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Koulutoimen Ylihallituksen an tam a ala
m ainen  kertom us Suomen aisti vialliskoulu- 
je n  to im innasta  lukuvuo tena  1900—1901.

I. Yleiskatsaus.

Aistivialliskoulujen järjestelmässä ja työsuunnitelmassa ei lukuvuoden kuluessa 
tapahtunut mitään muita muutoksia kuin ne, jotka tulivat tarpeellisiksi Oulun kuu- 
romykkäinkoulun ohjelman m ukaisesta laajentamisesta uudella korkeammalla luokalla, 
jolle sijoitettiin kolmannen vuosiosaston oppilaat. Kaikissa aistivialliskouluissa oli 
lukuvuoden kuluessa oppilaita yhteensä 675, niistä oli 484 kuuromykkäinkouluissa, 
132 sokeainkouluissa ja 59 kasvatuslaitoksissa tylsämielisiä varten. M ainituista ais- 
tiviallisista nautti 575 opetusta valtion oppilaitoksissa, muut valtion kannattamissa 

yksityisissä kouluissa.
Sellaisia laitoksia, joissa joko ohjataan aistiviallisia käytännölliseen työhön (n. s. 

työkouluja) tahi annetaan niille ruumiillista hoitoa (n. s. turvakoteja) ei puheena 
olevana lukuvuotena ollut ollenkaan toiminnassa.

Koulutoimen Ylihallituksen alamaisesta esityksestä oli Keisarillinen senaatti, 
Kirkollisasiain-toimituskunnan maaliskuun 27 p. 1901 Ylihallitukselle lähettämän 
kirjeeen mukaan, nähnyt hyväksi sallia, että Ylihallitus erinäisten aistivialliskoulujen 
järjestelmää sekä aistiviallisten henkilöiden opetusta ja kasvatusta koskevien kysy
mysten käsittelemistä varten saa kutsua aistivialliskoulujen opettajiston Turun kau
pungissa kesäkuun 10, 11 ja 12 p. v. 1901 aistivialliskoulujen tarkastajan johdolla 
pidettävään kokoukseen, sekä samalla oikeuttanut Ylihallituksen ajallaan esittämään 
laskun niistä kustannuksista, jotka ovat syntyneet kokouksen valmistamisesta ja pi
tämisestä, kokouksen pöytäkirjan laatimisesta v. m.
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Sitten kuin Keisarillinen Senaatti Ylihallituksen alamaisen esityksen johdosta, 

ettii maan aistivialliskouluja varten vahvistettaisiin vakinaiset vuosirahansäännöt, oli 
toukokuun 16 p. 1900 määrännyt, että Ylihallituksen, jos vain todellista syytä on 
puheenaolevien koulujen vuosirahansääntöjen korottamiseen, on siitä annettava ehdo
tus ennen mainitun kalenterivuoden ' loppua, ja Ylihallitus aitten alamaisessa kir

jeessä lokakuun 26 p:ltä samana vuotena ilmoittanut olevan suotavaa, ettei kysy
mystä m uutetuista aistivialliskoulujen säännöllisistä vuosirahoista otettaisi lopullisesti 
ratkaistavaksi, ennenkuin kysymys tarpeellisista muutoksista mainittujen koulujen 
järjestelmässä ja työsuunnitelmassa on ennätetty pohtia siinä aistivialliskoulujen opet
tajain kokouksessa, jonka toimeenpanemiseen Ylihallitus oli jo lupaa pyytänyt ja  joka 
oli aijottu pidettäväksi kesäluvan aikana v. 1901, on Keisarillinen Senaatti K irkol
lisasiain toimituskunnan kirjeen mukaan marraskuun 28 p:ltä 1900 nähnyt hyväksi 
sallia, että m ainittu ehdotus muutetuiksi vakinaisiksi vuosirahansäännöiksi saa jäädä 
siksi, kunnes m ainittu kokous on pidetty.

Ylihallituksen kirjeessään joulukuun 4 p:ltä 1900 tekemän esityksen johdosta 
on Keisarillinen Senaatti nähnyt hyväksi oikeuttaa Turun ja  Jyväskylän kuuromyk- 
käinkoulujen johtajat, varapastori Adolf Eliel Nordmanin ja kappalaisen Ernesti 
Juho Konstantin Luoman, edelleenkin ja kunnes asiasta toisin määrätään, sittenkuin 
he ovat keskenään matkasuunnitelmista sopineet, niinä aikoina, jolloin mainituissa 
kouluissa ei opetusta jaeta, tekemään matkoja maassa pitääkseen jumalanpalveluksia 
kuuromykille ja muutenkin heidän sielunhoitoaan valvoakseen, kuin myöskin kum
paisenkin näille matkoille, auttajikscen uskonnon opettamisessa, mukaansa ottamaan 
yhden kuuromykkäinopettajan tahi opettajattaren, jonka ohessa Keisarillinen Senaatti 
on oikeuttanut johtajat Nordmanin ja Luoman sekä m ainitut auttajat mainituilta 
matkoilta saamaan yleisistä varoista päivärahat ja muut m atkakustannukset voimassa 
olevan matkustussäännön kuudennen luokan mukaan.

