
S U O M E N M A A N  V I R A L L I N E N  T I L A S T O .

XXIV.

AISTIVIALLISKOULUT.
17-

ALAMAINEN KERTOMUS

SUOMEN AISTIVIALLISKOULUJEN
T O IM IN N A S T A

LUKUVUONNA 1 9 1 0 — 1 9 1 1 .

KOULUTOIMEN YLIHALLITUKSEN ANTAMA.

HE L SING ISSÄ .  1913 .
K EISA R ILLISEN  SENAATIN K IRJAPAINOSSA.



Alamainen kertomus Suomen Aistivialliskou- 
lujen toiminnasta lukuvuonna 1910—1911, Koulu
toimen Ylihallituksen antama.

1. Yleiskatsaus.
Aistiviallislaitosten työsuunnitelmassa, sellaisena kuin se on vahvistettu 

armollisessa asetuksessa maaliskuun 29 p:ltä 1904, ei ole tänä lukuvuonna ta 
pahtunut muutoksia. Senvuoksi on uusia oppilaita otettu kaikkiin kuuromykkäin- 
kouluihin, samoin kuin Kuopion sokeainkouluun ja Perttulan kasvatuslaitok
seen tylsämielisiä varten.

Kaikkien aistiviallislaitosten oppilasmäärä oh puheena olevana lukuvuonna 
942, näistä 707 kuuromykkäinkouluissa, 167 sokeainkouluissa ja 68 tylsämielis
ten laitoksessa. Tähän lukuun ei ole otettu sen kuuromykkä-sokeiden ja kuuro- 
mykkä-tylsämielisten lasten koulukodin sisäoppilaita, jota Kuuromykkäyhdis- 
tyksen Helsinginpiiri ylläpitää Ävikin palstatilalla Hausjärven pitäjässä, koska 
tämän laitoksen j ärjestelyä ei ole ehditty lukuvuoden kuluessa loppuunsuorittaa 
eikä sen toiminnasta voitu Ylihallitukselle jä ttää lähempiä tietoja.

Kuuromykkäinkoulujen koko oppilasmäärästä opetettiin 566 eli 80 % las
ten kouluissa sekä 141 eli 20 % yli-ikäisten kuuromykkien kouluissa.

Lasten kuuromykkäinkouluihin otetuista oppilaista sai 471 eli 83 % ope
tusta puhemetoodin mukaan ja 95 eli 17 % kirjoitusmetoodin mukaan.

Opetuskielen mukaan jaettuina oli 627 kuuromykkää eli 89 % suomenkieli
sissä kouluissa sekä 80 eli 11 % ruotsinkielisissä kouluissa.

Sokeainkoulujen oppilaista oli 113 eli 68 % lasten kouluissa sekä 54 eli 
32 % täysi-ikäisten sokeiden kouluissa.

Opetuskieleen nähden sai 159 sokeata eli 95 % opetusta suomeksi ja 8 eli 
5 % opetusta ruotsinkielellä.

Tylsämielisten laitoksessa oh suomenkielisiä oppilaita 52 ja ruotsinkieli
siä 16.

Aistivialliskoulujen koko oppilasmäärästä oli 865, vastaten 92 %, valtion 
laitoksissa, jotavastoin muut 77 eli 8 % saivat opetusta valtion avustamissa 
yksityislaitoksis sa.

Tehdystä alamaisesta esityksestä on Keisarillinen Senaatti, Kirkollis
asiain Toimituskunnan kirjelmän mukaan syyskuun 17 p:ltä 1910, vesi- ja vie
märijohtojen hankkimiseksi Kuopion kuuromykkäinkouluun myöntänyt yli
määräisen, 12,400 markan määrärahan.
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Armollisen määräyksen mukaan syyskuun 5 p:ltä 1910 on Hänen Keisa
rillinen Majesteettinsa, tehdystä alamaisesta esityksestä, sallinut, että oppilas
määrä Turun, Kuopion ja Oulun kuuromykkäinkoulujen koeluokilla saadaan 
korottaa 30:stä 35:een, sekä samalla määrännyt, että Turun ja Kuopion kuuro- 
mykkäinkouluihin on perustettava yksi ja Oulun kuuromykkäinkouluun kaksi 
rinnakkaisluokkaa laitosten vakinaisten rinnakkaisluokkien ohelle, ynnä täten 
lisääntyneen oppilasmäärän ylläpitoa sekä rinnakkaisluokkien kustantamista 
varten 8 vuoden ajaksi myöntänyt vuosittain yhteensä 34,875 markkaa.

Armollisella määräyksellä syyskuun 19 p:ltä 19i0 ja Valtiovarain Toimitus
kunnan kirjelmän mukaisesti joulukuun 14 p:ltä samaa vuotta on Hänen Keisa
rillinen Majesteettinsa myöntänyt Helsingin sokeainkoulun käsityönopettajille 
Väinö Illmanille ja Juhani Makkoselle mieskohtaista palkkionlisäystä 460 mark
kaa vuodessa, luettuna tammikuun 1 p:stä 1910, kuitenkin niin, että mainituista 
palkkionlisäyksistä on vähennettävä 160 markkaa, sittenkun opettajat Illman 
ja Makkonen pääsevät nauttimaan palkankorotusta 5 vuoden palveluksesta, 
sekä lisäksi 300 markkaa, kun palkankorotus 10 vuoden palveluksesta voi tulla 
heille myönnetyksi.

