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Koulutoimen Ylihallituksen antama ala
m ainen kertom us Suomen aistivialliskoulu- 
jen  toiminnasta lukuvuotena 1902—1903.

I. Yleiskatsaus.

Kuuromykkien, sokeiden ja tylsämielisten hyväksi toim ivat laitokset ovat 
yksinomaan olleet opetus- ja kasvatuslaitoksia. Työlaitoksia, joissa tällaisille aisti- 
viallisillc henkilöille olisi järjestetty  ainoastaan käytännöllistä työtä, sekä turva
koteja, joissa tällaiset henkilöt saavat yksistään ruumiillista hoitoa, ei kysymyksessä 
olevana aikana ole ollut toimimassa.

Aistivialliskoulujen järjestelmässä ja työsuunnitelmassa ei lukuvuoden kuluessa 
ole mitään muita muutoksia tapahtunut kuin ne, jotka aiheutuivat Oulun kuuro- 
mykkäinkoulun ohjelman mukaisesta laajentam isesta yhdellä uudella luokalla, jolle 
sijoitettiin 5:nnen vuosiosaston oppilaat.

K aikissa aistivialliskouluissa oli lukuvuotena oppilaita yhteensä 729, näistä 
516 kuuromykkäinkouluissa, 136 sokeainkouluissa ja  77 tylsämielisten oppilaitoksissa.

K aikista kuuromykkäin kouluissa olevista oppilaista opetettiin 412 lasten ja 
104 yliikäisten kouluissa.

Lasten kuuromykkäinkouluissa olevista oppilaista nautti 325 eli 79 %  °Pe" 
tusta puhemctoodin mukaan ja 87 eli 21 %  kirjoitusmetoodin mukaan. Kuuro
mykkäin koulujen oppilaista oli 434 eli 84 %  sijoitettuna suomenkielisiin oppilaitok
siin sekä 82 eli 16 °/o ruotsinkielisiin.

Sokeainkoulujen oppilaista oli 111 eli 82 °/0 lastenkouluissa ja  25 eli 18 %  
täysi-ikäisten kouluissa. Suomenkielistä opetusta nautti 129 eli 95 ö/0, ruotsinkie
listä 7 eli 5 % .

Tylsämielisten koulun oppilaista oli 63 suomen- ja 14 ruotsinkielisiä.



K aikista aistivialliskouluissa olevista henkilöistä nautti 615 eli 84 °/„ ope
tusta valtion oppilaitoksissa, muut 16 %  valtion avustamissa yksityislaitoksissa.

Sittenkuin Ylihallitus oli ilm oittanut Keisarilliselle Senaatille, että maan aisti- 
vialliskouluja oli kutsuttu  ottamaan osaa Tukholmassa pidettävään 5:nteen yleiseen 
pohjoismaiseen kokoukseen aistiviallisasian edistämiseksi sekä samalla esittänyt, että 
osa niistä rahoista, jotka vuodeksi 1903 oli m äärätty matkastipendioiksi kuuromyk
käin- ja sokeainkoulujen johtajia, opettajia ja opettajattaria varten saataisiin käyt
tää  Suomen aistivialliskoulujen opettajistolle, jotta sille kävisi mahdolliseksi ottaa 
osaa m ainittuun kokoukseen, on Keisarillinen senaatti, Kirkollisasiain-toimituskunnan
26 p. m arraskuuta 1902 jättäm än kirjelmän mukaisesti, sallinut Y lihallituksen mai
nitusta m atka-m äärärahasta jakaa 1000 markan summan m atka-avustuksina korkein
taan 75 markan erissä sellaisille kuuromykkäin- ja sokeainkouluissa toimiville opet
tajille, joilla oli aikomuksena o ttaa osaa kokoukseen.

