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Alamainen kertomus Suomen aistivialliskou- 
lujen toiminnasta lukuvuonna 1906— 1907, Koulu
toimen Ylihallituksen antama.

I. Y le iska tsaus .

Aistivialliskoulujen toiminta on puheena olevana lukuvuonna häiriintymättä 
jatkunut armollisessa asetuksessa 29 päivältä maaliskuuta 1904 vahvistetun 
järjestämissuunnitelman mukaan. Sitä noudattaen on uusia oppilaita tällä 
kertaa otettu, paitsi yli-ikäisten kuuromykkien kouluihin ja Kuopion sokeain
kouluun, kaikkiin kuuromykkäin lasten vastaanottolaitoksiin.

Kaikkien aistivialliskoulujen oppilasmäärä oli lukuvuonna 1906—1907 
yhteensä 809, näistä 611 kuuromykkäinkouluissa, 188 sokeainkouluissa ja 60 
tylsämielisten laitoksessa.

Vastaavat luvut edelliseltä vuodelta ovat 788, 546, 133 ja 59.
Kuuromykkäinkouluihin otettujen oppilasten koko määrästä opetettiin 486 

eli 8O0/0 lasten kouluissa ja 125 eli 20%  yli-ikäisten kuuromykkien kouluissa.
Lasten kuuromykkäinkouluihin otetuista oppilaista sai 382 eli 79 %  ope

tusta puhemetoodin mukaan sekä 104 eli 21 %  opetusta kirjoitusmetoodin 
mukaan.

Kuuromykkäinkoulujen oppilaista opetettiin 541, vastaten 89% , suomen
kielellä sekä 70, vastaten 11 %, ruotsinkielellä.

Sokeainkoulujen oppilaista oli 108 eli 78 %  otettu lastenkouluihin sekä 
30 eli 22 %  täysi-ikäisten sokeain kouluihin.

Kouluihin otettujen sokeiden koko määrästä sai 129, vastaten 93 %, ope
tetusta suomenkielellä sekä 9, vastaten 7 %, opetusta ruotsinkielellä.

Tylsämielisten koulun oppilaista oli 47 suomenkielistä ja 13 ruotsinkielistä.
Aistivialliskoulujen koko oppilasmäärästä sai 707, vastaten 87 %, opetusta 

valtionlaitoksissa, jota vaistoin 102, eli 13 %, opetettiin valtion avustamissa 
yksityislaitoksissa.

Suomen Kuuromykkäin Liiton hallinnon alamaisesta anomuksesta on 
Keisarillinen Senaatti, kuten Siviilitoimituskunnan kirjelmästä Ylihallitukselle 
4 päivältä joulukuuta 1906, käy ilmi, nähnyt hyväksi suoda »Määrärahoista 
työhön kokonaan kykenemättömien henkilöiden hoitoa varten» mainitulle liitolle 
sen tarkoitusten edistämiseksi vuotuisen määrärahan, suuruudeltaan viisituhatta



4

markkaa, vuosiksi 1906, 1907 ja 1908 muun mukana sillä ehdolla, että liiton 
opetustoimi on Ylihallituksen tarkastuksen alainen, ja on Suomen Valtiokonttori 
käsketty asianmukaisesti suorittamaan myönnetty määräraha liitolle.

Edellä mainitusta rahastosta on tätä  paitsi Kuuromykkien Auttajayhdis- 
tyksen alamaisesta anomuksesta suotu viimemainitulle yhdistykselle, Siviili- 
toimituskunnan kirjelmän mukaisesti Ylihallitukselle 4 päivältä joulukuuta 1906, 
vuotuinen kahdentuhannen markan määräraha vuosiksi 19Ö6, 1907, 1908, 1909 
ja 1910 ehdoilla:

että yhdistys on vaivaishoidontarkastajan valvonnan alainen sekä vuosit
tain antaa hänelle kertomuksen toiminnastaan samoin kuin laskelman liikkeensä 
tilasta;

