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Helsinki 1931, Frenckell in Kirjapaino Osakeyhtiö.

Keskuskoulun työ on päättyneenä opintovuonna seurannut sa
moja suuntaviivoja kuin edellisenäkin. Vähemmän merkitsevistä
muutoksista, joita opetusohjelmassa on tehty, mainittakoon, että
huonekalupiirustusosastolla on jonkun verran lisätty eräitä ammatti
opetusta suoranaisemmin edistävien opetusaineiden tuntimäärää.
Tämä on voinut tapahtua muuttamalla vapaaehtoisiksi puunveisto
harjoitukset, jotka ennen ovat olleet pakollisia. Toimenpide on ollut
sitäkin perustellumpi, kun jo kauan on osoittautunut, että oppilaat
eivät ole voineet käyttää hyväkseen puunveiston opetusta siinä mää
rin, että työn tulos olisi vastannut siihen varattua tuntilukua. Kun
kuitenkin edes jonkinlaisen puunveistännän harjoituksen ja koke
muksen on katsottava hyvin läheisesti kuuluvan huonekalupiirus
tajain koulutukseen, niin on toivottavaa, että varsinkaan ne, joilla
on siihen taipumusta, eivät kokonaan laiminlyö tilaisuutta opetuk
sen saamiseen.

Myöskin taidehistoriassa, joka tähän saakka on ollut pakollinen
tutkintoaine kaikille taideteollisuuskoulun ammattiosastoille, teh
tiin opintovuoden alussa sellaisia muutoksia, että niiltä a~matti
osastoilta, joille tämän aineen varsinainen tunteminen on vähem
män tärkeätä, nyttemmin vaaditaan ainoastaan luentojen kuuntele
mista, jota vastoin piirustuksenopettajain valmistusosastolla ja
graafillisen taiteen osastolla vastedeskin on taidehistoriassa suori
tettava tutkinto. Toimenpiteen aiheutti osaksi koulun johdon pyr
kimys olla liiaksi rasittamatta oppilaita tutkinnoilla opintovuoden
lopulla, jolloin muut tärkeät työt ja kokeet ovat edessä. 1

Opintovuonna 1929-1930 opettajakunnassa sattuneiden kuoleman-·
tapausten 'joh,4osta joutuivat muutamat virat avoimiksi. Näin oli
laita 'keramiikanopetuksen opettajatoimen, johon otettiin keraamikko
Elsa Elenius, joka jo viime kevätlukukauden lopulla prof. Finchin
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kuoltua oli ollut tämän aineen sijaisopettajana. Samoin oli myös
graafillisen sommittelun opettajatoimen laita Toivo Vikstedtin kuol
tua. Siihen sai koulun johto opettajaksi graafikko Germund Paaerin,
joka jo ennestään kuului koulun opettajistoon.
Korkeamman päiväosaston oppilasmäärä, joka on vuodesta vuo

teen kasvanut, nousi viime syksynä päättyneen kouluunottamisen
jälkeen jopa 140 oppilaaseen kahden lähinnä edellisen vuoden ror
ja rr8 vastaan. Niin ilahduttavana kuin tätä seikkaa onkin pidet
tävä taideteollisen kehityksen kasvavan harrastuksen ilmauksena,
on kumminkin epäämätöntä, että liian suuren prosentin oppilaskun
nasta, lähinnä juuri koulun ensimmäisellä vuosikurssilla, muodosta
vat taiteellisesti heikot ainekset, joiden mieluimmin pitäisi hakeutua
muille urille. Lyhyt koeaika syyslukukaudella ei salli kylliksi teho
kasta karsintaa ja olisi, jos siitä johtuvat käytännölliset seikat, huo
neusto- ja opettajakysymykset y. m. voitaisiin järjestää, pidennettävä
käsittämään koko syyslukukauden. Näiden ainesten lisäkarsinnan
täytyy, niin kauan kuin oloja ei voida äskenviivatulla tavalla järjes
tää, tapahtua arvosanojen antamisen yhteydessä opintovuoden lo
pulla, minkä vuoksi on noudatettava varsin ankaraa mittakaavaa
oppilaita siirrettäessä korkeammalle vuosikurssille.
Tässä yhteydessä saattaa mainita, että kasvavan oppilasmäärän

