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A l a m a i n e n  k e r t o m u s ,  jonka Koulutoimen Yli
hallitus on antanut maamme Alkeis-oppilaitosten t i
lasta ja  toiminnasta 1 p:stä Syyskuuta vuonna 1887
Syyskuun 1 päivään vuonna 1890  kuluneelta ajalta.

Pääasiallisena tunnusm erkkinä kolmenvuoden-ajalle 1887— 1890, jolloin ei 
ole ryhdytty mihinkään tärkeäm piin m uutoksiin koulujärjestelm ässä, on edellisenä 
kolmenvuoden-aikana perustettujen uusien oppilaitosten ja tkuva kehittym inen. Tu
run ja  Oulun suom alaisten klassillisten lyseoin sekä Helsinkiin m uutetun suom a
laisen norm aalilyseon järjestäm inen ja  viim em ainitusta m uutoksesta riippuva H ä
meenlinnan lyseon muuttam inen tavalliseksi klassilliseksi lyseoksi ovat loppuun 
suoritetu t. Uudesta perustetu t Tam pereen ja  Savonlinnan suom alaiset sekä Turun 
ruotsalainen reaalilyseo ovat kehittyneet seitsemänluokkaisiksi. Sen ohessa on
kaksi uu tta  suom alaista klassillista lyseota perustettu , toinen Joensuuhun, jossa 
neliluokkainen alkeiskoulu Syyskuun 1 päivästä 1889 luokka luokalta laajennetaan 
klassilliseksi lyseoksi, ja  toinen Poriin , missä neliluokkainen suomalainen alkeis
koulu Syyskuun 1 päivästä 1890 on tullu t täydelliseksi klassilliseksi lyseoksi, sit- 
tenkun valtio kerrallaan on ottanut huostaansa neljä yksityistä luokkaa, jo tk a  oli
vat koulun jatkona. Helsingin, W iipurin, Kuopion, Jyväskylän ja  Oulun uusien
suomalaisten tyttökoulujen järjestäm inen on myöskin loppuun saa te ttu . Vielä
m ainittakoon että  on myönnetty lupa o ttaa  myöskin ty ttö jä  oppilaiksi Loviisan, 
Heinolan ja  Tornion alkeiskouluihin, jotavastoin sam assa tarkoituksessa tehdyt 
anom ukset m uutam ista m uista seuduista eivät ole saavuttaneet arm ollista huom iota.

Lyseoiden luku, jo ista  eivät kaikki vielä olleet täydellisiä, lukuvuosina 
1887 — 1889 oli 18 sekä lukuvuotena 1889— 1890 19; oppilasm äärä niissä oli kol
mena lukuvuotena 1887— 1890, eri vuosina 3,515, 3,435 ja  3,478. K ahdessatoista 

tyttökoulussa oli oppilasten luku sam alla aikaa, eri vuosina 1,444, 1,450 ja  1,410 
ja  alkeiskouluissa ynnä lakkautettavien reaalikoulujen jä le llä  olevilla luokilla, eri 
vuosina 996, 943 ja  844. Alkeiskouluja oli lukuvuosina 1887— 1889 luvultaan 22, 
joka luku seuraavana lukuvuonna väheni yhden.
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Kummankin kotim aisen äidinkielen mukaan olivat oppilaat jae tu t seuraa- 
valla tavalla:

Lyseoissa: 1887— 1888. 1888— 1889. 1889—1890.
R u o tsa la is ia ....................... , 1,810. 1,906. 1,629.
S u o m ala is ia ....................... . 1,643. 1,469. 1,797.

T yttökou lu issa:
R u o tsa la is ia ....................... . 932. 929. 869.
S u o m ala is ia ....................... . 482. 483. 509.

A lke iskou lu issa :
R u o tsa la is ia ....................... . 417. 380. 336.
S u om ala isia ....................... 566. 554. 472.

Ylihallitus on an tanut täydellisä tilastollisia yleissilmäyksiä kysymyksenalai- 
selta aikakaudelta.

Samoin kuin tätäkin  ennen on tapahtunut, tehdään tässä  alem pana yhtei
sessä yleissilmäyksessä selvää laajem m anlaatuisista toim enpiteistä. Yksityisiä oppi
laitoksia ja  opettajistoa koskevat ilm oitukset liittyvät sam anlaisiin, Y lihallituksen 
edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa yhdistettyihin ilmoituksiin, jo is ta  ne siten 
ovat suorana jatkona.

I. Yhteinen yleissilmäys.

Teidän K eisarillisen M ajesteettinne arm ollisella ju listuksella  Toukokuun 7 
päivältä  1888 m yönnettiin opettajille ja  o p e tta ja ta rille , jo tka yksityisten oppilai
tosten palveluksesta ovat tu lleet valtion virkaan, oikeus m äärätyillä  ehdoilla eläk
keen saamiseen nähden saada hyväkseen lukea puolen siitä ajasta, m inkä he ovat 
palvelleet yksityisissä oppilaitoksissa, ei kuitenkaan yli kymmenen vuoden. T ätä  
oikeutta koskevia hakem uksia on useita  annettu  Y lihallitukseen siinä järjestyksessä, 
kuin m ain ittu  arm ollinen ju listus säätää, ja  sitten lopullisesti ra tkaistu  K eisarilli
sen Senaatin Talous-osastossa.

Armollisessa julistuksessa Toukokuun 28 päivältä 1889 säädettiin että, kun 
virkam ies kivulloisuuden tähden tahi yksityisiä asioita varten myönnetyn virkava
pauden perustuksella yh täm ittaa  on ollut kuusi kuukau tta  tahi pitem m än aikaa 
virkaansa hoitam atta, niin on täm ä aika palkan tah i palkkion koroituksen saam i
seen nähden vähennettävä hänen palvelus-ajastansa sekä että, m itä erittäin  koskee 
Yliopiston ja  muiden oppilaitosten opettajia, jokainen sam anlaisesta syystä koko 
lukukauden nau tittu  virkavapaus on vähennettävä virkavuosista.

Arm ollisella ju listuksella  Elokuun 6 päivältä 1889 säädettiin e ttä  m uutam ia 
W iipurin läänin kaupunkeja koskeva velvollisuus an taa erity istä  apua koulujen 
ylläpitäm iseksi olisi siitä  alkaen lakkaava.
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K eisarillisen Senaatin Talous-osaston tekem än alam aisen esityksen johdosta  
säädettiin arm ollisella ju listuksella E lokuun 22 päivältä 1889, m uuttam alla erityi
siä m ääräyksiä armollisessa koulujärjestyksessä Elokuun 8 päivältä 1872 ja  a r
mollisissa asetuksissa E lokuun 23 päivältä 1883 ja  M arraskuun 27 päivältä 1885: 
1-ksi e ttä  oppilaan tulee kunkin lukukauden alussa m aksaa opetuksesta, alkeis- 
opistoissa H elsingissä 25 m arkkaa ja  m uissa kaupungeissa 20 m arkkaa, sekä ty ttö 

koulussa Helsingissä 50 m arkkaa ja  muissa kaupungeissa 40 m arkkaa; 2:ksi että  
vapautusta lukukausim aksun suorittam isesta ei ole; 3:ksi e ttä  alkeisopistoin ja  
tyttökouluin ensim m äisellä luokalla kuin myöskin Helsingin tyttökoulujen valm ista

villa luokilla älköön kukaan oppilas olko vapau tettu  säädettyjen lukukausim aksu
jen suorittam isesta, kuitenkin niin että , kun kaksi tah i useam pia sisaruksia samaan 
aikaan käyvät sam assa opistossa, E lokuun 8 päivänä 1872 annetun arm ollisen 
koulujärjestyksen 24 §:n 2:ssa kohdassa myönnetty maksun m äärän helpoitus edel
leen on noudatettavana myöskin äskenm ainituilla luokilla; 4:ksi e ttä  kysymyksen- 
alaisten oppilaitosten muille luokille saadaan vapaaoppilaiksi o ttaa  korkeintaan 
viidesosa koko oppilasluvusta näillä luokilla, kuitenkin niin e ttä  muutos a lkaa 
ainoastaan luokka luokalta, sekä e ttä  m uutoin sam anlaisissa suhteissa m uualta 
kuin koulukaupungista olevalle 'oppilaalle  m yönnetään etuoikeus siihen verraten, 
jolla on kotinsa koulukaupungissa; 5:ksi e ttä  I I  kohdan m ukaan arm ollisessa asetuk
sessa Elokuun 23 päivältä 1883 oppilaille lyseoiden ja  alkeiskoulujen I I —IV luo
killa m äärätyissä tapauksissa m yönnetty vapaus vaihtaa toiselta puolen latina sak
saan ja  venäjään II luokalla kuin myöskin saksaan ja  piirustukseen I I I  ja  IV 
luokalla sekä toiselta puolen kolme viim em ainittua ainetta  latinaan saa toisella 
luokalla tap ah tu a  ainoastansa siinä tapauksessa, e ttä  vähintäänkin  viisi oppilasta 
ilm oittautuu sellaiseen vaihtamiseen.

Ylihallituksen alam aisen esityksen johdosta jäi, K irkollisasiain Toim itus
kunnan kirjoituksen m ukaan Joulukuun 4 päivältä 1889, ylläm ainittu armollinen 
ju listus silloin kuluvana vuonna noudatettavaksi o ttam atta , sikäli kun se koski 
vapaapaikkoja ja  lukukausim aksujen korotusta.

Oppilaitosten eri lajien, oppiaineiden y. m. suhteen on m uutoin seuraavia 
m ääräyksiä annettu.

K iertokirjeessä Toukokuun 18 päivältä 1888 ilm oitti Y lihallitus lyseoiden ja  
neliluokkaisten alkeiskoulujen  rehtorien tiedoksi että , kun V kohdan m ukaan a r 
mollisessa asetuksessa Elokuun 23 päivältä 1883 oppilaan m uuttam isessa viiden
nelle luokalle erity istä  painoa on pantava toisen kotim aisen kielen oppijakson 
tyydyttävään taitam iseen, niin tulee toisen kotim aisen kielen opettajan sen tu tk i

m ista varten rehtorin  katsannolla toim ittaa kirjallinen ja  suullinen tu tk in to  sekä 
ovat oppilaiden siinä osoittam at taidot m ainitun opettajan yksissä neuvoin reh to
rin , ja  lyseoissa sitä  paitsi jonkun opettajakunnan sitä  varten valitsem an alem pain 
luokkain opettajan  kanssa arvosteltavat; ja  tulee erim ielisyyttä syntyessä rehtorin
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ratkaista  asia. Sam alla kehoitti Y lihallitus reh to re ita  tarkkaan  valvomaan, että  
to ista kotim aista kieltä  opetettaessa koulun alhaisem m ilta asteilta  alkaen puhe
harjo ituksia ahkeraan toim itettaisiin  ynnä m uita sellaisia harjoituksia, jo tk a  voisi
vat olla omiaan varm istam aan ja  edistäm ään oppilasten käytännöllistä kielen ta i
toa, niinkuin muistiinpanoja, luetun sisällön suullista kertom ista, k irjo itusharjoi
tuksia ilman sanakirjaa ja  kielioppia, kohtipäiskokeita y. m. Sittenkun Ylihallitus 
oli alam aisessa kirjoituksessa sam alta päivältä tä s tä  Keisarilliselle Senaatille il
m oittanut ja  sen ohessa, m ainitun arm ollisen asetuksen IV kohdan m ääräyksen 
johdosta, ehdottanut että, paitsi toista kotim aista kieltä itseä, kirkkohistoriaa ja  
Suomen h isto riaa  olisi lyseoiden korkeam m illa luokilla m ainitulla kielellä ja  sen 
kielisten oppikirjain johdolla esitettävä, sekä e ttä  Y lihallitus oikeutettaisiin vas
taiseksi m uutamissa oppilaitoksissa, m issä asianhaarat sitä  vaatisivat, sanottujen 
aineiden, molempain tahi toisen asem esta, m äärääm ään m uita aineita vastaavalla 
tuntim äärällä , katsoi Keisarillinen Senaatti hyväksi siihen suostua k irjeessä Yli
hallitukselle H einäkuun 12 päivältä 1888.

K irjeessä Kesäkuun 6 päivältä 1890 ilm oitettiin Y lihallitukselle e ttä , sitten
kun oli ehdotus tehty siitä e ttä  tun tim äärä  kaikille oppilaille klassillisisten lyseoi
den viidennellä luokalla olisi m äärättävä kolmeksikymmeneksi, oli Keisarillinen 

Senaatti yksissä neuvoin K enraalikuvernöörin kanssa nähny t hyväksi m äärätä, e ttä  
sanottujen lyseoitten Joulukuun 13 päivänä 1883 vahvistettuun lukujärjestykseen 
olisi tehtävä m uutos siinä suhteessa, e ttä  paitsi n iitä  kahta tun tia  venäjän kie
lessä, jo tka  ovat pakollisia kaikille oppilaille m ainitulla luokalla, ne oppilaat, jo tka  

eivät lue kreikkaa, saavat kaksi lisätuntia venäjässä käytettäväksi m uistiinpanoja ja  
käytännöllisiä harjoituksia varten  tä ssä  kielessä.

Koska postitoim istoon ja  valtion rau ta te ille  pääsem istä varten vaaditaan 
hakijalta, e ttä  hän on läpikäynyt viisiluokkaisen kurssin klassillisessa tahi reaali
lyseossa maassamme, esitteli Y lihallitus annetun aiheen johdosta, alam aisessa kir
jelm ässä H uhtikuun 13 päivältä 1888, voisiko reaali-osastoa klassillisissa ly
seoissa, joissa sitä  on enemmän käytetty , ja tk aa  viidenteen luokkaan asti, siten 
e ttä  eri opetusta annettaisiin oppilaille tä llä  osastolla seuraavissa aineissa: sak
sassa kahtena, venäjässä yhtenä, ranskassa neljänä, m atem atiikassa kahtena ja  
piirustuksessa kahtena, eli kaikkiaan yhtenätoista viikkotuntina, jo ta  vastoin sam at 

oppilaat vapautettaisiin  velvollisuudesta lukea la tinaa  kuusi tu n tia  sekä seurata 
klassillisen osaston kurssia saksassa kolm ena tuntina viikossa; sen ohessa ehdot- 
te li Y lihallitus e ttä  tähän  tarkoitukseen arm ossa aluksi m yönnettäisiin 1,540 m ar
kan suuruinen apuraha vuodessa M ikkelin ja  W aasan lyseoille sekä Oulun ruo tsa
laiselle lyseolle. Tähän esitykseen ei K eisarillinen Senaatti kuitenkaan katsonut 
olevan syytä myöntyä, jo sta  Ylihallitukselle ilm oitettiin  K irkollisasiain Toim itus
kunnan kirjelm ässä M aaliskuun 27 päivältä  1889.

Koska oppilasluku kaksiluokkaisissa  alkeiskouluissa  on ollut varsin vähäi
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nen sekä näm ät koulut siis eivät näyttäneet vastaavan a ijo ttua tarkoitustansa, 
ilm oitettiin K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä Toukokuun 15 päivältä 
1889, e ttä  K eisarillinen Senaatti on arvellut, eikö olisi hyödyllisem pää maamme 
yleiselle sivistykselle, e ttä  asianom aiset kaupunkikunnat o tta isiva t huostaansa nä
m ät oppilaitokset sekä uudesta järjestäisivät ja  ylläpitäisivät n iitä  erilaisten pai

kallisten olosuhteiden m ukaan kunnallisina reaali- eli porvarikouluina. Tämän 

johdosta käskettiin  Y lihallitusta vaatim aan Uudenkaupungin, Raum an, M aarianha
minan, Kotkan, Lappeenrannan, Käkisalmen, Sortavalan, K ristiinan ja  P ietarsaaren  
kaupunginvaltuusm iehiltä lausunnot siitä, olisivatko m ainitut kaupunkikunnat suostu

vaiset haltuunsa ottam aan sekä äsken m ainitulla tavalla järjestäm ään ja  ylläpitä
mään niissä olevia alkeiskouluja nauttim alla olosuhteiden m ukaista vuotista apua 
valtiovaroista, jonka jälkeen Y lihallituksen tulisi K eisarilliseen Senaattiin  to im ittaa 
m ainitut lausunnot ja  oman alam aisen m ielipiteensä kysymyksen johdosta. Sen 

ohessa m äärättiin , yhtäpitävästi aikaisem m an m ääräyksen mukaan Rauman, Lap
peenrannan ja  Käkisalmen alkeiskoulujen suhteen, ettei sillä välin avonaiseksi 
tulevia opettajanpaikkoja myöskään muissa kysymyksenalaisissa kouluissa vastai
seksi ja  kunnes siitä  toisin säädetään, asetettaisi varsinaisesti, vaan olisivat ne 
virantekijäin hoidettavat nauttim alla kaikk ia  palkkaetuja palkkioina sekä oikeutta, 
jos v irantekijät ovat suorittaneet virkaan vaadittavat kelpaavaisuus-ehdot, lisä
palkkion saamiseen nähden hyväkseen lukea sen ajan, minkä he siten ovat virkaa- 
tehneet, kuin myöskin e ttä  kouluviraston eläkerahasto olisi, sille Toukokuun 19 päi
vänä 1889 vahvistetun ohjesäännön 2 §:n mukaan, nauttiva palkansäästöä viran 
avonaiseksi tu llessa ainoastansa yhden vuoden ajan ja  vasta sitten, kun kysymys 
m ahdollisesti tulisi viran varsinaisesti asettam isesta. S ittenkun m ääräyksen m u

kaan lausuntoja on vaadittu  ylläm ainittujen kaupunkien valtuusm iehilta, ei vas
tausta ole vielä ennen Syyskuun 1 päivää 1890 saapunut kaik ilta .

Tyttökouluille  vahvisti Y lihallitus uuden tuntijako-suunnitelm an kevätluku
kaudella 1888, K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm än m ukaisesti Toukokuun 
13 päivältä 1886, jonka sisältö on m ainittu  edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa.

Sattuneen erityisen tapauksen johdosta pyysi Y lihallitus alam aisessa kirjel
m ässä Toukokuun 23 päivältä 1888 lähem pää selitystä, onko naiskolleegan palkka 
tyttökoulussa otettava siitä vuosirahasääntöön mieskolleegalle pannusta palkka- 
m äärästä, joka vastaisi hänen virka-ikäänsä, ja  jäännös sam asta palkkam äärästä 
säästettävä kruunulle, vai onko, niinkuin kohtuus näyttäisi vaativan, mieskollee- 
galla tyttökoulussa, hänelle 88 §:n m ukaan armollisessa koulujärjestyksessä E lo

kuun 8 päivältä 1872 kuuluvaan velvollisuuteen nähden olla apuna asianomaisille 
joh ta ja ttarille , oikeus edullisempaan palkkaan. V astaukseksi tähän  ilm oitettiin 
K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä seuraavan Lokakuun 10 päivältä, että  
Keisarillinen Senaatti on katsonut miehisen kolleeganviran haltijan  tyttökoulussa 

voimassa olevien asetusten mukaan ja  siihen nähden e ttä  hänen tullee olla johta-
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ja tta ren  miehisenä apulaisena, olevan etuoikeutetun naiskolleegan suhteen saamaan 
vapaana olevan korkeam m an kolleeganpalkan koulussa.

Tehdyn alamaisen esityksen johdosta e ttä  opettajanpaikat jatko-opistoissa  
ju listettaisiin  haettaviksi tavallisessa järjestyksessä käskettiin  Y lihallitusta K irkol
lisasiain Toimituskunnan kirjelm ässä Lokakuun 31 päivältä 1888 m ainittujen oppi
laitosten Pedagoogillisille johtokunnille tiedoksi antam aan e ttä  niissä tapauksissa, 
kun ei sopivaa ja  ta itavaa  henkilöä voitaisi yksityisen välipuheen kau tta  saada 
säädetystä palkkiosta hoidettavakseen ottam aan y h tä  tahi to ista opetuskurssia, 
saataisiin  sellainen toimi poikkeustiloissa ju listaa  haettavaksi neljäntoista päivän 
h ak em u sta lla , kuitenkin niin e ttä  johtokunnan vaali ei olisi sidottu  sellaisiin an
sioihin, jo tk a  tavallisissa virkahakem uksissa ovat kysym yksessä, vaan riippuisi etu
sijassa johtokunnan arvostelusta ilm oittautuneiden sopivaisuuteen nähden.

Lisäykseksi Keisarillisen Senaatin M aaliskuun 4 päivänä 1886 Y lihallituk
seen lähettäm än tyttökoulujen jatko-opistojen järjestäm istä  koskevan kirjeen 2 ja  
7 kohdan m ääräyksiin katsoi K eisarillinen Senaatti hyväksi kirjeessä Y lihallituk

selle Lokakuun 16 päivältä 1889 säätää, e ttä  harjo itustuntien  johtoa ja  valm istusta 
varten laulussa, piirustuksessa, voimistelussa ja  käsitöissä kuin myöskin valm ista
vien luokkien kurssiin  kuuluvassa alkeis-opetuksessa, jo ilta  aineilta jatko-opistossa 

puuttuu erity istä  aineen-opettajaa ja  opetta ja tarta , Pedagoogillinen johtokunta saisi 
valita  joko tyttökoulun asianom aisen opettajan tahi opetta ja ttaren  eli jonkun joh to 
kunnan jäsenen, sekä e ttä  myöskin tässä tapauksessa se, jolle on uskottu  kysy- 
myksenalainen johto ja  valm istus, saisi palkaksi kahdeksan m arkkaa kustakin 
suorite tusta  harjoitustunnista.

Kun arm ollisen asetuksen Elokuun 23 päivältä 1883 II  kohdan m ääräyksen 
mukaan p iirustuksen  opetus kokonaan on lakannut klassillisissa lyseoissa sellai
silla paikoilla, m issä on reaalilyseoita, sekä m uissa ra jo ite ttu  ainoastansa niihin 
oppilaisiin, jo tka kolm annella ja  neljännellä luokalla vaih tavat latinan saksan kie
leen ja  piirustukseen sekä opettajanvirat tässä  aineessa myöskin norm aalilyseossa 
ovat lakkau te tu t, esitteli Y lihallitus alam aisessa kirjelm ässä Tam m ikuun 25 päi
vältä  1889, voitaisiinko Y lihallituksen sattuvissa tapauksissa sen m ukaan m itä 
arm ollinen julistus Eloknun 13 päivältä 1875 palkkio-opettajista uudemmissa kie
lissä  säätää, sallia, tu tk iaksensa maamme alkeis-oppilaitosten piirustuksen-opettajan- 
virkain hakijain ta itavuu tta  opettam isessa, m äärätä  heitä yhdellä tahi useam m alla 
koeopetustunnilla siinä oppilaitoksessa, joka kulloinkin osoitettaisiin, näyttäm ään 
kykyänsä piirustuksen opetuksessa. T ätä  esiteltäessä katsoi Keisarillinen Senaatti, 
K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm än m ukaan Helmikuun 13 päivältä 1889, 
sitä  vähemmän olevan syytä nykyään tehdä a lam aista  esitystä arm ollisen koulu
järjestyksen 52 §:n m uuttam iseen, kun sam a pykälä sisältää, e ttä  kysymyksenalai- 
nen todistus voidaan myöskin saada asianom aiselta opetta ja lta  jossakin maamme 
sem inaarissa.

I
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Toukokuun 5 päivänä 1887 oli K eisarillinen S enaatti harkinnut tarpeelli
seksi ase ttaa  kom itean ei ainoastaan tekem ään ehdotusta seikkaperäisiin m ääräyk
siin oppilaitosten kirjanpitoa  varten ja  kaavoja niiden tilejä varten vaan myöskin 
laatim aan lausunnoita ja  ehdotuksia siitä, josko ja  millä tavoin voitaisiin rajo ittaa 
asianom aisten oppilaitosten koulukassain menoja sekä lisiä niihin yleisistä valtio- 

varoista välttää, jonka ohessa Keisarillinen Senaatti oli valinnut kom itean puheen
johtajaksi allekirjoittaneen Synnerberg’in ja  ku tsunut jäseniksi Helsingin norm aali
lyseon rehtorin  A. K ih lm anin  ja  entisen rehtorin  C. F. N ordlund’in. Sittenkun 
Ylihallitus alam aisessa kirjelm ässä Joulukuun 18 päivältä 1888 oli antanut vaadi

tun lausunnon kom itean alussa vuotta 1888 antam ista alam aisista ehdotuksista 
ennenm ainitussa suhteessa, m ääräsi K eisarillinen Senaatti Helmikuun 20 päivänä 
1889, e ttä  alkeisoppilaitosten ja  oppilaitosten naissivistystä varten tilivuoden tulisi 
käsittää  ajan Syyskuun 1 päivästä, jolloin myöskin lukuvuosi arm ollisen koulu
järjestyksen 12 §:n mukaan alkaa, seuraavan vuoden Elokuun 31 päivään asti. 
Sen ohessa antoi K eisarillinen Senaatti K irkollisasiain Toimituskunnan huoleksi 
ta rk as taa  ja  vahvistaa ne kaavat, joiden mukaan asianom aisten johtajien ja  joh
ta ja ta rten  tulisi laatia  koulutilit, sekä an taa sellaisia m ääräyksiä, jo tka  siinä suh
teessa olisivat noudatettavina. Tämän johdosta katsoi Kirkollisasiain Toim itus
kun ta  kirjelm ässä Toukokuun 1 päivältä 1889 hyväksi m äärätä  e ttä  silloin kulu
van lukuvuoden 1888 — 1889 tilien tulisi käsittää  ajan aina seuraavan Elokuun 31 
päivään asti sekä vahvistaa niin hyvin erityisiä kaavoja kuin myöskin m uita lä 
hem piä m ääräyksiä vasfedes noudatettaviksi koulutilien pitäm iseen ja  varain ho ita
miseen nähden.