Ylihallituksen tekemän ehdotuksen johdosta on Keisarillinen Senaatti 29 p. 
tam m ikuuta 1903 määrännyt 800 m arkan suuruisen summan Ylihallituksen käytet
täväksi Suomen aistivialliskoulujen edustusta varten mainitun kokouksen yhteyteen 
järjestetyssä oppilastöiden näyttelyssä, sekä samalla myöntänyt, että  näyttelyyn aijo- 
tu ita  töitä saadaan Suomen valtion rautateillä kuljettaa rahtivapaasti näyttelyyn ja 
sieltä takaisin.

Täm än johdosta suurempi valikoima maamme kuuromykkäin- ja  sokeainkou
luissa lukuvuotena 1902 — 1903 valm istetuista oppilasten töistä oli Tukholman näyt
telyssä näytteillä.

K irkollisasiain-toimituskunnan Ylihallitukselle 17 p. helmikuuta 1902 jä ttä
män kirjelmän mukaan on Keisarillinen Senaatti myöntänyt, että  Ylihallitus saa 
käyttää 3000 m arkan m äärärahan pienemmän painokoneen hankkimiseksi, jolla voi
daan painattaa sokeain kirjoitusta, ja erityisien osien Pyhästä Raam atusta painetta
viksi. Täm än johdosta on Ylihallitus määrännyt, että kysymykseen tullut k irja
paino toistaiseksi asetetaan kuntoon Kuopion sokeainkoulussa, ja että johtaja K. 

Lyytikäisen toimeksi jätetään yhdessä aistivialliskoulujen tarkastajan kanssa hankkia 
tarkotuksen mukainen painokone ja muu kalusto sekä samalla pitää silmällä kirja
painon toimintaa.

Keisarillinen Senaatti on, Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjelmän mukaan

27 p:ltä helm ikuuta 1903 määrännyt 640 m arkkaa 80 kappaleen ostamiseksi Apos
tolien tekoja, jotka »Sokeain ystävät»-yhdistyksen toimesta on painettu, sekä sa
malla käskenyt, että kysymyksessä olevat kirjat on jaettava Helsingin ja Kuopion 
sokeainkoulujen kesken tarpeen mukaan annettaviksi koulusta pois pääseville op

pilaille.
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Ylihallituksen asiasta tekemän alamaisen esityksen johdosta on Keisarillinen 
Senaatti, Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjelmän mukaan 22 p:ltä toukokuuta 1903, 

suostunut, e ttä  siihen jatkokurssiin osaa o ttavat oppilaat, jonka Kuuromykkäin Aut- 

tajayhdistys aikoi toimeenpanna Porvoossa saman kaupungin kuuromykkäinkoulusta 
pois pääseville oppilaille, saavat kurssiaikana kuuromykkäin koululla nauttia vapaata 
asuntoa ja ruokaa.

Armollisen Asetuksen mukaan 13 p:ltä lokakuuta 1903 on Hänen K eisaril
linen M ajesteettinsa nähnyt hyväksi suostua, että K urikan kirkkoherra B. J . Sö
derman saa nauttia 2400 markan m äärärahan 1 p:stä syyskuuta 1903 1 p:ään tam 
mikuuta 1905 perustamansa K urikan yli-ikäisten kuuromykkäin laitoksen ylläpitä
miseksi edelleen sekä seuraavilla ehdoilla:

että laitokseen otetaan vähintäin 8 vapaaoppilasta; 
että oppilasluku samalla luokalla tai osastolla ei nouse yli 12; 
että 18:ta vuotta nuorempia oppilaita ei laitokseen oteta; 
e ttä  opetus laitoksessa on maksuton ja että korvausta asunnosta, ruuasta ja 

hoidosta ei lasketa korkeammaksi kun valtion kuuromykkäiulaitoksissa; sekä
että  laitoksen omistaja vuosittain lokakuun kuluessa Koulutoimen Y lihallituk

selle lähettää kertomuksen laitoksen toiminnasta lähinnä edellisenä lukuvuonna.
Vuodeksi 1902 m äärätyt opetuksenkuulustelurahat henkilöitä varten, jotka 

