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Koulutoimen Ylihallituksen antama ala
m ainen kertom us Suomen aistivialliskoulujen  
toiminnasta lukuvuonna 1904—1905.

I. Yleiskatsaus.

Sittenkuin Keisarillinen Senaatti koulutoimen Ylihallitukselle lähettämässään 
kirjelmässä maaliskuun 29 päivältä 1904 oli määrännyt, että samana päivänä anne
tussa armollisessa asetuksessa säädetty maan kuuromykkäin- ja sokeainkoulujen 
uudestajärjestäminen on soveltuvissa osissa pantava alulle lukuvuoden 1904—1905 
alusta kuin myöskin että kuuromykkäin- ja sokeainoppilaitoksille vahvistettuja 
uusia menosääntöjä on samasta ajasta alkaen noudatettava, on Ylihallitus määrän
nyt, että uusien oppilaiden vastaanotto maan kuuromykkäinkouluihin lapsia varten 
on uuden asetuksen säätämällä tavalla toimitettava Turun, Kuopion ja Porvoon 
kuuromykkäinkouluissa. Mitä sitä vastoin Oulun kuuromykkäinkouluun tulee, jolle 
laitokselle toistaiseksi, ja siksi kuin se on voitu siirtää uuteen, rakenteilla olevaan 
taloonsa, on lähinnä olevaa lukuvuotta varten vahvistettu väliaikainen menosääntö, 
on sellainen muutos asetuksen säätämän järjestyksen suhteen oppilaiden ottami
sessa tehty, että ainoastaan puolet uusien oppilasten lukumäärästä on otettu ope
tettavaksi ja kasvatettavaksi.

Yllämainitun armollisen asetuksen määräyksien mukaisesti ovat Pietarsaaren 
ja Jyväskylän koulut yli-ikäisiä kuuromykkiä varten laajennetut neljännellä vuosiluo
kalla, jonka ohessa viimemainitun koulun väliaikaiselle rinnakkaisosastolle on perus
tettu lisää samanlainen 4:s vuosiluokka.

Uusien oppilasten vastaanottaminen maan kumpaankin sokeainkouluun, joka 
tästä lähin on toimitettava joka toinen vuosi, vuorotellen kummassakin koulussa, 
tapahtui kysymyksessä olevana lukuvuonna Kuopion sokeainkoulussa,
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Muissa laitoksissa on uusien oppilasten vastaanottaminen tälläkin kerralla 
toimitettu samassa järjestyksessä kuin tätä ennen.

Kuuromykkäin- ja sokeainkouluille vahvistettujen uusien menosääntöjen perus
teella on kysymyksenalaisen lukuvuoden alusta Porvoon, Turun, Kuopion ja Mik
kelin kuuromykkäinkouluihin sekä Helsingin ja Kuopion sokeainkouluihin perustettu 
yksi vakinainen opettajan- tai opettajattarenvirka, jotapaitsi käsityönopettajanvirat 
sokeainkouluissa ovat palkkioviroista muutetut viroiksi, joiden palkka on meno- 
säännössä. Mitä opettajavirkoihin Pietarsaaren kuuromykkäinkoulussa ja Helsingin 
sokeainkoulussa tulee on H. Keisarillisen Majesteetin käskyn mukaisesti yksi vaki
nainen käsityönopettajanvirka edellisessä ja apuopettajattarenvirka viimeksimaini- 
tussa koulussa toistaiseksi jätetty täyttämättä. Pietarsaaren kuuromykkäinkoulussa 
on sitäpaitsi myöskin yksi uusi vakinainen opettajattarenvirka oppilaslukumäärän 
alentumisen tähden toistaiseksi jätetty täyttämättä.

Aistivialliskoulujen työjärjestyksessä, mikäli maaliskuun 29 päivänä 1904 
annetun Suomen kuuromykkäin ja sokeain opetuslaitoksien uudestajärjestämistä 
koskeva armollinen asetus ei ole siihen vaikuttanut, ei ole tapahtunut muita muutoksia 
kuin ne, jotka on aiheuttanut Oulun kuuromykkäinkoulun laajentaminen uudella 
7:nnen vuosiosaston oppilaat käsittävällä luokalla.

