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Alamainen kertomus Suomen aistiviallis- 
koulujen toiminnasta lukuvuonna 1905—06, 
Koulutoimen Ylihallituksen antama.

I. Yleiskatsaus.

Aistivialliskoulujen toiminta kysymyksenalaisena lukuvuonna on jatkunut ar
mollisessa asetuksessa 29 päivältä maaliskuuta 1.904 vahvistetun järjestämissuunni- 
telman mukaisesti. Tähän nähden on uusien oppilasten vastaanottamista puheena 
olevana vuonna toimitettu ainoastaan kouluissa yli-ikäisiä kuuromykkiä varten sekä 
Helsingin sokeainkoulussa.

Kaikkien aistivialliskoulujen oppilasmäärä oli tänä lukuvuonna 738, näistä 
546 vastaanotettuja kuuromykkäinkouluihin, 133 sokeainkouluihin ja 59 kasvatus
laitokseen tylsämielisiä varten.

Vastaavat numerot edelliseltä vuodelta olivat 800, 604, 134 ja 62.
Kuuromykkäinkouluihin otettujen oppilasten koko määrästä opetettiin 420 

lasten kouluissa ja 126 yli-ikäisten kouluissa.
Lasten kuuromykkäinkouluihin otetuista oppilaista sai 324 eli 77 %  opetusta 

puhemetoodin mukaan sekä 96 eli 23 °/o opetusta kirjoitusmetoodin mukaan.
Kuuromykkäinkoulujen oppilaista opetettiin 476 eli 87 %  suomenkielellä sekä 

70 eli 13 %  ruotsinkielellä.
Sokeainkoulujen oppilaista oli 107 eli 8 0 %  otettu lasten kouluihin sekä 26 

eli 20 %  täysi-ikäisten sokeiden kouluihin.
Kouluihin otettujen sokeiden koko määrästä eli 133:sta sai 126 eli 95 %  

opetusta suomenkielellä sekä 7 eli 5 %  opetusta ruotsinkielellä.
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Tylsämielisten kasvatuslaitoksen oppilaista oli 46 suomen- sekä 13 ruotsin
kielistä.

Monin verroin suurempi osa aistivialliskoulujen oppilaita eli 641, vastaten 
87 °f0, oli vastaanotettu valtionlaitoksiin ; jäännös eli 97, vastaten 13 % , sai opetusta 
valtion avustamissa yksityislaitoksissa.

Sittenkun Hänen Keisarillinen Majesteettinsa oli armollisessa kirjeessä 2 päi
vältä huhtikuuta 1906 määrännyt, että Perttulan kasvatuslaitoksen tylsämielisiä 
lapsia varten ylläpitämiseksi vuonna 1906 on yleisistä varoista käytettävä 28,000 
markan määräraha, on Keisarillinen Senaatti Kirkollisasiain Toimituskunnan kir
jelmässä 10 päivältä huhtikuuta 1906 Ylihallitukselle nähnyt hyväksi määrätä:

että valtion ja maisteri L. Hedmanin välillä 4 päivänä helmikuuta 1896 laa
dittu sopimus siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen on edelleen oleva voi
massa, kunnes toisin määrätään;

että Keisarillisen Senaatin puheena olevaa kasvatuslaitosta varten vuodeksi 
1905 vahvistamaa tulo- ja menosääniöä on tänäkin vuonna noudatettava.

Tehdystä alamaisesta esityksestä on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ar
mollisessa kirjeessä 20 päivältä elokuuta 1906 määrännyt, että kuunteluapurahoiksi 
sellaisille henkilöille, jotka haluavat valmistautua opettajiksi taikka opettajattariksi 
kuuromykkäin-, sokeain- ja tylsämielisten kouluihin, on Suomen yleisistä valtion- 
varoista maksettava vuotuinen 3,000 markan määräraha viiden vuoden kuluessa, 
luettuna 1 päivästä tammikuuta 1907, samoinkuin että matka-apurahoiksi edellä 
mainittujen koulujen johtajille, opettajille ja opettajattarilie on samansuuruinen 
3,000 markan määräraha samalta ajalta suoritettava, minkä ohessa näiden määrä- 
rahain jakamiseen nähden on käsketty noudattaa Ylihallitukselle lähetetyssä armol
lisessa kirjeessä 17 päivältä joulukuuta 1901 annettuja määräyksiä.