takia on ollut välttämätöntä ottaa kouluun vielä lisää yksi käsivara
piirustuksen opettaja, samoinkuin apulainen sommittelupiirustusta
varten.
Koulun johto on, sikäli kuin varoja on ollut saatavissa, yhtäjaksoi

sesti tyydyttänyt niitä uudistustarpeita, jotka koskevat koulun työ
salien ja työpajojen varustamista ajanmukaisilla laitteilla ja työväli
neillä. Tietysti on vielä paljon tekemistä, ennenkuin tämä tarve on
osapuilleen tyydytetty. Kysymys liittyy läheisesti koulun laajenta
mishankkeeseen, sillä nyt käytettävinä olevissa huonetiloissa ei voi
toimeenpanna perusteellisia uudistuksia tässä saatikka muissa suh
teissa. Ja nykyisissä taloudellisissa oloissa täytyy taas pitää mah-

. dottomana huoneustokysymyksen perinpohjaista ratkaisua lähim
mässä tulevaisuudessa. Senvuoksi koulun on tyydyttävä edelleenkin
paikoittaisiin täydennyksiin, missä uudistuksentarpeet pahimmin vaa
tivat. Tällaista uudistusta on jo kauan kaivannut keramiikanopetus,
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jonka on ollut pakko työskennellä hyvinkin epäajanmukaisilla väli
neillä, mistä huolimatta kuitenkin on saavutettu huomattavia tulok
sia. Kipeästi kaivattaisiin ajanmukaisempia pyörittämis- ja poltta
mislaitteita, ja onkin koulun johto asianomaiselta taholta pyytänyt
tähän tarkoitukseen tarpeellisia määrärahoja. Tämän kysymyksen
myönteinen ratkaisu riippuu todennäköisesti siitä, kuinka pian ny
kyisestä pula-ajasta päästään.
Eräs toinen niinikään kauan jo huomiota vaatinut uudistuksen

tarve koskee sellaisen malli- ja aineskokoshnan hankkimista, joka esit
tämällä kaikenlaisia taideteollisuuden ja taidekäsityön mallien, ai
neiden, työtapojen j. m. s. näytteitä, tutustuttaa oppilaat lähinnä eri
aloilla esiintyviin tekniikkoihin ja normaalimuotoihin. Tällaisen malli
kokoelman opetukselle tarjoama hyöty on ilmeinen, ja koulun johto
onkin tänä opintovuonna tehnyt sen hankkimiseksi huomattavan
aloitteen.
Lopuksi on tyydytyksellä merkittävä, että erinäiset liikkeet ovat

julistaneet koulun päiväosaston oppilaille kilpailuja eri tarkoituksia
varten ja että niiden tulokset, näiden liikkeiden omien lausuntojen
mukaan, ovat olleet onnistuneita. Niin on esim. Arabian posliiniteh
das, joka on koulua kohtaan osoittanut harrastusta, mistä meidän on
syytä olla kiitollisia, lahjoittanut r.ooo markkaa palkinnoiksi posliini
maalauksen oppilaille kilpailussa, jonka tarkoituksena oli aikaansaada
sopivien posliinisten turistiesineiden koristamisehdotuksia. Osittain
muutettuina nämä palkitut ehdotukset jo on suoritettu ja lähetetty
markkinoille. '
Näistä kilpailuista on lähempiä tietoja sivulla 22.



VIISI VUOSIKYMMENTÄ OPETTAJANA
Allaolevan lausui rehtori opintovuoden päättäjäisissä.