Oppilasluku kaikissa aistivialliskouluissa oli lukuvuonna 800, joista 604 oli 
otettu kuuromykkäinkouluihin, 134 sokeainkouluihin ja 62 laitoksiin aistiviallisia 
varten.

Vastaavat numerot edellisenä vuonna olivat 725, 525, 138 ja 62.
Kaikista kuuromykkäinkouluihin otetuista oppilaista opetettiin 474 lasten 

kouluissa ja 130 yli-ikäisten kouluissa.
Kuuromykkäinkouluihin lapsia varten otetuista oppilaista sai 360 eli 76 %  

opetuksen puhemetoodin mukaan sekä 114 eli 24 %  opetuksen kirjoitusmetoodin 
mukaan.

Kuuromykkäinkoulujen oppilaista opetettiin 523 eli 87 %  suomenkielellä ja 
81 eli 13 %  ruotsinkielellä.

Sokeainkoulujen oppilaista oli 109 eli 81 %  otettu lasten kouluihin ja 25 eli 
19 %  täysi-ikäisten sokeiden kouluihin. 126 sokeata, joka vastaa 94% koko kou
luihin otettujen lukumäärästä, sai opetusta suomenkielellä, 8 eli 6 %  opetuksen 
ruotsinkielellä.

Tylsämielisten koulun oppilaista oli 50 suomen- ja 12 ruotsinkielisiä.
Suurin osa aistivialliskoulujen oppilaista, nim. 87 %  koko lukumäärästä, oli 

otettu valtion oppilaitoksiin, jäännös eli 13 %  sai opetuksen valtion avustamissa 
yksityislaitoksissa.
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Tehdystä alamaisesta esityksestä on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa armol
lisessa kirjeessä marraskuun 17 päivältä 1904 määrännyt, että yli-ikäisten kuuro
mykkien laitoksen ylläpitämiseksi Kurikan pitäjässä Waasan läänissä on rovasti 
B. I. Södermanille 1 päivästä tammikuuta 1905 samaan päivään 1908 yleisistä 
varoista maksettava 2,400 markan vuotuinen valtioapu, jonka ohessa ehdoiksi val- 
tioavun nauttimiselle on määrätty:

että laitoksessa on vähintäin 8 oppilasta;
että samalla luokalla tahi osastolla ei yhtaikaa opeteta useampaa kuin 12 

oppilasta;
että alle 18 vuoden vanhoja kuuromykkiä ei oteta laitokseen;
että opetus on maksuton;

. että korvausta asunnosta, ruuasta ja hoidosta ei lasketa kalliimmaksi kuin 
valtion laitoksissa kuuromykkiä varten sekä että laitoksen omistaja vuosittain loka
kuun kuluessa antaa koulutoimen Ylihallitukselle kertomuksen laitoksen toimin
nasta lähinnä edellisenä lukuvuotena.

Sittenkuin Ylihallitus oli tehnyt alamaisen esityksen siitä, että maan kuuro
mykkäin- ja sokeainkoulujen johtajille myönnettäisiin täydellinen vapaakirjeoikeus, 
ei Keisarillinen Senaatti, Ylihallitukselle Kulkulaitostoimituskunnasta saapuneen 
kirjelmän mukaan maaliskuun 9 päivältä 1905, ole katsonut syytä olevan esityk
seen suostua.

