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Taideteollisuuden keskuskoulu.
Lukuvuosi 1892-1893.

Vuoden kuluessa ovat seuraavat mies- ja naisopetta-
jat koulussa toimineet: arkkitehti V. Aspelin piirustuksessa,
kuvanveistäjä N. Belugin mallituksessa, neiti Ellen Bore-
nius posliini- ja kukkasmaalauksessa, kivipainaja V. Brand-
stake kaunokirjoituksessa ja tekstauksessa, neiti Fanny
Calamnius ruotsinkielen oikeinkirjoituksessa, kivipainaja
H. Ervast kaunokirjoituksessa ja tekstauksessa, kuvan-
veistäjä J. Friedl puunveistossa, maalaaja A. Gustafsson
piirustuksessa, kaivertaja C. Jahn piirustuksessa ja per-
spektiiviopissa ruotsiksi, taiteilija S. A. Keinänen piirus-
tuksessa, kansakoulunopettaja E. Kumlander luvunlaskussa
ja oikeinkirjoituksessa, kumpikin suomeksi, insinööri V.
0. Lille selittävässä mittausopissa suomeksi, taiteilija
A. Lindfors ammatti- ja koristemaalauksessa, insinööri 0.
Lönnroth konepiirustuksessa, neiti E. Mannerheim nah-
kaveistossa, konttoristi J. E. Olin yksin- ja kaksinker-
taisessa kirjanpidossa suomeksi, neiti Agnes von Pfaler
puunpiirrännössä, lehtori J. Renter selittävässä mittaus-
opissa ruotsiksi, kirjanpitäjä A. Sahlan yksin- ja kaksin-
kertaisessa kirjanpidossa ruotsiksi, arkkitehti M. Schjerf-
beck piirustuksessa, korkeammassa koristepiirustuksessa,
rakennuspiirustuksessa ja omamentiikassa ruotsiksi, kansa-
koulunopettaja A. Slotte luvunlaskussa ruotsiksi, arkki-
tehti E. A. Törnvall piirustuksessa ja ornamentiikassa
suomeksi ja allekirjoittanut, koulun johtaja, piirustuksessa,
kuvannossa ja perspektiiviopissa suomeksi.
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Seuraavat oppimäärät on suoritettu:
luuunlaskussa ala-osastoilla: kokonaislukuj en kertaus

ja sen jälkeen kymmenmurtoluvut ja tavalliset murtoluvut ;
ylä-osastoilla: kymmen- ja tavallisten mmtolukujen ker-
taus, sen jälkeen päätös-, korko-, seura- ja vaihtolasku
sekä korottaminen arvokertaan ja neliöjuuren otto;

kaksinkertaisessa kirjanpidossa ruotsalaisella osastolla:
6 kuukautta siirtomaatavaraliikettä, joka 3 kuukauden
kuluttua muuttui vähittäiskaupasta tukkukaupaksi, ja teh-
tiin sen kuluessa 3 tilinpäätöstä; ja suomalaisella osastolla:
6 kuukautta siirtomaatavaraliikettä, joka :2 kuukauden
kuluttua muuttui vähittäiskaupasta tukkukaupaksi, ja teh-
tiin sen kuluessa 3 tilinpäätöstä;

yksinkertaisessa kirjanpidossa ruotsalaisella osastolla:
7 kuukautta puusepänliikettä ja 3 tilinpäätöstä, ja suoma-
laisella osastolla: 7 kuukautta puusepänliikettä ja 6 tili-
päätöstä;