On kulunut tasan viisikymmentä vuotta siitä kun Magnus Schser]»
beck nuorena zr-vuotiaana arkkitehtinä, jossa aikaisin oli herännyt
halu ja harrastus taideteollisuuteen ja taidekäsityöhön, astui Taide
teollisuuskeskuskoulun eli silloisen Veistokoulun ornamerrttipiirus
tuksen ja tyyliopin opettajan toimeen. Näinä sitten kuluneina vii
tenäkymmenenä vuotena hän on uuraasti ja uskollisesti toiminut
koulussa taitavasti ja menestyksellisesti niinkuin vain se pystyy, jolla
on pätevät tiedot ja erinomainen opettajakyky. Oli varmaankin on
neksi nuorelle ja hapuilevalle laitokselle, että Magnus Schjerfbeck sii
hen kiinnitettiin .. Se sai hänessä parhaimmassa mielessä kultivoidun
ja etevän opettajavoiman. Se saavutti sitäpaitsi hänessä tyynesti ja
selkeästi ajattelevan ja järjestelysilmää omaavan kyvyn, jota koulu
vastedes oli runsain määrin käyttävä hyväkseen. Sillä lukuunotta
matta sitä, että hän opettajana oli laitoksen tärkeimpiä tekijöitä, Iii
tettiin hänet myöhemmin sen kehittämistä tarkoittavaan työhön otta
malla jäseneksi Taideteollisuusyhdistyksen toimikuntaan ja koulun
johtokuntaan eli koululautakuntaan, jonka monivuotinen puheen
johtaja hän on. Tässä ominaisuudessaan hän on monasti voinut sel
vällä arvostelullaan ohjata asiain kulun suotuisaan suuntaan.
Yliarkkitehti Magnus Schjerfbeckille mahtanee olla varsin mieluista

ja arvokkaita muistoja herättävää toisinaan luoda katsaus eri vaihei
siin tämän laitoksen elämässä, joka suurimmalta osalta, niinkuin
kenties voi sanoa, on sisältynyt hänenkin elämäänsä. Sillä koulu ei
ollut toiminut kovinkaan monta vuotta, ennenkuin hän siihen tuli.
Tosin yliarkkitehti Schjerfbeckin päätoiminta on ollut toisella taholla,
Yleisten rakennusten ylihallituksessa, mutta siitä huolimatta on var
maa, että vahva ja elävä harrastus alati on sitonut hänet tähän kon-
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luun ja että se aina on ollut ja on jatkuvasti hänelle hyvin rakas. Ilman
tätä rakkautta ei liioin koskaan hänen työnsä olisi kantanut niin hy
vää ja arvokasta hedelmää.

Meidän on syytä ihaillen ja kiitollisina kohottaa katseemme Magnus
Schjerfbeckin kaltaisiin henkilöihin, jotka ovat lähtöisin ajasta -
sanokaamme vaikka jostakin ancien regimestä-, joka poiketen mei
dän aikamme rauhattomasta kilvoittelusta oli paremmin omansa luo
maan tällaisia sivistysolentoja sitä erikoisen hillittyä, velvollisuuden
tuntoista ja rakastettavan vaatimatonta ja tahdikasta lajia, johon
Magnus Schjerfbeck kuuluu.
Hän on vielä keskellämme opettajana, uupumattomana ja työte

liäänä. Vielä Taideteollisuusyhdistyksen hallintoneuvosto ja koulun
johtokuntahyötyvät hänen viisaista sanoistaan ja hyvästä tahdostaan
olla muiden apuna.

Magnus Schjerfbeck!

Salli minun koulun puolesta lausua Sinulle vakuutukseni, että kii
tollisuuden ja kunnioituksen tunteemme tulevat Sinua aina seuraa
maan. Korkeita ikävuosiasi, jotka muuten niin kauniisti kannat,
emme voi vähentää, mutta sydämmestämme toivomme, että vuodet
koskettaisivat Sinua ystävällisin, hellävaraisin käsin, niinkuin todella
ansaitset kaikista uhrauksistasi koulumme hyväksi kuluneina viitenä
vuosikymmenenä.
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OPETTAJAT

REHTORI
Arkkitehti Werner von Essen.

TAITEELLINEN JOHTAJA
Arkkitehti Rafael Blomstedt.

TARKASTUS
Taideteollisuusyhdistyksen valitsemana tarkastajana on professori Ar

mas Lindgren vainajan jälkeen toiminut arkkitehti J. S. Siren.

Käsivarapiirustusta (kev. 1.).
Tyylioppia.
Kaunokirj. y. metod. ja harj. luok:
Käsivarapiirust. ja perspektiiviop

pia.
Muovailua ja amm.oppia muovai-

lioille.
Muovailua, kiven- ja puunveistoa.
Ammattilaskentoa ruotsiksi.
Koristemaalausta.
Ammattilaskentoa suomeksi.
Kirjankultausta.
Ammattioppia kivipiirtäjille.
Porsliinimaalausta.
Aineoppia koristemaalareille, ra-
kenn.- ja viivot.piir.

