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Alamainen kertomus Suomen aistivialliskoulu- 
jen toiminnasta lukuvuonna 1907— 1908, Koulutoi
men Ylihallituksen antama.

I. Yleiskatsaus.

A istivialliskoulujen toim inta on puheena olevana lukuvuonna häiriin tym ättä 
ja tkunu t armollisessa asetuksessa 29 päivältä m aaliskuuta 1904 vahvistetun 
järjestäm issuunnitelm an mukaan. S itä noudattaen on uusia oppilaita tällä 
kertaa o te ttu  ainoastaan yli-ikäisten kuurom ykkien kouluihin sekä H elsingin 
sokeainkouluun.

Kaikkien aistivialliskoulujen oppilasmäärä oli lukuvuonna 1907—1908 
yhteensä 774, näistä  551 kuurom ykkäinkouluissa, 161 sokeainkouluissa ja  60 
tylsäm ielisten laitoksessa.

V astaavat luvu t edelliseltä vuodelta ovat 809, 611, 138 ja  60.
K uurom ykkäinkouluihin o tettu jen  oppilasten koko m äärästä opetettiin 429 

eli 78 °/0 lasten kouluissa ja 122 eli 22 %  yli-ikäisten kuurom ykkien kouluissa-
L asten kuurom ykkäinkouluihin otetuista oppilaista sai 343 eli 80 %  ope

tusta  puhem etoodin m ukaan sekä 86 eli 20 %  opetusta kirjoitusm etoodin 
mukaan.

K uurom ykkäinkoulujen oppilaista opetettiin 483, vastaten  8 8 % , suomen
kielellä sekä 68, vastaten  12 % , ruotsinkielellä.

Sokeainkoulujen oppilaista oli 111 eli 6 8 %  o tettu  lastenkouluihin sekä 
52 eli 32 %  täysi-ikäisten sokeain kouluihin.

K ouluihin o tettu jen  sokeiden koko m äärästä sai 149, vastaten 93 % , ope
te tu sta  suomenkielellä sekä 12, vastaten 7 % , opetusta ruotsinkielellä.

Tylsäm ielisten koulun oppilaista oli 47 suom enkielistä ja  13 ruotsinkielistä.
A istivialliskoulujen koko oppilasm äärästä sai 650, vastaten  84 % , opetusta 

valtionlaitoksissa, jo ta  vastoin 124, eli 16 % , opetettiin valtion avustam issa 
yksityislaitoksissa.

Armollisella m ääräyksellä 12 päivältä lokakuuta 1907 on H änen Keisa- 
sarillinen M ajesteettinsa K urikan yli-ikäisten kuurom ykkien laitoksen edelleen 
ylläpitäm iseksi m yöntänyt m ainitun pitäjän kirkkoherralle, rovasti B. J .  Söder
m anille vuotuisen 2,400 m arkan suuruisen m äärärahan suoritettavaksi tam m i
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kuun 1 päivästä 1909 tam m ikuun 1 päivään 1911 sekä m äärärahan nau ttim ista  « 
varten vahvistanut sam at ehdot kuin tähänkin  asti eli:

e ttä  laitoksessa on opetettavana vähintään kahdeksan oppilasta; 
e ttä  sam alla luokalla tai osastolla ei yh taikaa opeteta useampia kuin kah

ta to ista  oppilasta;
ettei laitokseen vastaanoteta kahdeksaatoista vuotta nuorempia oppilaita; 
e ttä  opetus on m aksuton sekä e ttä  korvausta asunnosta, ruuasta ja  hoi

dosta ei lasketa suuremm aksi kuin  valtion kuurom ykkäinkouluissa;
e ttä  laitoksen joh taja vuosittain lokakuun kuluessa antaa K oulutoim en 

Y lihallitukselle kertom uksen laitoksen toim innasta lähinnä kuluneelta luku
vuodelta.