selittävässä mittausapissa ruotsalaisella osastolla: ylei-
siä mittausopillisia määritelmiä, erilaisia viivoja ja kul-
mia, yhdensuuntaisuus, erilaisia tasannes- ja kappaleku-
vioita, projektsioonikäsitteen merkitys, pisteitten, viivain
ja tasanneskuvioitten projektsioonia yhdellä ja kahdella
tasolla, kolmannen projektsioonitason lisäämistä, kappalten
projektsioonia, puumallien projektsioimista, kappalten pin-
tain kehittämistä yhdeksi tasoksi sekä kehitystasolla mää-
rättyjen pisteitten ja viivain siirtämistä takaisin kappalten
projektiooneihin, ruuviviivan ja ruuvin piirustamista, kap-
palten leikkausta tasoilla, leikkauskuvioitten oikean suu-
ruuden löytämistä ja tason jakaman kappaleen osista
toiseen osaan kuuluvan pinnan kehittämistä, kappaleiden
välisiä leikkauksia, leikkaamiskuvioiden määräämistä myös-
kin kehitetyillä pinnoilla; suomalaisella osastolla: pisteitä.
viivoja, kulmia, pintoja, miLtausopillisia rakenteita/ ellipsi,
paraabeli, muutamia harpilla valmistettuja käyriä viivoja,
mittakaavoja, projektsioonitasoja ja viivain, asemakuvioi-
den ja kappalten projektsioonia niillä, viivain ja kuvioit-
ten todellisen suuruuden johtamista projektsiooneista, kap- ' 1/
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palten kiertämistä ja niiden pinnankehitystä ja toistensa
leikkaamista;

ornamentiikassa ovat esitelmät sisältäneet eri raken-
nustapoja egyptiläisten ajoista meidän aikaan ja on esi-
telmissä ornamentiikkaa erityisesti käsitelty. Esitelmiä on,
mikäli koulun opetusvälineet ovat myöntäneet, va~~istu
valokuvilla ja kuvateoksilla sekä suurelle taululle purns-
tetuilla kuvilla;

perspektiioiopissa : edusta, kulma ja satunnainen per-
spektiivi kokonaismatkalta ja sen osalta varjoperspektiivi
auringon ja lampun valossa sekä kuvastinkuvia; .

oikeinkirjoituksessa ruotsalaisella osastolla: täydellinen
oppimäärä Freudenthalin oikeinkirjoitusopin nm~a~n, kir-
joitusta sanelun mukaan, välimerkkien käytLä1msta;_ suo-
malaisella osastolla: kirjoitusta sanelun mukaan, jonka
ohessa on selitetty kieliopillisia seikkoja ja välimerkkien
käyttämistä; sitä paitsi ovat oppilaat kirjoittaneet muuta-
mia pieniä vapaita kirjoituksia; .

Syyslukukaut.ena oli sisäänkirjoitettu 3-!0 Ja kevät-
lukukautena 297 oppilasta, niistä oli syyslukukaudella 179
ruotsia ja 161 suomea puhuvaa ja kevätlukukaudella 173
ruotsia ja 124 suomea puhuvaa.

Oppilasten sukupuoli, ikä, syntymäpaikka, ammatti
Ja koulunkäynti selviää seuraavista tauluista:
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Kouluun kirjoitettujen oppilaiden luku: Oppilaiden ammatti:
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Sukupuoli:
S. L.1K. L.

Käynyt konlua:
S. L.1K. L.

Miespuolisia . 2371194 1 lukukauden . 191 54
Naispuolisia . 103 103 2 lukukautta 29 138

Yhteensä
3 )) 61 17

340 297 4 12 44))

Oppilaiden ikä:
5 )) 23 10
6 " 3 17

14-15 vuotiaita 69 55 7 )) 9 2
16-19 )) 132 111 8 )) - 4
20-24 " 92 80 9 )) 4 2
25--29 )) 33 33 10 )) 2 4
30 )) 14 18 Yli 10 lukukautta 6 7

Yhteensä 340 297 Yhteensä I 340 I 297
Syntymäpaikka:

Helsinki 114 100
Uusmaa Helsingin ulk. 56 52
Muu Suomi .... 1561 126
Ulkomaa 14 19

Yhteensä I 340 I
Kaikkiansa vuoden kuluessa kou-

297 luunkirjoitettuja oppilaita 890.

