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Mamainen kertomus maan julkisten aisti- 
vialtiskoutujen toiminnasta syyskuun 1 päivästä 
1892 syyskuun 1 päivään 1895, antanut JCoulu- 
laitoksen ylihallitus.

I. Yleiskatsaus.

Tavallisten jjioksevain asiain hoitamisen ohella on Ylihallituksen toim in
taa julkisiin aistivialliskouluihin nähden vaadittu siihen maan kuuromykkä- 
ja  sokeakoulujen järjestelyyn, jonka Teidän Keisarillinen Majesteettinne on säätä
nyt armollisella julistuksella Kesäkuun 30 päivältä 1892. Täm än julistuksen m u
kaisesti on armollisessa julistuksessa Toukokuun 15 päivältä 1862 Kuopioon 
perustettavaksi m äärätty kuurom ykkäin oppilaitos, jossa opetusta viime ai
koina oli annettu puhemetoodin m ukaan, muutettava kouluksi 85 à 90 oppi
lasta varten jaettuina kahdeksalle luokalle, jokainen yhden vuoden oppijak
solla, siten että lapsia ensimmäisenä vuotena ja  ensimmäisellä luokalla, joka 
on vain valmistelu-, koetus ja  näyteluokka, harjoitetaan puheessa, jonka jä l
keen ne lapset, joista on havaittu etteivät he voi oppia puhum aan tai ettei 
heitä menestyksellä käy puhemetoodin m ukaan opettaminen, siirretään erityi
seen kouluun, jossa opetusta annetaan kirjoitusmetoodin mukaan.

Muihin aistivialliskouluihin nähden on edellämainitussa armollisessa ju 
listuksessa säädetty :

että Turun kaupunkiin perustetaan yhtäläinen suomenkielinen puhekoulu 
kuuromykkiä lapsia varten, joka järjestetään sillä tavoin kuin Kuopion kou
lusta säädetään;

että armollisen kirjeen m ukaan Helmikuun 3 p:ltä 1863 Porvoon kau
punkiin perustettu kuurom ykkäin oppilaitos on muodostettava kouluksi kuuro
mykkiä lapsia varten, jossa opetus tapahtuu puhemetoodin m ukaan ruotsin
kielellä ja johon m ahtuu 45 à 50 oppilasta, jaettuina neljälle ylenevälle luo-
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kalle, jokainen kahden vuoden oppijaksolla ; oppilaita otetaan joka toinen 
vuosi siten, että lapsia ensimmäisenä vuotena harjoitetaaa puheessa, jonka 
jälkeen ne lapset, joista on havaittu etteivät he voi oppia puhum aan tai ettei 
heitä menestyksellä käy puhemetoodin m ukaan opettaminen siirretään erityi
seen kouluun, jossa opetusta annetaan kirjoitusmetoodin m ukaan;

että Mikkelin kaupunkiin on perustettava koulu kuuromykkiä lapsia 
varten, jossa opetusta annetaan kirjoitusmetoodin m ukaan suomenkielellä ja 
jossa on seitsemän luokkaa ja  seitsemän vuoden oppijakso, siten että kou
luun otetaan ainoastaan semmoisia lapsia, jotka suomalaisen puhekoulun en
simmäisestä luokasta siihen siirretään ;

että ohjesäännön m ukaan Joulukuun 16 p:ltä 1858 Turun kaupunkiin 
perustettu kaksikielinen oppilaitos sekä kuurom ykkiä lapsia että yli-ikäisiä 
varten on luokka luokalta lakkautettava, jonka jälkeen ja  sittenkuin on la
kattu yli-ikäisiä oppilaita sinne ottamasta erityinen koulu yli-ikäisiä kuuro
mykkiä varten suomalaisista kodeista on perustettava Jyväskylän kaupunkiin 
ja  järjestettävä niin, että opetusta annetaan kirjoitus- ja  viittausmetoodin m u
kaan sekä että oppijakso on kolmivuotinen; •

että armollisten kirjeitten m ukaan Tam m ikuun 17 p:ltä 1863 ja  Syyskuun 
13 p:ltä 1865 Pietarsaaren pitäjään perustettu ja  Joulukuun 17 p:nä 1886 an
netun m ääräyksen m ukaan Pietarsaaren kaupunkiin siirretty kuuromykkä- 
koulu on järjestettävä opetusta varten kirjoitusmetoodin m ukaan ruotsinkie
lellä ja  seitsenvuotisella oppijaksolla, siten että kouluun otetaan semmoisia 
lapsia, jotka ruotsalaisesta puhekoulusta siihen siirretään. Tähän kouluun on 
myöskin järjestettävä kolmivuotinen oppijakso yli-ikäisille kuuromykille ruot
salaisista kodeista;

että armollisen kirjeen m ukaan Kesäkuun 15 p:ltä 1865 ja  ohjesäännöllä 
Heinäkuun 16 p:ltä 1875 Helsinkiin perustettu väliaikainen sokeain-opisto on 
m uodostettava täydelliseksi sokeakouluksi sisäoppilaitos-järjestelmän m ukaan 
45 à 50 oppilasta varten, jossa koulussa on valmistava osasto kaksivuotisella 
oppijaksolla sekä yksi kouluosasto ja  yksi työosasto, kum pikin nelivuotisella 
oppijaksolla. Tähän kouluun otetaan sekä suomea että ruotsia puhuvia op
pilaita, ja  ovat sekä sisäoppilaslaitos että työnopetus näille yhteiset, jota vas
toin valmistavassa ja  kouluopetuksessa noudatetaan oppilasten puhekieltä ;

että armollisen julistuksen ja  ohjesäännön m ukaan M arraskuun 17 p:ltä 
1870 Kuopioon perustettu sokeainopisto suomea puhuvia lapsia varten on, 
pysyttämällä suomi opetuskielenä, muodostettava sillä tavoin kuin ylem
pänä Helsingin sokeainopistosta säädetään.
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Oppilasten ottamisesta siten järjestettyihin kouluihin säätää yllä mainittu 
julistus : että niihin kuuromykkäkouluihin, jotka ovat järjestetyt puhemetoo- 
din käyttämistä varten, otetaan kahdeksan vuotta täyttäneitä, m utta yleensä 
ei yli kymmenen vuoden olevia lapsia sekä vain poikkeustilassa kahdenteen- 
toista ikävuoteen asti. Kouluihin yli-ikäisiä kuuromykkiä varten otetaan 
neljätoista vuotta täyttäneitä oppilaita. Sokeakouluihin lapsia varten otetaan 
valmistavaan osastoon kahdeksan vuotta täyttäneitä, m utta ei yli yhdentoista 
vuoden olevia lapsia sekä kouluosastoon kymmenen vuoden, m utta ei yli 
neljäntoista vuoden ikäisiä lapsia.

Sisäiseen järjestelyyn nähden säädetään, että kuuromykkäkouluihin, 
joissa opetus on järjestetty puhemetoodin m ukaan ja  kirjoituskouluihin lapsia 
varten, on yhdistettävä asumalaitos, joihin otetaan oppilaita kahdeksanluok
kaisessa puhekoulussa enintään 30, neliluokkaisessa puhekoulussa ja  seitsen- 
luokkaisessa kirjoituskoulussa enintään 15, sekä Pietarsaaren kirjoituskoulussa 
niin m onta kuin tila sallii, ja  joissa he saavat asunnon, ravinnon ja  hoidon, 
niin kauvän kuin koulujen johtajat ja  opettajakunnat tarpeelliseksi katsovat. 
Muut oppilaat majoitetaan johtajan toimesta hyviksi tunnettuihin, yksinkertai
siin ja  siveellisiin koteihin.