Y lihallituksen alam aisesta esityksestä on Keisarillinen Senaatti, K irkollis
asiain Toim ituskunnan Y lihallitukselle lähettäm än kirjelm än m ukaisesti 11 päi
vältä helm ikuuta 1908, kustannusten peittäm iseksi Suomen 2:sen yleisen aisti- 
vialliskoulujen opettajakokouksen järjestäm isestä ja kokouksen keskustelujen 
painattam isesta oso ttanut 1,710 m arkkaa 65 penniä.

Muussa suhteessa hyläten  Y lihallituksen alamaisen esityksen eräiden H el
singin sokeainkoulun palvelusväkeen kuuluvien henkilöiden palkkausoloista on 
Keisarillinen Senaatti, ku ten K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ästä Yli
hallitukselle 18 päivältä huh tikuu ta ilmenee, m yöntänyt sanotussa laitoksessa 
toimiville läm m ittäjälle ja  talonm iehelle oikeuden vapaaseen valaistukseen.

Tehdystä alam aisesta esityksestä on K eisarillinen Senaatti, K irkollisasiain 
Toim ituskunnan Y lihallitukselle lähettäm än kirjelm än mukaisesti 16 päivältä 
toukokuuta 1908, m yöntänyt Oulun kuurom ykkäinkoulun opettajalle J . O. K or
pelalle hänen laatim ansa »Laskuoppi kuurom ykkäinkouluja varten, 3:as osa» 
nimisen oppikirjaa painattam iseksi 825 m arkkaa painatusapua.

Y lihallitukselle K eisarillisen Senaatin  K irkollisasiain Toim ituskunnasta 
saapuneen kirjelm än m ukaisesti 8 päivältä heinäkuuta 1908 on H änen K eisa
rillinen M ajesteettinsa suvainnut armossa m äärätä P ietarsaaren  kuurom ykkäin
koulun apulaisopettajalle Isak  Enebergille vuotuisen 1,500 m arkan suuruisen 
elinkautiseläkkeen suoritettavaksi ensi päivästä sitä kuukautta, m ikä lähinnä 
seuraa hänen saatuaan eron opettajantoim estaan viim em ainitussa oppilaitoksessa.

Y lihallituksen tekem ästä alam aisesta esityksestä on K eisarillinen Senaatti, 
Kirkollisasiain Toim ituskunnasta Y lihallitukselle saapuneen kirjelm än m ukai
sesti 17 päivältä heinäkuuta 1908, niiden ylim ääräisten luokkien ylläpitäm iseksi, 
jotka lukuvuonna 1908—1909 käyvät m aan kuurom ykkäinkoulujen paraikaa 
tapahtuvan uudestaan järjestäm isen vuoksi tarpeellisiksi Turun, K uopion ja  
M ikkelin kuurom ykkäinkouluissa, m yöntänyt erityisen 1,500 m arkan suuruisen 
m äärärahan kutakin  edelläm ainittua oppilaitosta varten.

Y lihallituksen alam aisesta esityksestä on K eisarillinen S enaatti K irkollis
asiain Toim ituskunnan Y lihallitukselle lähettäm än kirjelm än m ukaisesti 30 
päivältä heinäkuuta 1908 Kuopion kuurom ykkäinkouluun perustetun rinnakkais
luokan ylläpitäm iseksi lukuvuonna 1908—1909 m äärännyt yhteensä 6,225 
m arkkaa.

A lam aisesta esityksestä on K eisarillinen Senaatti, katsoen siihen suureen 
pyrkijöiden lukum äärään, m ikä on ilm oittau tunut vastaanotettavaksi kuurom yk-
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käinkoulujen vastaanottoluokille. K irkollisasiain Toim ituskunnasta Y lihallituk
selle saapuneen kirjelm än m ukaisesti 20 päivältä  elokuuta 1908 sallinut, e ttä  
Porvoon, Turun ja Oulun kuuroinykkäinkouluihin saataisiin kuhunkin perustaa 
rinnakkaisosasto siitä jatkuvine luokkineen, sekä opettajain  palkkaamiseksi 
m ainittu ja rinnakkaisluokkia varten lukuvuonna 1908—1909 m äärännyt 2,100 
m arkkaa kutakin  edelläm ainittua oppilaitosta kohti.