ettei valtioapua käytetä vieraisiin tarkoituksiin;
että aistivialliskoulujen tarkastaja on oikeutettu valvomaan ja johtamaan 

yhdistyksen opetustointa.
Sittenkun Raajarikkoisten auttamisyhdistyksen johtokunta oli alamaisesti 

anonut, että yhdistys ylläpitääkseen työkouluaan raajarikkoisia henkilöitä varten 
Helsingin kaupungissa saisi jatkettua vuotuista määrärahaa kaksitoistatuhatta 
markkaa vuodessa, on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa, Siviilitoimituskunnan 
Ylihallitukselle lähettämän kirjelmän mukaan 19 päivältä maaliskuuta 1907, 
nähnyt hyväksi suoda yhdistykselle yllämainitun suuruisen vuotuisen määrä
rahan maksettavaksi heinäkuun 1 päivästä 1907 lukien vuosittain viitenä vuonna 
»Määrärahoista työhön kokonaan kykenemättömien henkilöiden hoitoa varten» 
kuudentuhannen markan erissä kunkin puolen vuoden lopussa, kuitenkin muun 
mukana ehdolla, että Ylihallituksen asiana on valvoa sanotun laitoksen ope
tustointa.

Perttulan tylsämielisten lasten kasvatuslaitoksen johtajan, filosofianmaisteri 
Edvin L. Hedmanin tekemästä esityksestä on Keisarillinen Senaatti, Kirkollis
asiain Toimituskunnasta Ylihallitukselle tulleen kirjelmän mukaisesti 20 päivältä 
joulukuuta 1906, vahvistanut ehdotuksen tulo- ja menoarvioksi puheena olevalle 
laitokselle vuonna 1907, päättyen 52,704 markkaan 87 penniin, sekä käskenyt 
Hämeenlinnan läänin Kuvernöörin laitoksen johtajalle suorittamaan ne 9,064 
markkaa 87 penniä, jotka on ennakkomaksuna suoritettava Valtiokonttorin 
hoidettavana olevista »Määrärahoista työhön kokonaan kykenemättömien henki
löiden hoitoa varten». Sen jälkeen on Keisarillinen Senaatti, kuten Kirkollisasiain 
Toimituskunnan kirjelmästä Ylihallitukselle 17 päivältä toukokuuta äskenmai- 
nittua vuotta käy ilmi, käskenyt johtaja E. L. Hedmanille suorittamaan valtion 
kulunkiarviossa vuodelle 1907 Perttulan kasvastuslaitoksen ylläpitämistä varten 
viimemainittuna aikana varatut 28,000 markkaa, niin että ensimäinen puoli 
saataisiin maksaa toukokuussa sekä jäännös syyskuussa puheena olevaa vuotta.

Ylihallituksen tehtyä alamaisen ehdotuksen sen toimenpiteen hyväksymisestä, 
että erityiset sokeat henkilöt, jotka aikoivat kokoontua Helsingin kaupungissa 
kesäkuussa 1907 neuvottelemaan toimenpiteistä sokeiden käsityöläisten tilan 
parantamiseksi sekä ottamaan osaa Helsingin sokeainkoulun opettajain ja mui
den, sokeain hyvää harrastavien henkilöiden heille järjestämiin oppi- ja jatko- 
kursseihin, saisivat viimemainitussa koulussa kokouksen aikana vapaan asun
non ja ruuan sen sisäoppilaslaitoksessa, sekä samalla esitettyä, että Ylihallitus



oikeutettaisiin myöskin vastedes samanlaatuisissa tapauksissa antamaan sellai
nen lupa ehdolla, ettei tästä saa karttua menoja yli aistivialliskoulujen ruuan- 
pitoon myönnettyjen varain, on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain Toimitus
kunnan kirjelmän mukaan 27 päivältä kesäkuuta 1907, nähnyt hyväksi tähän 
esitykseen suostua.

