ......................... 4 5 3 3 3 3 3 3 27

M atem atiik k a ......................................... 5 5 5 5 4 4 4 4 36
F y s i ik k a ................................................. — — 2 2 4
L u o n n o n o p p i......................................... 4 4 2 — - - 10
K a u n o k ir jo itu s ..................................... 2 2 — — — — — 4
L a u l u ..................................................... 2 2 ■ - __ - 4

V o im is te lu ............................................. 3 3 3 3 3 3 2 2 22

Summ a 31 31 31 31 31 31 31 31

E i pakollisia oppiaineita.

V enäjän k ir ja llisu u s ............................. — — — 1 ~ — ! 4 3 3 10

R a n s k a n k ie l i .......................................... — — — — ! 2 2 2 6 f
L a u l u ...................................................... — — 1 1 1 ; 1 1 i 1 6 !

Reaalilyseoille.

I I I I I I IV V VI V II V III Y h- i
teensä  i

Pakollisia oppiaineita.

U s k o n to .................................................. 2 2 2 2 2 •2 o 2 16 :
V enäjänkieli ja  k irja llisuus . . . . 6 5 4 4 4 5 G 6 40

O p e tu sk ie li.............................................. 3 3 2 2 2 2 2 2 18
T oinen ko tim ainen  k i e l i ................. 4 4 2 2 2 2 2 2 20

Siirto 15 14 10 10 10 11 12 12
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I I I I I I IV V VI V II V III Yh- j

teensä  j

Siirto 15 14 10 10 10 11 12 12 i
S ak san k ie li............................................. — — 4 4 4 2 2 2 18 '
R a n s k a n k ie l i ......................................... — — — — 4 4 4 12 *
M aantieto  ja  h i s to r i a ......................... . . 5 3 3 3 3 3 3 27
M atem atiik k a ......................................... 5 5 5 5 4 4 5 5 38 !
L u o n n o n o p p i......................................... — — — 3 3 2 2 10
L u o n n o n h is to r ia ................................. — — 4 4 2 10 !
K a u n o k ir jo itu s ..................................... 2 2 — — _ — _ 4
P i i r u s tu s .................................................. — — 2 2 2 1 1 1 9
L a u l u ...................................................... 2 2 — — — — 4
V o im is te lu ............................................. 3 3 3 3 3 3 2 2 22 i

Summ a 31 31 31 31 31 31 31 31 ;

E i pakollisia oppiaineita.

E n g la n n in k ie l i ..................................... •— — — - 2 2 4
K i r j a n p i t o ............................................. - - — 1 1 — — 2
L a u l u ...................................................... I 1 1 1 1 1 6 1

Sam alla K eisarillinen M ajesteetti armossa suvaitsi jä ttä ä  Senaatin toim eksi
a) ottaa norm aalilyseoitten vuosirahansääntöihin palkan venäjänkielen 

yliopettajille sekä m aan m uitten  lyseoitten, paitsi H elsingin reaalilyseoitten, 
vuosirahansääntöihin palkan venäjänkielen lehtoreille, jo tka palkat olisivat suo
rite ttav a t siitä ajasta, jo llo in  näm ät v ira t asianomaisissa oppilaitoksissa täytetään;

b) o ttaa kaikkien m aan lyseoitten, paitsi norm aalilyseoitten sekä H elsin
gin, Viipurin, Savonlinnan ja  Sortavalan reaalilyseoitten, vrrosirahansääntöihin 
väliaikaisen 280 m arkan vuotuisen m äärärahan kahta venäjänkielen lisä tun tia  
varten, niin kauvan kuin  sitä  tarvitaan.

Uusien lukusuunnitelm ani voim aanpanosta m ääräsi Keisarillinen. S enaatti 
sille armossa annetun vallan nojalla, yksissä neuvoin m aan kenraalikuvernöö
rin kanssa, 5 päivänä M arraskuuta 1903,

että  26 (13) päivänä H einäkuuta 1903 annetulla arm ollisella asetuksella 
vahvistetu t lukusuunnitelm at Suomen klassillisille ja  reaalilyseoille ovat ensi 
kevätlukukauden alusta, 14 päivästä T am m ikuuta 1904, pantavat kokonaisuu
dessaan voimaan, lukusuunnitelm a reaalilyseoita varten Helsingin, Viipurin, 
Savonlinnan ja  Sortavalan reaalilyseoissa, sekä lukusuunnitelm a klassillisia ly 
seoita varten, jossa kreikankieli ei ole pakollisena oppiaineena, m aan molem
missa normaalilyseoissa, m inkä ohessa kuitenkin niille viim eksim ainittujen ly 
seoiden VI, V II ja  V III luokan oppilaille, jo tka tä tä  ennen olivat valin-
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iieet venäjänkielen sijasta kreikankielen, oli edelleenkin ensi lukuvuoden (1904— 
1905) alkuun saakka annettava opetusta 28 päivänä E lokuuta 1901 vahvistetun 
lukusuunnitelm an mukaan; sekä

että  kaikissa muissa klassillisissa ja  reaalilyseoissa edelläm ainittuja uu 
s ia  lukusuunnitelm ia oli ensi kevätlukukauden alusta. 14 päivästä Tam m ikuuta 
1904. noudatettava näiden lyseoiden I  ja I I  luokalla, klassillisissa lyseoissa 
lukusuunnitelm aa, jossa kreikka ei ole m äärätty  pakolliseksi oppiaineeksi, ja  
reaalilyseoissa näille lyseoille vahvistettua lukusuunnitelm aa, m inkä ohessa 
klassillisissa lyseoissa kreikankielen opetus oli ensi kevätlukukauden alusta 
.alkaen kokonaan lakkautettava Y luokalla ja täm än luokan kaikki oppilaat 
velvoitettava lukem aan venäjää.

T ästä Keisarillisen Senaatin  k irjelm ästä Y lihallitus kiertokirjeellä saman 
kuun  24 päivältä ilm oitti koulujen rehtoreille.

Edelläm ainittuna M arraskuun 5 päivänä K eisarillinen Senaatti samalla käs
k i Y lihallitusta kiireim m iten tekem ään ja  Keisarilliseen Senaattiin  lähettäm ään: 

ehdotuksen siitä, m iten opetus tu levana lukuvuonna niissä m aan lyseois
sa, joissa ei uusia lukusuunnitelm ia, edelläm ainittujen m ääräysten m ukaisesti, 
vielä ensi lukukauden alusta panna kokonaisuudessaan voimaan, olisi järjes
tettävä, jo tta sanotut suunnitelm at ehdottom asti tu lisivat maan kaikissa k las
sillisissa ja reaalilyseoissa kokonaisuudessaan käytäntöön syyskuun alussa vuon
n a  1905, sekä

seikkaperäisen kustannusehdotuksen n iistä  menoista, jo ita puheenalais
ten  uusien lukusuunnitelm ani voim aanpano n y t ja  vastedes vaati.

Täm än käskyn johdosta Y lihallitus kirjelm ässä Tam m ikuun 5 päivältä 
.1904 tek i vaaditun  ehdotuksen, ilm oittaen samalla, ettei m itään lisäystä ta r
v ita  lyseoiden m enosääntöihin, koska lisä-opettajavoim at venäjänkielen ope
tu s ta  varten  niissä ja oli o tettu  huomioon. Y lihallituksen ehdotuksen m ukai
sesti. K eisarillinen Senaatti, sen lisäksi m itä K oulutoim en Y lihallitukselle 5 
päivänä M arraskuuta 1903 annetussa armollisessa m ääräyksessä asiasta oli sää
detty . yksissä neuvoin m aan K enraalikuvernöörin kanssa, H elm ikuun 2 päivä
nä 1904 määräsi, e ttä  26 (13) päivänä H einäkuuta 1903 annetulla armollisella 
asetuksella vahv istetu t lukusuunnitelm at Suomen klassillisille ja  reaalilyseoille 
o v a t o tettavat täydellisesti käytän töön  kaikissa alkeisoppilaitoksissa sekä, ve
näjänkielen opetukseen nähden, niiden veroisissa valtion avustam issa kouluissa 
ensi Syyskuun 1 päivästä, kuitenkin sillä rajoituksella klassillisiin lyseoihin 
nähden, että  ne oppilaat, jo tka  tä tä  nykyä V I ja V II luokalla lukevat krei
kan  kieltä, saavat ja tkaa opintojaan V II ja  V III luokalla semmoisen klassillis
ten lyseoiden opetussuunnitelm an m ukaan, jossa kreikankielen opetus on pa
kollinen, eli toisin sanoen kolm ena tun tina kreikan- ja  kahtena tun tina  venä
jänkielessä viim em ainituilla kahdella luokalla.



Uusien lukusuunnitelm ien toim eenpanosta norm aalilyseoissa m äärättiin  
Keisarillisen Senaatin päätöksessä 12 päivältä Tam m ikuuta 1904 K eisarillisen 
M ajesteetin arm ollisen käskyn m ukaisesti ; .

e ttä  molem pain H elsingissä olevain norm aalilyseoiden kolmelle ylim m äl
le luokalle on kreikankielen opetusta varten  jä rjeste ttäv ä  rinnakkaisosastot 
ja  e ttä  näillä osastoilla, paitse m ain ittua  ainetta, on annettava venäjänkielen 
opetusta niin  laajalti kuin  klassillisille lyseoille, joissa kreikankielen opetus on 
pakollisena, säädetyn ohjelm an m ukaan on m äärätty ;

e ttä  kaikkien m uiden, paitsi 1 kohdassa m ainittujen, aineiden opetusta 
on annettava molem pain osastojen oppilaille yhdessä;

että  vastaperustettu jen  osastojen voimassa pitäm isestä joh tuviin  m enoi
hin on yleisistä varoista vuosittain m äärättävä aina 1700 markkaan;

että  Senaatille on annettava toimeksi. Suomen K enraalikuvernöörin 
kanssa sovittua, ra tka ista  ne erikoiskysym ykset, m itkä m ahdollisesti saattavat 
ilm estyä tä tä  toim enpidettä toim eenpantaessa.

Täm än johdosta Keisarillinen S enaatti K irkollisasiain Toim ituskunnan 
kirjeessä Tam m ikuun 12 päivältä  1904 käski Y lihallitusta tekem ään ja  K eisa
rilliseen S enaattiin  lähettäm ään seikkaperäisen esityksen n iistä lähem m istä 
toim enpiteistä, m itkä m ainittu jen  m ääräysten johdosta ehkä saatetaan katsoa 
tarpeen vaatim iksi, ottam alla huomioon, että  puheenaolevien rinnakkaisosasto- 
jen  tulee alkaa toim ensa lukuvuoden 1904—1905 alusta.

V aadittuaan täm än käskyn täyttäm iseksi kum m ankin norm aalilyseon 
rehtorin lausunnot asiasta, Y lihallitus kirjelm ässä M aaliskuun 15 päivältä 1904 
esitti, e ttä  m ain itu t rinnakkaisosastot norm aalilyseoiden rehtorien esittäm istä 
syistä saataisiin toim eenpanna asteettain , alkaen lukuvuoden 1904—1905 alusta 
VI luokalta, siten että  lukuvuonna 1904—1905 V II ja V III luokan sekä luku
vuonna 1905—1906 V III luokan kreikankieltä lukevat oppilaat vielä noudattai
sivat en tistä  lukusuunnitelm aa, lukien kreikankielen ohella myöskin logiikkaa 
ja  psykologiiaa, m inkä ohessa Y lihallitus ilm oitti, e ttä  puheenalaisten rinnak- 
kaisosastojen toim eenpanem inen ei tuo ta  lisäkustannuksia eikä vaadi uusia 
opettajavoim ia.

Asiaa Toukokuun 5 päivänä 1904 esiteltäessä ei K eisarillinen Senaatti Yli
hallituksen edelläm ainittuun esitykseen suostunut, vaan määräsi, e ttä  norm aali
lyseoiden niiden oppilaiden, jo tka  silloin V I ja  V II luokalla lukivat k reikan
kieltä, tu li sam oinkuin muidenkin klassillisten lyseoiden vastaavien luokkien 
kreikkaa lukevien oppilaiden jatkaa opintojaan V II ja  V III luokalla semmoi
sen klassillisten lyseoiden lukusuunnitelm an m ukaan, jossa kreikankielen ope
tus on pakollinen, eli toisin sanoen lukea kolm ena tun tina  kreikan- ja kahtena 
tun tina venäjänkieltä viim em ainituilla kahdella luokalla.

K ertom u s a lkeisoppila itoksista  Suomessa.
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Arm ollisen asetuksen m ukaan 26 päivältä H einäkuuta 1903 m äärättiin  
seuraavan syyslukukauden alusta norm aalilyseoihin venäjänkielen yliopettajan 
viransijaisiksi m ainitun kielen kolleegat samoissa oppilaitoksissa ja  heidän 
v irkatehtävänsä järjeste ttiin  sanotun asetuksen säätäm ällä tavalla. K irjelm ässä 
Joulukuun ‘21 päivältä 1903 m aan K enraalikuvernööri kuitenkin  ilm oitti K eisa
rilliselle Senaatille hänen tietoonsa tulleen, e ttä  norm aalilyseoitten venäjänkie
len v. t. y liopettajien ei sallita o ttaa osaa »opettajakandidaattien opetuksen 
arvostelemiseen* ja  e ttä  täm ä rajoitus heidän toim essaan on teh ty  26 päivänä 
H einäkuuta 1903 annetun armollisen asetuksen 5 kohdassa olevan m ääräyksen 
nojalla. Täm än johdosta Keisarillinen Senaatti, koska y liopetta janvirat nor
m aalilyseoihin juuri olivat peruste tu t opettajakandidaattien  opetusharjoitusten 
ohjaam ista sekä yleensä opettajiksi pyrkivien käytännöllisten opettajakokeiden 
arvostelem ista varten  eikä edelläm ainitun asetuksen säännös siitä, e ttä  venäjän
kielen y liopettajille  ei saa m äärätä  m uita velvollisuuksia kuin  venäjänkielen 
opetusta ja  harjoituksia täm än kielen opettajanvirkoihin pyrk ijäin  kanssa, niin 
muodoin saata sisältää m uuta kuin  että  näiden opettajain  erikois-toim ialaan 
ei saa kuulua m uita aineita kuin  venäjänkieli, katsoi tarpeelliseksi huom auttaa, 
e ttä  puheenalaiset y liopetta jat kaikessa muussa ovat oikeuksiin ja  velvollisuuk
siin nähden pidettävät to isten  y liopettajain  veroisina.

Sen johdosta, e ttä  K eisarillinen M ajesteetti armollisella m ääräyksellä 26 
päivältä H einäkuuta 1903 oli säätänyt, e ttä  maan lyseoihin, norm aalilyseoita 
ja  H elsingin reaalilyseoita lukuunottam atta , oli peruste ttava venäjänkielen 
lehtorinvirat, oli Y lihallituksen ryhdy ttävä toim een näiden virkojen täy ttäm i
seksi. Näin ollen ja  kun 7 päivänä Jou lukuu ta  1891 annetussa armollisessa 
asetuksessa oli m ääräys, jonka mukaan lyseoiden venäjänkielen opettajanvir
koihin etupäässä olisi o tettava yliopistosivistystä omaavia syntyperäisiä venä
läisiä, katsoi Y lihallitus välttäm ättöm äksi saada tarkoin m ääräty iksi ne kelpoi
suusehdot, jo ita  heiltä olisi näih in  virkoihin pääsem istä varten  vaadittava. 
Käsitellessään asiaa Toukokuun 31 päivänä 1904 pää tti Y lihallitus n iin  muodoin 
K eisarilliselle Senaatille ehdottaa, e ttä  kysym yksenalaisessa suhteessa olisi 
vaadittava:

1) diploomi jossakin Venäjän yliopistossa ta i sitä vastaavassa laitok
sessa m enestyksellä suoritetusta täydellisestä kurssista korkeim m alla arvosa
nalla venäjänkielessä ja  kirjallisuudessa;

2) korkeakoulun todistus osotetuista tyy d y ttäv istä  kasvatusopin tie 
doista ;

3) siihen voim assaolevan kieliasetuksen nojalla oikeutetun lyseon tahi 
yliopistonopettajan  antam a todistus opetuskielen (suomen tai ruotsin) tarpeel
lisesta tuntem isesta;



4) että  hakija kahden lukukauden ajan 011 kuunnellu t normaalilyseossa 
venäjänkielen opetusta sekä senjälkeen siinä suorittanut hyväksy ty t käytölliset 
opettajanäytteet, kaikki täm ä sellaista kuuntelua ja  m ainittu jen  näytteiden 
suorittam ista koskevien m ääräysten mukaisesti; kuitenkin  voi hakija, joka ei 
täy tä  täm än kohdan vaatim uksia, m u tta  on ansiokkaasti opetusalalla toim inut. * 
tu lla  sikäli kuin hänen katsotaan sitä ansaitsevan vapautetuksi kuunteluvel- 
vollisuuden täy ttäm isestä  ja  saada suorittaa käytölliset opettajanäytteet hake
mus- ja  valm istusajan k u lu ttu a  aikana, jonka Y lihallitus m äärää.

Asia ei an tanu t aihetta m ihinkään toim enpiteisiin Senaatin puolelta, 
m utta Y lihallitus julisti kaikki m ain itu t lehtorinvirat haettaviksi E lokuussa 1904.

Sen johdosta e ttä  armollisella asetuksella 26 (13) päivältä  H einäkuuta 
1903 vahvistetuissa lukusuunnitelm issa ei ollut m itään m ain ittu  siitä erinäisten 
aineiden vaihtovapaudesta, joka aikaisemmin oli suotu I I I  ja  IV  luokan oppi
laille klassillisissa lyseoissa n iillä paikkakunnilla, missä sam ankielistä reaalily
seota ei ollut olemassa, sekä reaalilyseoissa n iillä  paikkakunnilla, m issä vas- 
taava ta  klassillista lyseota ei ollut, ja  koska oli suotavaa, e ttä  ainakin sellais
ten  klassillisten lyseoitten oppilaille, joiden yliluokille oli peruste ttu  yksityisiä 
reaaliosastoja, sallittaisiin  edelleen m ainittu  vaihtovapaus, p ää tti Y lihallitus 
kirjelm ässä H einäkuun 29 päivältä 1904 Keisarilliselle Senatille esittää, e ttä  
niiden M ikkelin suomalaisen klassillisen lyseon sekä Porvoon, V iipurin ja  Niko- 
]ainkaupungin ruotsalaisten klassillisten lyseoiden oppilaiden, jo tka sellaista 
haluavat, sallitta isiin  edelleenkin I I I  ja  IV  luokalla vaihtaa latina saksankie
leen ja  piirustukseen.

Tähän Y lihallituksen esitykseen K eisarillinen S enaatti K irkollisasiain 
Toim ituskunnan kirjelm än m ukaan M arraskuun 15 päivältä 1904 näki hyväksi 
suostua.

Venäjänkielen opetukseen nähden yksityisissä oppilaitoksissa käski K ei
sarillinen Senaatti esiintyneestä syystä K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjeessä 
20 päivältä Syyskuuta 1902 Y lihallituksen, 25 päivänä H einäkuuta 1901 annetun 
armollisen kirjeen 3:nnen kohdan nojalla, m uun m uassa tarkasti valvoa, e ttä  val- 
tioapua nauttiv issa yksityisissä oppilaitoksissa venäjänkielen opetukselle osotetaan 
sama tuntim äärä kuin m aaseudulla oleville valtion reaalilyseoille vahvistettu  ope
tussuunnitelm a osottaa. Täm än johdosta Y lihallitus kiertokirjeessä 7 päivältä L o
kakuuta 1902 ilm oitti annetun m ääräyksen asianom aisten kouluneuvostojen kau tta  
yksity isten  oppilaitosten omistajien ynnä johtajien ja  joh tajattarien  noudate tta
vaksi. K un sitten  kävi ilmi, e ttä  jo tk u t H elsingissä olevat yksity ise t oppilaitokset 
syyslukukaudella 1902 eivät olleet o ttaneet lukusuunnitelm iinsa säädettyä ve
näjänkielen tuntim äärää, käsk i Y lihallitus kirjelm issä Joulukuun 12 ja  22 päi
v iltä  1902 nä itä  oppilaitoksia seuraavan lukukauden alusta noudattam aan an
nettua m ääräystä. Parin  kysym yksessä olevan oppilaitoksen puolelta tästä
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teh ty jen  valitusten johdosta näki K eisarillinen Senaatti, sittenkuin Y lihallitus 
16 päivänä Tam m ikuuta 1903 oli an tanut lausuntonsa asiasta, 23 päivänä 
Tam m ikuuta hyväksi Y lihallituksen ehdotuksen m ukaisesti säätää, e ttä  venä
jänkielen opetukselle kaikissa niissä yksityisissä oppilaitoksissa, jo tka n au tti
vat apurahoja yleisistä varoista, oli H einäkuun ‘25 päivänä 1901 annetun ar
mollisen kirjelm än m ukaisesti m äärättävä 80 viikkotuntia, sam oinkuin että  
täm än m ukaan erityisesti ku tak in  oppilaitosta varten  tehdy t ja  asianm ukaisesti 
vahvistetu t opetussuunnitelm at olivat kohta täm än jälkeen astuvat voimaan, 
kuitenkin siten, e ttä  niissä näistä oppilaitoksista, joissa venäjänkieli silloin 
koulun korkeam m illa luokilla oli vaihtoehtoisena aineena latinankielen kanssa, 
venäjänkielen opetus m ainittujen perusteiden m ukaan oli heti pan tava k äy tän 
töön koulun alim m illa luokilla, m utta  e ttä  m ainituilla korkeam m illa luokilla 
ryhdyttäisiin  siihen luokka luokalta vasta seuraavan lukuvuoden alusta lukien, 
niin e ttä  ne korkeam pien luokkien oppilaat, jo tk a  olivat valinneet latinankie
len venäjänkielen sijaan, saisivat edelleen sitä jatkaa.

K oulutoim en Y lihallitus oli kirjelm ässä 24 päivältä M arraskuuta 1903, 
sen johdosta e ttä  armollisessa kirjeessä 25 päivältä  H einäkuuta 1901 oli sää
detty  m u in  muassa, e ttä  yhteiskouluille ja  poikaoppilaitoksille m yönnettäisiin 
apurahaa yleisistä varoista ainoastaan sillä ehdolla, e ttä  niissä venäjänkielen 
opetukselle m äärättiin  sama tun tiluku  kuin  reaalilyseoissa eli 30 tun tia  vii
kossa, m utta  venäjänkielen tun tim äärä sittem m in 26 päivänä H einäkuuta 1903 
annetulla armollisella asetuksella oli koro tettu  40 tu n tiin  viikossa, K eisarilli
sen Senaatin tu tk ittavaksi alistanut, olisiko tällaista korotusta koskeva m ää
räys sovellutettava m yöskin edelläm ainittuihin yksityisoppilaitoksiin, sekä siinä 
tapauksessa että  n iin  oli asianlaita, ilm oitetuista syistä esittänyt, eikö kysy
m yksessä olevaa uudistusta yksityiskouluihin nähden voitaisi ly k ä tä  syksyyn 
vuonna 1904. Täm än johdosta katsoi Keisarillinen Senaatti Jou lukuun  18 päivänä 
1903, e ttä  11 päivänä Jou lukuu ta  1884 annetun, erinäisten yksity isten  oppi
laitosten avustam ista valtiovaroilla koskevan armollisen julistuksen 2 §:n 1 
kohdan viimeisessä lauseessa sekä edelläm ainitun armollisen kirjeen 3 kohdas
sa olevista m ääräyksistä selvästi johtuu, e ttä  puheenalaisissa yksityisoppilai- 
toksissa oli, m ikäli ne n au ttiv a t valtioapua, opetettava venäjänkieltä yh tä  
m onta viikkotuntia kuin valtion reaalilyseoissa sekä siis nyttem m in m ainituille 
lyseoille H einäkuun 26 päivänä 1903 vahvistetun uuden lukusuunnitelm an m u
kaisesti 40 tu n tia  viikossa. M itä taas tu li aikaan, jolloin puheenalainen uudis
tus oli sanotuissa kouluissa voim aan pantava, niin K eisarillinen Senaatti, k a t
soen siihen, ettei tä tä  uudistusta ole valtion kouluissakaan säädetty  heti lopul
lisesti voimaan pantavaksi, näki hyväksi Y lihallituksen edellä olevaan esityk
seen suostua.
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Kirjelm ässä H uhtikuun 26 päivältä  1904 Y lihallitus, katsoen siihen, että 
eräissä yksityisoppilaitoksissa oli o tettu  tavaksi asianom aisten vanhem pain tahi 
holhoojain pyynnöstä vapauttaa oppilaita seuraam asta m uutam ien aineiden ope
tusta, oli alistanut Keisarillisen Senaatin tu tk ittavaksi, eivätkö Hänen Majes
teettinsa Keisarin 11 päivänä Jou lukuu ta  1884 antam an arm ollisen julistuksen 
m ukaan molem mat kotim aiset k ielet ja  venäjänkieli valtion kannatusta  n au tti
vissa yksityisoppilaitoksissa olisi tulevaisuudessa m äärättävät kaikille oppilaille 
pakollisiksi oppiaineiksi, kuitenkin  niin, että täm ä m ääräys pantaisiin  toimeen 
ensi lukuvuoden alusta 9-luokkaisissa oppilaitoksissa viidellä ja 8- sekä 5-luok- 
kaisissa neljällä alim m alla luokalla, sikäli kuin näillä luokilla vahvistetun 
lukusuunnitelm an m ukaan m ain ittu ja  lukuaineita luetaan, sekä sitten  asteet
tani luokka luokalta. A siata käsitellessään 27 päivänä K esäkuuta 1904Keisarillinen 
Senaatti, koska valtioapua nauttivien yksityisoppilaitosten opetuskurssien, arm ol
lisen ju listuksen m ukaan 11 päivältä Jou lukuu ta  1884, tulee m uun m uassa käsittää 
molem mat kotim aiset kielet ja  venäjänkieli samassa m äärässä kuin vastaavissa 
valtion kouluissa, ja  m ain itu t k ielet kaikissa valtion kouluissa ovat pakollisia 
oppiaineita, s. o. sellaisia, joissa opetus on kaikille oppilaille yhteinen ja jo i
den lukem isesta ei niinmuodoin ole lupa vapauttaa ketään oppilasta, ellei va
pautus perustu  nimenomaiseen lainsäännökseen, ja  kun tästä  siis, puhum atta
kaan n iistä  erityisistä m ääräyksistä, jo ita  m yöhem pinä aikoina on annettu  ve
näjänkieleen nähden, selvästi seurasi, e ttä  myöskin valtioapua nauttiv issa yksi
tyisoppilaitoksissa on niille vahvistettu jen  lukusuunnitelm ain m ukaisesti niin 
hyvin  venäjänkieltä kuin m olem pia kotim aisia kieliä opetettava kaikille oppi
laille pakollisina oppiaineina, ei katsonu t m itään erity istä m ääräystä tässä 
kohden tarv ittavan , vaan tah to i käskeä K oulutoim en Y lihallitusta ankarasti 
valvomaan, e ttä  voimassa olevia asetuksia puheenalaisten kielten opetuksesta 
valtion kannatusta  nauttiv issa yksityisoppilaitoksissa tarkoin noudatetaan ja 
e ttä  niinm uadoin kaikki oppilaat, sam oinkuin valtion kouluissakin, ilman mi
tä än  poikkeusta seuraavat opetusta näissä aineissa.

Täm än kirjelm än johdosta Y lihallitus H einäkuun 29 päivänä 1904 kier
tokirjeellä kehoitti yksityisoppilaitosten kouluneuvostoja asianomaisille jo h ta 
jille ja  jo h ta ja ta r ille  asiasta ilm oittam aan, ja sam alla huom autti, ettei mitään 
poikkeusta ylem pänä lausu tusta m ääräyksestä vastedes tu lla  sallimaan.

H m aantuneesta syystä K eisarillinen Senaatti sittem m in M arraskuun 1 
päivänä 1904 katsoi tarpeelliseksi m äärätä, e ttä  kaikissa valtioapua nauttivissa 
yksityisissä yhteis- ja poikakouluissa, joissa reaalilyseoiden oppikursseja suori
tetaan, on viim eistään seuraavan lukuvuoden alusta, 1 päivästä Syyskuuta 
1905, o tettava täydellisesti noudatettavaksi 26 (13) päivänä H einäkuuta 1903 
annetulla armollisella asetuksella valtion reaalilyseoille vahvistettu  lukusuun
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nitelm a, sekä sam alla käski Y lihallitusta valvom aan, että  m ain ittua m ääräystä 
noudatetaan, ja sen laim inlyöm isestä K eisarilliseen Senaattiin  ilm oittam aan niitä 
toim enpiteitä varten, joihin asian ehkä katsotaan antavan aihetta.

Täm än kirjelm än johdosta Y lihallitus Joulukuun 14 päivänä 1904 
kään ty i K eisarillisen Senaatin  puoleen p yy täen  siihen sellaista selitystä, e ttä  
yksityiskoulujen johtokunnat, jo tka tah tovat oppilaitoksissaan o ttaa  käytäntöön 
valtion reaalilyseoita varten  26 päivänä H einäkuuta 1903 vahvistetusta ohjel
m asta poikkeavan opetussuunnitelm an, o ikeutettaisiin  Y lihallituksen k au tta  
kääntym ään Keisarillisen Senaatin puoleen perustellu lla anom uksella asiassa. 
Sillävälin olivat m yöskin H elsingin kaupungissa toim ivien yksity isten  poika- 
oppilaitosten ja  yhteiskoulujen asianom aiset joh tokunnat sekä johtajat ja  
joh tajattare t, huom auttam alla n iistä vaikeuksista, jo ita  eri oppilaitoksille ei 
ainoastaan tässä kaupungissa vaan myös sam allaisille kouluille m aaseudulla 
saatettaisiin, jos pantaisiin  täy tän töön  se Keisarillisen Senaatin  kirjeessä 1 
päivältä M arraskuuta 1904 annettu  m ääräys, e ttä  m aan reaalilyseoille vahvis
te ttu ja  opetussuunnitelm ia on seurattava kaikissa ylläm ainitu issa oppilaitok
sissa, K eisarilliselta Senaatilta pyy täneet e ttä  ryhdyttäisiin  sensuuntaisiin to i
menpiteisiin, ettei puheenaolleessa K eisarillisen Senaatin  kirjeessä annettua 
m ääräystä käytännössä sovellutettaisi.

V aadituksi lausunnoksi täm än anom uksen johdosta Y lihallitus Tam m i
kuun 27 päivänä 1905 katsoi asiakseen ainoastaan v iita ta  ylem pänä olevaan 
tä tä  asiaa koskevaan, kirjelm ässä 14 päivältä  Jou lukuu ta  1904 Keisarilliselle 
Senaatille tekem äänsä esitykseen.

Asiaa M aaliskuun 22 päivänä 1905 lopullisesti esiteltäessä K eisarillinen 
Senaatti katsoi tarpeelliseksi selittää, e ttä  edelläkosketeltu m ääräys ei tarko ita  
sitä, e ttä  puheenalaisten yksityiskoulujen kullakin  luokalla välttäm ättöm ästi 
olisi luettava sama tun tim äärä samoja oppiaineita ku in  valtion reaalilyseoiden 
vastaavilla luokilla, vaan ainoastaan, e ttä  täydellisissä yliopistoon johtavissa 
kouluissa, joko ne sitten  ovat kahdeksan- ta i yhdeksänluokkaisia, on opetet
tava valtion  reaalilyseoiden lukusuunnitelm aan o tettu ja  pakollisia oppiaineita 
yleensä niin m onta v iikkotuntia kuin sanotussa lukusuunnitelm assa m ainitaan, 
sekä viisi- ta i kuusiluokkaisissa kouluissa niin m onta v iikkotuntia kuin val
tion reaalilyseoiden viidellä alem m alla luokalla.

Täm än ohessa K eisarillinen Senaatti, Y lihallituksen esityksen johdosta 
ja  katsoen niihin toivomuksiin, jo ita  erinäisten yksity isten  oppilaitosten puo
le lta  oli tässä kohden esiintuotu, näki hyväksi o ikeuttaa valtio apua nauttiv ien  
yksityiskoulujen joh tokunnat, jo tk a  haluavat oppilaitoksissaan o ttaa käytän töön  
valtion  reaalilyseoille vahvistetusta ohjelm asta poikkeavan lukusuunnitelm an, 
tekem ään asiasta perustellun anomuksen, joka on annettava Y lihallitukseen,
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lähetettäväksi sieltä Y lihallituksen oman lausunnon ohessa K eisarillisen Senaa
tin  ratkaistavaksi.

Venäjänkielen opetus ei tu llu t pakolliseksi ainoastaan lyseoissa ja  y h 
teiskouluissa, vaan u lo te ttiin  se pakollisena oppiaineena m yöskin m uutam iin 
tyttökouluihin. K un nim ittäin  Sortavalan ja  Vaasan yksity ise t suom alaiset 
ty ttökoulu t lukuvuoden 1904—1905 alusta m äärättiin  otettaviksi valtion hal
tuun, ku ten  tuonnem pana lähem m in kerrotaan, säädettiin sam alla edelliseen 
nähden, e ttä  kouluun on jä rjeste ttävä  venäjänkielen opetusta niin m onta tu n 
tia, kuin  todellinen tarve vaatii. K eisarillisen Senaatin päätöksen m ukaan 
Tam m ikuun 28 päivältä 1904 oli koulussa seuraavan lukuvuoden alusta o te t
tava käytäntöön koetteeksi kolmen vuoden ajaksi uusi lukujärjestys, jossa ve
näjänkielen opetukselle oli varattu  24 tu n tia  viikossa. K un Vaasan suomalai
nen yksity inen ty ttökou lu  joutui valtion haltuun, suvaitsi H änen M ajesteet
tinsa K eisari 22 päivänä Tam m ikuuta 1904 sam alla käskeä, e ttä  pakollinen 
venäjänkielen opetus, vähin täin  24 tun tia  viikossa, oli pan tava oppilaitoksessa 
toimeen, ja oli näiden tun tien  luku lopullisesti m äärättävä Suomen K enraali
kuvernöörin ja Senaatin kesken tapahtuneen sopimuksen m ukaan. Lopulliseksi 
tun tim ääräksi tu li tällekin koululle 24 viikkotuntia.

Paitse  näissä kahdessa uudessa oppilaitoksessa suunniteltiin  venäjänkie
lelle laajem paa asemaa ja  tilaa ty ttökoulu jen  alalla yleensäkin. K esäkuun 23 
päivänä 1904 näet H änen K eisarillinen M ajesteettinsa suvaitsi armossa käskeä 
Suomen Senaatin  p itää huolta siitä, e ttä  venäjänkielen opetus tyttökouluissa 
parannetaan sekä e ttä  h istorian ja  m aantiedon opetuksen ohjelm at samoissa 
kouluissa tarkastetaan, jo tta  oppilaat saisivat perusteellisem m an ja  oikeamman 
tiedon Venäjän valtakunnasta, josta Suomi on eroittam aton osa.

Sittenkuin täm ä A rm ollinen m ääräys K eisarillisen Senaatin  päätöksellä 
oli saatettu  Y lihallituksen tietoon H einäkuun 13 päivänä 1904, päätti Y lihalli
tus, vaadittuaan ensin Lokakuun 10 päivänä 1904 asianom aisilta jo h ta ja ta r ilta  
selvitystä siitä, löytyykö Turun, N ikolainkaupungin ja V iipurin ruotsalaisten 
ty ttökoulujen rakennuksissa ta rv ittava  tila, jos koulut laajennettaisiin  V I luo
kalla, M arraskuun 15 päivänä 1904 Keisarillisen Senaatin tu tk ittavaksi alistaa, 
eikö tilan  valm istam iseksi venäjänkielelle tyttökouluissa, ilm an e ttä  se tap ah 
tuisi muiden naissivistykselle tärkeiden aineiden kustannuksella, sekä myös 
opetuksen järjestäm iseksi tarkoituksenm ukaisem m alla tavalla, ku in  m itä tähän 
asti on ollut mahdollista, nykyisiä viisiluokkaisia ty ttökou lu ja  voitaisi laajen
taa  kuusiluokkaisiksi.

Ennenkuin  kuitenkin  näin tärkeä asia voitiin  o ttaa ratkaistavaksi, k a t
soi K eisarillinen Senaatti Tam m ikuun 25 päivänä 1905 tarpeelliseksi tietää, 
paljonko ehdotettu  laajennus likim äärin tulisi valtiolaitokselle vuosittain  m ak
samaan, m iten  se oli a jate ltu  toim eenpantavaksi, missä m äärin se vaatisi
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opettajavoim ien lisääm istä sekä mille m uille aineille ktiin venäjänkielelle ehkä 
olisi tarvis saada lisätunteja, jonka vuoksi K irkollisasiain T oim ituskunta käski 
Y lihallituksen K eisarilliseen Senaattiin  toim ittam aan tarpeellisen selvityksen 
n y t kosketelluista seikoista.

V aadittuaan tyttökoulujen jo h ta ja ta r i l ta  ja  opettajakunnilta  ehdotuksen 
m ainitu lla tavalla lavennetuksi opetussuunnitelm aksi sekä sen m ukaisesti laa
d itun tuntijakoehdotuksen oppilaitosta varten  ynnä laskelm an siitä  lisäkustan
nuksesta. joka tulisi tarpeelliseksi koulujen laventam isesta 6-luokkaisiksi. 
p ää tti Y lihallitus Lokakuun 27 päivänä 1905, v iita ten  kirjeessä 17 päivältä 
samaa, kuu ta Keisarilliselle Senaatille antam aansa lausuntoon Säätyjen valtio 
päivillä 1904—1905 tekem ästä anomuksesta, joka koskee erity isiä epäkohtia 
koulualalla, Keisarillisen Senaatin hark ittavaksi alistaa, lieneekö m ikään p a
rannus venäjänkielen opetuksessa m aan tyttökouluissa tarpeen vaatim a, ja  eikö 
täm än yhteydessä Y lihallituksen kirjeessä Keisarilliselle Senaatille 15 päivänä 
M arraskuuta 1904 nostettu  kysym ys näitten  oppilaitosten laajentam isesta kuu
dennella luokalla tä tä  nykyä saisi raueta. Asia ei olekaan aiheu ttanu t sen 
enempiä toim enpiteitä.

Myöskin avonaisten kouluvirkojen täyttäm iselle säädettiin  tänä  ajan jak
sona 31 päivänä H einäkuuta 1902 annetussa armollisessa asetuksessa erinäisten 
Suomen siviilikunnan virkoja koskevain säännösten m uuttam isesta entisestä 
poikkeava m enettelytapa. M ainittua asetusta Y lihallitus, m illoin haettavaksi 
oli o llu t ju listettuna virka, jonka täy ttäm inen  ennen oli o llut Y lihallituksen 
asiana, m utta  jonka haltijan  nyttem m in m ainitun asetuksen m ukaan nim itti 
Senaatin  Talousosasto K enraalikuvernöörin suostumuksella, katsoi tällaista 
v irkaa täy tettäessä mahdolliseksi sovelluttaa siten, e ttä  se tek i ehdolle-panon, 
josta asianom aisilla oli tilaisuus valittaa. Täm ä Y7lihallituksen  käsitys ei kui
tenkaan  saanut asianomaista, hyväksym istä. K eisarillinen Senaatti, n iinkuin 
Y lihallitukselle K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjeessä 10 päivältä Maalis
kuu ta  1903 ilm oitettiin , m ääräsi n im ittäin  vastam ain ittuna päivänä, e ttä  koska 
m ainitun asetuksen H I m om entin 5:nnessä kohdassa nim enom aan sanotaan, 
e ttä  m ääräykset V II ja  alem piin arvoluokkiin kuuluvien virkojen hakemisesta, 
v irkaehdotusten tekem isestä ja  näistä  ehdotuksista valittam isesta pysytetään  
voimassaan, niin  seuraa siitä, e ttä  virkaehdotusten tekem inen saattaa tulla 
kysym ykseen ainoastaan niihin virkoihin, joiden täyttäm iseksi jo  aikaisemmin 
voim assa olleiden säännösten perusteella on teh ty  tavalliset ehdotussijat, sekä 
e ttä  saman kohdan toisessa lauseessa oleva sana »virkaehdotukset* niin m uo
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doin voi tarko ittaa  ainoastaan n ä itä  viim em ainittuja virkoja; ja  tuli Y lihalli
tuksen siis vastedes, kun kysym yksessä on sellainen virka, jonka täy ttäm isek
si ei ennenkään ole m itään ehdotussijoja laadittu , sellaista ehdotusta tekem ättä 
ja  valitusosotusta an tam atta  lähettää hakijain hakem uskirjat Senaatin  Talous
osastoon yhteydessä oman lausuntonsa kanssa siitä, kenelle hakijoista etusija 
olisi annettava.

M uista erityisistä toim enpiteistä, joissa ajan yleinen järjestelm ä tänä 
kolm ivuotiskautena koulualalla näy ttäy ty i, m ainittakoon seuraavaa.:

K irjelm ässä H uhtikuun ‘25 (12) p ä iv iltä  1903 oli Suomenm aan K enraali
kuvernööri, siihen nähden e ttä  h istorian  ja  m aantiedon oppikirjoja sekä m uita 
Suomen kouluissa luettaviksi hyväksy tty jä  teoksia tarkaste ttaessa oli havaittu  
useiden niistä sisältävän Suomen valtiollisesta asemasta tietoja, »jotka eivät 
kuulu  olevan todellisuuden kanssa yhtäpitäväisiä», K eisarilliselle Senaatille eh
dottanut, e ttä  m ainittu jen  oppikirjojen revisioonia varten asetettaisiin  K oulu
toim en Y lihallitukseen eri komitea, johon K enraalikuvernööri aikoi omasta 
puolestaan m äärätä erityisen henkilön, ja toivonut asiaa joudutettavan  niin, 
e ttä  tarpeelliset korjaukset oppikirjoihin saataisiin, jos m ahdollista, tehdyiksi 
jo ennen seuraavan lukuvuoden alkua.

Asiaa Toukokuun 5 päivänä 1903 esiteltäessä kutsui K eisarillinen Se
n aa tti jäseniksi m ain ittuun  kom iteaan K oulutoim en Y lihallituksen Y litirehtöö- 
rin, F ilosofiantohtorin V apaaherra Y. K. Yrjö-Koskisen, Y litirehtöörinapulaisen, 
F ilosofiantohtori W . N. Taw aststjernan sekä historiallisten tieteiden Y litarkas
tajan , F ilosofiantohtori A rttu ri H. Snellmanin.

K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjeen m ukaan K esäkuun 10 päivältä 
1903 oli H änen  Y lhäisyytensä K enraalikuvernööri jäseniksi tähän  kom iteaan 
m ääränny t K enraalikuvernöörin-kanslian toim ituspäällikön, Y leisesikunnan 
everstiluu tnan tti P . N ivén ja  saman kanslian virkam iehen erinäisiä toim ia var
ten  Kolleegiasessori li. Jeleneffin, joiden lisäksi kom iteaan m äärättiin  H elsin
g in  A lexanderinkym naasin tirehtööri, valtioneuvos V. Semenoff ja  suomalaisen 
norm aalilyseon kolleega Voldem ar K anninen sekä Hänen Y lhäisyytensä Ken- 
taalikuvernöörin luona erityisiä toim ia varten  palveleva nuorem pi virkam ies 
kolleegineuvos V. Krochin.

T äten  asete ttu  kom itea istui keväällä 1904, käsitellen pääasiallisesti his
to rian  ja  m aantiedon oppikirjoja, sekä antoi Keisarilliselle Senaatille 11 päi
vänä K esäkuijta 1904 näitä  oppikirjoja koskevan m ietinnön.

Sillä välin m aan K enraalikuvernööri kirjelm än ohessa H elm ikuun 23ft
päivältä 1904 oli K eisarilliseen S enaattiin  läh e ttän y t yhteenvedon niistä ker

K e r to m m  a lkeisoppila itoksista  Suom essa. 4
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tom uksista, jo ita  venäjänkielen opetuksen ta rk asta ja t olivat K enraalikuvernöö
rille antaneet m aan m uutam issa valtion ja  yksityisissä oppilaitoksissa to im it- 
tam iensa tarkastusten  johdosta, joissa tarkastuksissa esiintulleista puu tteelli
suuksista alem pana m ain itu t olivat vetäneet puoleensa K enraalikuvernöörin eri
ty istä  huom iota, n im ittäin :

1) e ttä  venäjänkielen opettajisto ei useamm issa tapauksissa vastaa todel
lista tarvetta , vaan kaipaa uudistusta ja  parannusta:

2) e ttä  historian ja m aantiedon oppikirjat sisältävät to tu u tta  vääristele
viä tieto ja varsinaisen V enäjän ja  Suonien Suuriruhtinaanm aan välisestä suhteesta;

3) että  puu ttuu  m aantieteellisiä kartto ja  Venäjän K eisarikunnasta;
4) että  on lev ite tty  Z. Topeliuksen »Maainme-kirjaa», joka sisältää run

saasti tarkoitusperäisiä tietoja, jo tka saattavat V enäjän kansan ja  Suomen 
väestön todellisen aseman väärään valoon; ja

5) e ttä  m uutam issa koulukirjastoissa on kirjoja, joiden sisällys on louk- 
kaavaa laatua.

J a  oli K enraalikuvernööri, halu ten  saada tällaiset epäkohdat poistetuiksi, 
katsonut tarkoituksenm ukaiseksi, e ttä  asia o tetaan Sanaatissa ta rk an  ja  kai
kenpuolisen tutkim uksen alaiseksi.

Ylläolevaan nähden K eisarillinen Senaatti H uhtikuun  14 päivänä 1904 
katsoi tarpeelliseksi, ennenkuin enem piin toim iin ryhdy ttiin , käskeä Y lihalli
tu sta  antam aan lausuntonsa puheenalaisessa yhteenvedossa esitettyjen ja  var
sinkin tässä y lem pänä lueteltu jen  m uistu tusten  johdosta.

K un  Y lihallitus M arraskuun 29 päivänä 1904 oli vaaditun lausunnon 
antanut, ei asia an tanu t aihetta enempiin toim enpiteisiin.

N äiltä vuosilta ja  nim enom aan vuodelta 1903 on m erkittävänä varsin 
usein teh ty jä  syytöksiä m illoin yhden m illoin toisen oppilaitoksen opettajia 
ta i oppilaita vastaan. K aikkein  useim m issa tapauksissa näm ä syytökset to i
m eenpantujen tarkastusten  nojalla ky llä  huom attiin  aiheettom iksi, m utta  sai
v a t joka tapauksessa aikaan koulun elämässä ikäviä selkkauksia.

. K un sittem m in maamme Säädyt kokoontuivat vuosien 1904—1905 valtio 
päiville, jou tu iva t kouluolot, n iin  hyvin valtion- kuin yksityiskouluja koskevat, 
laajan käsittelyn alaisiksi sillä seurauksella, e ttä  V altiosäädyt käänty ivät H ä
nen M ajesteettinsa puoleen alam aisella anomuksella, joka koski erinäisiä, viime 
vuosien hallintosuunnan aiheuttam ia epäkohtia koulutoimen^ alalla. K eisarilli
nen Senaatti, jonka oli annettava lausuntonsa Säätyjen  anom uksen johdosta, 
vaati lähetepäätöksellä L okakuun 3 päivältä 1905 Y lihallituksen lausuntoa. 
Sam an kuun 17 päivänä oli Y lihallituksen lausunto valmis K eisarilliseen Se
naa ttiin  lähetettäväksi ja  kuului se seuraavasti:
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K uluvan L okakuun 3 päivänä päivätyssä lähetepäätöksessä Y lihallituk
selle annetun m ääräyksen täyttäm iseksi saa Y lihallitus an taa seuraavan lau
sunnon vaitiosäätyjen viime valtiopäivillä tekem istä anom uksista:

' I

h i)  että venäjänkielen opetus valtion alkeisoppilaitoksissa ja  niihin  
verrattavissa yksityisoppilaitoksissa saisi saman aseman kuin sillä yleensä 
näissä oppilaitoksissa oli ennen vuotta 1901.»

Pienen kansamm e suhteesta suuriin  ku lttuurim aih in  sekä meille om inai
sista h istoriallisista ja  yhteiskunnallisista oloista johtuva m onikielisyys on aina 
tu o ttan u t suuria vaikeuksia maamme kouluolojen järjestäm iselle. A ina viime 
vuosiin saakka on n iis tä  kuitenkin  jo tenkin  ty ydy ttävästi selvitty, kun oppi
koulujen lukusuunnite lm at on voitu järjestää niin, e ttä  niihin on saatu sovi
tetuksi sivistystarpeitam m e ja  ominaisia olojamme kutakuinkin  vastaava tu n ti
m äärä koulujem me ohjelm aan sisältyville m onille kielille. K un kuitenkin  ar
m ollisen asetuksen k au tta  H einäkuun 26 päivältä 1903 m aan oppikouluille 
vahvistetuissa lukusuunnitelm issa teh tiin  se suuri muutos, e ttä  venäjänkielelle 
niin hyvin reaali- kuin klassillisissakin lyseoissa, kum paakin norm aalilyseota 
lukuunottam atta , säädettiin  40 pakollista opetustuntia viikossa, tapah tu i täm ä 
lisäys luonnollisesti m uiden aineiden kustannuksella. K uinka ahtaalle m uut 
aineet ja  nim enom aan kielet ovat nykyisten  lukusuunnitelm ani m ukaan joutu
neet venäjänkielen rinnalla, osottaa jo havainnollisestikin se ehdotus lyseoi
den uusiksi oppikursseiksi, jonka Y lihallitus viime kevännä valm isti K eisarilli
sen Senaatin  vahvistettavaksi. Varsinkin m uut k ielet ovat saaneet astua syr
jään ja  supistaa vaatim uksensa pienim pään m äärään. Seurauksena tästä  jä r
jestelm ästä on ollut, e ttä  lyseomme ovat ny ttem m in  jou tuneet kovin tukalaan 
asemaan, niinkuin  yksityiskohtainen tarkaste lu  kyllä selvään osottaa.

E nsinnäkin  äidinkieli, jo lla ennestään oli aivan riittäm ätön  tuntim äärä, 
sai 1903-vuoden lukusuunnitelm issa ty y ty ä  entiseen pieneen osaansa, vieläpä 
reaalilyseoissa m enettik in  1 tunnin. J a  kuitenkin  täm än aineen asema k ie ltä
m ättä  oikeiden kasvatusopillisten periaatteiden m ukaan olisi oleva aivan to i
nen, niinkuin se yleensä m uualla tä tä  nykyä onkin. N iin esim. Saksassa on 
sillä tu n tia  24—32, Itävallassa 26, R uotsissa 36, V enäjällä 30—34. Meidän 
oloissamme äidinkielen aseman parantam inen on sitäkin välttäm ättöm äm pää, 
kun yleisen kieliopin opetus on jou tunu t etupäässä äidinkielen osalle ei aino
astaan reaalilyseoissa, vaan klassillisissakin, sen jälkeen kuin  latinankieli on 
siirretty  IIL nnelta  luokalta alkamaan. Kokem us onkin jo kylliksi ennättäny t 
todistaa, e ttä  äidinkielen opetus nykyisellä pienellä tuntim äärällään ei kykene 
edes tä tä  perustavaa tehtäväänsä to teuttam aan, puhum attakaan siitä, e ttä  täm än
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opetuksen varsinainen pääm äärä jää saavuttam atta. Melkoinen lisäys äidin
kielen nykyiseen tun tim äärään  on sen vuoksi katso ttava välttäm ättöm än ta r 
peelliseksi.

Edelleen on toinen kotim ainen kieli viim eisen lukusuunnitelm an kau tta  
m enettäny t osan tunneistaan. K ieltäm ättä  on kuitenkin  meidän kaksikielisissä 
oloissamme tarpeen vaatim a, että  m aan siv istynyt nuoriso saa m ahdollisuuden 
m ukaan hyvän perustuksen toisessa kotim aisessa kielessä, jonka vuoksi sen 
tun tim äärää olisi jonkun verran lisättävä.

Latinankielellä on klassillisissa lyseoissa pääkielenä luonnollisestikin 
oleva tärkeä sija. S iitä huolim atta on sen tun tim äärää  viime vuosien lukusuun
nitelm issa supistam istaan supistettu. N iinpä tä llä  kielellä, joka nykyään  on 
saanut osakseen ainoastaan 36 tun tia , vielä vuoden 1901 lukusuunnitelm assa 
oli 38 ja  vuosien 1896 ja  1883 lukusuunnitelm ain m ukaan 42 viikkotuntia. 
T ähän nähden ja  e ttä  klassilliset lyseot voisivat nim eään ja  tarkoitustaan  vas
taavalla tavalla suorittaa sivistystehtävänsä, tulisi latinankielen  entisestään 
melkoisesti vähennettyä tun tim äärää jälleen korottaa, sitä päteväm m ällä syyllä, 
kun sen lukem iseen nykyänsä käy te tään  noin 6 vuotta  lyseojemme 8-vuoti
sesta oppi-ajasta.

Saksankieli on m eidän oloissamme välttäm ätön niin  hyvin  klassillisissa 
kuin  reaalilyseoissa. T ieteellinen kirjallisuus, jo ta  opiskeleva nuoriso yliopis
tossa käyttää , on enimmäkseen saksankielinen, ja  sen vuoksi on välttäm ätöntä 
varata tälle kielelle edes niin  paljon tunteja, e ttä  oppilaat saisivat riittäv ä t 
perustukset. K un klassillisten lyseoiden tähänastinen tun tim äärä tässä kielessä 
on ollut kovin pieni, olisi sentähden jonkun tunnin  lisäys hyvinkin tarpeen 
vaatim a. Reaalilyseoissa on saksankielelle suotu tun tim äärä ollut vieläkin 
niukem pi siihen teh tävään  nähden, m ikä tä llä  kielellä niissä opistoissa on. 
P u h u m atta  siitä, e ttä  y lioppilastutkinnossa on suoritettava saksankielinen kir- 
joituskoe, p itäisi täm än  kielen opetuksen m yöskin olla tukem assa kieliopetusta 
reaalilyseoissa yleensä ja  siten osaltaan korvaam assa sitä hyötyä, m itä latina 
k ieltäm ättä  tu o ttaa  klassillisissa lyseoissa. On kuitenkin  yleinen valitus, jonka 
kokemus on osottanut oikeutetuksi, e ttä  nykyisen, vielä entisestään supistu
neen tun tim äärän  avulla on vaikeata saavuttaa tarko ite ttua  pääm äärää. T ä
m än tähden  olisi m uutam an tunn in  lisäys m yöskin reaalilyseoissa v ä lttäm ät
töm än tarpeellinen.

M yöskin m aantieto ja  historia on tä tä  nykyä jo u tu n u t entistä epäedul
lisem paan asemaan, näiden aineiden tun tim äärä kun 1903-vuoden lukusuunni
telm ain k au tta  vähennettiin  klassillisissa lyseoissa kahdella ja  reaalilyseoissa 
yhdellä tunnilla. T ästä on kärsinyt etenkin m aantiedon opetus, jonka verra
ten laajaa ja yleissivistykselle niin  tä rk eä tä  oppim äärää on m ahdoton suorittaa 
ajan vaatim uksia ja  täm än  aineen lisään tyny ttä  m erk itystä  vastaavalla tavalla
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niinä harvoina tunteina, jo tka lyseoissamme nyttem m in voidaan sille omistaa. 
H istorian asema, etenkin reaalilyseoissa, ei ole parem pi, varsinkin siihen näh
den, e ttä  laajem m an yliopistoon joh tavan  oppim äärän lukem inen näissä oppi
laitoksissa alkaa vasta V I luokalta. K un nykyisen koulun m onikielisessä ope
tussuunnitelm assa historia on n iitä  aineita, joiden voidaan sanoa johtavan op
p ilaita  hum anistisen sivistyksen omistamiseen, olisi täm än aineen opetustuntien 
lisääm isellä ainakin entiseen m ääräänsä m itä suurin m erkitys opiskelevan nuo
rison yleiselle kehitykselle.

M atem atiikalla oli 1873-vuoden lukusuunnitelm an m ukaan 44 tuntia. 
N yt täm ä tun tim äärä on vähennetty  38:ksi reaalilyseoissa ja  36:ksi klassilli
sissa lyseoissa. Seurauksena siitä on ollut, e ttä  vaikka m atem atiikan opetuk
sessa k äy te tty jä  oppikirjoja yhä enemmän on supistettu , on k äyny t vaikeaksi 
suorittaa säädetyt kurssit, n iinkuin useista kouluista valitetaan.

P iirustus, jonka m erkitys käytöllisessä suhteessa ja  yleiskehittävänä ope
tusaineena nykyään suurissa sivistysm aissa on täysin tunnustettu , ja  jo lla  
maamme kaikissa lyseoissa 1873-vuoden lukusuunnitelm an m ukaan oli 6 viikko
tuntia , on nykyään  kokonaan tu n g ettu  pois klassillisten lyseoiden lukusuunni
telm asta. Täm ä puute olisi m yöskin korjattava.