Samanlaista mieskohtaista palkkionlisäystä on armollisen määräyksen 
mukaisesti kesäkuun 15 p:ltä 1911 myönnetty Kuopion sokeainkoulun käsityön
opettajalle Pekka Mykkäselle maksettavaksi 640 markkaa vuodessa, luettuna 
syyskuun 1 p:stä 1910, kuitenkin ehdolla, että mainittua palkkionlisäystä on 
sikäli vähennettävä kuin opettaja Mykkäselle voi tulla myönnetyksi palkan
korotusta 10 ja 15 vuoden palveluksesta.

Tehdystä alamaisesta anomuksesta on Keisarillinen Senaatti, Kirkollis
asiain Toimituskunnalta Ylihallitukselle saapuneen kirjelmän mukaisesti loka
kuun 20 p:ltä 1910, hyläten lahjapalkkio-anomuksen, myöntänyt Mikkelin kuuro- 
mykkäinkoulun opettajan Konstantin Repos-vainajan leskelle ja  turvattomille 
lapsille sellaisen virka- ja armovuosioikeuden, kuin armollisessa asetuksessa 
maaliskuun 29 p:ltä 1904 on kirkollisviroissa palvelevien kuolinpesille suotu.

Armollisella määräyksellä syyskuun 19 p:ltä 1910 on Kuuromykkä-yhdis
tyksen Helsinginpiirille laitoksen ylläpitämiseksi kuuromykkä-sokeita ja kuuro- 
mykkä-tylsämielisiä lapsia varten suotu vuotuista valtioapua 6,500 markkaa 
maksettavaksi neljän vuoden aikana, luettuna tammikuun 1 p:stä 1910, minkä 
ohella on apurahan nauttimisen ehdoksi säädetty,

että puheena oleva laitos on asetettava koulutoimen Ylihallituksen val
vonnan alaiseksi ja että sen järjestelyn ja toiminnan ohjelma ja työsuunnitelma 
on alistettava Keisarillisen Senaatin tutkittavaksi ja hyväksyttäväksi.

Alamaisesta anomuksesta, jonka oli jättänyt Kannatusyhdistys Kuuro- 
mykkäinkoulun perustamista varten Käkisalmeen, on Hänen Keisarillisen Ma
jesteettinsa armollisella määräyksellä syyskuun 19 p:ltä 1910 suonut yhdistyk
selle vuotuista valtioapua 5,000 markkaa kolmen vuoden ajaksi, luettuna syys
kuun 1 p.stä 1910, laitoksen ylläpitämiseksi Käkisalmessa yli-ikäisiä kuuro
mykkiä varten, jotapaitsi on laitoksen menojen korvaukseksi kevätlukukau
delta 1909 myönnetty 820 markkaa sekä sen alkuunpanemista varten 500 
markkaa. Apurahan nauttimisen ehdoiksi on määrätty,

että laitoksen oppilaiksi otetaan kolmekymmentä ikävuotta täyttäneitä 
kuuromykkiä miehiä ja naisia, lukumäärältään vähintään 10;
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että  laitos asetetaan koulutoimen Ylihallituksen valvonnan alaiseksi ja 
että  laitoksen toimintaa varten laaditaan erityinen opetusohjelma ja työjärjes
tys, joka on Ylihallituksen vahvistettava.

Tehdystä alamaisesta esityksestä on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa 
armollisella määräyksellä marraskuun 5 p:ltä 1910 myöntänyt leskirouva Olga 
Södermanille, hänen edelleen ylläpitääkseen laitosta yli-ikäisiä kuuromykkiä 
varten Kurikassa, vuotuista apurahaa 5,000 markkaa viiden vuoden ajaksi, 
luettuna tammikuun 1 p:stä 1911, minkä ohella on valtioavun nauttimisen eh
doiksi määrätty,

että  laitoksessa on vähintään 8 oppilasta;
että  laitokseen otetaan ainoastaan vanhempia oppilaita, etusijassa sellaisia, 

jotka eivät pääse Jyväskylässä sijaitsevaan valtion laitokseen yli-ikäisiä kuuro
mykkiä varten;

että  samalla luokalla tai osastolla ei yhtaikaa opeteta useampaa kuin 12 
oppilasta;

että  opetus laitoksessa on maksuton;
että korvausta asunnosta, ruuasta ja hoidosta ei lasketa korkeamman 

taksan mukaan kuin valtion kuuromykkäinkouluissa; sekä
että leskirouva Söderman vuosittain lokakuun kuluessa antaa Ylihallituk

selle kertomuksen laitoksen toiminnasta edelliseltä työvuodelta.
Sen johdosta, että yhdistys »Sokeiden ystävät» oli alamaisesti anonut val- 