haluavat valmistautua kuuromykkäin- ja sokeainkoulujen opettajiksi, on Ylihallitus 
jakanut siten, että  ylioppilas F . H j. W asenius on saanut 500 m arkkaa, ylioppilaat 
H anna Pitkänen, K ristiina Sellman, G. A. W ikm an, Toini Paananen ja  kansakou
lunopettaja O. J . H imanen kukin 400 markkaa, kansakoulunopettaja O. H . Soininen 
300 m arkkaa sekä kansakoulunopettajatar rouva O lga Koskinen 200 markkaa. Sitä
paitsi on opettajatarkokelas J. Y rttiaho saanut sen 600 markan opetuksenkuulus- 
telustipendin, jonka Ylihallitus vuonna 1902 oli antanut opettajatarkokelas J . A. 
Sôderberg’ille, m utta jonka täm ä oli palauttanut takaisin.

Saman vuoden m atka-apurahat kuuromykkäin- ja sokeainkoulujen johtajia, 
opettajia ja opettajattaria varten, on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain-toimitus
kunnan kirjelmän mukaan 31 p:ltä m aaliskuuta 1903, jakanut Turun kuuromykkäin- 

koulun opettajalle H . A. Jukolalle 700 m arkkaa, Helsingin sokeainkoulun opettajalle 
Aug. H elin ille  samoin 700 m arkkaa sekä M ikkelin kuuromykkäinkoulun johtajalle
I. Savolaiselle 600 markkaa.

Koska opettajatar A. W essberg oli Y lihallitukselle palauttanut sen 800 mar
kan suuruisen matkastipendin, joka 1901 vuoden m atka-m äärärahoista oli hänen 
nautittavakseen jaettu, on Ylihallitus m yöntänyt kyseessä olevan m atka-määrärahan 
Kuopion kuuromykkäinkoulun op e tta ja ta re lle  N. Helsingiukselle.



M atkamäärärahoja osanottoa varten 5:nteen yleiseen pohjoismaiseen kokouk
seen aistiviallisasian edistämiseksi on Ylihallitus jakanut seuraaville henkilöille, ni
mittäin: Turuu kuuromykkäinkoulun opettajille H. A.  Jukolalle ja Edv. L ück’ille; 
Mikkelin kuuromykkäinkoulun opettajalle K. Reposelle ja opettajatterelle L. Järv i
selle; Kuopion kuuromykkäinkoulun opettajalle J. E . Oksaselle ja  opetta ja tarelle  E. 

Strunckille; Pietarsaaren kuuromykkäinkoulun käsityönopettajalle P. Gederberg’ille 
ja opettajattarelle M. A nderssonille ; Jyväskylän kuuromykkäinkoulun o pe tta ja ta rille  
H. Luomalle ja E. H ahnelle; Oulun kuuromykkäinkoulun käsityönopettajalle K. J . 
K aattarille sekä opetta ja ta rille  A. M. K arsten ille  ja J, Simeliukselle; Helsingin 

sokeainkoulun käsityönopettajille Y. Illm anille  ja J . Makkoselle sekä käsityönopet- 
tajattarelle M. Ganzaugelle; Kuopion sokeainkoulun käsityönopettajalle P. L yyti
käiselle.

Tietopuoliset ja käytännölliset näytteet vakinaisen opettajaviran saamista var
ten aistivialliskouluissa ovat lukuvuoden kuluessa suorittaneet opettajatarkokelaat J . 
Ström berg ja A. Norblad o p e tta ja ta ren  virkojen saamiseksi suomenkielisissä kuuro- 

mykkäinkouluissa, joissa opetus tapahtuu puhemetodin mukaan.

II. Y ksityiset koulut.

Porvoon kuuromykkäinkoulu.

Puliekoulu ruotsinkielisten kotien kuurom ykkiä lapsin varten.