Sitten kuin Ylihallitus oli kirjeessä huhtikuun 27 p.-ltä 1900 Keisarilliselle 
Senaatille lähettänyt ehdotuksen niin hyvin apteekkari Carl Lindeman vainajan ja 
hänen puolisovainajansa Maria Lovisa Lindemanin Turun kuuromykkäinkoululle 

lahjoittamien varojen, kuin myöskin erinäisten Turussa ennen toimineelle kuuro
mykkäin oppilaitokselle kuuluneiden ja mainitun oppilaitoksen lakkautuksen kautta 
ha ita ttom iksi jääneiden rahastojen ja määrärahojen sekä vihdoin valtiokonttorin 
hoidossa olevan kuurornykkäinopiston Suomeen perustamista varten määrätyn rahas
ton korkojen käyttämisestä, on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain-toimituskunnan 

Ylihallitukselle lähettämän kirjeen mukaan marraskuun 28 p:ltä 1900, nähnyt hy
väksi säätää, että Lindeman- puolisoiden testamentissaan määrääm ät varat ovat 
hoidettavat erityisenä rahastona nimellä »Lindemanin rahasto», jonka korot ovat
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vuosittain käytettävät vaatteiden hankkimiseen varattomille oppilaille, että kuuro
mykkäin oppilaitokselta siirtyneet rahastot, nimittäin:

a) rahasto koulusta päästettävien oppilaiden palkitsemista varten, b) C. H. 
Alopæus'en rahasto ja c) rahasto koulun juhlien ja huvien kustantam ista varten, ovat 
käytettävät näiden rahastojen nimelliseen tarkoitukseen, kuitenkin niin, että viimeksi 
mainittuun rahastoon myöskin siirrettäväksi ehdotetut 1156 markkaa 20 penniä, jotka 
neiti Maria Sofia Escliner lahjakirjalla luovutti mainitulle oppilaitokselle vaatetuksen 
tahi muiden välttämättömäni tarpeiden hankkim ista varten varattomille ja ahkerille 
oppilaille, ovat hoidettavat erityisenä rahastona, nimellä * Eschnerin rahasto», ja 
käytettävät lahjottajan määräämään tarkotukseen ;

että samoin kuuromykkäin oppilaitokselta siirretty rakennusrahasto on käytet
tävä ulospiiästettyjen oppilaiden tietopuoloista talli käytännöllistä kehitystä varten;

että niistä erityisten lahjoitusten kautta kootuista varoista, joita kuuromykkäin 
oppilaitoksen lakkautuksen aikana oli siellä 4098 mk:n 44 p:n suuruinen määrä, on 
muodostettava rahasto, jota käytetään koulualueen istutusten voimassa pitämistä 
varten; että ainoastaan vuotuiset korot kaikista näistä rahastoista saadaan niille 
määrättyyn tarkoitukseen käyttää; sekä että usein mainitun kuuromykkäin oppilaitok
sen lakkautuksen aikana sen määrärahoista puita ja valoa sekä oppilaiden majoitusta 
varten jälellä ollut määrä, yhteensä .4900 mk. 1 p., on valtiolaitokselle takaisin 
suoritettava.

Kuuromykkäin opiston perustamista varten valtiokonttorin hoidettavana olevan 
rahaston käyttämisestä käskettiin Ylihallitus vast’edes alamaisen ehdotuksen tekemään.

Pietarsaaren kuuromykkäinkouluu johtajattaren M aria Kahelinin Ylihallitukselle 
tekemän ehdotuksen johdosta, että mainitun koulun erityisistä määrärahoista vuosien 
kuluessa karttuneista säästöistä, yhteensä 6775 mk. 50 p:iä, saataisiin muodostaa 
mainitulle koululle stipendi-rahasto, jonka korot osittain käytettäisiin varattomien 

oppilaiden vaatetusavuksi osittain jaettaisiin apurahoiksi varattomille eroaville oppi
laille, erittäin sellaisille, joilta puuttuu oma koti ja jotka haluavat kehittää itseään 
johonkin ammattiin tahi toimeen, on Y lihallitus alamaisessa kirjeessä helmikuun 12 
p:ltä 1901 esittänyt harkittavaksi, eikö mainittuun ehdotukseen voitaisi armossa 
suostua, varsinkin kuin mainitulla koululla ei ennestään ole minkäänlaista stipendi
rahastoa. Mainittuun ehdotukseen ei Keisarillinen Senaatti kuitenkaan nähnyt hy
väksi suostua.