Vuodeksi 1908 varatun  kuun tel um äärärahan niille henkilöille, jo tka halua
v at valm istua opettajiksi maan kuurom ykkäin- ja  sokeainkouluihin, on Y li
hallitus jakanut siten, e ttä  käsitöiden opettaja M. Ju h an a  Ikonen sekä opettaja- 
tarkokelaat Maria Nykänen ja  M artha W esterlund ovat kukin saaneet 400 
markkaa, opettajatarkokelas E llen  E. Drake 350 m arkkaa, filisofianmaisteri 
Juho  M ustakallio sekä opettajatarkokelaat M artha Borg, H anna M ustakallio ja 
B ertha Ram ström  kukin 300 m arkkaa sekä käsitöiden opettaja P e tte r Cederberg 
250 markkaa.

Saman vuoden m atka-apurahat aistivialliskouluissa toimiville johtajille, 
opettajille ja opettajattarille on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain Toim itus
kunnan kirjelm än m ukaan 2 päivältä toukokuuta 1908, jakanu t siten, että H el
singin sokeainkoulun opettajattaret Louise Federley ja M ärta Gtanszauge ovat 
yhteisesti saaneet 1,400 m arkkaa, Oulun kuurom ykkäinkoulun opettajatar A. M. 
K arsten 600 markkaa, P erttu lan  tylsäm ielisten lasten kasvatuslaitoksen asuma- 
puolen johtajatar, rouva Em m a H edm an 700 m arkkaa sekä Turun kuurom yk
käinkoulun opettaja J . K. Palom aa 300 m arkkaa.

Tietopuolisia ja  käytännöllisiä kokeita aistivialliskoulujen vakinaisia v ir
koja varten ovat puheena olevana aikana suorittaneet filosofianmaisteri Juho  
M ustakallio opettajantointa varten suomenkielisessä sokeainkoulussa, käsitöiden 
opettaja P . Cederberg opettajantointa varten  kuurom ykkäinkoulussa, jossa ope
tetaan  kirjoitus- ja  viittom ismetoodien m ukaan ruotsinkielellä, sekä opettajatar- 
kokelaat M artha W esterlund, Suoma Salminen, A. Jotuni, E. Kesäniemi ja  A. 
Silvander opettajattarentointa varten  suomenkielisessä kuurom ykkäinkoulussa, 
jossa opetetaan puhem etoodin mukaan.

II. Eri koulut.

Porvoon kuuromykkäinkoulu.
Puhelukoulu kuuromykille lapsille ruotsinkielisistä kodeista.

Koulussa on lukuvuoden kuluessa ollut toimessa neljä luokkaa, käsittäen 
2:sen, 4:nnen, 6:nnen ja  8:nnen vuosiosaston. Ensim äinen luokka, joka on koe- 
ja  ääntäm isluokka, on ollut jae ttuna kahteen rinnakkaisosastoon. Oppilas
m äärä on ollut 48, näistä 22 poikaa ja  26 ty ttöä. Asum alaitoksessa on ollut 
tilaa 15 sisäoppilaalle.

Uusia oppilaita ei ole tänä vuonna o tettu  vastaan.
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Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu  44,020 markaksi.
Joh tajan  to in ta on hoitanut johtaja, filosofiankandidaatti K. O. W ichmann.
K ouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet piispa H . R äbcrgh (puheenj.), 

konsulinrouva H. Söderström, lehtori R. L indblad ja  tuom iokapitulin asessori 
E. A. Heman.

Turun kuuromykkäinkoulu.

Puhekoulu kuuromykille lapsille suomenkielisistä kodeista.

Koulussa on lukuvuonna ollut toimessa ensimäinen luokka, joka on ollut 
koe- ja  ääntäm isluokkana ja jae ttuna kolmeen rinnakkaisosastoon, käsittäen 
2:sen vuosikurssin oppilaita, sekä IV:äs luokka, jae ttuna kahteen rinnakkais
osastoon, ynnä luokat V —V III, kukin luokkakurssiltaan yksivuotinen. Oppilas
m äärä on ollut 93, näistä 47 poikaa ja  46 tyttöä. Oppilaista on 30 ollut 
o tettuna koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen. Uusia oppilaita ei ole 
tänä lukuvuonna otettu  vastaan.