Koulussa on lukuvuotena toim inut neljä luokkaa, jotka vastaavat l:stä, 3:tta, 
5:ttä ja 7:ttä vuosiosastoa. 0])pilaiden lukumäärä on ollut 41). joista 15 on ollut 
sijoitettuna koulun yhteydessä olevaan asumalnitokseon.

Laitoksen menosääntö on lukuvuodeksi vahvistettu 3-1,850 markaksi. 
Johtajantointa on hoitanut johtaja, tilosofinnkandidnatti K . O. Wichman. 
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet piispa 11. Råbergh (’puheenjohtajana), 

konsulinrouva H. Söderström ja tuomiokapitulin asessori A. \V. Lyra.
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Puhekoulu suom enkielisten kotien kuurom ykkiä lapsia varten.

Koulussa ou lukuvuoden aikana työskennellyt kahdeksan ylenevää luokkaa, 
ensimmäinen luokka jaettuna kahteen osastoon. Oppilaiden lukumäärä nousi 94, 
joista 30 oli sijoitettu koulun yhteydessä olevaan asunialaitokseen.

Oppilaitoksen menosääntö on lukuvuodeksi vahvistettu 62,270 markaksi.
Koulun johdosta on huolta pitänyt johtaja, varapastori A. E. Nordman.
Vakinaisen viran laitoksessa on saanut filosofianmaisteri Edv. Liick, joka 3 

p:nä huhtikuuta 1903 määrättiin kahdeksi koetusvuodeksi, saman vuoden syyskuun 
1 pistä lukien, laitoksen opettajaksi.

Laitoksen vesijohdon yhdistämiseksi kaupungin vesijohtoverkkoon on määrätty, 
Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjelmiin mukaan 22 piitä tam m ikuuta 1903, 1905 

m arkkaa 5 penniä.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet kaupunginlääkäri B. G. H ahl (pu

heenjohtajana), rehtori K. A. Poppius ja rouva A. Rydman.

Mikkelin kuuromykkäinkoulu.

Kirjoitiiskoulu suom enkielisten kotien kuurom ykkiä lapsia varten.

Koulussa oli lukuvuoden aikana seitsemän ylenevää luokkaa toiminnassa. 
Näillä oli yhteensä 87 oppilasta, joista 20 oli sijoitettu koulun yhteydessä olevaan 
asumalaitokseen. Paitsi Turun, Kuopion ja Oulun puhekouluista siirretyltä oppi
laita, on tänäkin vuonna laitokseen otettu sellaisia kuuromykkiä lapsia, jotka kor
kean ikänsä vuoksi eivät ole voineet päästä lasten puhekouluihin.

O ppilaitoksen johto on ollut uskottu johtajalle, opcttajakandidaatti A. I. Sa
volaiselle.

Laitoksen menosääntö on täksi lukuvuodeksi vahvistettu 54,480 markaksi.
Opetusvälineiden ja työaineiden sekä kirjaston m äärärahoissa nähtävästi syn

tyvän vajauksen täyttäm iseksi on K eisarillinen Senaatti, K irkollisasiain-toimituskun- 

nan kirjelmän mukaisesti 4 p:ltä m arraskuuta 1903, määrännyt 700 markkaa.

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

Turun kuuromykkäinkoulu.
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Puhekoulu suom enkielisten kotien kuurom ykkiä lapsia varten.

Koulussa on lukuvuoden aikana toiminut kahdeksan ylenevää luokkaa, en
simmäinen kahteen osastoon jaettuna. Oppilasm äärä oli 100; näistä oli 30 sijoitettu 
koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 62,840 markaksi.
O ppilaitosta on johtaja Kust. Killinen ohjannut.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet piirilääkäri Z. W alm ari (puheenjoh

tajana), rehtori E . W inter, kauppaneuvos I. Löf, rouva J . Therm an ja neiti B. 
Stenius. P iirilääkäri Z. W alm arin kuoleman jälkeen ja sittenkuin rehtori E. W inter 
oli pyytänyt tulla vapautetuksi kouluneuvoston jäsenyydestä, on heidän sijaansa kut

suttu rehtori U. W . Telén (puheenjohtajaksi) sekä tohtori G. Forstén.