Vuoden 1905 kuuntelumäärärahan, joka annetaan henkilöille, jotka aikovat 
valmistautua opettajiksi maan kuuromykkäin- ja sokeainkouluihin, on Ylihallitus 
jakanut siten että kansakoulunopettajat E. J. Eliander ja S. Seppälä ovat saaneet 
400 markkaa, kansakoulunopettajat H. M. Rekola, S. Paulaharju, T. Sarpola ja E. 
Wepsäläinen sekä opettajatarkokelas I. Lindholm kukin 300 markkaa, opettajatar- 
kokelaat S. Tolvanen, E. Rehnbäck ja I. Nordberg kukin 200 markkaa sekä kansa- 
koulunopettajatar H. Bergh 100 markkaa.

Saman vuoden matka-apurahoista kuuromykkäin- ja sokeainkouluissa palvele
ville johtajille, opettajille ja opettajattarille on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain 
Toimituskunnan kirjelmän mukaan huhtikuun 18 päivältä 1905, myöntänyt Turun 
kuuromykkäinkoulun opettajalle J. K. Grönroosille ja Oulun kuurornykkäinkoulun 
opettajalle J. O. Korpelalle kummallekin 700 markkaa sekä Oulun kuuromykkäin
koulun opettajatarelle E. Erichille 850 markkaa.

Porvoon kuuromykkäinkoulun opettajatarelle M. af Forsellekselle aikaisem
min myönnetty 700 markan matkaraha, joka on takaisin annettu, on myönnetty 
viimeksimainitun koulun opettajalle G. E. Kvarnströmiile.
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Tietopuoliset ja käytännölliset kokeet vakinaista opettajavirkaa varten aisti- 
vialliskoulussa ovat lukuvuoden kuluessa suorittaneet opettajatarkokelaat K. Sell- 
man, J. Pitkänen, S. Hertzberg, O. Hovilainen sekä opettajakokelas O. J. Hima
nen opettajavirkoja varten suomenkielisissä kuuromykkäinkouluissa, joissa opetetaan 
puhemetoodin mukaan; opettajakokelas J. E. Halme sekä rouva O. Koskinen 
opettajavirkoja varten suomenkielisessä kuuromykkäinkoulussa, jossa opetetaan kir
joitus- ja viittausmetoodien mukaan.

II. Y ksityiset koulut.
Porvoon kuuromykkäinkoulu.

Puhekonlu ruotsinkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.

Koulussa on vuoden kuluessa työskennellyt 4 luokkaa, jotka vastaavat l:stä, 
3:tta, 5:ttä ja 7:ttä vuosiosastoa. Ensimmäinen luokka, joka on koe- ja ääntämis- 
luokka, on ollut jaettuna kahteen rinnakkaisosastoon. Oppilaslukumäärä on nous
sut 53, joista 15 on ollut sijoitettuna koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen

Laitoksen menosääntö on lukuvuodeksi vahvistettu 42,260 markaksi.
Johtajantointa on hoitanut johtaja, filosofiankandidaatti K. O. Wichmann.
Laitoksen vakinaisesta opettajistosta on käsitöiden y. m. opettajatar M. af 

Forselles tammikuun 26 päivänä 1905 kuollut.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet piispa H. Räbergh (puheenjohtajana), 

konsulinrouva H . Söderström ja lehtori R. Lindblad.

Turun kuuromykkäinkoulu.

Puhekoulu suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.

Koulussa on lukuvuoden aikana työskennellyt ensimmäinen luokka, joka on 
ollut koe- ja ääntämisluokka ja on ollut jaettuna kolmeen rinnakkaisosastoon, sekä 
seitsemän ylenevää luokkaa (vastaten 2—8 kouluvuosia). Oppilasluku on noussut 
110, joista 30 on ollut sijoitettuna koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen.

Laitoksen menosääntö on lukuvuodeksi vahvistettu 77,620 markaksi.
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Johtajantointa on hoitanut johtaja, nimipastori A. E. Nordman.
Vakinaisen toimen laitoksessa on saanut opettajatar E. Erich, joka elokuun 

9 päivänä 1905 määrättiin kahtena koetusvuotena hoitamaan opettajattarenvirkaa 
laitoksessa.