Ylihallituksen alamaisesta anomuksesta on, Kirkollisasiain Toimituskunnan 
kirjelmän mukaan 4 päivältä syyskuuta 1906, yhden rinnakkaisluokan yllä
pitämiseksi lukuvuonna 1906—07 Kuopion kuuromykkäinkoulun vastaanotto- 
luokilla, menetty ylimääräinen 5,850 markan suuruinen määräraha, josta 2,100 
markkaa saataisiin käyttää opettajattaren palkkaamiseksi sekä 3,750 markkaa 
ruuanpitoon rinnakkaisluokalle otettuja oppilaita varten.

Ylihallituksen esitettyä, että Oulun kuuromykkäinkoulun opettajisto oikeu
tettaisiin korvausta vastaan saamaan suurusta asumalaitoksen ruokapöydässä, 
on Keisarillinen Senaatti, kuten ilmenee Kirkollisasiain Toimituskunnan kir
jelmästä 21 päivältä tammikuuta 1907, nähnyt hyväksi tähän myöntyä sekä 
samalla vahvistanut korvauksen ruuasta 10 markaksi kultakin opettajalta 
kuukaudessa, josta summasta yksi markka saataisiin suorittaa laitoksen emän- 
nöitsijälle korvauksena lisääntyneestä työstä. Samalla kertaa on korvauk
seksi niiden ruuasta, jotka laitoksen matkustajahuoneissa asuen käyvät laitok
sessa, määrätty maksettavaksi kaksi markkaa vuorokaudelta.

Koska oli ilmoitettu, että Jyväskylän kuuromykkäinkoululle rakennettu 
sauna ei ole mainitussa kaupungissa voimassa olevan rakennusjärjestyksen 
määräysten mukainen sekä muutenkin on tulenvaarallinen, on saunan uudestaan 
rakentamiseksi, Kirkollisasiain Toimituskunnan kirjelmän mukaan 18 päivältä 
huhtikuuta 1907, myönnetty 5,900 markkaa.

Koska Kuopion sokeainkoulun talonmies oli halunnut vaihtaa vapaan ruuan, 
joka hänelle tuli asumalaitoksessa, ruokavieraiden osalle laskettuun vuotuiseen 
määrärahaan, on hänelle vapaan ruuan sijaan Kirkollisasian Toimituskunnan 
kirjelmällä 21 päivältä tammikuuta 1907 myönnetty vuotuista palkanlisäystä 
250 markkaa.

Tehdystä alamaisesta esityksestä on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain 
Toimituskunnan kirjelmän mukaisesti 30 päivältä lokakuuta 1906, myöntänyt 
Oulun kuuromykkäinkoulun opettajalle J. O. Korpelalle hänen laatimansa 
»Laskuoppi kuuromykkäinkouluja varten, II» nimisen oppikirjan painattami
seksi 640 markkaa päinatusapua.

Vuodeksi 1907 varatun kuuntelumäärärahan niille henkilöille, jotka halua
vat valmistua opettajiksi maan kuuromykkäin- ja sokeainkouluihin, on Ylihal
litus jakanut siten, että oppettajatarkokelaat Martha W esterlund ja Elli Hei
kinheimo ovat saaneet kumpikin 400 markkaa, opettajatarkokelaat Eva Kesä- 
niemi, Maria Nykänen, Suoma Salminen, B. Ramström ja Anni Silvander 
kukin 300 markaa, opettajatarkokelaat Maria Lipponen ja Anna Jotuni kumpi
kin 200 markkaa sekä kansakoulunopettajaa H. M. Rekola ja v. t. kirkkoherra 
J. Wesenterä kumpikin 150 markkaa.