Kun meidänkin maassamme viimeaikoina ruotsin  kielen oikeinkirjoituksen  
a lalla on vallinnut suuressa m äärässä epävarm uutta ja  horjuvaisuutta, ja  sittenkun 
kesällä 1889 oli ilmestynyt uusi painos Ruotsin A katem ian sanastoa, joka painos 
näytti olevan ainoastansa välitys-ehdotus, useine puutteine ja  epäjohdonm ukai- 
suuksine, esitteli Y lihallitus alam aisessa kirjelm ässä M arraskuun 1 päivältä 1889, 
e ttä  neljä ttä  painosta professori A. O. FreudenthaFin oikeinkirjoitus-oppia, jo ta  
myöskin noudatettiin  ruotsin kielen k irjoitusharjoituksissa Yliopistossa, sekä sen 
suom alaista m ukailua sallittaisiin  käy ttää  kouluissa, kuitenkin edellyttäm ällä ja  
ehdolla, e ttä  vasfedes ilmestyviin painoksiin tehtäisiin  sellaisia m ukautuksia, m itkä 
voisivat olla olosuhteiden vaatim ia, etteikä m issään tapauksessa tehtäisi uusia 
m uutoksia, jo tka olisivat ristiriidassa yleiseen käytäntöön nähden. Tähän Y lihalli
tuksen esitykseen ei K eisarillinen Senaatti katsonut hyväksi suostua, vaan määräsi, 
K irkollisasiain Toimituskunnan kirjelm än mukaan Helmikuun 5 päivältä 1890 ruo t

sin kielen oikeinkirjoituksen perustukseen nähden l:ksi R uotsin A katem ian sanas
ton kuudennen painoksen tulisi olla valtion oppilaitoksissa ruotsin  kielen oikein
kirjoituksen opetuksen perustuksena, siten että  siinä, missä sanastoon on pantu 
vaihtoehtoisia k irjo itustapoja, tähän  asti käy tettyä tapaa  olisi opetuksessa seura t



tava; 2:ksi e ttä  ruotsin  kielen oikeinkirjoituksen opetuksen, toistaiseksi ja  kunnes 
joku erityinen oppikirja aineessa saattaisi tu lla  asianom aisesti vahvistetuksi, tulisi 
etupäässä tapah tua  käytännöllisesti opettajan suullisen esityksen m ukaan.

Sen ohessa harkitsi K eisarillinen Senaatti tarpeelliseksi käskeä Ylihalli
tusta, päinvastoin kuin tähän asti oli tapahtunut, asianom aisten y li ta rk a s ta ja t  
k au tta  tarkoin valvomaan ettei professori FreudenthaPin tah i m uita asianom aisesti 
m yöntäm ättöm iä oppikirjoja saataisi käy ttää  oppilaitoksissa viim em ainittua ainetta 
opettaessa.

Sittenkun Ylihallitus kiertokirjeellä saman kuun 25 päivältä  oli ilm oittanut 
oppilaitosten johtajien, tyttökoulujen joh ta ja tarten  ja  sem inaarien tirehtorien  tie
doksi ylläm ainitut m ääräykset sekä Ylihallituksen alkuun panon johdosta „Svensk 
ordlista för rättskrifn ing“, joka sen ohessa sisä ltää  tärkeim m ät kohdat sanain 

taivutus- ja  oikeinkirjoitus-opissa ruotsiksi ja  suomeksi, oli täällä  painosta tullut, 
m äärättiin  täm ä kiertokirjeessä seuraavan Elokuun 1 päivältä yleisesti käy te ttä 
väksi oppilaitoksissa, jolloin Ylihallitus myöskin antoi m uutam ia lähem piä ohjeita 
puheenalaisen aineen käsittelem iseen nähden.

Ä idinkielen  opettamisen suhteen oli Ylihallitus sattuneesta syystä erityisissä 
k iertokirjeissä Maaliskuun 15 ja  Toukokuun 24 päivältä  1889 kehoittanut lyseoi

den reh toreita  valvomaan, e ttä  tälle opetukselle ja  etenkin kirjoitusharjoituksille 
siinä pantaisiin kaikkea tarpeellista  huom iota ja  huolta. Ja  kun Ylihallitus tiesi 
oppilaitoksissa seurattavan  eri käy tän töä niiden kirjoitelm ani lukuun nähden äidin

kielellä, jo ita  lukuvuoden kuluessa oppilailta vaadittiin  korkeam m illa luokilla, niin 
m ääräsi Y lihallitus e ttä  vast’edes paitsi siihen asti tavallista ainekirjoitusta, jonka 
tulisi käsittää  vähintäänkin neljä a inetta  syys- ja  viisi kevätlukukaudella, sen 
ohessa olisi järjeste ttävä asianhaarain m ukaan kirjallisia käännöksiä jostak in  to i
sesta opetettavana olevasta kielestä ja  annettava ainekirjoituksen opettajalle. Vih
doin huom autettiin e ttä  kaikkien näiden kirjallisten harjoitusten suhteen opetta
jan  olisi pidetävä tarkkaa  huolta kielellisesti lausutun johdon- ja  tarkoituksen
m ukaisuudesta.

Muutoin on Y lihallitus kiertokirjeessä Tammikuun 20 päivältä 1888 viran- 
tekopalkkion jakam iseen  nähden an tanu t sen ohjeen, e ttä  se on jae ttava  suhteessa 
todelliseen virantekoaikaan, laskettuna syyslukukaudelta kuudeksitoista ja  kevät
lukukaudelta vähentäm ällä pääsiäislom an yhdeksäksitoista viikoksi, kuin myöskin 
kiertokirjeessä Helmikuun 3 päivältä sam ana vuonna kaikkien oppilaitosten nouda
tettavaksi antanut Helsingin Eläinsuojelus-yhdistyksen puheenjohtajan, valtioneuvos 
Z. Topelius’en, Y lihallitukseen lähettäm än kirjoitoksen, jossa hän m ainitun yhdis
tyksen puolesta pyysi e ttä  asianom aisia opettajia  ja  ope tta ja tta ria  maamme kou
luissa vakavasti kehoitettaisiin uskonnon ja  luonnontieteiden opetuksessa oppilasten 
mieliin painam aan eläimiä kohtaan osoitettavan lempeyden m erkitystä.

Kirkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä H uhtikuun 12 päivältä 1888 oli
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Ylihallitukselle ilm oitettu  e ttä  Keisarillinen Senaatti oli katsonut hyväksi m äärätä: 
l:ksi e ttä  koska kullakin oppilaalla, armollisen koulujärjestyksen 110 §:n 1 koh
dan m ukaan, tulisi itsellä olla jokapäiväiseen käytäntöön tarv ittavat oppikirja t 
tah i myöskin tulisi hänen, omien varojen puutteessa, saada n iitä  oppilaitoksen 
kustannuksella, oppilaita olisi vaadittava hankkim aan itselleen sanotuita kirjoja, 
sekä ainoastaan, missä todellisen puutteen harkittaisiin  vallitsevan, ja  noudatta
m alla tarpeellista  säästäväisyyttä olisi niitä hankittava oppilaitoksen kustannuk
sella; ja  2:ksi e ttä  olemassa olevat tah i vasfedes syntyvät säästöt oppilaitosten  
rahamäärässä po ltinpu ita  j a  valoa varten  olisivat kunkin lukuvuoden lopussa 
asianomaisiin lääninrahastoihin toim itettavat. N äm ät m ääräykset ilm oitettiin  k ierto 
kirjeessä seuraavan Toukokuun 1 päivältä oppilaitosten johtajien ja  jo h ta ja ta rten  
tiedoksi, jolloin Y lihallitus sen ohessa sattuneesta syystä kehoitti asianom aisia, 
kun kreikkalais-venäläistä uskon-oppia olevia oppilaita  o tetaan oppilaitoksiin, siitä 

viipym ättä ilm oittam aan Y lihallitukselle opettajan  asettam ista varten  kreikkalais- 
venäläisessä uskontunnustuksessa, m issä sellaista ei ennen olisi, sekä olla k ie ltä
m ättä  sanottuun uskon-oppiin kuuluvia oppilaita, kun he sitä pyytävät, saam asta 
vapautusta lukutunneista ollakseen läsnä jum alanpalveluksessa kreikkalais-venäläi- 
sen kirkon tärkeim pinä juhlapäivinä.

K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm issä Lokakuun 16 ja  Joulukuun 4 
päivältä 1889 käskettiin  Y lihallitusta yksissä neuvoin professori V. Ruin’in sekä 
norm aalilyseoiden rehtorien A. K ih lm anin  ja  J . G. Geitlin’in kanssa ryhtym ään ta r 
peellisiin valmistaviin toimiin yleistä koulunopettajain kokousta  varten, jo ta  oli 
aikomus kutsua kokoon Helsinkiin Kesäkuun alussa 1890 ja  jossa keskusteluita 
johtaisi Ylihallituksen Y litirehtöri. Sittenkun Teidän Keisarillinen M ajesteettinne 
arm ollisella julistuksella Joulukuun 19 päivältä 1889, Senaatin Talous-osaston a la 
maisen esityksen johdosta, oli nähnyt hyväksi, m uuttam alla ja  kum oam alla Tammi
kuun 30 päivänä 1862 annetun arm ollisen julistuksen 12 kohdan, arm ossa säätää  
että  Senaatti saisi, milloin niin katsottaisiin  tarpeelliseksi, kutsua kokoon maamme 

alkeisopistojen ja  naissivistystä tarkoittavien oppilaitosten opettajakunnan yleiseen 

kokoukseen sekä sattuvien asianhaarain  m ukaan an taa  m ääräyksiä kokouspaikan 
ja  puheenjohtam isen suhteen kokouksessa ynnä ohjelm an laatim istapaan ja  kokouk
sen järjestäm iseen nähden, käskettiin Y lihallitusta Kirkollisasiain Toimituskunnan 
kirjelm ässä sam alta päivältä kutsum aan Helsinkiin yleinen koulun-opettajain  ko

kous niiksi päiviksi K esäkuussa 1890, m itkä Y lihallitus saisi yksissä neuvoin y llä 
m ainittujen henkilöitten kanssa m äärätä, jonka ohessa ilm oitettiin e ttä  K eisarilli
nen Senaatti oli m yöntänyt kokoukseen osaaottaville viidenkymmenen prosentin 
alennuksen m atkustajam aksuissa m atkasta  Helsinkiin ja  sieltä  takaisin  valtion
rau ta te illä  sekä että  Y lihallitus saisi K irkollisasiain Toim ituskunnasta tila ta  tar- 

K ert. Alkeis-oppiL tilasta Suomenmaassa. 2



pecllisen raham ääriin sihteerinpalkkion ja  muiden kokouksen tähden syntyneitten 
kulujen suorittam iseksi. K irkollisasiain Toimituskunnan kirjelm än mukaan H uhti
kuun 1 päivältä 1890 katsoi K eisarillinen Senaatti, Y lihallituksen esityksen jo h 
dosta, hyväksi sallia e ttä , paitsi kaikkia niin hyvin varsinaisia kuin ylim ääräisiä 
valtion alkeisopistojen ja  tyttökoulujen opettajia  ja  o p e tta ja tta ria , myöskin niiden 
yksityisten koulujen joh ta jia  ja  joh ta ja tta ria , jo tk a  ovat Y lihallituksen tarkastuksen  

alaisia ja  nau ttivat apua yleisistä varoista, kutsuttaisiin  kokoukseen osaa ottam aan 
ja  saisivat he n au ttia  sam aa m atkustajam aksujen alennusta Suomen valtionrauta
teillä, m ikä muille kokoukseen osaaottaville sitä  ennen oli m yönnetty.

Sittenkun kaikkiin valmistaviin toim iin oli säädetyssä järjestyksessä ryh

dytty ja  keskustelukysym yksiä annettu  luvultaan kolm ekym m entä, pidettiin m ää
rä tty  kokous Helsingissä K esäkuun 4 —7 päivinä 1890 ja  kävi siinä 229 osan
ottajaa.
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Sittenkun Suomen K enraalikuvernööri oli tehnyt ehdotuksen siitä, e ttä  
ruotsin ja  suomen kielet otettaisiin  opetus-aineiksi Helsingin venäläisessä Aleksan- 
derin-kim naasissa siihen m äärään, e ttä  oppilaat, jo tka  kreikan kielen opetuksen 
asem esta tah i kaikkiaan neljänäkym m enenäkahtena tun tina  viikossa nauttisivat 
opetusta m ainituissa kielissä, voisivat kim naasikurssin suoritettuaan  päästä  Alek- 
sanderin-Yliopistoon, suvaitsi Teidän K eisarillinen M ajesteettinne armollisessa k ir
jeessä M aaliskuun 1 päivältä 1888 m yöntyä siihen, e ttä  perä ttä in  ja  siinä m ää
rässä kuin ruotsin ja  suomen kielten opetus venäläisessä A leksanderin-kim naasissa 
joutuisi järjestetyksi, sanotun oppilaitoksen neuvo televalle  kom itealle m aksettaisiin 
suomen yleisistä varoista aina 7,560 m arkkaan nouseva m äärä vuodessa, lasket
tuna  180 m arkan jälkeen käytety ltä  viikkotunnilta, kuin myöskin e ttä  opettajan 
asettam inen m ainitu lta  kieliä varten  olisi yksinomaan A leksanterin-kim naasin jo h ta 
jan  tehtävä, jonka sen ohessa tulisi opetuksen tarkastam iseen nähden saada apua 
jo ltakin alkeisopistojen y litarkastaja lta .

S ittenkun venäjän kielen opetuksen tu tk ija  lehtori K. R. F . Serlachius oli 

kuollut, valitsi ja  m ääräsi K eisarillinen Senaatti H uhtikuun 16 päivänä 1890 enti
sen venäjän kielen opettajan Suomen kadettikoulussa, kenraalim ajurin  Johan Adolf 
F rey’n venäjän kielen opetuksen tu tkijaksi nau ttim alla  v irkaa seuraavaa palkkiota 
ja  korvausta v irkam atkoista voimassa olevan m atkustussäännön kuudennen luokan 

mukaan.
Syyskuun 25 päivänä 1887 kuoli Ylihallituksen jäsen ja  alkeisopistojen yli

ta rk asta ja  Aksel F redrik  Laurell. Joulukuun 31 (19) päivänä 1887 nim itettiin  ja  
m äärättiin  arm ossa Helsingin ruotsalaisen norm aalilyseon lehtori, iilosofianmais- 
te ri A leksander Streng, Y lihallituksen jäseneksi ja  alkeisopistojen ylitarkastajaksi.

Ylihallituksen jäsenen ja  kansakoulujen y lita rkasta jan  Uno Cygnaeus’en 
Tammikuun 2 päivänä 1888 tapahtuneen kuolem an jälkeen nim itettiin  ja  m äärä t



tiin arm ossa H uhtikuun 30 päivänä 1888 entinen sem inaarintirehtori, filisofian- 
maisteri Anders W ilhelm Floman kansakoulujen ylitarkastajaksi ja  Y lihallituksen 
jäseneksi.

Sittenkun kansakoulujentarkastaja Ylihallituksessa G. F . Lönnbeck pyyn
nöstä oli saanut eron v irastaan, nim itti K eisarillinen Senaatti Tammikuun 30 päi
vänä 1889 siihen toimeen W iipurin läänin kansakoulnjentarkastajan , kasvatusopin- 
kandidaatti Aksel B erner’in.

Armollisella kirjeellä m äärättiin  Lokakuun 9 päivänä 1889 e ttä  Ylihalli
tuksen vuosirahansääntöön olisi 1890 vuoden alusta pantava kaksi m äärärahaa, 
n im ittä in : l:ksi Y lihallituksen ilm oitusten, kiertokirjeiden, tilastollisten ju lkaisu
jen, kaavojen y. m. painattam ista  varten 4,000; sekä 2:ksi alkeisopistojen, ty ttö 
koulujen, aistivialliskoulujen ja  sem inaarien satunnaisiin menoihin, kun summa ei 
kerrallaan  nousisi yli 600 m arkan, 3,000 m arkan m äärä.

Kasvatusopillisen m atka-apurahan antoi K eisarillinen Senaatti vuodelta 1888 
Mikkelin lyseon lehtorille toh tori A. L. Sundholm ille, vuodelta 1889 Kuopion 
suomalaisen tyttökoulun kolleegalle B. G ran ifille  ja  vuodelta 1890 Kuopion lyseon 
lehtorille, rehtori J . Schwartzberg’ille.

A uskultausta varten norm aalilyseossa annettu ja  apurahoja ovat nau ttineet 
vuodelta 1888 Kuopion suom alaisen tyttökoulun kolleega B. G ranit ja  W aasan 
tyttökoulun kolleega E. E. Ingm an; vuodelta 1889 Joensuun alkeiskoulun kolleega 
J . M. Alopaeus ja  Oulun ruotsalaisen lyseon saksan kielen opettaja A. W. H eikel; 
vuodelta 1890 Uudenkaupungin alkeiskoulun kolleega G. W. Liljefors ja  Tam m i
saaren alkeiskoulun kolleega A. O. W ialen.

Armollisella kirjeellä Lokakuun 9 päivältä 1889 m äärättiin  e ttä  2,500 m ar
kan  suuruinen vuotinen m ääräraha olisi yleisistä varoista suoritettava, aluksi vii
den vuoden kuluessa, laskettuna vuodesta 1890 alkaen, annettavaksi m atka-apu
rahoina, yksi 1,000 ja  kaksi 750 m arkan suuruisina kumpikin, alkeisopistojen ja  
tyttökoulujen saksan ja  ranskan kielen opettajille ja  o p etta ja ttarille  saattaaksensa 
heitä  tilaisuuteen lyhyempien käyntien k au tta  Ranskassa ja  Saksassa suviloman 
kestäessä säilyttäm ään ja  paran tam aan käytännöllistä  ta itoaan  m ainittujen kielien 
käyttäm isessä. Sam alla m äärättiin  arm ossa e ttä  Y lihallituksen tulisi kunakin 

vuonna ju listaa  näm ät apurahat sopivan m äärätyn ajan kuluessa haettaviksi Yli
hallituksesta ja  sisäänannetut hakem ukset ennen H uhtikuun loppua oman alam ai
sen lausuntonsa ohessa Senaatin harkittaviksi ja  ra tkaistav iksi lähettää .

A purahojen nauttim isen ehdoksi vahvistettiin e ttä  apurahansaaja  olisi vel
vollinen kahden kuukauden kuluessa kotiin p a la tttu aan  antam aan Ylihallitukseen 
lyhyen m atkakertom uksen. Y lläm ainitusta sum m asta annettiin  vuonna 1890 Mik
kelin lyseon ranskan kielen opetta ja ttarelle  Ju lia  Loenbom’ille 1,000 m arkkaa, 
Tam pereen reaalilyseon saksan ja  ranskan kielten lehtorille E . S. Yrjö-Koskiselle



750 m arkkaa ja  Turun suomalaisen lyseon saksan kielen opettajalle N. Hauvoselle 
750 m arkkaa.

Muutoin on, mikäli Y lihallitus on saanut tiedokseen, seuraavia m atka-apu
rahoja annettu : Kesäkuun 7 päivänä 1888 W aasan tyttökoulun o p e tta ja ta re lle  
A. K rook’ille 800 m arkkaa ranskan kielen opintojen harjo ittam ista varten ulko
m ailla seuraavan suviloman aikana, ja  M arraskuun 13 päivänä 1889 opettajatar- 

kandidaatille E. S. S treng’ille 1,200 m arkkaa päättääksensä Parisissa  harjo itta 
m iansa kieliopintoja.

M arraskuun 13 päivänä 1889 antoi K eisarillinen Senaatti Häm eenlinnan 
lyseon lehtorille, tohtori K. F o rsm an ille  tekijäpalkkiota 700 m arkkaa hänen to i
m ittam astaan ruotsin- ja  suomenkielisellä sanaluettelolla varustetusta teoksesta 

Anthologia Homerica.
Helm ikuun 1 päivänä 1889 myönsi Y lihallitus opetuksessa käytettäväksi 

kah ta  kolleegan Y. Hellm an’in to im ittam aa oppikirjaa R uotsalaista  Lukem istoa I  
ja  II, kuitenkin ehdolla e ttä  oikeinkirjoitusta mahdollisesti annettavissa uusissa 
painoksissa oikaistaisiin sen mukaan, m itä siinä suhteessa silloin saa ttaa  olla m ää
rättynä, sekä H einäkuun 17 päivänä 1889 niiden opettajain, jo tka niin haluaisivat 
ja  siitä Ylihallitukselle ilm oittaisivat, käytettäväksi esimerkkikokoelmana kreikan 
kielioppia opetettaessa entisen vararehtorin  C. Nylenius’en valm istam an kreikan 
alkeisoppikirjan.

M uutoin on arm ollisen koulujärjestyksen 80 §:n nojalla seuraavain tarkoi
tukseensa sopiviksi havaittu jen  oppikirjain käyttäm inen jä te tty  riippuvaksi asian
omaisten opettajain erityisestä esityksestä, nim ittäin  P . N ordm anein  m aantieteelli
sen lukukirjan „Land och folk“, Aug. Furuhjelm ’in English Reading-book för se
nior classes, G ertrud  H e lan d erin  O ppikirjan ruotsin  kielessä, E. L agerblad’in 
M aantiedon oppikirjan, Juho S jöroosin F insk ordböjningslära, Aksel B ergholm in 
Svenska rättskrifn ingar, ehdolla e ttä  siinä olevat poikkeukset m äärä tystä  oikein

kirjo ituksesta käytettäessä oikaistaan, M. G. Schybergson’in Suomen historian  oppi
kirjan, E. W. P a lan d er’in Saksankielen harjoituksen ja  (tyttökouluissa) Anna Blom
q v is tin  toim ittam an Förberedande kurs i tyska spräket.

II. Erityiset oppilaitokset ja opettajisto.

Helsinki.

N orm aalilyseo, jo ssa  ruotsi opetuskielenä. O pettajistossa ovat seuraavat 
m uutokset tapah tuneet: Lehtorin A. S tren g in  tu ltua  Koulutoimen Ylihallituksen 
jäseneksi ja  alkeisopistojen y litarkastajaksi annettiin  M aaliskuun 9 päivänä 1889 
filosofiantohtorille Georg B orenius’elle valtuuskirja  m atem atiikan ja  fysiikan lehto- 
rinvirkaan; Kesäkuun 7 päivänä 1889 kuoli lehtori A. Backman, jonka jälkeen
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Toukokuun 1 päivästä 1890 valtuuskirja latinan ja  kreikan lehtorinvirkaan annet
tiin Lokakuun 30 päivänä 1889 filosofianlisensiaatille K arl H jalm ar Appelqvist’ille, 
yliopettajan H. L. M elander’in Tam m ikuua 24 päivänä 1890 tapahtuneen kuoleman 
jälkeen on historiallisten tieteiden yliopettajanvirkaa ho itanu t kolleega E. L ager
blad. Tammikuun 18 päivänä 1890 annettiin  koetteeksi saksan kielen opettajaksi 
m äärätylle R. W. Zilliacus’elle virkavahvistuskirja.

Rehtorintointa on edelleen hoitanut yliopettaja A. Kihlman. Yliopettajan 
M elander’in kuoleman jälkeen m ääräsi Y lihallitus Maaliskuun 21 päivänä 1890 yli
opettajan, professori C. J. Lindeqvist’in vararehtoriksi.

Lukuvuonna 1887— 1888 annettiin sam alla tap aa  kuiu kahtena edellisenä 
vuonna, eli korvausta vastaan virantekopalkkiosta, opetusta pikakirjoituksessa niille 
5:nnen luokan oppilaille, jo tk a  eivät olleet osallisina kreikan kielen opetuksessa. 
M aaliskuun 1 päivänä 1889 m yönnettiin 280 m arkkaa kreikkalais-venäläisen uskon
opin opettam ista varten, m istä opetuksesta on lähemmin m ainittu  suom alaisesta 

norm aalilyseosta kerro ttaessa.
Oppilaitokseen kirjoitettujen opettajakokelaiden luku oli: lukuvuonna 1887 — 

1888, syyslukukaudella 22, kevätlukukaudella 20; 1888—1889, syyslukukaudella 
14, kevätlukukaudella 23; 1889— 1890, syyslukukaudella 13, kevätlukukaudella 12. 
K äytännöllisiä opettajannäytteitä on m ainittuina kolmena lukuvuonna suoritettu  

18, 30 ja  19.
Oppilaiden luku oli eri vuosina 207, 203 ja  193.
Kouluneuvosto  ( l:s tä  päivästä Syyskuuta 1888 Syyskuun 1 päivään 1891): 

E sittelijäsih teeri W. G. Geitlin (puheenjohtajana), pataljoonanlääkäri, hovineuvos 

L. A. Krohn, eversti K. Antell, professorit F. V. Gustafsson ja  A. O. F reudenthal.

O petuskieleltään suom alainen normaalilyseo. Oppilaitoksen m uuttam isen 
jälkeen Helsinkiin on opettajisto vähitellen tu llu t täysilukuiseksi. H uhtikuun 24 
päivänä 1888 annettiin  valtuuskirjat filosofiantohtorille Adolf W aldem ar S treng’ille 
lehtorinvirkaan latinassa ja  kreikassa, Turun suomalaisen lyseon kolleegalle An
ders V iktor H ellm anille  latinan ja  suomen kielten kolleeganvirkaan ja  filosofian- 
m aisterille W olm ari K anniselle venäjän kielen kolleeganvirkaan; Toukokuun 19 
päivänä 1888 W iipurin alkeiskoulun kolleegalle L ars Reinhold Lagus’elle m atem a
tiikan kolleeganvirkaan ja  Kesäkuun 30 päivänä 1888 filosofianmaisterille Aukusti 
Juhana Melalle luonnontieteiden lehtorinvirkaan. Helm ikuun 24 päivänä 1888 

m äärättiin  koetteeksi historian ja  suomen kielen kolleeganvirkaan filosofianmaisteri 
F rans Oskar Rapola. H uhtikuun 24 päivänä 1888 m äärättiin  H äm eenlinnan ly
seon opettaja Emil Genetz saksan kielen opettajaksi, Elokuun 28 päivänä 1888 
filosofianmaisteri Ivar Edvard W ilskm an voimistelun opettajaksi ja  Syyskuun 9 
päivänä 1889 filosofiankandidaatti E rn st Adolí Lampón laulun opettajaksi. Sitten- 
kun saksan kielen opettaja Genetz oli m äärätty  koetteeksi hoitam aan lehtorinvir-
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kaa Suomen kadettikoulussa, on hänen virkaansa norm aalilyseossa lukuvuonna 
1889— 1890 hoitanut filosofiankandidaatti K onstantin Häm äläinen, joka myöskin 
on hoitanut avonaisena olevaa ranskan kielen opettajanvirkaa.

V ararehtoriksi m ääräsi Y lihallitus Lokakuun 4 päivänä 1887 yliopettajan 
K. E rv asfin . Heinäkuun 18 päivänä 1890 kuoli oppilaitoksen rehtori, y liopettaja 
J . G. Geitlin, jonka jälkeen lehtori Streng m äärättiin  virka- ja  armovuosien ai
kana Geitlin’in jälkeen hoitam aan yliopettajanvirkaa kielissä.