Puutarhaistutuksia varten koulutontilla sekä vesijohtoa ja lika viemäriä varten 
on, Kirkollisasiain Toimituskunnan kirjelmän mukaan toukokuun 10 päivältä 1905, 
myönnetty 9,361 markan ylimääräinen määräraha.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet kaupunginlääkäri B. G. Hahl (puheen
johtajana), rehtori K. A. Poppius ja rouva A. Rydman.

Mikkelin kuuromykkäinkoulu.

Kirjoituskoni» suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.

Koulussa on lukuvuonna ollut toiminnassa seitsemän ylenevää luokkaa, joilla 
yhteensä on ollut 92 oppilasta. Näistä on 20 ollut sijoitettuna koulun yhteydessä 
olevaan asumalaitokseen. Paitsi Turun, Kuopion ja Oulun puhekouluista siirret
tyjä oppilaita on myöskin joku määrä kuuromykkiä lapsia, joita korkean ikänsä 
tähden ei ole voitu ottaa lasten puhekouluun, päässyt oppilaitokseen.

Laitoksen menosääntö on lukuvuodeksi vahvistettu 51,910 markaksi.
Johtajantointa on hoitanut johtaja, opettajakandidaatti A. I. Savolainen.
Vakinaisen toimen on laitoksessa saanut apuopettajatar, rouva E. Pesonen, 

joka joulukuun 21 päivänä 1904 määrättiin kahtena koetusvuotena hoitamaan lai
tokseen vastaperustettua opettajattarenvirkaa.

Koulun määrärahassa opetus- ja työvälineitä varten syntyvän vajauksen täyt
tämiseksi on, Kirkollisasiain Toimituskunnan kirjelmän mukaan 15 päivältä marras
kuuta 1904, myönnetty 380 markan ylimääräinen määräraha.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet lehtori F. H. Alopaius (puheenjoh
tajana), sairaalanlääkäri E. A. Hillbom ja rouva H. Sahlan.

Kuopion kuuromykkäinkoulu.

Puhekoiilu suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.

Koulussa on lukuvuoden kuluessa toiminut ensimmäinen luokka — koe- ja 
ääntämisluokka —, joka on ollut jaettu kolmeen rinnakkaisosastoon, kullakin kaksi-
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vuotiset kurssit sekä seitsemän ylenevää luokkaa, kullakin yksi-vuotiset kurssit 
(vastaten 2—8 kouluvuosia). Oppilasluku on noussut 121, joista 30 on ollut sijoi
tettuna kouluun yhdistettyyn asumalaitokseen.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 79,100 markaksi.
Oppilaitosta on ohjannut johtaja Kust. Killinen.
Vakinaisen toimen laitoksessa on saanut Oulun kuuromykkäinkoulun opetta

jatar E. Serenius, joka 26 päivänä heinäkuuta 1905 siirtovaltakirjalla valtuutettiin 
saamaan laitokseen vastaperustettuun opettajattarenvirkaan.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet rehtori U. W. Tekin (puheenjohta
jana), tohtori G. Forst&i, kauppaneuvos 1. Löf, rouva J. Therman ja neiti B. Stenius.

Pietarsaaren kuuromykkäinkoulu.

Kouln ruotsinkielisten kotien yli-ikäisiä kuuromykkiä varten ja  kirjoituskonin ruotsinkielisten
kotien kuuromykkiä lapsia varten.

Laitoksessa on lukuvuoden aikana työskennellyt osasto yli-ikäisiä kuuromyk
kiä varten, jolla on nelivuotinen kurssi, sekä kirjoitusosasto, jolla on seitsen
vuotinen kurssi, Porvoon puhekoulusta siirtyneitä oppilaita varten. Yhteinen oppi
lasluku on noussut 28, kaikki otetut koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen. 