Saman vuoden matka-apurahat aistivialliskouluissa toimiville johtajille, 
opettajille ja opettajatarille on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain Toimitus
kunnan kirjelmän mukaan 19 päivältä toukokuuta 1907, jakanut siten, että
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Helsingin sokeainkoulun johtaja K. Sipilä on saanut 900 markkaa, opettajatar 
Perttulan kasvatuslaitoksessa tylsämielisiä lapsia varten S. Blomstedt 700 mark
kaa, Jyväskylän kuuromykkäinkoulun opettaja 0. Reino 500 markkaa, Jyväs
kylän kuuromykkäinkoulun käsitöidenopettajatar A. Koskinen 400 markkaa sekä 
Turun ja Oulun kuuromykkäinkoulujen opettajattaret H. Liljefors ja E. Sand
man kumpikin 250 markkaa. Koska kuitenkin opettajatar S. Blomstedt, joka on 
eronnut aistivialliskoulun palveluksesta, on ilmoittanut, ettei hän halua käyttää 
itselleen täten suotua matkarahaa, on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain 
Toimituskunnan kirjelmän mukaan 15 päivältä elokuuta 1907, antanut kyseessä 
olevan matkarahan, suuruudeltaan 700 markkaa, saman koulun opettajatarelle
A. Jemströmille.

Tietopuolisia ja käytännöllisiä kokeita aistivialliskoulujen vakinaisia vir
koja varten ovat puheena olevana lukuvuonna suorittaneet opettajakokelaat, 
kansakoulunopettaja V. V. V. Vahlbeck ja kansakoulunopettajatar Anni Ander
sen käsityönopettajantoita varten kuuromykkäinkoulussa, jossa opetetaan puhe- 
metoodin mukaan ruotsinkielellä, kansakoulunopettajat E. Wilkki, H. M. Rekola 
ja S. Seppälä, filosofianmaisteri J . Mustakallio samoin kuin kansakoulunopetta
jatar M. Grästen (Hevonpää) opettajan tointa varten suomenkielisessä kuuro
mykkäinkoulussa, jossa opetetaan puhemetoodin mukaan, sekä kansakoulun
opettaja S. Paulaharju käsityöopettajantointa varten suomenkielisessä kuuro
mykkäinkoulussa, jossa opetetaan puhemetoodin mukaan.

II. Eri kou lu t .

P orvoon k u u ro m y k k ä in k o u lu .
Puhekoulu kuuromykille lapsille ruotsinkielisistä kodeista.

Koulussa on lukuvuoden kuluessa ollut toimessa neljä luokkaa, käsittäen 
l:sen, 3:nnen, 5:nnen ja 7:nnen vuosiosaston. Ensimäinen luokka, joka on koe- 
ja ääntämisluokka, on ollut jaettuna kahteen rinnakkaisosastoon. Oppilas
määrä on ollut 49, näistä 23 poikaa ja 26 tyttöä. Asumalaitoksessa on ollut 
tilaa 15 sisäoppilaalle.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 44,020 markaksi
Johtajantointa on hoitanut johtaja, filosofiankandidaatti K : O. Wichmann.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet piispa H. Räbergh (puheenj.), 

konsulinrouva H. Söderström, lehtori R. Lindblad ja tuomiokapitulin asessori 
E. A. Heman.
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T u r u n  k u u r o m y k k ä i n k o u l u .
Puhekoulu kuuromykille lapsille suomenkielisistä kodeista.

Koulussa on lukuvuonna ollut toimessa ensimäinen luokka, joka on ollut 
koe- ja ääntämisluokkana ja jaettuna kolmeen rinnakkaisosastoon, käsittäen 
l:sen vuosikurssin oppilaita, sekä IILas luokka, jaettuna kahteen rinnakkais
osastoon, ynnä luokat IV —VIII, kukin luokkakurssiltaan yksivuotinen. Oppilas
määrä on ollut 105, näistä 30 otettuna koulun yhteydessä olevaan asumalaitok- 
seen. Uusia oppilaita on tänä lukuvuonna otettu vastaan.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 80,800 markaksi.
Johtajan toin ta on hoitanut johtaja, nimipastori A. E. Nordman.
Vakinaisen toimen on saanut opettajatar Ester Erich, joka on määrätty 

ja valtuutettu täm än koulun opettajattareksi.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet t:ri B. G. Hahl (puheenj.), tuomari 

B. Arrhenius ja rouva A. Rydman.

M i k k e l i n  k u u r o m y k k ä i n k o u l u .
Kirjoituskoulu kuuromykille lapsille suomenkielisistä kodeista.