U usia oppilaita ei ole tänä vuonna otettu  vastaan.
Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu  79,480 markaksi.
Joh ta jan to in ta  on hoitanut johtaja, nim ipastori A. E. Nordman.
Tarvittavien uusien voim isteluvälineiden ostamiseksi sekä asumalaitoksen 

liinavaatevaraston parantam iseksi on K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm än 
m ukaisesti 6 päivältä joulukuuta 1907 m yönnetty  ylim ääräisinä m äärärahoina 
kum paankin tarkotukseen erikseen 500 m arkkaa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet t:ri B. G. H ahl (puheenj.), tuo
m ari B. Arrhenius ja rouva A. Rydm an.

Mikkelin kuuromykkäinkoulu.

Kirjoituskonin kuuromykille lapsille suomenkielisistä kodeista.

Koulussa on lukuvuonna toim inut kahteen rinnakkaisosastoon jae ttu  ja 
4:ättä opetusvuotta (2 vuotta puhekoulun koeluokassa) vastaava luokka sekä 
4 ylem pää luokkaa, jotka vastaavat 4:ättä—7:ättä vuosikurssia; lisäksi on luku
vuoden kuluessa y lläpidetty  erity istä apuluokkaa heikkolahjaisille lapsille. 
Oppilaita on ollut 70, näistä poikia 45 ja  ty ttö jä  25. K oulun yhteydessä oleva 
asumalaitos on suonut sijaa 20 oppilaalle. Uusia oppilaita ei ole tänä vuonna 
vastaanotettu  Turun, Kuopion ja  Oulun puhekouluista.

L aitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu  53,990 markaksi.
Sen vajauksen peittäm iseksi, m inkä on edelly tetty  tulevan koulun m äärä

rahassa lämpöön ja  valoon, on K eisarillinen Senaatti, K irkollisasiain Toim itus
kunnasta Y lihallitukselle saapuneen kirjelm än m ukaisesti 2 päivältä toukokuuta 
1908, m yöntänyt ylimääräisen, 1,200 m arkan suuruisen m äärärahan.

Joh tajan to in ta  on hoitanut johtaja, opettajakandidaatti A. I. Savolainen.
K ouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet lehtori F . A. Alopaeus (puheenj.), 

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



Kuopion kuuromykkäinkonlu.
Puhekonlu kuuromykille lapsille suomenkielisistä kodeista.

Koulussa on lukuvuonna ollu t toimessa ensimäinen luokka, joka on ollut 
koe- ja  ääntäm isluokkana ja  jae ttuna neljään rinnakkaisosastoon, käsittäen 
2:sen vuosikurssin oppilaita, sekä luokat V—V III, kukin  luokkakurssiltaan 
yksivuotinen. Oppilasm äärä on ollut 124 (66 poikaa, 58 tyttöä), näistä 30 o tet
tuna koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen. Uusia oppilaita ei ole tänä 
vuonna vastaanotettu.

K oulun m enosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu  86,290 markaksi.
R innakkaisluokan ylläpitäm iseksi lukuvuonna 1907—1908 laitoksen toisiin 

vuosiosastoihin on, ku ten  K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ästä 18 päi
vältä  heinäkuuta 1907 ilmenee, m yönnetty ylimääräinen 5,850 m arkan suurui
nen m ääräraha, josta 2,100 m arkkaa on m äärätty  palkkioksi rinnakkaisluokan 
opetusta hoitavalle o p etta ja tare lle .

K ustannusten  peittäm iseksi laitokseen ylim ääräisesti vastaanotettu jen  oppi
lasten ruuanpidosta ja  m ajoituksesta on, K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjel
m än mukaisesti 29 päivältä  tam m ikuuta 1908, m yönnetty  ylim ääräinen 3,750 
m arkan määräraha.