Ammattilaskentoa suomeksi.
Piirust. elävän mallin mukaan.
Kromolitografiaa (kev .1.).
Kivipainamista.
Ammattipiir. kirjankultaajille ja kä-

sivarapiirustusta.
Plastillista anatomiaa.
Painamista..
Viivat. ja rakenn. piirustusta.
Tekstausta ja latomista kirjaltajille.

Metall. pakot., taontaa ja ammatti-
piirust.

Harjoitusluok. ja käsivarapiir.
Etsausta.
Käsivarapiirustusta.
Tekstausta ja graafill. tyylioppia

y. piirust.
Tekstiiliharj. y. amm.piir. ja -oppia.
Taidehistoriaa.
Tekstausta ja ·merkant. litogr.
Hinnoittelua y. tariffioppia kirjal-
tajille.

Piirust.opet. metodiikkaa, harjoit.
luok. ja käsityötä y. sommitt.

Käsivara- ja ornamenttipiirustusta.

E. Filen, kuvanveistäjä

A. Elg, arkkitehti .
K. Englund, arkkit .
D. von Essen, rouva .
W. von Essen, arkkitehti .

J. Friedl, kuvanveistäjä .
M. Halmberg, fil. maisteri .
G. Hongell, koristemaalari .
K. A. Harma, kansakoulunop.
C. Jansson, työnjohtaja .
P. Jefimow, kivipiirt .
G.-L. J äderholm-Snellman, taiteilija
J. J äroel å, maal. mest .

0. Lappalainen, kansak. opettaja
A. Lauren, taiteilija .
E. Lindholm, kromolitogr. .
A. Lindström, kivipainaja .
H. Malin, koristemaal. ja piirt .

V.Malmberg, kuvanveistäjä .
W. Mikkonen, ylikonepainaja .
T. Montell, arkkit .
A. Nuora, faktori .
F. Nykänen, taidetak. ja metallin-
pakottaja .

B. Närhi, piirust. opettaja .
M. Oinonen, taiteilija .
Y. Ollila, taiteilija .
G. Paaer, reklaamitait .

H. Potila, tekstiilitait. . .
E. Richter, fil. maisteri .
]. Rignell, kivipiirtäjä .
E. Rissanen, faktori .

A. L. sdalas\ piirust. opett. . .

M. Schjer/beck, arkkitehti : .

Kirjanpitoa.
Tekstausta.
Värioppia ynnä painamista.
Käsivarapiirustusta (syysl.).
Muoto-oppia ja sornmittelupiirus-
tusta.

Sommittelupiirust., huonekalupii
rust. ja heraldiikkaa.

Projektiopiirustusta.
Ammatti- ja koristemaalausta sekä

(kev.1.) sommittelupiirustusta.
Keramiikkaa.

JOHTOKUNTA
Taideteollisuuskeskuskoulun johtokuntana toimii Taideteollisuusyhdis

tyksen asettama koululautakunta. Lautakunnan jäseninä ovat paitsi rehtoria
ja taiteellista johtajaa, olleet yliarkkitehti M. Schjerfbeck, puheenjohtajana,
sekä fil. tohtori]. Ailio, johtaja S. Vuorio ja kirjaltaja K. F. Hellgren.
Viimemainittu erosi v. 1930:n lopussa, ja hänen tilalleen tuli toimittaja
K. Kukkonen.

E. Elenius, keramiikkitait .

M. Ahola, kirjanpitäjä .
T. Ahrenberg, piir. op. ja kartogr.
A. Alen, kirjaltaja .
A. Blomstedt, arkkitehti .
R. Blomstedt, arkkitehti .