K reikankieli on nykyisen lukusuunnitelm an k au tta  koulun oppiaineena 
m elkein kuolem aan tuom ittu , se kun vähäisine tuntim äärineen on jou tunu t 
ulkopuolelle varsinaista lukukaavaa vapaaehtoisten aineitten joukkoon. A inoas
taan aniharvalla oppilaalla on sitä tahdon lu juu tta  ja  henkistä joustavuutta, 
e ttä  hän rasittavan  säännöllisen koulutyön ohella jaksaisi vielä ylimääräisestä 
opiskella siksi vaikeata kieltä, kuin kreikka on. J a  kuitenkin on täm än kielen 
taito tu ik i tarpeellinen vastaisille teoloogeille ja  osittain  filoloogeille, joiden 
opintoaika yliopistossa nykyisen järjestelm än k au tta  m elkoisesti pitenee. Sen 
vuoksi ja  ennen kaikkea klassillisten lyseoitten tarkoitusperän toteuttam iseksi 
on aivan välttäm ätön tä  saada kreikankieli jälleen klassillisten lyseoitten vaki
naisten aineiden joukkoon siten, e ttä  se yläluokilla olisi venäjänkielen rinnalla 
ja  sen sijasta vaali vapaana niille oppilaille, jo tka  sitä haluavat lukea. Venä
jänkielen etujen kannalta  ei täm ä valintavapaus olisi m ikään uhraus, koska 
kokemus on jo  kylliksi todistanut, e ttä  k reikankieltä lukevien oppilasten luku
m äärä siihen aikaan, kuin  täm ä aine maamme klassillisissa lyseoissa V luokal
ta  alkaen oli valinnan alaisena venäjänkielen rinnalla, vuosi vuodelta on ollut 
vähenem ään päin. Osotteeksi siitä m ainittakoon, e ttä  lukuvuonna 1895—1896, 
jolloin 1883 vuoden lukusuunnitelm a viim eistä vuotta  oli voimassa, näiden 
oppilaitosten V luokan oppilaista 22.32 °/0 valitsi kreikankielen, io ta vastoin 
kreikkaa lukevia lukuvuonna 1900—1901 — vuoden 1896 lukusuunni
telm an viimeisenä vuonna — samalla luokalla enää oli ainoastaan 12.64 % •  

M uistettava on sen lisäksi, e ttä  kun reaalisuuntaisten oppilaitosten ja
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oppilasten luku on vuosi vuodelta kasvanut, m yöskin venäjänkielen lukijain 
lukum äärä on sam alla lisääntynyt, jo ten  kreikankieltä opiskelevia oppikoulu- 
jem m e nuorisossa, kokonaisuuteen katsoen, joka tapauksessa tu lee olemaan 
aivan p ieni määrä.

Suurim pia hankaluuksia nykyisessä lukusuunnitelm assa on se, e ttä  niin  
hyvin  klassillisissa kuin reaalilyseoissa jo  I  luokalla alkaa kahden vieraan kie
len, toisen kotim aisen ja venäjänkielen oppim inen, jälkim m äisen vielä erittä in  
suurella tuntim äärällä. E i saata olla vähintäkään epäilystä siitä, e ttä  täm ä 
järjeste ly  sotii kaikkia kasvatusopin periaatteita  vastaan. S illä äidinkielen 
opetus ei ole vielä silloin ennä ttäny t oppilaille antaa m itään yleiskieliopillista 
pohjaa, jo,.en yhdenkin  vieraan kielen oppim inen jo tu o ttaa  suuria vaikeuksia. 
S itä  paitsi kahden vieraan ja  vaikean kielen oppim inen oppilaille, joilla on 
näin  puutteelliset edellytykset, on omansa aivan liiem m äksi heitä rasittam aan, 
heidän ajatuskulkuansa häm m entäm ään ja  siten m yöskin itse aineiden oppi
m ista heikontam aan ja  hidastuttam aan, niinkuin  kokem uskin jo on ennättäny t 
osottaa. T ähän nähden ovatkin m aan valtionkoulujen joh tajat ja  opettaja
k u n n at heiltä  äskettäin  Y lihallitukselle vaadituissa, kieliopetuksen järjestäm istä  
koskevissa lausunnoissaan, sam alla kun ovat huom auttaneet, e ttä  venäjänkielen 
tun tim äärää  välttäm ättöm ästi olisi supistettava, yleisenä ja  syvänä vakaum uk
senaan esittäneet sen toivomuksen, e ttä  täm än kielen opetus poistettaisiin 
ainakin koulujem m e alim m alta luokalta.

K un siis kokem uskin jo on ennä ttäny t n äy ttää  oikeutetuiksi ne epäilyt, 
jo ita nykyisten  lukusuunnitelm ain toimeenpano heti alussa herätti, ja koska 
venäjänkielen tun tim äärän  vähentäm inen on ainoa keino, jo lla  koulum me voi
vat päästä  siitä ahdinkotilasta, m ihin ne arvaam attom aksi vahingoksi opetuksen 
oikealle menestym iselle ja  nuorison kehitykselle n y t ovat joutuneet, n iin  täm ä 
m uutos on pidettävä elinehtona maamme oppilaitosten säännölliselle ja m enes
tykselliselle työlle. M ainitun m uutoksen Y lihallitus katsoo mahdolliseksi to i
m eenpanna loukkaam atta n iitä  oikeutettu ja vaatim uksia, jo ita  venäjänkielelle 
m eidän oloissamme voidaan kohtuudella asettaa, ja  joiden kouluopetuksessa 
to teu tettava pääm äärä ei tähänkään aineeseen nähden voi olla m uu kuin hy 
vien perusteiden laskem inen oppilasten vastaiselle edistymiselle. E n tisten  ai
kojen kokem us onkin riittäv ästi todistanut, e ttä  täm än  tarkoitusperän saavut
tam iseksi ei venäjänkielen tun tim äärän  tarvitse olla niin  korkea, e ttä  se, 
anastaen kohtuuttom asti tilaa  m uilta opetusaineilta, au ttam attom asti joutuu 
häiritsem ään oppilasten alkeellista kehittäm istä  yleissivistyksen omistamiseen, 
joka on kaikkina aikoina ollut maamme koululaitoksen korkeim pana pääm ää
ränä ja  johon sen koko järjestely  aina on tähdännyt.

K aiken täm än nojalla katsoo Y lihallitus, Suomen koulujen toim innan 
valvojana, velvollisuudekseen yh tyä  ylem pänä m ain ittuun  m aam m e viimeksi
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koossa olleitten V altiosäätyjen H änen Keisarilliselle M ajesteetillensa tekem ään 
alam aiseen anom ukseen sekä sen ohessa om asta puolestaan nöyrim m ästi eh
dottaa, e ttä  venäjänkielen tuntim äärä, joka ennen 1901-vuoden lukusuunnitel
m ani toim eenpanoa oli m aan reaalilyseoissa erisuuri, alennettaisiin kaikissa 
näissä oppilaitoksissa samaksi.

Siihen nähden, e ttä  niissä lukusuunnitelm issa, joiden m ukaan opetus 
m aan lyseoissa ennen v. 1901 oli jä rje ste tty , eri aineiden opetukselle annettu  
tun tim äärä ja  sen sijoittam inen voi antaa aihetta oikeutettu ih in  toivomuksiin, 
pyy tää  Y lihallitus, e ttä  sille, sittenkuin kysym ys venäjänkielen tuntim äärästä 
on tu llu t lopullisesti ra tkaistuksi, m yöhem m in suotaisiin tilaisuus tehdä ehdo
tus uusiksi lukusuunnitelm iksi lyseoita varten. •

b) *että venäjänkielen opetus vuosina 1903 ja  1904 valtion liuos
taan otetuissa tyttökouluissa saisi saman sijan, joka sillä muissa tyttö
kouluissa nykyään on.»

Maamme ty ttökoulu ih in  nähden on tähän  saakka aina noudatettu  sitä 
luonnollista periaatetta, e ttä  niillä tulee olla oma, poikakouluista eroava sivistys
tehtävänsä ja  siis m yöskin täm än tehtävän m ukaan sovitettu  järjestelynsä. 
M arraskuun 27 päivänä 1885 vahvistetun lukusuunnitelm an m ukaan ei venäjän
kieli yleensä ole sisältynyt näiden oppilaitosten opetusohjelmaan. A inoastaan 
H elsingin ja  V iipurin tyttökouluissa on täm ä kieli o llu t n. s. kom pensatiivi- 
sena ja sam alla valittavana aineena saksan ja  ranskan sekä H elsingissä m yös
k in  englannin kielen rinnalla. T ästä  poiketen on venäjänkieli teh ty  pakolli
seksi aineeksi kahdessa valtion haltuun  viimeksi otetussa tyttökoulussa, n im it
tä in  Sortavalan ja N ikolainkaupungin, joissa kum m assakin sille on m äärätty  
24 viikkotuntia, siis suhteellisesti jotenkin yh tä  paljon kuin  lyseoissa. V ä lttä 
m ättöm änä seurauksena niin suuren tun tim äärän  luovuttam isesta 5-luokkaisissa 
kouluissa uudelle aineelle on ollut se, että m uut aineet ovat joutuneet kovin 
syrjäiseen asem aan sekä e ttä  lukusuunnitelm a m uutenkin on tu llu t typistetyksi 
ja  hajanaiseksi, suureksi vahingoksi näissä kouluissa annettavalle naissivis- 
tykselle.

T ähän katsoen ja  kun naisen, etupäässä kodin piiriin kohdistuvan teh
tävän täyttäm inen, ollen kansallisen olemuksemme perusehtoja, joiden tu rvaa
m isen H änen M ajesteettinsa on Suomen kansalle useam paan kertaan vakuu tta
nut, vaatii valtiollisista näkökohdista riippum atonta koulukasvatusta, katsoo 
Y lihallitus velvollisuudeksensa tässäkin kohden yh tyä Suomen säätyjen alam ai
seen anomukseen, m utta  pyy tää  sam alla ehdottaa, e ttä  niille oppilaille maamme 
tyttökouluissa, jo tka haluavat lukea venäjänkieltä, valm istettaisiin  siihen sama 
tilaisuus, kuin on tä tä  nykyä H elsingin ja  V iipitrin tyttökouluissa.
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II
»ettei yksityisille oppilaitoksille myönnettäisiin valtioapua ilman sel

laisia rajoituksia, joita, mitä venäjänkielen opetukseen tulee, viime aikoina 
on tehty näiden oppilaitosten oppilaille suotuun oikeuteen harkinnan mu
kaan saada vapautusta eräistä aineista; sekä,

että yksityisille oppilaitoksille muutenkin turvattaisiin se oikeus ope
tuksensa järjestämiseen, joka niillä viime aikoihin saakka on ollut.»

Täm än anom uksensa perusteeksi ovat säädyt esiintuoneet, e ttä  suurim 
m at ja  tärkeim m ät yksity isistä  oppilaitoksista maassa, eli yksity iset yh teis- ja  
poikakoulut, ovat K eisarillisen Senaatin m ääräysten k au tta  27 päivältä H einä
kuu ta ja  1 päivältä  M arraskuuta 1904 m enettäneet aikaisem m an vapautensa 
opetuksen järjestäm isessä y lipäänsä ja  erittä in  oppiaineiden vaihtoon ja  valit
semiseen nähden, edellinen näistä m ääräyksistä kun sisältää, e ttä  venäjänkielen 
opetusta on annettava kaikille puheenalaisten yksityiskoulujen oppilaille, ja  
jälkim m äinen e ttä  näissä oppilaitoksissa on seurattava maan realilyseoille 26 
päivänä H einäkuuta 1903 vahvistettua lukusuunnitelm aa.

K ieltää ei voi, e ttä  yksity isten  oppilaitosten asettam ista H allituksen val
vonnan alaisiksi koskeva armollinen asetus 7 päivältä H uh tikuu ta  1856 sekä 
11 päivänä Jou lukuu ta  1884 annettu  arm ollinen julistus tällaisten oppilaitosten 
kannattam isesta valtiovaroilla m yönsivät, siten kuin  näitä  asetuksia aikaisem 
min sovellutettiin, yksityisoppilaitoksille m elkoisen vapauden opetuksen järjes
tämisessä, ku ten  m uutam ille näille oppilaitoksille aikaisemmin vahvistetuista 
lukusuunnitelm ista kyllä käy  ilmi. K un m ainitut oppilaitokset, ja  nim enom aan 
yhteiskoulut, eri paikkakuntain olosuhteiden ja  niiden sivistysrientojen m ukaan 
m uodostettuina, täy ttäv ä t sivistystarvetta, jo ta  valtion koulut, verraten  pieneen 
lukum ääräänsä ja  yhdenm uotoiseen järjestelyynsä nähden, eivät voi tyydy ttää , 
on Y lihallitus sitä m ieltä, e ttä  edellä m ain ittua vapautta , m ikäli se saattaa so
veltua hyvään järjestykseen ja oppilaitosten tarkoitusperään yleensä, ei pitäisi 
yksity isoppilaitoksilta riistää. K eisarillisen Senaatin päätöksen kautta, joka 
K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjeessä 22 päivältä M aaliskuuta 1905 on Y li
hallitukselle ilm oitettu, on tosin  sittem m in opetusaineiden järjestäm isen suh
teen yksity isoppilaitosten  lukusuunnitelm issa sallittu  melkoisia helpotuksia K ei
sarillisen Senaatin  tä tä  asiaa koskevaan aikaisempaan m ääräykseen. M utta 
yhä vielä on sitä vastoin voim assa m ääräys venäjänkielen pakollisuudesta kai
kille oppilaille. K un kuitenkin  yhteiskouluissa usein suuri osa oppilaista on 
ty ttö jä , joille venäjänkielen taito  tulevaisuudessa enimmissä tapauksissa ei ole 
tarpeellinen, ja  kun liiallisen rasittum isen välttäm iseksi on tärkeätä, e ttä  hei
koilla ja  vähem m än lahjakkailla oppilailla olisi m ahdollisuus vaih taa toiseen 
tai kokonaan jä ttä ä  pois joku  opetusaine, m ikäli koulujen järjeste ly  sen sallii
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ja  niiden kouluneuvostot ja  opettajakunnat siilien suostuvat, niin  on Y lihalli
tuksen m ielestä yksity isoppilaitosten  saatava takaisin  m yöskin se vapaus, joka 
niillä tässä suhteessa aikaisemm in on ollut. M itään h aittaa  tällaisen oikeuden 
m yöntäm isestä ei liene syy tä  pelätä, kun K eisarillinen Senaatti jokaisessa eri
tyisessä tapauksessa tu tk ii ja  vahvistaa lukusuunnitelm at sekä m yöntää näille 
oppilaitoksille päästöoikeuden yliopistoon vasta sitten, ku in  niiden lukusuun
nitelm at ja  kurssit ovat tarkaste tu t, jo ta  paitsi ehdoksi m ainitulle vapaudelle 
voitaisiin m äärätä, että ero- ja  päästö todistuksiin  on selvästi m erkittävä, m inkä 
luokkain oppim äärät oppilas eri aineissa on suorittanut.

m
» että ennen 31 päivänä Heinäkuuta 1902 annetun asetuksen ju l

kaisemista voimassa olleet säännökset maan alkeisoppilaitosten ja  tyttö
koulujen opettajavirkojen asettamisesta uudestaan pantaisiin voimaan; sekä 

että edellämainitussa asetuksessa säiidetty Kouluylihallituksen yli- 
tirehtöörinapulaisen ja  ylitarkastajien virkojen asettamisen järjestys muu
tettaisiin siten, että nimitykset näihin virkoihin vastedes tapahtuisivat 
hakemuksen ja  virkaehdotuksen perusteella.»

T äm än pyyntönsä perustelussa ovat säädyt pääasiassa huom auttaneet, 
m iten 31 päivänä H einäkuuta 1902 annetussa armollisessa käskykirjeessä koulu- 
virkojen täyttäm iselle säädetty  järjestys suuressa m äärin on m uu ttanu t tä tä  
koskevat aikaisem m at m ääräjdiset; m utta  e ttä  tä tä  m uutosta vastaan ei olisi 
ollut m itään m uistutettavaa, jos kouluvirkoja täy te ttäessä  olisi noudate ttu  Y li
hallituksessa ensi alussa käytäntöön o tettua m enettelytapaa, to isin  sanoen laa
d ittu  perustuslaissa säädetty  virkaehdotus ja  siitä tavallisessa järjestyksessä 
sallittu  valittaa. Y ielä ovat S äädyt lausuneet sen toivomuksen, e ttä  Y lihalli
tuksen  ylitirehtöörinapulaisen- ja  y litarkastajan  v irkoja täy te ttäessä  v ira t ju lis
tettaisiin  haettaviksi ja e ttä  Y lihallitus saisi, m eidän yhteiskuntajärjestykses- 
sämme jo vanhastaan noudatetun m enettelytavan m ukaan, laatia  lainm ukaisen 
virkaehdotuksen, jo tta  virkojen avoimiksi joutuessa halukkaista hakijo ista 
ansiokkain ja  pätevin  voisi tu lla  huom ioon otetuksi.

Sovelluttaessaan kouluvirkojen täyttäm iselle säädettyä u u tta  järjestystä, 
sellaisena kuin  se on selite tty  K eisarillisen Senaatin  kirjeessä 10 päivältä M aa
liskuuta 1903, on Y lihallitus huom annut sen arveluttavim m an puutteen olevan 
siinä, e ttä  V II—IX  arvoluokkiin kuuluvien kouluvirkojen hakijoilla ei ole m i
tään  tila isuu tta  valitustie tä  saada hakem uksensa uudistetun harkinnan alaisiksi.

Y lihallituksen m ielestä olisi sen tähden, ku ten  Säädyt ovat esiintuoneet, 
suuressa m äärin  tarpeen vaatim aa palata  aikaisemm in voim assa olleisiin koulu- 
virkojen täy ttäm istä  koskeviin säädöksiin, jo ita  vuonna 1724 annetun kim naasi-

K erto m u s a lkeisoppila itoksista  Suom essa. 5
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ja  koulujärjestyksen nojalla alettiin  noudattaa ja  sittem m in pääasiassa yhä on 
noudatettu  ja  jotka ovat osottautuneet tyydy ttäv iksi sekä kaikessa sulautuneet 
m aan oikeuskäsitteeseen. Samoin olisi jo m ainituista syistä toivottava, että 
m aan seminaari- ja  aistivialliskouluvirkojen täy ttäm inen  jä rjeste ttä isiin  entiseen 
tapaan. Myöskin pitää Y lihallitus suotavana, e ttä  avoimiksi jou tuvat y litireh- 
töörinapulaisen- ja  y lita rkasta janv ira t saataisiin täy ttää  Säätyjen  ehdottam assa 
järjestyksessä.

IV
-»että yllämainittua» (Säätyjen perustelussa lähemmin esitettyä) 

ilaatua olevat laittomuudet ja epäkohdat viipymättä poistettaisiin ja  erit
täinkin kaikki asiaan kuulumaton koulujen valvonta lakkautettaisiin.»

N äitten laittom uuksien ja  epäkohtien lähem m äksi valaisem iseksi ovat 
S äädyt pääasiallisesti esiintuoneet, e ttä  ennen olleen venäjänkielen opetuksen 
tu tk ijan  sijaan on asete ttu  yksi vanhem pi ja  kaksi nuorem paa tarkastajaa, 
vaikka koko m uuta alkeiskouluopetusta valvom assa oli ainoastaan kolme y li
tarkastajaa, ja  vaikka Y lihallitus oli ilm oittanut, e ttä  entinen tu tk ija  ilman 
tie ttäv iä  vaikeuksia oli eh tiny t suorittaa venäjänkielen opetuksen tarkastuksen 
kaikissa alkeisoppilaitoksissa; e ttä  uusien tarkastajavirkojen pätevyysehtoja 
koskevat m ääräykset ovat ristiriidassa sen yleisen periaatteen kanssa, e ttä  maan 
virkam iesten tulee olla kotim aisia m iehiä ja  hyvin  tun tea  maan kielet; e ttä  
n ä itä  tarkasta jia  on käy te tty , paitse venäjänkielen opetuksen tarkastam iseen, 
m onenlaisiin m uihin tarkastusto im iin  kouluissa, m ikä on ollut sitä  arvelu tta
vam paa, kun heillä ei ole o llut siihen tarpeellisia edellytyksiä; sekä e ttä  koulu
laitos suuressa m äärässä on ollut santarm ien ja m uitten  ilm iantajien edesvas
tu u s ta  vapaalle ja  salakavalalle toim innalle alttiina.

K uten  Säädyt, on YTlihallituskin puolestaan sitä m ieltä, e ttä  niin suuri 
henkilökunta, kuin  nykyinen, ei ole venäjänkielen opetuksen tarkastam ista  var
ten  tarpeen vaatim a, sitä vähem m än kun nuorempien tarkastajien  to im inta on 
lukukausitta in  vaa tinu t heiltä kum m altakin ainoastaan kuusi ta i seitsem än viik
koa kestävän tarkastusm atkan, ja  vanhem pi tarkastaja, Y lihallituksen jäsenyy
destä johtuvien tehtäviensä ohessa, ainakin yhdessä m uitten  ylitarkastajien  
kanssa hyvin  olisi eh tiny t to im ittaa täysin  ty y d y ttäv ästi m ainitun opetuksen 
tarkastam isen. M yöskään ei Y lihallitus pidä m itään poikkeussäädöksiä näiden 
v irkain pätevyysehtoihin nähden tarpeen vaatim ina. M itä lopuksi koulunopet- 
ta jia  ja oppilaita vastaan tähdätty ih in  ilm iantoihin tulee, niin voi Y lihallitus 
todistaa, e ttä  useim m at näistä  ilm iannoista, joiden alkuperä on ollut Y lihalli
tukselle tuntem aton, to im itetu issa tarkastuksissa ovat n äy ttäy ty n ee t joko pe
rä ttöm iksi ta ikka vääriksi ja  liioitelluiksi, jonka ohessa ne yleensä ovat osot-
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tanee t ilm iantajien perehtym ättöm yyttä  m aamme oloihin, m u tta  e ttä  kuitenkin 
joissakin tapauksissa koulunopettaja niiden perusteella, ilm an laillista tu tk i
m usta ja  tuom iota, on m enettäny t virkansa.

P a lau ttaen  asiakirjat Y lihallitus uskaltaa toivoa, e ttä  edellä m ain itu t 
maamme koululaitoksen alalla tä tä  nykyä vallitsevat epäkohdat ja  tarpeet tu 
levat arm ollisesti huomioon otetuiksi ja  siten m ahdollisuus rauhalliseen ja  ta 
saiseen kehitykseen m eidän kouluillem m e edelleen turvatuksi.

U usista opetussuunnitelm ista oli luonnollisena seurauksena, e ttä  m uutok
sia oli teh tävä m yöskin lyseoiden m enosääntöön otetuissa virantoim ituspalk- 
kioiden m äärärahoissa. Senvuoksi Y lihallitus, kun uudet opetussuunnitelm at 
vaativat erityisiä m uutoksia opetuksen jakam iseen nähden asianom aisten opet
tajien kesken sekä korvaukseen työstä  luokan ulkopuolella, Toukokuun 7 päi
vänä 1903 vahvisti uudet tuntijakoehdotukset, joiden m ukaan palkkiot yli- ja  
ko tityö tunneista tu liva t olem aan klassillista lyseota kohti 7280 ja  reaalilyseota 
kohti 6930 m arkkaa vuodelta sekä palkkio k irjaston  hoidosta 280 m arkkaa ja 
sille, joka hoitaa osan rehtorin  opetustunneista, 840 m arkkaa vuodelta kaikissa 
lyseoissa, ja  muissa alkeisoppilaitoksissa suhteellisesti kunkin  koulun luokka- 
m äärän m ukaan, sekä esitti kirjeessä K eisarilliselle Senaatille sam alta päivältä, 
että työstä luokan ulkopuolella tuleva korvaus puheenaolevissa oppilaitoksissa 
saataisiin laskea m ainittu jen  perusteiden m ukaisesti.

E lokuun 10 päivänä 1904 K eisarillinen S enaatti hyväksym ällä Y lihalli
tuksen esityksen määräsi, e ttä  m ain itu t palkkio t olivat, lukien 1 päivästä Syys
kuu ta 1904, m aksettavat sanottujen perusteiden m ukaan.

M itä norm aalilyseoiden opettajille työstä luokan ulkopuolella suoritetta
vaan korvaukseen tulee, Y lihallitus kirjelm ässä 14 päivältä  L okakuuta 1904 
esitti, e ttä  norm aalilyseoiden opettajille tuleva korvaus työstä  luokan ulkopuo
lella saataisiin laskea k irjelm ään liite tyn  tau lun  m ukaan, jossa on laskettu  
opetuskielen osaksi 13, toisen kotim aisen kielen 10, venäjänkielen 10, la tinan  
10, saksan ja  ranskankielen 2 1j i ja  m atem atiikan osaksi 6 sekä fysikaalisten 
kokoelm ain hoidosta 1, luonnonhistoriallisten kokoelm ain hoidosta 2 1/2 ja  k irjas
ton hoidosta 5 v iikkotuntia eli yhteensä 60 viikkotuntia, joten puheenalainen 
korvaus 140 m arkan m ukaan v iikkotunnilta tekisi yhteensä 8,400 m arkkaa 
vuodessa. T ähän esitykseen näki K eisarillinen Senaatti Jou lukuun  21 päivänä 
1904 hyväksi suostua.

M uista tänä ajanjaksona esiytyneistä koulujen ja  niiden palveluksessa 
olevan henkilökunnan taloudellista asemaa koskevista kysym yksistä m ain itta
koon seuraavat.
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K oska Tornion, Loviisan, H einolan ja  K okkolan alkeiskoulujen naisoppi
lasten hoitoa ja  voim istelua varten  asete ttu jen  opettajattarien  palkkaedut syys
lukukautena 1902 olivat vähentyneet sen johdosta, e ttä  naisoppilaitten luku
kausim aksut lukuvuoden 1902—1903 alusta olivat alennetu t 40 m arkasta 20 
m arkkaan, ja  kun näin ollen m ainituille o p e tta ja ta r ille  voimassaolevien sään
nösten m ukaan tu levia palkkioita ei oltu  voitu  heille täydellisesti suorittaa, 
olivat puheenalaiset opetta ja ttare t Y lihallituksen m ielestä o ikeutetu t saamaan 
korvausta siitä tu lo jen  vähennyksestä, m inkä he siihen saakka olivat kärsineet. 
M utta koska heille säädetty  palkkaam istapa nyttem m in  n iih in  uusiin perus
sääntöihin katsoen, jo tk a  oli pan tu  uuden tilin tekotavan perustukseksi, ei näy t
tän y t olevan asianm ukainen, arveli Y lihallitus, e ttä  asia voitaisiin tarkoituksen
m ukaisem m alla tavalla  järjestää, jos puheenalaisille o p e tta ja ta r ille  annettaisiin  
vuosim ääräin en palkkio, ja  heille tu leva osa lukukausim aksuista peruutetta isiin  
valtiovarastoon. Täm än perustuksella Y lihallitus Jou lukuun  9 päivänä 1902 tek i 
seuraavan alistuksen:

e ttä  Tornion, Loviisan, H einolan ja  K okkolan alkeiskoulujen naisoppi
lasten  hoitoa ja  voim istelua varten asetetuille o p e tta ja ta rille , sen johdosta että 
heille säädetyt palkkatu lo t n y t kuluvana syyslukukautena ovat vähentyneet, 
armossa m yönnettäisiin  Tornion koulussa 130 m arkan, Loviisan koulussa 102 
m arkan, H einolan koulussa 90 m arkan ja  K okkolan koulussa 134 m arkan 
korvaus;

e ttä  edelläm ainituille o p e tta ja ta r ille  nykyään  tu levat osuudet lukukausi
m aksuista ensi kalenterivuoden alusta peruutetettaisiin  valtiovarastoon ja  pu
heenalaisille o p e tta ja ta r ille  sen sijaan annettaisiin  vuosim ääräinen palkkio, joka 
Tornion 5-luokkaisessa alkeiskoulussa m äärättäisiin  1,500 m arkaksi sekä Lovii
san, H einolan ja  K okkolan neliluokkaisissa alkeiskouluissa 1,200 m arkaksi 
kussakin.

Täm än esityksen johdosta K eisarillinen Senaatti H elm ikuun 10 päivänä 
1903 katsoi hyväksi m yöntää m ainituille o p e tta ja ta rille , Tornion koulussa 130 
m arkan, Loviisan koulussa 102 m arkan, H einolan koulussa 90 m arkan ja  K ok
kolan koulussa 134 m arkan korvauksen.

M itä Y lihallituksen esityksen jälkim m äiseen puoleen tulee, K eisarillinen 
M ajesteetti Keisarillisen Senaatin alam aisesta esityksestä arm ollisella käskyllä 
7 päivältä Toukokuuta (24 päivältä  H uhtikuuta) 1903 suvaitsi suostua siihen, 
e ttä  Tornion, Loviisan, H einolan ja  K okkolan alkeiskouluihin asete ttu jen  pu 
heenalaisten opettajattarien  palkkaam iseksi Suomen yleisistä varoista on vuo
sittain, lukien 1 päivästä Tam m ikuuta 1903, kullekin alkeiskoululle m aksettava 
1,200 m arkkaa, sam alla ku in  m ainituille opettajattarille  täh än  saakka tu llee t 
osuudet lukukausim aksuista ovat, sam asta ajasta lukien, valtiolaitokselle pe
ruutettavat.
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Täm än arm ollisen käskyn johdosta K eisarillinen S enaatti H einäkuun 15 
päivänä 1903 näki hyväksi m äärätä, e ttä  K oulutoim en Y lihallituksen tulee sanotun 
vuoden Tam m ikuun alusta alkaen asianomaisessa järjestyksessä m äärätä m ak
settavaksi sanotu t palkkausrahat ja  o ttaa ne vuotuisissa m enosääntö-ehdotuk- 
sissa huomioon.

K un m uutam ien ty ttökou lu jen  m enosäännöissä oli 200 m arkan suuruinen 
m ääräraha voim istelussa käy te ttyä  soitantoa varten, joka m ääräraha useim m ilta 
ty ttökou lu ilta  puuttu i, poisti Keisarillinen Senaatti, vahvistaessaan L okakuun 
14 päivänä 1902 alam aisen ehdotuksen seuraavan vuoden menosäännöksi, ta r
peellisen yhdenm ukaisuuden saavuttam iseksi ty ttökoulu jen  menosäännöissä, 
m ainitun m äärärahan voim istelussa k äy te tty ä  soitantoa varten.

Koulutoim en Y lihallituksen tekem ästä esityksestä Keisarillinen Senaatti 
Jou lukuun 9 päivänä 1902 katsoi hyväksi m äärätä, e ttä  se palkansäästö, joka 
asetuksen m ukaisesti menee Suomen kouluviraston eläkekassaan avoim esta kol- 
leeganvirasta alkeisoppilaitoksissa ja  ty ttökouluissa ja  joka K eisarillisen Senaa
tin  päätöksen m ukaan 7 päivältä L okakuuta 1886 on m äärätty  600 m arkaksi 
vuodelta, on tästälähin suoritettava 1,200 m arkalla vuodessa, sillä edellytyk
sellä, e ttä  kassa sellaisen viran palkansäästöaikana edelleen vastaa v irasta  m e
nevistä vuosim aksuista ja  leskenavuista.

K irkollisasiain T oim ituskunnan kirjelm ässä Lokakuun 13 päivältä 1903 
ilm oitettiin , e ttä  sellaisia m äärä- ja  apurahoja koskevat esitykset ja hakem uk
set, jo tka ovat aijo tu t nau tittavaksi m äärättynä kalenterivuonna tah i jonakin  
sen osana, ja jo ita  Toim ituskunnan alaiset v irasto t joko om asta alotteestaan 
tah i asianom aisten sinne jä ttäm ien  hakem usten johdosta tu levat K eisarilliselle 
Senaatille tekem ään, ovat ehdottom asti läh e te ttäv ä t Keisarilliseen Senaattiin  
viim eistään ennen 1 päivää M aaliskuuta edellisenä vuonna.

M arraskuun 17 päivänä 1903 K eisarillinen Senaatti katsoi tarpeelliseksi 
huom auttaa, e ttä  sekalaisia m enoja sekä polttopuita  ja  valaistusta varten  m ää
rä tty jen  m äärärahain käyttäm isessä on noudatettava m itä suurin ta säästäväi
syy ttä  ja e ttä  niin  muodoin, koska puheenalaisilla m äärärahoilla hank ittavat 
tarpeet ja  suoritettavat m enot suurim m aksi osaksi ovat sitä laatua, e ttä  ne hyvällä 
tahdolla ja tarkkuudella saadaan vuoden kuluessa melkoisessa m äärässä supistu
maan, asianomaisten rehtorien, johtajien  ja  joh ta ja ttarien  tulee koettaa järjes
tää  tällaisten  tarpeiden hankin ta ja  yleensä koulujen koko taloudenhoito siten, 
e ttä  viime aikoina yhä useammin ilm aantuneet m äärärahain vajaukset, m ikäli 
suinkin m ahdollista, saataisiin vältetyksi.

Sen johdosta e ttä  m uutam issa oppilaitoksissa m elkoinen osa koulujen 
sekalaisiin m enoihin käy te ttäv iä  tu lo ja eli aikaisemm in koulukassoiksi sanot
tu ja  varoja oli k äy te tty  kuukausiraporttien, tilastollisten tietojen, kantoluette- 
lojen, lukujärjestysten  y. m. pnhtaaksi-kirjoituksesta johtuneiden kustannusten
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suorittam iseksi, vaikka E lokuun 8 päivänä 1872 annetun arm ollisen kouluase- 
tuksen 113 §:n perustuksella oppilaitosten puheenalaisia tu lo ja saadaan käyttää , 
paitsi siinä m ainittu ih in  m äärätty ih in  tarkoituksiin , joihin ei kuulu  korvaus 
puhtaaksi-k irjo ituksen suorittam isesta, ainoastaan oppilaitosten satunnaisia ta r
p e ita  varten  eikä y lläm ain ittu ja, oppilaitoksissa alinom aa sattuv ia puhtaaksi- 
k irjo itustö itä  Y lihallituksen m ielestä voida lukea koulujen satunnaisiin tarpei
siin, Y lihallitus H elm ikuun 24 päivänä 1903 anoi m ain ittuun  lakisäännökseen 
sellaista selitystä, e ttä  oppilaitosten puheenalaisia tu lo ja ei saada k äy ttää  edellä
m ainittu jen  puhtaaksi-kirjoitustöiden kustantam iseksi.

Koska kuitenkin  oppilaitosten koulukassa-varoja eli nykyisiä m äärärahoja 
sekalaisiin tarpeisiin, sen johdosta ettei näillä oppilaitoksilla ole vuosiraha- 
säännössä erityisiä tarverahoja, aina on k äy te tty  m yöskin koulujen juokseviin 
menoihin, niinkuin kirjoitustarpeiden hankkim iseen y. m., eikä oppilaitosten 
joh tajia  kohtuudella voida velvoittaa itse suorittam aan kustannuksia tarpeelli
sista puhtaaksi-kirjoitustöistä, ei K eisarillinen Senaatti, käsitellessään asiaa 
H uhtikuun  23 päivänä 1903, katsonu t syytä olevan an taa asiasta tarkem pia 
määräyksiä.

S ittenkuin  erinäisten koulujen joh ta ja t olivat Y lihallitukseen tehneet esi
tyksen  asianom aisten vahtim estarien palkan korottam isesta, ja kun  Ylihallitus, 
tarkastaessaan m aan lyseoiden ja  ty ttökoulu jen  vahtim estarien palkkaetuja, oli 
huom annut, e ttä  ne monessa suhteessa olivat epätasaisesti jaetu t, ja  e ttä  täm ä 
epätasaisuus ei perustunu t työn  paljouteen, pää tti Y lihallitus täm än  yhteydessä 
koettaa saada aikaan tarpeellista taso itusta m ainitussa suhteessa, jonka vuoksi 
Y lihallitus M arraskuun 25 päivänä 1904 pää tti K eisarilliselle Senaatille ehdot
taa, e ttä  P orin  ja  Porvoon klassillisten lyseoiden sekä Turun ruotsalaisen reaali
lyseon vahtim estarien palkkiot korotettaisiin  600 m arkasta  800 m arkkaan kus
sakin näistä  lyseoista sekä Kuopion ja  Jyväsky län  ty ttökoulu jen  vahtim esta
rien 400 m arkasta ja  Joensuun ty ttökou lun  vahtim estarin  palkkio 500 m ar
kasta  600 m arkkaan kussakin m ain itu ista tyttökouluista.

K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm än m ukaan Syyskuun 13 päivältä 
1905 K eisarillinen M ajesteetti arm ollisella käskyllä 19 (6) päivältä H einäkuuta 
1905 armossa suostui tähän, m ääräten  että  P orin  ja  Porvoon klassillisten ly 
seoiden, Turun ruotsalaisen reaalilyseon sekä Kuopion ja  Jyväsky län  ty ttö 
koulujen vahtim estarien palkkio t ovat koro tettavat kahdellasadalla sekä Jo en 
suun ty ttökou lun  vahtim estarin  palkkio sadalla m arkalla vuodessa, lukien 1 
päivästä Tam m ikuuta 1906.
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Uusien oppilaitosten perustam isesta ja  ennen toimessa olleiden muodos
tam isesta tänä kolm ivuotiskautena on ensi sijassa m ainittava monipuolisen kä
sittelyn alaisena ollut kysym ys yliopettajanvirhojen lisäämisestä normaalilyseoihin 
ja  sen yhteydessä nostettu  ehdotus täydellisten  reaaliosastojen perustam isesta 
näihin oppilaitoksiin. Edellinen puoli tä tä  uudistusta läh ti asianom aisista yli- 
opettajakunnista. Toukokuun 13 päivänä 1904 päivätyn  kirjeen ohessa to im itti 
n im ittäin  kasvatus- ja opetusopin professori Keisarillisessa A leksanderin-Yli- 
opistossa W aldem ar R uin  Y lihallitukselle, om asta puolestaan läm pim ästi sitä 
kannattaen, molempien norm aalilyseoiden yliopettajien hänelle osottam an 17 
päivänä H uhtikuu ta päivätyn  lausunnon ja  ehdotuksen norm aalilyseoiden kiel
ten yliopettajanvirkojen uudestaan järjestäm isestä ajanm ukaiselle kannalle, si
ten  e ttä  m ain ittu  v irka jaettaisiin  kahtia, jolloin to iselta puolelta m olem m at 
klassilliset kielet, la tina ja  kreikka, to iselta puolen m olem m at vieraat nykyai
kaiset kielet, saksa ja  ranska, olisivat y hd iste ttävä t yksiin  käsiin. Toisen ko ti
m aisen kielen suhteen y liopetta jat olivat sitä m ieltä, e ttä  se, suomi ruotsalai
sissa ja ruotsi suomalaisissa opistoissa, m etodiikkansa puolesta lähinnä kuuluu 
m ainittu jen  uudenaikuisten kielten yh tey teen  ja  siis olisi siirrettävä sen y li
opettajan huomaan, jolle opettajakandidaattien  ohjaus viim em ainituissa on 
uskottu , jo ta  vastoin taas äidinkieli soveliaim m in jäisi klassillisten k ielten  y li
opettajan  hoitoon, varsinkin kun latinankielen opetus nykyään monessa koh
den tarjoaa kosketuksia äidinkielen opetuksen kanssa. Täten ehdotettu  k ielten  
yliopettajanvirkojen jako saattaisi y liopetta jan i m ielestä yksinkertaisim m in ta 
pah tua siten, e ttä  norm aalilyseoiden uudenaikuisten kielten leh torinv irat m uu
tettaisiin  uudenaikuisten kielten yliopettajanviroiksi, jo iden haltijain  tehtäviin  
luettaisiin  myöskin velvollisuus ohjata opettajakandidaatteja toisen kotim aisen 
kielen opetuksessa. Sen ohessa ehdottivat y liopetta jat käytöllisten  opet- 
ta janäy tteiden  arvosteluun nähden sellaista järjestelm ää, e ttä  arvostelijain luku 
m issään kokeissa ei olisi v iittä  suurempi.

Käsitellessään tä ten  nostettua kysym ystä 23 päivänä Syyskuuta 1904 
Y lihallitus, sam alla kuin  se p iti ehdotettua k ielten  y liopettajan viran jakam ista 
tarpeen  vaatim ana ja kannatettavana, huom autti, e ttä  ne uudistukset, joiden 
tarpeessa nykyinen norm aalikoulu-laitoksem m e on, sen k au tta  tu lisivat ainoas
taan osaksi toteutetuiksi. K un klassilliset kielet ja  venäjänkieli jo  olivat saaneet 
sekä uudenaikaiset sivistyskielet täm än ehdotuksen kau tta  saisivat edustajik
seen erityisen yliopettajan, synnytti vakavaa huolta  se asema, m ihin sen m u
kaan kotim aiset k ielet ja  nimenomaan äidinkieli joutuisivat. N iiden kytkem i
nen ehdotetulla tavalla toisten k ielten  yhteyteen saattaisi ne Y lihallituksen 
m ielestä lapsipuolen asemaan, sillä yleensä tu lisivat ne varm aan yliopettajalla, 
jonka tieteelliset opinnot ovat varsinaisesti suuntautuneet toisaalle, olemaan 
sivuaineena, varsinkin  suomenkieli, jos se asetettaisiin  uudenaikaisten kielten
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yliopetta jan  edustettavaksi. T ähän nähden ja  sen epäedullisen aseman paran
tam iseksi, johon kotim aiset k ielet koulujem me lukusuunnitelm issa ovat joutu
neet. sekä järkiperäisen opetusm etodiikan kehittäm iseksi niiden opetuksessa 
olisi erityisen y liopettajanviran  perustam inen näitä  kieliä varten  erittäin  tärkeä. 
Siihen olisi sitä enemmän syytä, kun äidinkielen opetus verrattom asti suurim 
massa osassa alkeiskoulujamme, n im ittäin  reaalilyseoissa, yhteiskouluissa ja ty ttö 
kouluissa, on keh ite ttävä  sellaiseksi, e ttä  se tulee perustavaksi kaikelle m uulle 
kieliopetukselle. Täm än uudistuksen katsoi Y lihallitus helposti voitavan panna 
toim een reaaliosaston perustam isen yhteydessä norm aalilyseoihin. K un otetaan 
lukuun, e ttä  likim ain toinen puoli maamme lyseoista on jo reaalilyseoita, ja  
täm än lisäksi tu levat ty ttö - ja alkeiskoulut sekä lukuisat valtion  kannatusta  
n au ttiv a t yksity iset koulut, niin  ovat reaalista opetussuunnitelm aa noudattavat 
alkeisoppilaitokset maassamme verrattom asti lukuisim m at. Näin ollen p iti Y li
hallitus itsestään  selvänä, e ttä  normaalilyseoissa, jos mieli niiden täy ttä ä  ta r
koituksensa opettajain  valm istuslaitoksina, välttäm ättöm ästi täy ty i o ttaa huo
mioon m yöskin reaalioppilaitosten tarpeet. S itä varten olisi niihin peruste ttava 
rinnakkaisosastot, jo tka sekä opetussuunnitelm an e ttä  kurssiennätyksen puo
lesta vastaisivat täydellisiä reaalilyseoita. Tällaisten reaaliosastojen perustam i
nen  norm aalilyseoihin oli sitä luonnollisem pi ja  helpom m in toim eenpantava 
uudistus, kun niissä kum m assakin jo oli useam m illa luokilla klassillinen rin- 
nakkaisosasto, jonka jatkum isesta  m yöskin ylem m ille luokille vuositta in  lisään
ty v än  näih in  kouluihin  pyrkivien lukum äärän vuoksi ei ollut m itään epäilystä. 
Täm ä klassillinen rinnakkaisosasto olisi vaan m uutettava reaaliseksi ja  asetet
tava pysyväiselle kannalle.

Täm än nojalla ehdotti Y lihallitus:
e ttä  maamme molempiin norm aalilyseoihin perustettaisiin  täydelliset 

reaaliosastot, sekä, jos tähän ehdotukseen katsotaan voitavan suostua, e ttä  Y li
hallitukselle annettaisiin  tilaisuus tehdä seikkaperäinen suunnitelm a täs tä  uu 
distuksesta;

e ttä  nykyinen kielten yliopettaj an v irka jaettaisiin  kolm een siten, e ttä  
siitä m uodostuisi klassillisten kielten, kotim aisten k ielten  ja  uudenaikaisten 
kielten  yliopettajanvirat, ja  e ttä  norm aalilyseoiden uudenaikaisten kielten ny 
kyiset leh torit heti m äärättäisiin  näiden kielten v. t. y liopettajiksi, jo ta vastoin 
kotim aisten  kielten yliopettajanvirkojen perustam inen voisi tapah tua ehdotetun 
reaaliosaston yhteydessä; sekä

että  käytöllisten  opettajanäytteiden  suorittam inen ja  arvostelu, m itä 
läsnäolevien yliopettaj ain lukum äärään tulee, saisi tapah tua yliopettaj ain ehdot
tam alla tavalla.

Täm än esityksen johdosta K irkollisasiain T oim ituskunta kirjelm ässä 19 
päivältä  M arraskuuta 1904 vaati Y lihallitukselta tie to ja  m uun m uassa yliopet-
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ta ja in  tähänastisesta työtaakasta , käytännöllisten opettajanäytte iden  järjestä
m isestä ja  tarpeellisuudesta erinäisissä aineissa sekä erittäin  lausuntoa siitä, 
m ikä k ielten  ryhm itys oli Y lihallituksen m ielestä, kielten keskinäiseen yh tey 
teen ja olevaisiin oloihin nähden, katso ttava tarkoituksenm ukaisim m aksi siinä 
tapauksessa, e ttä  ainoastaan yksi uusi kielten y liopettajan virka saataisiin nor
m aalilyseoihin perustetuksi. Y lihallituksen kehoituksesta norm aalilyseoiden 
y liopetta jakunnat 6 päivänä H elm ikuuta 1905 antoivat täm än johdosta lausun
non, jossa he käsityksenään ilm oittivat, e ttä  opettajanäytteiden  suorittam isessa 
ja  arvostelemisessa yleensä olisi, pa itsi arvostelijain lukum äärään nähden, edel
leen noudatettava entistä m enettelytapaa, pitäen kuitenkin  eri harjo itusainei
den kokeissa suurein paa yhdenm ukaisuutta suotavana. M itä taas kielien ta r
koituksenm ukaiseen ryhm itykseen tulee, jos oletetaan, e ttä  ainoastaan yksi 
uusi k ielten  yliopettajan  v irka perustettaisiin , katsoivat y liopettajakunnat, e ttä  
kouluopetuksen kannalta  saksan ja  ranskan kielten  tu li kuulua yhteen, huoli
m atta  niiden erilaisuudesta kielinä. K otim aisista kielistä taas olisi äidinkielen 
asemassa oleva yhdistettävä klassillisten kielten ja  toinen kotim ainen kieli uu 
denaikaisten kielten  y liopetta jan  edustettavaksi.

K irjelm ässään K irkollisasiain Toim ituskunnalle 8 päivältä M aaliskuuta 1905 
Y lihallitus yleensä k anna tti y liopettajain  esittäm iä syitä ja  näkökohtia, katsoen 
heidän pätevillä sekä pedagoogisilla e ttä  käytännöllisillä syillä perustelleen 
sitä käsityskantaa, jonka m ukaan kielten  ryhm itys kysym yksessä olevassa kiel
ten  y liopettajan  viran jakoasiassa, niiden keskinäisestä sukulaisuudesta huoli
m atta , olisi tapah tuva siten, e ttä  toisten kielten  y liopettajan  osalle tu lisivat 
äidinkieli ja  m olem m at klassilliset kielet, jo ten  siis toiselle y liopettajalle jäisi
v ä t toinen kotim ainen kieli sekä saksan ja  ranskan kielet. Täm än ohessa Y li
hallitus, ollen edelleen sitä m ieltä, e ttä  k ielten  y liopettajan  virka suotavimmin 
olisi jaettava kolmia, niin  e ttä  kotim aisilla kielillä olisi oma edustajansa, ku i
tenkin, siltä varalta e ttä  asiain ratkaisu  tapahtu isi y liopettajain  ehdotuksen 
m ukaan, tah to i panna erity istä  painoa sille seikalle, e ttä  äidinkieli ei m iten
kään  saa joutua syrjäiseen asemaan klassillisten k ielten  rinnalla, vaan on eri
ty inen huoli pantava täm än tärkeän aineen hoitamiseen. M itä erityisesti kysy
m yksessä olevan yliopettajan viran jakoasiaan ruotsalaisessa norm aalilyseossa 
tuli, katsoi Y lihallitus erity isten  asianhaarain perustuksella suotavaksi, e ttä  
siinä opistossa nykyiselle kielten yliopettajalle, paitse klassillisia kieliä, tällä 
kertaa siirrettäisin  m olem m at kotim aiset kielet, jo ten  siis uudelle y liopettajalle 
jä is iv ä t uudet kielet. Vastaisuudessa tu lisi kuitenkin  kielten ryhm itys molem
pain y liopetta jain  kesken tässäkin  opistossa tapahtum aan sam aan tapaan  kuin 
suom alaisessakin normaalilyseossa.

K äsitellessään sittem m in tä tä  asiata K eisarillinen S enaatti K irkollisasiain 
Toim ituskunnan kirjeellä Toukokuun 10 päivältä 1905 käsk i Y lihallituksen k ii

K e rto n m s a lkeisoppila itoksista  Suom essa. 6
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reim m iten Senaatille to im ittaa seikkaperäisen suunnitelm an ja  kustannusarvion 
puheenalaisten reaaliosastojen järjestäm isestä norm aalilyseoihin, vaarinottam alla 
e ttä  näih in  oppilaitoksiin täm än johdosta ehkä peruste ttavat sellaiset uudet 
opettajanvirat, jo ita  reaalilyseissä ho itavat lehtorit, ovat menojen supistam i
seksi m ahdollisuutta m yöten järjeste ttävä t kolleeganviroiksi, m inkä ohessa Y li
hallituksen tiedoksi ilm oitettiin , e ttä  nykyisten  yliopettajanvirkojen  jakam inen 
on niin  toim itettava, e ttä  k ielten  yliopettaj an v irka suomalaisessa norm aalily
seossa jaetaan kolmeen, n im ittäin  klassillisten kielten, uudenaikaisten k ielten  
ja  äidinkielen yliopettajanvirkaan, jonka viim eksim ainitun viran  haltija  on vel
vollinen opettam aan m yöskin toista ko tim aista k ieltä, sekä ruotsalaisessa nor
maalilyseossa kahteen, s. o. klassillisten kielten ja  uudenaikaisten k ielten  y li
opettajanvirkaan.

Norm aalilyseoiden rehtorin  virastojen Y lihallituksen kehoituksesta tässä 
asiassa laatim at ehdotukset rakentu ivat sille periaatteelle, e ttä  perustettavan  
reaaliosaston tu li talouteen, järjestykseen, johtoon sekä asiainhaarain m ukaan 
m yöskin opettajavoim iin nähden niin  läheisesti kuin m ahdollista liitty ä  ennes
tään olevaan klassilliseen osastoon, jo ten  norm aalilyseo yhä edelleen, kahdesta  
osastostaan huolim atta, m uodostaisi yhtenäisen kokonaisuuden. Täm än m ukaan 
olisi ruotsalaiseen norm aalilyseoon palkattava kaksi y liopettajaa, yksi lehtori, 
viisi kolleegaa ja  yksi opettaja, joka saisi n au ttia  kaunokirjoituksen ja  piirus
tuksen  opettajalle tu levaa palkkiota, sekä suomalaiseen norm aalilyseoon kaksi y li
opettajaa, kaksi lehtoria, neljä kolleegaa ja  niinikään yksi opettaja, joka nau ttisi 
kaunokirjoituksen ja  p iirustuksen opettajan  palkkiota. K ustannukset tä ten  lisä
ty is tä  opettajavoim ista, reaaliosastoista joh tuvat m enot siihen luettuina, nousivat 
rehtorien tekem ien arvioiden m ukaan: ruotsalaisessa norm aalilyseossa63 360 m ark
kaan ja  suomalaisessa norm aalilyseossa 64 970 m arkkaan. Tarkastaessaan n ä itä  
ehdotuksia Toukokuun 30 päivänä 1905 Y lihallitus puolestaan havaitsi niiden 
hyvin soveltuvan näiden eri oppilaitosten oloihin ja  siis, kun opettajakun taa 
opetukseen nähden ei Y lihallituksenkaan m ielestä o llut sidottava yksinom aan 
yhteen osastoon samassa lyseossa, opetuksen näissä oppilaitoksissa ehdotetulla 
tavalla edullisiin m asti tulevan järjestetyksi. Näin ollen Y lihallitus k an n a tti 
rehtorien tekem ää ehdotusta, e ttä  63 360 m arkkaa osotettaisiin reaaliosaston 
perustam iseksi ruotsalaiseen norm aalilyseoon ja 64 970 m arkkaa sam anlaisen 
osaston perustam iseksi suomalaiseen norm aalilyseoon. K un kuitenkin  K irkol
lisasiain Toim ituskunnan ennenm ainitussa kirjelm ässä edellytetään, e ttä  ru o t
salaiseen norm aalilyseoon perustetaan ainoastaan yksi uusi y liopettajanvirka, 
ehdotti Y lihallitus samalla, e ttä  jos täm ä aije to teu tettaisiin , toisen y liopetta
jan  viran sijaan saataisiin m ainitun oppilaitoksen m enosääntöön o ttaa yksi 
lehtorinvirka ja  m ääräraha y litun te ja  varten  vähennettäisiin 11 340 m arkasta 
10 780 m arkkaan. — K ysym ys ei tu llu t tänä kolm ivuotiskautena loppuun suo
ritetuksi.
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N iinkuin edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa m ainitaan, m äärättiin  ar
m ollisessa kirjeessä 19 päivältä  K esäkuuta 1901 Tampereen suomalaisen reaali
lyseon neljälle alimmalle luokalle lukuvuoden 1901—1902 alusta perustettavaksi 
rinnakkaisosasto, jossa oli annettava opetusta myöskin latinankielessä. Täten 
syn tyny t rinnakkaisosasto oli olemassa lyseon I  ja  I I  luokalla, kun Y lihallitus 
3 päivänä H elm ikuuta 1903 H änen K eisarilliselle M ajesteetillensa alam aisuudessa 
alisti, e ttä  Tam pereen suomalaisen reaalilyseon silloiset rinnakkaisluokat luku
vuoden 1903—1904 alusta ' saataisiin asettaa vakinaiselle kannalle ja  e ttä  ne 
niinm uodoin m uodostaisivat erinäisen klassillisen lyseon kaksi ensimmäistä, 
luokkaa, johon oppilaitokseen sittem m in vuosi vuodelta peruste tta isiin  uusi 
luokka, siksi kunnes lyseo tu lisi 8-luokkaisena täydellisesti järjestetyksi, sekä. 
e ttä  Y lihallitukselle m yönnettäisiin oikeus vuositta in  ennen lukuvuoden alkua 
tehdä ehdotus n iistä toim enpiteistä, jo tka joh tuvat ehdotetun oppilaitoksen jä r
jestäm isestä.

Y lihallituksen ehdotuksen m ukaisesti H änen K eisarillinen M ajesteettinsa, 
armollisessa m ääräyksessä 13 päivältä E lokuuta 1903 suvaitsi käskeä, e ttä  Tam 
pereen suomalaisen reaalilyseon kaksi klassillista rinnakkaisluokkaa ovat 1 päi
västä Syyskuuta 1903 m uutettavat itsenäiseksi suom alaiseksi kahdeksanluok
kaiseksi klassilliseksi lyseoksi, siten e ttä  tähän lyseoon vuosittain  järjeste tään  
uusi luokka, siksi kuin kaikki kahdeksan luokkaa on perustettu .

Ilm oittaen  täm än m ääräyksen Y lihallituksen tiedoksi, K eisarillinen Se
naatti, joka 19 päivänä E lokuuta 1903 oli nähny t hyväksi Tam pereen reaali
lyseon klassillisen osaston ylläpitäm iseksi lukuvuodeksi 1903—1904, siltä va
ra lta  ettei kysym yksessä olevaa k lassillista osastoa ennätetä ensi Syyskuun 
alusta irro ittaa  itsenäiseksi oppilaitokseksi, m yöntää yhteensä 15,400 m arkkaa, 
K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjeessä 28 päivältä E lokuuta 1903 käski Y li
hallituksen to im ittaa  alam aisen esityksen n iistä toim enpiteistä, jo ih in  m ain itun  
armollisen m ääräyksen johdosta n y t oli ryhdyttävä.

S ittenkuin  Tam pereen reaalilyseon rehtori Y lihallituksen kehoituksesta 
oli 9 päivänä Syyskuuta an tanut lausunnon asiassa ja  ehdottanut e ttä  puheen
alaisia rinnakkaisluokkia, koska n iitä  ei ehditty  erottaa eri kouluksi lukuvuo
den alusta, vielä alkaneen lukuvuoden aikana hoidettaisiin reaalilyseon rinnak- 
kaisosastona. Y lihallitus, hyväksyen rehtorin  esittäm ät näkökohdat, 15 päivänä 
Syyskuuta m ääräsi opetta ja t m ainituille luokille sekä kehoitti rehtorin, koska 
klassillinen lyseo viim eistäänkin 1904—1905 lukuvuoden alusta oli asetettava 
vakinaiselle kannalle, Y lihallitukselle lähettäm ään ehdotuksen sekä opetuksen 
jakam iseksi puheenalaisessa lyseossa m ain ittuna lukuvuotena että  saman ajan. 
m enoarvioksi sekä laatim aan asianhaarain m ukaisen ehdotuksen m yöskin oman 
huoneuston hankkim isesta lyseolle. R ehtorin  tekem än ehdotuksen m ukaisesti 
Y lihallitus sittem m in 5 päivänä Tam m ikuuta 1904 esitti, e ttä  tähän kouluun.
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lukuvuoden 1904—1905 alusta saataisiin  perustaa uusi, järjestyksessä neljäs 
luokka, e ttä  sam aksi ajaksi lyseota varten  vahvistettaisiin  Y lihallituksen k ir
jelm ään liite tty  m enosäännönehdotus, sekä että, koska lyseolle tusk in  voitaisiin 
saada sopivaa huoneustoa kauvem m aksi ku in  1 päivään Syyskuuta 1906, ry h 
dyttäisiin  tarpeellisiin  toim enpiteisiin oman talon hankkim iseksi koululle. P ää 
töksessään 15 päivältä M aaliskuuta 1904 K eisarillinen Senaatti näki hyväksi * 
neljän  luokan y lläpitäm istä varten  vahvistaa lyseolle lukuvuodeksi 1904—1905 
menosäännön, jo k a  p ää tty i 26 080 m arkkaan. K ysym yksen oman talon hank
kim isesta koululle näki K eisarillinen Senaatti hyväksi siirtää tuonnem m aksi. — 
Siten täm ä oppilaitos itsenäisenä alkoi toim intansa 1904—1905 lukuvuoden alusta.

Edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on m ainittu , e ttä  Turun suomalai
sen klassillisen lyseon kaikille luokille vähitellen m uodostui reaalinen rinnakkais- 
osasto. N yt kyseessä olevana ajanjaksona on m ain ittu  rinnakkaisosasto ero
te ttu  itsenäiseksi reaalilyseoksi. Keisarillinen S enaatti käski n im ittäin  K ir
kollisasiain Toim ituskunnan kirjeessä 3 päivältä Syyskuuta 1902, siihen nähden 
e ttä  ajan p itkään  käynee m ahdottom aksi tun tiopetta jan i avulla hoitaa opetusta 
T urun klassillisen lyseon kahdeksalla rinnakkaisluokalla, Y lihallituksen tehdä 
esityksen asian toisin järjestäm isestä. Täm än johdosta Y lihallitus vaati T urun 
suom alaisen klassillisen lyseon reh torin  lausunnon asiassa sekä 23 päivänä 
T am m ikuuta 1903 rehtorin ehdotusta kannattaen  esitti, e ttä  T urun suoma
laisen klassillisen lyseon nykyiset rinnakkaisluokat lukuvuoden 1903—1904 
alusta saataisiin m uuttaa suomalaiseksi reaalilyseoksi; e ttä  m yötäliite tty  
m aaseudun reaalilyseoiden n y t voimassa olevien vuosirahasääntöjen m ukaisesti 
laad ittu  58675 m arkkaan p ää ttyvä  ehdotus T urun suomalaisen reaalilyseon 
vuosirahasäännöksi armossa vahvistettaisiin  sam asta ajasta asti sovellutetta
vaksi; e ttä  teollisuuskoulun nykyisiä huoneustoja syksystä 1903 alkaen saatai
siin k äy ttää  reaalilyseota varten ja  että  ne, niin  p ian  kuin  soveltuu, pantaisiin 
sitä varten  kuntoon; e ttä  rehtori M elander m äärättäisiin  uuden oppilaitoksen 
rehtoriksi, o ikeuttam alla hänet niihin etuihin, jo tka  on o tettu  vuosirahasääntö- 
ehdotukseen; e ttä  Y lihallitus, niiden m uutoksien yhteydessä, jo tka  mahdollisesti 
ylim alkaan voidaan katsoa reaalilyseoiden vuosirahasäännössä tarpeellisiksi sen 
m uutetun  aseman johdosta, jonka venäjänkielen opetus niissä ehkä tulee saa
maan, aikanansa saisi ehdottaa, m itä tässä kohdassa ehkä voi tu lla  huomioon 
otettavaksi Turun suomalaisen reaalilyseon n y t ehdotetun vuosirahasäännön 
suhteen.

K eisarillisen Senaatin esityksestä H änen M ajesteettinsa K eisari tehdyn 
ehdotuksen m ukaisesti 13 päivänä E lokuuta 1903 armossa suvaitsi käskeä, että 
T urun  suom alaisen klassillisen lyseon reaaliosasto Syykuun 1 päivästä 1903 
alkaen on m uutettava itsenäiseksi suomalaiseksi kahdeksanluokkaiseksi reaali
lyseoksi; e ttä  Turun suomalaisen lyseon rehtorin  velvollisuudet jä te tään  Turun 
suom alaisen klassillisen lyseon rehtorille; sekä e ttä  m enosääntö m ainittua
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reaalilyseota varten, p ää ttyvä  58 675 m arkkaan, on astuva voim aan 1 päivänä. 
Syyskuuta 1903.

Saattaen  täm än m ääräyksen Y lihallituksen tiedoksi K eisarillinen Senaatti. 
K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjeessä 28 päivältä E lokuuta 1903 käski Y li
hallituksen m uun m uassa pitäm ään huolta m enosäännössä olevien uusien vir
kojen hoitam isesta ja  täyttäm isestä, sikäli kuin täm ä kuului Y lihallituksen 
toim ialaan, sekä ryh tyä  m uihin puheenalaisen asetuksen m ääräyksistä johtuviin  
tarpeellisiin toimiin. T ästä käskystä, jonka johdosta Y lihallitus kirjelm ällä 31 
päivältä E lokuuta vaati rehtorin  lausuntoa ja  ehdotusta, aiheutuvat toim enpi
tee t kerrotaan tuonnem pana.

Oulun ruotsalainen reaalilyseo on tänä  ajanjaksona asteettain  m äärä tty  
m uutettavaksi opetuskieleltään suomenkieliseksi. K un n im ittäin  m ainittuun, 
armollisen julistuksen nojalla 16 päivältä  Toukokuuta 1899 reaalilyseoksi m uo
dostettuun oppilaitokseen Keisarillisen Senaatin  21 päivänä K esäkuuta 1899 
antam an m ääräyksen m ukaan lukuvuoden 1903—1904 alusta oli peruste ttava 
saksan ja  ranskan kielten  lehtorinvirka sekä saksan ja  ruotsin  kielten kollee- 
ganvirka, alisti Y lihallitus alamaisessa kirjelm ässä 2 päivältä H elm ikuuta 1903, 
siihen nähden että  oppilasm äärä tässä lyseossa oli ainoastaan 82, K eisarillisen 
Senaatin ratkaistavaksi, olisivatko m ain itu t v ira t vakinaisesti täy te ttävät, vaiko 
vastaiseksi näihin virkoihin kuuluvia täysiä palkkaetuja nauttiv ien  sijais
ten  kau tta  hoidettavat. Päätöksessään 17 päivältä M aaliskuitta 1903 K eisaril
linen Senaatti määräsi, e ttä  puheenalaiset v irat olivat ho idettavat sijaisilla, 
jo tka palkkiona saisivat nau ttia  hyväkseen näihin  virkoihin kuuluvat palkka
edut. Myöhemmin K eisarillinen S enaatti K irkollisasiain Toim ituskunnan k ir
jeessä 22 päivältä  Toukokuuta 1903 esiintyneestä syystä käski Y lihallituksen 
K eisarilliseen S enaattiin  to im ittaa selvityksen n iistä seikoista, jo tka ovat ai
heuttaneet oppilasluvun vuotuisen alenemisen ja  myöskin ne epä tyydy ttävä t 
tulokset, jo ita  oppilasten edistym inen tässä oppilaitoksessa oli osottanut, sekä 
sam alla tehdä ehdotuksen niiden paikkakunnan kouluoloissa olevien epäkohtien 
poistam iseksi, jo ista m ain itu t asianhaarat m ahdollisesti johtuivat.

S ittenkuin  m ainitun lyseon reh tori ja  kouluneuvosto olivat antaneet: 
vaaditun  lausunnon asiasta, esitti Y lihallitus K eisarilliselle Senaatille k irjel
mässä 1 päivältä  Jou lukuu ta  1903, että  Oulun ruotsalaisessa reaalilyseossa ensi 
lukuvuoden alusta suomenkieli ruotsinkielen asem asta asteettain  luokka luo
ka lta  o tettaisiin  opetuskieleksi; e ttä  tässä näin  m uodostetussa lyseossa ny t 
avonaisina olevat ja  vasta avonaisiksi jou tuvat opettajanvirat saataisiin vaki
naisesti täy ttää ; e ttä  paikkakunnan suomalaisessa klassillisessa lyseossa oleva 
reaalinen rinnakkaisosasto sam asta ajasta luokka luokalta saataisiin lakkauttaa;; 
e ttä  Oulun ruotsalainen ty ttökoulu  1 päivästä tulevaa S yyskuuta asteettain. 
m uodostettaisiin viisiluokkaiseksi ruotsalaiseksi yhteiskouluksi, jossa suoritet-
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täisiin  pää ttyvät oppikurssit m aan reaalilyseoiden vastaavilla luokilla seuratta
van lukusuunnitelm an m ukaan; sekä e ttä  Y lihallitus saisi, siinä tapauksessa 
että  näm ät ehdotukset tu levat huomioon otetuiksi, aikanansa ehdottaa ne enem- 
.mät toim enpiteet, jo tka aiheutuisivat näistä m uutoksista. K eisarillisen Senaa
tin  alam aisesta esityksestä H änen M ajesteettinsa sittem m in 31 päivänä Maalis
kuu ta  1904 suvaitsi käskeä, e ttä  Oulun ruotsalaisessa reaalilyseossa on alusta 
lukuvuotta  1904—1905, ruotsinkielen asemesta, astee tta in  luokka luokalta suo
m enkieli o tettava opetuskieleksi, sekä että  sam asta ajasta lukien on Oulun 
suomalaisessa klassillisessa lyseossa suom alainen rinnakkainen reaaliosasto lak
kau te ttava yksi luokka erältään.

R uotsalaisen ty ttökou lun  ehdotettuun m uuttam iseen nähden K eisarillinen 
Senaatti, ennenkuin enem piin toim enpiteisiin asiassa ryhdyttiin , käski K irkol
lisasiain Toim ituskunnan kirjeessä 9 päivältä  H elm ikuuta 1904 Y lihallituksen 
to im ittaa Keisarilliselle Senaatille tilasto lliset tiedot siitä, kuinka suuri luku
m äärä Oulun ruotsinkielisten valtionoppilaitosten silloisista oppilaista oli ko
toisin ruotsin- ja kuinka suuri suom enkielisistä kodeista, sekä kuinka m onta 
ruotsiapuhuvaa u u tta  poikaoppilasta m ahdollisesti oli odotettavissa uuteen yh 
teiskouluun kuluvan vuoden aikana, sekä laatia tarkem pi selonteko niistä 
m uutoksista, jo ita  kysym yksessä oleva toim enpide vaatisi opettajakuntaan  ja 
y lläpitokustannuksiin  nähden. S ittenkuin  asianom aisista oppilaitoksista olivat 
saapuneet Y lihallituksen täm än johdosta vaatim at selitykset ja  Y lihallitus 20 
päivänä H uh tikuu ta  1904 Keisarilliselle Senaatille an tanu t lausunnon asiassa, 
suvaitsi H änen M ajesteettinsa K eisari Keisarillisen Senaatin  alam aisesta esityk
sestä 21 päivänä H einäkunta 1904 armossa käskeä, e ttä  Oulun ruotsalainen 
ty ttökou lu  on lukuvuoden 1904—1905 alusta vähitellen  luokka luokalta uu 
destaan jä rjeste ttävä viisiluokkaiseksiruotsalaiseksi reaalioppilaitokseksi kum paa
kin  sukupuolta olevia lapsia varten, jossa oppilaitoksessa on noudatettava samaa 
lukusuunnitelm aa, kuin  valtion reaalioppilaitosten vastaaville luokille on vah
vistettu.

Useam pia uusia tyttökouluja on valtio tänä kolm ivuotiskautena o ttanu t 
ylläpitääkseen. Edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on m ainittu , e ttä  sään
nöllisesti vuosittain  kasvavan oppilasten lukum äärän vuoksi yhä uusia rinnak- 
kaisosastoja täy ty i perustaa H elsingin suomalaiseen ty ttökouluun, n iin  e ttä  
n iitä  jo  lukuvuonna 1902—1903 oli oppilaitoksen varsinaisilla kaikilla viidellä 
luokalla. Syyskuun 1 päivänä 1903 peruste ttiin  tällainen rinnakkaisosasto I I  
valm istavallekin luokalle. K un koulun m olem m at varsinaiset ensim m äiset luo
k a t siten kaiken todennäköisyyden m ukaan täy tty iv ä t koulun om ista valm is
tavien luokkien oppilaista, ei oppilaitoksessa lähim mässä tulevaisuudessa enää 
o llu t m itään tilaa lukuisille ulkoapäin pyrkiville oppilaille. U uden suomalaisen 
ty ttökou lun  perustam inen pääkaupunkiin  kävi siten pakoittavaksi tarpeeksi.
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P äättyneen  tarkastuksen jälkeen oppilaitoksen opettajakunnan ja  kouluneuvos
ton kanssa 4 päivänä Jou lukuu ta  1903 pidetyssä kokouksessa teh tiin  koulun 
puolelta ehdotus uuden ty ttökou lun  perustam isesta, ja  sen johdosta Y lihallitus 
5 päivänä Tam m ikuuta 1904 Keisarilliselle Senaatille esitti, e ttä  uusi 5-luok- 
kainen suom alainen ty ttökou lu  saataisiin perustaa H elsinkiin ja  e ttä  koulu 
saisi a lo ttaa toim intansa luokka luokalta lukuvuoden 1904—1905 alusta alkaen; 
sekä e ttä  tarkoitusta  varten  laad ittu  39 800 m arkkaan pää ttyvä  m enosääntö 
u u tta  oppilaitosta varten  vahvistettaisiin.

Keisarillisen Senaatin täm än johdosta tekem ästä alam aisesta esityksestä 
H änen K eisarillinen M ajesteettinsa 30 päivänä M arraskuuta 1904 suvaitsi ar
mossa m äärätä, e ttä  H elsingin kaupunkiin  on peruste ttava uusi suom enkielinen 
viisiluokkainen tyttökoulu, joka lukuvuoden 1905—1906 alusta oli luokka luo
k a lta  alkava toim intansa. K oululle vahvistettu  m enosääntö päätty i 36 800 
m arkkaan, jonka ohessa H änen M ajesteettinsa samalla myönsi kouluun ta rv it
tavien  huonekalujen ja  opetuskaluston hankkim iseksi k erta  kaikkiaan 3 000 
m arkkaa ja  jä tti  Senaatin  asiaksi ry h ty ä  tästä  johtuviin  lähem piin toim en
piteisiin.

Myöskin Sortavalan ja  Nikolainkaupitngin yksityiset tyttökoulut on tänä  
ajanjaksona o te ttu  valtion haltuun. Edelliseen kouluun nähden H änen K eisa
rillinen M ajesteettinsa 26 (13) päivänä E lokuuta 1903 näki armossa hyväksi 
m äärätä, e ttä  neiti H ilda E m ilia Fabritiuksen  yksity inen  ty ttökou lu  Sortava
lassa on 1 päivästä Syyskuuta 1904 otettava valtion  haltuun ; e ttä  Suomen Se
n aa tti on velvoitettava, kenraalikuvernöörin kanssa neuvoteltuaan, tähän  kou
luun järjestäm ään venäjänkielen opetusta niin  m onta v iikkotuntia kuin todelli
nen tarve vaatii; e ttä  neiti F abritius on siitä ajasta lähtien, kuin valtio hal
tuunsa ottaa hänen koulunsa, yleisistä varoista saava vuotuisen 1 500 m arkan 
suuruisen elinkautisen eläkerahan, sekä e ttä  Senaatille annetaan toimeksi ryh
ty ä  tästä  m ääräyksestä joh tuviin  lähem piin toimenpiteisiin. Täm än armollisen 
m ääräyksen johdosta K eisarillinen Senaatti K irkollisasiain Toim ituskunnan k ir
jeessä 18 päivältä  Syyskuuta 1903 käski Y lihallitusta tekem ään alam aisen esi
tyksen niinhyvin  n iistä lähem m istä toim enpiteistä, jo tk a  täm än johdosta olivat 
tarpeellisia, ku in  m yöskin siitä tuntim äärästä, joka m ainitulle koululle olisi 
m äärättävä venäjänkielen opetusta varten.

A nnetun  käskyn noudattam iseksi ja  toim eenpannussa yksityiskoulun ta r
kastuksessa ilm aantuneiden seikkaili nojalla Y lihallitus sittem m in 11 päivänä 
Jou lu k u u ta  1903 esitti, e ttä  Sortavalan suom alaista ty ttökou lua varten  laadittu  
opetussuunnitelm a, jossa venäjänkielen opetukselle on osotettu  18 tu n tia  vii
kossa, hyväksyttäisiin  käytäntöön otettavaksi ensi lukuvuoden alusta; e ttä  kou
lulle vuokrattaisiin  huoneusto oheenpannun vuokrasopimus- ehdotuksen m ukai
sesti vuokrakaudeksi 1 päivästä K esäkuuta 1904 sam aan päivään 1905 4 000
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m arkan suuruista vuokraa vastaan; e ttä  yksity iskoulun sisustus, kalusto ja  
opetusvälineet, joiden h in ta  to im itetun  arvion m ukaan nousi 2 604 m arkkaan 75 
penniin, lunastettaisiin  uudelle valtion koululle ja e ttä  siihen tarkoitukseen osotet- 
taisiin tarpeelliset varat, sekä e ttä  sen lisäksi koulun sisustuksen ja  kaluston y. 
m. täydentäm iseksi arviolta 2 000 m arkan suuruinen m ääräraha m yönnettäisiin; 
e ttä  m yötäseuraava maaseudun ty ttökoulu ille voim assa olevien m enosääntöjen 
m ukaisesti teh ty  35 000 m arkkaan pää ttyvä m enosääntö-ehdotus puheenalaista 
oppilaitosta varten  vahvistettaisiin; e ttä  Y lihallituksen sallitta isiin  aikanaan 
tehdä ehdotus siitä, voidaanko ja  siinä tapauksessa ku tka yksityiskoulun ny 
kyisistä opetta ja ttaris ta  ehkä pitää pätev inä ja  ansiokkaina tulem aan ilm an 
m uuta o tetuiksi valtion koulun palvelukseen, sekä vihdoin e ttä  kun kaupun
gissa ei ole saatavissa m itään  koululle täysin  sopivaa huoneustoa, sellaisiin to i
m enpiteisiin ryhdyttäisiin , e ttä  koulun tarpeiden m ukaan sovitettu  oma talo  
rakennettaisiin  viim eistään 1 päiväksi S yyskuuta 1905 joko kaupungin  siihen 
tarkoitukseen osottam alle tah i muulle sopivalle tontille.

Y lihallituksen ehdotusta 28 päivänä Tam m ikuuta 1904 esiteltäessä, K ei
sarillinen Senaatti, koulun lukujärjestykseen nähden m uuttaen, m utta  muissa 
kohdin pääasiassa hyväksyen Y lihallituksen esityksen, näki hyväksi m äärätä, 
e ttä  puheenalaisessa koulussa on lukuvuoden 1904—1905 alusta o tettava käy
täntöön kolm en vuoden ajaksi seuraava lukujärjestys, jossa venäjänkielen ope
tukselle on vara ttu  24 tu n tia  viikossa:

I I I I I I IV V Y hteensä

Aineet:

U sk o n to ...................................................................... 2 2 2 2 2 10
V enäjänk ie li.............................................................. 6 4 4 5 5 24
O p e tu s k ie l i .............................................................. 4 2 2 2 2 12
R u o ts in k ie l i.............................................................. — — 2 3 3 8
Saksan ja  R anskan  k i e l i ..................................... — 5 4 4 5 18
M aantieto ja  h i s t o r i a ......................................... 5 3 3 3 3 17
M a te m a tiik k a ........................................................... 4 4 3 3 3 17
L uonnonh isto ria  ja  t e r v e y s o p p i ..................... — 2 2 2 2 8
K a u n o k i r jo i t u s ...................................................... 2 2 — — — 4
P iiru s tu s  . . • ...................................................... — — 2 2 2 6
K ä s ity ö t...................................................................... 2 2 2 — — 6
L a u lu ........................................................................... 2 1 1 1 1 6
V o im i s t e lu .............................................................. 3 3 3 3 2 14

Y hteensä 30 30 30 30 30 150

1 Muist. Joko  R uotsin kielen ta ikka piirustuksen ja  yhdessä täm än 
kanssa IV  ja  Y luokalla laulun voivat Saksan kielen luk ija t vaih taa lyhyem pään,
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8-tun tiseen  ranskankielen, oppikurssiin, ja ranskankielen luk ija t samallai- 
seen saksankielen kurssiin.

2  Muist. L aulusta ja  voim istelusta m yönnetään vapautusta samoilla pe
rusteilla ku in  m uissakin tyttökouluissa.

Y lihallituksen esityksen väliaikaisen liuoneuston ja  kaluston hankkim i
sesta oppilaitokselle sekä sille ehdotetun m enosäännön hyväksyi K eisarillinen 
Senaatti, ja  K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjeessä 28 päivältä  Tam m ikuuta 
1904 ilm oitettiin  Y lihallitukselle, e ttä  K eisarillinen Senaatti oli käskenyt Yleis
ten  rakennusten Y lihallitusta paikalla  to im itettavan katselm uksen jälkeen 
antam aan lausunnon Sortavalan kaupungin  valtuusm iesten valtiolaitokselle 
tarjoam an to n tin  soveliaisuudesta koululle ehkä rakennettavaa puu- ta i k iv i
taloa varten. Samassa kirjeessä käskettiin  Y lihallituksen K eisarilliseen Se
n aa ttiin  lähettäm ään ehdotuksen siitä, ku tka yksity iskoulun nykyisistä opetta
jis ta  ehkä voitaisiin p itää  pätev inä ja  ansiokkaina tulem aan ilman m uuta ote
tuiksi valtion koulun palvelukseen, jolloin opettajatar A nni Saukko ennen 
m uita olisi o tettava huomioon. Ne toim enpiteet, jo tka aiheutuivat täs tä  käs
kystä, kerrotaan tuonnem pana.

V aasan suom alaisen ty ttökoulun  osakeyhtiön joh tokun ta  oli alam aisuu
dessa anonut, e ttä  osakeyhtiön N ikolainkaupungissa y lläpitäm ä suom enkielinen 
ty ttökou lu  jo  1903 — 1904 lukuvuoden alusta o tettaisiin  valtion liuos
taan, sekä sam alla ilm oittanut, e ttä  osakeyhtiö, siinä tapauksessa e ttä  anomus 
o tetaan huomioon, olisi halukas korvauksetta luovuttam aan valtiolle koulun 
kaluston, kirjaston, opetusvälineet ynnä stipendirahaston. S ittenkuin Y lihal
litus. jonka lausuttavaksi anomus oli annettu, 20 päivänä M aaliskuuta 1903 oli 
sitä  puoltanut, näki H änen K eisarillinen M ajesteettinsa hyväksi 4 päivänä 
H elm ikuuta 1904 armossa käskeä:

1) e ttä  erään osakeyhtiön N ikolainkaupungissa ylläpitäm ä V aasan suoma
lainen  ty ttökou lu  on alusta lukuvuotta 1904—1905 o tettava valtion haltuun, 
ollen m ainitussa oppilaitoksessa pan tava toimeen pakollinen venäjänkielen 
opetus, väh intäin  24 tu n tia  viikossa, ja  näiden tun tien  luku lopullisesti m ää
rä ttäv ä  Suomen K enraalikuvernöörin ja  Senaatin  kesken tapahtuneen sopim uk
sen mukaan, sekä

2) e ttä  Senaatin  tulee ryh ty ä  tästä  joh tuviin  lähem piin toimiin.
T äm än armollisen m ääräyksen johdosta K eisarillinen Senaatti K irkollis

asiain Toim ituskunnan kirjeessä 25 päivältä  H elm ikuuta 1903 käski Y lihalli
tuksen tekem ään ja  Keisarilliseen Senaattiin  lähettäm ään niin hyvin  ehdotuk
sen puheenalaisen koulun lukusuunnitelm aksi, jossa on pakolliselle venäjän
kielen opetukselle osotettava vähintäin  24 tun tia  viikossa, kuin myös esityksen 
n iistä  lähem m istä toim enpiteistä, jo ih in  y lläm ain ittu  arm ollinen käsky antaa 
aihetta.

-Kertomus a lkeisoppila itoksista  Suomessa. 7
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Pääasiallisesti hyväksyen Y lihallituksen 7 päivänä Toukokuuta 1904 
tekem än ehdotuksen Keisarillinen S enaatti sitten  H einäkuun 20 päivänä 1904 
katso i hyväksi täm än koulun suhteen sallia, e ttä  siinä saadaan noudattaa Sor
tavalan suom alaista ty ttökoulua varten Tam m ikuun 28 päivänä 1904 vahvis
te ttu a  lukusuunnitelm aa; vahvistaa 31300 m arkkaan pää ttyvän  m enosääntö- 
ehdotuksen, käytäntöön o tettavaksi 1 päivästä Syyskuuta 1904; m yöntää koulu- 
kaluston ja  opetusvälineiden hankkim iseksi korkeintaan 4413  m arkkaa 75 pen
niä; oikeuttaa Y lihallituksen ilm an m uuta nim ittäm ään joh ta ja ta r Naemi In g 
m anin ja  o petta ja ttare t H ilja W alldenin  sekä H ilja  Tolvasen Syyskuun 1 p ä i
västä  1904 olem aan: Ingm anin  joh tajattarena sekä uskonnon ja  käsitöiden 
o p e tta ja ta ren a , W alldenin saksankielen sekä Tolvasen piirustuksen ja  kauno- 
kirjoituksen o p e tta ja ta ren a ; sekä sallia että  ranskankielen o p e tta ja t  arenvirka 
toistaiseksi jä te tään  avonaiseksi ja  e ttä  opetta ja tar Helm i H eininen saa hoitaa 
tä tä  virkaa.

Sam alla K eisarillinen Senaatti määräsi, e ttä  Y lihallituksen tu li p itää 
huolta siitä, e ttä  Vaasan suom alaisen yksityisen ty ttökou lun  kalusto ja  k ir
jasto  sekä kaikki opetusvälineet, kuin myöskin 10500 m arkkaan nouseva sti
pendirahasto tulevat, m ainitun koulun johtokunnan tarjoum uksen m ukaisesti, 
korvauksetta jä tettäv iksi puheenaolevalle valtion koululle sekä että yksi
tyiskoululle m yönnetty  valtioapu ensi Syyskuun 1 päivästä lakkautetaan.

Tammisaaren neliluokkainen alkeiskoulu on tänä  ajanjaksona siirtyny t m ai
n itun  kaupunkikunnan ylläpitäm äksi yhteiskouluksi. K un nim ittäin  oppilasluku 
tässä alkeiskoulussa oli niin alentunut, e ttä  siinä syksyllä 1903 oli kaik 
kiaan ainoastaan 41 oppilasta, nousi Y lihallituksessa kysym ys siitä, voitiinko 
katsoa täm än koulun, jossa m uutenkaan ei suoritettu  päättyv iä  oppikursseja, 
tuo ttam a hyöty  enää vaastaavan n iitä  kustannuksia, jo ita  oppilaitos valtiolai- 
toksen puolelta vaati ja  jo tka kustannukset nousivat noin 914 m arkkaan oppi
lasta kohden. K aupungin yksityisessä, valtiovaroilla avustetussa tyttökoulussa 
ei oppilasluku myöskään ollut runsas, käsittäen  ainoastaan 81 oppilasta, m utta  
kun voitiin  olettaa, että m olem m at koulut yhd iste tty inä  ja  m uodostettuina 
5-luokkaiseksi yhteiskouluksi päättyville oppikursseilleen nähtävästi voisi
vat saada riittävän  oppilasluvun ja täy ttää  ajanm ukaisen oppilaitoksen tarpeen 
kaupungissa, p ää tti Y lihallitus, ennenkuin enem piin toim enpiteisiin  ryhdy ttiin , 
tiedustella Tam m isaaren kaupungin  valtuusm iesten m ieltä, eikö Tam m isaaren 
kaupunki olisi halukas n iillä ehdoilla, jo tk a  ovat m ääräty t armollisessa julis
tuksessa E lokuun 19 päivältä 1896, verrattuna armolliseen julistukseen K esä
kuun 19 päivältä 1901. ottam aan sikäläisen alkeiskoulun haltuunsa ja  m uodosta
maan sen 5-luokkaiseksi yhteiskouluksi päättyville oppikursseineen ja  saman 
lukusuunnitelm an m ukaan, jo ta  seurataan valtion reaalilyseoitten vastaavilla 
luokilla.
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S ittenkuin Tam m isaaren valtuusm iehet olivat Y lihallitukselle antam as
saan lausunnossa ilm oittaneet suostuvansa Y lihallituksen ehdotukseen, Y lihalli
tus kirjelm ässä M aaliskuun 2 päivältä 1904 K eisarilliselle Senaatille esitti, e ttä  
Tam m isaaren kaupunki oikeutettaisiin lukuvuoden 1904—1905 alusta hal
tuunsa ottam aan valtiolaitoksen neliluokkaisen alkeiskoulun kirjastoineen, ope- 
tusvälineineen, huonekaluineen ja  muine kalustoineen sekä laajentam aan sen 
5-luokkaiseksi yhteiskouluksi, jossa suoritettaisiin  p ää ttyvä t oppikurssit valtion 
reaalilyseoiden vastaavilla luokilla noudatettavan lukusuunnitelm an mukaan; 
että  kaupungilla olisi oikeus ilm aantuvien asianhaarain m ukaan tu levaan reaali- 
opistoon yhdistää Tam m isaaren silloisen yksity isen ty ttökoulun  vastaavat luo
kat; e ttä  Tam m isaaren kaupungille yhteiskoulun ylläpitäm iseksi m yönnettäisiin 
Syyskuvin 1 päivästä 1904 alkaen vuotuinen apuraha, laskettuna 4 000 m arkan 
m ukaan jokaista toimessa olevaa luokkaa kohti, eli siis korkeintaan 20000 
m arkkaa; että  se 5 400 m arkan valtioapu, jo ta yksityinen ty ttökou lu  silloin 
nautti, laskettuna 1 000 m arkan m ukaan kutak in  kolm ea alem paa ja 1 200 m ar
kan m ukaan kum paakin y lin tä  luokkaa kohden, lakkaute ttaisiin  samassa suh
teessa kuin luokat tu lisivat yhdistetyiksi reaaliopistoon; e ttä  Y lihallitus aika
naan saisi tehdä ehdotuksen silloisten neljän kolleegan asettam isesta lakkautus
palkalle; sekä e ttä  sinä aikana, jona näm ät kolleegat palvelevat yhteiskoulussa, 
valtioavustusta vähennettäisiin  3 080 m arkkaa vuositta in  heitä kutakin kohden.

Asiaa Toukokuun 5 päivänä 1904 esiteltäessä pää tti K eisarillinen Se
naatti, ennenkuin enem piin toim enpiteisiin ryhdytään, vaatia Y lihallitukselta 
lausuntoa siitä, eikö jo m ainittua alkeiskoulua voitaisi, luovu ttam atta  sitä 
Tam m isaaren kaupunkikunnan haltuun, sopivasti m uodostaa viisiluokkaiseksi 
yhteiskouluksi.

Täm än johdosta Y lihallitus M arraskuun 1 päivänä 1904 lausui, 
e ttä  Y lihallituksella ei saata olla m itään syytä vastustaa teh tyä  ehdotusta 
Tam m isaaren 4-luokkaisen alkeiskoulun laajentam isesta 5-luokkaiseksi valtion 
ylläpitäm äksi yhteiskouluksi, m utta  sam alla katsoi Y lihallitus asiakseen huo
m auttaa, e ttä  m ainittu  toim enpide olisi poikkeus siitä periaatteesta, joka alkeis
koulujen vastaiseen ylläpitoon nähden on m ain ittuna K irkollisasiain Toim itus
kunnan kirjelm ässä Y lihallitukselle Toukokuun 15 päivältä 1889, sekä että  
valtiolaitoksen kustannukset m ainitun koulun johdosta, jos siitä tulisi valtion
koulu, nousisivat enemm än kuin  kahdenkertaiseksi siihen verraten, m itä se 
m aksaisi kunnan haltuun jätettynä.

M aaliskuun 22 päivänä 1905 K eisarillinen M ajesteetti sitten  määräsi, e ttä  
valtiolaitoksen kustannuksella y lläp idetty  neliluokkainen ruotsinkielinen alkeis
koulu Tam m isaaren kaupungissa on, lukien E lokuun 31 päivästä 1905, lakkau
te ttav a  ja  kirjastoineen, opetusvälineineen, huonekaluineen sekä m uine kalus
toineen luovutettava m ainitulle kaupungille, sekä e ttä  kaupunki oikeutetaan
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m uodostam aan ja  laajentam aan koulun viisiluokkaiseksi reaali- ja  porvarikouluksi 
päättyv ine oppikursseineen saman lukusuunnitelm an m ukaan, kuin noudate
taan  valtion  reaalilyseoitten vastaavilla luokilla, jonka ohessa annettiin  lupa 
o ttaa  kouluun m yöskin naisoppilaita. T ätä  tarko itusta  varten vara ttiin  Tam m i
saaren kaupungille, joka oikeutettiin  ilm aantuvien asianhaarain m ukaan aijot- 
tuun  yhteiskouluun yhdistäm ään paikkakunnan silloisen yksityisen ty ttökou
lun  vastaavia luokkia, yhteiskoulun ylläpitäm iseksi vuotuista kannatusta  ylei
sistä varoista, 4000  m arkan m ukaan jokaista toimessa olevaa luokkaa kohti, 
korkeintaan 20000 m arkkaa, m aksettavaksi Syyskuun 1 päivästä 1905 
toistaiseksi, ehdolla että  oppilaslasku koulussa nousee keskim äärin vähintäin  
12:een luokkaa koh ti ja  e ttä  koulu m uuten täy ttä ä  tarkotuksensa, jo ta  vastoin 
se 5 400 m arkan valtioapu, jo ta Tam m isaaren yksityinen ty ttökou lu  nautti, oli 
lakkau tettava samassa suhteessa kuin luokat yhteiskouluun yhdistettä isiin . 
Sam alla K eisarillinen S enaatti käski Y lihallituksen ryh ty ä  täs tä  johtuviin to i
m enpiteisiin, m uun m uassa aikanaan tehdä esityksen alkeiskoulun silloisten 
vakinaisten kolleegain asettam isesta lakkautuspalkalle sekä siltä ajalta, jona 
näm ä kolleegat pysy te tään  yhteiskoulussa, koulun valtioavusta ku tak in  heitä 
kohden vuosittain  vähentää 3 080 markkaa.

H uhtikuun  15 päivänä 1905 saatto i Y lihallitus edelläolevan m ääräyksen 
asianomaisen kouluneuvoston tietoon sekä vaati sam alla selkoa, aikoiko kau
punki ja  m issä m äärin vastaisessa yhteiskoulussa k äy ttää  alkeiskoulun kollee
gain  opetusvelvollisuutta.

S ittenkuin kouluneuvosto oli ilm oittanut, ettei kukaan alkeiskoulun 
kolleega tu lisi olem aan vastaisen yhteiskoulun palveluksessa, niin  K eisarilli
nen S enaatti Y lihallituksen H einäkuun 13 päivänä 1905 tekem än esityksen 
m ukaan näki hyväksi E lokuun 16 päivänä 1905 m äärätä, e ttä  kun Tam m isaa
ren 4-luokkainen alkeiskoulu Elokuun 31 päivästä lukien oli lakkautettava ja  
siinä toim ivat kolleegat ase te ttavat lakkautuspalkalle, n iin  kolleegat K arl Ma
lin, B runo F abian  Nylander, A lbert Olivier W ialen ja  Greorg M athias L indén 
Syyskuun 1 päivästä 1905 olivat asetettavat lakkautuspalkalle, saaden he Syys
kuun 1 päivään 1907 n au ttia  täysiä palkkaetuja, eli kukin 6 000 m arkkaa vuo
sittain , ja  sen jälkeen jä lje llä  olevana elinaikanaan täy ttä  eläkettä  vastaavan 
raham äärän, eli 3 500 m arkkaa vuosittain.

Toisella kotimaisella kielellä opetettavat aineet. H elm ikuun 3 päivänä 1903 
p ää tti Y lihallitus kehoittaa m aan lyseoiden rehtoreja viim eistään ennen H elm i
kuun 25 päivää 1903 antam aan Y lihallitukselle tiedon siitä, m ihin kokem uk
seen asianomaisessa oppilaitoksessa on tu ltu  siitä opetuksesta, joka Keisarillisen
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Senaatin Y lihallitukselle 12 päivänä H einäkuuta 1888 päivätyssä kirjeessä an
tam an m ääräyksen perusteella on lyseoiden ylem m illä luokilla annettu  toisella 
kotim aisella kielellä.

S ittenkuin vaad ittu  selonteko oli saatu m aan kaik ista 8-luokkaisista 
oppilaitoksista, p ää tti Y lihallitus niissä esitetty jen  syiden ja  sen kokemuksen 
nojalla, m ikä tästä  asiasta oli toistakym m enen vuoden kuluessa saavutettu , 
alam aisuudessa esittää, e ttä  ylem pänä m ainitussa Keisarillisen Senaatin k ir
jeessä annettu  m ääräys toisen kotim aisen kielen käyttäm isestä eräiden ainei
den opetuksessa lyseoiden yläluokilla epäkäytännöllisenä ja opetustyön sään
nöllistä m enestystä häiritsevänä ja  ehkäisevänä tulisi armossa peruutetuksi.

Keisarillisen Senaatin  alam aisesta esityksestä H änen M ajesteettinsa K ei
sari 26 päivänä E lokuuta 1903, m uuttam alla IY :nnen mom. armollisessa ju lis
tuksessa E lokuun 23 päivältä  1883, joka koskee Suomen alkeisoppilaitoksia, 
armossa määräsi, e ttä  Syyskuun 1 päivästä 1903 alkaen on opetusta lyseoitten 
kaikilla luokilla kaikissa aineissa paitsi venäjänkielessä ja  kirjallisuudessa an
nettava koulun opetuskielellä. Täm ä m ääräys koski myöskin M ikkelin lyseota, 
jossa opetuskielenä vast’edes tu li olla suomenkieli.

Kieliopetus. Y htenäisyyden ja yhdenm ukaisuuden aikaansaam iseksi eri 
k ielten  opetuksessa n iin  hyvin  reaali- kuin klassillisissa lyseoissa p ää tti Y li
hallitus M aaliskuun 8 päivänä 1905 kehoittaa m aan lyseoiden rehtoreja ku ta
kin oppilaitoksensa puolesta, tiedusteltuaan asianom aisten opettajain m ielipi
dettä, Y lihallitukselle lähettäm ään lausunnon ja  ehdotuksen kysyrayksenalai- 
sesta asiasta ja  lähinnä H elsingin suomalaisen reaalilyseon kieltenopettajani 
to im ittam asta vihkosesta, nim eltä »Helsingin suomalaisen reaalilyseon kieli- 
opetuksen ohjelma», joka koskee k ielten  opetuksen järjestäm istä m ainitussa 
oppilaitoksessa. T ästä aiheutuneet enem m ät toim enpiteet eivät kuitenkaan 
kuulu  täm än kertom uksen ajanjaksoon.

Oppiennätykset ja  pääsyvaatimukset. Uusien melkoisesti m uuttuneiden 
lukusuunnitelm ain johdosta nostettiin  Y lihallituksessa Tam m ikuun 18 päivänä 
1904 kysym ys uusien oppiennätysten laatim isesta m ainittujen opetussuunnitel
mani mukaisiksi. H ankittuaan m aan rehtorien  k au tta  opettajakuntain  ehdo
tukset tä tä  tarko itusta  varten  laati Y lihallitus ehdotuksen oppiennätyksiksi 
niin hyvin  m aan klassillisia kuin reaalilyseoita varten. Sen ohessa Y lihallitus, 
huom auttaen, e ttä  8 päivänä E lokuuta 1872 annetun armollisen koulujärjes
tyksen 1 §:n m ukaan opetus m aan yleisissä alkeiskouluissa edellytti kansakou
lun vaikutustointa, m u tta  saman koulujärjestyksen 21 §:ssä säädetyt pääsy
vaatim ukset näihin oppilaitoksiin nykyään monessa suhteessa poikkesivat 
kansakoulujen oppikursseista, katsoi välttäm ättöm äksi saattaa m ain itu t pääsy
vaatim ukset lähem m in yhtäp itäv iksi kansakoulun lukusuunnitelm an kanssa, 
jonka vuoksi Y lihallitus teki ehdotuksen m uutetuiksi pääsyvaatim uksiksi ly-
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seoiliin, jo tka  vaatim ukset olisivat sopusoinnussa ylem m ässä kansakoulussa 
pää te tyn  kaksivuotisen oppijakson kanssa. K oska kuitenkin  oppilaat, läpikäy- 
tyään  täm än kansakoulukurssin, monessa tapauksessa olivat 12 vuo tta  vanhem 
m at. edellytti Y lihallituksen m ielestä v iim em ainittu  ehdotus, e ttä  koulujärjes
tyksen 20 §, joka koskee oppilaan pääsyä lyseon I  luokalle, m uutettaisiin  si
ten. e ttä  siinä säädetty  ikäm äärä (9:stä 12:eexi vuoteen) korotettaisiin  9:stä 
13:een vuoteen. V ielä katsoi Y lihallitus, kun kurssit olivat niin  asetetut, e ttä  
yleiselle kansalaissivistykselle tarpeellinen oppijakso voitiin an taa lyseoiden 
viidellä alim malla luokalla, suuresti toivottavaksi, e ttä  m ainitun  oppim äärän 
suorittaneiden oppilasten oikeudet, m ikäli ne koskivat oppilaaksi pääsem istä 
eri am m attikouluihin ja  -laitoksiin sekä apteekkeihin kuin m yöskin heidän 
kelpoisuuttansa m uutam iin alem piin virkoihin postilaitoksessa, rautateillä , 
sähkölennätinlaitoksessa ja  lääninhallituksissa, lähem m in m äärättäisiin.

E dellä esitetyn m ukaisesti Y lihallitus H uhtikuun 1 päivänä 1905 pää tti 
Keisarilliselle Senaatille ehdottaa:

että, m uuttam alla 8 päivänä E lokuuta 1872 annetun arm ollisen koulu
järjestyksen  20 ja  21 §§, ikä, joka vaaditaan oppilaaksi pääsem iseen lyseon I  
luokalle, säädettäisiin  9—13 vuodeksi ja  e ttä  pääsyvaatim ukset sanotulle luo
kalle. m itä oppilaiden tietoihin tulee, säädettäisiin  Y lihallituksen oheenliitetyn 
ehdotuksen m ukaisesti;

e ttä  oheenpantu, Y lihallituksen laatim a ehdotus oppijaksoiksi m aan 
klassillisille ja  reaalilyseoille hyväksyttäisiin;

e ttä  Y lihallitus esiintyvien asianhaarain m ukaan saisi lähem m in m ää
rä tä  ajan, josta aikain ehdotettu ja pääsyvaatim uksia ja oppikursseja on nouda
te ttava ; sekä

että m ääräykset lyseon V luokalla hyväksytyn  oppijakson päättäneiden 
oppilaitten oikeuksista, m ikäli ne koskevat oppilaaksi pääsem istä eri am m atti
kouluihin ja -laitoksiin sekä apteekkeihin kuin myöskin heidän kelpoisuuttansa 
m uutam iin alem piin hallinnollisiin virkoihin, yhdistettä isiin  erityiseen asetukseen.

Sittenkuin Keisarillinen Senaatti täm än Y lihallituksen ehdotuksen joh
dosta oli tehny t alam aisen esityksensä, suvaitsi H änen M ajesteettinsa K eisari 
15 (2) päivänä H einäkuuta 1905 käskeä, e ttä  Suomen Suuriruhtinaanm aalle 8 
päivänä E lokuuta 1872 annetun arm ollisen koulujärjestyksen 20 ja 21 §§ ovat 
m uutettavat näin kuuluviksi: .

20 §.

Sisäänottam isen ehtona on noudatettava, e ttä  vanhem m at ta i holhooja 
ilm oittaa oppilaan oppilaitoksen johtajalle.

Siihen nähden on katsottava, e ttä  sisäänotettava oppilas ei ole pahan
ilkinen ja että  hänessä ei ole sellaista näön, kuulon tah i puheenvoim an vikaa,
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joka tekee hänet kykenem ättöm äksi opetusta nauttim aan, eikä m yöskään sem
m oista tau tia  tahi pahaa tapaa, jonka tähden toisten parissa olem inen saattaa 
näille tu lla  jollakin tavoin vahingolliseksi.

Sisäänkirjoitusta anottaessa on ehdottom asti jä te ttäv ä  papintodistus lap
sen syntym äpaikasta, iästä sekä hänen vanhem painsa nim estä ja säädystä, 
kuin  myös siitä, e ttä  hän on ollut isossarokossa tah i rokotettu; jollei täs tä  
seikasta ole papintodistuksessa m itään m ainittu, on siitä  tuotava erityinen 
todistus.

Tyttökouluun otettaessa p itää erittäin  tarka ttam an  sitä, e ttä  ilm oitetu t 
ovat siveyden ja kunnollisuuden puolesta tunnetu ista  kodeista,

Jos ilm oitettu  ennen on käynyt oppilaitosta eli koulua, tarv itaan  siel
täkin  asianom ainen todistus, sen seuraam uksen uhalla, e ttä  jos asiasta vaiti 
o llaan  tahi semmoinen todistus salataan, se sisäänkirjoitus, joka sillä välin on 
tapahtunut, ehdottom asti ju listetaan  m itättöm äksi, niin  p ian  kuin  asianlaita 
tulee ilmi.

Yleisen alkeisoppilaitoksen alim paan luokkaan o tettavan oppilaan pitää 
olla iältään  vähintäänkin  yhdeksän ja  enintään kolm etoista vuo tta; ja  tulee 
m uihin luokkiin otettavien oppilaiden iän ylim alkaan vastata  kunkin  luokan 
suhteen noudatettavaa ikärajaa. Tullaksensa ty ttökou lun  ensimaiseen luokkaan 
vastaanotetuksi p itää oppilaan olla vähintäänkin  yhdentoista vuoden ikäinen. 
K uitenkin voidaan näitä  m ääräyksiä helpottaa, kun opiston rehtori tah i joh ta
ja ta r  näkee olevan erinom aisia syitä siihen.

21 §.

P aits i 20 §:ssä m ain ittu ja  ehtoja vaaditaan yleisten alkeisoppilaitosten 
alim paan luokkaan pääsem istä varten  ylem m än kansakoulun I I  luokan (maa- 
laiskansakoulun 2 vuosiosaston) oppimäärä, s. o.

K ristinopissa: V anhan ja  uuden testam entin  raam atunhistoria hyväksy
tyn  kansakoulun-oppikirjan m ukaan sekä L utherin  vähäkatkismus.

Oppilaitoksen opetuskielessä: Selvä sisäluku sekä kyky  luetun kertom i
seen omilla sanoilla. Sanaluokat ja lauseen pääosat. V älttävä oikeinkirjoitustaito.

Laskennossa: N eljä laskutapaa kokonaisilla luvuilla. M etrijärjestelm ä. 
A lkutoim itukset kokonaisilla laatuluvuilla. T ähän oppim äärään kuuluvien 
jokapäiväisen elämän alalta o tettu jen  helppojen tehtävien ratkaisem inen päässä 
ja  kirjallisesti.

M aantiedossa: Euroopan m aantieto hyväksytyn kansakoulun-oppikirjan 
m ukaan.

K aunokirjoituksessa: V älttävä taito.
M arraskuun 27 päivänä 1885 annetun armollisen asetuksen V kohdan 

m ukaan, verra ttuna Keisarillisen Senaatin  kirjeeseen 29 päivältä  M aaliskuuta



56

1886, joka koskee H elsingin tyttökoulujen yhteydessä olevien valm istavien 
koulujen oppikursseja, vaaditaan m aan ty ttökou lu jen  I  luokalle pääsem istä 
varten  muun m uassa lyhyt, käytännöllinen kurssi toisessa kotim aisessa kielessä 
sopivan oppikirjan m ukaan. K un kansakoulu kuitenkin  voi an taa tarpeelliset 
tiedot ty ttökou lun  1 luokalle pääsemiseen kaikessa m uussa paitsi toisessa ko ti
maisessa kielessä, ja  m ainitunlaiset vaatim ukset täm än kielen tuntem isessa 
n äy ttiv ä t Y lihallituksesta vähem m än oleellisilta kuin se, e ttä  kansakoulu voisi 
olla valm istavana oppilaitoksena m yös tyttökouluille, p ää tti Y lihallitus H elm i
kuun 16 päivänä 1904 Keisarilliselle Senaatille esittää, e ttä  pääsyvaatim uksista 
m aan ty ttökou lu jen  I  luokalle poistettaisiin  m ääräys tu tk innon suorittam isesta 
toisessa kotim aisessa kielessä.

K eisarillisen Senaatin täm än johdosta tekem än alam aisen esityksen m u
kaan suvaitsi K eisarillinen M ajesteetti 23 (10) päivänä K esäkuuta 1904 armossa 
suostua tähän.

K un toisen kotim aisen kielen tuntem inen oli po iste ttu  pääsyvaatimuksista- 
ty ttökoulujen I  luokalle, ja  pääsyvaatim ukset ty ttökouluihin  tu liv a t perustum aan 
m äärättyyn  kansakoulukurssiin, nostettiin  Y lihallituksessa Tam m ikuun 17 
päivänä 1905 kysym ys siitä, eivätkö H elsingin ty ttökoulu jen  yhteydessä 
to im ivat kaksi valm istavaa luokkaa olisi vähitellen lakkautettavat. E nnen
kuin  kuitenkin  enem piin toim enpiteisiin ryhdyttiin , vaati Y lihallitus asian
om aisten jo h ta ja ta rie n  lausunnon kysym ykseen o tetun lakkauttam isen jo h 
dosta sekä heidän ehdotuksensa niiksi toim enpiteiksi, jo tka m ainituissa ty ttö 
kouluissa tu lisivat tarpeellisiksi siinä tapauksessa e ttä  niiden valm istavat 
luokat lakkautettaisiin . Siihen nähden m itä m ain itu t jo h ta ja tta re t esiin
to ivat ja erityisesti huomioon ottaen, e ttä  valm istavien luokkien säily ttä
m inen näissä oppilaitoksissa, joissa molemmissa on jatko-opisto  opettajattarien  
valm istam ista varten, näy tti olevan tarpeellinen heidän käytännöllisen opettaja- 
ta itonsa kehittäm iseksi, katsoi Y lihallitus, e ttä  m ainituissa oppilaitoksissa ei 
voitu  h a ita tta  olla ilman valm istavia luokkia. K un kuitenkin  m uutos K eisa
rillisen Senaatin kirjeellä 19 päivältä M aaliskuuta 1886 näitä  valm istavia luok
k ia varten  vahvistetuissa oppijaksoissa Keisarillisen Senaatin  ensinm ainitun 
m ääräyksen johdosta oli tarpeellinen, ja kun täm än yhteydessä myös oli teh
tävä tarpeelliset m uutokset 27 päivänä M arraskuuta 1885 annetun armollisen 
m ääräyksen Y kohdassa säädetyissä pääsyvaatim uksissa m aaseudun ty ttökou
lujen I  luokalle, esitti Y lihallitus Keisarilliselle Senaatille 1 päivänä H uh ti
kuu ta  1905:

että  H elsingin ty ttökoulu jen  valm istavilla luokilla, lukien ensi tulevan 
lukuvuoden alusta, asteettain  saataisiin ruveta seuraam aan samaa lukusuunni
telm aa, kuin ylem m än kansakoulun I  ja  I I  vuosikursseilla; sekä
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e ttä  m aan m uiden ty ttökoulujen I  luokalle pääsemiseksi vaadittaisiin  
suorite ttu  oppikurssi ylem m än kansakoulun I I  vuosiosastolla, ta i sitä vastaa
v a t tiedot.

Tähän Y lihallituksen esitykseen näki K eisarillinen S enaatti 10 päivänä 
T oukokuuta 1905 hyväksi suostua.

Tyttökoulujen johtajattarenvirat. K irjelm ässä K eisarilliselle Senaatille 
22 päivältä Jou lu k u u ta  1902 Y lihallitus huom autti, e ttä  joh ta ja ttaren  toim i 
m aan tyttökouluissa oli vakinainen virka, johon kuulu i vuosim ääräinen palkka 
ja  jonka haltija  asetettiin  toim eensa pysyväisesti samassa järjestyksessä kuin 
ty ttökou lu jen  opettajattaretk in . K un tällainen m enettely tapa Y lihallituksen 
m ielestä oli haitallinen siihen nähden, e ttä  joh ta ja ttaren  virkaa täy tettäessä 
tu li o ttaa  huomioon joku n iistä  henkilöistä, jotka olivat v irkaa hakeneet, vaikka 
Y lihallitukselta usein saatto i p u u ttu a  omaan kokemukseen perustuva tie to  ha
kijain  soveliaisuudesta kysym yksenalaiseen toimeen, ja epäonnistunut jo h ta
ja tta ren  valinta, hänen ylläm ainitun asemansa johdosta, sittem m in voitiin kor
ja ta  vasta hänen eroamisensa jälkeen, p iti Y lihallitus tarkoituksenm ukaisem 
pana, e ttä  joh ta ja ttaren to in ta  ei yhdistettä isi m ihinkään erityiseen o petta ja tta- 
renvirkaan vaan uskottaisiin  epämääräiseksi ajaksi sille koulun o p e tta ja ta 
relle, joka siihen toim een katsottaisiin  soveliaimmaksi, koska joh ta ja tar ty ttö 
koululle silloin voitaisiin, sam aten kuin  rehtori alkeisopistolle, valita  koko 
oppilaitoksen vakinaisesta opettajistosta, jonka jäsenten pätevyyden ja  sove
liaisuuden Y lihallitus useim m issa tapauksissa tuntisi. T ähän nähden Y lihalli
tus p ää tti esittää:

e ttä  m aan ty ttökoulujen  joh tajattarenvirat, sen m ukaan kuin niiden 
nykyiset om istajat v irasta eroavat, peruutetta isiin  ja  niiden sijaan asetettaisiin 
opettajattarenvirkoja, joihin kuuluisivat sam at edut ja  sama työvelvollisuus 
kuin m itä tä tä  nykyä on valtak irjan  saaneilla opettajattarilla;

e ttä  Y lihallitus näiden opistojen joh ta ja ttaren  toimen hoitam iseksi saisi n ii
den vakinaisista o p e tta ja ta r is ta  m äärätä joh ta ja ttaria  m äärääm ättöm äksi ajaksi: 

e ttä  siten m äärätyille jo h ta ja ta r i l le  annettaisiin, paitsi vapaata asuntoa, 
pu ita  ja  valoa, Helsingissä 1000 ja  m aaseudulla 200 m arkkaa palkkiota;

että  johtajattareksi m äärätyn  opettajattaren  opetusvelvollisuus vähennet
täisiin Helsingissä 7:ksi ja  m aaseudulla 14:ksi viikkotunniksi; sekä

että  nykyisille jo h ta ja ta r ille  vakuu te ttu  erityinen pensioonioikeus peruu
tettaisiin , sen m ukaan kuin n y t kysym yksessä oleva muutos jo h ta ja ta re n  m ää- 
rääm istavassa saadaan aikaan.

Keisarillisen Suomen Senaatin alam aisesta esityksestä H änen M ajesteet
tinsa K eisari 29 (16) päivänä M aaliskuuta 1905 arm ollisesti suvaitsi, m uuttaen 
ja  täydentäen  vastaavilta kohdilta Suomen Suuriruhtinaanm aalle 8 päivänä 
E lokuuta 1872 annettua arm ollista koulujärjestystä sekä arm ollista asetusta

K erto m u s a lkeisoppila itoksista  Suom essa. 8
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'27 päivältä M arraskuuta 1885, koskeva m uutam ia m uutoksia naissivistystä 
varten  olevien oppilaitosten järjestäm isessä sekä uusien semmoisten oppilaitosten 
perustam ista, m äärätä seuraavasti:

1. Suomen Suuriruhtinaanm aan ty ttökoulu jen  joh ta ja ttarenv ira t lakkau
tetaan  sitä m yöten, kuin niiden nykyiset haltija t virasta eroavat; sam alla pe
rustetaan  jokaiseen kouluun uusi opettajattarenvirka, johon kuuluvat sam at 
edu t ja  sama työvelvollisuus, kuin  m itä tä tä  nykyä on valtak irjan  nojalla 
asetetu illa  ty ttökoulunopettajattarilla .

2. Jokaisen ty ttökoulun hoitoa ohjaam aan m äärää koulutoim en Y lihalli
tus koulun vakinaisista o p e tta ja ta r is ta  jo h ta ja ta re n  epäm ääräiseksi ajaksi.

8. Siten m äärätyt o p e tta ja ta re t saavat, opettajapalkkansa lisäksi, nau t
tia, paitsi vapaata asuntoa ja  polttopuita, vuotuista palkkiota seuraavat m äärät: 
niissä H elsingin tyttökouluissa, joihin on yhd iste tty  valtion kustannuksella 
y lläp ide ty t valm istavat luokat ja  jatko-opistot, 600 m arkkaa ja  muissa 200 
m arkkaa vuotuista palkkiota, m inkä ohessa heidän opettajavelvollisuutensa 
vähennetään: edellisissä seitsemäksi ja  jälkim m äisissäneljäksitoista viikkotunniksi.

4. Tyttökoulujen jo h ta ja ta rik s i m ääräty t o p e tta ja ta re t eivät tule nau t
tim aan entisten m ääräysten m ukaan heille vakuu tettua  eläkeoikeutta johta- 
j atartoim estaan.