Oppilasmaksuista säädetään, että opetus kaikissa kuuromykkä- ja  sokea- 
kouluissa on maksuton, mutta että asunnosta, ravinnosta ja  hoidosta, olkoonpa 
oppilas asumalaitokseen otettu tai koulun toimesta yksityiseen kotiin majoi
tettu, suoritetaan kultakin oppilaalta vuosimaksu, joka kuuromykkäkoulussa 
on 200 m arkkaa ja  sokeakoulussa 250 m arkkaa sekä, jos oppilas ei ole ta r
peellisella vaatteuksella varustettu, sen lisäksi 50 markkaa, kuitenkin niin 
että aistivialliskoulujen tarkastaja opettajakunnan esityksestä saattaa harkinnan 
m ukaan myöntää kohtuullisen alennuksen tai vapautuksenkin näistä maksuista.

Kelpoisuusvaatimukseksi kuuromykkä- tai sokeakoulun johtajan virkaan 
säätää armollinen julistus yliopistossa suoritetun filosofiankandidaatin tai 
jumaluusopillisen erotutkinnon ja  kasvatusopin tutkinnon tai julkaistuilla teok
silla osotettuja tieteellisiä ja  kasvatusopillisia tietoja sekä johtajattaren virkaan 
ne kelpoisuusehdot, jotka ovat säädetyt X:nessä kohdassa armollisessa asetuk
sessa M arraskuun 27 p:ltä 1885 m uutam ista muutoksista naissivistystä var
ten olevien oppilaitosten järjestämisessä kelpoisuusehdoiksi tyttökoulun 
johtajattaren virkaan; kuitenkin saattaa poikkeustilassa erinomaisella menes
tyksellä harjoitettu opettajatoimi oikeuttaa johtaja- ja  johtajatarviran saa
miseen. Kokemuksen ja  tarpeellisten ammattitietojen saavuttamiseksi tu 
lee puheenaoleviin virkoihin pyrkijän kahden vuoden aikana kuuromykkä- 
koulussa ja  yhden vuoden aikana sokeakoulussa perehtyä opetukseen ja  kas
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vatukseen sellaisessa koulussa sekä kuunteluajan loputtua aistivialliskoulujen 
tarkastajan ja  sen koulun johtajan tai johtajattaren edessä, jonka Ylihallitus 
sitä varten määrää, suorittaa tieteisopillinen tutkinto osottaakseen tietonsa 
ammattiin kuuluvissa aineissa sekä tutkijakunnan läsnäollessa, johon kuulu
vat aistivialliskoulujen tarkastaja sekä koulun johtaja tai johtajatar ja  kaksi 
Ylihallituksen siihen m äärääm ää jäsentä koulun opettajakunnasta, suorittaa 
käytännöllinen opettajakoe. — Johtajan ja  johtajattaren, nimittää Keisarilli
sen Senaatin Talousosasto, sittenkuin Ylihallitus on tehnyt ehdotuksen.

Kelpoisuudeksi vakinaiseen opettajan tai opettajattaren virkaan kuuro
mykkä- tai sokeakoulussa sekä asumalaitoksen johtajattaren virkaan sääde
tään pätevyys ylemmän kansakoulun opettajan tai opettajattaren virkaan, jonka 
lisäksi vaaditaan riittävä ammattitaito, kokemus ja  taitavuus, jotka osotetaan sillä 
tavalla kuin johtajasta ja  johtajattaresta säädetään. Opettajan ja  opettajatta
ren sekä asumalaitoksen johtajattaren nimittää Ylihallitus niinkuin kansa- 
kouluopettaja- ja  opettajatarseminaarien opettajavirkojen täyttämisestä säädetään.

Lopuksi on armollisessa julistuksessa vahvistettu menosäännöt y. m. 
eri oppilaitoksille.

Siten säädetyn uudestaan järjestelyn toimeen panemisesta on Keisarilli
nen Senaatti kirjeessä Ylihallitukselle Kesäkuun 30 p:ltä 1892 m äärännyt : 
että käsketty Kuopion ja Porvoon kuuromykkäkoulujen muodostelu ja laa
jennus oli alkava lähinnä seuraavan lukuvuoden alussa eli syksyllä 1892, että 
Turun uusi kuurom ykkäkoulu perustetaan vähitellen samasta ajasta alkaen, 
siten että ensimmäinen luokka silloin ryhtyy toimeen ja koulu sen jälkeen 
vuosittain laajennetaan yhdellä luokalla, kunnes se on täydellisesti järjestetty, 
että Mikkelin kuurom ykkäkoulu vähitellen perustetaan alkaen syyslukukau
den alusta 1893 siinä järjestyksessä kuin Turun koulusta on säädetty, että 
nykyinen Turun kuurom ykkäkoulu lakkautetaan, siten että syyslukukaudesta 
1892 alkaen uusia oppilaita lasten osastolle ei enää oteta, jota vastoin sitä 
ennen otetut oppilaat saavat päättää alkam ansa seitsenvuotisen kurssin, niin 
että oppilaitos lakkautuu kevätlukukauden lopussa 1898, että samaan aikaan 
myöskin viime m ainittuun oppilaitokseen yhdistetty kolmivuotinen kurssi yli- 
ikäisiä kuurom ykkiä varten on lakkaava, jonka tähden uusia oppilaita siihen 
otetaan viimeisen kerran syksyllä 1895, että yli-ikäisten kuuromykkäin koulu 
Jyväskylässä perustetaan alkaen syksystä 1896 sekä että Helsingin sokeaoppi- 
laitoksen järjestely ja  laajennus alkaa rajoitetussa määrässä, kunnes sopiva 
huoneisto ehditään rakentaa tulevalle täydelliselle koululle.

Koululaitoksen kehittymisen kautta vuosi vuodelta lisääntynyt työ Yli
hallituksessa, jonka kautta sekä Ylihallituksen työvoimien lisääminen että li
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sättyjen ammattitietojen tuottam inen siihen on käynyt tarpeelliseksi, on anta
nut Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne aiheen armollisella julistuksella Ke
säkuun 30 päivältä 1892 säätää, että aistivialliskoulujen tarkastaja on asetet
tava Ylihallitukseen. Aistivialliskoulujen tarkastajan tulee esitettäväksi val
m istaa kaikki Ylihallituksessa esiintyvät aistivialliskoulua koskevat kysymyk
set sekä niitä Ylihallituksessa käsiteltäessä ensiksi lausua mielipiteensä, val
voa sekä julkisten että yksityisten aistivialliskoulujen toimintaa ja  siinä tar
koituksessa Ylihallituksen suostumuksella tai sen määräyksestä tuon tuosta
kin tarkastaa niitä, joka keila Ylihallitukselle antaa kertomus toimitetusta 
tarkastuksesta sekä ehdottaa sellaisia parannustoim ia, joita tehtyjen havainto
jen johdosta saatetaan katsoa tarpeellisiksi, jäljestää ja  johtaa tieteisopillisia 
ja  käytännöllisiä kokeita aistivialliskouluissa, yksissä neuvoin yksityisen aisti- 
vialliskoulun johtajan tai johtajattaren kanssa m äärätä se aika, josta läh
tien oppilas ei enää saa valtioavulla jäädä laitokseen, jäljestää ja  valmistella ne 
ilmoitukset maan kaikista kuuromykistä, sokeista ja  tylsämielisistä, jotka kuna
kin vuonna erityisten määräysten m ukaan ovat hallitukselle lähetettävät sekä nii
den perustuksella vuosittain julkaista täydellinen ja  tarkka tilasto sellaisista kova 
osaisista tarkan selvityksen kanssa heidän elin-oloistaan, valvoa että maan 
kuuromykät, sokeat ja  tylsämieliset saavat laissa säädettyä tai muuten tarpeellista 
opetusta, kasvatusta ja  hoitoa, sekä tehdä se tilastollinen katsaus aistiviallis
koulujen toimintaan ja  kertomus siitä, joka kultakin vuodelta on Teidän Kei
sarilliselle Majesteetillenne annettava. V. t. aistivialliskoulujen tarkastajaksi 
m ääräsi Keisarillinen Senaatti Heinäkuun 14 päivänä 1892 Porvoon kuuro- 
m ykkäkoulun v. t. johtajan, filosofian maisteri Valter Forsiuksen, joka myös
kin Elokuun 18 päivänä samana vuonna nimitettiin ja  valtuutettiin olemaan 
aistivialliskoulujen tarkastajana Ylihallituksessa.