A. Brummer, koristetait. . .

G. Cajanus, arkkit _ .
G. Eklund, koristemaal. .



L. Seppälä, insinööri
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H. Siikanen, veistonopettaja
K. Siikanen, veistonopettaja

SISAANPAASYVAATIMUKSET
Yleinen ammattilaiskoulu: Kansakoulukurssi tai vastaavat tiedot.
Taideteollisuuskoulu: 17 vuoden ikä, kansakoulukurssi tai vastaavat

tiedot sekä kuukauden kestävä koeaika piirustuksessa, sommittelussa y. m.
Piirustuksenopettafaosastolle pyrkiviltä todistus Yliopistoon johtavan

koulun lähinnä viimeistä luokkaa vastaavasta tietomäärästä. Koeaika
kuin yllä.

KOULUMAKSUT.
Yleisessä ammattilaiskoulussa: Smk. 50: - ammattilaisilta, muilta

oppilailta Smk. roo: - kumpaisenakin lukukautena.
Taideteollisuuskoulussa: Smk. 50: - ammattilaisilta, muilta oppilailta

Smk. 300: - kumpaisenakin lukukautena.
Oppilaat, jotka jo ovat läpikäyneet koulun, mutta käyttävät hyväk

seen opetusta jommankumman osaston erikoisaineissa, ovat suorittaneet
Smk. 50: -, jos ovat olleet ammattilaisia, muut oppilaat Smk. 400: -.

Alennuksia on myönnetty erikoistapauksissa harkinnan mukaan.
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OPPIVUOSI
Syyslukukausi alkoi syyskuun 15 p:nä ja päättyi joulukuun zo p:nä.

Kevätlukukausi alkoi tammikuun 13 p:nä ja päättyi toukokuun 19 p:nä.

REHTORIN KANSLIA
on ollut avoinna maanant., torst. ja perjant. klo 8-½ 9, tiist. klo 6-½ 8
ja keskiv. klo 7-½ 8 ip.

KIRJASTO
Kirjastonhoitaja arkkitehti Rafael Blomstedt. Amanuenssi neiti J. Böhm.

Lukukausien aikana ovat kirjasto ja lukusali olleet avoinna niin hyvin
yleisöä kuin koulun oppilaita varten klo rz-z ja 7-9 ip. tiistaisin ja per
jantaisin, klo 7-9 ip. keskiviikkoisin ja lauantaisin sekä 5-7 ip. maanan
taisin ja torstaisin. ·

LAHJOITUKSIA
Helsingin Käsityö- fa Tehdasyhdisiys on antanut koululle oppilassti

pendien jakamista varten 400 mk sekäHeimbergerin stipendirahasto 600 mk.
K. H. Renlundin käsityöläisille ja tehtaantyömiehill e varatun stipendi

ja palkintorahaston korkovaroista on rahatoimikamari tätä vuotta varten
antanut koululle 735 mk jaettavaksi apurahoina ansioituneille iltaosaston
oppilaille.
Suomalaisen yhtiön Fredr. Wagne1'in kautta on koulu saanut lahjaksi

offset- ja kirjapainovärejä ja toiminimi. Otto Baer Dresdenissä on samaten
lahjoittanut · painovärikokoelman.
0. Y. Weilin & Göös on lahjoittanut paperia graafillisille iltakursseille.
Frenckellin Kirfapaino Oy. on lahjoittanut kansilehtipaperin tähän vuo

sikertomukseen.
Kaikista näistä lahjoista lausuu koulu täten lämpimät kiitoksensa.

Amm. oppia y. -taloutta metall.
pakott:lle ja sepille.

Puusep. harjoit. ja amm.opp. I.
Ammattipiir. ja amm.opp. II puu-

sepille.
Kirjanmarmor. ja kultasyrjää.
Äidinkieltä (ruotsia).
Kaivertamista
Äidinkieltä (suomea).
Ammattioppia I, amm.piir. ja la-
tomista sekä (syysl.) typografiaa
graaf. taiteilijoille.

Sitä paitsi ovat neidit B. ja K. Luther jonkun lyhyemmän ajan avusta
neet opettajina käsityöharjoitusten ynnä sommittelun opetuksen erikois
osissa piirustuksen opettajain valmistusosastolla.

G. A. Stenberg, kirjansitoja .
M. Strömsten, kansakoulunopett .
L. Sundqvist, kaivertaja .
A. ·Tynell, kansak. opettaja .
V. Vuorin, faktori .



OPETUSOI-IJELMA
I.