Koulussa on lukuvuonna toiminut kahteen rinnakkaisosastoon jaettu ja 
UDtta vuosikurssia vastaava luokka ynnä neljä ylempää luokkaa, vastaten 4:ttä 
—7:tt.ä vuosikurssia, jota paitsi vuoden kuluessa on ylläpidetty erityistä apu- 
luokkaa heikkolahjaisia oppilaita varten. Oppilasmäärä on ollut 88, näistä 20 
otettuna koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen. Uusiksi oppilaiksi on 
tänä vuonna otettu Turun, Kuopion ja Oulun puhekouluista siirrettyjä oppilaita.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 53,590 markaksi.
Johtajantointa on hoitanut johtaja, oppettajakandidaatti A. I. Savolainen.
Kouluneuvosten jäseninä ovat toimineet lehtori F. A. Alopaeus (puheenj.), 

t:ri E. A. Hillbom ja rouva H. Sahlan.

K u o p i o n  k u u r o m y k k ä i n k o u l u .
Puhekoulu kuuromykille lapsille suomenkielisistä kodeista.

Koulussa on lukuvuonna ollut toimessa ensimäinen luokka, joka on 
ollut koe- ja ääntämisluokkana ja jaettuna neljään rinnakkaisosastoon, käsittäen 
l:sen vuosikurssin oppilaita, sekä luokat IV —V ili, kukin luokkakurssiltaan 
yksivuotinen. Oppilasmäärä on ollut 137, näistä 30 otettuna koulun yhtey
dessä olevaan asumalaitokseen.

Koulun menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 87,970 markaksi.
Laitoksen johtajana on toiminut johtaja Kust. Killinen.
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Virkaero lukuvuoden päättymisestä lukien on m yönnetty asumalaitoksen 
johtajattarelle Aina Hellströmille, minkä ohella hänelle, Kirkollisasiain Toimi
tuskunnan kirjelmän mukaan 27 päivältä kesäkuuta 1907, on suotu täysi eläke, 
suuruudeltaan 2,700 markkaa vuodessa.

Kouluneuvostoon ovat jäseninä kuuluneet rehtori U. W. Telen (puheenj.), 
t:ri G. Forsten, kauppaneuvos I. Löf, neiti B. Stenius ja rouva J. Therman.

P i e t a r s a a r e n  k u u r o m y k k ä i n k o u l u .
Koulu yli-ikäisille kuuromykille ruotsinkielisistä kodeista ja  kirjoituskoulu kuuromykille lapsille

ruotsinkielisistä kodeista.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa kurssiltaan nelivuotinen osasto 
yli-ikäisiä kuuromykkiä varten sekä kurssiltaan seitsenvuotinen kirjoitusosasto, 
joka on tarkoitettu Porvoon puhekoulusta muuttaneita oppilaita varten. Oppi
lasmäärä on ollut 21, kaikki koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen 
otettuja.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 83,520 markaksi.
Laitosta on johtanut johtajatar M. Kahelin.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet entinen kuuromykkäinkoulun- 

johtajatar Anna Heikel (puheenj.), apteekkari K. L. Candolin ja pastori J . Ar
vonen.

J y v ä s k y l ä n  k u u r o m y k k ä i n k o u l u .
Koulu yli-ikäisille kuuromykille suomenkielisistä kodeista.