tioapua edelleen ylläpitääkseen työlaitostaan Helsingissä sokeille miehille, on 
Keisarillinen Senaatti Siviilitoimituskunnan kirjelmän mukaan Ylihallitukselle 
joulukuun 20 p:ltä 1910 katsonut hyväksi sanottuun tarkotukseen myöntää mai
nitulle yhdistykselle »Rahastosta työhön täysin kykenemättömien henkilöiden 
hoitoa varten» valtioapua 12,000 markkaa, maksettavaksi vuosina 1911, 1912 ja 
1913, sekä samalla valtioavun nauttimisen ehdoiksi määrännyt,

että työkoulussa valmistetaan vähintään 35 oppilaalle vuosittain tilai
suutta saada laitoksessa opetusta;

että opetus siinä on maksuton;
e ttä  laitokseen oppilaita otettaessa suodaan etusija sellaisille pyrkijöille, 

jotka ovat vanhemmalla iällä menettäneet näkönsä;
että lapsuudesta asti sokeita, jotka eivät ole ehtineet 20 vuoden ikään, 

ainoastaan poikkeustapauksissa otetaan laitokseen; sekä
että yhdistys vuosittain syyskuun kuluessa antaa Ylihallitukselle täydelli

sen selostuksen laitoksen toiminnasta ynnä katsauksen yhdistyksen ja työkou
lun rahalliseen tilaan lähinnä edellisenä vuonna, samoin kuin muutenkin alistuu 
niihin määräyksiin, mitä Ylihallitus saattaa laitoksen opetuksesta katsoa tar
peelliseksi antaa.

Alamaisesta anomuksesta on Keisarillinen Senaatti Uudenkaarlepyyn 
raajarikko-laitoksen edelleen ylläpitämiseksi, Siviihtoimituskunnan kirjelmän 
mukaan Ylihallitukselle toukokuun 11 p:ltä 1911, »Rahastosta työhön täysin ky
kenemättömien henkilöiden hoitoa varten» myöntänyt 7,500 markkaa makset
tavaksi heinäkuun 1 p.stä 1912 vuoden 1913 loppuun samoilla ehdoilla ja  edelly
tyksillä, jotka mainitaan Keisarillisen Senaatin kirjelmässä Ylihallitukselle 
toukokuun 4 p:ltä 1908, sekä samalla määrännyt, että laitos on, mitä tulee sen 
antamaan opetukseen, alistettava Ylihallituksen valvontaan.
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Siviilitoimituskuxman kirjelmän mukaan Ylihallitukselle toukokuun 11 
p:ltä 1911 on Keisarillinen Senaatti »Rahastosta työhön täysin kykenemättömien 
henkilöiden hoitoa varten» myöntänyt Helsingin kuuromykkäyhdistykselle 
500 markan määrärahan maksettavaksi vuosina 1911, 1912 ja 1913 yhdistyksen 
Helsingin kaupunkiin perustaman lastentarhan ylläpitämiseksi kuuromykkiä 
varten, minkä ohella laitoksen toiminta on pantu aistivialliskoulujen tarkastajan 
valvonnan alaiseksi.

Suomen Kuuromykkäliiton keskushallituksen tekemästä alamaisesta ano
muksesta on Keisarillinen Senaatti Siviilitoimituskunnan kirjelmän mukaan 
koulutoimen Ylihallitukselle toukokuun 18 p:ltä 1911 myöntänyt »Rahastosta 
työhön täysin kykenemättömien henkilöiden hoitoa varten» liitolle sen tarkoitus
ten edistämiseksi jatkettua vuotuista valtioapua 4,800 markkaa vuosiksi 1912, 
1913 ja 1914 ehdolla, että Siviilitoimituskunnan kirjeessä maaliskuun 3 piitä 
1909 mainittuja määräyksiä edelleen tarkoin noudatetaan.

Kuuntelumäärärahan vuodeksi 1911, joka on tarkotettu jaettavaksi maan 
aistivialliskoulujen opettajiksi valmistumaan pyrkiville henkilöille, on Ylihalli
tus jakanut siten, että  opettajatarkokelas J. Koskinen ja kansakoulunopettaja 
H. Hetemäki ovat saaneet 200 markkaa kumpikin, opettajatarkokelaat Anna 
Rissanen ja Elsa Reinilä samoin kuin opettajakokelas Y. V. Janhonen 300 
markkaa kukin, opettajakokelas E. Ahola sekä opettajatarkokelaat A. Randelin ja 
R. E. Jansson 400 markkaa kukin ynnä opettajakokelas T. Sarpola 500 markkaa.