Laitoksen joh tajan to in ta  on hoitanut johtaja Kust. Killinen.
Vakinaisen toimen on laitoksessa saanut opettajatar Ida Dahlström, joka 

24 päivänä m aaliskuuta 1908 on m äärätty  kahtena koevuonna olemaan asuma- 
laitoksen joh tajattarena.

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

Pietarsaaren kuuromykkäinkoulu.
Koulu yli-ikäisille kuuromykille ruotsinkielisistä kodeista ja  kirjoituskoulu kuuromykille lapsille 

ruotsinkielisistä kodeista.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa kurssiltaan nelivuotinen osasto 
yli-ikäisiä kuurom ykkiä varten  sehä kurssiltaan seitsenvuotinen kirjoitusosasto, 
joka on ta rko ite ttu  Porvoon puhekoulusta m uuttaneita oppilaita varten. Oppi
lasm äärä on ollut 20 (17 miespuolista, 3 naispuolista oppilasta), kaikki koulun 
yhteydessä olevaan asum alaitokseen otettuja.

Laitoksen m enosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu  33,720 markaksi.
L aitosta  on joh tanu t joh ta ja tar M. Kahelin.
Laitoksen palveluksesta on eronnut apulaisopettaja I. Eneherg, jolle tä l

löin on, ku ten  K irkollisasiain Toim ituskunnan kirjelm ästä Y lihallitukselle 8 
päivältä heinäkuuta 1908 ilmenee, suotu vuotuinen elinkautiseläke, suuruudel
taan  1,500 markkaa.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet: t:ri, rouva E lisabeth  Backm an 
(puheenjohtaja), apteekkari K. L. Candolin ja  pastori J . Arvonen.
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Jyväskylän kuuromykkäinkoulu.

Kooin yli-ikäisille kuuromykille suomenkielisistä kodeista.

L aitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa kaksi rinnakkaisosastoa, kum 
m assakin neljä luokkaa ja  yksivuotiset luokkakurssit. Oppilasm äärä on ollut 
106 (56 m iestä ja  50 naista), näm ä kaikki sijoitettuina täyshoitoon koteihin 
koulun ulkopuolella.

L aitoksen m enosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu  78,000 markaksi.
K oulun joh tajan to in ta  on hoitanut johtaja, entinen kappalainen E. J .  K. 

Luoma.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet: sem inaarinjohtaja K. Raitio, 

(puheenj.), rouva Aurora Niemi, kirkkokerra K. W anne, kauppias R. R u th  ja  
t:ri K. R ikala.

Oulun kuuromykkäinkoulu.

Pnbekoulu kuuromykille lapsille somenkiellsistä kodeista.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa koe- ja  ääntäm isluokka, kurs
siltaan kaksivuotinen, käsittäen  toisen vuosikurssin oppilaita ja  jaettuna kol
meen rinnakkaisosastoon, sekä luokat IV —V III, kukin  kurssiltaan yksivuoti
nen. Oppilasm äärä on ollut 78 (39 poikaa ja  39 tyttöä), näistä 30 otettuna 
koulun asum alaitokseen. Uusia oppilaita ei ole tänä vuonna o te ttu  vastaan.

K oulun m enosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu  75,020 m arkaksi.
K oulun joh tajan tonta on hoitanut johtaja, filosofianmaisteri K. E. Kahva.
L aitoksen palveluksesta on eronnut opettaja, pastori K. A. Nyman, joka 

on m äärätty  lokakuun 1 päivästä 1908 toimim aan kuurom ykkien m atkapappina 
läntisessä piirissä.

K ouluneuvoston jäseninä ovat toimineet: kaupunginlääkäri G. B org (pu
heenj.), rouva E lin  Pentzin  ja  kauppias J . Illikainen.