Koulujen terveydelliset olot. P orin  Kasvatusopillinen Y hdistys kääntyi 
kirjelm ässä M aaliskuun 25 päivältä  1903 K oulutoim en Y lihallituksen puo
leen huom auttaen n iitä  puutteita, joita on olemassa koulujem m e terveydellisiin 
oloihin nähden, sekä samalla esittäen m uutam ia toivomuksia näiden epäkohtien 
poistamiseksi. N iinpä olisi yhdistyksen m ielestä, ku ten  jo yleisissä opettaja- 
kokouksissa oli, ehdotettu, koululääkäri asetettava, m ikäli m ahdollista, kaikkiin 
kouluihin. Toinen tärkeä toim enpide olisi valtion lyseoiden voimistelunkollee- 
gain hakukelpoisuus-vaatim usten korottam inen ja  heidän en tistä perusteellisem pi 
valm istam inen etenkin siinä suhteessa, e ttä  m ain ittu  kolleega saisi terveys- 
opissa ja  terveydenhoidossa kokem usta, voidakseen tä ten  m yöskin puolestaan 
koululääkärin rinnalla valvoa koulun terveydellisiä oloja. Sam alla voisi yhdis
tyksen m ielestä myöskin to teutua tuo monen lausum a toivomus, e ttä  terveys- 
oppi tulisi kaikkiin kouluihin opetusaineeksi, jo ta varten  sopisi lyseoissa k äy t
tää  osa voim isteluun m äärätystä  ajasta, esim. puoli tu n tia  viikossa, N äiden 
j a  monien muiden, koulujen terveydellisiä oloja koskevain kysym ysten seikka
peräistä  pohtim ista varten  arveli yhdistys tarkoituksenm ukaisim m aksi, e ttä  
asetettaisiin  erityinen kom itea lääkäreitä ja koulum iehiä sekä oppi- e ttä  kansa
koulujen terveydellisiä oloja tu tk im aan ja  ehdottam aan sopivia toim enpiteitä 
olevien epäkohtien poistamiseksi.

K un Y lihallitus täm än johdosta H uhtikuun  8 päivänä 1903 pyysi Suo
m en L ääkin töhallitukselta  lausuntoa kysym yksestä, joka koski Aseoiden
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voim istelunkolleegain hakukelpoisuus-vaatim usten korottam ista siten, e ttä  he 
voisivat sam alla antaa opetusta terveysopissa ja  toim ia koulujen lää
käreinä, lausui L ääkintöhallitus kirjeessä sam an kuun 24 päivältä m ielipitee
nään, ettei se voinut p itää  edelläm ainittua ehdotusta tarko itu sta  vastaavana, 
vaan olisi L ääkin töhallituksen ajatuksen m ukaan aikaansaatava erityisiä tähän 
toim een valrnistauneita lääketieteenlisensiaatti-tu tk innon suorittaneita lääkäreitä, 
jo tka  sitten voisivat toim ia sekä voim istelun e ttä  terveydenhoito-opin opetta
jinakin.

. K ehotettuaan  sitten kiertokirjeillä lyseoiden rehtoreja ja  opettajakuntia 
antam aan lausunnon tä ten  nostetusta kysym yksestä ja  ku n  sillä välin L ääk in tö 
hallitus kirjelm ässä Syyskuun 25 päivältä 1903 oli p y y tän y t Y lihallituksen 
lausuntoa Lääkintöhallituksen K enraalitirehtöörin laatim asta asetusehdotuksesta, 
joka koski lääkärin asettam ista maamme kouluihin, otettiin  vastam ainittu  ase
tusehdotus ja sen yhteydessä Porin  kasvatusopillisen yhdistyksen edelläm ai
n ittu  kirjelm ä Y lihallituksessa käsiteltäväksi L okakuun 25 päivänä 1904, ja  
p ää tti Y lihallitus, ottam alla huomioon erinäisten lääkärien m uodostam an kom i
tean Lääkintöhallituksen K enraalitirehtöörin tekem ää ehdotusta vastaan lausu
mat m uistu tukset sekä ne lausunnot, jotka lyseoiden opettajakunnilta tässä 
kysym yksessä olivat Y lihallitukselle saapuneet, esittää seuraavia näkökohtia: 

Y lihallitus katsoi L ääkin töhallituksen K enraalitirehtöörin  ehdotusta peri
aatteessa läm pim ästi kannatettavaksi etenkin siihen nähden, että  erityinen koulu
lääkäri olisi asetettava kaikkiin valtion kouluihin ja  valtioapua nauttiv iin  yksi
tyisiin oppilaitoksiin, mutta, p iti välttäm ättöm änä e ttä  lääkärin, hänelle ehdo
tuksessa aijo ttu ih in  tehtäviin  nähden, tu lisi olla pedagoogisesti siv istynyt hen
kilö ja  saada paljon suurempi palkka kuin m ikä hänelle oli ehdotettu. Täm än 
johdosta Y lihallitus arveli asian käytännössä olevan toistaiseksi niin järjeste t
tävän, e ttä  oppikoulujen lähin  hygieeninen valvonta uskotaan tä tä  varten  eri
ty isesti valm istuneen voim istelunopettajan liuostaan, jonka vuoksi olisi v ä lttä 
m ätöntä, e ttä  voim istelun opettajain suoritettava oppim äärä asiaan kuuluvissa 
aineissa, etenkin terveysopissa, tä tä  varten  lisättäisiin  riittävän laajaksi. K oulu
lääkärin toimeksi taasen olisi annettava sellaiset tehtävät, jo tka edelly ttävät 
varsinaisia lääkeopillisia tietoja ja  joiden k au tta  koulujen hygieenisissä oloissa 
tä tä  nykyä vallitsevat kipeim m ät puutteellisuudet tulisivat poistetuiksi. H änen 
tu lisi siten tiedoillaan ja  neuvoillaan yleensä au ttaa  oppilaitosten joh tajia  ja 
jo h ta ja ta r ia  kouluolojen järjestäm isessä terveysopin vaatim usten m ukaan, tu t 
kia kaikkien oppilaitten terveydentilaa useam m an kerran  heidän koulunkäynti- 
aikanaan, erittä in  p itää silm ällä ja seurata kivulloisiksi tai heikoiksi huom at
tu jen  oppilaitten terveydentilaa ja  kehitystä  sekä o ttaa  huomioonsa koulun puolelta 
tehdy t niin hyvin  yksity isten  oppilaitten tervey ttä  kuin koulun yleisiä hygiee
nisiä oloja koskevat ilmoitukset. J o tta  koululääkäri voisi täy ttää  tehtävänsä
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sillä harrastuksella, kuin asian tärkeys vaatii, olisi välttäm ätöntä, e ttä  hänelle 
työstänsä suoritettaisiin kohtuullinen palkka, ainakin 100 m arkkaa jokaiselta 
luokalta. T ärkeätä  olisi m yöskin, e ttä  koulujen vuosirahasääntöön asete tta i
siin edes pienem pi raham äärä nim enom aan lääkkeiden hankkim ista varten 
vähävaraisille oppilaille.

Sittem m in M arraskuun 25 päivänä 1904 antoi L ääkin töhallitus K eisaril
liseen Senaattiin ehdotuksen, joka koski koululääkärin asettam ista valtion 
alkeisoppilaitoksiin  ja  ty ttökou lu ih in  sekä valtion  kannatusta  nau ttiv iin  yksi- 
tyiskouluihin ja  lääkärin tarkastuksen  järjestäm istä kansakouluihin. Se oli näin 
kuuluva:

»Ehdotus julistukseksi koululääkäreistä m aan alkeisoppilaitoksissa ja ty ttö 
kouluissa sekä terveydenhoitoa varten  kansakouluissa järjeste ttävästä  lääkärin- 
katsastuksesta,

§ 1.

Jokaiseen m aan alkeisoppilaitokseen ja  ty ttökouluun on asetettava koulu
lääkäri. K oululääkärin virkaa ty ttökoulussa hakevalla naislääkärillä on etu
oikeus tu lla  ennen m iehisiä kanssahakijoita virkaan nim itetyksi.

Jo s yksity inen  oppilaitos tahtoo n au ttia  valtion kannatusta , niin on 
siihen palkattava koululääkäri.

§ 2.

Sittenkuin  Lääkintöhallituksen lausunto asiassa on saatu, m äärää K oulu
ylihallitus kouluvirkoja täy te ttä issä  seuratulla tavalla  koululääkärin ja nau ttii 
täm ä yleisistä varoista korvaukseksi työstään  vuotu ista  palkkiota 150 m arkkaa 
luokkaa kohti sekä oikeuden laskea virkavuosia.

«

§ 3.

Jokaisen  kaupunkikunnan kansakoulun tulee kunnan viranom aisten to i
m esta olla sitä varten m äärätyn lääkärin tarkastuksen alaisena terveydenhoi
dollisessa mielessä.

§ i-

K oulu lääkärit toim ivat K ouluylihallituksen ylim m äisen valvonnan alla 
ohjesäännön m ukaan, joka tarkem m in järjestää n iitten  toim innan ja  jota var
ten L ääkin tö- ja  K ouluylihallituksen yhteisestä toim enpiteestä on teh tävä 
ehdotus K eisarillisen Senaatin  vahvistettavaksi».

T ätä  Lääkintöhallituksen tekem ää asetusehdotusta, joka 6 päivänä Jou lu 
kuuta 1904 annettiin Koulutoim en Y lihallituksen lausuttavaksi, Y lihallitus

i
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Jou lukuun  14 päivänä 1904 antam assaan lausunnossa puolsi, ehdottaen kuiten
k in  m uutam ia pienem piä m uutoksia sen sanamuotoon.

Seuraavat k iertokirjeet, jo tka sisältävät alkeisoppilaitosten ja  opettajiston 
to im intaa sekä yleisiä kouluoloja koskevia tiedonantoja ja m ääräyksiä, on tänä 
kolm ivuotiskautena Y lihallituksen toim esta annettu:

L okakuun 7 päivänä 1902 (valtioapua nauttiv ien  yksity isten  opistojen 
kouluneuvostoille), ilm oitus venäjänkielen opetukselle annettavasta tun tim ää
rästä  sekä kehoitus Y lihallitukselle vuositta in  lähettäm ään opetussuunnitelm an, 
lukujärjestyksen sekä tiedot käy te ty istä  oppikirjoista, oppilasm äärästä ja  oppi
lasten uskontunnustuksesta.

M arraskuun 18 päivänä 1902 (alkeisopistojen rehtoreille ja  ty ttökoulujen 
jo h ta ja ta rille ), koskee Y lihallitukselle lähete ttävää luku- ja  oppikirjaluetteloa, 

Joulukuun 30 päivänä 1902 (alkeisopistojen rehtoreille ja  ty ttökoulujen 
jo h ta ja tarille ), ilm oitus alkeisopistoissa ja ty ttökouluissa avoinna olevista kollee- 
ganviroista Suomen kouluviraston eläkerahastolle tu levasta palkansäästöstä.

Tam m ikuun 23 päivänä 1903 (alkeisopistojen rehtoreille sekä ty ttökou lu
jen jo h ta ja tarille ), suorittam attom ista lukukausim aksuista,

H elm ikuun 3 päivänä 1903 (alkeisopistojen rehtoreille ja  ty ttökoulu jen  
jo h ta ja ta rille ), koskee pankkiin talletetu ista oppilaitoksen varoista saatavan 
koron m erkitsem istä kassakirjaan valtion  hyväksi.

M aaliskuun 10 päivänä 1903 (maan yleisten ja  yksity isten  alkeisoppi
laitosten  ja ty ttökoulu jen  johtajille ja  jo h ta ja ta rille ), kehoitus opistojen sekä 
opettajille e ttä  oppilaille huolellisesti pysym ään erillään kaikista mielenoso- 
tuksista  ja  etenkin sellaisista, joilla on valtiollinen luonne.

M aaliskuun 31 päivänä 1903 (alkeisopistojen rehtoreille ja  ty ttökoulujen 
jo h ta ja ta r ille  sekä Y lihallituksen alaisten yksity is-oppilaitosten  joh tajille  ja 
jo h ta ja ta rille ), m ukana jäljennöspainos Keisarillisen Senaatin 16 päivänä Maa
liskuuta 1903 antam asta m ääräyksestä eräiden K eisarillisten ja  Keisarillisen 
Perheen juhlapäivien viettäm isestä,

H uhtikuun  29 päivänä 1903 (lyseoiden rehtoreille), koskee lyseoiden 
voim istelunkolleegain hakukelpoisuus-vaatim uksia.

Toukokuun 5 päivänä 1903 (alkeisopistojen ja ty ttökoulu jen  kouluneu
vostoille) 1903 vuoden vuositutkinto-päivästä.

Toukokuun 29 päivänä 1903 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja ty ttökou lu
jen  joh ta ja tarille), koskee koulupulpettien  kunnossa-pitoa,

H einäkuun 1 päivänä 1903 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja  ty ttökou lu
jen  jo h ta ja ta rille ), koskee kalustonkatselm uksessa pidettyjen pöytäkirjojen 
Y lihallitukselle lähettäm istä.



Syyskuun 22 päivänä 1908 (valtion- sekä yksityisoppilaitosten johtajille 
ja  jo h ta ja ta rille ), koskee opettajien ja  o p e tta ja ta r ien  ansioluetteloiden läh e ttä 
m istä Y lihallitukseen.

Syyskuun 22 päivänä 1903 (lyseoiden rehtoreille), m ukana kuuntelupäivä- 
k irjan  kaava 29 päivänä H einäkuuta 1896 annetun armollisen ju listuksen  4:nnen 
kohdan m ääräyksen toim eenpanoa varten, joka m ääräys sisältää eräitä m uu
te ttu ja  säädöksiä rehtorintoim esta m aam m e lyseoissa.

M arraskuun 24 päivänä 1908 alkeisoppilaitosten rehtoreille), koskee 26 
päivänä H einäkuuta 1903 annetulla armollisella asetuksella Suomen klassilli
sille ja  reaalilyseoille vahvistettu jen  lukusuunnitelm ani voim aanpanoa ja siitä 
johtuvia toim enpiteitä.

Joulukuun 4 päivänä 1903 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja ty ttökou lu 
jen jo h ta ja ta rille ), koskee syyslukukauden päättym ispäivää.

Joulukuun 18 päivänä 1903 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja  ty ttökou lu
jen jo h ta ja ta rille ), koskee oppilaiden tie to ja  arvosteltaessa käy te ttyä  arvostelu
asteikkoa.

Jou lukuun  30 päivänä 1903 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja  ty ttökou lu
jen  jo h ta ja ta rille ), m ukana jäljennös Keisarillisen Senaatin  K irkollisasiain 
Toim ituskunnasta Y lihallitukselle 17 päivänä M arraskuuta 1903 toim itetusta 
kirjelm ästä, jo k a  koskee tarpellisen säästäväisyyden ja  huolellisuuden varteen- 
o ttam ista oppilaitosten tarpeiksi osotettujen m äärärahojen käyttäm isessä sekä 
koulujen taloudenhoidossa ylim alkaan.

Tam m ikuun 5 päivänä 1904 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja  ty ttökou lu
jen jo h ta ja ta rille ), ilm oitus insinöörin asettam isesta Y leisten rakennusten Yli
hallitukseen valtion rakennuksissa sijaitsevien konelaitosten valvontaa varten.

Tam m ikuun 18 päivänä 1904 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja  ty ttökou lu
jen jo h ta ja ta rille ), koskee Suomen viroissa olevain virkam iesten ansioluettelo
jen lähettäm istä Y lihallitukselle sekä uuden koraalikirjan käytäntöön ottam ista.

Tam m ikuun 18 päivänä 1904 (Ylihallituksen valvonnan alaisten valtion 
kannatusta  nauttiv ien  yksityisten yhteiskoulujen ja  poika-oppilaitosten johto
kunnille), jäljennnös K irkollisasian Toim ituskunnan kirjeestä 18 päivältä  Jo u lu 
kuuta 1903, joka koskee m. m. venäjänkielen oppituntien lukum äärää.

H elm ikuun 12 päivänä 1904 (kaikkien Y lihallituksen valvonnan alaisten 
sekä valtion- e ttä  yksityiskoulujen joh tajille  ja  jo h ta ja tarille ), kehoitus kuluvan 
kevätlukukauden aikana Y lihallitukselle lähettäm ään luettelo  oppilaitoksen 
kirjastossa olevista koulunuorison käytettäv istä  teoksista, sekä myöskin sellais
ten oppilaita varten  aijottujen kirjakokoelm ain kirjoista, jotka ovat syntyneet 
yksity isten  alotteesta.

M aaliskuun 5 päivänä 1904 (valtion ja  yksity isten  alkeisopistojen joh
tajille  ja  jo h ta ja ta rille ), ilm oitetaan K eisarillisen Senaatin m ääräys 11 päivältä
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H elm ikuuta 1904, joka koskee 26 päivänä H einäkuuta 1903 annetulla arm olli
sella asetuksella Suomen klassillisille ja  reaalilyseoille vahvistettu jen  lukusuun
nitelm ani käytäntöön ottam ista.

M aaliskuun 30 päivänä 1904 (kaikkien Y lihallituksen alaisten alkeisoppi- 
laitosten ja  ty ttökoulu jen  johtajille ja  johtajattarille), koskee kreikkalais-kato- 
lista uskontunnustusta olevain opettajain  ja  oppilasten vapauttam ista opinnoista 
lukukausien aikana sattuvina pyhä- ja  K eisarillisina juhlapäivinä.

Toukokuun 18 päivänä 1904 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja ty ttö 
koulujen johtajattarille), sisältää m ääräyksiä Y lihallitukselle lähetettäv istä luku
järjestyksistä  sekä opetuksen ja  viran toim ituspalkkio-m äärärahan jakam isesta.

H einäkuun 29 päivänä 1904 (Ylihallituksen alaisten yksityisoppilaitosten 
kouluneuvostoille) venäjänkielen sekä molem pain kotim aisten k ielten  opettam i
sesta kaikille oppilaille pakollisina oppiaineina.

E lokuun 26 päivänä 1904 (tyttökoulujen johtajattarille). koskee pääsy
vaatim uksia ty ttökoulun ensimmäiselle luokalle.

E lokuun 26 päivänä 1904 (kaikkien lyseoiden ja  alkeisoppilaitosten reh
toreille), koskee palkkiota y litunneista  ja  työstä luokan ulkopuolella.

Syyskuun 30 päivänä 1904 (alkeisoppilaitosten rehtoreille, sem inaarien 
joh tajille  ja ty ttökoulu jen  johtajattarille), koskee erityisiä toim enpiteitä oppi
laitosten  puolelta ra ittiuden edistämiseksi.

Syyskuun 30 päivänä 1904 (alkeisoppilaitosten rehtoreille ja ty ttökou lu
jen johtajattarille), näy te tun tien  toim eenpanem isesta eri aineissa.

Lokakuun 4 päivänä 1904 (alkeisoppilaitosten rehtoreille, sem inaarien 
johtajille  sekä aistivialliskoulujen ja  ty ttökoulujen johtajille ja johtajattarille '^  
m ukana jäljennös Yleisten rakennusten Y lihallituksen koneinsinööri R upert 
von N andelstadhin k irjoituksesta, joka koskee kouluhuoneustojen läm m ittä
m istä ja  tuu lettam ista  sekä tieto jen  lähettäm istä läm m itysaineiden kulutuksesta.

L okakuun 28 päivänä 1904 (Y lihallituksen valvonnan alaisten yleisten 
ja  yksityisten alkeisoppilaitosten ja  ty ttökou lu jen  johtajille ja  johtajattarille). 
m ukana K irkollisasiain Toim ituskunnan kirje L okakuun 4 päivältä  1904, joka 
koskee sitä sijaa, mikä venäjänkielelle vastedes on tuleva oppilaitoksista an
nettavissa kertom uksissa.

M arraskuun 1 päivänä 1904 (Y lihallituksen valvonnan alaisten yksity is
oppilaitosten joh tajille ja  johtajattarille), koskee eri oppilaitosten palveluksessa 
olevista opettajista  ja  o p e tta ja ta r is ta  Y lihallitukselle lähete ttäv iä  luettelo ita.

M arraskuun 12 päivänä 1904 (Y lihallituksen valvonnan alaisten yksi
ty isten  alkeisoppilaitosten ja  yhteiskoulujen kouluneuvostoille), m ukana K ir
kollisasiain Toim ituskunnasta saapunut kirjelm ä, joka koskee valtioapua n au tti
vissa yksityiskouluissa noudatettavaa lukusuunnitelm aa.
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Tam m ikuun 5 päivänä 1905 (Y lihallituksen alaisten yleisten  ja  yksi
ty isten  alkeisoppilaitosten ja  ty ttökoulu jen  joh tajille  ja  jo h ta ja ta rille ), kehoi
tus p itää  huolta siitä, e tte ivä t ne kreikkalais-venäläiseen uskontunnustukseen 
kuu luvat oppilaat, jo tka ollessaan viim eistä v u o tta  oppilaitoksessa eivät ole 
saaneet opetusta uskonnon opissa, saa siinä aineessa arvolausetta päästöto
distukseen.

H uhtikuun  5 päivänä 1905 (Y lihallituksen valvonnan alaisten  ja  kanna
tu s ta  yleisistä varoista nau ttiv ien  yksity isten  alkeisopistojen ja  yhteiskoulujen 
kouluneuvostoille), m ukana jäljennös K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjeestä 
22 päivältä  M aaliskuuta 1905, joka koskee poikkeusta siitä  lukusuunnitelm asta, 
m ikä on m äärätty  noudatettavaksi yksityisissä alkeisoppilaitoksissa ja  yhteis
kouluissa.

Toukokuun 30 päivänä 1905 (Y lihallituksen alaisten sekä valtion- e ttä  
yksity iskoulujen  johtajille  ja  jo h ta ja ta rille ), koskee koulunuorisolle soveltu- 
m attom ain teosten poistam ista asianom aisista k irjasto ista  ja  kirjakokoelm ista.

E lokuun 23 päivänä 1905 (Y lihallituksen alaisten yksityisoppilaitosten 
joh ta jille  ja  jo h ta ja ta rille ), koskee Y lihallitukselle lähete ttäv iä  tun tiopetta ja in  
ansioluetteloja sekä tie to ja  heidän opetusvelvollisuudestansa.

K ah ta  kasvatusopillista matkarahaa ovat puheenaolevan kolm ivuotiskauden 
kuluessa n au ttineet seuraavat henkilö t: 1903 Savonlinnan reaalilyseon rehtori, 
lehtori Em il Johannes B uddén ja  H elsingin  suom alaisen reaalilyseon lehtori, filoso- 
fianlisensiaatti R alf Eino Saxen, joista S enaatti tehdystä  hakem uksesta oikeutti 
reh to ri B uddénin siirtäm ään m atkansa H elm ikuun alkuun 1904; 1904 P orin  
lyseon rehtori, filosofiankandidaatti L ars H ugo Sandelin ja  H elsingin suoma
laisen ty ttökou lun  kolleega, filosofianmaisteri A lku A rtu r Johannes Siegberg, 
jonka viim em ainitun K eisarillinen S enaatti tehdystä  pyynnöstä oikeutti siir
täm ään  m atkalle-lähtönsä M aaliskuun 1 päivään 1905 ; 1905 T urun  suom alai
sen klassillisen lyseon latinan- ja kreikankielen lehtori, filosofiantohtori Nils 
R obert af U rsin ja  V iipurin  suom alaisen reaalilyseon m atem atiikan, fysiikan 
ja  kem ian lehtori, filosofiantohtori Uno Alfons Saxén, jo ista  K eisarillinen Se
n aatti o ikeutti edellisen lykkääm ään m atkansa Maalis- ta i K esäkuun alkuun 1906.

N e kolme m atkarahaa, jo tk a  vuosittain  jaetaan  saksan- ja  ranskankielen 
opettajille ja  opettajattarille kesälom an aikana teh täv iä opintom atkoja varten, on 
K eisarillinen S enaatti täm än  ajanjakson kuluessa an tanu t seuraaville henki
löille: 1903 N ikolainkaupungin ruotsalaisen ty ttökoulun  saksan- ja  ranskan
kielen o p e tta ja ta re lle  E bba Em ilia Akolalle 1000  m arkkaa sekä Helsingin
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ruotsalaisen ty ttökou lun  ruotsin- ja  ranskankielen o p e tta ja ta re lle  H edvig M aria 
E stlanderille  ja  Sortavalan suomalaisen reaaalilyseon saksan- ja  ranskankielen 
kolleegalle A n tti Am atus Aarneelle, 750 m arkan stipendin kum m allekin, jo tka 
m olem m at viim eksim ainitut S enaatti tehdystä hakem uksesta oikeutti lähtem ään 
m atkalle, opettajatar E stlanderin  seuraavan lukuvuoden aikana ja  kolleega 
A arneen kesällä 1904; 1904 Sortavalan reaalilyseon saksan- ja  ranskankielen 
lehtorille, filosofianlisensiaatti K aarlo Sanfrid L aurilalle 1 000 m arkkaa, V iipu
rin suomalaisen ty ttökou lun  o p e tta ja ta re lle  E d la Maria N ordille 750 m arkkaa 
ja  Turun ruotsalaisen reaalilyseon saksan- ja  ranskankielen kolleegalle A lfred 
Leonard Öhbergille 750 markkaa; 1905 Oulun reaalilyseon saksan- ja  ranskan
kielen nim itety lle lehtorille K arl G ustaf Östbergille 1000 m arkkaa, Viipurin 
suomalaisen ty ttökoulun saksankielen o p e tta ja ta re lle  Maria N atalia G ejtelille 
750 m arkkaa ja  Turun ruotsalaisen klassillisen lyseon saksan- ja  ranskankielen 
o p e tta ja ta re lle  C harlotta E inström ille niinikään 750 m arkkaa. Tehdystä hake
m uksesta K eisarillinen Senaatti o ikeutti lehtori Ö stbergin lykkääm ään m at
kansa kesälom an ajaksi 1906.

Venäjänkielen opettajille ja  opettajattarille kesälom an ajaksi annettavaa 
neljää m atkarahaa, kukin 750 m arkkaa, ovat Keisarillisen Senaatin päätöksen 
m ukaan päässeet nauttim aan: vuonna 1903 H einolan alkeiskoulun kolleega 
Adolf Severin Nylund, N ikolainkaupungin suomalaisen reaalilyseon kolleega 
E m il Nordqvist, saman kaupungin  ruotsalaisen klassillisen lyseon kolleega 
V ictor R obert Zilliacus sekä virkaatekevä venäjänkielen kolleega ruotsalaisessa 
norm aalilyseossa B ror Väinö M a tia s  Bäckm an; vuonna 1904 N ikolainkaupungin 
ruotsalaisen lyseon kolleega, filosofianmaisteri Napoleon Åström, V iipurin suo
m alaisen lyseon kolleega, opettajakandidaatti F redrik  M aximilian Schwindt, 
T urun suom alaisen lyseon kolleega, filosofiankandidaatti Oskar F redrik  Palm - 
roos ja M aarianham inan reaalioppilaitoksen kolleega, filosofianmaisteri Otto 
W ilhelm  Drake, jonka viim eksim ainitun K eisarillinen Sanaatti, tehdystä  hake
m uksesta, salli tehdä opintom atkansa kesälom alla 1905 sekä siinä tarkoituksessa 
hallussaan p itää  jo nostam ansa stipendin. K un kolleega D rake sittem m in 
teki uudistetun pyynnön, e ttä  hän, jo k a  tod istetun  kivulloisuuden tähden  ei 
m yöskään kesällä 1905 voinut k äy ttää  m atkarahaa hyväkseen, saisi valtio- 
rahastoon takaisin  suorittaa m ainitun m atkarahan, näki Keisarillinen Senaatti 
H elm ikuussa 1906 hyväksi siihen suostua. Vuonna 1905 n au ttiv a t näitä  m atka
rahoja T urun ruotsalaisen klassillisen lyseon venäjänkien lehtori Uno Elis 
Lindström , Oulun reaalilyseon venäjänkielen leh tori Väinö V erner Hannelius, 
Porvoon ruotsalaisen klassillisen lyseon venäjänkielen lehtori W alte r G ustaf 
K ranck ja  Tam pereen suomalaisen klassillisen lyseon koetteeksi m äärätty  
venäjänkielen kolleega Leonard A leksanteri L agerstedt.

K erto m u s a lkeisoppila itoksista  Suom essa. 9
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Opetuksen kuuntelemista varten normaalilyseoissa m ääräty t kaksi stipendiä 
antoi Y lihallitus vuonna 1903 Oulun suomalaisen klassillisen lyseon kollee- 
galle A ntti R ietrikki H elaakoskelle ja K uopion suomalaisen ty ttökou lun  kol- 
leegalle Jaakko Benjam in S tåhlbergille ; vuonna 1904 Oulun suomalaisen ty ttö 
koulun m aantiedon ja  ranskankielen o p e tta ja ta re lle  A nna Em ilia H äggille ja 
M aarianham inan reaalioppilaitoksen piirustuksen ja kaunokirjoituksen opetta- 
ja tta re lle  Irene Maria Stereniukselle; vuonna 1905 Oulun reaalilyseon uskonnon, 
logiikan ja  ruotsinkielen lehtorille G-eorg Adolf W aenerbergille ja  Jyväskylän  
klassillisen lyseon latinankielen  lehtorille K aarlo Lindroosille.

P aitse m ainittu ja vuosirahasäännössä olevia m atkarahoja on tällä aika
kaudella m yönnetty  apurahoja ulkom aan-m atkoja varten  seuraaville henkilöille:

Tehdystä hakem uksesta K eisarillinen Senaatti 21 päivänä Tam m ikuuta 
1904 myönsi V iipurin ruotsalaisen ty ttökoulun  laulun o p e tta ja ta re lle  neiti E llen 
R elanderille 2 000 m arkan suuruisen m atkarahan kasvatusopillisten m usiikki
opintojen harjo ittam ista varten  ulkom ailla yhden vuoden aikana.

Toukokuun 25 päivänä 1904 myönsi K eisarillinen Senaatti Sortavalan 
lyseon lehtorille, filosofianlisensiaatti K aarlo Sanfrid Laurilalle 1 000 m arkkaa 
englanninkielen opinnolta varten.

H einäkuun 13 päivänä 1904 myönsi K eisarillinen S enaatti Y lihallituksen 
esityksestä piirustuksen opettajille H elsingin suomalaisessa reaalilyseossa B erndt 
Lagerstam ille, N ikolainkaupungin suomalaisessa reaalilyseossa A lfred W ilhelm  
Stenforsille ja  saman kaupungin yksityisessä suomalaisessa ty ttökoulussa H ilja 
Tolvaselle, kullekin 400 m arkan suuruisen m atka-apurahan osanottoa varten 
E lokuulla 1904 p idettyyn  piirustuksenopettajain  kongressiin  B ernin kaupungissa.

K irjelm ässä M aaliskuun 29 päivältä 1905 Y lihallitus m ainitsem illaan 
syillä esitti, e ttä  y leisistä varoista m yönnettäisiin  4 000 m arkan suuruinen 
m ääräraha, jaettavaksi m atkarahoina maan oppikoulujen ja  kansakoulujen opet
ta jille  ja o p e tta ja ta r ille  osanottoa varten E lokuun kuluessa 1905 Köpenham i- 
nassa pidettävään yleiseen pohjoismaiseen koulukokoukseen.

A siata H uhtikuun  18 päivänä 1905 esiteltäessä K eisarillinen Senaatti ei 
n äh n y t syytä olevan tähän Y lihallituksen esitykseen suostua.

N iistä uusista oppikirjoista, jo tka Y lihallitus tehdystä  hakem uksesta 
koulujärjestyksen 80 $:n nojalla on puheenalaisena ajanjaksona hyväksynyt 
alkeisoppilaitoksissa käytettäviksi, jä ttäen  kuitenkin niiden käytän töön  o tta 
misen riippuvaksi asianom aisten opettajain  hakem uksesta ja  Y lihallituksen 
hark innasta  kussakin eri tapauksessa, m ainittakoon, aineittain  ryhm itettyinä, 
seuraavat. ;>R aam atun historian oppikirja», to im ittanu t L auri Ingm an; kaksi 
kirkkohistorian oppikirjaa, laajem pi aijo ttu  lyseoita ja  lyhem pi ty ttökouluja 
varten, molem mat kum m allakin kotim aisella kielellä, to im ittaneet V. T. R osen
qvist ja  J . Gummerus. — »Kokoelma suom alaista runoutta», to im ittanu t
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A. V. Forsm an. — »Uppgifter för öfversättn ing från svenska till finska för 
läroverkens högre klasser» ja  »O rdförteckning till uppgifter för öfversättn ing 
från svenska till finska», to im ittanut J . F . Oilmen; »Kort öfversikt a f  svenska 
språkets g ram m atik  för finska bottenskolor och fruntimmersskolor* ja  »Svensk 
ordlista för finska skolor» to im ittanu t R alf Saxén ; »Lyhennetty ruotsin k ieli
oppi suomalaisia kouluja varten», to im ittanu t A. J . Siegberg; »R uot
sinkielen käännösharjoituksia, sovitettu ja Y. Vaseniuksen alkeiskurssiin», 
to im ittanu t N. F. Spolander. — »Latinankielen muoto-oppi», to im ittanu t W . 
Lindblad. — »Ranskan kielen oppikirja» ja »Lärobok i franska», to im ittanu t 
A. E. Rosendahl. — »Venäjänkielen alkeiskurssi» ja  »Elem entarkurs i ryska 
språket», to im ittanu t E lizabeth  Stenius; »Rysk läsebok jäm te rysk-svensk 
ordbok för elem entarläroverkens fem högre klasser», »K ortfattad rysk gram 
matik» sekä »Venäläinen kielioppi» ja  »Venäläinen lukukirja», to im ittanu t 
K. F. N. Åström. — »Gamla Tidens H istoria, läro och läsebok för skolans 
högre klasser» (aijottu lyseoissa, ty ttökouluissa ja  yhteiskouluissa käytettäväksi), 
to im ittanu t V. K. E. AVichmann. — »Fysiikan oppikirja I», to im ittanu t I. A. 
Rosenqvist; »Algebrallisia harjoitusprobleem ia», to im ittanu t J . E. Sargren; 
»Epäorgaaninen kemia, oppikoulujen tarpeeksi», to im ittanu t J . K ahilus; »Ke
m ian alkeet oppikoulujen tarpeeksi», to im ittanu t O. E. AVänttinen. — »Läro
bok i botanik», to im ittanu t A llan Calonius; »Kasvioppi sem inaareja ja  ty ttö 
kouluja varten», to im ittanu t Ludvig  K iljander; »Skolzoologi I, II», ruotsinnos 
A. J . Melan vastaavasta suom alaisesta teoksesta.

Ylihallituksen henkilökunnassa on täm än ajanjakson kuluessa tapah tunu t 
seuraavia m uutoksia :

S ittenkuin  ylitirehtöörin-apulaiselle m ainitussa Y lihallituksessa A n
ders W ilhelm  Flom anille K esäkuun 19 päivänä 1902 oli m yönnetty  virka- 
ero, luettuna saman vuoden Syyskuun 1 päivästä, suvaitsi K eisarillinen 
M ajesteetti Tam m ikuun 8 päivänä 1903 (26 päivänä Jou lukuu ta  1902) siten 
avoimeksi joutuneeseen ylitirehtöörin-apulaisen virkaan armossa n im ittää alkeis
opistojen y litarkastajan  samassa Ylihallituksessa, filosofiantohtori V e rn e r  Niko
lai Taw aststjernan.

Täten avonaiseksi joutuneeseen historiallisten tieteidenylitarkasta jan  virkaan 
nim itettiin  arm ollisella avoimella kirjeellä H elm ikuun 26 (13) päivänä 1903 
samojen tieteiden y liopettaja suomalaisesa normaalilyseossa, Keisarillisen Alek- 
sanderin-Y liopiston dosentti, filosofiantohtori A rttu ri H eikki Snellman, jonka 
K eisarillinen Senaatti H elm ikuun 3 päivänä 1903 oli m äärännyt sanottua v ir
kaa hoitamaan.
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T ehdystä alam aisesta anom uksesta katsoi K eisarillinen S enaatti Syys
kuun 20 päivänä 1902 hyväksi antaa K oulutoim en Y lihallituksen n e u v o te le 
valle jäsenelle, valtioneuvos C. Gr. E stlanderille eron sanotusta toimesta. V ir
kaa ei sittem m in ole täytetty .

Sen jälkeen kun kielten y litarkastaja, filosofiantohtori H eikki Paasonen 
Kesäkuussa vuonna 1904 oli n im ite tty  vakinaiseksi professoriksi A leksanderin- 
Y liopistoon, m ääräsi K eisarillinen S enaatti H einäkuun 20 päivänä Y lihallituk
sen esityksestä professori Paasosen 1 päivään L okakuuta sam ana vuonna hoi
tam aan avointa y litarkastajanvirkaa Y lihallituksessa. H änen jälkeensä on 
K eisarillinen M ajesteetti avoimella kirjeellä M arraskuun 1 (Lokakuun 19) päi
vänä 1904 armossa n im ittän y t ja  m äärännyt sanottuun y litarkastajanvirkaan  
Porin  suomalaisen klassillisen lyseon lehtorin, filosofiantohtori E rik  Johan  
Tammelinin.

K uten  jo edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on m ainittu, ju laistiin  
armollisessa julistuksessa E lokuun 8 päivältä  1901 säädökset venäjänkielen 
tarkastuksen asettam isesta uudelle kannalle. S ittenkuin Y lihallitus K eisarilli
sen Senaatin käskystä oli teh n y t ehdotuksen puheenalaisten tarkasta jain  joh
tosäännöksi, vahvistettiin  se lopullisesti Lokakuun 7 päivänä 1902 m ainittujen 
tarkastajain  noudatettavaksi, koetteeksi kolm en vuoden aikana, lukien 1 päi
västä Syyskuuta 1902.

S ittenkuin nuorem pi venäjänkielen opetuksen tarkasta ja  hovineuvos 
Iwan Helm erich Sillberg oli m äärätty  vanhem m aksi sihteeriksi K enraalikuver- 
nöörin-kansliaan, n im itti K eisarillinen S enaatti M arraskuun 5 päivänä 1903 
toiseksi nuorem m aksi tarkastajaksi venäjänkielen opetusta varten  Viipurin 
katedraalikirkon pastorin. teologiankandidaatti ja  kolleegisihteeri V iktor 
Petrovitscli Krochinin.

Istunnossaan Syyskuun 9 päivänä 1902 otti Y lihallitus käsiteltäväksi 
kysym yksen pöytäkirjan pidosta sekä m uista sen yhteydessä olevista asioista 
ja päätettiin:

e ttä  Y lihallituksen kokouksista laaditaan varsinainen pöytäkirja, johon 
otetaan päätökset sekä tarpeen m ukaan perustelu ita ynnä lausuntoja, ja  joka 
aikanansa asianm ukaisesti Y lihallituksen istunnossa tarkaste taan;

e ttä  asiat k irjo itetaan  esityslistaan ja  pöytäkirjaan suomen- ta i ruotsin
kielellä aina sitä m yöten kum paisella näistä kielistä Y lihallitukseen jä te tty  
asiakirja on k irjo ite ttu  ta i voimassa olevan kieliasetuksen m ukaan olisi ollut 
k irjo itettava;

e ttä  virkojen avoimeksi julistam isessa käy te tään  sitä k ieltä, jo ta  puheen
alaisen viran  hoitam isessa pääasiallisesti on käy tettävä ; ja

että  Y lihallituksen virallisena kielenä m uuten on suomi, ellei erityisissä 
tapauksissa toisin päätetä.
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Täm än yhteydessä päätettiin , e ttä  Y lihallituksen virallisena suom enkieli
senä nim enä on täs tä  lähin oleva K oulutoim en Ylihallitus.

Y lihallituksen virallisen kielen järjestäm isen johdosta pyysi Y lihallituk
sen sihteeri alkeiskouluasioita varten, kolleegiasessori Carl E rik  Svibergson 
16 päivänä Syyskuuta 1902, koska suom enkieltä asiasta K esäkuun 19 päivänä 
1902 annetun armollisen asetuksen m ukaan oli käy tettävä useim m issa Y lihal
lituksen toim ituskirjoissa ja  hän ei ollut velvollinen laatim aan toim ituskirjoja 
suom enkielellä eikä om annut siihen tarv ittavaa suom enkielen taitoa, e ttä  Y li
hallitus hankkisi tarpeellisen m äärärahan apulaisen palkkaam iseksi alkeiskoulu- 
osastolta suomeksi annettavien toim ituskirjain  laatim ista varten, jollei Y lihalli
tus, to im ituskieltä koskeviin m uutettu ih in  m ääräyksiin nähden, katsoisi syytä 
olevan tehdä esitystä hänen asettam isestaan lakkautuspalkalle. Täm än joh
dosta Y lihallitus kirjeessä Syyskuun 16 päivältä  1902 m ainitsem illaan perus
teilla  esitti, e ttä  sanotun kuun alusta lukien asetettaisiin 1 200 m arkan suu
ruinen m ääräraha Y lihallituksen käytettäväksi asessori Svibergsonin to im ite t
tavien suom enkielisten kirjoitusten laatim ista varten.

Asiata 21 päivänä L okakuuta 1902 esiteltäessä K eisarillinen Senaatti, 
koska asessori Svibergson ylläm ainitun armollisen asetuksen m ukaan oli vel
vollinen kirjoittam aan suom enkielisiä toim ituskirjoja, hylkäsi Y lihallituksen 
esityksen m äärärahasta Svibergsonin to im itettavien  suom enkielisten kirjoitusten 
laatim ista varten, m utta, katsoen Svibergsonin hyödylliseen toim intaan Yli
hallituksessa, kuitenkin  oikeutti Y lihallituksen, kun sen työ t ja asiain ta rko i
tuksenm ukainen käsitte ly  niin vaatii, siihen käyttäm ään jonkun m äärän tarve- 
rahoistaan.

K irjelm ässä M aaliskuun 8 päivältä  1901 lähetti Koulutoim en Y lihallitus 
Keisarilliseen Senaattiin  vahvistettavaksi ehdotuksen Ylihallituksen työjärjes
tykseksi, m utta  siihen nähden että Y lihallitukseen, sen jälkeen kun m ainittu  
ehdotus oli tehty , oli n im itetty  uusi ylitirehtööri ja  useam pia ylitarkastajia, 
katsoi K eisarillinen Senaatti Syyskuun 11 päivänä 1902 tarpeelliseksi, e ttä  
ehdotus vielä jä tettä isiin  Y lihallituksen harkittavaksi, ennenkuin se lopullisesti 
vahvistetaan. K un Y lihallitus sittem m in oli tarkastanu t tä tä  ehdotusta, esitti 
se kirjelm ässä M arraskuun 28 päivältä 1902 että  m ainittu, Y lihallituksen osaksi 
korjaam a uusi ehdotus työjärjestykseksi armossa vahvistettaisiin, e ttä  seuraa- 
van vuoden alusta Y lihallituksen vuosirahasääntöön otettaisiin  kanslistinvirka 
1800 m arkan palkkiolla, e ttä  täm ä virka saataisiin antaa m yöskin naishakijalle, 
sekä e ttä  kam reerinapulaisen palkkio sam asta ajasta lukien korotettaisiin  1 800 
m arkaksi. Täm ä Y lihallituksen ehdotus ei saavuttanut arm ollista hyväksym istä.

Täm än johdosta ja  koska Y lihallituksen ehdottam a uusi työjärjestys 
oli teh ty  sillä edellytyksellä, e ttä  Y lihallitukseen saataisiin asettaa erityinen 
kanslistinvirka, K eisarillinen Senaatti 13 päivänä L okakuuta 1903 käski Y li
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hallitusta  tekem ään ja  Keisarilliseen S enaattiin  lähettäm ään  uuden ehdotuksen 
työjärjestykseksi, o ttam alla huomioon että erityisesti palkattua kanslistia ei 
tu le Y lihallitukseen asetettavaksi.

A nnetun käskyn noudattam iseksi Y lihallitus Tam m ikuun 5 päivänä 1904 
vahvistam ista varten  Keisarilliseen Senaattiin  lähetti uuden ehdotuksen työ 
järjestykseksi. K eisarillinen Senaatti Tam m ikuun 18 päivänä 1905 katsoi 
oikeaksi hyväksyä ja  noudatettavaksi vahvistaa pääasiallisesti edelläm ainitun 
ehdotuksen m ukaisesti laad itun  työjärjestyksen Y lihallitusta ja  sen virkam ie
histöä varten.

Y lihallituksen käy te ttäv inä  olevissa m äärärahoissa on tänä ajanjaksona 
tap ah tu n u t seuraavia m uutoksia.

Y lihallituksen esityksestä Keisarillinen Senaaatti Jou lukuun  16 päivänä 
1902 m ääräsi Y lihallituksen käy ttövarat korotettav iksi 3 0(X) m arkasta 5 000 
m arkkaan, lukien 1903 vuoden alusta, jo ta vastoin K eisarillinen Senaatti Tou
kokuun 22 päivänä 1903 ei n ähny t olevan syytä suostua Y lihallituksen esityk
seen, e ttä  Y lihallituksen kam reerikonttoorin tarpeisiin  tä tä  ennen m yönnet
tyjen m äärärahojen lisäksi vielä m yönnettäisiin  sadan m arkan suuruinen kuu
kautinen apuraha vakinaisen lisäapulaisen palkkaam iseksi.

Tehdystä esityksestä katsoi K eisarillinen Senaatti M aliskuun 1 päivänä 
1904 hyväksi suostua siihen, e ttä  K oulutoim en Y lihallituksen vuosirahasään- 
töön otettu  m ääräraha m atkakustannuksia varten  toistaiseksi korotetaan 7 000 
m arkasta 11000 m arkkaan sekä puhtaaksikirjoitus-m ääräraha 4000  m arkasta 
5 500 m arkkaan, jonka ohessa Y lihallituksen m äärärahaan po lttopu ita  ja 
valaistusta varten  m yönnettiin  300 m arkan vuotuinen lisäys, kaikki vuoden 
1904 alusta liikien.

S itäpaitsi on K eisarillinen Senaatti Y lihallituksen tarpeisiin  eri kertoina 
m yöntänyt tilapäisiä m äärärahoja, nim ittäin:

Joulukuun 16 päivänä 1902 toim ituskirjain  suom entam isesta sekä pöytä- 
k irjain  laatim isesta vuoden neljän  viimeisen kuukauden aikana johtuneiden 
kustannusten  suorittam iseksi 800 m arkkaa; Tam m ikuun 21 päivänä 1903 lisä
ykseksi 1902 vuoden arviom äärärahaan pu ita  ja  valaistusta varten  100 m ark
kaa; Tam m ikuun 20 päivänä 1904 edellisen vuoden m äärärahoissa syntyneiden 
vajausten täyttäm iseksi: tarveralioiksi 1400 m arkkaa, po lttopuita ja  valaistusta 
v a r te n ’ 150 m arkkaa, m atkakustannuksia varten 1800 m arkkaa; M aaliskuun 1 
päivänä 1904 kolm en kirjoituskoneen ostam ista varten  1800 m arkkaa sekä 
lisäystä m atkakustannusten m äärärahaan edellisen vuoden vajauksen täy ttäm i
seksi 1 559 m arkkaa 2 penniä; M arraskuun 30 päivänä 1904 sihteerin v iran
sijaisen palkkaam ista varten  valtiopäiväin ajaksi kuukau tta  kohti 373 
m arkkaa 27 penniä; Jou lukuun  21 päivänä 1904 lisäykseksi tarverahojen m äärä
rahaan samaa vuotta  varten  1 500 markkaa,
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M ainitsem illaan syillä Y lihallitus kirjelm ässä 28 päivältä  L okakuuta
1904 esitti, e ttä  Y lihallitukselle K esäkuun 1 päivästä 1906 eteenpäin valm is
te tta isiin  huoneusto suom alaisen norm aalilyseon silloisessa talossa. S ittenkuin  
Y leisten rakennusten  Y lihallitus oli Keisarilliseen Senaattiin  to im ittanu t asiasta 
vaaditun  lausunnon, p iirustukset ja  23 959 m arkkaan päättyvän  kustannusarvion, 
ja  K oulutoim en Y lihallitus oli saanut tilaisuuden lausua täs tä  ehdotuksesta 
m ielipiteensä, näki K eisarillinen Senaatti Toukokuun 30 päivänä 1905 hyväksi 
m äärätä, e ttä  Y lihallitukselle on K esäkuun 1 päiväksi 1906 valm istettava 
virkahuoneusto suomalaisen norm aalilyseon silloisessa talossa, sekä käski 
Y leisten  rakennusten Y lihallituksen tee ttää  m ainitussa talossa teh täv ä t m uun- 
nostyöt sitä  varten  laad ittu jen  pohjapiirrosten ja  kustannusarvion m ukai
sesti sekä asetti tähän  tarkoitukseen käy tettäväksi kaikkiaan 23 959 m ark
kaa. S ittem m in toim itetussa tarkastuksessa tarpeellisiksi havaittu ja  erinäisiä 
korjaustöitä varten m yönsi Keisarillinen S enaatti Syyskuun 6 päivänä 1905 
Y lihallituksen esityksestä 2 040 m arkan ylim ääräisen m äärärahan.

Y lihallituksen esityksestä K eisarillinen S enaatti H uhtikuun 12 päivänä
1905 näki hyväksi sallia Y lihallituksen kalenterivuoden 1906 alusta ottaa 
palvelukseensa toisen vahtim estarin  sekä tälle paitse asuntoa suorittaa palkkaa 
600 m arkkaa ja palkkiota niinikään 600 m arkkaa vuodessa.

Voimassaolevien säädösten m äärääm iä, Y lihallituksen valvonnan alaisten 
oppilaitosten tarhastiiksia on kuluvan kolm ivuotiskauden aikana toim eenpantu 
seuraavasti: Lukuvuonna 1902—1903 on tarkaste ttu  Lappeenrannan. K otkan 
ruotsalainen ja  L ahden yhteiskoulu, Tam pereen ja  N ikolainkaupungin oppi
laitokset, Svenska privata läroverket för flickor, Uusi Yhteiskoulu. Nya 
svenska samskolan sekä L äroverket för gossar och flickor nim iset oppilaitokset 
Helsingissä, M ikkelin klassillinen lyseo, Kaiun an yhteislyseo. Jy v äs
kylän ja  Joensuun koulut, V iipurin ruotsalainen valm istava koulu, H äm een
linnan suom alainen ja  ruotsalainen ty ttökou lu  sekä ruotsalainen yhteiskoulu, 
Oulun oppilaitokset, H einolan alkeiskoulu sekä T urun rrotsalainen reaalilyseo, 
suom alainen ty ttökou lu  ja  H eurlin in  koulu. L ukuvuonna 1903—1904 tarkas
te ttiin : H angon ja Tam m isaaren oppikoulut, Sortavalan ty ttökoulu, useim m at 
T urun  oppilaitokset, M aarianham inan reaalioppilaitos jatkoluokkineen, Ham inan 
suom alainen ja ruotsalainen yhteiskoulu, H elsingin suom alainen tyttökoulu, 
K otkan  molem mat yhteiskoulut, Kemin yhteiskoulu. Tornion alkeiskoulu, Ou
lun suomalainen yhteiskoulu (sekä kieliopetusfca kaupungin  muissa oppilaitok
sissa), K okkolan alkeiskoulu ja  molem mat yhteiskoulut, Iisalm en reaali- ja 
porvarikoulu, K uopion ruotsalainen reaalilyseo poikia ja  ty ttö jä  varten sekä
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suomalainen yhteiskoulu, Porvoon oppilaitokset, Joensuun lyseo ja  tyttökoulu, 
Nurm eksen yhteiskoulu, Sortavalan reaalilyseo, Käkisalm en porvarikoulu, 
N ikolainkaupungin suom alainen tyttökoulu, (jonka ohessa tarkaste ttiin  m atem a
tiikan opetusta saman kaupungin m uissa kouluissa sekä Tam pereen ja  H äm een
linnan oppilaitoksissa), P orin  oppilaitokset, K ajaanin porvarikoulu sekä K otkan 
ruotsalainen yhteiskoulu. Lukuvuonna 1904—1905 tarkaste ttiin : M aarianham i
nan reaaliopisto ja  jatko luokat, Salon yhteiskoulu, U udenkaupungin ja  R au 
m an yhteislyseot, Loviisan, Joensuun ja  Sortavalan oppilaitokset (sekä 
m atem atiikan opetus V iipurin kouluissa), Lahden yhteiskoulu, Svenska 
p rivata  läroverket för flickor Helsingissä, Kouvolan yhteiskoulu, Heinolan 
alkeiskoulu, K em in yhteiskoulu, Tornion ja R aahen alkeiskoulut, Jyväskylän  
oppilaitokset, K ajaanin porvarikoulu, Savonlinnan oppilaitokset, K uopion lyseo 
ja  ty ttökou lu  (sitäpaitsi tarkaste ttiin  kieliopetusta kum m assakin yhteiskoulussa), 
Iisalm en reaali- ja  porvarikoulu, H elsingin ruotsalainen reaalilyseo, H äm een
linnan oppilaitokset, L apuan ja  P ietarsaaren yhteiskoulut, P orin  oppilaitokset, 
Lappeenrannan yhteiskoulu sekä Käkisalm en reaali- ja  porvarikoulu. — Sitä 
paitsi on voim istelunopetusta puheenalaisina lukuvuosina tarkaste ttu  erinäisissä 
oppilaitoksissa.

S ittenkuin  uusi venäjänkielen opetuksen ta rkastusta  koskeva ohjesääntö 
edellä kerro ttuun  tapaan oli vahvistettu  noudatettavaksi, on m ainitun kielen 
tarkastus itsekunakin  lukuvuonna tapah tunu t useim m issa kouluissa.



II. Erinäiset valtion oppilaitokset ja niiden opettajisto.

Helsinki.

Suomalainen normaalilyseo. Avoimeen historiallisten  tieteiden yliopetta- 
janv irkaan  K eisarillinen Senaatti M arraskuun 26 päivänä 1902 n im itti ja  m ää
räsi H elsingin suomalaisen reaalilyseon lehtorin, filosofiantohtori A rttu ri H eikki 
Snellmanin, joka jo varem m in oli m äärä tty  hoitam aan saman viran sijaisuutta 
H elm ikuusta 1902 H uhtikuun  1 päivään 1903. Y liopettaja Snellm anin H elm i
kuun 26 päivänä 1903 tapahtuneen n im ityksen  jälkeen y lita rkastajaksi K oulu
toim en Y lihallitukseen m äärättiin  T urun suom alaisen klassillisen lyseon his
torian, m aantiedon ja suomenkielen lehtori, filosofiantohtori K n u t A ugust Svan
ljung  hoitam aan puheenalaista virkaa, kunnes K eisarillinen Senaatti H elm i
kuun 11 päivänä 1904 siihen n im itti H elsingin ruotsalaisen reaalilyseon leh
torin, filosofiantohtorin K u rt R einhold Melanderin.

S ittenkuin  K eisarillinen M ajesteetti 26 päivänä H einäkuuta 1903 oli 
jä ttän y t K eisarillisen Senaatin toim eksi o ttaa norm aalilyseoitten vuosiraha
sääntöihin vuotuisen palkan venäjänkielen yliopettajille, käski K eisarillinen 
Senaatti kirjelm ässä M arraskuun 2 päivältä 1903 Y lihallitusta ju listam aan 
venäjänkielen y liopetta janv irat norm aalilyseoissa haettaviksi; jonka johdosta 
Y lihallitus M arraskuun 10 päivänä 1903 m ääräsi filosofianmaisteri P ie ta ri Toi
kan hoitam aan sanotun viran  sijaisuutta suomalaisessa norm aalilyseossa, kun
nes siihen hakem uksen nojalla viransijainen m äärättäisiin. Sittem m in K eisa
rillinen S enaatti Tam m ikuun 21 päivänä 1904 m ääräsi puheenalaisen oppilai
toksen venäjänkielen kolleegan Yolm ari K annisen hoitam aan usein m ain ittua 
virkaa seuraavan Syyskuun 1 päivään, H uhtikuun 13 päivänä 1904 teki Y li
hallitus ehdotuksensa v iran  täyttäm iseksi vakinaisesti, m u tta  kun asia ei vielä 
ollut: saanut lopullista ratkaisua, m ääräsi Y lihallitus Syyskuun 10 päivänä 1904 
kolleega K annisen edelleen hoitam aan virkaa, kunnes se ennäte ttä isiin  vaki
naisesti täy ttää. . . . . . .

Avoimeen latinan- ja  ruotsinkielen kolleegan virkaan, jo ta  edelleen oli 
väliaikaisesti ho itanu t filosofianm aisteri F redrik  M agnus Colerus, Keisarillinen 
S enaatti Tam m ikuun 18, päivänä 1905 niijoittji ja  siirsi Mikkelin, suom alaisen

K erto m u s a lkeisopp ila itoksis ta  Suomessa. 10
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klassillisen lyseon kolleegan Samuel H agelinin, m ääräten  hänelle opetusvel
vollisuuden m yöskin suomenkielessä, lukien 1 päivästä Toukokuuta 1905.

A voinna olevaa uskonnon y liopettajanvirkaa hoiti edelleen H elsingin 
suom alaisen reaalilyseon uskonnonopettaja, filosofianmaisteri M atti Pesonen, 
kunnes K eisarillinen Senaatti M aaliskuun 1 päivänä 1905 v irkaan n im itti ja 
m ääräsi teologiankandidaatin  Paavo E m il Snellmanin.

H elm ikuun 8 päivänä 1904 kuoli luonnonhistorian ja  m aantiedon leh
tori, filosofianmaisteri A ukusti Ju h an a  Mela. Täten avoimeksi jo u tu n u tta  leh- 
to rinvirkaa m äärättiin  hoitam aan Toukokuun 1 päivään 1905 filosofiankandi- 
daa tti A n tti Johannes Silfvenius. V akinaiseksi m ain ittuun  v irkaan 1 päivästä 
T oukokuuta 1905 n im itettiin  H uhtikuun  18 päivänä 1905 Sortavalan suom a
laisen reaalilyseon luonnonhistorian ja  m aantiedon lehtori, filosofiantohtori 
K arl E m il Stenroos.