Saman vuoden matkarahat aistivialliskoulujen johtajille, opettajille ja 
opettajattarille on Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain Toimituskunnan kir
jelmän mukaan huhtikuun 12 p.ltä 1911, jakanut siten, että  Kuopion sokeain
koulun opettaja, filosofianmaisteri J . Mustakallio on saanut 700 markkaa, Ou
lun kuuromykkäinkoulun johtaja, filosofianmaisteri Edw. Liick, Kuopion kuuro- 
mykkäinkoulun johtaja Kust. Killinen ja Perttulan tylsämielisten lasten kasva
tuslaitoksen opettajatar Gerda Märtenson 600 markkaa kukin sekä Helsingin 
sokeainkoulun käsityönopettaja V. Illman 500 markkaa. Edelliseltä vuodelta 
jääneen matkarahan, joka aikaisemmin oli annettu Oulun kuuromykkäin- 
koulun opettajatarelle A. M. Karstenille, m utta jonka hän sairauden ja siitä 
riippuvan eronsa vuoksi opettajattaren toimesta oli takaisin suorittanut, on 
Keisarillinen Senaatti Kirkollisasiain Toimituskunnan kirjelmän mukaan elo
kuun 6 p:ltä 1910 antanut viimemainitun koulun opettajatarelle Stella Theresia 
Hertzbergille.

II. Eri koulut.

Porvoon kuuromykkäinkoulu.
Vastaanotto- ja  koelaitos kuuromykille lapsille ruotsinkielisistä kodeista. Puhekoulu, opetus

kieleltään ruotsinkielinen. Sisä- ja  ulko-oppilaslaitos.

Koulussa on lukuvuoden kuluessa ollut toimessa 6 luokkaa, käsittäen l:sen, 
3:nnen, 5:nnen ja 7:nnen vuosiryhmän oppilaita. Lukuvuoden alussa otettiin
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kouluun 15 uutta oppilasta näistä 10 poikaa ja 5 tyttöä. Koko oppilasmäärä on 
Ollut 53, näistä poikia 29 ja tyttöjä 24. Asumalaitoksessa on ollut tilaa 20 sisä- 
oppilaalle.

Johtajantointa on hoitanut johtaja, filosofiankandidaatti K. O. Wichmann.
Laitoksen menosääntö vuodeksi 1911 on vahvistettu 52 910 markaksi.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet: piispa H. Räbergh (puheenjoh

taja), konsulinrouva H. Söderström, neiti Augusta von Rosenkampff, lehtori 
R. Lindblad ja ylikontrollööri A. Malien.

Tarun kuuromykkäinkoulu.
Vastaanotto- ja  koelaitos kuuromykille lapsille suomenkielisistä kodeista. Puhekoulu, 

opetuskieleltään suomenkielinen. S isä - ja  ulko-oppilaslaitos.

Koulussa on lukuvuoden kuluessa ollut toimessa ensimäinen luokka, joka 
on ollut koe- ja ääntämisluokkana ja jaettuna neljäksi rinnakkaisosastoksi, 
käsittäen ensi vuosikurssin oppilaita, sekä toinen luokka, jaettuna kolmeksi rin
nakkaisosastoksi ja käsittäen kolmannen vuosikurssin oppilaita, kolmas ja neljäs 
luokka, kumpikin jaettuna kahdeksi rinnakkaisosastoksi ja käsittäen viidennen 
ja seitsemännen vuosikurssin oppilaita, ynnä kahdeksas luokka kahdeksannen 
vuosikurssin oppilaille. Lukuvuoden alussa vastaanotettiin 52 uutta oppilasta, 
32 poikaa ja 20 tyttöä. Koko oppilasmäärä on ollut 138, näistä poikia 75 ja ty t
töjä 63. Asumalaitoksessa on tilaa 40 oppilaalle. Laitoksen menosääntö vuodeksi 
1911 on vahvistettu 106,675 markaksi.

Yhden rinnakkaisosaston ylläpitämiseksi laitoksen vakinaisten koeluokkien 
ohella on Kirkollisasiain Toimituskunnan kirjelmän mukaan elokuun 6 p:ltä 
1910 myönnetty tarvittava ylimääräinen määräraha, siitä vuoden 1910 osalle
3,041 markkaa 67 penniä. Laitoksen uudestijärjestämisen johdosta tarpeellisen 

- ylimääräisen luokan ylläpitämiseksi lukuvuoden kuluessa on Kirkollisasiain Toi
mituskunnan kirjelmän mukaan elokuun 20 p:ltä 1910 myönnetty 1,800 markan 
määräraha.

Johtajantointa on hoitanut johtaja, nimipastori A. E. Nordman.
Vakinaisen toimen on saanut opettaja J. W. Lehto, joka siirtovaltakirjalla 

tammikuun 4 p:ltä 1911 on opettajaksi laitokseen määrätty.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet: tuomiorovasti Juuso Hedberg, 

t:ri E. J . Horelli, filosofianmaisteri Sulho Rosengren, rouva Anna Rydman ja 
neiti Elise Elfving.

Mikkelin kuuromykkäinkoulu.

Kirjotuskoulu kuuromykille lapsille suomenkielisistä kodeista. Sisä- ja  ulko-oppilaslaitos.

Koulussa on lukuvuoden kuluessa ollut toimessa ensimäinen, toinen ja 
kolmas luokka, kukin jaettuna kahdeksi rinnakkaisosastoksi ja käsittäen 3:nnen, 
5:nnen ja 7:nnen vuosiryhmän oppilaita, sekä 7:äs luokka, käsittäen 8:nnen



vuosiryhmän oppilaita. Erittäin heikkolahjaisille oppilaille on sitäpaitsi yllä
pidetty erikoisluokkaa. Koko oppilasmäärä on ollut 78, näistä poikia 52 ja 
tyttöjä 26. Asumalaitoksessa on ollut tilaa 20 oppilaalle. Turun, Kuopion ja 
Oulun puhekouluista ei ole tänä vuonna siirretty tänne oppilaita.