Sopivien opettajien ja  opettajattarien kehittämiseksi maan kuuromykkä- 
ja  sokeakouluihin on Teidän Keisarillinen Majesteettinne armollisessa kiijeessä 
Kesäkuun 30 päivältä 1892 sallinut, että vuotuinen 6000 m arkan raham äärä 
saadaan aluksi viiden vuoden aikana yleisistä varoista käyttää hakemuksesta 
ja  Ylihallituksen annettua lausuntonsa Keisarillisen Senaatin annettavaksi sti
pendeinä sopiville henkilöille, jotka haluavat kuurom ykkäin ja  sokeain ope
tus- ja  kasvatuslaitoksissa koti- tai ulkomaalla hankkia tietoja ja  kokemusta 
sellaisesta opetuksesta ja  kasvatuksesta. Puheena olevat m äärärahat on Yli
hallitus säädetyssä järjestyksessä julistanut haettaviksi ja  on Keisarillinen Se
naatti jakanut ne seuraaville henkilöille, nim ittäin vuodelta 1892, Kirkollistoi
m ituskunnan kirjeen m ukaan Syyskuun 7 päivältä, yksityisopettajatar Linda 
Emilia Aschanille Sfaif. 800, yksityisopettajatar Ingeborg Emilia Lyytikäiselle



5%? 800, vksityisopettajatar Aina Lovisa Petanderille Sknf 800, yksityisopetta- 
jatar Johanna Matilda Hermansonille %nfi 800, yksityisopettajatar Elli Fanny 
Cecilia Kepplerukselle 500, yksityisopettajatar Aina Wialénille Shnf. 500. 
Sitä ennen oli Keisarillinen Senaatti, Kirkollistoimituskunnan kirjeitten m u
kaan Maaliskuun 23 p:ltä 1892ja  Huhtikuun 6 p:ltä 1892 m yöntänyt v. t. opettajatar 
Naema Helena Hermansonille 1,000 m arkan suuruisen m äärärahan ja  yksityis
opettajatar Nanny Amalia W esterstråhlelle 800 m arkan suuruisen m äärära
han, Kirkollistoimituskunnan kirjeen mukaisesti Kesäkuun 30 p : Itä 1892 otetta
viksi vuodelle 1892 myönnetystä stipendimäärästä, 6000 5%?, joka sitten on loppuun 
käytetty ; vuodelta 1893, K irkollistoimituskunnan kirjeen m ukaan M aaliskuun 27 
p:ltä, v. t. johtaja Kosti Lyytikäiselle 5%: 1,500, v. t. opettaja Aaro Iivari Juhana 
Savolaiselle 3m f 1,500, opettajatar Lovisa Clementina Sahlbergille &mf. 450, käsi
työnopettaja Paavo Lyytikäiselle ff/mf 400, opettajatarkokelas Lydia Adèle Nor- 
ringille 5%: 500, opettajatarkokelas Maria Nyströmille 5%: 500, opettajatarkokelas 
Sofia Alexandra Boströmille Shtfi 500, sekä, Kirkollistoimituskunnan kirjeen 
m ukaan Kesäkuun 7 p:Hä, jäljellä olevat 650 filosofian kandidaatti Karl 
Ossian W ichm annille; vuonna 1894, Kirkollistoimituskunnan kirjeen m ukaan 
Toukokuun 24 p:ltä, filosofian kandidaatti Karl Emil Kahvalle 5%? 800, kä
sityönopettaja Antti Lemminkäiselle Sfrnf 800, käsityöläiselle W äinö Illmanille 
ffinf- 500, opettajatar Naerni Helsingiukselle Sfotf. 900, kansakouluopettaja Kons
tantin Reposelle SSmf. 800, v. t. opettaja Petter Stadelle Sktf 700, opettajatar- 
kokelas Maria Vilhehnina Anderssonille &mf. 500, opettajatarkokelas Augusta 
Emilia von Schalienille Bmf 500, opettajatarkokelas Alina Kansaselle ffinf 500; 
vuonna 1895, Kirkollistoimikunnan kirjeen m ukaan Huhtikuun 24 p:ltä, joh
taja Ernesti Juho Konstantin Luomalle (ffof 800, v. t. opettajalle, filosofian kandi
daatti Karl Ossian W ichmannille tönf. 800, kansakouluopettaja, filosofian mais
teri Henrik Ståhlille tön f 800, kansakouluopettaja Juhan Kustaa Grönroosille 
t f k f  600, veistonopettaja Oiva Villehad Coranderille $ m f 600, opettaja Albert 
Aleksander Pekurille Sfmf 400, käsityönopettaja Pekka Mykkäselle Sfinf 400, 
opettajatarkokekas Ida Lovisa Dahlströmille ifimf 400, opettajatarkokelas Maria 
Emilia Sereniukselle 400, opettajatarkokelas Hanna Hahlille $ n f  400, 
opettajatarkokelas Ellen Ester Sofia Knàpelle 400.

Mitä tulee aistivialliskouluille tarvittaviin huoneistoihin on Keisarillinen 
Senaatti nähnyt tarkoituksenmukaiseksi että ne aistivialliskoulut, joihin asu- 
malaitos on yhdistetty, saavat omat rakennukset ja  sentähden Kirkollistoimi
tuskunnan kirjeellä Kesäkuun 30 p.ltä 1892 käskenyt Ylihallituksen Keisa
rilliselle Senaatille lähettää täydellisen suunnitelm an Helsingin ja  Kuopion 
sokeakouluille sekä Turun ja  Mikkelin kuuromykkäkouluille tarpeellisia huo-
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neistoja varten. Kun kuitenkin Porvoon ja Kuopion kuuromykkäkouluille 
tätä ennen luovutetut valtion om istam at kiinteimistöt on huom attu tarkoituk
seensa riittämättömiksi, on Ylihallitus valm istanut ja  Keisarilliselle Senaatille 
jättänyt täydelliset suunnitelm at Jkaikille yllä mainituille kouluille tarvittavia 
huoneistoja varten.

Tieteisopilliset kokeet aistivijalliskoulun vakinaisen opettajan kelpoisuutta 
varten ovat sinä aikana, jonkaj kertomus käsittää, suorittaneet neidet Aina 
Petander, Ingeborg Lyytikäinen, L. Federley ja  N. W esterstråhle (kelpoisuu
den saavuttamiseksi sokeakoulun opettajattaren virkaan); neiti T. Holmström, 
kansakouluopettaja O. Koponen, neidet L. Asehan ja  S. Boström sekä filos. 
kand. O. W ichm ann (kelpoisuuden saavuttamiseksi kuuromykkäkoulun opet
tajan virkaan).

Käytännölliset kokeet kelpoisuuden saavuttamiseksi vakinaiseen opet- 
tajavirkaan ovat saman ajan kuluessa suorittaneet neidet Aina Petander, In 
geborg Lyytikäinen, L. Federley ja  N. W esterstråhle (sokeakoulun opettajat
taren virkoja varten); neiti T. Holmström, hra O. Koponen, neidet L. Asehan 
ja S. Boström sekä filos. kand. O. W ichm ann (kuuromykkäkoulun opettajan 
virkoja varten).