O ppilaitoksen vuosi vuodelta kasvaneen oppilasm äärän tähden on rin- 
nakkaisosastojen lukua sam assa m äärässä täy ty n y t lisätä. H einäkuun 16 päi
vänä 1902 m yönsi K eisarillinen Senaatti rinnakkaisosastojen ylläpitäm iseksi 
kolm ella alim m alla luokalla lukuvuoden 1902—1903 aikana 15 040 m arkkaa; 
E lokuun 11 päivänä 1903 m yönnettiin  neljää alin ta luokkaa varten  samaan 
tarkoitukseen lukuvuodeksi 1903—1904 20 620 m arkkaa ja  H einäkuun 20 päi
vänä 1904 v iittä  alin ta luokkaa varten lukuvuodeksi 1904—1905 25 920 m arkkaa.

Sen johdosta e ttä  oppilaitoksen kouluneuvosto oli ilm oittanut, e ttä  ly 
seon käy tettävänä oleva talo  luokkahuoneiden kokoon ja  ilm anvaihtoon nähden 
ei täy ttän y t kohtuullisim piakaan hygienisiä vaatim uksia ja  e ttä  lyseon samassa 
talossa oleva voim istelusali ei m yöskään ollu t tarkoitukseensa sovelias, sekä 
sen vuoksi py y tän y t Y lihallitusta ryhtym ään sellaisiin toimiin, e ttä  puheen
alaiselle oppilaitokselle niin  p ian  kuin  suinkin rakennettaisiin  uusi ajan- ja 
tarkoituksenm ukainen koulutalo, tek i Y lihallitus alamaisessa kirjelm ässä 17 
p äivältä  H einäkuuta 1901 muun m uassa ehdotuksen uuden koulutalon rakenta
m isesta puheenalaiselle norm aalilyseolle. S ittenkuin  u u tta  koulutaloa varten 
oli valtiolaitoksen varaksi han k ittu  to n tit n:rot 4 ja  6 R atakadun  varrelta 
sekä Y leisten rakennusten Y lihallituksessa, Senaatista annetun m ääräyksen 
m ukaisesti, oli yksissä neuvoin K oulutoim en Y lihallituksen ja  suomalaisen 
norm aalilyseon reh to rin  kanssa laad ittu  p iirustukset ja  450000 m arkkaan päät
tyvä kustannusarvio m ainitu ille tonteille  rakennettavaa u u tta  koulutaloa var
ten, suvaitsi K eisarillinen M ajesteetti A rm ollisella käskykirjeellä 10 päivältä  
M arraskuuta 1903 sallia Suomen yleisistä varoista käy te ttäväksi täh än  tarkoi
tukseen 465000 m arkkaa. T ehdystä esityksestä K eisarillinen S enaatti 15 päi
vänä H elm ikuuta 1905 suostui siihen, e ttä  uusi koulutalo saadaan sisustaa 
sillä tavoin, e ttä  rakennus sisältää 16 luokkahuonetta, sekä osotti R akennus- 
ylihallituksen käy tettäväksi sen lisäksi, m itä ennen oli m yönnetty, 11 019 mar-
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kan lisäm äärärahan. R akennus valm istui sitten  kesällä 1905, joten oppilaitos 
Syyskuun 1 päivänä sam ana vuonna pääsi alo ttam aan työ tänsä tilavassa ja  
ajanm ukaisessa koulutalossa.

U uteen koulutaloon hankittav ia tarve- ja  huonekaluja varten  myönsi 
K eisarillinen S enaatti K esäkuun 28 päivänä 1905 korkeintaan 15 000 m arkan 
ylim ääräisen raham äärän.

Erinäisiä ylim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty  seuraavasti: sekalais
ten menojen m äärärahan vahvistam iseksi Jou lukuun  6 päivänä 1902 150 m ark
kaa sekä M arraskuun 17 päivänä 1903 231 m arkkaa 70 penniä edelliseen vuosi
kertom ukseen liite tyn  kirjo ituksen painokustannuksiin; huone- ja  opetuskalus- 
ton  hankkim ista varten  E lokuun 11 päivänä 1903 1290 m arkkaa sekä H einä
kuun 13 päivänä 1904 50 uuden oppilaspulpetin hankkim iseksi ja  20 vanhem 
m an pulpetin  korjaam iseksi yhteensä 1 240 m arkkaa.

R ehtorin to in ta  on edelleen hoitanut y liopettaja Adolf Y. Streng. V ara
rehtoriksi m ääräsi Y lihallitus Lokakuun 28 päivänä 1902 yliopettajan , profes
sori E rn st Jakob  W aldem ar Bonsdorffin.

. O pettajakandidaattien  luku on eri lukuvuosina ollut seuraava: 1902— 
1903, syyslukukaudella 28, kevätlukukaudella 31; 1903—1904, syyslukukaudella 
36, kevätlukukaudella 36; 1904—1905, syyslukukaudella 27, kevätlukukaudella 30.

. K äytö llisiä kokeita suoritettiin  samaan aikaan eri vuosina 17, 33, 62.
O ppilaita on ollut eri lukuvuosina: 272, 326, 376.
Kouluneuvosto: K am reeri A. Boehm  (puheenjohtaja), professorit E . N. 

Setälä (vuoteen 1903), J . J . Karvonen, E. A spelin (puheenjohtaja kam reeri 
Boehm in kuolem an jälkeen) ja  tohtori M. Ayräpää.

Ruotsalainen normaalilyseo. Avoimeen lau lunopettajanvirkaan v a ltu u te t
tiin  v irkavahvistuskirjalla H elm ikuun 4 päivänä 1903 H elsingin ruotsalaisen 
reaalilyseon lau lunopettaja K nu t A larik  Uggla, N iinikään avoimeen latinan- 
ja ruotsinkielen kolleeganvirkaan n im itettiin  H uhtikuun 7 päivänä 1903 Oulun 
ruotsalaisen reaalilyseon latinan- ja  suom enkielen v irkaatekevä lehtori, filoso
fianm aisteri K arl Alfons Sevonius, sekä venäjänkielen kolleeganvirkaan H uh
tikuun  23 päivänä 1903 N ikolainkaupungin ruotsalaisen klassillisen lyseon 
saman aineen kolleega, filosofianmaisteri V iktor R obert Zilliacus, joka sittem 
m in m äärättiin  hoitam aan m yöskin venäjänkielen yliopettajanviran  sijaisuutta. 
Avoimeen suomenkielen kolleeganvirkaan n im itettiin  L okakuun 6 päivänä 
1903 Oulun ruotsalaisen reaalilyseon sam an aineen kolleega Juho  F redrik  Ollilien.

M atem atiikan ja  luonnontieteiden yliopettaja, opiston vararehtori Edvard  
Ju liu s  M ollberg kuoli M aaliskuun 8 päivänä 1905. T äten  avoimeksi jou tu 
n u tta  v irkaa on hoitanut lyseon m atem atiikan ja  fysiikan lehtori, filosofian
toh tori Georg Borenius.
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Rinnakkaisluokkia varten m yönnettiin  K esäkuun 10 päivänä 1903 I  luo
kalle lukuvuodeksi 1903—1904 4 800 m arkkaa ja H einäkuun 13 päivänä 1904 
I  ja I I  luokalle lukuvuodeksi 1904 — 1905 9 880 m arkan m ääräraha.

Y lim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty : K esäkuun 10 päivänä 1903 
760 m arkkaa 30 uuden pulpetin  hankkim iseksi sekä vanhojen siistim iseksi; 
samaa tarko itusta  ynnä m uuta kalustoa varten  m yönnettiin  13 päivänä H einä

. kuu ta  1904 1199 m arkkaa ja 12 päivänä H einäkuuta 1905 1 733 markkaa.
R ehtorin to in ta  on edelleen ho itanu t y liopettaja Vilhelm  Teodor R osen

qvist. V ararehtoriksi m ääräsi Y lihallitus M aaliskuun 22 päivänä 1905 yliopet
tajan  H jalm ar Appelqvistin.

O pettajakandidaattien  luku on eri lukuvuosina o llut seuraava: 1902—1903, 
syyslukukaudella 17, kevätlukukaudella 20; 1903-1904 , syyslukukaudella 17, 
kevätlukukaudella 15; 1904—1905, syyslukukaudella 14, kevätlukukaudella 10.

K äytöllisiä kokeita suoritettiin  sam aan aikaan eri vuosina: 23, 25, 9.
O ppilasten lukum äärä on tänä aikana o llut: 171, 203, 230.
Kouluneuvosto: Professori F . V. Gustafsson (puheenjohtajana), översti 

K. A ntell, professorit A. O. F reuden thal (vuoteen. 1903), W. Sucksdorff ja vapaa
herra R. A. W rede (vuoteen 1903) sekä toh to ri O. Heikel (vuodesta 1903).

Suomalainen reaalilyseo. Avonaiseen h istorian  ja m aantiedon lehtorinvir- 
kaan n im itettiin  H einäkuun 22 päivänä 1904 Savonlinnan reaalilyseon samojen 
aineiden lehtori, ftlosofianlisensiaatti K aarle Ju h an a  Jaakko  Forsm an. P iirustuksen 
ja  kaunokirjo ituksen opettajaksi v a ltu u te ttiin  M aaliskuun 30 päivänä 1904 ta i
teilija B ernd t Lagerstam , jonka Y lihallitus jo 29 päivänä Syyskuuta 1903 oli 
m äärännyt toistaiseksi ja  kunnes v irka vakinaisesti täy tetään  samaa to in ta  
hoitam aan.

R innakkaisosastot oppilaitoksen v iittä  alin ta luokkaa varten ovat edel
leen olleet toim innassa ja  on niiden ylläpitäm iseksi itsekunkin  puheenaolevan 
lukuvuoden ajaksi m yönnetty  23 960 m arkkaa, jo ta  paitse lukuvuodeksi 1904 — 
1905 vahtim estarille suotiin 250 m arkan lisäpalkkio.

Oppilaitoksen ahdas ja  tarko itu staan  vastaam aton piham aa on kuluneena 
ajanjaksona saanut hyvin tarpeellisen laajennuksen. O ppilaitoksen rehtorin 
tekem ästä ehdotuksesta Y lihallitus Tam m ikuun- 13 päivänä 1904 K eisarilli
selle Senaatille esitti, e ttä  lyseotalon vieressä oleva vapaaherratar Em elie P a i
m enin talo  ja  to n tti ostettaisiin lyseon tarpeeksi sekä e ttä  sanottuun tarko i
tukseen yleisistä varoista m yönnettäisiin  korkeintaan 170 000 m arkkaan nou
seva raham äärä. Tähän esitykseen suvaitsi H änen K eisarillinen M ajesteettinsa 
3 päivänä M aaliskuuta 1904 antaa suostumuksensa. Täm än johdosta Y lihalli
tus kirjeessä Toukokuun 31 päivältä 1904 puheenalaisen oppilaitoksen rehtorin  
esityksestä K eisarilliselle Senaatille ehdotti, e ttä  m ain ittu  talo  luovutettaisiin  
lyseolle heti, kun se oli valtion haltuun  joutunut, sekä että',siinä suoritettaisiin
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tarpeelliset korjaustyöt; e ttä  reaalilyseon talonm iehen ja  läm m ittäjän  palkkio- 
korotettaisiin 1 300 m arkasta 1 500 m arkkaan ; e ttä  m ääräraha polttopuihin  ja 
valaistukseen korotettaisiin  600 m arkalla ja  m ääräraha sekalaisiin m enoihin 
3 ‘200 m arkasta 3 500 m arkkaan; sekä että  lyseon läm m ittäjälle ja  talonm ie
helle, jolla tähän  saakka ei ole o llut vapaita huoneita, annettaisiin  asunnoksi 
ne huoneet, jo tk a  olivat olleet äsken ostetun talon talonm iehen asuntona.

Täm än johdosta Yleisten rakennusten Y lihallitus ehdotettu ja m uunnos- 
ja  taso itustö itä varten  laati p iirustukset ja  2 600 m arkkaan päättyvän  kustan 
nusarvion.

K eisarillinen S enaatti 4 päivänä Lokakuuta 1904 näki hyväksi Y lihalli
tuksen edelläolevaan esitykseen suostua, m äärärahan korotuksiin  nähden siten, 
e ttä  lyseon talonm iehen ja läm m ittäjän  palkkio, apulaisen palkkaam iseksi niinä 
kuukausina kuin  se on tarpeen, korotetaan 200 markalla, m ääräraha sekalaisia 
m enoja varten  300 m arkalla sekä m ääräraha po lttopu ita  ja  valaistusta varten 
600 markalla, kaikki lukien vuoden 1905 alusta.

Paitsi edelläm ainittuja m äärärahain lisäyksiä Keisarillinen Senaatti H el
m ikuun 26 päivänä 1903 korotti kreikkalais-venäläisen uskonnonopetuksen 
kustantam iseksi säädetyn m äärärahan 280 m arkasta 420 m arkaksi, lukien 1 
päivästä L okakuuta 1902.

R ehtorin to in ta on edelleen ho itanu t lehtori Kaarlo F redrik  Kerppola.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 474, 471, 493.
Kouluneuvosto: Professori W. Ruin (puheenjohtajana), lääketieteentohtori 

Th. Löfström  (vuoteen 1903), valtioneuvos F. I. P alm ro th  (kuolem aansa saakka),, 
to im itta ja  V. Löfgren (vuoteen 1903), insinööri W. V. Forsm an, professori 
T. L aitinen  ja  porm estari L. C ajander (molemmat vuodesta 1.903),

Ruotsalainen reaalilyseo. Avoimeen m aantiedon, luonnonhistorian ja  his
torian kolleeganvirkaan valtuu tettiin  Jou lukuun  6 päivänä 1902 filosofianlisen- 
siaatti Johan  Greorg R obert Boldt. A voinna olevaan m atem atiikan ja fysiikan 
lehtorinvirkaan valtuu tettiin  Joulukuun 22 päivänä 1902 Joensuun suomalaisen 
klassillisen lyseon samojen aineitten lehtori, filosofiantohtori O tto W ilhelm  
Neovius. R uotsin- ja saksankielen kolleeganvirkaan n im itettiin  toukokuun 
29 päivänä 1903 Keisarillisen A leksanderin-Y liopiston dosentti, filosofiantoh
to ri Torsten E v ert K arsten. Avoimeen historian  ja m aantiedon lehtorinvirkaan, 
lukien 1 päivästä M aaliskuuta 1905, n im itettiin  Joulukuun 14 päivänä 1904 
T urun suom alaisen reaalilyseon lehtori, filosofianlisensiaatti Oskar Adolf F o rs
ström, joka K eisarillisen Senaatin m ääräyksen m ukaan E lokuun 10 päivältä- 
1904 oli väliaikaisesti ho itanu t virkaa. Opiston uskonnonopettajan toimeen 
valtuu tettiin  Lokakuun 17 päivänä 1904 teologiankandidaatti Paavo Em il 
Snellman, vaan kun hän sittem m in M aaliskuun 1 päivänä 1905 n im itettiin  
y liopettajaksi suomalaiseen norm aalilyseoon, m äärättiin  Toukokuun 10 päivänä
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1905 tehdystä  hakem uksesta Oulun ruotsalaisen reaalilyseon uskonnon ja  ruo t
sinkielen lehtori Georg Adolf W acnerberg lukuvuoden 1905—1906 alusta 
toistaiseksi puheenalaista v irkaa hoitam aan.

T ehdystä hakem uksesta näki K eisarillinen Senaatti hyväksi m yöntää 
saksan- ja  ranskankielen lehtorille  K arl Em il H àrdh’ille eron virasta, lukien 
Syyskuun 1 päivästä 1905.

T ehdystä esityksestä K eisarillinen Senaatti Helm ikuun 10 päivänä 1903 
suostui siihen, e ttä  filosofianmaisteri K arl D avid Hugo Nicklin, jo k a  siihen 
asti oli samassa lyseossa palvellu t lik i 10 vuotta, osaksi v irkaatekevänä leh
torina ja  kolleegana sekä sittem m in tuntiopettajana, toistaiseksi, luettuna luku
vuoden 1903 — 1904 alusta, saadaan asettaa apulaiskolleegaksi historian, m aantie
don ja  ruotsinkielen opetusta varten  rinnakkaisosastolla 25 tunn in  opetusvel
vollisuudella viikossa ja  4 000 m arkan vuotuisella palkkiolla.

R innakkaisosastot ovat koulussa olleet toim innassa tänä  ajanjaksona 
kaikilla viidellä alim m alla luokalla. Niiden ylläpitäm iseksi m yönsi K eisarilli
nen S enaatti lukuvuodeksi 1902—1903 23 880 m arkkaa, seuraavaksi lukuvuo
deksi 24 380 m arkkaa sekä lukuvuotta 1904—1905 varten  24 720 m arkan m ää
rärahan.

L isäm äärärahoja m yönsi Keisarillinen Senaatti Tam m ikuun 22 päivänä 
1903 vuoden 1902 m äärärahaan sekalaisia menoja varten  900 m arkkaa sekä 
polttopuihin ja  valaistukseen 1 600 m arkkaa. 30 uuden pulpetin  hankkim ista 
varten  m yönnettiin  10 päivänä H einäkuuta 1903 600 markkaa. S itäpaitsi on 
Y lihallitus om asta vuosirahasääntöön oppilaitosten satunnaisia tarpe ita  varten  
pannusta m äärärahastaan m yöntänyt 150 m arkkaa huonekalujen korjaamiseksi.

R ehtorin to in ta  on tänä  kolm ivuotisjaksona hoitanut kolleega Arvid 
F erd inand  Lilius.

O ppilaita on ollut eri vuosina: 444, 455, 414.
Kouluneuvosto: Professori W . P ipp ing  (puheenjohtajana vuoteen 1903), 

pankintirehtööri K. B ergbom  ja  kapteeni A. W . L agerborg (molemmat vuoteen 
1903) filosofianm aisterit E. N ordström  (puheenjohtajana vuodesta 1903) ja  M. A. 
"YVaenerberg sekä apteekkari K. A. A sehan ja  dosentti M. Oker-Blom (molem
m at vuodesta 1903).

Suomalainen tyttökoulu. K oulun vakinaisessa opettajistossa ei tänä  aikana 
ole tap ah tu n u t m itään muutoksia.

O ppilasluku tässä koulussa on vuosien kuluessa kasvanut siinä määrässä, 
e ttä  lukuvuodesta 1902—1903 alkaen siinä on ollut täydelliset rinnakkaisosas- 
to t kaikilla viidellä luokalla sekä sen lisäksi m uutam alla luokalla toisinaan 
vielä toinenkin rinnakkaisosasto. Toukokuun 29 päivänä 1902, jolloin K eisaril
linen Senaatti salli rinnakkaisosaston perustamisen myöskin koulun V:nnelle luo
kalle. m yönnettiin  rinnakkaisosastojen ylläpitäm iseksi oppilaitoksen kaikilla
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luokilla lukuvuonna 1902—1903 yhteensä 28 370 m arkkaa. Sam aan tarkoitukseen 
m yönnettiin  Toukokuun 26 päivänä 1903 seuraavaksi lukuvuodeksi 23 340 m arkkaa 
sekä samoin K esäkuun 11 päivänä 1904 lukuvuodeksi 1904—1905 23 110 m ark
kaa. K eisarillinen S enaatti sen ohessa 27 päivänä K esäkuuta 1904 salli, 
e ttä  koulun I  luokalle m ainituksi lukuvuodeksi saatiin perustaa kaksi rinnak- 
kaisosastoa, m ääräten toisen rinnakkaisluokan kustantam iseksi 5 220 m arkkaa, 
sekä sitäpaitsi kahden luokkahuoneen vuokraa, läm m ittäm istä ja  siivoam ista 
varten  sanotun lukuvuoden aikana haikkiaan 2 200 m arkkaa, eli siis yhteensä 
7 420 m arkkaa.

Myöskin ty ttökou lun  toiselle valm istavalle luokalle täy ty i lukuvuodeksi 
1903—1904 järjestää  rinnakkaisosasto, jo ta  varten  Syyskuun 1 päivänä 1903 
m yönnettiin kaikkiaan 6 660 m arkkaa,

K oulun oppilasm äärän tun tuvasta  kasvam isesta on aiheutunut erityisiä 
koulun ta lo u tta  ja  huoneustoa koskevia toim enpiteitä.

Kirjelm ässä Joulukuun 15 päivältä 1903 Y lihallitus esitti, e ttä  meno- 
sääntöön otettaisiin  H elsingin suom alaisen ty ttökou lun  tarpeeksi 400 m arkan 
vuotuinen m ääräraha talonm iehen sekä samoin 400 m arkan m ääräraha toisen 
siivoojattaren palkkaam iseksi; e ttä  vahtim estarin  ja  läm m ittäjän  asuinhuoneet 
m ainitulle koululle luovutetussa valtiolaitoksen om istamassa talosssa seuraa- 
van kesäluvan aikana yhdistettä isiin  ja  m uutettaisiin  opetussaleiksi; että, kou
lun vahtim estarille vapaiden huoneiden ja  polttopuiden sijasta m yönnettäisiin  
vuokrarahoiksi 800 m arkkaa vuosittain; e ttä  nykyisen siivoojattaren asunto 
sanotussa koulutalossa tarpeelliseksi katsottu jen  m uutosten jälkeen luovutet
taisiin asunnoksi koulun läm m ittäjälle; sekä e ttä  koulun kahdelle siivoojatta- 
relle osoitettaisiin vuokrarahoja 400 m arkkaa vuodessa kummallekin.

S ittenkuin  Yleisten rakennusten Y lihallitus oli tehny t n ä itä  ehdotettu ja 
m uutostöitä varten  piirustukset ja  2 700 m arkkaan päättyvän  kustannusarvion, 
K eisarillinen Senaatti 15 päivänä M aaliskuuta 1904 näki hyväksi puheenaole
viin Y lihallituksen esityksiin suostua sekä sam alla käski Y leisten rakennusten 
Y lihallitusta seuraavan kesän aikana to im ittam aan  kysym yksenalaiset m uutos
työt, oikeuttaen käyttäm ään n iih in  enintään 2 700 m arkkaa. Talonm iehen ja  
toisen siivoojattaren palkkaam iseksi m yönnety t raham äärät luettiin  Syyskuun 
1 päivästä 1904, sekä vuokrarahat koulun vahtim estarille ja toiselle, jo virassa 
olevalle siivoojattarelle K esäkuun 1 päivästä 1904.

E delläm ainittu jen  menoerien lisäksi on vielä m yönnetty  seuraavia y li
m ääräisiä m äärärahoja: Tam m ikuun 22 päivänä 1903 kreikkalais-katoolisen, 
uskonnonopetuksen kustantam iseksi lukuvuonna 1902—1903 280 m arkkaa tois
taiseksi ja  n iin  kauaksi ku in  tarve on olemassa entisen tä tä  tarko itu sta  var
ten  m yönnetyn m äärärahan lisäksi; H elm ikuun 24 päivänä 1903 koulun seka
laisten menojen m äärärahassa syntyneen vajauksen täy ttäm iseksi 266 m arkkaa.
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75 pennia; M arraskuun 17 päivänä 1903 2 000 m arkan suuruinen lisäys vuoden 
1903 m äärärahaan polttopuita ja  valaistusta varten  sekä sen lisäksi 200 m ark
kaa toisen valm istavan luokan rinnakkaisosaston läm m ityksen ja  valaistuksen 
kustantam iseksi; K esäkuun 11 päivänä 1904 880 m arkkaa 40 uuden pulpetin  
hankkim ista varten  sekä Syyskuun 9 päivänä 1904 415 m arkkaa kahden kir- 
jastokaap in  hankkimiseksi.

Y lihallituksen H elm ikuun 23 päivänä 1904 tekem än esityksen m ukai
sesti K eisarillinen Senaatti M aaliskuun 22 päivänä 1904 oikeutti Y lihallituksen 
koulun jo h ta ja ta re n  esityksestä m äärääm ään jonkun oppilaitoksessa palvelevan 
opettajan tah i o p e tta ja ta re n  jo h ta ja ta re n  vastuulla hoitam aan koulun talous
toim ia niin kauvaksi aikaa kuin  puheenalaisen oppilaitoksen kaikille varsinai
sille luokille järjeste ty t rinnakkaisosastot edelleen olisivat olemassa, ja  asetti 
K eisarillinen S enaatti sanottua tarko itusta  varten Y lihallituksen käytettäväksi 
500 m arkan suuruisen vuotuisen m äärärahan, lukien vuoden 1904 alusta. Jo h 
ta ja ta re n  esityksestä Y lihallitus sitten  K esäkuun 29 päivänä 1904 antoi m ää
räyksen kolleega Gustaf O. I. H allstenille edelläm ainittua to in ta  hoitam aan. Kun 
kolleega H allsten  tehdystä  hakem uksesta sai eron täs tä  toimesta, m ääräsi Y li
hallitus Syyskuun 19 päivänä 1905 kolleega Yrjö A rvid W ilhelm  L indsted tin  
toistaiseksi hoitam aan puheenalaista tointa.

Tyttökoulun  yhteydessä toim ivan jatko-opiston oppikurssi ja  vuosiraha- 
sääntö on säädetyssä järjestyksessä erittä in  ku tak in  lukuvuotta varten  vahvis
tettu . Lukuvuodeksi 1902—1903 vahvisti K eisarillinen S enaatti täm än m ää
rärahan  23 200 m arkaksi sekä lukuvuosiksi 1903—1904 ja  1904—1905 23 520 
m arkaksi kum panakin vuonna, jonka lisäksi K eisarillinen Senaatti myöhem m in 
myönsi vielä 2 700 m arkkaa rinnakkaisopetuksen järjestäm iseksi jatko-opiston
1 ja  I I  luokalle.

Seuraavia ylim ääräisiä m enoeriä on laitokselle puheenalaisina vuosina 
m yönnetty. Sen vajauksen täyttäm iseksi, joka oli sy n ty n y t kalenterivuodelta 
1902 sen johdosta, e ttä  jatko-opiston  tun tiopetta jille  Keisarillisen Senaatin 
päätöksen m ukaan Toukokuun 5 päivältä  1901, ku ten  edellisessä kolm ivuotis- 
kertom uksessa on m ainittu , oli m yönnetty  palkkionkorotus, m yönsi K eisarilli
nen S enaatti H elm ikuun 3 päivänä 1903 3 132 m arkan 22 pennin  suuruisen 
m äärärahan. Opetusvälineiden ostam ista varten  m yönsi K eisarillinen S enaatti 
Toukokuun 5 päivänä 1903 570 m arkkaa sekä M aaliskuun 20 päivänä 1904
2 391 m arkkaa 10 penniä sen vajauksen täyttäm iseksi, joka vuonna 1903 oli 
ilm aantunut laitoksen ylläpitäm iseksi m ain ittuna aikana m äärätyissä varoissa.

L aitoksen johdossa tapah tu i lukuvuoden 1904—1905 päättyessä m uutok
sia. Y lihallitukselle lähetetyssä kirjoituksessa oli n im ittäin  entinen yliopiston 
leh to ri B ernhard  F redrik  Godenhjelm  om asta ja  vaim onsa Id a  Godenhjelmin 
puolesta anonut, e ttä  hän  ja  hänen vaim onsa jo m ainitun lukuvuoden lo p u ttu a
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vapautettaisiin  Keisarillisen Senaatin, kirjeessä 4 päivältä M aaliskuuta 1886. 
heille antam ista toim ista olla: leh tori G odenhjelm  puheenjohtajana ja lehtorin- 
rouva Godenhjelm  jäsenenä puheenalaisen jatko-opiston pedagoogisessa johto
kunnassa. S ittenkuin  Y lihallitus täm än johdosta  oli keho ttanu t m ainittua 
jo h to k u n taa  tekem ään ehdotuksensa puheenalaisten toim ien jälleen täy ttäm i
seksi, näki K eisarillinen Senaatti K esäkuun 15 päivänä 1905 hyväksi suostua 
leh to ri ja  lehtorinrouva G-odenhjelmin anomukseen sekä m äärätä Y lihallituksen 
■ehdotuksen m ukaisesti H elsingin suomalaisen ty ttökoulun  joh ta ja ttaren  O ttilia 
S tenbäckin  lukuvuoden 1905—1906 alusta toistaiseksi jatko-opiston jo h ta ja ta 
reksi ja  sen johtokunnan puheenjohtajaksi sekä ty ttökou lun  kolleegan G ustaf 
Onni Im m anuel H allstenin ja  jatko-opiston o p e tta ja ta re n  Johanna O ttilia 
A ndersinin sam asta ajasta alkaen toistaiseksi: H allstenin  ensimmäiseksi jäse
neksi johtokuntaan ja jatko-opiston joh tajattaren  apulaiseksi sekä Andersinin 
toiseksi jäseneksi m ainittuun johtokuntaan, minkä ohessa K eisarillinen Senaatti 
opettajatar Andersinille, K eisarillisen Senaatin kirjelm än m ukaan 4 päivältä 
M aaliskuuta 1886, tästä  toim esta tu levaan 800 m arkan vuotuiseen palkkioon 
myönsi ‘200 m arkan lisäyksen, m aksettavaksi lukuvuoden 1905—1906 alusta 
toistaiseksi.

Oppilaita on jatko-opistossa eri vuosina ollut: 104, 124, 163, jo ista  
opettajatartu tk innon  suoritettuaan erosi eri vuosina: 27. 23, 18. K äytöllisiä 
o p e tta ja n ä y te itä  on suoritettu  samaan aikaan: 18. 17, 27.

T yttökoulun oppilasm äärä on ollu t sam aan aikaan: 412 , 473, 473.
Kouluneuvosto: P rofessorit O. D onner (vuoteen 1903, puheenjohtaja) ja 

E . A. Hom én (vuoteen 1903), tohtori K. A. Rönnholm  (vuodesta 1903), rouvat
S. R ein (vuoteen 1903), A. A lm berg, J . D anielson ja  H. K rohn (vuodesta 1903).

Ruotsalainen tyttökoulu. Saksankielen opettajatar A nna C atharina Blom 
qvist sai om asta pyynnöstään eron virastaan L okakuun 14 päivänä 1904 sekä 
2  400 m arkan vuotuisen elinkautiseläkkeen, lukien seuraavan M arraskuun 1 
päivästä. V iransijaisuutta hoitam aan on m äärätty  neiti Agnes A lina Palm gren. 
P iirustuksen  opettajattareksi valtuu tettiin  Joulukuun 31 päivänä 1904 neiti 
H anna Charlotte M aria Cederholm.

T änä kolm ivuotiskautena on koulussa edelleenkin ollut täydelliset rin- 
nakkaisosastot. N iiden ylläpitäm iseksi m yönnettiin lukuvuodeksi 1902—1903 
21 700 m arkkaa ja  kum paakin seuraavaa lukuvuotta varten  21 640 markkaa.

Lisäm äärärahoja eri tarpeisiin  on m yönnetty  seuraavasti: koulun m ää
rärahassa pu ita  ja valoa varten odotettavissa olevan vajauksen täyttäm iseksi 
m yönsi K eisarillinen S enaatti E lokuun 19 päivänä 1903 2 600 m arkkaa ja  H el
m ikuun 8 päivänä 1904 sam aan tarkoitukseen 651 m arkkaa 5 penniä sekä sen 
ohessa 758 m arkan 73 pennin lisäyksen m äärärahaan harjo itustunte ja ja  käy-

K erto m u s a lkeisoppila itohsista  Suom essa. 11
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töllisiä kokeita varten. K aasuvalaistusta varten  n. s. A uer-lam puilla m yönettiin 
Tam m ikuun 20 päivänä 1904 226 m arkkaa 30 penniä.

T ehdystä esityksestä K eisarillinen S enaatti H elm ikuun IB päivänä 1905 
m yöntyi siihen, e ttä  Y lihallitus oikeutetaan joh ta ja ttaren  esityksestä m äärää
m ään sopiva henkilö joh ta ja ttaren  vastuulla auttam aan hän tä  ty ttökoulun  ja  
jatko-opiston kansliatöissä, niin kauvan kuin  rinnakkaisluokat ovat olemassa 
ty ttökou lun  kaikilla vakinaisilla luokilla; jo ta tarko itusta  varten  m yönnettiin  
vuotuinen 500 m arkan m ääräraha, m aksettavaksi toistaiseksi vuoden 1905 alusta.

K ouluun liittyvän  jatko-opiston johdossa ei puheenaolevana ajanjaksona 
ole m uutoksia tapahtunut. O ppikurssit ja  m äärärahat laitosta varten  ovat 
vuositta in  vahv iste tu t ja  nousivat ne itsekunakin  puheenalaisena lukuvuonna 
21 325 m arkkaan.

T untiopettajille  m yönnettyjen palkkionkorotusten takia syntyneen vajauk
sen täy ttäm iseksi myönsi K eisarillinen Senaatti M aaliskuun 24 päivänä 1903 
3 165 m arkan 75 pennin suuruisen m äärärahan.

Jatko-opiston  oppilasm äärä on eri vuosina ollut: 82, 93, 86. O pettajatar- 
tu tk innon  suoritettuaan erosi näistä eri vuosina: 7, 11, 17. K äytöllisiä opet- 
ta janäy tte itä  suoritettiin  sam ana aikana: 6, 16, 9.

T yttökoulun  oppilasm äärä on ollut eri vuosina : 399, 404, 418.
Kouluneuvosto: Salaneuvos A. von Collan (puheenjohtaja), rouvat H. 

E stlander, A. E delfelt ja  H. W asastjerna (molemmat viim eksim ainitut vuoteen 
1903) sekä professori A. G-. W allensköld.

TJusi suomalainen tyttökoulu. S ittenkuin  arm ollinen m ääräys uuden viisi- 
luokkaisen suomenkielisen ty ttökou lun  perustam isesta H elsingin kaupunkiin  
lukuvuoden 1905—1906 alusta edelläkerrottuun tapaan  oli annettu  ja  meno- 
sääntö sitä varten vahvistettu , ryh ty i Y lihallitus Keisarillisen Senaatin  Tam m i
kuun 18 päivänä 1905 antam an käskyn johdosta niihin lähem piin toim enpitei
siin, joihin m ain ittu  armollinen asetus antoi aihetta.

Paikkaan  nähden katsoi Y lihallitus, e ttä  koulu sopivimmin olisi sijoi
te ttav a  kaupungin koilliseen osaan, ei ku itenkaan P itkänsillan  toiselle puo
lelle. H uoneusto koululle vuokrattiin  sitten  talossa N:o 3 R itarikadun var
rella 2 500 m arkan vuotuisesta vuokrasta. S ittenkuin  opettajattaren  virka, 
johon kuuluu velvollisuus toistaiseksi hoitaa koulun johtajattaren to in ta , oli 
ju lis te ttu  haettavaksi, Y lihallitus Toukokuun 17 päivänä 1905 m ääräsi Salon 
suom alaisen yhteiskoulun joh tajattaren , filosofiankandidaatti Johanna AVilhel- 
m ina Aspin, lukuvuoden 1905—1906 alusta toistaiseksi ja kunnes siitä toisin 
m äärätään, joh ta ja ttaren  toim en ohessa hoitam aan opettajattaren  virkaan kuu
luvaa opetusvelvollisuutta hänen oman valintansa mukaan.



Porvoo.

Ruotsalainen klassillinen lyseo. V astaperustettuun venäjänkielen lehtorin- 
virkaan n im itettiin  Tam m ikuun 18 päivänä 1905 lyseon saman aineen kolleega. 
filosofianmaisteri W alte r Gustaf K ranck, joka jo edellisen Syyskuun 1 päivästä 
oli m äärätty  sijaisena sam aa virkaa hoitam aan.

K un puheenalainen oppilaitos kuuluu  niiden klassillisten lyseoiden jouk
koon, joiden yliluokille on peruste ttu  yksityinen reaaliosasto, on, kuten edellä 
siv. 19 jo on kerrottu , niiden I I I  ja  IV  luokan oppilaiden, jo tka  sellaista ha
luavat, edelleenkin sallittu  vaih taa latina saksankieleen ja  piirustukseen.

B eh torin to in ta  on edelleen ho itanu t lehtori K arl Axel Bergholm.
Oppilaita on o llut eri vuosina: 134, 121, 113.
Kouluneuvosto: V arakonsuli G. L. Söderström  (puheenjohtaja), tehtailija  

R. W . Ekblom , kunnallisneuvos B. F. Hollm erus (vuoteen 1903), pankinjohtaja 
A. Gulin (vuodesta 1903), tohtori A. L indh  (vuoteen 1903) sekä rouvat N. L in 
sen ja  H. L indblad (viim em ainittu vuodesta 1903).

Loviisa.

Ruotsalainen alkeiskoulu. E ri m ääräysten nojalla on opettajatar Naim y 
M athilda Ham m arström  edelleenkin ho itanut avoinna olevaa m atem atiikan ja  
luonnonhistorian kolleeganvirkaa.

Seuraavia lisäm äärärahoja on näinä vuosina m yönnetty : Syyskuun 18 
päivänä 1903 280 m arkan lisäys kreikkalais-katoolisen uskonnonopettajan palk
kaamiseksi, lukien lukuvuoden 1903—1904 alusta toistaiseksi ; M aaliskuun 
8 päivänä 1905 pulpettien  ja  luokkapöytäm  sekä tuolien korjaam ista varten  
400 m arkkaa.

K eisarillisen Senaatin päätöksen m ukaan M aaliskuun 29 päivältä  1905 
vuokrattiin  koululle edelleen kolmen, m ahdollisesti kahden, vuoden ajaksi sen 
nykyinen  huoneusto, koro tettua 4 000* m arkan vuotuista vuokraa vastaan, lu 
kien Syyskuun 1 päivästä 1905.

B eh torin to in ta  on edelleen hoitanut kolleega K arl K onstantin  Nyström.
O ppilaita on ollut eri vuosina: 83, 79, 81.
Kouluneuvosto: K irkkoherra I. A. N ikander (puheenjohtaja), m aisteri V. 

E. Linderoos, kaupunginlääkäri H. E. Ekelund ja porm estari G. K. F. Kuhle- 
fe lt (vuoteen 1903).
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Tammisaari.

Ruotsalainen alkeiskoulu. E dellä on jo kerrottu , e ttä  täm än kolm ivuotis
kauden pää ttyessä Tam m isaaren ruotsalainen alkeiskoulu siinä muodossa lopetti 
vaikutuksensa ja siirty i kaupungille, joka o ikeutettiin  m uodostam aan ja  laa
jentam aan se viisiluokkaiseksi reaali- ja  porvarikouluksi.

M itään m uutoksia opettajakunnassa ei tänä  ajanjaksona ole tapah tunu t, 
kunnes koulun vakinaiset kolleegat, ku ten  jo  niinikään on kerrottu , Syyskuun 
1 päivästä 1905 siirrettiin  lakkautuspalkalle.

P ienem piä raham ääriä pu ita  ja  valoa varten  on eri kertoina m yönnetty.
R eh torin to in ta  on kolleega K arl Malin edelleenkin hoitanut.
Oppilaita on ollut näinä vuosina: 51, 40, 40.
Kouluneuvosto: Sem inaarinjohtaja E. ~W. Sundvall (puheenjohtaja), leh

tori M. L inden ja porm estari B. Schaum an (kukin vuoteen 1903), kaupungin
lääkäri Höijer, raatim ies I. Taucher ja  lehtori K. E. Sonck (vuodesta 1903, 
puheenjohtaja).

T  urku.

Suomalainen klassillinen lyseo. R uotsinkielen kolleegan A nton A m andus 
K arstenin  nim ityksen jälkeen lehtoriksi paikkakunnan ruotsalaiseen reaalilyseoon, 
lukien Jou lukuun  1 päivästä 1904, m äärättiin  avonaista ruotsinkielen kolleegan- 
v irkaa hoitam aan filosofianm aisteri G ustaf A lbert K annas, joka M arraskuun 1 
päivänä 1905 n im itettiin  saman viran  vakinaiseksi haltijaksi. M aantiedon, 
luonnonhistorian ja  kaunokirjoituksen kolleeganvirkaa, jo k a  kolleega K las 
T horsten Gustaf R envallin  n im ityksen jälkeen lehtoriksi kaupungin  ruotsalai
seen reaalilyseoon M arraskuun 1 päivästä 1904 oli tu llu t avonaiseksi, m äärät
tiin  viim em ainitusta päivästä vuoden ajan eteenpäin hoitam aan filosofianmaisteri 
Lauri Teodor H elle. ’ V akinaiseksi v irkaan n im itettiin  M arraskuun 22 päivänä 
1904 Oulun suom alaisen klassillisen lysepn kolleega A n tti R ietrikk i Helaakoski, 
lukien 1 päivästä M arraskuuta 1905. Venäjänkielen lehtoriksi n im itettiin  
Tam m ikuun 18 päivänä 1905 saman aineen kolleega Oskar F red rik  Palm ros.

T ehdystä hakem uksesta K eisarillinen Senaatti H einäkuun 13 päivänä 
1904 myönsi m atem atiikan ja fysiikan lehtorille E dvard M aunulinille eron 
virasta, lukien 1 päivästä Syyskuuta 1904, sekä sam alla m ääräsi hänelle 4500 
m arkan suuruisen vuotuisen elinkautisen eläkkeen, lukien edelläm aini- 
tu sta  päivästä, Täten avonaiseksi joutuneeseen v irkaan nim itettiin  
M aaliskuun 29 päivänä 1905 H äm eenlinnan suomalaisen klassillisen
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lyseon rehtori, lehtori Johan  E ngelbert Sargren, lukien 1 päivästä Syyskuuta 
1905. Lyseon lau lunopettaja E rik  Em il E km an sai pyynnöstä eron Syyskuun 
1 päivästä 1905. H änen sijaansa v a ltu u te ttiin  L okakuun 16 päivänä 1905 
paikkakunnan suom alaisen reaalilyseon laulunopettaja Juho  Viljo Mikkola.

Y lihallituksen tekem ästä esityksestä Keisarillinen S enaatti Maaliskuun 
1 päivänä 1905 salli, e ttä  Turun suomalaisen klassillisen lyseon rakennukset 
yhdistetään m ainitun  kaupungin vesijohtoon, jossa tarkoituksessa Y leisten ra 
kennusten Y lihallituksen käytettäväksi asetettiin  4 382 m arkan ylim ääräinen 
m ääräraha. E ri tarpeisiin  on K eisarillinen S enaatti tänä  kolm ivuotiskautena 
m yöntänyt seuraavia m äärärahoja: Syyskuun 11 päivänä 1902 1 200 m arkan 
lisäm äärärahan lyseon koulukassaan siksi kalenterivuodeksi; M arraskuun 17 
päivänä 1903 349 m arkan 25 pennin m äärärahan kaasuvalaistustarpeiden hank
kimiseksi; Toukokuun 17 päivänä 1905 2 300 m arkkaa opiston fysikaalisen 
koneiston täydentäm istä varten. S itäpaitsi m yönnettiin  M aaliskuun 1 päivänä 
1905 venäjänkielen kolleeganviran sijaisuuden hoitam ista varten yhden vuoden 
aikana, H elm ikuun 1 päivästä 1905 samaan päivään 1906, 1 200 m arkan lisä
määräraha.

K oulun reh torina on edelleen ollut lehtori H enrik  Melander.
Oppilaita oli lukuvuonna 1902—1903 klassillisella ja  reaalilinjalla y h 

teensä 452, seuraavana lukuvuonna, josta alkaen reaalilinja erotettiin itsenäi
seksi oppilaitokseksi, klassillisessa lyseossa 225 ja  sitä seuraavana lukuvuonna 236.

Kouluneuvosto: Porm estari K. F . S. L ilius (puheenjohtaja), kaupungin
lääkäri A. R. Spoof ja  vankilantirehtööri. V. N ybergh (kukin vuoteen 1903), 
apteekkari A. K yrk lund  (vuoteen 1904), pankinjohtaja L. Gestrin (puheenjoh
taja) ja  toh tori J . K. Aarnio (molemmat vuodesta 1903) sekä kirjakauppias W . 
M ustelin (vuodesta 1904).

Ruotsalainen klassillinen lyseo. Tehdystä hakem uksesta K eisarillinen 
S enaatti 10 päivänä kesäkuuta 1904 myönsi suom enkielen kolleegalle, lehtori 
A ugust R einhold Pelanderille  eron virasta, lukien Syyskuun 1 päivästä 1904r 
sekä 3 500 m arkan suuruisen vuotuisen elinkautis-eläkkeen. Täten avoimeksi 
joutuneeseen kolleeganvirkaan, lukien 1 päivästä Syyskuuta 1905, n im ite ttiin  
Jou lukuun  7 päivänä 1904 filosofianmaisteri A lbin Sulho Valerius Rosengren,, 
joka jo  sitä ennen oli m äärätty  hoitam aan saman viran sijaisuutta.

T ehdystä hakem uksesta K eisarillinen S enaatti H einäkuun 13 päivänä 
1904 niin ikään myönsi kolleega K arl Johan  W ahlstroinille eron virasta, lukien 
1 päivästä Syyskuuta 1904, sekä vuotuisen 3 500 m arkan suuruisen elinkautiseläk- 
keen, lukien Syyskuun 1 päivästä 1904. T ähän virkaan, johon oli astu ttava  
Syyskuun 1 päivänä 1905, n im itettiin  M arraskuun 8 päivänä 1904 Jyväskylän  
suomalaisen ty ttökoulun  kolleega Uno B rynolf Roos, joka jo sitä ennen oli
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m äärä tty  Syyskuun 1 päivästä 1904 sam aan päivään 1905 viransijaisuutta 
hoitam aan.

Jou lukuun  7 päivänä 1904 n im itettiin  täm än lyseon venäjänkielen ko l
leega Uno Elias L indström  saman aineen lehtoriksi, lukien Tam m ikuun 1 p ä i
västä 1905.

Avonaista kreikan- ja  latinankielen lehtorinvirkaa on toistaiseksi hoi
tan u t kauppakoulunjohtaja K arl V erner Gabriel L indeqvist.

Jou lukuun  2 päivänä 1902 m yönnettiin  604 m arkkaa 16 penniä voimis- 
teluhuoneuston vuokraam ista varten puheenalaiselle lyseolle ja  paikkakunnan 
suom alaiselle ty ttökoulu lle kevätlukukaudeksi 1903. N iinikään m yönnettiin  
H elm ikuun 1 päivänä 1905 378 m arkkaa 92 penniä kevätlukukauden aikana 
venäjänkielen kolleeganviran sijaisuuden palkkaeduissa syntyneen vajauksen 
täyttäm iseksi.

R eh torin to in ta  on hoitanu t lehtori Jakob Em il Amnell, kunnes Keisarillinen 
Senaatti tehdystä  pyynnöstä  28 päivänä H uh tikuu ta  1904 vapau tti hänet tästä  
to im esta sekä m ääräsi saman lyseon lehtorin, filosofiantohtori K arl Ju liu s  H art
m anin opiston rehtoriksi.

O ppilaita on ollut eri vuosina: 212, 222, 221.
Kouluneuvosto: Hovioikeudenneuvos Hj. Serenius (puheenjohtaja), liovi- 

oikeudenasessori F . A. Kum iin, (molemmat vuoteen 1903), toh tori W. Stadius 
(puheenjohtaja vuodesta 1903). kunnallisneuvos G. A. Petrelius ja  varakonsuli 
A. Jacobsson.

Suomalainen reaalilyseo. E dellä on jo  kerrottu , e ttä  arm ollisen käskyn 
m ukaan Elokuun 13 päivältä 1903 Turun suomalaisen klassillisen lyseon reaali- 
osasto saman vuoden Syyskuun 1 päivästä alkaen oli m uutettava itsenäiseksi 
suom alaiseksi reaalilyseoksi. S ittenkuin  Y lihallitus. Keisarillisen Senaatin 
käskyn noudattam iseksi, k irjelm ällä E lokuun 31 päivältä  oli vaa tinu t opiston 
rehtorin  lausuntoa ja ehdotusta m uun m uassa vahvistetussa m enosäännössä 
olevien uusien virkojen hoitam isesta ja  täyttäm isestä, p ää tti Y lihallitus Tam m i
kuun  18 päivänä 1904 ju lis taa  haettaviksi 6 ’lehtoriii- ja  5 kolleeganvirkaa sekä 
laulun- ja  kaunokirjoituksen ynnä piirustuksen opettajanvirat, joihin kaikkiin 
oli astu ttava 1 päivänä S yyskuuta 1904 ja  jo tka sitten  täy te ttiin  seuraavasti. 
H istorian  ja suom enkielen lehtorinvirkaan K eisarillinen Senaatti H uh ti
kuun 28 päivänä n im itti ja  m ääräsi Sortavalan reaalilyseon samojen ainei
den lehtorin, filosofiantohtori Oskar Adolf Forsström in. K un lehtori 
F orsström  vielä sam ana vuonna, Jou lukuun  14 päivänä, s iirre ttiin  h istorian  ja 
m aantiedon lehtorinvirkaan H elsingin ruotsalaiseen reaalilyseoon, on virka 
o llu t sijaisten hoidettavana. Toukokuun 20 päivänä 1904 nim itettiin  
j a  m äärättiin  filosofianmaisteri Iva r W oldem ar W allenius venäjän
kielen lehtoriksi, sekä saman aineen kolleegaksi Sortavalansu om alaisen'reaali-
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lyseon venäjänkielen kolleega Juuso  P u tro . V iim em ainittu  kuitenkin jo 
M aaliskuun 22 päivänä 1905 nim itettiin  venäjänkielen lehtoriksi Jyväsky län  
suomalaiseen klassilliseen lyseoon. Laulunopettajanvirkaan valtuu tettiin  K esä
kuun 8 päivänä 1904 k an tto ri Juho  Viljo Mikkola. K esäkuun 10 päi
vänä K eisarillinen S enattti n im itti ja  m ääräsi K eisarillisen A leksanderin- 
Y liopiston zootom isen laitoksen asistentin, filosofiankan di daa tti Don A rtu r 
W ikström in luonnonhistorian ja  m aantiedon lehtoriksi; K uopion suoma
laisen klassillisen lyseon uskonnon, logiikan ja  ruotsinkielen lehto rin r 
teologiankandidaatti E inar F red rik  Napoleon Candolinin uskonnon ja  his
torian lukem isen lehtoriksi; Sortavalan suomalaisen reaalilyseon saksan- 
ja  ranskankielen lehtorin, filosofianlisensiaatti K aarle Sanfrid  Laurilan  yh tä
läiseen v irkaan tähän  lyseoon, sekä Oulun suomalaisen klassillisen lyseon 
m atem atiikan ja  fysiikan lehtorin, filosofiantohtori Iv a r A lfred Rosenqvistin 
m atem atiikan, fysiikan ja  kem ian lehtoriksi. H einäkuun 20 päivänä val
tu u te ttiin  T urun suomalaisen ty ttökou lun  piirustuksen ja  kaunokirjoituksen 
opettaja  E lias Mtiukka olemaan myöskin tässä koulussa piirustuksen ja 
kaunokirjoituksen opettajana. M atem atiikan ja  luonnonopin kolleegaksi 
K eisarillinen Senaatti n im itti ja  m ääräsi Elokuun 10 päivänä 1904 filo
sofianmaisteri K arl R obert Cederin; voim istelun kolleegaksi Porin  suoma
laisen klassillisen lyseon saman aineen kolleegan L auri Magnus B oijerin sekä 
suomen- ja  ruotsinkielen kolleegaksi sam an kaupungin suom alaisen klassillisen 
lyseon apulaiskolleegan F rans F redrik  Airolan. E nglanninkielen opettajanvir
kaan v altuu te ttiin  L okakuun 17 päivänä opetta ja tar E lla  T örngren, ruotsin- 
ja  saksankielen kolleegaksi n im itettiin  Lokakuun 19 päivänä filosofianmaisteri 
Johannes Mikael A lm ark sekä venäjänkielen kolleegaksi L okakuun 24 päivänä 
1905 filosofiankandidaatti E m il Edvard  Grönroos, joka viim eksim ainittu oikeutet
tiin  astum aan virkaan 1 päivänä H uhtikuu ta 1906.

O ppilaitoksen huoneustoon nähden pyysi Y lihallitus 14 päivänä H einä
kuu ta  1903, asianomaisen rehtorin  ehdotuksesta, arm ollista m ääräystä siihen, 
e ttä  T urun Teollisuuskoulun entinen huoneusto luovutettaisiin  suomalaisen 
klassillisen lyseon käytettäväksi. Päätöksessään 19 päivältä  seuraavaa E lo
kuu ta  K eisarillinen Senaatti näki hyväksi tähän ehdotukseen m yöntyä, vas
taiseksi kuitenkin  Teollisuushallituksen ehdottam illa rajoituksilla. K un kui
tenkin  n iin  hyvin Teollisuuskoulun huoneustossa kuin varsinaisessa lyseora- 
kennuksessakin oli paljon puutteellisuuksia, niin Y lihallitus puheenalaisten 
oppilaitosten opettajakuntien  ja kouluneuvoston asiasta antam an lausunnon 
nojalla ja  to im itettuaan paikalla tu tk im uksen 19 päivänä H uhtikuuta 1905 esitti 
Keisarilliselle Senaatille: että, jos reaalilyseon käy tettäväksi luovutettu  T urun  
Teollisuuskoulun entinen rakennus katsottaisiin  kelpaam attom aksi tähän  ta r
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koitukseen. tälle lyseolle, niin  pian kuin suinkin on m ahdollista, rakennettai
siin  uusi tarkoituksenm ukainen huoneusto ja  että  heti ryhdy ttä isiin  toim enpi
teisiin  sopivan ton tin  hankkim iseksi sitä varten sekä e ttä  varsinaisessa lyseo- 
rakennuksessa pantaisiin  toim een erinäisiä korjaustöitä.

Saatuaan näistä ehdotuksista lausunnon Y leisten rakennusten Y lihalli
tu k se lta  Keisarillinen S enaatti Syyskuun 6 päivänä 1905 m yönsi m ainitun 
Y lihallituksen käy tettäväksi varsinaisessa lyseorakennuksessa tarpeelliseksi 
havaittu jen  korjaustöiden teettäm iseksi 2 932 m arkkaa 10 penniä.

Seuraavia ylim ääräisiä m äärärahoja on koulun tarpeisiin m yönnetty : 
koulukaluston hankkim iseksi Syyskuun 2 päivänä 1903 2 321 m arkkaa; huono
j a  tarvekaluja varten  Toukokuun 17 päivänä 1905 1183 m arkkaa sekä uusien 
pulpettien  ostam iseksi 440 m arkkaa. H arm onion ostam iseksi m yönnettiin 
H elm ikuun 1 päivänä 1905 530 m arkkaa ja  Toukokuun 17 päivänä tarpeel
listen  kem iallisten opetusvälineiden hankkim iseksi 280 m arkkaa.

K oulun rehtorina on edelleenkin ollu t suomalaisen klassillisen lyseon reh
to ri H enrik  Melander.

Oppilaita oli lukuvuotena 1903— 1904: 249 ja  seuraavana lukuvuonna 274.
Kouluneuvosto: sama kuin suom alaisella klassillisella lyseolla.
Ruotsalainen reaalilyseo. Lokakuun 6 päivänä 1903 K eisarillinen Senaatti 

m yönsi luonnonhistorian ja  m aantiedon lehtorille, filosofiantohtori K arl Alfred 
Poppiukselle eron v irasta sekä 4 500 m arkan elinkautisen eläkkeen, lukien 
M arraskuun 1 päivästä 1903. S iten avoimeksi joutuneeseen lehtorinvirkaan, 
jo n k a  sijaisuutta lehtori Poppius tehdystä  esityksestä m äärättiin  hoitam aan 
vielä 1 päivään M arraskuuta 1904, nim itettiin  Tam m ikuun 12 päivänä 1904 
T urun  suom alaisen klassillisen lyseon kolleega, filosofiamnaisteri K las Thorsten 
G ustaf Renvall, jonka oli astu ttava v irkaan 1 päivänä M arraskuuta samana 
vuonna. N iinikään lyseon historian, m aantiedon ja  ruotsinkielen lehtori, filo
sofiantohtori Anders Leonard  Sundholm  pyynnöstä sai eron virastaan M arras
kuun 19 päivänä 1903 sekä 4 500 markan vuotuisen elinkautisen eläkkeen, 
lukien 1 päivästä Jou lukuu ta  1903. V irkaan n im itettiin  28 päivänä H uh ti
k u u ta  1904 Turun suom alaisen klassillisen lyseon kolleega, filosofianlisensiaatti 
A nton Am andus K arsten. Jou lukuun 21 päivänä 1904 nim itettiin  filosofian- 
m aisteri B ror W äinö M attias B äckm an venäjänkielen lehtoriksi, lukien Tam 
m ikuun 1 päivästä 1905.

E rinäisiä ylim ääräisiä m äärärahoja on koululle m yönnetty: Tam m ikuun 
.22 päivänä 1903 500 m arkan lisäys sekalaisten m enojen m äärärahaan vuodelle 
1902 sekä Helm ikuun 10 päivänä sam ana vuonna 2 395 m arkkaa 75 penniä 
vesijohdon laittam iseksi koulutaloon. S itäpaitsi m yönnettiin  M arraskuun 1 
päivänä 1905 vielä 350 m arkkaa opiston vuosirahasääntöön otetussa m äärä
rahassa sekalaisia menoja varten  vuonna 1904 syntyneen vajauksen täy ttäm i
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seksi sekä sam alla koro tettiin  1600 m arkkaan nouseva sekalaisten menojen 
m ääräraha 1 950 m arkkaan vuosittain, m aksettavaksi kalenterivuoden 1905 alusta.

K oulun rehtorina lehtori Poppiuksen  jälkeeen on toim inut lehtori, teolo- 
g iiankandidaatti K onrad F elix  Ahlman, jonka K eisarillinen S enaatti m ääräsi 
tähän  toimeen H elm ikuun 25 päivänä 1904.

V ararehtoriksi m ääräsi Y lihallitus H elm ikuun 11 päivänä 1905 lehtori 
A nton Am andus K arstenin.