Laitoksen menosääntö vuodeksi 1911 on vahvistettu 61,370 markaksi.
Koska ruuanpidon ja täysihoidon määrärahassa oli odotettavissa vajaus, 

on sen peittämiseksi Kirkollisasiain Toimituskunnan kirjelmän mukaan syys
kuun 2 p:ltä 1910 myönnetty ylimääräinen 2,200 markan määräraha.

Kirkollisasiain Toimituskunnan kirjelmän mukaan samalta päivältä on 
tarpeelliseksi havaitun kaluston ostoon myönnetty 300 markkaa.

Laitoksen uudestijärjestämisen johdosta tarpeellisen ylimääräisen luokan 
ylläpitämiseksi lukuvuoden kuluessa on Kirkollisasiain Toimituskunnan kirjel
män mukaan elokuun 20 p:ltä 1910 myönnetty ylimääräinen 1,800 markan 
määräraha.

Johtajantointa on hoitanut johtaja, opettajakandidaatti A. I. Savolainen.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet: vankilanjohtaja I. G. Myhrberg 

(puheenjohtaja), t:ri A. Hillbom, kirkkoherra J. W. Wallinheimo, rouva Hulda 
Sahlan ja rouva Anna Sahlsten.

Kuopion kuuromykkäinkoulu.
Vastaanotto- ja  koelaitos kuuromykille lapsille suomenkielisistä kodeista. Puhekoulu, opetus

kieleltään suomenkielinen. Sisä- ja  ulko-oppilaslaitos.

Koulussa on lukuvuoden kuluessa ollut toimessa ensimäinen luokka, joka 
on ollut koe- ja ääntämisluokkana ja jaettuna neljäksi rinnakkaisosastoksi, 
käsittäen ensi vuosiryhmän oppilaita, 2:nen luokka ynnä sen rinnakkaisosasto, 
käsittäen 3:nnen vuosiryhmän oppilaita, 3:as luokka kolmena osastona 5:nnen 
vuosiryhmän oppilaille, 4:äs luokka kahtena osastona 7:nnen vuosiryhmän op
pilaille sekä 8:as luokka, käsittäen 8:nnen vuosiryhmän oppilaita. Lukuvuo
den alussa otettiin kouluun 48 uutta oppilasta, näistä poikia 30 ja tyttöjä 18. 
Koko oppilasmäärä on ollut 146, näistä poikia 82 ja tyttöjä 64. Asumalaitok
sessa on ollut 40 lasta.

Laitoksen menosääntö vuodeksi 1911 on vahvistettu 103,840 markaksi.
Vesi- ja viemärijohtojen hankkimiseksi laitokselle on Kirkollisasiain Toimi

tuskunnan kirjelmän mukaan syyskuun 17 p:ltä 1910 määrätty 12,400 markkaa. 
Kustannuksia varten rinnakkaisosaston ylläpitämisestä lukuvuoden kuluessa 
viidennen vuosiryhmän vakinaisten luokkien ohella on Kirkollisasiain Toimitus
kunnan kirjelmän mukaan elokuun 20 p:ltä 1910 myönnetty ylimääräinen 6,225 
markan määräraha. Jo tta  vuonna 1910—11 voitaisiin ylläpitää rinnakkais
luokkaa vakinaisten koeluokkien ohella sekä näitä laajentaa ottamalla kouluun 
oppilaita yli menosäännössä sallitun määrän, on Kirkollisasiain Toimituskunnan 
kirjelmän mukaan elokuun 6 p:ltä 1910 myönnetty vuodeksi 1910 tarvittava
3,041 markan 67 pennin määräraha. Laitoksen uudestijärjestämisen johdosta 
tarpeellisen ylimääräisen luokan ylläpitämiseksi lukuvuonna 1910—11 on Kir
kollisasiain Toimituskunnan kirjelmän mukaan elokuun 20 p:ltä 1910 määrätty 
1,800 markkaa.
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Laitoksen johtajantointa on hoitanut johtaja Kust. Killinen.
Valtakirjan on Ylihallitukselta huhtikuun 7 p:nä 1911 saanut koetteeksi 

määrätty asumalaitoksen johtajatar Ida Dahlström.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet: rehtori U. V. Telen (puheenjoh

taja), t.ri G. Forsten, kauppaneuvos Isak Löf, neiti Benedikta Stenius ja  rouva 
J. Therman.

Pietarsaaren kuuromykkäinkoulu.

Koulu yli-ikäisille kuuromykille ruotsinkielisistä kodeista ja  kirjotuskoulu kuuromykille lapsille 
ruotsinkielisistä kodeista. Sisäoppilasfaitos.