Suostuen Ylihallituksen alamaiseen esitykseen 9 päivältä maaliskuuta 1906 
on Keisarillinen Senaatti nähnyt hyväksi sallia maan aistivialliskoulujen opet
tajien kokoontua aistivialliskoulujen tarkastajan johdolla yleiseen kokoukseen 
Helsingin kaupungissa 5, 6 ja 7 päivänä kesäkuuta sanottua vuotta neuvottelemaan 
ja päättämään erityisistä aistivialliskouluja koskevista kysymyksistä, minkä ohessa 
Ylihallitus on oikeutettu aikanansa jättämään Keisarilliselle Senaatille esityksen 
määrärahasta kokouksen pitämisestä aiheutuvien kustannusten suorittamiseksi. S itä
vastoin Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmän mukaan 6 päi
vältä kesäkuuta 1906, ei ole katsonut olevan syytä suostua Ylihallituksen esityk
seen, että edellä mainitun kokouksen osanottajat saisivat valtionrautateiden piletti- 
hinnoista alennusta matkalla kokouspaikkaan ja täältä takaisin.
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Opettajain palkkaamiseksi niillä ylimääräisillä luokilla, jotka maan kuuro
mykkäin- ja sokeainkoulujen uudestijärjestämisen aikana tulisivat olemaan toimessa 
lukuvuonna 1906—07 Turun, Kuopion ja Mikkelin kuuromykkäinkouluissa, on 
Keisarillinen Senaatti, kuten Kirkollisasiain Toimituskunnan kirjelmästä 27 päi
vältä heinäkuuta 1906 ilmenee, myöntänyt ylimääräisiä määrärahoja, suuruudeltaan 
Turun ja Kuopion kuuromykkäinkouluja varten 1,500 markkaa sekä Mikkelin 
kuuromykkäinkoulua varten 1,000 markkaa.

Jotta kävisi mahdolliseksi monistaa erästä opettaja Samuli Paulaharjun 
yhdistelemää kuvasarjaa kuuromykkäinkoulujen ensi opetusta varten, on Ylihal
litus tähän tarkoitukseen käytettävinä olevista varoista myöntänyt 160 markan 
määrärahan.

Samanlainen painatusapuraha on myönnetty opettaja J. O. Korpelalle erästä 
hänen laatimaansa »Laskuoppia kuuromykkäinkouluja varten I» varten.

Kuuntelumäärärahan vuodeksi 1906 sellaisia henkilöitä varten, jotka haluavat 
valmistua opettajiksi maan kuuromykkäin- ja sokeainkouluibin, on Ylihallitus ja
kanut siten, että opettajakokelaat Suoma Salminen, Anni Haggren, Eva Kiljander 
(Kesäniemi) ja Samuli Paulaharju ovat saaneet kukin 300 markkaa, opettajakoke
laat Aino Silvander, H. M. Rekola ja E. J. Eliander (Wilkki) kukin 250 markkaa, 
opettajakokelaat Helga Haliman, Katri Niuru ja Karin Dahlström kukin 200 
markkaa sekä opettajakokelaat S. Seppälä, K. A. Nyman ja Mimmi Grästen 
(Hevonpää) kukin 150 markkaa.

Saman vuoden matka-apurahoista kuuromykkäin- ja sokeainkouluissa toimi
ville johtajille, opettajille ja opettajattarille on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain 
Toimituskunnan kirjelmän mukaan 26 päivältä huhtikuuta 1906, myöntänyt Hel
singin sokeainkoulun opettajattarelle N. VVesterstrählelle 900 markkaa sekä Oulun 
kuuromykkäinkoulun johtajalle K. E. Kahvalle, Turun kuuromykkäinkoulun opetta
jattarelle S. U. Liijeforsille ja Kuopion sokeainkoulun opettajalle G. A. Wik- 
manille (Wuorela) kullekin 700 markkaa.