YLEINEN AMMATTILAISKOULU
TAIDETEOLLISIA AMMATTEJA VARTEN

(Pääasiassa iltaopetusta)

I. YLEINEN KURSSI
Tarkoitettu oppilaille, joilla ei ole ammattia, tai joilla on taideteollinen

ammatti, jota varten ei erikoista kurssia ole järjestetty.
I luokka: Käsivarapiirustusta, amrnattilaskentoa, vaihtoehtoisia oppi

aineita. Yhteensä IO tunt. viikossa.
Vaihtoehtoisia ovat: Käsivarapiirustus (ylim. tunteja), tekstaus ja

rakennuspiirustus sekä harkinnan mukaan muovailu ja sommittelupiirus
tus.

2 luokka: Käsivarapiirustusta, projektiopiirustusta, vaihtoehtoisia op
piaineita. Yhteensä 12 tunt. viikossa.

Vaihtoehtoisia ovat: samat kuin 1 luokalla sekä perspektiivioppi, tyyli
oppi ja muovailu. Sitä paitsi harkinnan mukaan puun- ja kivenveisto sekä
(sommittelupiirustuksen opetusta nauttiville oppilaille) keramiikka ja
porsliinimaalaus.

3 luokka: Käsivarapiirustusta, äidinkieltä, kirjanpitoa (syysl.), vaihto
ehtoisia oppiaineita. Yhteensä syysl. 12, kevätl. IO tunt. viikossa.
Vaihtoehtoisia: samat aineet kuin 1 ja 2 luokalla.

II. KORISTEVEISTAJIEN JA MUOVAILIJAIN
KURSSI

I luokka: Käsivarapiirustusta, muovailua ja veistoa, projektiopiirus
tusta, ammattilaskentoa. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
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2 luokka: Käsivarapiirustusta, rakennuspiirustusta, ammattioppia,
muovailua ja veistoa sekä kivenveistäjille äidinkieltä. Yhteensä kivenveis
täjille 12, muille II tunt. viikossa.

3 luokka: Muovailua ja veistoa, tyylioppia, kirjanpitoa kevätl. sekä
(puunveist:lle ja muovail:lle) äidinkieltä. Yhteensä syysl. IO, kevätl. 12
tunt. viikossa kivenveistäjille sekä syysl. 12, kevätl. 14 tunt. viikossa
muille oppilaille.
Hautakivenveistäjät saavat tekstausopetusta.
Vapaaehtoinen aine: sommittelupiirustus.

III. HUONEKALUPUUSEPPIEN KURSSI
I luokka: Käsivarapiirustusta, ammattilaskentoa, äidinkieltä, ammatti

piirustusta, työharjoituksia. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
· Vapaaehtoinen aine: käsivarapiirustus (ylimäär. tunteja).
2 luokka: Työharjoituksia, ammattipiirustusta, muovailua, puunveis

toa, projektiopiirustusta, tyylioppia. Yhteensä 14 tunt. viikossa.
• Vapaaehtoinen aine: sommittelupiirustus.
3 luokka: Työharjoituksia, ammattipiirustusta, rakennuspiirustusta

(sisustusta), muovailua, puunveistoa, kirjanpitoa (kevätl.), ammattioppia.
Yhteensä syysluk. 12, kev. luk. 14 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: sommittelupiirustus.

IV. KIVIPIIRTAJIEN KURSSI
I luokka: Käsivarapiirustusta, ammattilaskentoa, tekstausta, litogra

fiaharjoituksia. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
2 luokka: Käsivarapiirustusta, litografiaharjoituksia, ammattioppia,

äidinkieltä. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
3 luokka: Graafill. tyylioppia y. piirust., perspektiivioppia, litografia

harjoituksia. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: sommittelupiirustus.
Kivipainajat ovat saaneet opetusta ammattilaskennossa, painamisessa

ja ammattiopissa.

V. KIRJANSITOJAIN KURSSI (opin suorittaneille)
Pääaineena valittava joko marmoreeraus tai käsinkultaus, jonka ohella

päästötodistuksen saamista varten on otettava kultasyrf änharfoituksia
jommall~kui:nmalla luokalla.
I luokka: Marmoreerausta tai käsinkultausta ynnä ammattipiirustusta.