Laitoksessa on lukuvuonna toiminut osasto yli-ikäisiä kuuromykkiä varten, 
kurssiltaan nelivuotinen, sekä kirjotusosasto, kurssiltaan osaksi kuusi-, osaksi 
seitsenvuotinen, tarkotettu Porvoon puhekoulusta siirtyneille oppilaille. Oppi
laita on laitoksessa ollut kaikkiaan 27, näistä miespuolisia 20 ja naispuolisia 7. 
Kaikki oppilaat ovat olleet sij otettuina koulun asumalaitokseen.

Laitoksen menosääntö vuodeksi 1911 on vahvistettu 36,080 markaksi.
Johtajantointa on hoitanut johtajatar M. Kahelin.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet: pastori J. Arvonen, t:ri Elisa

beth Backman, apteekkari K. L. Candolin, tullinhoitaja F. V. Englund ja pan
kinjohtaja Viktor Nyman.

Jyväskylän kuuromykkäinkoulu.
Kooin yli-ikäisilie kuuromykille suomenkielisistä kodeista. Ulko-oppilaslaitos.

Koulussa on lukuvuonna ollut toimessa kaksi rinnakkaisosastoa, kummas
sakin neljä luokkaa, kurssiltaan yksivuotisia. Oppilasmäärä on ollut 108, näistä 
miehiä 60 ja nasia 48, kaikki sijotettuina täysihoitoon koteihin koulun ulkopuo
lella.

Laitoksen menosääntö vuodeksi 1911 on vahvistettu 86,255 markaksi.
Johtajantointa on hoitanut johtaja, entinen kappalainen E. J. K. Luoma.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet: kirkkoherra Konrad Vanne, 

ylimetsänhoitaja Oskar Timgren, seminaarinjohtajatar Hilda Söderström, ap
teekkari Eugen Mansnerus ja t:ri G. Palander.

Oulun kuuromykkäinkoulu.
Vastaanotto- ja  koelaitos kuuromykille lapsille suomenkielisistä kodeista. Puliekouiu, opetus

kieleltään suomenkielinen. Sisä- ja  ulko-oppilaslaitos.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa vakinainen vastaanotto- ja koe- 
luokka kolmena osastona sekä kaksi ylimääräistä koeluokkaa, kukin kurssiltaan

2
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kaksivuotinen, toinen luokka, jaettuna kolmeksi rinnakkaisosastoksi ja käsittäen 
3:nnen vuosiryhmän oppilaita, 3:as luokka kahtena osastona, käsittäen 5:nnen 
vuosiryhmän oppilaita, 4:äs luokka seitsemännen vuosikurssin oppilaille sekä 
8;nnen vuosiryhmän oppilaita käsittävä luokka. Lukuvuoden alussa otettiin 
kouluun 57 uutta oppilasta, näistä poikia 33 ja ty ttö jä 24. Koko oppilasmäärä 
on ollut 134, näistä poikia 65 ja tyttöjä 69. Asumalaitoksessa on ollut tilaa 40 
oppilaalle.

Laitoksen menosääntö vuodeksi 1911 on vahvistettu 105,595 markaksi.
Kouluun pyrkivien suuresta lukumäärästä johtuneiden kahden ylimääräi

sen luokan ylläpitämiseksi on myönnetty tarpeelliset määrärahat, joista Kir
kollisasiain Toimituskunnan kirjelmän mukaan elokuun 6 p:ltä 1910 on vuodeksi 
1910 määrätty 5,541 markkaa 66 penniä.

Sairauden vuoksi virkavapautta nauttineen opettajattaren A. M. Karstenin 
sijaisen palkkaamiseksi on Kirkollisasiain Toimituskunnan kirjelmän mukaisesti 
lokakuun 7 p:ltä 1910 ja helmikuun 23 p:ltä 1911 myönnetty lisämäärärahaa 59 ' 
markkaa kuukaudelta.

Johtajantointa on hoitanut johtaja, filosofianmaisteri Edw. Liick.
Lukuvuoden päättyessä erosi laitoksesta opettajatar Anna Maria Karsten, 

jolloin hän parantumattomasti sairaana sai eläkkeeksi puolet menosääntöön ote
tusta palkasta ja palkankorotuksesta.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet: kauppias J . Illikainen (puheen
johtaja), rouva Elin Pentzin, rouva Ida Lagus, asessori G. A. Mannermaa ja 
t:ri S. W. Liljeblom.

Helsingin sokeainkoulu.

Koala sokoille lapsille suomenkielisistä kodeista ja  väliaikainen koulu sokeille lapsille ruotsin

kielisistä kodeista. Sisä-oppllaslaitos.

Koulussa on lukuvuonna ollut toimessa kaksiluokkainen valmistava osasto, 
kaksiluokkainen kouluosasto sekä käsityöosasto, jossa samoin on ollut kaksi 
luokkaa, kummassakin kaksivuotinen kurssi. Opetusta kestää yhteensä 10 
vuotta. Koko oppilasmäärä on ollut 58, näistä miespuolisia 29 ja naispuolisia 
samoin 29, kaikki sijotettuina koulun yhteydessä olevaan asumalaitokseen. Op
pilaista oli 50 koulun suomenkielisellä ja 8 ruotsinkielisellä osastolla.