Oppilaiden koulu ennen sisäänkirjoitusta:

Yliopisto 1
Polyteknikum . 2 2
Lyceo 26 29
Alkeisopisto 2 1
Reaalikoulu 2 1
Naiskoulu 43 49
Kansakoulu 194 149
Sunnuntaikoulu 8 7
Seminaari 3 4
Käsityöläiskoulu . 27 21
Teollisuuskoulu · . ..... 3 1
Taideyhdistyksen piirustuskoulu 1
Kauppakoulu . . . . . . . 1 1
Maanviljelyskoulu . . . .

:1
1 1

Merikulunkoulu . . . . . 1
Koulu ulkomaalla .... :I 1 2
Yksityistä opetusta saaneita 26 27

Yhteensä I 340 I 297

Juoksupoikia . . . . .
Kaartilaisia . . . . .
Kaivertajia ja kultaseppiå
Kelloseppiä . .
Kirjanpainajia
Kirjanpitäjä .
Kirjansitojia .
Kirjoittaja . .
Kivenhakkaajia
Kivipainajia . . . . . . .
Konttori- ja kauppapalvelijoita
Kätyri . . . . . . . . .
Leipureita . . . .
Läkki- ja peltiseppiä
Lämmittäjä
Maalareita . .
Mallintekijöitä
Merimies .
Musikantti . .
Muurareita. .
Nahkureita . .
Nuohaajia . .
Ompelijattaria
Opettajia
Palvelusväkeä .
Pannumaakareita
Paperityöntekijä .
Piirustajia . . .
Piletinpainaja . .
Puunpiirtäjiä . .
Puunveistäjä . . . . .
Puuseppiä ja kirvesmiehiä
Puutarhuri . . . .
Rakennusmestareita
Rautaseppiä .
Räätäleitä . .
Satulamaakari
Sinkkipiirtäjä .
Suutari . . .
Tapiseeraajia . . .
Tupakkatyöntekijöitä
Työnjohtajia . . .
Valokuvaaja . . . .
Vaskiseppiä . . . .I Ilman ammattia , . .

S. L., K. L.

8 4
2 2
3 3
1 2
3 5
1 1
1 2

1
3 4
4 2

11 15
1
1 2
9 7
1 1

45 37
3 5

1
1 1
3 2
7 4
3 2
8 7

13 12
G 7
2 6
1
2 2
1 1
2

1
13 6
1 1
2 1
56 31
·3

1
1

1
1 1
5 4

3
1 1
2 2

10!) 106

Summal . s4o I 297



7

Kouluun järjestettyjä oppikurssia opettajain valmista-
miseksi käsityöläiskouluihin on lukuvuoden kuluessa käyt-
tänyt hyväkseen 7 oppilasta, joista seuraavat oppimäärän
suorittaneina saavat päästötodistukset: Karl Sohlman, Ly-
dia Bäckström, Juho Tattari, Amalia Kauppinen, Erik
Huotari ja Salomo Ryynänen.

Teollisuushallituksen apurahalla on kaksi käsityö-
koulun opettajaa vuoden kuluessa ottanut osaa opetukseen
koulussa.

Kiitettävästä käytöksestä ja kiitettävästä edistyksestä
saavat, seuraavat oppilaat kirjallise« kiitoelauseen:

Valentin Lillqvist pi irnstuksessa, koristusmaalauksessa
sekä ammatti- ja ornamenttimaalauksessa,

Gustaf Mattsson pi irnstnksessa, koristusrnaalauksessa
sekä ammatti ja orna.menttimaalauksessa,

Juho Sjöström piirustuksessa ja perspektiiviopissa,
Felix Rusila piirustuksessa sekä ammatti- ja koris-

tnsmaalauksessa,
Ingeborg Paul piirustuksessa ja perspektiiviopissa,
Unto Forsström piirustuksessa ja puunpiirustuksessa,
Oskar Ekberg piirustuksessa ja kaunokirjoituksessa,
Frans Gronberg piirustuksessa ja mallituksessa,
Hjalmar Misander piirustuksessa ja koristusmaalauk-