Oppilaita oli 1902—1905: 165, 163, 181.
Kouluneuvosto: V ankilanlääkäri Gr. M. von Essen (vuoteen 1903, puheen

johtaja), kauppaneuvos F. von R ettig , teh tailija  N. Boman, kauppias E. N ylund 
ja  hovioikeudenneuvos G. M. Tenien (viim em ainittu vuoteen 1903).

Suomalainen tyttökoulu. Saksan- ja  ranskankielen o p e tta ja ta re lle  M aria 
Tarasow ille m yönnettiin  Syyskuun 27 päivänä 1904 hänen anomansa virkaero 
sekä m äärättiin  Lokakuun 7 päivänä neiti Tyyne M aria W uorinen toistaiseksi 
hoitam aan sanotun viran sijaisuutta.

Vuosi vuodelta k arttu n u t oppilasluku on vaa tinu t m yöskin rinnakkais- 
osastojen vuotuista lisääm istä. N iinpä perustettiin  Keisarillisen Senaatin  pää
töksen m ukaan 16 päivältä H einäkuuta 1902 rinnakkaisosasto koulun I  luo
kalle lukuvuodeksi 1902—1903 ja  m yönnettiin  sitä varten 4400 markkaa; K e
säkuun 27 päivänä 1903 sallittiin  rinnakkaisosaston perustam inen kahdelle 
alimmalle luokalle seuraavaksi lukuvuodeksi ja  m yönnettiin  siihen tarko ituk
seen 10880 m arkkaa, sekä lukuvuodeksi 1904—1905 kolm elle alim malle luo
kalle, jo ita varten K esäkuun 27 päivänä 1904 m yönnettiin  16 660 m arkkaa. 
S itäpaitsi m yönnettiin  Syyskuun 9 päivänä 1904 huoneuston vuokraksi rin
nakkaisluokkia varten yhden vuoden ajaksi 3 000 markkaa.

E rinäisiä m äärärahoja koulun tarpeisiin  on m yönnetty  seuraavasti: Jo u 
lukuun 2 päivänä 1902 tarpeellisen huoneuston hankkim iseksi oppilaitten voi
m isteluharjoituksia varten  kevätlukukaudella 1903 604 m arkkaa 16 penniä. 
P u lpe ttien  ja  tuolien hankkim ista varten  on eri kertoina m yönnetty  kaikkiaan 
4 528 m arkkaa sekä vuotuinen 100 m arkan ylim ääräinen m ääräraha vahtim es
tarille  Syyskuun 1 päivästä 1902 toistaiseksi eli kunnes koulu saa oman huo
neuston.

T ilavam m an ja  tarkoituksenm ukaisem m an huoneuston tarve on oppilas- 
luvun vuosi vuodelta karttuessa käyny t yhä tuntuvam m aksi. Siihen nähden 
Y lihallitus jo M aaliskuun 30 päivänä 1900 esitti, e ttä  koululle rakennettaisiin  
oma,sen tarpe ita  vastaava huoneusto. S ittenkuin tä tä  tarko itusta  varten  oli 
han k ittu  to n tti ja  Y leisten rakennusten Y lihallitus valm istanut täydelliset pii
rustukset ja  kustannusarvion, anoi Keisarillinen S enaatti alamaisessa k irje l
m ässä H elm ikuun 26 päivältä  1903 K eisarilliselta M ajesteetilta, e ttä  oman

K erto m u s a lkeisoppila itoksista  Suom essa. 12
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koulutalon rakentam ista varten  puheenalaiselle koululle saataisiin k äy ttää  enin
täin 210000 m arkkaa, Arm ollisella m ääräyksellä 31 päivältä  Jou lukuu ta  1903 
Keisarillinen M ajesteetti suvaitsi käskeä, e ttä  täm ä Senaatin esitys oli jä te t
tävä huomioon ottam atta.

K oska kuitenkin puheenalaiselle ty ttökoulu lle vuokrattu  huoneusto sekä 
koulussa to im itetun  tarkastuksen e ttä  oppilaitoksen joh ta ja ttaren  ja  koulu
neuvoston esittäm ien tosiasiain nojalla oli tarkoitukseensa sopimaton ja  tilan  
puolesta riittäm ätön  sekä osoittautunut oppilaille epäterveelliseksi, eikä sopi
vam paa huoneustoa ollut paikkakunnalla saatavissa, esitti Y lihallitus, k irje l
m ässä Toukokuun 25 päivältä 1904, Keisarilliselle Senaatille toistam iseen, e ttä  
m ainitulle koululle hankittaisiin  oma koulutalo. Keisarillisen Senaatin ala
m aisesta esityksestä K eisarillinen M ajesteetti sitten  21 päivänä H elm ikuuta
1905 suostui siihen, e ttä  Suomen yleisistä varoista saadaan vuosina 1905 ja
1906 k äy ttää  talon  rakentam ista varten  tä lle  oppilaitokselle 210000 markkaa. 
K un uuden koulutalon ton ttia lue sittem m in huom attiin  niin ahtaaksi, e ttä  
siitä ei riittä isi tarpeellista alaa oppilaitoksen piham aaksi, esitti Y lihallitus 
kouluneuvoston ehdotuksesta H uhtikuun 19 päivänä 1905 K eisarilliselle Senaa
tille, e ttä  valtiolaitos piham aan laajentam iseksi lunastaisi koulutalon viereisen 
tontin . Täm än johdosta K eisarillinen Senaatti Syyskuun 28 päivänä 1905 
m ääräsi, e ttä  m ain ittu  to n tti on puheenalaista tarkoitusta  varten  valtiolaitok- 
selle lunastettava 35 000 m arkan kauppasum m asta.

O ppilaita on ollut eri vuosina: 212, 239, 282.
Kouluneuvosto: Tuom iokapitulinnotaari J . A. M alm gren (puheenjohtaja), 

rau ta tien lääkäri K. G. K yrklund, rouvat A. Schoultz ja  I. Jahnsson  (viimemai
n ittu  vuoteen 1903) sekä hovioikeudennotaari O. A. W esterling (vuoteen 1903).

Ruotsalainen tyttökoulu. P yynnöstä  sai uskonnon ja  suomenkielen kol
leega H ulda Em ilia Roos L okakuun 24 päivänä 1902 eron virastaan, jonka 
ohessa hän varem m in tehdyn hakem uksen nojalla parantum attom an kivulloi- 
suuden tähden o ikeutettiin  nauttim aan 2 600 m arkan suuruista vuotista elin
kau tista  eläkettä. T äten  avoimeksi joutuneeseen v irkaan nim itettiin  Touko
kuun 29 päivänä 1903 filösofiankandidaatti A lina Sofia Ingeborg  Östergren, 
joka jo väliaikaisestikin oli v irkaa hoitanut. •

Vesijohdon hankkim iseksi kouluun myönsi K eisarillinen Senaatti Syys
kuun 20 päivänä 1902 3 928 m arkkaa 55 penniä.

K reikkalais-katoolista uskonnonopetusta varten, lukien 1 päivästä Syys
kuu ta 1903 toistaiseksi ja  niinkauvan kuin  ta rv e1 vaatii, m yönnettiin  8 päivänä 
M aaliskuuta 1904 korkeintaan 280 m arkkaa. K oulun sekalaisiin menoihin 
m yönnettiin  M arraskuun 26 päivänä 1902 400 m arkan lisäerä ja  Elokuun 19 
päivänä 1905 12 niinsanotun »reformipulpetin» hankkim ista varten  600 markkaa.

Oppilaita on ollut eri vuosina: 165, 164, 178.
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Kouluneuvosto: Lehtori (1. A. Cygnaeus (puheenjohtaja), lääketieteen- 
lisensiaatti Gr. A. Toilet, rouva H. M almgren, oikeusraatimies R. A. von W ille
brand ja rouva A. Schybergson (molemmat vuoteen 1903).

Maarianhamina.

Ruotsalainen reaaliopisto. Avoimeen ruotsin- ja  suom enkielen kolleegan- 
virkäan va ltuu te ttiin  9 päivänä Jou lukuu ta  1902 lilosofianmaisteri H enrik 
W alter Sjöblom, joka kuitenkin  1 päivänä M arraskuuta 1904 n im itettiin  ja 
siirrettiin  samallaiseen virkaan N ikolainkaupungin ruotsalaiseen tyttökouluun. 
H uhtikuun 22 päivänä 1903 va ltuu te ttiin  avonaiseen uskonnonopettajanvirkaan 
neiti. A nna Sigrid A lexandra H eurthén sekä 16 päivänä L okakuuta 1903 m ää
rä ttiin  voim istelunopettajan virkaan kahdeksi koetusvuodeksi voim istelunopet
ta ja  B runo Leonard Florström . K un kolleega, rehtori K arl W alte r Poppius 
24 päivänä M aaliskuuta 1904 oli n im ite tty  ja siirretty  m atem atiikan ja luon
nontieteiden kolleegaksi N ikolainkaupungin ruotsalaiseen tyttökouluun, nim i
te ttiin  M arraskuun 1 päivänä 1904 filosofiankandidaatti Anders Vilhelm Johans
son m atem atiikan kolleegaksi, lukien 1 päivästä T oukokuuta 1905.

Opiston uusi talo, joka K eisarillisen Senaatin päätöksen m ukaan Mar
raskuun 28 päivältä  1900 m äärättiin  rakennettavaksi, on tänä  ajanjaksona 
valm istunut, joten koulu lukuvuoden 1903—1904 alusta pääsi siihen m u u tta 
maan. K oulutalon sisustam ista, voim istelutelineiden, tarpeellisten huonekalu
jen y. m. hankkim ista varten  m yönsi K eisarillinen Senaatti Toukokuun 12 
päivänä 1903 8 000 m arkkaa. V ahtim estarin palkkaam iseksi, paitsi vapaata 
asuntoa ja  lämpöä, m yönnettiin  kalenterivuodeksi 1904 609 m arkan vuotuinen 
palkkio, joka m äärä sitten  on o te ttu  oppilaitoksen menosääntöön. S itäpaitsi 
on koulun sekalaisiin m enoihin m yönnetty  yhteensä 400 ja  kirjastoa varten 
200 m arkkaa.

R ehtori Poppiuksen siirtym isen jälkeen toiseen oppilaitokseen määräsi 
Keisarillinen Senaatti Elokuun 20 päivänä 1904, e ttä  rehtorinviran  täy ttäm i
nen oli jä te ttäv ä  toistaiseksi sekä e ttä  kolleega Iv a r F erdinand B erg ro th  väli
aikaisesti oli hoitava rehtorintointa.

Oppilaita on ollut eri vuosina: 101, 95, 102.
Kouluneuvosto: V arakonsuli H. F . Tam elander (puheenjohtaja), kauppias 

N. O. Nordenson, m erikapteeni I. N. Schröder (kaikki vuoteen 1903), ineri- 
koulunjohtaja H. Korsström , apteekkari C. A. F urstenborg , rouvat O. Scröder 
(kaikki vuodesta 1903) ja  E. W essell sekä tohtori A. Grylling (puheenjohtaja 
vuodesta 1903).
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Pori.

Suomalainen klassillinen lyseo. Lyseon laulunopettaja, urkuri H eikki Juho  
Nisonen kuoli kesällä 1904. H änen sijaansa laulunopettajanvirkaan valtuu 
te ttiin  Joulukuun 20 päivänä 1904 filosofianmaisteri H eikki V alentin K lem etti, 
E lokuun 1 päivästä 1905. Voimistelun kolleeganvirka tu li avonaiseksi kolleega 
L auri Magnus B oijeria E lokuun 10 päivänä 1904 tapahtuneen nim ityksen jo h 
dosta Turun suomalaiseen reaalilyseoon ja  n im ite ttiin  siihen H uhtikuun 18 
päivänä 1905 voim istelunopettaja K aarlo A drian Pulkkinen, joka jo lukuvuo
den 1904—1905 aikana oli m äärätty  hoitam aan sam an viran sijaisuutta.

K un latinankielen  lehtori, filosofiantohtori E rik  Johan  Tammelin M arras
kuun 1 päivänä 1904 oli n im ite tty  y litarkastajaksi Y lihallitukseen, on latinan
kielen lehtorille kuuluva opetusvelvollisuus voimassa olevan klassillisen lyseoi
den tuntijakosuunnitelm an m ukaan jo u tu n u t lyseon latinan- ja kreikankielen 
lehtorille E rnst G ustaf Nybergille. M arraskuun 1 päivänä 1904 nim itettiin  
la tinan- ja  suom enkielen kolleega, filosofianlisensiaatti K aarle K ustaa Jaakko la 
samallaiseen virkaan Tam pereen klassillisessa lyseossa, lukien Syyskuun 1 päi
västä  1905. H änen jälkeensä avointa v iransijaisuutta lukuvuoden 1905—1906 
aikana hoitam aan m äärättiin  Tam m ikuun 25 päivänä 1905 filosofiankandidaatti 
F red rik  M agnus Colerus.

V enäjänkielen lehtoriksi n im itettiin  Tam m ikuun 18 päivänä 1905 saman 
kielen kolleega K arl A ugust W ilhelm  Dunkers.

Sittenkuin K eisarillinen Senaatti lyseon saksan- ja  ranskankielen opet
tajan , filosofiankandidaatti Eeli G ranitin tekem än hakem uksen ja  Y lihallituk
sen puoltavan lausunnon johdosta L okakuun 19 päivänä 1904 oli m äärännyt, 
e ttä  saksan- ja  ranskankielen opettajanvirat tässä lyseossa lakkautetaan, lukien 
1 päivästä Tam m ikuuta 1905, ja  e ttä  saman lyseon m enosääntöön otetaan 
palkkaedut saksan- ja  ranskankielen kolleeganvirkaa varten m ainitusta ajasta 
lukien, m äärättiin  filosofiankandidaatti G ranit kalenterivuoden 1905 aikana 
hoitam aan puheenalaisen kolleeganviran sijaisuutta sekä n im itettiin  siihen 
vakinaiseksi 24 päivänä L okakuuta 1905, lukien 1 päivästä Tam m ikuuta 1906.

Venäjänkielen kolleeganviran sijaisuuden hoitam isesta yhden vuoden 
aikana, lukien H elm ikuun 1 päivästä 1905 sam aan päivään 1906, aiheutuneen 
vajauksen täyttäm iseksi m yönsi K eisarillinen Senaatti M aaliskuun 1 päivänä 
1905 698 m arkan lisäm äärärahan.

K oulun sekalaisiin m enoihin m yönnettiin Jou lukuun  2 päivänä 1902 
320 m arkan lisäerä. Samoin m yönnettiin  300 m arkkaa 1904 vuoden vuosi
kertom ukseen liittyvän  kirjo ituksen painokustannusten suorittam iseksi.
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R ehtorin to in ta on edelleen hoitanut lehtori L ars H ugo Sandelin. V ara
reh torin  toim esta vapau te ttiin  omasta pyynnöstä lehtori E rn st Gustaf N yberg 
Toukokuun 5 päivänä 1903 ja  m äärättiin  hänen sijaansa lehtori E rik  Johan 
Tammelin. K un viim eksim ainittu Joulukuun 1 päivänä 1904 siirty i pois kou
lusta, nim itettiin  M arraskuun 22 päivänä 1904 opiston vararehtoriksi lehtori 
F rans Oskar Rapola.

Oppilaita on ollut eri vuosina : 196, 186, 19B.
Kouluneuvosto: L ehtori E. V. Selin (vuoteen 1902, puheenjohtaja), vara- 

pastori L. W. H äggström , pankinjohtaja K. O. L ilius (puheenjohtaja vuodesta
1902), filosofianmaisteri K. G. Ollonqvist, kaupunginkasööri E. H. B. K rook ja 
pakkahuoneentarkastaja W . G. Pesonius (vuodesta 1903).

Hämeenlinna.

Suomalainen klassillinen lyseo. V uodesta 1900 avoimeksi jo u tu n u t saksan
kielen opettajanvirka on edelleenkin ollut vakinaisesti täy ttäm ättä  ja  on sitä 
K eisarillisen Senaatin  Syyskuun 11 päivänä 1903 antam asta m ääräyksestä 
toistaiseksi ho itanut filosofiankandidaatti Filem on Onnela, lukien 1 päivästä 
S yyskuuta 1903. Y lihallituksen esityksestä K eisarillinen Senaatti M arraskuun 
22 päivänä 1904 suostui siihen, e ttä  saksankielen ja  ranskankielen opettajan
virkojen sijaan lukuvuoden 1905—1906 alusta perustetaan saksan- ja ranskan
kielen kolleeganvirka, jonka viran tu levalla haltija lla on velvollisuus opettaa 
myöskin suom enkieltä; e ttä  sam asta ajasta m enosääntöön otetaan tä tä  kollee- 
ganvirkaa varten  paikkaa 3 €00 m arkkaa ja palkkiota 600 m arkkaa; sekä että 
nykyisiin opettajanvirkoihin kuuluvat palkkiot sam asta ajasta lakkautetaan. 
M arraskuun 1 päivänä 1905 m äärättiin  filosofiankandidaatti F ilem on Onnela 
Syyskuun 1 päivästä 1905 samaan päivään 1906 hoitam aan täm än uuden kol- 
leeganviran sijaisuutta.

Joulukuussa 1903 kuoli lyseon latinan- ja suomenkielen kolleega K arl 
E m il F abian  Brum m er. T äten  avoimeksi joutuneeseen virkaan n im itettiin  24 
päivänä Lokakuuta 1905 filosofiankandidaatti Hem m ing K arjalainen, oikeutet
tu n a  astum aan virkaan Toukokuun 1 päivänä 1906. Tam m ikuun 18 päivänä 
1905 n im itettiin  täm än lyseon venäjänkielen kolleeega, lehtori E dvar W il
helm  P alander saman aineen lehtoriksi. S ittenkuin K eisarillinen S enaatti Maa
liskuun 29 päivänä 1905 oli n im ittäny t ja  siirtäny t m atem atiikan ja  fysiikan 
lehtorin, rehtori Johan  E ngelbert Sargrenin samojen aineiden lehtoriksi Turun 
suomalaiseen klassilliseen lyseoon, lukien Syyskuun lp ä iv ästä  1905, m äärättiin  
H einäkuun 12 päivänä filosofiantohtori Väinö E rik  Elias S tadigh lukuvuoden 
1905 — 1906 aikana hoitam aan sanotun viran sijaisuutta. K un uskonnon ja 
logiikan lehtori, teologiiantohtori Johan  Samuel Pajula, n im ite ttynä Iitin  seu-
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rakuunan kirkkoherraksi, oli astunut täh än  virkaansa 1 päivänä Toukokuuta 
1905, määräsi K eisarillinen Senaatti Toukokuun 10 päivänä 1905 filosofian
m aisteri Väinö M atti Ropposen K esäkuun 1 päivästä 1905 Toukokuun 1 päi
vään 1906 hoitam aan uskonnon ja  historian-lukem isen lehtoriilviran sijaisuutta.

M äärärahan kreikkalais-katoolisen uskonnon opetusta varten, joka ennen 
oli ollut 280 m arkkaa, korotti K eisarillinen S enaatti 7 päivänä Jou lukuuta  
1904 lukuvuoden 1904—1905 alusta lukien 700 m arkkaan. Sadan vanhan pul
petin  korjaam iseksi m yönnettiin  E lokuun 23 päivänä 1905 1 900 markkaa.

Lyseon reh torin to in ta  on hoitanut edelleen lehtori, filosofiantohtori K arl Olof 
L indeqvist, kunnes K eisarillinen S enaatti Joulukuun 18 päivänä 1903 pyyn
nöstä myönsi hänelle eron tästä  toim esta sekä sam alla m ääräsi siihen lehtori 
Jollan E ngelbert Sargrenin. Tehdystä pjrynnöstä vapautti Y lihallitus L oka
kuun 20 päivänä 1903 kolleega Anders Em il Favenin vararehtorintoim esta.

Oppilasluku on eri vuosina ollut : 209, 214, 194.
Kouluneuvosto: Kam arineuvos G. W . L iukkonen (puheenjohtaja.) läänin- 

sihteeri K. G. M. A nthoni (vuoteen 1903), kollegineuvos K. H. B artram , vara- 
pastori A. V. Appelqvist, provasti J . Johansson sekä tohtori K. von F ieandt 
(vuodesta 1903). '

Tampere.

Suomalainen reaalilyseo. M atem atiikan kolleegan Verner Theodor B erg
ro th in  oikeutti Keisarillinen Senaatti päätöksellä H einäkuun 15 päivältä 1903 
vaihtam aan virkaa Viipurin suomalaisen klassillisen lyseon kolleegan Veli 
Gustaf Ivar Eurénin kanssa. V enäjänkielen lektoriksi n im itettiin  M arraskuun 
1 päivänä 1904 saman aineen kolleega Em il Boehm, o ikeutettuna astum aan 
virkaan 1 päivänä Tam m ikuuta 1905. Avonaiseksi jou tunu tta  venäjänkielen 
kolleegan virkaa kalenterivuoden 1905 aikana hoitam aan m äärättiin  sitten leh
tori Boehm ja  filosofiankandidaatti Em il E dvard  Grönroos yhteisesti.

Tam m ikuun 27 .päivänä 1903 m yönnettiin  146 m arkan 1 pennin lisä
m ääräraha koulun sekalaisissa menoissa syntyneen vajauksen täyttäm iseksi.

R eh to rin to in ta  on edelleen ho itanu t lehtori H ugo Magnus Johannes 
Relander.

Lukuvuonna 1904— 1905 toim i aikaisemmin tähän lyseoon yhd iste tty  
klassillinen lin ja jo itsenäisenä opistona.

O ppilasm äärä on ollut eri vuosina: 327, 342. 258.
Kouluneuvosto: K aupunginlääkäri G. R. Idm an (puheenjohtaja), kauppa

neuvokset L. J . H am m aren ja A. Sommer, kunnallisneuvos E. W . Å kerlund 
ja tehtailija  H. Liljeroos.
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Suomalainen klassillinen lyseo. E dellä on jo kerro ttu , m iten täm ä koulu 
armollisen asetuksen k au tta  E lokuun 13 päivältä 1903 m uuttu i itsenäiseksi 
klassilliseksi lyseoksi. Edellisessä niin ikään m ain ittu  oman koulutalon hanke 
tu li myöskin ennen p itkää  lopullisesti ratkaistuksi. Kun nim ittäin  Tam pereen 
kaupungin valtuusm iehet kesällä 1904 olivat luovuttaneet lyseolle sopivan 
rakennustontin  ja  oppilaitoksen rehtori uudestaan Y lihallitukselle osottanut 
oman koulutalon välttäm ättöm yyttä , esitti Y lihallitus toistam iseen kirjelm ässä 
H elm ikuun 1 päivältä 1905 Keisarilliselle Senaatille muun muassa, e ttä  lyse
olle rakennettaisiin  oma talo, jos m ahdollista, lukuvuoden 1906 — 1907 alkuun. K un 
sittem m in olivat lopullisesti valm istuneet Y leisten rakennusten Ylihallituksen 
toim esta tehdyt piirustukset ja  306 000 m arkkaan pää ttyvä kustannusarvio, 
näk i K eisarillinen M ajesteetti hyväksi Jou lukuun 17 päivänä 1905 suostua 
siihen, e ttä  Suomen yleisistä varoista saadaan k äy ttää  oman talon rakentam ista 
varten  puheenaolevalle lyseolle enintään 306 000 m arkkaa.

Lyseon opettajina ovat sen alkuaikoina toim ineet enim m äkseen reaali
lyseon opettajat. Lukuvuoden 1904—1905, jolloin koulu toim i ensim m äistä 
vuo tta  itsenäisenä oppilaitoksena, olivat ensim m äiset perustettaviksi p ää te ty t 
kolleeganvirat sijaisten hoidettavina ja  täy te ttiin  vakinaisesti seuraavaksi luku
vuodeksi, jonka m enosääntö Maaliskuun 1 päivänä 1905 oli vahvistettu  p ää tty 
väksi 34650 m arkkaan.

L atinan- ja suomenkielen kolleeganviran sijaisuutta opetusvelvollisuu
della toistaiseksi m aantiedossa ja  historiassa oli lukuvuoden 1904—1905 ajaksi 
m äärätty  hoitam aan filosofiankandidaatti K arl W illiam  Relander. Vakinaiseksi 
latinan- ja suomenkielen kolleegaksi n im itettiin  M arraskuun 1 päivänä 1904 
P o rin  suomalaisen klassillisen lyseon samain kielten  kolleega, filosofianlisen- 
siaatti K aarle K ustaa Jaakkola. V enäjänkielen kolleeganvirkaan, jo ta  luku
vuoden 1904—1905 sijaisena oli ho itanut filosofiankandidaatti Em il E dvard  
Grönroos, n im itettiin  Jou lukuun  21 päivänä 1904 filosofianmaisteri Leonard 
A leksander L agersted t kahdeksi koetusvuodeksi. M atem atiikan ja luonnon
historian kolleeganvirkaa oli lukuvuoden 1904—1905 sijaisena ho itanu t filoso
fiankandidaatti A ugust Tappura. Vakinaiseksi m atem atiikan kolleegaksi nimi
te ttiin  M aaliskuun 22 päivänä 1905 N ikolainkaupungin suomalaisen reaalilyseon 
saman aineen kolleega F redrik  W illiam  Pesonen. Heinäkuun 12 päivänä 1905 
m äärättiin  filosofiankandidaatti Johan  A ugust W ecksell lukuvuodeksi 1905— 
1906 hoitam aan m aantiedon, luonnonhistorian ja  kaunokirjoituksen kollee
ganvirkaa.

M aaliskuun 1 päivänä 1905 m yönnettiin  10 uuden pulpetin  hankkim i
seksi koululle 360 markkaa.

M aaliskuun 18päivänä 1905m ääräsi Y lihallitus kolleegan,filosofianlisensiaatti 
K aarle K ustaa Jaakkolan  toistaiseksi hoitam aan m ainitun lyseon rehtorm tointa.
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Oppilasluku on ollut lukuvuonna 1904 — 1905, jolloin koulu toim i ensim
m äistä vuotta itsenäisenä oppilaitoksena, 115.

Kouluneuvosto: sama kuin paikkakunnan reaalilyseolla.

Viipuri.

Suomalainen klassillinen lyseo. K u ten  Tam pereen reaalilyseosta kerro t
taessa jo  on m ainittu , sai puheenalaisen lyseon m atem atiikan ja  kaunokirjoi
tuksen kolleega Veli Iv a r G ustaf E urén Senaatin  päätöksen m ukaan H einäkuun 15 
päivältä 1908 oikeuden vaih taa v irkaa edelläm ainitun reaalilyseon m atem atiikan 
kolleegan Verner Theodor B ergrothin  kanssa. K un kreikan- ja  latinankielen 
lehtori, filosofiantohtori Ju liu s Anshelm  L y ly  oli kuollu t Kesäkuussa 1903, 
m äärättiin  filosofianmaisteri Im m anuel B ergh  ja  rehtori Georg Vilhelm  Valle 
toukokuun 1 päivään 1905 yhteisesti hoitam aan m ain ittua opetusta. Tam m i
kuun 18 päivänä 1905 Keisarillinen Senaatti n im itti ja  m ääräsi Sortavalan 
reaalilyseon venäjänkielen kolleegan A ntti K äen sam an aineen lehtoriksi tähän 
lyseoon.

Rinnakkaisosastojen ylläpitäm iseksi on K eisarillinen Senaatti m yöntänyt 
seuraavat raham äärät: E lokuun 5 päivänä 1902 5 000 m arkkaa I  luokan rin- 
nakkaisosastoa varten  lukuvuonna 1902 — 1903, K esäkuun 27 päivänä 1903 I  ja  
I I  luokan rinnakkaisosastoja varten  lukuvuodeksi 1903 — 1904 9110 m arkkaa 
sekä Heinäkuun 13 päivänä 1904 kolm en alimman luokan rinnakkaisosastoa 
varten  lukuvuodeksi 1904—1905 14 660 m arkkaa.

K reikan ja  la tinan k ielten  lehtorin  viran hoitam iseen Syyskuun 1 päi
västä 1903 Toukokuun 1 päivään 1905 m eneväksi lisäykseksi myönsi K eisa
rillinen Senaatti Syyskuun 9 päivänä 1903 520 m arkkaa. S itäpaitsi on Yli
hallitus eri o ttein  m yöntänyt pienem piä summia virantoim ituspalkkioiden m ää
rärahassa syntyneiden vajausten täyttäm iseksi.

L yseon vahtim estarille Johan  Holopaiselle on K eisarillinen M ajesteetti 
10 päivänä Jou lukuu ta  1903 suonut ylim ääräisen 300 m arkan vuotuisen elin
kautisen apurahan.

Eräiden rakennustöiden aikaansaam iseksi lyseon päärakennuksen ylisillä 
salli Keisarillinen Senaatti Toukokuun 30 päivänä 1905 R akennushallituksen 
k äy ttää  enintäin 8 000 m arkkaa sekä tee ttää  näm ä rakennustyöt kesäluvan 
aikana 1905.

E rinäisiä lisäm äärärahoja on m yönnetty: uusien pulpettien  ynnä muun 
kaluston sekä ikkunaverhojen hankkim ista varten  K esäkuun 27 päivänä 1903 
1 417 m arkkaa ja  uuden kaluston hankkim iseksi Heinäkuun 13 päivänä 1904 
810 m arkkaa. S itäpaitsi on sekalaisten m enojen m äärärahaan m yönnetty
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lisäyksiä M arraskuun 17 päivänä 1903 600 m arkkaa sekä Jou lukuun  6 päivänä 
1904 550 m arkkaa.

R ehtorin to in ta  on edelleen ho itanu t lehtori Georg Vilhelm  Valle.
Oppilaita on ollut eri vuosina : 249. 254, 267.
Kouluneuvosto: Hovioikeudenneuvos D. AV. Å kerm an (puheenjohtaja vuo

teen 1902), hovioikeudennotaari A. J . Z itting  (vuoteen 1903), kappalainen K. 
G. Sirén, kaupunginlääkäri K. Schröder, kauppias J . L allukka ja  kansakoulun
opettaja  T. Ora (vuodesta 1903).

Ruotsalainen klassillinen lyseo. Toukokuun 29 päivänä 1902 Keisarillinen 
S enaatti m ääräsi m atem atiikan ja  fysiikan lehtorin, filosofiantohtori Edvard  
Selanderin toistaiseksi hoitam aan Tullihallituksen tilastollisen konttoorin  joh
tajan  tointa, T äten avoimeksi joutuneeseen m atem atiikan ja  fysiikan lehtorin- 
virkaan K eisarillinen S enaatti Toukokuun 20 päivänä 1904 nim itti ja määräsi 
Oulun ruotsalaisen reaalilyseon m atem atiikan kolleegan, filosofiantohtori Carl 
Axel Aleniuksen, lukien 1 päivästä  M arraskuuta 1904.

Syyskuun 18 päivänä 1903 kuoli suomen- ja  ruotsinkielen sekä kauno
kirjoituksen kolleega Adolf W ilhelm  Lindholm . T äten  avonaiseksi jo u tunu tta  
kolleeganvirkaa on väliaikaisesti ho itanu t filosofiankandidaatti Anto F rans 
A larik  Söderman, kunnes K eisarillinen Senaatti Lokakuun 24 päivänä 1905 
n im itti filosofianmaisteri A nton E lias Snellm anin 1 päivästä Toukokuuta 1906 
suom enkielen kolleegaksi, toistaiseksi opetusvelvollisuudella m yöskin ruotsin
kielessä.

V enäjänkielen lehtoriksi K eisarillinen Senaatti M arraskuun 1 päivänä 
1904 n im itti ja m ääräsi valtioneuvos Johan  Christoph Dam bergin, lukien 1 

päivästä Tam m ikuuta 1905. H uhtikuussa 1905 kuoli uskonnon ja  suom en
kielen leh tori Adiel B ergroth. A voim ena olevaa kreikan- ja  latinankielen 
lehtorinvirkaa on hoitanut kolleega P au l H enrik Roos.

Lyseon yh te 3̂ teen on edelleeenkin ollut jä rjeste tty n ä  kaupungin  y lläp i
täm ä reaalilinja, H uhtikuun 19 päivänä 1904 K eisarillinen Senaatti nim ittäin 
myönsi oikeuden V iipurin kaupunkikunnalle 10 vuoden aikana, Syyskuun 1 
päivästä 1904 alkaen, edelleenkin y lläp itää  kaupungin  asettam aa ruotsalaiseen 
klassilliseen lyseoon liittyvää reaalilinjaa, kuitenkin  sillä ehdolla että  opetus 
sanotulla lin jalla järjestetään m aan reaalilyseoille voimassaolevan lukusuunni
telm an m ukaan, e ttä  kaupunki kustantaa, laskettuna 140 m arkan mukaan 
opetustunnilta viikossa lukuvuoden aikana, kaikki ne tunnit, jo ina  reaalilinjan 
oppilaat eivät saata nau ttia  yh te istä  opetusta klassillisen lin jan  oppilasten 
kanssa, sekä e ttä  Y lihallitus m äärää reaalilinjalle tarpeelliset opettajat.

L isäm äärärahoja erinäisiin tarpeisiin on useoin erin m yönnetty: huone- 
ja  koulukaluston ostoa varten  yhteensä 1 642 m arkkaa; erinäisiin korjaustöihin 
koulussa 300 m arkkaa; luonnontieteellisen opetuskaluston säilyttäm istä varten

K erto m u s a lkeisoppila itoksista  Suom essa. 13
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tarvittaviin  aineisiin 200 m arkkaa sekä koulun sekalaisiin m enoihin yhteensä 
900 m arkan lisäys.

R ehtorin to in ta on hoitanut lehtori Adiel B ergroth, kunnes K eisarillinen 
Senaatti tehdystä anom uksesta L okakuun 20 päivänä 1903 heikontuneen te r
veyden vuoksi vapau tti hänet siitä toimesta. R ehtoriksi m ääräsi K eisarillinen 
Senaatti 12 päivänä M arraskuuta 1903 lyseon vararehtorin, lehtori Gustaf 
W aldem ar W ahlroosin. A^ararehtoriksi m äärättiin  H uhtikuun 26 päivänä 1905 
lehtori Carl Axel Alenius.

O ppilaita on ollut eri vuosina: 144, 155. 174.
Kouluneuvosto: Hovioikeudenneuvos A. J . A. Spare (vuoteen 1903, puheen

johtaja), kauppaneuvokset V. H ackm an ja  C. Borenius, pastori S. T. Gräsbeck 
ja  kaupungin  lääkäri K. M. Gadd.

Suomalainen reaalilyseo. T ehdystä hakem uksesta m yönnettiin  piirus
tuksen ja kaunokirjoituksen opettajattarelle Selm a Schaeöerille ero virastaan, 
lukien Syyskuun 1 päivästä 1903. V irkaa toistaiseksi hoitam aan m äärättiin  
Syyskuun 2 päivänä taiteilija  R urik  L indqvist, joka Joulukuun 6 päivänä 1904 
siihen m yöskin valtuutettiin . V enäjänkielen lehtorinvirkaan, lukien Tam m i
kuun 1 päivästä 1905. n im itettiin  M arraskuun 1 päivänä 1904 lyseon saman 
kielen kolleega Ossian Magnus Theodor Nordenswan, jonka v iran  sijaisuutta 
hän  jo  varemmin oli m äärä tty  hoitam aan kalenterivuoden 1904 kuluessa. Avoi
meen sam an kielen kolleeganvirkaan n im itettiin  L okakuun 24 päivänä 1905 
K uopion klassillisen lyseon kolleega Juhana P ie ta ri Tirkkonen.

A lkeism atem atiikan ja luonnonhistorian lehtori H ugo Zilliacus kuoli 
Toukokuussa 1905.

Joulukuun 2 päivänä 1902 koro tettiin  kreikkalais-katoolista uskonnon
opetusta varten osotettu  280 m arkan suuruinen m ääräraha toistaiseksi 420 
m arkaksi vuodessa.

M uita lisäm äärärahoja on m yönnetty: koulukaluston hankkim ista ja 
korjaam ista varten  Toukokuun 17 päivänä 1904 yhteensä 1 2*JO m arkkaa sekä 
E lokuun 16 päivänä 1905 sam aan tarkoitukseen 1 673 m arkkaa ja  koulukirjas
ton  uudestaan jäljestäm istä varten  280 m arkkaa, huonekaluston hankkim iseksi 
ja  korjaam iseksi E lokuun 23 päivänä 1905 1 000 m arkkaa: m äärärahaan seka
laisia m enoja varten  m yönnettiin  Lokakuun 28 päivänä 1904 475 m arkan lisäys.

R ehtorin to in ta  hoiti lehtori H ugo Zilliacus E lokuun 1 päivään 1903, 
josta ajasta K eisarillinen Senaatti tehdystä pyynnöstä vapautti hänet tästä 
toim esta ja m ääräsi lehtori L auri P ohjalan  toistaiseksi hoitam aan rehtorintointa.

Oppilaita on ollut eri vuosina: 214, 209, 214.
Kouluneuvosto: Eversti A. A. B runon (puheenjohtaja vuoteen 1903), kaup

pias E. W olff ja liovioikeudennotaari I. P aqvalén  (molemmat vuoteen 1903),

I



lääketie teentohtori P. A. Thuneberg. m aalarim estari G. Timonen, kauppias M. 
P ietinen (vuodesta 1903).

Suomalainen tyttökoulu. S ittenkuin saksankielen opettajatar, rouva Selma 
Qvist. oli kuollu t H einäkuun 25 päivänä 1902. va ltuu te ttiin  hänen sijaansa 
m ainittuun virkaan 20 päivänä Tam m ikuuta 1903 Jyväsky län  ty ttökou lun  
opettajatar Maria N atalia Gejtel, joka kuitenkin  26 päivänä H einäkuuta 1905 
n im itettiin  jälleen saksankielen opettajattareksi Jyväsky län  tyttökouluun. K un 
venäjänkielen opettajatar Selma Schaeffer lukuvuoden 1903—1904 loputtua 
erosi toim estaan, valtuu tettiin  hänen sijaansa Kesäkuun 9 päivänä 1904 opet
ta ja ta r Suonia Maria Eränen.

R innakkaisosastoja on tänä ajanjaksona ollut koulun kaikilla luokilla, 
m uutam illa kahdenkertaisetkin. Niiden ylläpitäm iseksi lukuvuoden 1902—1903 
aikana myönsi K eisarillinen Senaatti M arraskuun 11 päivänä 1902 19 820 m ark
kaa sekä H elm ikuun 3 päivänä 1903 huoneuston vuokraam iseksi puolentoista 
vuoden ajaksi, lukien Tam m ikuun 1 päivästä 1903. 4 500 markkaa. Elokuun 
11 päivänä 1903 saatiin suostumus rinnakkaisosastojen perustam iseen lukuvuo
deksi 1903—1904 koulun I:llo III:lle, IV:lle ja Y:lle luokalle sekä oikeus perus
taa  ILUe luokalle kaksi rinnakkaisosastoa, joiden kaikkien y lläpitoa varten 
m yönnettiin  23 895 m arkkaa. Täm än lisäksi M aaliskuun 15 päivänä 1904 
m yönnettiin  4 400 m arkkaa huoneuston vuokraam iseksi kahdeksi vuodeksi, lu 
kien Kesäkuun 1 päivästä 1904. E lokuun 10 päivänä 1904 m yönnettiin  rin 
nakkaisosastojen ylläpitäm iseksi kaik illa luokilla lukuvuotena 1904—1905 
20 120 m arkkaa sekä Lokakuun 25 päivänä 1904 toisen rinnakkaisosaston y llä
pitäm iseksi I  luokalla sam ana aikana 3 960 m arkkaa.

Koulun m äärärahaan po lttopu ita  ja valaistusta varten kalenterivuodeksi 
1903 m yönnettiin Joulukuun 8 päivänä 1903 500 m arkan sekä Helm ikuun 15 
päivänä 1905 samaan m äärärahaan vuodelta 1904 450 m arkan lisäys.

Vuosi vuodelta lisääntyneen oppilasm äärän tähden on koulu jo  kauvan 
ollut uuden tilavam m an huoneuston tarpeessa. Jo  Toukokuun 28 päivänä 
1898 oli puheenalaisen koulun kouluneuvosto kirjelm ässä K oulutoim en Yli
hallitukselle esittänyt, e ttä  yhäti lisääntyvien rinnakkaisosastojen tähden kou
lun huoneusto sopivalla tavalla laajennettaisiin. K un kuitenkin  Y lihallitus 
vaaditussa lausunnossa oli ilm oittanut, ettei koulun nykyinen huoneusto, vaikka 
sitä laajennettaisiinkin erinäisillä lisärakennuksilla, kuitenkaan tu lisi vastaam aan 
ajan ja tarpeen vaatim uksia, ja  kun toim itetun tutkim uksen k au tta  täm ä asian
laita oli käyny t vielä selvemmin ilmi, hank ittiin  u u tta  koulutaloa varten val- 
tiolaitoksen varaksi to n tti N:o 60 R epolan kaupunginosasta V iipurin kaupunkia. 
S ittenkuin Y leisten rakennusten Y lihallitus oli tarko itusta  varten  tee ttän y t 
piirustukset ja  360000 m arkkaan päättyvän kustannusarvion kivisen koulutalon 
rakentam iseksi m ainitulle tontille, suostui K eisarillinen M ajesteetti Helm ikuun
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21 päivänä 1905 K eisarillisen Senaatin alam aisesta esityksestä siihen, että 
Suomen yleisistä varoista saadaan vuosina 1905 ja  1906 k äy ttää  ta lon  raken
tam ista varten  puhpenalaiselle ty ttökoulu lle enintäin 360 000 m arkkaa. Täm än 
arm ollisen m ääräyksen m ukaisesti K eisarillinen Senaatti M aaliskuun 8 päivänä 
käski Y leisten rakennusten Y lihallituksen teh ty jen  p iirustusten  ja  kustannus
arvion mukaisesti, rakennu ttaa uuden koulutalon tälle tyttökoululle.

Oppilaita on koulussa ollut: 298, 307, 348.
Kouluneuvosto: Hovioikeudenneuvos H. E. F abritius (puheenjohtaja), kaup

pias J . Häkli, (kuolemaansa saakka), lääninkam reeri K. G. W . Rönneberg, rou
vat E. A kerinan (vuoteen. 1902), H. W inter, H. Helenius (vuodesta 1903).

Ruotsalainen tyttökoulu K oulun joh ta ja tar Ines Sofia Zilliacus kuoli 
H einäkuun 12 päivänä 1902. H änen sijaansa jo h ta ja ta re k s i valtuu te ttiin  Maa
liskuun 31 päivänä 1903 filosofianmaisteri Aino Ottelin. L au lunopetta ja ta r 
A nna M athilda B ernhardina Forsten  sai pyynnöstä eron virastaan Syyskuun 1 
päivästä 1903. Täten avoimeen virkaan 1 päivästä Syyskuuta 1904 m äärättiin  
kahdeksi koevuodeksi neiti E llen  Johanna Relander.

L isäm äärärahoja m yönnettiin  M arraskuun 17 päivänä 1903 200 m arkkaa 
koulun sekalaisiin menoihin. H elm ikuun 15 päivänä 1905 m yönnettiin korkein
taan 400 m arkkaa erään sam an vuoden vuosikertom ukseen liittyvän  ju lkaisun 
painokustannusten suorittamiseksi.

Oppilaita on ollut: 106. 120, 143.
Kouluneuvosto: Lääninsihteeri A- L. von K norring (puheenjohtaja vuo

teen 1903), rouva E. Frankenhaeuser, varakonsuli L. Pacius, pankinhoitaja A. 
von P faler ja  lasaretin lääkäri P . W . G ranberg (puheenjohtaja vuodesta 1903).

Sortavala.

Suomalainen reaalilyseo. Teologiankandidaatti Ludvig  W ilhelm  Sjöstedt, 
joka Toukokuun 28 päivänä 1900 kahden koetusvuoden ajaksi oli m äärätty  
uskonnon ja ruotsinkielen lehtoriksi, valtuu te ttiin  tähän  virkaan Joulukuun 
23 päivänä 1902.

S ittenkuin  historian ja  suomenkielen lehtori filosofiantohtori Oskar 
Adolf Forsström  H uhtikuun 28 päivänä 1904 oli s iirre tty  yhtäläiseen virkaan 
Turun suomalaiseen reaalilyseoon, lukien 1 päivästä Syyskuuta 1904. n im itet
tiin  M arraskuun 8 päivänä 1904 filosofianlisensiaatti Uno L udvig  Lehtonen 
historian ja suomenkielen lehtoriksi 1 päivästä Syyskuuta 1905.

Lyseon venäjänkielen kolleega Juuso  P u tro  siirrettiin  Toukokuun 20 
päivänä 1904 samallaiseen virkaan T urun suomalaiseen, reaalilyseoon. 1 päivästä 
S yyskuuta 1904. S iten avoimeksi joutuneeseen kolleeganvirkaan n im itettiin  
Syyskuun 9 päivänä 1904 filosofianmaisteri A n tti Käki, jonka tu li astua tähän
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virkaan 1 päivänä Syyskuuta 1905. K un kolleega K äki jo Tam m ikuun 18 
päivänä 1905 siirrettiin  venäjänkielen lehtoriksi V iipurin suomalaiseen klassil
liseen lyseoon, on puheenalainen kolleeganvirka oUut sijaisten hoidettavana.

K esäkuun 10 päivänä 1904 siirrettiin  saksan- ja  ranskankielen lehtori 
K aarle Saufrid L aurila  samallaiseen virkaan Turun suomalaiseen reaalilyseoon, 
lukien 1 päivästä Syyskuuta sam ana vuonna. T äten avonaiseksi joutuneeseen 
lehtorinvirkaan, lukien 1 päivästä Syyskuuta 1905, n im itettiin  ja  m äärättiin  
Jou lukuun  21 päivänä 1904 filosofianmaisteri W alte r Olof Streng. V enäjän
kielen lehtorinvirkaan, jonka sijaisuutta kalenterivuoden 1904 aikana hoita
m aan Tam m ikuun 21 päivänä 1904 oli m äärätty  kolleega Putro . K eisarillinen 
S enaatti Joulukuun 21 päivänä 1904 nim itti filosofianmaisteri A leksander 
R antalaisen 1 päivästä Tam m ikuuta 1905'

H uhtikuun 18 päivänä 1905 K eisarillinen S enaatti n im itti ja  siirsi luon
nonhistorian ja  m aantiedon lehtorin K arl E m il S tenroosin samojen aineiden 
lehtoriksi suomalaiseen norm aalilyseoon Toukokuun 1 päivästä 1905.

Seuraavia ylim ääräisiä m äärärahoja on tänä  aikana m yönnetty : 
L äm m itystä  ja  valaistusta varten  kalenterivuodeksi 1902 11 päivänä Syys
kuuta 1902 2 000 m arkan lisäm ääräraha ; Lokakuun 7 päivänä sam ana vuonna 
soittokoneen ostam iseksi 1800 m arkkaa ja  Jou lukuun  9 päivänä 400 m arkan 
lisäerä sekalaisiin menoihin. M aaliskuun 17 päivänä 1903 m yönnettiin  lyseon 
piham aan ja sen ym päristön tasoittam iseksi ja järjestäm iseksi enintäin  2 985 
markkaa.

R ehtorin tointa on hoitanut leh tori Oskar A dolf Forström , kunnes K eisa
rillinen S enaatti Tam m ikuun 21 päivänä 1904 pyynnöstä m yönsi hänelle 
eron sekä Toukokuun 20 päivänä sam ana vuonna m ääräsi kolleega A n tti 
A m atus A arneen toistaiseksi lyseon rehtoriksi.

Oppilaita on ollut eri vuosina: 178, 172, 156.
Kouluneuvosto: Hovineuvos A. N. Hoffman (vuoteen 1903), rehtori C. W . 

Alopaeus, kaupunginlääkäri G. J . W inter, rouvat M. Berg, L. Alopaeus (vuo
teen 1903). vapaalierratar H. Boije ja m aisteri T. L ehtinen  (molemmat vuo
desta 1903).

Suomalainen tyttökoulu. Edellä on jo kerro ttu  n iistä toim enpiteistä, joi
den kau tta  Sortavalan yksity inen ty ttökou lu  joutui valtion  huostaan, sekä 
m ainittu , e ttä  Keisarillinen Senaatti K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä 
28 päivältä Tam m ikuuta 1904 oli käskenyt Y lihallituksen tekem ään ehdotuk
sen siitä, ku tka silloisen yksityiskoulun opettajista ehkä voitaisiin p itää 
pätevinä ja  ansiokkaina tulem aan ilman m uuta otetuiksi valtion koulun pal
velukseen.

Y lihallituksen täm än käskyn täyttäm iseksi Toukokuun 7 päivänä 1904 
tekem än ehdotuksen m ukaisesti K eisarillinen S enaatti H einäkuun 20 päivänä
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1904 oikeutti Y lihallituksen n im ittäm ään o p e tta ja ta re t A nna K atarina Saukon. 
A leksandra Sofia A landerin, M aria W aittisen, Ju lia  K atarina F abritruksen ja 
A da Sofia N ordlundin Syyskuun L päivästä 1904 olemaan : Saukon saksan
kielen o p e tta ja ta ren a , A landerin m atem atiikan, luonnontieteen ja terveysopin 
op etta ja ta ren a , W aittisen  piirustuksen ja  kaunokirjoituksen o p e tta ja ta ren a . 
Fabritiuksen  laulun o p e tta ja ta ren a  sekä N ordlundin voim istelun o p e tta ja ta 
rena. Sam alla K eisarillinen S enaatti salli e ttä  ranskankielen o p e tta ja ta ren  
virka toistaiseksi jä te tään  avonaiseksi ja  että  Y lihallitus, jos n iin  vaaditaan, 
m äärää tähän virkaan  viransijaisen, jonka lisäksi Y lihallitus oikeutettiin m ää
rääm ään opettajatar Saukko toistaiseksi koulun jo h ta ja ta rek s i. Täm än K eisa
rillisen Senaatin m ääräyksen m ukaisesti Y lihallitus E lokuun 31 päivänä 1904 
nim itti ja m ääräsi edelläluetellut o p e tta ja ta re t m ainittuihin virkoihin. R ans
kankielen virkaatekevänä o p e tta ja ta ren a  on Y lihallituksen m ääräyksestä 7 
päivästä L okakuuta 1904 alkaen toim inut neiti Aino Berg.

Suomen ja  ruotsinkielen kolleegaksi n im itti Keisarillinen Senaatti H uh ti
kuun 5 päivänä 1905 filosofianmaisteri Väinö F redrik  Corellin. lukien 1 päi
västä Syyskuuta 1905.

Vakinaisesti täy ttäm ättä  ovat olleet uskonnon ja käsitöiden opettajatta- 
renvirka sekä venäjänkielen kolleeganvirka, .

K ysym ys on myöskin nostettu  oman talon hankkim isesta tyttökoululle, 
m utta  on täm ä asia vielä toistaiseksi ratkaisem atta.

Seuraavia ylim ääräisiä m äärärahoja on koululle m yönnetty: Elokuun 10 
päivänä 1904 lukuvuoden 1904—1905 ajaksi 1 400 m arkkaa erityisen venäjän
kielen opetuksen kustantam iseksi 10 tu n tin a  viikossa niille m ainitun koulun 
kolm annen ja  neljännen luokan oppilaille, jo tk a  eivät ennen ole lukeneet ve
näjää; Lokakuun. 25 päivänä 1904 palkkioksi kreikkalais-venäläisen uskonnon, 
opetuksesta neljänä v iikko tun tina 560 m arkkaa vuodessa, luettuna lukuvuoden 
1904—1905 alusta toistaiseksi: Tam m ikuun 28 päivänä 1904 koulukaluston 
täydentäm iseksi. 678 m arkkaa ja  akkunaverhoihin 150 m arkkaa. Tarpcellisim - 
pain opetusvälineiden hankkim iseksi m yönnettiin  Tam m ikuun 13 päivänä 1C05 
600 m arkkaa, K oulun to im intaa koskevan kertom uksen painatuskustannuksiin  
m yönnettiin  Toukokuussa 1904 200 m arkkaa sekä Joulukuun 30 päivänä 2()0 

m arkkaa koulun kirjaston kartuttam iseksi.
O ppilasm äärä lukuvuonna 1904—1905 oli 129.
Kouluneuvosto: Sama kuin reaalilyseon.

Mikkeli.

Suomalainen klassillinen lyseo. K u ten  edellä on m ainittu, m äärättiin  ly 
seon opetuskieleksi, jona ennen oli ollut kum pikin kotim ainen kieli, armollisen 
asetuksen kau tta  E lokuun 26 päivältä 1903 suomenkieli.
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Avoimeen latinan- ja suom enkielen kolleeganvirkaan sai filosofiankandi
daatti Sam uel H agelin  valtak irjan  Jou lukuun  23 päivänä 1902. K un kolleega 
H agelin  Tam m ikuun 18 päivänä 1905 nim itettiin  latinan- ja  ruotsinkielen kol- 
leegaksi suomalaiseen norm aalilyseoon 1 päivästä Toukokuuta 1905, m äärättiin  
filosofianmaisteri Sakari A leksander B urm an Syyskuun 1 päivästä 1905 Touko
kuun 1 päivään 190(5 hoitam aan avonaista latinan- ja  suom enkielen kollee
gan virkaa.

H einäkuun 2 päivänä 1903 kuoli, m atem atiikan ja  fysiikan lehtori Axel 
G abriel Borg. Tähän avonaiseen lehtorinvirkaan, jota Toukokuun 1 päivästä 
1904 samaan päivään 1905 hoiti filosofianmaisteri Johannes Laine, n im itettiin  
Toukokuun 20 päivänä 1904 filosofiankandidaatti A leksander Leonard  L ilja  1 
päivästä Toukokuuta 1905.

M arraskuun 1 päivänä 1904 nim itettiin  N ikolainkaupungin suomalaisen 
reaalilyseon venäjänkielen kolleega E m il Nordqvist saman aineen lehtoriksi, 
lukien 1 päivästä Tam m ikuuta 1905.

Jo  edellisen kolm ivuotiskauden aikana alulle pan tu  koulun rakennuksen 
laajentam ishanke on tänä  ajanjaksona to teu tunut, jo ten  oppilaitos lukuvuoden
1903—1904 alusta pääsi m uuttam aan uuteen tilavam paan huoneustoon. L ä
hinnä tästä  aiheutuivat m yöskin no erinäiset lisäm äärärahat, joita teh tyjen  
anom usten johdosta on koululle m yönnetty.

Toukokuun 22 päivänä 1903 m yönnetttiin  kirjastohuoneen sisustam ista 
ja  erinäisten huonekalujen hankkim ista varten  4 620 m arkan m ääräraha sekä 
lam ppujen ja  kahden kattokruunun ostoa varten  418 m arkkaa. Tam m ikuun 
20 päivänä 1904 korotettiin  1904 vuoden alusta lyseon entinen 1 200 m arkan 
m ääräraha polttopuita ja valaistusta varten  1650 m arkaksi ja  m yönnettiin  
vahtim estarille lisätyöstä syyslukukautena 1903 100 m arkan korvaus sekä ka
lenterivuodeksi 1904 vahtim estarina]ralaisen palkkaam iseksi 300 m arkan m äärä
raha. K esäkuun 11 päivänä 1904 m yönnettiin 1900 m arkkaa lyseon ulko- 
liuonerakennuksen laajentam ista varten Yleisten rakennusten Y lihallituksessa 
sitä varten laad ittu jen  piirustusten  mukaan.

Keisarillisen Senaatin Toukokuun' 14 päivänä 1901 antam an suostum uk
sen nojalla on lyseon viidennelle luokalle edelleenkin ollut järjeste ttynä kau
pungin kustantam a reaaliosasto.

Tehdystä hakem uksesta vapaute ttiin  H uhtikuun  16 päivänä 1904 leh
tori F rans H enrik Alopaeus vararelitorintoim esta sekä m äärättiin  kolleega V ik
tor H ugo Iienvald  hänen sijaansa. K un sitten  lyseon reh tori P e tte r  A ugust 
Sahlsten todistetun sairauden tähden Toukokuun 5 päivänä 1904 oli saanut 
pyytäm änsä eron rehtorintoim esta. m ääräsi Keisarillinen Senaatti. H einäkuun 
13 päivänä 1904 vararehtori V iktor Hugo lienvaldin  lyseon rehtoriksi. V ara
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rehtoriksi m ääräsi Y lihallitus E lokuun 25 päivänä sam ana vuonna lehtorin, 
filosofiantohtori A rtu r Johannes Axel Lindholm in.

Oppilasm äärä on o llut eri vuosina: 163, 161, 158.
Kouluneuvosto: Professori H. G. H ällström  (puheenjohtaja vuoteen 1903), 

y lilääkäri E. A. H illbom  (puheenjohtaja vuodesta 1903), porm estari G. R, Alo
paeus, laam anni F . "W. H jelm m an ja  kirkkoherra A. L. Gulin (vuoteen 1903). 
pankinjohtaja E. B erneri (vuodesta 1903).

Heinola.

Suomalainen alkeiskoulu. T oukokuun 16 päivänä 1902 m äärättiin  filoso- 
fiankandidaatti A ukusti K arvonen lukuvuoden 1902— 1903 alusta vastaiseksi 
hoitam aan m atem atiikan ja  luonnonhistorian kolleeganviran sijaisuutta. T eh
dystä hakem uksesta sai M aaliskuun 10 päivänä 1903 eron virastaan p iirustuk
sen ja  kaunokirjoituksen opettajatar E m ilia F red rika  Louise von S ticht, lu 
kien Syyskuun 1 päivästä 1903. E lokuun 19 päivänä 1903 m äärättiin  ta ite i
lija B runo H ahl seuraavan lukuvuoden alusta toistaiseksi hoitam aan p iirustuk
sen ja  kaunokirjoituksen opettajanviransijaisuutta,

Syyskuun 3 päivänä 1902 korotettiin  28 päivänä M aaliskuuta 1885 m yön
n e tty  2 400 m arkan vuotuinen m ääräraha vuokraa, lämpöä, valoa y. m. varten, 
koulun laajennettuun huoneustoon nähden, 3 800 m arkaksi, alkaen Syyskuun 
1 päivästä 1902. O petusvälineiden hankkim iseksi historian ja m aantiedon 
opetusta varten  m yönnettiin  K esäkuun 10 päivänä 1903 280 m arkkaa. Voi
m istelu- ja huonekaluston täydentäm iseen ja  korjaam iseen m yönnettiin  Maa
liskuun 1 päivänä 1905 585 m arkkaa 25 penniä.