Ruotsinkielisen väliaikaisen kouluosaston oppilaita on opetettu valmista
valla ja kahdella koululuokalla, jota vastoin käsityönopetusta on heille annettu 
suomenkielisellä käsityöosastolla.

Laitoksen menosääntö vuodeksi 1911 on vahvistettu 75,680 markaksi.
Johtajantointa on hoitanut johtaja, pastori K. Sipilä.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet: eversti R. Schulman, rouva I. 

Hälisten, t:ri G, A- Nordman, vapaaherratar A. af Schulten ja t:ri Alma Sö
derhjelm.
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Kuopion sokeainkoulu.

Koulu sokeille lapsille suomenkielisistä kodeista. Sisäoppilaslaitos.

Laitoksessa on lukuvuonna ollut toimessa kaksiluokkainen valmistava 
osasto, kouluosasto ja käsityöosasto, joissa on ollut kummassakin kaksi luokkaa 
ja näiden kurssit kaksivuotisia. Koko opetusaika kestää 10 vuotta. Lukuvuoden 
alussa otettiin kouluun 19 uutta oppilasta, näistä poikia 9 ja tyttöjä 10. Koko 
oppilasmäärä on ollut 55, näistä miespuolisia 30 ja naispuolisia 25. Kaikki op
pilaat ovat asuneet koulun asumalaitoksessa.

Laitoksen menosääntö vuodeksi 1911 on vahvistettu 58,020 markaksi.
Johtajantointa on hoitanut johtaja G. A. Vuorela.
Vakinaisen toimen tässä koulussa ovat saaneet: opettajatar Karin Dahl

ström, joka syyskuun 27 p:nä 1910 määrättiin kahtena koevuonna hoitamaan 
asumalaitoksen johtajattaren tointa, sekä opettajatar Elna Jauhiainen, joka 
toukokuun 26 p:nä 1911 määrättiin kahtena koevuonna olemaan käsityönopetta- 
jattarena. Valtakirjan opettajattarentoimeen on Ylihallitukselta maaliskuun
17 p:nä 1911 saanut koetteeksi määrätty opettajatar, rouva Lydia Lyytikäinen.

Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet: rehtori U. V. Telen (puheenjoh
taja), t r i  G. Forsten, kauppaneuvos I. Löf, neiti B. Stenius ja rouva J. Therman.

Perttalan tylsämielisten lasten kasvatuslaitos.

Edelliseltä vuodelta oli jäljellä 51 oppilasta, näistä poikia 34 ja tyttöjä 17.’ 
Lukuvuonna on otettu laitokseen 17 uu tta  oppilasta, näistä poikia 7 ja tyttöjä
10. Koko oppilasmäärä on siten ollut 68, näistä poikia 41 ja tyttöjä 27. Oppi
laista sai 52 opetusta suomeksi ja 16 ruotsiksi. Lukuvuoden kuluessa on eronnut
18 oppilasta, näistä poikia 12 ja tyttöjä 6.

Laitoksen menosääntö vuodeksi 1911 on vahvistettu 62,300 markaksi. 
Laitoksen maanviljelystä varten on samaksi ajaksi vahvistettu 23,300 markan 
menosääntö.

Johtajantointa on hoitanut johtaja, filosofianmaisteri E. L. Hedman.
Kouluneuvoston jäseninä ovat toimineet: t r i  Th. Wichmann, kirkkoherra 

Onni Nyström, rouva Amanda Bergman, rouva I. Moberg ja  agronoomi B. 
Kiianlinna.

III. Yksityiset laitokset.

Kurikan kuuromykkäinkoulu.
Konin yli-ikäisille kuuromykille suomenkielisistä kodeista. Sisäoppilaslaitos.

Laitokseen otettiin lukuvuoden alussa 4 uutta oppilasta, näistä miehiä 1 
ja naisia 3. Koko oppilasmäärä on ollut, 13 näistä miehiä 6 ja naisia 7. Lukuvuo
den päättyessä erosi laitoksesta kolmivuotisen kurssin suorittaneina 2 miestä
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ja 3 naista. Kaikki oppilaat ovat asuneet koulun yhteydessä olevassa asuma- 
laitoksessa.

Opetukseen, jota on annettu 198 lukupäivänä, on kuulunut seuraavia oppi
ja harjotusaineita: uskonto, äidinkieli, kaunokirjoitus, laskento, maantieto, 
luonnonoppi ja käsityöt.

Laitosta ylläpitää leskirouva Olga Söderman, joka myöskin on toiminut 
sen johtajattarena. Opettajattarena on laitoksessa edelleen ollut neiti G. Elf
ving. Laitoksen ylläpitämiseksi nauttii leskirouva Söderman 5,000 markan 
valtioapua.

Helsingin työkoulu sokeille miehille.
Koulun oppilasmäärä on ollut 26. Opetusaineina on, paitsi pistekirjotuk

sen lukemista ja kirjottamista, ollut uskonto, laskento, terveysoppi, laulu ja 
voimistelu, pääasiallisesti sokeille soveliaita käsitöitä (vasujen ja harjojen te
koa, mattojen valmistusta).