Ylihallitukselle lähetetyn armollisen kirjeen mukaan elokunn 19 piitä 1900 on 
Teidän Keisarillinen M ajesteettinne nähnyt hyväksi määrätä, että maan sokeainkou
lujen käsitöiden opettajille vuosirahansäännön mukaan armossa vahvistettu palkkio, 
yksituhat kaksisataa markkaa, on korotettava tuhanneksi kuudeksisadaksi markaksi 
vuodessa, joka korotettu määrä on laskettava syyskuun 1 pistä 1900,
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Niiden varojen hoitoon ja  käyttämiseen nähden, jotka nyttemmin kuolleen 
protokollasihteerinlesken M inuette W  allenstjernan testamenttimääräyksen kautta 
ovat Helsingin sokeainkoulun osaksi tullut, on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain- 
toimituskunnan kirjeen mukaan toukokuun 9 p:ltä 1900, määrännyt, että testam en

tissa määrätty summa, 2000 m arkkaa paitse sille kasvanutta korkoa, on hoidettava ja 
kirjoihin merkittävä erityisenä rahastona, nimellä »Minuette W allenstjernan rahasto», 
samalla tavalla kuin muutkin mainitulle koululle lahjotetut rahastot, ja sen vuotui
set korot ovat opettajaneuvoston harkinnan mukaan käytettävät koulun varattomain 
oppilaiden vaatetusavuksi.

Asiasta tehdyn alamaisen ehdotuksen johdosta on, Kirkollisasiain-toimituskun- 
nan kirjeen mukaan kesäkuun 14 p:ltä 1901, Braillen pistekirjoituksella painetun 
koraalikirjan hankkimista varten sokeille myönnetty 1700 markan suuruinen mää
räraha ehdolla, että tarkotusta varten hankitut stereotyyppilaatat tulevat valtion 
omaisuudeksi. M ainituista 1700 markasta on 200 mk. myönnetty Kuopion sokeain
koulun opettajalle A. Pekurille hänen työnsä korvaukseksi tässä asiassa.

Vuodeksi 1901 m äärätyt opetuksenkuuntelu-rahat henkilöitä varten, jotka ha
luavat valmistautua maan kuuromykkäinkoulujon opettajiksi on Ylihallitus jakanut 
siten, että filosofiamnaisteri Edv. Lück ja opcttajattareksipyrkijä A. Nordblad ovat 
kumpikin saaneet 800 mk., rouva A. Koskinen 500 mk. ja filosofiamnaisteri U. 
K ahm a 200 mk.

Saman vuoden varalle m äärätyt m atka-apurahat maan kuuromykkäin- ja so
keain koulussa palvelevia opettajia ja opettajattaria varten on Keisarillinen Senaatti 
K irkollisasiain-toimituskunnan kirjeen mukaan huhtikuun 17 p:ltä 1901 jakanut niin, 
että opettaja Mikkelin kuuromykkäinkoulussa Arvi Koskinen on saanut 700 mk. 
opettajatar Kuopion kuuromykkäinkoulussa E. Strunck 000 mk. sekä Kuopion so
keainkoulun opettajatar I. Lyytikäinen 700 mk.

Ydihallitukseu alamaisen ehdotuksen johdosta on Keisarillinen Senaatti K ir
kollisasiain-toimituskunnan kirjeessä toukokuun 1 p:ltä 1901 nähnyt hyväksi myön
tää, että ne seitsemän sataa markkaa, jotka jäivät käyttäm ättä v:n 1901 kuuntelu- 
rahoista kuuromykkäinkoulujcn opettajiksi aikojia varten, kuin myöskin ne kahdeksan- 
sataa markkaa, jotka samoista määrärahoista 1900 myönnettiin Perttulan tylsämielis
ten kasvatuslaitoksen opettajattarelle E va Nyleniukselle, mutta jotka hän, kuten on 
mainittu, on takaisin jättänyt, saa Y lihallitus vuonna 1901 käyttää kahdeksi matka- 
rahaksi, jotka annetaan maan aistivialliskoulujen opettajille. Tämän valtuutuksen 
nojalla on Ylihallitus jakanut nämä m atkarahat niin, että (Juhin kuuromvkkäinkou- 
lun opettajatar A. W essbcrg on saanut 800 mk. ja P ietarsaaren  kuuromvkkäinkou- 
lun opettajatar M, Andersson 700 mk.



Kun avoinna ollutta toisen käsityönopettajan tointa Helsingin sokeainkoulussa 
ei kukaan toimeen pätevä henkilö ole hakenut, on Keisarillinen Senaatti Y lihalli
tuksen ehdotuksesta m yöntänyt viidensadan markan suuruisen ylimääräisen määrä
rahan annettavaksi apurahana jollekin sopivalle henkilölle, joka olisi halukas yhden 
lukukauden aikana tutustumaan käsitöiden- ja käsiteollisuuden opetukseen Kuopion 

sokeainkoulussa sitoutuen samalla vastaanottam aan toisen käsityönopettajan toimen 
Helsingin sokeainkoulussa. Y lihallitus on antanut mainitun määrärahan puuseppä 
Juhani Makkoselle.

Tehdyn anomuksen johdosta on Keisarillinen Senaatti myöntänyt opettajalle 

Perttulan kasvatuslaitoksessa tylsämielisiä lapsia varten E. Anderssonille tuhannen 
markan m atkarahan tylsämielisten lasten kasvatuksen tutkim ista varten Skandinaa
vina ja Tanskan tylsämielisten oppilaitoksissa.