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 32,320 markaksi. 
Laitoksen johdosta on pitänyt huolta johtajatar Maria Kahelin.
Eroavalle asumalaitoksen palvelijatarelle Maria Fromille on, Kirkollisasiain 

Toimituskunnan kirjelmän mukaan huhtikuun 6 päivältä 1904, tunnustukseksi pit
kästä ja uskollisesta palveluksesta annettu 200 markan lahjapalkkio.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet entinen kuuromykkäinkoulun johtaja 
A. Heikel (puheenjohtajana), pastori I. Arvonen ja apteekkari K. L. Candolin.

Jyväskylän kuuromykkäinkoulu.

Koulii suomenkielisten kotien yli-ikäisiä kuuromykkiä varten.

Laitos on 29 päivänä maaliskuuta 1904 annetun Suomen kuuromykkäin ja 
sokeain oppilaitosten uudestajärjestämistä koskevan armollisen asetuksen määräys
ten mukaisesti laajennettu neljännellä vuosikurssilla ja on luokkien lukumäärä tämän
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mukaan ollut 8, jotka ovat olleet jaetut kahteen rinnakkaisosastoon, kullakin neljä 
luokkaa ja yksivuotiset luokkakurssit. Oppilasluku on noussut 110. Kaikki oppi
laat ovat olleet sijoitetut täysihoitoon koteihin koulun ulkopuolella.

Laitoksen vuosisääntö lukuvuotta varten on vahvistettu 77,240 markaksi.
Koulua on johtanut johtaja, entinen kappalainen E. J. K. Luoma. V aki

naisen toimen laitoksessa ovat saaneet apuopettajatar rouva W. Sirön, joka joulukuun 
30 päivänä 1904 määrättiin kahtena koetusvuotena hoitamaan opettajattarenvirkaa 
laitoksessa, Mikkelin kuuromykkäinkoulun opettaja A. Koskinen, joka valtakirjalla 
kesäkuun 19 päivältä 1905 siirrettiin käsitöiden ja piirustuksen opettajaksi laitok
seen, sekä koulun apuopettaja J. E. Halme, joka kesäkuun 19 päivänä 1905 mää
rättiin kahtena koetusvuotena, lukien syyskuun 1 päivästä 1905, hoitamaan opetta- 
jantointa laitoksessa. Opettajattareksi rinnakkaisosastolla on toistaiseksi määrätty 
kansakoulunopettajatar rouva O. Koskinen.

Tarvittavien uusien huonekalujen hankkimiseksi laitokseen on, Kirkollisasiain 
Toimituskunnan kirjelmän mukaan syyskuun 15 päivältä 1904, myönnetty 1,413 
markan ylimääräinen määräraha.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet oikeusraatimies J. Caströn (puheen
johtajana), kirkkoherra E. Cleve, tohtori G. Palander, apteekkari F. Kiljander ja 
tohtorinrouva B. Relander.

Oulun kuuromykkäinkoulu.

Pnliekoulu suomenkielisten kotien kuuromykkiä lapsia varten.

Laitoksessa, joka on järjestelyn alaisena, on lukuvuonna työskennellyt seitse
män ylenevää luokkaa. Oppilasluku on noussut 76, joista 30 on ollut sijoitettuna 
kouluun yhdistettyyn asumalaitokseen.

Koulun menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 64,910 markaksi.
Laitoksen johdosta on huolta pitänyt johtaja filosofianmaisteri K. E. Kahva.
Vakinaisen toimen laitoksessa ovat saaneet kansakoulunopettaja J. E. Lehto 

ja v. t. opettajatar E. Erich, jotka määrättiin, edellinen heinäkuun 26 päivänä, 
jälkimäinen elokuun 9 päivänä 1905 kahtena koetusvuotena lukien saman vuoden 
syyskuun 1 päivästä hoitamaan kumpikin opettajanvirkaa laitoksessa.

Laitoksen asumalaitos on lukuvuonna ollut sijoitettuna J. W. Fellmanin pe
rillisten taloon N:o 16 ensimmäisessä kortteerissa ja oli vuokramäärä 3,700 mark-

2
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kaa. Kouluosastoa varten on vuokrattu yksityisen tyttökoulun talo n:o 31 kah
deksannessa kaupunginosassa 5,000 markan vuokrasummasta.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet' tohtori G. Borg (puheenjohtajana), 
kauppias J. Illikainen ja tohtorinrouva I. Relander.