Y lim ääräisiä varoja on eri kerto ja erilaisiin tarkoituksiin  myönnetty nim it
täin  3:nnen ja  4:nnen luokan kahtia  jakam iseen lukuvuonna 1888— 1889 yhteensä 
10,080 m arkkaa, 3:nnen ja  6:nnen luokan k ah tia  jakam iseen lukuvuonna 1889— 

1890 samoin 10,080 m arkkaa ja  4:nnen ja  7:nnen luokan kahtia  jakam iseen luku
vuonna 1890— 1891 yhteensä 10,660 m arkkaa, jonka ohessa viim em ainituksi luku
vuodeksi rehtorinpalkkioon myönnettiin 150 m arkkaa koroitusta. E rity isiä  rah a 
m ääriä on vielä tarpeen m ukaan annettu reaaliosastoa varten neljällä alemmalla 
luokalla, sekä m uutoin uusia huonekaluja ja  kalustoa, opetusvälikappaleita y. m. 
varten. M aaliskuun 1 päivänä 1889 m yönnettiin 280 m arkkaa kreikkalais-venäläi- 
sen uskonnon opettam ista varten vastedes pantavaksi oppilaitoksen vuosirahan- 
sääntöön, ja  m äärättiin , sam assa tilaisuudessa tehdyn m ääräyksen m ukaan, kolleega 
Kanninen yhteensä 560 m arkan palkkiosta vuodessa opettam aan yhteisesti sanot
tuun uskon-oppiin kuuluvia suomalaisen ja  ruotsalaisen norm aalilyseon sekä suoma
laisen tyttökoulun oppilaita.

Oppilaitokseen k irjo itettu jen  opettajakokelaiden luku oli: lukuvuonna 1887— 

1888, syyslukukaudella 25, kevätlukukaudella 23; 1888— 1889, syyslukukaudella 

11, kevätlukukaudella 24; 1889— 1890, syyslukukaudella 19, kevätlukukaudella 20. 
Käytännöllisiä opettajannäytteitä  on noina kolm ena lukuvuonna suorite ttu  luvultaan 
39, 32 ja  26.

Oppilaiden luku on ollut näinä kolm ena vuonna eri vuosina 301, 294 ja  293.
K ouluneuvosto: Hovineuvos K. A. Slöör, professori A. F. Sundell, pastori 

K. G. Tötterm an, professori J . L. F . K rohn (kuoli.) ja  lääketieteentohtori M. 

Ä yräpää.

Reaalilyseo. Lokakuun 81 päivänä 1889 myönsi Keisarillinen Senaatti ti- 
rehtorille A. F. CruseH’ille virkaeron, jonka jälkeen tireh to rin to in ta  on hoitanut 

lehtori L. T. Neovius.
K oska puuttu i m ääräystä siitä kuinka paljon kouluviraston eläkerahaston 

tulisi luovuttaa tireh to rin  virantekijälle, m ääräsi K eisarillinen Senaatti, Y lihalli

tuksen esityksestä, K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä Joulukuun 11 päi
vältä 1889, e ttä  sam aa perustusta  noudattaen, joka olisi voimassa yliopettajanvir- 
kain suhteen, eläkerahaston tulisi tirehtorinpalkasta, joka olisi 5,500 m arkkaa, 
saada vuosittain, viran avoinna ollessa, puhtaana palkansäästönä 1,500 m arkkaa
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sekä e ttä  M arraskuun 1 päivästä 1889 toistaiseksi 1,000 m arkkaa säätäisin käyttää  
v. t. tirehtorille, 800 m arkkaa sille, joka hoitaa osaa täm än opetusvelvollisuudesta, 

ja  1,400 m arkkaa tireh torinv irkaan  kuuluvan opetusvelvollisuuden hoitamiseksi, 
jo ta  vastoin jälelle jäävä osa tireh torin  palkkaeduista 800 m arkkaa ja  palkkio
1,000 m arkkaa toistaiseksi olisi kruunulle säästettävä.

Aikaisemmin annetu t m ääräykset venäjän kielen avonaisena olevaan lehto- 
rinvirkaan ja  luonnonhistorian opettam iseen nähden ovat kysymyksenalaisena ai
kana edelleen olleet voimassaan.

Oppilaiden luku on ollut noina kolm ena lukuvuonna eri vuosina 134, 

108 ja  119.
Kouluneuvosto: L ääketieteentohtori A. Palm berg (puheenjohtajana), översti 

R. von W illebrand, kapteeni A. W. Lagerborg, dosentti, tohtori F . Elfving ja  kam 

reeri K. F . Sahlberg.

Reaalikoulu. O pettajistossa ei ole m uutoksia tapah tunu t. Avonaisia uskon
non, venäjän ja  voimistelun opettajanvirkoja ovat edelleen hoitaneet virantekijät 
ja  kum paakin 4:nnen luokan vuosi-osastoa on, niinkuin edellisinäkin vuosina, ope

te ttu  erittäin.
R ehtorin to inta on edelleen hoitanut kolleega B renner.
Koulussa kävi kysym yksenalaisina lukuvuosi 72, 59 ja  53 oppilasta.
Kouluneuvosto: Professori H. H olsti (puheenjohtajana), varatuom ari R. Elf

ving, in tendentti A. L. Gripenberg, kauppias M. H allberg ja  ark iteh ti K. G. 

Nyström.

Tyttökoulu, jo ssa  ruotsi opetuskielenä. Tammikuun 25 päivänä 1888 an
nettiin Anna M aria N ordm anille  valtuuskirja m aantieteen, aritm etiikan ja  ruotsin  
kielen o p e tta ja ta re n  virkaan. Sittenkun opetta ja tar Nordm an pyynnöstään Touko
kuun 7 päivänä 1889 oli saanut eron virasta seuraavan Syyskuun 1 päivästä lu 
kien, annettiin  Tam m ikuun 18 päivänä 1890 Hedvig M aria E stlander’ille valtuus- 

k irja  ruotsin  ja  ranskan kielten opettajattarenvirkaan.
K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ällä Heinäkuun 19 päivältä 1888 

m äärä ttiin  kolmeksi lähinnä seuraavaksi vuodeksi kouluun yhdistetyn ja tko-opiston  
Pedagoogisen johtokunnan puheenjohtajaksi jo h ta ja ta r E. Blomqvist sekä sen jä se 

niksi ylim ääräinen professori M. G. Schybergson ja  voimistelun opetta ja tar A. 

Langhoff sekä oli mainitulle jatko-opistolle säädetyssä järjestyksessä erittä in  k u ta 
kin noita kolmea lukuvuotta varten vahvistettu  oppikurssit ja  17,075 m arkkaan 

nouseva vuosirahansääntö.
Paitsi m uutam ia vähempiä raham ääriä  m yönnettiin M aaliskuun 27 päivänä 

1889 urkuharm oonin ostam iseksi 1,100 m arkkaa.
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Jatko-opistossa, oli lukuvuosina 1887— 1890 oppilaita 101, 104 ja  78, sekä 
koulussa 283, 287 ja  277. K äytännöllisiä opetta ja tarnäy tte itä  suoritettiin  koulussa 
1887 — 1888 luvultaan 63, 1888—1889 luvultaan 38 ja  1889—1890 luvultaan 40.

Sittenkun kouluneuvosto oli Y lihallituksessa tehnyt esityksen siitä e ttä  
kouluun perustetta isiin  luokka luokalta niin hyvin valm istavat kun varsinaiset 
koululuokat käsittävä täydellinen rinnakkais-osasto, jolle hankittaisiin tilaa  osaksi 
koulun omassa huoneustossa osaksi ja  pääasiallisesti kahdessa kouluu tontilla 
U udenm ankadun varrella  olevassa puurakennuksessa, esitteli Y lihallitus alam ai
sessa kirjelm ässä Tammikuun 18 päivältä 1889 että  H elsinkiin perustettaisiin  uusi 
viisiluokkainen opetuskieleltään ruotsalainen tyttökoulu, jonka ohessa, sitä tapausta  
varten ettei sellaisen toim enpiteen katso tta isi vielä pitävän tulla kysymykseen, 
toivottavaksi esitettiin, e ttä  yksi tahi useam pi paikkakunnan ty ttö - tah i yhteiskoulu 
runsaam m an valtioavun k au tta  saatettaisiin  tilaisuuteen alem m ista koulum aksuista, 
kuin nyt voisi tapahtua, ottam aan vastaan oppilaita ja  siten ainakin toistaiseksi 
jossakin m äärässä täyttäm ään halvemman oppilaitoksen puutetta . K irkollisasiain 
Toim ituskunnan kirjelm än m ukaan Helmikuun 13 päivältä 1889 ei K eisarillinen 
Senaatti ka tsonut olevan syytä tähän  esitykseen suostua.

Kouluneuvosto: Salaneuvos A. von Collnan (puheenjohtajana), kenraaliluut

nan tti F . Neovius, rouvat A. Edelfelt, E . Björksten ja  E. N orrm en.

O petuskieleltään suomalainen tyttökoulu. Kesäkuun 12 päivänä 1888 an
nettiin  Ida  Johanna Gustava Tötterm an’ille valtuuskirja saksan, ranskan ja  käsi
töiden o p e tta ja ta renv irkaan  sekä M athilda Eiliselle ranskan kielen opetta ja ttaren- 
v irkaan.

Toukokuun 18 päivänä 1888 m äärä ttiin  Anna Lovisa Sarlin laulun opetta- 
ja tta rek si ja  Elokuun 3 päivänä 1889 rouva E lin Oihonna Kallio voimistelun opetta
ja ta re k s i.  S ittenkun filosofiankandidaatti August H erm an Kallio oli hakenut ru o t
sin ja  suomen kielten kolleeganvirkaa, m utta  Y lihallitus oli pannut hänen Helsin
gin R aastuvanoikeudessa syytteesen eräästä hänen sepittäm ästään sanom alehdessä 
Uusi Suom etar H uhtikuun 30 päivänä 1887 olleesta, Y lihallitusta loukkaavasta 
kirjoitelm asta, ja  kun Y lihallitus siis oli jäävi kysymystä käsittelem ään, ennenkuin 
kanne oli lopullisesti h a rk ittu  ja  ratkaistu , m ääräsi K eisarillinen Senaatti k irje l
m ässä K irkollisasiain Toim ituskunnasta M arraskuun 10 päivänä 1887, O. K. 13 
luvun 4 §:n ja  M arraskuun 24 päivänä 1869 annetun asetuksen 7 §:n mukaan, 
professorin R. F . H erm anson’in sekä yliopettajat A. K ih lm an in  ja  J. G. Geitlin’in, 
professori H erm anson’in ollessa pujeenjohtajana, Y lihallituksen jäseninä h a rk itta 
vaksi ja  ra tkaistavaksi ottam aan m ainittua virkaannim itys-asiaa. Joulukuun 14 
päivänä 1887 nim itettiin  Kallio haettuun virkaan ja  sai siihen valtuuskirjan Helm i
kuun 13 päivänä 1888.

Kouluun yhdistettyä ja tko-opistoa  varten on oppikurssit ja  vuosirahansääntö
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erittäin  kutakin lukuvuotta varten säädetyssä järjestyksessä vahvistettu. Vuosi- 
raliansääntö nousi lukuvuodeksi 1889— 1890 18,075 m arkkaan.

M aaliskuun 1 p)i.ivtinii 1889 myönnettiin 280 m arkkaa kreikkalais-venäläistä 
uskonnon-opetusta varten, josta on lähemmin m ainittu suom alaisesta norm aali
lyseosta kerrottaessa. E rity isiä  vähempiä raham ääriä  on eri tarkoituksiin  myön

netty  ja  K esäkuun 26 päivänä 1890 m äärättiin  e ttä  3,000 m arkan suuruinen raha
m äärä poltinpuita ja  valoa varten olisi Syyskuun 1 päivästä 1889 alkaen nouseva 
3,500 m arkaksi.

Jatko-opistossa on lukuvuosina 1887 — 1890 ollut eri vuosina 91. 90 ja, 99 
sekä koulussa 269, 283 ja  263 oppilasta.. Käytännöllisiä oj>ot.ta jät am äy tte itä  en 
koulussa suorite ttu  luvultaan 23, 20 ja  11.

K ouhm enrosto: Professori O. Donner (puheenjohtajana), professori A. Ilo 
inen sekä rouvat E. Melander, S. Rein ja  A. Almberg.

Porvoo.

Ljm > . Lokakuun 2 päivänä 1888 sai lehtori K. 11. Forsius eron virastaan, 
jonka jälkeen hänen opetusvelvollisuutensa uskonnossa ja  kaunokirjoituksessa ja e t
tiin toisille, opettajille. S ittenkun lehtori K. Forsm an oli siirre tty  Hämeenlinnan 
lyseoon, m äärättiin  filosofiantohtori Edvard llindeU Syyskuun 1 päivästä 1889 
alkaen kahtena koetusvuotena hoitam aan latinan ja  kreikan lehtorinvirkaa. S itten
kun koetteeksi m äärätty  kolleega F. O. Rapola, oli siirretty Helsingin suomalaiseen 
normaalilyseoon, annettiin Heinäkuun 28 päivänä 1888 filosofia,nkandidaatille August 

W aldem ar Forsm anille  valtuuskirja suomen kielen kolleeganvirkaan. Helmikuun 
28 päivänä 1888 m äärättiin  koetteeksi m äärätty voimistelun opettaja J. K. Blom 
qvist. virkaansa. Syyskuun 20 päivänä 1889 myönnettiin piiustuksen opettajalle 
J. K nutson’ille ero virastaan.

Erityisiä raham ääriä on myönnetty muutoksen tekem istä varten kouluhuone- 
kaluihin nähden ja  niiden siistitsem istä varten sekä uusien voimisteluesineiden ja 
uuden voim istelukaluston hankkim iseksi pihamaalle.

Lyseossa kävi lukuvuosina 1887— 1890 eri vuosina, 155, 139 ja  137 oppilasta.

Kouluneuvosto: v. t. kielenopettaja N. Gulin (puheenjohtajana), kaupungin
lääkäri A. Lindh, varakonsuli G. L. Söderström , teh tailija  li. V. Ekblom ja  toh to
ri nna E. Grönlund.

Loviisa.

A lkeiskoulu. Joulukuun 3 päivänä 1887 annettiin  M aarianham inan alkeis
koulun kolleegalle A leksander N ylundille valtuuskirja suomen ja  ruotsin kielten 
kolleegan virkaan ja  Helmikuun 26 päivänä 1889 m äärättiin  kolleega K. K. Ny
ström  voimistelun opettajaksi. Lokakuun 8 päivänä 1889 m äärättiin  filosofian-

Keri. Alheis-opjäl. tilasta Suomenmaassa. 3
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m asteri A rthur W ilhelm R elander kahtena koetusvuotena hoitam aan uskonnon, 

historian ja  m aantieteen kolleeganvirkaa. Venäjän ja  saksan kielten kolleegan- 
virkaa ovat edelleen hoitaneet virantekijät. Elokuun 22 päivänä 1890 sai laulun- 
opetta jar H. P . R uuth pyynnöstä eron virastaan.

Arm ollisella kirjeellä Helmikuun 5 päivältä 1890 m yönnettiin lupa ottaa, 
kouluun oppilaiksi myöskin tyttöjä, ollen he velvolliset suorittam aan sam allaiset 

lukukausim aksut, m itkä ovat m ääräty t tyttökouluille, jo ista  kaksikym m entä m ark
kaa kultakin oppilaalta saataisiin  käy ttää  erityisen katsannon hankkim iseksi nais
oppilaita varten. Viimemainitun m ääräyksen m ukaan on neiti Fanny Tallberg 
aluksi lukuvuodeksi 1890— 1891 m äärätty  p itäm ään katsan toa  nais-oppilaista ja  
opettam aan heille voimistelua sekä niille, jo tka niin haluaisivat, myöskin käsitöitä.

R ehtorintointa on edelleen hoitanut kolleega Nyström.
Elokuun 22 päivänä 1889 myönnettiin 280 m arkkaa vuodessa uskonnon

opetusta varten eräälle kreikkalais-venäläiscen uskon-oppiin kuuluvalle oppilaalle 
ja  velvoitettiin rehtori kunkin lukuvuoden lopussa antam aan kertom uksen siitä, 
kuinka m ainittu opetus on tapahtunut, m inkä jälkeen K irkollisasiain Toim ituskun
nan pitäisi siitä saam an tiedon.

Oppilasten luku on kysymyksenalaisina kolm ena lukuvuonna ollut eri vuo
sina 42, 53 ja  45.

Kouluneuvosto: varakonsuli A. Iijörksten (puheenjohtajana), filosofiaumais- 
teri V. E. Linderoos, p iirilääkäri F. W. W esterlund ja  tu llinhoitaja O. IJggla.

Tammisaari.

Alkeiskoulu. S ittenkun entinen kolleega F. M. Linden oli saanut valtuus- 

k irjan  lehtorinvirkaan paikkakunnan sem inaarissa, annettiin  Joulukuun 3 päivänä 
1889 filosofianmaisterille Georg M athias L inden’ille valtuuskirja m atem atiikan ja  
luonnonhistorian kolleeganvirkaan. Toukokuun 11 päivänä 1890 kuoli uskonnon 
opettaja, varapastori E. O. Reuter. Avonaisena olevaa venäjän ja  saksan kielten 
kolleeganvirkaa on edelleen hoidettu siten, e ttä  reaalikoulun entinen opettajatar
E. Malm on opettanut venäjän ja  kolleega B. F . N ylander saksan kieltä.

Joulukuun 9 päivänä 1887 annettiin  lupa silloin kuluvana lukuvuonna opet
taa  erittä in  10 tuntina viikossa reaalikoulun neljännen luokan jä le llä  olevaa kor
keam paa vuosi-osastoa, jo ta  oli ollut aikomus opettaa yhdessä alkeiskoulun kor
keimman luokan kanssa, kuin myöskin e ttä  tähän opetukseen saataisiin käyttäil 
ne säästövarat, m itä olisi koulurahastossa. Tammikuun 18 päivänä 1889 myön
nettiin  660 m arkan suuruinen ylim ääräinen raham äärä  vahtim estarin palkkaam i
seksi sekä läm pöä ja  valoa varten .

R ehtorin to in ta on edelleen hoitanut kolleega Malin.
Oppilasten luku kolm envuoden-aikana on ollut eri vuosina 54, 30 ja  27.
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Kouluneuvosto: K unnallisraatim ies I. Taucher (puheenjohtajana), piirilääkäri 
G. Avellau, kapteeni K. Ström berg, oikeusraatiniies V. Holmberg ja  seminaarin- 
tireh tori F. V. Sundvall.

Turku.

K lassillinen  lyseo, jo ssa  ruotsi opetuskielenä. S ittenkun lehtori tohtori 

C. A. Krook Heinäkuun 6 päivänä 1888 oli saanut eron virastaan, valtuutettiin 
Tammikuun 2 päivänä 1889 W iipurin suomalaisen lyseon lehtori filosofiantohtori 
Nils Robert af Ursin latinan ja  kreikan lehtoriksi ja  sittenkun lehtori tohtori A. W. 
Jahnsson oli siirretty  paikkakunnan suomalaiseen lyseoon, annettiin Toukokuun 7 
päivänä 1889 apulaislehtorille G ustaf Cygnaeus’elle valtuuskirja latinan lehtorin- 
virkaan. Sittenkun kolleega G. R. Törngren oli m uuttanut lehtorin  virkaan Oulun 
ruotsalaiseen lyseoon, valtuutettiin  Joulukuun 2!) päivänä 1888 apulaiskolleega 
Karl G rönlund latinan kolleegaksi, ja  sittenkun kolleega, lehtori G. A. Schultz 
Heinäkuun 20 päivänä 1888 oli saanut eron virastaan, apulaiskolleega Emil Au
gust Almberg Helmikuun 12 päivänä 1889 suomen kielen kolleegaksi. Syyskuun 
7 päivänä 1888 sai ranskan kielen opettaja L. A. M. Lefren eron virastaan ja  
ranskan kielen opettajanvirkaan m äärättiin  H uhtikuun 20 päivänä 1889 Berta 
llam berg. M aaliskuun 12 päivänä 188S> annettiin virkam ääräys koetteeksi m äärä
tylle laulun opettajalle E. E. E km an ille  ja  Huhtikuun 14 päivänä 1890 koetteeksi 
saksan kielen opettajanvirkaan m äärätylle C harlotta F inström ’ille. Heinäkuun 11 
päivänä 1890 sai voim istelun-opettaja G. 1). Grönlund eron virastaan, ja  on voi- 
m istelun-opettajanvirkaan toistaiseksi m äärätty  ylioppilas A rthur Rindell. Heinä
kuun 18 päivänä 1890 sai laulun-opettaja Ekm an eron virastaan.

V äliaikaisella osastolla m äärättiin  Toukokuun 17 päivänä 1889 filosotian- 
m aisteri L ennart Torstenson Renvall apulaiskolleegaksi latinassa ja  ruotsissa ja  
Elokuun 7 päivänä 1889 filosofianmaist-eri E rnst G ustaf Nyberg apulaislehtoriksi 
latinassa. Apulaiskolleegan E. F. Jahnsson in  jälkeen, joka m uutti kolleeganvir- 
kaan paikkakunnan suomalaisessa lyseossa, m äärättiin  H uhtikuun 13 päivänä 1888 
iilosofianmaisteri Knut Eliel Sonck historian ja  m aantieteen apulaiskolleegaksi. 
Tammikuun 1 päivästä 1888 m uutti m atem atiikan apulaiskolleega F. E. Hilden 
kolleeganvirkaan Jyväskylän tyttökoulussa. M atem atiikan ja  suonien apulaiskollee- 
ganvirkoja ei ole enää täy tetty  ja  venäjän niinkuin myöskin uskonnon ja  ruotsin 

apulaiskolleeganvirkoja ovat edelleen hoitaneet v irantekijät.
R ehtorina on edelleen ollut lehtori C. J. Arrhenius.
Koska väliaikainen rinnakkais-osasto on aijottu lakkauttaa, niin pian kuin 

perustam alla samaan kaupunkiin kaksi m uuta lyseota oppilasm äärä ruotsalaiseen 
lyseoon on vähentynyt siihen lukuun korkeintaan 40 luokalla, m ikä voimassa ole
vassa koulujärjestyksessä on vahvistettu, ja  siihenkin nähden, e ttä  oppilasluku sil
loisen l:sen luokan molemmilla osastoilla yhteensä ei ollut suurempi kuin 36 sekä
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ott.it n iitten  m uutettujen m ääräysten tähden vapaapaikkojen suhteen, jo ista  Senaatti 
alam aisuudessa oli esitellyt, varm asti voitaisiin edelly ttää pyrkijäin m äärän oppi
laitoksen ensimmäiselle luokalle pikemmin vähenevän kuin lisääntyvän, m ääräsi 
Keisarillinen Senaatti K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä Toukokuun 22 
päivältä 1881), ettei rinnakkais-osastoa ensimmäisellä luokalla enää seuraavan luku
vuoden alusta ylläpidettäisi sekä että myöskin oppilaitoksen toista luokkaa, jolTei 
sen oppilasm äärä nousisi yli 40, olisi samoin opetettava yhdellä ainoalla osastolla. 

Sen ohessa käskettiin  Ylihallitusta Senaattiin  lähettäm ään ehdotuksen niihin muu
toksiin ja  alennuksiin lyseon vuosirahansäännössä, jo tka  juuri m ainituista m ääräyk
sistä voisivat seurata. Tämän johdosta lakkautettiin  lukuvuoden 1889 — 1890 alussa 
ensimmäisen ja  toisen luokan rinnakkais-osastot, ja. lukuvuoden lopussa apulais- 
kolleegat K. F. Finelius ja  K. E. Sonck erosivat oppilaitoksesta. Kirkollisasiain 
Toimituskunnan kirjelm ässä Lokakuun 23 päivältä 1889 m ääräsi Keisarillinen Se
naatti e ttä  rinnakkais-osaston 3:mas luokka olisi seuraavan lukuvuoden alusta 
lakkautettava sekä että  myöskin lyseon neljättä  luokkaa, jolTei sen oppilasm äärä 
nousisi yli 40, olisi opetettava yhdellä osastolla, jo ta  vastoin seuraavina vuosina 
ainoastansa alin siihen asti jälellä  oleva rinnakkaisluokka olisi lakkautettava. 
Lukuvuoden 1890— 1891 alussa lakkasi rinnakkais-osaston 3:mas luokka, jotavas- 

toin neljäs, jossa oppilasm äärä oli 45, vielä m ainittuna lukuvuonna oli jälellä.
Syyskuun 8 päivänä 1888 m ääräsi Keisarillinen Senaatti, e ttä  lukuvuodesta

1888— 1889 alkaen Turun ruotsalaisen klassillisen lyseon, reaalilyseon ja  ty ttö 
koulun kreikkalais-venäläistä uskon-oppia tunnustavia oppilaita opetettaisiin yhtei
sesti uskonnossansa siten, e ttä  kaikkien näiden oppilaitosten jotenkin sam alla ke
hitys-asteella olevia oppilaita kahdelta peräkkäin seuraavalta  luokalta opetettaisiin 
yhteisesti, e ttä  palkkiota tä s tä  opetuksesta olisi 140 m arkkaa viikkotunnista luku
vuotena sekä e ttä  sen johdosta raham ääräksi siihen tarkoitukseen pantaisiin ruotsa
laisen reaalilyseon vuosirahausääntöön arviolta 280 m arkkaa, m utta e ttä  ruo tsa
laisen klassillisen lyseon vuosirahausääntöön pantu raham äärä kreikkalais-venäläisen 

uskonnon opetusta varten lakkautetaan. Lokakuun 18 päivänä 1889 myönnettiin 
ruotsalaisen klassillisen lyseon rehtorille lupa lyseon raham äärästä  virantekopalk- 
kioita varten m aksaa m ainitusta uskonnon opetuksesta palkkiota 280 m arkkaa 
vuodessa, koska erään lyseon ensimäiseile luokalle otetun kreikkalais-venäläistä 

uskon-oppia tunnustavan oppilaan katso ttiin  täytyvän saada erityistä opetusta, kun 
ne reaalilyseon ja  tyttökoulun oppilaat, jo tka  saavat yhteistä opetusta lyseon oppi
laiden kanssa, jo olivat suorittaneet kaksivuotisen kurssin.

Lyseossa kävi lukuvuosina 1887— 1890 eri vuosina 387, 355 ja  326 oppilasta.
Kouluneuvosto: P residentti Th. von Ilellens (puheenjohtajana), kunnallis- 

porm estari F. Juselius, hovioikeudenasessori W. Björkman, p iirilääkäri F . W. Sö- 
derling ja  kauppias J. Österblad.
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Opetuskieleltään suomalainen klassillinen lyseo. Kaikki lehtorinvirat ovat 
täy tety t seuraavassa järjestyksessä: Toukokuun 5 päivänä 1888 annettiin Kuopion 
lyseon lehtorille Edvard M aunulin’ille valtuuskirja m atem atiikan ja  fysiikan leh to 
rinvirkaan, Toukokuun 29 päivänä 1888 filosofianmaisterille H enrik M elanderille  
latinan lehtorinvirkaan ja  Kesäkuun 15 päivänä 1888 paikkakunnan ruotsalaisen 
lyseon lehtorille filosofiantohtori Adolf W aldem ar Jahnssonille  latinan ja  krei
kan lehtorinvirkaan; Syyskuun 26 päivänä 1890 nim itettiin virkoihinsa koetteeksi 
m äärätyt leh torit uskonnossa, logiikassa ja  ruotsin  kielessä, teologiankandidaatti 
Johan M arkus Ahlman, sekä historiassa, m aantieteessä ja  suomen kielessä yliopiston- 
dosentti K urt Reinhold Melander.