Helsingin sokeainkoulu.
Koulu sokeille lapsille suomenkielisistä kodeista ja  väliaikainen koulu sokeille lapsille

ruotsinkielisistä kodeista.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa yksi suom enkielinen valm istava 
osasto, kaksi suom enkielistä koululuokkaa, näistä  ylem pi jae ttuna  kahteen 
osastoon, sekä kaksi suom enkielistä työluokkaa. R uotsinkielisiä oppilaita on 
opetettu  yhdessä valm istavassa osastossa, yhdessä koululuokassa ja  yhdessä 
työluokassa. Laitoksen koko oppikurssi on kym m envuotinen, n iin  e ttä  val
m istava osasto on kaksivuotinen ja  4 vuotta tulee sekä koulu- e ttä  työosaston 
osalle. K oulun oppilasm äärä on ollut 58, näistä 30 m iespuolista ja 28 nais
puolista oppilasta. Oppilaista oli 50:11 ä suomi ja  8:11a ruotsi äidinkielenä.
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K aikki oppilaat olivat sijoitettuina koulun yhteydessä olevaan asum alaitök- 
seen. U usia oppilaita on puheena olevana vuonna kouluun otettu.

Laitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahvistettu  05,761) markaksi.
K oulua on joh tanut johtaja, pastori K. Sipilä.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet toim istonpäällikkö G. H. Federley 

(puheenj.), t:ri neiti A lma Söderhjelm, t:ri dosentti (t. A. Nordman, vapaaherra,- 
ta r A. af Schulten ja rouva Ilm i Hälisten.

Kuopion sokeainkoulu.

Koulu sokeille lapsille suomenkielisistä kodeista.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa yksi valm istava luokka sekä 
yksi koulu- ja  yksi työosasto, kaikissa kaksi luokkaa ja  kaksivuotinen kurssi. 
Koko oppikurssi on siten kym menvuotinen. Oppilasm äärä on kaikkiaan ollut 
53, näistä 31 m iespuolista ja 22 naispuolista oppilasta. K aikki oppilaat ovat 
olleet o tettu ina koulun yhteydessä olevaan asumalaitoksoen. Uusia oppilaita 
ei ole tänä vuonna o tettu  vastaan.

Leitoksen menosääntö lukuvuodeksi on vahv istettu  56,140 markaksi.
K oulun palveluksesta on poistunut johtaja, pastori K. Lyytikäinen, joka 

kuoli 18 päivänä syyskuuta 1907.
Koulua on johtanut opettajatar, rouva L. Lyytikäinen (syyslukukaudella) 

ja  v. t. johtaja, opettaja (4. A. W uorela.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet rehtori U. W. Telen (puheenj.), 

t:ri tr. Forsten, kauppaneuvos I. Löi', n oi ti B. Stenius ja  rouva J. Therinan.

III. Yksityiset koulut.

Kurikan kuuromykkäinkoulu.

Koulu yli-ikäisille kuuromykille suomenkielisistä kodeista.

Laitoksessa on lukuvuonna opetettu  12 kuurom ykkää, näistä 8 miestä ja 
4 naista. Lukuvuoden päättyessä päästettiin  koulusta täydellisen, kolm ivuoti
sen kurssin suorittaneina 4 miestä. K aikki 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 13 
t., kaunokirjoitusta 2 t., laskentoa 4 t., m aantietoa 2 t., luonnontietoa 2 t. sekä 
käsityötä 4  tun tia  viikossa. Opetus on o llu t suomenkielinen.

L aitosta on joh tanut kirkoherra, rovasti B. J . Söderman, joka myöskin 
on opettanut uskontoa ylemmillä- luokilla. Muuta opetusta on antanut opetta-
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jatar, neiti E. E lfving, jotapaitsi laitoksessa on toim inut m iesten veisto töiden 
opettaja A. Järvinen.

Laitoksen ylläpitäm iseksi kantaa rovasti B. J. Söderman vuotuista 2,400 
m arkan valtioapua, joka arm ollisen kirjeen m ukaan 12 päivältä lokakuuta 1907 
m aksetaan 3 vuoden aikana, luettuna 1 päivästä tam m ikuuta 1908.

Helsingin työkoulu sokeille miehille.