Kun Porvoon ja  Pietarsaaren kuuromykkäkoulujen, joihin tätä ennen 
oli otettu myöskin suomenkieltä puhuvia yli-ikäisiä kuuromykkiä, uudestaan 
muodostaminen sai aikaan, että Turun kuuromykkäoppilaitoksessa suomen
kielisiä yli-ikäisiä kuurom ykkiä varten olevalle merkkiosastolle pyrkivien luku 
karttui niin suuresti, että melkoinen osa heitä tilan puutteessa täytyi jättää 
ottamatta, esitti Ylihallitus alamaisessa kirjoituksessa M arraskuun 21 p:ltä 1893 
Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne, että hyväksyttäisiin Hauhon kappa
laisen Ernesti Juho Konstantin Luoman ja  hänen vaimonsa Helena Luoman 
tarjous laajentaa heidän Hauhon pitäjässä ylläpitämänsä kuuromykkälaitos 
»Hefata» niin että se, jossa tätä  ennen oli käynyt 16 oppilasta, voisi ottaa vastaan 
aina 30, etupäässä naisoppilasta ja  että laitoksen nauttim a valtioapu Luoman puo- 
lisoitten asettam an ehdon mukaisesti saataisiin korottaa 4,000:sta 6,500 m ark
kaan maksettavaksi aluksi kahtena vuonna, lukien Heinäkuun 1 p:stä 1894. 
Täm än johdosta on Keisarillinen Senaatti, joka oli pitänyt onnellisimpana ja  
tarkoituksenmukaisimpina, että Jyväskylän kuuromykkäkoulu, jonka Teidän 
Keisarillisen Majesteettinne Kesäkuun 30 p:nä 1892 antam an armollisen julis
tuksen määräysten mukaisesti olisi pitänyt lyhtyä vaikuttam aan Syyskuun 1 
1 p:stä 1896, voitaisiin perustaa jo lukuvuoden alkuun 1894, Teidän Keisa- 
sarilliselta Majesteetiltanne hankkinut armollisen luvan m ainitun koulun pe
rustamiseen enintään kahdella rinnakkaisluokalla lukuvuoden alkuun syksyllä
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1894. Samalla määräsi Teidän Keisarillinen Majesteettinne armollisella kir
jeellä Toukokuun 4 p:ltä 1894, että kappalainen 'Luom a ja  hänen vaimonsa 
Helena Luoma ilman edelläkäypää viran avonaiseksi julistam ista heti saatiin 
nim ittää m ainitusta ajasta alkaen olemaan kappalainen Luoma koulun johta
jana ja  rouva Luoma opettajattarena.

Ylihallituksen esityksestä on Kirkollistoimituskunta kirjeessä Jouluk. 29 
p:ltä 1894 sallinut, että se raham äärä 617: 53, joka oli jäänyt käyttämättä 
armollisella kirjeellä Helmikuun 20 p:ltä 1890 sokeain kirjain painattamiseen 
myönnetystä m äärärahasta, saatiin käyttää suomenkielisten virsikirjain ostoon. 
Toukokuun 21 p:nä 1895 Keisarillinen Senaatti on m yöntänyt Kuopion kuuro- 
m ykkäkoulun johtajalle Kust. Killiselle^200 9 k f  painatusapuna hänen valmis
tam aansa teosta »Äidinkielen oppikirja kuuromykille» varten ehdolla että kir
jan  m yyntihintaa ei m äärätä suuremmaksi kuin 1 m arkka kappaleelta.

Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiain-toimituskunta on kirjeessä Helmi
kuun 19 p:ltä 1895 vahvistanut kaavat niitä tilastollisia ilmoituksia varten, 
jotka asianomaisten aistivialliskoulujen johtajain ja johtajatarten tulee joka vuosi 
lähettää Ylihallitukselle sen maassa olevien kuuromykkä- ja  sokeakouluja kos
kevan tilastollisen yleiskatsauksen ja  kertomuksen pohjaksi, joka Ylihallituk
sen on vuosittain Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne annettava.

II. Erityiset koulut.

Porvoon kuuromykkäkoulu.

Vuodesta 1846 kaupungissa olevan kaksikielisen kirjoituskoulun m uo
dostaminen puhekouluksi ruotsinkielisiä lapsia varten on jatkunut siten, että 
lukuvuoden 1895—96 alkaessa kiijoitusmerkkiosaston luokista ainoastaan kaksi, 
toinen suomalainen ja toinen ruotsalainen ovat jäljellä. Syyskuun 1 p:nä 
1892 avattiin ensimmäinen puheluokka, syyskuun 1 p:nä 1894 toinen puhe- 
luokka.

Oppilasluku on kolmivuotiskautena ollut 45, 33 ja 39.
Opettajakunta. Laitoksen johto on Ylihallituksen m ääräysten m ukaan 

Elokuun 27 p:ltä 1892, Elokuun 9:ltä ja Lokakuun 10 p:ltä 1893 ollut uskottuna 
aistivialliskoulujen tarkastaja, filosofian maisteri Valter Forsiukselle (lukuvuo
den 1892—93 loppuun) sekä opettajakandidaatti I. Savolaiselle. Vakinaisena 
opettajattarena ja  asumalaitoksen johtajattarena ovat kolmivuotiskauden ku
luessa saaneet viran neiti Emma Lundell (koetteeksi m äärätty Jouluk. 19 p. 
1893) ja  neiti A. E. Stenström (koetteeksi m äärätty Syysk. 5 p. 1894).
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Kun Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiaintoimituskunnasta tänne tulleen 
kirjeen m ukaan M arraskuun 21 piitä 1894, on sallinut asumalaitoksen johta
jattaren, rouva A. E. Savolaisen, (syntyään Stenström) ja  opettajatar E. Lun
dellin vaihtaa virkoja, on Ylihallitus Helmikuun 19 p:nä 1895 m äärännyt 
rouva Savolaisen ja  neiti Lundellin kahtena koetusvuotena, lukien Joulukuun 
19 pistä 1895, hoitamaan edellisen opettajattaren virkaa ja  jälem m än asuma- 
laitoksen johtajattaren virkaa koulussa. Lopussa lukuvuotta 1892—93 erosi 
apulaisopettaja I. Eneberg Teidän Keisarillisen Majesteettinne Lokakuun 5 
pinä 1893 antam an kirjeen mukaisesti ryhtyäkseen virkaan Pietarsaaren kuuro- 
mykkäkoulussa. Samaan aikaan luopui apulaisopettajatar E. Carlstedt toi
mestaan ja  on Teidän Keisarillinen Majesteettinne Toukokuun 24 pinä 1894 
armossa myöntänyt hänelle vuotuisen 400 m arkan eläkkeen ylimääräisellä 
eläkesäännöllä maksettavaksi Syyskuun 1 pistä 1893 alkaen, kunnes m ahdolli
sesti ilmaantuisi tilaisuus antaa hänelle sopiva toimi aistivialliskoulussa.

Lukuvuosina 1892—93 ja  1893—94 ovat puheosaston sekä asumalaitos 
että koulu olleet sijoitettuina valtion omistamaan taloon Nikolain- ja  Rauhan
katujen kulmassa. Kirjoituskoululle on samaksi ajaksi vuokrattu päärakennus 
rovasti C. P. Mobergin talosta n:o 6 kaupungin uuden asemakaavan toisessa 
korttelissa. Vuokrasummana oli ensimmäisenä vuotena ffinfi 800, ja  jälem- 
13 ällä 1000 ffinf. Lukuvuonna 1894—95 on puhekoulun käytettävänä ollut sekä 
valtion omistama talo että Mobergin talossa oleva huoneusto 1,000 m arkan 
vuokrasum m asta ; kirjoitusosasto taas on ollut postiljooni Karellin talosta 450 
m arkalla vuokratussa huoneistossa.

Vuotuinen menosääntö on kolmivuotiskautena ollut 17,750, 16,890 ja 
23,550 markkaa.

Kaluston ostamiseen on kolmivuotiskautena Kirkollistoimituskunnan kir
jeillä Elok. 24 piitä 1892, Jouluk. 30 piitä 1893, Huhtikuun 12 piitä 1894 ja  
Toukokuun 1 piitä 1895 myönnetty 5%.1,000, $ n f  800, f f in f  713: 30 ja  i f m f  877.