Tietopuoliset ja käytännölliset kokeet vakinaisen viran saamista varten aistivi- 
alliskouluissa ovat lukuvuoden kuluessa suorittaneet filosofianmaisteri LT. Kahm a 
sekä opettajattareksipvrkijät E. Pahlman ja ylioppilas J. Simelius opettajavirkoja 
varten kuuromykkäinkouluissa, joisse opetetaan puhemetoodin mukaan, sekä kuuro- 
niykkäinkoulun-opettaja, ylioppilas A. Velin opettajavoim a varten sokeainkoulussa.

II. Erityiset koulut.

Porvoon kuuromykkäinkoulu.

P nhekoulu  ruotsinkielisten kotien kuurom ykkiä lapsia varten.

Koulussa oli puheenaolevana lukuvuotena toimessa neljä luokkaa, jotka vas
tasivat l:stä, 3:tta, 5:ttä ja 7:ttä vuosiluokkaa. Niillä oli yhteensä 49 oppilasta, 
joista 15 oli asumalaitokseon sijotettuna.

Oppilaitoksen menosääntö oli lukuvuotta varten vahvistettu 32,710 markaksi.
Koulua on ohjannut johtaja, filosofiankandidaatti K. O. Wichmanti.
Sähkövalo-johdon laittam ista varten koulun huoneistoon on Keisarillinen Se

naatti, Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen mukaan heinäkuun 25 p:ltä 1900, 
myöntänyt 2100 markan määrärahan.

Koulualueen tasoitusta ja istutuksilla varustamista varten on Kirkollisasiain- 
toimituskunnan kirjeen mukaan toukokuun 14 piitä 1901 myönnetty 1635 markkaa-

Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet piispa H . Råberg (puheenjohtajana), kon- 
sulinrouva H. Söderström ja tuomiokapitulin asessori A. \V. Lyra,

n
t
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Turun kuuromykkäinkoulu.

Puliekoulu suom alaisten kotien kiniroin.vkkiii lapsia varten.

Koulussa on lukuvuoden aikana työskennellyt kahdeksan ylenevää luokkaa. 

l:nen luokka kahdessa osastossa. Oppilaita oli yhteensä 89. joista 30 oli sijoitettu 
koulun asumalaitokseen.

Oppilaitoksen menosääntö oli täksi lukuvuodeksi vahvistettu 57,430 markaksi.
Koulun johdosta on huolta pitänyt johtaja, varapastori A. E. Nordman.
Vakinaisen viran ovat oppilaitoksessa saaneet opettajatar H. Liljefors, joka 

syyskuun 5 p. 1900 m äärättiin kahdeksi koetusvuodeksi, hikien syyskuun 1 p:stii 
1900, koulun opettajatta reksi, ollen hänellä velvollisuutena opettaa myöskin tyttöjen 
käsitöitä ja voimistelua, sekä opettajatar H . Liljefors, joka helmikuun 5 p. 1901 
m äärättiin koulun opetta ja tareksi kahdeksi koetusvuodeksi.

Koulun määrärahoissa lämpöä, valoa ja kaikellaisia menoja varten syntyneen 
vajauksen täyttäm iseksi on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain-toimituskunnnn 
kirjeen mukaan huhtikuun 17 piitä 1900, myöntänyt 2,000 markkaa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet kaupunginlääkäri B. (1. Hah! (puheenjoh
tajana), rehtori K. A. Popping ja rouva A. Rydman.

Mikkelin kuuromykkäinkoulu.

Kirjoituskonin suom enkielisien kotien kuuromykkiä lapsin varten.

Oppilaitoksessa oli lukuvuotena 7 luokkaa toiminnassa. Oppilaita oli yhteensä 
82, joista 15 oli asumalaitokseen sijoitettu. Koulun onsimäiselle luokalle otettiin tä

mänkin lukuvuoden alussa, pnitse Turun, Kuopion ja Oulun puhekouluista siirrettyjä 
oppilaita, myöskin sellaisia kuuromykkiä lapsia, jotka liian ikänsä vuoksi eivät ole 
päässeet maan suomenkielisiin puhekoulnihin.

Oppilaitoksen menosääntö oli täksi lukuvuodeksi vahvistettu 48,490 markaksi.
Oppilaitoksen johdosta piti huolta, johtaja, opettajallandidaatti I. Savolainen.

Vakinaisen viran oppilaitoksessa sai kansakoulunopettaja Arvi Koskinen, joka 
joulukuun 4 p. 1900 määrättiin kahdeksi koetusvuodeksi koulun opettajaksi, ollen 
hänen velvollisuutensa opettaa myöskin käsitöitä.

A puopettajattaren tahi riittäväin tuntiopettajani palkkaam ista varten oppilai
toksina) lukuvuodeksi 1900— 1901 on, Kirkollisasiain-toimituskumian kirjeen mukaan 
elokuun 15 p:lt;i 1900, m äärätty 1,900 markkaa.
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Oppilaitos on lukuvuoden kuluessa ollut sijoitettuna uusiin tarkotusta varten 
teetetyihiu rakennuksiinsa.