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

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 77,600 markaksi.
Koulun johtajantointa on hoitanut johtaja, entinen kappalainen E. J. K. 

Luoma.
Vakinaisen toimen on laitoksessa saanut opettaja Juho Eemeli Halme, 

joka on valtuutettu koulun opettajaksi.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet seminaarinjohtaja K. Raitio, 

(puheenj.), rouva Aurora Niemi, kirkkoherra K. Wanne, kauppias R. Ruth ja 
t:ri K. Rikala.

O u l u n  k u u r o m y k k ä i n k o u l u .
Puhekoulu kuuromykille lapsille suomenkielisistä kodeista.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa koe- ja ääntämisluokka, kurs
siltaan kaksivuotinen, jaettuna kolmeen rinnakkaisosastoon, sekä luokat H I— 
VHI, kukin kurssiltaan yksivuotinen. Oppilasmäärä on ollut 91, näistä 80 
otettuna koulun asumalaitokseen. Uusia oppilaita on tänä vuonna otettu vastaan.
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Koulun menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 74,820 markaksi.
Koulun johtajan tointa on hoitanut johtaja, filosofianmaisteri K. E. Kahva.
Laitos on tämän lukuvuoden alussa m uuttanut uusiin sitä varten raken

nettuihin huoneistoihinsa, jotka sijaitsevat Tuiran talon maalla joen pohjois
puolella.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet kaupunginlääkäri G. Borg 
(puheenj.), rouva Elin Pentzin ja kauppias J . Illikainen.

H e l s i n g i n  s o k e a i n k o u l u .
Koulu sokeille lapsille suomenkielisistä kodeista ja  väliaikainen koulu sokeille lapsille

ruotsinkielisistä kodeista.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa yksi suomenkielinen valmistava 
osasto, kaksi suomenkielistä koululuokkaa, näistä ylempi jaettuna kahteen 
osastoon, sekä kaksi suomenkielistä työluokkaa. Ruotsinkielisiä oppilaita on 
opetettu yhdessä valmistavassa osastossa, yhdessä koululuokassa ja yhdessä 
työluokassa. Laitoksen koko oppikurssi on kymmenvuotinen, niin että val
mistava osasto on kaksivuotinen ja 4 vuotta tulee sekä koulu- että työosaston 
osalle. Koulun oppilasmäärä on ollut 51, näistä 42 suomenkielistä ja 9 ruotsin
kielistä. Kaikki olivat sijoitettuina koulun yhteydessä olevan asumalaitokseen. 
Uusia oppilaita ei ole puheena olevana vuonna kouluun otettu.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 65,560 markaksi.
Koulua on johtanut johtaja, pastori K. Sipilä.
Vajauksen peittämiseksi koulun määrärahassa lämpöön ja valoon on K ir

kollisasiain Toimituskunnan kirjelmän mukaan 20 päivältä syyskuuta 1906 
myönnetty 2,000 markan lisämääräraha.

Koulun sähkövalojohtojen uudelleen järjestämiseksi on Kirkollisasiain 
Toimituskunnan kirjelmän mukaan 8 päivältä elokuuta 1907 myönnetty 3,800 
markkaa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet toimistonpäällikkö C. B. Pederley 
(puheenj.), t r i  neiti Alma Söderhjelm, t r i  dosentti G. A. Nordman, vapaaherratar
A. af Schulten ja rouva Ilmi Hälisten.

Ku o p i o n  s o k e a i n k o u l u .
Koulu sokeille lapsille suomenkielisistä kodeista.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa yksi valmistava luokka sekä 
yksi koulu- ja yksi työosasto, näistä kummassakin kaksi luokkaa ja kaikissa 
kaksivuotinen kurssi. Koko oppikurssi on siten kymmenvuotinen. Oppilas
määrä on ollut 57, kaikki otettuina koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen. 
Uusia oppilaita on tänä vuonna otettu vastaan.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 56,140 markaksi.