Tonttipaikaksi koulun uusille rakennuksille on Keisarillinen Senaatti, 
Kirkollistoimituskunnan kirjeen mukaan, Toukokuun 1 piitä 1895 hyväksynyt 
tontit N:o 1, 2, 4 ja  5 kaupungin uuden asemakaavan 46 korttelissa ja  siinä 
tarkoituksessa kaupungilta ottanut vastaan sen omistamat tontit 1 ja  4 sekä 
talonomistajattarelta A. Lundilta 1,000 m arkalla ostanut tontit n:o 2 ja  3 
yllä m ainitussa korttelissa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet: piispa H. Råbergh, puh. joht., oi
keusneuvosmies Th. Lindh ja  konsulin rouva H. Söderström.
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Turun kuuromykkä-oppilaitos.

Teidän Keisarillisen Majesteettinne käskemä oppilaitoksen luokittainen 
lakkauttam inen on kolmivuotiskautena jatkunut siten, että lukuvuoden 1892—93 
alettua uusia oppilaita ei ole otettu kirjoitusosastolle eikä merkkiosastolle ruotsin
kielisiä kuurom ykkiä varten. Sitä vastoin on merkkiosasto yli-ikäisiä suomenkieli
siä kuurom ykkiä varten m uuttum atta työskennellyt lukuvuoden 1894—95 lop
puun, josta ajasta lähtien sen lakkauttam inen on alkanut rinnakkain kirjoitusosas- 
ton jälellä olevien luokkien kanssa, joten koko laitos lakkaa lukuvuoden 1897—98 
lopussa. Luokkien tai osastojen luku on eri lukuvuosina ollut 8. Oppilaita 
oli samaan aikaan 96, 96 ja  92.

Opettajakunta. Laitoksen johto on kolmivuotiskautena ollut uskottuna 
v. t. johtajalle, nimipastori A. E. Nordmanille. Avoinna olevia opettajavir- 
koja ovat hoitaneet erityiset sijaiset.

Laitos on kolmivuotiskautena yhä ollut sijoitettuna samaan yksityiseen 
huoneistoon kuin ennenkin ja  on vuotuisena vuokrahintana ollut 5,000 m ark
kaa. Vuotuinen menosääntö on kolmivuotiskautena ollut 31,020, 34,020 ja 
33,020 markkaa.

Kirkollistoimituskunnan kirjeen m ukaan Tammik. 25 p:ltä 1893 on lai
tos saanut 3,000 m arkkaa lisäyksenä m äärärahaaan varattomien oppilasten 
hoitoa varten. Sama m äärä on seuraavinakin vuosina otettu laitokselle vah
vistettuun vuosirahansääntöön.

Maaliskuun 16 p.nä 1893 on Keisarillinen Senaatti myöntänyt 200 m ar
kan suuruisen lahjapalkkion suutari Johan Fredrik Appelgren-vainajan les
kelle. Suutari Appelgren oli ollut laitoksen palveluksessa suutariam m atin 
opettajana Syysk. 29 p-.stä 1866.

Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet Syysk. 1 p:ään 1894: Kaupungin
lääkäri B. G. Hahl (puheenjohtaja), kunnallisneuvosmies J. Ä. W ikeström ja  
nim ipastori Alb. M ikander; Syyskuun 1 p:n 1894 jälleen kaupunginlääkäri 
B. G. Hahl (puh. joht.), pastori Th. Grönstrand sekä rouva I. Borg.

Turun kuuromykkäkoulu.

Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollisessa julistuksessa Kesäkuun 30 
p.ltä 1892 olevien m ääräysten mukaisesti alkoi koulun vaikutus Syysk. 1 p:nä 
samana vuonna ensimmäisellä luokalla. Sittemmin on vuosittain uusi luokka 
tullut lisään, joten lukuvuoden 1895—96 alkaessa luokkia on karttunut 4. Op
pilaita on kolmivuotiskautena ollut 14, 25 ja  37.

I
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Laitokselle vahvistetun järjestelmän mukaisesti on kouluun ollut yhdis
tettynä asumalaitos, johon on sopinut 30 oppilasta.

Opettajakunta. Laitoksen johtoa on kolmivuotiskauden kuluessa eri
tyisestä palkkiosta hoitanut Turun kuuromykkäoppilaitoksen v. t. johtaja, nimi
pastori A. E. Nordman. Vakinaisina opettajattarina ovat olleet neiti A. E. 
Stenström, koetteeksi m äärätty Jouluk. 19 p. 1893, neiti C. H. Arrhenius,, 
koetteeksi määrätty Maalisk. 28 p. 1894, neiti Th. Holmström, koetteeksi m ää
rätty Helmik. 22 p. 1895 sekä neiti S. A. Boström, koetteeksi määrätty 
Kesäk. 12 p. 1895.

Koulun huoneistoksi on erityisillä sopimuksilla vuokrattu tarpeelliset 
huoneet puutarhuri J. F. Lyckin omistamassa talossa. Vuokrahintana on 
ollut 1,500, 2,400 ja  2,790 markkaa. Laitoksen omien koulurakennusten 
paikaksi on Keisarillinen Senaatti hyväksynyt ja  kaupungilta ottanut vastaan 
tontin n. k. »Ryssän-mäellä». Ohjelman laitoksen tarvitsemia huoneistoja var
ten on Ylihallitus valm istanut ja  jättänyt Keisarilliselle Senaatille.

Koulun vuosirahansääntö on kolmivuotiskautena ollut 9,860, 17,070 ja  
22,640 markkaa.

Koulussa tarvittavan kaluston ostoon on Kirkollistoimituskunta kirjeillä 
Elok. 24 p:ltä 1892, Toukolc. 2 p:ltä 1893? Huhtik. 12 p:ltä 1894 ja  Huhtik. 
24 p:ltä 1895 myöntänyt 1,000, 3,000, 1,300 ja  600 markkaa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet Syysk. 1 p:ään 1894: kaupun- 
lääkäri B. G. Hahl (puh. joht.), kunnallisneuvosmies J. A. W ikeström ja  nim i
pastori Alb. Mikander; jälkeen Syyskuun 1 p:n 1894: kaupunginlääkäri B. G. 
Hahl (puh. joht.), pastori Th. Grönstrand ja  rouva I. Borg.

Mikkelin kuuromykkäkoulu.

Koulu avattiin Syyskuun 1 p. 1893 yhdellä luokalla, johon, Kesäk. 30 
p. 1892 annetun armollisen julistuksen mukaisesti, Turun ja  Kuopion puhe- 
koulujen koetusluokilta ulos kirjoitetut oppilaat otettiin. Kun näitten luku
m äärä ei ollut riittävän suuri täyttääkseen luokkaa, kirjoitettiin Keisarillisen 
Senaatin Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeessä Heinäk. 13 p-.ltä samana 
vuonna antam an m ääräyksen nojalla oppilaiksi vielä muutamia puhekoului- 
hin ilmoitettuja, m utta sieltä pääsyä varten m äärättyä ikää vanhempina hyl
jättyjä lapsia, niin että vuoden koko oppilasluku oli 11. Alussa lukuvuotta 
1894—95, jolloin laitos oli laajentunut kaksiluokkaiseksi, oli oppilasluku kart
tunut 22:ksi. Uusista oppilaista on tänäkin vuonna verrattain suuri joukko 
sellaisia, jotka eivät olleet käyneet puhekoulujen koetusluokkia.
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Laitokseen on sille säädetyn järjestelmän mukaisesti ollut yhdistettynä 
asumalaitos enintään 15 oppilasta varten.

Opettajakunta. Laitoksen johtajan virkaa on hoitanut v. t. opettajatar 
N. H. Hermanson. Vakinaisiksi opettajattariksi on kouluun otettu neiti J. M. 
Hermanson, koetteeksi m äärätty Syysk. 5 p. 1894 sekä neiti N. H. Herman
son, koetteeksi m äärätty Jouluk. 4 p. 1894.

Laitoksen huoneistoksi on vuokrattu tarpeellinen m äärä huoneita talossa 
n:o 17 Aleksanterinkadun varrella, jonka kauppias Kiurun perilliset omista
vat. Vuokrahintana on ollut vuodelta 1893—94 9 k f  1,600 ja v. 1894—95 
&nf 2,000 .