Kolleegoiksi valtuu tettiin  Joulukuun 10 päivänä 1887 ruotsalaisen lyseon 
väliaikaisen rinnakkais-osaston apulaiskolleega E. F. Jahnsson ruotsin kielessä ja  
H uhtikuun 14 päivänä 1888 filosofiankandidaatti Samuel Wilhelm Hellgren venä
jä n  kielessä; sittenkun kolleega A. W. Hellman oli m uuttanut suomalaiseen nor
maalilyseoon, valtuutettiin  Joulukuun 11 päivänä 1888 latinan ja  suomen kielen 
kolleeganvirkaan filosofiankandidaatti Julius Atishelm Lyly, jonka nim ittäm isen jä l 
keen W iipurin suomalaisen lyseon lehtoriksi, valtuuskirja m ainittuun virkaan an
nettiin H uhtikuun 19 päivänä 1890 lyseon lauluu-opettajallc filosofianmaisteri 
K. E. E km an ille ; sittenkun Turun lakkautetun reaalikoulun kolleega K. A. P op
pius oli päässyt paikkakunnan reaalilyseon lehtoriksi, sai Jyväskylän lyseon kol
leega Aksel August Jansson Joulukuun 7 päivänä 1889 valitusk irjan  m atem atiikan 
ja  luonnonhistorian kolleeganvirkaan.

Syyskuun 24 päivänä 1887 annettiin filosofianmaisterille E rik  Emil E km anille  
virkam ääräys laulun-opettajanvirkaan ja  H uhtikuun 17 päivänä 1888 W iipurin 
ruotsalaisen lyseon saksan kielen opettajalle Nikodemus Hauvoselle saksan kielen 
opettajanvirkaan; Syyskuun 26 päivänä 1890 nim itettiin koetteeksi m äärätty  Elsa 
Augusta von Schantz ranskan kielen opettajanvirkaan; koetteeksi m äärätty  voi- 
m istelun-opettaja A. E. E. llancken nim itettiin koetus-ajan ku lu ttua kolleeganvirkaan 
Nikolainkaupungin alkeiskoulussa vastaan-otettavaksi H uhtikuun 1 päivänä 1890.

Toukokuun 11 päivänä 1888 nim itti Keisarillinen Senaatti v. t. rehtorin , 
kolleega T. W. E rich in  reh toriksi ja  sam au kuun 28 päivänä m ääräsi Y lihallitus 
lehtorin E. M aunulin in  vararehtoriksi. Sittenkun reh tori Erich M aaliskuun 14 
päivänä 1890 oli kuollut, nim itettiin lehtori H. M elander seuraavan Toukokuun 
21 päivänä lyseon rehtoriksi.

Helm ikuun 11 päivänä 1890 kuoli kolleega Hellgren.
Joulukuun 8 päivänä 1887 m yönnettiin ylim ääräinen raham äärä kaikkiaan 

2,140 m arkkaa 25 penniä välttäm ättöm im päin opetusvälikappaleitten hankkim i
seksi luonnonhistoriassa ja  fysiikassa; kreikkalais-venäläisen uskonnon opettam ista 
varten lukuvuonna 1887— 1888 myönnettiin 560 m arkkaa, jonka ohessa vastaiseksi 
m äärättiin  e ttä  m ainittua ainetta  opetettaisiin  yhteisesti eri luokkien melkein sa-
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m aila kehitys-asteella oleville oppilaille ja  e ttä  arviolta 280 m arkan suuruinen 
raham äärä pantaisiin oppilaitoksen vuosiraliansääntöön sitä  ta rko itusta  varten. 
Toukokuun 28 päivänä 1889 m yönnettiin 400 m arkan suuruinen vuotuinen lisä 
raham äärään poltinpuita ja  valoa varten ; muutoin on eri tarkoituksiin  m uutamia 
vähem piä ylim ääräisiä raham ääriä  myönnetty.

Oppilasluku oli noina kolm ena lukuvuonna eri vuosina 249, 258 ja  250.

Kouluneuvosto: Hovioikeudenneuvos K. Ldcstam (puheenjohtajana), apteek
kari 11. W. Hjelt, läketieteentohtori G. von Essen ja  oikeusraatim ies K. F. Lilius.

Reaalilyseo. Lukuvuoden 1887 — 1888 lopussa lakkasi entinen reaalikoulu 
kokonaan toim estaan, jolloin uuteen reaalilyseoon tuii 5:des luokka. Lukuvuoden 
1889— 1890 lopussa sai viimemainittu oppilaitos 7:nneu luokkansa, niin e ttä  se 
seuraavan lukuvuoden lopussa tulee täydelliseksi. K irkollisasiain Toim ituskunnan 
kirjelm än m ukaan Maaliskuun 2 päivältä 1888 annettiin reaalilyseolle reaalikoulun 
kirjasto  ja  muu omaisuus, sikäli kuin se kuului valtiolle.

Toukokuun 1 päivänä 1888 m äärättiin  seuraavan Syyskuun 1 päivästä a l

kaen yliopistondosentti filosofiantohtori E vert Sjöblom kahtena koetusvuotena ho ita
m aan m atem atiikan, fysiikan ja  kemian lehtorinvirkaa, m utta on hän tä llä  aikaa 
sattuneesta syystä n au ttinu t virkavapautta; Joulukuun 8 päivänä 1888 annettiin 
suomalaisen lyseon kolleegalle filosofianlisensiaatti K arl Alfred R oppius^lle val- 
tuuskirja luonnonhistorian ja  m aantieteen lehtorinvirkaan. Myöskin uudesta ase
te ttu ja  ranskan ja  saksan kielten sekä uskonnon ja  suomenkielen lehtorinvirkoja 
ovat lukuvuonna 1889— 1890 hoitaneet virantekijät.

Kolleegan M. K jellm an’in Tammikuun 28 päivänä 1888 tapahtuneen kuoleman 
jälkeen annettiin M arraskuun 27 päivänä 1888 valtuuskirja m atem atiikan kolleegan- 
virkaan Nikolainkaupungin entisen reaalikoulun kolleegalle F. A. O. Lundenius’elle. 
W enäjän kielen kolleegan virkaa on hoitanut virantekijä, niinkuin myöskin englan
nin kielen, laulun ja  voimistelun opettajanvirkoja. Laulun opettajanvirkaan on 
Syyskuun 1 päivästä 1890 kahdeksi koetusvuodeksi m äärätty  ylioppilas Aksel Rindell.

Rehtorintointa on edelleen hoitanut kolleega K. G. Bärlund.
K reikkalais-venäläisen uskon-opin opetus oli lukuvuonna 1887 — 1888 yh te i

nen reaalilyseon ja  tyttökoulun tähän  uskontunnustukseen kuuluville oppilaille ja  
suoritettiin  sen kustannukset reaalilyseon vuosirahansääntöön sitä  tarko itusta var
ten otetulla 400 m arkan suuruisella raham äärällä . Sen jälkeen pantiin oppilai
toksen vuosirahansääntöön kysym yksenalaista opetusta varten 280 m arkan suurui
nen raham äärä, jonka käyttäm isestä on lähemmin m ainittu ruotsalaisesta klassilli

sesta lyseosta kerrottaessa. Toukokuun 26 päivänä 1888 m yönnettiin 1,200 m ark
kaa vuodessa huoneuston läm m ittäm istä, valoa y. m. varten.

Sittenkun Ylihallitus alamaisuudessa oli ilm oittanut e ttä  muodostumassa 
olevalle reaalilyseolle oli ainoastaan Syyskuun 1 päivään 1892 vakuutettu  huo-



neust.o lakkautetun reaalikouluu kaupungille kuuluvissa huoneissa sekä e ttä  m ai
nittu  huoncusto on havaittu olevan melkoisessa m äärässä sopimaton ja  ta rko ituk 
seensa ihan riittäm ätön, sittenkun oppilaitos lukuvuoden 1890— 1891 lopussa oli 
täydellinen, katsoi Keisarillinen Senaatti, valm istavat toim enpiteet suoritettua, hy
väksi M aaliskuun 27 päivänä 1889 vahvistaa R akennus-ylihallituksen tekem ät pii

rustukset omaa huoneustoa varten Turun reaalilyseolle ynnä 185,000 m arkkaan 
päättyvän kustannus-arvion. Sam alla m äärättiin  että  rakennustyön pitäisi olla 
suoritetun Kesäkuun 1 päivään 1892; K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä 
K esäkuun 28 päivältä 1890 ilm oitettiin kuitenkin Ylihallitukselle e ttä  Keisarillinen 
Senaatti, Rakennus-ylihallituksen esityksen johdosta, oli suostunut siihen että  m ai
n ittua työtä saataisiin  niin jouduttaa, e ttä  oppilaitos voisi jo ennen Syyskuun 1 
päivää 1891 m uuttaa uuteen huoneustoonsa.

Oppilasku oli lukuvuonna 1887 — 1888 reaalilyseon neljällä luokalla ja  reaali- 

koulun neljännen luokan jä le llä  olevalla korkeam m alla vuosi-osastolla 155, 1888— 

1889 viidellä luokalla 153 ja  1889— 1890 kuudella luokalla 152.
Kouluneuvosto: Hovioikeudenneuvos E. Stadigh (puheenjohtajana), kauppa

neuvos F. R ettig  ja  kaupunginlääkäri toh tori K. K. Kynberg.

Tyttökoulu. Toukokuun 6 päivänä 1890 annettiin koetteeksi m äärätylle 
saksan, ruotsin ja  käsitöiden opettajattarelle  S. Sederholm ille  valtuuskirja sekä 
virkam ääräys myöskin koetteeksi m äärätylle laulun opetta ja ttarelle  S. J . Unionille.

Kesäkuun 1 päivänä 1889 m uutti koulu sille rakennettuun uuteen huoneus- 
toon; sen johdosta oli Keisarillinen Senaatti Toukokuun 25 päivänä sam ana vuonna 
myöntänyt ylim ääräisen 7,213 m arkan 75 permin suuruisen raham äärän osaksi 
uusien huonekalujen hankkimiseksi ja  kalustoa varten. Toukokuun 2 päivänä 1889 
myönnettiin 2,100 m arkan lisä vuosittain koulun entiseen raham äärään poltinpuita 
ja  valoa varten ja  Elokuun 28 päivänä sam ana vuonna vuotinen 300 m arkan suu
ruinen raham äärä kartanonm iehen palkkaam iseksi. S itä paitsi on m uutam ia sa 
tunnaisia y lim ääräisiä raham ääriä  eri tarkoituksia varten myönnetty.

Kreikkalais-venäläisen uskonnon opettam isesta on lähemmin m ainittu  ruo tsa
laisesta klassillisesta lyseosta ja  reaalilyseosta kerrottaessa.

Koulussa kävi kolm ena kysym yksenalaisena lukuvuonna 152, 151 ja  151 

oppilasta.
Kouluneuvosto: Lyseonlehtori E. Amnell (puheenjohtajana), kreivinna II. 

Creutz, hovioikeudenneuvoksenrouva F. Idestam , hovioikeudenneuvos B. N. Procope 

ja  professori K. R. Paqvalin.

Uusikaupunki.

Alkeiskoulu. Opettajistossa ei ole m itään m uutoksia tapahtunut. Laulun- 
ja  voim istelun-opettajanvirkoja, jo ita  ei ole voitu varsinaisesti täy ttää , on edelleen
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hoitanut yhteinen virantekijä. R ehtorina on edelleen ollut kolleega K. A. Cajan
der. Koulun ottam isesta kunnan liuostaan syntyneen kysymyksen johdosta on 
m ainittu yhteisessä yleissilmäyksessä.

O ppilasm äärä 011 kolm ena kysymyksenalaisena lukuvuonna ollut eri vuosina 
25, 21 ja  34.

Kouluneuvosto: K ihlakunnantuom ari G. Aspelund (puheenjohtajana), Iääke- 
tieteentohtori C. A. Achren ja, kauppias Th. F. Lindroth.

Rauma.

Alkeiskoulu . Keisarillisen Senaatin m ääräyksen mukaan M aaliskuun 11 
päivältä 1887 on avonaisena olevaa uskonnon, suomen ja  ruotsin kielten kolleegan- 
virkaa hoitanut virantekijä. S ittenkun kolleega G. W. Gannelin pyynnöstä oli 
vapautettu  rehtorintoim esta, m ääräsi Ylihallitus H uhtikuun 15 päivänä 1890 v. t. 
kolleegan Aleksis H eribert M ellin in  toistaiseksi olemaan koulun rehtorina. M ar
raskuun 25 päivänä 1888 kuoli laulun-opettaja F. Lindberg.

Maaliskuun 1 päivänä 1889 m yönnettiin 280 m arkkaa kreikkalais-venäläisen 
uskonnon-opetusta varten, vastfedes otettavaksi koulun vuosirahansääntöön, ja  vel

voitettiin rehtori kunkin lukuvuoden lopussa antam aan Ylihallitukselle kertom us 
siitä, kuinka m ainittu opetus on tapahtunut, josta Kirkollisasiain Toim ituskunnan 
sitten pitäisi saaman tiedon.

Koulun ottam isesta kunnan liuostaan syntyneen kysymyksen johdosta  011 

m ainittu  yhteisessä yleissilmäyksessä.
O ppilasm äärä oli noina kolmena vuonna eri vuosina 18. 21 ja  23.
K ouluneuvosto: M erikapteeni J R. Ignatius (puheenjohtajana), kauppias 

J. W. Söderlund ja  Porm estari U. Montin.

Pori.

O petuskieleltään ruotsalainen alkeiskoulu. Elokuun 10 päivänä 1888 sai 
rehtori, kolleega K. E. Granqvist eron virastaan, jonka jälkeen rehtorin to inta on 
hoitanut kolleega ,1. I. Tamsen. K eisarillisen Senaatin m ääräyksestä Maaliskuun 
11 päivältä 1887 011 G ranqvistin  eroam isen kau tta  avonaiseksi jääny ttä  m atem a
tiikan ja  luonnonhistorian kolleegan virkaa hoitanut virkaatekevä opettaja, niinkuin 
myöskin laulun ja  voim istelun-opettajanvirkoja.

Syyskuun 8 päivänä 1888 m yönnettiin 280 m arkkaa vuodessa kreikkalais- 
venäläistä uskonnon-opetusta varten ja  Syyskuun 16 päivänä 1889 244 m arkkaa 
osaksi uusien huonekalujen hankkim iseksi.

Koulussa, 011 lukuvuosina, 1887 — 1890 käynyt eri vuosina 19, 22 ja, 20 

oppilasta.
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K ouluneuvosto: Porm estari E. M olander (puheenjohtajana), apteekkari K. Ju- 
nelius, kaupunginlääkäri K. F . W alle, pastori R. Grönvall ja  varakonsuli G. W enzell.

A lkeiskoulu, jo ssa  suomi opetuskielenä. W enäjän ja  saksan kielten kollee- 
ganvirkaa on edelleen hoitanut virantekijä, niinkuin myöskin voimistelun opettajan
virkaa. L aulun-opettajanvirkaan m äärättiin  E lokuun 20 päivänä 1888 filosofian- 
kandidaatti Edvard Benedikt H erm an Krook.

Armollisessa kirjeessä Joulukuun 4 päivältä 1889 m äärättiin  että, E lokuun 
23 päivänä 1883 annetun arm ollisen asetuksen IX  kohdan nojalla, Porin kaupun
kiin sijoitettu opetuskieleltään suomalainen alkeiskoulu olisi syyslukukauden alussa 
1890 laajennettava täydelliseksi klassilliseksi lyseoksi, valtion haltuun  ottam alla 
kerrallaan  ne neljä yksityistä luokkaa, jo tka  ovat olleet koulun ja tkona.

Tämän armollisen m ääräyksen to teuttam iseksi on, sittenkun oppilaitokselle 

oli säädetyssä järjestyksessä vahvistettu vuosirahansääntö, m ainittujen yksityis- 
luokkain joh ta ja  filosofianm aisteri Adolf Malin, joka myöskin on ollut alkeiskoulun 
v. t. rehtori, m äärätty  toistaiseksi hoitam aan lyseon reh to rin to in ta  ynnä historian, 
m aantieteen ja  suomen kielen lehtorinviran  sijaisuutta, jonka ohessa virantekijöitä 
on m äärä tty  muihin opettajanpaikkoihin, jo ita  eivät ole voineet haltuunsa o ttaa 
alkeiskoulun varsinaiset opettajat. Siten on oppilaitos Syyskuun 1 päivänä 1890 
säädetyssä järjestyksessä a lo ittanu t toim intansa täydellisenä klassillisena lyseona.

Alkeuskoulun oppilasm äärä oli kolmena kysym yksenalaisena lukuvuonna 

129, 112 ja  115.
Kouluneuvosto: Hovineuvos G. Levonius (puheenjohtajana), filosofianmaisteri 

G. Grönfelt, keltavalaja F. V. H julberg, kappalainen L. Häggström ja  oikeusraati- 
mies F . Hellström .

Maarianhamina.

Alkeiskoulu . Sittenkun kolleega A. Nylund oli valtuutettu  Toukokuun 1 
päivästä 1888 Loviisan alkeiskoulun kolleegaksi, ovat, Keisarillisen Senaatin m ää
räyksen m ukaan Toukokuun 15 päivältä 1889, ettei koulun avonaisia opettajan
virkoja enää saataisi vakinaisesti täy ttää , uskonnon sekä ruotsin ja  suomen kiel
ten kolleeganvirkoja hoitaneet virantekijät. Samoin on ollut edelleen la ita  laulun- 
ja  voim istelun-opettajanvirkain.

W enäjän ja  saksan kieliä on opettanut opetta ja tar H. F raser, jonka myös
kin on tu llu t p itää  naisellista hoitoa oppilaitoksessa, sittenkun siihen lukuvuoden
1887— 1888 alusta on oppilaiksi o te ttu  tyttöjä.

M aaliskuun 1 päivänä 1889 myönnettiin vuotinen 280 m arkan suuruinen 
raham äärä  kreikkalais-venäläistä uskonnon-opetusta varten, jolloin m äärättiin  sa- 
m allaiset ehdot, kuin ovat m ainitut Raum an alkeiskoulusta kerro ttaessa. Koulun 

K ert. Alkeis-oppil. tilasta Suomenmaassa. 4
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ottam isesta kunnan huostaan syntyneen kysymyksen johdosta on m ain ittu  yhtei
sessä yleissilmäyksessä.

R ehtorina on edelleen ollut kolleega I. F . Bergroth.
Koulussa on käynyt eri vuosina 13, 12 ja  13 oppilasta.
Kouluneuvosto: varakonsuli H. F . Tam m elander (puheenjohtajana), kirkko

herra  K. A. L. Tallqvist, postinhoitaja U. Godenhjelm, m erikoulunopettaja N. 

Schröder ja  järjestysm ies E. Lang. •

Hämeenlinna.

Lyseo. Suomalaisen normaalilyseon muutoksen kautta  Helsinkiin Syyskuun 
1 päivästä 1887 ovat uudesta-asetetu t lehtorin v ira t täy tety t seuraavassa jä rjestyk 
sessä: valtuuskirjoja annettiin  Elokuun 6 päivänä 1887 latinan ja  kreikan lehtorin- 
virkaan Porvoon lyseon lehtorille filosofianlisensiaatti K aarle F orsm anille , Jou lu
kuun 7 päivänä 1887 historian, m aantieteen ja  suonien kielen lehtorinvirkaan yli- 
opistondosentille filosotiantohtori K arl Olof L indeqvisfille sekä m atem atiikan ja 
fysiikan lehtorinvirkaan filosofianmaisterille Johan Engelbert Sargreu’ille sekä Touko
kuun 8 päivänä 1888 uskonnon ja  logiikan lehtorinvirkaan teologiankandidaatille 
Johan Samuel Pajulalle. Lokakuun 21 päivänä 1888 kuoli lehtori K. J. Blom stedt 
ja, sittenkun kuolinpesälle H uhtikuun 10 päivänä 1889 suotiin kaksi arm ovuotta, 
tulee latinan lehtorinvirkaa tä llä  ajalla hoitam aan virantekijä.

Lokakuun 5 päivänä 1888 m äärättiin  filosofianmaisteri Alku A rthu r Johan

nes Siegberg toistaiseksi ruotsin  kielen apulaiskolleegaksi.
Joulukuun 20 päivänä 1887 m äärättiin  voim istelun-opettaja C. Poppius 

myöskin laulun-opettajaksi ja  Lokakuun 9 päivänä 1888 m äärättiin  Anna E lisa
beth Tallqvist kahtena koetusvuotena hoitam aan saksan kielen opettajan virkaa, 
sittenkun sen entinen pitäjä E. K. M. Genetz oli siirretty  suomalaiseen norm aali
lyseoon. Kesäkuun 5 päivänä 1888 sai piirustuksen opetta ja tar F. W etterhoff eron 
virastaan, johon Elokuun 17 päivänä 1888 m äärättiin  kahdeksi koetusvuodeksi 
Berndt Alfred Favorin. R anskan kielen opettajan E. S. Yrjö-Koskisen nim ittäm i
sen jälkeen lehtorinvirkaan Tam pereen reaalilyseossa on v irkaa Syyskuun 1 päi

västä 1889 hoitanut virantekijä.
Lehtori B lom stedt’in kuoleman jälkeen hoiti rehtorin tointa, Keisarillisen 

Senaatin M arraskuun 28 päivänä 1888 antam an myönnytyksen m ukaan, lukuvuoden
1889— 1890 loppuun kolleega A. E. Faven sekä sen jälkeen seuraavan lukuvuoden 
alussa, kunnes Keisarillinen Senaatti Lokakuun 22 päivänä 1890 rehtoriksi nimitti 
lehtorin K. O. Lindeqvist’in. M arraskuun 21 päivänä 1890 m ääräsi Y lihallitus 
kolleegan Faven’in vararehtoriksi.

Sittenkun lyseolle oli rakennettu  oma huoneus K eisarillisen Senaatin asetta
man rakennustoim ikunnan katsannolla reh to ri B lom stedt’in ollessa siinä puheen
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johtajana, myönnettiin H uhtikuun 12 päivänä 1888 5,530 m arkan suuruinen rah a 
m äärä huoneuston sisustam ista varten ja  seuraavan Elokuun 16 päivänä 800 m ark
kaa vuodessa huoneuston läm m ittäm istä sekä kartanon ja  kadun puhtaana pitoa 
varten. Syyskuun 1 päivästä 1889 koroitettiin poltinpuita ja  valoa varten myön
netty  raham äärä  l,500:sta  2,700:taan m arkkaan vuodessa.

Lokakuun 18 päivänä 1889 m ääräsi Keisarillinen Senaatti e ttä  tähän asti 

280 m arkan suuruinen raham äärä opettajan palkkaam iseksi kreikkalais-venäläisessä 
uskon-opissa olisi lukuvuoden alusta koroitettava 560 m arkaksi vuodessa toistai
seksi ja  niin kauvan kuin tarve vaatisi; sam alla m äärättiin  e ttä  palkkiota m ak

settaessa olisi huomioon otettava e ttä  sitä  laskettaisiin  4 m arkan mukaan kulta
kin pidetyltä opetustunnilta, ja tulisi oppilaitoksen rehtorin  kunkin lukuvuoden 
lopussa an taa  kertom us, kuinka m ainittua opetusta on hoidettu, josta  Kirkollis
asiain Toim ituskunnan sitten pitäisi saam an tiedon.

Oppilasluku oli noina kolm ena lukuvuonna 1887— 1890 eri vuosina 273, 
277 ja  270.

Kouluneuvosto: K irkkoherra J. Johansson (puheenjohtajana), m aansihteeri 
6 .  W. Liukkonen, kappalainen A. W. Appelqvist, lääketieteentohtori C. B artram  
ja  kollegin-asessori P. A. Brofelt.

Tampere.

Reaalilyseo. K irjeessä Ylihallitukselle E lokuun 23 päivältä 1883 oli Keisa
rillinen Senaatti käskenyt Y lihallitusta alam aista ehdotusta teh täessä  alkeisopisto- 
jen uudesta m uodostam ista, laajen tam ista tahi lakkauttam ista  varten sam ana päi
vänä annetussa arm ollisessa asetuksessa vahvistetun suunnitelm an mukaan huo
mioon ottam aan, e tt’ei aluksi Tam pereen silloisen neljäluokkaisen reaalikoulun 
suhteen ryhdyttäisi muuhun toim enpiteesen kuin neljäluokkaisia alkeiskouluja var
ten aijotun uuden lukujärjestyksen käytäntöön panemiseen, vaan saisi Y lihallitus 
vasta sittenkun tarpeen hark itta isiin  sitä vaativan tehdä esityksen koulun laajen
tam isesta kahdeksanluokkaiseksi reaalilyseoksi. Tämän johdosta m ääräsi K eisa
rillinen Senaatti, Y lihallituksen esityksestä, K irkollisasiain Toim ituskunnan kir
jelm ässä H uhtikuun 12 päivältä  1888, e ttä  oppilaitos olisi edelleen luokka luo
kalta  laajennettava täydelliseksi reaalilyseoksi sekä viides luokka siihen siis luku
vuoden 1888— 1889 alusta  asetettava. Kunakin seuraavana lukuvuonna tulee lisää 
yksi uusi luokka, niin e ttä  lyseo on täydellinen lukuvuoden 1890— 1891 lopussa, 
jolloin kahdeksas luokka m uodostetaan.

Lukuvuoden 1889— 1890 lopussa oli kaksi lehtorinvirkaa asetettu  ja  Syys
kuun 1 päivänä 1889 varsinaisesti täy tetty , nim ittäin  toinen ranskan  ja  saksan 
kielissä, johon valtuuskirja annettiin E lokuun 20 päivänä 1888 H äm eenlinnan ly
seon ranskan kielen opettajalle E ino Sakari Yrjö-Koskiselle, ja  toinen m atem a
tiikassa, fysiikassa ja  kemiassa, jo ta  hoitam aan k ah tena  koetusvuotena m äärä ttiin
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Lokakuun 9 päivänä 1888 filosofianlisensiaatti Hugo Magnus Johannes Relander. 
Seuraavan lukuvuoden alusta on kolme jä le llä  olevaa lehtorinvirkaa pantu  oppi
laitoksen vuosirahansääntöön.