Tietopuolisia ja käytännöllisiä kokeita vakinaista opettajantointa varten aisti- 
vialliskouluissa ovat vuoden kuluessa suorittaneet opettajakokelaat Hanna Bergh, 
Helga Haliman, Aili Lyytikäinen, Katri Niuru, K. A. Nyman, Eva Reinilä (Rehn- 
bäck) ja Saimi Tolvanen opettajanvirkoja varten suomenkielisissä kuuromykkäin
kouluissa, joissa opetetaan puhemetoodin mukaan; Hanna Pitkänen ja Eva Sand
man käsitöiden opettajantointa varten suomenkielisissä kuuromykkäinkouluissa, 
joissa opetetaan puhemetoodin mukaan; O. J. Himanen ..käsitöiden ja piirustuksen 
opettajantoimia varten suomenkielisissä kuuromykkäinkouluissa, joissa opetetaan 
kirjoitusmetoodin mukaan; Martin Gummerus (Pihkala) ja_Elli Kallio opettajan-
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virkoja varten suomenkielisissä yli-ikäisten kuuromykkäinkouluissa; K arin,D ahl
ström, Katri Niuru, Irene Nordberg ja Toimi Paananen opettajavoimia varten 
suomenkielisissä lasten sokeainkouluissa.

II. Eri koulut.

Porvoon kuuro my kkäinkoulu.

Puliekoulu ruotsinkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.

Koulussa on vuoden kuluessa ollut toimessa neljä luokkaa, käsittäen 2:sen, 
4:nnen, 6:nnen ja 8:nnen vuosiosaston. Ensimäinen luokka, joka on koe- ja ääntä- 
misluokka, on ollut jaettuna kahteen rinnakkaisosastoon. Oppilasmäärä on ollut 
46, näistä 15 otettuina koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen. Uusia oppi
laita ei ole kysymyksenalaisena lukuvuonna vastaanotettu.

Laitoksen menosääntö on lukuvuodeksi vahvistettu 42,940 markaksi.
Johtajantointa on hoitanut johtaja, filosofiankandidaatti K. O. Wichmann.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet piispa H. Räbergh (puheenj.), kon- 

sulinrouva H. Söderström ja lehtori R. Lindblad.

Turun kuuromykkäinkoulu.

Puhekoulu suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.

Koulussa on lukuvuoden kuluessa ollut toimessa ensimäinen luokka, joka on 
ollut koe- ja ääntämisluokkana ja jaettuna kolmeen rinnakkaisosastoon, käsittäen 
toisen vuosikurssin oppilaita, sekä luokat I I I —V III, kukin luokkakuviltaan yksi
vuotinen. Oppilasmäärä on ollut 93, näistä 30 otettuina koulun yhteydessä olevaan 
asumalaitokseen. Uusia oppilaita ei ole kouluun otettu.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 79,300 markaksi.
Johtajantointa on hoitanut johtaja, nimipastori A. E. Nordman.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet t:ri B. G. Hahl (puheenj.), rehtori 

K. A. Poppius ja rouva A. Rydman.
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Mikkelin kuuromykkäinkoulu.

Kirjoituskonia suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.

Koulussa on lukuvuonna ollut toimessa kuusi luokkaa, vastaten 2:sta—7:ttä 
vuosikurssia, jota paitsi erityistä apuluokkaa heikkolahjaisia oppilaita varten on 
vuoden kuluessa ylläpidetty. Oppilasmäärä on ollut 78, näistä 20 otettuina koulun 
yhteydessä olevaan asumalaitokseen. Uusia oppilaita ei ole tänä vuonna vastaan
otettu.

Laitoksen menosääntö vuodeksi on vahvistettu 52,590 markaksi.
Johtajantointa on hoitanut johtaja, opettaja kandidaatti A. I. Savolainen.
Vakinaisen toimen on laitoksessa saanut opettaja O. J. Himanen, joka on 29 

päivänä elokuuta 1906 määrätty kahtena koevuonna hoitamaan laitoksen käsitöiden 
ja piirustuksen opettajan virkaa.

Uusien huonekalujen ostamiseksi on Kirkollisasiain Toimituskunnan kirjelmän 
mukaisesti 27 päivältä heinäkuuta 1906 myönnetty 1,100 markkaa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet lehtori F . A. Alopaeus (puheenj.), 
t:ri E. A. Hillbom ja rouva H. Sahlan.

Kuopion kuuromykkäinkoulu.

Puhekoulu suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.

