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Kertomus
maamme oppikoulujen toiminnasta 1 päivästä syyskuuta vuonna 1914 

1 päivään syyskuuta 1919 kuluneelta ajalta.

Se ajanjakso, jolta kertom us K ouluhallituksen Oppikouluosaston alaisten  
laitosten toim innasta n y t julkaistaan, käsittää K ouluhallituksesta elokuun 2 
päivänä 1918 annetun asetuksen 2 §:n 6 kohdan m ukaisesti viisi vuotta. K erto
m uskauden alkaessa astui voim aan syyskuun 11 päivänä 1914 annetun asetuk
sen säätäm ä ja jo edellisessä kolm ivuotiskertom uksessa (vv:lta 1911— 1914) 
selostettu  lyseoiden ja keskikoulujen uusi järjestysm uoto. K ertom uskauden  
kuluessa on syyskuun 2 päivänä 1915 annetulla asetuksella silloisen K oulu
toim en Y lihallituksen laatim an suunnitelm an m ukaisesti tyttö-oppila itosten  
järjestysm uotoa oleellisesti k eh itetty  uuteen suuntaan sen perusmuodon poh
jalta, jonka se oli saanut marraskuun 17 päivänä 1885 annetun asetuksen kautta. 
M olemmat näm ä tärkeät uudistukset maan silloinen vieras ylin hallitusvalta tosin  
suuressa määrin turm eli koettam alla alistaa ne venäjänkielen käytännön ed is
täm istä  tarkoittavan ohjelm ansa palvelukseen, jossa tarkoituksessa se sisä llytti 
oppikoulujen lukusuunnitelm iin suhdattom an suuren luvun venäjänkielen- 
tunteja. M utta kertom uskauteen sisä ltyvät m yöskin tapauksista rikkaat vuo
det 1917 ja 1918, jolloin K ouluhallituksella oli tilaisuus sorrosta vapautuneen  
ja sittem m in täysin  itsenäistyneen Suomen kansalliselle hallitusvallalle osoi
tettu jen  alotteiden ta i täm än hallitusvallan  vaatim ien lausuntojen kautta  
m yötävaikuttaa oppikoululaitoksen vapautum iseen kaikista sortokauden tu o t
teista . Näm ä asioiden vaiheet, sam oinkuin m yös yksityiskouluja koskeva uusi 
lainsäädäntö sekä itse  K ouluhallituksen uudestaan muodostam inen, siten että  
sillä m. m. on käytettävänään oppikoulujen toim innan ohjausta ja valvontaa  
varten täysin  riittävät työvoim at, selostetaan täm än kertomuksen asianom ai
sissa kohdissa.

M aailmansodasta aiheutuneiden olosuhteiden vuoksi kertom uskausi ei 
yleensä ole ollut edullinen uusien oppikoulujen perustam iselle ja erittäinkään ei 
oppilasluvun lisääntym iselle. K uitenkin on oppikoulujen luku jonkun verran 
kasvanut, etupäässä sen johdosta, e ttä  elintarvepula on tehnyt; entistä  suotavam 
maksi, e ttä  m aalaisväestökeskuksissa olisi oppikoulu kotien ulottuvilla . Oppilas
määrä enim m issä vanhoissa kouluissa ei ole kasvanut; onpa se useissa väh en tyn yt
kin, etenkin lukuvuosina 1917— 1918 ja 1918— 1919. Yksityiskoulujen oppilas
määrä osoittaa kokonaisuudessaan 12.4, valtionkoulujen oppilasmäärä ainoastaan  
3.5 %:n kasvua kertom uskauden kuluessa. Seuraavassa taulukossa on oppi
laitosten ryhm ityksessä vajaaluokkaiset uudet koulut laskettu  niihin ryhm iin, 
joihin ne täysiluokkaisiksi tultuaan kuuluvat: *)

1) Tähän ei ole laskettu vieraskielisiä kouluja. 1919-vuoden tilastosta puuttuvat 
tiedot Hyvinkään silloin 2-luokkaisesta yhteiskoulusta.
7 9 8 —  22
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19 >/ä 15 19 >/., 16 19 •!, 17 19 ■/, 18 19 19

K o u l u m u o t o
Luku

Oppi
las*

määrä
Luku

Oppi
las

määrä
Luku

Oppi
las-

määrä
Luku

Oppi
las-

määrä
Luku

Oppi
las

määrä

1.

Valtionoppikmilut : 

Norm aalilyseot....................... 2 990 2 1,034 2 1,032 2 1,046 2 1,056

2. K lassillisia lyseoita ........... 4 1,007 4 1,008 4 911 4 840 4 759

3. L yseoita rinnakkaisille lu- 
kioluokkineen ................... 20 4,802 20 4,816 19 4,803 19 4,798 21 4,897

4. T yttölyseoita ....................... — — — - 1 456

5. Keskikouluja........................... 8 1,047 8 1,075 9 1,114 9 1,175 9 1,084

6. Tyttökoulujfi........................... 15 3,658 15 3,745 15 3,756 15 3,807 15 3,694

7. Jatko-opistoja ....................... 3 230 3 220 3 195 3 167 3 173

Yhteensä 52 11,734 52 11,898 52 11,811 52 11,833 55 12,119

1.

Kunnalliset ja  yksityiset 
oppi koidut.

8- ja 9- Ijiakkaisia, poika- 
yhteis- ja tyttökouluja . . 51 10,824 51 10,826 53 11,104 53 11,793 53 11,823

2. 5- ja 6- luokkaisia yhteis- 
ja tyttökouluja................... 28 2,181 28 2,420 31 2,697 31 2,584 30 2,672

3. Yliopistoon johtavia jatko- 
oppilaitoksia ....................... 15 484 16 506 16 541 17 543 20 652

4. Muita ja tk o-op isto ja ........... 1 61 1 77 1 80 1 83 1 75

Yhteensä 95 13,550 96 13,829 101 14,422 102 15,003 104 15,222

Kaikkiaan 147 26,284 148 25,727 153 .26,233 154 26,836 159 27,341

V akinaisten ja virkaatoim ittavien opettajien lukumäärä on kertom us
kauden eri vuosina ollut:

O p e t ta ja v i r k o je n
lu k u

19 16 19 '/2 16 19 7 , 17 19 '/., 18 19 7 , 19

M ie
h iä

N a i-
s iä Y h t.

M ie
h iä  J

N a i
s ia Y h t.

M ie
h i ä

N a i 
s ia Y h t.

M ie
h iä

N a i
s ia Y h t .

M ie
h i ä

N a i 
s ia Y h t.

Valtion oppikouluissa 441 198 639 429! 202 631 428 195 623 432 182 614 426 187 613

Kunnallisissa ja  yk
sityisissä oppikou
luissa ................... 343 422 765 351 417 768 337 404 741 352 408 760 333 436 769

Yhtet-nsä ! 784 620 1,404 780 619 1,399 765 599 1,364 784 590 1,374 759 623 1,382

Opettajavirkojen luku ei siis osoita kasvua kertom uskauden kuluessa. 
Sekä valtion- e ttä  yksityisissä  oppikouluissa on vakinaisten ja virkaatoim ittavien  
opettajien  ohella n. s. tuntiopettajia , joilla on m ääräys opetuksen hoitoon eri
näisissä aineissa lukuvuodeksi kerrallaan ta i jopa toistaiseksi, m utta tu n ti
opettajista , joiden luvun vuositilasto esim . yz l 8 ilm oittaa valtionkouluissa
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256:ksi ja yksityiskouluissa 538:ksi, on m onet tilastossa laskettu  useampaan 
kertaan, koska opettavat kahdessa ta i useam m assa koulussa kerrallaan, ja 
m onet työskennellen  jollain muulla alalla ta i am m attia vailla ollen käyttävät 
koulutyöhön vain m uutam ia tunteja viikossa.

Siihen nähden e ttä  K ouluhallitus kultakin kertom uskauden lukuvuodelta  
on toim ittanut tilastollisia katsauksia oppikoulujen tilaan ja toim intaan ja että  
to iselta  puolen uusien koulujen perustam inen sekä koulujen taloudessa tapahtu
neet tärkeim m ät m uutokset tu leva t täm än viisivuotiskertom uksen asianom ai
sissa kohdissa selostettaviksi, ei laajem pi oppikoulujen kehityksen tilastollinen  
valaisu tässä  liene tarpeen vaatim a.



I. Yleiskatsaus.
Konlulain-
säädäntö.

N iin kauan kuin Venäjän vanha valtiovalta sä ilytti asemansa Suom essa, 
ei mikään m uutos H allitsijan entisen valtio-oikeutem m e mukaiseen valtaan  
säätää lakia kaikissa oppikouluja koskevissa asioissa ilm an eduskunnan m yö tä 
vaikutusta voinut tulla kysym ykseen . Venäjän ensim äisen vallankum ouksen  
tapahduttua ja 1917 vuoden Väliaikaisen H allituksen se litettyä  olevansa suos
tuvainen Suomen »sisäisen» lainsäädännön täydelliseen eroittam iseen valtakun
nallisista asioista, näki silloinen Suom en Senaatti kesäkuun 15 päivänä 1917 
hyväksi käskeä K oulutoim en Ylihallituksen antaa lausunnon ja tehdä esityksen  
siitä, millä säännöksillä koululainsäädännön alalla olisi katsottava olevan sella i
nen perussäännöksen luonne ja m erkitys, e ttä  ne olisivat siirrettävät eduskunta- 
lainsäädännön piiriin. Täm än johdosta K oulutoim en Y lihallituksessa sittem m in  
laadittu lausunnonluonnos ei kuitenkaan eh tin y t tulla loppuunkäsitellyksi ja 
H allitukselle to im itetuksi, ennenkuin H allitus esitti Eduskunnalle ehdotuksensa  
maan hallitusm uodoksi. Heinäkuun 17 päivänä 1919 vahvistetussa H allitu s
muodossa m äärätään oppikouluja koskevasta lainsäädännöstä ainoastaan seu 
raavasti: *

»79 §. Valtion kustannuksella ylläpidetään taikka tarvittaessa avustetaan  
oppilaitoksia ylem pää y le issiv istystä  ja ylem pää kansanopetusta varten. V al
tion oppilaitosten järjestysm uodon perusteet säädetään lailla.

»82 §. Oikeudesta perustaa yksityiskouluja ja muita yksityisiä  kasvatus
laitoksia sekä niissä järjestää opetus säädetään lailla.

K otiopetus ei ole viranom aisten valvonnan alainen».
Jo ennen uuden hallitusm uodon säätäm istä oli Suomen H allitus om aksu

nut ja käytäntöön ottanut äskenm ainitun koululainsäädäntöä koskevan perus
ohjeen. 1917-vuoden toisille valtiopäiville Senaatti nim ittäin antoi esityksen  
laiksi yksity isten  koulujen ja kasvatuslaitosten perustam isesta ja ylläpitäm isestä  
sekä samalla lähetti Eduskunnan tiedoksi luonnoksen asetukseksi Suomen  
yksityiskouluista. Sittenkuin Eduskunta 10. 8 . 18 oli ilm oittanut ei ehtineensä  

hoppuun käsitellä m ainittua esitystä , Senaatti 5. 10. 18 kehoitti K ouluhallitusta  
antam aan lausunnon, olisiko ja m itä m uutoksia puheenaoleviin lakiin ja a setu s
ehdotukseen teh tävä . K ouluhallitus täm än jälkeen to im itti V altioneuvostolle
14. 11. 18 lausunnon lakiehdotuksesta, joka koski yksityiskoulujen valtio- 
apua, ja 18. 11 . 18 lausunnon lakiehdotuksesta, joka koski yksityiskoulujen ja 
kasvatuslaitosten perustam ista. Eduskunnan se  uraa vana istuntokautena k ä
sitelty inä ja valtionhoitajan vahvistam ina näm ä lait julkaistiin m aaliskuun  
5 päivänä 1919. Saman kuun 18 päivänä V altioneuvosto julkaisi jälkim äisen  
lain pohjalle rakentuvan yksityiskohtaisen  asetuksen yksityiskouluista.

Oppikouluja koskevien varhaisem pien vielä voim assaolevien lakisäännös- 
ten  uusiminen sillä tavoin , e ttä  oppilaitosten järjestysm uotoa m ääräävät sään
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nökset koottaisiin varsinaiseksi laiksi muiden säännösten jäädessä hallinnollisten  
asetusten varaan, on vielä jäänyt tu levan  ajan tehtäväksi.

K orkeinta hallinnollista lainsäädäntövaltaa oppikouluja koskevissa asioissa  
on monarkkian lakattua lyhyen  aikaa v. 1917 k äyttän yt Venäjän silloinen V äli
aikainen H allitus, joka Suom en Senaatin esityksestä  asetuksella 18. 8 . 17 p a
lautti Senaatille 8 . 8 . 72 annetun K oulujärjestyksen 5 §:n viim eisen kappaleen  
m ukaisen vallan, yksissä neuvoin maan Kenraalikuvernöörin kanssa, valm istaa  
ja vahvistaa opetusohjelm at sekä antaa tarkem m at m ääräykset päätössuoritus- 
ten järjestäm isestä sam ana päivänä antam allaan toisella asetuksella Väliaikai
nen H allitus palautti lukukausim aksut aikaisem m in voim assa olleeseen m ää
räänsä ja poisti vapaaoppilaspaikkojen lukua rajoittavan 12. 7. 95 annetun  
m ääräyksen. Marraskuun 1 päivänä 1917 Suomen Senaatti kuitenkin, V äli
aikaisen H allituksen tosiasiallisesti lakattua, k äytti koululainsäädännössäkin  
korkeinta valtaa, m uuttam alla 23. 8 . 83 annetun K eis. A setuksen X  luvun b. 
kohdassa y. m. sääd etyt opettajain  ylituntipalkkioiden m aksuperusteet. S ittem 
min, Suom en itsenäisyyden  järjestyttyä , on hallinnollinen lainsäädäntö koulu
asioissa tapahtunut edelläm ainitun uuden H allitusm uodon vahvistam an perus
ohjeen m ukaisesti. .

K oulutoim en Y lihallituksen järjestysm uodossa ei v v . 1914— 1917 tap ah 
tunut m itään m uutosta, ei m yöskään sen virkam iehistöä tänä aikana lisä tty  
eikä palkkauksia m uutettu . K ysym ys Y lihallituksen m uuttam isesta virastoksi, 
jossa ylitirehtöörillä yksin  olisi päätösvalta  ja jossa asiat käsiteltäisiin  kahden  
osaston, alkeiskoulu- ja kansakouluosaston erikoisissa täysi-istunnoissa tai 
osastoistunnoissa, pysyi, huolim atta siitä  e ttä  Ylihallitus Senaatin vaatim uksen  
m ukaisesti jo 5. 1. 12 oli antanut siihen suuntaan käyvän edellisessä kolm ivuotis- 
kertom uksessa selostetun täydellisen  ehdotuksensa, ratkaisem attom ana, kunnes 
venäläisen hallitussuunnan lakkaam inen saatto i sen lopullisesti raukeam aan.

K oulutoim en Ylihallituksen oppikoulualalle kuuluvan virkam iehistön k es
kuudessa puheenaolevana aikana tapahtuneista m uutoksista m ainittakoon:

Y litirehtööri, todellinen valtioneuvos vapaaherra Y . K . Yrjö-K oskinen  
nautti sairauden tähden virkavapautta 3. 6 . 16:sta 1. 9. 16:een. Vapaaherra 
Yrjö-K oskisen kuoltua 12 . 1 . 17 ilm oitti ylitirehtöörinapulainen K . A. Franssila
21 . 1 . 17 Senaatin määränneen hänet to ista iseksi hoitam aan ylitirehtöörin teh tä 
viä, kansakoulujen ylitarkastajan A. J . Tarjanteen samalla aikaa hoitam aan yli- 
tirehtöörinapulaisen ja kansakoulujentarkastajan 0 . R auham aan hoitam aan  
ylitarkastaja Tarjanteen virkatehtäviä. .

Y litirehtöörin virkaa väliaikaisesti hoitam aan määräsi Senaatti sittem m in,
30. 5. 17, kasvatusopin ylim ääräisen professorin August M ikael Soinisen. K esä 
kuun 21 päivänä 1917 professori Soininen vakinaisesti n im itettiin  K oulutoim en  
Y lihallituksen ylitirehtööriksi.

Y lihallituksen m atem aattisten  aineiden ylitarkastajalle fil. toh t. Lars 
Theodor N evanlinnalle m yönnettiin  7. 10 . 14 pyynnöstään ero virasta ynnä 7 000 
markan vuotuinen elinkautiseläke. Samalla Senaatti määräsi puheenaolevaa  
virkaa väliaikaisesti hoitam aan Sortavalan lyseon m atem atiikan, fysiikan ja 
kem ian vanh. lehtorin Frans H enrik K oskisen. 17. 5. 15 Senaatti n im itti

Koulu
hallitu s vv. 
1 9 1 4 -1 9 1 8 .



ja määräsi lehtori K oskisen vakinaiseksi sam aan ylitarkasta jän virkaan. Y li
tarkastaja Koskisen sairastaessa hoiti Senaatin m ääräyksestä hänen virkaansa
15. 7. 17— 1. 9. 17 ja 1 5 .7 .1 8 —-3 1 .8 .1 8  Suom al. N orm aalilys. vanh. leh tori*  
P. A. Heinricius.

Y lihallituksen vanhem m an venäjän kielentarkastajan valtioneuvos A lexan
der Jefremowin kuoltua 8 . 7. 15 n im itti ja määräsi Senaatti 26. 10 . 15 tähän  
virkaan Sen. vanh. ylikielenkääntäjänapulaisen hovineuvos Juho K oivistoisen.

Y lihallituksen historiallisten aineitten ylitarkastajalle A. H . Virkkuselle 
1. 2. 15— 30. 5. 15 kirjallisten töiden  vuoksi sekä sam alle 13. 4. 17—31. 7. 17 
kansanedustajatoim en vuoksi m yönnetyn virkavapauden aikana hoiti hänen  
virkaansa Senaatin m ääräyksestä K uopion Lyseon rehtori, fil. toh t. K . O. G. 
H annikainen. Y litarkastaja Virkkusen 1. 9 .17—-31.10 .17  yksity isasia in  ja 1 .1 1 .1 7  
— 31. 5. 18 sekä 15. 7. 18— 31. 8 .18  kansanedustajatoim en vuoksi nauttim an virka
vapauden aikana oli hänen viransijaisenansa R uotsal. Norm aalilyseon Y liop et
taja  fil. toh t. Ahti K onrad Ottelin.

K ouluhallituksen oppikouluasiain sihteerin Ivar Groundstroemin nim itti 
Senaatti 30. 7. 18 esittelijäsihteeriksi K irkollis- ja O petustoim ituskuntaan. 
M ainittua sihteerin eli sittem m in Oppikouluosaston lainoppineen K ouluneuvok
sen virkaa hoiti väliaikaisena, 1 .8 . 18— 31. 12 . 18 Senaatin antam ien määräysten  
nojalla Sen. ylim . kopisti hovioik. ausk. L yyli Jyrhäm ä.

Lukuvuosiksi 1914— 1915, 1915— 1916, 1916— 1917 sekä 1917— 1918 S e
naatti kunakin vuonna eri päätöksellä suostuen Y lihallituksen esitykseen oikeutti 
Ylihallituksen kutsum aan apulaisylitarkastajiksi vanh. lehtorit E m il Johannes 
B uddén’in ja Urban Solmu Nyström in oppikoulujen tarkastam ista varten y lei
sesti sekä ensinm ainitun erikoisesti luonnonhistorian ja m aantieteen ja jälkim äisen  
uusien kielten opetukseen nähden. Samoina lukuvuosina Senaatti sam anlaisilla  
päätöksillä m yös o ikeutti Y lihallituksen apulaistarkastajaksi voim istelun ja ter
ve ysopin opetukseen nähden kutsum aan Suom al. Norm aalilyseon lehtorin  
Ivar W ilskm anin. Näiden tarkastajain palkkausta varten otettiin  Valtion asian
om aisiin vuosirahasääntöihin edellisiä varten yhteensä 9,000 :n ja viim em ainittua  
varten 4,500 markan suuruinen määräraha, jotapaitsi heidän tu li saada korvausta  
virkam atkoista m atkustussäännön mukaan.

Tilapäisinä lisäjäseninä ottam aan osaa m äärättyjen kysym ysten  tarkasta
miseen Ylihallituksessa kutsui Senaatti v. 1917 kahdessa tilaisuudessa Y lihalli
tuksen esityksen mukaan henkilöitä Y lihallituksen alaisista laitoksista, nim ittäin
16. 4. 17 käsittelem ään k ysym ystä  venäjänkielen asem an m uuttam isesta oppi
kouluissa: apulaisylitarkastajat E. J. Buddénin ja U . S. N yström in, apulais
tarkastaja I. W ilskm anin, Norm aalilyseoiden rehtorit V. T. R osenqvistin  ja 
P . Virkkusen sekä yhteiskoulunjohtajan O. M antereen ynnä, mikäli asia koski 
tyttök ou lu ja , johtajattaret H edvig Estlanderin ja H anna Aspin, ja 18. 4. 17 
käsittelem ään k ysym ystä  Y lihallituksen uudestaan m uodostam isesta: profes
sori M ikael Soinisen, rehtori V. T. R osenqvistin , Suomal. Norm aalilyseon y li
opettajan fil. toh t. K . E. K ivirikon ja kansakoulunopettaja R iku Penttisen , 
Viipurista.

S ittenkuin venäjänkielen opetus, edem pänä m ainittavalla  tavalla  o li sy y s 
lukukauden alusta v . 1917 asetettu  m uutettuun asem aan, Senaatti 13. 12 . 17
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Y lihallituksen 6 . 11 . 17 tekem ästä esityksestä  antam allansa asetuksella lakkautti 
8 . 8. OJ annetulla asetuksella perustetut kaksi venäjänkielen opetuksen nuorem 
m an tarkastajan virkaa, 1 . 1 . 18rsta hikien, sekä määräsi, e ttä  virkojen haltijat, 
kanslianeuvos A. Thillot ja teol. kand. V. K rochin, sam asta päivästä alkaen  
olivat asetettavat lakkautuspalkalle. Ensinm ainitun viransijaisena oli räm e  
kertom uskaudelta alkaen jatkuvasti 8. 8 . 15:een saakka toim inut Savonlinnan  
lyseon vanh. lehtori I. A. W . Sevon, m utta täm än viim em ain. päivänä kuol
tua oli tarkastaja Thillot itse hoitanut virkaansa.

Ylihallituksen alkeiskouluosaston virasta eronnut kamreeri K . E . W egelius, 
joka 1. 5. 14— 31. 5. 15 vielä väliaikaisena hoiti entistä  virkaansa, jätti täm än toi 
mensa lopullisesti viim em ainittuna päivänä, jonka jälkeen siihen tu li Senaatin  
2 5 .5 .1 5  nim ittäm ä uusi vakinainen viranhaltija, Y lihallituksen siihenastinen  
apu kamreeri Heikki Vilho Lehtoniem i. Töiden lisääntym isen vuoksi m yönnet
tiin  12 . 12 . 18 vuodeksi 1919 600 mk:n kuukautinen määräraha apulaisen palk
kaam iseksi kam reerinkonttoriin.

O ppikouluosaston kanslistille rouva Hildur Grounstdroemille Ylihallitus 
2 6 .4 . 18 pyynnöstä  m yönsi eron virasta ja 11. 5. 18 n im itti sam aan virkaan  
2 :sta hakijasta neiti H ym ni Augusta N yyssösen , joka kuitenkin jo 1 .7 .1 8  
nim itettiin  toiseen virkaan.

6 . 5. 18 antam allaan asetuksella Senaatti m uutti Suomen K oulutoim en  
Ylihallituksen virastonim en, m ääräten e ttä  sen nim ityksenä v a st’edes oli oleva  

- »Kouluhallitus», sekä vahvisti sille uuden virkasinetin.
31. 8 . 18 päivätyllä  kirjelmällä K irkollis- ja O petustoim ituskunta Senaatin  

päätöksen m ukaisesti käski K ou lvi hallit ukse n käytännössä olevista leim oista  
poistaa Venäjän valtakunnan vaakunan ja kehoitti K ouluhallitusta tekem ään  
ehdotuksen uudeksi virkasi netiksi. ~

Ylem pänä m ainitulla Senaatin 1 8 .5 .1 8  päivätyllä  kirjeellä K oulutoim en  
Y lihallitusta kehotettiin  lisäjäsenineen mahdollisim m an pian laatim aan ehdo
tus n iistä m uutoksista, joita Ylihallitus p iti tarpeellisina kokoonpanossaan, 
sä ilyttäen  sen luonteen kollegialisena virastona, sekä ohje- ja palkkaussäännös- 
sään. sekä m yöskin, vaihtoehtoisesti, antam aan lausunnon Y lihallituksen jaka
m isesta kahteen hallitukseen tai olennaisesti itsenäiseen hallitusosastoon, toinen  
oppikouluasioita, toinen kansanopetusta ja aistivialliskouluja koskevia asioita  
varten, jotka hallitukset kuitenkin yhteisissä istunnoissa käsittelisivät m aini
tuille aloille yhteisiä asioita ja tuli Ylihallituksen samalla antaa laiisunto op etta 
jain edustuksen järjestäm isestä Y lihallitukseen joko pysyvästi ta i siten että  
ajoittain , tarpeen vaatiessa, opettajain edustajia neuvottelukuntana k u tsut
ta isiin  Y lihallitukseen.

K esäkuukausina 1917 pidettyjen neuvottelujen jälkeen Ylihallitus lisä
jäsenineen antoi kysym yksenä olevan lausunnon siihen liitettyine ohjesääntö
jä palkkaussääntöehdotuksineen päivättynä 17. 9. 17. —  Lausunnossa Y lihalli
tus lisäjäsenineen ilm oittaa olleensa yksim ielinen siitä, e ttä  Senaatin kirjelmässä 
vaihtoehtoisena m ainittu Y lihallituksen jakam inen kahteen eri hallitukseen oli 
hylättävä , koska oppikouluille ja kansanopetukselle yhteisten  ta i yhdenm ukaista  
järjestelyä vaativien  asiain käsittely  k vimmankin erikoisalan edustajain yh teis

Kouluhalli
tuksen  uud es
taan  m uodos

tam inen.
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työllä  joka tapauksessa oli suotava. T oiselta puolen oli oltu yksim ielisiä m yös  
siitä, e ttä  uudestaan m uodostetussa K ouluhallituksessa puheenaolevien kahden  
osaston tu li olla to isistaan enem m än erotettuja kuin entisessä Y lihallituksessa, 
jossa paljon jäsenten aikaa oli tarpeettom asti kulutettu  käsittelem ällä asioita  
monimiehisissä kollegioissa, joissa toinen puoli asioista oli ollut enem m än ta i 
vähem m än vieras toiselle puolelle kollegion jäseniä. E rim ielisyyttä oli Y li
hallituksessa ilm ennyt tähän kysym ykseen nähden pääasiallisesti siitä, olisiko  
molempain hallitusosastojen johto oleva yhteinen vai olisiko kum m allekin osas
tolle asetettava om a, täysin  itsenäisesti toim iva päällikkö. Enem m istö, h yväk 
syen ensinm ainitun vaihtoehdon, perusteli lausunnossa kantaansa periaatteelli
silla ja käytännöllisillä syillä  sekä ulkom aiden esimerkeillä. Asioiden k ä sitte 
lyn yksinkertaistuttam isessa tahtoi Ylihallitus yksim ielisesti mennä vieläkin  
pitem m älle kuin oppikoulu- ja kansanopetusasiain erottam iseen toisistaan. Y li
hallitus ehdotti sentähden, e ttä  pienet juoksevat asiat erittäinkin opetuksen  
alalla voitaisiin  käsitellä n. s. jaostoissa, joiden tehtävä  niinm uodoin rajoite
tussa toim ipiirissään ei o lisi ainoastaan asioiden valm istelua, vaan m yös niiden  
ratkaisua. Sam alla kuuluisi jaostoille tietenkin  m yös osasto-asioiden valm istelu . 
Erikoisena jaostona olisi kum m ankin osaston yhteinen kamreerikonttori, om ine 
päätösvaltoineen m äärätyissä asioissa. —• Toiseen kysym ykseen nähden, m issä  
Ylihallitukselle oli oso itettu  vaihtoehtoiset m ahdollisuudet, nim ittäin opetta
jain edustukseen nähden, Y lihallitus lisäjäsenineen ei tu llu t yksim ieliseen tu lo k 
seen. E nem m istö asettu i jyrkästi sitä  ajatusta vastaan, e ttä  K ouluhallituksessa  
päätösvaltaisina jäseninä to im isi joku määrä opettajain edustajia ja perustellen  
kantaansa m ietinnössä enem m istö sisä lly tti ohjesääntöehdotukseen ne säännök
set opettajaneuvostoista, jotka sittem m in tu livat asetuksella vahvistetu iksi.

K ouluhallituksen virkam iehistönä oppikouluosastolla oli Y lihallituksen  
ehdotuksen mukaan oleva, paitsi ylitirehtööriä, kuusi kouluneuvosta ynnä la in
oppinut asessori, venäjänkielen ylitarkastaja —  täm ä kuitenkin ilm an puhe
ja äänivaltaa muissa kuin om aa alaansa koskevissa kysym yksissä —  yksi reistraat- 
tori ja yksi notaari sekä —■ yhteisinä kansanopetusosaston kanssa -— yksi m ies- 
ja yksi naispuolinen voim istelun ja terveydenhoidon ylitarkastaja, yksi piirus
tuksen ja käsitöiden m iespuolinen ja yksi naispuolinen ylitarkastaja sekä yksi 
laulunopetuksen ylitarkastaja, puhe- ja äänivaltaan nähden samoin ehdoin kuin  
venäjänkielen ylitarkastaja. Kam reerikonttorin m uodostaisi yksi ylikam reeri, 
yksi kamreeri ja kaksi apukam reeria.

K ouluhallituksen palkkaussääntöehdotuksen Ylihallitus laati sen näkö
kohdan mukaan, e ttä  palkat palkkioineen olisivat kohttuulliset rahan pari
arvonkin ja norm aalisen hintatason palauttam ista edellyttäen.

Ensim äisessä m ietintöön liittyvässä  eriävässä lausunnossa hrat A. H . 
Virkkunen, V. T. R osenqvist, E . J. Tammio ja Ivar Groundstroem ehdottivat :
1) e ttä  oppi- ja kansakouluosastolla olisi oleva kum m allakin eri päällikkönsä, 
kuitenkin niin e ttä  kum paakin koulum uotoa koskevat asiat käsiteltäisiin y h te is
istunnoissa vanhem m an päällikön johtaessa puhetta; 2) e ttä  sam alla kuin  
opettajain edustus kansanopetusosastolla tu lisi enem m istön ehdotuksen m ukai
seksi, oppikoulujen (valtion- ja yk sity isten ) opettajat oikeutettaisiin  valitsem aan  
kolme edustajaa K ouluhallitukseen, kolm eksi vuodeksi kerrallaan, ottam aan
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päätösvaltaisina jäseninä osaa kaikkien asioiden käsittelyyn . —  Toisessa vasta 
lauseessa hra J. K oivistoinen puolsi venäjänkielen tarkastajan säilyttäm istä  
virkaoikeuksiin ja velvollisuuksiin  nähden yhdenveroisessa asem assa muiden 
oppiaineiden edustajain kanssa. —■ K olm annessa vastalauseessa hra O. R auha
maa ehdotti, e ttä  oppikouluosaston kuudennen kouluneuvoksen tu lisi edustaa  
erikoisesti fysiikan ja kem ian opetusta eikä, kuten enem m istö oli ehdottanut, 

'olla asetettu  m itään erikoisalaa huom ioon ottam atta . —  N eljännessä vasta 
lauseessa hrat K . Kerkkonen, A. H aapanen ja K . E. K ivirikko puolsivat samaa 
ajatusta, e ttä  kuudennellakin oppikouluosaston kouluneuvoksella tu lisi olla 
erikoisalansa, m utta tah to ivat, e ttä  täk si m äärättäisiin uskonto ja siveysoppi. 
Viim eisessä vastalauseessa hra H . K oskinen tah to i ehdottaa puheenaolevien  
kouluneuvoksien luvun seitsem äksi, joista yksi edustaisi fysiikkaa ja kem iaa.

Sittenkuin ehdotuksen käsittelyä Senaatissa o livat v iivyttäneet 1918 vu o
den alkupuoliskon tapaukset, ilm esty i A setus K ouluhallituksesta asianm ukai
sessa järjestyksessä vahvistettuna elokuun 2 päivänä 1918. K ouluhallituksen  
rakenteeseen nähden täm ä asetus nojautuu ylläm ainittuun Ylihallituksen  
enem m istön ehdotukseen, poiketen siitä  oleellisesti vain siinä, e ttä  K ansan
opetus- ja Oppikouluosastojen ohella on lastensuojelusalaan kuuluvaa opetus- 
ja kasvatustointa sekä a istiv ia llisten  opetusta varten, on luotu erikoinen kolmas 
osasto. O sastot k äsittelevät yhteisesti: 1) asioita, jotka välittöm ästi koskevat 
kaikkia kolm ea toim ialaa tai kahta niistä; 2 ) asioita, jotka kuuluen lähinnä 
jonkun osaston toim ialaan kuitenkin välillisesti jossain tärkeässä kohdassa va i
kuttavat toisen ta i to isten  työhön; 3) asioita, joissa periaatteellinen yhden
m ukaisuus katsotaan suotavaksi. M itkä asiat ovat käsiteltävät osastojen täysi- 
istunnoissa määritellään asetuksen 7 §:ssä. M uut, vähem m än tärkeät asiat vo i
daan käsitellä ja päättää jaostoissa, joihin osastot vo ivat »tarpeen mukaan» 
jakaantua (8 §). K un K ouluhallituksen O ppikouluosaston työvoim at kuitenkin  
uuden asetuksen kautta ovat tu n tu vasti lisääntyneet, ei jaostotyötä  oppikoulu
osastolla ole otettu  käytäntöön , vaan on ty y d y tty  asiain valm istelua varten  
jäsenten keskuudessa asettam aan tilapäisiä kom iteoja. 14. 9. 18 hyväksyttiin  
K ouluhallituksen yhteisistunnossa työjärjestys, jonka mukaan osastojen yh tei
siä asioita on käsiteltävä. Oppikouluosasto vah visti itselleen 23. 9. 18 erikoisen  
työjärjestyksen. Missä määrin osastojen yhteisistuntoihin  kuuluvia asioita on 
esiin tyn yt, on liian varhaista ottaa se lostettavaksi tässä viisivuotiskertom uksessa, 
joka ainoastaan vähäiseltä osalta koskee uuden K ouluhallituksen toim inta
kautta. —  Asetus K ouluhallituksen uudestaan järjestäm isestä poikkeaa puheena 
olleesta ehdotuksesta edelleen siinä, e ttä  kullakin osastolla on vakinainen osasto
päällikkönsä. (17 ja 18 §§). Tätä virkaa täytettäessä  K ouluhallitus ainoastaan  
to im ittaa V altioneuvostoon virkahakem ukset liittäen niihin oman lausuntonsa, 
kun sitävastoin  muiden kouluneuvoksien, tarkastajien, ylikamreerin ja aktuaa
rin virkoja täytettäessä  K ouluhallituksen on teh tävä  varsinainen ehdollepano. 
Muut K ouluhallituksen virat K ouluhallitus itse täyttää . Tarpeelliset kanslia
na laskuapulaiset, puhtaaksikirjoittajat ja palveluskunnan ottaa ylijohtaja (23 §). 
O ppikouluosaston jäseniä ovat asetuksen m ukaan, paitsi ylijohtajaa, osaston- 
päällikkö ynnä seitsem än kouluneuvosta, viisi näistä edustaen seuraavia opetus
aloja: 1) historiallisia aineita, 2 ) m olem pia kotim aisia ynnä klassillisia kieliä,
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3) muita vieraita kieliä, 4) m atem atiikkaa, fysiikkaa ja kem iaa, 5) eläin- ja k asv i
tiedettä  ja m aantiedettä, kaksi oppikoulun työalaa yleensä ja yksi on la in 
oppinut kouluneuvos (9 §), joka osaston täysi-istunnossa toim ii sihteerinä (18 §.) 
Voim istelun, laulun, piirustuksen ja käsitöiden tarkastajiin nähden asetus on 
täydellisesti ylem pänä m ainitun ehdotuksen m ukainen (12 §) sam oin aktuaariin  
ja kamreerikonttoriin nähden.

O pettajaneuvostoista säätävät asetuksen §§ 30— 35, jotapaitsi K ouluhalli
tus 24. 10. 18 julkaisem allaan kiertokirjeellä on, asetuksen 34 §:n nojalla, m äärän
n y t oppikoulujen opettajaneuvoston vaaleissa k äytettävän  suhteellisen vaali
tavan  lähem m ät ohjeet. .

Asetukseen liittyvän  K ouluhallituksen palkkaussäännön mukaan ovat 
palkat osittain  jossain määrin runsaam m at kuin Ylihallituksen ehdotuksessa, 
tehden ylijohtajan palkka palkkioineen 18,000 (9,000 -f- 9,000), osastopäällikkö
jen 15,000 (8,000 +  7,000) m uiden kouluneuvoksien 13,000 (7,000 +  6,000), 
ylikamreerin ja tarkastajien 11,000 (6,000 +  5,000), aktuaarin 10,000 (6,000 -f- 
4,000), kamreerin 8,000 (5,000 3,000), apukamreerin 7,000 (4,000 -f- 3,000),
kirjanpitäjän 6,000 (3,000 -f- 3,000), kirjaajien ja notaarien 5,000 (3,000 +  2,000), 
kanslistien ja kirjanpitäjän apulaisen 4,000 (2,500 +  1,500). Y lim ääräisten virka
m iesten ja virkailijain palkkaukseen, sam oinkuin K ouluhallituksen muihin m e
noihin tarpeelliset määrärahat vahvistetaan  vuotuisesti. Vakinaiset virkam iehet, 
lukuunottam atta ylijohtajaa, ovat o ikeutetut 5, 10 ja 15 vuoden nuhteettom asta  
palveluksesta saam aan kullakin kertaa 500 markan suuruisen vuotuisen lisä 
palkkion sekä virkaan tullessaan, jos heidän uuden virkansa palkkaus ei nouse 
sam aan määrään kuin entisen viran kokonaispalkkaus, säilyttäm ään henkilö
kohtaisena palkkionlisäyksenä puheenaolevan erotuksen, kunnes palkkaus 
uudesta virasta nousee viim eksi m ainittuun määrään.

14. 2. 19 Kirkoll. ja Opet. m inisteriö ilm oitti saaneensa Valtioneuvostolta  
tehtäväkseen ryhtyä valm istaviin  toim enpiteisiin  ruotsinkielisen jaoston perus
tam iseksi K ouluhallitukseen, jonka jaoston teh täviin  kuuluisi valm istavasti k ä
sitellä maan ruotsinkielisiä kouluja koskevia sekä lopullisesti ratkaista eräitä 
sanotunlaisia asioita, sekä vaati asiasta K ouluhallituksen lausuntoa ja ehdotusta . 
Täm ä k ysym ys ei eh tinyt tu lla  kertom uskauden kuluessa loppuun käsitellyksi.

Senaatin asettam an kom itean kehotuksesta oli K oulutoim en Ylihallitus 
jo alkupuolella vuotta  1917 ryh tyn yt laatim aan ehdotusta siitä , m itkä siihen  
saakka Senaatin ratkaistaviin kuuluvat asiat voitaisiin  siirtää Y lihallituksen  
ratkaistaviksi. Tämä ehdotus lähetettiin  Senaattiin  13. 6 . 17 päivätyllä  kirjel
mällä, ja oh sen tuloksena 26. 1 1 .1 8  annettu  asetus. A setuksen mukaan kuulu
vat K ouluhallituksen lopullisesti ratkaistaviin  asioihin m. m.:

1 . asetuksenm ukaisen lisäpalkkion tai palkankorotuksen m yöntäm inen  
K ouluhallituksen ja sen alaisille virkam iehille, paitsi kouluneuvoksille ja y li
kamreerille, kun sem m oisten lisäysten  oikeudenm ukaisuudesta ei ole m itään  
epäilystä; 2. korvaukset sam ojen virkam iesten virkam atkoista; 3. vuosiraha- 
sääntöön otettujen  m atka- ja opintoapurahojen m yöntäm inen säädettyjen  perus
teiden mukaan; 4. korkeintaan 3,000 markan suuruisten sum m ien m yöntäm inen  
vuosirahasäännössä olevasta koulujen kalustom äärärahasta; 5. kouluhuoneisto-
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jen vuokraam ista varten osoitettujen  määrärahojen käyttäm inen; 6 . rahakorvauk
sen m yöntäm inen asetuksenm ukaisista luontaiseduista, joita virkam iehelle ei 
voida tarjota;

7. luvan m yöntäm inen väliaik. rinnakkaisosastojen perustam iseen valtion  
oppilaitoksiin Senaatin vahvistam ien yleisten perusteiden mukaan ja tarkoitusta  
varten osoitettuja  määrärahoja sivuuttam atta; 8. syysk . 16 p:nä 1913 annetun  
asetuksen m ukaisten palkkioiden määrääminen ansiokkaille opettajille meno- 
sääntöön otetusta  määrärahasta; 9. yksityisoppilaitosten  lukusuunnitelm ien ja 
ohjesääntöjen sekä niihin teh tyjen  m uutosten hyväksym inen.

K uitenkin On sam an asetuksen (2 §) mukaan K ouluhallituksen vallassa, jos 
joku ylem p. m ainituista asioista on periaatteellista laatua ta i m uutoin laaja
kantoinen, siirtää se K irkollis- ta i Opetusm inisteriöön, joka asianlaadun mukaan  
joko itse ratkaisee sen ta i ilm oittaa sen Valtioneuvoston käsiteltäväksi.

Asetuksen perusteella K ouluhallituksen käytettävinä olevien m ääräraho
jen bilanssista K ouluhallituksen tulee vuosineljänneksittäin tehdä ilm oitus 
K irkollis- ja O petusm inisteriölle (3 §).

Marraskuun 27 päivänä 1918 K ouluhallituksen ylijohtaja M. Soininen n i
m itettiin  K irkollis- ja Opetusasiain m inisteriksi ja p ysy i tässä asem assa kertom us
kauden loppuun saakka. 21 . 12 . 18 K ouluhallitus kaikkien osastojensa y h te is
istunnossa tek i esityksen , e ttä  ylijohtajan ministerinä ollessa hänen virkatehtä
viänsä hoitaisivat osastopäälliköt kukin osastollaan. Valtioneuvosto katsoen  
täm m öisen järjestelyn soveltuvan  vain ylijohtajan ollessa virantoim ituksesta  
estettyn ä  lyhyem m än aikaa, määräsi 14. 1 . 19 Oppikouluosaston osastopäällikön  
E . J . Tammion to istaiseksi toim im aan K ouluhallituksen ylijohtajana sekä m ää
räsi 30. 1 .1 9  hänelle jouluk. 1 p:stä 1918 lukien 500 mk:n suuruisen kuukautisen  
lisäpalkkion puh. olevasta  to im esta .

K ouluhallituksen uudestaan m uodostam isesta 2 . 8 . 18 annetun asetuksen  
40 §:n nojalla Senaatti 5. 8 . 18 n im itti ja määräsi syyskuun 1 p:stä Oppikoulu
osaston kouluneuvokseksi ja sam alla osastopäälliköksi ylitarkastajan fil. toht. 
Erik Johan Tam m ion sekä asetti lakkautuspalkalle venäjänkielen opetuksen  
vanh. tarkastajan hovineuvos Johannes K oivistoisen.

Saman §:n nojalla Senaatti 1 3 .8 . 18 nim itti ylitarkastajat fil. t:ri Artturi 
H eikki Virkkusen ja fil. m aist. Frans Henrik K oskisen Oppikouluosaston koulu
neuvoksiksi, edellisen edustam aan historiallisia tieteitä , jälkim äisen m atem a
tiikkaa, fysiikkaa ja kem iaa, R uotsal. Norm aalilyseon yliopettajan ja rehtorin  
teol. toh t. V ilhelm  Theodor R osenqvistin  ja yhteiskoulunjohtajan fil. toh t. 
Oskari M antereen kouluneuvoksiksi edustam aan oppikoulun työalaa yleensä  
sekä R uotsal. N orm aalilys. yliop. fil. toh t. R alf Eino Saxénin kouluneuvokseksi 
edustam aan m olem pia kotim aisia sekä klassillisia kieliä, Suomal. N orm aalilys. 
voim istelun ja terveysopin  nuor. lehtorin Ivar W ilskm anin voim istelun ja ter
veydenhoidon tarkastajaksi K ouluhallitukseen sekä ylikamreeriksi Ernst Bernh. 
Allan Virtasen, m inkä ohessa aktuaari Carl Oskar Roosille vakuutettiin  K ouluh. 
uuden palkkaussäännön m ukaiset paklkaedut sekä kouluneuvoksille Rosen- 
qvistille ja Saxénille heidän määrävuosien palveluksesta edellisissä viroissaan  
ansaitsem ansa lisäpalkkiot. Vaadittuaan erinäisistä m uista viroista vielä K oulu
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hallituksen lausuntoa nim itti Senaatti 16. 8 . 18 Viipurin Suom al. Lyseon vanh. 
lehtorin fil. toh t. Urban Solmu N yström in ja Savonlinnan Lyseon vanh. lehtorin  
Em il Johannes Buddénin kouluneuvoksiksi, edellisen edustam aan nykyajan  
vieraita kieliä, jälkim äisen eläin-, kasvi- ja m aantiedettä.

17. 12. 18 V altioneuvosto n im itti ja m ääräsi K :hallituksen oppik. osaston  
lainoppineeksi kouluneuvokseksi Savoni, tuom iokapitulin  sihteerin varatuom . 
Juho Ilmari Saloheimon, jonka K :hallitus 14. 11 . 18 tekem ässään ehdollepanossa  
oli asettanut 2 :selle sijalle puoltolausein.

Voim istelun ja terveysopin  naistar kasta jän virkaan K :hallitus yh te is
istunnossa 16. 11. 18 asetti kahdesta hakijasta l:selle  sijalle opettajatar Anni 
Sofia Collanin ja 2 .selle sem inaarinopettajatar F anny Stenrothin. N:ti Collan 
nim itettiin  8 . 1 . 19.

Laulunopetuksen tarkastajan virkaan K :hallitus sam assa yhteisistunnossa  
asetti l:selle sijalle sem inaarinleht. A ksel Olof Törnuddin ja 2 :selle fil. m aist. 
A. T. W . M aasalon. Lehtori Törnudd n im itettiin  8 . 1 . 19.

P iirustuksen ja käsitöiden miestar kasta jän virkaan K :hallitus samalla 
es itti n im itettäväksi seminaarin lehtorin arkkitehti Toivo August Salervon sekä  
sam ojen aineiden naistarkastajanvirkaan sem inaarinopettajatar Lilli Törnuddin. 
V altioneuvosto n im itti nämä henkilöt 17. 12. 18 sam alla vakuuttaen tarkastaja  
Salervolle 2,000 markan suuruisen henkilökohtaisen lisäpalkkion.

Oppikouluosaston vakinaisiksi virkam iehiksi n im itti K ouluhallitus istu n 
nossa 28. 8 . 18 en tiset Krhallituksen virkam iehet kamreeri H eikki Vilho Lehto
niem en kamreeriksi, W aldemar Jonas Peltosen ja Väinö Vilho Björkm anin apu- 
kam reereiksi, M atti Aholan kirjanpitäjäksi ja Lydia Leontine Reuterin kirjaa
jaksi. 5. 9. 18 m äärättiin ent. kanslisti H ym m i N yyssönen  hoitam aan notaarin  
virkaa, kunnes virka oli tu leva vakinaisesti tä y te ty k si. 1. 10. 18 Oppikoulu
osasto n im itti tähän virkaan vakinaisesti senaatin ylim . kopistin Varma Ihan- 
nelm a Takasen. K irjanpitäjän apulaiseksi nim itti K :hallitus 30. 9. 18 Anna 
M argareetta Aholan.

K ouluneuvos A. H . Virkkuselle Senaatti 26. 9. 18 m yönsi hänen kansan
edusta jatoim ensa vuoksi virkavapautta vuodeksi 1. 9. 18— 1. 9. 19 sekä määräsi 
hänen sijaisekseen H els. Suom. Lyseon vanh. lehtorin fil. t:ri Kaarle Juhana 
Jaakko Forsm anin.

K ouluneuvos F. H . K oskiselle V altioneuvosto 4. 2 . 19 m yönsi sairauden  
vuoksi virkavapautta 1 .2 .1 9 — 31. 5. 19 ja määräsi hänen sijaisekseen H els. y liop is
toon  joht. ty ttö k . jatkoluokkien vanh. leh t. fil. toh t. U no Alfons Saxénin.

K ouluneuvos O. Mantereelle V altioneuvosto hänen kansanedustajatoim ensa  
vuoksi 1 5 .4 . 19 m yönsi virkavapautta eduskunnan silloiseksi istuntoajaksi ja 
m ääräsi sijaiseksi Suom. Normaali lys. vanh. lehtorin fil. toh t. Gunnar Sarvan.

K ouluneuvos E. J. Buddén nautti 15. 7.— 15. 8 .19sair. vuoksi virkavapautta, 
Valtioneuv:n määrämänä sijaisena vanh. lehtori fil. toh t. Einar von Fieandt.

K ouluneuvos J . Saloheimo oli sairauden vuoksi virkavapaa 5. 5.— 31. 5. 19, 
Valtioneuv:n määräämänä sijaisena hovioik. ausk. L yyli Jyrhäm ä, joka koulu
neuvos Saloheim on 1 . 6 . 19 siirryttyä vakinaisesti to iseen virkaan m yös kesä- 
ja heinäkuun ajan hoiti lainoppineen kouluneuvoksen virkaa. 31. 7. 19 Valtio-
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neuvosto määräsi samaa virkaa hoitam aan, kunnes se oli tu leva vakinaisesti 
täytetyk si, ent. senaattori Ernesti R ikard Rainesalon.

K ouluhallituksen 19. 9. 18 tekem än esityksen , e ttä  kouluneuvokset Buddén  
ja N yström  sekä tarkastaja W ilskm an saisivat joko oikeuden sä ilyttää  entisissä  
viroissaan saavuttam ansa 3,000 markan suuruiset palkkionkorotukset ta i e ttä  heille 
heti suotaisiin K:hallituksen palkkaussäännön m ukaiset täyd et ikäkorotukset, 
1,500 markkaa kullekin, Senaatti 17. 10. 18 hylkäsi. '

K ouluhallituksen ja sen alaisille virkam iehille m yönnetyistä  kalliinajan- 
avustuksista tehdään selkoa erikoisessa kertom uksen kohdassa.

30. 12. 14 Keisarill. Senaatti suostui siihen, e ttä  vuosirahasäännössä olevat 
Y lihallituksen tarverahat saatiin  sinä vuonna y littää  1,200 markalla. —  Samoin 
m yönnettiin  5. 10. 15 sanottuun siirtom äärärahaan siksi vuodeksi enintään  
1,300 markan lisäys. —  ‘30. 1. 17 m yönnettiin  Y lihallituksen 1916 vuoden tarve- 
rahat, jotka jo 30. 5. 16 oli Sen. päätöksellä korotettu  6,300 :sta 8,100 markkaan, 
vielä y litettäv ik si 175 markalla, 5. 12. 17 viim em ainitun vuoden tarverahat 2,000 
markalla ja 17. 10. 18 viim em ainitun vuoden 24,000 markan suuruisiksi vah v iste
tu t tarverahat 5,735 markalla 60 pennillä.

H intojen nousu m aailm ansodan loppuvuosina on pakoittanut H allituksen  
korottam aan K :hallituksen m uitakin määrärahoja tavattom assa määrässä. 
K :hallituksen virastotalon läm m itystä  ja valaistusta  varten oleva määräraha, 
Smk. 2,500; korotettiin 14. 11. 16 siitä  vuodesta alkaen 4,000:ksi, m utta y lite t
tiin  jo v. 1917 Senaatin 5. 12. 17 antam alla luvalla 4,000 markalla, v. 1918 vuo
den m enosääntöön se o tettiin  13,000 :n ja 1919 vuoden m enosääntöön 20,000 
markan suuruisena.

V. 1917 m enosäännössä painatuskustannuksia varten ollut 10,000 markan 
määräraha vahvistettiin  v. 1918 20,000:ksi ja v. 1919 25,000:ksi.

Y. 1917 m enosäännössä kirjastoa varten oleva 1,000 markan määräraha 
korotettiin v:sta 1918 alkaen 2,500:ksi.

8 . 5. 17 korotettiin edellisten vuosien m enosäännön m ukainen 12,500 mar
kan määräraha puhtaaksikirjoitusta varten 1,000 markalla, 1918 vuoden meno- 
sääntöön sama määräraha otettiin  22,000 ja 1919-vuoden m enosääntöön 26,000 
markan suuruisena.

Y lihallituksen virkam iesten m atkakustannuksia varten osoitettu vuosi- 
rahasäännön arviomääräraha, joka kertom uskauden alkuvuotena (1914) oli ko
rotettu  32,000 markaksi, vahvistettiin  1918 vuoden m enosääntöön 80,000:ksi 
ja 1919 150,000:ksi markaksi.

Armo 11. käskyllä 2. 9. 15 m äärättiin lakkautettavaksi 24. 11. 69 annetun  
asetuksen ja 1 8 . 1 0 . 1 8  Y lihallitukselle annetun ohjesäännön nojalla Y lihalli
tuksen Ylitirehtöörin k äytettäväksi asetettu  vuotuinen 4,200 markan määrä
raha, josta oli jaettava palkintoja kehotukseksi eteville opettajille ja opettajatta- 
rille. 8. 11. 15 K irkollisasiain Toim ituskunta asetti ylitirehtöörin käytettäväksi 
1,100 markan suuruisen määrärahan avustuksien jakam iseksi eräille puutteen
alaisille opettajille ja opettajattarille. Armoll. käskyllä 18. 8. 16 m äärättiin sen 
vuoden rahasääntöön o tettavaksi 3,000 markan määräraha Ylihallituksen yli-
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tirehtöörin k äytettäväksi, sam oin v. 1917. V. 1918 täm ä määräraha korotettiin  
5,000:ksi, jonka suuruisena se o tettiin  m yös 1919 vuoden m enosääntöön.

Sitäpaitsi m yönnettiin  v. 1918 K ouluhallituksen käytettäviksi: Smk.
2,476: —  ynnä 100 m  kangasta sotilasintendentuurin varastosta Suom en lippu
jen hankkim iseksi K :hallituksen virastotaloon ja eräisiin H elsingissä oleviin  
valtionkouluihin (Kirkoll. ja op. as. t .  k. kirje 17. 10 . 18).

V. 1919 m yönnettiin  600 markan kuukausimääräraha pätevän apulaisen  
palkkaam iseksi kam reerikonttoriin (12 . 12 . 18) 1,200 m k. vuodessa entisten  
400 markan sijaan m aksettavaksi K:hallituksen taloudenhoitajana toim ivalle  
K :hallituksen virkam iehelle ylimäär. palkkiona (10. 1. 19), 125 markan kuu
kausimääräraha yhden uuden puhtaaksikirjoittajan palkkaam iseen (16. 1 .19 ),
5,100 mk. kolm en kirjoituskoneen hankkim iseen (13. 3. 19), 125 mk. kuukautta  
kohti laskuapulaisen palkkaam iseksi kam reerikonttoriin (13. 3. 19), 350 markkaa 
kuukautta kohti apulaisen palkkaam iseksi tilastolliseen konttoriin (17. 5. 19),
7.000 mk. kesälom an järjestäm iseksi K :hallituksen virkam iehille, josta 3,000 
mk. oli k äytettävä  lainoppineiden kouluneuvoston kesäloman järjestäm iseksi 
(3. 7. 19), 10,000 mk. Suom en lippujen hankkim iseksi 86 eri koululle (31. 7. 19),
3.000 mk. kuukaudessa 4 kuukauden ajalla lisävoim ien palkkaam iseksi ^ h a l l i 
tuksen  kamreerikonttoriin (24. 7. 19).

Sittenkuin K ouluhallitus, kuten edellä on m ainittu, oli vahvistanut oppi
koulujen opettajaneuvoston vaalijärjestyksen, määräsi K :hallitus vaalit vv:ksi 
1919— 21 to im itettav ik si 7. 12. 18 ja asetti vaalilautakunnan. Valituiksi tu livat  
Oulun Lyseon rehtori S. A. W esterlund, Tampereen lyseon rehtori K . J. Sadenius, 
Turun Suomal. K lass. Lyseon lehtori B . A. E nsio, Lovisan K eskikoulun rehtori 
A. W . Relander, Tampereen Lys. vanh. lehtori V. T. Malinen, R uotsal. Norm. 
L ys. vararehtori J. M. Granit, sam an oppilaitoksen nuor. lehtori J. F . Ollinen 
(lyseoiden ja keskikoulujen edustajina), Viipurin R uotsal. T yttök . johtajatar  
Aino Ottelin, Tampereen ty ttö k . johtajatar Toini Voipio, H els. ty ttö k . jatko- 
luokkain vanh. lehtori U . A. Saxén, Jyväskylän T yttök . johtajatar Toini Vuori
nen (tyttökoulujen edustajina) sekä Tampereen Suomal. Yhteiskoulun johtaja  
K . Tiililä, H angon R uotsal. Y hteisk. johtaja V. J . A. Roos, H els. Uuden Suomal. 
Y hteisk. johtajatar Lueina H agm an ja Viipurin Uuden Suom al. Y hteisk. joh
ta ja  A. K . K ivialho (yksityiskoulujen edustajina).

Puheenjohtajaksi oppikoulujen opettajaneuvostoon, joka kokoontui 20 . 1 . 
1919, K :hallitus määräsi kouluneuvos R . E. Saxénin ja varapuheenjohtajaksi 
kouluneuvos O. Mantereen. K okouksen aiheuttam iin kustannuksiin V altioneu
vosto 23. 1. 19 m yönsi 9,000 markkaa K :hallituksen käytettäväksi.

O pettajaneuvoston käsiteltäviksi oli K ouluhallitus puolestaan osoittanut 
4 kysym ystä: 1. Y lioppilastutkinnon uudestaan järjestäm isestä, 2. arvostelu
periaatteista, 3. näytetunneista, 4. luokanjohtajain to im itettav ista  oppilasten  
kehitystä  valaisevista m uistiinpanoista. O pettajaneuvoston jäsenten puolelta  
esitettiin  11 keskustelukysym ystä: 1. lom a-aikojen pituudesta, 2 . koulunuorison  
suhteesta suojeluskuntiin, 3 . naispuolisen kouluneuvoksen viran asettam isesta, 
4. lukioluokkien opetussuunnitelm ista, 5. opettajaneuvoston ohjesäännöstä, 6 . 
nuor. ja vanh. lehtorien viroista, 7. nykyisistä  kalliinajanlisäyksistä, 8 . y litunti-
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palkkioista, 9. elävienkuvien käyttäm isestä opetuksessa, 10. oppikoulutilaston li
sääm isestä, 11. yksityiskoulujen taloudellisen asem an parantam isesta.

O pettajaneuvoston näistä k ysym yksistä  esittäm ät m ielipiteet ja to iv o 
m ukset eh tivät ainoastaan harvoissa tapauksissa tu lla  huom ioon otetuiksi ennen  
kertom uskauden loppua ratkaisuun tulleissa kysym yksissä , ja m ainitaan nämä 
tapaukset edem pänä asianom aisten k ysym ysten  kohdalla.

O ppikoulujen uudestaan järjestäm inen. K un syyslukukauden alkaminen  
m aan oppikouluissa v. 1914 puhjenneen sodan johdosta lyk k äyty i, antoi Senaatti
8 . 9. 14 päivätyllä kirjeellä Yli hallituksen teh täväk si huolehtia, e ttä  lyseoiden  
ja keskikoulujen uutta järjestysm uotoa ja lukusuunnitelm ia koskeva asetus, 
jonka voitiin  odottaa saavan H allitsijan hyväksym isen, voitaisiin  heti luku
kauden alkaessa sovelluttaa käytäntöön. Täm än johdosta Y lihallitus 9. 9. 14 
päivätyllä  kiertokirjeellä lähetti asetusehdotuksen lukusuunnitelm ineen asian
om aisten rehtorien tiedoksi ja huomioon otettavak si lukujärjestys- ja tunti- 
jakoehdotuksia tehtäessä. Asetuksen vahvistam isesta ilm oitti Y lihallitus s it
tem m in 18. 9. 14 päivätyllä  kiertokirjeellä.

N iinkuin kolm ivuotiskautta 1908— 1911 koskevassa kertom uksessa on 
selostettu , antoi Koulutoim en Y lihallitus 31. 5. 11 Senaatille alamaisen lausun
tonsa 15. 2 . 06 asetetun koulukom itean m. m. tyttöopp ila itosten  järjestelyä  
koskevan, 20. 2 . 08 päivätyn m ietinnön johdosta. Sen johdosta, e ttä  Y lihalli
tuksen lausuntoon liittyvässä  lukusuunnitelm a-ehdotuksessa venäjänkieli oli 
vaihtoehtoisena oppiaineena, käski K irkollisasiain toim ituskunta 3 1 .1 0 .1 4  
Y lihallituksen laatia ehdotuksen sellaiseksi lukusuunnitelm aksi, jossa venäjän
kielelle pakollisena oppiaineena olisi annettu  se asem a, jonka sen tärkeys oppi
aineena m yös tyttökoulu issa  vaatii, sekä tehdä m uut asiasta aiheutuvat esityk 
set. Lausunnossaan, jonka Y lihallitus täm än johdosta antoi 9. 4. 15, Ylihallitus, 
pysyen entisen ehdotuksensa peruspiirteissä, joiden mukaan varsinainen ty ttö 
koulu oli oleva. 6-luokkainen, m utta täydellinen ty ttö ly seo  käsittävä täm än  
keskikoulua vastaavan ala-asteen lisäksi 3 lukioluokkaa, sekä sä ilyttäen  luku
suunnitelm assa edelleen kaikki edelliseen ehdotukseen kuuluvat oppi- ja harjoi
tusaineet, esitti venäjänkielelle tyttök ou lu n  luokilla II— V I 16 ja tyttö lyseon  
luokilla V II— IX  9 viikkotuntia. Tärkein tä stä  m uihin oppiaineisiin nähden  
johtuva m uutos oli, e ttä  saksankieli II  luokalla a lo itettavasta  pakollisesta oppi
jaksosta m uutettiin englanninkielen kanssa vaihtoehtoiseksi oppijaksoksi, joka 
tyttökou lun  III— V I luokalla oli käsittävä 3 viikkotuntia kullakin ja tyttö lyseon  
luokilla jatkuva samoin tuntim äärin. Täm än oppijakson ohelle oli kuitenkin  
viim em ainitulla asteella tu leva vapaaehtoisena kolme vaihtoehtoista vierasten  
kielten: saksan-, ranskan- tai englanninkielen kurssia, nekin 3:in viikkotunnein  
kullakin luokalla, joten tyttö lyseon  oppilailla oli oleva tilaisuus, sam oinkuin mui
denkin lyseoiden oppilailla, valm istua suorittam aan ylioppilastutkinto kolmessa 
vieraassa kielessä (venäjä niihin luettuna). Muutamia m uitakin pienem piä m uu
toksia Y lihallitus samalla tek i edelliseen lukusuunnitelm a-ehdotukseensa. E del
leen Ylihallitus lausuntoonsa sisä llytti, m itä opettajavirkoihin tuli, ehdotuksen
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e ttä  6-luokkaisessa tyttökoulussa  olisi: 1) paitsi yhtä uskonnon ja historian, yhtä  
m olem pain kotim aisten kielten ja yhtä  m atem atiikan ja luonnonopin sääntö- 
palkkaista nuorempaa lehtoria, neljäs sam anlainen virka venäjänkielessä,
2 ) yksi sääntöpalkkainen opettajattaren virka englannin- ja saksankielessä, yksi 
sam anlainen luonnonhistoriassa ja m aantieteessä, yksi piirustuksessa ja kauno- 
kirjoituksessa, johon virkaan kuuluisi m yös opetusvelvollisuus talousopissa,
3) yksi voim istelun ja terveysopin opettajattaren sekä yksi laulun opetta ja tta 
ren ta i opettajan palkkiovirka. Muu opetus olisi to ista iseksi hoidettava y li
tuntien  muodossa tai tuntiopettajilla . Sääntöpalkkaisille opettajattarille 21. 1. 10 
m yönnetyt 800 markan suuruiset väliaikaiset palkkionlisäykset Y lihallitus eh 
d otti peruspalkkaan liitettäviksi. Voim istelun opettajattarille ehdotettiin  li
sääntyvän  tuntim äärän johdosta 1,500 m arkan peruspalkkion sijasta 2,000 m k., 
lauluopçttajattarille 700 markan sijasta 1,000 m k. Johtajattarena toim ivan leh
torin ta i opettajattaren tu lisi virkansa puolesta s. o. palkkiotta hoitaa 14 opetus
tuntia , m utta niiden lisäksi m yös 4 kuuntelutuntia viikossa. —  T yttölyseoita  
varten Ylihallitus esitti 6 vanhem m an lehtorin virkaa (yhden uskonnossa, sie lu 
tieteessä  ja kasvatusopissa, yhden venäjänkielessä, yhden historiassa, ollen tällä  
opetusvelvollisuus m yös äidinkielessä, yhden m atem atiikassa ja luonnonopissa, 
yhden ranskan- ja saksankielessä), 6 sääntöpalkkaista opettajattarenvirkaa (sa
m at kuin tyttökoulussa ynnä yhden m atem atiikassa ja yhden terveysopissa ja 
voim istelussa). T yttölyseossa olisi ainoastaan laulunopetus oleva palkkio- 
virkaisella o p etta ja tarella  ta i opettajalla (palkkio 1,400 m k.). S itäpaitsi Y li
hallitus ehdotti, e ttä  ty ttö lyseoiden  sääntöpalkkaiset opettajattaret, jotka tä y ttä 
vät nuoremman lehtorin viran p ätevyysehdot, sa isivat 2,600 markan vuosipalkan  
sijasta palkkaa 3,000 ja palkkiota 600 m k ynnä 400 markan ikäkorotusten sijasta  
500 mk. —  Samalla kuin Senaatti o tti käsiteltäväkseen täm än Y lihallituksen  
ehdotuksen näki se 11. 5. 15 hyväksi m äärätä, e ttä  15. 2 .0 6  asetettu  kom itea  
lausunnon antam ista varten alkeisoppilaitosten ja tyttökoulujen  järjestelystä  
oli lakkautettava.