U udesta asetettua venäjän kielen kolleeganvirkaa hoitivat lukuvuonna 1889— 
1890 virantekijät. Kesäkuun 16 päivänä 1890 m äärättiin  N adja Lisitzin sitä  ho ita
maan kahtena koetusvuotena.

Laulun-opettajanvirkaan m äärättiin  Joulukuun 14 päivänä 1889 paikkakun
nan alkeiskoulun opetta ja tar W endla Augusta Forsström , sittenkun laulunopettaja 
A. Tervo Joulukuun 7 päivänä 1888 oli saanu t eron virastaan. Englannin kielen 
opettajanvirkaa, joka asetettiin  Syyskuun 1 päivästä 1889 ja  voimistelun opettajan
virkaa ovat hoitaneet v irantekijät. Uskonnon ja  latinan opetusta varten on ollut 
asetettuna ylim ääräisiä opettajia.

E lokuun 1 päivänä 1890 sai kolleega F . E. Jernberg  eron virastaan.
R ehtorin to in ta on edelleen ho itanut reaalikoulun entinen reh to ri kolleega 

J . Stolpe.
K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä Elokuun 9 päivältä 1888 ilmoi

te ttiin  Y lihallitukselle e ttä  Suomen koulurahastosta  arm ossa on myönnetty 168,506 
m arkan suuruinen summa oman huoneuston rakentam iseksi m ainitulle reaalilyseolle 

sekä e ttä  R akennus-ylihallitusta oli käsketty ryhtym ään toimiin huoneuston ra 

kentam isen suhteen.
Lyseossa kävi 1887 — 1888 neljällä luokalla 88 oppilasta, 1888— 1889 vii

dellä luokalla 105 ja  1889— 1890 kuudella luokalla 102 oppilasta.
Kouluneuvosto: Porm estari F . Procope (puheenjohtajana), p iirilääkäri K. E. 

von Bonsdorff, kauppaneuvos L. J. Ham m aren, tehtailija  H. Liljeroos ja kauppias
F. Sumelius.

Alkeiskoulu . Varsinaisessa opettajistossa ei ole m itään m uutoksia tap ah tu 
nut. Venäjän ja saksan kielten kolleeganvirka on edelleen ollut avonaisena. R ehto
riksi nim itti K eisarillinen Senaatti Toukokuun 11 päivänä 1888 kolleegan K. 

D ah lström in .
O ppilasten luku oli kunakin kolm ena vuonna eri vuosina 29, 33 ja  27.
K vuluneuvosto: K auppias G. O. Sumelius (puheenjohtajana), kasööri O. 

Björkell, kauppias A. Fontell, kapteeni F . M örtengr6n ja  apteekkari K. Molin.

VViipuri.

Opetuskieleltään ruotsalainen lyseo. Helmikuun 8 päivänä 1889 sai lehtori 
J . R. Relander eron virastaan ja  m atem atiikan ja  fysiikan lehtorinvirkaan valtuu
tettiin  M aaliskuun 11 päivänä 1890 iilosofiantohtori Anders Edvard Selander.
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Joulukuun 3 päivänä 1887 annettiin  valtuuskirja venäjän kielen kolleegan- 
virkaan Kuopion lyseon kolleegalle K nut Paul G ustafssonille, joka  kuoli Heinä
kuun 21 päivänä 1889.

Sittenkun saksan kielen opettaja N. Hauvonen oli s iirre tty  Turun suoma
laiseen lyseoon, m äärättiin  virkaan M aaliskuun 22 päivänä 1889 opettajakandi- 
daatti K arl Höckert.

R ehtorina on edelleen ollut lehtori, tohtori G. Lagus.
H uhtikuun 20 päivänä 1888 m yönnettiin 2,014 m arkan suuruinen ylim ää

räinen raham äärä huonekalujen ja  sisustuksen hankkim iseksi oppilaitoksen huo- 

neuston lisäksi rakennettua 3 :tta  kerrosta varten kuin myöskin vanhempain huone
kalujen tarpeellisten parannusten suorittam iseksi; Syyskuun 1 päivästä 1889 ko
ro te tt i in  raham äärä poltinpuita ja  valoa varten 1,600 m arkasta 2,200 m arkkaan. 
Sitä paitsi on m uutam ia ylim ääräisiä raham ääriä  annettu  erilaisiin tarkoituksiin.

Kolmena kysymyksenalaisena lukuvuonna oli oppilasten luku eri vuosina 
189, 178 ja  173.

K ouluneuvosto: Hovioikeudenneuvos L. Clouberg (puheenjohtajana), kauppa
neuvos W. Hackman, hovioikeudenneuvos O. Karsten, professori G. J . S tröm borg 
ja  kirjakauppias V. Hoviug.

Opetuskieleltään suomalainen lyseo. S ittenkun lehtorit E . J . Savolin ja  
N. R. af Ursin olivat siirrety t Turun ruotsalaiseen lyseoon ja  lehtori E. J. Sou
rander Kuopion lyseoon, valtuu tettiin  Toukokuun 8 päivänä 1888 lyseon venäjän 
kielen kolleega, teologiankandidaatti Salomon Manninen uskonnon, logiikan ja  
ruotsin kielen lehtoriksi, ja  Syyskuun 27 päivänä 1889 Turun suomalaisen lyseon 
kolleega Julius Anshelm Lyly latinan ja  kreikan kielten lehtoriksi sekä m äärättiin  
Lokakuun 9 päivänä 1888 filosofiankandidaatti K arl Alfred Brander kahtena koe- 
tusvuotena hoitam aan m atem atiikan ja  fysiikan lehtorinvirkaa.

Joulukuun 7 päivänä 1886 valtuutettiin  filosofiankandidaatti A rthur Edvin 
Skogberg latinan kolleegaksi ja  M arraskuun 13 päivänä 1888 Mikkelin lyseon 
kolleega C. M. Lindfors venäjän kielen kolleegaksi.

Sittenkun kolleegat D. Lassila ja  T. J . Sirelius olivat m uuttaneet paikka
kunnan suomalaiseen tyttökouluun, valtuutettiin  Toukokuun 7 päivänä 1889 filoso- 
fianmaisteri Allan E vert Lindegren m atem atiikan ja  kaunokirjoituksen kolleegaksi, 
ja  Helmikuun 25 päivänä 1890 filosofiankandidaatti K arl Aksel Petrelius ruotsin 
kielen kolleegaksi.

Joulukuun 27 päivänä 1888 m äärättiin  koetteeksi voim istelun-opettajaksi 
m äärä tty  M. F . A lithan virkaansa ja  Kesäkuun 25 päivänä 1889 kolleega C. M. 
Lindforss ranskan kielen opettajanvirkaan lehtori Sourander’in jälkeen.

Rehtoriksi nim itti Keisarillinen Senaatti Toukokuun 11 päivänä 1888 lehto
rin  G. V. W allen ja  Ylihallitus sam an kuun 29 päivänä vararehtoriksi lehtorin 
A. D. H elanderin .
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Sittenkun Ylihallitus alam aisessa kirjelm ässä M aaliskuun 2 päivältä 1886 
oli esitellyt e ttä  oppilaitokselle rakennetta isiin  oma huoneusto sekä W iipurin kau
punginvaltuusm iehet sitävarten olivat luovuttaneet tonttipaikan, vahvisti Keisarilli
nen Senaatti Kesäkuun 12 päivänä 1890 R akennus-ylihallituksen tarko itusta  varten 
laatim at piirustukset ynnä 184,000 m arkkaan päättyvän kustannus-arvion, minkä 
ohessa m ainittua Y lihallitusta käskettiin suorittam aan rakennustyö, jonka pitäisi 

olla loppuun suoritettu  siksi, e ttä  koulu voisi Kesäkuun 1 päivänä 1892 m uuttaa 
huoneustoon ja  seuraavan syyslukukauden alussa a lo ittaa  toim intansa siinä.

Elokuun 28 päivänä 1889 m yönnettiin 400 m arkkaa vuodessa Syyskuun 1 
päivästä 1888 koulurahaston vahvistam iseksi. Satunnaisia vähem piä raham ääriä 
on eri tiloissa erilaisiin tarko ituksiin  m yönnetty.

O ppilaitoksessa kävi lukuvuosina 1887— 1890 eri vuosina 232, 234 ja  202 
oppilasta.

Kouluneuvosto: Hovioikeudenasessori D. N. Ákerman (puheenjohtajana), 
varakonsuli Wolff, lehtori A. Bergroth, hovioikeudennotarius O. W ilskman ja  ap
teekkari J . C. von Zveygberg.

A lkeiskoulu . Koulun laajentam isesta viisiluokkaiseksi seuraavan jossakin 
m äärässä m uodostetun tuntijakosuunnitelm an m ukaan, jonka k au tta  asetettiin suo
men ja  ruotsin  kielten kolleeganvirka, valtuu tettiin  H uhtikuun 3 päivänä 1888 
opetta jakandidaatti Uno Ivar H irn tähän virkaan. S ittenkun kolleega A. Hj. Sall- 

mén oli m uutettu  paikkakunnan suomalaiseen tyttökouluun, annettiin valtuuskirja 

Joulukuun 11 päivänä 1888 historian, m aantieteen ja  suomen kielen kolleegan- 
virkaan filosofiankandidaatille Oskar F redrik  H ypén’ille. Kolleega L ars Reinhold 
Lagus, joka Joulukuun 3 päivänä 1887 oli saanut valtuuskirjan, m uutti suomalai
seen normaalilyseoon, jonka jälkeen Maaliskuun 22 päivänä 1889 valtuuskirja an
nettiin m atem atiikan, fysiikan ja  kirjanpidon kolleeganvirkaan filosofianmaisterille 
K arl Johan  Eros Olsonille. Entisen reaalikoulun venäjän kielen opettajanviran 
lakkauttam isen jälkeen Syyskuun 1 päivästä 1887 peruste ttua  venäjän ja  saksan 
kielten kolleeganvirkaa ei ole tähän  asti voitu varsinaisesti täy ttää . Voimistelun- 
opettajanvirkaa on myöskin edelleen ho itanu t virantekijä.

Toukokuun 11 päivänä 1888 nim itti K eisarillinen Senaatti kolleegan H. Zil- 
liacus’en rehtoriksi.

M uutamia vähem piä y lim ääräisiä raham ääriä on eri tilaisuuksissa m äärätty  
erilaisiin tarkoituksiin.

Oppilasluku oli noina kolmena lukuvuonna 1887— 1890 eri vuosina 80, 

82 ja  93.
K ouluneuvosto: H ovioikeudennotarius A. H. Snellman (puheenjohtajana), 

kauppias G. A. Henriksson, kaupunginlääkäri Th. Thesleff, m aalarim estari C. J. 
U llberg ja  varapastori E. Fabritius.
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Tyttökoulu , jo ssa  ruotsi opetuskielenä. Toukokuun 25 päivänä 1888 myön
nettiin  jo h ta ja ta re lle  C. Chr. P erander’ille ero v irastaan. Y lihallituksen esityk
sestä myöntyi K eisarillinen Senaatti K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä 
Tam m ikuun 16 päivältä 1889 siihen e ttä  m ainittu  virka toistaiseksi jä te ttä isiin  
täy ttäm ättä  ja  e ttä  Kuopion lakkautetun ruotsalaisen tyttökoulun jo h ta ja ta r Au

gusta af Enehjelm, joka Kesäkuun 1 päivästä 1889 asetettiin  lakkautuspalkalle, 
oman suostum uksensa m ukaan m äärättiin  lukuvuoden 1889— 1890 alusta to ista i
seksi viiden vuoden kuluessa hoitam aan avonaista joh taja ttarenpaikkaa W iipurissa, 
ja  oikeutettiin hän hyväkseen laskem aan täm än virka-ajan lisäpalkkion saamiseen 
nähden edelleen sekä saam aan, täs tä  toim esta erotessansa, täyden eläkkeen m ää
räysten m ukaan arm ollisessa asetuksessa Helm ikuun 3 päivältä 1868, joka koskee 
niitä  oikeuksia ja  velvollisuuksia, m itkä kuuluvat sellaisille virka- ja  palvelusmie- 
hille, joiden virat lakkautetaan.

Kesäkuun 4 päivänä 1888 annettiin  valtuuskirja uskonnon ja  suomen kielen 
kolleeganvirkaan filosofiankandidaatille L ars Hugo Sandelin’ille ja  Plelmikuun 21 
päivänä 1890 sai historian, m aantieteen ja  ruotsin kielen kolleega A. K. Sumelius 
eron virastansa. S ittenkun ope tta ja ta r M. J . Lindebäck oli saanut eron virastansa 
Lokakuun 1 päivänä 1889, valtuu tettiin  M arraskuun 19 päivänä sam ana vuonna 
Kuopion lakkautetun  ruotsalaisen tyttökoulun opetta ja tar A. A. Nygren Syyskuun 
1 päivästä 1890 ranshan kielen ja  käsitöiden opettajattareksi. K aunokirjoituksen 
ja  piirustuksen opetta ja tar rouva A. E. W alle m uutti paikkakunnan suomalaiseen 
tyttökouluun, jonka jälkeen Joulukuun 3 päivänä 1889 E lin Stenbäck m äärättiin  
virkaan. Toukokuun 6 päivänä 1890 sai Naema Öhman, joka koetteeksi on hoita
nut voim istelun opetta ja ttarenvirkaa, m ääräyksen siihen.

M arraskuun 28 päivänä 1888 m yönnettiin 300 m arkan suuruinen raham äärä  
kartanom niehen palkkaam iseksi.

Oppilasten luku oli noina kolmena lukuvuonna eri vuosina 117, 120 ja  108.
K ouluneuvosto: Valtioneuvoksenrouva E . Frankenhaeuser, m aansihteeri A. 

L. von Knorring, pataljoonanlääkäri P . Collander, raatim ies Lars Godenhjelm ja  
professorinrouva Ch. Strömborg.

Opetuskieleltään suomalainen tyttökoulu. Joulukuun 7 päivänä 1887 val
tu u te ttiin  paikkakunnan reaalikoulun kolleega A. Hj. Sallinen historian, m aantie
teen ja  suomen kielen kolleeganvirkaan sekä suom alaisen lyseon kolleega D. L as

sila m atem atiikan ja  fysiikan kolleeganvirkaan, kuin myöskin H uhtikuun 17 päi
vänä 1888 äskenm ainitun lyseon kolleega T. J . Sirelius uskonnon ja  suomen kielen 
kolleeganvirkaan. Joulukuun 10 päivänä 1887 valtuu tettiin  Edla M aria Nord ran s
kan kielen opetta ja ttarenvirkaan  ja  Joulukuun 20 päivänä 1887 L inda Falck sak
san ja  ranskan kielen opettajattarenvirkaan.
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Edelleen on Joulukuun 13 päivänä 1887 ruotsalaisen tyttökoulun opetta ja tar 
rouva A nna E lisabeth  W alle m äärätty  kaunokirjoituksen ja  piirustuksen opetta- 
jattarenvirkaan , Anna Sofia W ärnhjelm  laulun opettajattarenvirkaan ja  Sofia Ja- 
kowleff voimistelun opettajattarenvirkaan .

M aaliskuun 30 päivänä 1889 m yönnettiin 150 m arkkaa vuodessa koulura- 
haston vahvistamiseksi, 1,000 m arkkaa pianiinon ostam iseksi ja  981 m arkkaa 93 
penniä opetusvälikappalten edelleen hankkimiseksi.

Koulussa kävi noina kolmena vuonna eri vuosina 77, 80 ja  90 oppilasta.
Kouluneuvosto: Kapteeni G. Z. Sandm an (puheenjohtajana), rouva H. W in

ter, asessorinrouva E. Äkerman, varapastori K. G. Siren ja  asessori E. Fabritius.

Hamina.

Tyttökoulu. O petusta on hoidettu  sam alla tavalla kuin kolm ena edellisenä 
vuotena. Sittenkun kaupungissa Syyskuussa 1887 tapahtuneessa tulipalossa koulun 
vuokrattu  huoneusto oli palanut, m yönnettiin Lokakuun 28 päivänä 1887 900 
m arkkaa vuokranpalkkioksi sitä huoneustoa varten raatihuoneessa, mihin koulu 
väliaikaisesti sijoitettiin, ja  600 m arkkaa hyyryrahoiksi v. t. joh ta ja ttare lle  F. Sjö
blom ille, sekä seuraavan Joulukuun 16 päivänä 2,000 m arkkaa huonekaluja ja  
opetusvälikappaleita varten. K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä Helmikuun 
16 päivältä 1888 suostui K eisarillinen Senaatti kauppiaan Trykin’in tekem än ta r 
jouksen hyväksymiseen siitä, e ttä  hän rakentaisi koululle huoneuston hyväksytyn 
pohjapiirroksen mukaan 2,000 m arkan vuotuisesta hyyrystä, ehdolla e ttä  hän saisi 
10 vuoden hyyryn edeltäkäsin ja  ehdolla e ttä  omistaja vuokra-ajan kuluessa pi
täisi asianom aisessa kunnossa huoneet.

Elokuun 30 päivänä 1888 m yönnettiin voim istelusalin sisustusta varten kor
keintaan 200 m arkkaa  ja  erityisiin satunnaisiin menoihin korkeintaan 1,000 m ark
kaa, jonka ohessa poltinpuita, valoa y. m. varten myönnetty raham äärä lukuvuo
deksi 1888— 1889 koroitettiin  342:sta 800:taan m arkkaan.

Armollisessa kirjeessä Elokuun 28 päivältä 1890 m äärättiin  e ttä  arm ollisen 

asetuksen M arraskuun 27 päivältä 1885 IX kohdan perustuksella H am inassa yllä
pidetty kolmeluokkainen tyttökoulu olisi kalustoineen ja  opetusvälikappaleineen 
seuraavan lukuvuoden alusta, Syyskuun 1 päivästä 1890, annettava sanotun kau
pungin huostaan sekä kaupungin sa llittava uudestaan järjestää ja  ylläpitää sitä  
kunnan koululaitoksena. A rm ollisella päätöksellä sam alta päivältä m yönnettiin 
H am inan kaupungille, sen kaupunginvaltuusm iesten siitä tekem än alam aisen hake
muksen johdosta, apua yleisistä varoista koulun ylläpitämiseksi, laskettuna 1,500 
m arkkaa kum m allekin alem m alle luokalle, 2,000 m arkkaa kolmannelle ja  2,500 
m arkkaa kum m allekin korkeam m alle toimessaan olevalle luokalle, eli yhteensä
10,000 m arkkaa vuodessa m aksettavaksi kymmenen vuoden kuluessa viimemaini
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tusta  päivästä lukien, ehdolla e ttä  oppilasten koulum aksut m äärätään vähin tään
kin yhtä suuriksi kuin valtion sam allaisissa oppilaitoksissa ja  e ttä  vapaapaikkaiu 
suhteen noudatetaan Elokuun 22 päivänä 1889 annetun arm ollisen julistuksen 
m ääräyksiä; sen lisäksi oikeutettiin kaupunki jä le llä  olevana vuokra-aikana m ak
su tta  käyttäm ään, H uhtikuun 28 päivänä 1888 vahvistetun kontrahdin mukaan, 
kymmenen vuoden ajaksi koululle vuokrattua huoueustoa.

Koulussa on lukuvuosina 1887— 1890 käynyt eri vuosina 72, 75 ja  60 
oppilasta.

Kouluneuvosto: Sotarovasti V. W. Lindqvist (puheenjohtajana), piirilääkäri 
K. Bergstedt, kollegin-asessori O. F lorell, överstinrouva S. M einander ja  kansa- 

koulunopettajatar E. Hakuiin.

Lappeenranta.

A lkeiskoulu. O petusta on hoidettu sam alla tavalla kuin kolmena lähinnä 
edellisenä lukuvuotena. Koulun ottam isesta kunnan liuostaan syntyneen kysymyk
sen johdosta on m ainittu yhteisessä yleissilmäyksessä.

R ehtorina on edelleen ollut kolleega K. R. Weijola.
Oppilasluku on noina kolmena lukuvuonna ollut eri vuosina 20, 16 ja  16.
Kouluneuvosto: V ankilansaarnaaja G. G. G rönberg (puheenjohtajana) sekä 

kansakoulunopettajat J. Pelkonen ja  K. Oittinen.

Käkisalmi.

A lkeiskoulu. M ääräyksen m ukaan ettei koulun avonaisia opettajanpaikkoja 
enää saada varsinaisesti täy ttää  on kolleeganvirkaa uskonnossa, historiassa ja  m aan
tieteessä sekä ruotsin ja  suomen kielissä hoitanut virantekijä. Rehtorina on edel
leen ollut kolleega H. W. Renqvist.

Helmikuun 9 päivänä 1888 annettiin lupa e ttä  n iitä  toisen luokan oppilaita, 
jo tka  ovat saaneet yksityistä opetusta latinassa päästäksensä klassillisen lyseon 
kolmannelle luokalle, saataisiin  vapauttaa velvollisuudesta seura ta  venäjän ja  sak
san kielten opetusta.

Koulun ottam isesta kunnan liuostaan syntyneen kysymyksen johdosta on 
m ainittu  yhteisessä yleissilmäyksessä.

Koulussa kävi lukuvuosina 1887— 1890 eri vuosina 11, 12 ja  7 oppilasta.
Kouluneuvosto: P orm estari M. Tli. Stenius (puheenjohtajana), piirilääkäri 

A. K rogerus ja  kauppias 1). Bojarinoff.

AV)'/. A f k v h - o p j r t l .  H iu s ta  S u o m e n m a a s sa .
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Sortavala.

A lkeiskoulu. Tam m ikuun 28 päivänä 1888 annettiin  opettajakandidaatille 
August Leonard B ergro th’ille valtuuskirja uskonnon, historian ja  m aantieteen sekä 
suomen ja  ruotsin kielten kolleeganvirkaan. V oim istelun-opettajanvirkaa on hoita
nu t virantekijä. R ehtorina on edelleen ollut kolleega K. W. Alopaeus. Koulun 
ottam isesta kunnan huostaan syntyneen kysymyksen johdosta on m ainittu  yhtei
sessä yleissilmäyksessä.

Koulussa kävi lukuvuosina 1887— 1890 eri vuosina 13, 10 ja  6 oppilasta.
Kouluneuvosto: P iirilääkäri H. A. H ellström  (puheenjohtajana), lehtori K. 

R aitio  ja  rouva M. Berg.

Kotka.

A lkeiskoulu. Elokuun 4 päivänä 1888 annettiin  opettajakandidaatille  Yrjö 
Otto R osendal’ille valtuuskirja uskonnon, ruotsin  ja  suomen kielten kolleeganvir- 
kaan. V oim istelun-opettajanvirkaa on hoitanut virantekijä. Rehtorina on edelleen 
ollut kolleega Hj. F. Lilius. Koulun ottam isesta kunnan huostaan syntyneen kysy
myksen johdosta on m ainittu yhteisessä yleissilmäyksessä.

Maaliskuun 1 päivänä 1889 m yönnettiin 280 m arkkaa vuodessa kreikkalais- 
venäläistä uskonnon opettam ista varten, ja  m äärättiin  rehtori kunkin lukuvuoden 
lopussa antam aan Ylihallitukseen kertom uksen siitä, kuinka m ainittu  opetus on 
tapahtunut, jo sta  K irkollisasiain Toim ituskunnan sitten tulisi saada tiedon.

Oppilasluku oli noina kolm ena lukuvuonna eri vuosina 18, 23 ja  22.
Kouluneuvosto: Porm estari O. Backman (puheenjohtajana), kaupunginkam 

reeri W. Cadenius ja  apteekkari Hj. Grahn.

Mikkeli.

Lyseo. S ittenkun kolleega C. M. Lindforss oli siirre tty  W iipurin suomalai
seen lyseoon, annettiin Huhtikuun 19 päivänä 1890 luutnantille H jalm ar Otto Mel
ker Sahlan’ille valtuuskirja venäjän kielen kolleeganvirkaan. Kesäkuun 5 päivänä 
1889 kuoli latinan kolleega H. R ikberg.

Maaliskuun 10 päivänä 1888 m äärättiin  koetteeksi voimistelun opettajaksi 
m äärätty  kolleega G. E. Äkesson ja  laulun opettajaksi koetteeksi m äärätty  V. 
A llardt virkoihinsa; Toukokuun 26 päivänä 1888 myöskin koetteeksi saksan kielen 
opettajattareksi m äärätty  E. E. Kuhlman ja  Lokakuun 14 päivänä 1889 ranskan 
kielen opetta ja tar rouva Ju lia  M aria Sofia Loenbom, joka nim itettiin  virkaansa 
opettajan, kolleega O. M. L indforss’in siitä  luovuttua.

R ehtorina on edelleen ollut lehtori M. G. Ilackzell.
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E rity isiä  vähempiä raham ääriä  on erilaisiin tarkoituksiin  m yönnetty, joiden 

joukossa myöskin kreikkalais-venäläistä uskonnon-opetusta varten Lokakuun 18 
päivänä 1889 vuotinen 280 m arkan suuruinen raham äärä, otettavaksi oppilaitoksen 
vuosirahansääntöön, niin kauvaksi kuin tarve sitä  vaatii, ja  velvoitettiin rehtori 
kunkin lukuvuoden lopussa antam aan kertom uksen siitä, kuinka m ainittu opetus 
on tapahtunut, josta  K irkollisasiain Toim ituskunnan sitten pitäisi saam an tiedon. 