Yhteensä 6 tunt. viikossa '(kultasyrjänharjoit:lla 9 tunt.)
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2 luokka: Sama ohjelma kuin 1 luokalla.
Vapaaehtoisia aineita: graafill. tyylioppi, y. piirustus ja sommittelu

piirustus.

VI. KORISTEMAALARIEN KURSSI
I iuokka: Käsivarapiirustusta, ammattilaskentoa, ammattimaalausta,

tekstausta. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
2_ luokka: Käsivarapiirustusta, perspektiivioppia, ammattimaalausta,

koristemaalausta, tekstausta, äidinkieltä, tyylioppia, aineoppia. Yhteensä
23 tunt. viikossa.

3 luokka: Käsivarapiirustusta, ammattimaalausta koristemaalausta
piirustusta elävän mallin mukaan, muovailua, kirjanpitoa syysl. Yhteensä
syysl. 24, kevätl. 26 tunt. viikossa.

Luokilla 2 ja 3 osaksi päiväopetusta.
Vapaaehtoinen aine: sommittelupiirustus.

VII. KIRJANPAINAJIEN KURSSI
(opin suorittaneille)

I _luok_ka: Te_~reett. värioppia, painamista, graafill. värioppia, graaf.
tyylioppia y. pnrust., ammattioppia. Yhteensä 7 tunt. viikossa.

Vapaaehtoinen aine: käsivarapiirustus.
2 luokka: Painamista, hinnoittelua y. tariffioppia, ammattioppia.

Yhteensä 9 tunt. viikossa.

VIII. LATOJIEN KURSSI (opin suorittaneille)
I luokka: Graafill. tyyliopp. y. piirustusta, tekstausta, latomista, teo

reett. värioppia. Yhteensä 8 tunt. viikossa.
2 luokka: Ammattipiirustusta, latomista, hinnoitt. y. tariffioppia. Yh

teensä 8 tunt. viikossa.
.. Vapaaehtoisia aineita kummallakin luokalla: ammattioppi ja sommittelu

pnrustus.

IX. TAIDETAKOJIEN JA METALLINPAKOTTAJIEN
KURSSI

I luokka: Käsivarapiirustusta, ammattilaskentoa, taontaa ja pako
tusta, ammattipiirustusta (sepille), muovailua (metallinpakottajille).
Yhteensä 12 tunt. viikossa.

Kultasepät ja kaivertajat vaihtavat keväällä amm.piir. tekstaukseen
tai muovailuun.
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2 luokka: Käsivarapiirustusta, taontaa ja pakotusta, ammattipiirus
tusta, äidinkieltä, muovailua. Yhteensä 14 tunt. viikossa.

Kultasepät ja kaivertajat vaihtavat ammattipiirustuksen tekstaukseen
tai muovailuun.

3 luokka: Taontaa ja pakotusta, muovailua, tyylioppia, ammattipii
rustusta, ammattioppia ja -taloutta. Yhteensä 14 tunt. viikossa.

Kultasepät ja kaivertajat kuten 2 luokalla.

II.

TAIDETEOLLISUUSKOULUN OPETUS
OHJELMA*)

(Sekä päivä- että iltaopetusta)

A. MALLIPIIRUSTUSOSASTO
I vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsivara

piirustusta, projektiopiirustusta, muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia,
tekstausta, vaihtoehtoisia oppiaineita. Yhteensä 41 tunt. viikossa.

Vaihtoehtoisia aineita: keramiikka sekä kuvanveisto ja muovailu.
2 ouosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsivara

piirustusta, muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia, muoto-oppia, perspek
tiivioppia, piirustusta elävän mallin mukaan, tekstausta, heraldiikkaa,
vaihtoehtoisia aineita. Yhteensä 45 tunt. viikossa.

Vaihtoehtoisia ovat samat aineet kuin 1 vuosikurssilla sekä harkinnan
mukaan graafillinen sommittelu ja porsliinimaalaus.

3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, muovailua, piirustusta elävän
mallin mukaan, tekstausta, taidehistoriaa, kirjanpitoa (syysl.), vaihtoeh
toisia aineita. Yhteensä syysl. 38, kevätl. 36 tunt. viikossa.

Vaihtoehtoisia ovat samat aineet kuin 2 vuosikurssilla .