Kuopion kuuromykkäinkoulu.

Pietarsaaren kuuromykkäinkoulu.

Ruotsinkielinen koulu yli-ikäiisiit kuurom ykkiä varten  sekä kirjoituskoulu ruotsinkielisten
kotien kuurom ykkiä lapsia varten.

Laitoksessa on lukuvuoden kuluessa työskennellyt yli-ikäisten kuuromykkäin 
osasto, jolla on 3-vuotinen oppimäärä, sekä kirjoitusosasto Porvoon puhekoulusta 
siirrettyjä oppilaita varten, jolla osastolla on 7-vuotinen oppimäärä. O ppilasm äärä 
kumpaisellakin osastolla yhteensä on ollut 33, kaikki sijoitettuna koulun yhteydessä 
olevaan asumalaitokseen.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 26,870 markaksi.
Koulun johdosta on pitänyt huolta johtajatar M. Kahelin.

Kouluueuvoston jäseninä ovat toimineet entinen kuuromykkäinkoulun johta
jatar A. H eikel (puheenjohtajana), pastori J . Arvonen ja apteekari Y . L. Candolin.

Jyväskylän kuuromykkäinkoulu.

Suomenkielinen koulu yli-ikäisiä kuurom ykkiä varten.

K oska edelleen laitokseen on ilm oittautunut paljoa suurempi pyrkijämäärä, 
kuin m itä koulu alkuperäisen työsuunnitelmansa mukaan olisi voinut vastaan ottaa,
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on laitos tänäkin vuonna työskennellyt kahtena rinnakkaisosastona, joilla kummal
lakin on 3-vuotinen oppimäärä. Laitoksen koko oppilasmäärä oli 8(i, kaikki sijoi

tettuina täysihoitoon paikkakunnan koteihin.
Oppilaitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 52,040 markaksi.
Koulun johtoa on hoitanut johtaja, entinen kappalainen K. J. K. Luoma.
Lukuvuoden alusta asti on laitos ollut sijoitettuna uuteen tarkoitusta varten 

varattuun lmoneustoonsa, iota aikaisemmin Jyväskylän klassillinen lyseo on käyttänyt.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet tohtori J . \ \ r. Parviainen (puheenjohta

jana), kaupunginlääkäri H. E. Nilsson, sem inaarinjohtajatar H. K. Söderström, oi- 
keusraatimies J . Castren ja kirkkoherra E. E. Cleve.

Oulun kuuromykkäinkoulu.

1'ulu'koulu su o m en k ie listen  k otien  k u u rom yk k iä  la p sia  varten .

Laitoksessa, joka paruillaan on järjestelyn alaisena, on lukuvuoden aikana 
työskennellyt 5 ylenevää luokkaa, ensimmäinen kahtena rinnakkaisosastona. O ppi
lasmäärä oli 55, joista JO sijoitettuna koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen.

Koulun menosääntö on lukuvuodeksi vahvistettu 46,570 markaksi.
Laitoksen johto on ollut uskottu johtajalle, filosofiamnaisteri K. E. Kahvalle, 

jonka Keisarillinen Senaatti on J pmii joulukuuta 1901 nim ittänyt lukuvuoden 

1902—03 alusta olemaan laitoksen johtajana.
Vakinaisen toimen laitoksessa on saanut Jenny Simelius, jonka Ylihallitus 

24 pani lokakuuta 1902 määräsi kahdeksi koetusvuodeksi hoitamaan opettajattaren- 
tointa.