E rään  paikkakunnalta tehdyn pyynnön johdosta e ttä  opetuskieli m uutettaisiin  koko
naan suomeksi, käskettiin  Y lihallitusta K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä 
Joulukuun 1 päivältä 1887, tehdessään ehdotusta, Elokuun 23 päivänä 1883 anne
tun armollisen asetuksen IV kohdan mukaan, sen tah i niiden aineiden suhteen, 
jo ita  olisi lyseoiden korkeam m illa luokilla esitettävä toisella kotim aisella kielellä, 
lausum aan mielensä, voitaisiinko ja  pitäisikö näillä luokilla seurata sam allaista 
jä rjestystä  opetuskieleen nähden, kuin lyseon alem m illa luokilla olisi voimassa, 
sekä lähettäm ään Senaattiin ehdotuksen niihin toimenpiteisin, jo tka sellaisen jä r 
jestyksen käytäntöön panem isesta voisivat seurata. T ätä  noudattaen ehdotteli 
Y lihallitus alam aisessa kirjelm ässä Toukokuun 18 päivältä 1888 e ttä  neljällä alem 
m alla luokalla käytettyä kaksik ielistä opetusta olisi ja tke ttava  myöskin korkeam 
milla luokilla muissa aineissa paitsi ruotsin kielessä, yleisessä ja  Suomen histo
riassa, trigonom etriassa ja  fysiikassa, jo ita  aineita  kuudennesta luokasta alkaen 
olisi esitettävä kokonaan ruotsiksi sekä uskonnossa, kirkkohistoriassa ja  lagiikassa, 
jo ita  samoilla luokilla olisi opetettava ainoastansa suomeksi. Kirkollisasiain Toi
mituskunnan kirjelm ässä Elokuun 24 päivältä 1888 katsoi K eisarillinen Senaatti, 
hyväksyen periaatteessa Ylihallituksen tekem än ehdotuksen, hyväksi m äärä tä  että, 
sittenkun yleinen m ääräys niihin aineisin nähden, jo ita  on lyseoiden korkeam m illa 
luokilla toisella kotim aisella kielellä esitettävä, on H einäkuun 12 päivänä 1888 
annettu  (josta on m ainittu  yhteisessä yleissilmäyksessä), olisi seuraavia m ääräyksiä, 
m ikäli erittäin  tulee Mikkelin kaksikieliseen lyseoon, lukuvuoden 1888— 1889 alusta 

toistaiseksi noudatettava:
I. V iidennellä luokalla ja tkuu  opetus sam alla tavoin kuin alemmilla luo

killa, eli sam assa aineessa sekä ruotsiksi e ttä  suomeksi, kuitenkin niin e ttä  krei
kan opetus, joka aine alkaa tä llä  luokalla, tapahtuu suomeksi suom alaisten oppi- 

kirjain johdolla.
II. Luonnontieteiden opetusta, joka loppuu kuudennella luokalla, hoidetaan 

tä llä  luokalla, niinkuin edelliselläkin, käy ttäm ällä sekä suomea e ttä  ruotsia opetus
kielenä.

III. Muut aineet jaetaan  kuudennella, seitsem ännellä ja  kahdeksannella 

luokalla siten, e ttä
a) ruotsin ja  suomen kielten opetustunnit jae taan  tasan  kummallekin kie

lelle, jolloin ruotsia opetetaan ruotsiksi ja  suomea, suomeksi;
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b) a inoastaan ruotsiksi, käyttäm ällä ruotsalaisia oppikirjoja, opetetaan yleistä 
historiaa, logiikkaa, fysiikkaa ja  trigonom etriaa;

c) ainoastaan suomeksi, käyttäm ällä suom alaisia oppikirjoja, opetetaan us
kontoa, kirkkohistoriaa sekä Suomen historiaa ja  k reikkaa;

cl) ruotsiksi ja  suomeksi, käyttäm ällä ruotsia esityskielenä, opetetaan venä
jän, saksan ja  ranskan kieliä; sekä

e) suomeksi ja  ruotsiksi, käyttäm ällä suomea esityskielenä, opetetaan la ti
naa ja  m atem atiikkaa.

IV. Komennus voim isteluharjoituksissa tapahtuu  suomeksi.
Lyseossa kävi noina kolmena lukuvuonna 1887— 1890 eri vuosina 116, 112 

ja  116 oppilasta.
K ouluneuvosto: P iirilääkäri H. G. Hällström (puheenjohtajana), porm estari

G. F. Alopajus, lääketieteentohtori J . A. Backman ja  varatuom ari II. Lang.

Heinola.

Alkeiskoulu. M atem atiikan ja  luonnontieteen kolieegan virkaan valtuutettiin  
Joulukuun 7 päivänä 1887 lilosofiankamlidaatti Edvin Gottlieb Leonard Colliander. 
Joulukuun 14 päivänä 1889 kuoli kolleega K. W. F. Boisman, jonka kautta  niin
hyvin historian, m aantieteen ja  suomen kielen kolleeganvirka kuin myöskin voi-
m istelun-opettajanvirka jä i avonaiseksi. VVenäjän ja  saksan kielten sekä uskonnon 

ja  suomen kielen kolleeganvirkoja ovat kelvollisten hakijain puutteessa hoitaneet 
virantekijät. Syyskuun 3 päivänä 1890 sai laulunopettaja P . W. Hoffström eron 
virastaan.

R ehtorin , kolleega Boisrnan’in kuolem an jälkeen m ääräsi K eisarillinen Se
n aa tti Helmikuun 5 päivänä 1890 kolieegan K. O. G rönroosin  oppilaitoksen 
rehtoriksi.

Armollisessa kirjeessä Helmikuun 5 päivältä 1890 annettiin lupa o ttaa  myös
kin ty ttö jä  kouluun oppilaiksi, ollen he velvolliset suorittam aan sam at lukukausi
m aksut, m itkä ovat vahvistetut tyttökouluille, jo ista m aksuista kaksikym m entä 
m arkkaa kultakin oppilaalta olisi käytettävä erityisen hoidon hankkim iseksi nais
oppilaille. Tätä hoitoa pitäm ään ja  voim istelun-opetusta antam aan tytöille m ää
rättiin  H uhtikuun 11 päivänä 1890 Ida Johanna Studd.

Koulussa kävi noina kolm ena lukuvuonna eri vuosina 42, 52 ja  44 oppilasta.

K ouluneuvosto: K ihlakunnantuom ari A. E. Adler (puheenjohtajana), pormes
ta ri A. Grahn, lääkctieteenkandidaatti M. Nykopp, kauppias E. A. Palm roth ja  
herra  C. F . Aminoff.
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Savonlinna.

Reaalilyseo. Lukuvuoden 1887— 1888 lopussa lopetti lakkau te ttu  rcaalikoulu 
kokonaan toim intansa ja  viides luokka tu li muodostumassa olevaan reaalilyseoon, 
joka lukuvuoden 1890— 1891 lopussa, kun kahdeksas luokka m uodostetaan, tulee 

täydelliseksi. M aaliskuun 15 päivänä 1889 annettiin  valtuuskirja seuraavan Syys
kuun 1 päivästä Nikolainkaupungin alkeiskoulun kolleegalle Emil Johannes Budd6n’ille 
luonnonhistorian ja  m aantieteen lehtorinpaikkaan. Syyskuun 1 päivästä 1888 asetettua 
venäjän kielen kolleeganvirkaa on hoitanut virantekijä, samoin kuin Syyskuun 1 

päivästä 1889 la ite ttu ja  saksan ja  ranskan kielten sekä historian, m aantieteen ja  
suomen kielten lehtorinvirkoja, kuin myöskin englannin kielen opettajanvirkaa. 
Uskonnon ja  latinan opetusta ovat hoitaneet tun ti-opetta ja t. Lukuvuodesta 1890— 
1891 alkaen tulee kahden lehtorinviran lisään tu ltua, toisen uskonnossa ja  ruotsin 
kielessä ja  toisen m atem atiikassa, fysiikassa ja  kemiassa, opettajisto täysilukui
seksi. O pettajanvirka voimistelussa on koko kysymyksenalaisena aikana kuin myös
kin laulun opettajanvirka ollut avonaisena.

Joulukuun 28 päivänä 1889 sai kolleega J . W. N ordström  eron virastaan.
Kirkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ällä Elokuun 9 päivältä 1888 ilmoi

te ttiin  Ylihallitukselle, e ttä  oman kouluhuoneuston rakentam ista varten Savonlin
nan reaalilyseolle Suomen koulurahastosta  annossa on myönnetty 177,165 m arkan 
suuruinen summa sekä että  yleisten rakennusten Y lihallitusta 011 käsketty  ryhty

mään toimeen huoneuston rakentam ista varten.
Oppilaitoksessa kävi lukuvuonna 1887 — 1888 neljällä luokalla 69 oppilasta,

1888— 1889 viidellä luokalla 79 oppilasta ja  1889—1890 kuudella luokalla 97 
oppilasta.

Kouluneuvosto: K iklakunnantuom ari II. F. Forss (puheenjohtajana), p iiri
lääkäri K. W. Envald, kunnallisneuvos O. Hedlund ja  raatim ies J . Ström berg.

Kuopio.

Lyseo. Sittenkun lehtori E. Maunulin oli siirretty  lehtorin virkaan Turun 

suom alaisessa lyseossa, annettiin Helm ikuun 22 päivänä 1889 W iipurin suom alai
sen lyseon koetteeksi m äärätylle lehtorille E. j .  Sourander’ille valtuuskirja m a
tem atiikan ja  fysiikan leh torinv irkaan; lehtori A. O. F o rsm an in  siirtymisen jä l
keen Oulun ruotsalaiseen lyseoon sai kolleega O. J . Cantell Toukokuun 7 päivänä 
1889 valtuuskirjan latinan lehtorinvirkaan; Lokakuun 1 päivänä 1887 kuoli lehtori 
A. H elander ja  Toukokuun 7 päivänä 1889 m äärättiin  filosofianlisensiaatti Karl 
Onni G erhard H annikainen kahtena koetusvuotena hoitam nan lehtorinvirkaa his
toriassa, m aantieteessä ja  suomen kielessä sekä (ehdollisesti) ruotsin kielessä. 
Lehtori L. M. Runeberg, jonka v irkaa aina siitä alkaen kun oppilaitos muodostet-
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tiili lyseoksi on säilytetty  ylim ääräisenä, sai eron v irastaan  Lokakuun 2 päivänä 
1888, eikä v irkaa ole sittemmin täy te tty , vaan on m aantieteen ja  historian kol

leega ho itanu t luonnonhistorian opetusta.
S ittenkun kolleega K. P . Gustafsson oli m u u ttan u t W iipurin ruotsalaiseen 

lyseoon, m äärä ttiin  M aaliskuun 26 päivänä 1889 Johannes Frim an kahtena koetus- 
vuotena hoitam aan venäjän kielen kolleegan virkaa; Syyskuun 9 päivänä 1889 val
tu u te ttiin  filosofianmaisteri P e tte r  August Sallisten latinan kolleeganvirkaan lehtori 
C an tellin  jälkeen. K esäkuun 1,6 päivänä 1890 sai m atem atiikan kolleega K. A. 
Therm an eron v irastaan.

Tammikuun 10 päivänä 1888 sai lau lun-opetta ja  J . li. Enckell eron viras
taan , jonka jälkeen kapellim estari Elias K alini m äärättiin  kahtena koetusvuotena 
hoitam aan laulun-opettajanvirkaa.

R ehtorina on edelleen ollut lehtori J . Schwartzberg.
Edellisinä vuosina olleet lyseon ensimmäisen ja  toisen luokan rinnakkais- 

osasto t säilytettiin  lukuvuosina 1887 — 1888 ja  1888 -1889; edellisenä lukuvuonna
011 niiden ylläpitäm iseksi m yönnetty 6,160 m arkkaa sekä sitä  paitsi erittä in  laulun 
ja  voimistelun opettam iseen 980 m arkkaa ja  jälkim m äisenä m yönnettiin H einäkuun
12 päivänä 1888 8,400 m arkan suuruinen ylim ääräinen raham äärä. Lukuvuonna 
1887 -1888 oli myöskin, Lokakuun 6 päivänä 1887 annetun  m yönnytyksen m u
kaan, kolmas luokka ja e ttu  kah tia  m atem atiikkaa opetettaessa  kuin myöskin 4 
la tina tun tina . Lukuvuonna 1889 — 1890 säilytettiin  rinnakkais-osasto ainoastansa 
toisella luokalla, ja  siilien nähden e ttä  sen katso ttiin  voivan ylityii mahdollisesti 
syntyvään reaali-osastoon, m yönnettiin tarkoitukseen Toukokuun 2 päivänä 1889 
3,360 m arkan suuruinen ylim ääräinen raham äärä.

M uutoin on erityisiä satunnaisia  raham ääriä  m yönnetty, niinkuin u u tta  
voim istelukalustoa, k irjastohuoneuston sisustusta, huonekalujen la itosta  ja  puhdis
tu sta , y. m. varten. Syyskuun 1 päivästä 1888 korotettiin  po ltinpuita  ja  valoa 
varten  m yönnetty raham äärä  900:sta l,400 :taan  m arkkaan.

Lyseossa kävi noina kolm ena lukuvuonna 1887 — 1890 eri vuosina 288, 234 
ja  202 oppilasta.

Kouluneuvosto: P iispa G. Johansson (puheenjohtajana), kihlakunnantuom ari
E. Andersin, porm estari F. O. Möller, tuom iokapitulinsihteeri A. Herckm an ja, 
kasööri J . N iskanen.

Reaalikoulu. Oppilaitos lakkasi kokonaan toim estaau lukuvuoden 1887
1888 ku lu ttua  ja  sam asta lukuvuodesta alkaen siirre ttiin  varsinaiset kolleegat 
paikkakunnan  suomalaiseen ty ttökouluun  kuten  edellisessä, kolmrvuotiskertom uk- 

sessa on m ainittu . K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelmässä H uhtikuun 20 päi
vältä 1888 m äärättiin  e ttä  reaalikoulun opetusvälikappaleet jae tta isiin  paikkakun
nan lyseon ja  suomalaisen ty ttökoulun kesken sekä e ttä  muu omaisuus, sikäli
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kuin se kuuluisi valtiolle, myydään huutokaupalla ja  säästö to im itetaan maamme 
koulurahastoon.

Lukuvuonna 1887 -1888 oli oppilasten luku jälellä  olevalla neljännellä 
luokalla 12.

Opetuskieleltään ruotsalainen tyttökoulu. E lokuun 14 päivänä 1888 annet
tiin valtuusk irja  koetteeksi m äärätylle ranskan kielen o p e tta ja ta re lle  A. A. Ny
gren ille . Tam m ikuun 1(1 päivänä 1888 m yönnettiin laulunopettajalle  J. R, Ene- 
kelFille ero virastaan ja  Syyskuun 1 päivästä  sam ana vuonna m uutti saksan ja  

ruotsin  kielten ope tta ja ta r A. M. Enelijelm o p e tta ja ta rek s i Oulun ruotsalaiseen 
ty ttökouluun.

Kirkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä H einäkuun 12 päivältä 1888 
m äärättiin  e ttä  seuraavan lukuvuoden alusta  ensimmäinen luokka pidettäisiin 
koulussa ainoastansa siinä tapauksessa, e ttä  vähintäin 6 oppilasta on vastaan
otettaviksi hyväksytty. M itään ensim m äistä luokkaa ei tu llu t toimeen ja  luku
vuonna 1888—1889 oli a inoastansa kaksi korkeam paa luokkaa toim essaan. Ar
mollisessa kirjeessä Toukokuun 29 päivältä 1889 m äärättiin  e ttä  koulu lukuvuoden 
1889 — 1890 lopussa kokonaan lakkautettaisiin . Tämän johdosta siirre ttiin  m aini
tu n  lukuvuoden alusta jo h ta ja ta r  A. af Enelijelm W iipurin ruotsalaisen ty ttökoulun 
joh ta ja ttarenpaikkaan , jo sta  on lähemmin m ain ittu  tä s tä  koulusta kerro ttaessa, ja  
jo h ta ja tta ren to in ta  hoiti lukuvuoden loppuun ope tta ja ta r Nygren, joka sen jälkeen 
myöskin siirre ttiin  m ainittuun kouluun ranskan  kielen o p e tta ja ta rek s i. L akkautus- 
luokalle pantiin , Kirkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm än m ukaan Lokakuun 9 
päivältä 1889, kolleegat K. A. Asehan ja  A. E. F rosterus sekä ope tta ja ta r L. Örn, 
jonka ohessa m äärä ttiin  e ttä  koulun arkisto  ja  k irjasto  olisivat anne ttava t paikka
kunnan suomalaiselle tyttökoululle, sen kalusto ja  huonekalut ja e ttav a t viime
m ainitun laitoksen ja  kuurom ykkäkoulun kesken sekä e ttä  sen rah av ara t olisivat 
to im ite ttavat Kuopion läänin  rahastoon  tullaksensa maamme koulurahastoon.

Koulun kruunulle kuuluva huoneusto annettiin  lukuvuoden 1889— 1890 
alusta  paikkakunnan kuurom ykkäkoululle ja  jälellä olevalle tyttökoululuokalle vuok
ra ttiin  erityinen huoneusto.

Oppilasluku oli noina kolmena lukuvuonna eri vuosina 10, 6 ja  4.
Kouluneuvosto: Rehtori J . Schvartzberg (puheenjohtajana), kolleega J. M. 

Salenius, tu llinhoitaja V. Borg, rouvat E. Stenius ja  L. H erckinan.

Opetuskieleltään suom alainen tyttökoulu. Joulukuun 7 päivänä 1887 val
tu u te ttiin  Elin Elisabeth E ttinger saksan kielen o p e tta ja ta rek s i, Joulukuun 10 
päivänä 1887 G ertrud IM an d e r ranskan kielen o p e tta ja ta rek s i ja  H uhtikuun 17 

päivänä 1888 Fanny W ilhelmina S tenro th  saksan ja  ranskan kielten sekä käsi
töiden o p e tta ja ta rek s i.
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Tammikuun 14 päivänä 1888 m äärättiin  H elena Alvina W estling kauno- 
• kirjoituksen ja  p iirustuksen  opetta ja ttarenv irkaan  ja  seuraavan Helm ikuun 11 päi
vänä Ida  A ugusta Törnqvist voimistelun opetta ja ttarenv irkaan .

M uutam ia vähempiä ylim ääräisiä raham ääriä  on erilaisiin tarkoituksiin  
m yönnetty.

Oppilasluku oli noina kolm ena lukuvuonna 1887— 1890 eri vuosina 113,
89 ja  89.

Kouluneuvosto: sam a kuin edellisen koulunkin.

joensuu.

Alkeiskoulu  (Lyseo). S ittenkun armollisella kirjeellä Tammikuun 21 päi
vältä 1887 arm ossa oli sallittu  e ttä  Joensuun neljäluokkainen alkeiskoulu saa ta i
siin erityisillä sanotussa kirjoituksessa m äärätyillä ehdoilla, jo tk a  ovat m ainitu t 
edellisessä kolm ivuotis-kertom uksessa, syyslukukauden alusta 1889 laajen taa vii
dennellä luokalla ja  kunakin seuraavana vuonna taas  korkeam m alla luokalla, kun 
nes oppilaitos on m uodostunut kahdeksanluokkaiseksi klassilliseksi lyseoksi, m ää
räsi Keisarillinen S enaatti Y lihallituksen kirjeessä Toukokuun 8 päivältä 1889 että

m ain ittu  laajennus pantaisiin  toimeen Syyskuun 1 päivästä 1889. T ästä a jasta
alkaen tu li siis lisää kreikan ja  la tinan  lehtorinvirka, johon annettiin  valtuuskirja 
Tam m ikuun 3 päivänä 1890 filosofianlisensiaatille K nut Leopold Cannelin’ille.

Tarpeellisia varoja huonekaluja, kalustoa y. m. varten  uudelle 5:lle luokalle 
on m yönnetty, jonka ohessa on suostu ttu  siihen e ttä  alkeiskoulun reh to ri D. A. 
W alle saisi ho itaa  rehtorin  to in ta  lyseon muodostumisen aikana ilman että  siksi 
aikaa m äärättä isiin  vararehtoria.

Koulussa on noina kolmena kysym vksenalaisena lukuvuonna käynyt ori 
vuosina 120, 111 ja  124 oppilasta.

Kouluneuvosto: Sotakom isarius A. Schroeder. m etsänhoitaja O. Neovius, 
kaupp iaat F. N eppenström  ja  A. Uimonen.

Nikolainkaupunki.

Lyseo. H uhtikuun 4 päivänä 1888 annettiin  valtuuskirja  historian, m aan
tieteen ja  ruotsin  kielen lehtorinvirkaan filosofiantohtorille H enrik Emänne! Aspe- 
lin’ille. S ittenkun historian, m aantieteen ja  ruotsin  kielen kolleega H. J. W ithan- 
der H uhtikuun 30 päivänä 1889 oli saanu t eron virastaan, va ltuu tettiin  Lokakuun 
30 päivänä 1889 filosofiankandidaatti A lbert Theodor Höök Syyskuun 1 päivästä 
1890 historian, m aantieteen ja  luonnonhistorian ko lleg ak si, velvoitettuna viime
m ainitun aineen asem esta toistaiseksi opettam aan luo tsin  kieltä.

R ehtorina on edelleen ollut, lehtori E. Almberg.
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M uutam ia vähempiä raham ääriä  on eri tilaisuuksissa erilaisiin tarkoituksiin  
m yönnetty.

K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä K esäkuun 12 päivältä 1890 ilmoi
te ttiin  Ylihallitukselle e ttä  K eisarillinen Senaatti oli hyväksynyt ja  vahvistanut 
p iirustukset m uutoksia ja  lisään rakennettavaa  kolm atta k errosta  varten  lyseon 
huoneustoon ynnä siihen kuuluvan 65,000 m arkkaan nousevan kustannus-arvion 

sekä käskenyt yleisten rakennusten  Y lihallitusta jonkun arkkitehdin johdolla suo
rittam aan  m ainitun työn, joka  olisi niin tehtävä, ettei m itään este ttä  oppilaitoksen 
toim innalle lukukausien aikana syntyisi.

N ikolainkaupungin kaupunginvaltuusm iesten alam aisuudessa tekem ästä ano

m uksesta ja  sittenkun  arm ollinen lupa oli han k ittu  m ääräsi Keisarillinen Senaatti 
päätöksessä Helmikuun 5 päivältä  1890 e ttä  reaali-osasto järjeste ttä isiin  kymme
neksi vuodeksi lyseon neljälle ylemmällä luokalle kaupunginvaltuusm iesten ehdotta
man lukusuunnitelm an m ukaan ehdolla e ttä  kaupunki tarpeen  m ukaan ei ainoas
tan sa  m aksaisi oppilaitoksen rehtorille opetusta varten  reaali-osastolla 43 tu n tin a  
viikossa tarv ittav ia  varoja, laske ttuna  140 m arkan m ukaan viikkotunnilta vuo
dessa, korkein taan  6,020 m arkkaa, vaan myöskin lyseon käytettäväksi sen lähei
syyteen hankkisi reaali-osastolle tarpeelliset luokkahuoneet. Sen ohessa m ääräsi 
K eisarillinen Senaatti K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä sam alta päivältä 
ettei sillä välin avonaiseksi tulevia la tinan  ja  kreikan kielten opettajanvirkoja 
oppilaitoksessa saataisi toistaiseksi ja  kunnes siitä toisin m äärä tään  varsinaisesti 
täy ttää , vaan tulisi n iitä  ho itaa  virantekijäin, jo tk a  saisivat n au ttia  kaikkia palkka
etu ja palkkioina ja  oikeutta, jos he ovat täy ttän ee t virkaa varten  m äärä ty t kel- 
paavaisuus-ehdot, lisäpalkkion saam iseen nähden saada hyväkseen lukea sen ajan, 
m inkä he siten ovat virkaatehneet, kuin myöskin e ttä  kouluviraston eläkerahasto 
saisi n au ttia  palkansäästöä viran avonaiseksi tullessa a inoastansa yhden vuoden 
aikana ja  vasta  sitten, kun kysymys m ahdollisesti syntyisi sen varsinaisesti tä y t

täm isestä.
Lyseossa kävi kysym yksenalaisina kolm ena lukuvuonna eri vuosina 217, 

208 ja  205 oppilasta.
Kouluneuvosto: K aupunginlääkäri C. A. Strengell (puheenjohtajana), hovi- 

oikeudensihteeri C. Carp, varakanneviskaali J. A. Rehnström , varakonsuli Y. Schau

m an ja  hovioikeudenasessori J . Stenbäck.

Reaalikoulu. Lukuvuoden 1887 — 1888 lopussa lakkasi oppilaitos kokonaan 
toim estaan. K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm än m ukaan K esäkuun 14 päi
vältä  1888 jae ttiin  koulun opetusvälikappaleet ja  kirjasto, kouluneuvoston ja  reh
to rin  ehdottam alla tavalla, paikkakunnan  alkeiskoulun, lyseon, ty ttökoulun  ja  
teollisuuskoulun kesken, arkisto  annettiin  lyseolle ja  m uu omaisuus, sikäli kuin se 
kuului valtiolle, myytiin ja  jäännös ynnä m itä lukuvuoden lopussa oli koulurahas-

K ert. Alkeis-oppil. tilasta Suomenmaassa. 6
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tossa, tehden noin 3,900 m arkkaa, to im itettiin  maamme kou lu rahastoon ; kahdesta 
jälellä olevasta kolleegasta siirre ttiin  C. Y. Cajander alkeiskouluun opetusvelvolli
suudella suomen ja  latinan kielissä, ja  F. A. O. Lundenius pantiin  toistaiseksi 
lakkautusluokalle, vaan rupesi hän sittem m in Syyskuun 1 päivästä 1889 Turun 
reaalilyseon kolleegaksi. R ehtorin to in ta  hoiti koulun lakkaam iseen asti sen enti
nen kolleega E. E. Ingm an.

Lukuvuonna 1887— 1888 oli jälellä olevalla luokalla 6 oppilasta.

Alkeiskoulu. Lukuvuoden 1887 — 1888 alusta  oli koulu neljännen luokan 
lisään tu ltu a  täydellisesti m uodostettu . K esäkuun 29 päivänä 1888 annettiin  lak 
kau te tun  reaalikoulun kolleegalle C. V. C ajanderille  valtuuskirja  suomen ja  la ti
nan  kielten kolleeganvirkaan. Syyskuun 1 päivästä 1889 m uutti kolleega E. J. 
Budden lehtorinvirkaan Savonlinnan reaalilyseossa ja  Joulukuun 3 päivänä 1889 
valtuu te ttiin  m atem atiikan ja  luonnonhistorian kolleeganvirkaan koetteeksi m ää
rä tty  T urun  suomalaisen lyseon voim istelun-opettaja Alf E inar E ngelbrekt Rancken, 
joka  Joulukuun 3 päivänä 1889 m äärättiin  myöskin koulun voim istelun-opettajaksi. 
V enäjän ja  saksan kielten kolleeganvirkaa ei ole voitu varsinaisesti täy ttää .

Toukokuun 11 päivänä 1888 m ääräsi K eisarillinen Senaatti kolleegan E. E. 

Levön’in rehtoriksi.

Oppilasluku oli noina kolmena lukuvuonna eri vuosina 79, 84 ja  79.
Kouluneuvosto: L ehtori Hj. H jelt (puheenjohtajana), insinööri H. E. Gum

merus, kappias V. M annelin, pataljoonanlääkäri G. P faler ja  teh taanho ita ja  A. 
Sandman.

Tyttökoulu. Toukokuun 4 päivänä 1888 m yönnettiin jo h ta ja ta re lle  A. 
W esterstrählelle ero v irastaan ja  joh tajattaren to im een  valtuu tettiin  Syyskuun 25 
päivänä sam ana vuonna koulun ope tta ja ta r A. Krok. Uskonnon, h istorian ja  
m aantieteen kolleeganvirkaan valtuu te ttiin  Elokuun 7 päivänä 1889 filosofian- 
m aisteri K nu t A ugust Sääf.