Opetuskieli on kulloinkin riippuva oppilasten äidinkielestä.
Laitosta on johtanut leskirouva Amanda Sundvall. Sitäpaitsi on laitok

sessa toiminut 2 mies- ja 2 naisopettajaa.
Laitosta ylläpitää yhdistys »Sokeiden ystävät», jolla sitä varten on valtio- 

apua 12,000 markkaa ja pienempi avustus Helsingin kaupungilta.

Kuopion työkoulu täysi-ikäisille sokeille.
Lukuvuoden alussa otettiin laitokseen 11 uutta oppilasta, näistä miehiä 8 

ja naisia 3. Koko oppilasmäärä on ollut 27, näistä miehiä 15 ja naisia 12. Luku
vuoden päättyessä erosi 5 oppilasta, 3 miestä ja 2 naista, jotapaitsi lukuvuoden 
kuluessa on laitoksesta luopunut 1 mies ja 1 nainen. Kaikki naisoppilaat ovat 
asuneet koulun asumalaitoksessa. Miesoppilaat ovat asuneet täysihoidossa ko
deissa koulun ulkopuolella.

Opetus on jatkunut saman suunnitelman mukaan kuin tähän asti. Paitsi 
sokeainkirjotuksen lukemisessa ja kirjottamisessa on opetusta annettu muissa 
kouluaineissa sekä sokeille soveliaissa ammateissa, muun mukana myös hie
ronnassa.

Johtajantointa on hoitanut pastorinleski Lisi Kivioja, jota opetuksessa on 
avustanut 3 miespuolista ja 3 naispuolista opettajaa.

Laitosta ylläpitää yhdistys »Sokeiden ystävien haaraosasto Kuopiossa», 
jolla sitä varten on vuotuista valtioapua 12,000 markkaa.

Tähän liitetään alamaisimmasti muutamia tilastollisia tauluja lukuvuo
delta 1910—1911, jotka on laadittu asianomaisilta aistivialliskoulujen johtajilta 
saatujen tietojen nojalla.

Helsingissä, Koulutoimen Ylihallituksessa syyskuussa 1912.

Viran puolesta:

Valter Forsius.



I. Opettajien ja opettajatarien lukumäärä Suomen valtion aistivialliskouluissa lukuvuonna 1910—1911.

A. Kuuromykkäinkouluja.

Kuuromykkäinkoulu..........................................  Porvoo
» .   Turku
»   Mikkeli
»   Kuopio
»    Pietarsaari
» ......................................  Jyväskylä
» _   Oulu

B. Sokeainkouluja.

Sokeainkoulu .................................................  Helsinki
■>   Kuopio
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II. Viikkotuntien lukumäärä kutakin opettajaa ja opettajatarta kohti valtion aistivialliskouluissa lukuvuonna 1910—1911.

A. Kuuromykkäinkouluja.

Kuurom ykkäinkoulu  ..................................................................  Porvoo
»   Turku
*   Mikkeli
*   Kuopio
*   Pietarsaari
’>   Jyväskylä
»    Oulu

B. Sokeainkouluja.

Sokeainkoulu.................................................................  Helsinki
*   Kuopio

C. Tylsämielistenkouluja.

Kasvatuslaitos........................................................   Perttula
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III. Viikkotuntia kussakin luku- ja harjoitusaineessa valtion aistivialtiskouluissa lukuvuonna 1910—1911

A. Kuuromykkäinkonluja.

Kuuromykkäinkoulu. . . .  Porvoo 
(Puhefcoulu)

Kuuromykkäinkoulu . . . .  Turku 
(Puhekoulu)

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

Kuuromykkäinkoulu. . . .  Pietarsaari 
(Koulu yli-ikäisille sekä 
kirjoituskoulu)

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

Kuuromykkäinkoulu  Oulu
(Puhekoulu)

B. Sokeainkouluja.

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

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

M u i s t .  Missä kaksi lukua on samassa sarakkeessa, tarkoittaa edellinen mies- ja jälkimäinen naisoppilaita.
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IV. Valtion aistivialliskoulujen menot opetukseen y. m. vuonna 1911.

A. Kuuromykkäinkouluja.

Kuuromykkäinkoulu ...................  Porvoo
»   Turku
»   Mikkeli
»   Kuopio
»   Pietarsaari
»   Jyväskylä
>>   Oulu

B. Sokeainkouluja.

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

C. Tylsämielistenkouluja.

Kasvatuslaitos ...................................  Perttula

4) Tähän eivät sisälly kouluhuoneustomaksut.
2) » » ¡> rinnakkaisluokan menot.
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V. Valtion aistivialliskouluihin o te ttu ja  oppilaita koskevia ilm oituksia lukuvuodelta 1910— 1911.

:
A. Kuuromykkäinkouluja.

• K n n ro m y k k ä in k o u lu   j P o rv o o

»   Turku

»   M ikkeli

»   K u o p io

»  : P ietarsaari

♦   J y v ä s k y lä

j »   Oulu

B. Sokeainkouluja.

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

>>   K uopio

C. Tylsämistenkouluja.

K a sv a tu s la i to s  .............................. P e r t tu la