Koulualueen tasoitusta ja istutuksilla varustamista varten on Keisarillinen 
Senaatti, Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen mukaan marraskuun 28 piltit 1900, 

myöntänyt 2500 markan määrärahan.
Koulun määrärahoissa opetus- ja työvälineitä varten sekä lääkäriä ja lääkkeitä 

varten syntyneen vajauksen täyttäm iseksi on, Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen 
mukaan kesäkuun 19 piltit 1901. myönnetty tarv ittavat erät, 500 ja 100 markkaa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet lehtori F . H . Alopaeus (puheenjohtajana), 
sairaalanlääkäri E. A. Hillbom ja rouva H. Sahlan.

Kuopion kuuromykkäinkoulu.

Puhekoulu suom enkielisten kotien kiniroinykkiii lapsin varten.

Koulussa oli lukuvuoden aikana 92 oppilasta, niistä 30 sisäoppilasta.
Oppilaitoksen menosääntö oli täksi lukuvuodeksi vahvistettu 59,320 markaksi.
O ppilaitosta on ohjannut johtaja K ustaa Killinen.
YVakinaisen viran on laitoksessa saanut Turun kuuromykkäinkoulun opettajatar 

A. W. Sehalien, joka siirto-valtakirjalla syyskuun 5 pdtli 1900 määrättiin opetta- 
jattareksi oppilaitokseen.

U uden kaluston ostamista ja vanhain huone- ja talouskalujen kuntoonpanemista 
varten on Keisarillinen Senaatti Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeen mukaan jou
lukuun 11 pdtä 1900 myöntänyt 2,000 markkaa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet piirilääkäri Z. W allmari (puheenjohtajana), 

rehtori E. W inter, kauppaneuvos 1. Löf, rouva J. Thermal! ja neiti B. Stenius.

Pietarsaaren kuuromykkäinkoulu.

Ituotsinkielinen koulu y li-ikäisiä  kuuromykkiä varten sekä kirjotuskoulu ruotsinkielisten  
kotien kuuromykkiä lapsia varten.

Oppilaitoksessa on lukuvuoden kuluessa työskennellyt yli-ikäisten kuuromykkäin 
osasto, jolla on 3-vuotineu oppimäärä, sekä kirjoitusosasto puhekoulusta siirrettyjä 
oppilaita varten, jolla osastolla on 7-vuotineu oppimäärä. O ppilaita oli yhteensä 
35, kaikki sijoitettuina koulun yhteydessä olevaan asmnahiitokseen.



Oppilaitoksen menosääntö lukuvuotta varten oli vahvistettu 19,205 markaksi.
Oppilaitosta ohjasi johtajatar M. Kahelin.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet rehtori J. A. Bergman (puheenjohtajana), 

kappalainen J . Arvonen ja neiti A. Heikel.

Jyväskylän kuuromykkäinkoulu.

Suom enkielinen konin yli-ikäisiii kuuromykkiä varten.

Oppilaitos on, siihen pyrkivien suuren lukumäärän tähden, ollut tänä luku
vuotena jaettuna kahteen rinnakkaisosastoon, joilla kummallakin on 3-vuotinen oppi
määrä. Oppilaitoksen koko oppilasmäärä oli 88, kaikki olivat ulko-oppilaita.

Oppilaitoksen menosääntö lukuvuotta varten oli vahvistettu 40,705 markaksi.
Oppilaitosta on ohjannut johtaja, kappalainen J . K. K. Luoma.
Vakinaisen viran laitoksessa sai rouva V .  Sirén, joka joulukuun 21 p. 1900 

määrättiin siihen apuopettajattareksi.
Koulu on ollut sijoitettuna samaan lmoueustoon kuin edellisenäkin lukuvuotena; 

vuokrasumma oli 3,000 markkaa.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet tohtori J . W  Parviainen (puheenjohtajana), 

kaupunginlääkäri H . E. Nilson, raatimies J. Castren, kirkkoherra F . E. Cleve ja 
seminaarin johtajatar H. K . Söderström.

Oulun kuuromykkäinkoulu.

Puhokonlu suom enkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.

Oppilaitoksessa, joka on järjestettävä onnollisessa julistuksessa kesäkuun 30 
piitä 1892 annettujen Turun ja Kuopion kuuromvkkäinkoiiluja koskevien määräys
ten mukaan, on tänä lukuvuotena ollut toimessa kolme ylenevää luokkaa, joilla oli 
oppilaita yhteensä 35, niistä suurin osa sijoitettuna koulun yhteydessä olevaan asu- 
malaitokseeu.

Oppilaitoksen menosääntö oli lukuvuotta varten vahvistettu 28,280 markaksi.
Oppilaitoksen johto oli uskottuna asumalaitoksen johtajattarelle E. Sereniukselle. 