Laitokselle aiottujen uusien rakennusten paikaksi on Keisarillinen Se
naatti hyväksynyt ja  kaupungilta ottanut vastaan tontit N:o 213, 214, 216 ja  
217 Ristimäen-, Raatihuoneen- ja Likolamminkatujen välissä, m utta sittem
min, Kirkollisasian-toimituskunnan kirjeen m ukaan Lokak. 17 piitä 1894, 
kaupungin tekemästä pyynnöstä vaihtanut ne uudesta muodostettuihin tonttei
hin N:o 213—216, jotka ovat edellämainittujen tonttien välittömässä läheisyy
dessä. Täydellisen suunnitelm an rakennuksia varten tonttipaikalle on Yli
hallitus valmistanut ja  Keisarilliselle Senaatille antanut. Koulun vuosirahan- 
sääntö on ollut .5%? 9,350 lukuvuonna 1893—94 ja  ffinf 15,515 lukuvuonna 
1894—95.

Laitoksen tarvitseman kaluston ostoon on Kirkollisasiain-toimituskunnan 
kirjeitten m ukaan Toukokuun 2 piitä 1893, Huhtikuun 12 piitä 1894 ja  Huhti
kuun 24 piitä 1895 m yönnetty 4,200, 500 ja  400 markkaa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet: rehtori M. G. Hackzell (puh. joht.), 
rouva A. Åkesson, ja  tuom ari M. Lagerstam. Rehtori Hackzellin kuoltua 
kutsuttiin kollega F. H. Alopœus kouluneuvoston jäseneksi ja on hän toim i
nut neuvoston puheenjohtajana.

Kuopion kuuromykkäkoulu.
Keisarillisen Senaatin myönnytyksellä on koulun laajennus 8-luokkai- 

seksi katsottu pitävän siirtää tuonnem maksi sekä katsoen ylimpien luokkien 
oppilasten verraten korkeaan keski-ikään että siihen nähden että samojen 
luokkien oppilaat ovat otetut kouluun edellyttäen seitsenvuotista oppijaksoa' 
Kuluvan lukuvuoden lopussa kuitenkin vastam ainitut esteet poistuvat, jonka 
tähden koulun täydellinen uudestaan muodostaminen voidaan katsoa suori
tetuksi lukuvuoden 1896—97 alkaessa. Koululle vahvistetun työjärjestyksen 
mukaisesti on vuoden 1892 alusta laitokseen ollut yhdistettynä asumalaitos, 
johon on tarkoitus saada sopimaan 30 laitoksen nuorim pia oppilaita.
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Koulun oppilasluku on kolmivuotiskauden kuluessa ollut 81, 88 ja  90.
Opettajakunta. Laitoksen johto on Ylihallituksen määräyksestä Syysk. 

9 p:ltä 1892 ollut uskottuna v. t. johtaja Kust. Killiselle, jonka Keisarillinen 
Senaatti sittemmin Tammik. 1 p:nä 1893 nimitti ja  m ääräsi koulun vakinai
seksi johtajaksi. Asumalaitoksen vakinaiseksi joh taja tareksi on otettu neiti 
A. Hellström, koetteeksi m äärätty Tammik. 24 p. 1893. Samana päivänä 
m äärättiin rouva T. Killinen sekä neidit E. A. Strunck ja  N. M. Helsingius 
kahtena koetusvuotena hoitam aan kukin yhtä opettajataren virkaa koulussa. 
Huhtik. 17 p:nä 1895 m äärättiin neiti L. Asehan kahtena koetusvuonna hoi
tam aan vasta perustettua opetta ja taren  virkaa laitoksessa. Vakinaisen opet
tajan toimen ovat saaneet filosofian kandidaatti O. W ichm ann ja  O. Koponen, 
koetteeksi m äärätyt Kesäk. 12 p:nä 1895.

Laitos on ollut sijoitettuna samaan valtion omistamaan taloon kuin 
ennenkin. Asumalaitoksen perustamisen kautta tarpeelliseksi tullut lisähuo- 
neisto on saatu leskirouva Ida Herckmanin läheisessä talossa N:o 35 ensim
mäisessä kaupungin osassa, josta talosta päärakennus on tarkoitukseen vuok
rattu. Vuokrahintana on ollut 1,000 markkaa. Huoneeksi voimisteluharjoituksia 
varten on kevätlukukauden 1895 alusta vuokrattu sali vapaaehtoisen palo
kunnan talossa tontilla N:o 78 ensimmäisessä kaupungin osassa. Suunnitelman 
niitä huoneistoja varten, jotka tulevat olemaan koulutontille rakennettavaksi 
päätetyissä laitoksen rakennuksissa, on Ylihallitus valmistanut ja  lähettänyt 
Keisarilliselle Senaatille.

Koulun vuosirahansääntö on kolmivuotiskautena ollut 38,640, 47,260 ja  
48,610 markkaa.

Kaluston ostamiseen on Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeitten m ukaan 
Elokuun 24 p:ltä 1892, Lokakuun 31 piitä 1892, ja  Toukokuun 2 piitä 1893 
myönnetty 4,900, 868 ja  1,850 markkaa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat Syysk. 1 p ä ä n  1894 olleet: linnan- ja  
sairaalanlääkäri, toht. Z. W alm ari (puh. joht.), lehtori E. W inter, kauppias 
R. Lindqvist, rouva J. Therm an ja  neiti B. Stenius ja jälkeen Syysk. 1 pin 
1894 linnan- ja  sairaalanlääkäri Z. W almari (puh. joht.), lehtori E. W inter, 
kauppias I. Löf, rouva J. Therm an ja  neiti B. Stenius.

Jyväskylän kuuromykkäkoulu.

Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollisessa kirjeessä Toukokuun 4 
piitä 1894 annetun m ääräyksen mukaisesti alkoi koulun toim inta Syyskuun 
1 pinä samana vuonna kahdella rinnakkaisluokalla. Oppilaiksi pyrkivien
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suuri lukumäärä, joka ilmoittautui myöskin lukuvuodeksi 1895—96, antoi 
Ylihallitukselle aiheen Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne alamaisesti esittää, 
että vastakin olisi oikeus rinnakkaisluokkia perustamalla valmistaa tilaa suu
remmalle oppilasmäärälle kuin koululle vahvistettu normaalimenosääntö 
edellyttää. Kun lupa tähän armollisen kirjeen kautta Heinäkuun 18 p:ltä 
1895 oli saatu, on lukuvuodeksi 1895—96 vielä kaksi luokkaa tullut lisään.

Oppilaita lukuvuonna 1894—95 oli 30.
Opettajakunta. Laitoksen johtajana on ollut entinen Hauhon kappa

lainen, pastori E. J. K. Luoma, jonka Keisarillinen Senaatti Kesäkuun 21 p. 
1894 nimitti ja  määräsi Syyskuun 1 pistä 1894 olemaan koulun johtajana. 
Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollisen kirjeen perustuksella Toukok. 
4 piitä 1894 on Ylihallitus Toukokuun 29 p.nä 1894 nim ittänyt rouva H. 
Luoman laitoksen opettajattareksi ja  Elokuun 8 p:nä samana vuonna m ää
rännyt hänet kahtena koetusvuonna hoitamaan opettajattaren virkaa koulussa.

Huoneisto on laitokselle vuokrattu talonomistaja F. H. Öhm anin talossa 
N:o 100 Satama- ja  Valtakatujen kulmassa vuotuisesta 1,600 m arkan vuokrasta.

Koulun menosääntö lukuvuodelle 1894—95 on ollut 17,010 markkaa.
Kaluston ostamiseen on Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeitten m ukaan 

Heinäk. 19 piitä 1894 ja  Huhtik. 24 piitä 1895 myönnetty ylimääräisiä m äärä
rahoja 2,000 ja  2,300 markkaa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat lukuvuoden kuluessa toimineet lehtori J. 
Hedberg (puh. joht.), seminaarinjohtajatar A. Lilius, toht E. Nilsson, neuvos- 
mies Joh. Castren ja  kirkkoherra F. E. Cleve.