2
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Koulua on johtanut opettajatar, rouva L. Lyytikäinen (syyslukukaudella) 
ja johtaja,, pastori K. Lyytikäinen.

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

III. Y k s i t y i s e t  kou lu t .

K u r i k a n  k u u r o m y k k ä i n k o u l u .
Koulu yli-ikäisille kuuromykille suomenkielisistä kodeista.

Laitoksessa on lukuvuonna opetettu 12 kuuromykkää, näistä 9 miestä ja 
8 naista. Lukuvuoden päättyessä päästettiin koulusta täydellisen, kolmivuoti
sen kurssin suorittaneina 2 miestä. Kaikki oppilaat ovat asuneet koulun yhtey
dessä olevassa asumalaitoksessa.

Opetukseen, jota on annettu 208 lukupäivänä pitäen 34 lukutuntia vii
kossa, ovat kuuluneet seuraavat opetusaineet: uskontoa 7 tuntia, äidinkieltä 18 
t., kaunokirjoitusta 2 t., laskentoa 4 t., maantietoa 2 t., luonnontietoa 2 t., sekä 
käsityötä 4 tuntia viikossa. Opetus on ollut suomenkielinen.

Laitosta on johtanut kirkkoherra, rovasti B. J . Söderman, joka myöskin 
on opettanut uskontoa ylemmillä luokilla. Muuta opetusta on antanut opetta
jatar, 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 1 päivästä tammikuuta viimemai
nittua vuotta.

K u o p i o n  t y ö k o u l u  t ä y s i - i k ä i s i l l e  s ok e i l l e .

Lukuvuoden alussa otettiin laitokseen 12 uutta oppilasta, näistä 6 miestä ja 
6 naista. Lukuvuoden lopussa päästettiin koulusta 6 oppilasta, 4 miestä ja 2 
naista, joka paitsi lukuvuoden kuluessa erosi 3 naisoppilasta.

Laitosta on johtanut johtajatar Mia Lipponen, jota opetuksessa on avusta
nut 3 mies- ja 1 naisopettaja.

Opetus on jatkunut pääasiallisesti saman suunnitelman mukaan kuin en
nenkin. Kuitenkin on käytännöllisten opetusaineiden joukkoon otettu myöskin 
hieronnan opetus, jota 4 naisoppilasta on hyväkseen käyttänyt.

Laitoksen ylläpitämiseksi nauttii Sokeiden Ystävien Kuopion haaraosasto 
vuotuista 12,000 markan valtioapua.
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Laitoksen johtokuntaan ovat kuuluneet sokeainkoulun]ohtaja, pastori K. 
Lyytikäinen (puheenj.), asumalaitoksen johtajatar A. Petander, vapaaherratar I. 
Boije, kauppaneuvoksetar H. Lignell, kauppaneuvoksetar A. Löf, opettajatar 
L. Wikman sekä sokeat työmiehet W. Pehkonen ja M. Laukkanen.

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

P e r t tu la n  k a s v a tu s la i to s  t y l s ä mi e l i s i l l e  la p s i l le .

Oppilasmäärä oli 60, näistä 85 poikaa ja ‘25 tyttöä. Oppilaista opetettiin 47 
suomeksi ja 13 ruotsiksi. Uusia oppilaita on vastaanotettu 15, näistä 10 poikaa 
ja 5 tyttöä, jota vastoin on eronnut 15 oppilasta, näistä 9 poikaa ja 6 tyttöä.

Laitoksen menosääntö vuodeksi on vahvistettu 52,845 markaksi 18 penniksi, 
joista 37,064 markka 87 penniä on suoritettu valtion varoista.

Laitoksen johtajana on toiminut filosofianmaisteri E. L. Hedman, jota 
oppilasten opettamisessa ja kasvattamisessa ovat avustaneet johtajatar ynnä 1 
mies- ja 6 naisopettajaa.