Vakinaisen viran ovat laitoksessa saaneet opettajattareksipyrkijä A. M. Karsten, joka 
marraskuun 6 p. 1900 m äärättiin kahdeksi koetusvuodeksi koulun opettajattareksi, 
sekä ylioppilas J. O. K orpela, joka huhtikuun 23 p. 1901 määrättiin opettajaksi 
oppilaitokseen.

1CL
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Koululle tulvittavien lamppujen ostamista varten 011, Kirkollisasiain-toimitus- 
kuunan kirjeen mukaan kesäkuun 8 p:ltä 1901, myönnetty 96 markkaa, jonka ohessa 
muun tarvittavan kaluston hankkiminen on jätetty  vankila-viranomaisille vast’edes 

m äärättävää korvausta vastaan.
Koulu on ollut sijoitettuna talonomistaja A. Murron taloon, N:o 34 Torikadun 

varrella, asumalaitoksen huoneet on saatu talonomistaja J . Ahlbergiu talosta, N:o 48 
kolmannessa korttelissa. Tori- ja Sepänkadun kulmassa. W uokraa meni 2,000 m ark
kaa edellisestä, 3,700 m arkkaa jälkimäisestä huoneustosta.

Kouluneuvoston jäsenenä ovat olleet provasti A. W . W allin (puheenjohtajana), 
insinöörinrouva B. Lindh, rehtorinrouva A. Rosendahl, rehtori G. A. Törngren ja
sairaalanlääkäri tohtori L . Gratschoff.

Helsingin sokeainkoulu.

Koulu suom en- ja  ruotsinkielisten kotien sokeita lapsia varten.

Oppilaitoksessa työskenteli lukuvuoden aikana yksi valm istava luokka, jossa 
oli selvä suomen- että ruotsinkielinen osasto, 3 koululuokkaa, joista 1 ja I I I  oli sekä
suomen- että ruotsinkielinen osasto, sekä suomen- ja ruotsinkielinen työluokka.

O ppilaita oli kaikkiaan 50, joista 38 nautti opetusta suomen-, 12 ruotsinkie
lellä. Sitä paitse on oppilaitoksessa edelleenkin ollut 2 sokeaa-kuuromvkkää, joille 
on annettu erikois-opetusta, joka on kustannettu tarketusta varten hankitulla yli
määräisellä määrärahalla.

Oppilaitoksen menosääntö oli lukuvuotta varten vahvistettu 53,952 markaksi.
Oppilaitosta ohjasi johtajatar H. Ingman.
Vakinaisen viran ovat laitoksessa saaneet ylioppilas A. Helin ja puuseppä 

J. Makkonen, jotka elokuun 22 p. 1901 m äärättiin edellinen koulun opettajaksi 
kahdeksi koetusvuodeksi, jälkimäinen toiseksi käsitöiden opettajaksi.

Oppilaitoksesta ovat eronneet koettceksi m äärätty opettaja filosofianmaisteri 
H. Ståhl, jolle tehdyn hakemuksen johdosta lukuvuoden alusta myönnettiin vapaus 
opettajavirastaan sekä Imen käsitöidenopettaja W . Illman, joka lukuvuoden lopussa 
tehdyn anomuksen johdosta toimestaan vapautettiin.

Erityisen opetuksen kustantamiseksi oppilaitokseen otetuille kuuromykille ja 
sokeille oppilaille on. Kirkollisasiain-toimituskunnau kirjeen mukaan elokuun 15 
p:ltä 1900 myönnetty 2,000 markan ylimääräinen määräraha.

Opetuksen kustantamiseksi torvi- ja urkusoitossa on, Kirkollisasiain-toimitus- 
kunnan kirjeen mukaan toukokuun 16 p:ltä 1900, myönnetty kaksi 200 markan yli
m ääräistä määrärahaa.
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Tarvittavan kaluston ostamista varten oppilaitokselle on, Kirkollisasiain-toimi- 
tuskunnan kirjeen mukaan elokuun 21 pdtä 1901, myönnetty 435 markan ylimää
räinen määräraha.

Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet toimistotirelitöri Cl. I >• Fedcrlev (puheen
johtajana), tosentti, tohtori G. A. Nordman, vapaaherratar K. Paimen, piirilääkäri, 
neiti R. Heikel ja vapaaherratar A. af Sclmlten.

Kuopion sokeainkoulu.

Konin suom enkielisten kotien sokeita lapsia varten.

Oppilaitoksessa on lukuvuoden kuluessa ollut toimessa yksi valmistava ja 
kaksi koululuokkaa sekä kaksi käsityöosastoa. O ppilaita oli yhteensä 55, kaikki 
sijoitettuina koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen.

Oppilaitoksen menosääntö lukuvuotta varten oli vahvistettu 40,718 markaksi.
Oppilaitoksen ohjaus oli uskottu johtajalle, pastori K. Lyytikäiselle.
Sähköjohdon laittamista varten oppilaitoksen uusiin rakennuksiin on, Kirkollis- 

asiain-toimituskannan kirjeen mukaan kesäkuun 28 pdtä 1900, myönnetty 3,000 
markkaa.