Laitoksen asumalaitos on lukuvuonna ollut sijoitettuna J. W. Fellman'in pe
rillisten taloon n:o 16 ensimmäisessä kortteerissa K irkko- ja Kajaaninkatujen kul
massa ja oli vuokraamani tästä 3,700 markkaa.

Kouluosastoa varten on vuokrattu yksityisen tyttökoulun talo n:o 31 kahdek

sannessa kaupunginosassa 5,000 m arkan vuokrasummasta.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet tuomioprovasti W . YVallin (puheen

johtajana), rehtorinrouva A. Rosendahl, rouva B. Lindh, rehtori (1. R. Törngren ja 
sairaalanlääkäri L. Gratsclioff.
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Koulu suomen- ja  ruotsinkielisten kotien sokeita lapsia varten.

Oppilaitoksessa on lukuvuoden aikana työskennellyt yksi valmistava luokka, 

jolla oli suomen- ja  ruotsinkielinen osasto, kolme koululuokkaa, joista toisella ja 
kolmannella oli sekä suomen- että  ruotsinkielinen osasto, sekä yksi työosasto, jolla 
opetusta on annettu jokaisen oppilaan äidinkielellä. Oppilasmäärä oli 52, joista 44 
sai opetusta suomen- ja 7 ruotsinkielellä.

Sitäpaitsi on laitokseen ollut sijoitettuna kaksi kuuromykkää ja sokeaa oppi
lasta, joiden opetusta varten on myönnetty erityinen 1,500 markan määräraha, K ir- 
kollisasiain-toimituskunnan kirjelmän mukaan 21 p:ltä lokakuuta 1902.

K aikki oppilaat ovat olleet sijoitettuina koulun yhteydessä olevaan asuma- 
laitokseen.

Oppilaitoksen menosääntö on lukuvuodeksi vahvistettu 57,692 markaksi.
Koulua on ohjannut johtajatar H . Ingman, joka kuitenkin lukuvuoden lopussa 

erosi johtajattaren toimesta, jolloin Keisarillinen Senaatti myönsi hänelle täyden 
eläkkeen, joka 1 pistä syyskuuta 1903 vuosittain nousee 3,584 markkaan.

Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet toim istotirehtööri O. B. Federley (pu
heenjohtajana), dosentti, toht. (1. A. Nordman, vapaahorratar E. Paimen, lääkäri, 
neiti K. Heikel ja vapaahorratar A. af Schultön.

Helsingin sokeainkoulu.

Kuopion sokeainkoulu.

Koulu suom enkielisten kotien sokeita lapsia varten.

Laitoksessa on lukuvuoden aikana työskennellyt yksi valmistava, kaksi koulu

ja kaksi käsityöluokkaa, joilla kullakin oli kaksivuotinen kurssi. Oppilasmäärä on 
ollut 57, kaikki sijoitettuina koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen.

Oppilaitoksen menosääntö on lukuvuodeksi vahvistettu 46,308 markaksi.
Koulun johdosta on huolta pitänyt johtaja, pastori K . Lyytikäinen.
Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet piirilääkäri Z. W alm ari (puheenjohta

jana), rehtori E. W inter, kauppaneuvos I. Löf, rouva J. Thcrman ja neiti B. Stenius. 
Piirilääkäri Z. W almarin kuoleman jälkeen ja sittenkuin rehtori E. W inter oli pyy
tänyt tulla vapautetuksi kouluneuvoston jäsenyydessä, on heidän sijaansa kutsuttu 
rehtori U. W. Telén ^puheenjohtajaksi) sekä tohtori G. Forstén.



III. Y ksityisiä kouluja.

Kurikan kuuromykkäinkoulu.

Koulu suom enkielisten kotien jli-ikäisiii k n n ro mykkiä varten.

Oppilaitoksessa on lukuvuoden aikana ollut opetettavana 12 oppilasta, 7 
miestä ja 5 naista; näistä on 5 mies- ja 2 naisoppilasta otettu vastaan lukuvuoden 
alussa. O ppilaista erosi lukuvuoden aikana kaksi miestä.