Koulussa on lukuvuoden kuluessa ollut toimessa ensimäinen luokka, joka on 
ollut koe- ja ääntämisluokkana ja jaettuna kolmeen rinnakkaisosastoon, käsittäen 
2:sen vuosikurssin oppilaita, sekä luokat III—VIII, kukin luokkakurssiltaan yksi
vuotinen. Oppilasmäärä on ollut 110, näistä 80 otettuina koulun yhteydessä ole
vaan asumalaitokseen. Uusia oppilaita ei ole vastaanotettu.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 79,980 markaksi.
Laitoksen johto on ollut johtaja Kust. Killisellä, paitsi 8 päivästä helmikuuta 

1906 valtiopäivien loppuun, jolloin johtajantoimi oli jätettynä rouva T. Killisen 
huostaan.

r
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Vakinaisen toimen on laitoksessa saanut opettajatar Irene Tengman, joka 
7 päivänä syyskuuta 1906 määrättiin kahtena koevuonna hoitamaan laitoksen käsi
töiden ja kaunokirjoituksen opettajattarentointa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet rehtori U. W. Telön (puheenj.), t:ri 
G. Forstön, kauppaneuvos I. Löf, neiti B. Stenius ja rouva J. Therman.

Pietarsaaren kuuromykkäinkoulu.

Koulu ruotsinkielisten kotien yli-ikäisiä kuuromykkiä varten ja kirjoituskoulu ruotsinkielisten
kotien kuuromykkiä lapsia varten.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa osasto yli-ikäisiä kuuromykkiä 
varten, kurssiltaan nelivuotinen, sekä kirjoitusosasto, kurssiltaan seitsenvuotinen, 
joka on tarkoitettu Porvoon puhekoulusta siirtyneille oppilaille. Oppilasmäärä on 
ollut 24, kaikki koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen otettuja.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 33,320 markaksi. 
Laitoksen johto on ollut johtajatar M. Kahelinilla, paitsi 25 päivästä marras

kuuta 1905 toukokuun 1 päivään 1906, jolloin johtajantoimi oli jätettynä opettaja 
P. Staden huostaan.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet entinen kuuromykkäin koulun johta
jatar Anna Heikel (puheenj.), apteekkari K. L. Candolin ja pastori J. Arvonen.

Jyväskylän kuuromykkäinkoulu.

Koulu suomenkielisten kotien yli-ikäisiä kuuromykkiä varten.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa kaksi rinnakkaisosastoa, kummas
sakin neljä luokkaa ja yksivuotiset luokkakurssit. Oppilasmäärä on ollut 108, 
kaikki nämä sijoitettuina täyshoitoon koteihin koulun ulkopuolella.

Laitoksen vuosisääntö lukuvuotta varten on vahvistettu 77,400 markaksi.
Koulun johtajantointa on hoitanut johtaja, entinen kappalainen E. J. K. Luoma.
Vakinaisen toimen on laitoksessa saanut opettaja Martin Gummerus (Pih

kala), joka 10 päivänä marraskuuta 1905 määrättiin toistaiseksi olemaan laitoksen 
apuopettajana.



Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet oikeusneuvosmies J. Castren (pu- 
heenj.), tohtorinrouva B. Relander, kirkkoherra E. Cleve, apteekkari F. Kiljander 
ja t:ri G. Palander.

Oulun kuuromykkäinkoulu.

Puhekoulu suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa koe- ja ääntämisluokka, kurssiltaan 
kaksivuotinen, sekä luokat I I I —V III, kussakin yksivuotinen kurssi. Oppilas
määrä on ollut 75, näistä 30 otettuina koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen. 
Uusia oppilaita ei ole tänä lukuvuonna otettu.

Koulun menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 61,420 markaksi.
Laitoksen johtajantointa on hoitanut johtaja, filosofianmaisteri K. E. Kahva.
Vakinaisessa opettajistossa on tapahtunut se muutos, että opettajattarelle, 

rouva Adèle Toppeliukselle on myönnetty hänen anomansa virkaero ja opettajat- 
taret Stella Teresia Hertzberg, Kristiina Sellman ja Eva Helena Sandman ovat 9 
päivänä maaliskuuta 1906 saaneet laitoksessa vakinaisen toimen, kaksi ensinmai
nittua opettajattarina, viimemainittu käsitöiden ja kaunokirjoituksen opettajattarena.