H allitsijan 2 . 9 . 15 vahvistam assa asetuksessa säädettiin: 1. e ttä  H elsingin  
Suom alaisen Tyttökoulun viisi luokkaa ynnä yliopistoon johtavat jatkoluokat 
m uodostetaan ty ttö lyseok si, jonka kuusi alinta luokkaa m uodostaa keski
koulun päättyvine oppijaksoineen ja kolme ylintä eli lukioluokkaa valm istaa  
korkeakouluihin, jotavastoin maan m uut ty ttök ou lu t m uodostetaan keskikou
luiksi ty ttö jä  varten; 2 . e ttä  maan kaikissa tyttökoulu issa  ynnä tyttö lyseossa  
uusi lukusuunnitelm a otetaan käytäntöön  syyslukukaudesta 1915 alkaen kah
della alim m alla luokalla ja sitten  vuosittain  seuraavalla ylemm ällä; 3. historialle 
tyttö lyseon  V III luokalla osoitetuista 3 viikkotunnista 2 käytetään Venäjän 
historian kertaam iseen venäjänkielellä; 4. ty ttökou lu jen  kuusi luokkaa käyneet 
oppilaat suorittavat, alkaen kevätlukukaudesta 1920 sellaisen keskikoulututkin- 
non kuin Senaatti yksissä neuvoin Kenraalikuvernöörin kanssa määrää; hyväk
sy ty t  oppilaat saavat keskikoulunpäästötodistuksen; 5. Senaatti valtuutetaan  
kullekin oppilaitokselle m yöntäm ään asetuksen säännösten aiheuttam at lisä
määrärahat.

Asetukseen liittyvä  lukusuunnitelm a poikkesi Y lihallituksen eh d otta 
m asta seuraavissa kohdin: venäjänkielelle vahvistettiin  tyttökoulussa  22 (Yli-



hallituksen ehdottam ien 16 sijasta), ty ttö lyseossa  15 (9), uskonnolle tyttökoulussa  
. 10 (12), opetuskielelle tyttö lyseossa  8 (9), toiselle kotim aiselle kielelle ty ttö k o u 

lussa 14 (13), luonnon-, hist.- ja m aantieteelle tyttökoulussa  20 (19), ty t tö 
lyseossa 4 (5), luonnonopille ty ttö lyseossa  6 (7), m atem atiikalle tyttökou lussa  

! 21 (19), piirustukselle ja m uovailulle tyttö lyseossa  3 (6), voim istelulle ja terveys-
j opille tyttökoulussa  14 (15). S itäpaitsi korotettiin tyttökou lussa  ranskankieli
I saksan- ja englannin ohelle pakollisen kielikurssin kolm anneksi vaihtoehtoiseksi

kieleksi. K aikkien, sekä tyttökoulun  että  ty ttö lyseon  luokkien pakollinen ko- 
konaisviikkotuntiluku tu li siten olem aan 31 (Y lihallituksen ehdottam an 30:n 
sijasta). Sielutiede ja kasvatusoppi (Y li— IX  1.), talousoppi (VI 1.), pakollisina  
sekä kirjanpito (vapaaehtoisena V— V I 1.) sä ily ttivät Y lihallituksen niille eh d ot
taman asem an, sam oin ty ttö lyseon  kolm e vaihtoehtoista vierasta kieltä käsittävä  
vapaaehtoinen kielikurssi.

Asetuksen m ukaisesti tu li tyttökoulu ih in , joissa ty ö  v. 1915 aloitettiin  
uuden lukusuunnitelm an mukaan kahdella alim m alla luokalla, V I luokka ase
tettavak si ensi kertaa- vasta 1 . 9 . 1 9 ;  todellisuudessa täm ä tapahtui vasta  
1. 9. 20, jonka vuoksi ei m yöskään talousopetuksen käytäntöönotto  enää kuulu  
kertom uskauteen,

K ertom uskauden lopulla K ouluhallitus 22. 5. 19 päätti, sen johdosta e ttä  
edellisellä tam m ikuulla p idetyssä oppikoulujen opettajaneuvoston kokouksessa  
oli huom autettu epäjohdonm ukaisuutta, joka voim assaolevien asetusten m u
kaan oli olem assa ty ttö -  ja muihin keskikouluihin I:lle luokalle o tettavien  oppi
lasten alim paan ikään nähden, esittää että  15. 7 . 05  annettu  poikaoppikouluja  
koskeva m ääräys, jonka mukaan alimpaan luokkaan on vastaanotettava 9 ja 
enintään 13 vuoden ikäisiä oppilaita, ulotettaisiin m yös tyttökoulujen  oppilai
siin, joille asetuksessa 27. II. 85 m äärätty 1 I :ta ikävuoden aliraja oli sääd etty  
silloisia korkeampia pääsyvaatim uksia silm ällä pitäen. A setuksella, joka täm än  
johdosta annettiin  30. 1. 20, Valtioneuvosto m uuttaen ylem pänä m ainitun 27. 11. 
1 885 annetun asetuksen IV kohdan, sääsi e ttä  tyttökoulujen  alim m alle luokalle  
otettavien  oppilasten ikä on oleva 9, enintään 13 vuotta, kuitenkin niin e ttä  
erinäisissä tapauksissa poikkeuksia voidaan sallia.

T yttökoulujen lukusuunnitelm an m uutoksista vv. 1917— 1918 sekä opet- 
tajsivirkojen järjestelystä, johon 2. 9. 15 annettu asetus ei kajonnut, tehdään  
selkoa edem pänä.

H uhtikuun 3 päivänä 1917 Senaatti käski K oulutoim en Y lihallituksen, 
edellyttäen  että  oppikouluille 11. 9. 14 ja 2. 9. 15 annetuilla asetuksilla vahvis
te tu t lukusuunnitelm at tu livat kum ottaviksi ja käytännöstä poistettaviksi ku 
luvan lukuvuoden loppuessa, väliaikaista käytäntöä varten syyslukukauden  
alusta 1917 ja kunnes oppikoulut saataisiin kansallisten ja kasvatusopillisten  
näkökohtain m ukaan uudelleen järjestetyiksi, laatia näitä näkökohtia silm ällä  
pitäen ehdotukset lukusuunnitelm iksi, joissa säilyttäen  kaikki opetusohjelm aan  
ennestään kuuluvat aineet, venäjänkieli oli p ysytettävä  pakollisena oppiaineena  
kaikille poikaoppilaille, paitsi klassillisten lyseoitten  V I—V III  luokalla, jossa  
se oli teh tävä  vaihtoehtoiseksi kreikankielen kanssa, sekä valinnaisena kaikille 
tyttöoppila ille; Venäjänhistorian ja m aantieteen erikoiskurssit oli sam alla pois-
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te ttava . Y lihallitus heti saatuaan tiedon tästä  sille annetusta teh tävästä  esitti  
4. 4. 17, e ttä  Senaatti, siihen katsoen e ttä  lukusuunnitelm ien laatim inen vaati 
perinpohjaisem paa käsittelyä ja selv itystä  kuin mihin Ylihallituksen silloiset 
työvo im at r iittivä t, oikeuttaisi sitä  varten avuksensa kutsum aan m uutam ia  
kouluasioihin perehtyneitä henkilöitä, sekä ehdotti tähän siv. 6 m ainitut henki
löt, jotka Senaatti sitten  1 3 .4 . 17 m ääräsikin Y lihallituksen lisäjäseninä o tta 
maan osaa puheenaolevaan työhön.

Asiata käsitellessään Ylihallitus lisäjäsenineen havaitsi, e ttä  joskin laad it
tav iksi m äärätyt lukusuunnitelm at tu lisivat olem aan luonteeltaan väliaikaiset, 
niitä kuitenkaan ei voitu  sem m oisinaan sovelluttaa oppikoulujen kaikkiin a ste i
siin kerrallaan, vaan e ttä  oli tarpeen erinäisiä tapauksia varten ja erittäinkin  
tyttökoulu issa  lähivuosina n. s. siirtym isluonteiset lukusuunnitelm at, jotka sa l
lisivat panna toim een venäjänkielen m uuttuneesta asem asta seuraavat m uutok
set tuottam atta  häiriötä muiden jo aloitettujen oppikurssien jatkum iselle. 
K lassillisten lyseoitten  lukusuunnitelm assa Ylihallitus poikkesi Senaatin sille 
antam asta ohjeesta siinä kohden, e ttä  se kreikankielen ohelle asetti V I— V III  
luokalla yht. 9 viikkotuntia käsittävän venäjänkielen oppijakson kanssa va ih to
ehtoiseksi m yös ranskankielen, varaten tälle aineelle kuitenkin m ainituilla  
luokilla toisenkin, vapaaehtoisen ja ainoastaan 6 viikkotuntia käsittävän  oppi
jakson. L injajakolyseoissa venäjänkieleltä poistettaviksi ehdotetut viikko
tunnit jaettiin  opetuskielelle (4), saksankielelle (3), historialle (1), luonnonh. ja 
m aantieteelle (4), jotapaitsi filosofianalkeet sa ivat venäjänkieleltä yhden ja 
piirustukselta yhden tunnin ja tu livat pakolliseksi oppiaineeksi V III luokalla. 
T yttölyseossa ja tyttökoulussa  pakollisen venäjänkielen oppijakson poistam inen  
antoi tilaisuuden ottaa lukusuunnitelm aan II— IX  luokkaan jatkuvan pakollisen  
saksankielen oppijakson (23 viikkotuntia) sekä vielä jakaa joukon tunteja  
muille oppiaineille, m. m. voim istelulle ja laululle. Edelleen katsoi Y lihallitus lisä 
jäsenineen tarpeelliseksi yhdistää esit-ykseensä ehdotuksen opettajien n .s . y litunti - 
palkkioitten sekä rehtorien ja johtajatarten palkkioiden korottam isesta ynnä opet 
tajien luokan ulkopuolella suoritettavan työn  eli n. s. korjaustuntien määrän lask e
m isesta uudella kohtuullisem m alla tavalla . Senaatti käsitellessään tä tä  Y lihalli
tuksen  12. 5. 17 lähettäm ää esity stä  hyväksyi ehdotetut lukusuunnitelm at, 
seuraavin m uutoksin: linjajakoisissa lyseoissa V I luokalla historia 4 (eikä 3) 
viikkotuntia, voim istelu  2 (ei 3);

tyttökoulu issa  ja ty ttö lyseo issa  V  luokalla historia 2 (eikä 3), fysiikka ja 
kemia 3 (2), kotitalous 3 (2), luokan yhteistuntim äärä 32 (31), V I luokalla opetus
kieli 2 (3), saksankieli 2 (3), kotitalous 3 (2 ), V ja V I luokalla käsityöt va ih to
ehtoisina kotitalouden kanssa poistettiin .

N äin hyväksym iänsä lukusuunnitelm ia Senaatti, kuten edellä (siv. 5 
on m ainittu, ei alistanut Venäjän silloisen Väliaikaisen H allituksen vah v istet
taviksi, vaan sen sijaan sellaisen asetusehdotuksen, joka kum oten 11. 9. 14 an 
netun asetuksen 3— 5 §§:iin ja 2. 9. 15 annetun asetuksen 2— 4 §§:iin sisä ltyvät  
lukusuunnitelm at oikeutti Senaatin 8 . 8 . 72 annetun K oulujärjestyksen 5 §:n 
viim eisen kpleen m ukaisesti itse vahvistam aan asianom aiset lukusuunnitelm at. 
Jo 13. 6. 17 Senaatti oli Y lihallitukselle ilm oittanut periaatteessa h y väk sy 
neensä ehdotukset sekä väliaikaisiksi ja siirtym isluonteisiksi lukusuunnitelm iksi
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e ttä  taulukon, jonka mukaan opettajille ty ö stä  luokan ulkopuolella tulevat 
viikkotuntim äärät o livat laskettavat, ja Y lihallitus oli tä stä  antanut rehtoreille 
ja jo h ta ja tar ille  tiedon kiertokirjeellä 2 0 . 6 . 17. Itse asetus Senaatin oikeu
desta vahvistaa lukusuunnitelm ien m uutokset ilm estyi sitten  Väliaikaisen halli
tuksen vahvistam ana 1 8 .8 .1 7 .

T yttökoulujen järjestysm uotoon tu li lukusuunnitelm an m uutos väliaikai
sesti vaikuttam aan sen kautta e ttä  Ylihallitus oli esitykseensä liittän yt ehdo
tuksen, e ttä  tyttökoulujen silloisen III  luokan oppilaat, ollen kouluun otettuja  
v. 1914 ta i sitäkin aikaisem m in voisivat saada päästötodistuksen V luokalta 
keväällä 191 9 ja e ttä  tyttökoulu issa  niinm uodoin ei vielä tu lisi olem aan V I luok
kaa lukuvuotena 1919— 1920. Senaatti hyväksyen siittym isluontoiscn luku
suunnitelm an lukuvuosia 1918— 1919 ja 1919— 1920 antoi vahvistuksen tällekin  
esitykselle.

Kirjelmällä 26. 10 . 17 Ylihallitus ilm oitti K irkollis- ja opetustoim itus- 
k un nalle, e ttä  Senaatissa lukusuunnitelm aehdotuksiin tehdyt m uutokset, jo i
den johdosta Ylihallitusta oli käsk etty  tekem ään niiden aiheuttam at m uutokset 
m yös siirtym isluontoisiin lukusuunnitelm iin, e ivät vaatineet mitään sellaisia 
m uutoksia kuluvan eikä seuraavan lukuvuoden aikana.

Kun venäjänkielellä Suomen julistauduttua itsenäiseksi valtakunnaksi 
ei enää ollut samaa m erkitystä kuin siihen asti, kehoitti K irkollis- ja Opetus- 
toim ituskunta 1 6 .1 .1 8  päivätyllä  kirjelm ällä Y lihallitusta antamaan lausun
tonsa siitä , mikä asema m ainitulle kielelle oli vast’edes varatta va oppikoulujen 
väliaikaisissa lukusuunnitelm issa ja olisiko sy y tä  asettaa se valinnaiseksi m uit
ten  vierasten kielten kanssa, sekä m yöskin mikä asem a sille olisi annettava yk si
tyiskoulujen opetusohjelm issa. Kapinan aiheuttam an virastotyön keskeytym i
sen jälkeen Senaatti 6 . 5. 18 kehoitti Y lihallitusta kutsuen lisäjäsenikseen apulais
tarkastajansa sekä norm aalilyseoiden rehtorit V. T. R osenqvistin ja Paavo  
Virkkusen ynnä yhteiskoulunjohtajan O. M antereen, m ahdollisim m an pian laa
tim aan ehdotuksen niiksi m uutoksiksi oppikoulujen lukusuunnitelm iin, jotka  
venäjänkielen poistam inen niistä  pakollisena aineena aiheutti.

30. 5. 18 päivätyllä  kirjelmällä K ouluhallitus lisäjäsenineen esitti Senaatin  
vahvistettaviksi uudet seuraavan syyslukukauden alusta käytäntöön otetta 
viksi tarkoitetut väliaikaiset lukusuunnitelm at eri oppikoulum uotoja varten, 
joissa ehdotuksissa venäjänkieli oli poistettu  keskikouluista, tyttölyseoista , ja 
klassillisista lyseoista, m utta asetettu  linjajakoisissa lyseoissa vaihtoehtoiseksi 
ranskankielen kanssa. Ehdotuksiin liitty i m yös taulukot opettajille luokan ulko
puolella suoritettavasta ty ö stä  luettavien  viikkotuntien laskem ista varten, sekä 
ehdotus: 1) että  Y lihallitukselle m yönnettäisiin  oikeus siirtym iskautena tehdä  
lukusuunnitelm iin väliaikaisia m uutoksia ja tuntien  siirtelyjä; 2 ) e ttä  venäjän
kielen pakollisuutta yksityiskoulujen oppiaineena koskeva 11. 12. 84 annetun  
asetuksen 2 § kum ottaisiin sekä: 3) e ttä  ylioppilastutkintoa varten vastaisuu
dessa ei vaadittaisi, to ista  kotim aista kieltä lukuunottam atta, kolmen vieraan  
kielen oppijaksoa.

27. 6 . 18 Senaatti hyväksyi ja noudatettavaksi vah visti Y lihallituksen yllä
m ainitut ehdotukset, m ääräten sen ohella, e ttä  K irkollis- ja Opetustoim ituskunta
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voi Y lihallituksen esityksestä erikoistapauksissa sallia venäjänkielen ottam isen  
valinnaisena ta i vapaaehtoisena aineena keskikoulujenkin opetussuunnitelm aan, 
sekä e ttä  lyseoiden lukusuunnitelm iin uutena aineena otetun  veiston opetusta  
saatiin  järjestää ainoastaan K irkoll. ja Op. toim ituskunnan erityisellä luvalla.

Verrattaessa 1918 vuoden lukusuunnitelm ia edellisenä vuonna ynnä 
1 ]. 9. 14 ja 2. 9 .1 5  säädettyih in  huom ataan, e ttä  a) klassillisissa  lyseoissa  
uskonnolle v. 1918 on annettu sam a tuntim äärä kuin a ik a ilem m in l6 (v. 1914: 
16, v. 1917: 16); opetuskielelle runsaampi: 26 (25, 21), toiselle kotim . kielelle 
1 viikkotunti lisää: 20 (19, 19), latinankielelle runsaampi: 35 (35, 30),
kreikan- ta i ranskankielelle runsaampi 12 (9, 9), saksankielelle runsaampi: 
alkaen I I I  1. 20 (alk. IV  1. 15, 15), historialle sama: 21 (21 , 2 1 ), m aantieteelle  
ja luonnonhistorialle runsaampi: 23 (22. 20); fysiikalle ja kemialle sama: 6 (6, 6 ), 
m atem atiikalle sama: 30 (30, 30), kaunokirjoitukselle, piirustukselle ja m uo
vailulle runsaampi kuin v. 1914: I— V II 1. 10 (v. 1917 I— VII 11, v. 1914
I— IT. 6 ), voim istelulle sama: 20 (20, 2 0 ), terveysopille sama V 1. 1 (1, 1 ), 
laululle sama: 2 (2 , 2 ), filosofian alkeet tu livat pakolliseksi aineeksi saaden  
V II— V III 1. (2 +  2 = )  4 tuntia. Venäjänkieli, jolle v. 1 917 vielä oli annettu 20 
ja jolla v:sta 1914 oli ollut 33 tu n tia , poistui kokonaan lukusuunnitelm asta. 
Vapaaehtoisiksi aineiksi tu livat v. 1918: kirjanpito IV — V I . 2 (ennen ei esiin 
ty n y t), laulu I I I - - V I I I 1. 6 (6 , 6 ), veisto  I— III  1. 6 (ennen ei esiin tyn yt). V. 1 914 
sääd etty  vapaaehtoinen piirustuksen ja m uovailun oppijakso ( I I I —V I. 3 t .)p o is -  
tu i jo v. 1 91 7, viim em ainittuna vuonna sääd etty  ranskankielen vapaaehtoinen op 
pijakso (VT-—V III 6 t .)  poistettiin  v. 1918, sam oin filosofian alkeiden vapaa
ehtoinen oppijakso.

b) lin ja jahsoisissa  lyseoissa  uskonnolle, opetuskielelle, toiselle kotim ai
selle kielelle, latinankielelle, voim istelu lle ja terveysopille sekä fysiikalle  
ja kem ialle lukioluokilla sam at tu n tilu vu t ja suhteet v.iin 1917 ja 1915 
verraten kuin klassill. lyseoissa, saksankielelle runsaampi: II— VIII 25 (v. 1917 
111 -VH f 19, v. 1914 III— V III 16), historialle runsaampi II—-V I I I 1. 23 (v. 1917
II— VLII 22, v. 1914 I— V III 2 1 ), m aantieteelle ja luonnonhistorialle runsaampi: 
I— VIII 1. 27 (v. 1917 T—V II 21 , v . 1914 I— V II 22 ), fysiikalle ja kem ialle keski
koulussa 1 lisätunti 6 (5, 5), m atem atiikalle sama: 36 (36, 36) reaalilinjalla ja 30 
(30, 30) klassillisella linjalla, kaunokirjoitukselle, piirustukselle ja m uovai
lulle 18 (17, 18), laululle 1 lisätunti: I— III 1. 5 (I— II 1. 4, 4), kirjanpito tu li 
pakolliseksi aineeksi saaden IV— V 1. 1 + 1 — 2 v iikkotuntia, filosofian alkeet 
samoin saaden VIT— V.TI.T luokalla 2 + 2 = 4  tuntia . Kreikankieli poistui nyt  
klassillisenkin linjan lukusuunnitelm asta. Venäjänkieli tuli vaihtoehtoiseksi 
ranskankielen kanssa, jonka 4 + 4  +  4 viikkotuntia VT— V I 11 luokan reaali
linjalla pysy ivat entisissä m äärissänsä. V apaaehtoisiksi aineiksi tuliva t  englannin
kieli samoin tuntim äärin ( 2 + 2 = 4  VTT ja VITI 1.) kuin ennenkin, laulu (VT— 
V III I. à 1 v iikkot., ennen ITI— V III 1. à 1 v iikkot.) sekä veisto I— III  1. 2 +  2 
+  2 =  6 viikkot. (ennen ei esiin tyn yt). K lassillisen lukiolinjan oppilaat, jotka  
1914 vuoden asetuksen mukaan olivat saaneet kreikankielen sijasta valita reaali- 
linjan oppijaksot: a) ranskankielessä, tai b) m atem atiikassa ja fysiikassa tai 
e) m atem atiikassa ja piirustuksessa tai d) fysiikassa ja piirustuksessa ja 1917 v:n 
lukusuunnitelm an mukaan ranskankielessä ta i fysiikassa ynnä piirustuksessa,
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saivat 27. 6. 18 annetun asetuksen mukaisen oikeuden ranskan- ta i venäjän
kielen oppijakson sijaan valita reaalilinjan fysiikan ja kem ian ynnä piirustuksen  
oppijakson ja niinm uodoin suorittaa ylioppilastutkinnon siten , e ttä  heillä to i
sena vieraana kielenä oli latina, toisena saksa.

c) tyttökoulu issa  ja  tyttölyseoissa : uskonnolle 12 +  6 (v. 1917:
12 +  6, v. 1915: 10 -f  6), opetuskielelle 17 +  9 (17 +  9, 19 +  8),
to iselle kotim aiselle kielelle 14 -f- 7 (14 -f- 6, 14 -f- 6), saksankielelle pakoll.
aineena 17 +  10 (v. 1917: 16 +  7, v. 1915 ainoast. vaihtoeht.) ranskan t.
englanninkielen vaihtoehtoiselle oppijaksolle 10 +  9 (v. 1917 ransk.-, englannin- 
ta i venäjänk. 1 2 + 8 ,  v. 1915 saksan-, ransk. t . engl. k. 12 +  9), historialle
13 +  10 (13 +  9, 15 +  9), m aantieteelle ja luonnonhistorialle 22 +  3 (22 +  2, 
20 +  2), fysiikalle ja kem ialle 5 + 6  (5 +  6, 5 +  6), m atem atiikalle 20 +  12 
(20 +  12, 21 +  14), kaunokirjoitukselle, piirustukselle ja m uovailulle 13 +  5 
(13 +  5, 13 +  6), voim istelulle 16 +  9 (16 +  9, 12 +  6), terveysopille V I 1. 2 
(VI 2, V— V I 1 + 1  — 2), laululle 9 +  3 (9 +  3, 8 +  3), käsitöille I— IV  à 
1 =  8 (8, I —V I 10), kotitalousopille V— VI à 3 =  6 (6, V— V I à 2 =  4). V apaa
ehtoisena aineena pysyi vain kirjanpito V— VI 1 +  J — 2 viikkotuntia (2, 2). 
1915 ja 1917 vuoden lukusuunnitelm aan kuuluva ylioppilaiksi pyrkiville pakolli
nen, m uille vapaaehtoinen kolm annen vieraankielen (vaihtoehtoinen ranskan tai 
engl.) oppijakso poistettiin . Johtavana periaatteena näissä m uutoksissa oli tar
koitus tehdä ty ttö ly seon  oppijakso enem m än erikoisen naissiv istyksen  vaatim uk
sia vastaavaksi ja vähem m än rasittavaksi m. m. siten e ttä  kolmea vierasta  
kieltä ei olisi tarvis lukea ylioppilastutkintoakaan varten.

Erillisille keskikouluille annettiin  sekä 1917 e ttä  1918 vuoden asetuksissa  
v. 1915 käytäntöön  tulleen periaatteen m ukaisesti täysin  sam a lukusuunnitelm a  
kuin linjajakoisten lyseoiden keskikoululuokille.

11. 9. 14 annetun  asetuksen 4 §:ssä säädetyn  ja  venäjänkielellä ta p a h tu 
vaksi m äärätyn  Venäjän historian kertaam isen välttäm iseksi niin kauan kuin 
m ahdollista tek i K oulutoim en Ylihallitus 21 . 5. 15 alam aisen esityksen, e t tä  ly 
seoiden V II luokilla m ainittuun tarkoitukseen k äy te ttäv ä t kolme historian viikko
tu n tia  vielä lukuvuosina 1915— 1918, jolloin puheenaolevien luokkien oppilas
ryhm ät vielä olivat oppijaksonsa toisin edellytyksin alo ittaneita , saataisiin  k ä y t
tä ä  yleisen ja  ko tim aan historian lukemiseen. S enaatti ei suostunut tähän , 
m u tta  m ääräsi esityksen johdosta kuitenkin, e t tä  sääd e tty  Venäjän historian 
kertaus saa tiin  lukuvuosina 1915— 1918 suo rittaa  koulun opetuskielellä.

29. 4. 16 päivätyllä  kirjelmällä Y lihallitus esitti e ttä  milloin tyttökoulujen  
oppilaat tai keski- ja yhteiskoulujen ty ttöopp ilaat jäivät to iseksi vuodeksi luo
kalle, jolla uuden lukusuunnitelm an mukaan kaikki oppilaat olivat velvolliset 
lukem aan venäjänkieltä, sanotut oppilaat o ikeutettaisiin  jatkam aan opintojaan  
sam oilla ehdoin kuin siihen asti tai ainakin e ttä  heille valtionkouluissa valtion  
kustannuksella järjestettäisiin erikoinen venäjänkielen opetus. Tämän johdosta 
Senaatti 20. 6. 16 näki hyväksi sallia, e ttä  puheenaolevat oppilaat sa ivat jatkaa  
opintojaan entisen suunnitelm an mukaan, kuitenkin niin e ttä  voivat saada to 
distuksen keskikoulututkinnon suorittam isesta ainoastaan suorittam alla n ä y t
teet m yös venäjänkielessä. Lisäksi Senaatti 10. 10. 16 suostui siihen, e ttä  pu
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heenaoleville oppilaille saatiin  järjestää erikoista opetusta saksan- ja ranskan
kielessä, m illo in ‘tällainen opetus ei tuottanut lisäkustannuksia valtiolle. Y li
hallitus n im ittäin  oli ilm oittanut saattavansa siihen tarkoitukseen m uutam issa  
tapauksissa k äyttää  vakinaisten opettajattarien m uutoin vajaaksi jäävää opetus
velvollisuutta .

1 . 11 . 17 Senaatti sen johdosta, e ttä  Ylihallitus oli ilm oittanut m. m. kesk i
kouluissa, joissa pakollinen venäjänkielen oppijakso oli jatkuva, olevan ty t tö 
oppilaita, jotka halusivat siitä  vapautua, näki hyväksi oikeuttaa Y lihallituksen  
harkintansa mukaan sallim aan heidän vaihtaa venäjänkielen opintonsa k äsitö i
hin sekä ranskan- ta i englanninkieleen, riippuen viim em ainittujen kielten valinta  
kuitenkin siitä , oliko opettajavoim ia saatavissa sekä mitä oppijaksoa k ysym yk 
seen tu lev ien  oppilasten enem m istö halusi.

12 . 9 . 18 K ouluhallitus, kirjelmän johdosta, jolla sotaväen ylipääll. kenr. 
Vilkama oli ehdottanut venäjänkieleltä poi ka kouluissa poistettujen  oppitun  
tien ositta ista  käyttäm istä  sotilaalliseen urheilukasvatukseen, antoi Senaa
tille  lausunnon, jossa huom auttaen että  äsken vahvistetu t lukusuunnitelm at 
eivät olleet jättäneet tarkoitukseen vapaita tunteja, m utta m yöntäen asian  
ansaitsevan harkintaa, ehdotti kom itean asettam ista pohtim aan m itä asian  
hyväksi voitaisiin  tehdä. Ehdotus ei johtanut tuloksiin .

V eistonopetuksen toim eenpanosta ja ylim ääräisestä kaunoluvun opetuk
sesta erinäisissä kouluissa m ainitaan edem pänä asianom aisten oppilaitosten  
kohdalla.

Koska veiston opetuksen toim eenpanosta lukuvuotena 1918— 1919 joh 
tu vat kustannukset eri oppilaitoksissa nousivat varsin erisuuruisiksi, vaihdellen  
700 markasta 3,195 markkaan, kehoitti Kirkollis- ja opetustoim ituskunta K oulu
hallitusta toim ittam aan ehdotuksen perusteista, joiden mukaan m ainitut kustan
nukset o livat lask ettavat, ja sittem m in, 30. 9. 19 päivätyllä  kirjelmällä antoi 
K :hallitukselle tiedon vahvistam istaan perusteista.

K ysym ys evankelisluterilaiseen uskontunnustukseen kuulum attom ien oppi
laitten uskonnonopetuksesta on ollut esillä sen johdosta, e ttä  lääkäri H ugo  
Sternberg puolisoineen V altioneuvostolle annetussa anom uksessa olivat p y y tä 
neet e ttä  heidän Viipurin ruotsalaisessa tyttökoulussa oleva kastam aton ty ttä -  
rensä ja Viipurin ruotsalaisessa lyseossa oleva kastam aton poikansa vap au tetta i
siin  osanotosta uskonnon oppijaksoon kum pikin koulussansa. V altioneuvosto  
päätti 1 8 . 3 . 1 9  K :hallituksen asiasta antam an lausunnon m ukaisesti suostua  
anom ukseen, ehdolla e ttä  vanhem m at vuosittain  oso ittavat lasten  saavan to i
sella tavoin  vastaavaa opetusta joko evankelisluterilaisessa uskonopissa ta i y le i
sessä uskonto-o pissa ja siveysopin  perusteissa.

Suomen itsenäiseksi tulem inen ja siitä  seurannut uskontolainsäädännön  
riippum attom uus venäläisen valtiovallan  kirkollispolitiikasta ei ole toistaiseksi 
aiheuttanut m uutosta siinä edussa, jota kreikkalaiskatoliseen uskontoon kuu lu
vat lasten vanhem m at entisten  säännösten mukaan n au ttivat, e ttä  nim ittäin  
valtio  kustantaa aivan vähälukuisillekin kreikkalaiskatolisille valtion  op p i
koulujen oppilaille ja vaatii yksity isiä  oppikouluja kustantam aan om ille tä tä  
uskontoa oleville oppilaillensa erikoista uskonnonopetusta. K ouluneuvos V. T. 
R osenqvistin  aloitteesta  K:hallitus tosin  2 7 . 2 . 1 9  tek i V altioneuvostolle e s i
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tyk sen , e ttä  kreikkalaiskatolisen uskonnon opetus maamme oppikouluissa saa
tetta isiin  samaan asem aan kuin mikä protestanttisiin  eriuskolaisseurakuntiin  
kuuluvien oppilasten uskonnonopetuksella on, kuitenkin niin e ttä  valtio  edelleen  
saattaisi kustantaa ensinm ainittuun uskontoon kuuluvien oppilasten erikoisen  
uskonnonopetuksen niiden seutujen kouluissa m issä on huom attavam pi määrä 
kysym ykseen tu levia  oppilaita, m utta asia ei ole Valtioneuvostossa tu llu t k äsit
te lyn  alaiseksi.

H elsingissä jo ennen kertom uskauden alkua toim iva yksity inen  M aanvilje
lyslyseo , 3-luokkainen yliopistoon johtava keskikoulun jatko-oppilaitos, oh  
alusta alkaen kuulunut M aanviljelyshallituksen ja Senaatin M aanviljelystoim itus- 
kunnan alle. M utta kun täm ä oppilaitos pääluonteeltaan epäilem ättä oli y le is
siv isty stä  tarkoittava oppi- eikä varsinainen am m attikoulu ja opetuksen va lvo 
minen siinä edellytti sam anlaista tarkastusta kuin tavallisissa oppikouluissa, 
teki Y lihallitus 17. 7. 17 esityksen Senaatille, e ttä  H elsingin m aanviljelyslyseo  
sekä v a st’edes ehkä syn tyvät sam anlaiset oppilaitokset kuuluisivat Y lihallituk
sen alaisiin oppilaitoksiin . Senaatti vahvisti täm än esityksen 29. 8 . 17 m äärä
ten sam alla, e ttä  M aanviljelyshallituksen edelleen tu li tarkastaa m aanviljelys- 
lyseoissa annettavaa m aanviljelysaineiden opetusta ja tehdä siitä  tarpeen vaa
tiessa Y lihallitukselle esityksiä.

Y ksity iselle H elsingin M aanviljelyslyseolle oli Senaatti vähää aikaisem m in  
1 . 6 . 1 7 ,  vahvistanut lukusuunnitelm an, jota vieläkin m uuttam atta noudate
taan. Siitä puuttuvat lyseoiden reaalilinjan aineet: uskonto, toinen vieras kieli 
ja laulu. Eri aineilla on I— III  luokalla yhteensä seuraavat tuntim äärät: op etu s
kieli (suomi) 10, toinen kotim . kieli 9, saksa 10, historia 9, m atem atiikka 9, 
terveysoppi 1, fysiikka 4, kemia 5, geologia 1, kasvioppi 5, eläinoppi 5, kansan
talous- ja talousm aantiede 8, m aanviljelysoppi 4, karjanhoito-oppi 5, m etsän
hoito-oppi 1, liikeoppi 4, piirustus 6 , voim istelu 6 , luokkien kokonais viikkotunti- 
m äärät I 32, II  35, III  33.

9. 12 . 18 K:hallitus käsitteli H elsingin M aanviljelyslyseon puolesta teh tyä  
anom usta sen oppilasten oikeudesta harjoittaa opintoja m uissakin Y liopiston  
tiedekunnissa kuin m aanvilj. taloudellisessa, josta 12 . 1 . 1] annettu  Armoll. 
Ohjesääntö määrää, ja puolsi anom uksen hyväksym istä anojain itse eh d otta 
massa m uodossa, nim ittäin, e ttä  oppilaitoksesta päästetyillä  ylioppilailla olisi 
oikeus opiskella Y liopiston fyysis-m atem . osastossa sekä Teknillisessä K orkea
koulussa, ehdolla e ttä  ennen käytännöllisten opintotöiden aloittam ista esittävät  
jonkun asianom aisen lyseonopettajan todistuksen lyseoiden reaalilinjalle vah
vistetun  m atem atiikan oppimäärän suorittam isesta, sekä lääketiedekunnassa  
ehdolla, e ttä  siihen siirtyessään esittävät todistuksen pro exercitio-kirjoituksen  
suorittam isesta ranskan- tai englanninkielessä, sekä e ttä  heidät valtionvirkoja  
hakiessa rinnastetaan muiden ylioppilaiden kanssa. Asia ei tullut ratkaisuun  
kertom uskauden kuluessa.

U usi yksity inen  m aanviljelyslyseo perustettiin  Lapualle v. 1917, ja vahvisti 
Senaatti 27. 9. 17 sille sam anlaatuisen lukusuunnitelm an kuin H elsingin Ma an - 
viljelyslyseolla oli. Oikeuden päästää oppilaita yliopistoon sai oppilaitos Kirkoll. 
ja op. t .  kunnan päätöksellä 10. 5. 1 8 .
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17. 7. 18 Senaatti o ikeutti K okem äen Y hteiskoulun kannatusyhdistyksen  
m ainitun koulun yhteydessä ylläpitäm ään 3-luokkaista yliopistoon johtavaa  
m aanviljelyslyseota. Lukusuunnitelm a vahvistettiin  2 2 . 7 . 1 8 .

22 . 7. 18 Senaatti m yöntyi Oulun T eollisuusyhdistyksen ja Oulun läänin 
Talousseuran yhteiseen anom ukseen saada Ouluun perustaa m aanviljelys- ja 
teollisuusjaostoinen 3-luokkainen lyseo ja sam alla vahvisti sille lukusuunnitel
man, jossa teollisuusjaostolla on m atem atiikkaa m aanviljelysosaston 9 tunnin  
sijasta 18, fysiikkaa ja kemiaa m aanviljelysosaston 10 tunnin sijasta 21 , s itä 
vastoin kasvi- ja eläinoppia 8 tunnin sijasta 6 , kansantaloutta ja m aanviljelys- 
am m attiaineita ei ollenkaan. 23. 10. 19 antam allaan päätöksellä K:hallitus 
oikeutti varaamaan teollisuusosaston oppilaille tilaisuuden lukemaan 2 v iikko
tuntia kullakin luokalla englanninkieltä.

Mitään m aanviljelyslyseon laatu ista  valtion oppikoulua ei ole perustettu. 
Sitävastoin on valtion puolesta ryh d ytty  käytännössä koettelem aan kauvan  
pohdittua aatetta sellaisten oppikoulujen perustam isesta, joiden pohjana olisi 
koko ylem m än kansakoulun oppim äärä ja joiden lukioaste valm istaisi oppilaita  
määrätyille korkeakouluopiskelun aloille. K oko oppikoululaitoksen asettam i
sesta tälle pohjalle, johon suuntaan m enevää lak iesitystä  Eduskunta oli 23. 4. 12 
tekem ällään anom uksella p y y tä n y t, esitti Y lihallitus 26. 1 . 15 päivätyssä lau
sunnossaan vastustavan m ielipiteensä. 24. 1 . 1 9  V altioneuvosto asetti kom itean  
laatim aan ehdotusta koekouluista, joissa puh. olevaa aatetta käytännössä koe
tetta isiin . K :hallitus, käsitellen kom itean ehdotusta, jonka mukaan koekouluja  
oli perustettava kaksi H elsinkiin ja yksi Jyväskylään , alkaviksi kukin 1-luokkai- 
sena syyslukukaudesta 1919, esitti 8 . 5. 19 antam assaan lausunnossa koekoulu- 
jen luvun vain kahdeksi, joista toinen m uodostettaisiin  siten , e ttä  Jyväskylän  
Suomalainen Yhteiskoulu asteitta in  otetta isiin  valtion haltuun ja tu lisi täyd elli
sen kansakouluoppimäärän pohjalle rakentuvaksi 7-luokkaiseksi yhteislyseoksi, 
toinen perustamalla H elsinkiin täydellisen  kansa kouluoppimäärän pohjalle ra
kentuva 6-hiokkainen suom enkielinen linjajakoinen lyseo poikia varten, joka 
oppilaitos aluksi voitaisiin sijo ittaa jonkun vanhem m an lyseon huoneistoon. 
Koekoulujen opetuksen ehdotti K :hallitus toistaiseksi hoidettavaksi tu n ti
opettajilla. Lukusuunnitelm asta, josta kom iteakaan ei ollut vielä teh n yt lo 
pullista ehdotusta, p idätti K :hallitus itselleen tilaisuuden m yöhem m in antaa  
lausuntonsa. Eriävässä lausunnossa kouluneuvos R osenqvist tek i useita jyrk
kiä m uistutuksia kom itean ehdotuksia vastaan, m utta puolsi sen ehdotusta  
kolm annenkin, ruotsinkielisen koe koulun perustam ista.

V altioneuvosto päätti 2 . 6 . 1 9  perustettavaksi K:hallituksen ehdottam at 
kaksi koekoulua, H elsinkiin suom alainen linjajakoinen koelyseo ja Jyväskylään  
suom alainen koeyhteiskoulu . N äiden oppilaitosten I luokkia varten vah v iste t
tiin  lukuvuodeksi 1919— 1920 edelliselle Smk. 17,237: 50 ja jälkim äiselle Smk. 
18,175:—  suuruinen m enoarvio, kalliinahan lisäyksiä vastaavat tuntipalkkiot 
mukaan laskettuina.

Lopullisen lausuntonsa koekoulujen hi kusuunnitolniista K:hallitus antoi 
20. 8 . 19, ja asetus n iistä ilm estyi 28. 8 . 19. Koska koekoulujen toim inta koko-
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naisuudessaan kuuluu seuraa vaan kertom uskauteen, ei sila  tässä lähemmin 
selosteta.

Sittenkuin 11. 9 .  14 annetulla asetuksella oli säädetty  keskikouluja ja 
lyseoita varten uudet lukusuunnitelm at, jotka asteittain  olivat pantavat k ä y 
täntöön  lukuvuosina 1914— 1917, laati Y lihallitus 8 . 8 . 72 annetun K oulujärjes
tyksen 5 §:n m ukaisesti ehdotukset uusiksi oppiennätyksiksi puheenaolevien  
koulujen kutakin luokkaa varten kussakin oppi- ja harjoitusaineessa ja esitti 
ne Senaatin vahvistettaviksi Senaatti yksissä neuvoin Kenraalikuvernöörin  
kanssa vahvisti ne 8 . 8 . 16, ja lähetti Y lihallitus vahvistetut oppiennätykset 
painettuina koulujen johtaja in tiedoksi kiertokirjeellä 30. 8 . 16.

Näihin oppiennätyksiin liitty v ä t opetusopilliset ohjeet, erikseen kunkin 
aineen opetusta varten, Y lihallitus laati jo keväällä 1915 sekä lähetti ne 31. 3. 17 
päivätyllä  kiertokirjeellä asianom aisten koulujen opettajain kesken jaettaviksi 
ja noudatettaviksi, m ikäli ne y leistä  laatua ollen soveltu ivat noudatettaviksi 
huolim atta lukusuunnitelm ien odotettavasta  m uuttum isesta.

O ppiennätysten säätäm inen tyttökou lu ille  ja tyttö lyseoille , jota varten  
Ylihallitus 2 . 9. 15 annetun asetuksen johdosta ryhtyi valm istaviin toim iin, jäi 
kesken vv . 1917 ja 1918 tapahtuneiden lukusuunnitelm an m uutosten johdosta. 
Näm ä m uutokset ovat tie ty sti keskikouluissakin ja lyseoissa vaikuttaneet, e ttä  
8 . 8 . 16 säädettyjä oppiennätyksiä on ainoastaan soveltuvissa kohdissa voitu  
noudattaa ja e ttä  oppimäärien laajuus ja jakam inen eri luokille ovat kertom us
kauden kuluessa pysyneet m elkoiseksi osaksi riippuvina asianom aisten op etta 
jain harkinnasta, kuitenkin niin e ttä  K ihallituksen tarkastajat ovat to im itta 
missaan tarkastuksissa antaneet ohjeita, joiden kautta ty y d y ttä v ä  yhdenm ukai
suus on .saavutettu .

22. 5. 19 lähettäm ässään kiertokirjeessä koulujen johtajille K h a llitu s, t o 
deten e ttä  Y lihallituksen 30. 9 . 0 4  annetulla kiertokirjeellä m äärättyjen näyte- 
tuntien  pitäm istä oli opettajapiireissä sekä vastustettu  että  puollettu ja v ii
meksi oppikoulujen opettajaneuvoston tam m ikuulla 1919 pidetyssä ensim äisessä  
kokouksessa käsitelty , määräsi e ttä  kussa kin koulussa vast’edes on pidett ävä  
vähintään kaksi näytetuntia  lukuvuodessa, m utta e ttä  jos paikkakunnalla on 
useampia valtion kouluja, sam an tai lähisukuisten aineiden opettajain on kuun
neltava toistensa opetusta ja p id ettävä  tunnin johdosta keskustelukokous, ollen 
m uutoin edelleen noudatettava ylläm ainittua v. 1904 annettua m ääräystä.

Keisarill. Senaatti lähete vihossa 18. 1 . 16 käskettiin Y lihallituksen antaa  
lausuntonsa yhtenäisyyden ja yhdenm ukaisuuden aikaansaam iseksi kieliopinope- 
tuksessa asetetun kom itean laatim asta m ietinnöstä. Y lihallitus täm än johdosta  
2 3 . 2 .  16 päivätyllä  kiertokirjeellä v a a t i  kaikkien alaistensa oppikoulujen k iel
ten  opettajilta  lausuntoa m ainitusta m ietinnöstä. Saapuneet lausunnot o so ittiv a t, 
että  suuri osa asianom aisia opettajia piti kom itean ehdottam ia uudistuksia liian 
jyrkkinä, osittain jopa opetuksen m enestystä  vaikeuttavina, samalla kuin to i
selta puolen osa lausunnonantajista hartaasti kannatti ehdotettuja uudistuksia. 
Kouluhallitus näin ollen katsoi kysym yksen  vaativan vielä jatkettua harkintaa 
ja lykkäsi oman lausuntonsa antam isen m yöhem m äksi, nuitta päätti kuitenkin
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sallia e ttä  kouluissa, m issä opettajat tahto ivat, saatiin  kielioppia koetteeksi 
opettaa kom itean ehdotuksen m ukaisesti. Y lihallituksen puollettua yliopettaja  
R . E. Saxénin anom usta hänen Ruotsinkielen K ielioppinsa painattam isesta  
valtion kustannuksella, Senaatti 30. 5. 17 päätti, e ttä  täm ä kom itean eh d otu k 
sen mukaan laadittu kielioppi oli Senaatin kirjapainossa painettava ja v a st’edes 
m äärättävästä hinnasta p idettävä koulujen saatavana. Samalla m äärättiin t:ri 
Saxénille siitä  tekijäpalkkiona m aksettavaksi 1,200 markkaa. —  Koska m . m. 
yliopiston opettajat o livat huom auttaneet oppikouluista päästettyjen  oppilasten  
kieliopillisten tietojen  y leistä  heikkoutta, kehoitti Y lihallitus 17. 9. ja 1. 10. 19 
annetuilla kiertokirjeillä asianom aisia opettajia kielten opetuksessa kaikilla  
asteilla tehostam aan kieliopin opetusta.

Ylihallituksen tekem än esityksen johdosta annettiin  18. 8. 16 armoll. 
asetus, joka kum oten 8. 8. 72 annetun K oulujärjestyksen 30— 32 §§:ien säännökset 
vuositutkinnoista, m ääräsi e ttä  oppikoulujen lukuvuosi päätetään julkisella  
koulujuhlalla, jossa lukuvuoden aikana suoritetut kirjalliset ty ö t  ynnä piirus
tus- ja käsityöharjoitelm at ovat nähtäviksi asetettavat.

K irkollisasiain toim ituskunnan 14. 6. 16 p äivätyssä  kirjeessä Y lihalli
tusta  käskettiin  toim ittam aan ehdotus ohjelm aksi 11. 9. 14 annetun asetuksen  
5 §:n ja 2. 9. 15 annetun asetuksen 4 §:n säätäm ää keskikoulututkintoa varten  
Y lihallituksen 9 .6 . 15 lähettäm än oppiennätysehdotuksen perusteella. Y li
hallituksen 29. 6. 16 lähettäm ää ehdotusta käsiteltyään julkaisi Senaatti 25. 7. 16 
päätöksen keskikoulun oppimäärän suorittaneiden loppututkinnoista. Senaatin  
päätöksessä määrätään: 1) e ttä  tutk into  on suoritettava: uskonnossa, venäjän
kielessä, äidinkielessä, muissa kielissä, joita koulussa luetaan, historiassa, a inoas
taan Venäjän ja Suomen, m aantiedossa (erikseen Venäjän), luonnonhistoriassa, 
m atem atiikassa, fysiikassa ja kem iassa, terveysopissa sekä piirustuksessa, ja 
m ääritellään vaatim ukset ylim alkaisin  piirtein (§ 1, 2 ja 6), 2) e ttä  tu tk in to 
lautakunnan asettaa oppilaitoksen rehtori ta i johtajatar ollen itse puheenjohta
jana, paitsi venäjänkielen tutkinnossa, johon K oulut. Ylihallitus tu tk in to- 
järjestystä vahvistaessaan määrää edustajakseen ja puheenjohtajaksi venäjän
kielen tarkastajan tai norm aalilyseon venäjänk. opettajan (§§ 1 ja 3), 3) että  
tutki jana yleensä toim ii asianom ainen opettaja, lautakunnan jäsentenkin voidessa  
asettaa kysym yksiä (4 §), 4) e ttä  tu tk ittav ien  taitoa arvostelee lautakunta  
kollegialisesti arvosanoilla 1 — 10, joista 6 on alin hyväksyvä, kuitenkin niin 
että-venäjänkielen  tutkinnossa Y lihallituksen edustajan antam alla arvosanalla  
on ratkaiseva vaikutus tu tk ittavan  hyväksym iseen ta i hylkääm iseen (§§ 4 ja 5).

23. 3. 17 Y lihallitus esitti, e ttä  sinä keväänä ensi kertaa tapahtuva keski - 
koulututkinto joko jätettä isiin  toim eenpanem atta tä i ainakin e ttä  siitä  p o iste t
taisiin  venäjänkielen tutkintoa koskevat erikoism ääräykset sekä e ttä  y leistä  
hyväksym istä  varten olisi tarpeellinen ainoastaan arvosana 6 keskim ääränä  
kaikista tutk intoaineista . Asiaa esiteltäessä Senaatti m ääräsi, e ttä  keskikoulu- 
tu tk in to  sinä vuonna oli saava jäädä sikseen. Y lem pänä siv . 5 m ainitulla  
18. 8. 17 annetulla asetuksella (2 §) säädettiin , e ttä  tarkem pien m ääräyksien an
tam inen keskikoulun päätössuorif uksen järjestäm isestä sekä ehdoista, joilla eri
ty inen  keskikoulun päästötodistus annetaan, v a st’edes oli kuuluva Senaatille.
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Mitään näitä asioita koskevia m ääräyksiä ei Senaatti (V altioneuvosto) s ittem 
min ole antanut.

Sen johdosta e ttä  8 . 8 . 16 vahvistetu t lyseoiden oppiennätykset ed e lly tti
vät, e ttä  ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet, toisessa kotim aisessa ja vieraissa 
kielissä suoritettaisiin, kuten jo oli laita latinankielen kokeessa, käännöksinä 
oppilasten äidinkieleen, esitti Y lihallitus alam aisesti 26. 9. 16, e ttä  ylioppilas
tutk innosta 14. 1. 74 annettu ohjesääntö saatettaisiin  sopusointuun uusien oppi
ennätysten  kanssa ja e ttä  muutos m äärättäisiin astum aan voim aan jo keväällä  
1917 tapahtuvissa ylioppilastutkinnon koekirjoituksissa, kuitenkin niin, että  
niissä kouluissa joissa opetus ei vielä ollut suunnattu tä tä  m uutosta varten, 
ylioppilaskokelaat kalenterivuonna 1917 sa isivat suorittaa kokeensa entisellä  
tavalla , sekä e ttä  koetehtäviä annettaessa yliopistoviranom aisten tu lisi ottaa  
huomioon lyseoissa siirtym iskautena 1914— 1917 poikkeuksellisesti vähäiseksi 
jääneet vierasten kielten kokonaisviikkotuntim äärät. Edelleen Ylihallitus 
Y liopiston konsistorille osoitetussa 2 . 2 . 17 päivätyssä  kirjelmässä selosti niitä  
seikkoja, jotka sekä vieraiden kielten e ttä  m uutam ien muiden oppiaineiden oppi
jaksoihin nähden tek ivät kohtuulliseksi, e ttä  ylioppilastutkintoa koskevan ase
tuksen m uuttam isesta riippum attakin tutk intovaatim uksia  jossain määrin so 
vellutettaisiin  m uuttuneiden ta i häiriytyneiden oppijaksojen m ukaisiksi.

Armo 11. asetuksella ]. 3. 17 säädettiin , e ttä  ylioppilastutkinnon kirjalliset 
kokeet toisessa kotim aisessa kielessä sekä venäjän-, ranskan- ja saksankielessä  
olivat v. 1917 suoritettavat, kussakin oppilaitoksessa noudatetusta opetus- 
m enettelystä  riippuen, joko 14. 1. 74 annetun Armoll. ohjesäännön 2 § b ja o 
kohdissa sekä (m aanviljelyslyseoihin nähden) 1 2 . 1 . 1 1  annetun Armoll. ohje
säännön 4 § b kohdassa olevien säännösten m ukaisesti, ta i käännöksinä y llä 
m ainituista kielistä opetuskielelle, kuitenkin niin että  sam assa oppilaitoksessa  
kaikkien kokelaiden koe oli tapahtuva sam alla tavalla . K äännös opetuskielelle 
oli suoritettava enintään neljässä tunnissa ja ilm an sanakirjoja. Saman ase
tuksen  2 ja 3 §:issä m äärättiin, e ttä  suullisessa ylioppilastutkinnossa kuulustelu  
venäjänkielessä oli oleva pakollinen paitsi niille oppilaille, jotka eivät olleet 
koulussa sitä  lukeneet.

K irkollis- ja Opetusasiain toim ituskunnan 1 7 . 8 . 1 7  tekem ään k ysym yk 
seen, olisiko v. 1918 tapahtuvaa ylioppilastutkintoa varten yhdenm ukainen m e
n ette ly  kysym yksenä olevissa kokeissa säädettävä vai vaihtoehtoisuus sä ily te t
tävä , Y lihallitus 11 . 9. 17 päivätyssä  lausunnossaan vastasi esittäm ällä, e ttä  
ainoastaan niille kouluille, joissa voittam attom at esteet tek ivät m ahdottom aksi 
uuden käännösjärjestelm än käytäntöön oton, olisi vielä varattava tilaisuus 
entisen  järjestelm än noudattam iseen. S ittem m in koko k ysym ys raukesi sen  
vuoden osalta, kun koulujen ty ö  tam m ikuulla 1918 kapinan johdosta keskeytyi 
ja Senaatti 6 . 5. 18 yliopiston K ansleriviraston ja Y lihallituksen tekem ien esi
ty sten  johdosta päätti, e ttä  sekä kirjalliset e ttä  suulliset kuulustelut ylioppilas
tutk in toa  varten sinä vuonna olivat jä tettävät p itäm ättä ja kokelaille rehtorien 
■ja opettajakuntien harkinnan perusteella annettava maan korkeakouluihin pää
syä  ja kirjoittautum ista varten tarpeelliset päästötodistukset. Tätä Senaatin  
päätöstä  ei julkaistu asetuskokoelm assa, ja on tä stä  seikasta johtunut muuta-
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missa tapauksissa haittaa sen vuoden ylioppilaille, koska viranom aiset, joille he 
ovat esittäneet kouluista saam ansa päästötodistukset p ätevyytensä  tod isteina, e i
vät ole niitä sem m oisiksi hyväksyneet, vaan ovat vaatineet joko koulujen joh ta 
jilta tai K ouluhallitukselta jäljennöstä puheenaolleesta Senaatin m ääräyksestä.

Senaatin 27. 6 . 18 kehoitettua Y lihallitusta ottam aan harkittavakseen  
kysym yksen ylioppilastutkinnon uudelleen järjestäm isestä pyysi Krhallitus kir
jelm ällä 23. 9. 18 o ikeutta saada lykätä täydellisen  ehdotuksen tekem isen seu 
raa vaan tam m ikuuhun ja ehdotti 1919 vuoden ylioppilastutkinnosta a n n etta 
vaksi väliaikaiset m ääräykset. Senaatti hyväksyen  täm än esityksen julkaisi
8 . 1 1 . 1 8  asetuksen 1919 vuoden ylioppilastutkinnosta. Tämä asetus määräsi: 
1) e ttä  suullista y lioppilastutkintoa ei v . 1919:kaan ollut toim itettava; 2 ) e ttä  
kirjalliset kokeet, jotka o livat toim eenpantavat huhti- ja syyskuulla, olivat su o
ritettavat sam oissa aineissa ja sam alla tavoin  kuin v. 1917; 3) e ttä  kokelailta  
ei ollut vaadittava tietoja  useam m assa kuin kahdessa vieraassa kielessä, maan- 
viljelyslyseon kurssin suorittaneilta ei enem m ässä kuin yhdessä; 4) e ttä  teh tä 
viä annettaessa ja arvosteltaessa huom iota oli k iinnitettävä opiskeluja haitan
neisiin poikkeuksellisiin oloihin; 5) e ttä  K ouluhallitus oikeutettiin  asettam aan  
puolestaan kolme jäsentä ylioppilastutkinto valiokuntaan. Edelleen asetus s i 
sälsi määräyksen, e ttä  jokainen ylioppilastutkintovalikunnan kirjoituksissa h y 
väksym ä kokelas oli velvollinen Y liopistolle suorittam aan 29 markkaa. T u t
kintovaliokunnan jäseniksi K :hallitus puolestaan määräsi kouluneuvokset S. 
Nyström in ja R . Saxénin sekä vanh. lehtorin t:ri K . F. Lindm anin.

K ouluhallituksen Oppikouluosaston keskuudessa valm istettua ehdotusta  
P3̂ sy väisiksi säännöksiksi ylioppilastutkinnosta K :hallitus käsitteli istunnossaan
30. 1. 19 ja teki asiasta esityksen , joka pääasiallisina uudistuksina sisälsi sään
nökset: 1) suullisen ylioppilastutkinnon siirtäm isestä kouluissa K .hallituksen  
valvonnan alla tapahtuvaksi; 2 ) uuden viidennen kokeen liittäm isestä kirjalli
seen ylioppilastutkintoon, nim ittäin siten  e ttä  paitsi äidinkielistä tyy lik oetta  
olisi suoritettava n. s. reaalikoe uskonnon, filosofianalkeiden, historian, luonnon
opin ja luonnonhistorian alalta valittujen  kysym ysten  käsittelyssä; 3) e ttä  
latinankielen kokeen klassillisissa lyseoissa pysyessä  entisellään vierasten kielten  
kokeena rinnakkaislinjaisissa ja ty ttö lyseo issa  olisi oleva ilman sanakirjaa suo
ritettava helponlainen käännöskoe äidinkielestä vieraaseen kieleen. K oulu - 
neuvokset Tam m io, R osenqvist, Saxén ja v. t . k.neuvos Forsman eriävässä  
lausunnossaan vastu stivat reaalikokeen o ttam ista  tehtävien  joukkoon.

Asiaa koskeva asetus ilm esty i 15. 12. 19, ja kum outuivat sen kautta sekä  
ylioppilastutkinnosta 14. 1. 74 annettu  ohjesääntö e ttä  kaikki sitä  m uuttavat 
ja täydentävät säännökset. Uuden asetuksen kautta ylioppilastutkinto m uodos
tettiin  sellaiseksi kuin K :hallituksen enem m istö ylläselostettuun tapaan oli 
ehdottanut, paitsi e ttä  ylem p. m ainittu vieraan kielen koe on suoritettava kään
nöksenä vieraasta kielestä äidinkieleen ja sen ohella aivan helppona käännök
senä äidinkielestä vieraaseen kieleen. Tutkintolautakunnan asettaa yliopiston  
konsistoori m ääräten siihen puheenjohtajan ja tarpeellisen luvun yliopiston  
opettajia , jotapaitsi K :hallitus siihen määrää enintään neljä jäsentä kouluneuvok- 
sistansa ta i m uista asiantuntijoista. K aikki kirjalliset kokeet ovat suoritettavat 
apuneuvoitta (lukuunottam atta logaritm itauluja m atem aattisissa kokeissa).
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Vuoden toisiin, syyskuulla tapahtuviin  kokeisiin saavat ottaa osaa ainoastaan  
kevät-kokeissa hylä tyt ta i n iistä laillisen esteen vuoksi poisjääneet kokelaat. 
Asetus oli astuva voim aan 1 . 1 . 21,  johon asti 8 . 11 . 18 annettua asetusta oli 
noudatettava. K uitenkin oli toisen  kotim aisen kielen ja vieraan kielen kokeissa  
vielä v. 1921 noudatettava äskenm ainitun väliaikaisen asetuksen säännöksiä.

Osittain sotatilan , osittain silloisen hallituksen kylm äkiskoisuuden vuoksi 
kansallista koululaitostam m e kohtaan raukesivat vv . 1914— 1917 kaikki uusien 
valtion koulujen perustam ista koskevat kysym ykset. N iinpä 20 . 10 . 14 tap ah 
tuneessa esittelyssä  Senaatti hvlkäsi seuraavat Y lihallituksen alulle panem at 
ta i puoltam at ehdotukset: uusien suom enkielisten tyttököulujen perustam i
sesta Viipuriin ja Turkuun, uuden ruotsinkielisen tyttökoulun  perustam isesta  
H elsinkiin, Lahden, Porvoon, K otkan, K okkolan ja Nurmeksen yhteiskoulu
jen, K äkisalm en reaali- ja porvari koulun, Lahden ja Mikkelin tyttökoulujen  
ottam isesta valtion haltuun, m utta näki kuitenkin hyväksi käskeä Ylihalli
tusta edelleen harkitsem aan, m itkä näistä tai m uista sam ansuuntaisista ehdo
tuksista  olisivat aikanansa vä lttäm ättä  to teu ttetava t.

Sen johdosta, e ttä  11. 9. 14 annetun asetuksen m ukaisesti Oulun suom en
kielinen klassillinen Lyseo oli m uuttunut linjajakoiseksi lyseoksi, jonka oppilas- 
luku syyslukuk. 1914 oli 205, sam alla kuin ent. ruotsinkielisestä lyseosta m uo
dostetussa ja n y t m yöskin linjajakoiseksi m uuttuneessa 2 :ssa lyseossa oppilaita  
oli 133, käski Kirkollisasiain toim ituskunta 1 . 1 2 . 1 4  päivätyssä kirjelm ässä  
Ylihallituksen tehdä ehdotuksen Oulun suom alaisten lyseoiden yhdistäm isestä  
joko kokonaan ta i osaksi. Y lihallitus käsitellen asiaa 15. 12 . 14, päätti esittää, 
että  yhdistäm isehdotusta ei to teu tetta isi, m. m. koska kummankaan oppilaitok
sen koulutalo ei ollut tarpeeksi suuri lyseota  varten, jonka alaluokilla heti ja  
v a st’edes keskiluokillakin tu lisi olem aan rinnakkaisosastoja. M ahdollisuuden  
varalta Ylihallitus kuitenkin selosti, ketkä vakinaiset opettajat tu lisivat ase
tettaviksi lakkautuspalkalle, jos 2 :sen lyseon lukioluokat lakkautettaisiin .

Senaatin esityk sistä  Keisari 2 7 . 3 . 1 5  vahvisti asetuksen Oulun 2:sen ly 
seon m uuttam isesta keskikouluksi, ja käski Senaatti, joka jo ennen asian lopu l
lista ratkaisua oli 16.2.  15 kehoittanut Y lihallitusta jättäm ään haettaviksi ju 
listam atta virkoja, joihin kiniini opetusvelvollisuus 2 :sen lyseon lukioluokiila. 
Ylihallitukselle 20. 4. 15 osoitetussa, kirjeessä Ylihallituksen ryhtyä tarpeellisiin  
toim iin asetuksen m ääräyksien täyttäm iseksi ja tehdä asiasta aiheutuvat e s i
tyk set. —  2 :sen lyseon lukioluokkien lakatessa asteitta in  asetettiin  sitten  täm än  
oppilaitoksen vanh. lehtori K. G. Östberg lakkautuspalkalle 1. 9. 16:sta, lakkau
tettiin  englannink. opettajan virka sam asta päivästä ja velvoitettiin  jälellä o le 
vat vanh. lehtorit opettam aan kukin a i n e i t a a n  keskikoululuokiila.