Laitos on lukuvuonna nauttinut 2,400 markan valtioapua.
Opetukseen on kuulunut sam at oppiaineet kuin emienkin.
Laitoksen johtajana on ollut K urikan kirkkoherra, provasti B. J. Söderman, 

joka myöskin 011 opettanut uskontoa. Laitoksen opetta ja tarena  on toiminut kuuro
mykkä neiti E. Elving.

Laitos on ollut sijoitettuna samaan rovasti B. J . Söderm anin omistamaan 
huoneustoon kuin ennenkin.

Kuopion täysi-ikäisten sokeain työkoulu.

Lukuvuoden alussa otettiin oppilaitokseen 10 uutta oppilasta; näistä 5 miestä 
ja 5 naista. Koko oppilasmäärä lukuvuoden aikana on ollut 25, joista 13 miestä 
ja 12 naista. Lukuvuoden lopussa laskettiin pois 8 oppilasta, 4 miestä ja 4 naista.

Laitos 011 lukuvuonna nauttinut 12,000 markan suuruista valtioapua.
Laitoksen johdosta on pitänyt huolta johtajatar neiti li. W ikman, jota ope

tuksessa 011 avustanut 2 mies- ja 3 naisopettajaa.
Laitoksen johtokuntaan ovat kuuluneet sokeainkoulun johtaja K . Lyytikäinen 

(puheenjohtaja), asumalaitoksen johtajatar A. Petandcr, vapaaherratar L. Boije, 
kauppaneuvoksen rouvat H . Lignell ja A. Löf sekä rouva W . Ranin.

Kouluneuvoston jäseninä ovat olleet piirilääkäri Z. W alm ari (puheenjohtajana), 
rehtori E. W inter, kauppaneuvos I. Löf, rouva J. Therman ja neiti B. Stenius. 
Piirilääkäri Z. W ahnarin kuoleman jälkeen ja sittenkuin rehtori E. W inter oli va

pautettu kouluneuvoston jäsenyydestä, 011 siihen jäseniksi kutsuttu rehtori LL W. 
Telén (puheenjohtajaksi) ja tohtori G. Eorstén.

11



12

Perttulan kasvatuslaitos tylsäm ielisiä lapsia varten.

Oppilasmäärä on lukuvuonna ollut 71 ; näistä 41 mies- ja 36 naispuolista op
pilasta. Uusia ou lukuvuoden kuluessa vastaan otettu 16, jotavastoin samana ai
kana on 15 laitoksesta laskettu pois. Koko oppilasm äärästä opetettiin 63:a stiomen- 
ja 14:sta ruotsinkielellä.

Laitoksen vuosimeno on ollut 52,460 m arkkaa 50 penniä; tästä 36,739 mark
kaa 12 penniä valtion varoja.

Pesutuvan ja vedennostolaitoksen rakentam ista varten on Keisarillinen Se
naatti, Kirkollisasiain-toirnituskunnan kirjelmän mukaan 22 p:ltä toukokuuta 1903, 
m äärännyt 15,500 markkaa.

Oppilaitoksen johtajana on edelleen ollut filosofianmaisteri E. L. Hedman, 
jota oppilaiden opetuksessa ja kasvatuksessa on avustanut 2 mies- ja 7 naisopet
tajaa.

Laitoksen kouluneuvostoon ovat kuuluneet Hämeenlinnan ja Vanajan kirkko
herra, rovasti »J. Johansson, kansakoulunopettaja K. U. Saarinen ja lehtorin rouva 
O. Palandcr.

Tähän liitetään alamaisimmasti muutamia tilastollisia tauluja lukuvuodelta 
1902—1903, jotka on valmistettu asianomaisten johtajain Kirkollisasiain-toimitus
kunnan kirjeessä helmikuun 19 p:ltä 1895 annettujen määräysten mukaan antamien 

tietojen perustuksella.
Helsingissä Koulutoimen Ylihallituksessa tammikuulla 1904.