Helsingin sokeainkoulu.

Laitos suomenkielisten kotien sokeita lapsia varten ja  väliaikainen koulu ruotsinkielisten
kotien sokeita lapsia varten.

Laitoksessa on lukuvuonna työskennellyt valmistava osasto, kolme koulu
luokkaa ja kaksi työosastoa. Oppikurssi on kymmenvuotinen. Ruotsinkielisille 
oppilaille on opetettu yhdellä valmistavalla, yhdellä koulu- ja yhdellä työosastolla 
yhteensä kymmenvuotinen koulukurssi. Käsitöiden opetusta annetaan kummankin 
kieliryhmän oppilaille yhteisesti. Oppilasluku on noussut 46, joista 38 on suomen- 
ja 8 ruotsinkielisiä. Kaikki oppilaat olivat otetut koulun yhteydessä olevaan asuma- 
laitokseen.

Maaliskuun 29 päivänä 1904 annetun armollisen asetuksen määräysten mukai
sesti että uusia oppilaita on otettava joka toinen vuosi, vuorotellen kumpaankin 
maan sokeainkouluun, ei kyseessä olevan lukuvuoden alussa laitokseen otettu 
yhtään uusia oppilaita.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu 64,920 markaksi.
Koulun johdosta on lukuvuonna pitänyt huolta johtaja pastori K. Sipilä, 

jonka Keisarillinen Senaatti elokuun 17 päivänä 1904 nimitti ja valtuutti laitoksen 
johtajaksi.

Vakinaisen toimen laitoksessa on saanut käsitöiden opettajatar M. Ganszauge, 
joka kesäkuun 19 päivänä 1905 määrättiin käsitöiden opettajatareksi laitokseen.

Sittenkuin käsitöiden opettajanvirat 29 päivänä maaliskuuta 1904 annetun 
armollisen asetuksen kautta olivat muutetut viroiksi, joiden palkka on menosään- 
nössä, ovat laitoksen käsitöidenopettajat J. Makkonen ja W. Illman tammikuun 
25 päivänä 1905 saaneet valtakirjan laitoksen käsitöidenopettajanvirkoihin.

Koulun määrärahassa opetus- ja työvälineitä varten syntyneen vajauksen 
täyttämiseksi on, Kirkollisasiain Toimituskunnan kirjelmän mukaan toukokuun 17 
päivältä 1905, myönnetty 811 markan 2 pennin ylimääräinen määräraha.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet toimistotirehtööri C. B. Federley 
(puheenjohtajana), dosentti tohtori G. A. Nordman, vapaaherratar A. af Schultöu ja 
neiti Alma Söderhjelm.
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Kuopion sokeainkoulu.

Koulu suomenkielisten kotien sokeita lapsia varten.

Koulussa on lukuvuonna toiminut yksi valmistava osasto, yksi kouluosasto 
ja yksi käsityöosasto, kullakin kaksi luokkaa. Koko oppikurssi on kymmenvuoti-. 
nen. Maan] sokeainkouluja koskevien uusien määräysten nojalla, jotka koskevat 
uusien oppilaiden ottamista, otettiin laitokseen lukuvuoden alussa 12 sokeata lasta. 
Yhteenlaskettu oppilasmäärä lukuvuonna nousi 63, ja ovat kaikki olleet sijoitet
tuina koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen.