V. 1917 asetetun Karjalan koulukom itean esityksestä  Senaatti 1 6 . 8 . 1 7  
päätti ryhdyttäväksi toim enpiteisiin valtion 5-luokkaisen keskikoulun perusta
miseksi Raja-K arjalaan. Tehtäväksensä saam ansa esitykset asiasta K oulu
hallitus lähetti Senaatille 3 . 5 . 1 8  ja 1 7 . 7 . 1 8 ,  ehdottaen e ttä  Salmin pitäjän  
Tulemajoen kylässä oleva yks ity in en  yh teiskou lu  1 . 8 . 1 8  otetta isiin  valtion
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haltuun ja e ttä  sille lukuvuodeksi • 1918-—1919 vahvistetta isiin  m enoarvio, jo 
hon kuului 10,000 m k. perustam iskustannuksina sekä 26,375 m k. silloisten  kah
den luokan ylläpitäm iseen, jolloin opetus oli m aksettava virantoim ituspalkkioilla. 
17. 6 . 18 ja 5. 8 . 18 Kirkoll. ja op. t. kunta ilm oitti hyväksyneensä näm ä Y li
hallituksen esitykset, sam oin senkin, e ttä  Salmin keskikoulussa paikkakunta
laisten  toivom uksen mukaan II luokalta alkaen järjestettäisiin  2 v iikkotuntia  
luokalla käsittävä vapaaehtoinen venäjänkielen oppijakso. K oulutaloksi Se
naatti määräsi Salmin keskikoululle Tuleman ent. venäläisen kansakoulun  
ta lon .

, 19. 6 . 18 päivätyllä  esityksellä  K :hallitus ehdotti, e ttä  K okkolan y k s ity i
nen suom alainen yhteiskoulu ja Maarianhaminan ruotsalaisen keskikoulun y k si
ty ise t  jatkoluokat otettaisiin  valtion huostaan, m uodostuen niinm uodoin näm ä  
oppilaitokset yhteislyseoiksi rinnakkaislinjaisine lukio luokkineen. Tämä eh 
dotus vahvistettiin  8 . 7. 18 annetulla asetuksella, ja sen ohessa Senaatti hyväksyi 
»Kokkolan suom alaisen yhteiskoulun Osakeyhtiön» tarjouksen, jonka mukaan 
valtio  sai haltuunsa koulutalon ottam alla vastatakseen sen veloista: 69,852 mk. 
valtiolainaa ynnä 25,000 mk. m uita velkoja, sekä irtaim iston suorittam alla sen  
kirjanpitoarvon, noin 25,000 markkaa.

Sittenkuin Tam pereen Suom ala isen  ty ttö lukion  kannatusyhdistys oli 
K :hallitukseen jätetyssä  ja K:hallituksen 1 9 . 6 . 1 8  päivätyn lausunnon ohella  
Senaattiin  lähetetyssä hakem uksessa anonut m ainitun oppilaitoksen ottam ista  
valtion haltuun ja tarjoutunut valtiolle luovuttam aan koulutalon 340,889 m ar
kasta ynnä irtaim iston 40.539 markasta 57 pennistä sekä valtion hoitoon siirtä
m ään koulun noin 27,000 markkaan nousevat stipendirahastot ynnä koulun  
hyväksi käyttäm ään edelläm ainituista luovutussum m ista m ahdollisesti kerty
vän nettosäästön , määräsi Senaatti 8 . 7. 18 annetulla asetuksella puheenaolevan  
koulun otettavak si valtion haltuun lukuvuoden alusta 1918— 1919 9-luokkai- 
sena ty ttö lyseon a  ja omaisuuden luovutukseen nähden kannatusyhdistyksen  
tarjoam illa ehdoilla.

3 1 . 3 . 1 9  päivätyssä kirjelmässä K .hallitus esitti, e ttä  P o rin  yksity in en  
suom alainen tyttökoulu  täysiluokkajsena, H angon ruotsalainen yhteiskoulu  ja 
K a ja a n in  suomat, yhteiskoulu, m olem m at 8-luokkaisina sekä N urm eksen  ja T er i
joen suom alaisten  _yhteiskoulujen v iis i a lin ta  luokkaa  keskikouluina otettaisiin  
valtion  haltuun. Sen johdosta K irkollis- ja O petusm inisteriö 22. 4. 19 kehoitti 
K :hallitusta ilm oittam aan, mihin määriin edelläm ainittujen viiden koulun y llä 
pito ehdotetussa laajuudessa vuosittain  sekä erittäin syyslukukauden aikana 1919 
tu lisi nousem aan. Sam anlaista arviota m inisteriö p yysi m yös O ulun suom alaisen  
yhteiskoulun  kohdalta, jonka »Kiinteistö-Osakeyhtiö» ja »Kannatusyhdistys» o li
vat V altioneuvostolta anoneet joko korotonta valtiolainaa ja lisä ttyä  valtio- 
apua tai e ttä  valtio  otta isi koulun kokonaan haltuunsa.

2. 6 . 19 päivätyllä  kirjelmällä K irkollis- ja O petusm inisteriö ilm oitti V altio
neuvoston päättäneen, e ttä  seuraa van syyslukukauden alusta oli valtion  hal
tuun otettava:
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H angon ruotsalaisen yhteiskoulun 5 a lin ta  luokkaa keskikouluna, ehdolla  
että  kaupunki luovuttaa valtiolle koulutalon, m utta valtio antaa vuokratta tilaa  
koulutalossa yksityisiksi jääville lukioluokille; irtaim istosta valtio saa kaiken, 
m itä ei tarvita  viim em ainittuja luokkia varten;

P orin  suom alainen tyttökoulu 6 -luokkaisena, ollen sam alla p äätetty , e ttä  
koulu yhdellä luokalla vuosittain  laajennetaan 9-Iuokkaiseksi tyttölyseoksi, että  
koulun kiinteä ja irtain omaisuus luovutetaan valtiolle koulun velkoja vastaan, 
m utta yksityisinä p ysyvät yläluokat, niin kauan kuin niitä on, saavat korvauk
se tta  toim ia koulutalossa;

Terijoen  ja N urm eksen  suom alaisten yhteiskoulujen viisi alinta luokkaa 
keskikoulu ina , om aisuuteen nähden sam oin ehdoin Imin H angon yht. koulu;

K a ja a n in  suom alainen yhteiskoulu viisiluokkaisena, m inkä jälkeen se y h 
dellä luokalla vuosittain laajennetaan 8-luokkaiseksi yhteislyseoksi (linjajakoisine 
lukioluokirineen), ehdolla e ttä  valtiolle luovutetaan koulun irtain om aisuus ja 
että  koulutalo jätetään m aksutta valtion käytettäväksi; kunnes valtio koululle 
rakentaa uuden, jolloin kaupunki koulupaikaksi antaa ton tin  N:o 52 II kaup.- 
osassa ynnä vapaan kiven- ja soranotto-oikeuden-, jo kootun 240,000 markan suu
ruisen rak. rahaston, siihen m ennessä kasvaneine korkoineen ja lisäksi 100,000 
markkaa.

Edellä jo m ainittu kysym ys O ulun suomal. yhteiskoulusta  tu li 2 8 . 8 . 1 9  
ratkaistuksi siten, että  V altioneuvosto hyväksyen koulun om istajain tarjouksen  
koulun luovuttam isesta päätti, e ttä  seuraavasta syyslukukaudesta alkaen oli 
otettava  valtion  haltuun täm ä oppilaitos 8-luokkaisena yhteislyseona rinnakkais- 
linjaisine lukioluokkineen.

29. S. 1919 annetulla asetuksella säädettiin äskenm ainittujen Kajaanin, 
Porin sekä H angon, Terijoen ja Nurm eksen koulujen perustam m en, ja antoi 
V altioneuvosto K :hallitukselle sen johdosta lähem m ät m ääräykset, kuinka näiden 
oppilaitosten valtion haltuun ottam inen edelläm ainituin ehdoin oli tapahtuva.

Asetuksella 8. 8. 19 säädettiin H elsinkiin perustettavaksi U usi R uotsa la inen  
T yttökou lu , ja määräsi V altioneuvosto 13. 8. 19 (K :hallituksen 16. 7. 19 tek e 
män esityksen  m ukaisesti), e ttä  uusi koulu oli m uodostettava entisen ruotsalai
sen tyttökou lun  toisista  rinnakkaisosastoista (C-luokista ), sijo itettava  H allitus - 
kadun 8:ssa olevaan koulutaloon, (jossa jo ennestään toim i U usi Suomal. T y ttö 
koulu) sekä alkavana lukuvuotena y lläp idettävä 64,130 markan suuruisella vuosi - 
rahasäännöllä, johon lisäksi tu li 10,000 mk. perustam iskustannuksia (ynnä op et
tajille kalliinajanlisäyksiä yleisten  sääntöjen m ukaan).

M aailm ansodasta jo sen alkuvuosina aiheutunut rakennusaineiden kalleus 
ja sittem m in rahanarvon huonontum inen ovat tehneet m ahdottom aksi kertom us
kaudella toim eenpanna tarpeellisia uusien koulutalojen rakentam isia. Niinpä  
Senaatti jo 22. 9. 14 päätti jättää raukeam aan kysym yksen Turun Suomal. T y ttö 
koulun talon laajentam isesta. Y lihallitus käsitellessään 30. 6. 15 ehdotusta Oulun 
R uotsal. K eskikoulun talon  laajentam isesta, ei katsonut voivansa tehdä esitystä  
tästä , koska niin m onta m uuta kipeäm m änkin tarpeen vaatim aa rakennus
asiaa oli ratkaisem atta. Samalla tavoin  raukesi viim e kolm ivuotiskerto-
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muksessa (siv. 45) m ainittu k ysym ys Suom al. Norm aalilyseon koulutalon  
laajentam isesta ynnä 21. 10. 18 Senaatille te h ty  esitys Heinolan T yöväen
yhdistyksen talon ostam isesta H einolan K eskikoululle. H elsingin Suom alai
sille tyttökouluille, Tampereen ty ttökou lu lle  ja K uopion tyttökoulu lle tai 
lyseolle tarpeellisista uusista koulurakennuksista on teh ty  kertomus -
kaudella useampiakin esityksiä, m utta ylläm ainitusta sy y stä  ne eivät joh 
taneet tu lok siin .

Sitävastoin valm istui syyslukukaudeksi 1915 edellisessä kertomuksessa 
selostetusta  Kuopion Lyseon koulutalon laajennustyöstä, johon 1 7 . 5 . 1 4  oli 
m yön n etty  110,000 markkaa, suurin osa, käsittäen uuden voim istelusalin eri
koisena kylkirakennuksena sekä entisen koulutalon pihanpuolisen julkisivun laa
jentam isen ynnä joukon m uutoksia luokkahuoneiden sijoituksessa. V. 1917 
Senaatti vapautti urakoitsijan kuolinpesän suorittam asta sitä  osaa rakennus
ty ö stä , joka tarkoitti kirjasto- ja kansliahuoneiston sisustam ista tyttökoulun  
johtajattaren virka-asunnoksi, koska uuden lyseotalon rakentam iseen ei voitu  
to ista iseksi ryhtyä eikä niin m uodoin to teuttaa  v. 1914 ed elly tettyä  Kuopion  
T yttökoulun siirtäm istä Lyseon koulutaloon.

Syyslukukauden alkuun 1916 valm istuivat H elsingin Ruotsalaisen T y ttö 
koulun koulutalon laajennustyöt, jotka oli pantu alkuun armoll. m ääräyksellä
17. 5. 14.

Sotasaaliina valtion haltuun joutuneista venäläisistä koulutaloista voitiin  
Helsingissä H allituskadun 8 :ssa sekä Salmin Tulem ajoen kylässä olevat saada 
oppikoulujen k äytettäviksi. 1

K apinan ja vapaussodan aikana vahingoittuneissa koulutaloissa v. 1918 
ja v. 1919 toim itetut uudestirakennus- ja korjaustyöt m ainitaan edempänä 
kunkin oppilaitoksen kohdalla.

M aailmansodan alettua antoi Senaatti rautateiden m atkustajaliikkeen o l
lessa aluksi suuresti supistettuna 1 ). 8 . 14 m ääräyksen, e ttä  oppi- ja aistiviallis- 
koulujen sekä opettajasem inaarien syyslukukausi oli alo itettava vasta 1. 10. 14, 
m utta sittenkuin m. m . useiden yksityiskoulujen puolesi a oli anottu  lupaa saada 
aloittaa työt varemmin, päätti Senaatti, peruuttaen edellisen m ääräyksensä, että  
lukukausi oli aloitettava 2 1 . 9. 14. Kun syyskuussa laim inlyödyn työajan kor
vaam inen n äytti suotavalta, näki Senaatti hyväksi Y lihallituksen esityksestä  
24. J l. 14 määrätä, e ttä  kevätlukukausi oli a lo itettava  8 . 1. 15. Samasta syystä  
Senaatti 4. 5. 15 määräsi, e ttä  toukokuulle sattuva asetuksen mukainen helluntai- 
lupa oli supistettava itse pyhäpäiviksi.

K oulurakennuksia otettiin  venäläisen sotaväen haltuun sen liikekannalle- 
panoaikana ainoastaan Viipurissa, jossa m ajoitusviranom aiset osoittivat so ta 
väen käytettäviksi kaikkien kolmen suom alaisen oppikoulun koulutalot. Sekä 
linjajakoinen että  klassillinen lyseo kum m inkin saivat koulutalonsa • takaisin  
jo lokakuun 1 päivään m ennessä, m utta T yttökoulun  talo  m uodostettiin sotilas
sairaalaksi ja p ysy tettiin  sem m oisena vapaussodan päättym iseen asti, huoli
m atta siitä , e ttä  Y lihallitus tek i m onta esity stä  sen vapauttam isesta. —  30. 11 . 16 
K okkolan R uotsal. K eskikoulun rehtori ilm oitti, e ttä  koulun taloon oli m ajoi
te ttu  venäläistä sotaväkeä, jonka johdosta kaiip. valtuusto oli antanut koulun
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k äytettäväksi huoneita kaupungin kansakoulutàlossa. —  Sen johdosta e ttä  venäl. 
sotaväkeä oli m ajoitettu  m uutam iin H elsingin kaupungin kansakoulutaloihin  
Senaatti 18. 7. 16 oikeutti Y lihallituksen antam aan H elsingissä olevien valtion  
lyseoiden huoneistoja kansakoulujen k äytettäv ik si ja päätti Ylihallitus 1. 9. 17 
sallia kansakoulujen kevätlukukaudella 1917 iltapäivisin  käyttää suom al. ja 
ruotsa-1. lyseoiden huoneistoja.

V. 1914 Senaatti antoi useita m ääräyksiä, jotka tark oittivat Venäjän tai 
sen liittolaism aiden sotapalvelukseen kutsuttujen  henkilöiden siviilietujen suo
jelem ista, haavoittuneiden avustustoim en edistäm istä, saksankielisten oppikirjo
jen poistam ista käytännöstä y . m. seikkoja, joista Ylihallitus kiertokirjeillä 
ilm oitti alaisillensa kouluille, m utta joilla yleensä ei o llu t käytännöllistä merki
ty stä . —  2 0 . 10 . 14 Senaatti päätti, e ttä  Saksan ja Itävalta-U nkarin alam aisuu
dessa p y sy v ä t koulujen oppilaat oli k ou lu työstä  »vapautettava)). —-Oppikoulujen 
lukioluokilla oleville asevelvollisuusikää läheneville Venäjän alamaisille Y lihalli
tus Senaatin 24. 10 . 16 antam an ohjeen m ukaisesti ja asianom aisten tekem ien  
anom usten johdosta vv . 1916— 1917 erinäisillä esityksillä  puolsi palvelusajan  
lykkäystä, ja m yönsivätkin  Venäjän sotilasviranom aiset m uutam issa tapauksissa  
tarpeellisia lykkäyksiä.

Sittenkuin oppilaitosten ty ö  marraskuulla 1917 jo oli ollut paikoittain ly 
hyem m än aikaa keskeytyneenä, työväen  n. s. suurlakon johdosta, keskeytyi 
se tam m ikuun 28 ta i lähiseuraavina päivinä 1918 kaikkialla joko työväen  vallan
kum ouksellisen toim innan ta i niiden puolustustoim ien johdosta, joihin laillisen 
järjestyksen kannattajat sitä  vastaan ryh ty ivät. K eski- ja pohjois-Suomessa 
useim m at koulutalot otettiin  käytäntöön  m ajoituspaikkoina ta i työpajoina ja 
varastohuoneina suojeluskuntien ja armeijan m uodostam ista varten. T ouko
kuun 6 päivänä Senaatti m ääräsi, e tte i valtion oppikoulujen ty ö tä  niissä oppi
laitoksissa, joissa se edelleen oli pysähdyksissä, ollut enää sinä keväänä aloi
tettava , ja oikeutettiin  K ouluhallitus sallim aan lukukauden lopetettavaksi, jos 
tarve vaati, ennen toukokuun 31 päivää n iissäkin oppilaitoksissa (enimmäkseen  
tyttökoulu issa), joissa se n. s. Vaasan Senaatin antam an m ääräyksen johdosta  
oli toukokuulla uudelleen alo itettu . Sotapalveluksessa olevien opettajain opetus
velvollisuuden ylläpitäm iseksi toukokuulla Senaatti erin. tapauksissa m yönsi 
määrärahoja. Ensinm ainitulla Senaatin päätöksellä oppikoulujen opettaja
kunnat m yös oikeutettiin  harkintansa m ukaan siirtäm ään oppilaita ylem m ille 
luokille sekä antam aan päästötodistuksia  jo keväällä ta i määräämään siirron 
ta i päästön ehdoksi sovelia ita  kesätöitä . Vaillinaisiksi jääneet oppiennätykset 
oli jaettava seuraaville vuosille K :hallituksen annettavien  tarkem pien ohjeiden 
mukaan (K:hallituksen kiertokirje rehtoreille ja jo h ta ja ta r ille  8 . 5. 18).

14. 6 . 18 annetun lain johdosta, joka koski määräaikoja oikeus- ja virasto- 
asioissa, K:hallitus 27. 6 . 18 m ääräsi uudet haku- ja respiittiajat 7:ssä eri viran- 
hakuasiassa sekä 24. 7. 18 6 :ssa sam anlaisessa asiassa.

Oppikoulujen opettajista oli K :hallitukselle teh tyjen  ilm oitusten mukaan  
Loviisan keskik. v. t . opettaja Solmu W allenius kapinan aikana m urhattu ja 
Vaasan Suomal. Lyseon vanh. leht. R. L. Järvelä vapaustaistelussa kaatunut. 
Vapaustaistelijoina kaatuneista oppilaista ilm oittivat m uutam at rehtorit kirjel-
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m illä, to iset ainoastaan vuosikertom uksissaan. Enim m än oppilaita oli m enettä
n y t Jyväskylän  Lyseo, jonka oppilaista 11 ilm oitettiin  kaatuneen.

22. 4. 18 K irkollis- ja O petustoim istukunta kehoitti Y lihallitusta v iip y 
m ättä toim ittam aan tutkim uksen, oliko kukaan sen om ista ta i alaisista virka
m iehistä ta i palveluskunnasta sekaantunut kapinaan, sekä jos sem m oisia h ava it
tiin  olevan, heti pidättäm ään heidät virasta, ja jos olivat Senaatin nim ittäm iä, 
tekem ään asiasta alistuksen. Vaadittuaan kiertokirjeellä ja saatuaan asianom . 
koulunjohtajien vastaukset K:hallitus ilm oitti, e ttä  kapinallisten puolella o livat 
tavalla  ta i toisella toim ineet Turun ruotsal. klassill. lys. lehtorit G. I). B oldt ja 
H j. M. Eklund sekä Turun suom al. klassill. ly s. lehtori N . av  Ursin, joille kai
kille palkanm aksukin jo oli rehtorien aloitteesta lakkautettu . K :hallitus päätti 
24. 5. 18, e ttä  heidän oli p idätysajalla ja kunnes ylem pi tuom ioistuin  oli ratkais
su t heidän asiansa, m enetettävä puolet palkastansa ynnä kalliinajan lisäykset. 
Lehtori G. Boldtin kuoltua samana vuonna raukesi häntä vastaan n ostettu  
kanne. 27. 1, 19 K :hallitukselle esitettiin  tieto , e ttä  Valtiorikosylioikeus oli 
tuom innut lehtori Eklundin m . m . m enettäm ään virkansa, m utta e ttä  sy y te ttä  
ulkom aille paennutta lehtori av  Ursinia vastaan ei oltu  voitu  ajaa. V iim em ainit
tu a  vastaan K :hallituksen aloitteesta  nostettu  kanne viran hoidotta jättäm isestä  
ei kertom uskauden kuluessa tu llu t lopullisesti ratkaistuksi.

Erinäisten koulujen johtajain kysym yksiin , kuinka kapinaan osaaottanei- 
den oppilasten suhteen oli m eneteltävä, K:hallitus vastasi kehoittaen n o u d a tta 
m aan 8 . 8 . 72 annetun K oulujärjestyksen kurinpitoa koskevia säännöksiä, erit
tä inkin  §§:iä 40—41 sekä 45, m. m. siten  e ttä  oppilasta koulusta ainaiseksi ero
tettaessa  vanhem m ille annettaisiin  valitusosoitus. M uutamassa tapauksessa  
K :hallitus sitten  valitusten  johdosta lievensi opettajakunnan tuom itsem an  
ainaisen erotuksen m ääräaikaiseksi erottam iseksi.

K :hallituksen esityksen , e ttä  oppilasten lukukausim aksut kevätlukukau
delta 1918, m ikäli niitä ei ollut kannett u , j ä tettäisiin  perim ätt ä j a kannetut m aksut 
luettaisiin  m aksajain hyväksi syyslukukaudella, Senaatti 27. 6 . 18 hylkäsi ja 
m ääräsi e ttä  puh. olevat rästit oli kannettava syyslukukauden m aksujen y h tey 
dessä.

Vapaussodan loputtua Krhallitus kirjelm ällä 10 . 6 . 18 anoi K irkoll.- ja 
opet. t. kunnan toim enpidettä, e ttä  oppikoulujen huoneistot hyvissä  ajoin en 
nen seur. lukukauden alkua tu lisivat m ajoituksesta ta i m. s. k äytännöstä  v a 
pautetuiksi ja kuntoon pannuiksi. 1. 8 . 18 päivätyllä  kirjeellä Toim ituskunta  
ilm oittik in  Sota-asiain toim ituskunnan saaneen tehtäväkseen  vapauttaa m ajoi
tuksesta  ensi sijassa oppikoulujen ta lo t ja Y leisten  rakennusten Y lihallituksen  
saaneen toim ekseen sitä  mukaa ryhtyä niissä korjaus- ja puhdistustöihin. K u i
tenkin syyslukukauden alku Senaatin suostum uksella oli lykättävä  korjaustöiden  
ta i m ajoituksen jatkum isen vuoksi: syysk . 9 päivään H elsingin R uotsal. Lyseossa, 
syysk . 10 päivään Viipurin K lassill. Lyseossa, Sortavalan Lyseossa ja T y ttö 
koulussa, 11 päivään Viipurin Suomal. Lyseossa ja 12 päivään Oulun Lyseossa. 
Joensuun Lyseon vapauttam isesta m ajoituksesta tehtiin  23. 9. 18 uusi esi
ty s . Sortavalan Lyseon on tä y ty n y t m ajoituksen vuoksi edelleen työskennellä  
T yttökoulun talossa. Suurimmat vahingot taistelu issa oli kärsinyt Oulun Lyseon
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koulutalo, joka oli ta istelun  aikana ositta in  palanut ja johon o litä y ty m y s raken
taa  uusi voim istelusalirakennus. M yöskin H elsingin venäläisten koulujen ta lo 
jen vapauttam isesta m ajoituksesta K :hallitus tek i esityksen  17. 10. 18. (Vrt. 
edem p. erinäisten koulujen kohdalla olevia tietoja).

Vapaussodan aikana toim eenpantu pakollinen asevelvollisuus 1878- vuo
den lain nojalla ei sanottavasti vaikuttanut oppikouluissa opiskelevaan nuori
soon, joka, m issä m ahdollisuutta oli, jo ta istelun  alkupäivistä oli joukoittain, 
15— 17 vuoden iästä  alkaen, liitty n y t suojeluskuntiin , kenttäsotilaina jä o s it
ta in  vieläkin nuorem m asta iästä  alkaen tarjoutunut partio- y. m. palvelustoim iin. 
Vapaaehtoisina sotilaiksi joutuneet alaikäiset pääsivät kesän kuluessa palveluk
sesta vapaiksi Y lipäällikön m ääräysten nojalla, m istä K :hallitus jo 10. 6. 18 
oli teh n yt esityksen.

8 . 2. 19 vah vistettu  väliaikainen asevelvollisuuslaki säätää tosin  vuotta, 
varhaisem m an palvelukseen astum isiän kuin 1878- vuoden laki, m utta oppikoulu
jen kysym ykseen tu leva t oppilaat ovat esteettöm ästi voineet saada tarpeellista 
lykkäystä  lain 17 §:n c kohdan nojalla.

Sittenkuin suojeluskunnista 14. 2. 19 annetun asetuksen 2 §:ssä oli säädetty , 
e ttä  17 vuoden ikä yleensä oli oleva suojeluskunnan jäsenyyden ehtona, kehoitti 
K :hallitus kiertokirjeellä 9. 7. 19 koulujen johtajia neuvotellen  suojeluskunta- 
päällystön kanssa tekem ään voitavansa estääkseen vartiopalvelusta ja harjoi
tuksia  viem ästä liian paljon aikaa suojeluskuntiin  kuuluvien poikaoppilasten  
koulutyöltä. —  31. 12. 18 K irkollis- ja opetusm inisteriö Sotam inisteriön esityk 
sestä  ja K :hallituksen lausunnon m ukaisesti m ääräsi, e ttä  valtion  lyseoiden ja 
keskikoulujen rehtoreja oli kehoitettava  harkintansa m ukaan ja m ikäli ei kou
lulle haittaa sy n ty n y t, antam aan koulujen voim isteluhuoneistoja sotaväen ja 
suojeluskuntien voim isteluharjoituksiin  käytettäväk si (K:hallituksen kierto
kirje rehtoreille 9. 1. 19).

K asvuiässä olevan m ies- ja naispuolisen koulunuorison partio- (boy scout 
ja girl scout) liike, joka sortoaikana oli tu llu t k ielletyksi Senaatin 22. 9. 11 t e 
kem ällä päätöksellä, on vuodesta 1917 alkaen saanut esteettöm ästi kehittyä, 
tietenkin  koulujen johtajain ynnä voim istelunopettajain  valvonnan alaisena, 
O m ituisuutena m ainittakoon, e ttä  kapinan aikana K ouluhallituksen virasto
taloon  asettuneen (»Kansan valtuuskunnan» asettam an) »Kouluneuvoston» ainoa 
yritys päästä yhteyteen  oppikoulujen kanssa oli täm än neuvoston  valm istam a  
kiertokirje, jolla partioliike muka työväen  valtaa vastaan suunnattuna porvarilli
sena taistelujärjestönä k iellettiin . .

K :hallituksen tekem än esityksen  johdosta, jossa m . m. v iitattiin  alkanee
seen elintarvepulaan ja eläm änkustannusten kohoam iseen, päätti Senaatti 
8. 5. 17, e ttä  silloinen kevätlukukausi oli lopetettava  25. 5. 17 ilman koulujuhlaa.

Suomen Talousseuran toim ikunnan Y lihallitukselle tekem än ehdotuksen  
johdosta Y lihallitus 19. 5. 17 p äätti esittää , e ttä  oppikoulut seuraa vana syksynä  
syys- ja lokakuun kuluessa saisivat Y lihallituksen luvalla keskeyttää työn sä  
enintään kahdeksi viikoksi, jolla ajalla oppilaat vo isivat ottaa osaa m aatalous
töih in  kodissa ta i m uualla. Senaatti käsitellen esity stä  ja pitäen Y lihallituksen
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ehdotukseen sisältyvää lukukauden aloittam ista  syyskuun 1 päivästä  epäkäytän
nöllisenä, p äätti 13. 6 . 17, e ttä  syyslukukausi oli a lo itettava  17. 9. 17. M yöhem 
min esiintyneiden vaikeuksien vuoksi Senaatti s itten  2 1 . 9. 17 määräsi, e ttä  luku
kausi H elsingin ja Viipurin oppikouluissa oli alkava vasta  3. 10 . 17, sekä kehoitti 
Y lihallitusta harkitsem aan, m illä tavo in  oppilaille, jotka elintarvepulan vuoksi 
k esk eyttivät koulunkäyntinsä, voitaisiin  valm istaa tilaisuus kotiopinnoilla kor
vata laim inlyöntinsä, sekä antam aan asiasta tarpeelliset ohjeet. Ylihallitus an 
to i tällaisia ohjeita kiertokirjeellä 19. 10. 17, m utta  kokem us osoitti, e tte i niillä  
yleensä ollut käytännöllistä m erkitystä, koska useim m at elintarvepulan johdosta  
koulusta pois jääneet oppilaat o ttiv a t erotodistuksen.

L yhentyneen työajan korvaam iseksi Senaatti 13. 12 . 17 määräsi, e ttä  ty ö tä  
oppikouluissa oli jatkettava jouluk. 21 päivään k:lo l i a .  p., m inkä jälkeen to 
distukset o livat jaettavat, sekä e ttä  kevätlukukausi oli a lo itettava 8 . 1 . 18 
k:lo 8 a. p.

Kireim pänä elintarvepulan aikana vv . 1918— 1919 ei lukuaikojen lyh en tä
m inen elintarvepulan vuoksi voinut tu lla  kysym ykseen , koska kapinan aiheut
tam a keskeytys vaati työtehon  lisääm istä seuraavina vuosina. Valaistusaineiden  
pulan johdosta Valtioneuvosto ta lvella  1918— 1919 o ikeutti Y lihallituksen  
m yöntäm ään kouluille (etup. m aaseudun yksity iskoulu ille) tilaisuuden ostaa 
polttoöljyä sotasaalisviraston hallussa o levasta  varastosta.

Marraskuun 7 p:nä 1916 K irkollisasiain t .  kunta kehoitti Y lihallitusta  
Senaattiin  toim ittam aan ehdotuksen niiden uusien opettajavirkojen perustam i
sesta ja n iistä m uutoksista jo oleviin  virkoihin nähden, jotka 11. 9. 14 annetun  
asetuksen johdosta olivat tu lleet tarpeellisiksi lyseoissa. Seuraa vina kahtena 
vuonna tapahtuneiden lukusuunnitelm ien m uutosten johdosta asia tu li uuteen  
vaiheeseen, ennenkuin Ylihallitus oli m ainitun lausunnon antanut.

K un tyttökoulujen ja ty ttö lyseo id en  lukusuunnitelm a 2. 9. 15 annetun  
asetuksen kautta oli tu llu t toisenlaiseksi kuin se ehdotus, m ihin Ylihallitus oli p e
rustanut ylem p. siv. 16 m ainitun lausuntonsa opettajavirkojen järjestelystä, 
ehdotti Ylihallitus 26. 5. 16 laatim assaan lausunnossa neljännen yksinom aan  
venäjänkielen nuoremm. lehtorin sekä neljännen sääntöpalkkaisen opettajattaren  
viran perustam ista tyttökoulu ih in , ollen viim em ainittu  tarpeellinen kolmannen 
vaihtoehtoisen kielikurssin vuoksi, m utta  ylläm ainitusta syystä  täm äkin lausunto  
jäi m erkityksettöm äksi, sam oinkuin m yös Y lihallituksen 23. 10. 17 antam a  
lausunto venäjänkielen opettajavirkojen järjestäm isestä.

Venäjänkielen tullessa v . 1918 ainoastaan vaihtoehtoiseksi oppiaineeksi 
lyseoissa julkaisi Senaatti 30. 7. 18 asetuksen, jolla kaikki venäjänkielen vakinai
set opettajavirat, paitsi norm aalilyseoiden nuor. leht. virkoja, m äärättiin lak 
kautettaviksi, norm aalilyseoiden yliopettajan  sekä kolm en lyseon nuor. leht. 
virat 1 . 9 .  18, klassillisten lyseoiden vanh. leh t. virat 1. 9. 20 ja m uut sikäli kuin 
tu livat avonaisiksi.

Sen johdosta että  jo syyslukukaudella 1918 useiden venäjänkielen leh to
rien tuntim äärä jäi vajaaksi, annettiin , K :hallituksen 26. 9. 18 tekem än esityk 
sen jälkeen 11 . 10 . 18 asetus, joka m uuttaen K tjärjestyksen 9 §:n sääsi, e ttä  jo 
kainen opettaja ja opettajatar on velvollinen opetusvelvollisuutensa rajoissa,
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tarpeen m ukaan ja eri korvauksetta, antam aan opetusta kaikilla luokilla m uissa
kin kuin virkaan kuuluvissa aineissa, milloin K :hallitus harkitsee hänet siihen  
kykeneväksi, sekä e ttä  hänelle voidaan vajaaksi jääneen opetusvelvollisuutensa  
täytteek si osoittaa opetusta toisessakin sam an paikkakunnan sam ankielisessä  
oppikoulussa. Samalla Senaatti kehoitti K :hallitusta, milloin jokn opettaja ei 
katsoisi uusia m ääräyksiä itselleen  sitoviksi, tekem ään ehdotuksen viran lak
kauttam isesta ja sen  haltijan asettam isesta  lakkautuspalkalle ta i m yös m äärää
mään asianom aiselta vähennettäväksi hänen kalliina jän palkkaustansa. —
15. 5. 19 päivätyllä  kiertokirjeellä K :hallitus antoi koulujen johtajille äsken- 
m ainitusta asetuksesta sekä m uista ilm enneistä seikoista johtuvia lähem piä  
ohjeita heidän sekä om ien e ttä  alaistensa opettajien tuntim äärien järjestäm i
sestä ynnä. siitä  mitä oli vaarinotettava heidän m yöntäessään opettajille lyh yttä , 
alle 2 viikon p itu ista  v irkavapautta ta i puoltaessaan heidän anom aansa p item 
pää virkavapautta.

18. 11 . 18 K :hallitus päätti esittää: 1) e ttä  norm aalilyseoiden kaikki nuor. 
leh*;. virat nniutetta isiin vanh. le ht. viroiksi; 2 ) e ttä  kaikkiin lyseoihin perus
tetta isiin  toisen  kotim . kielen vanh. le ht orin virka; 3) e ttä  ent. klassillisista ly 
seoista m uodostuneiden linjajakoisten lyseoiden luonnonhist. ja m aantieteen  
nuor. leht. virat m uutettaisiin  vanh. leht. viroiksi, sekä e ttä  K:hallitus o ik eu tet
taisiin  nim ittäm ään kysym ykseen  tu levat nuoremmat lehtorit vanhem m iksi 
lehtoreiksi, sikäli kuin olivat päteviä  eikä nim itys loukannut muiden sam ojen  
aineiden opettajain oikeuksia. A setuksella, joka annettiin  4 . 2 . 1 9 ,  V altioneu
vosto vahvisti näm ä ehdotukset kaikkiin muihin, paitsi norm aalilyseoiden v o i
m istelun ynnä kahden m uun nuorem m an lehtorin virkaan nähden, joiden tu li 
jäädä entiselleen. Tämän asetuksen nojalla K .hallitus 17.3.— 2 . 7 . 1 9  n im itti 
15 lyseoiden toisen  kotim . kielen nuor. lehtoria, 5 lyseoiden luonnonhist. ja m a a n 
tieteen nuor. lehtoria sekä 11 norm aalilyseoiden nuor. lehtoria vanhem m iksi 
lehtoreiksi, viim em ainituista yhden Valtioneuvoston m yöntäm än erivapaut uksen 
nojalla.

Oppikoulujen O pettajaneuvoston 29. 1. 19 tekem än anom uksen, e ttä  ero
tus vanh. ja nuor. lehtorin virkojen välillä  poistettaisiin  ja nuorem m at lehtorit, 
sitä  m yöten kuin tod istavat om aavansa vanh. lehtorinvirkoja varten säädetyn  
pätevyyden, n im itettäisiin  vanhem m . lehtoreiksi, V altioneuvosto 4. 3. 19hylkäsi.

19. 5. 19 päiväty llä  esityksellä  K:hallitus ehdotti, e ttä  se lehtorinvirkain  
järjestely linjajakoisissa lyseoissa, jonka K:hallitus 16. 3. 19 oli ehdottanut 
M aarianhaminan ja K okkolan uusia yhteislyseoita varten ja V altioneuvosto jo 
hyväksynyt 1. 4. 19, vah vistetta isiin  noudatettavaksi linjajakoisia lyseoita  var
ten  yleensä, sekä e ttä  niihin näistä  kouluista, joissa ei ollut vakinaista la tinan
kielen opettajaa, asetetta isiin  latinan- ja äidinkielen nuor. lehtorin virat ainakin  
väliaikaisesti. V altioneuvosto 31. 7. 19 hyväksyi täm än järjestelyn periaatteelli
sesti, s. o. noudatettavaksi sikäli kuin ei asetuksissa ja vuosirahasäännöissä ed el
ly te tty ä  lehtorien lukua sen kautta y lite tty , sekä oikeutti K :hallituksen a se tta 
maan ylim ääräisiä latinan- ja äidinkielen nuor. lehtoreja ylem pänä tark o itettu i
hin lyseoihin, ehdolla e ttä  heidän vuosipalkkauksensa o tettiin  huomioon viran- 
toim ituspalkkioiden kohdalla. Täm än järjestelyn m ukaisesti linjajakoisessa ly 
seossa on oleva: a) vanhem pia lehtoreja: 1 . uskonnon ja filosofian alkeiden,



2 . opetuskielen, 3. to isen  kotim . kielen, johon on yh d istetty  saksankielen opetus
velvollisuus, 4. saksan- ja ranskankielen, 5. historian ja yhteiskuntaopin , 6. luon
nonhistorian ja m aantieteen, 7. m atem atiikan, fysiikan ja kem ian, sekä b) n uo
rem pia lehtoreja: 1. latinan ja opetuskielen, 2. m atem atiikan, 3. voim istelun ja 
terveysopin , ollen yhteislyseoissa viim em ainitun viran sijasta oleva yksi poi
kain voim istelun ja terveysopin  palkkiovirkainen opettaja ja yk si ty ttö jen  sa 
m ojen a ineitten  opettajatar.

T yttölyseoiden  ja tyttökou lu jen  opettajavirkojen järjestelystä  K :hallitus 
tek i esityksen  30. 12. 18 ehdottaen seuraavat virat tyttölyseossa', a) vanh. 
lehtoreja: 1 uskonnon ja filos. alkeiden, 2. historian, 3. opetuskielen, 4. m ate
m atiikan, fysiikan ja kem ian, 5. luonnonhistorian ja m aantieteen, ollen näm ä  
virat tä y te ttä v ä t mies- ta i naispuolisista hakijoista ansioiden m ukaan n im itettä 
villä henkilöillä, b) naispuolisia nuorempia lehtoreja: 1. m atem atiikassa,
2. to isen  kotim . kielen, 3. saksankielen, 4. ranskankielen ja opetuskielen, 5. englan
ninkielen ja saksankielen, 6. voim istelun ja terveysopin , c) palkkiovirkaisia o p et
ta ja ta r ia :  1. kaunokirjoituksen, piirustuksen ja m uovailun, 2. laulun, 3. koti- 
talousopin ja käsitöiden. —  Tyttökou lussa:  a) nuorempia lehtoreja, jo i
den virat ovat m ies- ta i naispuolisten hakijain saatavina, 1. uskonnon ja h isto 
rian, 2. opetuskielen, 3. m atem atiikan, fysiikan ja kem ian, 4. luonnonhistorian  
ja m aantieteen; b) sääntöpalkkaisia o p etta ja tar ia : 1. to isen  kotim aisen kielen  
ja englannin kielen, 2. saksan- ja ranskankielen, c) palkkiovirkaisia opettajat- 
taria: 1. kaunokirj., piirust. ja m uovailun, 2. voim istelun ja terveysopin , 3. lau
lun, 4. kotitalouden ja käsitöiden.

A setuksella, joka annettiin  11. 3. 19, vah vistettiin  ty ttö lyseo id en  ja ty t tö 
koulujen opettajanvirat luvultaan ja palkkausperusteiltaan m uutoin ylläseloste- 
tun ehdotuksen m ukaisiksi, paitsi e ttä  ty ttö lyseon  nuorem m an lehtorinviroista  
ainoastaan voim istelun ja terveysopin  p idätettiin  yksistään naispuolisille haki
joille, harjoitusaineiden opettajattaren viroista kotitalouden ja käsitöiden pois
tettiin , kaunokirjoin, piirust. ja m uovailun sekä laulun opetusta varten olevat 
palkkiovirat tu livat olem aan sekä mies- e ttä  naispuolisille hakijoille avoinna. 
Palkkioviroille m äärättiin seuraa va opetusvelvollisuus vuosipa lkkioineen: kauno
kirj., piirust. ja m uov. opettaja ty ttö lyseossa  18 viikkotuntia, 2,200 m k., ty t tö 
koulussa 13 viikkot. 1,500 m k., laulunopettaja ty ttö lyseossa  12 viikkot. 1,500 mk., 
ty ttökou lussa  9 viikkot. 1,000 m k., voim ist. ja terv. opettajatar tyttökoulussa  
18 viikkot. 2,000 mk. J o h ta ja ta rek si m äärätty lehtori tai opettajatar oli saava  
paitsi vapaata asuntoa ja läm pöä ty ttö lyseossa  600, tyttökou lussa  300 m k., 
jolloin ensinm ain. saa 12:n, viim em ain. 14 viikkotunnin yli m enevästä tu n ti
m äärästä ynnä 6:sta, resp. 4:stä kuuntelutunnista virantoim ituspalkkiota sään 
nösten  m ukaan. Tässä m ainittujen palkkioiden tuli astua voim aan ty ttö lyseo issa , 
kun niiden V II luokka, ja tyttökouluissa, kun niiden V I luokka oli alkanut 
toim intansa.

K :hallituksen esityksen, e ttä  kotim aisten kielten yliopettajan  virka kum 
m assakin norm aalilyseossa 1. 9. 19:stä jaettaisiin  kahteen, V altioneuvosto hyl- 
käsi ja päätti 28. 2. 19 ainoastaan, e ttä  R uotsalaisessa Norm aalilyseossa avoinna  
oleva kotim aisten  kielten yliopettajan virka oli m uutettava ruotsinkielen y li
opettajan viraksi. ’
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19. 7. 18 Senaatti suostui K ihallituksen esitykseen , e ttä  kaunokirj., pii- 
rust. ja m uovailun opettajan virat ent. k lassillisista lyseo ista  muodostuneissa  
lyseoissa saatiin  julistaa haettaviksi, sikäli kuin laillisia esteitä  ei ollut olem assa. 
K :hallituksen 7. 11. 18 tekem än esityksen  johdosta otettiink in  sitten  1919- vuo
den m enosääntöön näitä virkoja varten tarpeelliset palkkausm äärät. —  10. 1. 19 
V altioneuvosto sam oin suostui K :hallituksen esitykseen , e ttä  m ikäli laillista  
este ttä  ei ollut olem assa, sam anlaiset virat asetetta isiin  nyk . klassillisiin lyseoi
hin, ja oli m enosääntöön niitä varten otettava  1,100 m arkan suuruiset vuosi
palkkiot 10 viikkotunnin opetusvelvollisuudesta.

K äsitellessään erästä Y lihallituksen 28. 11. 14 päättäm ästä  n im itys
asiasta teh tyä  valitusta Senaatti, havaiten e ttä  Y lihallitukselta oli puuttunut 
laillinen sy y  katsoa valituksen tekijää epäpäteväksi hakem aansa ruotsinkielisen  
lyseon lehtorinvirkaan sillä perusteella, e tte i hän ollut suorittanut kokeita ruot
siksi, kum osi valituksen alaisen n im ityksen. S ittem m in K :hallitus, p itäen tär
keänä e ttä  kouluihin opettajiksi ei tu lisi henkilöitä, jotka eivät täysin  hallitse 
koulun opetuskieltä, tek i esityksen asiaa koskevien säännösten m uuttam isesta. 
Elok. 29 p:nä 1919 julkaistiin asetus, joka kum oten ennen voim assa olleet sään
nökset m ääräsi, e ttä  suoritetut käytännölliset opettaja kokeet tu o ttavat kelpoi
suuden opettajavirkoihin ainoastaan niissä oppilaitoksissa, joilla on sama opetus
kieli kuin sillä norm aalilyseolla tai jatko-opistolla, jossa kokeet on suoritettu.

K irkollis- ja opetusm inisteriön alo itteesta V altioneuvosto 28. 2. 19 antoi 
asetuksen, jolla säädettiin , e ttä  norm aalilyseoon kuuntelijaksi ilm oittautuvan  
opettajakandidaatin on kasvatusopin professorin antam alla todistuksella  osoi
te tta v a  hankkineensa m enestyksellistä kuuntelua varten tarpeelliset kasvatus
opilliset tiedot ja kuunteluaikana harjoitettava kasvatusopin opinnoita siinä  
määrin kuin m ainittu professori määrää. Lähem piä selityksiä näiden säännösten  
sovelluttam isesta m inisteriö antoi K :hallitukselle 3. 5. 1.9 osoitetulla kirjelmällä.

K ihallituksen 26. 5. 19 tekem än esityksen  johdosta, e ttä  äidinkielen op etta 
jiksi valm istuvien tu lisi esittää asianom aisen yliop istonopettajan todistus kauno
luvun kurssin suorittam isesta, ilm estyi kertom uskauden jo loputtua 20. 2. 20 
asetus, jolla täm ä pätevyysehto vahvistettiin .

Ottaen huomioon 23. 1. 08 asetetun piirustusopetuskom itean mietinnön  
piirustuksen vv:sta 1914 ja 1915 oppikouluissa saam an uuden asem an sekä Suo
men T aideteollisuusyhdistyksen Senaattiin jättäm än kirjelm än, josta Y lihalli
tuksen  lausuntoa oli vaadittu , päätti Y lihallitus, joka sitä  ennen m yös oli vaa ti
nut ja saanut norm aalilyseoiden rehtorien ja aineenopettajani lausunnot, 7. 11. 16 
esittää  Senaatille, e ttä  kelpoisuusehdoksi valtion  oppikoulujen piirustuksen opet
tajan ja opettajattaren virkoihin vaadittaisiin: 1. suoritettu  oppimäärä erity i
sellä osastolla, joka olisi järjestettävä taideteollisuuskoulun yh tey teen , 2. Y li
opiston piirustuksen opettajan edessä suoritettu tu tk in to , 3. Y liopistossa suo
ritettu  pedagogian tutk into , 4. piirustuksen opetuksen seuraam inen norm aali
lyseossa tai jatko-opistossa vähintään yhden kuukauden aikana, 5. käytännölli
set opettajanäy tteet norm aalilyseossa ta i (opettajattaren virkoja varten) H elsin 
gin jom m assakum m assa jatko-opistossa. Täm än esityksen  tuloksena oli 4. 1. 18 
annettu  asetus, joka vahvisti äskenm ainitut kelpoisuusvaatim ukset, kuitenkin
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m ääritellen e ttä  kuunteluaika p idennettäisiin  vähintään yhden lukukauden  
ajaksi ja e ttä  kokeet tyttökou lun  opettajanvirkaa varten (siis riippum atta haki
jan sukupuolesta) ovat suoritettavat jatko-opistossa. Taideteollisuuskoulun  
puheenaollut osasto asetettiin  5. 1. 18, sam alla kuin sille m yönnettiin  4,500 
markan avustus tarkoitukseen, Y lihallituksen tarkastuksen alaiseksi.

Nuorem pien lehtorien siirtym istä  vanh. lehtorin virkoihin on helpotettu  
K :hallituksen esityksen johdosta 24. 9. 18 säädetyllä  asetuksella, jonka mukaan  
nuor. lehtori siirtyessään vanh. lehtorin tai y liopettajan ja sam oin vanhem pi 
lehtori siirtyessään yliopettajan virkaan saa lisäpalkkiota varten lukea hyväk
seen edellisissä vakinaisissa viroissaan nuhteettom asti palvelem ansa ajan.

Y lihallituksen eri aikoina tekem ien esitysten  johdosta säädettiin  22. 12. 17,
24. 9. 18 ja 8. 11. 18 kolm e asetusta, joiden nojalla valtion  oppikoulujen ja sem i
naarien opettajat saavat eläkkeeseen ja lisäpalkkioon nähden lukea hyväksensä  
toisessa näistä kahdesta koulum uodosta sekä yksityisoppikouluissa nuhteetto
m asti palvelem ansa ajan. Opettaja virkaan valtion  oppikoulussa ta i sem inaa
rissa astunut opettaja saa laskea eläkkeeseen nähden koko ja lisäpalkkioon näh
den puolet siitä  ajasta, jonka hän valtion  opettajavirkaan hakukelpoisena— käy- 
tö llisiä  kokeita lukuunottam atta —  on yksityisoppikouluissa palvellut opettaen  
vähintään 20 viikkotuntia. Sem inaarista oppikouluun siirtyn yt opettaja saa 
laskea lisäpalkkioonkin nähden hyväksensä koko sen ajan, jonka on seminaarissa 
oppikoulu virkaan tietopuolisesti pätevänä palvellu t.

K:hallituksen toim ivallan laajentam isesta annetun asetuksen mukaan 
K :hallitus sovelluttaa puh. olevia säännöksiä selvissä tapauksissa. E rityisillä  
esityksillä  Valtioneuvostolle on K :hallitus anojille puoltanut virkavuosien las
kem ista erivapautusteitse m uissakin kuin asetuksen m äärittelem issä tapauksissa.

Syysk. 16 p:nä 1913 annetun asetuksen 6 §:n nojalla Senaatti 9 .2 .1 5 ,  
Y lihallituksen esityksen asiasta saatuaan, näki hyväksi m yöntää vuotuisen  
500 markan lisäpalkkion kum m ankin norm aalilyseon rehtoreille, sekä 400 m ar
kan suuruiset vuotuiset lisäpalkkiot 22 y liopettajalle, vanhem m alle ja nuorem 
malle lehtorille, laskettuina alusta vu otta  1914, joksi vuodeksi m enosääntöön  
oli o te ttu  tarkoitusta varten 20,000 markkaa. V:ksi 1915 täm ä määräraha alen 
nettiin  10,000 mk:ksi, m ikä sum m a riitti m yönnettyjen  palkkioiden suorittam i
seen. 16. 1. 17 siirrettiin yksi lisäpalkkio entisen  nauttijan kuoltua toiselle. —
1. 11. 17 tehdyn  päätöksen kautta  lakkasi näiden palkkioiden suorittam inen  
to ista iseksi.

K irkollisasiaintoim ituskunnan 13. 6. 16 päivätyssä  kirjelm ässä käskettiin  
Y lihallitusta ottam aan uuden harkinnan alaiseksi valtion  tyttökoulujen  joh ta
ja ta r ie n  ja opettajattarien sekä kaikkien oppikoulujen harjoitusaineiden op etta 
jien ja opettajattarien palkkausten järjestelyt. Täm än käskyn johdosta Y li
hallituksessa 10. 11. 16 laadittu  lausunto ei tu llu t sillä kertaa huomioon otetuksi, 
koska sillä välin  oli h erätetty  kysym ys opettajain  niinkuin m uidenkin virkam ies
ten  kalliinajan palkkauksesta. Tästä asiasta 28. 6! 16 annetun käskyn m ukai
sesti ja Senaatin Talousosaston pöytäkirjanotteen johdolla Y lihallitus tek i
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5 .7 .1 6  ehdotuksen, jonka m ukaan Ylihallituksen ja oppikoulujen palkkaus- 
sääntöön olisi ollut otettava  siltä  vuodelta 210,720 markan suuruinen lisäys  
kalliinajan palkkauksia varten. Asia tu li ratkaistuksi vasta 15. 5. 17, jolloin  
Senaatin tekem än päätöksen m ukaisesti Y lihallituksen om at sekä sen alaiset 
virkam iehet o ikeutettiin  1 .4 . 17:sta laskien saam aan kall i i n aj a n li s ä y  s t  ä : alle
2,000 markan suuruiseen vuosipalkkaukseen: ne, joilla oli alaikäisiä lapsia, 
100 mk, ja ne, joilla e i sellaisia ollut, 80 m k., alle 4,000 markan vuosipalkkauk
seen 90 ta i 70, alle 6,000 markan vuosipalkkaukseen 80 ta i 60, yli 6,000 markan 
vuosipalkkaukseen 70 ta i 50 markkaa kuukausittain. T untiopettajille m äärät
tiin 50 % korotus viikkotuntipalkkioon, kuitenkin niin että  120 markan palkkio  
korotettiin  175 markkaan, 175 markan palkkio 210:een ja 225 markan palkkio  
245 markkaan. V ahtim estareille ja muille palvelusm iehille m yönnettiin  25 %  
siitä rahapalkasta, jota he 28. 12. 16 ja 24. 4. 17 tehtyjen  Senaatin päätösten  
m ukaisesti nau ttivat.

Marrask. 1 päivänä 1917 Senaatti määräsi asianom aisten puolelta teh tyä  
anom usta ja Y lihallituksen lausuntoa käsiteltyään seuraavat uudet perusteet 
oppikoulujen opettajain  kalliinajan palkkausta varten noudatettaviksi 1.10.17:sta: 
vakinainen ja kalliin ajan vuosipalkkaus yhteensä oli oleva, ikäkorotuksia lukuun
ottam atta , yliopettajalla 10,500, norm aalilyseon vanh. lehtorilla 9,500, H elsingin  
ja Viipurin koulujen vanh. ja norm aalilyseon nuor. lehtorilla 9,000, m uilla vanh. 
lehtoreilla 8,500, H elsingin  ja Viipurin koulujen nuor. lehtoreilla 8,000, muilla 
nuor. lehtoreilla 7,500, H elsingin ruotsal. ja vanhan suomal. ty ttökou lun  johta- 
jattarilla (rahapalkkaus) sekä kahdella yliopistoon joht. jatkoluokk. o p e tta ja ta 
rella 6,000, H elsingin ja Viipurin ty ttökou lu jen  sääntöpalkk. opettajattarilla 5,400, 
muilla sääntöpalkk. opettajattarilla  5,000 markkaa. Palkkiovirkaisille op etta 
jille ja tuntiopettajille  m äärättiin kalliinajan palkkaus, jonka tuli yhdessä hei
dän m ahdollisen vuosipalkkansa ta i heidän tuntiopetuksensa peruspalkkion  
kanssa nousta viikkotuntia kohti 10 ensim äiseltä viikkotunnilta 250 markkaan  
viikkotuntia kohti filos. kandidaateille oppiaineiden opetuksesta, 210 markkaan  
oppiaineiden viikkotuntia kohti m uille sekä harjoitusaineiden viikkotuntia kohti 
filos. kandidaateille, y li 10 viikkotunnin m enevästä oppiaineiden opetuksesta  
oli m aksettava 210 markkaa viikkotuntia kohti filos. kandidaateille, 175 m ark
kaa viikkotuntia kohti muille sam oinkuin m yös kaikille yli 10 viikkotunnin  
m enevästä harjoitusaineiden opetuksesta. Tämä kalliinajan palkkaus oli tu leva  
ainoastaan niille, joilla palkkio- ta i tuntiopettajatoim ensa oli pääansiolähteenä. 
Vuosipalkkaukseen näin m uodoin to ista iseksi säädetyt lisäykset ovat sitten  ja t
kuneet seuraavina vuosina tilite tty in ä  asianom aisten oppilaitosten palkkauksien  
kohdalla eikä m yöhem m in säädettyjen  uusien kalliinajan lisäysten  m om entilla.

Laulun- ja piirustuksen opettajille sääd etty  kalliinajan lisäys m uutettiin  
Y lihallituksen 4. 1. 18 tekem än esityksen  johdosta jo 25. 1 .1 8  siten, e ttä  yh teen 
laskettu  vuosipalkkaus heillekin tu li m ääräsuuruiseksi, nim ittäin l a u l u n 
o p e t t a j i l l e  (6 viikkot.): norm aalilyseoissa 1,800, H elsingin ja Viipurin ly 
seoissa 1,600, muissa lyseoissa 1,400, keskikouluissa 1,400 sekä H elsingin ruotsa
laisessa ja vanh. suom al. tyttökou lussa  (11 v iikkot.) 2,500, m uissa H els. ja V iip. 
tyttökoulu issa  (7 v iikkot.) 1,800, m uissa tyttökouluissa (7 viikkot.) 1,600 m ark
kaa; p i i r u s t u k s e n  o p e t t a j i l l e :  keski- ja tyttökoulu issa  yleensä
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(12 viikkot.) 2,800, H elsingissä ja Viipurissa 3,000, lyseoissa yleensä (13 viikkot.)
3.400, H els. ja Viip. 3,600, norm aalilyseoissa 4,000 markkaa. Y litunneista oli 
kalliina jän lisäyksenä edelleen kum m allekin opettajaryhm älle m aksettava niin  
paljon, e ttä  se peruspalkkion kanssa tek i 175 markkaa viikkotunnilta.

Saman 1918- vuoden jälkipuoliskolta Senaatti 13. 8. 18 päätti m aksetta
vaksi lisä ttyä  kalliinajan avustusta kaikille siviiliviraston virka- ja palvelus- 
miehille: H elsingissä ja Viipurissa asuville 150 markkaa kuussa, muissa kaupun
geissa 125 markkaa, m aaseudulla 100 markkaa, kuitenkin niin e ttä  niiden, joilla 
oli palkkatuloja 13,000 markkaa ta i enem m än vuodessa tu li saada asunto
paikkaan katsom atta 100 markkaa kuussa ja e ttä  n iille, joilla oli palkkatuloja
18,000 markkaa ta i enem m än, ei m itään lisä ttyä  avustusta  ollu t m aksettava.

Tam m ik. 13 p:nä 1919 päivätyillä  kiertokirjeillä K :hallitus ilm oitti rehto
reille ja jo h ta ja ta r ille , e ttä  V altioneuvosto 20. 12. 18 oli m äärännyt ylem pänä  
m ainitun lisätyn  avustuksen olevan edelleen ajalta 1. 1.— 31. 3. 19 m aksettava  
sekä 1919 vuoden alusta suoritettava 100 m k. kuussa niillekin virkam iehille, 
joiden vuosipalkkaus nousi 18,000 markkaan; sen lisäksi oli tu leva  sam alla pää
te t ty  ylim ääräinen kertakaikkinen avustus kaikille koko vuoden 1918 ajan v a l
tion  palveluksessa olleille henkilöille, n im ittäin  koko sen vuoden tam m ikuun  
palkkaus perheellisille sekä niille perheettöm ille, joiden kysym yksenä oleva  
kuukausipalkkaus oli 400 mk. ta i vähem m än, 400 markkaa niille perheettöm ille, 
joiden tam m ikuun palkkaus oli 400— 800 m k., sekä puolit am m ikuun palkkausta  
niille perheettöm ille, joiden kuukausipalkkaus oli suurem pi kuin 800 markkaa. 
E rikoisesti opettajien palkkaus oli laskettava ylituntipalkkioita lukuunottam atta  
m utta rehtorin ja johtajattarien palkkiot huom ioon ottaen.

M aalisk. 18 p.nä 1919 sitä  vuotta varten annettujen uusien säännösten  m u
kaan peruutettiin  vuoden l:seltä  neljännekseltä suoritetut edellisen vuoden  
säännösten  m ukaiset kuukautiset avustukset ja tu li kalliinajan lisäystä  sen sijaan  
kutakin virkam iestä ja virkam iesryhm ää varten sääd etty  lisäys, sillä tavoin  
m ääriteltynä, e ttä  koko vuosipalkkaus —  ikäkorotuksia, ylituntipalkkioita ja 
johtajapalkkioita lukuunottam atta — oli oleva: K :hallituksen ylijohtaja 22,000, 
osastonpäälliköt 19,000. kouluneuvokset 17,000, ylikam reeri 14,500, tarkastajat
14.000, aktuaari ja kamreeri 13,000, kirjanpitäjä 9,000, kirjaaja 8,000, notaari
7.500, kanslisti 7,200, puhtaaksik irjoittajat 6,300, norm aalilyseoiden y liop et
ta ja t 13,500, vanh. lehtorit 12,500, nuor. lehtorit 12,000, piirust. opettajat
1.000, laulun opettajat 3,60C, reht. palkkio 2,700, H elsingin  ja Viipurin ly 
seoiden ynnä H elsingin jatkoluokkien vanh. lehtorit 12,000, nuorem m at lehtorit
11.500, englanninkielen opettajat 2,760 piirust. op ettajat 6,500, lau lu n op etta ja t
3.400, m uiden lyseoiden vanh. lehtorit 11,000, nuor. leh t. 10,500, piirust. op etta 
jat 5,400, laul. opettajat 3,100 (Turun ja Tampereen klass. lys. 3,400), rehtorin  
palkkio kaikissa lyseoissa 1,500, keskikouluissa: lehtorit sam oinkuin lyseoiden  
lehtorit, piirust. opettajat 5,200, laul. opettajat 3,100, voim ist. opettajat 6,300, 
tyttökoulu issa: lehtorit sam. kuin lyseoiden, johtajattaret (rahapalkka) H els. 
ja V iip. 7,200, muualla ynnä H els. jatkoluokilla 6,600, opettajattaret H els. ja 
Viip. 8,000, muualla 7,200, voim ist. opettajattaret H els. 7,200, Viip. 7,000, 
m uualla 6,300, laul. opettajat H els. 4,300, 4,000, Viip. 3,500, muualla 3,200, 
piirust. opettajat H els. ja Viip. 5,500, muualla 5,200. Varsinaisille tu n ti
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opettajille m äärättiin 20 ensim . viikkotunnilta peruspalkkio ja kali. ajan lisäys 
yhteensä laskien H elsingissä ja Viipurissa 325 ta i 300 nik. (riippuen aineesta ja 
kom petensista, kuten ylem pänä on se litetty ) seuraavilta 10 viikkot. 250 tai 210 
m k., muilla paikkakunnilla vastaavat m äärät oli olevat: 300 t . 275 mk., 
225 t .  190 mk. Vakinaisille opettajille ylitunneista 30 viikkotunnin  kokon, 
määrään saakka tu livat vast, luvut olemaan: H els. ja Viip. 250 t . 210 m k., 
muualla 225 t . 190 m k., H els. jatko-opistoissa 350 t . 275, jatkoluokilla 325 t. 
300 mk.

K un opettajiston  kalliinajan palkkaus näinm uodoin tu li järjestetyksi m ui
den siviilivirkam iesten kalliinajan palkkauksen yhteydessä, jä ivät erityisiä  tu 
loksia vaille esityk set, joita K:hallitus valtionkoulujen opettajaliiton  sekä v. 1919 
koolla olleen oppikoulujen opettajaneuvoston aloitteiden johdosta oli tehnyt 
(esitykset 4. 1. 17, 16. 10. 17, 23. 12. 18 ja V altioneuvoston päätös 2. 4. 19). —  
1 8 .3 .1 9  annettujen yleisten  m ääräysten mukaan käskettiin  suorittaa m yös 
valtion  haltuun otettav ien  Tampereen T yttölyseon  ja K okkolan Y hteislyseon  
tuntipalkalla työskentelev ien  opettajien  palkkiot jo syyslukukaudelta 1918.

K :hallituksen 16. 11. 17 esitettyä , e ttä  kali. ajan avustusta  m yönnettäisiin  
lakkautuspalkalla oleville opettajille ja yhdelle kuolinpesälle, Senaatti 19. 7. 18 
päätti, e ttä  kysym ys oli jä tettävä  riippuvaksi kunkin asianom aisen erikseen te 
kem istä hakem uksista. Tämän m ukaisesti m yönnettiin  anom uksien ja K:halli- 
tuksen  antam ien lausuntojen nojalla päätöksillä 26. 9, 3. 10, 25. 10, 7. 11, 15. 11, 
14. 11 ja 30. 12. 18 sekä 12. 9. 19 1,400—2,000 markkaan vaihtelevia kalliin
ajan avustuksia 9:lle lakkautuspalkalla olevalle opettajalle (niistä 1 k ad etti
koulun opettaja). 12. 12. 18 ja 6. 6. 19 tehdyillä  päätöksillä  V altioneuvosto  
.m yönsi neljälle lakkautuspalkkaa nauttivalle kahdeksi vuodeksi ne kalliinajan  
avustukset, joita he lakkautuspalkalle joutuessaan o livat nauttineet. M yöskin  
eläkkeellä oleville opettajille m yönnettävästä  kalliinajan avustuksesta K:hallitus 
tek i esityksen  18. 12. 17; näm ä tu livat sittem m in saam aan sellaista yleisten  
m ääräysten m ukaan.