Oppilaitokselle tarvittavan kaluston ostamista varten on, Kirkollisasiain-toimi
tuskunnan kirjeen mukaan kesäkuun 28 pdtä 1900, myönnetty 9,294 markkaa 50 
penniä.

Lukuvuoden alussa muutti oppilaitos uusiin tarkotusta varten rakennettuihin 
rakennuksiinsa Flodbergin mäellä kaupungin vieressä.

Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet piirilääkäri / .  W allmari (puheenjohtajana), 
lyseon rehtori E. W inter, kauppaneuvos I. Löf, rouva J. Theramn ja neiti ]>. 
Stenius.

in. Yksityisiä kouluja

Kurikan kuuromykkäinkoulu.

Suom enkielinen koulu yli-ikiiisiii kuuromykkiä värien.

Koulussa oli lukuvuoden kuluessa. 14 oppilasisi, 7 miestä ja 7 naista, joista 
lukuvuoden lopussa 4 täydellisen oppimäärän suorittaneina koulusta päästettiin.



Koulu on lukuvuodeksi saanut valtioapua, 2,400 markkaa.
Oppilaitosta on edelleenkin johtanut kirkkoherra, provasti B. J. Söderman, 

joka samalla on opettanut uskontoa. Muita, aineita ovat opettaneet kuuromykkäin 
opettajatar K. Elfving sekä ylioppilas T. Söderman. Opetukseen 011 koulussa käy

te tty  35 viikkotuntia: uskontoon 6 t., äidinkieleen 16 t., maantietoon, laskentoon, 
kaunokirjoitukseen ja voimisteluun 2 t. kuluinkin, luonnontietoon 1 t. ja käsitöihin 
4 tuntia.

Koulu on sijoitettu sitä varten teetettyyn rakennukseen kirkkoherran virkata

lon maalla Kurikassa.

Vanhain sokeain työkoulu Kuopiossa.

Lukuvuoden alussa otettiin oppilaitokseen 8 uutta oppilasta, 5 miestä ja 3 naista. 
Koko oppilasinko oli lukuvuoden kuluessa 27, niistä oli miehiä 14, naisia 13. Lu
kuvuoden lopussa erosi 8 oppilasta, 3 miestä ja 5 naista.

Kouhia kannatettin lukuvuoden aikana 9,000 markan suuruisella valtioavulla.
Opetusta ovat jakaneet johtajatar L. Wikman, 3 opettajatarta ja 2 opettajaa, 

joista 2 opettajatarta  ja 1 opettaja opettivat tuntipalkalla.
Oppilaitoksen johtokuntaan kuulivat sokeainkoulun johtaja, pastori K. Lyyti

käinen, asumalaitokscn johtajatar A. Pelander, vapaaherratar L. Boije, sekä kauppa
neuvoksen rouvat H . Ligne H ja A. Löf.

Kouluneuvoston jäseninä olivat piirilääkäri, tohtori / .  Walmari (puheenjohta
jana). lehtori E. W inter, kauppaneuvos 1. Löf, rouva J. Therman ja neiti B. Stenius.

Perttulan kasvatuslaitos tylsäm ielisiä lapsia varten.

Vuoden 1901 alussa, oli oppilaitoksessa 57 oppilasta, niistä 33 poikaa ja 24 
tyttöä. K aikki oppilaat, paitse yksi poika, saivat hoidon koulun asumalaitoksessn. 
Vuoden kuluessa poistui laitoksesta 21 oppilasta, jota vastoin samalla ajalla otettiin 
vastaan‘23 uutta oppilasta, joten vuoden lopussa oppilaitoksessa oli 59 oppilasta.

Oppilaitoksella oli vuoden kuluessa tuloja kaikkiaan 51.577 mk. 16 p:iä, josta 
37,436 mk. 66 p. valtioapua, 13,740 mk. 50 oppilasmaksuja sekä 400 markkaa 
vuokraa oppilaitokselle kuuluvasta Perttulan tilasta. Menot samalta ajalta tekivät 
52,953 mk. 80 p., josta 24,001 mk. 09 p. palkkoja.

Oppilaitoksen johtajana on edelleenkin ollut filosofiamnaisteri E. L. Hedman. 
Opettajina 011 laitoksessa työskennellyt, paitse johtaja E . L. H edm ania ja asuma- 
laitoksen johtajatarta rouva E. Hedmania, 2 opettajaa ja 6 opettajatarta.

13
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Vakinaisen viran on laitoksessa saanut neiti S. S. Blomstedt, jota vastoin 
opettajatar A. Lehtonen, joka on nimitetty toiseen opettajattaren virkaan, on sen 
palveluksesta eronnut.

Oppilaitoksen kouluneuvoston jäseninä ovat olleet provasti J . Johansson, kan
sakoulunopettaja K. W . Saarinen ja lehtorinrouva O. Palander.

Tähän liitetään vielä alamaisimmasti lukuvuodelta 1900—1901 muutamia ti
lastollisia tauluja, jotka ovat valmistetut asianomaisten laitosten johtajain, Kirkollis- 
asiain-toimituskunnan kirjeessä helmikuun 19 p:ltä 1895 olevien määräysten mukaan, 

antamien tietojen perustuksella.
Helsingissä Koulutoimen Ylihallituksessa tammikuun 25 p. 1902.