Pietarsaaren kuuromykkäkoulu.

Laitoksen uudestaan muodostaminen armollisessa julistuksessa Kesäkuun 
30 piitä 1892 annettujen m ääräysten mukaisesti on jatkunut siten, että luku
vuoden 1892—93 alettua ei enää ole otettu oppilaiksi suomenkielisiä kuuro
mykkiä eikä neljäätoista vuotta nuorempia ruotsinkielisiä kuurom ykkiä lapsia. 
Laitoksen täydellinen uudestaan muodostaminen lasketaan olevan suoritettu 
lukuvuoden 1895—96 lopussa. Porvoon kuurom ykkäkoulusta on siirretty 
yksi oppilas armollisessa julistuksessa Kesäkuun 30 piitä 1892 olevien sää
dösten mukaisesti.

Oppilasluku on kolmivuotiskautena ollut 31, 30 ja  29.
Opettajakunta. Laitosta on johtanut sen johtajatar, neiti A. Heikel. 

Lukuvuoden 1893—94 alusta on Porvoon kuuro mykkäkoulun entinen apulais
opettaja I. Eneberg Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollisen kirjeen ja
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Kirkollisasiain-toimituskunnaii kirjeen m ukaan Lokakuun 5 p:ltä 1893 ollut 
apulaisopettajana koulussa. Toukokuun 16 p:nä 1893 on Keisarillinen Senaatti 
opettaja L. F. Eklund-vainajan leskelle ja  turvattomille lapsille ylimääräisen 
armovuoden sijaan m yöntänyt 1,600 m arkan suuruisen lahjapalkkion.

Laitos on kolmivuotiskautena ollut sijoitettu laitosta varten ostettuun 
taloon ja on tarpeellisiksi havaittuja m uutoksia varten laitoksen rakennuksissa 
sekä korjauksiin Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen m ukaan Maaliskuun 
30 ja  Kesäkuun 7 p:ltä 1893 myönnetty 3,200 ja  4,000 markkaa.

Laitoksen vuosirahansääntö on kolmivuotiskautena ollut 15,400, 16,700 
ja  18,200 markkaa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat Syysk. 1 p:ään 1894 olleet: pormestari 
J. Forsén, tullinhoitaja Alb. Elfvengren ja  nimipastori V. Ingman sekä tullin- 
hoitaja Elfvengrenin ja pastori Ingmanin erottua neuvosmies F. Petterson 
ja  pastori H. E. Wegelius. Neuvosmies Pettersonin kuoltua ja  pastori H. 
E. Wegeliuksen m uutettua paikkakunnalta on Ylihallitus jäseniksi kutsunut 
kolleega J. A. Bergmanin ja  pastori J. Arvosen.

Helsingin sokeakoulu.

Keisarillisen Senaatin aikaisemmin m ainitun kirjelmän nojalla Kesäkuun 
30 p:ltä 1892 ei m ainittuna päivänä säädettyä Helsingin väliaikaisen sokeain 
oppilaitoksen uudestaan järjestämistä täydelliseksi sokeakouluksi ole voitu 
täysin suorittaa. Kuitenkin on vakinaisen johtajattaren, kahden vakinaisen 
opettajattaren ja  pysyvän käsityön-opettajan nimittämisen kautta sekä saatu 
lisättyjä opettajavoimia että myöskin suuressa m äärässä valmistettu koulun 
lopullista uudestaan jäljestämistä.

Oppilasluku on kolmivuotiskautena ollut 27, 26 ja  30.
Opettajakunta. Koulua on kolmivuotiskautena johtanut neiti H. Ingman, 

jonka Keisarillinen Senaatti Lokakuun 12 p. 1893 nimitti ja  määräsi laitoksen 
vakinaiseksi johtajattareksi. Koulun vakinaisiksi opettajattariksi ovat nimite
ty t neidit L. Federley ja  N. W esterstråhle, koetteeksi m äärätyt Elok. 8 p. 
1894. Syysk. 5 p:nä samana vuonna m äärättiin käsityöläinen V. Illman 
kahtena koetusvuotena olemaan käsityönopettajana laitoksessa.

Koulu on kolmivuotiskautena ollut sijoitettuna taloon N:o 5 Maneesi- 
kadun varrelle 4,300 m arkan vuotuisesta vuokrasta, jota paitse osalle asuma- 
laitosta on vuokrattu huoneisto talosta N:o 6 Konstantiininkadun varrella.

Suunnitelman niitä huoneistoja varten, joitten on arveltu olevan sijoi
tettavat laitokselle aiottuun uuteer koulutaloon, on Ylihallitus valmistanut ja

i  r  «.i *
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Keisarilliselle Senaatille jättänyt. Tonttipaikaksi tulevalle koulutalolle on 
Keisarillinen Senaatti hyväksynyt ja  kaupungilta ottanut vastaan tontin N:o 
8 Vuorimiehenkadun varrella. Tarpeellisten rakennusten valmistamista varten 
on Teidän Keisarillinen Majesteettinne armollisen kirjeen m ukaan Kesäkuun 
30 p:ltä 1892 m yöntänyt varoja aina 300,000 m arkkaan asti.

Koulun vuosirahansääntö kolmivuotiskautena on ollut 24,620, 26,540 ja 
33,708 markkaa.

Laitoksessa tarvittavan kaluston ostamiseen on Kirkollisasiain-toimitus- 
kunnan kirjelmäin m ukaan Toukokuun 6 p:ltä 1892 ja  Huhtikuun 12 päivältä 
1894 myönnetty 1,500 ja  2,000 markkaa.

Koulun menosäännössä lukuvuodelle 1891—92 syntyneen vajauksen täyt
tämiseksi^ on Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen] m ukaan Huhtikuun 14 
p:ltä 1894 myönnetty 2,284: 33 markkaa.

Korvaukseksi niistä piirustuksista, jotka olivat seuranneet kouluneuvoston 
ja  johtajattaren suunnitelmia koululle tarpeellisia huoneistoja varten, on Kei
sarillinen Senaatti Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen m ukaan Heinäkuun 
13 p:ltä 1893 m yöntänyt 162 markkaa.

Kouluneuvoston jäseninä lukuvuosina 1892—95 ovat olleet: toimiston- 
päällikkö C. B. Federley (puh. joht.). dosentti, toht. A. E. Nordman, vapaa- 
herratar E. Palmén, neiti R. Heikel ja neiti V. Lagus.

Kuopion sokeakoulu.

Laitoksen uudestaan muodostaminen on edistynyt niin pitkälle, että se 
lukuvuoden 1895—96 alkaessa voidaan pitää täydellisesti järjestettynä Kesä
kuun 30 p:nä 1892 annetun armollisen julistuksen määräysten mukaisesti. 
Laitoksen normaalimenosääntöön otettua kahta käsityönopettajan virkaa hoi
tavat kuitenkin toistaiseksi sijaiset.

Oppilasluku kolmivuotiskautena on ollut 43, 45 ja  50.
Opettajakunta. Laitoksen johtajana on kolmivuotiskauden kuluessa edel

leen ollut tirehtori, filosofian maisteri K. M. Stenius. Koska kuitenkin johtaja 
Stenius kovan sairauden tähden Ylihallituksen päätösten m ukaan Heinäk. 29 
ja  Jouluk. 23 p:ltä 1892, Kesäk. 2 ja  Jouluk. 29 p:ltä 1893, Syysk. 5 p:ltä 
1894 sekä Tammik. 22 p:ltä 1895 on nauttinut virkavapautta ensin mainitusta 
päivästä Kesäkuun 1 p.ään 1895, on johtajan tointa virkavapauden aikana 
määräysten mukaisesti Heinäk. 29 ja Jouluk. 23 p:ltä 1892, Kesäk. 2 ja 
Jouluk. 29 p:ltä 1893, Syysk. 5 p:ltä 1894 sekä Tammik. 22 ja  Toukok. 31 
p.ltä 1895 hoitanut v. t. opettaja, pastori K. Lyytikäinen, paitse Tammik. 1
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ja  Maalisk. 15 pin välisenä aikana 1894, jolloin filosofian kandidaatti J. F. 
Lyytikäinen hoiti johtajanvirkaa määräyksen m ukaan Jouluk. 29 piitä 1893. 
Asumalaitoksen johtajattareksi on otettu neiti Athalia Petander, koetteeksi 
m äärätty Marrask. 3 p:nä 1893. Vakinaisen opettajattaren viran laitoksessa 
ovat saaneet neidet Aina Petander ja I. Lyytikäinen, koetteeksi määrätyt 
Huhtik. 20 p:nä 1894. Toukok. 7 pinä 1895 myönnettiin johtaja K. M. 
Steniukselle ero johtajanvirasta lukien Kesäk. 1 pistä samana vuonna oikeu
della nauttia täysiä eläke-etuja.