K oulutoim en Ylihallituksen palveluskunnan toim ista ja palkoista määräsi 
Senaatti 22. 12. 16, e ttä  kum m allakin vahtim estarilla tu li olla palkkaa 1,200, 
palkkiota 500 mk. sekä sillä, jolla ei ollut vapaata asuntoa, 600 markan korvaus. 
Talonm iehen sijaan oli tu leva apulais vahtim estari, palkka 750, palkkio 250 mk. 
Samalla päätöksellä m äärättiin norm aalilyseoiden ja muiden lyseoiden ynnä 
H elsingin  tyttökoulujen  vahtim estarien vuosipalkka 900, keskikoulujen ja ty t tö 
koulujen vahtim estarien 750 markaksi. Tähän oli lisäksi tu leva palkkio: norm aali
lyseoissa 600, muissa H elsingin lyseoissa sekä vanhoissa tyttökoulu issa  500, Turun 
ja Tampereen lyseoissa 400, muissa lyseoissa 300, H elsingin uudessa tyttökou lussa  
ja Viipurin tyttökou lu issa  450, Turun ja Tampereen tyttökoulu issa  350, muissa 
ty ttö -  ja keskikouluissa 250-mk. K aikille vahtim estareille m äärättiin 5, 10 ja 15 
vuoden nuhteettom asta palveluksesta kerrallaan 10 % korotus pohjapalkasta. 
Talonm iesten palkkauksesta sekä koulujen siivousta, piham aan ja katuosien  
puhtaanapitoa varten tarpeellisista m äärärahoista Y lihallitus tek i esityksen
2 7 .2 . 17, ja antoi Senaatti sen johdosta 24. 4. 17 m ääräyksen, jonka m ukaan  
talonm iehille ja läm m ittäjä-talonm iehille tu li 29 eri koulussa, m issä näitä palvelus

Palvelus-
kunta.



m iehiä oli, 1,000— 1,500 markkaan vaih televat vuosipalkkiot sekä 300-—400 
markkaan vaihtelevat korvaukset vapaasta asunnosta, m issä sem m oista ei ollut. 
Siivoojia oli asetettava Y lihallitukseen (2 à 720: — ), H els. R uots. T yttökouluun  
(2 à 72 0 :— ), H els. vanh. suom al. ty ttökou luun  (1 à 7 20 :—  ynnä korv. vap. 
asunnosta, 1 à 1,200»— ), H elsingin uuteen Suomal. Tyttökouluun (1 à 720: — ). 
Muissa kouluissa korotettiin sekalaisten menojen määrärahaa siivoom isen, läm m i
tyksen  ja katuosien puhtaanapidon vuoksi olosuhteista riippuen 200— 875 m ark
kaa. Sen ohella Senaatti käski niissä kouluissa, m issä oli sekä vahtim estari e ttä  
talonm ies, järjestää näiden työn  kesälom an aikana niin, e ttä  kum pikin voi saada 
vapaaksi osan kesästä.

Kalliinajan avustusta m yönnettiin  Senaatin päätöksellä 16. 8. 17 vah ti
mestareille sekä muille heihin verrattaville palvelusm iehille 1. 9. 17:stä lukien  
100 mk. kuussa niille, joilla ei ollut 18 vuotta nuorempia lapsia, 125 m k. n iille, 
joilla sen ikäisiä lapsia oli 1— 3, sekä 150 n iille, joilla oli useampia kuin 3 lasta  
alle 18 vuoden. Läm m ittäjille ja talonm iehille m yönnettiin  100 mk. kuussa perhe- 
oloista riippum atta, mikäli heillä ei ennestään ollut korkeam paa lisäystä . —  
Ylem p. m ainituista 1918 vuoden jälkipuoliskolta annetuista 150, 125 tai 100 
markan suuruisista kuukautisista lisäavustuksista tu livat koululaitoksen pal- 
velusm iehet m yös osallisiksi. —  18. 3. 19 vuotta  1919 varten säädettyä uutta  
kalliinajan palkkausta tu livat palvelusm iehet saam aan siten , e ttä  heidän kokonais- 
rahapalkkansa tu li olem aan seuraa va: K :hallituksen vahtim estarit 5,200 ja
5,000, apul. vahtim est. 3,600, siivooja 3,000, norm aalilyseoiden vahtim . ja ta lon
m iehet 5,000, H els. ja Viip. ly s. vahtim . 5,000, talonm iehet 4,800— 5,000, m ui
den lyseoiden vahtim . ja talonm iehet 4,500— 4,300, H elsingin tyttökoulujen  
vahtim estarit 5,000, Viipurin tyttökoulujen  vahtim estarit ja talonm iehet 4,800, 
m uiden ty ttö -  ja keskikoulujen vahtim estarit ja talonm iehet 4,000 markkaa.

Määrärahat virantoim ituspalkkioita varten, jotka edellisellä kertom uskau
della oli vahvistettu  klassillisille lyseoille yleensä 11,900 ja reaalilyseoille 11,060 
markan suuruisiksi, kuitenkin niin e ttä  useissa edellisissä oli III— IV  1. reaali- 
linjaa varten erikoiset lisäm äärärahat, tu liva t lyseoiden ja tyttökoulujen uudes
taan järjestäm isen johdosta vv . 1914 ja 1915 riittäm ättöm iksi, etupäässä sen  
kautta e ttä  lyseoiden lukioluokille ja ty ttökou lu jen  I I I — V luokille tuli uusien  
lukusuunnitelm ien mukaan rinnakkaisia linjoja ja vaihtoehtoisia kielikursseja. 
Ylihallituksen 25. 11. 14 tekem än esityksen  itse palkkioperusteiden uudestaan  
järjestäm isestä Senaatti hylkäsi vaatien ehdotusta vain väliaikaisiksi to im en
piteiksi, joita lukusuunnitelm an m uuttum inen aiheutti, ja vahvisti Senaatti 
sittem m in vuoden varrella joukon lisäyksiä m äärärahoihin. Lyseoiden ja kesk i
koulujen opettajain luokan ulkopuolella suoritettavasta  ty ö stä  lasketut tu n ti
määrät vaativat lukusuunnitelm ien m uututtua m yös uutta säännöstelyä, m utta  
Ylihallituksen esityksen  runsaamman korvauksen laskem isesta Senaatti palautti, 
vaatien e ttä  kokonaissum m at eivät saaneet nousta entisten  määrien yli, sekä  
saatuaan Y lihallitukselta uuden esityksen  vahvisti 23. 3. 15 tau lukot, joiden  
mukaan puheenaolevat viikkotunnit, kirjastonhoito niihin laskettuna, m utta  
rehtorien kuuntelutunteja lukuunottam atta , nousivat norm aalilyseoissa 78.5, 
klassillisissa lyseoissa 30.5, linjajakoisissa lyseoissa 3 2 .o, keskikouluissa 13.5.

Opettajien
virantoim itus-

palkkiot.
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K lassillisia lyseoita varten, joissa vaihtoehtoisia kursseja oli ainoastaan ranskan- 
kreikankieli VI— V III luokalla, ei virantoim . palkk. määrärahoja näin ollen ollut 
tarvis korottaa, m utta norm aalilyseoita ja linjajakoisia lyseoita varten Senaatti
21. 12. 15 vahvisti Y lihallituksen 16. 11. 15 tekem än esityksen  m ukaiset koro
te tu t määrärahat: suom al. norm aalilyseo 34,116: — , ruotsal. 30 ,700:— , lyseot 
11,758: —■—  15,698 mk. paitsi lakkautuksen alainen Oulun II  8,424: — ). T y ttö 
kouluja varten tarpeelliset v:ksi 1917 korotetut m äärärahat vahvistettiin  18. 12.16 
Y lihallituksen 10. 11. 16 tekem än esityksen  m ukaisesti. Samaa vuotta varten  
olivat lyseoidenkin m äärärahat uudelleen korotettavat, koska uusi lukusuunni
telm a kevätlukuk. 1917 tu li käytäntöön  läpi koulun.

Y lihallituksen lisäjäsenineen 12. 5. 17 tekem än esityksen  mukaan (vrt. 
siv. 18), jonka Senaatti hyväksyi 1 3 .6 .1 7 , tu li opettajille ty ö stä  luokan u lko
puolella laskettavaksi kum m assakin norm aalilyseossa 115.0, klassillisissa ly 
seoissa kussakin 46.5, linjajakoisissa lyseoissa kussakin 49.0, keskikouluissa kussa
kin 21,5, 6-luokkaissisa tyttökoulu issa  kussakin 32.5 viikkotuntia. — 27. 6. 18 
vahvistetuissa taulukoissa (vrt. siv . 19) korotettiin  vielä klassillisten ja linja- 
jakoisten lyseoiden kysym yksenä olevia määriä kum paakin 0.5:llä ja ty ttö k o u lu 
jen 2 .5:llä viikkotunnilla. P aitsi n iille opettajille, jotka jo vanhem pien m ääräys
ten  ta i vallinneen käytännön m ukaan ovat saaneet laskea hyväksensä ty ö tä  
luokan ulkopuolella, on sam anlainen etu  K  ha llitu k sen  esityksestä  m yönnetty  
Senaatin  päätöksellä 25. 1 . 1 8  keski- ja tyttökou lu jen  voim istelunopettajille  
(terveydell. tarkastuksista ja m ittauksista 1 v iikkotunti koko koulussa) sekä 
K :hallituksen 19. 9. 18 tekem än esityksen  johdosta Senaatin 12. 10. 18 tekem ällä  
päätöksellä kaikkien oppikoulujen kirjanpidon opettajille (0.5 viikkot. luo kk. 
kohti). Tyttökoulujen ja ty ttö lyseo id en  27. 6. 18 vahvistetun  lukusuunnitelm an  
m ukaan (muist. 1.) tu lee ty ttök ou lu n  IV — V I ja ty ttö ly seon  V II— IX  luokilla 
olla, p a itsi kunkin luokan 1 pakollista laulun viikkotuntia, m yös tarpeen mukaan 
luokkien yhteislaulua, joka lasketaan 1 viikkotunniksi kumm allakin asteella.

Virantoim ituspalkkioiden m aksuperuste tu li Y lihallituksen 3 0 .5 .1 7  t e 
kem än esityksen m ukaisesti m uutetuksi 1. 11. 17 annetulla asetuksella, joka 
kum oten 23. 8. 83 annetun as. X  b  m om entin ynnä 27. 11. 85 ann. as. X I  c. mom ., 
määräsi virantoim . palkkiot v iikkotunnilta 210 markaksi lehtoreille sekä niille 
oppiaineiden opettajille, joilla on filos. kand. oppiarvo, sekä 175 markaksi har
joitusaineiden opettajille ynnä niille oppiaineiden opettajille, joilla ei ole filos. 
kand. oppiarvoa. S ittem m in Senaatti 12. 10. 18 on selittän yt, e ttä  asetuksessa  
tarkoitettu ihin  harjoitusaineiden opettajiin , joille tulee 175 markan palkkio, on  
luettava m yös voim istelun lehtori, oppiarvoonsa katsom atta.

V iim eksi puheenaolleet virantoim it. palkkioiden säännöstelyt ynnä uusien  
koulujen perustam inen ovat t ie ty sti aiheuttaneet asianom . määrärahojen korot
tam ista. Seuraavalla sivulla oleva taulukko osoittaa niiden nousua vuosiraha- 
säännöissä vv . 1915— 1919. K uitenkin  on huom attava, e ttä  viim em ain. vuoden  
määrärahat, ollen lasketut m . m. sillä edellytyksellä , e ttä  kaikki vaihtoehtoiset 
kurssit ovat käytännössä ja e ttä  uusia piirustuksen opettajan virkoja (vrt. ed. 
siv. 38) ei vielä olisi tä y te tty , todellisuudessa ovat osaksi valtiolle säästyneet.



K o u l u m u o t o 1915 1916 1917 1918 1919

2 norm aalilyseota ................................... 64,600 64,816 64,816 108,316 124,500
4 klassillista lyseota ............................... 47,700 47,700 47,700 87,970 97,200
19 linjajakoista lyseota ....................... 250,771 277,232 293,843 485,440 522,000
7 kesk ikoulua........................................... 57,610 57,610 57,610 74,500 79,000
15 tyttökoulua ....................................... 83,030 101,026 127,873 225,638 230,500
Oulun 11 lyseo ....................................... 11,200 8,424 — — --
Maarianhaminan keskikoulu ............... 7,056 7,056 7,056 9,000 —
Maarianhaminan yht. lyseo ............... — — — — 28,600
Kokkolan yht. lyseo ........................... — — — 29,000
Oulun suomalainen keskikoulu........... — — 4,000 6,000 8,500
Salmin » » — — 3,600 14,000
Tampereen ty t tö ly s e o ........................ . — — — 28,000
H elsingin ja tk o lu ok at........................... 8,020 8,020 8,020 10,600 10,500

» 2 jatko-opistoa ................... 69,875 70,925 70,950 85,000 85,000

Yhteensä 599,862 642,809 681,938 1,096,064 1,256,800

Taulukossa m ainitsem atta olevissa 1. 9. 19 valtion  haltuun otetuissa oppi
kouluissa opetus kustannettiin  erikoisella Eduskunnan m yöntäm ällä m äärä
rahalla.

K reikkalaiskatolisen uskonnon opetusta varten on useim m illa oppikou
luilla edelleen ollut suuruudeltaan vaih televat m äärärahat, jotka K :hallituksen  
esityk sestä  1918 vuoden m enosäännössä korotettiin  kukin niin e ttä  se tu li v as
taam aan 210 markan m ukaista korvausta yh tä  m onelta viikkotunnilta kuin m itä  
edellisten  vuosien 140 m k mukaan viikkotunnilta laskettu  määräraha oli v a s
tan n u t.

Polttopuiden hintojen tavaton  kohoam inen, joka ositta in  alkoi jopa ennen  
rahanarvon yleistä  alenem ista, on aiheuttanut koulujen läm m itys- ja valaistus- 
m enojen alitu ista kasvam ista kertom uskauden kuluessa. N iinpä tä y ty i jo vv . 
1915 ja 1916 lisämäärärahoja m yöntää useille oppilaitoksille vuosirahasääntöi- 
hin otettu jen  määrärahojen tullessa y litety ik si. S itäpaitsi o tt i Senaatti k äytän 
töön  tavan , e ttä  lisämäärärahoja pyydettäessä  vuoden vaihteessa tallella olevien  
halkovarastojen arvo m äärättiin m erkittäväksi tileih in  ennakkom aksuna seuraa
van vuoden määrärahasta, sensijaan e ttä  useim m at koulut ennen olivat saaneet 
koko läm m ityskaudeksi varaamansa halkom äärät m aksetuiksi hankintavuoden  
määrärahalla. A llaoleva taulukko osoittaa vuosirahasäännöissä olevien  m äärä
rahojen nousua:

Lämmitys ja  
va la is tus.

K o u l u m u o t o 1916 ja  1916 1917 1918 1919

2 norm aalilyseota ................................... 16,000
1

32,000 45,000 90,000
4 klass. ly s e o t a ....................................... 20,500 28,000 ' 52,000 84,000
19 linjajak. » . . . .  *............................. 81,150 104,300 291,700 373,800
Oulun 11 lyseo — keskik..................... 2,600 3,000 ! 7,500 11,000
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K o u l u m u o t o 1915 j a  1916 1917 1918 1919

Maarianham. keskik. =  yhteislyseo . 1,700 2,500 5,000 13,000
7 kesk ikoulua........................................... 13,340 17,500 34,500 47,500
Salmin keskik............................................. _ _ i — 4,500
15 tyttökoulua ynnä jatko-opistot . . 60,600 80.700 185,000 267,000
Tampereen ty ttö ly se o ........................... - - 18,000

Yhteensä 195,890 268,000 1 520,700 908,800

Yhä useampien koulujen ryhtyessä Senaatin 11. 7. 13 antam assa m ääräyk
sessä osoitetulla tavalla  hankkim aan polttopuutarpeensa M etsähallituksen kautta  
ja sellaisten anom usten saapuessa M etsähallitukselle useinkin liian m yöhäisenä  
vuodenaikana pyysi M etsähallitus 24. 9. 18 päivätyllä  kirjeellä K :hallitusta ryh ty 
mään sellaisiin toim iin, e ttä  viim em ainittu hankaluus vältettäisiin . K:hallitus 
määräsi 30. 9. 18 lähettäm ässään kiertokirjeessä, e ttä  tilaukset läm m ityskau- 
deksi 1919— 20 olivat to im itettavat K :hallitukselle ennen 10. 10. 18 sekä v a st’edes 
kutakin läm m ityskautta varten ennen edellisen tam m ikuun 15:ttä. P oltto- 
kaudeksi 1. 6. 19— 1. 6 .2 0 pyydettiinK :hallituksenM :hallitukselle 1 9 .1 2 .18osoit- 
tam assa kirjelmässä erinäisiä valtion  oppikouluja varten kaikkiaan 17,862 m 3 
halkoja. —  K :hallituksen 30. 12. 18 M :hallitukselle tekem ä esitys, eikö valtion 
koulujen opettajille m yös voitaisi to im ittaa polttopuita heidän lunastettavakseen  
säännösten mukaan lasketusta hinnasta, ei johtanut mihinkään tulokseen.

Oppikoulujen sekalaisten m enojen kohoam iseen on vaikuttanut osittain  
tarveaineiden: paperin, puhdistusaineiden ja -kalujen, osittain työvoim an hin
tojen nousu, viim em ainittu sen vuoksi e ttä  painatustyöt m uodostavat tärkeän  
osan sekalaisia menoja ja e ttä  vahtim estarien ja talonm iesten työn  lisäksi useim 
missa kouluissa, etenkin m issä ta lonm iestä ja erikoista siivoojaa ei ole, tarvitaan  
tilapäisesti palkattua ty ö tä  kouluhuoneiston puhdistam iseksi ja läm m ittäm i
seksi ynnä katuosien, piham aan ja kattojen  puhtaina pitäm iseksi. Eri oppi
laitosten kohdalla on se lostettu  m enosäännön m ukaisiin määrärahoihin eri 
vuosien lopulla ta i tilivuosien  p ä ä ty tty ä  m yönnetyt lisät. A llaoleva taulukko  
osoittaa puh. olevien  määrärahojen suurenem isen itse vuosirahasäännöissä.

Koulujen
sekala is ten

m enojen
m äärärahat.

; K o u l u m u o t o vv. 1915 ja  1916 1917 1918 1919

1 2 norm aalilyseota ................................... 12,000 14,000 20,000 40,000
; 4 klassillista ly seo ta ............................... 10,400 11,200 14,000 ' 22,000

19 linjajak. » ............................. , 49,600 54,400 69,400 95,820
! Oulun II lyseo  =  k esk ik o u lu ........... 2,200 1,200 2,500 3,500

Kokkolan yhteis lyseo ....................... — — 5,500
! Maarianham. keskik. =  yhteislyseo . 1,200 1,300 2,000 5,000
1 7 kesk ikoulua............................................ 8,400 9,100 14,800 20,000 j
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K o u l u m u o t o vv. 1915 ja  1916 1917 1918 1919

Salmin keskikoulu...................................
15 tyttökoulua jatko-opistoineen ja

jatkoluokat...........................................
Tampereen ty t tö ly s e o ...........................

25,250 30,200 55,000

3.000

83,550
5.000

Yhteensä 97,050 107,400 157,700 243,370

N iinkuin näkyy, ei määrärahoja ole kohotettu  läheskään siinä suhteessa  
kuin hinnat ovat kohonneet. Norm aalilyseoiden ja ty ttökou lu jen  määrärahoja 
on koh otettu  huom attavasti runsaam m in kuin lyseoiden.

P aitsi jo m aailm ansodan alussa Senaatin käskystä koulujen johtajille osoi
tettu ja  kehoituksia yleiseen säästäväisyyteen  valtionvarojen käytössä  on K:halli- 
tu s, K irkollis- ja opetusm inisteriön 7. 12. 18 lähettäm ässä kiertokirjeessä tehdyn  
huom autuksen johdosta, 9. 1. 19 oppikoulujen johtajille oso ittanut kiertokirjeen, 
jossa heitä kehoitetaan laatim aan kaikki painetut vuosikertom ukset y . m . ju l
kaisut m ahdollisim m an suppeaan m uotoon.

R innakkaisluokkien luku oppikouluissa ei ole kertom uskaudella kovinkaan  
tu n tu vasti kasvanut, osittain  siksi e ttä  norm aalilyseot ovat 11. 9. 14 annetun  
asetuksen kautta tu lleet vakinaisessa m uodossaan läpeensä kaksilinjaisiksi ja 
ositta in  siksi e ttä  valtion oppikoulujen yhteenlaskettu  oppilaslukukaan ei ole 
kasvanut kuin 385:llä (vrt. siv . 2). Norm aalilyseoissa oli lukuvuotena 1914— 15 
yhteensä 3, lukuvuotena 1918— 1919 5 rinnakkaisluokkaa, klassillisissa lyseoissa  
olivat vastaavat luvut 6 ja 0, linjajakoisissa lyseoissa 30 ja 29, keskikouluissa 4 
ja 4, tyttökou lu issa  30 ja 42, kaikkiaan 73 ja 80. Enem m än ovat kohonneet 
rinnakkaisluokkia varten tarpeelliset arviom äärärahat, koska korvaus tu n ti
opettajien  ta i vakinaisten opettajien  ylitunteina hoitam asta opetuksesta n y ttem 
min suoritetaan 1 . 1 1 . 1 7  annetun asetuksen määrääm än korotetun m aksu
perusteen m ukaan, puhum attakaan vv. 1918 ja 1919 tuntipalkkioih in  m yön n e
ty is tä  kalliinajan lisäyksistä , joita ei t ilite tä  rinnakkaisluokkien määrärahan 
kohdalla. M uutamiin kouluihin, joissa rinnakkaisluokkia on ollu t jo pitem m än  
aikaa useita, on K :hallituksen esityksestä  m yön n etty  asetettavak si ylim ääräisiä 
lehtoreja, joiden vuosipalkkaus suoritetaan rinnakkaisluokkien määrärahasta 
ja on viikkotuntia kohti tietenkin  runsaam pi kuin tuntiopettajien  peruspalkkio. 
Asiaan vaikuttaa vielä sekin, e ttä  rinnakkaisluokkien m enoihin sisä lty y  näiden  
luokkien osalle arvioidut sekalaiset m enot, usein m yös vuokraa, läm m itys- ja 
valaistusm enoja y . m ., joiden kohoam iseen hintataso on vaikuttanut. R innak
kaisluokkien arviomääräraha oli norm aalilyseoita varten 1915 vuoden meno- 
säännössä 21,000 m k., 1919 vuoden m enosäännössä 35,000 markkaa. V astaavat 
luvut o livat klassillisten lyseoiden kohdalla 31,000 ja 47,000 m arkkaa, linjajakois- 
ten  lyseoiden 181,000 ja 400,000 markkaa, keskikoulujen 25,000 ja 60,000 
markkaa, tyttöop p ila itosten  160,000 ja 460,000 markkaa, e li yhteensä v. 1915 
Smk. 418,000:—  ja v . 1919 Smk. 1,002,000: — . V iim em ainitusta sum m asta jäi 
kum m inkin säästöä, koska eivät kaikki tarpeellisiksi arvioidut rinnakkaisluokat 
tu lleet käytäntöön.

R innakkais
luokat.
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M yöntäessään Ylihallituksen esittäm ät määrärahat lukuvuodeksi 1916—  
1917 tarpeellisiksi arvioituja rinnakkaisluokkia varten Senaatti 15. 8. 16 m ää
räsi, e ttä  yk si rinnakkaisosasto saadaan perustaa jakam attom an luokan oppilas
määrän noustessa syyslukukauden alussa I luokalla vähintään 60:een ja muilla  
luokilla vähintään 45:een sekä toinen rinnakkaisosasto jakam attom an luokan  
oppilasm äärän noustessa I  luokalla 100:aan ja m uilla luokilla 90:een. N äm ä  
m ääräykset p y sy tettiin  sitten  ohjeena K :hallitukselle, kun se 26. 11 . 18  annetun  
asetuksen kautta sai oikeuden jakaa kouluille vuosirahasäännössä olevien arvio
määrärahojen rajoissa rinnakkaisluokkien ylläpitoon tarpeelliset sum m at.

K oulujen huone- y . m. kalustoa varten vuosirahasääntöön o tettu  yhteinen  
määräraha, johon nähden K :hallituksen käytäntövaltaa 26. 11. 18 annetulla  
asetuksella laajennettiin  (kts. siv . 10), oli vv . 1915— 1917 Smk. 35,000: —  koro
te ttiin  v:ksi 1918 Smk:ksi 75,000: —  (kapinavahinkojen vuoksi) ja o te ttiin  1919 
vuoden vuosirahasääntöön 50,000 markan suuruisena. —  O petuskalustoa eli 
opetusvälineitä  ja kirjoja varten oli vielä v. 1918 kuten aikaisem m in norm aali
lyseoilla kum m allakin 2,000 m k., m uilla lyseoilla kullakin 1,000 m k., keskikou
luilla ja ty ttökou lu illa  (y. jatkoluokilla) kullakin 500 mk. (H elsingin 2 ty t tö 
koululla à 700). V:ksi 1919 R uotsalaisen norm aalilyseon määräraha korotettiin  
4,000:ksi, kunkin lyseon 2,000:ksi, H elsingin 2 vanhan ty ttökou lun  l,500:ksi 
(Jatkoluokkien 800), keski- ja tyttökoulujen  kunkin 1,000 markaksi.

’ K irkoUisasiaintoim ituskunta vaati 7. 10. 14 päivätyllä  kirjeellä Y lihalli
tuksen  lausuntoa Senaatissa herätetystä kysym yksestä  valtionkoulujen oppilas - 
m aksujen korottam isesta. Y lihallitus 4. 12. 14 antam assaan lausunnossa puolsi 
oppilasm aksujen säilyttäm istä  silloisissa määrissään. K eis. A setuksella, joka 
annettiin  2. 9. 15, säädettiin  kum m inkin korotetut lukukausim aksut, jotka luku
vuodesta 1915— 1916 alkaen o livat o levat sekä poika- e ttä  tyttöoppikoulu issa  
30 m arkkaa, m utta seuraavan lukuvuoden alusta lyseoiden lukioluokilla ynnä  
n iitä  vastaavilla  m uiden oppikoulujen asteilla 60 markkaa. Tämä asetus jätti 
m uuttum attom iksi sisarusten alennettuja m aksuja ja vapaaoppilaspaikkoja kos
kevat sä ä n n ö k set.—  Y lihallituksen tekem än esityksen  johdosta Senaatti 30. 5. 16 
määräsi, e ttä  VII ja VIII luokan oppilaille lukuvuonna 1916— 1917 sekä VIII 
luokan oppilaille 1917— 1918, sikäli kuin olivat varattom ia m utta eivät voineet 
saada vapaaoppilaspaikkoja, voitiin  Y lihallituksen kautta tehtävien  esitysten  
perusteella m yöntää oikeus jatkaa koulunkäyntiään suorittaen lukukausim aksuina  
vain 30 markkaa. Y lihallituksen ehdotuksen m ukaisesti m yönnettiin  sitten  5. 12. 
1916 yhteensä 77:lle eri lyseoiden oppilaalle m ainitunlainen helpotus. S itä 
vastoin  Senaatti, Y lihallituksen 13. 1. 17 tekem än ilm oituksen johdosta, 30. 1. 17 
selitti, e ttä  koulujen johtajat m yöntäessään lukioluokilla oleville oppilaille luku
kausim aksun alennuksen 30:een markkaan, sillä perusteella e ttä  heillä oli alem 
milla luokilla veljiä, jotka suorittivat viim em ain. luokkien täyden  lukukausi
m aksun, o livat m enetelleet virheellisesti ja e ttä  kahdesta ta i useam m an sisa 
ruksesta koulun luetteloon ensiksi o te ttu  aina oli velvollinen suorittam aan täyden  
m aksun.

Koulukalusto 
j a  opetus

välineet.

Oppilas-
m aksut.
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H allitusvallan jouduttua kotim aiselle kokoom ussenaalille heräsi kysym ys  
ty y ty m ä ttö m y y ttä  aiheuttaneiden korotettujen lukukausim aksujen alentam i
sesta. Sen jälkeen kuin Y lihallitus, huom auttaen rahanarvon jo alkanutta a le
nem ista, oli puoltanut lukukausim aksujen alentam ista ainoastaan vähäisessä  
määrässä, hyväksyi Senaatti kuitenkin asetuksen, joka Venäjän Väliaikaisen  
H allituksen 1 8 . 8 . 1 7  vahvistam ana palautti lukukausim aksut entiseen 20 m ar
kan määrään kaikilla luokilla ja lisäksi sisälsi, e ttä  vapautuksia lukukausim ak
suista voitiin  varattom uuden perusteella m yöntää rajattom asti. Olojen kehitys  
osoitti Y lihallituksen osanneen oikeaan vastustaessaan alennusta entiseen m ää
rään, sillä jo 17. 6. 19 V altioneuvosto katsoi tarpeelliseksi säätää asetuksen, jolla 
lukukausim aksu lukuvuoden alusta 1919— 1920 vah vistettiin  50 markaksi oppi
koulujen kaikilla luokilla. Seuraavana vuonna se korotettiin  100 markkaan.

Sittenkuin m aailm ansodan syttym isen  johdosta useiden opettajien valtion  
apurahoilla aloittam at ulkom aiset opintom atkat v . 1914 o livat jääneet kesken, ei 
seuraavana vuonna sanotunlaisia stipendejä jaettu  (asetus 10. 6. 15). —  28. 1. 16 
Ylihallitus tiedusteli K irkollisasiaintoim .kunnalta, voitiinko erinäisiin armoll. 
päätöksiin perustuvat m atka-apurahat sinä vuonna julistaa haettaviksi. Asiaa 
16. 2. 16 käsitellessään Senaatti selitti, e ttä  10. 6. 15 annetun asetuksen kautta  
olivat tu lleet lakautetuiksi n. s. kasvatusopilliset stipendit (20. 9 .0 6  annetun  
armoll. kirjeen mukaan yht. 16,000 m k.) sekä m atkarahat uusien kielten k äytän 
nöllistä oppim ista varten (2. 3. 11 annetun armoll. kirjeen mukaan 5,000 m k.), 
m utta näki hyväksi m äärätä v. 1916 k äytettäväk si 8,000 mk. m atka-apurahoiksi 
opettajien kasvatusopillisia opintom atkoja varten. Venäjänkielen opettajille  
oleskelua varten Keisarikunnassa kesälom an aikana 2. 3. 11 ja 2. 2. 12 säädetyt 
8 apurahaa, yht. 6,000 m k., o livat ju listettavat haettaviksi entiseen tapaan ja 
entisin  ehdoin. Opettajain kuuntelua varten norm aalilyseoissa oli käytettävänä  
1916- vuoden m enosääntöön o tettu  1,000 markan määräraha, josta 2 apurahaa 
oh jaettava. Sam oista asioista Y lihallituksen 26. 1 . 1 7  tekem än tiedustelun joh 
dosta Senaatti 24. 4. 17 p äätti jättää kysym yksen  ulkom aisista ja Venäjälle teh tä 
v istä  opintom atkoista ratkaisem atta, kunnes vuoden m enosääntö oh vahvistettu , 
m utta selitti e ttä  estettä  ei ollut ylläm ainittujen kuuntelustipendien antam iselle. 
Sittem m in 13. 6. 17 Senaatti ilm oitti, e ttä  ulkom aisia kasv. opill. opintom atkoja  
varten saatiin julistaa haettavaksi 3 apurahaa à 3,000 m k. sekä venäjänkielen  
opettajille Venäjällä oleskelua varten 6 apurahaa à 1,000 mk.

V. 1916 m äärätyt stipendit ulkom . opintom atkoja varten Senaatti 29. 5. 16 
m yönsi vanh. leh t. A. H . Saloniukselle, vanh. leht. J. E . Arolle ja tuntiop . 
fil. m aist. H . J. Viherjuurelle kullekin 1,500 m k., vanh. leht. A. Plathanille ja 
yliopettaja Zilliacukselle, kum m allekin 1,000 mk.

Samana vuonna annettiin  venäjänkielen harjoittelun matkarahat: vanh. 
leht. A. H äm äläiselle, sekä yhteiskoulujen opettajille Olga Vuoriniemelle, M. R . 
Jauhiaiselle, T. K auhaselle, J. K ujalalle, A. J. Ropposelle, U. S. K oistiselle ja 
tuntiopett. B lenda Em ilia Pesoselle, 750 mk. kullekin.

V. 1917 annettiin  kasv. op. m atka-apurahat: nuor. lehtorille J. S. S. Suom a
laiselle, vanh. leht. G. A. W aenerbergille ja yht. k. opettaja Kaino Vilhelm iina 
Oksaselle, 3,000 mk. kullekin.

O pettajien
opintom atka-

apurahat.
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Samana vuonna venäjänkielen harjoittelun m atka-apurahat annettiin: 
vanh. leht. F . M. Laukkaselle, nuor. lehtorille A. R. R osenqvistille, yhteiskoulun  
opettaja H . M. Törm älle, 0 .  L. Lehtokarille, M. Öhrnbergille ja J. A. H aloselle,
1,000 mk. kullekin.

Opetuksen kuuntelua varten norm aalilyseoissa m äärätyt avustukset Y li
hallitus antoi v . 1915 nuor. lehtorille G. A. Stoorelle ja usk. op. Anna Sigrid  
Alexandra H eurthénille, v. 1916 nuor. lehtorille Impi Ainamo Forsm anille ja 
opettajatar Tyyne Maria Vuoriselle, v. 1917 nuor. leht. V. F. Corellille ja joh ta
jatar Toini Voipiolle.

K :hallitus esitti 12. 6. 18, e ttä  ulkom aanopintoja varten varattuja apu
rahoja sinä vuonna ei jaettaisi, m utta  e ttä  apurahat kuuntelua varten norm aali
lyseoissa korotettaisiin 800 markan suuruisiksi. K irkollis- ja opett. kunta, h y 
väksyen ensinm ainitun esityksen, jä tti jälkim äisen huomioon ottam atta , eikä  
sen vuoden m enosääntöön entisenkään suuruisia kuuntelustipendejä sisä lly
te tty . Sittenkuin K :hallitukselle 11. 2. ja 10. 4. 19 oli ilm oitettu, e ttä  V altio
neuvosto oli päättän yt ottaa sen vuoden m enosääntöön 3,000 mk. jaettaviksi, 
kuten oppikoulujen opettajaneuvosto äsken oli esittän yt, K ouluhallituksen har
kinnan mukaan yhden ta i kahden kuuntelukuukauden stipendeinä, antoi K:halli- 
tus hakem uksien perusteella 5. 6. 19 rehtori V. Perälälle 500, yht.koulun opettaja  
E. I. Tuohimaalle ja nuor. leht. M. V. H ögbackalle kum m allekin 750 markan 
sekä reht. O. W . Drakelle 1,000 m arkan suuruiset kuuntelustipendit.

U lkom aanm atkoja varten tarpeellisista stipendeistä K ’.halMtus 20. 9. 18 
saamansa kehoituksen ja ohjeen m ukaan to im itti 30. 12. 18 ehdotuksen, jonka 
johdosta ilm estyi asetus 1 1 . 2 . 1 9 .  Täm ä asetus jättää märärahan suuruuden  
riippuvaksi vuosittain vahvistetusta  valtion  m enosäännöstä ja stipendien luvun  
sekä suuruuden riippuvaksi K :hallituksen harkinnasta, kuitenkin niin e ttä  m atka
rahat annetaan vähintään kahden, enintään kuuden kuukauden ajaksi. Edelleen  
on matkarahoja jaettaessa huom ioon otettava , e ttä  riittävä määrä n iitä  varataan  
uusien kielten opettajille käytännöllisen kielitaidon parantam iseksi, e ttä  koulun 
m uut opetusaineet tu leva t, m ikäli m ahdollista, vuoron perään edustetuiksi, e ttä  
norm aalilyseoiden opettajien hakem uksille annetaan, asetuksessa tarkem m in  
m ääritellyin ehdoin, etusija sekä e ttä  K :hallitus voi antaa apurahoja m yös m ää
räämänsä erityisen kysym yksen tu tk im ista , varten. Venäjänkielen opintojen  
erikoiset m atka-apurahat tietenkään e ivä t enää tu lleet kysym ykseen.

Keis. Senaatti käski 29. 8. 16 K irkollisasiain toim ituskunnan ilm oittaa Y li
hallitukselle, e ttä  t:ri S. N yström in »Deutsches Lehrbuch» ja t:ri A xel Rosendahlin  
»Lesebuch I» nim isten oppikirjojen käyttäm inen  opetuksessa oli toistaiseksi k ie l
lettävä, m utta 19. 9. 16 Senaatti päätti sallia niiden edelleen käyttäm isen, eh 
dolla e ttä  n iistä  p oistettiin  erinäiset luetellu t kohdat.

Kirkollis- ja opet. toim ituskunta k iinn itti 10. 8. 18 lähettäm ässään kirjeessä 
K:hallituksen huom iota siihen, e ttä  uusia oppikirjoja —■ etenkin kansakoulu- ja 
m uuta alem paa opetusta varten —  ilm esty y  ehtim iseen olem atta edeltäjiään  
olennaisesti eteväm piä, ja kehoitti T:kunta K :hallitusta sen vuoksi olem aan h y
väksym ättä käytäntöön  uusia oppikirjoja, elleivät ne sisällä m ainitunlaista ed is
ty s tä  ta i m ielenkiintoista yritystä  siihen. K :hallituksen tu lisi ehdottaa tekijä-
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palkkioita ainoastaan erikoisen e tev istä  uutuuksista oppikirjojen alalla sekä  
valvoa, ette i entisten  oppikirjojen vaihtam isessa uusiin  m issään kouluissa saada  
noudattaa muita kuin opetusopillisia näkökohtia.

T ehtyjen anom usten johdosta on K :hallitus kertom uskaudella K:järjes- 
tyk sen  80 §:n nojalla hyväksynyt oppikouluissa k äytettäv ik si seuraavat uudet 
oppikirjat, jääden käytäntöön ottam inen valtionkouluissa kuitenkin riippuvaksi 
asianom aisten opettajain hakem uksesta ja K :hallituksen harkinnasta kussakin  
eri tapauksessa:

Corell, V. F ., L yhyt ruotsinkielen ääntäm isoppi; Forsm an, J ., Soveri, H . F . 
ja Virkkunen, A. H ., Vanhanajan historian oppikirja; Forsm an, J ., Hannikainen, 
K . O. G., ja Virkkunen, A. H ., K eskiajan historian oppikirja; Forsman, J ., ja 
Virkkunen, A. H ., Uuden ajan historian oppikirja I  ja II; Gummerus, Jaakko ja 
R osenqvist, V. T., Kirkkohistoria keskikouluja varten; S:at, K yrkohistoria för 
mellanskolor; Hagfors, F . E . E ., O tteita ranskalaisten  k lassikkojen teoksista, 
I; S:a, U tdrag ur franska klassikers verk, I; H agelstam , Magnus, ja Mörne, Arvid, 
Ur Finlands svenska litteratur I; H allstén , Ilm i, Suom enkielen alkeiskirja, II; 
af Heurlin, Paula, K ansakoulun uusi laulukirja; H jelt, Edvard, K em ins grunder, 
för skolornas behof; Härkönen, Iivo, K alevala kouluille ja nuorisolle; Jacobson, 
G. D . E., Ruotsinkielen alkeiskirja; Johansson, Severin, Lärobok i aritm etik; 
Jotuni, J . A., Venäjän m aantiedon oppikirja; S:a, Lärobok i R ysslands geografi; 
Juvelius. J. V., Suomen kansalliskirjallisuuden vaiheet ; Juusela,V ., K ivirikko, K .E . 
ja Mantere, Oskari, K arttalehtiä m aantieteen opetusta varten, S:at, K artblad för 
gcografiunder\isningen; K aila, Erkki, L yh yt kristinopin oppikirja; K ijanen, 
Pekka, ja Viherjuuri, H . J ., Venäjänkielen oppikirja; S:at, Harjoituskirja; K ijanen, 
Pekka, Suom alais-venäläinen taskusanakirja; K ivirikko, K . E ., Biologia; K iv i
järvi, Erkki, Mantere, Oskari, ja Tarkiainen, V .K eskikoulun lukukirja,!; K lem etti, 
H eikki, Laulukirja lapsille; S:a, Barnens visbok; K overo, Ilmari, Oppikoulujen 
kirjanpidon oppikirja, I  vuosikurssi. S:a, II  vuosikurssi; Krohn, H elm i, Suomen  
suuria miehiä; Krook, A. S., Literary studies, a collection  of biographies; Launis, 
Armas, Suomen partioväen laulukirja; L indén, G. M., Lärobok i räkning I ja II, 
S:a, Lärobok i geom etri för mellanskolan; S:a Lärobok i bokföring för lyceer och  
fruntimmersskolor; Lindman, K . F ., Lärobok i fy sik  för elem entärläroverkens 
högre klasser, I  ja II; S:a, Fysiikan oppikirja A lkeisoppilaitosten yläluokkia var
ten; S:a, Läro- och övningsbok i fysik  för m ellanskolor och seminarier; S:a, A stro
nom ins första grunder, till skolornas tjänst ; S:a, F ysiikan  oppi- ja harjoituskirja 
keskikouluja ja seminaareja varten, suom . L evanto; L undqvist, J ., R ysk  språk
lära; M aasalo, A., K oulun m usiikkioppi; Malmberg, Em il, K irjanpitotehtäviä; 
S:a, Grunderna i bokföring; Mantere, Oskari, ja Sarva, Gunnar, K eskikoulun y le i
nen historia: I vanha- ja keskiaika, I I  Uusiaika; S:at, K eskikoulun Suomen  
historian oppikirja; Markkanen, Aaro, Trigonometria; M ickwitz, O. K . H j., 
Lärobok i m edeltidens historia; N yström , S., R anskankielen alkeiskirja; Ollilainen, 
P., Nuorten K alevala; Olsoni, Emerik, Suom ennos H ans Larssonin Psykologiasta ; 
Pakarinen, Veikko, Ceasarin Gallian sodan IV  kirjan sanastoja selityksiä; Pakari
nen, Veikko, Latinan kielioppi I  ja II; Rancken, E ., Lärobok i algebra för m ellan
skolan; S:a, Lärobok i algebra för gym nasialklasserna; Sargren J . E ., Algebran 
harjoitustehtäviä, Sarva, Gunnar, H istoriallinen lähdekirja I, II, III; Schulman,



O. K . H j., Krogerus, Rolf, ja Nordström , Åke, Lärobok i zoologi för lärdoms- 
skolor I  ja II, S:at, Eläinoppi oppikouluja varten I  ja II; Sim olin, Albin, Grund
dragen av  evang. lu th , försam lingsliv i Finland; Suomalainen, J . S. S., Ä idinkielen  
harjoituksia oppikoulujen alaluokille; Taipale, A. E ., M iesäänisten laulutuntien  
ohjelm isto; Toiviainen, J ., K irjanpito-opas alkeisopetusta varten; W alldén, H ilja, 
Leitfaden iür den ersten Unterricht im  Deutschen; W ichm ann, W . K. E ., Läsebok  
i allm än historia, S:a, H istoriallinen lukukirja; W ilskm an, Ivar, T erveysoppi kou
luja varten; S:a, Lärobok i hälsovård för skolornas behov; Virkkunen, Paavo, 
Filosofian alkeiden oppikirja; S:a, Johdatus evank. luth, kirkon seurakunta
elämään; S:a, Johdatus R aam atun kirjoihin, lyhem pi laitos; Zilliacus, Victor, ja 
Tumim, G. G., Lärobok i ryska för mellanskolan; Åström , K . F . N ., R ysk  språk
lära; S:a, Venäjän kielioppi.

P aitsi siv . 26 m ainittua tekijäpalkkiota valtion  kustannuksella painetusta  
oppikirjasta on Y lihallituksen puoltavan lausunnon nojalla m yönnetty: 8. 11. 15 
»Kasvatus ja koulu» nim isen aikakirjan julkaisijoille tilaus vuo delta 1914— 1915
1,000 m arkan apuraha, 19. 6. 16 vanh. leht. Einar F ieandtille korvaukseksi hä
nen julkaisem astaan »Suomen suorasiipiset» n im isestä kirjasestaan 150 markkaa 
sekä Suom en voim istelunopettajain liitolle sen julkaisem asta lehtori Ivar W ilsk- 
manin toim ittam asta Suomen koulunuorison ruum iillista kehitystä  koskevasta  
tilastosta  100 markkaa sekä 1 3 . 2 . 1 9  vanh. lehtoreille J. K ahilukselle ja G. 
Tegengrenille kum m allekin 1,000 m k. m atem aattisten  teh tävien  esim erkki
kokoelm asta.

P aitsi edellä jo selostetu ista  ta i kosketelluista asioista on K :hallitus ker
tom uskauden kuluessa julkaissut kiertokirjeitä seuraavista oppikouluihin k oh
d istuvista  asioista:

18. 9. 14, yk sity isten  oppikoulujen kouluneuvostoille, kehoittaen asianom . 
johtokuntia 11. 9. 14 annetun asetuksen johdosta ja noudattam alla 11. 12. 84 
annetun asetuksen m ääräyksiä laatim aan uudet lukusuunnitelm aehdotukset, 
joiden m ukaan venäjänkieli tu li olem aan pakollisena aineena tyttöoppilaillekin;

22. 9. 14, 31. 3. 15 ja 23. 11. 15 kaikille Y lihallituksen alaisille johtajille  
ja kouluneuvostoille tied ot kielloista, jotka kohdistuivat vihollisvaltain  kunnia
merkkien kantam iseen;

25. 9. 14 tyttök ou lu jen  ja yhteiskoulujen johtajille tieto  Senaatin kehoi
tuksesta  valm istam aan kouluissa liinavaatteita  haavoittuneille ja sairaille soti
laille;

29. 9. 14, yksityisoppikoulujen kouluneuvostoille, huom autus e tte i y lim 
mälle luokalle saa ottaa  huonosti valm istuneita yksity isiä  ylioppilaskokelaita  
eikä to iselta  puolen m yöskään estää ylim m än luokan varsinaisia oppilaita o tta 
m asta osaa ylioppilastutkinnon kirjallisiin kokeisiin;

1 6 . 2 . 1 5 ,  yksityisoppikoulujen kouluneuvostoille, jäljennös K irkollis
asiain toim ituskunnan 9 . 2 . 1 5  annetusta kirjeestä, jolla ilm oitetaan Senaatin  
päättäneen e ttä  vaikka yksityiskoulujen naisoppilaat, jotka 2 5 . 1 . 0 6  annet. 
m ääräyksen m ukaan ovat saaneet vaihtaa venäjänkielen opiskelun jonkin muun  
uuden kielen opiskeluun, edelleen saivatkin jatkaa opiskeluaan entisillä  ehdoilla,
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tu li kuitenkin valtion  koulujen III  luokkaa vastaavan asteen oppilaiden ottaa  
osaa venäjänkielen opetukseen, jos tah to ivat saada keskikoulun päästötodistuksen;

18. 5. 15 ja 26. 5 . 16 valtion  oppikoulujen johtajille, tieto  Senaatin m ääräyk
sestä , joka koski virkam iesten virkalom an kieltoa, ja käsky e ttä  koulujen joh ta
jien tu li kesälom an aikana olla sellaisessa yhteydessä koulujensa kanssa, e ttä  heti 
voivat toim ia heille annettavien  ohjeiden m ukaisesti;

26. 5. 15 valtion  oppikoulujen johtajille ja yksity iskoulujen  kouluneuvos
toille , tieto  Senaatin kehoituksesta, joka koski toim ien hankkim ista työkykynsä  
ositta in  m enettäneille sotilaille;

29. 5. 15, valtion  koulujen johtajille, tieto  Senaatin käskystä , joka koski t ie 
tojen  antam ista sanom alehdille virka-asioista;

1. 10. 15 ja 12. 10. 17 valtion koulujen johtajille, tieto  Senaatin m ääräyk
sistä , jotka koskivat virallisen paperin käyttäm istä;

16. 11. 15, valtion  koulujen johtajille, tieto  Senaatin m ääräyksestä, joka 
koski ju lkisten laitosten etuoikeutta  vaunujen saantiin  halkojen kuljettam ista  
varten;

10. 3. 16, valtion  koulujen johtajille ja yksityiskoulujen kouluneuvostoille, 
tieto  Pohjoisen rintam an armeijojen ylipäällikön päiväkäskystä, joka koski m. m. 
koulutalojen käjättämistä m ajoitukseen;

24. 3. 16, valtion koulujen johtajille, k iertokysely siitä  epäkohdasta, joka 
johtuu oppilasten koulusta eroam isesta ilm oituksetta;

6. 6. 16, Y liopistoon valm istavien  oppilaitosten johtajille, kehoitus, joka 
koski ylioppilastutkinnon kirjallisten tehtävien  salassa pysym isen  valvom ista  
sekä opettajain  velvollisuutta  m erkitä suoritetuista kokeista arvosanat;

29. 6. 16, kaikkien oppikoulujen johtajille, m atka-apurahansaajien v e lvo lli
suudesta ajoissa to im ittaa kertom ukset opintom atkoistaan;

5. 7. 16 valtion  koulujen johtajille, tieto  Senaatin m ääräyksestä, joka koski 
virkam iesten esiin tym istä  asiam iehinä oikeuksissa ja virastoissa sekä heidän 
ottam iaan sivutoim ia;

26. 7. 16, valtion  koulujen johtajille, kiertokysely, joka koski vapaaseen  
asuntoon oikeutettujen  virka- ja palvelusm iesten korvausta tä stä  edusta, m illoin  
sitä  ei voida heille sem m oisenaan m yöntää;

30. 8. ja 24. 11. 16, 16. 1. 17 kaikkien oppikoulujen johtajille, tieto  Senaa
tin  m ääräyksistä, jotka koskivat oppilasten osanottoa valtiollisiin  m ielenosoi
tuksiin;

27. 3. 17, kaikkien oppikoulujen johtajille, käsky asettaa kouluhuoneistoon  
näkyvälle paikalle Lääkintöhallituksen julkaisema taulukko kulkutautien itäm is- 
ja eristäm iskaudesta sekä näiden tautien  ehkäisem isestä;

4. 7. ja 29. 8. 17, kaikkien oppikoulujen johtajille, tieto  Senaatin päätök
sestä , joka koski erinäisten sota- ja sortoaikana annettujen  käskyjen peruutta
m ista;

1. 8. 17, kaikkien oppikoulujen johtajille, kehoitus viettäm ään kouluissa 
31. 10. 17 uskonpuhdistuksen 400-vuotisjuhlaa;

11. 5. 18, yksityisoppikoulujen johtokunnille, ilm oitus K irkollis- ja opetus- 
toim ituskunnan m ääräyksestä e ttä  yksityiskoulujen va ltioavu t kalliinajan li
säyksineen kevätlukukaudelta 1918 olivat nostettavissa sam ansuuruisina kuin



1917 syyslukukaudella, väliaikaisesti, kunnes 1918-vuoden m enosääntö oli tu 
leva vahvistetuksi;

12. 6. 18, kaikkien oppikoulujen johtajille, tieto  Senaatin m ääräyksestä, 
joka koski punaisen kapinan ja vapaussodan asiakirjojen ta lteen  ottam ista;

28. 8. 18 valtion oppikoulujen johtajille, tieto  Senaatin kehoituksesta sääs
täväisyyden  noudattam iseen valtion  varojen käytössä;

30. 9. 18, valtion oppikoulujen johtajille, kehoitus toim ittam aan heille lä 
hetettyjen  päätösten ja m ääräysten lunastuksista kertyvät varat v iivytyk settä  
K:hallitukseen; -

27. 11. 18, valtion oppikoulujen johtajille, k iertokysely heidän virallisista  
sivutuloistaan;

31. 3 .  19 yksityisoppikoulujen johtokunnille, lähem m ät ohjeet siitä , m itä  
johtokuntien tu li ottaa  huom ioonsa 5 . 3 . 1 9  annetun yksityiskoulujen valtio- 
apua koskevan lain johdosta;

3 . 4 . 1 9 ,  yksityiskoulujen johtokunnille, tieto  K irkollis- ja opetusm iniste
riön 18. 3. 19 lähettäm ästä kirjeestä, joka koski oppilaitosten osallisuutta yk sity is
koulujen eläkerahastoon, valtioavun nauttim isen ehtona.

Oppilaitoksissa on kertom uskauden kuluessa to im itettu  kuten ennenkin  
sekä yleisiä e ttä  osittaisia tarkastuksia. K uten ennenkin on yleisiä  tarkastuksia  
tiheäm m in toim itettu  yksityisoppilaitoksissa, joihin uusia K :hallitukselle ennes
tään tuntem attom ia opettajia useam m in otetaan ja joissa m uutoinkin usein  
esiin ty y  valtionavun saam isen oikeuteen vaikuttavia  seikkoja, joista K:hallitus 
ainoastaan uudistetun tarkastuksen kautta voi päästä selville. Y leisiä tarkas
tuksia ovat to im ittaneet K :hallituksen varsinaiset jäsenet (ennen 1. 9. 18:aa 
m yös apulaisylitarkastajat ) osittaisia tarkastuksia ovat sam at toim ittaneet y le i
sesti tarkastettujen oppilaitosten läheisyydessä tai tarkastusm atkan varrella 
sijaitsevissa kouluissa, joita varten aika ei ole r iittänyt yleiseen tarkastukseen. 
Erikoiset venäjänkielen opetuksen tarkastukset lakkasivat v. 1918. Erikoisia 
harjoitusaineiden ja terveysolojen  tarkastuksia ovat to im ittaneet K :hallituksen  
tarkastajat poikain ja ty ttö jen  voim istelua varten sekä piirustusta ja muovailua  
ynnä veistoa ja naiskäsitöiden opetusta varten. Tarkastuksien aiheuttam ista  
m uistutuksista ja m uista K :hallituksen päätöksistä  on tieto annettu asian
om aisille valtion koulujen johtajille ja yksityiskoulujen kouluneuvostoille eli 
vanhem pain neuvostoille tai suoraan johtokunnille lähetetyillä  kirjeillä, milloin  
ei ole katsottu  riittäväksi jättää asia tarkastajan tarkastuspöytäkirjaan tee ttä 
män merkinnän varaan.
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II. Erinäiset valtionoppilaitokset ja  niiden 
opettajisto.

Helsinki.

Suom ala inen  N orm aalilyseo. O ppilaitoksen vakinaisessa opettajakunnassa  
ovat tapahtuneet seuraavat m uutokset:

Latinan- ja kreikankielen yliopettaja prof. A dolf Voldemar Streng vapau
tettiin  7. 12. 17 pyynnöstään vararehtorin toim esta  ja sai 3 . 7 . 1 9  eron yliopetta
jan virastaan ynnä 6,000 markan suuruisen elinkautisen  vuosieläkkeen. Venäjän
kielen yliop. fil. m aist. Pietari Toikka, jonka K :hallitus 7. 12. 17 oli m äärännyt 
vararehtoriksi, asetettiin  1. 9. 18:sta lakkautuspalkalle. •— Uskonnon yliopettaja  
ja rehtori teol. t:ri Paavo Virkkunen siirty i 1. 5. 18 Ilm ajoen kirkkoherran vir
kaan, ja määräsi K :hallitus, sen jälkeen kuin y liopettajat Hagfors ja Kivirikko  
olivat p yytäneet vapautusta heille kum m allekin vuorostaan osoitetusta vara
rehtorin toim esta, 5. 9. 18 vararehtoriksi lat. ja kreikank. vanh. lehtorin fil. t:ri 
H eikki Ferdinand Soverin. —  T:ri Virkkusen jälkeen avoim ena olevaan uskonnon  
yliop. virkaan K :hallitus 5. 12. 18 asetti viranhakijoista 1. sijalle Turun suom al. 
ly s. vanh. leht. ja reht. teol. kand. E. F . N . Candolinin, 2. sijalle Viipurin suom al. 
lys. vanh. leht. ja reht. teol. kand. Lauri Pohjalan ja 3. sijalle Tam p. lys. vanh. 
leh t. teol. t:ri L. G. G. K ailan. V altioneuvosto, ensin  m uutettuaan ehdolle
panon (1. K aila, 2. Candolin, 3. Pohjala), n im itti 18. 2. 19 virkaan rehtori Lauri 
Pohjalan.

Uskonnon vanh. lehtorin teol. t:ri M. R uuthin siirryttyä yliopist. virkaan  
nim itti K :hallitus 5. 5. 19 uskonnon ja filosofian alkeiden vanh. lehtoriksi fil. 
m aist. Paavo Ilmari M ustalan.

M atem at. ja luonnonopin nuor. lehtori Lars R einhold H irvensalo sai p y y n 
nöstään 1. 9. 17 eron virasta ja 4,200 markan vuotuisen  eläkkeen. Samaan vir
kaan n im itti K:hallitus 14. 11. 18 V iip. suom al. lys. sam oj. ain. leht. Toivo  
Antero Valtavuon. —■ 27. 9. 17 Senaatti oikeutti Y lihallituksen määräämään  
tuntiopettajan  fil. m aist. Enoch K onrad W estergrenin suom enkielen ylim ääräi
seksi nuor. lehtoriksi (määräys 30. 14. 18). —  Voim istelun ja terveysopin  nuor. 
lehtorin Ivar W ilskm anin siirryttyä K :hallituksen tarkastajaksi K :hallitus 20. 3. 
1919 n im itti hänen ent. virkaansa yliop iston  kasv. opill. voim istelun aliopettajan  
K laus Uuno Suomelan.
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Laulunopettaja K . E. Eklundin erottua virastaan 3. 8. 15 Y lihallitus 24. 12. 
1915 n im itti tähän virkaan fil. m aist. Armas Maasalon.

K aunoluvun opetusta varten vapaaeht. aineena keski- ja yläluokilla luku
vuosina 1914— 1915 sekä 1915—-1916 yhteensä kahden viikkotunnin aikana  
m yönsi Senaatti 28. 7. 14 ja 27. 7. 15 280 m k., filos. alkeiden opetusta varten  
V III luokalla m yönnettiin  sam at sum m at, kaunoluvun opetusta varten lukuv. 
1916— 1917 280 m k., 1917— 1918 420 mk. ja 1918— 1919 525 markkaa.

R innakkaisluokkia varten on m yönnetty: lukuv. 1914— 1915 klassill. osast. 
V sekä reaaliosast. II  ja I I I  luokilla 16,735 m k., lukuv. 1915— 1916 sekä 1916—  
1917 klass. lys. II  ja linjajak. ly s. I I I  ja IV  luokilla 16,125 m k., lukuv. 1917—-18 
linjajak. lys. II  ja IV  1. 11,280 mk. ja lukuv. 1918— 1919 linjajak. lys. I I  ja IV  1. 

15,578 mk. —  14. 8. 19 m yönnettiin  vuodelta 1918 3,200 markan suuruinen  
y lity s näihin m äärärahoihin.

Läm m ityksen ja valaistuksen määrärahaan m yönnettiin  30. 12. 14 v u o 
delle 1914 lisäystä  1,700 m k., 26. 10, 15 vuodelle 1915 2,800 m k., 29. 8. 16sille  
vuodelle enintään 13,000 mk. ja 28. 12. 17 sille vuodelle sam oin 13,000 mk.

K alustoa varten on m yönnetty: 6 . 7 . 1 5  Smk. 12 0 :—■, vaatenaulakkoa  
varten, Smk. 300: — •, pulpettien  y . m. korjauttam iseksi, Smk. 1,131: 30 ikkuna
ruutujen hankkim iseksi sekä 4. 7. 16 Smk. 325: —  seinäkaappia varten.

Sekalaisia m enoja varten m yönnettiin  lisäystä  määrärahoihin: 19. 6. 15 
Smk. 79:05 , 1 2 . 1 . 1 7  vuodelle 1916 Smk. 2 ,222:52 , 2 8 . 1 2 . 1 7  vuodelle 1917 
Smk. 4,300: — ,ja 23. 1. 19 vuodelle 1918 Smk. 8,000: — .

Oppilaiden luku on ollut eri lukuvuosina: 509, 522, 514, 512 ja 518, opet- 
tajakandidaattien: 176, 185, 130, 83 ja 49, suoritettujen käytöllisten  opettaja- 
näytteiden: 33, 56, 51, 6 ja 42.

Svenska  N orm allyceum . Prof. E m il Böök-vainajan jälkeen avoinna o le 
vaan historiall. tieteiden  yliopettajan  virkaan Senaatti 10. 5. 16 n im itti Porvoon  
lyseon vanh. lehtorin rehtori fil. lis. A hti K onrad O ttelinin. —  Y liopettajan rehtori 
V. T. R osenqvistin  siirryttyä kouluneuvoksen virkaan n im itti V altioneuvosto
28. 2. 19, K :hallituksen 23. 12. 18 tekem än ehdollepanon m ukaisesti uskonnon ja 
filosofian alkeiden yliopettajaksi teol. t:ri Johan Albin Sim olinin. —  Rehtorin  
toim ia hoiti t:ri R osenqvistin  erottua vararehtorina yliopettaja  t:ri J. M. Granit.

22. 5. 19 K :hallitus m yönsi eron virasta Turun ruotsal. yliopiston professo
riksi siirtyvälle m atem ., fy s . ja kem ian vanh. lehtorille t:ri K arl Ferdinand  
Lindm anille, laskettuna 1. 9. 19:stä.

K otim . k ielten  yliop . R alf Eino Saxénin siirryttyä kouluneuv. virkaan
1. 9. 18 lakkasi täm ä virka siinä m uodossaan, ja 30. 7. 18 annetun asetuksen joh 
dosta asetettiin  lakkautuspalkalle venäjänk. yliopettaja Victor Zilliacus.

Laboratioharjoitusten järjestäm istä varten fysiikassa ja kem iassa 4 v iikko
tuntina IV  ja V  luokan oppilaille sekä kreikankielen opetusta varten 1 ylim äär. 
viikkotuntina V III  1. m yönsi Senaatti 17. 8. 15 lukuvuodeksi 1915— 16 Smk. 
700: —-, sekä 8. 8. 16 laboratioharjoituksia varten IV  1. Smk. 280: —  suuruisen  
vuotuisen määrärahan. —

O ppilaitosten satunn. tarpeiden määrärahasta Y lihallitus 18. 5. 15 m yönsi 
600 mk. »Svenska norm allyceum  1864— 1914» nim isen m uistojulkaisun painatus-

8
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avuksi, sam oin 8. 9. 16 300 mk. koulun vuosikertom ukseen liitteenä painetun, 
t:ri R alf Saxénin »Svensk språklära för skolans lägre klasser» nim isen julkaisun  
painatusa v u k si.

Lam m it.- ja valaist.- määrärahaan m yönsi Senaatti 1. 12. 14 siltä  vuodelta
1,650 m arkan, 7. 12. 15 siltä  vuodelta 3,100 markan, 3. 10. 16 siltä  vuodelta  
enintään 10,000, 28. 12. 17 siltä  vuodelta 3,000 ja 26. 9. 18 siltä  vuodelta 20,200 
markan lisäyksen.

Sekalaisten m enojen määrärahaan m yönsi Senaatti 12. 1. 17 vuodelta 1916 
Smk. 554:23 , 2 8 . 1 2 . 1 7  siltä  vuodelta 2 ,5 0 0 :—  ja 2 3 . 1 . 1 9  vuodelta 1918 
7 ,9 0 0 :—  suuruisen lisäyksen. S itäpaitsi m yönnettiin  1 7 . 1 0 . 1 8  saksalaisen  
sotaväen  m ajoituksen johdosta vahingoittuneen opetuskaluston korjaam iseksi 
ja uusim iseksi 10,500 mk.

Oppilaiden luku on ollut eri lukuvuosina: 481, 512, 518, 534 ja 538, opet- 
tajakandidaattien: 38, 48, 37, 11 ja 8, suoritettujen käytöllisten  opettaja-
näytteiden: 16, 20, 10, 4 ja 17.

Suom ala inen  lyseo. 1 8 . 6 . 1 9  V altioneuvosto päätti, e ttä  oppilaitoksen  
suom en- ja ruotsink. nuor. leht. virka oli m uutettava ruotsink. vanh. leht. v i
raksi, ja annettiin  valtakirja tähän 9. 7. 19 lehtori Ernst Adolf Lam pénille; sa 
m alla suom en- ja ruotsink. vanh. lehtorin K nut Leopold Cannelinin virka m uu
te ttiin  suom enk. vanh. leht. viraksi, johon kuuluu opetusvelvollisuus latinan
kielessä. —  M atem. ja luonnonopin ylim äär. nuor. lehtorin H ugo W aldemar 
Stenbergin kuoltua v. 1916 K :hallitus esitti sam anlaisen viran uudelleen a se tta 
m isen, jonka V altioneuvosto 5. 12. 18 hyväksyikin, ja m äärättiin 23. 4. 19 tähän  
virkaan fil. kand. Väinö Johannes K allio. —  Laulunopettaja Kaarlo Ernst E k 
lundin erottua toim estaan 31. 8. 15 määräsi Y lihallitus 24. 12. 15 tähän  virkaan  
fil. lis. Armas Em anuel La uniin.