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

Tähän liitetään alamaisimmasti muutamia tilastollisia tauluja lukuvuodelta 
1906—1907, jotka on laadittu asianomaisten laitosten johtajilta saatujen tieto
jen nojalla.

Helsingissä, Koulutoimen Ylihallituksessa toukokuussa 1908.

Viran puolesta:

Valter Forsius.



I. Opettajien ja  opettajatarien lukumäärä Suomen valtion kuuromykkäin- ja  sokeainkouluissa lukuvuonna 1906— 1907.

A. Kuuromykkäinkonluja.

Kuuromykkäinkoulu ; .........................................  Porvoo
„    Turku
„   Mikkeli
„   Kuopio
„   Pietarsaari
„   Jyväskylä
„   Oulu

B. Sokeainkouluja.

Sokeainkoulu .............................................................  H elsinki
„    . ■    Kuopio
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II. Viikkotuntien lukumäärä kutakin opettajaa ja  opettajatarta kohti valtion kuuromykkäin- ja  sokeainkouluissa lukuvuonna 1906— 1907.

A. Kuuromykkäinkouluja.

K uurom ykkäinkoulu........................................................................ Porvoo
„   Turku
„   Mikkeli
„ * ............................................................................  Kuopio
„   P ietarsaari
„ ...............................................................  Jyväskylä
„   Oulu

B. Sokeainkouluja.

S o k ea in k o u lu ............................................................................ H elsinki
„   Kuopio

14 15

4



III. V iikko tun tia  kussakin luku- ja  harjoitusaineessa valtion kuurom ykkäin- ja  sokeainkouluissa lukuvuonna 1906— 1907.

A. Kuuromykkäinkouluja.

Kuuromykkäinkoulu . . Porvoo
(Puhekoulu)

Kuuromykkäinkoulu . . Turku
(Puhekoulu)

Kuuromykkäinkoulu . . Mikkeli
(Kirjoituskoulu)
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Kuuromykkäinkoulu . . Kuopio
(Puhekoulu)

j

i
I

Kuuromykkäinkoulu . . i Pietarsaari 
(K ouluyli-ikäisillesekä i 
kirjoituskoulu) ,

Kuuromykkäinkoulu . . j Jyväskylä  
(Koulu yli-ikäisille) j

i

Kuuromykkäinkoulu . . ■ Oulu
(Puhekoulu)

B. Sokeainkouluja. !

Sokeainkoulu................... H elsinki

Sokeainkoulu................... Kuopio

Muis.fc, M issä.kaksi lukua on samassa .sarekkeessa. tarkoittaa-fidfiliiiien mips- ia iälkimäinp.n naisnnnilflitn
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IV. Valtion kuuromykkäin- ja  sokeainkoulujen m enot opetukseen y. m. vuonna 1907.

A. Kuuromykkäinkouluja.

K u u ro m y k k ä in k o u lu ........................  Porvoo
,,   Turku
„   Mikkeli
„   Kuopio
„  P ietarsaari
„   Jyväskylä
„  i Oulu

j

B. Sokeainkouluja.

S okeainkou lu ....................................  H elsinki
,,   Kuopio

*) Tähän eivät sisälly kouluhuoneustom aksut. 
2) „ „ „ rinnakkaisluokan menot.
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V. Valtion kuuromykkäin- ja  sokeainkouluihin otettuja oppilaita koskevia ilmoituksia lukuvuodelta 1906— 1907.

A. Kuuromykkäinkouluja.

Kuuromykkäinkoulu . . . .  Porvoo
„ . . . .  | Turku
„ . . . . 1 Mikkeli
„ . . . .  Kuopio
„ . . . .  Pietarsaari
„ . . . .  Jyväskylä
„ . . . .  Oulu

i

B. Sokeainkouluja.

S o k e a in k o u lu ............................  H elsinki
| „   Kuopio