Koulussa, jo ta  y lläp itää yhdistys >Sokeiden ystävät» ja jonka ensi toi
m inta alkoi jo vuonna 1900, on puheena olevana vuotena opetettu  22 oppilasta, 
kaikki m iehiä iältään 20:n ja  45:n vuoden välillä. Opetusaineisiin kuuluvat, 
paitsi pistekirjoituksen lukem ista ja  kirjoittam ista, uskonto, laskento, h istoria 
ja  m aantieto, am m attiopetus korien valmistamisessa, huonekalutyössä ja  liarjan- 
teossa sekä harjoituksia m attotöissä ja laulussa. Eräälle oppilaalle on yksity i
sillä varoilla hank ittu  opetusta piaanon- ja urkusoitossa,

Laitosta on joh tanu t joh ta ja ta r Alfhild von Zansen, jotapaitsi laitoksessa 
on toim inut yksi m iespuolinen ja  2 naispuolista opettajaa. Laitoksen ylläp itä
miseksi kantaa yhdistys »Sokeiden ystävät» vuotuista, 12,000 markan valtio- 
apua, jonka lisäksi H elsingin kaupunkikunta on käyttövaroistaan avustanut 
koulua puheena olevana vuonna 1,500 markalla.

Laitosta hoitaa yhdistyksen »Sokeiden ystävät» johtokunta, jonka puheen
johtajana on t:ri Rosina Heikel.

Kuopion työkoulu täysi-ikäisille sokeille.

Lukuvuoden alussa o tettiin  laitokseen 10 uu tta  oppilasta, näistä 6 miestä 
ja  4 naista. Koko oppilasm äärä oli 130, näistä 16 miestä ja 14 naista. L uku
vuoden lopussa päästettiin  koulusta 5 oppilasta, 3 miestä ja 2 naista, jo ta
paitsi lukuvuoden kuluessa on eronnut 1 miesoppilas (kuollut) ja  2 naisoppilasta.

L aitosta on joh tanu t joh ta ja tar Mia Lipponen, jo ta opetuksessa on avus
tan u t 3 mies- ja  2 naisopettajaa.

Opetus on ja tk u n u t pääasiallisesti saman suunnitelm an m ukaan kuin 
ennenkin. K uitenkin on käytännöllisten  opetusaineiden joukkoon otettu  myös
kin hieronnan opetus, jota 6 naisoppilasta on hyväkseen käyttänyt.

K aikki naisoppilaat ovat asuneet kouluun yhdistetyssä asumalaitoksessa, 
jotavastoin m iesoppilaat ovat olleet m ajoitettu ina koteihin koulun ulkopuolella.

Laitoksen ylläpitäm iseksi nau ttii Sokeiden Ystävien Kuopion haaraosasto 
vuotuista 12,000 m arkan valtioapua.

Laitoksen johtokuntaan ovat kuuluneet v. t. sokeainkoulunjohtaja, opettaja 
G. A. W uorela (puheenj.), asuma]aitoksen johtajatar A. Petander, opettajatar 
L. Lyytikäinen, kauppaneuvoksetar A. Löf, opettajatar A. Nyström, t:ri J . Y. 
Johnson, käsityönopettaja P. L yytikäinen ja työmies M. Holopainen.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toim ineet: rehtori U. W. Telen (puheenj.), 
t:ri G. Forsten, kauppaneuvos I. Löf, neiti B. Stenius ja rouva J . Tlierman.
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Perttulan kasvatuslaitos tylsämielisille lapsille.

Oppilasmäärä oli 60, näistä 35 poikaa ja 25 tyttöä. Oppilaista opetettiin 
47 suomeksi ja  13 ruotsiksi. Uusia oppilaita on vastaanotettu  18, näistä 10 
poikaa ja 8 tyttöä, jo ta vastoin on eronnut 16 oppilasta, näistä 9 poikaa ja  7 
tyttöä.

Laitoksen ylläpitäm isestä on vuonna 1908 ollut menoja 58,846 m arkkaa 
21 penniä, tästä 43,693 m arkkaa 27 penniä valtio varoja.

Laitoksen johtajana on toim inut filosofianmaisteri E. L. Hedman, jota 
oppilasten opettam isessa ja  kasvattam isessa ovat avustaneet asumalaitoksen 
johtajatar ynnä 2 mies- ja 6 naisopettajaa.