Laitoksen vuosisääntö on vahvistettu 55,940 markaksi.
Koulun johdosta on pitänyt huolta johtaja, pastori K. Lyytikäinen.
Sittenkuin käsityönopettajanvirat 29 päivänä maaliskuuta 1904 annetun armolli

sen asetuksen kautta ovat muutetut vakinaisiksi viroiksi, joiden palkka on meno- 
säännössä, ovat käsityönopettajat P. Lyytikäinen ja P. Mykkänen tammikuun 27 
päivänä 1905 saaneet valtakirjan laitoksen käsityönopettajan virkoihin.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet rehtori U. W. Telön (puheenjohta
jana), tohtori G. Forstön, kauppaneuvos I. Löf, neiti B. Stenius ja rouva J. Therman

III. Y ksityisiä kouluja.
Kurikan kuuromykkäinkoulu.

Koulu suomenkielisten kotien yii-ikäisiä kuuromykkiä varten.

Laitoksessa on lukuvuonna opetettu 14 kuuromykkää, joista 10 oli miehiä 
ja 4 naisia. Lukuvuoden lopussa erosi suoritettuaan täydellisen, kolmivuotisen 
kurssin 7 oppilasta, joista 5 oli miehiä ja 2 naisia.

Kaikki oppilaat asuvat koulun yhteydessä olevassa asumalaitoksessa ja suo
rittavat korvaukseksi tästä 18 markkaa kuukaudessa.

Opetus, jota on annettu yhteensä 200 lukupäivänä 34 opetustuntia viikossa, 
on sisältänyt uskontoa 7 tuntia, äidinkieltä 13 t., laskentoa 4 t., maantietoa ja 
luonnonselitystä 4 t., kirjoitusta 2 t. sekä käsitöitä 4 tuntia viikossa. Opetus
kielenä on suomenkieli.
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Opetusta ovat antaneet laitoksen johtaja ja omistaja rovasti B. I. Söderman 
sekä yksi mies- ja yksi naisopettaja.

Laitoksen ylläpitämiseksi kantaa rovasti Söderman vuotuista 2,400 markan 
valtioapua, joka tammikuun 25 päivänä 1905 annetun armollisen kirjeen mukaan 
maksetaan 3 vuoden aikana, lukien viimemainitun vuoden tammikuun 1 päivästä.

Kuopion täysi-ikäisten sokeiden työkoulu.

Lukuvuoden alussa otettiin laitokseen 8 uutta oppilasta, näistä 4 miestä ja 
4 naista. Koko oppilasluku on noussut 25, joista 51 oli miehiä ja 10 naisia. 
Lukuvuoden lopussa laskettiin laitoksesta 10 oppilasta, 6 miestä ja 4 naista. 
Oppilaista oli yksi, Antti Hellman, s. 18/i 1885 ja kotoisin Reisjärveltä, sokea ja 
kuuromykkä.

Laitoksen johdosta on pitänyt huolta johtajatar L. Wikman, jota opetuksessa 
on avustanut 3 mies- ja 3 naisopettajaa.

Laitoksen ylläpitämiseksi nauttii De blindas vänner- nimisen yhdistyksen Kuo
pion haaraosasto 12,000 markan vuotuista valtioapua.

Laitoksen johtokuntaan ovat kuuluneet sokeainkoulun johtaja, pastori K. Lyy
tikäinen (puheenjohtajana), vapaaherratar I. Boije, kauppaneuvoksetar H. Lignell, 
kauppaneuvoksetar A. Löf, rouva W. Ranin sekä työmiehet W. Pehkonen ja M. 
Laukkanen.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet rehtori U. W. Tel&i (puheenjohtajana), 
tohtori G. Forstön, kauppaneuvos I. Löf, neiti B. Stenius ja rouva J. Therman.

Perttulan kasvatuslaitos tylsämielisiä lapsia varten.

Oppilasluku nousi 62, joista 36 oli poikia ja 26 tyttöjä. Oppilaista opetettiin 
50 suomen- ja 12 ruotsinkielellä. Uusia oppilaita otettiin laitokseen 13, jota vas
toin 19 on laitoksesta eronnut.

Laitoksen vuosisääntö vuodelle 1905 on vahvistettu 52,438 markaksi 21 pen
niksi, joista valtion varoja on 37,538 markkaa 21 penniä.