K aunoluvun opetusta varten lukuvuonna 1917— 18 m yönsi Senaatti 
14. 5. 18 Smk. 175: — . Virantoim . palk. määrärahaan v:lta 1918 m yönsi V altio
neuvosto  14. 8. 19 3,580 markan ylityksen.

R innakkaisosastojen ylläpitäm iseksi I— V  luokilla on m yönnetty: luku
vuodeksi 1914— 1915 Smk. 30 ,989 :— , lukuv. 1915— 1916 Smk. 3 1 ,0 4 5 :—, 
lukuv. 1916— 1917 Smk. 32 ,125:— , lukuv. 1917— 1918 Smk. 3 1 ,035:— , lukuv. 
1918—-1919 Smk. 38,482: 50 sekä 14. 8. 19 viim em ain. lukuv. määrärahaan 
4,550 markan y lity s.

Läm m itys- ja valaistusm äärärahaan m yönsi Senaatti 29. 8. 17 siltä  vuodelta
9,000 markan lisäyksen ja 23. 1. 19 vuodelta 1918 4,000 markan y lityksen .

Sekal. menojen määrärahaan v:ksi 1917 m yönsi Senaatti 14. 11. 17 3,000 
m arkan ja v:ksi 1918 23. 1. 19 2,000 markan y lityksen . —• K oulussa v . 1918 
olleen m ajoituksen kautta vahingoittuneen kaluston korjaam iseksi m yönnettiin
21. 5. 19 enintään 6,375 markkaa.

R ehtorina on edelleen ollut vanh. lehtori fil. t:ri K aarlo Fredrik Kerppola.
Oppilaita on ollut eri lukuvuosina: 446, 433, 437, 442 ja 442.

Svenska  Lyceum . U skonnon ja historiall. lukem isen vanh. leh t. virkaan  
n im itti Y lihallitus 27. 10. 14 fil. t:ri Uno N ils Oskar Holm bergin (valituksen
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kum outum isen jälkeen vahvistettu  9. 2. 15, valtakirja H:lle 26. 2. 15). —  9. 2. 15 
m yönnettiin  ero virasta historian ja ruotsink. vanh. leht. fil. lis. Johannes H asti- 
g ille . —  Viim em ain. virkaan n im itti Y lihallitus sittem m in 2 0 . 1 0 . 1 5  fil. t:ri 
R udolf Hjalm ar Öhmanin (valtakirja valituksen kum . jälk. 29. 2. 16). —  Venäjän
k ielen nuor. lehtoriksi Y lihallitus 28. 11. 14 n im itti Turun suom al. klass. lys. 
vanh. leh t. Oskar Fredrik Palm roosin ja nim ityksen kum ouduttua 11. 8. 15 
uudestaan sam an (valtak. 12. 10. 15). —  Matem. ja luonnonopin nuor. leht. T. 
T. F . Berndtson siirtyi toiseen oppilaitokseen 18. 11. 18.

R ehtorintoim esta Senaatti 8. 8. 16 m yönsi vapautuksen vanh. leh t. Karl 
Severin Ahoniukselle sekä m ääräsi 7. 9 . 1 6  siihen to im een varareht. nuor. leht. 
K aarle Jalmari R ostedtin . Vararehtorin velvollisuuksista Y lihallitus 2 6 . 5 . 1 6  
vap au tti vanh. leh t. J . G. B oldtin  m ääräten sijalle K . S. A honiuksen sekä sittem 
m in, 26. 9. 17, vanh. lehtorin A. E. E . Ranckenin.

K aunoluvun kurssia varten lukuv. 1916— 1917 Senaatti 7. 11. 16 m yönsi 
Sm k. 140: —■.

R innakkaisosastojen ylläpitäm istä varten I— V luokalla on m yönnetty: 
lukuvuodeksi 1914— 1915 Smk. 25,130: — , lukuv. 1915— 1916 Smk. 25,220: — , 
lukuv. 1916— 1917 Smk. 2 5 ,8 9 0 :— , lukuv. 1917— 1918 Smk. 2 9 ,215 :— , lukuv. 
1918— 1919 Smk. 45,037: 50 sekä 14. 8. 19 140 markan lisäys.

Lam m it, ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  18. 12. 16 siksi vuodeksi 
3,000: —  ja 5. 12. 17 siksi vuodeksi 8,000 markan lisäys sekä 23. 1. 19edelliseltä  
vuodelta 10,500 markan y litys.

Se kai. menojen määrärahaan m yönnettiin  31. 10. 16 siksi vuodeksi en in 
tään  1,300 markan ja 5. 12. 17 siksi vuodeksi 1,450 markan lisäys sekä 23. 1. 19 
edelliseltä  vuodelta 1,700 markan ylitys.

Vuosikertom uksen painatuskustannuksia varten lukuv. 1913— 1914 m yönsi 
Senaatti 1 1 . 1 2 . 1 4  400 markan, keisarikäynnin kustannuksia varten 1 2 . 5 . 1 5  
Sm k. 189: 15, kaluston korjauksia varten 21. 12. 15 Smk. 343: 75 sekä 22. 5. 17 
Sm k. 890: —  ja 11. 10. 17 Smk. 150: — .

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 392, 387, 378, 397 ja 393.

Suom ala inen  Tyttökoulu . Matem. nuor. lehtorin Onni H allsténin siirryt
ty ä  to iseen  valtion  virkaan, n im itti K :hallitus avoim eksi ju listetun viran haki
joista 18. 11. 18 fil. m aist. Britta Fredrika W ilhelmina H allonbladin. —  Valm. 
luokkain opettajattaren E lin H elena Ingm anin otettua 31. 8. 16 eron virastaan, 
saaden 2,400 markan suuruisen eläkkeen (Sen. päät. 11. 7.  16), n im itti Y lihalli
tus 2. 3. 17 sam aan virkaan Alma Sofia Härm älän (valtak. 8. 5. 17). —  31. 8. 19 
erosi virastaan oppilaitoksen johtajatar O ttilia Stenbäck, jolle V altioneuvosto
11. 7. 19 oli vakuuttanut 3,500 markan suuruisen eläkkeen.

H elsingin vanhan suom alaisen ynnä H elsingin ruotsalaisen tyttökou lun  
valm istavia luokkia varten Ylihallitus 1 7 . 3 . 1 6  vahvisti lukusuunnitelm an, 
jonka m ukaan seuraavia aineita on I ja I I  luokalla oleva allam ainitut viikko- 
tuntim äärät: uskontoa 3, 3, opetuskieltä 8, 8, m aantietoa 2, 2, m atem atiikkaa  
4, 4, kaunokirjoitusta 2, 2, piirustusta 2, 2, käsitöitä 4, 4, laulua 2, 2, voim istelua  
3, 3, yhteensä kum m allakin luokalla 30 viikkotuntia. J o h ta ja ta r ien  ehdotta-
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m at sanottujen luokkien oppikurssit Y lihallitus vah visti 17. 5. 16 toistaiseksi 
noudatettaviksi.

Johtajattaren vapaan asunnon ja läm m ön korvaukseksi asetettuun m äärä
rahaan Senaatti 26. 9. 18 m yönsi 350 markan lisäyksen  silloisen vuokravuoden  
alusta kalenterivuoden loppuun sekä korotti sam an määrärahan v:ksi 1919 
2,800 markkaan, jotapaitsi johtajattarella oli o leva  oikeus saada polttopuunsa  
koulun varastosta.

R innakkaisosastojen ylläpitäm iseksi koulun kaikilla varsin, luokilla on 
m yönnetty: lukuvuosiksi 1914— 1915 ja 1915—-1916 Smk. 26,340 kum m alla
kin kerralla, lukuv. 1916— 1917 Smk. 27,394, lukuv. 1917— 1918 I— V b  ynnä  
Ic-luokkaa varten Smk. 33 ,415:— , johon 5 . 1 2 . 1 7  annettiin  420 markan l i 
säys, sekä lukuv. 1918— 1919 I— V b  ja I— I l e  luokkia varten Smk. 53 ,310:— .

Lam m it, ja valaistuksen määrärahaan m yönnettiin  18. 12. 16 siksi vuodeksi 
lisäystä  3,000 mk. 28. 12. 17 siksi vuodeksi 7,000 m k. sekä 23. 1. 19 edelliseltä  
vuodelta 3,400 markan y lity s .

Sekal. menojen määrärahaan m yönnettiin  28. 12. 17 siksi vuodeksi 400 
markan lisäys ja 23. 1 . 1 9  edelliseltä  vuodelta 6,000 markan y lity s. —  Koulujen  
kalustom äärärahasta m yönnettiin  oppilaitokselle 2 2 . 6 . 1 5  Smk. 1,884: —  
voim istelutelineitä, 6 . 3 . 1 7  Smk. 6 5 0 :—  ja 2 8 . 1 2 . 1 7  Smk. 729: —  m uita  
kalustom enoja varten. Erikoinen 5,000: —  markan avustus m yönnettiin Valtio
neuvoston käyttövaroista 18. 6. 19 oppilaitoksen 50-vuotisjuhlan m uistojulkai
sua varten.

Johtajattarena on koko kertom uskauden kuluessa toim inut N:ti Ottilia 
Stenbäck.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 441, 451, 453, 492 ja 547.
T yttökoulun yhteydessä toim ivalla S u o m a l a i s e l l a  J a t k  o-o p i s 

t o l l a  on edelleen ollut vuositta in  vah vistetu t lukusuunnitelm at, ja on meno- 
sääntö ollut kertom uskauden eri lukuvuosina: Smk. 32,200: — , 32,550: — ,
32 ,800:—-, 32,175:—  ja 3 9 ,4 7 5 :— , viim em ainittu  m ääräyksellä ( 22 . 8 . 18) ,  
e ttä  Pedagoginen johtokunta saa m aksaa korvausta oppiaineen opetuksesta  
aina 300 markkaan viikkotunnilta sekä enintään 225 mk. harjoitusaineiden ja 
alem pien kielikurssien opetuksesta.

Johtajattarena on edelleen toim inut N:ti Ottilia Stenbäck.
Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 67, 55, 33, 23 ja 31.
Suoritettujen käytöllisten  opettajanäytteiden  luku on eri lukuvuosina  

ollut: 15, 21, 17, 3 ja 14. '

Svenska flickskolan. K oulun johtajattareksi Y lihallitus 5. 1. 15 määräsi 
v. t . johtajattaren, opettajatar H edvig Maria E stlanderin. Sittenkuin Senaa
tin  Oikeusosasto oli valtiollisesta sy y stä  tuom innut N :ti E:n m enettäm ään  
sekä johtajatar- e ttä  opettajatarvirkansa, m ääräsi Y lihallitus 14. 6. 15 johtajat
tareksi opettajatar Frida Karolina Sjöblom in. N :ti E:lle tuom itun rangaistuk
sen kum ouduttua 20. 3. 17 annetun m anifestin  kautta ja N :ti S:n pyyd ettyä  
vapautusta toim estaan, asetettiin  johtajattaren virkaan 23. 3. 17 uudestaan  
N :ti Estlander, ja m ääräsi Senaatti 18. 4. 17 hänet uudestaan toim im aan m yös 
jatko-opiston johtajattarena.
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J o h ta ja ta re lta  koulutalossa puuttuvan virka-asunnon ja läm m ön korvauk
seksi on Senaatin päätöksen m ukaan 18. 11. 14 vuosittain  suoritettu 2,000 mk.

M atem. ja luonnonhistorian nuor. lehtorille Victor Ferdinand Brotheruk
selle m yönnettiin  1 . 9 .  17:stä ero virasta, sen jälkeen kuin hänelle 3. 4. 17 oli 
vakuutettu  4,200 markan suuruinen eläke. 18. 11. 18 K :hallitus n im itti m atem a
tiikan ja luonnonopin nuor. lehtorin virkaan H els. R uots. lyseon nuor. lehtorin  
Sturle Torsten Fjalar Berndtsonin.

Voim istel. ja terveysopin op etta ja ta re lle  E lin Maria Langhoffille m yönnet
tiin  1 . 9 .  15:stä ero virasta, sen jälkeen kuin hänelle 20. 4. 15 oli vakuutettu  2,400 
markan suuruinen eläke. Y lihallitus n im itti 8. 10. 15 sam aan virkaan Vaasan  
ruotsal. ty ttök ou lu n  sam ojen aineiden opettajattaren Ida H elena Nyström in  
(valtakirja 10. 12. 15). —  26. 9. 18 vakuutettiin  ranskankielen op etta ja tare lle  
Frida Karolina Sjöblomille hänen virasta erottuaan 2,400 markan suuruinen  
eläke ynnä 600 m k. ylim ääräistä eläkettä. Laulunopettajatar Ida Alexandra  
Tanninen sai 12. 9. 18 1,000 markan lahjapalkkion 40 vuoden palveluksesta.

R innakkaisosastoja varten on m yönnetty: lukuv. 1914— 1915 I— V b 
ynnä I— I l e  luokkia varten Smk. 34 ,620:— , lukuv. 1915— 1916 I— V b  ynnä  
I-—III  c— 1. varten Smk. 40,735: — , lukuv. 1916— 1917 I— V b  ynnä I— IV  c— 1 
varten Smk. 46,873: — , lukuv. 1917— 1918 I— V b  ynnä I— V c— 1 varten Smk. 
51,380: — , lukuv. 1918— 1919 sam oin kaksinkertaisia rinnakkaisosastoja varten  
kaikilla luokilla Smk. 78,534: —  ynnä vuodelta 1918 Smk. 1,840: —  y litys.

Osassa koulutaloa olevan kaasuvalaistuksen vaihtam iseen sähkövalaistuk- 
seksi m yönnettiin  14. 4. 15 Smk. 1,115:—  ja 30. 7. 15 Smk. 350: — , keisarin  
käynnin kustannuksiin 12. 5. 15 Smk. 44: 85, erinäisen kaluston hankkim i
seen 29. 8. 16 Smk. 4,885: —  ja 5. 7. 17 Smk. 1,520: — .

L äm m itys- ja valaistusm äärärahaan m yönnettiin  28. 11. 16 siksi vu o
deksi Smk. 4,000: — , 7. 1. 18 v:ksi 1917 S m k /9 ,990: —  ja 19. 12. 18 siksi vu o
deksi 9,600 markan lisäys ynnä 23. 1. 19 vielä 9,150 mk:n y litys.

Sekal. m enojen m äärärahaan m yönnettiin  19. 12. 18 siksi vuodeksi 4,900 
markan lisäys, 2 3 . 1 . 1 9  vielä Smk. 5,000 ja 1 4 . 8 . 1 9  Smk. 1, 180:—  y litys.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 537, 583, 618, 619 ja 618.
Tyttökoulun yhteydessä toim inut J a t k o - o  p i s t o  on edelleen k äsit

tä n y t sekä pedagogisen e ttä  yliopistoon johtavan osaston. M enosääntö on eri 
lukuvuosina ollut: 37 ,675 :— , 38 ,375:— , 38,150, 38,350: —  ja 4 5 ,0 0 0 :— , sa
moin ehdoin opettajain palkkaukseen nähden kuin Suom alaisessa Jatko-opistossa.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 59, 65, 68, 58 ja 51, suoritettujen  
käytöllisten  opettajanäytteiden: 3, 7, 5, 0 ja 0. .

U uu si S uom ala inen  T yttökou lu . Oppilaitoksen vakin. opettajistossa ei ole 
m uutoksia tapahtunut. Johtajattarena on edelleen ollut opettajatar fil. m aist. 
Johanna W ilhelm iina Asp.

V apaaehtoista kaunoluvun opetusta varten lukuv. 1917— 1918 IV  ja V  1. 
4 viikkotuntina m yönnettiin  5. 12. 17 Smk. 712: — , vapaaeht. venäjänk. ope
tusta  varten 10. 10. 16 kahdeksi lukuvuodeksi 700 mk. lukuv. kohti.

K oulu sijaitsi lukuv. 1914— 1919 vuokrahuoneistossa Vironk. N:o 5:ssä, 
ollen vuokra 1. 6. 17:ään 12,860: — ja siitä  lähtien 15,000: —  (Sen. päät. 14.11.16) ,
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sekä lisähuoneistoissa Vironkadun N:o 3:ssa y. muualla, joista vuokrat lukuv. 
1914— 1919 kohosivat 4,200:sta 6,100:aan markkaan. —  J o h ta ja ta ren  asunto  
on m yös ollut valtion  puolesta vuokrattu (Smk. 2,400: —  vuodessa, 1 . 6 . 19:sta 
alkaen 3,120: —■).

R innakkaisluokkia varten I— V 1. on m yönnetty: lukuv. 1914— 1915
Smk. 25 ,470:— , lukuv. 1915— 1916 Smk. 2 5 ,520:— , lukuv. 1916— 1917 Smk. 
2 7 ,2 4 8 :— , lukuv. 1917— 1918 Smk. 27 ,930:—  ja 1918— 1919 Smk. 40 ,237:50 , 
jotapaitsi 14. 8 . 19 v:lle 1918 m yönnettiin  4,860 markan y litys.

L äm m ityks. ja valaist. määräraha v:lta 1915 m yönnettiin  11. 1. 16 y lite ttä 
väksi 1,286 markalla, v:lta 1916 1,500:11a, v:lta 1917 2,920 markalla ja v:lta  
1918 4,680 markalla.

Sekal. m enojen määrärahaan m yönnettiin  12. 1. 17 v:lta 1916 600 markan  
y lity s, voim isteluhuoneiston siivoam ista varten ollut 80 markan määräraha koro
tettiin  2 9 . 2 . 1 6  150 markkaan ja keisarikäynnin kustannuksiin m yönnettiin  
12 . 7. 15 Smk. 91: 50.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 356, 354, 363, 352 ja 315.

Y liop istoon  johtavat ty ttökoulun  jatkoluokat.
Avoinna olevaa jo h ta ja ta ren  tointa on koko ajan hoitanut v . t .  engl. 

kielen opettajatar Johanna Sofia Granström. —  Ranskan- ja saksank. opettajat - 
tareksi Y lihallitus 6 . 11. 14 n im itti sam an oppilait, ruotsin- ja saksank. op etta 
jattaren fil. m aist. Dagmar Irene Em eleuksen (valtak. 1 . 8 . 1 5 ) .  —  R uot sin - 
ja saksank. op etta ja ta rek si Y lihallitus 2 6 . 5 . 1 5  n im itti fil. kand. Alli Sofia 
Avelan (Haataja). Molemmille main. opettajattarille Senaatti 19. 2.  18 m yönsi 
sam ani, kalliinajan palkkauksen kuin nuoremmille lehtoreille H elsingin lyseoissa.

K aunoluvun opetuksen antam iseksi m yönnettiin  lukuv. 1915 18 420
ja siitä  edelleen 520 markan määräraha.

K oulu on sijainnut H els. Nuorten m iesten K rist. Y hdist. talossa, ja on  
vuokra ollut 1 . 6 . 14— 1. 6 . 16 Smk. 8,900, 1 . 6 . 16— 1. 6 . 19 Smk. 10,000 sekä s it 
tem m in Smk. 15,650 vuodessa, tähän luettuna voim istelusalin käyttöoikeus 
10 viikkotuntina.

Rinnakkaisosasto ja varten on m yönnetty: lukuv. 1915— 1916 I II  1- 
Smk. 12,780:-—, lukuv. 1916— 1917 I 1. Smk. 7 ,150:— , lukuv. 1917— 1918 
I _ I I  1. Smk. 13,100: —  ja lukuv. 1918— 1919 I— I I 1. Smk. 18,360: — . K aikkia  
n äitä sum m ia ei kuitenkaan aina ole tarvittu .

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  30. 12. 14 siksi vuodeksi 
Smk. 300: — , 1 . 2 . 1 6  v:ksi 1915 Smk. 400: —  ja 10 . 10 . 16 siksi vuodeksi Smk. 
Smk. 1,500: —  markan lisäys. —  Sekal. menojen määrärahaan m yönnettiin
1. 12. 18 siksi vuodeksi 600 markan lisäys. K oulukaluston hankkim iseksi m yön 
n ettiin  2 0 . 4 . 1 5  Smk. 5 5 5 :— .

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 104, 100, 94, 86 ja 91.

Porvoo.
Svenska  Lyceum , H istorian, m aant. ja ruotsink. nuor. lehtori A n 

ders Allardt erosi virastaan 1. 9. 15 saaden 4,200 m a r k a n  vuotuisen  eläkkeen.
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M atem. ja luonnonopin vanh. lehtorin virkaan Senaatti 22. 6. 15, kum oten Y li
hallituksen valituksen alaisen päätöksen, n im itti Tam m isaaren seminaarin leh 
torin fil. t:ri Gustaf Tegengrénin (valtak. 14. 7. 15). —  Saksan- ja ranskank. vanh. 
lehtoriksi Y lihallitus 21. 5. 15 n im itti fil. m aist. Johan W ilhelm  Matias Hermans - 
sonin. H istorian ja ruotsink. vanh. lehtorin fil. t:ri A hti Konrad Ottelinin siirryttyä  
ruotsal. norm aalilyseon yliopettajaksi n im itti Y lihallitus 28. 11. 16 hänen ent. 
virkaansa V aasan ruots. lys. vanh. lehtorin fil. kand. G ustav Adolf Dahlin (valtak.
30. 1. 17, virkaan 1. 6. 17). —  Suomenk. nuor. lehtorin H ugo Lundin kuoltua
11. 12. 15, n im itti Y lihallitus tähän virkaan 24. 10. 16 fil. m aist. H arry Johannes 
Strengin (valtak. 23. 12. 16, astui virkaan 1. 5. 17). —  Luonnonhist. ja m aantie
teen nuor. lehtorin virkaan Ylihallitus 25. 1. 16 n im itti Maarianhaminan keski
koulun nuor. leht. H ugo W ilhelm  K ranckin (valtakirja 28. 3. 16, virkaan 1. 9. 
16). —  R uotsin- ja saksank. nuor. lehtoriksi Krhallitus 17. 5. 18 n im itti fil. m aist. 
Holger N iels Peters enin.

V eiston opetus pantiin toim een 1. 9. 18:stä ja m yönnettiin  sitä varten
28. 9. 18 seuraavaksi lukuvuodeksi 1,800 mk.

Sekal. menojen määrärahaan v:ksi 1918 m yönnettiin  7. 11. 18 2,000 m ar
kan lisäys, kalustom äärärahasta uusien pulpettien  hankkim ista varten 8. 8. 16 
500 markkaa.

R ehtorin virkaa hoiti 31. 8. 15:een nuor. lehtori t:ri A. Allardt. 17. 12. 15 
Senaatti määräsi rehtoriksi vanh. lehtorin fil. lis. A. K . Ottelinin ja 7. 9. 16 vanh. 
lehtorin t:ri E . G. Tegengrénin. Vararehtoriksi Y lihallitus 3 . 1 0 . 1 7  määräsi 
vanh. leht. Edvard Rindellin.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 141, 137, 141, 147 ja 134.

Loviisa.

Svenska mellanskolan. Nuor. lehtorin rehtori Alexander N ylundin kuoltua
4. 8. 15, Y lihallitus 20. 10. 16 n im itti ruotsin- ja suom enk. nuor. lehtoriksi opet- 
tajakand. Karl Ossian Schm altzin (valtak. 20. 12. 16) virkaan 1. 5. 17. — Poikien  
voim ist. opettajan virasta erosi leht. Karl K onstantin  N ylund 31. 8. 17, ja n i
m itti K :hallitus siihen virkaan 17. 10. 18 Gust. R ob. Salom on Sjöblom in. Nuor. 
lehtori Arthur W illiam  Relander, joka 8. 5. 17 m äärättiin rehtoriksi, vapautet
tiin  29. 8. 17 laulunopettajan virastaan.

R innakkaisosastojen ylläpitäm iseksi on m yönnetty: lukuv. 1914— 1915 
I— III  1. Smk. 9,910: — , lukuv. 1917— 1918 I I 1. Smk. 5,445: —  ja lukuv. 1918—  
1919 II— III  1. Smk. 15,065:— .

Sekal. menojen määrärahaan m yönnettiin  28. 11 . 17  siksi vuodeksi 800 
markan suur. lisä, kalustusta varten 28. 3. 16 Smk. 722: 25, kapinavahinkojen  
korjaamiseen 14. 8. 18 Smk. 1,600: — , jotapaitsi Y l. rak. Y lihallitus sai k ä y te t
täväkseen Smk. 3,020: 10 koulutalon vaurioiden korjaukseen.

Rehtoreina ovat toim ineet: nuor. lehtori A. N ylund 4. 8. 15, nuor. lehtori 
Ivar August L ovenetzsky v . t .  rehtorina 1. 9. 15— 8. 5. 17 ja senjälkeen nuor. 
lehtori A. W . Relander.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 184, 178, 181, 185 ja 185; viim e- . 
m ainitusta luvusta poikia 78, ty ttö jä  107.
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T  urku.

Svenska klassiska lyceum. A von. m atem at. ja luonnonopin vanh. leht. 
virkaan Ylihallitus 9. 6. 15 n im itti koulun sam ojen aineiden nuor. lehtorin Uno  
Brynolf Roosin (valtak. 14. 12. 15, virkaan 1. 9. 16). H istorian vanh. lehtorin  
fil. lis. Georg Boldtin kuoltua 26. 6. 18 (vrt. siv . 34) ei täm ä virka kertom uskau
den aikana tu llut uudelleen tä y tetyk si. M atem. ja luonnonopin nuor. leht. v ir 
kaan n im itettiin  sitten  23. 5. 16 fil. m aist. Hjalm ar Magnus Eklund, joka, kuten  
siv . 34 on m ainittu, sittem m in virasta erotettiin . —• 17. 10. 18 vahtim est. G. 
Lindforsille m yönnettiin  900 markan eläke.

Rinnakkaisosastoja varten m yönnettiin: lukuv. 1916— 1917 IV  1. Smk. 
5, 316:— , lukuv. 1917— 1918 V  1. Smk. 4 , 980:—  ynnä 1 4 . 8 . 1 9  viim em ain. 
määrärahaan 820 markan y litys v:lta 1918.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  5. 10. 15 siksi vuodeksi 
enintään 950 markan, 16. 5. 16 siksi vuodeksi enintään 2,200, 31. 5. 17 siksi vu o
deksi enintään 7,000 markan lisäys; 19. 8. 18 siltä  vuodelta 4,000 markan y litys.

Sekal. menojen määrärahaan v:lta 1918 m yönnettiin  23. 1. 19 1,730 m ar
kan y litys, kalustom enoja .varten  3. 11. 14 Smk. 733: — , 24. 10. 16 Smk. 431: —  
ja 13. 6. 17 Smk. 2,400: — , jotapaitsi 24. 10. 16 m yönnettiin  fysikal. opetusväli
neitä varten Smk. 689: 50 ja 5. 8. 18 kaluston kapinavahinkojen korjaamiseksi 
Smk. 3,139: 30.

Rehtorin tointa hoiti 1. 9. 14— 31. 8. 16 edelleen vanh. lehtori E. A. Jalava. 
Viim em ainitun saatua vapautuksen toim estaan Senaatti 7. 9. 16 määräsi reh
toriksi vanh. lehtorin U . O. Berglundin, joka v .sta  1915 oli ollut vararehtorina. 
Vararehtoriksi Ylihallitus 19. 5. 17 määräsi vanh. lehtorin G. R. Törngrenin.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 229, 241, 240, 232 ja 229.

Suom alainen K lassillinen  Lyseo. Venäjänk. vanh. lehtoriksi Y lihallitus
21. 3. 16 n im itti fil. kand. Julius Johannes Lundqvistin  (valtak. 23. 5. 16, v ir
kaan 1. 5. 17, lakkautuspalkalle v. 1919). —  M atem at. ja fysiik . vanh. lehtori 
Johan Engelbert Sargren erosi virasta 31. 8. 16, saaden 5,000 markan eläkkeen. 
H änen virkaansa Y lihallitus 9. 3. 17 n im itti fil. t:ri Johan H elon (valtak. 11. 5. 17, 
virkaan 1. 9. 17). •— U usien kielten vanh. lehtori Adolf W ilhelm  Rankka kuoli 
kesälom an aikana v . 1919.

R innakkaisosastoa varten III  1. m yönnettiin  lukuv. 1915-—1916 Smk. 
5,397: — .

Sekal. menoja varten 12. 1. 17 vuodelta 1916 Smk. 41: 94, 20. 6. 18 vu o
delta v. 1917 Smk. 1,067:45,  2 3 . 1 . 1 9  vuodelta 1918 Smk. 2 ,0 0 0 :—  y lity s.

Läm m it. ja valaistusta  varten vuodeksi 1916 m yönnettiin  29. 8. 16 enint.
3,000 markan lisäys, vuodeksi 1918 m yönnettiin  4. 12. 18 5,000 markan lisäys. 
K atuosien y. m. puhtaana p itoa varten v. 1916 Smk. m yönnettiin  Smk. 75: —■ 
lisäys ja v:sta 1917 alkaen erikoinen 500 markan määräraha.

Rehtorina on edelleen toim inut vanh. lehtori J. M. Ahlman. —  Vararehto
riksi määräsi Y lihallitus 30. 5. 17 vanh. lehtorin K . A. Svanljungin.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 234, 222, 194, 177 ja 167.
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Suomalainen Lyseo. Vakinaisessa opettajakunnassa ei tapahtunut m uutoksia,
R innakkaisosastoja varten I—-V luokilla m yönnettiin: lukuv. 1914— 1915 

ja 1915—-1916 kum m allakin kertaa Smk, 2 6 ,9 1 6 :—-, lukuv. 1916— 1917 Smk. 
26,995. — , lukuv. 1917— 1918 Smk. 27,255: — , lukuv. 1918— 1919 Smk. 40,482:50 
ynnä 14. 8. 19 edelliseltä vuodelta 6,050 markan y litys.

K oulutalon piham aan ym pärysaidan rakentam iseksi Senaatti 19. 16. 17 
osoitti Smk. 2,365: —-, kahden sähköventtiilin  asettam iseksi 11. 5. 19 Smk. 
2 ,200: — sekä lisäluokkahuoneen sisustam iseksi ullakolle 18. 6. 19 Smk. 89,000:— .

Läm m it. ja  v a lù s t. m äärärahaan  m yönnettiin  26. 10. 15 siltä  vuodelta 900,
8 . 8. 16 siltä  vuodelta 2,500 ja  31. 5. 17 siltä  vuodelta 7,000 m arkan lisäys.

Sekal. menojen määrärahaan v:lta 1918 m yönnettiin  23. 1. 19 1,530 m ar
kan y lity s .

R ehtorina toim i koko kertom uskauden edelleen vanh. lehtori E. E. N. 
Candolin.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 398, 413, 422, 443 ja 454.

Svenska Lyceum. H istorian ja ruotsink. vanh. leht:in rehtori Anton A m an
dus K arstenin kuoltua 13. 6. 15 n im itti Y lihallitus 28. 11. 16 sam aan vanh. leht. 
virkaan Turun ruotsal. ty ttök . nuor. leht. fil. lis. H enrik Adolf K arstenin (valtak. 
3 0 . 1 . 1 7 ,  virkaan 1 . 5 . 17 ) .  Avoinna olleeseen suom enk. nuor. leht. virkaan  
Ylihallitus 7. 4. 15 n im itti M ikkelin lys. suom en- ja ruotsink. nuor. lehtorin  
Viktor Hugo Renwaldin (valtak. 9. 0. 15, virkaan 1 . 1 1 . 1 5 ) .  —- L akkautus
palkalla olevalle kollega Naema Adelaide Lundeniukselle m yönnettiin  7. 4. 19 
ero ja 3,500 markan eläke. —  P iirust., m uov. ja kaunokirj. opettajaksi n im itti 
K:hallitus 30. 7. 19 taiteilija  Z. T. Schalinin.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan v:lta 1916 m yönsi Senaatti 3. 10. 16 
enint. 2,500 markan ylityksen , 1. 8. 17 siltä  vuodelta 1,500 ja 30. 8. 18 siltä  
vuodelta 6,500 markan ylityksen . .

Sekalaisten menojen m äärärahaan  m yönnettiin  12 . 1. 17 vuodelta 1916 
Smk. 1,043:36, 23. 1. 19 v:lta 1918 Smk. 1, 240:—  ylitys.

K alustom enoihin m yönnettiin  3. 11. 14 Smk. 220: — , 7. 12. 15 Smk. 730: —■ 
ja  1 3 . 6 . 1 6  Smk. 1 ,000:— .

Rehtorina on t:ri A. A. K arsténin kuoltua to im inut vanh. leht. Carl A xel 
Alenius (Ylih. määr. 7 . 7 . 1 5 ,  San. nim it. 8 . 5 . 1 7 ) .  Vararehtoriksi Y lihallitus 
v . 1917 määräsi vanh. leht. M. O. von Bonsdorffin.

Oppilasluku on ori lukuvuosina ollut: 220, 214, 216, 209 ja 215.

Suomalainen Tyttökoulu. Taiteilija Elias Muukan siirryttyä  to iseen opet- 
tajavirkaan nim itti K :hallitus 24. 10. 18 piirust., m uovail. ja kaunokirj. op etta 
jaksi Axa Charlotta Nybergin. Johtajatar Olga M atilda Sofia Lem berg erosi 
virasta 31. 8. 19 saaden 3,000 markan eläkkeen. Johtajattaren  virka-asunnon  
ollessa edelleen tarpeen koulun rinnakkaisluokkia varten, on Senaatin 13. 3. 12 
tekem än päätöksen mukaan 2,000 mk. vuodessa suoritettu  jo h ta ja ta re lle  asun
non vuokran korvaukseksi.

7 9 8 — 22 9



R innakkaisosastoja varten on m yönnetty: lukuv. 1914— 1915 I— V b 
ynnä III  c luokilla Smk. 27,810:— , lukuv. 1915— 1916 I— V b ynnä IVe 1. 
Sm k. 28, 165:— , lukuv. 1916— 1917 I— V b  ynnä V c — 1. Smk. 30 ,743:— , 
lukuv. 1917— 1918 I— VTb— 1. Smk. 27, 160:— , lukuv. 1918— 1919 I— V b— 1. 
Smk. 40,160: — .

Lam m it, ja va la isi, määrärahaan v:ksi 1916 m yönnettiin  4. 1. 17 Smk. 
5 0 0 : —  ja 13. 6. 17 v.ksi 1917 7,650:—  suuruinen lisäys.

Sekal. menojen määrärahaan m yönnettiin  lisäystä  12. 1. 17 v:lta 1916 
Smk. 648: 30, 7. 1. 18 v .lta  1917 Smk. 800: — , 19. 12. 18 v .lta  1918 Smk. 1,800: —  
ja 14. 8. 18 tähän vielä 625 markan y litys.

M uovailun opetukseen tarpeell. välineitä varten Senaatti 10. 1. 16 m yönsi 
2 6 0 : —  ja om pelukoneen ostoa varten K :hallitus Smk. 1,000:—  oppilaitosten  
satiirin. tarp. määrärahasta.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 372, 372, 395, 374 ja 373.

Svenska  F lickskolan. Saksankielen ja käsitöiden opettajatar Selma H elena  
Lindström  erosi virasta 31. 8. 15 saaden 2,400 markan eläkkeen. Virkaa ei sen  
jälkeen tä y te tty . —  H ist, ja ruotsink. nuor. lehtorin H . A. K arsténin siirryttyä  
toiseen virkaan, n im itti Ylihallitus 1 3 . 1 1 . 1 7  hänen ent. virkaansa fil. m aist. 
Gustaf W aldemar H eleniuksen (valtak. 23. 5. 18, virkaan 1. 6. 18). —  Joh ta
jattaren virka-asunnon korvaukseksi on Senaatin 19. 3. 13 tekem än päätöksen  
m ukaan edelleen suoritettu 1,500 mk. vuodessa.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  29. 8. 16 siksi vuodeksi 
enint.  2,000 markan lisäys.

Sekal. menojen määrärahaan m yönnettiin  12. 1. 17 v:lta 1916 Smk. 600: — ,
19. 12. 18 siltä vuodelta 900 ja 14. 8. 19 edell. vuodelta vielä y lity stä  680: — .

K oulutalon Kristiinankadun puolisen jalkakäytävän kuntoonpanoon Sen.
27. 6. 15 m yönsi Smk. 1,579: — . Erään keskeytyneen kielikurssin kustannuksiin  
Ylihall. 29. 12 . 15  m yönsi oppilaitosten satunn. tarp. m äärärahasta Smk. 225: — .

Johtajattarena on edelleen ollut Gerda Johanna Frietsch.
Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 185, 191, 170, 168 ja 155.

66

Pori.

Suom ala inen  Lyseo. Matem. ja luonnonopin avoinna olevaan nuor. lehtorin  
virkaan Y lihallitus 6. 11. 14 nim itti Oulun I lys. nuor. lehtorin R afael Herman 
H ellström in (valtak. 8. 1. 15). —  Voim ist. ja terveysopin  nuor. lehtorin A. A. 
M ikkosen siirryttyä toiseen virkapaikkaan, n im itti Y lihallitus 24. 10. 16 hänen  
ent. virkaansa Uudenkaarlep. semin. lehtorin Arvid R ydm anin (valtak. 29. 12. 16, 
virkaan 1. 5. 17). —• Ero virasta m yönnettiin  27. 11. 17 saksan- ja ranskank. 
vanh. leht. E li Granit-Ilm oniem elle, jolle Senaatti 15. 8. 18 m yönsi 5,000 mk:n 
eläkkeen. H änen jälkeensä avoim een vanh. leht. virkaan K :hallitus 12. 12. 18 
nim itti fil. m aist. Oskari K ajavan. —  Piirust., m uovail. ja kaunokirj. opettajaksi
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K :hallitus 30. 5. 19 nim itti arkkitehti Bertha K atarina Enwaldin (virkaan  
1. 9. 19).

V eiston opetus pantiin toim een lukuv. 1918— 1919, jolloin V altioneuvosto
28. 9. 18 m yönsi siihen tarkoitukseen Smk. 2,325: — .

R innakkaislinjaa ylläpidettiin lukuv. 1914— 1915 eräissä oppiaineissa V 1. 
Senaatin 1. 9. 14 m yöntäm ällä 1,260 mk:n määrärahalla.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  22. 5. 17 siltä  vuodelta 600 
mk:n y litys, sekal. menojen määrärahaan 23. 1. 3 9 v:lta 1918 500 mk:n y litys. —  
•—  K em iall. opetusvälineiden hankkim ista varten myönsi Senaatti 1 6 . 1 1 . 1 5  
Smk. 300: — , kirjaston järjestäm iseksi 8. 11. 15 Smk. 500, 28. 3. 19 Smk. 1,577: 50

Oppilait, satunn. tarp. määrärahasta Y lihallitus 19. 11. 15 m yönsi 600: —  
luonnonhist. kokoelm ien kuntoonpanoa varten.

Rehtorina on edelleen toim inut vanh. lehtori Lars H ugo Sandelin. Vara
rehtoriksi K :hallitus 19. 9. 18 määräsi nuor. lehtorin F . M. Coleruksen.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 195, 194, 197, 189 ja 188.

Maarianham ina.

Svenska  mellanskolan-sam lyceum . Nuor. lehtorin rehtori Ivar Ferdinand  
Bergrothin erottua nim itti Y lihallitus 24. 10. 16 luonnonhist. ja m aantiet, nuor. 
lehtoriksi fil. kand. Viktor Em anuel Schulm anin (valtak. 29. 12. 16, virkaan  
1. 9. 17). —  Naisoppilaiden voim ist. ja terveysopin opettajattaren E dith Fogel
holm in erottua virasta sairauden vuoksi 1. 12. 16 n im itti Y lihallitus tähän vir
kaan 1 6 . 3 . 1 7  R uth Eva W aenerbergin. —  Oppilaitoksen m uututtua yh teis
lyseoksi nim itettiin: 5. 5. 19 uskonnon ja filos. alk. vanh. lehtoriksi fil. m aist. 
Vilhelm  Eliel Viktor W essman, laulunopettajaksi Klara Johanna Rajander,
9. 7. 19 ruotsinkielen vanh. lehtoriksi ruotsin- ja suom enk. nuor. lehtori Henrik  
Valter Sjöblom  (Valtioneuv:n 18. 6. 19 antam an erivap. nojalla), 7. 4. 19. histor. 
vanh. lehtoriksi nuor. lehtori H ugo Alfred Grönstrand, m atem at., fys.  ja kemian  
vanh. lehtoriksi nuor. leht. fil. lis. Anders W ilhelm  Johansson (Valtioneuv:n
1. 4 .  19 antam an oikeutuksen nojalla).

V eiston opetusta varten lukuv. 1918— 19 m yönnettiin  9 . 1 1 . 1 8  Smk. 
715: — .

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  3. 10. 16 siksi vuodeksi enint. 
800 mk:n ja 11. 10. 17 siksi vuodeksi enint. 800 mk:n lisäys. —  Sekalaist. m eno
jen määrärahaan v:lta 1918 m yönnettiin  23. 1. 19 siltä  vuodelta 2,500 mk:n 
ylitys.

K alustoa varten m yönnettiin  1 4 . 1 1 . 1 7  Smk. 90 0 : —  ja kahden uunin  
uudestaan rakentam ista varten 14. 8. 18 Smk. 500: — .

V:ksi 1919 vahvistettiin  yhteislyseota varten 98,900 mk:n suuruinen  
väliaikainen m enosääntö (1 . 4 . 19) .

Rehtoriksi määräsi Senaatti 17. 5. 15 nuor. leht. Otto W ilhelm  Draken.
Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 114, 136, 150, 161 ja 199; viim em ain. 

luvusta poikia 112, ty ttö jä  87.



Hämeenlinna.

Suom alainen Lyseo. Venäjän k. vanh. lehtorin avoinna olevaan virkaan 
Ylihallitus 28. 11. 14 nim itti fil. lis. Albert H äm äläisen (valtak. 29. 1. 15, virkaan  
1. 5. 15). —  Uskonnon ja historiall. lukem isen vanh. lehtorin Ludvig W ilh. 
Sjösted t’in siirryttyä pappisvirkaan 1. 5. 1918, määräsi V altioneuvosto 4. 3. 19, 
kum oten K :hallituksen valituksen alaisen päätöksen, että  virkaan oli 2 k oe
vuodeksi m äärättävä teol. kand. Aarni Voipio. —  P iirust., m uov. ja kaunokirj. 
opettajaksi K:hallitus 20. 3. 19 n im itti L yyli Ihanne K aukovaaran. —  L atinan- 
ja kreikankielen vanh. lehtorin t:ri Kaarlo K oskim iehen kuoltua v. 1918, lakkasi 
täm ä virka 1 . 5 .  20:sta.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  11. 1. 16 lisäystä  2,200 ja
30. 1. 17 v:ksi 1917 4,000 m k., 23. 1. 19 vuodelta 1918 12,300 mk:n ylitys.

Rehtoriksi määräsi Senaatti 1. 12. 14 vararehtori J. S. Suomalaisen, ja 
vararehtoriksi Y lihallitus 22. 1. 15 määräsi vanh. leht. t:ri E . J. Laineen.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 153, 169, 184, 186 ja 194.

Tam pere.

Suom alainen K lassillinen  Lyseo. Voim ist. ja terveysopin nuor. lehtorin  
Bruno Leonard Florström in kuoltua 22. 12. 14 n im itti Y lihallitus tähän virkaan
12. 10. 15 Porin lys. nuor. leht. Armas A ntti Mikkosen (valtak. 4. 12. 15, virkaan
1. 5. 16). —  Matem. ja luonnonopin vanh. lehtorin t:ri V. E. Stadighin siirryttyä  
toiseen virkaan Ylihallitus 6. 6. 16 n im itti hänen entis, virkaansa fil. t:ri Kaarle 
August Poukan (valtak. va litu k s. kum ouduttua 10. 11. 16). —  Saksan- ja ranskan
kielen vanh. lehtorin Olga Erika Lavoniuksen erottua virastaan 31. 8. 16 määräsi 
Senaatti, kum oten Ylihallituksen välit, alais. n im ityksen, 16. 8. 17 tähän virkaan 
Sortavalan lys. vanh. leht. Ivar Edvard K erkkolan (valtak. 29. 8. 17). M aantiet, 
ja luonnonhist. nuor. lehtori G. E. F . Cannelin erosi sairauden tähden virasta 
3 ]. 8. 19 saaden 4,200 mk:n eläkkeen.

Rinnakkaisosastoja varten m yönnettiin: lukuv. 1914— 1915 I— V 1. Smk. 
25, 267:— , lukuv. 1915— 1916 I— V 1. Smk. 2 5 ,4 7 6 :—•, lukuv. 1916— 1917 
I— IV  1. Smk. 20,840: — , lukuv. 1917— 1918 II— III  1. Smk. 11,014:—  sekä 
14. 8. 19 edell. vuoden määrärahaan 1,640 mk:n y litys.

Kreikkal. katolisen uskonn. opetuks. määrärahaan m yönnettiin vv. 1914—■ 
1915 erinäisiä pienem piä lisiä.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  2 8 . 1 2 . 1 7  siltä vuodelta
6,900 mk:n lisäys, sekalaist. menojen määrärahaan 12. 1. 17 v:lta 1916 Smk. 
639:23 y litys, 28. 12. 17 siksi vuodeksi Smk. 483: 80 lisäys, 23. 1. 19 v:lta 1918 
Smk. 4,750: —  ylitys.

Sitäpaitsi on m yönnetty: eräiden korjaustöiden suorittam iseksi v. 1914 
Smk. 133: 54 Ylih:n määrärahasta oppilaitosten satunn. tarp. vart., korjaustöihin
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koulutalossa v. 1916 Yl. rakenn. Y lihallit. kautta Smk. 1,090: — , kadun ja p iha
maan y . m. puht. pitoa varten v . 1916 Smk. 225: —  (21. 4. 17), v.  1917 Smk. 
577: 43 (9. 1. 18), sekä voim istelutelin . varten 17. 8. 15 Smk. 778: —  ja kem iall. 
opetusvälin . ostoa varten samalla Smk. 1,060: —

K oulu on saanut 2 uutta stipendirahastoa: v. 1917 »Israel N ystedtin»
5,000 mk:n suuruisen ja v. 1918 lehtori H. E. Hårdhin 3,000 markan suuruisen  
stipendirahaston. .

Rehtorina on edelleen ollut vanh. leht. t:ri K . K . Jaakkola.
Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 310, 322, 284, 249 ja 217.

Suom ala inen  Lyseo. Saksan- ja ranskank. vanh. lehtorin rehtori vapaah. 
Eino Sakari Yrjö-K oskisen kuoltua tam m ik. 1916, määräsi Senaatti, kum oten Y li
hallituksen valituks. alais. päätöksen, 18. 4. 17 tähän virkaan fil. t:ri Eero Ilmari 
Ilvosen (valtak. 2. 5. 17, virkaan 1. 5. 17)*. —  Matem. ja luonnonopin nuor. leht. 
Veli Gustaf Ivar Eurénin kuoltua, nim itti K:hallitus 7. 11. 18 tähän virkaan  
Tamp. klassill. lys. nuor. lehtorin Fredrik W illiam Pesosen. — Piirust. ja kaunokir- 
joituks. opettajan Fanny H enriette Björnströmin erottua virasta 31. 8. 16 
nim itti Y lihallitus 7 . 11 .  16 tähän virkaan Tyyne Dagmar Salovaaran (virkavahv. 
kirja valituks. hylkääm isen jälk. 2. 5. 17).

Ylim äär. käsityönopetusta oli koulussa jo ennen nykyisen lukusuunnitel
man aikaa. Lukuv. 1916— 1917 m yönnettiin  sitä varten 8 . 8 . 1 6  Smk. 4 4 0 :—- 
ja lukuv. 1917— 19J 8 12. 9. 17 Smk. 640: — , lukuv. 1918— 1919 12. 9. 18 Smk. 
1,000: — . Viimemain. lukuv. sitäpaitsi lukusuunnitelm an m ukaista veiston - 
opet. varten 2. 11. 18 Smk. 2 , 150: — . Kreikkal. katol. uskonn. opetusta varten  
ollut 560 mk:n määräraha korotettiin  v:ksi 1916 560:sta 816:een ja v:ksi 1917 
1,120 markkaan.

R innakkaisosastoja varten I— III 1. m yönnettiin lukuv. 1914-— 1915 
Smk. 14,793:-—•, luokilla I— IV  lukuv. 1915—-1916 Smk. 19,804:— , lukuv. 
1916— 1917 Smk. 2 0 ,0 0 8 :— , lukuv. 1917— 1918 Smk. 20, 414:— , lukuv. 1918 
— 1919 Smk. 28,831: —• sekä 14. 8. 19 edell. vuodelta 740 mk:n lisäys.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  1 8 . 1 . 1 6  v:lta 1915 Smk. 
1,082: —  y litys, v:ksi 1916 sam alla 900 mk:n lisäys ynnä 13. 2 . 17 Smk. 1,664: —  
y litys. 14. 11 . 17  m yönnettiin  sam aan määrärahaan v:ksi 1917 Smk. 6,150 lisäys  
ja 4. 12. 18 siksi vuodeksi 5,340 mk:n lisäys. —  Sekalaist. menojen määräraha 
m yönnettiin  5 . 1 2 . 1 6  y litettäväk si Smk. 175:-—.

K alustoa varten m yönnettiin  1 2 . 1 . 1 5  Smk. 114:50,  2 8 . 1 2 . 1 7  Smk. 
516: —-, 5. 12. 16 Smk. 175: ■— ; erinäisiä opetusvälineitä varten 16. 2. 16 Smk. 
290: — , nuottitaulua varten 29. 9. 14 Smk. 200: — , vuosikertom . liitteen  painatt. 
varten 27. 4. 15 Smk. 240: — .

R ehtoriksi vapaah. E . S. Yrjö-K oskisen jälkeen Senaatti 22. 5. 17 määräsi 
nuor. lehtorin K arl Johan Sadeniuksen. Vararehtoriksi Y lihallitus sitten  määräsi 
vanh. lehtorin Ilvosen.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 305, 331, 350, 360 ja 328.

Suom ala inen  Tyttökoulu . Vakin. opettajistossa ei ole m uutoksia tap ah tu 
nut. J o h ta ja ta ren a  on edelleen toim inut nuor. lehtori Toini Voipio.
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K oulu on sijainnut vuokrahuoneistossa, josta vuokraa m aksettiin  1 . 6 . 1 8:aan 
Smk. 14,000 ynnä vahtim estarin asunnosta 700: —  ja johtajattaren asunnosta  
1, 500:—  (1. 6. 16:sta 1,600), 1. 6. 18:sta nämä huoneistot vuokrattiin edelleen
20,000 markan vuosivuokrasta. Rakennuspaikaksi Senaatti p äätti vastaan
ottaa Tampereen kaupungin m aksutta tarjoom at ton tit N:ot 41— 44 X  kaup.- 
osassa, m utta kun koulutalon rakentam ista ei a lo itettu  antajan määräämässä  
ajassa, peruutui tarjous. K:hallitus antoi 1 6 . 1 . 1 9  vanh. neuvoston to im eksi 
hankkia tietoonsa, m itkä toiset ton tit olisivat saatavissa.

K ouluhuoneistoon on 20. 2.15,  30. 8. 17 ja 23.1.1 9 m yönnetyillä  Smk. 285: — , 
300: —  ja 700: —  suur. määrärahoilla hankittu ilm anvaihtokojeita, hella ja 
vesisäiliö.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  18. 7. 16 siksi vuodeksi 
300 mk:n ja 27. 9. 17 siksi vuodeksi 1,230 mk:n lisäys. Vahtim estarin satunn. 
y lityöstä  K irkollisasiaintoim ituskunta 19. 6. 16 m yönsi korvaukseksi Smk. 125:— .

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 183, 185, 172, 169 ja 136.

S-uomalainen Tyttölyseo. V. t. joh ta ja tarek si K :hallitus on m äärännyt 
opettajatar Ellen Johanna Cannelin’in, jolle 24. 10. 18 vahvistettiin  ^ h a ll itu k 
sen ehdottam at palkkaedut.

10.4.  19 V altioneuvosto vahvisti oppilaitokselle lukuvuodeksi 1919— 1920 
Smk:aan 108,960: —  päättyvän menosäännön.

R innakkaisosastoja varten lukuvuotena 1 91 8— 1 91 9 I— V I luokilla m yön
nettiin  24. 10. 18 Smk. 45,362: 50.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan v.lta 1918 m yönnettiin  1 4 . 8 . 1 9  Smk. 
370: —  ylitys.

Ompelukoneen hankkimiseksi m yönnettiin 1 7 . 1 0 . 1 8  Smk. 50 5 : — .
Oppilasluku lukuvuotena 1918— 1919 oli 456, josta tyttökoululuokilla  

417 ja lukioluokilla 39.

Viipuri.

Suom ala inen  klassillinen lyseo. Vakin. opettajistossa ei ole m uutoksia ta 
pahtunut. Rehtorina on edelleen ollut vanh. lehtori A. D . H elander.

V eiston opetusta varten T— III 1. m yönsi Kirkoll. ja opet. kunta 17. 10. 18 
lukuvuodeksi 1918— 1919 Smk. 1,382:— .

R innakkaisosastoja varten m yönnettiin  lukuv. 1914— 1915 III 1. Smk. 
5, 292:— , lukuv. 1915— 1916 Smk. 5,516:— .

Virantoim. palkk. määrärahaan v:lta 1915 m yönnettiin  1 4 . 1 1 . 1 6  Smk. 
1,376: —  lisäys.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  4. 7. 16 siksi vuodeksi
2,400 ja 27. 6. 17 siksi vuodeksi 2,420 mk:n lisäys. —  Sekal. menojen määrä
rahaan v:lta 1918 m yönnettiin  23. 1 . 1 9  600 mk:n y litys.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 234, 223, 193, 182 ja 146. '
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Svenska  Lyceum . Avonais. uskonn. ja historiall. lukem isen vanh. lehtorin  
virkaan nim itti Y lihallitus 23. 10. 14 fil. m aist. Albert E dvin Grönroosin (virkaan 
1 . 1 1 . 1 5 ) .  Avon. olleeseen luonnonhist. ja m aantiet, nuor. lehtorin virkaan 
Y lihallitus 3. 3. 16 n im itti fil. m aist. Arvid Leonard Forssellin (valtak. 5. 5. 16). 
A voinna olleeseen m atem ., fysiik . ja kem. vanh. lehtorin virkaan Ylihallitus
29. 10. 15 n im itti Tamp. suomal. klass. lys. vanh. lehtorin fil. toh t. Väinö Erik  
Elias Stadighin (valtak. 29. 12. 15, virkaan, 1.1.  16). —  Venäjänk. vanh. leht. 
Christoph Dam berg erosi virasta 1. 9. 17, saaden 5,000 mk:n eläkkeen. — Latinan- 
ja kreikank. vanh. lehtorin virka m äärättiin 23. 1. 19 lakkautettavaksi ja viran-, 
haltija fil. toht. August W ilhelm  B lom qvist lakkautuspalkalle asetettavaksi. •— 
L aulunopett. Karl Theodor Sôrensen’in kuoltua 28. 9. 14 nim itti Y lihallitus tähän  
virkaan 3 0 . 1 2 . 1 4  ylioppilas Carl Gottfrid Lagercrantzin. Täm än erottua v i
rasta 3 1 . 8 . 1 7  nim itettiin  laulunopettajaksi 6 . 1 1 . 1 7  urkuri Martin Theodor 
Christian Björklund.

V eistonopetusta varten lukuv. 1918— 1919 m yönnettiin  2. 11. 18 Smk. 
1,800: — . '

Sekal. menojen määrärahaan m yönnettiin 12. I. 17 v.lta 1916 Smk. 300: — ,
5. 12. 17 tä ltä  vuodelta Smk. 1,054: 54, 7. 11. 18 siltä  vuodelta Sm k. 1,300: —■ 
ja J4. 8. 19 edell. v .lta vielä 1,250 mk.n ylitys.

K oulukaluston kapina-aikana kärsimien vaurioiden korjaam iseksi m yön
n ettiin  5. 8. 18 ja 7. 11. 18 yhteensä Smk. 1,900: — , sähkövalolaitteiden hankki
m iseksi vahtim est. ja talonm ieh. asuntoihin 23. 1. 19 Smk. 1,300: —  ja veisto- 
työpajan järjestäm iseksi ulkohuonerakennukseen 3. 7. 19 Smk. 7,050: —■.

Rehtorina on edelleen ollut vanh. leht. G. W. W ahlroos. Vararehtoriksi 
määräsi Ylihallitus 22. 1. 15 vanh.'leht. t:ri A. W. Blom qvistin sekä hänen pyy
d ettyä  vapautusta nuor. leht. W. Lindbladin.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 152, 168, 172, 167 ja 166.

Suom ala inen  Lyseo. Saksan- ja ranskank. vanh. lehtorin t:ri U. S. N yströ
min siirryttyä vakinaisesti K:hallitukseen, nim itettiin  hänen ent. virkaansa
3. 3. 19 Sortavalan lys. vanh. leht. A xel Edvard Langi. U skonn. vanh. lehtori 
Lauri Pohjala siirtyi 1 . 5 . 1 9  Suom. Norm aalilys. yliopettajaksi. —  V altioneuvosto  
suostui 18. 6. 19 K :hallituksen esitykseen, e ttä  v. 1918 lakkautuspalkalle asetettu  
nuor. lehtori J. P. Tirkkonen saatiin  määrätä suom en- ja latinankielen ylimäär. 
nuor. lehtoriksi; sam oin Valtioneuvosto 14. 8. 19 suostui K :hallituksen esity k 
seen, e ttä  m atem . ja luonnonopin opetusta varten saatiin  asettaa ylimäär. nuor. 
lehtorin virka. Molempien näiden virkojen palkkaus suoritetaan virantoim . 
palkk. ja rinnakkaisluokkien määrärahoista. —  Englannink. opettajan Annie 
W ilhelm ina Starckjohanin erottua 6. 6. 16 ei tä tä  virkaa enää tä y te tty .

V eiston opetusta varten lukuv. 1918— 1919 m yönnettiin  17. 10. 18 Smk. 
2,822: — .

K reikkal. katolisen uskonn. opetuksen määräraha korotettiin  1 8 . 1 2 . 1 6  
Smk. 538 lisällä ja m äärättiin v:st,a 1917 1,120 markaksi.

R innakkaisosastoja varten I— V 1. m yönnettiin: lukuv. 1914— 1915 Smk. 
27,430: — , lukuv. 1915— 1916 Smk. 27,310: — , lukuv. 1916— 1917 Smk. 30,915:—  
lukuv. 1917— 1918 Smk. 34,880: —  ja lukuv. 1 918— 1919 Smk. 44,960: — .



Lam m it, ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  16. 8. 17 siksi vuodeksi 
2,650 mk:n lisäys.

Sekal. m enojen m äärärahaan  m yönnettiin  12. 1. 17 v:lta 1916 Smk. 873: 46  
ja 20 . 6. 18 v:lta  1917 Smk. 1,691: 90 ylitys.

V uosikertom uksen ja  m uistojulkaisun pa ina ttam ista  varten m yönnettiin  
30. 12. 14 oppilait, sa tun . ta rp . m äärärahasta  Smk. 114: — , 15. 5. 15 Smk. 120: —• 
sekä 2 1 . 3 . 1 6  Smk. 60 0 :— . K alustoa varten  Senaatti myönsi 1 3 . 4 . 1 5  Smk. 
1,300: — , 31. 8. 15 Smk. 1,258:40 ja 25. 7. 17 Smk. 450: —

• K apinan  ja  sotilasm ajoituksen koulutalossa aiheuttam ien vaurioiden ko r
jaam iseksi m yönnettiin  23. 1 . 1 9  Smk. 9,885: —  sekä koulukaluston vaurioiden 
korjaam iseen 11. 7. 19 Smk. 3,813:47  ynnä lyseon toverikunnalle sam. syystä  
Smk. 1 ,701:— .

R ehtorina oli vv. 1914— 1919 edelleen vanh. lehtori teol. kand. Lauri 
Pohjala. V ararehtoriksi Y lihallitus 2 2 . 1 . 1 5  m ääräsi vanh. lehtorin Ossian 
Nordens v an ’in.

Oppilasluku eri lukuvuosina on ollut: 349, 355, 361, 373 ja 341.

Svenska F licksko lan . M atein, ja luonnonopin nuor. leht. Johannes Lune- 
lund erosi virasta 1. 11. 15 saaden 4,200 mk:n eläkkeen. 23. 5. 16 nim itti Y li
hallitus m atem ., fysiik . ja kem . nuor. lehtoriksi f il. m aist. Artur Julius B ackm a
nin (valtak. 26. 7. 16, virkaan 1. 11.  16). —  Voim ist. opettajattaren Aino Emilia 
Stenbäckin erottua virastaan 31. 8. 16 Y lihallitus n im itti voim ist. ja terveysopin  
op etta ja ta rek si 2 7 . 2 . 1 7  Hilja Melida Elfvingin. —  Joh tajataren a  oli koko 
kertom usajan edelleen N .ti Aino Maria Ottelin.

Lam m it, ja valaist. m äärärahaan  m yönnettiin  24. 10. 16 siksi vuodeksi 
enint. 700 mk:n ja* 5. 7. 17 siksi vuodeksi 6,500 mk:n lisäys sekä 23. 1 . 19  edell. 
vuodelta 260 m k:n ylitys.

Sekal. m enojen m äärärahaan  m yönnettiin  1 2 . 1 . 1 7  vuodelta 1916 Smk. 
424: 18 ja  23. 1. 19 vuodelta 1918 Smk. 290: —  ylitys.

K aasuhellaa varten  aam iaishuoneeseen m yönnettiin  23. 12. 16 Smk. 1,135, 
pulpettien  y. m. korjaam iseksi 14. 11. 17 Smk. 680: 75 sekä ompelukoneen h ank
kimiseksi 17. 10. 18 Smk. 500: — .

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 143, 159, 174, 181 ja 164.

Suom ala inen  T yttökoulu . Johtajatar Alina Renforsin eron jälkeen m uodos
tettuun  suom. ja ranskank. opettajattaren virkaan nim itti Y lihallitus 23. 3. 15 
N:ti H ellä  Maria Putkisen sekä m ääräsi 11. 8. 15 hänet toim im aan koulun joh ta
jattarena. —  Saksan- ja ranskank. opettajatar Linda Pohjakallio sai 29. 8. 17 
pyytäm änsä eron virasta ynnä 1. 9. 17:stä 2,400 mk:n eläkkeen. —  Ranskank. 
opettajatar Edla Maria H iilos erosi virasta 31. 8. 19 saaden 2,400 mk:n eläkkeen.
■—■ Sam an syyslukuk. alkaessa erosi v irasta  myös uskonnon ja  ruotsink. nuor. 
lehtori Toivo Johannes Sirelius saaden 4,200 mk:n eläkkeen.

K oulu työsk en teli vv . 1914— 1918 sotilasm ajoituksen tähden vuokra
huoneistossa, Pellervonkadun N:o 9:ssä, ollen vuosivuokra ensin Smk. 13,000 
sitten  (1. 9. 15) 14 ,181:—  jotapaitsi 1. 11. 16:sta vuokrattiin 4 huonetta lisää  
1,400 mk:sta. Viim em ain. vuotena 1. 9. 17— 1. 9. 1 8 o livat vuokrat yhteensä Smk.
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17,447: — . Johtajattaren vapaan asunnon korvaukseksi suoritettiin hänelle Smk. 
1,900: —  ja l . ] . 1 8 : s t a  2,100 mk. vuodessa; 5. 6. 1917 K:hallituksen tä y ty i vielä  
lisätä tä tä  summaa 600 markalla.

Puhdistus-, m uutto- ja ka lustonkorjaus kustannuksiin koulun päästessä  
takaisin om aan taloonsa m yönsi Senaatti 7. 11. 18 Smk. 14,297: 25, uusien penk
kien hankkim iseksi 3 0 . 5 . 1 9  Smk. 2, 280:— , soittokellojohtojen, lam ppujen, 
ikkunoiden ja lukkojen korjaamiseen 13. 3. 19 Smk. 3,480: — .

Rinnakkaisosastoja varten on m yönnetty: lukuv. 1914— 1915 I— V b
ynnä I— III c— 1. Smk. 35 ,470:— , lukuv. 1915—1916 I— V  b- ynnä I, I II  ja 
IV  c-1. Smk. 35 ,840:— , lukuv. 1916— 1917 I— V b -  ynnä I, II, IV ja V c-1. 
Smk. 44,1 11; — , lukuv. 1917— 1918 I— V b- ynnä 1— III ja V c-1. Smk. 46,205: — , 
lukuv. 1918— 1919 I— V  b- ynnä I— IV  c-1. Smk. 69,463: 50 sekä 14. 8. 19 edell. 
vuoden määrärahaan 10,240 mk:n y litys.

Lämmit. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  1 6 . 8 . 1 7  siksi vuodeksi
1,900 mk:n lisäys, sekal. menojen määrärahaan 1 2 . 1 . 1 7  vuodelta 1916 Smk. 
1,030: 81, 14. 8. 19 vuodelta 1918 Smk. 5 0 0 : —  ylitys.