Viran puolesta:

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



I. Opettajien ja  o p e tta ja ta rien  lukum äärä Suomen kuuromykkäin- ja  sokeainkouluissa lukuvuonna 1902—1903.

A. Kuuromykkäinkouluja.

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

K u u r o m y k k ä in k o u lu .................................j

K u u r o m y k k ä in k o u ln .................................j

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

K u u r o m y k k ä in k o u ln .............................

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

K u u r o m y k k ä in k o u lu ..............................
]

B. Sokeainkouluja.

Sokeainkoulu............................................ j
S o k eainkou lu ................................................j

P orvoo

Turku

M ikkeli

K uopio

Pietarsaari

J yväsk y lä

O ulu

H elsinki

K uopio
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II. Kunkin opettajan ja opettajattaren osalle tulevien viikkotuntien luku kuuromykkäin- ja sokeainkouluissa lukuvuonna 1902— 1903.

A. Kuuromykkäinkoufuja.

K uurom ykkäinkoulu ......................................................................
K uurom ykkäinkou lu ......................................................................
K uurom ykkäinkoulu ......................................................................
K uurom ykkäinkou lu ......................................................................

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
Turku
Mikkeli
Kuopio

Pietarsaari

Jyväskylä
Oulu

Helsinki
Kuopio

1 T ähän sisältyy ausku ltan ttien  ti viikkotuntia.
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Hl. Viikkotuntia kussakin luku- ja  harjoitusaineessa kuuromykkäin- ja  sokeainkouluissa lukuvuonna
1902- 1903.
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Kuuromykkäinkoulu . .
(Puhekoulu)

Kuuromykkäinkoulu . .
(Koulu yli-ikäisille sekä 
kirjoituskoulu)

Kuuromykkäinkoulu . .
(Koulu yli-ikäisille)

Kuuromykkäinkoulu . .
(Puhekoulu)

B. Sokeainkouluja.

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

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

Kuopio

Pietarsaari

Jyväskylä

Oulu ■ 

Helsinki ' 

Kuopio

M i n s t .  Missa kaksi lukua on samassa sarakkeessa, tarkoittaa edellinen mies- ja jiiHrimSin«i naisoppilaita.
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IV. Kuuromykkäin ja  sokeainkoulujen vuosimäärä- , rahat ja menot opetukseen y. m. vuonna 1903.

A. Kuuromykkäinkouluja.

Kuurom ykkäinkoulu.........................
Kuurom ykkäinkoulu.........................
K uurom ykkäinkoulu.........................
Kuurom ykkäinkoulu.........................
Kuuromykkäinkoulu.........................
Kuurom ykkäinkoulu.........................
K uurom ykkäinkoulu.........................

B. Sokeainkouluja.

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

Porvoo
Turku

Mikkeli
Kuopio

Pietarsaari
Jyväskylä

Oulu

Helsinki
Kuopio

1 Tähän ei ole laskettu kuluja kouluhuoneustosta.
2 Tähän ei ole laskettu oppilasmaksuja, missä ne Vähentämättä maksetaan valtiolle.
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V. K uurom ykkäin  j a  s o k ea in ko u lu ih in  o te t tu ja  o p p i la i t a  k o s k e v ia  i lm o i tu ks ia  lu k u v u o d e l ta  1 9 0 2 — 1903.

A. Kuuromykkäinkouluja.

K u u rom yk k ä in k ou lu . . .

K u u rom yk k ä in k ou lu . . .

K u u rom yk k ä in k ou lu . . .

K u u rom yk k ä in k ou lu . . .

K u u rom yk k äin k ou lu . . .

K u u rom yk k ä in k ou lu . . .

K u u rom yk k ä in k ou lu . . .

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

M ikkeli

K uop io

Pietarsaari

Jyväsk y lä

O ulu

H elsinki

K uopio