Kaluston ostamiseksi laitoksen uusiin koulu- ja asumarakennuksiin, jotka 
lukuvuoden kuluessa ovat valmistuneet, on K. Senaatti, Kirkollisasiain Toimitus
kunnan kirjelmän mukaan 8 päivältä toukokuuta 1906, myöntänyt 5,252 markkaa.

Koulun asumalaitos on lukuvuonna ollut sijoitettuna J. W. Fellmanin peril
listen taloon N:o 16 ensimäisessä korttelissa, ja vuokramäärä on ollut 3,700 mark
kaa. Kouluosastoa varten on 5,000 markan korvausta vastaan vuokrattu yksityisen 
tyttökoulun talo N:o 31 8:nnessa kaupunginosassa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet kaupunginlääkäri G. Borg (puheenj.), 
tohtorinrouva Ida Relander ja kauppias J. Illikainen.

Helsingin sokeainkoulu.

Konlu suomenkielisten kotien sokeita lapsia varten ja väliaikainen konin ruotsinkielisten
kotien sokeita lapsia varten.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa yksi suomenkielinen valmistava 
osasto, kaksi suomenkielistä koululuokkaa, näistä ylempi jaettuna kahteen osastoon,
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sekä kaksi suomenkielistä työluokkaa. Ruotsinkielisiä oppilaita on opetettu yhdessä 
valmistavassa osastossa, yhdessä koululuokassa ja yhdessä työluokassa. Laitoksen 
koko oppikurssi on kymmenvuotinen, niin että valmistava osasto on kaksivuoti
nen ja 4 vuotta tulee sekä koulu- että työosaston osalle. Koulun oppilasmäärä 
on ollut 54, näistä 47 suomen ja 7 ruotsinkielistä. Kaikki oppilaat olivat sijoi
tettuina koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen. Uusia oppilaita on kysy- 
myksenalaisena lukuvuonna vastaanotettu tähän laitokseen.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 65,560 markaksi.
Koulun johto on ollut johtajan, pastori K. Sipilän huostassa.
Vakinaisen toimen on laitoksessa saanut Kuopion sokeainkoulun opettajatar 

Aina Petander (Petra), joka 21 päivänä joulukuuta 1905 määrättiin kahtena koe- 
vuonna hoitamaan koulun asumalaitoksen johtajattarentointa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet toimistonpäällikkö C. B. Federley 
(puheenj.), t:ri, neiti Alma Söderhjelm, t:ri, dosentti G. A. Nordman ja vapaaher- 
ratar A. af Schultön.

Kuopion sokeainkoulu.

Konin suomenkielisten kotien sokeita lapsia varten.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa yksi valmistava luokka, yksi koulu
ja yksi työosasto, kummassakin kaksi luokkaa ja kaksivuotinen kurssi. Koko 
oppikurssi on niinmuodoin kymmenvuotinen. Koulun oppilasmäärä on ollut 53, 
kaikki sijoitettuina koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen. Uusia oppilaita 
ei tänä lukuvuonna ole vastaanotettu.

Laitoksen menosääntö täksi lukuvuodeksi on vahvistettu 56,149 markaksi.
Koulun johtajantointa on hoitanut johtaja, pastori K. Lyytikäinen.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet rehtori U. W. Telön (puheenj.), t:ri 

G. Forsten, kauppaneuvos I. Löf, neiti B. Stenius ja rouva J. Therman.
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III. Y ksityisiä kouluja.

Kurikan kuuromykkäinkoulu.

Koulu suomenkielisten kotien yli-ikftisiä kuuromykkiä varten.

Laitoksessa on lukuvuonna opetettu 12 kuuromykkää, näistä 9 miestä ja 3 
naista. Lukuvuoden lopussa päästettiin koulusta täydellisen, kolmivuotisen kurssin 
suorittaneina 2 miestä ja 2 naista, jota paitsi lukuvuoden kuluessa yksi miesop- 
pilas sairauden vuoksi erosi. Kaikki oppilaat ovat asuneet koulun yhteydessä 
olevassa asumalaitoksessa.