Erinäisen kaluston hankkim iseksi m yönnettiin  21. 12. 15 Smk. 471: —  ja
29. 12. 1 5 m yönsi Ylihallitus oppilait, satunn. tarp. määrärahasta erään k esk eyty 
neen kielikurssin opetuksen palkkioiksi Smk. 209: 13.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 415, 425, 419, 447 ja 403.

Sortavala.

Suom ala inen  Lyseo. Y litarkast. H eikki K oskisen jälkeen avoim ena o le
vaan m atem at. ja luonnonopin vanh. lehtorin virkaan nim itti Y lihallitus 2 . 1 1 . 1 5  
fil. lis. Elias August H intikan, m utta täm ä erosi virasta jo 1. 1. 17, ja määräsi 
Ylihallitus sitten  9. 3. 17 puh. olevaan virkaan kahdeksi koevuodeksi fil. lis. 
Pekka Juhana Myrbergin. —  Saksan- ja ranskank. vanh. lehtorin I. E . Kerkko- 
lan siirryttyä toiseen virkaan, n im itti K :hallitus 14. 11. 18 hänen ent. virkaansa  
Vaasan suom . lys. nuor. leht. A. E . Langin, jonka sitten  tu ltua toiseen virkaan  
nim itetyksi virka uudelleen tu li avoim eksi. —  Piirust. ja kaunokirj. opettaja  
Inez Aina Em ilia Alcenius otti 1. 11. 18 eron virasta, saaden 1,000 mk:n ylimäär. 
eläkkeen.

R innakkaisosastoja varten on m yönnetty: lukuv. 1914— 1915 II ja III  1. 
Smk. 9,520: - ,  lukuv. 1915- 1916 Smk. 9,736: - ,  lukuv. 1916-1917  Smk. 9 ,8 1 6 :- , 
lukuv. 1917— 1918 II 1. Smk. 4 , 929: — , lukuv. 1918— 1919 II ja III  1. Smk. 
13,953: — , 14. 8. 19 edell. vuodelta 1,010 mk:n ylitys.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  7. 12. 15 siksi vuodeksi 
1,300 mk:n 2. 5. 16 siksi vuodeksi 1,600 mk:n lisäys sekä 30. 1. 17 vielä Smk. 
2,144: 92 ylitys.

Sekal. menojen määrärahaan m yönnettiin  16. 1. 18 vuodelta 1917 Smk. 
456: 54 sekä 23. 1. 19 vuodelta 1918 Smk. 355: —  ja 14. 8. 19 vielä Smk. 276: 
ylitys.
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Rehtorina on edelleen toim inut vanh. lehtori K . S. Kaikkonen.
Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 250, 240, 224, 236 ja 230.

Suom ala inen  Tyttökoulu. Suom. ja ruotsink. nuor. lehtoriksi tu li virkojen  
vaihdon kautta ] /9 1 9:stä lehtori V. F. Corel Iin sijaan lehtori Armas Lauri K ustaa  
Pelkonen. —  Laulunopettaja Alfhild Jotunin kuoltua tam m ik. 1916 nim itti 
Y lihallitus tähän virkaan 23. 5. 16 rouva Bertha Relanderin.

Lämmit. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  30. 5. 16 siksi vuodeksi 
enint. 2,000 mk:n lisäys, sekal. menojen määrärahaan 12. 1. 17 vuodelta 1916 
Smk. 506: 38, 16. 1 . 1 8  vuodelta 1917 Smk. 790: 21 y litys, joka sittem m in 21. 19. 
lopullisesti m ääriteltiin 500 mk:ksi.

Piham aan tasoitusta varten m yönnettiin  1 3 . 6 . 1 7  5,000 mk:n, sotilas- 
m ajoituksesta aiheutuneiden vaurioiden korjaam iseksi 1 9 . 1 2 . 1 8  385 mk:n,
vesijohdon rakentam iseksi kellariin 24. 7. 19 Y l. rak. Ylihall.:n kautta 12,250 
m k. Kahden ompelukoneen hankkim iseksi 20. 8. 1 9 K :hallitus m yönsi kalus
tom äärärahasta Smk. 1,310:— .

J o h ta ja ta ren  tointa hoiti 31/8 17:een opettajatar Anna Katarina Saukko, 
siitä  lähtien nuor. leht. Toini Amalia Alopaeus (vakin. 11 / 5  18:sta).

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 134, 138, 138, 133 ja 115.

Salmi.

K esk iko u lu , Menosäännön ja lukusuunnitelm an koululle vahvisti Senaatti 
27. 6. 18, ja määräsi K:hallitus senjälkeen 17. 7. 18 ent.  yhteiskoulun rehtorin 
fil. m aist. Pekka Setkäsen toimimaan m atem aattisten  aineiden v . t .  nuor. leh
torina ja koulun rehtorina.

Oppilasluku lukuv. 1918— 1919 oli, jolloin toim essa oli 3 luokkaa, 62, 
näistä I:llä 29, 11:11a 24 ja 111:11a 9. Poikia oli yht. 28, ty ttö jä  34.

. Mikkeli.

Suom ala inen  Lyseo. H ist, ja ruotsink. vanh. lehtorin Arthur Johannes 
A ksel K aukolan kuoltua 15. 9. 14 n im itti Y lihallitus 12. 2. 15 hist, ja suom enk. 
vanh. lehtoriksi fil. t:ri Kaarlo Iivari K arttusen (valtak. välit, hylkääm isen  
jälkeen 15. 10. 15). —  A v. olevaan uskonnon ja historiall. lukem . vanh. lehtorin  
virkaan määräsi Y lihallitus 20. 10. 15 kahdeksi koevuodeksi (1/5 16:sta) teol. 
kand. Oskar Gustaf Johannes Alanderin. A.-n siirryttyä toiseen virkaan nim itti 
K :hallitus 12. 12. 18 usk. ja hist, lukem . vanh. lehtoriksi teol. kand. Jaakko  
Sakari Vilho Loimarannan. —  Matem. nuor. lehtori Anders W ilhelm Nordström  
erosi virasta 30. 9. 17 saaden 4,200 mk:n eläkkeen, ja 11. 11. 18 K :hallitus n i
m itti m atem . ja luonnonopin nuor. lehtoriksi fil. m aist. Oskari Jaakkolan. —■ 
R uotsink. nuor. lehtorin virkaan lehtori V. H . Renw aldin jälkeen, joka oli siirtynyt 
to iseen virkaan, nim itti Ylihallitus 17. 3. 16 fil. kand. Gustaf Leonard von B ons
dorffin (valtak. 17.5.  16, virkaan 1. 11. 16). —  Piirust., m uov. ja kaunokirj.



75

opettajan virkaan nim itti K:hallitus 20. 3. 19 Savonlinnan lys. opettajan Elias 
Muukan.

V eiston opetusta varten lukuv. 1918— 1919 m yönnettiin  2 . 1 1 . 1 8  Smk. 
461:11.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan v:ksi 1917 m yönnettiin  2 5 . 7 . 1 7  Smk. 
300: —  lisäys.

Rehtorina toim i vv. 1914— 1916 nuor. lehtori V. H. Renwald, ja hänen  
pois siirryttyään vv . 1916— 1919 vanh. lehtori P. A. Sahlstén (vakin. 8. 5. 17). 
Vararehtoriksi Y lihallitus 30. 5. 17 määräsi nuor. lehtorin A. L. Liljan.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 129. 133. 140, 133 ja 131.

Savonlinna.

Suom ala inen  Lyseo. Matem. nuor. lehtorin Artur Grönroosin kuoltua 
27. 10. 14 Y lihallitus 29. 10. 15 n im itti m atem . ja luonnonopin nuor. lehtoriksi 
fil. kand. Mikko Liirin (valtak. 29. 12. 15, virkaan 1.5.16) .  —  Uskonn. ja ruot sink, 
vanh. lehtorin Selim  Johan Evert H irvensalon kuoltua 1 9 . 5 . 1 5  Ylihallitus 
n im itti uskonn. ja historiail. lukem. vanh. lehtoriksi 27. 10. 16 fil. m aist. Volde
mar R einhold H ietalahden (valtak. valituksen hylkääm isen jälkeen 20. 3. 17, 
virkaan 1. 5. 17). —  Venäjänk. vanh. leht. hovineuvos Ivar August Voldemar 
Sevonin  kuoltua 18. 8. 15 Ylihallitus tähän virkaan nim itti 20. 10. 16 fil. m aist. 
K onstantin  Aleksander Salmisen (valtak. 20. 12. 16, virkaan 1. 5. 17). —  Saks. 
ja ranskank. vanh. leht. W illiam Alfred Juutilaisen kuoltua 2. 6 .17 nim itti K .halli- 
tus 14. 11. 18 tähän virkaan fil. lis. Johannes Vihtori Lehtosen. —  Vanh. leht.
E. J. Buddénin siirryttyä kouluneuvoksen virkaan, nim itti K: hallit us 20. 2. 19 
luonnonhist. ja m aantiet, vanh. lehtoriksi fil. kand. Johan Adolf Salovaaran. —  
Piirust. ja kaunokirj. opettaja Helga Julia Sofia Söderström erosi 31. 12. 17 
virastaan, ja n im itti K :hallitus 18.4.  18 siihen virkaan Turun suom al. ty ttö k . 
opettajan Elias Muukan, joka sitten  samana vuonna siirtyi sam ani, virkaan  
Mikkelin lyseoon.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  1. 8. 16 siksi vuodeksi enint.
1,200 mk:n ja 12. 9. 17 siksi vuodeksi 3,900 mk:n lisäys, sekalaist. menojen  
määrärahaan 23. 1 . 1 9  vuodelta 1918 500 mk:n ylitys.

M ajoituksen kautta vahingoittuneen kaluston m aalausta varten m yönnet
tiin  12. 9. 18 Smk. 1,780: — , ja kirjaston järjestäm iseksi m yönsi K:hallitus 23. 7. 
1919 oppilait, satunn. tarp, määrärahasta Smk. 1,000: — .

R ehtorinvirasta vapautettiin  17. 6. 18 pyynnöstään vanh. lehtori E. J. 
Buddén ja m äärättiin rehtoriksi samalla vanh. lehtori V. R. H ietalahti.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 167, 157, 153, 159 ja 141.

Heinola.

Suom ala inen  K eskikoulu . K oevuosiksi m äärätty voim ist. opettaja N iilo  
V aivanne sai virkavahv. kirjan 19. 3. 15.



Koulu on edelleen työskennellyt vuokrahuoneistossa, josta Senaatin 19. 11. 
1913 tekem än päätöksen mukaan on m aksettu vuokraa 4,500 mk. vuodessa.

V eiston opetusta varten lukuv. 1918— 1919 m yönnettiin  Smk. 1 ,650:— .
Sekal. menojen määrärahaan m yönnettiin 1. 8. 19 edell. vuodelta 1,000 

mk:n y litys.
Rehtorin virasta vapautettiin  22. 6. 15 nuor. leht. A. S. N ylund. Rehtorina  

on sen jälkeen toim inut nuor. lehtori K . E. Sonck.
Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 12(5, 11 (5, 108, 113 ja 118; viim em aini

tusta, luvusta oli poikia 58 ja ty ttö jä  60.

Kuopio.

Suomalainen Lyseo. Kreikan- ja latinank. vanh. lehtori Evert W inter 
o tti 31. 8. 14 eron virasta, saaden 5,000 mk:n eläkkeen. Virka sam alla lakkasi. 
U sk. ja hist, lukem . vanh. leht. teol. kand. K arl Kristfrid Sarlinin siirryttyä  
1. 5. 17 pappisvirkaan nim itti Ylihallitus 19. 11. 17 hänen ent. virkaansa M ikke
lin lys. koevuos. m äärätyn vanh. lehtorin teol. kand. Oskar Gustaf Johannes 
Alanderin (virkaan 1. 5. 18).-— Piirust., m uovail, ja kaunokirj. opettajan virkaan, 
joka oli asetettava  1/9 19:stä, nim itettiin  8. 5. 19 rouva- Laine Olsoni, m utta kun 
hän siirtyi K uopion tyttökoulun  opettajaksi, jäi virka täyttäm ättä .

R innakkaisosastoja varten 1— IV  1. m yönnettiin: lukuv. 1914— 1915
Smk. 2 0 ,4 6 2 :—  (josta 5 ,453:—  säästyi), lukuv. 1915— 1916 Smk. 2 0 ,9 0 8 :—-, 
lukuv. 1916— 1917 Smk. 20 ,928:— , lukuv. 1917— 1 91 8 Smk. 2 1 ,1 5 4 :—  ynnä  
V b luokkaa varten 5,700: — , lukuv. 1918— 1919 t— V 1. Smk. 37.077: 50 ,14 . 8. 19  
edell. vuoden määrärahaan 6,040 mk:n y litys.

Lämmit. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  2 3 . 1 1 . 1 5  siksi vuodeksi 
200 mk:n, 4 . 7 .  16 siksi vuodeksi 1,5C0 mk:n ja 15. 8. 18 siksi vuodeksi 1,800: mk:n 
y lity s. —  Sekal. menojen määrärahaan m yönnettiin 4 . 1 2 . 1 8  siksi vuodeksi 
600 mk:n lisäys ja 1. 8. 19 siltä vuodelta oikeus 2,000 mk.n ylitykseen.

Y lim ääräisiä määrärahoja on m yönnetty: 14. 10. 15 vaatenaulakoita var
ten koulutalon uusiin eteisiin  Smk. 980: — , 13. 6. 18 koulutalon kärsimien kapina- 
vahinkojen korjaam iseen (Yl. rak. Ylih:n kautta) Smk. 22,900: —  ja kaluston  
vaurioiden korjaam iseen Smk. 4,000: — . Oppilaitosten satunn. tarp. määrärahasta 
Ylihallitus 31. 10. 18 m yönsi vahtim est. toim en ylläpitäm iseen Smk. 225: — .

Rehtorina on edelleen ollut vanh. lehtori t:ri K. O. G. H annikainen.
Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 341, 330 , 360 , 343 ja 325.

Suom alainen Tyttökoulu. Matem. ja luonnonhist. nuor. lehtorin Jaakko  
Benjam in Ståhlbergin kuoltua marrask. 1915 nim itti Y lihallitus 13. 3. 17 m atem . 
ja luonnonopin nuor. lehtoriksi fil. m aist. Pauli Iivari M artikaisen (valtak. 15. 5. 
1917, virkaan 1 . 5 . 17) .  ■— R uots. ja suomenk. nuor. lehtori Bruno Granit- 
Ilm oniem i sai 31. 8. 16 eron virasta ja 4,200 mk:n eläkkeen. H änen ent. virkaansa  
nim itti Y lihallitus 4. 4. 17 fil. kand. Anna Elfrida Johanssonin (valtak. 6. 6. 17), 
joka sittem m in 1. 9. 19 siirtyi toiseen virkaan. •— Ero virasta m yönnettiin  1 / 9 1 9
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suom enk., histor. ja m aantiet, nuor. lehtorille Jaakko Seppo Sakari Suomalaiselle. 
■—• Johtajatar Maria E lisabeth Ingm an erosi virasta 31. 5. 16, saaden 3,000 mk:n 
eläkkeen. —  Laulunopettajatar Tilta Josefina K illiselle m yönnettiin  31. 12. 15 
ero virasta, ja nim itti Y lihallitus tähän virkaan 4 . 4 . 1 6  urkuri Regina W ilhelmina 
Rissasen (virkavahv. kirja valitnks. hylkääm isen jälk. 10. 11. 17). Piirust. ja 
kaunokirj. opettajattaren Elli Johanna Telénin kuoltua 20. 1 . 1 9  nim itti K:hallit.
13. 8. 19 piirustuksen, m uovail. ja kaunokirj. opettajaksi rouva Laine Olsonin.

Rinnakkaisosastoja varten m yönnettiin: lukuv. 1915— 1916 I 1. Smk. 
5,160: — , lukuv. 1916— 1.917 I— II 1. Smk. 8,696:— , lukuv. 1917— 1918 II  ja 
III  1. Smk. 10,080: — , lukuv. 1918— 1919 I—-IV 1. Smk. 19,969: 50, josta kuiten
kin puolet säästyi, kun rinnakkaisluokkia 1 b ja III  b ei tarvittu .

Koulu on sijainnut sam assa vuokrahuoneistossa kuin ennenkin ollen vuosi
vuokra 1/6 15:een Smk. 7,200: —  ja siitä  edelleen 5 vuotena Smk. 8, 500:— . 
R innakkaisluokkien lisääntyessä sijo itettiin  johtajattaren asuntoon yksi luokka 
ja kirjasto, jonka jälkeen johtajattarelle on vapaan asunnon korvaukseksi m yön
n etty  l /9  16:sta alkaen 1,200 mk. vuodessa.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  4. 7. 16 siksi vuodeksi 
600 mk:n lisäys.

Ylimäär. määrärahoja on m yönnetty: 9. 6., 30. 6. ja 7. 12. 16 sekä 13. 2. 17 
pulpettien ja muun kaluston lisääm iseksi ynnä sähköventtiilejä varten yhteensä  
Smk. 1,540: — , 25. 11 . 16  johtajattaren ent. asunnon sisustam ista varten luokka
huoneeksi ja kirjastoksi Smk. 340: — , 26. 9. 18 leht. Suom alaisen ja tuntiopettaja  
Nederström in sotapalveluksessa ollessa toim ineiden sijaisten  palkkioiksi Smk. 
1,050: — . Sitäpaitsi Ylihallitus 30. 6. 16 m yönsi oppilait:n satunn. tarp. määrä
rahasta leht. Suomalaiselle korvausta kirjaston järjestäm isestä Smk. 300: —■.

V. t. johtajattarena toim i johtajatar Ingm anin erottua opettajatar Fanny  
W ilhelmina Stenroth.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 172, 204. 204, 211 ja 196.

Joensuu.

Suom alainen Lyseo. Latinank. vanh. lehtorin W ilhelm  Nordlundin kuoltua  
marrask. 1918 lakkasi täm ä virka 1. 5. 19. —■ Laulunopettaja A ntti R yynäsen  
kuoltua 11. 10. 15 n im itti Y lihallitus 17. 12. 15 tähän virkaan lukkari-urkuri 
Taneli Hurrin.

Rinnakkaisosastoja varten m yönnettiin: lukuv. 1914— 1915 II  1. Smk. 
4, 491:— , lukuv. 1915— 1916 ja 1916— 1917 I II  1. kumm allakin kerralla Smk. 
4,981: — , lukuv, 1917— 1918 IV  1. Smk. 5,121: — , jota kuitenkaan ei tarvittu .

Lämmit. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  29. 9. 16 vuodelta 1915 
Smk. 735: — ja 3. 10. 16 tä ltä  vuodelta 900 mk:n lisäys sekä 16. 8. 17 tä ltä  vu o
delta 10,000 mk:n lisäys ja 30. 8. 18 tä ltä  vuodelta 2,700 mk:n ylitys.

Sekal. menojen määrärahaan m yönnettiin  12. 1. 17 vuodelta 1916 Smk. 
887: 31 y litys. —  14. 11. 18, 23. 1. 19 ja 14. 8. 19 m yönnettiin  1918 vuoden  
määrärahaan y lity stä  yhteensä Smk. 6,915: — , joka osittain  johtui m ajoituksen  
aiheuttam ista puhdistusm enoista.
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Ylimäär. määrärahoja on m yönnetty: 30. 6. 16 Smk. 163: 50 (Yl. rak. Y lih . 
kautta) arinarautojen hankk. varten, 12. 1. 15 Smk. 455: 50 erinäis. kaluston  
hankkim ista varten, 28. 3. 16 Smk. 801: 97 uusia ikkunaverhoja varten. Y lihalli
tus m yönsi oppilait:n satunn. tarp. määrärahasta 21. 9. 15 Smk. 280: — saksank. 
täydennyskurssin kustantam iseksi IV 1. oppilaille lukusuunnitelm an m uutoksen  
johdosta. Senaatti myönsi 10. 10. 16 ja 27. 2 .  17 luonnonopetusta varten V ja 
V I— V II 1. oppilaille Smk. 140:—  kummallakin kerralla.

Rehtorina toim i edelleen vanh. lehtori K . A. W egelius.
Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 192, 193, 204, 196 ja 185.

Suom alainen Tyttökoulu . Muutoksia vakin. opettajistossa ei tapahtunut.
K oulutaloon tarpeell. vesijohtom oottoria varten m yönnettiin  Yl. rak. Y li

hallituksen kautta käytettäväksi 16. 11. 16 Smk. 2 , 800: —  ja lisäksi vesijohto- 
laitteiden korjaam iseksi Smk. 94: 65. —  Läm m itysuunin hankkim iseksi kanslia- 
huoneeseen m yönnettiin 2 0 . 1 . 1 7  Smk. 40 0 : —  ja erin. korjaustöitä varten
12. 9. 17 Smk. 2,600: — .

Johtajattaren virassa on edelleen ollut N:ti Thilda Johanna Bergroth.
Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 104, 100, 85, 102 ja 105.

Iisalmi.

Suom alainen K eskikoulu . M aantiet, ja luonnonhist. nuor. lehtoriksi n i
m itti Ylihallitus 6. 11. 14 fil. kand. Em il Riihiahon (valtak. 8. 1. 15). —  U skonn. 
hist, ja suom enk. nuor. lehtori Ville K oistinen sai pyynnöstään eron virasta  
1/9 ) 9:stä.

K aupunginvaltuuston anottua, e ttä  kaupunki vapautettaisiin  sitoum ukses
taan vastata koiilun m enoista, mikäli ne nousivat yli 20,000 markan, päätti 
V altioneuvosto 13. 3. 19 sittenkuin Senaatti 27. 9. 17 oli kaupungille m yöntänyt 
takaisin  m aksettavaksi osan siltä  velotuista rinnakkaisluokkien m enoista, e ttä  
kaikki m yöhem m ätkin kaupungilta perityt sam anlaiset menot oli takaisin  su o
ritettava, m utta jätti anom uksen m uutoin huom ioon ottam atta . —  K oulun  
huoneistosta, joka sijaitsee kaupungin om istam assa koulutalossa, suoritettiin  
vv. 1914— 1919 Smk. 4,000 ,m utta V:neuvoston päätöksellä 27. 8. 19 m yönnettiin  
kaupungille 1/6 19:stä alkaen 8,000 mk:n vuosivuokra.

Rinnakkaisosastoja varten m yönnettiin: lukuv. 1915— 1916 I ja II 1. 
Smk. 10,767:— , lukuv. 1916— 1917 II 1. Smk. 5 , 281:— , lukuv. 1917— 1918 
I ja III1.  Smk. 12,085: — , lukuv. 1918— 1919 I ja III .  Smk. 16,923: —  ja 14. 8. 19 
edell. vuodelta 1,010 mk:n ylitys.

K oulun johtajana toim i vv. 1914— 1919 v. t. rehtori opettaja K ustaa R ein
hold Castren. (Ylih:n määr. 29. 12. 15).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 145, 170, 165, 204 ja 236; viim em ainitusta  
luvusta oli poikia 100 ja ty ttö jä  136.
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Vaasa.

Svenska Lyceum . H istor. ja ruotsink. vanti. leht. Gustaf Adolf Dahlin siir
ryttyä  1. 6. 17 toiseen virkaan, n im itti Y lihallitus hänen ent. virkaansa 9. 11. 17 
fil. lis. Carl Magnus Schybergsonin (virkaan 1. 6. 18). —

Virantoim. palkkio kirjaston hoidosta m äärättiin 10. 1 . 19  korotettavaksi 
5:stä 8:ksi viikkotuntipalkkioksi.

Lämmit. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  31. 10. 16 siksi vuodeksi 
400 mk:n ja 5. 12. 16 vielä 1,000 mk:n, 25. 7. 17 siksi vuodeksi 3,600 mk:n lisäys 
sekä 14. 11. 18 siksi vuodeksi enint. 2,000 mk:n lisäys. —  Sekal. menojen määrä
rahaan m yönnettiin 4 . 1 2 . 1 8  Smk. 80 0 : —  lisäys ja 2 3 . 1 . 1 9  edell. vuodelta  
vielä 500 mk:n ylitys.

Ylimäär. määrärahoja on m yönnetty: 4. 7. 16 yksit. ,  sittem m in lakkaute
tun reaalilinjan kemia 11. opetus vä lin . lunastam iseksi Smk. 500: — , 6. 3. 17 lika- 
viemärin rakentamiseksi Smk. 3,700: — , 17. 7. 1 8 ja 4. 12. 18. kapinan aikana va
hingoittuneen kaluston uudistam iseksi Smk. 2,250: —  ja kiinteistön vaurioiden 
korjaam iseksi Smk. 5,000: — .

Rehtorina on edelleen ollut vanh. lehtori G. A. Hedberg.
Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 202, 189, 190, 194 ja 202.

Suom ala inen  Lyseo. Avoim . olevaan m atem . ja luonnonopin nuor. lehtor. 
virkaan Ylihallitus 10. 11. 14 n im itti fil. kand. Lauri K ustaa Tuorilan (valtak.
12. 1. 15, virkaan 1.4.  15). —  R uotsin- ja saksank. nuor. lehtorin av. olevaan  
virkaan (opetusvelvollis. m yös suom enk.) Ylihall itus 5 . 2 .  15 nim itti fil. kand.  
Alli Sofia A velan ja, hänen siirryttyään toiseen virkaan, 30. 11. 15 fil. kand. 
A xel Edvard Langin, jonka vuorostaan siirryttyä toiseen virkaan 1. 9. 19 virka 
kertom uskauden loppuessa taas oli avoinna. —  Venäjänk. vanh. leht. Robert 
Sigfrid Järvelän kaaduttua vapaussodassa lakkasi hänen virkansa. —  Laulun
opettaja Ellen Emilia Karsten sai 6. 9. 18 pyynnöstä  eron ja 1,000 mk:n ylimäär. 
eläkkeen.

Rinnakkaisosastoja varten m yönnettiin: lukuv. 1914— 1915 111 1. Smk. 
5,147: — , lukuv. 1915— 1916 IV 1. Smk. 5,147: — , lukuv. 1916— 1917 II 1. Smk.

J 4 , 987:— , lukuv. 1917— 1918 III 1. Smk. 5,241:—  ja 14. 8. 19 edell. vuodelta  
ylitystä  Smk. 1,260:— . 

i Uusien pulpettien ja tuolien hankkim iseksi m yönnettiin  koulujen kalusto
määrärahasta 29. 7. 19 Smk. 7,500:— .

Rehtorina toim i edelleen nuor. lehtori E. E. L evon.
Oppilasluku oli eri lukuvuosina 222, 227, 209, 177 ja 183.

Svenska  F lickskolan. M atemat. ,fysiik. ja luonnonhist. nuor. lehtorin  
Karl W alter Poppiuksen kuoltua kevätlukuk. 1918, nim itti K:hallitus 31. 10. 18 
m atem at. ja luonnonopin nuor, lehtoriksi fil. kand. Karl Bruno Q vistin (virkaan 
1. 5. 19). —  Johtajatar Augusta K rook o tti eron virasta 31. 8. 17 saaden 3,000 
m k.n eläkkeen. —  Voim ist. opettajattaren Ida H elena N yström in siirryttyä to i
seen virkaan nim itti Ylihallitus 26. 4. 16 voim ist. ja terveysopin opettajattareksi
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N :ti Elsa Sandm anin. Laulunopettaja H ans Sigm und Aufrichtigin jälkeen n i
m itti K:hallitus 30. 5. 19 laulunopettajaksi rouva Anna Suoma P ontan’in.

Läm m ityks. ja valaistuks. määrärahaan m yönnettiin  20. 6. 16 siksi vu o 
deksi 1,800 mk:n, 11. 7. 17 siksi vuodeksi 1,600 mk:n, 4. 7. 18 siksi vuodeksi
4,000 mk:n lisäys.

Sekal. menojen määrärahaan m yönnettiin  12. 1. 17 vuodelta 1916 Smk. 
179: 68, 23. 1. 19.edell. vuodelta 300 mk:n ja 14. 8. 19 vieläkin 420 mk:n y lity s.

Ylimäär. määrärahoja on m yönnetty: Y lihallit. määrärahasta koulujen  
satunn. tarp. varten 20. 11. 14 Smk. 2 5 0 : — , 19. 1. 15 Smk. 3 2 0 :—-, 29. 1. 16 
Smk. 600: —- ja 10. 10. 16 Smk. 250: — erin. tarkoituksiin, sekä koulujen kalusto
määrärahasta 2 2 . 2 . 1 5  Smk. 7 20: —  s ähkö venttiilejä , 2 . 5 . 1 6  Smk. 510: —  
voim ist. telineitä ja 30. 5. 16 Smk. 600: —  huonekaluja ja luokkatauluja varten. 
Johtajattaren asunnon korjaustöihin m äärättiin 3. 6. 18 Smk. 4, 213:— .

Johtajattarena toim i N:ti Krookin erottua virasta K:hallituksen määr. 
nojalla opettajatar H elm i Sofia Antm an.

Oppilasluku eri lukuvuosina oli: 165, 148, 144, 147 ja 149.

Suom alainen T yttökoulu . Laulunopettajatar Anna Maria Silvenius sai
22. 12. 14 pyytäm änsä eron virasta, ja määräsi Ylihallitus 7. 5. 15 tähän virkaan  
koevuosiksi N:ti E vi Salome Virkkulan (virkavahv. kirja 22. 5. 19). —■ M atem. 
ja luonnonopin opettajattaren rouva Sanna Olsonin erottua virastaan 1/1 19:sta 
perustettiin  kouluun sam ojen aineid. nuor. leht. virka, ja nim itti K:hallitus tä 
hän 26. 5. 19 fil. m aist. Väinö Johannes Saarialhon.

Rinnakkaisosastoja varten m yönnettiin: lukuv. 1914— 1915 II 1. Smk. 
4,175: — , lukuv. 1915— 1916 I II  1. Smk. 4,005: — , lukuv. 1918— 1919 I I 1. Sm k. 
6,540: — . '

Lämmit. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  22. 5. 17 siksi vuodeksi 
2,500 mk:n lisäys.

Ylimäär. määrärahoja on m yönnetty: Oppilaitosten satunn. tarp. m äärä
rahasta Y lihallitus 29. 12. 15 m yönsi keskeytyneen saksankielen opetus kurssin  
palkkioiksi Smk. 109: 70. K apinan aikana huoneistossa tapahtuneiden vaurioi
den korjaamiseksi m yönsi Senaatti 1 1 . 9 . 1 8  Smk. 4,900:—  ja koulukeittiön  
sisustam iseen 3 . 4 . 1 9  Smk. 8,700:— .

Johtajattarena on edelleen ollut X:ti Naem a Lovisa Ingman.
Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 160, 162, 152, 164 ja 176.

Jyväskylä.

Suom alainen Lyseo. V oim ist. ja terveysopin  nuor. lehtorin Gustaf Albert 
Stooren kuoltua 29. 12. 15 n im itti Y lihallitus 24. 10. 16 tähän virkaan voim ist. 
opett. Paavo K esäniem en (valtak. 29. 12. 16, virkaan 1. 5. 17). —  Senaatti 
m ääräsi 15. 8. 16, e ttä  latinankiel. vanh. leht. virka oli 1. 9. 16 lakkautettava ja 
sen haltia fil. t:ri K arl Heino asetettava lakkautuspalkalle. —  H istor. ja suomenk. 
vanh. lehtorin rehtori Kaarle Jonatan Jalkasen kuoltua 9. 1. 17 n im itti Y lihalli-
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tus tähän vanh. leht. virkaan 20. 11. 17 fil. t:ri Juho Mikko Lauroselan (virkaan
1. 5. 18). —

E nt. klass. lys. reaaliosaston oppilaille järjestettiin lukuv. 1917—-1918 eri
ty inen  saksank. opetusjakso, jota varten Senaatti 12. 9. 17 m yönsi Smk. 1,120: — .

V eistonopetusta varten lukuv. 1918— 1919 m yönnettiin  23. 10. 18 Smk. 
3, 175:— .

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  18. 7. 16 siksi vuodeksi 
465 mk:n, 20. 6. 18 edell. vuodelta Smk. 4,334: 25 ja 23. 1. 19 vuodelta  1918 
Smk. 5,280: —  y lity s. —  Sekal. menojen määrärahaan v:ksi 1918 m yönnettiin
7. 11. 18 Smk. 1, 000:—- y litys. Vapaussodan aikana olleen sotilasm ajoituksen  
jälkeen m yönnettiin  kouluhuon. puhdistam ista ja kaluston kuntoonpanoa varten  
24. 10. 18 Smk. 2,559: 35 tilitettäväk si sekal. menojen yhteydessä.

T:ri J. K . Jalkasen jälkeen määräsi Senaatti 22. 5. 17 oppilaitoksen rehto
riksi vanh. leht. Otto Ernest V änttisen. Ylihallitus määräsi 12. 10. 17 vararehto
riksi vanh. leht. V. D . Peltosen.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 223, 227, 227, 211 ja 211.

Suom ala inen  Tyttökoulu . Saksank. opettajatar Maria Geitell erosi virasta
31. 8. 19 saaden 2,400 mk:n eläkkeen'. »

K orvaukseksi johtajattaren v. 1915 m enetetyistä asuntoeduista määräsi 
Senaatti 21. 12. 15 Smk. 1,100: —■. joka summa seuraavan vuoden alusta oli 
otettava  vuotuisena määrärahana oppilaitoksen m enosääntöön.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  1. 12. 14 Smk. 300: —  ja
30. 5. 16 Smk. 600: —• y litys, 1. 8. 17 siksi vuodeksi 2,500 mk:n lisäys ja 23. 1 . 1 9  
edell. vuodelta 2,500 mk:n y litys.

Ylimäär. määrärahoja on m yönnetty: 4. 11. 14 lukuv. 1914— 1915 Smk. 
720: —  ja 5. 10. 15 lukuv. 1915— 1916 Smk. 3 6 0 :—■ erikoisen engl. k. kurssin  
kustantam iseen eräille oppilaille; 4. 11. 14 uusien pulpettien hankkim ista varten  
Smk. 44 0 : — , 23. 8. 15 (Yl. rak. Ylih.:n kautta) Smk. 726: 40 erin. korjauksia  
varten koulutalossa ja 12. 7. 19 Smk. 2, 000:—  vesijohdon laittam ista  varten  
päärakennukseen. —  Y lihallitus m yönsi oppilaitosten satunn. tarp. m äärä
rahasta 30. 12. 14 Smk. 200: — korvaukseksi johtajattaren m enettäm ästä a su n to
edusta ja 31. 3. 15 Smk. 82: 85 kasit, opettajattaren ylim äär. op etu styöstä .

V. t . johtajattarena toim i vv . 1914—-1916 opet. Maria Geitell. —■ 30. 5. 16 
Ylihallitus m ääräsi 1/9 16:sta lukien johtajattareksi nuor. leht. Taim i Vuorisen.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 153, 140, 135, 124 ja 117.

Kokkola.

Suom ala inen  Yhteislyseo. K:hallituksen tekem än esityksen  m ukaisesti 
V:neuvosto 1 . 4 . 1 9  vahvisti ohjelm an opettajavirkojen järjestelyä varten sekä  
m enosäännön lukuvuodeksi 1919— 1920 (Smk. 96 ,400:— ).

7 # 8 — S3 l i
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V altion ottaessa haltuunsa ent. Suomal. Y ht. koulun talon m yönsi Senaatti
22. 8. 18 enint. Smk. 11,720: —• Yl. raken. Ylih:n käytettäväk si vä lttäm ättöm iin  
korjauksiin. V altioneuvosto asetti sittem m in, 27. 8. 19, YL rakenn. Ylih.:n k ä y 
tettäväk si sam aan tarkoitukseen vielä Smk. 10,000: — .

V. t .  rehtoriksi K:hallitus määräsi lukuvuodeksi 1918—1919 fil. m aist.
F . Lampolan.

Oppilasluku lukuvuotena 1918— 1919 oli 201, joista poikia 102, ty ttö jä  99; 
keskikouluasteella 1— V 1. oli 153, lukioluokilla VI— VIII oli 48 oppilasta.

Svenska  M ellanskolan. Avoinna olevaan ruotsin- ja suom enk. nuor. leht. 
virkaan Ylihallitus 12. 2. 15 n im itti fil. kand. Isak Theodor Björklundin (valtak. 
16. 4. 15, virkaan 1. 9. 15).

K oulu on edelleen sijainnut vuokrahuoneistossa, josta Senaatin 13. 5. 14 
tekem än päätöksen mukaan on suoritettu vuosivuokraa Smk. 5,000: — .

V eistonop. varten poika-oppilaille I— III  1. lukuv. 1918— 1919 m yönnettiin
4. 12. 18 Smk. 7 0 0 : — , sekä sitäpaitsi veiston opet. varten IV  ja V 1. pojille  
K irkoll. ja opet. m inisteriön käyttövaroista Smk. 350: —•. T yttöjen  kasit, opetus 
oli kustannettava av. olevan ranskan- ja englann. kielen ynnä käsitöiden op etta 
jattaren viran palkasta.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  23. 1 . 1 9  edell. vuodelta
2,000 mk:n y litys.

K aluston lisääm iseksi m yönnettiin  18. 1. 17 Smk. 1 , 125:— . K oulun saa
tava  Teoll. ja m aanvilj. pankin vararikosta Smk. 697: 59 m yönnettiin  17. 7. 18 
kirjoista poistettavaksi.

Rehtorina on edelleen ollut nuor. lehtori Johan Fredrik Sandelin.
Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 151, 144, 129, 153 ja 148; viim em ain. 

luvusta oli poikia 78, ty ttö jä  70.

Oulu.

I  Suom ala inen  Lyseo. A v. olleeseen m atem . ja luonnonopin vanh. leht. 
virkaan Ylihallitus 23. 10. 14 n im itti fil. m aist. Juho Vilho K oistisen, m utta  
Senaatti tutkiessaan nim ityksestä teh tyä  valitusta näki oikeaksi määrätä, e ttä  
virkaan oli siirrettävä lakkautetun II lyseon vanh. leh t. A ntti Arvid Jauho  
(virkaan 1. 9. 16). —■ Matem. nuor. lehtorin R afael Herm an H ellström in siirryt
ty ä  toiseen virkaan, nim itti Ylihallitus 29. 10. 15 m atem . ja luonnonopin nuor. 
lehtoriksi Tornion K eskikoulun nuor. leht. H eikki Karjalaisen (valtak. 29. 12. 15, 
virkaan 1. 9. 16). —  Piirust., m uovail. ja kaunokirj. opettajaksi K:hallitus
27. 3. 19 n im itti N:ti V ivi R enqvistin.

Ylim ääräistä opet. varten kirjansitomisessa ja puutöissä m yönsi Senaatti 
24. 4. 17 Smk. 150: — .

R innakkaisosastoa varten lukuv. 1914—1915 II  1. m yönnettiin  Smk. 
4, 761:— , lukuv. 1915— 1916 III  1. Smk. 5,001:— .
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Läm m it. ja valaistuks. määrärahaan m yönnettiin  24. 10. 16 siltä  vuodelta  
1,600 mk:n, o. 12. 17 siltä  vuodelta 900 mk:n ja 4. 12. 18 siltä  vuodelta Smk. 
1,749: 75 y litys.

Sekal. menojen määrärahaan m yönnettiin  16. 1. 18 vuodelta 1917 Smk. 
1 ,350:—■ ja 23. 1. 19 vuodelta 1918 Smk. 1 ,200 :—  y litys.

Y lihallitus m yönsi 5. 12. 16 oppilaitosten satunn. tarp. määrärahasta Sm k. 
230: —  kirjastoluettelon uudistam ista varten.

K oulutalon kapina-aikana karsimien suurten vaurioiden korjaam iseksi 
Senaatti 1 7 .1 0 .1 8  asetti Y l. rakenn. Ylih:n k äytettäväksi Smk. 123 ,910:— , 
jolla rakennettiin uusi voim istelusali sekä sen yhteyteen  vahtim est. ja talonm ieh. 
asunto. Töiden keskeneräisinä ollessa lykkäyty i syyslukukauden alku v . 1918 
syysk . 12:een. —• K aluston kärsimien vahinkojen korjaam iseksi m yönnettiin
5. 8. 18 Smk. 4,314: —•.

Rehtorina on edelleen ollut nuor. lehtori Sakari Adolf W esterlund.
Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 197, 228, 238, 236 ja 220.

I I  Suom ala inen  Lyseo-Keskikoulu,. Sittenkuin vanh. lehtori K . G. Östberg 
oli asetettu  lakkautuspalkalle ja vanh. lehtori A. A. Jauho siirtynyt I lyseoon, 
ovat koulussa vielä olleet jälellä vanh. lehtorit G. A. W aenerberg, V. V. H anne- 
lius, P. A. R antaniem i ja V. O. Pakarinen opettaen yläluokkien lakattua kukin 
opetusvelvollisuuteensa kuuluvia aineita keskikoululuokilla, jossa heille ei kuiten
kaan ole riittänyt tä y ttä  tuntim äärää. —• Voim ist. ja terv. opin nuor. lehtori 
Alexander H einrich B lankett sai 1/9 17:stä pyytäm änsä eron virasta ynnä 4,200 
mk:n eläkkeen. Voim istelun ja terv. opin opetusta sen jälkeen on hoidettu  
tuntiopetuksella  (Sen. päät. 30. 8. 18). Suomen- ja ruotsink. nuor. lehtoriksi 
tu li 1. 9. 19 virkojen vaihdon kautta Sortavalan ty ttök ou l. nuor. leht. Väinö 
Fredrik Corell. Piirust. ja kaunokirj. opettaja V ivi R enqvist tullessaan nim i
tetyk si Oulun I lys. opettajaksi sai keskikoulun virasta pyynnöstään  eron 
(31. 8. 19).

Paikall. kouluviranom aisten herättäm ään kysym ykseen, oliko oppilaitok
seen sen m uututtua keskikouluksi o tettava  m yös naisoppilaita, K irkollis- ja opet. 
toim . kunta 9. 9. 17 vastasi m yöntävästi.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  2 7 .2 . 17 vuodelta 1916 
Smk. 194: 19 ja 27. 6. 17 tä ltä  vuodelta 2,000 mk:n y lity s. —  Sekal. menojen 
määrärahaan m yönnettiin  2 7 .2 .1 7  vuodelta 1916 Smk. 305:49 , 2 8 .1 2 .1 7  
siksi vuodeksi Smk. 885: 81 ja 14. 11. 18 siksi vuodeksi etupäässä sotilasm ajoi- 
tuksen aiheuttam ien menojen vuoksi Smk. 1,404: 50 suuruinen lisäys ynnä 23. 1. 
1919 vielä 100 mk:n ylitys.

Rehtorina on vanh. lehtorin Östbergin poistuttua ollut vanh. leh t. V. O. 
Pakarinen.

Oppilasluku eri lukuvuosina on ollut: 128, 91, 74, 60 ja 52. T yttöoppilaita  
ei ollut.

Svenska M ellanskolan. Poikaoppilasten voim ist. opettajaksi Y lihallitus 
3 1 .1 0 .1 4  n im itti Gustaf Werner L indqvistin  (virkavahv. kirja 3 0 .1 2 .1 4 ) . —• 
Uskonnon ja suom enk. nuor. lehtorin E dvin  Gustaf Snellm anin kuoltua 18. 3. 15
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annettiin  usk. opetus suom al. keskik. vanh. lehtorille G. A. W aenerbergille hä
nen opetusvelvollisuutensa täy tteek si ja perustettiin  ruotsin- ja suom enk. n uo
rem m an lehtorin virka, johon 4. 4. 17 m äärättiin kahdeksi koevuodeksi fil. m aist. 
Viljo Adolf Nordman (valtak. 2. 7. 19).

K oulun tyttöoppila ille  Senaatti 29. 8. 17 m yönsi oikeuden vaihtaa venäjän
kielen oppijakson ranskank. ja kasit, kurssiin. —  Veiston opetusta varten lukuv. 
1918— 1919 m yönnettiin  2 3 .1 0 .1 8  Smk. 7 0 0 :—•.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  7. 11. 18 siltä  vuodelta  
Smk. 1 ,9 2 0 :— , suuruinen y litys. —  Sekal. menojen määrärahaan m yönnettiin
12. 1. 17 vuodelta 1916 Smk. 131: 49 y litys, 1. 11. 17 täksi vuodeksi 200 mk:n 
lisäys ja 16. 1. 18 vielä Smk. 37: 29 y lity s sekä 23. 1. 19 edell. vuodelta Smk. 
250: —■ ylitys.

Rehtorina on edelleen ollut nuor. lehtori Vilhelm Alexander Frigrén.
Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut : 117, 122, 109, 110 ja 95; viim em aini

tusta  luvusta oli poikia 45, ty ttö jä  50.

Suomalainen Tyttökoulu. Avoinna olevaan saksank. opettajattaren virkaan  
nim itti Y lihallitus 5. 3. 15 Viip. suom al. ty ttö k . opettajattaren Maria K ristina  
R yselin ’in (valtak. 7. 5. 15). — Laulunopettajatar Saima Maria A vela sai 25. 8. 15 
pyynnöstään  eron virasta, ja n im itti Y lihallitus 8. 1. 16 tähän virkaan N:ti H elm i 
E velina Berghin (virkavahv. kirja 10. 3. 16). —• Ranskank. opettajatar Aina 
Sundborg o tti 1/9 19:sta eron virastaan saadan 2,400 mk:n eläkkeen.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  1 . 11. 17 siksi vuodeksi
2,200 mk:n lisäys ja 14. 8. 19 vuodelta 1918 3,000 mk:n y litys. —• Sekal. m enojen  
määrärahaan m yönnettiin  23. 1. 19 edell. vuodelta 500 mk:n y litys.

Y lihallitus m yönsi 30. 12. 14 oppilaitosten satunn. tarp. määrärahasta 
Smk. 281: —• johtajattaren ja vahtim est. asuntojen sähkövalojohtoja varten. 
—■ Läm m ittäjä-talonm iehelle m yönsi V:neuvosto 7. 11. 18 Smk. 250: —• v u otu i
sen korvauksen vapaista polttopuista ynnä 375 kerta kaikk. edell. vuosilta.

Johtajattarena on edelleen ollut N:ti Angelika Gustava W enell.
Oppilasluku on ollut eri lukuvuosina: 138, 133, 134, 124 ja 125.

Raahe.

Suomalainen Keskikoulu. U skonn., histor. ja suom enk. nuor. lehtori 
Väinö Matias Ropposelle Y lihallitus 23. 2. 16 m yönsi hänen sairautensa vuoksi 
eron 1/9 16:sta. Sittem m in Senaatti m yönsi leht. Ropposelle 1,300 mk:n y li
määräisen eläkkeen. Täten avoim eksi tulleeseen virkaan Ylihallitus 27. 10. 16 
nim itti fil. m aist. Eino H einem annin (valtakirja 29. 12. 16, virkaan 1. 9. 17). 
—  Laulunopet. Anni Karolina Heiskarille K :hallitus hänen pyynnöstään  m yönsi 
eron virasta 1/9 19:sta.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  31. 10. 16 siksi vuodeksi 
750 mk:n ja 11. 10. 17 siksi vuodeksi 5,100 mk:n lisäys.

Sekal. menojen määrärahaan m yönnettiin  12. 1. 17 edelliseltä vuodelta  
Smk:n 105: 55 suuruinen lisäys. _
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V. t . rehtorina toim i vv . 1914-— 1916 nuor. lehtori G. A. W angel, 1/3 16:sta 
vakin. rehtorina nuor. lehtori K . O. R einilä ja kertom uskauden lopulla uudel
leen nuor. lehtori W angel.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 118, 115, 100, 98 ja 103; viim em ain. 
luvusta oli poikia 49, ty ttö jä  54.

Tornio.

Suom alainen K eskikoulu . M atem. ja luonnonopin nuor. lehtorin H eikki 
K arjalaisen siirryttyä toiseen virkaan n im itti Y lihallitus 27. 10. 16 siten avo i
m eksi tulleeseen virkaan fil. kand. Eero Aleksanteri K anniston (valtak. 29. 12. 16, 
virkaan 1. 9. 17). —  Suomen- ja ruotsink. nuor. lehtorin Karl E liel Petran kuol
tua 6 .4 .1 7  oli täm ä virka kuolinpesän nauttim an arm ovuoden johdosta tä y ttä 
m ättä  kertomuskauden loppuun asti. ■— Venäjän- ja saksank. nuor. lehtorin  
Viktor K ustaa Trastin siirryttyä v. 1914 Iisalm en keskikoul. nuor. lehtoriksi 
määräsi Ylihallitus hänen ent. virkaansa 26. 9. 17 fil. kand. Frans Em il Arveen  
kahdeksi koevuodeksi (valtak. 20. 8. 19). —  Voim ist. opettajan Toivo Yrjö 
Vilho Jem stedtin  siirryttyä 1. 3. 19 toiselle virka-alalle n im itti K:hallitus hänen 
ent. virkaansa Juho Viktor Tam m isen.

Ylimäär. kasit, opetusta järjestettiin lukuv. 1918—-1919 T—' l i i  luokan  
tyttöoppila ille  ja m yönnettiin  sitä  varten 1,050 mk. otettavaksi koulun entisestä
1,500 mk:n suuruisesta määrärahasta engl. k:n ja käsit. opet. varten.

Koulu on edelleen sijainnut vuokrahuoneistossa III  kaup. osan talossa  
N:o 3, joka Senaatin 30. 1 .1 6  tekem än päätöksen mukaan vuokrattiin 1/8 16:sta 
edelleen viideksi vuodeksi entisestä 5,000 mk:n vuosivuokrasta.

Läm m it. ja valaist. määrärahaan m yönnettiin  1 3 .6 .1 7  siksi vuodeksi 
700 mk:n ja 17. 10. 18 siksi vuodeksi enint. 2,500 mk:n lisäys. —  Sekal. menojen 
määrärahaan m yönnettiin  5. 12. 17 siksi vuodeksi 500 mk:n lisäys; sama määrä
raha m yönnettiin  17. 10. 18 silloiselta vuodelta y litettäväksi Smk:lla 1,121: 90.

Ylihallitus m yönsi 12. 7. 16 vuosikertom uksen liitteen  painatuskustannuk
sia varten oppilaitosten satunn. tarp. määrärahasta Smk. 223: 25. Kirkoll. ja 
opetusasiaintoim . kunta m yönsi 5. 8. 18 Suomen lipun ja voim ist. m aton hankki
m iseksi Smk. 425: ■—■.

Nuor. lehtori Väinö Herman Perälä on toim inut ensin virkaa tekevänä ja 
sittem m in vakinaisena rehtorina.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 92, 94, 100, 91 ja 85; viim em ainit. 
luvusta oli poikia 44, ty ttö jä  41.



III. Kunnalliset ja  yksityiset oppilaitokset.
Tilastollinen katsaus kunnallisten ja yksity isten  oppilaitosten lukumäärään  

ja oppilaiden sekä opettajien lukuun on jo täm än viisi vuotiskertom uksen joh
dannossa (siv. 1). Uusien koulujen perustam inen ja kertom uskauden alussa  
toim ineiden laajentum inen m ainitaan edem pänä kunkin koulupaikkakunnan  
kohdalla.

H uhtikuun 7 p:nä 1956 annetun Armollisen Asetuksen nojalla, joka asetti 
maassa perustettavat yksityisoppilaitokset sam an valvonnan alaiseksi kuin  
valtion oppilaitokset sekä, lukuunottam atta opettajain virkaan asetta,m istä ja 
erottam ista ynnä koulujen taloutta, sam an koulujärjestyksen alaisiksi kuin mikä  
valtion kouluille oli säädetty, sovellutettiin  vv . 1914—'1918 kunnallisiin ja yksi- 
tyiskouluihin nähden edelleen pääpiirteissään useimpia niistä uusista säännök
sistä, joitä H allitus valtionkouluja, varten julkaisi. Vasta valtiollisen aseman  
täydellinen m uuttum inen v. 1917 teki mahdolliseksi saada yksityiskouluja kos
keva lainsäädäntö ajanm ukaiselle kannalle, sillä tavoin  että  to iselta puolen yk si
ty isten  oikeus oppilaitosten perustam iseen ja järjestäm iseen nähden tiili laillisesti 
turvatuksi ja toiselta puolen valtion valvontavalta  ja ehdot valtioavun m yöntä
miseen yksityisoppilaitoksille täsm ällisesti m ääritellyiksi.

Yksityisoppi- 
koulu ja  kos

keva la in 
säädän tö .

V ierask ieliset
op p ila itokset.

Syyskuun 2 p:nä 1918 Senaatti vahvisti ja julkaisi asetuksen niistä ehdoista, 
joilla vieraskielisiä oppilaitoksia toistaiseksi saadaan Suom essa perustaa ja y llä 
pitää. Sen mukaan ulkom aalaiset tai Suomen kansalaiset yksin ta i yhdessä u lko
m aalaisten kanssa, voivat perustaa oppilaitoksia, joissa opetusta annetaan jo l
lain vieraalla kielellä ja joihin oppilaiksi voidaan ottaa ulkom aalaisia ja Suom en
kin kansalaisten lapsia, viim em ainituita kuitenkin ainoastaan Senaatin luvalla  
paitsi jos heillä äidinkielenä on asianom aisen oppilaitoksen kieli. Perustam is
lupaa pyydettäessä on esitettävä  oppilaitoksen yleinen työohjelm a sekä se lv itys  
johtajaksi otetun henkilön kasvatusopillisesta p ätevyydestä  (§§ 1 ja 6). —■ Vieras
kieliset oppilaitokset ovat K ouluhallituksen valvonnan ja tarkastuksen alaisia, 
sam oin niissä k äytety t oppikirjat (§ 2). Lukusuunnitelm a ja ohjesääntö ovat 
alistettavat K :hallituksen hyväksyttäv iksi. Lukusuunnitelm assa on varattava  
riittävä määrä tunteja suom enkielen opetukselle (§ 3). —• K: hallit us voi vaatia 
koulun toim innassa havaitsem iensa epäkohtien korjaam ista, ja e lle i tä tä  tapahdu  
ta i jos koulu poikkeaa Senaatin vahvistam ista työohjelm asta, voi Senaatti lak
kauttaa oppilaitoksen (§ 4). ■—■ Oppilaitoksen ylläpitäm islupa voidaan Senaatin  
suostum uksella siirtää toiselle. Y leisen työohjelm an m uutos vaatii Senaatin, ohje
säännön ja lukusuunnitelm an m uutos K :hallituksen hyväksym istä  (§ 5). Ase-
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tu s koskee sekä oppi- e ttä  kansakouluja, lukuunottam atta 5. 3. 83 annetun ase
tuksen  im ikaisesti toim ivia kreikkalaiskatolisia lastenkouluja (§ 7).

Vieraskielisiä kouluja koskevan asetuksen nojalla toim intaansa jatkaneet 
ta i perustetut oppikoulut m ainitaan edem pänä.

' Jo kauem m in vireillä olleesta kysym yksestä, joka koski yksityiskoulujen
perustam isesta sekä niille m yönnettävistä valtioavustuksista  säädettäviä  lakeja, 
antoi K :hallitus uudistetut lausunnot edellisestä 18. 11. 18 ja jälkim äisestä  
1 4 . 1 1 . 1 8  päivätyissä kirjelmissään, jonka jä lteen  V altioneuvosto lopullisesti 
hyväksyi ja 1918-vuoden jälkimäisille valtiopäiville to im itti asianom aiset esi
tyk set.

Eduskunnan päätöksen m ukaisesti 5. 3. 19 vah vistettu  ja julkaistu »Laki 
yk sity isten  koulujen ja kasvatuslaitosten perustam isesta ja ylläpitäm isestä»  

! säätää, e ttä  Suomen kansalaisella on oikeus maahan perustaa yksityinen  koulu  
ta i kasvatuslaitos, ellei sen tarkoitusperä sodi lakia ja hyviä  tapoja vastaan (§ 1). 
—■ Työohjelm a on Valtioneuvostolle vahvistettavaksi esite ttävä , ja toim intansa  
aloitettuaan  on koulu sen noudattam iseen nähden hallitusviranom aisten va l
vonnan ja tarkastuksen alainen (§§ 2 ja 3). —• Jos yksity iselle  koululle ta i kasvatus
laitokselle halutaan saada oikeus antaa opintojen jatkam iseen ylem m issä oppi
laitoksissa tai viranhakuun ja erinäisiin yhteiskunnallisiin etu ih in  oikeuttavia  
todistuksia taikka päästä nauttim aan valtioapua, asetetaan  koulu tai kasvat u s- 
laitos erittäin säädettävän täydellisem m än valvonnan ja tarkastuksen alaiseksi 

I (§ 4). '
Toinen samana päivänä vahvistettu  »Laki yksityisoppikoulujen va ltio - 

avusta  »säätää, että  yksityiskoulut, olkoot ne poika-, ty ttö -  tai yhteiskouluja  
ta i keskikoulujen jatkoluokkia tai m aanviljelvslyseoita, saavat avustusta y lei
sistä  varoista: a) 6,000 markkaa kutakin toim essa olevaa varsinaista luokkaa 
kohti, joka paikkakunnan tai koulun järjestysm uodon perusteella voidaan k o
rottaa aina 8,000 markkaan vuodessa (poikkeustapauksissa siitäkin  yli); b) l i 
säystä  m ainittuun avustukseen eri linjojen ylläpitäm iseksi lukioluokilla; c) 4.500 
m k. rinnakkaisluokkaa kohti, mikä avustus a. kohdassa m ainittujen seikkojen  

f perusteella voidaan korottaa 6,000 mk:aan. Oppilasmäärään nähden on valtio- 
avun saannin ehtona, e ttä  alkavan oppilaitoksen oppilasluku on valtion oppi
koulujen kahta alinta luokkaa vastaavilla luokilla yhteensä vähintään 40, lukio- 
luokilla keskim äärin vähintään 10 sekä että  kauem m in toim essa olleen koulun  
oppilasluku on kolmena lukuvuotena peräkkäin ollut keskikoululuokilla kesk i
m äärin vähintään 16 ja lukioluokilla 10. V altioneuvosto voi erityisen täh d elli
s istä  sy istä  poiketa näistä ehdoista. Muut ehdot m äärätään asetuksella (§ 1.) 
M yönnetty valtioapu on vuodesta vuoteen jatkuvaa laatua, ehdolla e ttä  koulu  
tä y ttä ä  voim assa olevat määräykset; valtioavun korotus lakkaa korotuksen  
aiheuttaneiden syiden lakatessa (§ 2). —  Y ksityisoppikoulu , jolla lain voim aan  
astuessa oli valtioapu, m utta joka ei tä y ttä n y t ehtoja korotetun valtioavun  
saam iseksi, saa pitää entisen määrän ja entisillä ehdoilla sen ajan loppuun joksi 
valtioapu on m yönnetty , tah i jos se on m yönnetty  to ista iseksi, kaksi lukuvuotta  
lain voim aan astuttua. Valtioavun lakatessa m ainitun ajan jälkeen on lakkautus 
pantava toim een asteittain, luokalla vuodessa kerrallaan (§ 3).

L ait m aalisk. 
5 p :ltä 1919.



A setus m aa- 1 8 . 3 .  1 9  annettu  hallinnollinen »Asetus Suomen yksit yisoppikouluista»
llSk'l9?9*>:ltä m äärittelee lähem m in, kuinka edelläm ainitun lain asettam at ehdot ja velvolli- 
' suudet ovat tä y te ttä v ä t. Valtion oppikouluihin verrattavan yksityisen  ta i kun

nallisen oppilaitoksen perustam ishakem us on annettava Krhallitukseen, joka 
oheenliittäen oman lausuntonsa toim ittaa sen V altioneuvoston ratkaistavaksi 
(§ 1). Voidakseen saada puheenaolleen lain 4 §:ssä tarkoitetun oikeuden julki
sesti pätev ien  päästötodistusten  antam iseen, vaaditaan a) e ttä  oppilaitos on  
ollut tarkastuksenalaisena vähintään kahden vuoden ajan; b) e ttä  oppilaitok
sessa on ainakin yhtä m onta erikseen opettavaa luokkaa kuin vastaavissa valtion  
kouluissa, edellyttäen  e ttä  pääsyvaatim ukset ovat yhdenveroiset; c) e ttä  opetus 
on niin järjestetty , e ttä  sam anveroinen tietom äärä saavutetaan koulun pääte- 
asteella kuin vastaavissa  valtionkouluissa; d) että  oppilaitoksella on K : hallituk
sen vahvistam a lukusuunnitelm a ja ohjesääntö sekä e) tarpeelliset opetusväli
neet; f) e ttä  oppiaineiden opettajina on keskikoulua vastaavassa oppilaitoksessa  
vähintään kolm e, täydellistä  lyseota vastaavassa oppilaitoksessa vähintään viisi 
sekä lukioluokkia vastaavilla jatkoluokilla luokkien lukua vastaava lukumäärä 
vastaavien  valtionkoulujen opettajien virkakelpoisuuden om aavia opettajia  
(kuitenkin erinäisin lähemmin m ääritellyin helpoituksin) ja e ttä  m uutkin op etta 
jat ovat opettajakykyynsä  nähden tyyd yttävät ; h) e ttä  johtajalla on kasvatu s
opillinen s iv istys ja kokem us. Oppilaitokselta, joka lakkaa täyttäm ästä  nämä 
ehdot, voidaan puheenaoleva oikeus peruuttaa (§§ 2— 4). —  V altioapua saadak
seen tulee oppilaitoksen om istajain hakea sitä  K :hallituksen kautta V altioneuvos
tolle  annettavalla  anom uksella, johon on liitettävä  selvitys koulun perustam is
luvasta, taloudellisesta tilasta, voim assapitosuunnitelm asta ja valtioavun saam i
seksi m äärättyjen ehtojen täyttäm isestä  (§6). —  Viim em ainitut ehdot ova t, paitsi 
m itä 5. 3. 19 annettu  laki säätää, a) e ttä  oppilaitoksen tu lee olla paikkakunnan  
todellisen sivistystarpeen  vaatim a; b) olla ollut toim essa yleensä ainakin kaksi 
vuotta; c) sija ita  ty y d y ttä v ä sti järjestettyjen kansakoulujen läheisyydessä; 
d) sijaita tilavuuden ja terveellisyyden vaatim uksia täy ttävässä  huoneistossa ja 
paikkakunnalla m issä oppilasasuntoja on riittävästi; e) e ttä  opettajain palkkaus 
on ty y d y ttä v ä sti järjestetty; f) e ttä  oppilaitos on osallisena Yksityiskoulujen  
eläkerahastossa, suorittaen sille opettajiensa puolesta vuosittain vähintään 3 % 
vakin. valtioa vust aan; g) e ttä  varattom ille oppilaille m yönnetään vapautusta  
tahi K :hallituksen suostum uksen mukaan alennusta oppilasm aksuista ainakin  
m äärässä, joka vastaa 10 % koko tä stä  koulun tulosta; h) e ttä  oppilaitosta ei 
ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittam iseksi. Rinnakkaisluokkien valtio- 
apuun nähden vaaditaan, e ttä  jaettavien  luokkien oppilasluku tä y ttä ä  ne ehdot, 
jotka on sääd etty  valtion  koulujen rinnakkaisluokkiin nähden (kts. siv . 48} 
sekä e ttä  I luokan rinnakkaisosastolle hyväksytyille  pyrkijöille ei ole tilaa sa 
m an paikkakunnan vastaavissa sam ankielisissä valtionkouluissa ta i valtio- 
apua nauttiv issa  muissa kouluissa (§7).

Y ksityisoppikoulun ohjesäännön tulee sisältää: a) tarpeelliset m ääräykset 
johtokunnan kokoonpanosta ja teh tävistä , jolloin koulun johtajan ta i johtajien  
tu lee  olla johtokunnassa itseoikeutettuina jäseninä, ta i m ääräykset vastaavien  
toim ien järjestäm isestä sellaisessa yksityisen  henkilön om istam assa oppilaitok
sessa jossa ei ole johtokuntaa; b) m ääräykset johtajan tai johtajien oikeuksista
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ja velvollisuuksista; c) m ääräykset opettajakunnan kokoonpanosta ja teh tävistä; 
d) m ääräykset johtajien ja opettajien  ottam isesta toim eensa ja siitä  eroam isesta, 
virkavirheistä y. m.; e) säännökset koulun luku- ja lom a-ajoista; f) oppilasten  
kouluun ottam isesta , luokalta siirtäm isestä, eroam isesta ja päästöstä; g) to d is
tusten  antam isesta, ollen huomioon o tettava  e ttä  arvosana-asteikko on oleva  
sam a kuin valtion  kouluissa; h) vapaapaikoista (§ 8).

K urinpitoon nähden m äärätään, e ttä  2 §:ssä m ainittuja oikeuksia ja valtio- 
apua nauttivassa  yksityiskoulussa on noudatettava joko valtion  oppikouluihin  
nähden voim assa olevia säännöksiä taikka erityisiä koulun ohjesääntöön o te t
tavia m ääräyksiä, joissa silloin tulee olla 8. 8. 72 annetun K oulujärjestyksen  
tärkeim piä kurinpitoa ja rangaistuksia koskevia kohtia vastaavat säännökset. 
O ppilaitosten koulusta erottam ista koskevat m ainitun asetuksen säännökset 
ulotetaan yksityiskoulujakin ehdottom asti koskeviksi (§ 9).