Maaliskuun 22 pinä 1892 on Keisarillinen Senaatti tehdyn esityksen 
johdosta nähnyt hyväksi myöntää ruoanpitäjälle, leskirovastinna M. C. Fabri- 
tiukselle vuotuisen avun, 200 m arkkaa maksettavaksi alkaen M arraskuun 1 
pistä 1892, jolloin rouva Fabritius korkean ijän ja  kivuloisuuden tähden erosi 
ruoanpitäjän toimesta.

' Laitos on kolmivuotiskautena ollut sijoitettuna samoihin huoneisiin kuin 
ennenkin, kuitenkin sillä muutoksella, että Lokakuun 1 pistä 1893 alkaen 
salin, kolme huonetta ja  keittiön sisältävä huoneisto on vuokrattu lisään 
samasta talonomistaja Niskasen talosta, johon koulu ja  tyttöjen asumalaitos 
jo aikaisemmin olivat sijoitetut. Vuokrahintana on ollut 5,080, 5,580 ja 
5,900 markkaa.

Suunnitelman koululle tarvittavia huoneistoja varten, jotka oli tarkoitus 
sijoittaa aiottuun uuteen koulutaloon, on Ylihallitus valmistanut ja  Keisarilli
selle Senaatille antanut.

Koulun vuosirahansääntö on kolmivuotiskautena ollut 38,910, 41,250 ja 
42,070 markkaa.

Laitokseen tarvittavan kaluston ostamiseen on Kirkollisasiain-toimitus- 
kunnan kirjeitten m ukaan Kesäkuun 22 piitä 1892, Toukokuun 2 piitä 1893, 
Huhtikuun 12. piitä 1894 ja  Huhtikuun 24 piitä 1895 myönnetty 3,980, 500, 
650, ja  2,900 markkaa.

Koulun menosääntöön tulleitten vajausten täyttämiseksi on Kirkollis- 
asian-toimituskunnan kirjeitten m ukaan Toukokuun 24 ja  M arraskuun 15 piitä 
1892 myönnetty 1,932: 32 ja  1,184: 76 markkaa. Paikaosaston asumalaitoksen 
huoneiston siistimiseen, jonka huoneiston korjaaminen vuokrasopimuksen 
ehtojen m ukaan on valtion tehtävä, on myönnetty 250 m arkkaa (Kirkollis
toim ituskunnan kirjelmä Toukokuun 2 piitä 1893) ja  200 m arkkaa (Kirkollis
toim ituskunnan kirjelmä Huhtikuun 12 piitä 1894).

Korvaukseksi niistä piirustuksista, jotka seurasivat kouluneuvoston ja 
johtajan tekemiä koulurakennussuunnitelmia, on Keisarillinen Senaatti, Kir
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kollisasiain-toimituskunnan kirjeen m ukaan Heinäkuun 13 p:ltä 1893, myön
tänyt 162 markkaa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet Syysk. 1 p:ään 1894: linnan ja 
sairaalanlääkäri Z. W almari (puh. joht.), lehtori E. W inter, kauppias R. Lind
qvist, rouva J. Therman ja  neiti B. Stenius, sekä jälkeen Syysk. 1 p:n 1894; 
linnan ja  sairaa lan lääkäri Z. W almari (puh. joht.), lehtori E. W inter, kauppias
I. Löf, rouva J. Therm an ja  neiti B. Stenius. '

Yksityisiä laitoksia.

Hefata, kuuromykkäkoulu Hauholla, jonka omistajana ja  johtajana pas
torin rouva H. Luoma on ollut, lakkasi vaikutuksestaan Kesäkuun lopussa 
1894, kun pastori E. Luoma ja  rouva H. Luoma olivat siirtyneet opettajiksi 
Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollisen kirjeen mukaisesti Toukokuun 
4 p:ltä 1894 Jyväskylään perustettuun uuteen kuuromykkäkouluun. Teidän 
Keisarillisen Majesteettinne Toukokuun 4 p. 1894 antam an armollisen kirjeen 
kautta ovat Luoman puolisot saaneet oikeuden laitoksen lakattuakin yhden 
vuosineljänneksen aikana periä 1,000 m arkkaa laitoksen kannatukseksi myön
netystä yaltioavusta, jonka jälkeen täm ä valtioapu, joka armollisen m ääräyksen 
m ukaan Lokak. 11 p:ltä 1892 oli maksettava viitenä vuotena lukien saman 
vuoden Heinäk. 1 p:stä, on säästetty kruunulle.

Oppilasluku viimeisen oppikurssin aikana on ollut 16.

Pietarsaaren aistiviallislaitos, jolle armollisella päätöksellä Lokak. 14 
p:ltä 1891 oli myönnetty vuotuista valtioapua, 5,000 m arkkaa maksettavaksi 
viitenä vuotena lukien Syyskuun 1 p:stä 1891, on syyslukukauden lopussa 
1892 lakannut toimestaan, jonka johdosta valtioapu vuoden 1893 alusta on 
säästetty kruunulle.

Laitoksen johtajana on toim inut sen omistaja tirehtori F. Lundberg.

Aistiviallisten lasten kasvatuslaitos Perttulan tilalla Wanajan pitäjässä 
on kolmivuotiskautena armollisten määräysten mukaisesti M arraskuun 13 p:ltä 
1889 ja  Lokakuun 17 p:ltä 1894 nauttinut 27,000 m arkan vuotuista valtioapua.

Oppilasluku lukuvuosina 1892—95 on vaihdellut 34:n (syyslukukaudella 
1892) ja  35:n (syyslukukaudella 1893) välillä.

Matka-avuiksi on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain-toimituskunnan 
kirjeitten m ukaan Toukokuun 19 p:ltä 1892 ja  Joulukuun 21 p:ltä 1893, 
myöntänyt asumalaitoksen johtajattarelle, rouva E. Hedmanille sekä opetta-
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jättäville A. Hynénille, L. Eilingille ja  J. Strömbergille 1,000, 1,200, 700 ja 
1,000 markkaa.

Laitoksen johtokunnan jäseninä ovat olleet: vankilansaarnaaja, pastori 
E. Lundell (puh. joht.), kansakoulunopettaja Karl Viktor Saarinen ja  rouva 
Amanda Lindgren. Pastori Lundellin erottua on Keisarillinen Senaatti johto
kunnan jäseneksi ja  puheenjohtajaksi kutsunut kirkkoherran, rovasti J. 
Johanssonin.

Määrätyt vuosikertomukset on laitoksen johtaja ja  omistaja filosofian 
maisteri E. L. Hedman valmistanut ja  Ylihallitus Keisarilliselle Senaatille 
antanut.

+ •

Muutamia tilastollisia tauluja lukuvuodelta 1894—95, jotka ovat laaditut 
asianomaisten laitosten johtajien Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeessä Hel
m ikuun 19 p:ltä 1895 antamien m ääräysten mukaisesti lähettämien ilmoitusten 
pohjalle, liitetään tähän alamaisimmasti.

Viran puolesta:

Valter Forsius.
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