Opetukseen, jota on annettu 202 lukupäivänä, pitäen 34 lukutuntia viikossa, 
ovat kuuluneet seuraavat opetusaineet: uskontoa 7 tuntia, äidinkieltä 13 tuntia, 
kaunokirjoitusta 2 tuntia, laskentoa 4 tuntia, maantietoa 2 tuntia, luonnontietoa 2 
tuntia sekä käsitöitä 4 tuntia viikossa. Opetus An ollut suomenkielinen.

Laitoksen johto on ollut kirkkoherra, rovasti B. J. Södermanin huostassa, 
joka myöskin on opettanut uskontoa ylemmillä luokilla. Muuta opetusta on an
tanut opettajatar, neiti E. Elfving, jota paitsi laitoksessa on toiminut miesten 
veistotöiden opettaja A. Järvinen.

Laitoksen ylläpitämiseksi kantaa rovasti B. J. Söderman vuotuista 2,400 
markan valtioapua, joka armollisen kirjeen mukaan 25 päivältä tammikuuta 
1905 maksetaan 3 vuoden aikana, luettuna tammikuun 1 päivästä viimemainittua 
vuotta.

Kuopion täysi-ikäisten sokeiden työkoulu.

Lukuvuoden alussa otettiin laitokseen 13 uutta oppilasta, näistä 5 miestä ja 
8 naista. Koko oppilasmäärä oli 26, näistä 12 miestä ja 14 naista. Lukuvuoden 
lopussa päästettiin laitoksesta 6 oppilasta, 2 miestä ja 4 naista, jota paitsi luku
vuoden kuluessa erosi yksi mies- ja yksi naisoppilas.
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Laitoksen johtajantointa on hoitanut johtajatar Mia Löppönen, jota opetuk
sessa on avustanut 3 mies- ja 2 naisopettajaa.

Opetus on jatkunut pääasiallisesti saman suunnitelman mukaan kuin en
nenkin. Kuitenkin on käytöllisten opetusaineiden joukossa ruvettu antamaan myös 
hieronnassa opetusta, jota 3 naisoppilasta on hyväkseen käyttänyt.

Laitoksen ylläpitämiseksi nauttii Sokeiden Ystävien Kuopion haaraosasto 
vuotuista 12,000 markan valtioapua.

Laitoksen johtokuntaan ovat kuuluneet sokeainkoulunjohtaja, pastori K. Lyy
tikäinen (puheenj.), asumalaitoksen johtajatar A. Petander, vapaaherratar I. Boije, 
kauppaneuvoksetar H . Lignell, kauppaneuvoksetar W. Ranin sekä sokeat työmiehet 
W. Pehkonen ja M. Laukkanen.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet rehtori U. W. Telön (puheenj.), t:ri 
G. Forstön, kauppaneuvos I. Löf, neiti B. Stenius ja rouva J. Therman.

Perttulan kasvatuslaitos tylsämielisiä lapsia varten.

Oppilasmäärä oli 59, näistä 34 poikaa ja 25 tyttöä. Oppilaista opetettiin 46 
suomeksi ja 13 ruotsiksi. Uusia oppilaita on vastaanotettu 17, näistä poikia 10 
ja tyttöjä 7, jota vastoin on eronnut 18 oppilasta, näistä poikia 11 ja tyttöjä 7.

Laitoksen vuosisääntö on vahvistettu 53,187 markaksi 16 penniksi, josta 
.37,538 markkaa 21 penniä on suoritettu valtion varoista.

Laitoksen johtajana on toiminut filosofianmaisteri E. L. Hedman, jota oppi
lasten opetuksessa ja kasvatuksessa ovat avustaneet johtajatar ynnä 1 mies- ja 6 
naisopettajaa. Vakinaisesta opettajistosta on opettajatar Aina Mieluisa Hynön 
parantumattoman sairauden vuoksi eronnut ja on hänelle, Kirkollisasiain Toimitus
kunnan kirjelmän mukaan 30 päivältä elokuuta 1905, myönnetty vuotuinen 1,920 
markan eläke, luettuna 1 päivästä elokuuta 1905.

Laitoksen kouluneuvostoon ovat kuuluneet kirkkoherra Onni Nyström, t:ri 
T. VVichmann ja lehtorinrouva A. Bergman.



f

Tähän liitetään alamaisimmasti muutamia tilastollisia tauluja lukuvuodelta 
1905—06, jotka on laadittu asianomaisten laitosten johtajilta saatujen tietojen 
nojalla.