H uhtikuun 20 päivänä 1889 valtuu te ttiin  Ebba Emilia Akola ranskan ja  
saksan kielten opetta ja ttarenvirkaan , ja  Helm ikuun 9 päivänä 1889 m äärättiin  
Elin M aria Langhoff voim istelun-opettajattarenvirkaan, sittenkun o p e tta ja ta re lle  
I. R ancken’ille E lokuun 10 päivänä oli m yönnetty ero v irastaan ; sittenkun enti
selle kolleegalle A. F. R oosille Tamm ikuun 14 päivänä 1890 oli m yönnetty ero 
lau lun-opetta janvirasta , m äärä ttiin  siksi Toukokuun 13 päivänä 1890 Anna M aria 
Em ilia Roos.

Helm ikuun 21 päivänä 1890 koro tettiin  kreikkalais-venäläistä uskonnon
opetusta varten  m yönnetty raham äärä  200:sta 280:neen m arkkaan vuodessa; H einä
kuun 26 päivänä sam ana vuonna m yönnettiin ylim ääräinen 981 m arkan 50 pen
nin suuruinen raham äärä  erilaisten kapinain ostamiseksi. V uokratun huoneuston
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riittäm ättöm yyteen nähden annettiin  Syyskuun 1 päivästä 1889 jo h ta ja tta ren  huo- 
neusto koululle ja  jo h ta ja ta re lle  m yönnettiin vuokrarahat.

O ppilasluku oli noina kolmena lukuvuonna 1887— 1890 eri vuosina 114, 
111 ja  112.

Kouluneuvosto: entinen lehtori tohtori J . O. I. Rancken (puheenjohtajana), 
lasaretin lääkäri tohtori L. Runeberg, insinööri F. M. von W illebrand, rouvat S. 
H älisten ja  G. Runeberg.

Kristiina.

Alkeiskoulu . V arsinaisessa opettajistossa ei ole tap ah tu n u t m uutoksia. 
Toista kolleeganvirkaa ja  voim istelun-opettajanvirkaa ovat edelleen hoitaneet vi- 
ran tek ijä t. R ehtorina on edelleen ollut kolleega Holmberg. Koulun ottam isesta 
kunnan  huostaan syntyneen kysymyksen johdosta on m ainittu  yhteisessä yleis- 
silmäyksessä.

Oppilasluku on noina kolmena lukuvuonna ollut 19, 15 ja  19.
Kouluneuvosto: P orm estari K. J . Lund, kauppias E. A. Tötterm an, kau

punginlääkäri J . Lybeck ja  apteekkari K. A. Dahlin.

Pietarsaari.

A lkeiskoulu. R ehtoriksi m ääräsi Ylihallitus Toukokuun 29 päivänä 1890 
v. t. rehtorin , kolleega J . O. N ordm anin . H uhtikuun 2 päivänä 1889 m äärättiin  
laulun opettajanvirkaan kansakoulunopettaja L eander Kronqvist, joka myöskin on 
ho itanu t avonaista voim istelun-opettajanvirkaa. Koulun o ttam isesta kunnan huos
taan  syntyneen kysymyksen johdosta on m ain ittu  yhteisessä yleissilmäyksessä.

Oppilasluku on ollut eri vuosina 15, 11 ja  12.
Kouluneuvosto: Lääninrovasti V. L. H elander (puheenjohtajana), kaupungin

lääkäri G. Borg ja  kauppaneuvos O. A. Malm.

Kokkola.

A lkeiskoulu. Helm ikuun 10 päivänä 1888 sai kolleega F . A. Canth eron 
virastaan  ja  Syyskuun 1 päivästä  1888 m uutti kolleega N. F. Spolander kolleegan- 
virkaan Jyväskylän tyttökoulussa. Joulukuun 7 päivänä 1889 annettiin  filosofian- 
kandidaatille Johan  F redrik  Sandelin’ille valtuusk irja  uskonnon, h istorian ja  m aan
tieteen kolleeganvirkaan, jo ta  vastoin ruo tsin  ja  suomen kielten kolleeganvirkaa ei 
ole voitu varsinaisesti täy ttää . K esäkuun 4 päivänä 1889 m äärä ttiin  opettaja- 
k and idaatti M atts W illiam Högbacha kahtena koetusvuotena hoitam aan venäjän 
ja  saksan kielten kolleeganvirkaa. R ehtorina on edelleen ollut kolleega Ebeling.
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H elm ikuun 7 päivänä 1890 m yönnettiin kreikkalais-venäläistä uskonnon
opetusta  varten  280 m arkan suuruinen raham äärä  vuosittain  toistaiseksi ja  niin 

kauvan kuin tarve vaatisi pantavaksi oppilaitoksen vuosirahansääntöön, ja  velvoi
te ttiin  reh to ri kunkin lukuvuoden lopussa an tam aan Ylihallitukseen kertom uksen 
siitä, kuinka sano ttu  opetus on tap ah tu n u t, jo sta  K irkollisasiain Toim ituskunnan 
tu lisi sitten  saada tieto.

K oulussa kävi noina kolm ena lukuvuonna eri vuosina 54, 47 ja  47 oppilasta.
Kouluneuvosto: V arapastori J. R. Forsm an (puheenjohtajana), tu llinhoitaja 

A. E. B rander, raatim ies C. D onner ja  porm estari Ch. Nylander.

Jyväskylä.

Lyseo. Tamm ikuun 1 päivästä 1890 m uutti kolleega A. A. Jansson  T urun 
suomalaiseen lyseoon, jonka jälkeen m atem atiikan ja  luonnonhistorian kolleegan- 
v irkaa ei vielä ole jo u d u ttu  varsinaisesti täy ttäm ään . S ittenkun filosofiankandi- 
d aa tti K. V. Hellberg Tammikuun 10 päivänä 1888 uudestaan oli m äärä tty  voi
m istelun opettajanvirkaan ja  siitä pyynnöstä saanu t eron H elm ikuun 8 päivänä 
1889, m äärä ttiin  H einäkuun 17 päivänä 1889 sam aan virkaan ylioppilas Gust. 
A lbert Stoore. ’

Tammikuun 28 päivänä 1888 m yönnettiin 340 m arkkaa tarpeellisen voi- 
m istelukaluston hankkimiseksi.

Lyseossa hävi noina kolmena kysym yksenalaisena vuotena eri vuosina 228, 
197 ja  175 oppilasta.

Kouluneuvosto: P iirilääkäri toh to ri Y. S. Schildt, y lim etsänhoitaja A. V. v. 
Zweygberg, kaupunginlääkäri H. E. Nilsson ja  kaupunginsaarnaaja  G. O. Schöneman.

Tyttökoulu. Jou lukuun 10 päivänä 1887 annettiin  valtuusk iija  jo h ta ja tta - 
renvirkaan Id a  M athilda G ranath ’ille, Jou lukuun 7 päivänä 1887 m atem atiikan ja  
fysiikan kolleeganvirkaan T urun lyseon apulaiskolleegalle F rans Eliel H ildén’ille, 
historian, m aantieteen ja  suomen kielen kolleeganvirkaan filosofiankandidaatille 
Klas Benjamin W enell’ille, sekä saksan kielen ope tta ja tta ren  virkaan M aria Gej- 
te l’ille. Lokakuun 5 päivänä 1888 m äärä ttiin  Eva W ilhelmina S trählm an kahtena 

koetusvuotena hoitam aan saksan kielen ja  käsitöiden ope tta ja tta ren  virkaa.
K aunokirjoituksen ja  p iirustuksen opetta ja ttareksi m äärä ttiin  Joulukuun 13 

päivänä 1887 F redrika  N athalia G ranath , laulun opetta ja ttareksi H uhtikuun 10 
päivänä 1888 A nna Länkelä ja  voimistelun opetta ja ttareksi M aaliskuun 7 päivänä 
1890 koetteeksi m äärä tty  F anny Stenroth.

K un Jyväskylän kaupunginvaltuusm iesten lahjakirjalla K esäkuun 16 päi
vältä  1886 koululle luovuttam aan ja  lahjoittam aan huoneustoon havaittiin  tarpeelli
seksi tehdä korjauksia, m uutoksia ja  lisärakennuksia, niin ovat näm ät R akennus
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hallituksen toim esta suoritetu t, johon tarkoitukseen on myönnetty 38,100 m arkan 
suuruinen summa. Kesäkuun 19 päivänä 1890 m yönnettiin 1,400 m arkkaa pianon 
ja  fysikallisten opetusvälikappaleiden ostamiseksi.

Koulussa kävi noina kolmena lukuvuonna 1887 — 1890 eri vuosina 69, 73 
ja  73 oppilasta.

Kouluneuvosto: sama kuin lyseonkin.

Oulu.

Opetuskieleltään ruotsalainen lyseo. H einäkuun 24 päivänä 1888 valtuu
te ttiin  Kuopion lyseon lehtori A. O. Forsm an latinan kielen lehtoriksi, ja  sittenkun 
lehtori M. Rosendal Syyskuun 1 päivästä 1888 oli m uuttanut paikkakunnan suoma
laiseen lyseoon, annettiin Tammikuun 12 päivänä 1889 valtuuskirja uskonnon, lo
giikan ja  ruotsin kielen lehtorinvirkaan paikkakunnan suomalaisen tyttökoulun kol- 
leegalle J . A. Maunulle. Tammikuun 18 päivänä 1890 kuoli m atem atiikan ja  fy
siikan lehtori P . G. Hällfors.

Syyskuun 1 päivästä 1890 m uutti voim istelun-opettaja K. M äättä suom alai
seen lyseoon.

R ehtorina on edelleen ollut lehtori G. Marelius. M aaliskuun 21 päivänä 
1890 m ääräsi Ylihallitus lehtorin G. R. Törngren’in vararehtoriksi.

Oulun kaupunginvaltuusm iesten tekem än alam aisen pyynnön johdosta myön
nettiin  arm ollisessa päätöksessä Joulukuun 19 päivältä  1888 lupa saada, Oulun 
kaupunginvaltuusm iesten ehdottam an lukusuunnitelm an mukaan, kymmeneksi vuo
deksi jä rje s tää  reaali-osasto lyseon neljälle korkeam m alle luokalle neljänäkymme- 
nenäyhtenä opetustuntina viikossa, ehdolla e ttä  kaupunki tarpeen m ukaan suorit
taa  oppilaitoksen rehtorille sanotuita tunteja varten ta rv ittav a t v a ra t 140 m arkan 
m ukaan viikkotunnilta vuodessa korkeintaan 5,740 m arkalla. Täm ä reaali-osasto 
alkoi to im intansa Syyskuun 1 päivänä 1889, sittenkun tarpeellisia opettajavoim ia 
Y lihallituksen toim esta oli hankittu.

K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ässä Helmikuun 5 päivältä 1890, joka 
koski reaali-osaston järjestäm istä  N ikolainkaupungin lyseoon, m ääräsi Keisarillinen 
Senaatti, e tt’ei avonaiseksi tulevia latinan ja  kreikan kielten opettajanvirkoja to is
taiseksi ja  kunnes siitä toisin m äärätään, saataisi varsinaisesti täy ttää , vaan olisi
vat ne virantekijäin  hoidettavat sam allaisilla ehdoilla kuin ne, jo tka  sam allaista 
tapausta  varten  ovat m ainitut Nikolainkaupungin lyseosta kerro ttaessa.

Oppilaitoksen huoneustosta on m ain ittu  suom alaisesta lyseosta kerrottaessa.
Oppilasten luku oli noina kolmena lukuvuonna eri vuosina 95, 95 ja  98.
Kouluneuvosto: O ikeusporm estari J. L. Pentzin  (puheenjohtajana), p iirilää

käri K. G. Fogelholm, pankinkom issarius J . W irtsen, kappalainen I. A. Björklund 
ja  kauppaneuvos J . S. Hedman.
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Opetuskieleltään suom alainen lyseo. O ppilaitosta on laajennettu  yhdellä luo
kalla kunakin lukuvuonna, niin e ttä  se tuli täydelliseksi lukuvuoden 1889— 1890 
lopussa, jolloin kahdeksas luokka tuli lisään. Tämän johdosta on opettajisto ny
kyään täysilukuinen. Heinäkuun 14 päivänä 1888 annettiin  valtuuskirja uskonnon, 
logiikan ja  ruotsin kielen lehtorinvirkaan ruotsalaisen lyseon lehtorille Magnus 
R osendalille , Joulukuun 7 päivänä 1889 kreikan ja  latinan lehtorinvirkaan filoso- 
fiantohtorille E rik  Johan T am m elinille, M aaliskuun 11 päivänä 1890 m atem atiikan 
ja  fysiikan lehtorinvirkaan filosofianlisensiaatille P e tte r August H einricius^lle ja  
Toukokuun 13 päivänä 1890 historian, m aantieteen ja  suomen kielen lehtorinvir
kaan filosofianmaisterille A lexander W erner Theodor Malin’ille. L atinan lehtorin- 
virkaa hoitaa lukuvuonna 1890— 1891 virantekijä.

Toukokuun 4 päivänä 1888 m äärättiin  filosofiankandidaatti A. A. K arsten 
kahtena koetusvuotena hoitam aan ruotsin kielen kolleeganvirkaa; m aantieteen ja  
luonnonhistorian kolleeganvirkaa, mikä oli tu llu t avonaiseksi kolleegan K. W. 
D ah lström in  jälkeen, joka sai eron virastaan Toukokuun 30 päivänä 1890, sekä 
venäjän kielen kolleeganvirkaa ei ole vielä varsinaisesti täytetty .

Laulun opettajanvirkaan m äärättiin  Toukokuun 15 päivänä 1888 Olga Maria 
Slottsberg, voimistelun opettajanvirkaan Toukokuun 10 päivänä 1890 ruotsalaisen 

lyseon opettaja K. M äättä, saksan kielen opettajanvirkaan H einäkuun 5 päivänä 
1890 kielenopettaja Otto Emil G-rönström ja  ranskan kielen opettajanvirkaan H einä
kuun 8 päivänä 1890 Nanny M aria Lilius. P iirustuksen opettajanvirka ei ole ollut 
varsinaisesti täytetty .

Syyskuun 14 päivänä 1888 m ääräsi Y lihallitus lehtorin R osendal’in vara
reh toriksi ja, v. t. rehtorin  D ah lström in  eroamisen jälkeen, K eisarillinen Senaatti 
Heinäkuun 20 päivänä 1890 rehtoriksi. Sittem m in on Y lihallitus E lokuun 8 päi
vänä 1890 vararehtoriksi m äärännyt kolleegan S. A. W esterlund’in.

Tarpeellisia varoja huonekaluja ja  kalustoa varten kullekin uudesta muo
dostetulle luokalle on m äärätty  kuin myöskin 2:sen luokan reaali-osaston opetta
m ista varten lukuvuonna 1888— 1889.

Kirkollisasiain Toimituskunnan kirjelm ässä Toukokuun 29 päivältä 1890 
ilm oitettiin  Ylihallitukselle, e ttä  Keisarillinen Senaatti oli katsonut hyväksi m ää
rä tä , e ttä  Oulun m olem m at lyseot välittöm ästi vaihtaisivat keskenään huoneustoa 
siten, e ttä  lukuisammin käytetty  suomalainen lyseo m uutettaisiin  vanhem paan koulu- 
kartanoon, m itä tähän  asti on k äy ttäny t ruotsalainen lyseo, joka sitä vastoin saisi 
huoneustonsa valtiolaitokselle kuuluvassa entisessä Svendelinin talossa, tullen kui
tenkin vanhemman koulukartanon voimisteluhuoneusto toistaiseksi jääm ään kum
mankin oppilaitoksen yhteisesti käytettäväksi.

Oppilasluku oli 1887—1888 viidellä luokalla 131, 1888— 1889 kuudella luo
kalla  159, 1889— 1890 seitsem ällä luokalla 186.

Kouluneuvosto: sam a kuin ruotsalaisen lyseon.
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Opetuskieleltään ruotsalainen tyttökoulu. Toukokuun 1 päivänä 1888 myön
nettiin  kolleegalle A. E. S nellm anille  ero v irastaan , jonka jälkeen uskonnon ja  
suomen kielen kolleeganvirkaan Joulukuun 7 päivänä 1889 valtuutettiin  filosofian- 
m aisteri Edvin G ustaf Snellman.

Sittenkun opetta ja tar S. E . G ranstedt jou lukuun 16 päivänä 1887 oli saa

nut eron virastaan, valtuutettiin  Toukokuun 26 päivänä 1888 Kuopion ruotsalaisen 
tyttökoulun opetta ja tar A. M. af Enehjelm  saksan kielen opettajattareksi, ja  sit
tenkun o p e tta ja ta re lle  E. N ylanderille  Kesäkuun 11 päivänä 1889 oli m yönnetty 
ero virastaan, m äärättiin  Lokakuun 22 päivänä 1889 Hedvig Em ilia S tenberg 
kahtena koetusvuotena hoitam aan ranskan kielen ja  käsitöiden opetta ja ttaren- 

virkaa. '
M uutam ia vähempiä raham ääriä  on erilaisiin tarkoituksiin  myönnetty, niin

kuin koulun piham aan tasoitusta ja  puiden istu tusta  varten siihen, tarpeellisten 
luonnonhistoriallisten ja  fysikallisten opetusvälikappaleitten hankkim iseksi y. m.

Koulussa kävi noina kolmena kysyrnyksenalaisena lukuvuonna eri vuosina 
90, 102 ja  98 oppilasta.

K ouluneuvosto: K unnallisporm estari A. H asselblatt, lääninkam reeri J. G. 
H ortling, kaupunginlääkäri P. A. Bäckvall sekä rouvat R. Snellman ja  J. Elfving.

O petuskieleltään suomalainen tyttökoulu. Lukuvuoden 1887— 1888 alussa 
oli a inoastansa joh ta ja ttaren  paikka varsinaisesti täytetty . Koulun kolleegan- ja  
opetta ja ttarenvirkoja  on vähitellen täy tetty  seuraavalla tavalla .:

H istorian, m aantieteen ja  suomen kielen kolleeganvirkaan valtuutettiin  Jou lu 
kuun 7 päivänä 1887 paikkakunnan entisen reaalikoulun kolleega O. Y. W. Ho- 
lienthal ja  m atem atiikan ja  fysiikan kolleeganvirkaan filosofianniaisteri Santeri 
Dahlström, sekä uskonnon ja  ruotsin kielen kolleeganvirkaan Joulukuun 4 päivänä 
1888 filosofianmaisteri Johan Abraham  Maunu, joka Syyskuun 1 päivästä 1889 
m uutti lehtorinvirkaan paikkakunnan ruotsalaisessa lyseossa. V iim em ainittua kol- 
leeganvirkaa ei ole lukuvuoden 1890— 1891 alussa vielä varsinaisesti täytetty.

M arraskuun 19 päivänä 1887 annettiin Naima L undström ille  valtuuskirja 
opetta ja ttarenv irkaan  m aantieteessä, historian luennossa ja  ranskan kielessä, Jou lu 
kuun 7 päivänä 1887 opetta ja ttarenvirkaan  saksan kielessä Stella A lfthan ille  ja  
H uhtikuun 4 päivänä 1888 opetta ja ttarenvirkaan  ranskan kielessä A ina Sund

b o rg ille .
Joulukuun 13 päivänä 1887 m äärättiin  C harlo tta  E lisabeth Lundström  pii

rustuksen ja  kaunokirjoituksen opettajattareksi, ja  Lokakuun 3 päivänä 1890 koet- 
teeksi m äärätty  laulunopettaja Karl August Bäckm an ja  voimistelun opetta ja tar 
E llen Em ilia W ählberg kum pikin virkaansa.
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Erity isiä  satunnaisia raham ääriä  on erilaisiin tarkoituksiin  m yönnetty, muun 

m uassa Kesäkuun 12 päivänä 1890 yhteensä 2,671 m arkkaa luonnonhistorian ope- 
tusvälikappaleitten, pianiinon y. m. ostamiseksi.

Koulussa kävi lukuvuosina 1887— 1890 eri vuosina 78, 73 ja  79 oppilasta.
Kouluneuvosto: sam a kuin ruotsalaisen tyttökoulun.

Raahe.

A lkeiskoulu . Lokakuun 5 päivänä 1888 m äärä ttiin  kolleega G. A. W angel 

laulun opettajaksi ja  H uhtikuun 19 päivänä 1890 voimistelun opettajaksi. Sitten- 
kun entinen apulaiskolleega A. L. B eyrath  oli m uuttanut kolleeganvirkaan Sorta
valan alkeiskoulussa, m äärättiin  Lokakuun 12 päivänä 1888 filosofianmaisteri Jo 
han W ilhelm Juvelius apulaiskolleegaksi opetusvelvollisuudella latinassa, historiassa 
ja  m aantieteessä. R ehtoriksi m ääräsi Ylihallitus Toukokuun 29 päivänä 1890 v. t. 
rehtorin , kolleega H. A. Ingm an’in.

Helm ikuun 13 päivänä 1889 suostui Keisarillinen Senaatti siihen että, sit- 
tenkun eläkerahasto oli nau ttinu t yhden vuoden säästön venäjän ja  saksan kielten 
opettajanviroista R aahen ja  Kajaanin alkeiskouluissa, näiden virkojen palkkiot sen 
jälkeen  saisivat tu lla  vähentäm ättä niiden haltijoille, vaikk’ei heille, virkojen väli
aikaiseen laatuun nähden, voitaisi an taa  niihin virkaanvahvisturkirjaa.

Oppilasluku oli noina kolmena lukuvuonna eri vuosina 29, 31 ja  38.
K ouluneuvosto: P orm estari A. Luom a (puheenjohtajana), kaupunginlääkäri

F . E . W asz ja  kauppias K. Almgren.

Kajaani.

A lkeiskoulu . Helm ikuun 19 päivänä 1889 m äärättiin  filosofianmaisteri Ro
bert W ilhelm Lindgrän kah tena  koetusvuotena hoitam aan latinan, m aantieteen ja  

historian kolleeganvirkaa. Apulaiskolleegaksi opetusvelvollisuudella suomen ja  ruot
sin kielissä m äärättiin  Lokakuun 18 päivänä 1889 filosofiankandidaatti F ilip Leo
nard  P etander.

R eh torin to in ta  on edelleen hoitanut kolleega Ticcander.
Tam m ikuun 28 päivänä 1888 vahvistettiin  raatim ies A. Rim piläisen kanssa 

teh ty  kontrah ti kouluhuoneuston rakentam isesta hyväksytyn pohjapiirroksen m u
kaan ynnä tarpeellisten ulkohuoneiden ehdolla e ttä  huoneustot vuokrattaisiin kym
m eneksi vuodeksi 1,800 m arkan vuotuisesta vuokrasta  ja  e ttä  puoli vuokram ää- 
rä s tä  m ainitulta a jalta  suoritettaisiin  edeltäkäsin rakennuslainaksi, jo sta  olisi m ak
settava 4 °/o Syyskuun 1 päivään 1889, jolloin rakennuksen tulisi olla valmis. 
Täten on oppilaitos saanut tilavan ja  tarkoituksenm ukaisen kouluhuoneuston.



49

Tammikuun 18 päivänä 1889 myönnettiin 280 m arkkaa vuodessa kreikkalais- 
venäläistä uskonnon-opetusta varten m aksettavaksi toistaiseksi ja  niin kauvan kuin 
tarve vaatisi, ja  m äärättiin  sam alla e ttä  rehtori saisi korkeintaan 5 m arkkaa suo
ritta a  kiistakin lukutunnista sekä velvoitettiin reh to ri kunkin lukuvuoden lopussa 
lähettäm ään Y lihallitukseen tilin ohessa myöskin ilmoituksen siitä, minä päivinä 

ja  tun teina vuodessa m ain ittu  uskonnon-opetus on tapahtunut, joka ilmoitus olisi 

lähetettävä K irkollisasiain Toim ituskuntaan.
Venäjän ja  saksan kielten opettajatointen palkansäästöstä on m ainittu  edelli

sestä koulusta kerro ttaessa .

Osaksi uusien huonekalujen ja  kaluston hankkim iseksi on m yönnetty rah a 

m ääriä kaikkiaan 722 m arkan arvosta.
Koulussa on noina kolmena lukuvuonna käynyt eri vuosina 35, 35 ja  27 

oppilasta.
Kouluneuvosto: P iirilääkäri K. E. Inberg  (puheenjohtajana), m etsänhoitaja

F. G ebhard, kauppiaat C. G. Berg ja  A. R im piläinen sekä nahkuri A. Tervo.

Tornio.

Alkeiskoulu. Joulukuun 10 päivänä 1887 annettiin valtuuskirja filosofian- 
m aisteriile Juho Mansikalle m aantieteen, historian ja  latinan kolleeganvirkaan; 
Lokakuun 16 päivänä 1888 m äärättiin  koetteeksi m ääräty t venäjän kielen opettaja
V. E. Tam elander ja  Lokakuun 30 päivänä 1889 laulun opettaja Aksel W esterlund 

virkoihinsa.
R ehtorintointa on edelleen hoitanut kolleega J . U. Nordberg.
Y lim ääräisiä raham ääriä on myönnetty osaksi uusien huonekalujen hankk i

miseksi kuin myöskin eläintieteellisiä opetusvälikappaleita varten.
Armollisessa kirjeessä Helmikuun 5 päivältä 1890 m äärättiin  e ttä  Tornion 

kolmiluokkainen alkeiskoulu laajennettaisiin  neljäluokkaiseksi, jonka ohessa armossa 
myönnettiin lupa saada  o ttaa  myöskin ty ttö jä  kouluun oppilaiksi, ollen he velvolli
set suorittam aan sam allaiset lukukausim aksut, m itkä ovat vahvistetut tyttökouluille, 
joista m aksuista kaksikym m entä m arkkaa kultakin oppilaalta saataisiin käy ttää  
erityisen katsannon hankkim iseksi nais-oppilasten suhteen. T ätä katsan toa  p itä 
m ään ja toistaiseksi opettam aan kaunokirjoitusta ja  p iirustusta  m äärättiin  Syys
kuun 15 päivänä 1890 rouva E . Nordberg.

K eisarillisen Senaatin kirjeessä Helmikuun 5 päivältä  1890 m äärättiin  että  
latinan opetuskustannus oppilaitoksessa edelleen olisi suoritettava Baeck’in lah

jo itusrahastosta .
Koulussa on noina kolm ena lukuvuonna käynyt eri vuosina 37, 45 ja  49 

oppilasta.

Keri. Alkeis-oppil. tilasta Suomenmaassa. 7



K ouluneuvosto: A pteekkari F. G. Berg (puheenjohtajana), kihlakunnantuo
m ari K. J . Boström, raatim ies G. A. Govenius, teh tailija  J . Äström ja  p iirilääkäri
G. Appelberg.