Toukokuun 30 päivänä 1905 m yönsi Keisarillinen S enaatti luvan laa
jen taa alkeiskoulua yksityisillä, kaupungin  ylläpitäm ällä jatkoluokilla. siten 
e ttä  koulu tulee 8-luokkaiseksi yliopistoon joh tavaksi oppilaitokseksi.

R ehtorin to in ta on hoitanut kolleega K arl Oskar Grönros.
Oppilaita on. ollut eri vuosina: 113, 112. 103.
Kouluneuvosto: Sem inaarinjohtaja A. M. Johnsson (puheenjohtaja), piiri

lääkäri A. E. Jahnsson  ja  sem inaarinjolitajatar H. N ordlund (molemmat vuo
teen 1903), kirjakauppias A. G. W äänänen, pankinjohtaja S. V. Cornér sekä 
kaupunginlääkäri A. J . H ällström  (kumpikin vuodesta 1903\

Savonlinna.

Suomalainen reaalilyseo. Vuonna 1902 avonaiseksi joutuneeseen m atem a
tiikan, fysiikan ja  kem ian lehtorinvirkaan n im itettiin  L okakuun 6 päivänä 
1903 Joensuun klassillisen lyseon m atem atiikan kolleega filosofianmaisteri
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O tto  A leksanteri W ainikainen. K un historian, m aantiedon ja  suom enkielen 
lehtori K aarle Ju h an a  Jaakko  Forsm an vuonna 1904 oli s iirre tty  H elsingin 
suom alaiseen reaalilyseoon, m ääräsi K eisarillinen Senaatti M aaliskuun 17 p ä i
vänä 1904 filosofiantohtorin Oskar A lbin K allion kahtena koevuonna, lukien 
H uhtikuun 1 päivästä 1905, hoitam aan historian ja  suom enkielen lehtorinvir- 
kaa. V enäjänkielen lehtorinvirkaan, jo ta  viransijaiset olivat väliaikaisesti hoi
taneet, määräsi K eisarillinen S enaatti H einäkuun 12 päivänä 1905 iilosofian- 
m aisteri A leksander Törrösen kahden koetusvuoden ajaksi.

A kkunaverhojen hankkim iseksi m uutam iin luokka- y. m. huoneisiin 
m yönnettiin  K esäkuun 15 päivänä 1905 360 m arkan ylim ääräinen m ääräraha.

R ehtorin to in ta  on edelleen hoitanut lehtori Emil Johannes Buddén.
O ppilaita on ollut: 122, 116, 116.
Kouluneuvosto: P orm estari A. E. B reitholtz (puheenjohtaja vuoteen 1903), 

raatim ies J. Ström berg, kauppias A. Auvinen, kaupunginlääkäri B. A. Edgren 
^puheenjohtaja keväästä 1903), asessori L. W ennerström  (vuoteen 1903), ases
sori E. Saurén (puheenjohtaja edellisen p:johtajan jälkeen) ja  tuom iokapitulin 
.sihteeri M. E. Forsström  (molemmat vuodesta 1903).

Kuopio.

Suomalainen klassillinen lyseo. S ittenkuin  m atem atiikan ja  luonnonhis
to rian  kolleega Jaakko  B enjam in S tåhlberg  Joulukuun 23 päivänä 1902 oli 
valtuu te ttu  m atem atiikan ja  luonnontieteiden kolleegaksi saman kaupungin  
.suomalaiseen tyttökouluun, on virka ollut sijaisten hoidettavana, kunnes Jo u lu 
kuun 7 päivänä 1904 filosofiankandidaatti K alle Sallinen nim itettiin  m atem a
tiikan  kolleegaksi opetusvelvollisuudella m yöskin luonnonhistoriassa.

K un saksankielen opettajanvirka entisen om istajansa neiti Ellen S igrid  
Alida H ahlin  28 päivänä H einäkuuta vuonna 1903 tapahtuneen  valtuutuksen 
jä lkeen  saman kielen o p e tta ja ta rek s i Jyväsky län  ty ttökouluun  oli tu llu t avoi
meksi, m äärättiin  opetta ja tar H ahl edelleenkin lukuvuodeksi 1903—1904 ho ita
m aan puheenalaisen lyseon saksankielen opettajanvirkaa. K un Keisarillinen 
S enaatti sitten K esäkuun 10 päivänä 1904 myönsi lakkautuspalkalle siirretylle 
kolleegalle Adolf Em il Frosterukselle hänen tekem ästään anom uksesta eron 
ranskankielen opettajantoim esta, lukien Syyskuun 1 päivästä  1904, m äärättiin  
samalla, ,että m ainitun lyseon saksan- ja  ranskankielen opettajavirkoja varten 
menosäännössä olevat palkkaukset olivat sam asta ajasta, Syyskuun 1 päivästä 
1904, alkaen lakkau te ttava t ja  niiden sijalle m enosääntöön pantava 3 000 
m arkan palkka ja  600 m arkan palkkio kolleeganvirkaa varten puheenaolevassa 
kahdessa kielessä. Jou lukuun  21 päivänä 1904 sitten  n im itettiin  filosofian- 
m aisteri Inès N}’stén, joka jo lukuvuodeksi 1904—1905 oli m äärätty  hoitam aan

K ertom u s a lkeisopp ila itoksista  Suom essa. U
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täm än uuden viran  sijaisuutta, 1 päivästä Syyskuuta 1905 saksan- ja  ranskan
kielen kolleegaksi, opetusvelvollisuudella m yöskin suomenkielessä.

Joulukuun ‘21 päivänä 1904 nim itettiin  Kuopion lääninhallituksen kielen
k ään tä jä  K asper W aldem ar Järn efe lt venäjänkielen Jehtoriksi 1 päivästä Tam 
m ikuuta 1905. K un  uskonnon, psykologian, logiikan ja  ruotsinkielen lehtori 
E inar F red rik  Napoleon Candolin K esäkuun 10 päivänä 1904 oli siirretty  T u
run  suomalaiseen reaalilyseoon, m äärättiin  filosofianmaisteri Yäinö M atti R op
ponen hoitam aan uskonnon ja  ruotsinkielen lehtorin v iran  sijaisuutta 1 päivästä 
Syyskuuta 1904 samaan päivään 1905, sekä n im ite ttiin  M aaliskuun 8 päivänä 
1905 / jum aluusopin kandidaatti A n tti Jaakko  P ie tilä  kahtena koetusvuotena. 
lukien 1 päivästä S yyskuuta 1905. hoitam aan uskonnon ja  historian lukem isen 
lehtorin virkaa,

R innakkaisosaston ylläpitäm iseksi lyseon I  luokalla lukuvuoden 1904— 
1905 aikana m yönnettiin  H einäkuun 20 päivänä 1904 3 700 m arkkaa.

K esäkuun 10 päivänä 1903 m yönnettiin  uusien pulpettien  ja  tuolien 
hankkim ista sekä entisten pulpettien  ja  m uun kaluston korjaam ista varten 
2 500 m arkan suuruinen ylim ääräinen m ääräraha.

R eh to rin to in ta  on edelleen hoitanut lehtori K arl Onni G erhard H anni
kainen. V ararehtorin, lehtori Candolinin siirry ttyä  toiseen oppilaitokseen, m ää
räsi Y lihallitus H uhtikuun 26 päivänä 1905 vararehtoriksi leh tori Otto Ju liu s 
K anteleen,

O ppilaita on ollut eri vuosina: 209. 227, 250.
Kouluneuvosto: K aupunginlääkäri J .  V. Johnsson (puheenjohtaja), kau 

punginkam reeri A. K uokkanen, kunnallisneuvos A. E. L. P iispanen, läänin- 
kam reeri K. A. Grönros (vuoteen 1903), tirehtööri J . K antele ja  varatuom ari 
R. Jac k  (molemmat vuodesta 1903).

Suomalainen tyttökoulu. Vuonna 1902 kuolleen m atem atiikan ja luonnon
tieteiden kolleegan A llan E v ert L indegrenin  jälkeen valtuu te ttiin  Joulukuun 
23 päivänä 1902 m ainittu jen  aineiden kolleegaksi kaupungin  suomalaisen klas
sillisen lyseon kolleega Jaakko  Benjam in Ståhlberg. K un opettajatar, rouva 
E lin  E lisabeth H annikainen H elm ikuun 27 päivänä 1903 oli saanut eron v i
rastaan  ja  elinkautisen 1200  m arkan vuotuisen eläkkeen, lukien seuraavan 
M aaliskuun 1 päivästä, valtuu tettiin  Syyskuun 28 päivänä samana vuonna 
opetta ja tar E va Maria Nylenius saksan- ja  ranskankielen sekä käsitöiden opet- 
tajattareksi.

K oulun tarpeisiin  on eri o ttein  m yönnetty  ylim ääräisiä rahaeriä. Helm i
kuun 13 päivänä 1903 m yönnettiin  310 m arkkaa 30 penniä koulukassassa syn
tyneen vajauksen täyttäm iseksi. E rinäisiin  tarkoituksiin  on eri kertom a m yön
netty  yhteensä 553 m arkkaa 65 penniä. M aaliskuun 1 päivänä 1904 m yön
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ne ttiin  siksi vuodeksi 250 m arkan lisäys sekalaisten m enojen m äärärahaan, 
joka samalla korotettiin  750 markaksi.

Oppilaita on o llu t eri vuosina: 157, 151, 147.
Kouluneuvosto: Lääninkam reeri K . A. Grönros (puheenjohtaja), kolleega 

J .  M. Salenius, rouvat F. N ym an (vuoteen 1903), L. K antele, E. Stenius (vuo
desta 1903) sekä kaupunginlääkäri G. F. Forstén.

Joensuu.

Klassillinen lyseo. S ittenkuin  saksan- ja  ranskankielen kolleega K aarle 
Sanfrid L aurila  28 päivänä H einäkuuta 1902 oli v a ltu u te ttu  sam ain kielten  
lehtoriksi Sortavalan reaalilyseoon, n im ite ttiin  7 päivänä H uh tikuu ta  1903 
filosofianmaisteri K arl Gustaf Ö stberg tä ten  avoimeksi joutuneeseen kolleegan
virkaan. K un kuitenkin  kolleega Ö stberg H uhtikuun 12 päivänä 1905 n im i
te ttiin  saksan- ja  ranskankielen lehtoriksi Oulun reaalilyseoon, lukien Syys
kuun 1 päivästä 1905, m ääräsi K eisarillinen S enaatti H einäkuun 12 päivänä 
1905 K uopion klassillisen lyseon kolleegan, neiti Inès N ysténin Syyskuun 1 
päivästä  1905 sam aan päivään vuonna 1906 hoitam aan puheenalaista virkaa.

Lyseon m atem atiikan ja  fysiikan lehtori, filosofiantohtori Otto W ilhelm  
Neovius valtuu tettiin  Jou lukuun  6 päivänä 1902 samojen aineiden lehtoriksi 
H elsingin ruotsalaiseen reaalilyseoon ja  Lokakuun 10 päivänä 1903 n im itet
tiin  siten avoimeksi tulleeseen lehtorinvirkaan filosofianmaisteri Aaro M ark
kanen. Tehdystä hakem uksesta K eisarillinen S enaatti H uhtikuun 14 päivänä 
1904 suostui siihen, e ttä  täm än lyseon latinankielen  lehtori, filosofianlisensiaatti 
W alte r Johannes Snellm an lukuvuoden 1904—1905 alusta sai vaih taa v irkaa 
Oulun suom alaisen klassillisen lyseon saman kielen lehtorin  W ilhelm  N ord
lundin kanssa. H uhtikuun 5 päivänä 1905 K eisarillinen S enaatti n im itti ja 
m ääräsi filosofianmaisteri Johannes L aineen m atem atiikan kolleegaksi.

L yseon IILnelle luokalle jä rjeste ttyä  rinnakkaisosastoa varten  m yönsi 
K eisarillinen S enaatti Jou lukuun  2 päivänä 1902 lukuvuodeksi 1902—1903 
3 720 m arkan suuruisen m äärärahan ; samoin m yönnettiin  Lokakuun 20 päi
vänä 1903 lyseon ILsen luokan rinnakkaisosastoa varten  lukuvuodeksi 1903— 
1904 4 420 m arkkaa sekä Lokakuun 4 päivänä 1904 I  luokan rinnakkaisosastoa 
varten lukuvuodeksi 1904—1905 3 655 markkaa,

E rinäisiä ylim ääräisiä m äärärahoja on koululle m yönnetty  seuraavasti: 
L okakuun 7 päivänä 1902 uusien pulpettien  hankkim ista varten  1 000 m ark
kaa ja  sam an kuun 21 päivänä voim istelu telineitten  hankkimista, varten 1 080 
m arkkaa. P o lttopu iden  ja  valaistuksen m äärärahassa vuonna 1902 syntyneen 
vajauksen täyttäm iseksi m yönnettiin  M aaliskuun 10 päivänä 1903 379 m ark
kaa 62 penniä sekä sekalaisten menojen m äärärahassa sam ana vuonna syn ty 
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neen vajauksen täyttäm iseksi 685 m arkkaa 87 penniä ja  19 päivänä H uh ti
kuu ta  1904 sam aan tarkoitukseen 778 m arkkaa 61 penniä. K aluston  korjausta 
varten  sekä sähkösoitto laitteen hankkim iseksi lyseolle m yönnettiin  11 päivänä 
K esäkuuta 1904 1 600 m arkan suuruinen y lim ääräinen m ääräraha.

Opiston rehtorille, kolleega D aniel Axel W allelle m yönsi K eisarillinen 
Senaatti Joulukuun 18 päivänä 1903, hänen anom uksensa m ukaisesti, eron 
rehtorin toim esta sekä sam alla m ääräsi m ainitun koulun vararehtorin , lehtorin 
ja  filosofiantohtorin K n u t Leopold Cannelinin rehtoriksi.

V ararehtoriksi m ääräsi Y lihallitus Tam m ikuun 18 päivänä 1904 lehtori 
K arl A lbert W egeliuksen.

Oppilasluku on ollut eri vuosina: 243, 243, 262.
Kouluneuvosto: K auppaneuvos F . Neppenström  ja  kauppias A. Uimonen 

(molemmat vuoteen 1903), apteekkari H. F. Olsoni ja kauppias C. J . Ceder
berg, tohtori S. F. Parv iainen  ja  p rokuristi A. V aronen (molemmat vuodesta 1903)

Suomalainen tyttökoulu. K oulun opettajakunnassa ei kuluneen kolm i
vuotiskauden aikana ole tap ah tu n u t m itään m uutoksia.

Y lim ääräisiä rahaeriä on m yönnetty : Jou lukuun  17 päivänä 1902 lisä- 
huoneiden vuokraam iseen koulua varten, lukien  Tam m ikuun 1 -päivästä 1903 
K esäkuun 1 päivään 1904, 240 m arkan vuokranlisäys; Toukokuun 31 päivänä 
1904 niinikään huoneuston vuokraam iseen viideksi vuodeksi, lukien K esäkuun 
1 päivästä  1904, 6 000 m arkan suuruinen vuotuinen vuokraraha, sekä L oka
kuun 4 päivänä 1904 1 736 m arkkaa 15 penniä korvaukseksi talonom istajalle 
s iitä  vahingosta, joka oli syn tyny t talon ollessa koulun tarpeeksi vuokrattuna. 
P ianon  ostam ista varten  m yönnettiin  K esäkuun 10 päivänä 1903 1 000 m arkkaa. 
L okakuun 13 päivänä 1903 m äärättiin  koulun vahtim estarin  rahapalkka korotet
tavaksi, lukien Tam m ikuun 1 päivästä  1904, 400 m arkasta 500 markaksi.

P äättyneen  kolm ivuotiskauden kuluessa on ry h d y tty  hankkeisiin oman 
talon aikaansaam iseksi koululle, m utta  odottaa täm ä kysym ys vielä lopullista 
ratkaisuaan.

Oppilasm äärä on ollut eri vuosina: 121, 120, 119.
Kouluneuvosto: Lyseonlehtori K. A. W egelius (puheenjohtaja), lehtori J . 

W . B onim us (vuoteen 1903), rouvat H. Cannelin, A. N ysten, I. H arlin  sekä 
tohtori S. F. Parviainen (vuodesta 1903).

Nikolainkaupunki.

Ruotsalainen klassillinen lyseo. Saksan- ja  ranskankielen kolleegaksi val
tu u te ttiin  Jou lukuun  6 päivänä 1902 viran väliaikainen hoitaja, filosofiankan- 
d idaatti Jonas E m il Ström. Uskonnon, logiikan ja  psykologiian lehtorinvirkaan 
v a ltu u te ttiin  Joulukuun 23 päivänä 1902 filosofiankandidaatti G ustaf Adolf
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Hedberg. Syyskuun 1 päivänä 1903 nim itettiin  virkaatekevä kolleega, filosofian
m aisteri Torsten V ik tor Teodor Såltin  latinan- ja  ruotsinkielen kolleegaksi. 
Lokakuun 29 päivänä sam ana vuonna n im ite ttiin  Oulun ruotsalaisen reaali
lyseon venäjänkielen kolleega K arl F redrik  Napoleon Astroin sam allaiseen 
virkaan tähän lyseoon sekä Tam m ikuun 18 päivänä 1905 saman aineen lehtoriksi.

Lyseon neljällä ylim m ällä luokalla on edelleenkin y lläp idetty  reaalilin- 
jaa. jonka perustam iseen K eisarillinen Senaatti jo  H einäkuun 12 päivänä 1900 
oli an tanu t suostumuksensa. Täm än reaalilinjan ylläpitäm iseksi m yönnettiin  
M arraskuun 30 päivänä 1904 edelleen valtioapua 1000 m arkan m ukaan luok
kaa kohden vuositta in  eli siis 4 000 m arkkaa vuodessa, lukien Syyskuun 1 
päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. M arraskuun 26 päivänä 1902 
m yönnettiin  sekalaisten m enojen m äärärahaan 400 m arkan lisäys.

.Rehtorintointa on edelleen ho itanu t kolleega F redrik  R ichard W est Iin. 
V ararehtoriksi m äärättiin  Lokakuun 2 päivänä 1903 lehtori Grustaf Adolf 
Hedberg.

Oppilasm äärä on ollut eri vuosina: 202, 185, 182.
Kouluneuvosto: H ovioikeudenneuvokset C. L. Carp (puheenjohtaja) ja  

A. Tujulin, hovioikeudenasessorit J . A. R ehnström  (kaikki vuoteen 1903) ja  
(1. V. Cajanus sekä kaupunginlääkäri K. K. Ekholm , kauppaneuvos A. Schau
man, asessori J . A. B urm an ja  eversti E. B ruun (kolme viim eksim ainittua vuo
desta 1903).

Suomalainen reaalilyseo. M arraskuun 1 päivänä 1904 n im itettiin  venäjän
kielen kolleega Em il N ordqvist M ikkelin suom alaisen klassillisen lyseon sam an 
aineen lehtoriksi 1 päivästä Tam m ikuuta 1905. Puheenalainen kolleeganvirka 
on sittem m in ollut sijaisten hoidettavana. N iinikään n im itettiin  M aaliskuun 
22 päivänä 1905 m atem atiikan kolleega F redrik  W illiam  Pesonen sam an ai
neen kolleegaksi Tam pereen suomalaiseen klassilliseen lyseoon 1 päivästä Syys
kuu ta  1905.

Arm ollisessa kirjeessä 13 päivältä Syyskuuta 1894 osotettujen perus
teiden m ukaan on täm än reaalilyseon kolm elle ylim m älle luokalle edelleenkin o llut 
jä rje ste tty n ä  väliaikainen latinalinja. Armollisella, 8 päivänä Tam m ikuuta 1904 
annetulla käskyllä n im ittäin  sallittiin, e ttä  V I—V III luokan oppilaat viiden vuo
den kuluessa, lukien 1 päivästä Syyskuuta 1903. saavat vastedeskin opetusta la ti
nassa piirustuksen, ranskan ja englannin k ielten  sijaan, ja  oli, kunnes 26 päivänä 
H einäkuuta 1903 Suomen reaalilyseoille armossa vahvistettu  lukusuunnitelm a sa
notussa lyseossa tu lisi käy tän töön  pannuksi, kullekin  m ainitu ista luokista la ti
nan  opetusta varten  m äärättävä yhden piirustuksen opetustunnin sijaan yksi 
opetustunti voim istelua. Saattaessaan Tam m ikuun 28 päivänä 1904 edellä
olevan arm ollisen käskyn Y lihallituksen tietoon, K eisarillinen S enaatti samalla 
myönsi kysym yksessäolevan latinalin jan  y lläpitoa varten  esittelijä-
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sihteeri H. E . Baeck-vainajan lahjoitusrahaston korkovaroista viiden vuoden 
ajaksi, lukien lukuvuoden 1903—1904 alusta, enintään 2 800 m arkkaa vuodessa.

Y lim ääräinen 4 700 m arkan m enoerä m yönnettiin  L okakuun 4 päivänä 
1904 R akennushallituksen käytettäväksi uuden latriinihuoneuston rakentam i
seksi sekä m uunnostöitä varten  karserihuoneen ja  pesutuvan hankkim iseksi.

R ehtorin to in ta  on edelleen hoitanut kolleega E dvard  E liel Levon.
Oppilaita on eri vuosina o llut: 223, 224, 216.
Kouluneuvosto: Hovioikeudenasessori O. J . R evell (puheenjohtaja), läänin- 

kam reeri K. J . Eskelin, pataljoonanlääkäri E. E. P fäler ja  m aanm ittauskont- 
toorinsihteeri K. E. L indberg  (kaikki vuoteen 1903), pankin johtaja  K. H. Ma
jander, varatuom ari F. A. Pehkonen (puheenjohtaja), pakkahuoneen tarkasta ja  
Y. Sarelius ja kauppias F . T ingvald (kolme viim eksim ainittua vuodesta 1903).

Ruotsalainen tyttökoulu. Helm ikuun 11 päivänä 1904 m yönnettiin  ru o t
sin- ja  suom enkielen kolleegalle A nna Evelina Hellm anille tehdystä  hakem uk
sesta ero virasta, luettuna 1 päivästä SjTyskuuta 1904, sekä 2 600 m arkan vuo
tu inen  elinkautinen eläke. T äten avoimeksi joutuneeseen kolleeganvirkaan 
siirre ttiin  M arraskuun 1 päivänä 1904 M arianham inan reaalioppilaitoksen kol
leega H enrik  W alter Sjöblom, lukien Syyskuun 1 päivästä 1905. Avonaiseen 
m atem atiikan ja  luonnontiedon kolleeganvirkaan siirrettiin  M aaliskuun 24 päi
vänä 1904 M arianham inan reaalioppilaitoksen kolleega K arl W alter Poppius.

Seuraavat ylim ääräiset m enoerät on m yönnetty: Lokakuun 20 päivänä 
1903 kreikkalais-katoolista uskonnonopetusta varten  280 m arkkaa, lukien luku
vuoden 1903—1904 alusta; Syyskuun 9 päivänä 1904 ruotsin- ja  suomenkielen 
kolleegan palkkauksessa syntyneen vajauksen täy ttäm iseksi 400 m arkkaa; 
Syyskuun 11 päivänä 1902 1 050 m arkkaa vanhojen huonekalujen korjaam i
seen ja  uusien pulpettien  y. m. hankkim iseen; m äärärahassa puita  ja  valoa, 
sekä sekalaisia m enoja varten  vuonna 1903 syntyneen vajauksen täyttäm iseksi 
m yönnettiin  H uhtikuun 19 päivänä 1904 1 537 m arkkaa 9 penniä.

O ppilaita on ollut eri vuosina: 171. 168, 168.
Kouluneuvosto: Hovioikeudenasessori R. A. H asselb la tt (puheenjohtaja), 

kaupunginlääkäri A. T. Ehrström , rouva I. K ihlm an, pankinkom isarius N. E. 
Sundm an ja  rouva F . Cajanus (kolme viim eksim ainittua vuoteen 1903). kaup
pias J . E. Moe ja  rouva H. Schaum an (molemmat vuodesta 1903).

Suomalainen tyttökoulu. S ittenkuin Vaasan suomalainen yksityinen ty ttö 
koulu edelläkerrotulla tavalla  oli o tettu  valtion haltuun  ja  Y lihallitus oikeu
te ttu  ilm an m uuta nim ittäm ään joh ta ja ttaren  Naemi Ingm anin , opetta ja ttare t 
H ilja W alldenin ja  H ilja Tolvasen Syyskuun 1 päivästä 1904 edellä (siv. 50) luetel
tu ih in  v irkoihin sekä m äärääm ään opettajattaren  H elm i H einisen toistaiseksi 
hoitam aan ranskankielen opettajattarenvirkaa, p ää tti Ylihallitus kirjelm ässä 
E lokuun 31 päivältä  1904 täs tä  asianomaiselle kouluneuvostolle ilm oittaa.
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Sittem m in on koulun opettajisto  lisääntynyt seuraavien nim itysten  kau tta :
H elm ikuun 20 päivänä 1905 sai neiti H anna M aria Leidenius virkavah- 

vistuskirjan voim istelunopettajat-taren virkaan. M aantiedon, historian ja  suo
m enkielen kolleegaksi 1 päivästä Syyskuuta 1905 n im itettiin  M aaliskuun 22 
päivänä 1905 filosofiankandidaatti Onni Ilm ari Lehtonen. M aaliskuun 29 päi
vänä 1905 n im itettiin  neiti Sanna Suihko m atem atiikan, luonnontieteen ja  
terveysopin o p e tta ja ta rek s i 1 päivästä Syyskuuta 1905. Suomen- ja  ruotsin
kielen  kolleegaksi 1 päivästä Syyskuuta 1905 nim itettiin  H uh tikuun  5 päi
vänä 1905 filosofiankandidaatti Salu Latvala. L aulunopettaja ttareksi valtuu
te ttiin  L okakuun 16 päivänä 1905 neiti H ilja  Tolvanen.

K reikkalais-katoolisen uskonnonopetuksen järjestäm iseksi m yönnettiin 
L okakuun 4 päivänä 1904 280 m arkkaa lukuvuodeksi 1904— 1905 ja  sen jä l
keen niinkauvaksi aikaa kuin  koulussa sellaista opetusta tarvitaan.

K ysym ys oman huoneuston hankkim isesta koululle on pan tu  näinä vuosina 
vireille, m u tta  asia ei vielä ole tu llu t lopullisesti ratkaistuksi.

Oppilaita on o llut lukuvuonna 1904—1905 125.
Kouluneuvosto: Tohtori K. Hedman, apteekkari K. F . Mandelin, rouvat 

E. Yestlin ja  E. Levon, tohtori H. E. Aspelin.

Kokkola.

Ruotsalainen alkeiskoulu,. Avoinna olevan m atem atiikan ja  luonnonhis
to rian  kolleegan viran sijaisuutta toistaiseksi hoitam aan m äärättiin  Lokakuun 
19 päivänä 1904 filosofiankandidaatti H agar M aria Hansson. Suomen ja  ru o t
sin  k ielten  kolleeganvirka on edelleen ollut vakinaisesti täy ttäm ättä ,

Voim istelutelineiden ostoa varten  m yönnettiin K esäkuun 18 päivänä 
1903 375 m arkkaa sekä koulun pulpettien  m aalaam ista varten  L okakuun 20 
päivänä 1903 200 m arkan ylim ääräinen m ääräraha,

R ehtorin to in ta  on edelleen hoitanut kolleega Johan  F red rik  Sandelin.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 89, 87, 66.
Kouluneuvosto: P iirilääkäri E. F. S taudinger (puheenjohtaja vuoteen 1903j, 

ap teekkari F. Löfhjelin, asemapäällikkö J. E. Bengelsdorff, porm estari G. J. 
L agerlö f (vuoteen 1903) ja  konsuli O. R odén (puheenjohtaja vuodesta 1903).

Jyväskylä.

Suomalainen klassillinen lyseo. Avoim een saksan- ja  ranskankielen kol
leeganvirkaan va ltuu te ttiin  30 päivänä Jou lukuu ta  1902 filosofiankandidaatti 
Toivo R ichard Hirn. Venäjänkielen lehtorinvirkaan, jonka sijaisuutta to istai
seksi hoitam aan oli m äärätty  filosofiankandidaatti Taavetti Saarinen, n im itet
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tiin M aaliskuun 22 päivänä 1905 Turun suomalaisen reaalilyseon saman aineen 
kolleega Juuso  Putro .

Seuraavia ylim ääräisiä menoeriä on puheenalaisena ajanjaksona m yön
n etty : H uhtikuun 11 päivänä 1903 230 m arkkaa luonnontieteiden opetusta 
edistäviin tarkoituksiin  ja samoin H uhtikuun 29 päivänä 1905 400 m arkkaa 
seiopticon-kuvakokoelman hankkim iseksi: M arraskuun 17 päivänä 1903 seka
laisten m enojen m äärärahaan 700 m arkan sekä polttopuiden ja  valaistuksen 
m äärärahaan 400 m arkan lisäys. Samoin m yönnettiin  M arraskuun 1 päivänä
1904 viim eksim ainittuun tarkoitukseen sinä vuonna arvioidun vajauksen tä y t
täm iseksi 400 m arkkaa, jonka ohessa puheenalainen m ääräraha koro tettiin  1 250 
m arkasta 1 650 markaksi, lukien kalenterivuoden 1905 alusta. L isäpalkkioksi 
kirjastotöiden suorittam isesta m yönnettiin  M aaliskuun 11 päivänä 1905 siksi 
sekä kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi yhteensä korkeintaan 600 m arkkaa.

Lyseon yläluokilla, alkaen Y:ltä luokalta, on ollut järjeste ttynä K eisa
rillisen Senaatin E lokuun 29 päivänä 1900 m yöntäm ä ja  Jyväsky län  kaupun
gin kustan tam a reaalilinja. .

T ehdystä hakem uksesta K eisarillinen Senaatti M aaliskuun 22 päivänä
1905 todistetun sairauden tak ia  vapautti reh tori V erner D onatus Peltosen reh- 
torintoim esta sekä m ääräsi saman lyseon vararehtorin, lehtori K aarlo Jonathan  
Jalkasen  toistaiseksi olemaan rehtorina. Opiston vararehtoriksi määräsi Yli
hallitus H uhtikuun 26 päivänä 1905 lehtori Otto E rnesti AVänttisen.

O ppilaita on o llu t eri vuosina: 233, 211, 203.
Kouluneuvosto: Hovineuvos A. AV. von Zw eygberg (puheenjohtaja) ja  kau

punginlääkäri H. E. Nilsson (molemmat vuoteen 1903), k irkkoherra E. Cleve, 
tohtorinrouva B. Kelander ja  neuvosmies J . Castren (molemmat vuodesta 1902). 
sairaalan lääkäri G-. Palander ja  apteekkari F . K iljander (molemmat vuodesta 1903).

Suomalainen tyttökoulu. S ittenkuin  m atem atiikan ja luonnontiedon kol
leega A ugust A leksander Alho Joulukuun 2 päivänä 1902 oli saanut v a lta 
kirjan s&mojen aineiden lehtorinvirkaan R aum an seminaarissa, n im itettiin  M ar
raskuun 19 päivänä 1903 puheenalaiseen kolleeganvirkaan, jonka sijaisuutta 
kalenterivuoden 1903 ajan hoitam aan oli m äärä tty  filosofianmaisteri A rthur 
Daniel Leinberg, filosofianmaisteri Uno B rynolf Roos. K un kolleega Roos 
Syyskuun 2 päivänä 1904 m äärättiin  hoitam aan m atem atiikan kolleeganviran 
sijaisuutta Turun ruotsalaisessa klassillisessa lyseossa, sekä M arraskuun 8 päi
vänä sam ana vuonna n im ite ttiin  sam aan v irkaan vakinaiseksi Syyskuun 1 päi
västä 1905, m äärättiin  ylioppilas E lsa M atilda M äkinen lukuvuoden 1905—190(5 
aikana hoitam aan kysym yksessä olevan viran sijaisuutta.

Tam m ikuun 20 päivänä 1903 valtuu te ttiin  koulun saksankielen opetta
ja ta r Maria N atalia G ejtel samallaiseen v irkaan Viipurin suomalaisessa ty ttö 
koulussa. H änen sijaansa sanottuun toim een va ltuu te ttiin  H einäkuun 28 päivänä
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1903 K uopion klassillisen lyseon saman aineen opettajatar E llen Sigrid A lida 
Hah], joka kuitenkin  om asta pyynnöstä sai eron tästä  v irastaan Syyskuun 1 
päivästä 1905, sekä sam alla vuotuisen 1 200 m arkan eläkkeen. H änen sijaansa 
va ltuu te ttiin  Syyskuun 25 päivänä 1905 jälleen tähän virkaan koulun entinen 
opetta ja tar neiti Gejtel.

M arraskuun 30 päivänä 1904 kuoli uskonnon ja  ruotsinkielen kolleega 
Niilo Ferd inand  Spolander, ja  on virka vielä vakinaisesti täy ttäm ättä .

T ehdystä hakem uksesta m yönnettiin  E lokuun 2 päivänä 1905 laulun- 
opettajattarelle  A nna Länkelälle virkaero Syyskuun 1 päivästä 1905.

Seuraavia lisäm äärärahoja on m yönnetty : Joulukuun 30 päivänä 1903 eri
näisiin tarpeisiin  283 m arkkaa; M aaliskuun 1 päivänä 1904 250 m arkan lisäys 
sekalaisten menojen m äärärahaan, joka samalla koro tettiin  750 m arkaksi; E lo
kuun 23 päivänä 1905 15 uuden oppilaspulpetin hankkim iseksi 300 m arkkaa.

Oppilaita on ollut eri vuosina: 94, 102, 114.
Kouluneuvosto: sama kuin  lyseon.

Oulu.

Suomalainen klassillinen lyseo. Toukokuun 26 päivänä 1903 päivätyssä 
K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä ilm oitettiin  Y lihallituksen tiedoksi 
ja asianom aisten tietoon saatettavaksi, e ttä  K eisarillinen M ajesteetti 7 päivänä 
Toukokuuta 1903 oli v irasta ero ttanu t täm än lyseon uskonnon, logiikan ja  
ruotsinkielen lehtorin M aunu Rosendalin. Siten avonaiseksi jo u tunu tta  lehto- 
rinvirkaa hoitam aan kahtena koetusvuotena, lukien 1 päivästä K esäkuuta 1904, 
m ääräsi K eisarillinen Senaatti L okakuun 29 päivänä 1903 filosofianmaisteri 
Ju h an i Hämäläisen. •

H uhtikuun  14 päivänä 1904 K eisarillinen Senaatti tehdystä hakem uk
sesta suostui siihen, e ttä  latinankielen lehtori W ilhelm  N ordlund lukuvuoden 
1904—1905 alusta sai vaih taa virkaa Joensuun klassillisen lyseon saman ai
neen lehtorin W alter Johannes Snellm anin kanssa.

K esäkuun 10 päivänä 1904 nim itettiin  m atem atiikan ja  fysiikan lehtori,, 
filosofiantohtori Iv a r A lfred R osenqvist Turun suomalaisen reaalilyseon m ate
matiikan, fysiikan ja kem ian lehtoriksi Syyskuun 1 päivästä 1904. A vonai
seen lehtorinvirkaan, jonka sijaisuutta lukuvuoden 1904—1905 aikana hoita
m aan oli m äärätty  kolleega Juho  Kahilus, n im ite ttiin  Jou lukuun  21 päivänä
1904 Oulun suomalaisen ty ttökou lun  kolleega Santeri .Dahlström, jonka oli 
astu ttava tähän  virkaan 1 päivänä Syyskuuta 1905.

M arraskuun 1 päivänä 1904 Senaatti m ääräsi filosofianmaisteri Toivo 
W alter Salosen kahtena koetusvuotena, lukien 1 päivästä Tam m ikuuta 1905. 
hoitam aan venäjänkielen lehtorin virkaa.

K ertom u s n lkeisop jn la itokdsta  Suom essa. 15
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K un luonnonhistorian, historian ja  m aantiedon kolleega A n tti R ietrikki 
Helaakoski M arraskuun 26 päivänä 1904 oli seuraavan M arraskuun 1 päivästä 
s iirre tty  Turun suomalaiseen klassilliseen lyseoon, m äärättiin  Savonlinnan 
voim istelunkolleega E inar Ferd inand  Cannelin viim em ainitusta päivästä- vuo
den ajaksi eteenpäin  hoitam aan puheenalaisen kolleeganviran sijaisuutta.

R uotsinkielen  kolleega Otto P uupponen n im itettiin  H uhtikuuu  12 päi
vänä 1905 suomen- ja  ruotsinkielen kolleegaksi saman kaupungin  reaalilyseoon 
Syyskuun 1 päivästä 1905.

Oppilaitoksessa on kuluneina vuosina o llu t reaalisia rinnakkaisosastoja. 
sekä valtion e ttä  ensi aluksi yksitysten  kustantam ia.

K uten  jo edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa on m ainittu , m yönnettiin 
Syyskuun 19 päivänä 1900 yksityisen reaalilin jan  y lläpitäm iseksi oppilaitok
sen neljällä ylim m ällä luokalla vuotu ista  valtioapua 1000  m arkkaa kutakin  
luokkaa kohden eli yhteensä 4000  m arkkaa, viiden vuoden ajaksi 1 päivästä 
Syyskuuta 1900. M ainitun reaalilinjan kannatusyhdistyksen tekem ästä ano
m uksesta, e ttä  valtio joko kokonaan ottaisi haltuunsa puheenalaisen reaali
lin jan  taikka sen ylläpitäm iseksi m yöntäisi kannatusyhdistykselle riittävän  valtio- 
avun eli vuosittain  8 400 m arkkaa, suvaitsi Keisarillinen M ajesteetti E lokuun 
13 päivänä 1903 suostua siihen K eisarillisen Senaatin alam aiseen esitykseen, 
e ttä  m ain ittu  reaalilinja 14 päivästä S yyskuuta 1903 o tetaan valtion haltuun  
siihen saakka, kunnes sanotulle paikkakunnalle ehkä perustetaan erityinen 
suom alainen reaalilyseo. Täm än johdosta K eisarillinen Senaatti puheenalaisen 
reaalilinjan ylläpitäm iseksi lukuvuoden 1903—1904 aikana L okakuun 6 päi
vänä 1903 m yönsi 9 810 m arkkaa sekä K esäkuun 11 päivänä 1904 seuraavaksi 
lukuvuodeksi 9 670 m arkkaa.

Lyseon alaluokkiin, IIL n teen  ja  IYmteen, liittyvästä  reaalilin jasta mää
räsi K eisarillinen Senaatti E lokuun 20 päivänä 1904, että n iitä  on edelleenkin 
ja  siihen saakka y lläpidettävä, kunnes vastaavat luokat paikkakunnan reaali
lyseossa tu levat suom enkielisiksi sekä m yönsi tähän  tarkoitukseen lukuvuodeksi 
1904— 1905 1 680 m arkan suuruisen m äärärahan. Sam aa tarko itusta  varten  oli 
jo aikaisemm in, K esäkuun 27 päivänä 1904, m yönnetty  1 444 m arkkaa kevät
lukukaudeksi 1904. R eaalisten rinnakkaisosastojen ylläpitäm iseksi lyseon kai
killa  kuudella ylim m ällä luokalla lukuvuonna 1905—1906 myönsi K eisarilli
nen S enaatti H einäkuun 19 päivänä 1905 yhteensä 16012 m arkkaa 67 penni 
E dellä (siv. 46) on jo m ainittu , että samalla kun suom enkieli m äärättiin  alusta 
lukuvuotta  1904— 1905 paikkakunnan ruotsalaisen reaalilyseon opetuskieleksi, 
sam alla m yöskin m äärättiin  puheenalainen rinnakkaisosasto luokka luokalta 
lakkautettavaksi.

Edellisten reaalisten rinnakkaisosastojen lisäksi on lyseossa vielä ollut 
jä rjeste tty n ä  klassillinen rinnakkaisosasto lukuvuodeksi 1903—1904 I:lle luo
kalle. jo ta  varten Syyskuun 3 päivänä 1903 m yönnettiin  4 500 m arkkaa, sekä
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lukuvuodeksi 1904—1905 11:11e luokalle, jonka kustantam iseksi E lokuun 10 
päivänä 1904 m yönnettiin  4 435 m arkkaa.

P ian iinon  ostam ista varten koululle m yönnettiin  Toukokuun 26 päivänä 
1903 1,000 m arkan ylim ääräinen m ääräraha.

R ehtorin  toin ta  on kuluneena kolm ivuotiskautena hoitanut kolleega Sa
kari Adolf Vesterlund. S ittenkuin lehtori A nton Oskar Forsm an todistetun 
sairauden tähden oli vapau te ttu  olem asta vararehtorina, m ääräsi Y lihallitus 
Syyskuun 7 päivänä 1904 lehtori V alter Johannes Snellm anin sanottuun toi
meen.

Oppilaita on ollut eri vuosina: 282, 297, 300.
Kouluneuvosto: P iirilääkäri K. K. R elander (puheenjohtaja), varakonsuli 

Hj. H ägg, pataljoonansaarnaaja, V. Gr. Aulin, pankin johtaja J . F . K erttu la , insi
nööri A. J . A lm berg sekä pankinkom isarius E. R ehnbäck (vuodesta 1905).

Reaalilyseo. K uten  edellä on kerrottu , m äärättiin , e ttä  tässä lyseossa 
alusta lukuvuotta 1904—1905 ruotsinkielen asem asta on suom enkieli asteettain  
luokka luokalta o tettava opetuskieleksi. Sen johdosta täy te ttiin  toistaiseksi 
.avonaisina olleet opettajanvira t vakinaisesti, jo tapaitsi m uutam ia m uitak in  jä r
jestely jä ja m uutoksia virkoihin nähden on tänä  ajanjaksona tapahtunut.

S ittenkuin  luonnonhistorian, m aantiedon ja historian kolleeganvirkaan 
Joulukuun 23 päivänä 1902 oli v a ltuu te ttu  til o s o t'i a n k an d i d a a tt i Ivar Ossian 
B ergro th  ja  hän tehdystä  hakem uksesta jo E lokuun 28 päivänä 1903 oli tästä  
toim esta saanut eron, on m ain ittu  kolleeganvirka ollut viransijaisten hoidet
tavana.

K un suom enkielen kolleega Juho  F redrik  Ollin en L okakuun 6 päivänä 
1903 oli n im ite tty  samallaiseen v irkaan ruotsalaisessa norm aalilyseossa, m ää
rä ttiin  filosofianmaisteri K aarlo H eikki H ornborg Jou lukuun  18 päivänä 1903 
toistaiseksi hoitam aan suom enkielen kolleeganviran sijaisuutta. H uhtikuun  12 
päivänä 1905 nim itettiin  sitten  Oulun suomalaisen klassillisen lyseon kolleega 
‘O tto P uupponen suomen- ja  ruotsinkielen kolleegaksi tähän  lyseoon Syyskuun 
1 päivästä 1905.

Toukokuun 20 päivänä 1904 n im itettiin  ja  siirrettiin  m atem atiikan ja  
luonnonopin kolleega, filosofiantohtori Carl Axel A lenius m atem atiikan ja fy
siikan lehtoriksi V iipurin ruotsalaiseen klassilliseen lyseoon 1 päivästä M arras
kuu ta  1904. T äten  avoim eksi joutuneeseen virkaan m äärättiin  Lokakuun 24 
päivänä 1905 kahdeksi koetusvuodeksi filosofiankandidaatti Väinö Johannes 
Laine.

S ittenkuin  venäjänkielen kolleega K arl F redrik  Napoleon Å ström  L oka
kuun 29 päivänä 1903 oli n im ite tty  sam an kielen kolleegaksi N ikolainkaupun
gin  ruotsalaiseen klassilliseen lyseoon, on sanottu  kolleeganvirka o llu t eri 
sijaisten hoidettavana. V enäjänkielen lehtoriksi Tam m ikuun 1 päivästä 1905
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nim itettiin  Jou lukuun  21 päivänä 1904 filosofianmaisteri Väinö Verner Han- 
nelius, joka jo varem m in oli ho itanu t saman viran  sijaisuutta,

Lukuvuoden 1903— 1904 lopussa erosi saksan- ja  ranskankielen opettaja 
Arno V ilhelm  Heikel. Avonaiseen saksan ja  ranskan kielten  lehtorinvirkaan. 
jo ta  väliaikaisesti olivat hoitaneet sijaiset, n im ite ttiin  ja  siirrettiin  H uhtikuun 
12 päivänä 1905 Joensuun klassillisen lyseon kolleega K aarlo K ustaa Östberg.

L au lunopettaja ttaren  virkaan sai vii’kavahvistuskirjan 26 päivänä H einä
kuu ta  sam ana vuonna Syyskuun 1 päivästä 1905 neiti Saima M aria Snellman.

Koululle on puheenalaisina vuosina m yönnetty  seuraavia ylim ääräisiä 
m äärärahoja: kreikkalais-katoolisen uskonnonopettajan palkkaam iseksi T am 
m ikuun 22 päivänä 1903 280 m arkkaa vuodessa toistaiseksi, lukien 1 päivästä 
Syyskuuta 1902; fysikaalisen opetuskaluston täydentäm iseksi M arraskuun 25 
päivänä 1902 300 m arkkaa; erään ohjelm aliitteen painatuskustannusten  suorit
tam iseksi Jou lukuun  2 päivänä 1904 237 m arkkaa 84 penniä sekä K esäkuun 
28 päivänä 1905 huonekaluston hankkim ista varten  260 m arkkaa.

R eh torin to in ta  on edelleenkin ho itanu t leh tori G ustaf R einhold Törngren, 
kunnes K eisarillinen S enaatti M aaliskuun 1 päivänä 1905 tehdystä  pyynnöstä 
vapau tti hänet siitä  toim esta sekä m ääräsi H uhtikuun  18 päivänä rehtoriksi 
lyseon vararehtorin, lehtori Alf. E inar E ngelbrekt R anckenin. L yseon vara
rehtorina on ollut lehtori Georg Adolf V aenerberg, joka kuitenkin  tehdystä 
pyynnöstä M arraskuun 12 päivänä 1904 vapau te ttiin  tästä  toim esta ja vara
rehtoriksi m äärättiin  leh tori Rancken.

O ppilaita on ollut puheenalaisina vuosina: 82, 72. 72.
Kouluneuvosto: K aupungin lääkäri S. A. Granberg, ap teekkari A. Has- 

selblatt. lu u tnan tti J . R. Veekman, kaupungin lääkäri G. G. V. B org ja  läänin- 
agronoomi K. L aurin  (molemmat vuoteen 1903), varalääninkam reeri J . A. Le- 
vonius ja  tu llinhoitaja  N. A. F orsström  (molemmat vuodesta 1903).

Suomalainen tyttökoulu. T ehdystä hakem uksesta m yönnettiin  koulun lau
lunopettajalle K arl A ugust B äckkianille virkaero Syyskuun 1 päivästä  1903 
ja n im ite ttiin  Syyskuun 18 päivänä sam ana vuonna neiti Saima M aria Snell
m an kahtena koetusvuotena hoitam aan laulunopettajan  virkaa, lukien 1 päi
västä Syyskuuta 1904. Joulukuun 21 päivänä 1904 nim itettiin  m atem atiikan, 
fysiikan ja  luonnontiedon kolleega, filosofianmaisteri Santeri D ahlström  m ate
m atiikan ja  fysiikan lehtoriksi paikkakunnan klassilliseen lyseoon 1 päivästä 
Syyskuuta 1905.

H einäkuun 16 päivänä 1902 salli K eisarillinen Senaatti rinnakkaisosas
tojen perustam isen koulun I  ja  I I  luokalle lukuvuodeksi 1902—1903 sekä 
m yönsi niiden ylläpitäm iseksi yhteensä 8,770 m arkkaa, N iinikään m yönnettiin 
K esäkuun 27 päivänä 1903 sam aan tarkoitukseen I  ja  I I  luokkaa varten  luku
vuodeksi 1903—1904 8,280 m arkkaa sekä H einäkuun 13 päivänä 1904 kolm an-
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nen luokan rinnakkaisosaston ylläpitäm iseksi lukuvuonna 1904—1905 4 250 
markkaa.

Syyskuun 3 päivänä 1902 korotettiin  vahtim estarin  palkkio 400:sta 600 
m arkaksi, vuoden 1903 alusta lukien.

Oppilaita on o llu t eri vuosina: 196, 197, 188.
Kouluneuvosto: R ovasti A. Y. V allin (puheenjohtaja vuoteen 1903), lää- 

n inm aanm ittari K . H. L indh, sekä rouvat L. Hällfors, M. K ivijärvi (vuoteen
1903), J . Vinckelm an. M. B ergdahl (vuodesta 1903). lääninrahastonhoitaja G. 
V. R ehnbäck (vuodesta 1903).

Ruotsalainen tyttölmäu. E dellä on jo  kerro ttu , e ttä  Oulun ruotsalainen 
ty ttökoulu  lukuvuoden 1904—1905 alusta m äärättiin  luokka luokalta muodos
tettavaksi viisiluokkaiseksi ruotsalaiseksi reaalioppilaitokseksi kum paakin suku
puolta olevia lapsia varten. K oulu on vielä järjeste lyn  alainen.

Voim istelun opettajatar Irene L andtm an sai pyynnöstä virkaeron E lo
kuun 9 päivänä 1905.

Y lim ääräisiä m äärärahoja on m yönnetty: V enäjänkielen opetusta varten  
1:11 ä luokalla 19 päivänä L okakuuta 1904 lukuvuodeksi 1904—1905 720 m ark
kaa sekä kreikkalais-venäläistä uskonnonopetusta varten  sam ana aikana 280 
m arkkaa: opetuskaluston hankkim iseksi M arraskuun 11 päivänä 1902 300 
m arkkaa; uusien huonekalujen hankkim ista ja  vanhojen korjaam ista varten 
H elm ikuun 15 päivänä 1905 704 m arkkaa 50 penniä sekä koulun sekalaisten 
m enojen m äärärahaan Jou lukuun  8 päivänä 1903 150 m arkan lisäys.

Oppilaita on ollut eri vuosina: 74, 70, 77.
Kouluneuvosto: K auppaneuvos K. A. Snellman (puheenjohtaja), patal-

joonanlääkäri O. V. Moberg, rouvat A. Borg (vuoteen 1903), S. Sohlberg, kap
teeni E. B ruun (vuoteen 1903) sekä rouvat I. Lagus ja F . Sandm an (molemmat 
vuodesta 1903).

Raahe.

Suomalainen alkeiskoulu. O p e tta ja ta ren v irk aan  naisoppilasten voim istelua 
ja  hoitoa varten  valtuu te ttiin  6 päivänä Jou lukuu ta  1902 neiti Tyyne Pohjola 
sekä, viran jälleen tu ltua avoimeksi, Joulukuun 3 päivänä 1904 neiti Aina 
M athilda Hägg.

Y oim istelutelineiden hankkim iseksi m yönnettiin  K esäkuun 18 päivänä 
1903 750 m arkkaa ja  20 uuden pulpetin  hankkim iseksi 360 m arkkaa. K oulun 
sekalaisiin m enoihin on eri ottein m yönnetty  yhteensä 245 m arkan 50 pennin  
lisäys, jo ta  paitsi historiallisten ja  m aantieteellisten opetusvälineiden hankki
miseksi on m yönnetty  216 markkaa.

R ehtorin to in ta on edelleen hoitanut kolleega H ugo Anshelm  Ingm an.
Oppilaita on ollut eri vuosina: 69, 66, 66.
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Kouluneuvosto: Porm estari A. Luom a (puheenjohtaja), kauppias K. A. 
A lm gren, k ruununvouti V. Rehnbäck, rouvat H. R ehnbäck, A. Lackström  
(vuoteen 1903) ja rouva E. Schliiter (vuodesta 1903).

Tornio.

Suomalainen . alkeiskoulu. Puheenaolevan kolm ivuotiskauden aikana ei 
opettajistossa ole m itään m uutoksia tapahtunut.

K oulun sekalaisten m enojen m äärärahassa odotetun vajauksen täy ttäm i
seksi m yönnettiin  Jou lukuun  2 päivänä 1902 300 m arkan lisäys.

R ehtorin to in ta  on edelleen hoitanut kolleega Jo h an  U lrik  Nordberg.
O ppilaita on o llut eri vuosina: 71, 58, 56.
Kouluneuvosto: K aupunginlääkäri E. A. K alm  (puheenjohtaja), apteek

kari F . Gr. Borg, rouva E. Y inter (vuoteen 1903) ja  rouva A. Sundqvist (vuo
desta 1903).



III. Yksityiset oppilaitokset.

Helsinki.

A rm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä 1904 m yönnettiin  Suoma
laisen yhteiskoulun ylläpitäm iseksi valtioapua, laskettuna 4 000 m arkkaa ku tak in  
v iittä  alin ta luokkaa kohti, kaikkiaan 20 000 m arkkaa vuodessa, lukien Tam m i
kuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. O ppilaita oli 1902—1905 
eri vuosina : 286, 288, 282.

L ucina H agm anin om istaman Uuden suomalaisen yhteiskoulun y lläp itäm i
seksi m yönnettiin  armollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä  1904 valtio - 
apua, 2 500 m arkan m ukaan jokaista toimessaolevaa luokkaa kohti, vuosittain  
korkeintaan 20 000 m arkkaa, lukien Tam m ikuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 
1 päivään 1908. Oppilaita oli 1902—1903 viidellä luokalla 125, 1903—1904 
kuudella luokalla 153, 1904—1905 seitsem ällä luokalla 203.

Läroverket för gossar och flickor nim iselle oppilaitokselle m yönnettiin  ar
m ollisilla käskyillä 26 päivältä elokuuta 1903 ja tkuvaa vuotuista valtioapua 
20 000 m arkkaa, laskettuna 1 päivästä S yyskuuta 1904 1 päivään Tam m ikuuta 
1905, sekä 30 päivältä M arraskuuta 1904 edelleen sam ansuuruinen valtioapu, 
20000 m arkkaa, lukien 1 päivästä Tam m ikuuta 1905 1 päivään Tam m ikuuta 
1908. Oppilaita oli 1 902-1905 : 307, 286, 274.

Nya svenska läroverket lum iselle oppilaitokselle m yönnettiin  arm ollisella 
käskyllä M arraskuun 30 päivältä  1904 valtioapua 22 000 m arkkaa vuo tta  
kohti, lukien Syyskuun 1 päivästä  1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. Oppi
laita oli 1902-1905 : 240, 219, 224.

Nya svenska sam skolan nim isen oppilaitoksen ylläpitäm iseksi m yönnettiin  
armollisilla käskyillä 26 päivältä E lokuu ta 1903 ja tkuvaa vuotuista valtioapua 
20 000 m arkkaa, laskettuna 1 päivästä Syyskuuta 1904 1 päivään Tam m ikuuta 
1905, sekä 21 päivältä  H elm ikuuta 1905 edelleen sama valtioapu, 20 000 m ark
kaa, kolm en vuoden ajaksi, lukien 1 päivästä Tam m ikuuta 1905. O ppilaita 
oli 1902—1905: 277, 280, 274.

Arm ollisella käskyllä 30 päivältä M arraskuuta 1904 m yönnettiin  neiti 
V iktoria L aurellin  om istam an Svenska privata läroverket för flickor nim isen oppi-
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laitoksen ylläpitäm iseksi, lukien 1 päivästä S yyskuuta 1905 1 päivään Tam m i
kuu ta  1908, valtioapua 1 200 m arkan m ukaan ensim m äistä varsinaista koulu
luokkaa kohden, 1 300 m arkkaa to ista  sekä 2 500 m arkkaa ku tak in  seuraavaa 
v iittä  korkeam paa luokkaa kohti, eli yhteensä 15 000 m arkkaa vuosittain. 
K oululle m yönnettiin  1 päivänä M aaliskuuta 1905 oikeus laskea säädetyssä 
järjestyksessä oppilaita K eisarilliseen Aleksanderin-Yliopistoon. O ppilaita oli 
1902—1905: 172, 166, 170. '

Arm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä 1904 m yönnettiin  N eiti 
Helena Forsm anin omistaman Privata svenslca flickskolan nim isen oppilaitoksen 
ylläpitäm iseksi y leisistä varoista, laskettuna 2 500 m arkan m ukaan jokaista 
toim essa olevaa luokkaa kohti, korkeintaan 15 000 m arkkaa vuosittain , lukien 
Tam m ikuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. O ppilaita oli 1902 
—1903 viidellä luokalla 82. 1 9 0 3 -1 9 0 4  kuudella luokalla 95, 1904—1905 k uu
della luokalla 96.

Arm ollisella käskyllä 26 päivältä E lokuuta 1903 m yönnettiin  Söörnäisten 
suomenkielisen viisiluokkaisen yhteiskoulun y lläpitäm iseksi valtioapua 12 (XX) m ark
kaa lukuvuosia 1902—1903 ja 1903 — 1904 varten. O ppilaitoksen nauttim a 
valtioapu m äärättiin  armollisessa kirjeessä 30 päivältä M arraskuuta 1904 1 päi
västä Tam m ikuuta 1905 1 päivään Tam m ikuuta 1908 4 000 m arkaksi kutakin 
toimessa olevaa luokkaa kohden eli koko oppilaitokselle korkeintaan 20000 

m arkaksi, jonka ohessa koululle m yönnettiin  Syyskuun 1 päivän 1904 ja  Tam 
m ikuun 1 päivän 1905 väliseltä ajalta k erta  kaikkiaan 6 000 m arkkaa. Oppi
la ita  oli 1902—1903 yhdellä luokalla 32. 1903—1904 kahdella luokalla 55,
1904—1905 kolm ella luokalla 77.