sessa,
Hsmmi Lehikoinen kaksinkertaisessa kirjanpidossa

.1a rakennuspiirustuksessa,
Aina Eklund nahkaveistossa ja puunveistossa,
Jonas Matilainen piirustuksessa,
Julius Heinonen piirustuksessa,
Frans Nyholm piirustuksessa,
Rikkard Unger piirnstuksessa,
Juho Rosbäck piirustuksessa,
Rauha Heinänen piirustuksessa,
Emil Heinänen piirustuksessa,
Karl Silfvenius piirustuksessa,
Ida Lampen piirustuksessa,
Albert Nyberg piirnstuksessa,
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Sigrid Falck piirustuksessa,
Artur Fagerholm piirustuksessa,
Marie Vinter piirnstuksessa,
Vilhelm Grove piirustuksessa,
Nestor Nironen kaksink. kirjanpidossa,
Signe Svartström kaksink. kirjanpidossa,
.Johanna Nyberg kaksink. kirjanpidossa.
Artur Lament kaksink. kirjanpidossa,
Anna Björkell kaunokirjoituksessa,
Ingeborg Björkell kaunokirjoituksessa,
Ivar Ekberg kaunokirjoituksessa,
Juho Pussinen kaunokirjoituksessa,
Alexander Kolosoff rakennuspiirustuksessa,
Jaakko Suliin koristusmaalauksessa,
Signe Brehmer perspektiiviopissa,
Thyra Krogius puunveistossa,
Betty Bergh pmmveistossa ja
Karl Asp puunpiirustuksessa.
Suullisen kiitos lauseen saavat seuraavat oppilaat:
piirustulcsessa : Frans Böhling, Mikael Fedosoff, Signe

Brehmer, Bruno Hahl, Johan Gustafsson, Matts Lund-
ström, Toivo Falck, Jaakko Suliin, Emil Käräjämies, Ar-
tur Streng, Adolf Thuren, Jeremias Liimatoinen, Vilhelm
Koivisto, Nestor Koskinen, Oskar Jakobson, Johanna Ny-
berg, ~var Ekberg, Evert Roos, Matilda Andersson, Leo-
nard Oberg, Valter Stadius, Anna Jahn, Elin Regnell,
Gertrud Charpentier, Fanny Sjöström, Helene Weymam
ja Aina Thelin;

puuaipiirustulcsessa : Helene Weymam, Elna Eng-
ström, Matti Karppinen ja Emil Käräjämies ;

koristusmaaiaulcsessa : Johan Sjöström, Bruno Hahl,
Karl Silfvenius ja Vilhelm Koivisto;

ammatti- ja ornamenitimaalauksessa: Edvard Isto,
Jaakko Suliin, Emil Heinänen, Johannes Back, Vilhelm
Koivisto, Henrik Koski ja Frans Nyholm;

posliini- ja kukkasmaalaukseesa: Hilda Ekqvist ja
Anna Jahn; ' ,,

9

konPpiirnst11ksess(I: Hugo Åhman, Arvid Munck, Johan
Stubb, Matts Lundström, August Mört, Severin Lindqvist,
Emil Vainio, August Pietanen ja Toimi Nissinen;

ralcennuspiirustulcsesea : August Juslin;
pe1'.~JJPl.:tii1>iopissa: Valentin Lillqvist ja Siiri Järnefelt;

0
lnstcnopiss«: Ingeborg Björkell, Anna Björkell, Sofia

Åstrand, Alma Glans, Inez Brehmer, Johan Helander,
Vilhelm Tuomainen, Rauha Heinänen ja Olo-a Mattsson·0 ,

kauno/.;irjoitnk:s~ssa: Inez Brehmer, Johanna Nyberg,
Alma Glans, Sofia Åstrand, Maria Helenius, Signe Svart-
ström, Artur Lament, Olga Karell, Olga Hiltunen, Edvard
Paananen, Brigitta Taivainen ja Anton Hästesko; ·

oikeinkirjoitulesessa : Alma Glans, Sofia Åstrand, Alma
Engström, Karl Lagervall, Gösta· Rundqvist, Rauha Hei-
nänen, Albert Nenonen ja Nestor Nironen;

lcakeinkertaieesea kirjanpidossa : Rauha Heinänen,
Mikael Fedosoff ja Inez Brehmer;

ulcsinlcertaisessa kirjanpidosea : Alexander Leander,
Olga Mattsson, Sigrid Gustafsson, Albert Nenonen, Ed-
vard Paananen, Elin Nyberg ja Herman Lindström.