Laitoksen kouluneuvostoon ovat kuuluneet kirkkoherra Onni Nyström, 
t:ri T. YVichmanu ja  lehtorinrouva A. Bergm an.

Tähän liitetään alamaisimmasti m uutam ia tilastollisia tauluja lukuvuodelta 
1907—1908, jotka on laad ittu  asianom aisten laitosten joh tajilta  saatujen tieto
jen nojalla.

Helsingissä, Koulutoimen Y lihallituksessa toukokuussa 1909.

Viran puolesta:

Valter Forsius.



I. Opettajien ja  o p e tta ja ta rien  lukum äärä Suomen valtion kuurom ykkäin- ja  sokeainkouluissa lukuvuonna 1 9 0 7 -  1908.

A. Kuuromykkäinkouluja.

Kuuromykkäinkoulu............................................  j Porvoo
»   ; T urku

»   M ik k eli

»   ; K u o p io

»   P ie ta rsa a r i

»   ; Jjyväskylä
»   | Oulu

B. Sokeainkouluja.

S o k e a in k o u lu  ................................................................  | H e ls in k i

»   ; K u o p io
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II. Viikkotuntien lukumäärä kutakin opettajaa ja opettajatarta kohti /v a ltio n  kuuromykkäin- ja  sokeainkouluissa lukuvuonna 1907— 1908.

A. K uuromykkäinkouluja.

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

»   T u rk u
»   M ikkeli

»   K uopio

»   P ie ta rs a a r i

»   J y v äsk y lä
>>   O ulu

B. Sokeainkouluja.

S o k ea in k o u lu  ..........................................................................................  H e ls in k i
»   | K uop io

14
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III. V iikkotuntia kussakin luku- ja  harjo itusaineessa valtion kuurom ykkäin- ja  sokeainkouluissa lukuvuonna 1907— 1908.

A. Kuuromykkäinkouluja.

Kuuromykkäinkoulu . . . .  Porvoo
(Pulloko ulu)

Kuuromykkäinkoulu . . . .  Turku
(Puhekoulu)

Kuurom ykkäinkoulu  Mikkeli
(Puhekoulu)
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Kuuromykkäinkoulu . . . .  Kuopio 
(Puhekoulu)

j
Kuuromykkäinkoulu . . . .  Pietarsaari 

(Koulu yli-ikäisille sekä 
kirjoituskoulu)

-j K uurom ykkäinkoulu .... Jyväskylä 
(Koulu yli-ikäisille)

Kuuromykkäinkoulu . . . .  Oulu
; (Puhekoulu)

B. Sokeainkouluja. [
I

Sokeainkoulu ..................  Helsinki

j

j

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

[ !

M  u i s t .  Alissa kfl.li Rl Infena. on  SfltnüSM a R H reJrkA P S «« tor-Vm+ív,» •> o rl o i l i n ó n  rr>ioo-_ Ío 1 Ixi rv> o i
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IV. Valtion kuuromykkäin- ja  sokeainkoulujen m enot opetukseen y. m. vuonna 1908.

A. Kuuromykkäinkouluja.

K u u rom ykkä inkou lu  ............................. P o rv o o

»   T u rk u
»   M ikkeli

............................  K uopio
»   P ie ta rsa a r i
»   Jy v äsk y lä

»   Oulu

B. Sokeainkouluja. i

S o k e a in k o u lu ............................................j H e ls in k i j

»  | K uopio  |

') T ä h än  e iv ä t s isä lly  k o u lu h u o n eu sto m ak su t.
2) » » » rin n a k k a is lu o k an  m enot.
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V. Valtion kuuromykkäin- ja  sokeainkouluihin o te ttu ja  oppilaita koskevia ilm oituksia lukuvuodelta 1907— 1908.

A. Kuuromykkäinkouluja.

Kuurom ykkäinkoulu  Porvoo
»   T u r k u

,>   Mikkeli
»   ; Kuopio
»   1 Pietarsaari
»   Jyväskylä
,>   Oulu

B. Sokeainkouluja.

Sokeainkoulu ....................... Helsinki
»   Kuopio