Toukokuun 24 päivänä 1905 K eisarillinen Senaatti katsoi hyväksi m yön
tyä siihen, e ttä  neiti Olga Johanna Charlotta Heinonen saa lukuvuoden 1905— 
1906 alusta perustaa H elsingin kaupunkiin  Söörnäisiin oppilaitoksen, joka val
m istaisi oppilaita Söörnäisten suom alaisen yhteiskoulun I  luokalle.

Porvoo.

Suomalaiselle yhteiskoululle K eisarillinen S enaatti 5 päivänä M arraskuuta 
1902 myönsi oikeuden säädetyssä järjestyksessä päästää täydellisen oppim äärän 
suorittaneet oppilaansa Yliopistoon, ehdolla kuitenkin  että  koulussa noudate
taan reaalilyseoille vahvistettua lukusuunnitelm aa. Oppilaita oli 1902—1905 : 
170. 168, 168.

Lokakuun 11 päivänä 1904 Senaatti m yöntyi siihen, e ttä  lysoonkolleega, 
filosofianlisensiaatti Anders A llardt Syyskuun 1 päivästä 1905 saa muodostaa 
yksityisen ruotsalaisen neliluokkaisen tyttökoulun viisiluokkaiseksi tyttökouluksi.
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A rm ollisella käskyllä 21 päivältä  H elm ikuuta 1905 m yönnettiin  oppi
laitoksen ylläpitäm iseksi kahden vuoden ja neljän kuukauden aikana, lukien 
Syyskuun 1 päivästä 1905, valtioapua, 2 500 m arkan m ukaan luokkaa kohti, 
yh teensä 12 500 m arkkaa vuodessa. O ppilaita oli 1902—1905: 83, 90, 98.

Tammisaari.

N eliluokkaisen valtion y lläp itäm än alkeiskoulun ja  yksityisen ruo tsa
laisen ty ttökou lun  m uodostam isesta viisiluokkaiseksi kunnalliseksi yhteiskouluksi 
on ennen ollut puhe. T yttökoulussa oli oppilaita 1902—1904 seitsem ällä 
luokalla 84, 78; 1904—1905 viidellä luokalla 76.

T  urku.

Arm ollisella käskyllä 30 päivältä  M arraskuuta 1904 m yönnettiin  Heur- 
linin tyttökoulun y lläpitäm iseksi vuotu ista  valtioapua, 2 500 m arkkaa jokaista 
toim essa olevaa luokkaa kohti, eli korkeintaan 15 000 m arkkaa, lukien 1 päi
västä Tam m ikuuta 1905 1 päivään Tam m ikuuta 1908. Tehdystä hakem uksesta 
Y lihallitus 5 päivänä H uh tikuu ta  1905 m yöntyi siihen, e ttä  täm än koulun 
jo h ta ja ta r A lina K. L ilius Syyskuun 1 päivästä 1905 saisi luovuttaa oppilai
toksen sille m yönnetty ine valtioapuineen filosofiankandidaatti M aria Aminof- 
fille. Oppilaita oli 1902—1905: 201, 200, 195.

A rm ollisella käskyllä 21 päivältä  H elm ikuuta 1905 m yönnettiin  ruotsa
laisen yhteiskoulun y lläpitäm iseksi kahden vuoden ja  neljän kuukauden aikana, 
lukien  Syyskuun 1 päivästä 1905. vuotuinen 15 000 m arkan suuruinen valtio- 
apu. Oppilaita oli 1902—1905: 130, 135, 135.

Suomalaisen jatko-opiston y lläpitäm iseksi m yönnettiin  arm ollisella käs
k y llä  26 päivältä  E lokuuta 1903 edelleen valtioapua 2 000 m arkan m ukaan 
ku tak in  opiston kolm ea luokkaa kohti, lukien 1 päivästä Syyskuuta 1904 1 
päivään Tam m ikuuta 1905.

Keisarillisen Senaatin  H uhtikuun  26 päivänä 1904 antam alla päätök
sellä täm ä valtioapu m äärättiin  jatkuvaksi viiden vuoden aikana, alkaen 1 
päivästä Tam m ikuuta 1905, kuitenkin  niin, e ttä  jos jatko-opiston oppilas
m äärä jonkun ajan m ittaan huom ataan keskim äärin jäävän  alle kym m enen 
jo k ais ta  luokkaa kohti, valtioapu on vähin  erin lakkautettava. O ppilaita oli 
1902—1905: 39, 34, 36.

S ittenkuin  ruotsalaisen ty ttökoulun  yksityisten jatkoluokkien johtokunta 
oli anonut, e ttä  näiden luokkain ylläpitäm iseksi kevätlukukaudella 1904 m yön
nettäisiin  yleisistä Varoista ylim ääräinen 1800 m arkan suuruinen m ääräraha 
j a  Y lihallitus oli Senaatin hark ittavaksi jä ttän y t, eikö johtokunnan anomuk-

K erto m u s a lkeisopp ila itoksista  Suomessa. 16
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seen ainakin osalta voitaisi m yöntyä, K eisarillinen S enaatti 9 päivänä H elm i
kuu ta 1904 m yönsi sanottua tarko itusta  varten 1 000 m arkkaa. Oppilaita oli
1902—1903 kahdella luokalla 22, 1903—1904 yhdellä luokalla 5.

Tehdystä anom uksesta K eisarillinen S enaatti 13 päivänä L okakuuta
1903 antoi luvan Turun kaupunkiin  perustaa Suomalaisen yhteiskoulun, jonka 
tarkoitus on valm istaa oppilaita yliopistoon ja  joka I  luokalla alkoi to im in
tansa syksyllä 1903. O ppilaita oli 1904—1905 I —I I  luokalla 75.

A rm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä  1904 m ääräsi H änen K ei
sarillinen M ajesteettinsa, e ttä  jo h ta ja ta r O lga L em bergin T urun  kaupungissa 
ylläpitäm än suomalaisen valmistavan koulun kannattam iseksi on Tam m ikuun 1 
päivästä 1905 lukien lukuvuoden 1905—1906 loppuun m aksettava 1 400 m ar
kan  suuruinen apuraha, josta 1000 m arkkaa on m aksettava vuonna 1905 ja  400 
m arkkaa vuonna 1906, m inkä jälkeen valtioapu m ainitulle koululle on lakkaava,

O pettaja ttaren  Emilia E rika Jernströmin o ikeutti Y lihallitus 12 päivänä 
H uh tikuu ta  1905 ottam aan haltuunsa n. s. Wianderin ruotsinkielisen valmistavan 
koulun, joka viimeksi oli o llut kapteeninrouvan Naëm a Ekqvistin hallussa.

Salon kauppala.

Arm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä  1904 m yönnettiin  suoma
laisen yhteiskoulun ylläpitäm iseksi vuotu ista  valtioapua 4 000 m arkkaa kutak in  
luokkaa kohti eli yhteensä korkeintaan 20 000 m arkkaa, luettuna Tam m ikuun 
1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. Oppilaita oli 1902—1905: 94, 98. 95.

Maarianhamina.

K un M aarianham inan reaalioppilaitos lukuvuoden 1903—1904 alusta sai 
oman huoneuston, anoi yksityisten jatkoluokkain johtokunta, e ttä  reaaliopiston 
entinen valtiolle kuuluva talo vuokrattaisiin  jatkoluokille. H uhtikuun 7 päi
vänä 1903 antam allaan päätöksellä Keisarillinen Senaatti suostui siihen, e ttä  
kysym yksessä oleva huoneusto toistaiseksi saadaan käy ttää  m ain ittu jen  ja tko- 
luokkien tarpeeksi lukuvuoden 1903—1904 alusta 300 m arkan vuotuista vuok
raa vastaan. S ittem m in K eisarillinen S enaatti 29 päivänä Tam m ikuuta
1904 näk i hyväksi m yöntää jatkoluokkain  johtokunnalle 306 m arkan 52 pen
nin  korvauksen n iistä korjauksista, jo tka  kesällä 1903 johtokunnan kustannuk
sella oli suorite ttu  m ainitussa huoneustossa. A rm ollisella käskyllä 30 päivältä 
M arraskuuta 1904 m yönnettiin  näiden jatkoluokkain ylläpitäm iseksi yleisistä 
varoista 2 000 m arkkaa Syyskuun 1 päivän 1905 ja  Tam m ikuun 1 päivän 1906 
väliseltä ajalta, 5 000 m arkkaa kalenterivuodelta 1906 ja  2 000 m arkkaa kalen
terivuodelta 1907. Oppilaita on ollut 1902—1905: 22, 22, 18.
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Pori.

A rm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä  1904 m yönnettiin  suoma
laisen tyttökoulun ylläpitäm iseksi edelleen. Tam m ikuun 1 päivästä 1905 Tam m i
kuun 1 päivään  1908, vuotuista valtioapua 2 500 m arkkaa kutak in  luokkaa 
koh ti eli korkeintaan 15000 m arkkaa. O ppilaita oli 1902—1905: 167, 174, 174.

Ruotsalaiselle yhteiskoululle m yönnettiin  arm ollisella käskyllä  30 päivältä 
M arraskuuta 1904 yleisistä varoista vuotuista kannatusta  2 500 m arkkaa k u ta 
kin  koulun v iittä  alem paa luokkaa kohti, eli yhteensä 12 500 m arkkaa, lukien 
Syyskuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. O ppilaita oli 1902— 
1905: 150, 151, 151. '

Arm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä  1904 m äärättiin , e ttä  suo- 
• . . . 

malaisen valmistavan koulun ylim m än luokan ylläpitäm iseksi on lukuvuodeksi
1905—1906 m aksettava 600 m arkan apuraha, josta 200 m arkkaa vuonna 1905
ja  400 m arkkaa vuonna 1906.

Uusikaupunki.

A rm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä  1904 m yönnettiin  suoma
laisen yhteiskoulun y lläpitäm iseksi valtioapua, laskettuna 4 000 m arkan m ukaan 
ku tak in  v iittä  alin ta luokkaa kohti, kaikkiaan 20000 m arkkaa vuodessa, lu 
kien Tam m ikuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. Keisarillinen 
S enaatti vahvisti oppilaitokselle uuden lukusuunnitelm an 17 päivänä Touko
k u u ta  1905. O ppilaita on ollut 1902—1905: 159, 172, 158.

Rauma.

H einäkuun 20 päivänä 1904 K eisarillinen Sonaatti vahvisti suomalaiselle 
yhteiskoululle lukusuunnitelm an, sekä m yönsi m ainitulle koululle latinankielen 
opetuksen kustannusten  korvaukseksi edelleen Baeckin lahjoitusrahastosta 
2 380 m arkkaa vuodessa. Toukokuun 10 päivänä 1905 näm ä säädökset uudis
tettiin . O ppilaita on ollut 1902—1905: 185, 196, 212.

R ovasti Y. K aitila-vainajalle m yönnetyn oikeuden y lläp itää  sem inaarin- 
jo h ta ja  Y. H ögm anin R aum an kaupunkiin  perustam aa suomalaista valmistavaa 
koulua siirsi YTlihallitus tehdystä  hakem uksesta H elm ikuun 23 päivänä 1904 
yhteiskoulun joh taja J . S. Suomalaiselle.
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Forssa.

Suomalaisen yhteiskoulun y lläpitäm iseksi m yönnettiin  armollisella käs
kyllä M arraskuun 30 päivältä  1904. valtioapua, 4000  m arkan m ukaan kutakin  
luokkaa kohti, vuosittain korkeintaan 20 000 m arkkaa, luettuna Tam m ikuun 1 
päivästä 190B Tam m ikuun 1 päivään 1908. Joulukuun 7 päivänä 1904 K eisa
rillinen Senaatti vahvisti uudet säännöt koulun kannatusyhdistykselle sekä 
oikeutti yhdistyksen heti järjestäm ään säännöissä m ainitu t valm istavat l u o k a t .  

O ppilaita on ollu t 1902—1905: 130, 130. 131.
Syyskuun 18 päivänä 1903 K eisarillinen S enaatti tehdystä  alam aisesta 

anom uksesta antoi luvan perustaa Forssan tehdasalueelle Tam m elan pitäjään 
ruotsinkielisen yhteiskoulun, jossa olisi kaksi valm istavaa ja  neljä eli viisi varsi
naista koululuokkaa. K oulu alkoi toim intansa syksyllä 1903. O ppilaita oli.
1903—1904 yhdellä luokalla 22, 1904—1905 kahdella luokalla 21.

Tyrvää.

H einäkuun 20 päivänä 1904 K eisarillinen Senaatti salli tehdyn hakem uk
sen johdosta Tyrvään kunnan kirkonkylään perustaa viisiluokkaiseksi aijotun 
suomalaisen yhteiskoulun, jossa on noudatettava m aan reaalilyseoita varten  vah
vistettua opetussuunnitelm aa ja  joka aloittaisi to im intansa yksiluokkaisena 
syyslukukauden 1904 alussa. Oppilaita on ollut 1904—1905 yhdellä luokalla 30.

Ikaalinen.

Tehdystä anom uksesta K eisarillinen Senaatti 16 päivänä Jou lukuuta 
1902 antoi Ikaalisten  yhteiskoulun kannatusyhdistykselle, jonka säännöt 2 päi
vänä Jou lukuu ta  1902 oli asianom aisesti vahvistettu , luvan perustaa sanottuun; 
kauppalaan viisiluokkaisen suomenkielisen yhteiskoulun. A rm ollisella käskyllä 
M arraskuun 30 päivältä  1904 m yönnettiin  täm än oppilaitoksen ylläpitäm iseksi 
valtioapua. Tam m ikuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. 4 000 
m arkkaa ku tak in  toimessa olevaa luokkaa kohti, korkeintaan 20 000 m arkkaa 
vuodessa sekä sen lisäksi Syyskuun 1 päivän 1904 ja  Tam m ikuun 1 päivän 
1905 väliseltä ajalta kerta  kaikkiaan 6 000 m arkkaa. O ppilaita oli 1902—1903 
yhdellä luokalla 26, 1903—1904 kahdella luokalla 44, 1904—1905 kolmella 
luokalla 64.
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Hämeenlinna.

Arm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä 1904 m yönnettiin  suoma
laisen tyttökoulun y lläpitäm iseksi valtioapua, Tam m ikuun 1 päivästä 1906 Tam 
m ikuun 1 päivään 1908 ku tak in  sen k u u tta  luokkaa koitti 2 500 m arkkaa eli 
vuosittain 15 000 m arkkaa, sekä Syyskuun 1 päivän 1905 ja  Tam m ikuun 1 päivän 
1906 väliseltä ajalta 6 333 m arkkaa 33 penniä. O ppilaita oli 1902—1905: 165, 
155. 169.

H einäkuun 20 päivänä 1904 K eisarillinen Senaatti salli H äm eenlinnan 
suomalaisen yhteiskoulun osakeyhtiön, joka oli ostanut kaupungissa toim ivan 
yksityisen suomenkielisen ty ttökoulun, lukuvuoden 1904—1905 alusta luokka 
luokalta, alkaen ty ttökou lun  valm istavasta luokasta, m uuttaa sen viisiluokkai
seksi yhteiskouluksi, jossa noudatetaan m aan reaalilyseoille vahv istettua luku
suunnitelm aa. Lukusuunnitelm an koululle vahvisti K eisarillinen Senaatti 
K esäkuun 15 päivänä 1905.

Ruotsalaisessa tyttökoulussa, jonka sijalle lukuvuoden 1901— 1902 alusta 
asteettain  tu li ruotsalainen yhteiskoulu, oli oppilaita 1902—1903 kolmella luo
kalla 16, 1903—1904 yhdellä luokalla 9.

Toukokuun 5 päivänä 1903 K eisarillinen Senaatti myönsi ruotsalaisen 
yhteiskoulun kannatusyhdistykselle m ainitun oppilaitoksen ylläpitäm iseksi, sen 
lisäksi m inkä yhdistys ennen oli oikeutettu  nauttim aan jälje llä  oleville yksi
tyisen ruotsalaisen ty ttökou lun  luokille m yönnettyä valtioapua, 4 000 m arkkaa 
vuodessa ku tak in  toim essa olevaa luokkaa kohden, luettuna 1 päivästä Syys
kuu ta  1903 1 päivään Tam m ikuuta 1905. H einäkuun 13 päivänä 1904 K eisa
rillinen S enaatti vahvisti oppilaitokselle lukusuunnitelm an, noudatettavaksi
1904— 1905 lukuvuoden alusta. A rm ollisella käskyllä 30 päivältä  M arraskuuta 
1904 m yönnettiin  koulun ylläpitäm iseksi valtioapua, 2 500 m arkan m ukaan 
ku tak in  v iittä  varsinaista luokkaa kohti, korkeintaan 12 500 m arkkaa vuosit
tain, lukien Tam m ikuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908, ehdolla 
e ttä  m iesoppilasten luku  varsinaisilla koululuokilla on vähintäin 25 prosenttia 
näiden luokkien koko oppilasluvusta ja että  täm ä nousee keskim äärin vähin
täin  12 :een kullakin luokalla, Oppilaita oli 1902—1903 kahdella luokalla 41,
1903—1904 kolm ella luokalla 65, 1904—1905 neljällä luokalla 93.

Tampere.

Suomalaisen yhteiskoulun johtokunnan tekem än alam aisen anom uksen 
johdosta ja  Y lihallituksen siitä antam an lausunnon m ukaisesti Keisarillinen 
S enaatti 23 päivänä Tam m ikuuta 1903 hyväksyi ja noudatettavaksi vahvisti
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koululle opetusohjelm an, jonka m ukaan venäjänkielen opetus oli heti pantava 
käytäntöön koulun alem m illa luokilla, m u tta  neljällä ylim m ällä luokalla vasta 
ensi tulevan lukuvuoden alusta, jo ten  ne oppilaat v iim em ainituilla luokilla, 
jo tk a  ennen olivat valinneet latinan  venäjänkielen asemasta, saisivat edelleen
k in  lukea sitä kieltä. Tehdystä hakem uksesta K eisarillinen Senaatti 21 päi
vänä Tam m ikuuta 1904 näki hyväksi m yöntää koululle oikeuden säädetyssä 
järjestyksessä laskea yliopistoon täydellisen oppijakson suorittaneet oppilaansa, 
A rm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä  1904 m yönnettiin  koulun 
ylläpitäm iseksi valtioapua 27 000 markkaa, vuodessa, lukien Tam m ikuun 1 
päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. Oppilaita oli 1902—1905: 236, 
255, 265.

Suomalaisen tyttökoulun johtokunnan tekem ästä anom uksesta m yönsi K ei
sarillinen Senaatti 21 päivänä H uh tikuu ta  1904 koulun kuudennen rinnakkais
luokan  ylläpitäm iseksi 1 päivästä S yyskuuta 1903 1 päivään S yyskuuta 1904 
2 500 m arkkaa. A rm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä l904 m yönnet
tiin  koulun ylläpitäm iseksi valtioapua. 2 500 m arkan m ukaan kutak in  sen 
k u u tta  luokkaa kohti, vuosittain  15 000 m arkkaa, lukien Syyskuun 1 päivästä 
1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. sekä sam an koulun rinnakkaisluokkien y llä 
pitäm iseksi 2 000 m arkan m ukaan ku tak in  luokkaa kohti, vuosittain  korkein
taan  12 000 m arkkaa, lukien Tam m ikuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päi
vään 1908, sekä sen lisäksi vielä saman koulun kuudennen rinnakkaisluokan 
ylläpitäm iseksi Syyskuun 1 päivästä 1904 Tam m ikuun 1 päivään 1905 kerta 
kaikkiaan 1000  m arkkaa, kaikki sillä ehdolla e ttä  oppilaitos alistuu niihin 
m uutoksiin koulun lukusuunnitelm assa, jo ita  ehkä katsotaan tarpeellisiksi m ää
rä tä  sekä e ttä  rinnakkaisosastoa ei saa perustaa koulun I  luokalle, ellei tälle 
luokalle hyväksytty jen  pyrk ijäin  luku yhdessä sille jääneiden kanssa nouse 
vähin tään  60:een. Oppilaita oli 1902— 1905: 353, 375, 382.

H uhtikuun  26 päivänä 1904 K eisarillinen S enaatti m yönsi suomalaisen 
tyttökoulun jatkoluokkien ylläpitäm iseksi 2 000 m arkan suuruisen vuotuisen val- 
tioavun kutakin  toimessa olevaa luokkaa kohti eli yhteensä 6 000 m arkkaa 
vuodessa, viiden vuoden ajaksi, lukien 1 päivästä Tam m ikuuta 1905 sekä ajalle 
1 päivästä Syyskuuta 1904 sam an vuoden loppuun k erta  kaikkiaan 2 000 m ark
kaa. kuitenkin  sillä ehdolla, e ttä  jos oppilasm äärä näillä luokilla alentuisi 
keskim äärin alle kym m enen luokkaa kohden, valtioapu asteettain  olisi lakkau
tettava. Oppilaita oli 1902—1905: 43, 53, 66.

Ruotsalaiselle yhteiskoululle m yönsi Keisarillinen Senaatti 20 päivänä Syys
kuu ta 1902 oikeuden laskea säädetyssä järjestyksessä yliopistoon täydellisen 
oppim äärän suorittaneet oppilaansa. Jou lukuun 2 päivänä 1902 vahvistettiin  
lukusuunnitelm a oppilaitoksen ylemmille luokille. Oppilaita oli 1902—1905 
185, 189, 190.
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Riihimäki.

Tehdyn anom uksen johdosta näki K eisarillinen Senaatti hyväksi Touko
kuun BO päivänä 1905 m yöntää R iihim äen suomalaisen yhteiskoulun kannatus
yhdistykselle oikeuden perustaa R iihim äen rautatieasem an läheisyyteen viisi- 
luokkaisen suomalaisen yhteiskoulun, joka alkoi toim intansa Syyskuun 1 päivänä 1905-

Lahden kauppala.

M arraskuun 11 päivänä 1902 m yönsi K eisarillinen Senaatti suomalaiselle 
yhteiskoululle oikeuden säädetyssä järjestyksessä laskea täydellisen oppim äärän 
suorittaneet oppilaansa yliopistoon. Arm ollisella käskyllä 26 päivältä  E lokuuta 
1903 suvaitsi Keisarillinen M ajesteetti armossa m äärätä, e ttä  rinnakkaisosas- 
tojen ylläp itäm istä  varten  yhteiskoulun kolm ella alim m alla luokalla on m ak
settava valtioapua 2 500 m arkan m ukaan kutak in  rinnakkaisluokkaa kohti vuo
dessa, lukien 1 päivästä S yyskuuta 1903 1 päivään Tam m ikuuta 1905, sillä 
ehdolla kuitenkin, e ttä  apuraha ensimmäisen luokan rinnakkaisosastoa varten  
m aksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, e ttä  tälle luokalle hyväksytty jen  pyr
kijöiden luku yhdessä sille m ahdollisesti jääneiden oppilaiden kanssa nousee- 
vähintäin  60:een. Arm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä 1904 m yönnet
tiin  koulun ylläpitäm iseksi valtioapua, 4000 m arkan m ukaan kutakin  v iittä  
alin ta luokkaa ja  2 500 m arkan m ukaan kolm ea rinnakkaisluokkaa kohti, kor
keintaan 27 500 m arkkaa vuodessa, lukien Tam m ikuun 1 päivästä 1905 Tam 
m ikuun 1 päivään 1908, ehdoilla että  rinnakkaisluokkaa ei saa perustaa koulun 
ensimmäiselle luokalle, ellei sille hyväksy tty jen  oppilaiden luku yhdessä luo
kalle jääneiden kanssa nouse vähin tään  60:een. O ppilaita oli 1902—1905: 225,. 
256, 282.

Jäm sä.

Jäm sän  suomalaisen yhteiskoulun osakeyhtiön anom uksesta Keisarillinen' 
Senaatti E lokuun 9 päivänä 1905 antam allaan päätöksellä katsoi hyväksi suos
tu a  siihen, e ttä  Syyskuun 1 päivästä 1905 Jäm sän  p itäjän  kirkonkylään saa 
perustaa suomalaisen yhteiskoulun aluksi kahdella luokalla ja  sittem m in vuosi, 
vuodelta laajen taa sitä. kunnes se tulee 5-luokkaiseksi.

Viipuri.

A rm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä  1904 suvaitsi H änen K ei
sarillinen M ajesteettinsa m äärätä, e ttä  suomalaisen yhteiskoulun ylläpitäm iseksi
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•on yleisistä varoista m aksettava valtioapua. 4 000 m arkan m ukaan kutak in  
koulun viittä alin ta luokkaa kohti, kaikkiaan 20000  m arkkaa vuodessa, lukien 
Tam m ikuun 1 päivästä 1906 Tam m ikuun 1 päivään 1908, sekä sen lisäksi 
Syyskuun 1 päivän 1905 ja  Tam m ikuun 1 päivän 1906 väliseltä ajalta kerta 
kaikkiaan 7 666 m arkkaa 66 penniä. H elm ikuun 15 päivänä 1905 m yönsi 
K eisarillinen Senaatti koululle oikeuden laskea täydellisen oppim äärän suorit
taneet oppilaansa säädetyssä järjestyksessä K eisarilliseen Aleksanderin-Yliopis- 
toon. Oppilaita on ollut 1902—1903 viidellä luokalla 180, 1903—1904 kuudella
luokalla 209, 1904—1905 seitsem ällä luokalla 242.

M arraskuun 11 päivänä 1902 K eisarillinen Senaatti m yönsi ruotsalaisen 
ty ttökou lun  jatkoin olalle oikeuden säädetyssä järjestyksessä laskea täydellisen 
oppim äärän suorittaneet oppilaansa K eisarilliseen Aleksanderin-Yliopistoon. 
Oppilaita on ollut 1902— 1903 yhdellä luokalla 9, 1903— 1904 yhdellä luokalla 
8 , 1904— 1905 yhdellä luokalla 14.

Arm ollisella käskyllä  30 päivältä  M arraskuuta 1904 m yönnettiin  opetta
ja ta r  F anny  B rand tin  om istam an ruotsalaisen valmistavan koulun ylläpitäm iseksi 
valtioapua 1 400 m arkkaa, lukien Tam m ikuun 1 päivästä 1905 lukuvuoden 1905— 
1906 loppuun, josta raham äärästä  1 000 m arkkaa oli m aksettava vuonna 1905 
ja 400 m arkkaa vuonna 1906, jonka jälkeen täm än koulun valtioapu oli lak 
kaava. Sam ana päivänä ja samoilla ehdoilla m yönnettiin  lehtori Uno Saxénin
ja  kolleega Y. O. Kosendalin suomalaisen valmistavan koulun kannattam iseksi 
lukuvuodeksi 1905—1906 600 m arkan suuruinen valtioapu, josta raham äärästä 
200 m arkkaa oli suoritettava vuonna 1905 ja 400 m arkkaa vuonna 1906.

Hamina.

Syyskuun 23 päivänä 1904 K eisarillinen Senaatti o ikeutti suomalaisen 
yhteiskoulun säädetyssä järjestyksessä päästäm ään K eisarilliseen A leksanderin- 
Yliopistoon oppilaita, jotka ovat suorittaneet koulun täydellisen oppimäärän. 
Arm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä  1904 m yönnettiin  koulun kol
m en ylim m än luokan ylläpitämiseksi, lisävaltioapua. 2 000 m arkan m ukaan 
kutak in  luokkaa kohti, vuosittain  6 000 m arkkaa, lukien Tam m ikuun 1 päi
västä  1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. O ppilaita oli 1902—1903 kuudella 
luokalla  155. 1903— 1904 seitsem ällä luokalla 168, 1904—1905 kahdeksalla 
luokalla 162.

Arm ollisella käskyllä 30 päivältä M arraskuuta 1904 m yönnettiin  ruotsa
laisen yhteiskoulun y lläpitäm iseksi valtioapua 4 000 m arkkaa Syysktran 1 päi
vän 1905 ja Tam m ikuun 1 päivän 1906 väliseltä ajalta. 11000 m arkkaa vuo
delta 1906 sekä 8 000 m arkkaa vuodelta 1907. Oppilaita oli 1902 — 1905: 78, 78, 77.
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Kotka.

H einäkuun 20 päivänä 1904 K eisarillinen Senaatti vahvisti lukusuunni
telm an suomalaiselle yhteiskoululle lukuvuoden 1904-1 9 0 5  alusta käytäntöön 
otettavaksi. Arm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä 1904 m yönnettiin ' 
koulun I I  ja  I I I  luokan rinnakkaisosastojon ylläpitäm iseksi valtioapua kevät
lukukaudelta 1905 3 333 m arkkaa 34 penniä ja. syyslukukaudelta 1904 1 666 

m arkkaa 66 penniä, ehdolla että oppilaiden luku kum m allakin luokalla nousee 
y li 40. H einäkuun 19 päivänä 1905 suvaitsi H änen Keisarillinen M ajesteettinsa 
niinikään, armossa käskeä, e ttä  täm än oppilaitoksen ylläp itäm istä varten syys
lukukautena 1905 m aksettakoon kerta kaikkiaan 1666 m arkkaa 66 penniä. 
Oppilaita oli 1902—1905: 232. 244. 246.

Jou lukuun  2 päivänä 1902 K eisarillinen S enaatti antoi ruotsalaiselle yh
teiskoululle luvan säädetyssä järjestyksessä laskea täydellisen oppim äärän suo
rittanee t oppilaansa Keisarilliseen Aleksanderin-Yliopistoon. Koulun kannatus
yhdistykselle vahvistettiin  23 päivänä Tam m ikuuta 1903 uudet säännöt, joiden 
m ukaan oppilaitos 9-luokkaisest.a m uuttui 8-luokkaiseksi. H uhtikuun 7 päi
vänä 1903 m yönnettiin oppilaitokselle 5 (HKI markan suuruinen lisäapuraha 
kuluvalta vuodelta sekä koro tettu  5 ( KK) nuukan kannatusapu jokaista koulun 
v iittä  alinta luokkaa kohden eli yhteensä 20 (XK) markkaa, vuodessa, m aksetta
vaksi yhden vuoden aikana 1 päivästä Tam m ikuuta 1904 lukien. Samaan 
m äärään nouseva ja  samojen perusteiden m ukaan laskettu  vuotuinen vaitioapu 
m äärättiin  11 päivänä L okakuuta 1904 ja tkuvasti koululle m aksettavaksi vii
den vuoden aikana, lukien. 1 päivästä Tam m ikuuta 1905. O ppilaita oli 1902- - 
1905: 140, 149, 144.

Lappeenranta.

Joulukuun 9 päivänä 1902 myönsi K eisarillinen Senaatti reaali- ja  porvari- 
koululle oikeuden säädetyssä järjestyksessä laskea täydellisen oppijakson suo
rittaneet oppilaansa Keisarilliseen Aleksanderin-Yliopistoon. O ppilaita oli 
1902—1905: 198, 198, 204.

Kouvola.

K ansakoulunopettajan K. Fr. K ettusen  y. in. alam aisesta anom uksesta 
K eisarillinen Senaatti 26 päivänä Toukokuuta 1903 antoi luvan perustaa viisi- 
luokkaisen suomalaisen yhteiskoulun K ouvolan rautatieasem an läheisyyteen. Op
pilaita oli 1903—1904 kolm ella luokalla 72. 1904—1905 neljällä luokalla 119.

K e rto m u s a lkeisoppila itoksista  Suom essa. 17



Sortavala.

Yksityisen suomalaisen tyttökoulun siirtym inen valtion haltuun on ennen 
kerrottu . O ppilaita oli yksityisessä ty ttökoulussa 1902 — 1904: 158. 163.

P äätöksellä 4 päivältä  Lokakuilta 1904 K eisarillinen Senaatti antoi luvan 
opettajattarille  H ilja  H uchtm anille ja  Tilda H aganille Sortavalan kaupungissa 
yl läpi tää  kaksiluokka/ista valmistavaa yhteiskoulua.

Käkisalmi.

M aaliskuun 8 päivänä 1905 K eisarillinen Senaatti hyväksyi ja nouda
tettavaksi vahvisti säännöt reaali- ja  porvari!,‘ouhm  jatkoluokkain kannatusyhdis
tykselle. Heinäkuun 12 päivänä 1905 Keisarillinen S enaatti näki hyväksi oi* 
keuttaa reaali- ja  porvarikoulun jatkoluokkain kannatusyhdistyksen perusta
m aan m ainittuun 5-luokkaiseen yhteiskouluun kolme jatkoluokkaa. jo ista  en- 
simmäineri eli Y I luokka oli aijo ttu  alkam aan toim intansa 1 päivästä Syys
kuu ta  1905 ja m olem m at seuraavat luokat sam aan aikaan vuosina 1906 ja 1907. 
O ppilaita oli 1902-1905 : 95, 105, 111.

Mikkeli.

Arm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä 1904 suvaitsi H änen K eisa
rillinen M ajesteettinsa m äärätä, e ttä  suomalaisen tyttökoulun ylläpitäm iseksi on 
m aksettava valtioapua, 1 000 m arkkaa koulun kum paakin alin ta ja 2 200 m ark
kaa ku tak in  sen v iittä  y lin tä  luokkaa kohti eli kaikkiaan 13 000 m arkkaa vuo
sittain. lukien Syyskuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. Oppi
laita oli 1902—1905: 195, 195. 183.

Tehdyn anomuksen johdosta Keisarillinen Senaatti M aaliskuun 22 päi
vänä 1905 salli Mikkelin kuurom ykkäinkoulun johtajan Aaro Iivari Savolaisen ja  
eräiden muiden henkilöiden M ikkelin kaupunkiin  perustaa kahdeksanluokkai
sen yksity isesti kannate ttavan  suomalaisen yhteiskoulun, jossa olisi noudatettava 
valtion reaalilyseoille 26 päivänä H einäkuuta 1903 vahvistettua lukusuunni
telm aa ja  joka koulu alkaisi toim intansa lukuvuoden 1905-1906  alusta.

Arm ollisella käskyllä 30 päivältä  M arraskuuta 1904 H änen Keisarillinen 
M ajesteettinsa armossa suvaitsi m äärätä, e ttä  neiti A lina A nte!Iin om istaman 
ruotsalaisen tyttökoulun y lläpitäm iseksi on m aksettava valtioapua 12 500 m ark
kaa vuodelle 1905, 11000 m arkkaa vuodelle 1906 ja  9 333 m arkkaa 33 penniä 
vuodelle 1907. Oppilaita^ oli 1902—1905: 128, 126, 132.
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Savonlinna.

Arm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä 1904 m yönnettiin joh ta
ja ta r e n  A ura H arii n in y lläpitäm älle suomalaiselle tyttökoululle valtioapua. 2 000 
m arkan m ukaan ku tak in  v iittä  varsinaista luokkaa kohti, vuosittain 10000 
m arkkaa, lukien Tam m ikuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. 
Oppilaita oli 1902—1905: 60. 65. 70.

Kuopio.

Lokakuun 25 päivänä 1904 hyväksyttiin  maamme reaalilyseoille 26 päi
vänä H einäkuuta 1903 vahvistettu  lukusuunnitelm a suomalaisessa yhteiskoulussa 
noudatettavaksi. Arm ollisella käskyllä M aarraskuun 30 päivältä 1904 m yön
nettiin  koulun viiden alim m an luokan ylläpitäm iseksi valtioapua 20 000 m ark
kaa ja 2 500 m arkkaa kutak in  koulun neljää rinnakkaisluokkaa kohti, yhteensä 
30 000 m arkkaa vuodessa, lukien Tam m ikuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 
päivään 1908. K oulun johtokunnan tekem ästä hakem uksesta näki Keisarillinen 
Senaatti hyväksi M aaliskuun 22 päivänä 1905 ju listaa ne täm än koulun oppi
laat, jo tka lukuvuoden 1903—1904 loppuun olivat koulun ollessa seitsenluok- 
kaisena läpikäyneet täydellisen oppikurssin neljännellä luokalla, tietoihinsa 
nähden yhdenvertaisiksi niiden kanssa, jo tka ovat suorittaneet täydellisen 
kurssin yksityisessä 5-luokkaisessa yhteis- tai porvarikoulussa. Oppilaita oli 
1902—1905: 289, 368. 384.

Päätöksellä 9 päivältä Syyskuuta 1904 K eisarillinen Senaatti salli luku
vuoden 1904—1905 alusta ruotsalaisessa reaalilyseossa poikia ja  tyttöjä varten o t
taa  käytän töön  maan reaalilyseoita varten  26 päivänä H einäkuuta 1903 vah
vistetun lususuunuitelm an. Arm ollisella käskyllä 30 päivältä M arraskuuta 1904 
m yönnettiin  täm än oppilaitoksen ylläpitäm iseksi jatkuvaa valtioapua, 20000 
m arkkaa vuosittain, lukien Tam m ikuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 
1908. O ppilaita oli 1902-1905 : 146, 143, 135.

Arm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä 1904 m yönnettiin  opetta
ja ta r  H anna D ahlström in ylläpitäm än suomalaisen valmistavan koulun k an n a tta 
miseksi lukuvuodeksi 1905 —1906 1 000 m arkan suuruinen apuraha, josta  333 
m arkkaa 33 penniä oli suoritettava vuonna 1905 ja 666 m arkkaa 67 penniä 
vuonna 1906, m inkä jälkeen valtioapu m ainitulle koululle oli lakkaava.

Iisalmi.

Syyskuun 11 päivänä 1902 K eisarillinen Senaatti, nojautuen armolliseen 
julistukseen 19 päivältä K esäkuuta 1901. näki hyväksi m äärätä, että viisi-
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luokkaisen reaali- ja  porvarikoulun ylläpitoa varten m yönnetty  15 OCX) markan 
valtioapu on Syyskuun 1 päivästä 1902 lukien korotettava 4 000 m arkaksi luok
kaa kohti eli 20000 m arkkaan vuodessa, jo ta valtioapua Iisalm en kaupunki on 
oikeutettu  toistaiseksi nauttim aan sillä ehdolla kuitenkin, että m ainitussa reaali- 
ja  porvarikoulussa venäjänkieltä opetetaan reaalilyseoiden vastaavalle luokille 
säädetty  tun tim äärä ja e ttä  koulun oppiiasluku keskim äärin on 12 luokkaa 
kohti. Tehdystä anom uksesta K eisarillinen Senaatti. 18 päivänä Syyskuuta
1903 näki hyväksi suostua siihen, e ttä  täm ä oppilaitos saadaan laajentaa kah
deksanluokkaiseksi, yliopistoon vieväksi reaali- ja  porvarikouluksi molempia 
sukupuolia varten. Oppilaita oli 1902—1903 viidellä luokalla 99. 1903— 1904 
viidellä luokalla 105. 1904—1905 kuudella luokalla 123.

Joensuu.

Arm ollisella käskyllä 30 päivältä  M arraskuuta 1904 m yönnettiin  lehtori 
K. A. \Vegeliuksen ja  opettajatar E m ilia H ällström in suomenkielisen valmistavan 
koulun y lläpitäm iseksi valtioapua 600 m arkkaa lukuvuodeksi 1905—1906. jo sta  
raham äärästä 200 m arkkaa oli suoritettava vuonna 1905 ja  400 m arkkaa vuonna 
1906, jonka jälkeen täm än koulun nauttim a valtioapu olisi lakkautettava,

Nurmes.

M arraskuun 17 päivänä 1903 Keisarillinen S enaatti vahvisti Nurmeksen 
yhteiskoulun kannatusyhdistyksen säännöt sekä m yönsi sille luvan ottaa hal
tuunsa m ain itu lla  paikkakunnalla toimivan viisiluokkaisen porvarikoulun ja 
laajentaa sen täydelliseksi, yliopistoon vieväksi oppilaitokseksi. Arm ollisella 
käskyllä  M arraskuun 30 päivältä 1904 m yönnettiin  koulun ylläpitäm iseksi val
tioapua, 20 000 m arkkaa viiden alim man luokan ylläpitäm iseksi ja 2 500 m ark
kaa ku tak in  kolmea y lin tä  luokkaa kohti, eli yhteensä 27 500 m arkkaa vuo
sittain, lukien Tam m ikuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. L uku
suunnitelm a oppilaitokselle vahvistettiin  10 päivänä Toukokuuta 1905. Oppi
laita oli 1902 1903 viidellä luokalla 97. 1903—1904 viidellä luokalla 105.
1904 — 1905 kuudella luokalla 112.

Nikolainkaupunki.

Yksityisen suomalaisen tyttökoulun siirtym inen valtion haltuun  on ennen 
kerrottu. Oppilaita oli yksityisessä ty ttökoulussa 1902 — 1903 160. 1903— 
1904 160.
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Joulukuun 9 päivänä 1902 K eisarillinen Senaatti näki hyväksi sallia 
kannatusyhdistyksen perustamisen suomalaista jatko-opistoa varten ja vahvisti 
»säännöt m ainitulle yhdistykselle. H uhtikuun 26 päivänä 1904 Keisarillinen 
■Senaatti m yönsi jatko-opiston ylläpitäm iseksi 2 000 m arkan suuruisen vuotuisen 
valtioavun kutakin toimessa olevaa luokkaa kohti viiden vuoden ajaksi, lukien 
1 päivästä Tam m ikuuta 1905. sekä kalenterivuoden 1904 jälkim m äistä puolis
koa varten k erta  kaikkiaan 1 000 m arkkaa luokkaa koi)ti. Oppilaita oli 1903 — 
1904 viidellä luokalla 11. 1904—1905 13.

Arm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä 1904 m yönnettiin kolleega 
A. A. G röndahlin ylläpitäm än suomalaisen valmistavan koulun kannattam iseksi 
valtioapua, Tam m ikuun 1 päivästä 1905 lukuvuoden 1905—1906 loppuun 1 400 
m arkkaa, josta 1000 m arkkaa oli m aksettava vuonna 1905 ja 401) m arkkaa 
vuonna 1906, minkä jälkeen valtioapu tälle koululle oli lakkaava.

O pettajatar Em ilia A kolan omistamalle »Vasa Prim ärskola» nimiselle 
valmistavalle koululle m yönnettiin  26 päivänä E lokuuta 1903 jatkuvaa valtioapua 
600 m arkkaa kum m allekin koulun ylem m älle luokalle, lukien 1 päivästä Syys
k u u ta  1904 1 päivään Tam m ikuuta 1905. Samalle oppilaitokselle m yönnettiin  
armollisella käskyllä 30 päivältä M arraskuuta 1904 valtioapua 1 400 m arkkaa, 
lukien 1 päivästä Tam m ikuuta 1905 lukuvuoden 1905—19(36 loppuun, josta 
raham äärästä 1 000 m aikkaa oli maksettava, vuonna 1905 ja  400 m arkkaa vuonna 
1906. jonka jälkeen koulun nauttim a valtioapu oli lakkaava.

O pettajattaren Elin Kockin ylläpitäm älle ruotsalaiselle valmistavalle kou
lulle m yönnettiin  30 päivänä M arraskuuta 1904 lukuvuodelle 1905 —1906 valtio- 
apua 600 m arkkaa, josta 200 m arkkaa oli m aksettava vuonna 1905 ja 400 
m arkkaa vuonna 1906, jonka jälkeen koulun nauttim a valtioapu oli lakkaava.

Kristiinankaupunki.

M aaliskuun 1 päivänä 1905 K eisarillinen S enaatti tehdystä anom uksesta 
salli kaupungin valtuusm iesten edelleen ylläpitää' ruotsalaisessa yhteiskoulussa 
kolm ea jatkoluokkaa, jo tka ilm an asianom aista lupaa jo ennen oli perustettu , 
sekä myönsi tälle oppilaitokselle oikeuden sinä keväänä säädetyssä jä rje s ty k 
sessä laskea täydellisen oppim äärän suorittaneet oppilaansa yliopistoon. Op
pilaita oli 1902— 1905: 113. 115. 115.

Uusikaarlepyy.

Arm ollisella käskyllä 30 päivältä M arraskuuta 1904 H änen Keisarillinen 
M ajesteettinsa suvaitsi armossa m äärätä, että yksityisen ruotsalaisen yhteiskoulun 
ylläpitäm iseksi on m aksettava valtioapua. Syyskuun 1 päivän 1905 ja Tam m i



134

kuun 1 päivän 1906 väliseltä ajalta koulun kahdelle korkeim m alle luokalle 
666 m arkkaa 66 penniä, kalenterivuodelta 1906 1 666 m arkkaa 66 penniä sekä 
kalenterivuodelta 1907 666 m arkkaa 67 penniä koulun kolm annelle luokalle, 
jonka jälkeen valtioapu oli lakkaava lukuvuodenl906 —1907 päättyessä. Oppi
laita oli 19()2 —1905: 17. 25. 18.

Pietarsaari.

M arraskuun 26 päivänä 1902 K eisarillinen Senaatti m ääräsi e ttä  P ie ta r
saaren 5-luokkaisen reaali- eli ktmnaUiskotdun ylläpitäm iseksi 5 päivänä Syys
kuu ta 1895 m yönnetty  15 000 m arkan vuotuinen valtioapu on. luettuna 1 päi
västä Tam m ikuuta 1903 toistaiseksi, laskettava 4 000 m arkan m ukaan Luokalta 
eli 20 000 m arkkaa koko opistoa kohti, kuitenkin ehdolla e ttä  oppilasluku kes
kim äärin on 12 joka luokalla. O ppilaita oli 1902—1903 viidellä luokalla 101, 
1903 — 1904 viidellä luokalla 102. 1904—1905 kuudella luokalla 123.

Lapua.

Elokuun 25 päivänä 1904 K eisarillinen Senaatti salli kirkkoherra W ilh . 
M alm bergin ja  eräiden m uiden henkilöiden L apuan kunnan kirkonkylään pe
rustaa o-luiMuisen suomalaisen yhteiskoulun, jossa nodatetaan  samaa oppisuunni
telm aa. kuin valtion reaalilyseoiden vastaavilla luokilla. O ppilaita oli 1904— 
1905 3’hdellä luokalla 40.

Kokkola.

Suomalaisen yhteisi,vulun johtokunnan anom uksesta K eisarillinen Senaatti 
3 päivältä M aaliskuuta 1903 antam allaan päätöksellä katsoi hyväksi m yöntää 
tälle koululle latinankielen opetusta varten  vaihtoehtoisena opetusaineena kou
lun VI. V II ja V III luokalla, neljänä tun tina  viikossa VLUa sekä kuutena 
tun tina  viikossa V II ja  V III luokalla, kum m allakin, esittelijäsih teeri Baeckin 
lahjoitusrahaston korkovaroista niin pitkälle kuin n iitä  riittää , ja  enintäin seu- 
raavat m äärät, n im ittäin : lukuvuodeksi 1902- 1903 560 m arkkaa, seu raa jaksi 
lukuvuodeksi 1540 m arkkaa sekä sen jälkeen, alkaen lukuvuodesta 1904 —1905 tois
taiseksi ja  niin  kauvan kuin latinan opetusta puheenalaisessa yhteiskoulussa 
edelläm ainitut tun tim äärät annetaan, ku tak in  lukuvuotta  varten  2 380 markkaa. 
Arm ollisella käskyllä M arraskuun 30 päivältä 1904 m äärättiin  koulun y lläp itä
miseksi, Tam m ikuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908. m aksetta
vaksi valtioapua, 20 000 m arkkaa vuodessa sekä sen lisäksi vielä vuositta in  
2 500 markkaa, kutakin sen kolmea y lin tä  luokkaa kohti eli niinm uodoin kaik
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kiaan 27 500 m arkkaa vuodessa. T ehdystä hakem uksesta Keisarillinen Senaatti 
Jou lukuun  7 päivänä 1904 oikeutti yhteiskoulun laillisessa järjestyksessä laske
m aan Keisarilliseen A leksanderin-Y liopistoon koulun täydellisen oppim äärän 
suorittaneet oppilaat. O ppilaita oli 1902-1903  kuudella luokalla 168. 1903— 
1904 seitsem ällä luokalla 190. 1904—1905 kahdeksalla luokalla 212.

Jyväskylä.

Arm ollisella käskyllä 30 päivältä M arraskuuta 1904 m äärättiin  joh ta
ja ta r ie n  F an n y  ja N atalia G ranathien ylläpitäm än suomalaisen valmistavan 
koulun kannattam iseksi m aksettavaksi valtioapua, Tam m ikuun 1 päivästä 1905 
lukien lukuvuoden 1905 — 1906 loppuun. 1400 markkaa, josta 1000 m arkkaa 
oli m aksettava vuonna 1905 ja 400 m arkkaa vuonna 1906. m inkä jälkeen val
tioapu koululle oli lakkaava.

Oulu.

Arm ollisella käskyllä 26 päivältä  E lokuuta 1903 m äärättiin  suomalaisen 
jatko-opiston y lläp itäm istä varten edelleenkin m aksettavaksi valtioapua 2 000 

markan m ukaan kutakin  opiston kolmea, luokkaa kohden vuodessa, lukien Syys
kuun 1 päivästä 1904 1 päivään Tam m ikuuta 1905. H uhtikuun 26 päivänä 
1904 antam allaan päätöksellä Keisarillinen Senaatti myönsi jatko-opiston y llä 
pitämiseksi 2 000 m arkan suuruisen vuotuisen valtioavun kutakin  toimessa- 
olevaa luokkaa kohti eli yhteensä, 6 000 m arkkaa viiden vuoden ajaksi, lukien 
1 päivästä Tam m ikuuta 1905. Oppilaita oli 1902—-1905: 43. 40. 35.

Suomalaisen yhteiskoulun kannatusyhdistykselle vahvisti Keisarillinen 
S enaatti säännöt 2 i päivänä Tam m ikuuta 1904. Armollisella käskyllä M arras
kuun 30 päivältä 1904 m äärättiin  täm än koulun, ylläpitäm iseksi y leisistä va
roista m aksettavaksi valtioapua, 4 000 m arkan m ukaan kutakin  toimessa olevaa 
luokkaa kohti, korkeintaan 20000 m arkkaa vuodessa, lukien Tam m ikuun 1 
päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908, sekä sen lisäksi Syyskuun 1 päivän 
1904 ja  Tam m ikuun 1 päivän 1905 väliseltä ajalta kerta  kaikkiaan 6 000 m ark
kaa. O ppilaita oli 1902 — 1903 yhdellä luokalla 24, 1903—1904 kahdella luo
kalla 36, 1904—1905 kolm ella luokalla 64.

R ehtori Sakari A. W ester luudin omistamalle suomalaiselle valmistavalle 
koululle m äärättiin  armollisella käskyllä 30 päivältä M arraskuuta 1904 m akset
tavaksi valtioapua, Tam m ikuun 1 päivästä 1905 lukien lukuvuoden 1905—1906 
loppuun, 1 400 m arkkaa, josta 1 000 m arkkaa oli suoritettava vuonna 1905 ja 
400 m arkkaa vuonna 1906, m inkä jälkeen valtioapu koululle oli lakkaava.

Lehtori G. W aenerbergin, kolleega A. Dahlin ja  ylim ääräisen professorin 
J . E. Rosbergin omistaman ruotsalaisen valmistavan koulun siirtämiseen neideille
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Jen n y  Fellm anille ja  K asta lia  Fogelholm ille m yöntyi Y lihallitus 0 päivän» 
H uhtikuuta 1904. Arm ollisella käskyllä 30 päivältä M arraskuuta 1904 m ää
rä ttiin  täm än koulun ylläpitäm iseksi m aksettavaksi valtioapua 1 400 m arkkaa, 
lukien Tam m ikuun 1 päivästä 1905 lukuvuoden 1905—1906 loppuun, josta 
raham äärästä 1000 m arkkaa oli m aksettava vuonna 1905 sekä 400 m arkkaa 
vuonna 1906. jonka jälkeen koulun valtioapu oli lakkaava,

. Raahe.

K auppaopiston johtajan  Alfred H einrichein 3’. m. pyynnöstä Keisarillinen 
Senaatti 15 päivänä H einäkuuta 1903 salli hakijain sanottuun kaupunkiin  pe
rustaa kaksiluokkaisen ruotsalaisen valmistavan koulun n im eltä »Privata svenska 
sm åbarnsskolan i Brahestad.»

A rm ollisella käskyllä 30 päivältä M arraskuuta 1904 m äärättiin  yksity i
sen ruotsalaisen yhteiskoulun ylläpitäm iseksi m aksettavaksi valtioapua 2 533 
m arkkaa 33 penniä kalenterivuodelta 1905, 1 738 m arkkaa 33 penniä vuodelta 
1906 sekä 888 m arkkaa vuodelta 1907, jonka jälkeen valtioapu koululta oli 
lakkaava. O ppilaita oli. viidellä luokalla 1902—1905: 31, 33, 32.

Kemi.

Päästöoikeuden yliopistoon myönsi Keisarillinen Senaatti suomalaiselle 
yhteiskoululle kuluvaksi lukuvuodeksi. 23 päivänä H elm ikuuta ja  1 päivänä M arras
kuu ta 1904. M arraskuun 1 päivänä 1904 K eisarillinen Senaatti suostui siihen, 
e ttä  oppilaitoksessa saataisiin o ttaa noudatettavaksi valtion reaalilyseoille 26 
päivänä H einäkuuta 1903 vahvistettu  lukusuunnitelm a. Armollisella käskyllä 
M arraskuun 30 päivältä 1904 m äärättiin  tämän, koulun ylläpitäm iseksi. Tam 
m ikuun 1 päivästä 1905 Tam m ikuun 1 päivään 1908, suoritettavaksi lisä valtio- 
apua 2 000 m arkkaa kutakin  koulun kolm ea v iin tä luokkaa kohti eli vuosittain 
6 000 m arkkaa, sekä sen lisäksi Syyskuun 1 päivän 1904 ja Tam m ikuun 1 päi
vän 1905 väliseltä ajalta 3 000 markkaa. Oppilaita oli 1902—1903 seitsemällä 
luokalla 121, 1903—1905 kahdeksalla luokalla 122, 113.

Kajaani.

Sam alla kun  K eisarillinen S enaatti M aaliskuuun 22 päivänä 1905 vah
v isti kaupungin viisiluokkaisen yhteiskoulun lukusuunnitelm an, noudatettavaksi 
lukuvuoden 1905— 1906 alusta, m yönsi se latinankielen opetuksen kustantam i
seksi tässä koulussa esittelijäsihteeri Baeekin lahjoitusrahastosta lukuvuodeksi
1904—1905 17 viikkotunnin m ukaan 2 380 m arkkaa ja  sen jälkeen. 9 viikko



tunnin m ukaan, ku tak in  lukuvuotta  varten  1 260 m arkkaa, kuitenkin ehdolla 
että erityinen, latinan  opetus, joka alkaa koulun I I I  luokalla, saadaan luku
vuoden 1905—1906 alusta lukien panna tällä luokalla toimeen ainoastaan siinä 
tapauksessa, e ttä  vähintään 3 oppilasta ilm oittaa ottavansa siihen osaa. Oppi
laita oli 1902—1905: 67, 83. 74.

Elinvoim aiseksi osottaunut yksityiskoululaitos on meidän maassamme 
tänäkin ajanjaksona, niinkuin edellisestä käy selville, o llut vilkkaan keh ityk
sen alaisena.

Uusia oppilaitoksia on peruste ttu : yksity isten  henkilöiden toimesta 8- 
luokkaisiksi yliopistoon johtaviksi oppilaitoksiksi aijottuja suomalaisia yh teis
kouluja Turun ja Mikkelin kaupunkeihin; 5-luokkaisia suomalaisia yhteiskou
luja niinikään yksity isten  henkilöiden toim esta on peruste ttu  Ikaalisten kaup
palaan. Riihim äen ja Kouvolan rautatieasem ille, Tyrvään, Jäm sän ja Lapuan 
kirkonkyliin  sekä ruotsinkielinen Forssan tehtaalle. S itä  paitse on H äm een
linnan yksity istä  suom alaista ty ttökoulua luokka luokalta alettu muodostaa 
viisiluokkaiseksi yhteiskouluksi. Valmistavia kouluja on syn tyny t kaksi uutta, 
m olem m at suomenkielisiä, n im ittä in  Sörnäisten esikaupunkiin H elsingissä ja 
Sortavalaan.

V iisiluokkaiset kunnalliset reaali- ja porvarikoulnt Käkisalm essa ja Iisal
messa sekä yksity isten  henkilöiden ylläpitäm ä viisiluokkainen yhteiskoulu N ur
meksessa ovat laajennetu t kahdeksanluokkaisiksi yliopistoon johtaviksi oppi
laitoksiksi. Sen ohessa on K ristiinankaupungin ruotsalaiseen yhteiskouluun 
perustetu t jatkoluokat tänä ajanjaksona asianomaisesta' laillistettu.

Oikeus säädetyssä järjestyksessä laskea oppilaita yliopistoon on m yön
n etty  neiti V iktoria L aurellin  ruotsalaiselle ty ttökoululle Helsingissä, yksity is
ten henkilöiden ylläpitäm älle Tam pereen, Lahden, V iipurin, H am inan ja  K okko
lan  suomalaisille yhteiskouluille, Lappeenrannan reaali- ja porvarikoululle. Tam 
pereen ja  K otkan ruotsalaisille yhteiskouluille sekä V iipurin ruotsalaisen ty t
tökoulun jatkoluokille.

Helsingissä, K oulutoim en Y lihallituksessa 30 päivänä Toukokuuta 1906.

Y. K. Yrjö-K oskinen

W. Tawaststjerna. Alexander Jefremow.

Artturi H. Wirkkunen. E. J. Tammio.

L. Nevanlinna. 

Carl Svibergson.
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