V iran puolesta:

V a l t e r  F o r s i u s .



I. Opettajien ja  opettaja ttar ien  lukumäärä Suomen kuuromykkiin- ja eokeainkouluieea lukuvuonna 1900— 1901.

A. Kuuromykkäinkouluja.

K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................
K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................
K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................
K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................

K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................
K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................
K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................

B. Sokeainkouluja.

S ok ea in k o u lu ............................................
S o k eainkou lu ............................................

Porvoo
T u rk u

M ikkeli

K uopio
Jyväsk y lä
P ietarsaari

Oulu

H elsink i
K uopio

! s
i



II. Kunkin opettajan ja  opettajataren osalle tulevien viikkotuntien
   _________  ... . .  -  _____________  luku kuuromykkäin- ja sokeainkouluissa lukuvuonna 1900— 1901.

A. Kuuromykkäinkouluja.

K u u ro m y k k ä in k o u lu .........................................................................
K u u ro m y k k ä in k o u lu .........................................................................

K u u ro m y k k ä in k o u lu .........................................................................

K u u ro m y k k ä in k o u lu .........................................................................

K u u ro m y k k ä in k o u lu .........................................................................

K uurom ykkäin  k o u lu .........................................................................

K u u ro m y k k ä in k o u lu .........................................................................

B. Sokeainkouluja.

S o k e a in k o u lu ....................................................................................

S o k e a in k o u lu .....................................................................................

Porvoo

Turku

M ikkeli

Kuopio

Jyväsky lä

Pietarsaari

Oulu

Helsinki

Kuopio

1 T ähän sisältyy ausku ltan ttien  11 viikkotuntia.
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III. Viikkotuntia kussakin luku- ja  har jo i tu sa ineessa  kuuromykkäin- ja  sokeainkouluissa lukuvuonna
1 9 0 0 - 1 9 0 1 .

A. Kuuromykkäinkouluja.

K uurom ykkäinkoulu . .
IPuhekoulii)

K uurom ykkäinkoulu  . .
(Puliekoulu)

K uurom ykkäinkoulu  . .
(K iijoituskoulu)

Porvoo

T u rk u

Mikkeli

00



Kuurom ykkäm koulu . .
(Puliekouiu)

K uurom ykkäinkoulu . .
(Koulu vli-ikäisille)

K uurom ykkäinkoulu  . .
(Koulu yli-ikäisille sekä 
k irjoituskoulul

K uurom ykkäinkoulu  . .
(Puhekoulu)

B. Sokeainkouluja.

Sokeainkoulu . . . .

Sokeainkoulu...............

Kuopio

Jyväsky lä

Pietarsaari

Oulu

Helsinki

K uopio

M u i s t .  Missä kaksi lukua on sam assa sarakkeessa, tarko ittaa  edellinen mies- ja  jälkim äinen naisoppilaita. 

1 T ähän luettu  kuuntelijan i 9 viikkotuntia.  __ ____  —
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1U „   . „„ .. . . . . , . . . ,vaatetukseen, kirjastoon, opetus- ja työkalustoon sekä muuhun kalustoon luku'
IV. Kuuromykkäin |a sokeainkoulujen vuosimäärarahat ja tulot, menot opetukseen, 1900— 1901

vuonna

A. Kuuromykkäin- 
kouluja.

K uurom ykkäm koulu

K uurom ykkäinkoulu

K uurom ykkäm koulu

K uurom ykkäinkoulu

K uurom ykkäinkoulu

K uurom ykkäm koulu
K uurom ykkäinkoulu

B. Sokeainkouluja.

Sokeainkoulu . . . 

Sokeainkoulu . . .j

Porvoo

T urku

M ikkeli

K uopio

Jyväsky lä
P ietarsaari

O ulu

H elsinki

K uopio

1 T ähän  ei ole laske ttu  ku lu ja  koulu  huone ostosta.

2 T ähän  ei ole laske ttu  oppilasm aksuja, niissä ne vähen täm ättä  m aksetaan valtiolle.
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V. Kuuromykkäin- ja  s o k e a i n k o u l u k in  otettuja  oppila ita  k o s k e v ia  i lm o itu k s ia  lukuvuod elta  1 9 0 0 — 1901.

A. Kuuromykkäinkouluja.

K uurom ykkäinkoulu  . . .

K uurom ykkäinkoulu  . . .
K uurom ykkäinkoulu  . . .
K uurom ykkäinkoulu  . . .
K uurom ykkäinkoulu  . . .
K uurom ykkäinkoulu  . . .

K uurom ykkäinkoulu . . .

B. Sokeainkouluja.

S o k e a in k o u lu ............................

S o k e a in k o u lu ...........................

Porvoo
T urku
Mikkeli

Kuopio
Jyväskylä
Pietarsaari

Oulu

Helsinki
Kuopio