III. Yksityiset koulut.

Helsinki.

Toukokuun 4 päivänä 1888 sai koulunjohtajatar J . M. Sahlberg luvan, säi
lyttäm ällä hänen yksityiselle tyttökoululleen  myönnetyn valtioavun, m uuttaa kou
lussa luokka luokalta opetuskielen suomeksi ruotsin asem esta. Joulukuun 4 päi
vänä sam ana vuonna suostui Y lihallitus neiti I. L. B ergroth’in tekem ään anomuk
seen saada vuodesta 1889 alkaen o ttaa  haltuunsa hakijalle luovutetun koulun ynnä 
sen ylläpitäm iseksi myönnetyn valtioavun. Toukokuun 2 päivänä 1890 siirre ttiin  
m ainittu lupa sam allaisilla ehdoilla neiti V. L aurell’ille. Oppilasluku 1887— 1890: 
102, 102, 91.

Toukokuun 4 päivänä 1888 vapautettiin  arm ossa koulunjohtajatar H. Ta- 
vaststjerna velvollisuudesta an taa  m aksutonta opetusta vähintäänkin kahdelletoista 

varattom alle oppilaalle saadaksensa n au ttia  sitä ennen hänen yksityiselle ruotsa
laiselle tyttökoululleen  myönnettyä apurahaa. Armollisella päätöksellä Lokakuun 
9 päivältä 1889 m yönnettiin koululle edelleen apua yleisistä varoista 9,000 m ark
kaa vuodessa suoritettavaksi viiden vuoden aikana Syyskuun 1 päivästä 1889 ja  

ehdolla e ttä  to ista  kotim aista k ie ltä  ehdottom asti opetetaan kaikille oppilaille. 
Oppilasluku 1887— 1890: 145, 159 ja  167.

Toukokuun 17 päivänä 1888 saivat yliopettaja V. Heikel, kollegin-asessori 
U. K urten, yksity isopettajatar H. Alithan ja  filosofianmaisteri A. Lönnbeck luvan 
Helsingin kaupunkiin perustaa Uudeksi ruotsalaiseksi yhteiskouluksi nim itetyn ope
tuskieleltään ruotsalaisen oppilaitoksen poikia ja  ty ttö jä  varten, jo ta  oppilaitosta 
tu lisi johtam aan joh ta ja  yksissä neuvoin joh ta ja ttaren  kanssa ja  joka avattaisiin 
lukuvuoden 1888— 1889 alusta  vähintäänkin kolmella alim m alla luokalla sitten 
vähitellen jatkettavaksi yhdeksänluokkaiseksi oppilaitokseksi, ja  jossa oppilaitok
sessa opetettaisiin tavallisia koulu-aineita ja  käsitöitä sekä terveys-oppia. Loka
kuun 16 päivänä 1889 ju liste ttiin , alam aisesta anomuksesta, oppilaitos oikeutetuksi 
Aleksanderin Yliopistoon päästäm ään oppilaitansa, sikäli kuin ne ovat tahi tulevat 
oikeutetuiksi pääsem ään Yliopistoon. Oppilasluku 1888— 1889: 25 poikaa ja  28 
ty ttö ä ; 1889 — 1890: 48 poikaa ja  51 tyttöä.

Joulukuun 19 päivänä 1888 suotiin arm ossa k o u lu n jo h ta ja ttan n e  Ch. A. 
Pipping’ille neljän alemman luokan ylläpitäm iseksi hänen asianom aisella luvalla 
syyslukukauden alusta  1885 Helsingin kaupunkiin perustam assansa yksityisessä 
opetuskieleltään ruotsalaisessa lyseossa po ik ia  j a  tyttöjä varten  yleisistä varoista
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yhteensä 6,000 m arkan  suuruinen vuotinen apui'aha m aksettavaksi viiden vuoden 
aikana, laskettuna Syyskuun 1 päivästä 1888. Oppilasluku 1887— 1888: 36 poi
k aa  ja  52 ty ttöä; 1888— 1889: 54 p. ja  66 t.; 1889— 1890: 73 p. ja  87 t.

M aaliskuun 20 päivänä 1889 m yönnettiin, johtokunnan tekem ästä alam ai
sesta anom uksesta, Uudelle ruotsalaiselle oppilaitokselle sam allainen oikeus pääs
tää  oppilaita A leksanderin Yliopistoon, kuin on m aamme täydellisillä lyseoilla.
Oppilasluku 1887— 1890: 212, 249 ja  270.

M aaliskuun 30 päivänä 1889 m yönnettiin Helsingin yksityisen uuden ruo tsa
laisen yhteiskoulun jo h ta ja ta re lle  H . A lfth a n ’ille  lupa perustaa kouluunsa val
m istava kaksiluokkainen ruotsalainen p ikku ko u lu  lapsia varten  kuudennen ja  kym
menennen ikävuoden välillä.

Toukokuun 24 päivänä 1889 sallittiin insinöörin R. H u b erin  useampien
Helsingin kaupunkilaisten kanssa tähän kaupunkiin perustaa ja  ylläpitää täydelli
nen opetuskieleltään ruotsalainen oppilaitos tyttö jä  varten, jo ta  on ollut aikomus 
avata Syyskuun 1 päivänä 1889 kahdella, ehdollisesti kolmella luokalla, ja  sitten 
laajen taa vuosi vuodelta yhdellä uudella luokalla, kunnes oppilaitos on saavutta
nut lopullisen järjestyksensä kahdeksalla  varsinaisella koululuokalla ja  yhdeksän
nellä täydennysluokalla niitä varten, jo tk a  haluaisivat valm istautua ylioppilastut
kintoon tah i pääsyä varten korkeam paan erityis-oppilaitokseen.

Kesäkuun 14 päivänä 1889 m yönnettiin suomenkielisen yhteiskoulun jo h ta 

ja ta r e l le  L. H agm anille, käsityön-opettajattarelle V. H je ltille  ja  kansakoulun- 
opetta ja ttarelle  E. E n ro th ille  lupa perustaa Syyskuun 1 päivästä 1889 Helsingin 
kaupunkiin kaksiluokkainen suomenkielinen valm istava koulu, jossa opetettaisiin 
seitsemännen ikävuotensa täyttäneille lapsille sellaisia alkeistietoja, jo ita  vaaditaan 
yhteiskouluihin ja  tyttökouluihin pääsem istä varten, kuin myöskin vasfedes laa 
jen taa  koulua yhdellä korkeam m alla luokalla lyseoihin valm istam ista varten ja  
sen lisäksi yksivuotisella lasten tarhalla  kuuden vuoden ikäisiä lapsia varten.

K esäkuun 19 päivänä 1889 m yönnettiin armossa, siitä tehdystä esityksestä, 
Helsingin kaupunkiin perustetun  H elsingin  oppilaitos p o ik ia  j a  ty ttö jä  varten  ni

misen yksityisen koulun johtokunnalle, oppilaitoksen I I —V luokkain ylläpitäm i
seksi, yleisistä varoista apua yhteensä 6,000 m arkkaa vuodessa, m aksettavaksi vii
den vuoden aikana, laskettuna Syyskuun 1 päivästä 1888. Lokakuun 9 päivänä 
1889 ju liste ttiin , siitä tehdyn alamaisen anomuksen johdosta, oppilaitos oikeute
tuksi Yliopistoon päästäm ään oppilaitaan, sikäli kuin ne ovat oikeutetu t tah i tu le
vat oikeutetuiksi Yliopistoon pääsem ään. Oppilasluku 1887—1888: 71 poikaa ja  
110 ty ttöä; 1888— 1889: 90 p. ja  118 t.; 1889— 1890: 117 p. ja  143 t.

Lokakuun 9 päivänä 1889 suotiin armossa, tehdystä  alam aisesta hakem uk
sesta vuonna 1886 perustetun  yksityisen suomalaisen yhteiskoulun  johtokunnalle 
apua yleisistä varoista, oppilaitoksen I I —V luokkain ylläpitäm iseksi yhteensä 6,000 

m arkkaa vuodessa, m aksettavaksi viiden vuoden aikana Syyskuun 1 päivästä 1889.
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Oppilasluku 1887— 1888: 28 poikaa ja  22 ty ttö ä ; 1888— 1889: 48 p. ja  32 t.,

1889— 1890: 66 p. ja  52 t.
Toukokuun 9 päivänä 1890 saivat Helsingin reaalilyseon kolleegat E. L in d 

gren  ja  F . L iliu s  luvan perustaa kaksiluokkaisen  koulun  oppilaitten valm istam ista 
varten m ainittuun lyseoon.

Loviisa.

Tam m ikuun 18 päivänä 1889 sai Loviisan alkeiskoulun v. t. rehtori K . K .  
N yström  luvan perustaa  sinne kaksiluokkaisen koulun  niin hyvin poikia kuin ty t
tö jä varten  valm istaaksensa oppilaita valtion oppilaitoksiin pääsem istä varten.

Tammisaari.

Heinäkuun 15 päivänä 1890 annettiin  yksityisopettajattarelle  I. G ranqvisfille  
lupa perustaa  Tam m isaaren kaupunkiin kaksiluokkainen koulu  tarkoituksella  val
m istaa niin hyvin poikia kuin tyttöjä valtion alkeiskouluihin pääsem istä varten.

Turku.

Tammikuun 20 päivänä 1888 suotiin arm ossa jo h ta ja ta re lle  JY. W iander’ille  
hänen neljäluokkaisen valm istavan koulunsa  kum m allekin korkeam m alle luokalle 
apua yleisistä varoista 500 m arkkaa eli yhteensä 1,000 m arkkaa vuodessa, m ak
settavaksi viiden vuoden aikana Syyskuun 1 päivästä 1886. Oppilasluku 1887— 
1888: 58 poikaa ja  45 ty ttöä ; 1888— 1889: 54 p. ja  46 t.; 1889— 1890: 51 p. 

ja  45 t.
Toukokuun 15 päivänä 1888 oikeutti Y lihallitus yksity isopettajattaren  A . K . 

L iliu s 'en  o ttam aan haltuunsa seuraavan Syyskuun 1 päivästä n. k. H eurlin ’in  
tyttökoulun. Lokakuun 9 päivänä 1889 suotiin koululle arm ossa korotettu  apu 
yleisistä varoista kaikkiaan 4,000 m arkkaa vuodessa, m aksettavaksi laskettuna 
Syyskuun 1 päivästä 1889 sinä aikana, m ikä alkuperäiselle 1,600 m arkan suurui
selle raham äärälle  vielä olisi jälellä , eli Syyskuun 1 päivään 1895. Oppilasluku

1887— 1890: 76, 76 ja  75.
Kesäkuun 27 päivänä 1888 m yönnettiin apulaislehtorille tohtori R . F . 

Rancken’ille ja  k ielenopettajattarelle  Ch. F inström ’ille  ynnä muille lupa perustaa 
T u ru n  yhteiskoulu  niminen opetuskieleltään ruotsalainen oppilaitos poikia ja  ty t

töjä varten, jo ta  oppilaitosta tulisi johtam aan nim itetyt hak ija t joh ta jana  ja  jo h ta 
ja ta r e n a  ja  jo ta  olisi tarkoitus ja tk aa  yhdeksänluokkaiseksi lyseoksi päästääksensä 
Yliopistoon niitä  oppilaita, jo tka  asetuksen m ukaisesti voivat olla siihen oikeutet
tuja. Oppilasluku 1889— 1890: 28 poikaa ja  38 tyttöä.
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Syyskuun 7 päivänä 1888 antoi Y lihallitus luvan neiti F . B ergm anille  edel
leen ylläpitää rouvien A. Wulff’in, syntyänsä Eklund, ja  H. Panelius’en, syntyänsä 
Hertzm an, Ylihallituksen päätöksen nojalla Kesäkuun 1 päivänä 1885 haltuunsa 
o ttam aa valm istavaa koulua.

Joulukuun 19 päivänä 1888 suotiin armossa opetuskieleltään suomalaiselle 
tyttökoululle, joka Syyskuun 1 päivästä 1887 oli laajennettu  viidennellä luokalla, 
4,000:sta 6,000:nteen m arkkaan ko ro te ttu  vuotinen valtioapu m aksettavaksi viiden 
vuoden aikana Syyskuun 1 päivästä 1888. Oppilasluku 1887—1890: 71, 82 ja  82.

Rauma.

Lokakuun 9 päivänä 1889 suotiin armossa kahden korkeam m an luokan yllä
pitäm iseksi yksityisessä opetuskieleltään suomalaisessa tyttökoulussa  apua yleisistä 
varoista yhteensä 1,600 m arkkaa vuodessa m aksettavaksi viitenä vuonna Syyskuun 
1 päivästä 1889, ehdolla e ttä  oppilasten m aksut m ainituilla luokilla m äärätään  
vähintäänkin yhtä suuriksi kuin valtion oppilaitoksille on vahvistettu.

VViipuri.

Tam m ikuun 20 päivänä 1888 suotiin arm ossa o p e tta ja ta rille  S. E. Q visfille 
ja  H. K. Lilius’elle sen yksityisen valm istavan koulun  ylläpitämiseksi, jossa oppi
la ita  valm istetaan pääsyä varten, muun ohessa, paikkakunnan ruotsalaiseen ty ttö 
kouluun, yleisistä varoista apua laskettuna 600 m arkkaa kum m allekin koulun kor
keammalle toimessa olevalle luokalle, eli yhteensä 1,200 m arkkaa vuodessa, mak- 
settavahsi viiden vuoden kuluessa, laskettuna Heinäkuun 1 päivästä 1888.

Lokakuun 9 päivänä 1889 suotiin arm ossa koulunjohtajattarelle Eva H elena 
Sirelius’elle hänen hoitam ansa opetuskieleltään suom alaisen yksityisen valm istavan  
koulun  ylläpitäm iseksi apua yleisistä varoista, laskettuna 500 m arkkaa koulun 
kum m allekin luokalle, eli yhteensä 1,000 m arkkaa vuodessa, m aksettavaksi viiden 
vuoden aikana, laskettuna Syyskuun 1 päivästä 1888.

Asianomaisten siitä tekem ästä hakem uksesta oikeutti Y lihallitus H uhtikuun 
24 päivänä 1888 opetta ja ttaren  M arie ¡SchlegeVin seuraavan Syyskuun 1 päivästä 
haltuunsa ottam aan rouva I. Behm’in yksityisen saksalaisen tyttökoulun  säily ttä

m ällä sille myönnetyn valtioavun. Täm ä koulu, jossa lukuvuonna 1887— 1888 
kävi 29 ja  seuraavana lukuvuonna 25 oppilasta, on lakannut toim estaan.

Kotka.

Joulukuun 19 päivänä 1889 suotiin armossa koulunjohtajattarelle A. Hen- 
rikson’ille hänen perustam ansa yksityisen tyttökoulun, johon kuuluu kolme vai-
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m istavaa ja  neljä varsinaista koululuokkaa, ylläpitäm iseksi, yleisistä varoista apua 
kaikkiaan 4,000 m arkkaa vuodessa, m aksettavaksi viiden vuoden kuluessa, lasket
tuna Syyskuun 1 päivästä 1888, ehdolla e ttä  oppilasten m aksut vastaavat m ak
suja valtion tyttökouluissa. Oppilasluku 1887— 1888: 11 poikaa ja  41 ty ttöä ;
1888— 1889: 14 p. ja  46 t.; 1889 — 1890: 15 p. ja  62 t.

Heinola.

Kolleegain K. W . F. Boism an’in ja  P. N. Chrons’in perustam a valtioavulla 

ylläpidetty  yksityinen tyttökoulu  lakkasi toim estaan lukuvuoden 1888— 1889 lo
pussa. Tämän johdosta olivat koulun om istajat alam aisuudessa pyytäneet ei ai
noastansa lupaa saada mainitun tyttökoulun sijaan seuraavan lukuvuoden alusta 
perustaa pojille ja  tytöille yhteistä kaksiluokkaista opetuskieleltään suom alaista 
valm istavaa koulua  vaan myöskin e ttä  hakijat saisivat tuon uuden koulun jo h ta 
jina nau ttia  puolta, siitä 3,000 m arkan suuruisesta valtioavusta, joka Syyskuun 1 
päivästä 1884 viiden vuoden ajaksi oli m yönnetty m ainitun yksityisen tyttökoulun 
ylläpitäm iseksi, eli 1,500 m arkkaa vuodessa. Päätöksessä Heinäkuun 13 päivältä 
1889 myöntyi Keisarillinen Senaatti sanotun uuden koulun perustam iseen, m utta  
ei katsonut, kosk’ei täm ä ollut ollut toim essaan sitä  varten  m äärättyä vähintäänkin 
k ah ta  vuotta, olevan syytä hakem ukseen muutoin myöntyä.

Savonlinna.

M arraskuun 3 päivänä 1888 saivat Savonlinnan reaalilyseon kolleega A . 
Snellm an  ja  opettaja E vert L indbohm  luvan perustaa kaksiluokkaisen koulun  val
m istam aan oppilaita pääsem ään niin hyvin lyseoihin kuin tyttökouluihin.

Kuopio.

Tammikuun 20 päivänä 1888 m yönnettiin arm ossa Kuopion kaupunkiin 
vuonna 1867 perustetun ja  asianom aisella luvalla ylläpidetyn yksityisen valm istavan  
koulun  joh ta ja tta re lle  B enedikta  S tenius’elle apua yleisistä varo ista  laskettuna 500 
m arkkaa kum paakin koulun kah ta  korkeam paa luokkaa kohti, eli kaikkiaan 1,000 
m arkkaa vuodessa, m aksettavaksi viiden vuoden kuluessa, laskettuna  Syyskuun 1 
päivästä 1887.

Kesäkuun 27 päivänä 1889 m yönnettiin arm ossa viiden alemman luokan 
ylläpitäm iseksi yksityisessä ruotsalaisessa reaalilyseossa po ik ia  j a  tyttöjä varten  
apua yleisistä varoista, laskettuna 2,500 m arkkaa kum m allekin kahdelle alim m alle 
luokalle ja  4,000 m arkkaa kullekin kolmelle seuraavalle luokalle I I I —V, eli yh
teensä 17,000 m arkkaa vuodessa, m aksettavaksi kuuden vuoden kuluessa, la sk e t
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tuna Syyskuun 1 päivästä 1888, ehdolla e ttä  oppilasten lukukausim aksut m äärä
tään  vähintäänkin yhtä suuriksi kuin valtion oppilaitoksissa on vahvistettu kum 
paakin sukupuolta varten. Oppilasluku 1887— 1888: 63 poikaa ja  18 ty ttöä;
1888— 1889: 55 p. ja  39 t.; 1889— 1890: 48 p. ja  43 t.

Toukokuun 17 päivänä 1888 annettiin rehtorille J . Schw artzberg’ille useam 

pien henkilöitten asiam iehenä lupa paikkakunnan naissivistyksen edistäm iseksi 

lukuvuoden 1888— 1889 alusta avata  kaksiluokkainen opetuskieleltään suomalainen  
ja tko-opisto , jossa olisi aikomus jä rjestää  opetus saman suunnitelm an mukaan, 
mikä on vahvistettu  valtion jatko-opistojen ensim m äistä ja  to ista  luokkaa varten.

Joensuu.

Toukokuun 9 päivänä 1890 sai neiti Helena R yynänen  luvan perustaa kolmi- 
luokkaisen opetuskieleltään suomalaisen yhteiskoulun valm istam aan oppilaita pääse
m ään lyseoihin ja  tyttökouluihin.

Nikolainkaupunki.

Toukokuun 4 päivänä 1889 m yönnettiin yksity isopettajattarelle E lin  Elise 
Kock’ille lupa edelleen y lläpitää perustam aansa valm istavaa koulua p o ik ia  j a  
tyttö jä  varten.

Kun arm ollisella päätöksellä M aaliskuun 27 päivänä 1885 yksityiselle s m o *  

mutaiselle lyseolle m yönnetty valtioapu tulisi luokka luokalta lakkaam aan siinä 
m äärässä kuin ne oppilaat, jo tka olivat o tetu t korkeammille luokille, joutuisivat 

oppilaitoksesta poistum aan, oli oppilaitoksen joh tokunta  kuitenkin, viidennen luo
kan ylösm uuttam isen jälkeen, joka lukuvuonna 1887 — 1888 oli alin yksityisluokka, 
seuraavan lukuvuoden alussa pannut toimeen uuden yksityisen viidennen luokan. 
Täm än johdosta pyysi johtokunta alam aisuudessa, e ttä  valtio ottaisi lyseon siten 
huostaansa, e ttä  paikkakunnan suomalainen alkeiskoulu vuosi vuodelta jatkettaisiin  
yhdellä luokalla, kunnes se tulisi järjestetyksi täydelliseksi klassilliseksi lyseoksi, 
tahi, jos täm ä vielä pidettäisiin  liian aikaisena ja  enemmän kokem usta katso tta i
siin pitävän saada, e ttä  siinä tapauksessa suomalaiselle yksityislyseolle, joka vas
taisi neljää korkeinta luokkaa valtion klassillisissa lyseoissa, arm ossa myönnettäi
siin valtioapua, laskettuna 4,000 m arkkaa kultakin luokalta, yhteensä 16,000 
m arkkaa vuodessa, m aksettavaksi kymmenen vuoden kuluessa Syyskuun 1 päi

västä 1888. Tähän alam aiseen anomukseen suostuttiin siihen m äärään , e ttä  a r
m ollisella päätöksellä Lokakuun 9 päivänä 1889 kysymyksenalaisen lyseon joh to 
kunnalle, laskettuna Syyskuun 1 päivästä 1889, oppilaitoksen ylläpitäm iseksi a r
mossa suotiin valtioapua yhteensä 16,000 m arkkaa, m aksettavaksi viitenä vuonna, 
eli Syyskuun 1 päivään 1894. Oppilasluku 1887— 1890 51, 60 ja  53.
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Kristiina.

Lokakuun 9 päivänä 1889 suotiin armossa yksityisen tyttökoulun  johtokun
nalle edelleen apua koulun ylläpitäm iseksi yhteensä 4,600 m arkkaa vuodessa, m ak
settavaksi viiden vuoden kuluessa Syyskuun 1 päivästä 1889. Oppilasluku 1887— 
1890: 47, 47 ja  47.

Pietarsaari.

Toukokuun 4 päivänä 1888 myönsi K eisarillinen Senaatti alkeiskoulun  yksi
tyisen kolm annen luokan  ylläpitämiseksi, P ietarsaaren  kaupunginvaltuusmiehille 
apua 1,500 m arkkaa vuodessa m aksettavaksi Baeck’in lahjoitusrahaston koroista 
viiden vuoden kuluessa, laskettuna Syyskuun 1 päivästä 1888, ehdolla e ttä  maini
tun luokan oppilaille hankitaan tilaisuus latinan opetukseen.

Kokkola.

Joulukuun 19 päivänä 1888 suotiin arm ossa jo h ta ja ta re lle  M. W allin’ille 

hänen yksityisen tyttökoulunsa  ylläpitäm iseksi valtioapua yhteensä 3,000 m arkkaa 

vuodessa, m aksettavaksi viiden vuoden kuluessa Syyskuun 1 päivästä 1888. Op
pilasluku 1887 — 1890: 30, 30 ja  40.

Jyväskylä.

Lokakuun 9 päivänä 1889 m yönnettiin arm ossa kolleegoille H. E . W. E ke
lu n d ille  ja  A. A. Jansson ille  heidän yksityisen opetuskieleltään suomalaisen yh 
teiskoulunsa  ylläpitäm iseksi valtioapua yhteensä 1,000 m arkkaa vuodessa, m ak
settavaksi viiden vuoden kuluessa, Syyskuun 1 päivästä  1889.

Oulu.

Joulukuun 22 päivänä 1887 suotiin arm ossa överstin-leskirouvan S. Gahm- 
b e rg in  ylläpitäm älle kolmeluokkaiselle koululle, jonka tarkoituksena on oppilaiden 
valmistaminen paikkakunnan ruotsalaiseen  tyttökouluun ja  lyseoon, apua yleisistä 
varoista laskettuna 600 m arkkaa kum m allekin‘koulun kahdelle korkeam m alle luo
kalle eli 1,200 m arkkaa vuodessa, m aksettavaksi viiden vuoden kuluessa Syyskuun 
1 päivästä 1887.

Tamm ikuun 20 päivänä 1888 annettiin  armossa lehtorille M. R osendalille  
ja  kolleegalle S. A. W esterlund’ille kahden korkeam m an luokan ylläpitäm iseksi 
heidän opetuskieleltään suomalaisessa valm istavassa koulussa  apua yleisistä va



roista, laskettuna 600 m arkkaa kum m allekin luokalle, eli 1,200 m arkkaa vuodessa, 
m aksettavaksi viiden vuoden kuluessa Syyskuun 1 päivästä 1887.

_  57__

K olm envuoden-aikana 1887— 1890 on m yönnetty lupa perustaa  2  uutta  yksi
tyistä  yhteiskoulua , kum pikin täydellisellä oppikurssilla, nim ittäin Uusi ruotsalainen 
yhteiskoulu H elsinkiin ja  Oppilaitos poikia ja  ty ttö jä  varten Turkuun, kuin myös
kin yksi yksityinen täydellinen oppilaitos tyttö jä  varten Helsinkiin. Kuopioon on 
naissivistyksen edistäm iseksi perustettu  yksityinen ja tko-opisto  ja  yksityisenä la i
toksena olleen H am inan tyttökoulun  on o ttanu t kunta  huostaansa. Sitä paitsi on 
9 uu tta  yksityistä valm istavaa koulua  asianom aisella luvalla peruste ttu . Näissä 
on viidessä ruo tsi ja  neljässä suomi opetuskielenä. Oikeus Yliopistoon päästäm i
seen on m yönnetty Uudelle ruotsalaiselle yhteiskoululle, Oppilaitokselle poikia ja  
ty tty jä  varten ja  Uudelle ruotsalaiselle oppilaitokselle, kaikki Helsingissä.

Oppilasten lukum äärä oli yksityisissä oppilaitoksissa, sikäli kuin ilm oituksia 
siitä  on Y lihallitukselle tu llu t, seuraava:

Äidinkieli.

Poikia. Tyttöjä. Ruotsi. Suomi.

1887— 1888 . . . . 1,325. 2,258. 2,488. 994.
1888— 1889 . . . . 1,463. 2,369. 2,632. 1,061.
1889— 1890 . . . . 1,481. 2,443. 2,721. 1,095.

Helsingissä Toukokuun 8 päivänä 1891.

li. Lindelöf.

C. G. Estlander. G. Frosterus. Karl Synnerberg.

Carl Svibergson.

Kert. A lkeis-oppil. tilasta Suomenmaassa. 8