Helsingissä, Koulutoimen Ylihallituksessa, toukokuussa 1907.

Viran puolesta:

Ualier Forsius
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I. Opettajien ja  opetta ja ttarien  lukum äärä Suomen valtion kuuromykkäin- ja  sokeainkouluissa
lukuvuonna 1905—1906.

A. Kuuromykkäinkouluja.

K uurom vkkäinkoulu ...............................  Porvoo
K uurom ykkäinkoulu ............................. j Turku
K uurom ykkäinkoulu ............................. ' Mikkeli
K uurom ykkäinkoulu ...............................  Kuopio
K uurom ykkäinkoulu .............................j Pietarsaari

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

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

B. Sokeainkouluja.

Sokeainkoulu............................................i Helsinki
Sokeainkoulu............................................ | Kuopio



II. Viikkotuntien lukumäärä kutakin opettajaa ja  opettajarta kohti valtion kuuromykkäin- ja  sokeainkouluissa lukuvuonna 1905—1906.

A. Kuuromykkäinkouluja.

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

K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................................................................  T urku
K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................................................................ Mikkeli

K u u ro m y k k ä in k o u lu ............................................................................  Kuopio
K u u ro m y k k ä in k o u lu ..................................................................  P ietarsaari
K u u ro m y k k ä in k o u lu ..................................................................  Jyväskylä
K u u ro m y k k ä in k o u lu .............................................................................  Oulu

B. Sokeainkouluja.

S o k ea in k o u lu ............................................................................................  Helsinki
S o k e a in k o u lu ............................................................................................  Kuopio
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III. Viikkotuntia kussakin luku- ja  harjoitusaineessa valtion kuuromykkäin- ja  sokeainkouluissa
lukuvuonna 1905—1906.

A. Kuuromykkäinkouluja.

K uurom ykkäinkoulu. . Porvoo 
(Puhekoulu)

i!

|
i

K uurom ykkäinkoulu. . ; T urku 
(Puhekoulu) i

I

K uuromykkäinkoulu. . Mikkeli 
(Kirjoituskoulu)
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Kuurom ykkäinkoulu. . Kuopio 
(Puhekoulu)

Kuuromykkäinkoulu. . Pietar- 
(Koulu vli-ikäisille sekä saari 
kirjoituskoulu)

K uurom ykkäinkoulu. . Jyväs- 
(Koulu yli-ikäisille) kylä

Kuurom ykkäinkoulu. . Oulu 
(Puhekoulu)

B. Sokeainkouluja.

Sokeainkoulu . . . .  Helsinki

Sokeainkoulu . . . .  Kuopio

M u i s t. Missä kaksi lukua on samassa sarekkeessa, tarkoittaa edellinen mies- ja jälkimäinen naisoppilaita.
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IV. Yleisten kuuromykkäin- ja  sokeainkoulujen vuosi määrärahat ja menot opetukseen y. m. vuonna 1906.

I
I

A. Kuuromykkäinkouluja.

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

K u u ro m y k k ä in k o u lu ..................................... Mikkeli
K u u ro m y k k ä in k o u lu ..................................... Kuopio
K u u ro m y k k ä in k o u lu ......................................P ietarsaari
K u u ro m y k k ä in k o u lu ...................................... Jyväskylä
K u u ro m y k k ä in k o u lu ......................................  Oulu

B. Sokeainkouluja.

Sokeainkou lu ..................................................... Helsinki

S o k ea in k o u lu .................................................. i Kuopio

1 Tähän eivät sisälly kouluhuoncustom aksut.
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V. Valtion kuuromykkäin- ja sokeainkouluihin otettuja oppilaita koskevia ilmoituksia lukuvuodelta 1905—1906.

A. Kuuromykkäinkouluja.

Kuuromykkäinkoulu. . . . Porvoo
Kuuromykkäinkoulu. . . . T urku
Kuuromykkäinkoulu. . . . Mikkeli
Kuuromykkäinkoulu. . . . Kuopio
Kuuromykkäinkoulu. . . . Pietarsaari 
Kuuromykkäinkoulu. . . . Jyväskylä
Kuuromykkäinkoulu. . . . Oulu

B. Sokeainkouluja.

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