A setuksen V luku (§§ 11— 16) säännöstelee tarkem m in sen valvonnan, jota  
K :hallituksen tulee harjoittaa yksityiskouluihin nähden, sekä to im itettavat ta r
kastukset ja n iistä  aiheutuvat toim enpiteet. Jos K: hallit us havaitsee oppilaitok
selle m yönnetyn  valtioavun käytön antavan aihetta m uistutukseen, on koulun  
johtokunta ta i om istaja velvollinen siitä  toim ittam aan seikkaperäisen se lv ity k 
sen (§ 17). 2 §:ssä m ainittuja oikeuksia tai valtioapua nauttivalla  yksityiskoululla  
tulee olla vanhem painneuvosto, jolla on pääpiirteiltään sam at teh tävät kuin va l
tionkoulujen vanhem painneuvostoilla ja joka valitaan ja nim itetään sam alla  
tavoin  (§ 18, vrt. Y lihallituksen kiertokirj. 5. 11. 70, K :järjestys 8. 8. 72 §§ 82—  
86, asetus K: hallit uksesta 2. 8. 18, § 36).

A setuksen V I luvussa olevat erinäiset m ääräykset sisältävät m yös useita  
tärkeitä, yksityiskouluja koskevan 5. 3. 19 annetun lain säännöksistä johdetuita  
erikoissäännöksiä. V altioneuvosto voi m yöntää valtioapua poikkeustapauksissa  
sellaisellekin koululle, joka ei täy tä  asetuksessa m ääriteltyjä yleisiä ehtoja jos 
sen havaitaan arvokkailla kokeilla tai m uutoin m enestyksellisellä toim innalla  
tu ottavan  erity istä  hyötyä  maan opetustoim elle (§ 20) . Päätökseen, jolla ^ h a l l i 
tus on evän n yt hakem uksen yksityiskoulun lukusuunnitelm an tai ohjesäännön  
m uutoksesta, voidaan hakea m uutosta Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (§ 23). 
—  V altioneuvosto voi, ellei yksityiskoulun toim innassa havaittujen epäkohtien  
johdosta teh tyjä  vaatim uksia ole tä y te tty , oppilaitokselta määräajaksi ta i koko
naan peruuttaa m yönnetyn valtioavun tai, jos on kysym yksenä o len n a in en . 
poikkeam inen koulun yleisestä  ohjelm asta ta i sen tarkoitusperän kanssa risti
riidassa o leva toim inta, kokonaan lakkauttaa koulun (§ 24). —  V altioavun lak
kauttam inen puuttuvan  oppilasluvun tai jonkun muun kuin 24 §:ssä m ain ittu 
jen seikkojen johdosta on tapahtuva asteittain, m utta valtioavun korotuksen  
peruutus tapahtuu V altioneuvoston määräämässä järjestyksessä (§ 25). —  Y k si
tyiskoulun, joka ennen asetuksen voim aanastum ista on saanut 2 §:ssä m ainittuja  
oikeuksia, tulee saadakseen sä ilyttää  näm ä K :hallituksen m äärättävän ajan ku 
luessa tä y ttä ä  asetuksessa säädetyt ehdot (§ 26). —  Oppilaitokselle, ’rlla  en n es
tään on valtioapu, m utta jonka oppilasluku ei tä y tä  valtioavun saannin ehtona  
olevaa m äärää voidaan, jos oppilasluku lähentelee tä tä  määrää, m yöntää jopa  
korotettukin valtioapu, kuitenkin enintään kahden lukuvuoden ajaksi asetu k 
sen voim aan astu ttua, m utta ellei sillä silloin ole vaadittua oppilaslukua, lakkaa
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valtioapu, paitsi jos aivan tähdellisiä sy itä  on sen edelleen m yöntäm iseen (§ 27). 
—  Erinäisten ehtojen täyttäm iseen  nähden Valtioneuvosto voi m yöntää lykkäystä  
määräajaksi (§ 28).

K irk o llis - ja  Y llä selostetun asetuksen vahvistam ispäivänä K :hallitukselle osoittam as-
te riô n ^k i'r j 'eê t saan kirjeessä K irkollis- ja opet. m inisteriö kehoitta K ihallitusta: 1) määrää- 
K ouluhallituk- m ään sen ajan > jonka kuluessa yksityiskoulujen tulee tä y ttä ä  asetuksen 2 §:ssä 
se lle  1 8 .3 .1 9 . m ainittujen oikeuksien säilyttäm istä  koskevat ehdot, ollen täm ä aika m yönnet- 
j a  22. 10. 19. tävä  riittävän pitkä, m utta kuitenkin niin  e ttä  koidut hyvissä  ajoin ennen seu
raa van syyslukukauden alkua voivat alistaa K:hallituksen hyväksyttäviksi luku
suunnitelm ansa ja ohjesääntönsä; 2) maksam aan 5. 3. 19 annetun lain mukaiset 
korkeammat avustusm äärät jo lukien 1919- vuoden alusta niille kouluille, jotka  
ennen seuraavan marraskuun 1 päivää osoittivat täy ttävän sä  m ainitun lain sekä 
1 8 .3 . 19 annetun asetuksen 7 §:n sisältäm ät ehdot, m utta alistam aan V altio
neuvoston harkittaviksi asetuksen 27 §:n nojalla tehdyt korotetun valtioavun  
anom ukset; 3) viipym ättä maksam aan toisen puolen kuluvan vuoden valtio- 
avuista edellisen vuoden avustusm äärien mukaisesti; 4) antam aan johtokunnille 
tarpeelliset ohjeet miten niiden oli m eneteltävä saadakseen pitää asetuksen 2 §:ssä 
m ainitut oikeudet ia saadakseen valtioapunsa- korotetuksi avustusk in  ed elly ttä 
miin määriin.

Suonien Y ksityiskoulunopettajain yhdistyksen keskushallituksen tekem ästä  
anom uksesta ja K .hallituksen siitä  antam asta lausunnosta aiheutuneen, 18. 3. 
1919 annettuun asetukseen otetun säännöksen johdosta, joka koski yk sity is
koulujen opettajain puolesta yksityiskoulujen eläkerahastoon suoritettavaa vä
hintään 3 % vuosim aksua, K irkollis.- ja opet. minisreriö samalla päivätyssä kir
jeessä määräsi: 1 ) e ttä  puh. oleva säännös toistaiseksi oli sovellutettava vain n ii
hin kouluihin, jotka tu livat saam aan valtioapua 5. 3. 19 annetun lain mukaan; 
2) e tte i  maksuja ollut suoritettava niiden opettajain puolesta, joilla on eläkkee
seen oikeuttava valtio virka; 3) e tte i useam m assa yksityiskoulussa samalla haavaa  
toim ivalle opettajalle ollut valm istettava eläke-etuja m uuta kuin yhdestä kou
lusta; 4) ensisijaan olivat asetettavat kouluihin vakinaisesti kiinnitetyt opettajat; 
5) ja 6) että  opettajat o livat kirjoitettavat kassan IILeen tai ylem pään luokkaan  
ja että  ensi vuosim aksu oli tapahtuva seuraa vassa lokakuussa ja silloin luettava  
puolelta vuodelta.

2. 10. 19 K:hallitus Kirkollis- ja opetusm inisteriölle osoitetussa kirjeessä 
esitti, e ttä  yksityiskouluista 18. 3. 19 annetun asetuksen 3 §:n f-kohta, joka kos
kee päteviksi laskettavien yksityiskoulun opettajain vähintä lukumäärää, olisi 
selitettävä  siten että  yksityisessä  tyttökoulussa  asetuksen vaatim us on katsot
tava  täytetyk si, jos siinä on kaksi opettajaa, jotka om aavat nuoremman lehtorin  
virkakelpoisuuden (lukuunottam atta käytöllisiä  kokeita ja kotim aisten kielten  
taidon todistusta) ynnä yksi, jolla on valtion  tyttök ou lu n  vakinaisen opettajat
taren p ätevyys (äskenmain. seikkoja lukuunottam atta). K irkollis- ja opetus
m inisteriö ilm oitti 22. 10. 19 päivätyssä  kirjeessään olevansa asiassa sam aa m ieltä  
kuin K:hallitus ja tulevansa asettam aan m ainitun vaatim uksen käsitellessään  
yksity isten  tyttökoulujen valtioavun anom uksia.
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Tiedon Kirkollis- ja opet. m inisteriön kahdesta ensinm ain. kirjeestä sekä  
niistä  aiheutuvat lähem m ät m ääräykset K:hallitus lähetti yksityiskoulujen johto
kunnille 31. 3. 19 ja 3. 4. 19 päivätyillä  kiertokirjeillä. Edellisessä näistä K:halli- 
tus ilm oitti päättäneensä määrätä, e ttä  se aika, jonka kuluessa koulu oli saava  
sä ily ttää  18. 3. 19 annetun asetuksen 2 §:ssä m ainitut oikeudet täyttäm ättä  kai
kissa kohdin asetuksen vaatim uksia, oli liiettävä kahdeksi lukuvuodeksi 1/9 19:sta 
eteenpäin, ollen kouluilla ainoastaan erittäin painavien syiden nojalla m ahdolli
suus saada erikoisilla anom uksilla täm ä aika siitäkin  vielä pidennetyksi. E del
leen K:hallitus määräsi, e ttä  yksityiskoulujen, siinäkin tapauksessa e ttä  jo ennen
5. 3. 19 annetun lain ilm estym istä olivat p yytäneet korotettua valtioapua, oli 
saadakseen sitä  m ainitun lain m ukaisiin määriin nyt uusilla anomuksilla sitä  
p yyd ettävä  ja samalla to im itettava  täydellinen se lv itys siitä  m issä määrin tä y t t i
vät lain sekä 18. 3. 19 annetun asetuksen luettelem at ehdot. Määritellen lähem 
min kuinka täm ä selvitys oli laadittava K:hallitus m. m . vaati täydellisiä tietoja: 
opettajain tietopuolisesta ja käytännöllisestä pätevyydestä , heidän virkaan otto- 
ehdoistansa ja palkkauksestansa, oppilasten lukukausim aksujen suuruudesta, 
vapaapaikoista ja m yönnetyistä alennuksista, koulupaikka kuntien hintatasosta  
ja muista elinkustannuksiin vaikuttavista seikoista sekä koulujen tuloista ja 
m enoista lukuvuodelta 1 91 8— 191 9.

18. 3. 19 annetun asetuksen 3 §:n f. kohdan m ääräys opettajain virkakelpoi
suudesta yksityiskoulun valtioavun saannin ehtona aiheutti m yös Y ksity is
koulujen opettajain yhdistyksen puolelta anom uksen, e ttä  H allitus mitä laajim 
massa määrässä soisi yksityiskouluille helpotuksia täm än määräyksen sisä ltä
miin ehtoihin. Anomuksen johdosta vaaditussa lausunnossaan K :hallitus m. m. 
esitti, e ttä  sille m yönnettäisiin  oikeus tehtyjen  hakem usten johdosta julistaa  
tietojensa, kokem uksensa ja taitojen puolesta ansiokkaita yksityiskoulujen opet
tajia, jotka ovat filosofian kandidaatteja, m utta joilta puuttuu auskultoim inen  
ja kasvatusopin tutk into , päteviksi asetuksen puheenaolevan §:n tarkoittam assa  
suhteessa. V altioneuvosto 1 7 .6 .1 9  hylkäsi täm än K:hallituksen esityksen, koska 
erivapautuksen m yöntäm isen lain vaatim uksista tulee kuulua yksinom aan kor
keim m alle hallitusvallalle.

Samalla Valtioneuvosto selitti, e ttä  jatko-opiston tutkintoa ei voida katsoa 
riittäväksi tietopuoliseksi pätevyydeksi yksity isten  keskikoulunkaan laajuisten  
yhteiskoulujen opettajavirkoihin siinä suhteessa kuin puheenaolleen asetuksen  
3 § tarkoittaa.

Elok. 13 p:nä 1919 V altioneuvosto teh tyjen  anom usten johdosta ilm oitti 
m yöntäneensä ylem p. m ainitussa §svsä tarkoitetun pätevyyden  14:lle erikseen  
m ainitulle yksityiskoulujen opettajalle, jotka eivät täyttän eet asetuksen vaati
mia ehtoja; samoin 21. 8 19 5:lle henkilölle, n iistä kuitenkin 2:lle vain niissä  
kouluissa, joissa silloin opettivat ja heistä yhdelle ehdolla e ttä  ennen 1/11 19:ta 
suorittaa kasvatusopin tutkinnon; sam oin 28. 8. 19 5:lle Tampereen R uotsal. 
Yht. koulun opettajalle, n iistä kuitenkin 4:lle vain siinä koulussa; sam oin 19. 9. 19 
yhdelle K otkan Suomal. Yht. koulun ja yhdelle Porin R uotsal. Yht. koulun  
ja yhdelle Porin R uotsal. Yht. koulun opettajalle.

E rivapautus
opettajain

kelpoisuus
ehdoista.



Y ksityiskoulu 
je n  saam at 
ka lliina jan  
av ustukset.

■ Toukokuun 22 p:nä 1917 Senaatti päätti, e ttä  valtioapua nauttiville yksi
tyiskouluille, joiden taloudellinen asem a kalliinajan johdosta oli käynyt tu k a
laksi eikä yleensä sallinut m inkäänlaisten kalliinajan korotusten suorittam ista  
opettajille, oli suoritettava vuodelta 1917 25 °/0:n suuruinen korotus kunkin  
koulun nauttim aan valtioapuun, ehdolla e ttä  lisäys kokonaisuudessaan k äyte
tään kalliinajan palkanparannukseksi oppilaitosten opettajille ja palveluskun- 
nalle, ottaen kuitenkin huomioon että  sellaiselle opettajalle tai palvelusm iehelle, 
joka saa kalliinajan lisäystä  valtion  virassa, ei saada m uuta lisäystä antaa. —• 
Tämä 25 %:n suuruinen kalliinajan avustus m aksettiin  sitten  Senaatin 18. 10. 18 
te kem ä n  päätöksen nojalla m yös v .lta  1918 kaikille valtioapua nauttiville yksi- 
tyisoppikouluille, joka suoritus tu li vahvistetuksi Eduskunnan sittem m in v. 1919 
hyväksyessä edellisen vuoden menosäännön.

K äsitellessään valtion 1918- vuoden m enoarviota Eduskunta sitäpaitsi, 
valm istaakseen yksityisille oppikouluille m ahdollisuuden jakaa opettajille sam an
laisia korvauksia kalliinajan johdosta ylenm ääräisiksi kasvaneista eläm än kus
tannuksista kuin m itkä valtion virkam iehille suoritettiin  V altioneuvoston 20. 12. 
1918 tekem än päätöksen m ukaan, osoitti H allituksen harkinnan mukaan k äytet
täväksi 1,000,000 markkaa lisätyn  kalliinajan avustuksen antam iseen yk sity is
koulujen opettajistolle. Sittenkuin K :hallitus oli täm än sum m an käyttäm isestä  
antanut Kirkollis- ja opetust :kunnalle siltä  vaaditun lausunnon, määräsi V altio
neuvosto 3. 5. 19, e ttä  v. 1918 valtioapua nauttineille m enosäännön 9 P. L. V lu 
vun 30— 33 mom. m ainituille yksityisoppilaitoksille oli puh. olevasta yhden  
m iljoonan markan määrärahasta ilman eri tilausta m aksettava vieläkin 20 % 
itsekunkin m ainittuna vuonna saam asta koko valtioavusta ynnä kalliinajan  
lisäyksestä, asianom aisten johtokuntien harkinnan mukaan jaettavaksi m ainittu
jen koulujen palveluksessa lukuvuonna 1918— 1919 olleille opettajille ja opettajat
tarille. Samalla V altioneuvosto kum m inkin ilm oitti m yöntäneensä K:hallituk- 
sen esityksen johdosta puheenaolevasta m äärärahasta m yös m uutam at tila 
päiset avustukset, ni m. N aantalin yhteiskoululle 20,000,»Heurlinska skolan» nim i
selle opistolle VII luokan käytännöllisen rinnakkaisosaston ylläpitäm iseksi 9,000 
ja »Svensk förening i Aggelby» nim isen yhdistyksen koululle, jolla vakinaista  
valtioapua lukuvuodelle 1918— 1919 ei ollut, 15,000 mk. V altioneuvoston pää
töksen m ukaisesti to im itti K :hallitus sitten  sam an toukokuun kuluessa varojen 
jaon oppilaitosten kesken.

Eduskunnan v. 1919 m yönnettyä tarpeelliset varat kaikkien valtion virk a
ja palvelusm iesten ylimääräisiä kalliinajan avustuksia varten sekä m yös y k sity is
koulujen valtioavun korottam iseksi, tarkoituksessa e ttä  näm äkin laitokset vo isi
vat opettajistolleen ja palveluskunnalleen suorittaa vastaavia avustuksia koko 
vuodelta 1919 (Kirkoll. ja opet. m inisteriön kirje K :hallitukselle 5/3 19) m yönsi 
Senaatti eri päätöksillä 27/ 8 19— 18/2 20 ei ainoastaan 5 .3 .1 9  annetun lain 
m ukaisia valtioapujen perusmääriä luokkaa kohti, vaan m yöskin 1918- vuoden  
25 % suuruisten kalliinajan lisäysten  sijaan korotetut 40 ta i 50 %:iin eri kou
luja kohti nousevat korotetut kalliinajan lisäykset koko vuodelta 1919 kaikkiaan  
61 oppilaitokselle, jotka ennen marraskuun 11 päivää 1919 olivat osoittaneet 
täyttävän sä  m ainitussa laissa ja 18. 3. 19 annetussa asetuksessa m ääritellyt 
vaatim ukset tai n iistä saaneet ositta ista  helpotusta. Sitävastoin jäi 3 jatko-
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: luokkien m uotoista yksityiskoulua sekä yhden lyseonm uotoisen yksityiskoulun
j  lukioaste edelleen entisen  valtioapunsa ja siihen kuuluvan 25 %:in suuruisen

kalliinahan lisäyksen varaan, ja 7:lle koululle, joille korkeam pia avustuksia v o i
tiin  m yöntää v:sta 1920, ei näitä enää riittänyt 1919- vuoden osalta (V:neuvoston  

! päätös 24. 3. 20).

H einäkuun 17 päivänä 1918 K irkollis- ja opetustoim ituskunta määräsi, 
e ttä  9 P. L. V luvun 31 ja 32 m om entin kahdolla olevien määrärahojen säästö  

I vuodelta 1917, Smk. 11 ,500:—  oli tilapäisinä avustuksina jaettava ■ seuraa vien
yksityisoppikoulujen kannattam iseksi: Haminan suomal. yht. koululle Smk. 
3 ,5 0 0 :— , Tornion keskikoul. jatkoluokille, Raahen keskik. jatkoluokille ja P a 
raisten ruotsal. yh t. koululle kullekin Smk. 2,500: — .

Suomen yksityiskoulun opettajain yhdistyksen keskushallinnon anom uk
sesta K irkollisasiaintoim ikunta 12. 6. 17 m yönsi määrärahastaan satunnaisia  
yleisiä ta rpeita varten H äm eenlinna ssa p idetyn viidennen yleisen yksity iskou lu - 
kokouksen pöytäkirjan painattam iseksi 1,000 markan suuruisen avustuksen.

K äytettävänään  o levasta  oppilaitosten satunnaisten tarpeiden määrärahan  
ylijääm ästä v:lta 1918 K : hallit 30. 12. 18 m yönsi avustukseksi opetus välinei
den hankkim ista varten: Tam pereen suom al. yht. koululle, Terijoen yht. koululle 
ja Turussa olevalle Heurlinin ruotsalais, yht. koululle kullekin Smk. 500: — , 
Loimaan yht. koululle ja K ouvolan yht. koululle kum m allekin Smk. 300: — , 
sekä Karkkilan yht. koululle Smk. 200: — .

K oska ennen vuotta 1918 sekä valtioavun saantiehdot e ttä  y lioppilas
tutkintoa koskevat säännökset pakoittivat yksityisoppikouluja täydelleen seu 
raamaan vastaavien valtion koulujen venäjänkielen tuntim äärää koskevia sään
nöksiä ja pääasiallisesti m uutoinkin omaksum aan valtionkouluille kulloinkin  
säädetyn tuntijaon «niihinkin oppiaineisiin nähden, tu livat vv. 1914 ja 1915 
annetut asetukset valtion  oppikoulujen uudestaan järjestäm isestä välittöm ästi 
aiheuttam aan, e ttä  kaikki yksityisoppikoulutkin näinä vuosina hankkivat asian
om aisen vahvistuksen uusille m uutetuille lukusuunnitelm ille. Y ksityisoppikoulu
jen runsaim m in edustettu  ryhm ä, 8- ta i 9-luokkaiset yliopistoon johtavat y h te is
koulut, e ivät kuitenkaan ole lukusuunnitelm iinsa nähden om aksuneet valtion  
linjajakoisten lyseoiden järjestysm uotoa täydellisenään, vaan ovat, ositta in  ta 
loudellisista sy istä , ositta in  syystä  e ttä  niiden lukioluokillakin ty ttöopp ilaat 
yleensä ovat enem m istönä, ty y ty n eet valtionlyseoiden reaalilinjan lukusuunni
telm aan, joko ilm an m itään vaihtoehtoisia oppijaksoja ta i asettaen ranskan
kielen kanssa vaihtoehtoiseksi latinan- ta i englanninkielen oppijakson. H am inan, 
R aum an ja Uudenkaupungin yhteiskouluissa on lukioluokilla latinankieli pakolli
sena oppiaineena vastaten  sen tuntiluku valtionlyseoiden reaalilinjan ranskan
kielen ja piirustuksen yhteenlaskettua tuntim äärää. H am inan yhteiskoulussa  
on saksan- ja latinankielen pakollisten oppijaksojen lisäksi vielä kolmas pakolli
n en  vieraankielen oppijakso: englannin- ta i vaihtoehtoisesti venäjänkielen, jolla 
on 2 viikkotuntia luokkaa kohti. Muutamissa yksityislyseoissa on englanninkieli 
pakollisena oppiaineena (à 4 v iikkot. luokilla V I— V III) jolloin ranskankielen  
opetusta ei ole. V apaaehtoinen englanninkielen oppikurssi V II ja V III luokalla

T ilapä isiä  
avustuksia  

e rä ille  yksi
ty is kouluille.

Lukusuunni
telm at.
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valtionlyseoiden tapaan on m uutam issa yhteislyseoissa, to isilta  se puuttuu. 
K äkisalm en porvari- ja yhteiskoulun yläluokilla on ranskankielen kanssa va ih to
ehtoisena venäjänkieli. Filosofian alkeiden oppikurssia eivät kaikki yk sity is
koulut vieläkään ole om aksuneet, vaan on joko vastaavalla  tuntim äärällä V II  
ja V III  luokalla vahvistettu  m uita aineita ta i jä te tty  kokonaistuntim äärä alem 
m aksi kuin valtionkouluissa. Latinankielen opetusta varten kouluilla on ollut 
tilaisuus saada avustusta H . R . Baeckin lahjoitusrahaston varoista. Näiden  
varojen jaosta, josta K:hallitus 18. 11. 18 oh antanut vaaditun lausuntonsa, 
antoi V altioneuvosto 13. 2. 19 K-.hallituksen noudatettavaksi ohjeet, joiden m u
kaan rahaston korkovaroista saatiin vv . 1917— 1921 tarkoitukseensa käyttää  
enintään 15,000 markkaa vuodessa ja avustuksien saannissa oli asetettava ensi 
sijaan K ajaanin yksityinen koulu, niin kauan kuin siellä  ei ollut valtionkoulua  
jossa latinankieltä opetettiin , toiseen sijaan Turun arkkihiippakuntaan v . 1836 
kuuluneiden paikkakuntien yksityiskoulut, m ikäli näillä paikkakunnilla ei ollut 
valtionkouluja, joissa latinaa opetettiin , ja viim e sijaan m uut yksityisoppilaitok- 
set kuitenkin niin, e ttä  ehdottom asti ei ollut valtionkaan oppikouluja varojen  
jakamisessa, pakko jättää ilman. Edelleen V:neuvosto m ääräsi avustuksen saa
m isen ehdot m itä tu li oppijaksoon osaa ottavien  oppilasten ja viikkotuntien luku
määrään sekä näistä opettajille m aksettavaan korvaukseen. V:neuvostolle to im i
tetu n  selv ityksen  mukaan oli puh. olevia avustuksia vv . 1915—1917 suoritettu: 
K ajaanin, K em in, K okkolan, Vaasan, Raum an, Uudenkaupungin, Turun ja 
Tampereen suom alaisille sekä Maarianhaminan ruotsalaiselle yhteiskoululle, 
vaihdellen vuotuinen avustusm äärä 456 markasta 3,500 markkaan. Vaasan ja 
M aarianhaminan oppilaitoksissa avustus oli asianom. oppijaksojen lakkaam isen  
johdosta loppunut v. 1917; K em in yhteiskoulussa se m yös oli lakkaam assa luo
kalla kerrallaan.

K im  valtion oppikoulujen venäjänkielen pakolliset tuntim äärät v. 1917 
tu n tu vasti alennettiin  ja sittem m in, 27. 6. 18 annetulla asetuksella, kokonaan  
poistettiin , kiiruhtivat kaikki yksity iset oppikoulut käyttäm ään hyväkseen näin  
ilm estyn yttä  tilaisuutta lukusuunnitelm iensa uudistam iseen sam aan kansalli
seen suuntaan. Ja kun asian kiireellisyys tuskin salli sen kysym yksen  perusteelli
sem paa harkintaa, voitaisiinko vapautuvat viikkotunnit kasvatus- ja opetus- 
opillisesti edullisim m in ehkä käyttää jossain määrin toisenlaiseen oppiainei
den ja oppijaksojen järjestelyyn kuin valtionkouluissa, tu livat näinä vuosina  
ja vielä v. 1919 vahvistettaviksi esitetyt yksityiskoulujen lukusuunnitelm at 
edelleen yleensä olem aan m elkein uskollisia jäljennöksiä vastaavien  valtion  oppi
koulujen lukusuunnitelm ista. H uom attavim pia poikkeuksia tästä  säännöstä on  
useiden, etenkin varsinaisella m aaseudulla sijaitsevien oppikoulujen lukusuunni
telm assa esiin tyvä voim istelun viikkotuntien supistam inen 2:een keskikoulu- 
asteella. Täm äntapaisia lukusuunnitelm ia K :hallitus on katsonut oikeaksi v a h 
vistaa sekä siinä tapauksessa e ttä  siten vapautuvat viikkotunnit on osoitettu  
käsitöiden ja veiston opetukselle^ joka näinm uodoin on sopeutunut 30-tuntisen  
viikkotyöjärjestyksen kehyksiin, että  m yöskin milloin niillä on lisä tty  tunteja  
jollekin lukuaineelle, jonka on katsottu  paikallisiin olosuhteisiin  nähden tarvitse
van vahvistusta . Viim em ainitun näkökohdan m ukaisesti on m yös h yväk sy tty  
lukioasteen lukusuunnitelm ia, joissa väliaikaisesti tai p ysyvästi on piirustuksen
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kustannuksella osoitettu  jollekin oppiaineelle yksi ta i pari viikkotuntia enem m än  
kuin m itä sillä valtion oppikoulujen sam alla asteella on.

K ysym yksissä , jotka koskevat yksityiskoulujen oikeutta opettajiensa vir
kaan ottam iseen ja siitä  erottam iseen oli K oulut. Y lihallitus jo aikaisem m assa  
kokoonpanossaan asettunut sille kannalle, e ttä  valtion viranom aisen asia on 
ainoastaan valvoa, e ttä  yksityiskoulujen om istajat puheenaolevassa asiassa  
noudattavat koulun vahvistettua ohjesääntöä, m utta e ttä  K .hallituksen asia 
ei voi olla suojella opettajien oikeutta virkojensa säilyttäm iseen eikä koulujen  
oikeutta opettajien sitoum uksenm ukaiseen työhön ja e ttä  niinm uodoin riidan 
syn tyessä  asianom aisten on haettava oikeuttansa tuom ioistuinten eikä koulu
lla lii n t o v i ran o m a i s t en kautta. Tämän m ukaisesti K thallitus m yös uudesti- 
m uodostam isensa jälkeen 31. 10. 18 antam assaan päätöksessä Porvoon Suomal. 
Y ht. koulun johtokunnan tekem ään valitukseen k ieltäyty i ryhtym ästä m ihin
kään toim enpiteisiin  sen johdosta e ttä  pastori J. Penttilä , jonka johtokunta oli 
ottanut m ainitun koulun opettajaksi syyslukukauden alusta, oli k ie ltäytyn yt  
tulem asta virkaan.

Yksityiskoulu
je n  o p e tta ja - 

v irat.



IV. Katsaus erinäisiin yksityiskouluihin.

Helsinki.

Svenska privata läroverket för flickor. Täm ä v. 1870 perustettu, v . 1905 
9-luokkaiseksi ty ttö lyseok si järjestetty, kertom uskaudella täysiluokkaisena to i
m inut oppilaitos, jonka ohjesäännön ja lukusuunnitelm an K:hallitus viim eksi 
vahvisti 5. 6. 19, nautti Senaatin 15. 5. 12 tekem än päätöksen m ukaan valtio- 
apua jatkuvasti 3,000 mk. kutakin I I I— V II luokkaa kohti ynnä 2,000 mk. 
kum paakin jatkoluokkaa V III— IX  kohti eli 19,000 mk. vuodessa. V:sta 1918 
oppilaitokselle m yönnettiin  toistaiseksi yht. 42,000 mk. sekä kalliinajan lisäystä  
siihen 25 %.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 167, 156, 158, 164 ja 148.

N ya  svenska flickskolan. Oppilaitos on perustettu v. 1879 ja v. 1908 jär
jeste tty  8-luokkaiseksi ty ttö lyseok si. K ertom uskaudella toim inut täysiluokkai
sena, nykyisen lukus. ja ohjesäännön on K :hallitus vahvistanut 5. 6. 19. V altio- 
apua oppilaitos nautti Senaatin 15. 5. 12 tekem än päätöksen mukaan v:sta 1913 
toistaiseksi III— V II luokan ylläpitäm iseksi 3,000 mk. luokkaa kohti eli yh t.
15.000 mk. ynnä 26. 2. 13 annetun armoll. m ääräyksen mukaan V III luokkaa 
varten niinikään 3,000 mk. V:ksi 1918 m yönnettiin  oppilaitokselle yhteensä —
48.000 mk. ynnä 25 % kalliinajan lisäystä . Vuodesta 1919 m yönnettiin  V altio
neuvoston päätdlä 27. 8. 19 I I— V I I I 1. varten yht. 56,000 mk. 1/9 21:een saakka  
ynnä 50 % kalliinajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 176, 193, 190, 197 ja 212.

N ya  svenska läroverket. Oppilaitos, joka on perustettu  v. 1882, on edelleen  
toim inut 9-luokkaisena lyseona poikia varten. K :hallitus vahvisti nykyisen  ohje
säännön ja lukusuunn. 30. 5. 19. —  Oppilaitos nautti valtioapua v:sta 1913 to is 
ta iseksi II— V  1. kohti 2,500 mk. ja V I— IX  1. kohti 4,000 m k., yht. 26,000 mk. 
vuodessa. V:Ita 1918 valtioapu korotettiin  48,000 markaksi ynnä 25 :ksi 
kali. ajan lis. V:sta 1919 oppilaitos V:neuvoston päät:llä. 18. 9. 19 sai valtio- 
apunsa korotetuksi 8,000 markaksi luokkaa kohti e li yht. 64,000 mk:ksi ja t
kuvasti ynnä 50 % kali. ajan lis.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 250, 249, 286, 293 ja 310.

Läroverket för gossar och flickor. Oppilaitos, joka perustettiin  v. 1883, on  
v:sta 1889 toim inut 9-luokkaisena yhteislyseona. K :hallitus on vahvistanut nyk .
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ohjes. 22. 5. 19 ja lukus. 5. 6. 19. Valtioapua oppilaitos v:sta 1913 toistaiseksi 
nautti I I— VI luokkaansa varten à 4,000 mk. (Sen. päät. 15. 5. 12) ja V II— IX  
luokkaa varten à 2,C00 (armoll. määr. 26. 2. 13) eli yht. 26,000 mk. V:lta 1918 
m yönnettiin  II-— IX  luokkaa varten yht. 48,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lis. 
Päätöksellä 27. 8. ] 9 m yönnettiin  I I— IX  1. varten à 8,000, yht. 64,000 markkaa 
vuodessa jatkuvasti ynnä 50 % kalliinajan lis.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 289, 278, 290, 296 ja 317.

Suomalainen yhteiskoulu. Oppilaitos, joka on perust. v. 1886, on edelleen  
toim inut 9-luokkaisena yhteislyseona. N ykyisen  lukus. K:hallitus vahvisti 
6. 11. 19. Alkaen vuodesta 1913 oppilaitos nautti valtioapua II— V I luokkaansa  
varten à 4,000 mk. (Sen. päät. 15. 5. 12) sekä V II— IX  luokkaa varten à 3,000 
mk. (Armoll. määr. 26. 2. 13), sitäpaitsi valtioapua rinnakkaisluokkia varten. 
V:ksi 1918 m yönnettiin  II— IX  luokkaa varten à 6,000 mk. 3 rinnakkaisluokkaa 
varten à 4,000, yht. 60,000 mk. ynnä 25 % kalliinajan lis., 27. 8. 19 sen vuoden  
alusta jatkuvasti I I— IX  luokkaa kohti 8,000 mk. 4:lle rinnakk. luokalle à 6,000 
m k., rinnakkaisopetusta varten V I luokalla 1,CC0 mk., sekä 50 % kali. ajan lis. 
kaikkiin näihin summiin.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 348 (3 rinnakkaisluokkaa), 335
(2 rinnakk. luokkaa), 366 (2 rinnakk. luokk.), 389 (3 rinnakk. luokk.) ja 448 
(4 rinnakk. luokk.).

N ya  svenska samskolan. Ollen perustettu v. 1888 on oppilaitos edelleen  
toim inut 9-luokkaisena yhteislyseona. Lukusuunn. on K:hallitus viim eksi vah
vistanut 29. 7. 20. N autittuaan vuotuista valtioapua v:sta 1913 toistaiseksi
4,000 mk. kutakin I I— V I sekä 3,000 mk. kutakin V II— IX  luokkaa varten eli 
yhteensä 29,000 m k., sai oppilaitos v:ksi 1918 valtioapunsa korotetuksi 6,000 
markkaan kutakin I I — IX  hiokkaa kohti ynnä 25 % kali. ajan lis. sekä V:neuv. 
päätöksellä 27. 8. 19 siitä  vuodesta alkaen jatkuvasti 8,000 markkaan kutakin  
II— IX  luokkaa kohti eli yhteensä 64,000 markkaan ynnä 50 % kali. ajan lis.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 253, 249, 249, 262 j a -277.

Privata svenska flickskolan. Ollen perustettu v. 1889 ja v. 1897 järjestetty  
9-luokkaiseksi tyttö lyseok si on oppilaitos kertomuskauden ajan toim inut täysi- 
luokkaisena. N yk. ohjesäänn. ja lukus. on K:hallitus vahvistanut 26. 5. 19. 
N autittuaan v:sta 1912 jatkuvaa valtioapua II— VI luokkaansa varten à 3,000 
mk. (Sen. päät. 25. 8. 11) ja V II— IX  luokkaansa varten à 2,000 mk. (Armoll. 
määr. 2. 2. 12), sai oppilaitos v:ksi 1918 valtioapunsa korotetuksi 6,000 mark
kaan luokkaa kohti eli yh t. 48,000 markkaan ynnä 25 % kali. ajan lis. sekä V altio
neuvoston päät:llä 27. 8. 19 siitä  vuodesta 1/9 21:een 8,000 mk:ksi luokkaa kohti 
eli yht. 64,000 markkaan ynnä 50 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 179, 169, 170, 175 ja 181.

Uusi yhteiskoulu. Oppilaitos on perustettu v. 1899 ja on koko kertom us
kauden edelleen toim inut 8-luokkaisena yhteislyseona. Nyk. lukus. K:hallitus 
on vahvistanut 18. 6. 19 (ohjesäännön 2. 7. 19). N autittuaan v:sta 1913 valtio-

- J 9 8 — 2 2 13
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apua I— V luokkaansa varten à 4,000 mk. (Sen. päät. 15. 5. 12) ja V I— V III  
luokkaansa varten à 3,000 mk. ynnä tarvittaessa 2,000 mk. kutakin rinnakk. 
luokkaa varten (1917— 1918 2,500 m k.), sai koulu v:ksi 1918 valtioapunsa koro
tetuksi 6,000 markkaan luokkaa kohti (rinnakkaisluokalle edelleen 2,000 mk.) 
ynnä 25 % kali. ajan lis. V:sta 1919 m yönsi Valtioneuvosto 27. 8. 19 koululle 
1/9 21:een saakka 8,000 mk. luokkaa kohti, 16. 10. 19 Sm k. 6,000: —• kum paakin  
silloin toim ivaa rinnakkaisluokkaa varten ynnä 50 % kali. ajan lis.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 265, 268, 282, 293 ja 316.

Kallion yhteiskoulu. Ollen perustettu  v. 1902 ja sittem m in laajennettu  
8-luokkaiseksi yhteislyseoksi tu li koulu täysiluokkaiseksi v. 1915 ja sai 9. 2. 15 
Senaatin päätöksellä oikeuden päästää oppilaita yliopistoon. Lukusuunn. v a h 
v isti K:hallitus viim eksi 12. 12. 18 (ohjes. 22. 5. 19). Valtioapu oli v .sta  1913 
Smk. 4,000 kutakin I— V luokkaa kohti (Sen. päät. 15. 5. 12) ja Smk. 3,000 k u ta
kin V I— V III luokkaa kohti. V:ksi 1918 valtioapu korotettiin  6,000 markkaan 
luokkaa kohti eli yht. 48,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lis. V:sta 1919 m yönsi 
V altioneuvosto 27. 8. 19 jatkuvasti 8,000 mk. luokkaa kohti ynnä 50 % kali. 
ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 132, 148, 165, 188 ja 189.

Töölön yhteiskoulu. Ollen perust. v. 1 912 tu li täm ä keskikoulun m uotoinen  
oppilaitos täysi- (5-) luokkaiseksi 1. 9. 15. N ykyisen  lukus. ja ohjes. on K:hallitus 
vahvistanut 11. 6. 19. Valtioapua nautti oppilaitos v:sta 1914 toistaiseksi 4,000 
markkaa luokkaa kohti vuodessa. V:ksi 1918 se korotettiin  6,000 mk:ksi luokkaa 
kohti ynnä 25 % kali. ajan lis., v:sta 1919 V altioneuvosto 2 7 .8 .1 9  myönsi 
jatkuvasti 8,000 markkaa luokkaa kohti ynnä 50 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 123, 149, 140, 139 ja 123.

Svenska samskolan i Helsingfors. A loitettuaan toim intansa 1. 9. 13 kaksi
luokkaisena on oppilaitqs edelleen ollut m uodostum isen alaisena. Lukuv. 1918 
— 1919 siinä oli 7 luokkaa, vastaten 9-luokkaisten yhteislyseoiden II— V III, 
kaksi ylintä luokkaa ja käsittäen, paitsi yliopistoon johtavaa linjaa, erikoisen nais- 
kasvatuslinjan. N ykyisen  lukus. ja ohjes. K :hallitus vahvisti 18. 6. 19. Valtio- 
apua oppilaitos sai v:sta 1916 Smk. 4 ,0 0 0 :—  kutakin toim ivaa luokkaa varten  
(Sen. päät. 18. 1. 16 ja 6. 3. 17). V:ksi 1918 m yönnettiin  5 luokkaa varten  
à 6,000: —  ynnä 25 % kali. ajan lis. sekä vielä 20. 12. 18 V II luokan rinnakk. 
linjaa varten 3,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lis. V altioneuvosto sitten  18. 9. 19 
m yönsi siitä vuodesta alkaen l /9  21:een 8,000 mk. luokkaa kohti ynnä 50 % 
kalliinajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 63, 105, 131, 165 ja 190.

Maanviljelyslyseo. Joutuessaan, kuten siv. 23 on selostettu , 1. 9. 17 K oulut. 
Ylih. valvonnan alaiseksi oli täm ä v. 1908 perustettu oppilaitos jo kauemmin  
aikaa ollut täysim uotoinen, käsittäen siis 3 luokkaa. K un lukus:sta jo v. 1917 
oli poistettu  venäjänkieli, ei uutta lukusuunnitelm aa sittem m in K :hallituksen  
vahvistettavaksi esitetty . Valtioapua oli koulun om istajalle (M aanviljelyslyseo-



99

O sakeyhtiölle) armoll. määräyksellä 13. 7. 12 toistaiseksi m yönnetty  44,500: —■ 
josta oppilasstipendeiksi Smk. 6 ,000 :— , ja tu li tähän v:ksi 1917 kali. ajan lis. 
Smk. 5,437: 50 (Sen. päät. 25. 5. 17). V:ksi 1918 m yönnettiin  K h allitu k sen  
kautta m aksettavaksi luokkaa kohti Smk. 14,000: —  ynnä 25 % kali. ajan lis. 
sekä oppilasstipendeiksi 6,000: — , ja jäi täm ä avustusm äärä seuraavina vuosina  
edelleen voim aan.

Oppilasluku lukuvuotena 1917— 1918 oli 36, lukuvuotena 1918— 1919 o li se
40.

Oulunkylä.

Aggelby svenska samskola. Oppilaitos (perust. v . 1911) siirtyi Senaatin  
8. 9. 14 antam alla luvalla »Åggelby Skolförening» nim iseltä yhd istykseltä  »Svensk 
förening i Åggelby» nim iselle yhdistykselle. Ollen silloin kolm iluokkainen tu li 
koulu täydelliseksi 5-luokkaiseksi 1. 9. 16. Lukusuunn. poikkee valtion keski
koulujen kaavasta m. m. siinä e ttä  laulu ja käsityöt ovat läpi koulun pakollisia  
aineita. Valtioapua oppilaitos V:neuvoston 2 6 .1 1 .1 9  tekem än päät. nojalla 
nauttii alkaen v:sta- 1909 1 /9 21:een Smk. 6,000: —  luokkaa kohti vuodessa ynnä 
kali. ajan lisäystä 50 %.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 44. 56. 69. 76 ja 83.

Grankulla.

Grankulla samskola. Tämä v. 1907 perustettu, 9-luokkaiseksi yhteislyseoksi 
m uodostuva oppilaitos tuli täysiluokkaiseksi 1. 9. 15 ja sai 11. 1. 16 oikeuden  
säädetyssä järjestyksessä päästää oppilaita Y liopistoon. N ykyisen lukusuunn. 
K :hallitus vahvisti 30. 7. 19 (uuden ohjes. 6. 8. 19). V altioapua nautti oppilaitos 
v:sta 1913 toistaiseksi viittä  keskikouhduokkaa (II— VI) kohti à 4,000 mk. 
(Sen. päät. 15. 5. 12) sekä v:sta 1914 toistaiseksi kutakin toim innassa olevaa lukio- 
luokkaa kohti 2,500 mk. V:ksi 1918 m yönnettiin kutakin I I— IX  luokkaa kohti
6,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lisäystä. V altioneuvoston päät . 1 8. 9. 19 sam oille 
luokille jatkuvasti à 8,000 mk. ynnä 50 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 210, 228, 232. 253 ja 272.

Porvoo.

Suom alainen yhteiskoulu. Ollen v. 1895 perustettu yhteislyseo on oppi
laitos koko kertom uskauden toim inut täydellisenä 8-luokkaisena. N yk. lukusuun. 
K :hallitus vahvisti 5. 9 .1 8 . —  Kertom uskauden alussa nauttien toistaiseksi m yön
nettyä  yht. 20,000 markan valtioapua keskikoululuokkiansa varten ynnä 20. 1. 12 
Vv:ksi 1912— 1916 m yönnettyä yht. 9,000 markan valtioapua lukioluokkiansa  
varten sai oppilaitos viim em ainitun avustuksen m yös vuodelta 1917 (Sen. päät.
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6. 3. 17). V:ksi 1918 m yönnettiin  5,000 mk. kutakin luokkaa kohti, yht. 40,000 
mk. ynnä 25 % kali. ajan lisäystä . V altioneuvoston päät:llä 27. 8. 19 m yönnet
tiin  siitä  vuodesta alkaen l /9  21:een 7,000 mk. luokkaa kohti eli 56,000 m k*  
ynnä 40 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 152, 134, 141, 153 ja 155.

Privata fruntimmersskolan. Täm ä v. 1863 perustettu ja v. 1905 5-luokkai- 
seksi ty ttökou luksi järjestetty  oppilaitos laajennettiin 1. 9. 14 yhdellä jatko- 
luokalla ja on siitä  lähtien toim inut 6-luokkaisena. K:hallitus vahvisti nyk. 
lukus. ja ohjes. 6 .8 .1 9 .  N autittuaan vv. 1913— 1917 Sen. päät.:llä 1 5 .5 .1 2  
toistaiseksi m yönnettyä 2,500 markan valtioapua luokkaa kohti sai oppilaitos 
v:lta 1918 kutakin I— V luokkaansa kohti 5,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lis. 
ja V altioneuvoston päät:llä 20. 12. 18 sitäpaitsi 2,500 mk. ynnä 25 % tästä  
sum m asta V I luokkansa ylläpitäm iseksi. 12. 11. 19 oppilaitokselle m yönnettiin  
v:sta 1919 jatkuvasti kutakin I— VI luokkaansa kohti 7,000 mk. ynnä 40 % 
kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 100, 103, 103, 121 ja 130.

Porvoon naisopisto. Tämä v. 1912 perustettu, kaksikielisenä toim inut, 
kaksi vuosikurssia käsittävä oppilaitos, joka ei valm ista oppilaita Y liopistoon, 
vaan erinäisille naistoim innan aloille, nautti valtioapua alusta vuotta 1914 Smk.
3,000 kum paakin luokkaansa kohti ynnä Smk. 1,500 kummankin luokan rin- 
nakkaislinjaa kohti eli yht. Smk. 9,000: — . V:ksi 1918 sille m yönnettiin suom a
laisia luokkiansa varten Smk. 10,000 ja ruotsalaisia luokkia varten Smk. 7,000, 
ynnä kalliin ajan lis. kum paankin sum m aan 25 %. Vuodesta 1919 jatkuvasti 
m yönsi V altioneuvosto 8. 10. 19 edelläm ain. luokkia varten Smk. 14,000: — , 
jälkim äisiä varten Smk. 10,000: —■ ynnä 40 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 61, 77, 80, 83 ja 75.

Loviisa.

Fortsättningsklasserna nim inen R uotsalaisen keskikoulun 3-luokkainen jatko- 
opisto (perustettu v. 1909) on koko kertom uskauden kuluessa päästänyt oppi
laita Y liopistoon. N yk. lukus. on K:hallitus vahvistanut 20. 10. 19, ohjes. 23. 7. 
1919. VV. 1914— 1917 oppilaitos nautti kutakin luokkaansa kohti 3,000 mk:n 
suuruista valtioapua. V:ksi 1918 m yönnettiin  5,000 mk. luokkaa kohu ynnä  
25 % kali. ajan lisäystä; 12. 11. 19 V:neuvosto m yönsi v:sta 1919 jatkuvasti
6,500 mk. luokkaa kohti ynnä 40 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 31, 37, 35, 47 ja 39.

Karkkila.

Suomalainen yhteiskoulu. K oulu, jonka perustam inen on m ainittu edelli
sessä 3-vuotiskertom uksessa, alkoi toim intansa 1 .9 .1 4  kolmiluokkaisena ja
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saavu tti nykyisen m uotonsa 5-luokkaisena keskikouluna 1. 9. 16. N yk. lukus:n 
K :hallitus vahvisti 6. 10. 19. Valtioapua koululle m yönnettiin  vasta v:sta 1920, 
Valtioneuvoston päätöksellä 24. 3. 20.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 29, 28, 35, 39 ja 38.

Lohja.

Suom ala inen  yhteiskoulu. Luvan koulun perustam iseen Senaatti 31. 8. 15 
m yönsi k:herra E. A. Candolinille, kunnanlääkäri Eino K ailalle, m aanvilj. E m il 
Maliselle y . m. K oulu aloitti toim intansa 1. 9. 15 kolm ella luokalla ja laajeni 
asteitta in  saavuttaen täydellisen muotonsa 5-luokkaisena keskikouluna 1. 9. 17. 
1. 11. 17 se sai luvan laajentua yliopistoon johtavaksi 8-luokkaiseksi yh te is
lyseoksi ja liitettiin  kouluun V I luokka 1. 9. 18, V II 1. 1. 9. 19. N yk. lukus. 
K :hallitus vahvisti 18. 6. 19 (ohjes. 5. 6. 19). —  V altioapua m yönnettiin  ensi 
kerran 5. 7. 17, nim. seuraavaksi syyslukukaudeksi 2,000 mk. koulun kutakin  
v iittä  luokkaa kohti (25 % kali. ajan lis.). V:ksi 1918 m yönnettiin  5,000 mk. 
luokkaa kohti ja sitäpaitsi 20. 12. 18 VI luokkaa varten syyslukukaudelta  2,500  
mk. N iihin sum m iin tu li 25 % kali. ajan lisäystä. V uieuvoston päätöksellä  
27. 8. 19 m yönnettiin  v:sta 1919 1/9 21:een 6,500 mk. toim innassa olevaa luokkaa  
kohti vuodessa ynnä 40 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 39, 72, 108, 154.

Hyvinkää.

»Hyvinkään yhteiskoulutoim ikunnalle» antoi V altioneuvosto 5. 12. 18 la 
van perustaa H yvinkään asema kylään viisiluokkaisen yhteiskoulun, joka luku
vuotena 1918— 1919 oli toim iva 2-luokkaisena ja sitten  vuositta in  laajennettava  
yhdellä luokalla, m uodostuen 5-luokkaiseksi keskikouluksi. Valtion keskikoulu
jen lukus. sam alla vahvistettiin  koululle. —  Valtioapua koulu ei nauttinut.

Karja.

K aris-B illn ä s samskola. Koulu a lo itti toim intansa 21. 9. 14 ilm oittaen siitä  
K  hallitukselle . Perustam isluvan Senaatti 30. 12. 14 m yönsi »Aktiebolaget K aris- 
Billnäs Samskola» nim iselle Osakeyhtiölle oikeuttaen yhtiön  perustam aan ja 
ylläpitäm ään 5-luokkaista ruotsalaista keskikoulua (koulu alo itti toim intansa  
täysiluokkaisena) 2:ne valm istavine luokkineen, sekä vahvisti sam alla luku
suunnitelm an. N yk. lukus. Senaatti vahvisti 18. 9. 18. V altioapua Senaatti
3. 4. 17 myqnsi tilapäisesti Smk. 10,000: — , 27. 9. 17 silloisen syyslukukauden  
alusta lukien 4,000 mk. kutakin toim innassa olevaa luokkaa kohti vuodessa (yht.
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2 0 ,0 0 0 :— ). V:ksi 1918- m yönnettiin  5,000 mk. luokkaa kohti e li yhteensä
25,000 m k., 16. 10. 19 V:neuvosto m yönsi v:sta 1919 jatkuvasti 7,000 mk. luok
kaa kohti ynnä 40 % kalliin ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 68, 74, 93, 103 ja 96.

Tam m isaari.

Ekenäs samskola. Tämä v. 1905 perustettu ja v:sta 1908 8-luokkaisena 
yhteislyseona toim inut kunnallinen oppilaitos nautti kertom uskauden alkaessa  
valtioapua kutakin I— V luokkaansa kohti 4,000 mk. toistaiseksi ja kutakin  
VI-—V III luokkaansa varten 2,000 mk. loppuun vuotta  1916; sam a valtioapu u u 
distettiin  m yös v:ksi 1917 (Sen. päät. 6. 3. 17). Vuodeksi 1918 ja sam oin 1919 
m yönnettiin  kutakin iuokkaa kohti 5,000 m k., yh t. Smk. 40,000: —  ynnä 25 % 
kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 181, 183, 190, 198 ja 203. '

Hanko.

Hangö samskola. Ollen v. 1891 perustettu ja v:sta 1901 kunnan haltuun  
ote ttu  oppilaitos on H angö Samskola kertom uskauden kuluessa toim inut täydelli
senä 8-luokkaisena yhteislyseona, m utta jakaantui, kuten siv . 31 on selostettu,
1. 9. 19 kahtia: valtion haltuun otettuun keskikouluun ja kunnan ylläpidettä
viksi jääneisiin jät ko luokkiin. Viim em ainituilla noudatetaan K:hallituksen  
12. 12. 18 vahvistam aa lukusuunnitelm aa. K unnallinen yhteislyseo nautti en 
nen kertomuskauden alkua toistaiseksi m yönnettyä 20,000 markan valtioapua  
viittä  aliluokkaansa varten ynnä vv:ksi 1912-—1916 m yönnettyä yhteensä 6,000 
markan suuruista valtioapua yläluokkiansa varten, joka viim em ain. avustus
6. 3. 17 uudistettiin  siksi vuodeksi. V:ksi 1918 m yönnettiin  5,000 mk. kutakin  
I— V III luokkaa kohti eli Smk. 40,000 ynnä 25 % kali. ajan lis., joka avustus  
m yös kevätlukuk. 1919 pysyi keskikoululuokilla. Lukioluokille Valtioneuvosto
1 2 .1 1 .1 9  m yönsi siitä vuodesta alkaen jatkuvasti 6,500 mk. luokkaa kohti 
ynnä kali. ajan lis. 50 % —  30. 12. 14 Ylihallitus oppilaitosten satunn. tarp. 
määrärahasta m yönsi koulun vuosikert:ssa 1913— 1914 olleen liitteen painatuk
seen 200 mk.. 15. 9. 16 sam anlaiseen tarkoitukseen uudelleen 200 mk.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut. 248, 251, 251, 260 ja 260.

Suom alainen yhteiskoulu. Tämä 5-luokkainen keskikoulu, joka on perustettu  
v  1906 ja täysi- (5-) luokkaisena toim inut v:sta 1910 ja jonka nyk. Iukus. Senaatti 
on vahvistanut 2 7 .6 .1 8 , nautti v:sta 1913 toistaiseksi m yönnettyä 20,000 
m arkan vuotuista valtioapua ja sai v:ksi 1918 Smk. 25,000 ynnä 25 % kali. ajan  
lis. Valtioneuv:n päätöksellä 22. 10. 19 m yönnettiin  sille v:sta 1919 jatkuvasti
7,500 m k luokkaa kohti ynnä 50 % kali. ajan lisäystä . %

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 77, 69, 84, 80 ja 75.
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T  urku.

P riva ta  svenska fruntim m erskolan  (Heurlinin koulu). Täm ä vista 1863 
olem assa ollut, v. 1894 tyttö lyseok si järjestetty oppilaitos on kertom uskauden  
kuluessa toim inut 9-luokkaisena yliopistoon johtavana oppilaitoksena ja on sen  
om istajaksi v. 1916 (Ylih päät. 29. 12. 16) fil. kand. Maria A m inoffin  sijaan  
tu llu t »Föreningen Heurlinska skolan i Åbo» niminen yhdistys. Koulun VII ja 
VIII luokalle järjestetyn käytännöllisen rinnakkaislinjan työohjelm an K irkoll.- 
ja opet. toim ikunta vahvisti 2 5 .1 1 .1 8 . K oko koulun uuden lukus. ja ohjes. 
K .hallitus vahvisti 27. 8. 19. —  Valtioapua koulu nautti v:sta 1913 toistaiseksi 
(Sen. päät. 15. 5. 12) kutakin II— VI luokkaansa kohti 3,000 mk. ja kutakin  
VII—-IX luokkaansa kohti 2,000 mk. eli yh t. 21,000 mk. vuodessa. V:ksi 1918 
m yönnettiin  kutakin II— IX luokkaa kohti 6,000 m k eli yht 48,000 m k ynnä  
25 % kali. ajan lis., ja 3. 12. 19 Valtioneuvosto m yönsi v:sta 1919 jatkuvasti
8,000 m k. II— IX luokkaa kohti, 6,000 m k. kum paakin VII— VIII rinnakkais- 
linjaa varten ynnä 40 % kali ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 176, 179, 180, 191 ja 207.

Å bo svenska samskola. Ollen perustettu v. 1888 on oppilaitos v:sta 1895 
to im inut täydellisenä 9-luokkaisena yhteislyseona. N yk. lukusuunn. K:hallitus 
vah visti 6. 10. 19 (ohjes. 27. 8. 19) Valtioapua oppilaitos nautti v:sta 1913 to is
ta iseksi (Sen. päät. 15. 5. 12 ja armoll. määr. 26. 2. 13) kutakin I I— V I luokkaansa 
kohti 4,000 ja kutakin  VII-—IX  luokkaansa kohti 2,000 mk. V:ksi 1918 m yönnet
tiin  kutakin II-—I X  luokkaa kohti 6,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan Us., ja 5. 11. 
1919 V altioneuvosto m yönsi v:sta 1919 l /9  21:een 8,000 mk. kutakin II— IX  
luokkaa kohti ynnä 40 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 154, 177, 204, 253 ja 263.

Suom ala inen  yhteiskoulu. Ollen perustettu v. 1903 tuli oppilaitos täyd elli
seksi 8-luokkaiseksi yhteislyseoksi v. 1910. N yk. lukus. K:hallitus vahvisti
2. 7. 19. V altioapua oppilaitos nautti v:sta 1913 edelleen 4,000 mk. m uk. keski
luokkia ja 3,000 muk. lukioluokkiaan kohti eli yht. 29,000 m k. vuodessa. 
V:ksi 1918 m yönnettiin  kutakin I— V III luokkaa kohti 6,000 mk.; yhtä  rinnakk. 
luokkaa varten 4,000 mk. ynnä näihin sum m iin 25 % kali. ajan lisäystä . V:sta 
1919 l /9  21:een m yönsi V altioneuvosto 2 6 .1 1 .1 9  8,000 mk. luokkaa kohti, 
40 % kali. ajan lis. ynnä 1,200 mk. kunkin VI-—V III luokan latinalinjan yllä
pitäm iseksi.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 237, 228, 230, 244 ja 257.

Suom ala inen  jatko-opisto. Ollen perustettu v . 1895 ty ttökou lun  jatko- 
luokiksi on opisto kertom uskaudella toim inut 3-luokkaisena yliopistoon joh ta
vana ty ttöop iston a . Lukus. vahvisti Senaatti 26. 8. 18, Valtioapua oppilaitos 
nau tti v v . 1911— 1915 2,500 mk. kutakin luokkaa kohti. Saman valtioavun koulu  
sa i m yös vv:ilta 1916— 1917 (Sen. päät. 6. 3. 17). V:sta 1918 to istaiseksi m yönnet
tiin  6,000 m k. luokkaa kohti ynnä 25 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 49, 38, 46, 51 ja 55.
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Salo.

Suomalainen yhteiskoulu. Ollen perustettu v. 1898 on oppilaitos kertom us
kauden kuluessa toim inut 5-luokkaisena keskikouluna. N yk. lukus. K :hallitus 
vahvisti 2. 6. 19. Valtioapua nautti koulu v .sta 1913 to ista iseksi 20,000 m k. 
vuodessa. V:ksi 1918 m yönnettiin  25,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lisäystä . 
V :sta 1919 l /9  21:een m yönsi V:neuvosto 22. 10. 19 35,000 m k. ynnä 40 % kali- 
ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 129, 127, 137, 147 ja 146.

Daalintehdasï

Svenska samskolan. Tämän 5-luokkaiseks'i keskikouluksi aiotun oppilai
toksen perustam iseen Senaatti 12. 9. 18 m yönsi luvan »Aktiebolaget Dalsbruk» 
nim iselle osakeyhtiölle. Koulu, joka om aksui valtion  keskikoulujen lukus:n  
sem m oisenaan, a loitti toim intansa 1. 9. 18 neljällä luokalla. Valtioapua ei ker
tom uskauden kuluessa ollut.

Oppilasluku lukuvuonna 1918— 1919 oli 49.

Paraisien pitäjä.

Pargas svenska samskola. Vaikka täm ä oppilaitos oli alkanut v . 1910 ja  
koko kertom uskauden toim i 5-luokkiisena, ei sillä ollut valtioapua ennenkuin  
v. 1918, jolloin Senaatti 17. 7. myö.rsi 2,500 mk. tilapäistä avustusta . 29. 12. 15 
Ylihallitus oppilaitosten satunn. tarp. määrärahastaan m yönsi 300 mk. opetus- 
välin. hankkim ista varten. 1. 8. 19 V altioneuvosto m yönsi lukuv:lta 1918— 19
15,000 mk. kali. ajan lis. opettajille.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 75, 72, 69, 75 ja 72.

Naantali.

Yhteiskoulu. Luvan 5-luokkaisen suomenk. yhteiskoulun perustam iseen  
Senaatti 6. 7. 15 m yönsi pormestari Ilmari Varikselle y . m. K oulu alo itti to i
m intansa 1. 9. 15 yhdellä luokalla ja tu li o-luokkaiseksi 1. 9. 19. Ohjes. vahvisti 
K :hallitus 25. 9. 19, lukus. 11. 6. 20. Valtioapua m yönsi V:neuvosto 22. 10. 19  
siitä  vuodesta 1/9 21:een 7,000 mk. luokkaa kohti ynnä 40 % kali. ajan lisäystä .

Oppilasluku lukuvuotena 1916— 1917 oli 29, 1917—-1918 se oli 31 ja v ielä  
1918— 1919 ainoastaan 64, josta syystä  koulu näinä lukuvuosina ei tä y ttä n y t  
valtioavun saannin ehtoja.
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Maarianhamina.

Forlsättningsklasserna. Ollen perustettu  v. 1900 täm ä oppilaitos lukuv. 
1914— 1918 toim i 3-luokkaisena yliopistoon johtavana jatko-opistona poikia  
ja ty ttö jä  varten. Valtioapua oli m yönnetty  v:ksi 1912— 1916 Smk. 3,000 
luokkaa kohti (Sen. päät. 2 .2 .1 2 ) .  Sama avustus m yönnettiin  6 .3 .1 7  siltä  
vuodelta. V:ksi 1918 m yönnettiin  kevätlukuk. 2,500 mk. luokkaa kohti, jonka 
jälkeen opisto yhdistettiin  valtion keskikouluun (vrt. siv . 30 ja 67).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 38, 41, 44 ja 39.

Uusikaupunki.

Yhteislyseo. Tämä kunnallinen 8-luokkainen oppilaitos, joka on perustettu  
v. 1895, on v:sta 1902 ollut täysiluokkainen. N yk. lukus. ja ohjes. K:hallitus 
vahvisti 27. 8. 19. Valtioapua oli koululla v .sta 1913 kutakin I— V luokkaansa  
varten 4,000 mk. (Sen. päät. 15. 5. 12) sekä kutakin V I— V III luokkaansa varten
2.000 mk. (armoll. määräys 26. 2. 13). V:ksi 1918 m yönnettiin  kutakin I— V III  
luokkaa kohti 5,000 mk. ynnä 2 5 %  kali. ajan lis., ja 2 9 .1 0 .1 9  V:neuvosto  
m yönsi v:sta 1919 jatkuvasti 7,000 mk. luokkaa kohti ynnä 40 % kali. ajan lis.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 203, 210, 192, 211 ja 202.

Rauma.

Yhteislyseo. Oppilaitos, joka on perustettu v . 1893, on sam anlainen kuin  
edelläoleva, paitsi että  lukioluokilla on klassillinenkin linja. N yk. lukusuunnitel
man, jonka mukaan latinankieli on pakollinen aine lukioluokilla, vaikka niiden  
tuntim äärät m uutoin ovat realilinjan m ukaiset, vahvisti K irkoll.- ja opet. to im it, 
kunta 10. 10. 18. Valtioapua oli kertom usk. alkaessa kutakin I—V  luokkaa kohti
4.000 mk. toistaiseksi ynnä vv:ksi 1912— 1916 kutakin V I—-VIII luokkaa kohti 
m yönnetty  2,000 mk:n avustus. Sama avustus v:ksi 1917 (6. 3. 17). V:ksi 1918 
m yönnettiin  kutakin I-—V III luokkaa kohti 5,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lis. 
V:sta 1919 V:neuvosto 27. 8. 19 m yönsi l /9  21:een saakka 7,000 mk. luokkaa 
kohti, yhtä  rinnakk. luokkaa varten 4,500 mk. ja näihin sum m iin 40 % kali. 
ajan lis. Yläluokkien toista linjaa varten on v:sta 1918 ollut avustusta à 2,000 
mk. ynnä kali. ajan lis.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 255, 251, 227, 237 ja 261.

Muurla.