Ruokasalin katon koristamiskilpailussa, joka koulussa
on pantu toimeen, on ensimmäisen palkinnon 60 markkaa
saanut Valentin Lillqvist, toisen 40 markkaa Jaakko Su-
liin, kolmannen 30 markkaa Gustaf Mattsson ja neljännen
20 markkaa Karl Silfvenius. Samanlaisessa kilpailussa
posliinimaalauksease, jolloin oli koristettava lautanen sekä
omamenteilla että luonnollisilla kukilla ja ornamenttiin
kuuluvien kasvien samoin kuin kukkienkin piti olla koti-
maisesta kasvistosta, on ensimmäisen palkinnon 60 mark-
kaa saanut Anna Jahn, toisen 40 markkaa Sisrrid Ahren-o
berg, kolmannen 30 markkaa Marie Winter ja neljännen
20 markkaa Maria Karpoff.

Innostuttaaksensa oppilaita omintakeiseen tutkimuk-
seen on määrätty 5 palkintoa 50-10 markan sumuista
luonnonmukaista tutkimusta varten. Nämä tutkimukset voi-
vat sisältää koko kasvin tai kasvin osia niinkuin: yksityisiä
lehtiä ja kukkia, oksia lehtineen, havunneulasineen tai kuk-.,
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kineen sekä hedelmiä. Samoin voivat tutkimukset käsit-
tää eläimiä esim.: nisäkkäitä, lintuja, kaloja, sisiliskoja,
perhosia, kuoriaisia, krapuja, raakkuja y. rn. tai eläimen
osia, niinkuin: päitä, käpäliä, Iinnunnokkia ja kynsiä y. m.
Tutkimukset ovat suoritettavat piirnstuksina tushi, vesi-
väri, pastelli-, liima- tai öljyvärisinä ensi kesän kuluessa
ja jätettävät koulun johtajalle ennen lokakuun 1 p:vää
tänä vuonna, Suurimmat ja paraimmat kokoelmat palki-
taan, mutta tutkimukset jäävät oppilasten omiksi.

Yhdistyksen rahastojen koroista on johtokunta mää-
ränny~ tuhannen markan suuruisen matka-apurahan, joka
opettajakunnan on annettava jollekin etevälle oppilaalle,
jonka velvollisuus on harjoittaa opintoja nlkornaalla vä-
hintäin vuosi. Apurahasta annetaan 500 markkaa läh-
tiessä ja jäännös 3 kuukautta ulkomaalla oltua. Opettaja-
kunta on määrännyt tämän matka-apurahan maalaaja
Gustaf Felix Mattssonille, joka vuoden kuluessa on osot-
taunt hyvää taipumusta ja tunnollisesti ja erityisellä me-
nestyksellä nauttinut opetusta koulussa.

Sitä paitsi jaetaan seuraavat apurahat ja palkinnot:
100 markkaa Juho Tattarille, 75 markkaa Hilda Ekqvist-
ille, 50 markkaa Valentin Lillqvistille, 40 markkaa Juho
Sjöströmille, 20 markkaa Unto Forsströmille, Karl Aspille,
Julius Heinoselle, Felix Rusilalle, Remmi Lehikoiselle,
Frans Grönbergille, Karl Sohlmanille, Hjalmar Misanderille,
Jaakko Suliinille, Frans Böhlingille, Hugo Åbmanille,
Arvid Munckille ja 10 markkaa Oskar Jakobssonille, Ma-
tilda Anderssonille, Anna Björkellille, Emil Heinäselle,
Juho !stolle, Matts Lundströmille, Evert Roosille, Karl
Silfveniuselle ja Matti Karppiselle.

Helsingissä 21 p.nä Toukokuuta 1893.

Ernst Nordström.

Helsingissä. Sanomal. ja Kil'jap•Osakeybtiön kirjapaino, 1893.