Laitoksen johtajana on toiminut filosofianmaisteri E. L. Hedman, jota oppi
lasten opetuksessa ja kasvatuksessa on avustanut johtajatar sekä 2 mies- ja 7 nais
opettajaa. Virkavahvistuskirjan kahteen opettajattarenvirkaan laitoksessa on Yli
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hallitus antanut koetteeksi otetuille opettajatarille J. K. Strömbergille ja A. S. 
Jernströmille.

Laitoksen kouluneuvostoon ovat kuuluneet kirkkoherra Onni Nyström, toh
tori T. Wichmann ja lehtorinrouva A. Bergman.

Tähän liitetään alamaisimmasti muutamia tilastollisia tauluja lukuvuodelta 
1904—1905, jotka ovat tehdyt asianomaisten laitosten johtajien antamien tietojen 
perustuksella.

Helsingissä koulutoimen Ylihallituksessa toukokuussa 1906.

V iran puolesta:

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

%



I. Opettajien ja  opettajatarien lukumäärä Suomen valtion kuuromykkäin- ja  sokeainkouluissa
lukuvuonna 1904— 1905.

A. Kuuromykkäinkouluja.

Kuuromykkäinkoulu...............................  Porvoo
Kuuromykkäinkoulu................................ Turku
Kuuromykkäinkoulu...............................  Mikkeli
Kuuromykkäinkoulu...............................  Kuopio
Kuuromykkäinkoulu.............................   Pietarsaari

Kuuromykkäinkoulu.................................Jyväskylä

Kuuromykkäinkoulu................................  Oulu

B. Sokeainkouluja.

Sokeainkoulu..............................................  Helsinki
Sokeainkoulu............................................... Kuopio
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II. Viikkotuntien lukumäärä kutakin opettajaa ja opettajatarta kohden va,tjon kuuromykkäin. ja sokeainkouluissa lukuvuonna 1 9 0 4 -1 9 0 5 .

A. K u u ro m y k k äln k o u lu ja .

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 ............................................................................  M ikkeli
K uurom ykkäinkoulu  .......................................................................  Kuopio
K u u ro m y k k ä in k o u lu ...........................................................................  Pietarsaari
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. S o k e a in k o u lu ja .

S okeainkou lu ...................................................................................... | Helsinki
S okeainkou lu ................................................  i  Kuopio
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III. Viikkotuntia kussakin luku- ja  harjoitusaineessa valtion kuuromykkäin- ja sokeainkouluissa
lukuvuonna 1904— 1905.

A. Kuuromykkäinkouluja.

Kuuromykkäinkoulu. . Porvoo 
(Puhekoulu)

Kuuromykkäinkoulu . . . Turku 
(Puhekoulu)

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

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

Kuuromykkäinkoulu. . Jyväs- 
(Koulu yli-ikäisille) kylä

Kuuromykkäinkoulu. . Oulu 
(Puhekoulu)

B. Sokeainkouluja.

Sokeainkoulu . . . .  Helsink

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 m äärärahat ja  menot opetukseen y. m. vuonna 1905.

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

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

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

1 Tähän eivät sisälly kouluhuoneustom aksut.
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V. Valtion kuuromykkäin- ja sokeainkouluihin otettuja oppilaita koskevia ilmoituksia lukuvuodelta 1904 1905.

A. Kuuromykkäinkouluja.

Kuuromykkäinkoulu. . . . Porvoo
Kuuromykkäinkoulu. . . . Turku
Kuuromykkäinkoulu. . . . Mikkeli
Kuuromykkäinkoulu. . . . Kuopio
Kuuromykkäinkoulu. . . . i Pietarsaari 
Kuuromykkäinkoulu. . . . Jyväskylä 
Kuuromykkäinkoulu. . . . Oulu

B. Sokeainkouluja.

S ok ea in k ou lu ..........................  Helsinki
Sok ea in k ou lu ..........................  Kuopio