K otiopisto. N eiti Martta A. Renwallille antoi Senaatti 4. 7. 16 luvan pe
rustaa Muurlaan »Kotiopisto» nim isen oppilaitoksen naissiv istystä  varten sekä  
vahvisti sille samalla ohjes. ja lukus. Oppilaitos ei ollut järjestetty  minkään y le i
sen koulum uodon esikuvan m ukaan eikä esiinny oppikoulujen tilastossa.

14
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Loimaa.

Suomalainen yhteiskoulu. Oppilaitos on perustettu v. 1909 ja on toim inut 
5-luokkaisena keskikouluna v:sta 1913. Valtioapua se nautti v:sta 1913 to ista i
seksi 4,000 mk. luokkaa kohti, v. 1918 Smk. 5,000: ■—■ luokkaa kohti ynnä 25 %  
kali. ajan lisäystä. V:sta 1919 V:neuvosto 2 6 .1 1 .1 9  m yönsi l /9  21:een 7,000 
mk. luokkaa kohti ynnä 40 % kalliinajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 85, 85, 89, 76 ja 83.

Tyrvää.
Suomalainen yhteiskoulu. Täm ä v. 1904 perustettu koulu on edelleen to i

m inut 8-luokkaisena yhteislyseona. N yk. lukus. K:hallitus vxhvisti 6. 8. 19. 
Valtioapua koulu nautti v:sta 1913 toistaiseksi kutakin I— V luokkaansa kohti
4.000 mk. (Sen. päät. 20. 11. 12) ynnä kutakin V I— V III luokkaansa kohti
2.000 mk. (armoll määr. 26. 2. 13). Vuodeksi 1918 m yönnettiin  kutakin I-—-VIII 
1. kohti 5,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lis.; v:sta 1919 V:neuvosto 3. 12. 19 m yönsi 
l/'9 21:een 7,0C0 mk. luokkaa kohti ynnä 40 % kalliinajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 139, 152, 163, 150 ja 130.

Ikaalinen.

Suomalainen yhteiskoulu. Täm ä v. 1902 perustettu oppilaitos on edelleen  
toim inut 5-luokkaisena keskikouluna. N yk. ohjes. K:hallitus vahvisti 5. 6. 19, 
lukus. 11. 2. 21. Valtioapua oli v:sta 1913 toistaiseksi 4,000 mk. luokkaa kohti, 
v. 1918 Smk. 5,000 1. kohti ja 25 % kali. ajan lis., v:sta 1919 1/9 21:een. V:neuv. 
päät. mukaan 27. 8. 19 Smk. 6,000 luokkaa kohti ynnä 40 % kali. ajan lis.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 68, 68, 71, 73 ja 81.

Kokemäki.
Suomalainen yhteiskoulu ■— Maanviljelyslyseo. Ollen perustettu v. 1907 

on varsinainen yhteiskoulu edelleen toim inut 5-luokkaisena keskikouluna. M utta
17. 7. 18 Senaatti o ikeutti koulun kannatusyhdistyksen ylläpitäm ään koulun  
yhteydessä 3-luokkaista yliopistoon johtavaa m aanviljelyslyseota. Lukus.:n 
vahvisti Senaatti 18. 9. 18, ohjes. K :hallitus 5. 6. 19. Kun m aanviljelyslyseon  
I luokka oli aloittanut toim intansa jo syyslukuk. 1917, tuli lyseo täydelliseksi 
1. 9. 19. —■ Valtioapua n autti yhteiskoulu kertom uskaud. alusta 4,000 mk. luok
kaa kohti. V. 1918 m yönnettiin  keskikoululuokille à 5,000 m k., 2:lle m aanvilj. 
lyseoluokalle yht. 7,500 mk. ynnä kali. ajan lis. 25 %. V:sta 1919 V:neuvosto 
22. 10. 19 m yönsi l /9  21:een 7,000 mk. luokkaa kohti sekä keskik. että  lyseo- 
luokille. ^

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 102, 89, 93, 90 ja 91 -f- 44 lyseo- 
luokilla.
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Pori.

Svenska samskolan. Ollen perustettu v. 1892 on oppilaitos v .sta  1898 toim i
nut 9-luokkaisena yhteislyseona. N yk. lukus. K: halli tus vahvisti 12. 12. 18 
(ohjes. 9. 7. 19). Valtioapua oppilaitos vv . 1914— 1917 nautti ainoastaan II— 
V I luokkiansa varten, yht. 20,000 mk. vuodessa. V:ksi 1918 m yönnettiin samoja 
luokkia varten 25,000 mk. ynnä 25 % kalliinajan lisäystä , V II— IX  luokkia 
varten yht. 7,500 mk. ynnä 25 % (V.:neuvoston päät. 20. 12. 18). V:sta 1919 
V .:neuvosto 29. 10. 19 m yönsi kutakin II— IX  luokkaa kohti jatkuvasti 7,000 
mk. ynnä 40 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 157, 157, 166, 165 ja 161.

Suomalainen yksityistyttökoulu ja, jatkoluokat. Tyttökoulu perustettiin v. 
1880, jatkoluokat pantiin alulle 1906. V:sta 1913 oli tyttökou lu  6-luokkainen, 
jatkolaitos 3-luokkainen. Koko tyttök ou lu  ja yksi jatkoluokka siirtyi valtion  
haltuun tyttö lyseona 1. 9. 19. V altioapua nautti laitos yksityisenä ollessaan  
vv. 1914— 1917 3,000 mk. kutakin v iittä  tyttökoululuokkaansa kohti ja 2,000 mk. 
kutakin neljää yläluokkaa kohti. V:ksi 1918 m yönnettiin 5,000 mk. kutakin  
yhdeksää luokkaa kohti ynnä 25 % kali. ajan lis. V:lta 1919 saivat yksityisinä  
olleet luokat valtioapua 6,500 mk:n mukaan täydeltä  vuodelta luokkaa kohti 
(V:neuvoston päät. 14. 1. 20) ynnä 40 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 212. 218. 191. 201 ja 217.

Hämeenlinna.

Suomalainen yhteiskoulu ja  sen jatkoluokat. K oulu perustettiin v. 1900 ja 
tu li jatkoluokkineen 8-luokkaiseksi 1909. 7. 1. 18 Kirkoll. ja opet. toim ituskunta  
suostui siihen, e ttä  koko oppilaitos yh d istettyn ä  sai nim en »Hämeenlinnan Suom a
lainen Yhteiskoulu». N yk. lukus. vahvisti K irkoll. ja opet. toim ituskunta 10. 10. 
1918. Valtioapua laitos nautti v:sta 1913 to ista iseksi 4,000 mk. kutakin keski
koulu- ja 2,000 mk. kutakin lukioluokkaansa kohti. V:ksi 1918 m yönnettiin  
kutakin kahdeksaa luokkaa kohti 5,000 m k. ynnä 25 % kali. ajan lis., 29. 10 .19  
v:sta 1919 jatkuvasti 7,000 mk. luokkaa kohti ynnä 40 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina 263, 255, 255, 257 ja 270.

Svenska samskolan i Tavastehus. Täm ä v. 1901 perustettu koulu on v:sta 
1908 toim inut 8-luokkaisena yhteislyseona. N yk. lukus. ja ohjes. K:hallitus 
vahvisti 20. 8. 19. Valtioapua koulu nautti v:sta 1913 4,000 mk. kutakin keski
koulu- ja 2,000 mk. kutakin lukioluokkaansa kohti. V:ksi 1918 m yönnettiin  
kutakin luokkaa kohti 5,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lis., v:sta 1919 myönsi 
V:neuvosto 18. 9. 19 l /9  21:een 7,000 mk. luokkaa kohti ynnä 40 % kali. ajan 
lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 148, 131, 138, 141 ja 122.



Tam pere.

Suom alainen tyttökoulu ja  jatkoluokat. K oulu oli olem assa v:sta 1883 ja 
toim i v:sta 1909 9-luokkaisena ty ttö lyseon a . V altioapua laitos nau tti v .sta  1913
18.000 mk. vuodessa tyttökouluasteen  a- ja 15,000 mk. sam an asteen b-osasto- 
jen ylläpitäm iseksi ynnä yht. 9,000 mk. vuodessa jatkoluokkia varten. 1918 
vuoden kevätlukukaudella m yönnettiin  yhdeksää a-luokkaa varten yht. 27,000 
mk. ja kuutta b-osastoa varten yht. 12,000 mk. ynnä näihin sum m iin 25 % kali. 
ajan lisäystä. 1. 9. 18 o tettiin  koko oppilaitos valtion  haltuun 9-luokkaisena 
tyttö lyseona (vrt. siv. 30).

Oppilasluku oli yksit, oppilaitoksessa eri lukuvuosina: 383, 420, 427 ja 426.

Suom alainen yhteiskoulu. Ollen perustettu  v. 1905 on oppilaitos kertom us- 
kauden ajan toim inut täydellisenä 9-luokkaisena yhteislyseona, jossa latinank. 
on vaihtoehtoinen ranskankielen kanssa. N yk . lukusuunn. K:hallitus vahvisti 
12. 12. 18 (ohjes. 19. 5. 19). Valtioapua koulun II—V I luokilla oli v:sta 1913 
toistaiseksi à 4,000 m k., VII*—IX  luokilla à 3,000 mk. (Sen. päät. 15. 5. 12 ja 
armoll. määr. 26. 2. 13). V:ksi 1918 m yönnettiin  kutakin II— IX  luokkaa kohti
6.000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lisäystä , 26. 11. 19 V.:neuvosto m yönsi sam oja  
luokkia varten v:sta 1919 jatkuvasti à 7,500 mk. ynnä 50 % kali. ajan lisäystä . 
Lukuv. 1918— 1919 oli III  luokalla rinnakk. osasto, valtioapu 2,000 mk. ynnä  
25 % (20. 12. 18).

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 306, 304, 283, 300 ja 315.

Svenska sam skolan i Tam m erfors. Perustettu  sam ana vuonna kuin edellinen, 
m utta 8-luokkainen. Lukus. vahvisti K :hallitus 12. 12. 18 (ohjes. 18. 6. 19). 
Valtioapua oli v:sta 1913 to istaiseksi kutakin I— V luokkaa kohti 4,000 mk. ja 
kutakin V I—V III luokkaa kohti 3,000 mk. V:ksi 1918 m yönnettiin  läpi koulun
6.000 mk. luokkaa kohti ynnä 25 % kali. ajan lisäystä , v:sta 1919 m yönsi V altio
neuvosto 26. II . 19 jatkuvasti 7,500 mk. luokkaa kohti ynnä 50 % kali. ajan  
lisäystä .

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 207, 209, 210, 224 ja 207.

Lahti.

Suom alainen yhteiskoulu. Perustettu  v. 1896 ja ollut v:sta 1902 täyd elli
nen 8-luokkainen yhteislyseo. N yk. lukus. K:hallitus vahvisti 18. 6. 19. V altio- 
apua oli v:sta 1913 4,000 mk. kutakin keskikoulu- ja 2,000 mk. kutakin lukio- 
luokkaa kohti. V. 1918 kutakin luokkaa varten läpi koulun 5,000 m k., kutakin  
silloin toim ivaa v iittä  rinnakk. luokkaa varten 3,500 mk. ynnä näihin sum m iin  
25 % kali. ajan lisäystä. V:sta 1919 l /9  21:een m yönsi V:neuvosto 22. 10. 19
7,500 mk. kutakin varsin, ja 5,500 m k. kutakin v iittä  rinnakk. luokkaa varten, 
niin  kauan kuin niitä tarvitaan, ynnä näihin sum m iin 40 % kali. ajan lisäystä .

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 351, 360, 381, 392 ja 408.
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Suom ala inen  tyttökoulu. Perustettu v. 1908, v:sta 1912 toim inut 5-luokkai- 
sena. N yk. lukus. K:hallitus vahvisti 11. 6. 19. V altioapua koulu nautti v:sta 
1913 3,000 mk. kutakin viittä  luokkaansa kohti, v . 1918 5,000 mk. ynnä 25 % 
kali. ajan lis., v:sta 1919 jatkuvasti V :neuvoston päät. m ukaan 27. 8. 19 Smk.
7,500 mk. luokkaa kohti ynnä 40 % kali. ajan lisäystä . 29. 12. 15 Ylihallitus 
m yönsi oppii, satunn. tarp. määrärahasta 300 mk. opetusvälineiden hankkimiseksi.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 100, 91, 96, 97 ja 113.

Forssa.

Suom ala inen  yhteiskoulu. Tämä v. 1899 perustettu  oppilaitos on edelleen  
toim inut 8-luokkaisena yhteislyseona. N yk. lukusuunnitelm an K :hallitus vah
v isti 22. 5. 19 (ohjes. 20. 8. 19). Valtioapua koulu nautti v:sta 1913 4,000 mk. 
keskikoulu- ja 3,000 mk. lukioluokkaa kohti (13. 6. 16 m yönnettiin  valtioapu  
täydellisenä kevätluk:lta 1916, vaikka lukioluokkain oppilasluku ei ollut 10 
luokkaa kohti). V. 1918 m yönnettiin läpi koulun 5,000 mk. luokkaa kohti ynnä 
25 % kali. ajan lisäystä, v:sta 1919 jatkuvasti 8. 10. 19 7,000 mk. luokkaa kohti 
ynnä 40 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 156, 140, 154, 157 ja 176.

Toijala.

Suom ala inen  yhteiskoulu. Tämä v. 1906 perustettu koulu, joka edell. 
kertom uskaudella oli muodostum assa 8-luokkaiseksi, on syyslukuk:sta 1914 
alkaen uudelleen toim inut 5-luokkaisena keskikouluna. N yk. lukus. Senaatti 
vahvisti 18. 9. 18. Valtioapua sillä oli vv . 1915— 1916 4,000 mk. luokkaa kohti, 
v. 1918 5,000 ynnä 25 % kali. ajan lisäystä , v:sta 1919 l /9  21:een m yönnettiin  
26. 11. 19 7,000 mk. ynnä 40 % kali. ajan lisäystä .

Oppilasluku eri lukuvuosina oli: 85, 91, 93, 101 ja 110.

Aitoo. (Luopioinen).

Suom alainen yhteiskoulu. K oulu, joka Senaatin antam alla luvalla aloitti 
toim intansa syyslukuk. 1917 1-luokkaisena, on aiottu 5-luokkaiseksi keskikou
luksi. Lukus. K:hallitus vahvisti 5. 9. 18, ohjesäänn. 2 2 . 9 . 1 9 .  Valtioapua ei 
vielä ollut.

Oppilasluku lukuv. 1917— 1918 oli 32, lukuv. 1918— 1919 I— II 1. 43.

Jämsä.

Suom ala inen  yhteiskoulu. Ollen perustettu  v. 1905 on koulu edelleen toim i
nut 5-luokkaisena keskikouluna. N yk. lukus. vahvisti Senaatti 26. 8. 18. Valtio-
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apua se nautti v:sta 1913 to istaiseksi 4,000 m k. luokkaa kohti. V. 1918 m yön n et
tiin  5,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lis., v:sta 1919 l /9  21:een 12.-11. 19 7,000 
mk. luokkaa kohti ynnä 40 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 63, 60, 71, 77 ja 103.

Riihimäki.

Suomalainen yhteiskoulu. Ollen perustettu v. 1905 ja täysiluokkaiseksi jär
jeste tty  1913 on koulu kertom uskauden ajan toim inut 8-luokkaisena yhteislys. 
N yk. lukusuunn. ja ohjesäänn. K:hallitus vahvisti 18. 6. 19. Valtioapua oli v:sta  
1913 toistaiseksi 4,000 kutakin keskikoulu- ja 3,000 mk. kutakin lukioluokkaa  
kohti. V. 1918 m yönnettiin  läpi koulun 5,000 mk. luokkaa kohti ynnä 25 % 
kali. ajan lisäystä , 26. 11. 19 sen vuoden alusta jatkuvasti 7,000 mk. ynnä 50 % 
kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 205, 210, 201, 216 ja 221.

Viipuri.

Suomalainen yhteiskoulu. Perustettu v. 1898, toim inut kertom uskaudella  
edelleen 8-luokkaisena yhteislyseona. Lukusuunn. vahvisti K irkoll.- ja opet. 
toim . kunta 10. 10. 18. Valtioapua oli v:sta 1913 to ista iseksi 4,000 mk. kesk i
koulu- ja 3,000 mk. lukioluokkaa kohti (lukuv. 1916— 1917 yhtä rinnakkaisluokk. 
varten 2,500 m k.). V. 1918 läpi koulun 6,000 mk. luokkaa kohti ynnä 25 % kali. 
ajan lisäystä , v:sta 1919 V:neuvoston päät. mukaan 27. 8. 19 jatkuvasti 8,000 mk. 
ynnä 50 % kalliinajan lisäystä.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 238, 253, 260, 237 ja 228.

Uusi suomalainen yhteiskoulu. Perustettu v. 1905, 8-luokkainen v:sta 1912. 
N yk. lukusuunn. on K:hallituksen vahvistam a 12. 12. 18 (ohjesään. 2. 6. 19). 
Valtioapua kuten edellisellä.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 216, 201, 216, 207 ja 206.

Reaalikoulu. A loitettuaan toim intansa v. 1913 1-luokkaisena on koulu  
kasvanut luokalla vuosittain  ja syyslukuk. 1917 tu llu t 5-luokkaiseksi keskikou
luksi poikia varten. 1. 9. 19 K:hallitus vahvisti sille lukus., jossa 3:nsien voim is- 
telutuntien  ja IV — V 1. 2:sien piirustustuntien sijasta on käsityötä  pakollisena  
aineena. Valtioapua m yönnettiin  18. 1. 16 siksi vuodeksi yh t. 14,000 m k., 
v. 1917 yht. 18,000 m k., v. 1918 6,000 mk. luokkaa kohti ynnä 25 % kali. ajan  
lisäystä , v:sta 1919 1/9 21 :een 10. 12. 19 Smk. 7,000 ynnä 50 % kali. ajan lisäystä . 
Oppilait, satunn. tarp. määrärahasta Y lihallitus 27. 12. 15 m yönsi 275 mk. 
opetusvälineiden hankkim iseksi.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 41, 73, 97, 109 ja 103.
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Fortsättningsklasserna. Tämä jatko-opisto ruotsalaisen tyttökoulun  oppi
laita varten perustettiin v. 1896 ja on toim inut 3-luokkaisena yliopistoon joh ta
vana. K oulun om istus ja valtioapu siirtyi Ylih:n luvalla 10. 11. 16 »Aktiebolaget 
Svenska fruntimmersskolans i Viborg Fortsättningsklasser» nim iselle osake
yhtiölle. N yk. lukusuunn. K :hallitus vahvisti 1 8 .6 .1 9 . Valtioapua oli v:sta  
1912 toistaiseksi 2,000 mk. ,v. 1918 6,000 mk. luokkaa kohti (-|- 25 % kali. ajan  
lisäystä), v:sta 1919 jatkuvasti sam a määrä ynnä 50 % kali. ajan lis. (Valt:n  
päät. 1 8 .2 .2 0 ) . 7 .1 1 .1 8  m yönnettiin  sitäpaitsi silloiselle I:lle luokalle järjes
te tty ä  täydennyskurssia varten lukuv.ksi 1918— 1919 Smk. 1,560: — .

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 31, 30, 26, 22 ja 34.

Suomalainen naisopisto. Perust. v. 1899 ja siirtyi 8. 1. 15 Y lihallituksen  
luvalla johtajatar Alina Renforsin hallusta valtioapuineen »Viipurin N aisopisto  
Osakeyhtiölle». Valtioapua oli v .sta  1912 2,000 mk. luokkaa kohti, v. 1918
6.000 m k. ( + 2 5  % kali. ajan lisäystä) ja v:sta 1919 8,000 mk. luokkaa kohti 
ynnä 50 % kali. ajan lisäystä. (V:neuvoston päät. 26. 11. 19).

Oppilasluku eri lukuvuosina oli: 58, 62, 59, 41 ja 44.

Karjalan maanviljelyslyseo. 5. 12. 17 Senaatti m yönsi »Karjalan M aanvilj.- 
lyseo-osakeyhtiölle luvan perustaa kolm iluokkaisen m aanviljelyslyseon Viipurin 
kaupunkiin. K oulu, jossa syyslukukaudella 1918 oli 2 luokkaa, sai jo siltä  vu o
delta 10,000 mk. valtioapua ( +  25 % kali. ajan lisäystä). V:neuvoston p äät. 
m u k aan 27 . 3. 19. —  10. 12. 19 m yönnettiin  1919 vuoden alusta 1/9 21 :een saakka
8.000 mk. luokkaa kohti ynnä 50 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku lukuv. 1918— 1919 oli 25.

Säkkijärvi.

Suomalainen yhteiskoulu. Ollen perustettu v. 1907 on koulu edelleen toim i
nut 5-luokkaisena keskikouluna. N yk. lukusuunn. K :hallitus vahvisti 12. 12. 18 
(ohjesään. 18. 6. 19). Valtioapua oli vv . 1915—-1917 Smk. 4,000 luokkaa kohti, 
v. 1918 5,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lisäystä , v:sta 1919 1/9 21:een 7,000 m k. 
ynnä 50 % kali. ajan lisäystä (V:neuvoston päät. 8. 10. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 81, 70, 67, 63 ja 84.

Hamina. •

Suomalainen yhteiskoulu. Ollen perustettu v. 1894 on kouhi koko kertom us
kauden ajan toim inut täydellisenä 8-luokkaisena yhteislyseona. N yk. lukusuunn. 
K:hallitus vahvisti 12. 12. 18 (ohjesään. 16. 7. 19). Valtioapua oli v .sta  1913 
toistaiseksi kutakin keskikoululuokkaa kohti 4,000 ja kutakin lukioluokkaa kohti
2,000 mk. V. 1918 m yönnettiin  17. 7. 18 tilapäistä valtioapua 3,500 m k. sekä  
koko vuodelta luokkaa kohti 5,000 mk. ynnä 25 % kalliinajan lisäystä, v:sta 1919
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l /9  21:een 7,000 mk. ynnä 50 % kali. ajan lis. (V:neuvoston päät. 22. 10. 19); 
I — I I 1. rinnakk. osastoja varten lukuv. 1918— 1919 yht. 4,000 mk. (V:neuvoston  
päätös 10. 1. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 185, 193, 232, 250 ja 237.

Kotka.

Kotka svenska samskola. Perustettu v. 1895 ja koko kertomuskauden to i
m inut 8-luokkaisena yhteislyseona. N yk. lukusuunn. vahvisti Kirkoll.- ja opet. 
toim . kunta 10. 10. 18 (ohjesäänn. 18. 6. 19). Valtioapua oli v:sta 1913 to ista iseksi
4,000 mk. kutakin keskikoulu- ja 2,000 mk. kutakin lukioluokkaa kohti, (6. 6. 17 
m yönnettiin  valtioapu suoritettavaksi, vaikka näillä luokilla ei ollut säädettyä  
oppilasmäärää), vv. 191 8 ja 1919 m enosääntöjen mukaan 5,000 mk. luokkaa kohti 
läpi koulun ynnä 25 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 153, 139, 136, 130 ja 115.

Suomalainen yhteiskoulu. Perustettu  V. 1896 ja koko kertomuskauden to i
m inut 8-luokkaisena yhteislyseona. N yk. lukusuunn. K:hallitus vahvisti 12. 12. 
1918. Valtioap. oli v:sta 1913 toistaiseksi 4,000 mk. kutakin keskikoulu- ja 3,000 
mk. kutakin lukioluokkaa kohti (Armoll. määr. 26. 2. 13). V. 1918 m yönnettiin  
läpi koulun 5,000 mk. luokkaa kohti ( +  25 % kali. ajan lisäystä), v:sta 1919 
jatkuvasti 7,500 mk. ynnä 50 % kalliinajan lisäystä  (V:neuvoston päät. 26. 11. 19)

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 220, 221, 211, 216 ja 210.

Kouvola.

Suomalainen yhteiskoulu. Perustettu v. 1903 ja koko kertomuskauden to i
m inut 8-luokkaisena yhteislyseona. Valtioapua oli koko ajan kuten lähinnä  
edellä m ainitulla koululla . Yhden rinnakk. osaston ylläpitäm iseksi m yönnettiin  
3 .4 . 17 lukuv:lta 1916— 1917 tilap. apua 2,000 m k., 1. 11. 17 kolmea rinnakk. 
osastoa varten 1917— 1918 à 2,500 m k. ynnä 25 % kali. ajan lis., lukuv. 1918—19  
sam oin kolmea luokkaa varten a 3,500 mk. ynnä 25 % kali. ajan lisäystä v. 1918 
ja 50 % v. 1919.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 207, 235, 260, 300 ja 290.

Lappeenranta.

Suomalainen yhteiskoulu. P erustettu  v. 1892 ja koko kertomuskauden to i
m inut kunnallisena 8-luokkaisena yhteislyseona. Valtioapua oli v:sta 1913 to is 
ta iseksi 4,000 kutakin keskikoulu- ja 2,000 mk. kutakin lukioluokkaa kohti. 
V. 1918 m yönnettiin  läpi koulun 5,000 mk. luokkaa kohti ynnä 25 % kali. ajan  
lisäystä , v:lta 1919 jatkuvasti 7,500 mk. ynnä 50 % kali. ajan lisäystä. (V:neuv.
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päät. 2 6 .1 1 .1 9 ) . Yhtä rinnakk. osastoa varten m yönnettiin  1 0 .1 2 .1 8  silloi
selta  syyslukuk. 1,750 mk. ynnä 25 % kali. ajan lisäystä, v:sta 1919 kahta rin
na kkaisosastoa varten à 5,000 mk. täydeltä vuodelta.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 271, 247, 248, 271 ja 223.

Imatra.

Suomalainen yhteiskoulu. Perustettu v. 1908 ja koko kertom uskauden to i
m inut 5-luokkaisena keskikouluna. Koulun 20,000 markan suuruinen vuotu i
nen valtioapu uudistettiin  21. 12. 15. V. 1918 m yönnettiin  25,000 mk. ja v:sta  
1919 1/9 21:een 7,000 mk. luokkaa kohti ynnä 50 % kali. ajan lisäystä (V:neuv. 
päätös 5. 11. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 116, 99, 101, 109 ja 116.

Terijoki.

Suomalainen yhteiskoulu. Perustettu v. 1907 ja v:sta 1913 toim inut täyd elli
senä 8-luokkaisena yhteislyseona. Lukusuunn. Senaatti vahvisti 18. 9. 18. 
K eskikoululuokkien nauttiessa valtioapua à 4,000 mk. sa ivat lukioluokat sitä  
vasta  syyslukuk:n alusta 1917 2,000 markan mukaan luokkaa kohti täydeltä  
vuodelta. (Sen. päät. 1 .1 1 .1 7 ) . V. 1918 m yönnettiin  läpi koulun 5,000 mk. luok
kaa kohti ynnä 25 % kali. ajan lisäystä, 18. 2. 19 täm ä apu m yönnettiin  suori* 
tettavak si, vaikkei lukioluokilla ollut säädettyä oppilasmäärää. V:sta 1919 
l /9  21:een m yönnettiin  yksityisiksi jääville lukioluokille 7,000 mk. luokkaa 
kohti ynnä 50 % kalliinajan lisäystä (V:neuvoston päätös 29. 10. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 221, 235, 227, 228 ja 161.

Käkisalmi.

Reaali- ja porvarikoulu. Tämä v. 1892 perustettu koulu on v:sta 1907 to i
m inut kunnallisena 8-luokkaisena yhteislyseona. N yk. lukusuunn. K:hallitus 
vahvisti 6. 10. 19. Valtioapua oli kertomuskauden alussa 4,000 mk. kutakin  
keskikoulu- ja 3,000 mk. kutakin lukioluokkaa kohti. V. 1918 m yönnettiin  läpi 
koulun 5,000 mk. luokkaa kohti ynnä 25 % kali. ajan lisäystä , v:sta 1919 1 /9 21 :een 
m yönnettiin  26. 11. 19 kutakin I—V  luokkaa kohti 7,500 mk. ynnä 50 % kalliin
ajan lis., m utta kutakin V I— V III luokkaa kohti vain 5,000 mk. ynnä 25 % 
kalliin ajan lisäystä.

Oppilasluku on eri lukuvuosina ollut: 179, 175, 170, 175 ja 156.

Parikkala.

Suomalainen yhteiskoulu. Perustettu v. 1907 ja koko kertom uskauden to i
m inut 5-luokkaisena keskikouluna. Lukusuunn. on Senaatin vahvistam a 27. 6.

7 9 8 — 2 2 15
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1918. —  Valtioapua oli vv . 1914— 1917 4,000 m k. luokkaa kohti, v. 1918
5,000 mk. ynnä 25 % kalliinajan lis., v:sta 1919 l /9  21:een 6,000 mk. luokkaa  
kohti ynnä 50 % kali. ajan lisäystä  (V:neuvoston päät. 18. 9. 19).

Oppilasluku eri lukuvuosina oli: 105, 109, 108, 92 ja 98.

Sortavala.

Tyttökoulun jatkoluokat. Ollen perustettu  v. 1908 on oppilaitos kertom us
kauden kuluessa toim inut 3-luokkaisena yliopistoon johtavana jatko-opistona  
ty ttö jä  varten. Lukusuunn. vah visti K irkoll. ja opet. toim ituskunta 10. 10. 18. 
Valtioapua oli vv . 1914—-1917 2,000 mk. luokkaa kohti, kuitenkin niin e ttä  
luokkien puuttuvan oppilasmäärän vuoksi suoritus tapahtui v. 1918 ainoas
taan kahden luokan osalta à 5,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lis., v:sta 1919 1 /9  
21:een 6,000 mk. ynnä 50 % kali. ajan lis. (V:neuvoston päätös 2. 10. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 20, 24, 23, 29, 31.

Salmi.

Yhteiskoulu. Lupa koulun perustam iseen annettiin  16. 8. 17 »Salmin y h te is
koulun kannatusyhdistykselle», ja 4. 9. 17 päivänä Senaatti m yönsi valtioapua  
lukuvuodeksi 1917— 1918 koulun kahden luokan ylläpitäm iseksi yh t. 8,000 mk. 
ynnä perust. kustannuksiin 2,000 mk. sekä määräsi koulun ilm aiseksi k ä y te ttä 
viksi Tulemajoen ent. venäläisen koulun rakennukset, kaluston ja opetusväli
neet, sikäli kuin koulu näitä tarvitsi. 1 /9 1 8  koulu kolm iluokkaisena siirtyi 
valtion haltuun.

Oppilasluku oli lukuv. 1917— 1918 40.

Mikkeli.

Yksityinen suomalainen tyttökoulu ja jatkoluokat. T yttökoulu on perustettu  
v. 1879; v:sta 1909 m uodostaa tyttökou lu  kolm ine jatkoluokkineen 8-luokkaisen 
ty ttö lyseon . Valtioapua oli v:sta 1913 toistaiseksi 3,000 mk. kutakin ty ttök ou lu 
ja 2,000 - f  1,000 mk. kutakin toim innassa olevaa jatkoluokkaa kohti. V. 1916 
ja v. 1917 viim em ainittu valtioapu suoritettiin , vaikkei jatkoluokkien oppilas- 
luku täyttän yt säädettyä määrää (Sen. päät. 23. 3. 17 ja 1. 11. 17). V. 1918 
m yönnettiin  5,000 mk. luokkaa kohti läpi koulun ynnä 25 % kalliinajan lis. 
v:sta 1919 tyttökoululuokille I— V à 7,500 mk. ynnä 40 %  kali. ajan lis. ja tk u 
vasti, mutta, lukioluokille à 5,000 ynnä 25 % kalliin ajan lis. 1/9 21:een (V altio
neuvoston päät. 26. 11. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 165, 154, 168, 164 ja 175.

Suomalainen yhteiskoulu. Ollen perustettu v. 1905 on oppilaitos kertom us- 
kauden ajan toim inut 8-luokkaisena yhteislyseona. Lukusuunn. vahvisti K :halli
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tus 12. 12. 18 (ohjesäänn. 11. 6. 19). Valtioapu oli v:sta 1913 4,000 m k. kutakin  
keskikoulu- ja 3,000 mk. kutakin lukioluokkaa kohti. V. 1918 m yönnettiin  läpi 
koulun 5,000 mk. luokkaa kohti ynnä 25 % kali. ajan lis. ja suoritettiin  täm ä v a l
tioapu huolim atta siitä  e ttä  oppilasluku ei tä y ttä n y t säädettyä määrää (V:neuv. 
päät. 20. 12. 18). V:sta 1919 1/9 21 m yönnettiin  7,500 mk. luokkaa k ohti ynnä  
4<> % kalliin ajan lis. (V:neuvoston päät. 12. 11. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 242, 235, 227, 228 ja 247.

Heinola.

Alkeiskoulun jatkoluokat. Ollen perustettu v. 1905 on oppilaitos edelleen  
toim inut 3-luokkaisena yliopistoon johtavana jatko-opistona poikia ja ty ttö jä  
varten. Valtioapua oli v:sta 1914 3,000 mk. luokkaa kohti, v . 1918 5,000 mk. 
ynnä 25 % kali. ajan lis., v:sta 1919 jatkuvasti 6,000 mk. ynnä 40 0/0 kali. ajan  
lis. (V:neuvoston päät. 27. 8. 19).

Oppilasluku eri lukuvuosina oli: 32, 31, 33, 37 ja 37.

Savonlinna.

Suomalainen tyttökoulu. K irkollisasiaintoim ituskunnan kirjeessä 6. 11. 73 
annetun oikeuden nojalla Ylihallitus 30. 4. 15 siirsi koulun ent. om istajalle N eiti 
Aura H arlin-vainajalle m yönnetyn valtioavun »Savonlinnan T yttökoulu-osake
yhtiölle». K oulu, joka on perustettu 1833 (ruotsink.), on v:sta 1895 to im inut 
5-luokkaisena ja suom enkielisenä. Lukus. vahvisti K:hallitus 19. 9. 18, ohjes. 
5. 6. 19. Valtioapua v:sta 1913 3,000 mk. luokkaa kohti, v. 1918 5,000 mk. 
ynnä 25 % kali. jän lis., v .sta  1919 l /9  21:een 7,000 mk. ynnä 50 % kali. ajan  
lis. (V .neuvoston päät. 22. 10. 19).

. Oppilasluku eri lukuvuosina oli: 86, 88, 99, 114 ja 112.

Pieksämäki.

Suomalainen yhteiskoulu. Ollen perustettu v. 1909 on koulu v:sta 1913 
toim inut 5-luokkaisena keskikouluna. Valtioapua oli v:sta 1914 4,000 mk. 
luokkaa kohti, v . 1918 5,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lis., v:sta 1919 1/9 21:een
7,000 m k. ynnä 40 % kali. ajan lis. (V:neuvoston päät. 26. 11. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 89, 77, 78, 88 ja 85.

Kuopio.

Suomalainen yhteiskoulu. Ollen perustettu v. 1892 on oppilaitos edelleen  
toim inut 8-luokkaisena yhteislyseona. Valtioapua oli v:sta 1914 4,000 mk.
keskikoulu- ja 3,000 mk. lukioluokkia kohti sekä enintään v iittä  rinnakkais
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osastoa varten keskikoululuokilla à 3,500: — . V. 1918 m yönnettiin  läpi koulun
5,000 mk. kutakin varsin, ja 3,500 m k., kutakin rinnakkaisluokkaa kohti ynnä  
25 % kalliinajan lis., v:sta 1919 l /9  21:een kutakin varsin, luokkaa kohti 7,000 
mk. sekä enintään 4:lle rinnakkaisluokalle à 5,000 mk. ynnä näihin sum m iin  
40 % kali. ajan lis. (V:neuvoston päät. 27. 8. 19).

Oppilasluku eri lukuvuosina oli: 279, 264, 287, 305 ja 338.

Iisalmi,

K eskikoulun jatkoluokat. Valtion ottaessa 1/1 14 haltuunsa keskikoulun, jäi 
kunnan haltuun 3-luokkainen jatko-opisto poikia ja ty ttö jä  varten, joka työsk en te
lee K :hallituksen 2. 7. 19 vahvistam an lukusuunn. mukaan ja nautti valtioapua  
v. 1914—-1917 3,000 mk. luokkaa kohti, v. 1916 edelliseltä vuosipuoliskolta  
suoritettu , vaikka täy ttä  oppilasmäärää ei ollut (Sen. päät. 3. 10. 16); sam . 1917 
ja 1918. Vv. 1918 ja 1919 m enosäänn. mukaan 5,000 mk. luokkaa kohti ynnä  
25 % kali. ajan lisäystä.

Oppilasluku eri lukuvuosina oli: 33, 27, 28, 27 ja 27.

Nurmes.

Suomalainen yhteiskoulu. Perustettu v. 1898, 8-luokkainen yhteislyseo  
v:sta 1905. Lukusuunn. vahvisti K :hallitus viim eksi 12. 12. 18. Valtioapua oli 
v:sta 1913 4,000 mk. kutakin keskikoulu- ja 3,000 mk. kutakin lukioluokkaa  
kohti, v. 1918 läpi koulun 5,000 mk. ynnä 25 % ja v:sta 1919 yksityisiksi jääneille 
lukioluokille l /9  21:een à 6,000 mk. ynnä 50 % kalliinajan lis. (V:neuvoston  
päät. 2. 10. 19).

Oppilasluku eri lukuvuosina oli: 170, 164, 176, 189 ja 188.

Joensuu.

Suomalainen yhteiskoulu. Perustettu  v. 1907, täydellinen 8-luokkainen  
yhteislyseo syyslukuk. alusta 1914; sai 30. 12, 14 oikeuden säädetyssä järjestyk
sessä päästää oppilaita yliopistoon. N yk. lukusuunn. K .hallitus vahvisti 13. 1. 19 
(ohjesäänn. 22. 5. 19). Valtioapua oli v:sta 1913 4,000 mk. kutakin keskikoulu- ja
2,000 mk. kutakin lukioluokkaa kohti, v. 1918 läpi koulun 5,000 mk. ynnä 25 % 
kalliinajan lis., v:sta 1919 jatkuvasti 7,000 mk. ynnä 50 % kali. ajan lis. (V:nuuv. 
päätös 27. 8. 19).

Oppilasluku eri lukuvuosina oli: 213, 203, 208, 205 ja 208.

Värtsilä.

Suomalainen yhteiskoulu. Ollen perustettu v. 1907 on koulu edelleen to i
m inut 5-luokkaisena keskikouluna. N yk. lukusuunn. Senaatti vahvisti 26. 8. 18
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(ohjesäänn. K:hallitus 18. 6. 19). Valtioapu oli vv . 1914— 1917 4,000 mk. luokkaa  
kohti, v . 1918 5,000 mk. ynnä 25 % kalliinajan lis., v:sta 1919 1/9 21:een 7,000 
mk. ynnä 50 % kalliinajan lis. (V:neuvoston päät. 27. 8. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 89, 85, 93, 90 ja 93.

Vaasa.

Fortsättningsklasserna. Tämä ruotsalaisen tyttökoulun  jatkolaitos, joka 
on perustettu  v. 1891 ja käsittää 3-lukioluokkaa, nautti v:sta 1912 2,000 mk:n 
suuruista valtioapua luokkaa kohti (m aksettiin v:lta 1917 edelleen 2:lta luokalta, 
vaikka oppilasluku niilläkään ei tä y ttä n y t säädettyä  määrää, Sen. päät. 5. 9. 17). 
V. 1918 m yönnettiin  luokkaa kohti 5,000 mk. ynnä 25 % kalliinajan lis., m utta  
olem assa oli ainoastaan V III luokka, jonka vuoksi oppilaitos lakkasi keväällä  
191 8.

Oppilaita oli 36, 31, 15 ja 7.

Suomalainen jatko-opisto. Perustettu v . 1902 suom alaisen tyttök ou lu n  
3-luokkaiseksi yliopistoon johtavaksi jatkolaitokseksi. N yk. lukusuunn. K:halli- 
tus vahvisti 6. 8. 19. —  Valtioapua oli v:sta 1913 2,000 mk. luokkaa kohti, 
v. 1918 5,000 m k., v:sta 1919 1/9 21:een 6,000 mk. ynnä 40 % kali. ajan lis. 
(V:neuvoston päät. 12. 11. 19).

Oppilasluku eri lukuvuosina oli: 21 (ainoastaan 2 luokkaa), 34, 32, 28, 40.

Svenska samskolan. Ollen perustettu v. 1907 on oppilaitos kertom uskauden  
kuluessa toim inut 8-luokkaisena yhteislyseona. N yk. lukusuunn. K:ha-llitus vah
visti 30. 7. 19 (ohjesäänn. 6. 8. 19). Valtioapua oli v:sta 1913 ainoastaan keski- 
koululuokiila à 4,000 mk. Lukioluokille m yönnettiin 1. 11. 17 vuoden alusta à
2,000 m k. ynnä syyslukuk:lta 25 %. V. 1918 m yönnettiin läpi koulun 5,000 mk. 
luokkaa kohti ynnä 25 % kali. ajan lis., v:sta 1919 jatkuvasti 7,000 mk. ynnä  
40 % kali. ajan lis. (V:neuvoston päät. 27. 8. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina : 182, 193, 202, 204 ja 182.

Kristiinankaupunki.

Svenska samskolan i Kristinestad. Perustettu v. 1897 ja v:sta 1903 toim inut 
8-luokkaisena kunnallisena yhteislyseona. Lukusuunn. vahvisti Senaatti 18. 9. 
1918 (ohjesäänn. 6. 10. 19). Valtioapua nauttivat kertom uskauden alussa ainoas
taan keskikoululuokat à 4,000 mk. Lukioluokille m yönnettiin  21. 12. 15 v .sta  
1916 à 2,000 mk. V. 1918 m yönnettiin  läpi koulun 5,000 mk. luokkaa kohti 
ynnä 25 % kali. ajan lis., v:sta 1919 l /9  21:een 7,000 mk. ynnä 40 % kali. ajan  
lis. ( V:neuvoston päät. 26. 11. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 128, 132, 139, 130 ja 128.
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Suomalainen yhteiskoulu. Perustettu v. 1906, v:sta 1910 5-luokkainen  
keskikoulu, v:sta 1917 alkaen laajentunut ja 1. 9. 19 m uodostunut 8-luokkai- 
seksi yhteislyseoksi. N yk. lukusuunn. vahvisti K irkoll.- ja opet. toim . kunta 
10. 10. 18. Valtioapua oli v:sta 1913 4,000 mk. luokkaa kohti, v. 1918 m yönnet
tiin  läpi koulun 5,000 mk. toim innassa olevaa luokkaa kohti täydeltä  vuodelta  
ynnä 25 % kali. ajan lis., v:sta 1919 jatkuvasti 7,000 mk. ynnä 40 % kali. ajan 
lis. (V:neuvoston päät. 24. 9. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 78, 99, 126, 128 ja 135.

Kaskinen.

Svenska samskolan i Kaskö. 13. 2. 17 Senaatti m yönsi pankinjoht. P . H. 
Roschierille ja nuor. m aanm itt. E . R ecksénille luvan perustaa K askisiin 5-luok- 
kaisen ruotsal. keskikoulun poikia ja ty ttö jä  varten. K oulu, joka oli alkanut 
jo sam ana syyslukukautena, oli lukuv. 1918-—1919 2-luokkainen. Valtioapua  
ei vielä ollut. Oppilasluku 1. 2. 19 oli 30.

Seinäjoki.

Suomalainen yhteiskoulu. Täm ä v. 1913 alkanut koulu tu li syysluk. 1915 
5-luokkaiseksi, laajennettiin Senaatin 14. 11. 18 antam alla luvalla 8-luokkaiseksi 
yhteislyseoksi ja käsitti lukuv. 1918— 1919 7-luokkaa. N yk. lukus. ,johon kuu
luu lukioluokilla paitsi tavallista reaalilinjaa n. s. taloudellinen linja, K:hallitus 
vahvisti 18. 6. 19 (ohjesäänn. sam alla). Valtioapua oli kevätlukuk. 1917 4,000 
mk:n mukaan luokkaa kohti (Sen. päät. 6. 3. 17) täyd eltä  vuodelta, v. 1918 keski- 
koululuokkia varten à 5,000 mk. ynnä 25 % syyslukuk. sitäpaitsi V I ja V II 
luokkien ylläpitäm iseksi yht. 6,250 mk. mk. ynnä V I luokan taloudell. linjaa 
varten 1,000 mk. (V:neuvoston päät. 30. 1. 19). V:sta 1919 l/9 2 1 :een  m yönnet
tiin  V:neuvoston päätöksellä 29. 10. 19 7,000 mk. luokkaa kohti läpi koulun, 
taloudell. linjan ylläpitäm iseksi 2,500 mk. luokkaa kohti täydeltä  vuodelta, ja 
yh tä  rinnakk. luokkaa varten, niinkauan kuin se oli tarpeen, 5,000 mk. vuodessa 
ynnä kaikkiin näihin sum m iin 40 % kali. ajan lis. —■ Oppilait, satunn. tarp. 
m äärärahasta Y lihallitus 29. 12. 15 m yönsi 300 mk. opetusvälineitä varten.

Oppilasluku eri lukuvuosina oli: 86, 100, 105, 142 ja 190.

Lapua.

Suomalainen yhteiskoulu ja 'maanviljely slyseo. Ollen perustettu v. 1904 on 
oppilaitos v:sta 1911 toim inut 8-luokkaisena yhteislyseona. V .sta 1914 järjestet
tiin  lukioluokille m aanviljelyslyseon luontoinen opintolinja (lukusuunn. 27. 9. 17, 
oikeus päästää oppilaita yliopistoon 10. 5. 18). Valtioapua oli yhteiskoululla  
v:sta 1913 keskikoululuokkiaan varten à 4,000, lukioluokkia varten à 2,000 mk. 
V. 1918 m yönnettiin  läpi koulun 5,000 mk. luokkaa kohti ynnä 25 % kali. ajan
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lis., v:sta 1919 1/9 21:een 7,000 mk. ynnä-40 % kall. ajan lis. (V:neuvoston päät. 
22. 10. 19). M aanviljelyslyseo-linjaa varten m yönnettiin  v. 1918 yht. 15,000 mk. 
ynnä 25 %, 20. 12. 18 vielä lisäksi ylim ääräisten järjestelykustannusten korvaa
m iseksi syyslukukaudelta 1918 Smk. 1,750: —  sekä kevätlukuk. 1919 Smk.
1 ,7 5 0 :------h 437: 50. V:sta 1919 I ja II  luokkaa varten à 7,000, III  luokalle
4,500 mk. täydeltä  vuodelta ynnä 40 % kali. ajan lisäystä . (V:neuvoston päät. 
29. 10. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina a) yhteiskoulussa ja m aanviljelyslyseossa  
lukuv. 1914— 1918 182, 179, 177, 185; b) yhteiskoulussa lukuv. 1918— 1919 213; 
o) m aanviljelyslyseossa lukuv. 1918— 1919 36.

Kokkola.

Suomalainen yhteiskoulu. Tämä v. 1898 perustettu ja v. 1904 8-luokka-i- 
seksi yhteislyseoksi m uodostunut koulu oli kevääseen 1918 saakka yksity isten  
hallussa. N autti v:sta 1912 valtioapua 4,000 mk. keskikoulu- ja 3,000 mk. lukio- 
luokkaa kohti. V. 1918 kevätlukukaudelta m yönnettiin  läpi koulun 2,500 mk. 
luokkaa kohti eli yh t. 20,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lis.; ajalta 1/7—-1/9 18 
m yönsi Vm euvosto 2 7 .3 .1 9  erinäisten kustannusten korvaam iseksi koulun 
om istajille Smk. 8,333: 32.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina 205, 191, 181 ja 192.

Fortsättningsklasserna. Perustettu  v. 1899 ja toim inut 3-luokkaisena ruots. 
keskikoulun yliopistoon johtavana jatkona. Valtioapua oli v:sta 1913 2,000 mk. 
luokkaa kohti, vv. 1918 ja 1919 m enosääntöjen mukaan 5,000 mk. ynnä 25 % 
kali. ajan lis.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 26. 21, 30, 32 ja 36.

Pietarsaari.

Realläroverket i Jakobstad. Perustettu v. 1895 ja v.sta 1906 toim inut 8-luok
kaisena kunnallisena yhteislyseona. Valtioapua oli v:sta 1912 4,000 mk. kuta
kin keskikoulu- ja 3,000 mk. kutakin lukioluokkaa kohti sekä yhtä rinnakkais
luokkaa varten 2,500 mk. V. 1918 m yönnettiin  läpi koniini 5,000 mk. luokkaa 
kohti, rinnakkaisluokalle 3,500 mk. ynnä näihin summiin 25 % kali. ajan lis., 
v:sta 1919 l /9  21:een 7,000 mk. kutakin I-—V III luokkaa kohti ynnä 40 % 
kali. ajan lis. (V:neuvoston päät. 22. 10. 19).

Oppilasluku eri lukuvuosina oli: 163, 178, 196, 199 ja 209.

Haapamäki.

Suomalainen yhteiskoulu. Perustettu v. 1907 ja v:sta 1911 toim inut 5-luok
kaisena keskikoiiluna. Lukusuunn. K :hallitus vahvisti 20. 8. 19 ja ohjesäänn.
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18. 9. 19. Valtioapua oli v:sta 1914 edelleen 4,000 mk. luokkaa kohti vuodessa, 
v. 1918 5,000 m k. ynnä 25 % kali. ajan lisäystä  v:sta 1919 jatkuvasti 7,000 m k. 
ynnä 40 % kali. ajan lis. (V:neuvoston päät. 12. 11. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 101, 100, 88, 64 ja 72.

Jyväskylä.

Suomalaiset jatkoluokat. Täm ä v. 1911 perustettu  tyttökou lun  yliopistoon  
johtava jatko-opisto on edelleen toim inut 3-luokkaisena. N yk. lukus. K :hallitus 
vahvisti 2. 7. 19. Valtioapua oli v:sta 1914 3,000 m k. luokkaa kohti, v . 191S
5,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lis., v:sta 1919 jatkuvasti 7,000 mk. ynnä 40 % 
kali. ajan lis. (V:neuvoston päät. 27. 8. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 50, 49, 51, 39 ja 47.

Suomalainen yhteiskoulu. 5. 10. 14 Senaatti m yönsi »Jyväskylän suom alai
sen yhteiskoulun kannatusyhdistys» nim iselle yhdistykselle luvan perustaa kau
punkiin yliopistoon johtavan 8-luokkaisen yhteiskoulun. Oppilaitos avattiin  
1. 9. 15 yksiluokkaisena ja oli siinä kertom uskauden lopussa luokat II— V, 
koska I luokan sijalle silloin tu li valtion koe yhteiskoulun luokka ja to iselta  p u o
len koulun om istajat o livat luopuneet tarkoituksesta laajentaa koulu yliopistoon  
johtavaksi. K eskikoululle tarkoitetun lukusuunn. K:hallitus vahvisti 21. 9. 19 
(ohjesäänn. 22. 5. 19). Valtioapua m yönnettiin  6. 3. 17 sen vuoden syyslukuk au
desta alkaen 4,000 mk:n m ukaan luokkaa kohti vuodessa, v . 1918 5,000 m k. 
ynnä 25 %  kali. ajan lis., v:sta 1919 7,000 mk. kutakin vielä toim essa olevaa  
luokkaa kohti vuodelta ynnä 40 % kali. ajan lis. (V:neuvoston päät. 27. 8. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: ■— , 40, 88, 117 ja 155.

Saarijärvi.

Suomalainen yhteiskoulu. Perustettu v. 1908, v:sta 1911 viisiluokkainen. 
N yk. lukusuunn. K :hallitus vahvisti 26. 5. 19 (ohjesäänn. 6. 8. 19). Valtioapua  
oli v .sta  1910 4,000 mk. luokkaa kohti (lukuv. 1916— 1917 suoritettiin  lyh en tä
m än i ,  vaikka oppilasluku oli alentunut alle säädetyn määrän, Sen. päät. 6. 3. 17, 
mutca lakkautettiin  1917 syyslukukaud. yhdeltä luokalta). V. 1918 m yönnettiin  
yht. 17,500 mk. ynnä 25 %. V. 1919 m yönnettiin  Smk. 12,500 ynnä 25 % kali. 
ajan lisäystä.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 50, 56, 45, 61 ja 60.

Viitasaari.

Suomalainen yhteiskoulu. Perustettu v. 1905 ja v:sta 1909 toim inut 5-luok- 
kaisena keskikouluna. N yk. lukusuunn. vahvisti Senaatti 18. 9. 18. Valtioapua



oli v:sta 1913 4,000 mk. luokkaa kohti, v. 1918 5,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan  
lisäystä , v:sta 1919 sam oin, koska koulu ei tä y ttä n y t korotetun valtioa vun saan 
nin ehtoja.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 58, 59, 57, 54 ja 61.

Oulu.

Suom ala inen  jatko-opisto. Perustettu v. 1892 ja toim ii suom alaisen ty t tö 
koulun yliopistoon johtavana 3 -luokkaisena jatkona. Valtioapua oli v:sta 1911
3,000 m k. luokkaa kohti, v. 1918 5,000 mk. ynnä 25 % kali. ajan lisäystä , v:sta  
1919 sam oin ,koska koulu ei tä y ttä n y t korkeamman valtioavun ehtoja (lukuv. 
1918— 1919 lakkasi I luokka oppilasten puutteessa).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 25, 36, 39, 34 ja 19.

P riva ta  fortsättningsklasserna. Täm ä ruotsal. keskikoulun yliopistoon joh
tava  3-luokkainen jatko on perustettu v. 1907. Valtioapua koulu sai ensi ker
ran vasta syyslukukaudelta 1918, nim . 2,500 mk. luokkaa kohti ynnä 25 % kali. 
ajan lisäystä  (V:neuvoston päät. 20. 12. 18). V:sta 1919 m yönnettiin  5,000 m k. 
luokkaa kohti täyd eltä  vuodelta ynnä 25 %, m utta ehdolla e ttä  oppilasluvun  
aletessa alle 30:n valtioapu asteittain  lakkaa (V:neuvoston päät. 10. 12. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 26, 24, 29, 28 ja 30.

Suom ala inen  yhteiskoulu. Perustettu v. 1902, täydellinen 8-luokkainen  
yhteislyseo v:sta 1909. Nyk. lukusuunnitelm an K:hallitus vahvisti 12 . 12 . 18 . 
V altioapua oli v:sta 1913 4,000 mk. kutakin keskikoulu- ja (armoll. määr. muk. 
26. 2. 13) sam oin kutakin lukioluokkaa kohti. Sitä paitsi 2 rinnakk. luokkaa var
ten , niinkauan kuin n iitä  tarvittiin , à 3,500 mk. V. 1918 m yönnettiin  5,000 m k. 
luokkaa kohti ynnä 25 % kalliinajan lis., kevätlukuk. 1919 4,000 mk. toim innassa  
olevaa luokkaa kohti ynnä V I ja V II luokan rinnakk. linjoille à 2,000, ynnä n ä i
hin sum m iin 50 % kali. ajan lis. (V .neuvoston päät. 18. 9. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 297, 284, 274, 261 ja 265.

M aanviljelys- ja  teollisuusjaostoinen lyseo. Oppilaitoksen perustam isesta  
on m ainittu siv. 24. Valtioapua m yönnettiin  syyslukukauden alusta 1918 to is
ta iseksi 8,000 mk. toim innassa olevaa luokkaa kohti täyd eltä  vuodelta ynnä 25 % 
kali. ajan lis. 20 12 18 V:neuvosto vielä m yönsi 2,500 m k., kalliinajan lisäys  
siihen luettuna. V:sta 1919 m yönnettiin  14,000 markan mukaan kutakin linja- 
jakoista luokkaa kohti täydeltä  vuodelta ynnä 40 % kali. ajan lis. (V:neuvoston  
päät. 8. 10. 19).

Oppilasluku oli lukuv. 1918— 1919 .yhdellä luokalla 30.

Kajaani.

Porvari- ja  yhteiskoulu. Perustettu v. 1895, v:sta 1908 täydellinen 8-luok
kainen yhteislyseo. Valtioapua oli v:sta 1913 4,000 mk. kutakin keskikoulu-
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ja 3,000 mk. kutakin lukioluokkaa kohti, v . 1918 5,000 mk. luokkaa kohti läpi 
koulun ynnä 25 % kali. ajan lis., sekä I luokan rinnakk. osaston ylläpitäm iseksi 
Smk. 2,187: 50 (23. 1. 19), v. 1919 kevätlukukaudelta sam at määrät ynnä sam a  
kali. ajan lisäys. 1. 9. 19 koko koulu siirtyi valtion haltuun.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 168, 187, 205, 213 ja 245 (I luokalla rin
nakkaisosasto).

Raahe.

Raahen keskikoulun jatkoluokat. 2 9 .9 .1 5  Senaatti m yönsi v . t. rehtori 
G. A. W angelille y . m. luvan Raahen kaupunkiin perustaa »Raahen keskikoulun  
jatkoluokat» nim isen 3-luokkaisen jatko-opiston poikia ja ty ttö jä  varten, lukus. 
sam a kuin valtionlyseoiden reaalilinjalla. 26. 9. 16 vahvistettiin  kannatus
yhdistyksen säännöt. 10. 5. 18 oppilaitos oikeutettiin  päästäm ään oppilaita  
yliopistoon. 17. 7. 18 m yönsi Senaatti koululle 3,500 mk:n suuruisen tilapäisen  
valtioavun.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: — . 8, 16, 19 ja 19.

Kemi.

Suomalainen yhteiskoulu. Perustettu v. 1897 ja v:sta 1903 toim inut k u n 
nallisena 8-luokkaisena yhteislyseona. N yk. lukus. K:hallitus vah visti 20. 8. 19. 
Valtioapua oli v:sta 1913 4,000 mk. kutakin keskikoulu- ja 3,000 mk. kutakin  
lukioluokkaa kohti. V. 1918 m yönnettiin  läpi koulun 5,000 mk. luokkaa kohti 
ynnä 25 % kali. ajan lis., v:sta 1919 l / 9  21:een 7,000 mk. kutakin keskikoulu- 
luokkaa kohti ynnä 40 % kali. ajan lis., lukioluokille toistaiseksi à 5,000 mk. 
ynnä 25 % (V:neuvoston päät. 16. 10. 19). *

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 132, 129, 132, 125 ja 121.

Tornio.

K eskikoulun jatkoluokat. Perustettu  v. 1914 3-luokkaiseksi yliopistoon  
johtavaksi jatko-opistoksi. 4. 1. 17 m yönnettiin  silloisen ylim m än luokan op p i
laille oikeus suorittaa ylioppilastutkinto ja 10. 5. 18 oikeutettiin  oppilaitos sää 
detyssä  järjestyksessä päästäm ään oppilaita yliopistoon. Tilapäistä valtioapua  
sai opisto 17. 7. 18 3,500 mk.

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 8, 14, 19, 19 ja 12 (viimemain. vuonna  
puuttui I luokka).



Rovaniemi.

Suom alainen yhteiskoulu-. Perustettu  v. 1908 ja v:sta- 1911 5-luokkainen  
keskikoulu. N yk. lukus. K :hallitus vahvisti 27. 8. 19 (ohjes. 20. 8. 19). Valtio- 
apua oli 1/9 ]4:sta- edelleen 4,000 mk. luokkaa kohti vuodessa, v. 1918 5,000 mk. 
ynnä 25 % kalliinajan lis., v:sta 1919 jatkuvasti 7,000 mk. luokkaa kohti ynnä  
50 % kali. ajan lis. (V:neuvoston päät. 24. 9. 19).

Oppilasluku oli eri lukuvuosina: 75, 69, 70, 76 ja 96.
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IV. Venäjällä olevat Suomalaiset ja  
Suomessa toimivat vieraskieliset koulut.

M arian seurakunnan suomalainen yhteiskoulu, Pietarissa. Oppilaitoksella 
oli v:een 1918 asti 26,000 markan suuruinen vuotuinen valtioapu. Lukuvuodelta
1917— 1918 m yönnettiin  tähänkin 25 % suuruinen kali. ajan lisäys, ja 11. 10. 18 
valtuutettiin  K:hallitus suorittam aan valtioavu t edelläm ainitulta lukuvuodelta.
1918-vuoden nenosääntöön otettiin  valtioapu 48,000 markan suuruisena.

S :t K atarina svenska församlings kyrkoskola, Pietarissa. Tämän oppilaitok
sen kannattam iseksi m yönnetystä 26,000 markan suuruisesta vuosiavustuksesta  
koulun yläasteelle tarkoitettu 7,000 markan avustus m yönnettiin  suoritettavaksi 
K:hallituksen kautta vielä 1918-vuoden jälkipuoliskolta (Kirkoll. ja opet. toim . 
kunnan kirje 21. 12. 18). 3. 5. 19 suostui V:neuvosto siihen e ttä  vaikka koulu  
sinä vuonna ei enää ollut toim innassa, Smk. 11, 943:60 saatiin suorittaa niille 
koulun palvelukseen kiinnitetyille opettajille, jotka eivät olleet ruvenneet to i
seen virkaan.

Venäläinen Aleksanterin kim naasi Helsingissä. Johtaja B elev itsh ’in, Suo
men venäläisten oppilaitosten neuvoa-antavan kom itean puolesta tekem än an o
m uksen johdosta Senaatti 6, 9. 18 m yönsi oppilaitokselle luvan jatkaa to im in 
taansa K ouluhallituksen valvonnan alla ja tarkoin noudattaen 2. 9. 18 annetun  
asetuksen m ääräyksiä vieraskielisistä oppilaitoksista. K oulu on, H elsingin venä
läisen naiskim naasin lakkaam isen johdosta, m uodostunut 7-luokkaiseksi yh te is
kouluksi.

Saksalainen alkeiskoulu Helsingissä. 13. 9. 18 Senaatti, suostuen pääkonsuli 
Goldbeck-Löwen, Saksalaisen h yväntekeväisyysyhdistyksen  puolesta tekem ään  
anom ukseen, m yönsi Saksalaiselle alkeiskoululle luvan aloittaa toim intansa 16. 9. 
1918 kahdella alimmalla luokalla sekä oikeuden ottaa oppilaiksi sellaisiakin  
Suomen kansalaisten lapsia, joiden äidinkieli ei ole saksa, kum m inkin ehdolla 
e ttä  koulu alistetaan K :hallituksen valvonnan ja tarkastuksen alaiseksi ja e ttä  
sille hankitaan K :hallituksen vahvistam a lukusuunnitelm a, sekä e ttä  m uutoin
kin noudatetaan 2. 9. 18 annetun vieraskielisiä oppilaitoksia koskevan asetuksen  
säännöksiä.

Venäläinen yhteiskoulu Viipurissa. Viipurin kreikkalaiskatolisen seurakun
nan puolesta teh tyyn  anom ukseen suostuen Senaatti 26. 9. 18 m yönsi tälle seura
kunnalle luvan Viipurissa ylläpitää venäläistä yhteiskoulua, joka aloittaen to i
m intansa syyslukukaudella 1918 neliluokkaisena vuosi vuodelta laajennettaisiin
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yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi, ynnä lakkaavien reaalikoulun ja naiskim- 
naasin yläluokkien oppilaita varten toistaiseksi kolm iluokkaista koulua, josta 
sitten  vuosi vuodelta yksi luokka lakkautettaisiin. K oulujen valtioapua sekä 
en tisten  venäläisten koulujen takavarikoitujen talojen ja om aisuuden lu ovu tta 
m ista koskevan osan anom usta Senaatti sillä kertaa jä tti ratkaisem atta.

•5. 12. 18 V altioneuvosto päätti, e ttä  ent. venäl. naiskim naasin talo ja 
to n tti N:o 145 ent. Linnoituksessa toistaiseksi oli annettava ylem p. m ainittu
jen koulujen ja sam an seurakunnan ylläpitäm än kansakoulun käytettäväksi sekä 
m ääräsi rehtori L. Pohjalan ja lehtori O. Nordensvanin valtion puolesta luo
vuttam aan niille ent. venäläisten koulujen irtaim istosta tarpeelliseksi havaitun  
kaluston ynnä opetusvälineet ja kirjastot kokonaisuudessaan.

Terijoella  olevan venäläisen oppikoulun laillinen asem a järjestyi vasta  
kertom uskauden p äätyttyä . Tämän, sam oinkuin edelläm ainittujenkin vieras
kielisten koulujen oppilas- ja opettajaluku ei esiinny johdannossa siv . 2 o le 
vassa tilastossa. K otikoulun tapaista opetusta ovat Perkjärvellä y. m. asema- 
kylissä Viipurin— Rajajoen radan varrella asuvat venäläiset pakolaiset m yöskin  
järjestäneet lapsillensa. Vaikka täm m öinen opetustoim inta ei ole 2. 9. 18 anne
tun  lain säännösten alainen, on K:hallitus kuitenkin sittem m in, syyslukukau
della 1920,* tarkastusm atkalle Viipuriin ja Terijoelle lähetetyn  jäsenensä kautta 
ottam it selvää näistäkin opetusoloista eikä havainnut niiden antavan syytä  m i
hinkään enem pään toim enpiteeseen. .