B. HUONEKALUPIIRUSTUSOSASTO
I vuosikurssi: Somrnittelupiirustusta, huonekalupiirustusta, käsivara

piirustusta, ammattipiirustusta, tekstausta, muovailua, projektiopiirus
tusta, perspektiivioppia, taidehistoriaa, tyylioppia, rakennuspiirustusta.
Yhteensä 42 tunt. viikossa.

*) Eräiden harjoitusaineiden suuri tuntilukumäärä johtuu siitä, että opi
laita on velvoitettu työskentelemään sellaisinakin aikoina, jolloin opettajilla
ei ole opetusvelvollisuutta.

I
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2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, huonekalupiirustusta, käsivara
piirustusta, tekstausta, ammattipiirustusta, muovailua, taidehistoriaa,
tyylioppia, rakennuspiirustusta, muoto-oppia. Yhteensä 43 tunt. viikossa,

3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, huonekalupiirustusta, ammatti
piirustusta, ammattioppia, puunveistoa, rakennuspiirustusta, kirjanpitoa
(syysl.). Yhteensä syysl. 42, kevätl. 40 tunt. viikossa.

Ammattipiirustuksen ohella on käyty verstaissa.
Vapaaehtoinen aine puunveisto kaikilla vuosikursseilla.

C. KORISTEMAALAUSOSASTO
I vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsivara

piirustusta ammattimaalausta, muovailua, projektiopiirustusta, teks
tausta, taidehistoriaa, tyylioppia. Yhteensä 41 tunt. viikossa.

2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, käsivara- ja ornamenttipiirus
tusta, koristemaalausta, aineoppia, muovailua, tekstausta, perspektiivi
oppia, taidehistoriaa, tyylioppia, muoto-oppia, piirustusta elävän mallin
mukaan. Yhteensä 46 tunt. viikossa.

3 ouosikurssi: Sommittelupiirustusta, käsivara- ja ornamenttipiirus
tusta, koristemaalausta, tekstausta, piirustusta elävän mallin mukaan,
taidehistoriaa, kirjanpitoa (syysi.). Yhteensä syysi. 42, kevätl. 40 tunt.
viikossa.

Vapaaehtoisia aineita: tekstaus sekä puun- tai kivenveisto kaikilla
vuosi kursseilla.

D. VEISTO- JA MUOVAILUOSASTO
I vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsivara

piirustusta, kuvanveistoa ja muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia, pro
jektiopiirustusta. Yhteensä 41 tunt. viikossa.

2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, kuvan
veistoa ja muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia, perspektiivioppia, muoto
oppia, piirustusta elävän mallin mukaan, ammattioppia. Yhteensä 43
tunt. viikossa.

3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, kuvanveistoa ja muovailua, pii
rustusta elävän mallin mukaan, taidehistoriaa, kirjanpitoa (syysl.). Yh
teensä syysl. 40, kevätl. 38 tunt. viikossa.

Vapaaehtoinen aine: keramiikka harkinnan mukaan kaikilla vuosi
kursseilla.

E. KERAMIIKKIOSASTO
K e r a m i i k k a t a i p o r s 1 i i n i m a a 1 a u s pääaineena

I vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsivara
piirustusta, keramiikkaa (keramiikan oppilaille), porsliinimaalausta (pors-

\

17

liinimaal:n oppilaille), muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia, projektiopii
rustusta. Yhteensä 48 tunt. viikossa.

2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsivara
piirustusta, keramiikkaa (keramiikan oppilaille), porsliinimaalausta (pors
liinimaal:n oppilaille), muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia, perspektiivi
-oppia, muoto-oppia. Yhteensä 42 tunt. viikossa.

3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, keramiikkaa, (keramiikan oppi
Jaille), porsliinimaalausta (porsliinimaal:n oppilaille), muovailua, piirus
tusta elävän mallin mukaan, taidehistoriaa, kirjanpitoa (syysl.). Yhteensä
syysi. 40, kevätl. 38 tunt. viikossa.

Vapaaehtoinen aine: Porsliinimaalaus (keramiikan oppilaille) ja kera
miikka (porsliinimaalauksen oppilaille).

F. TAIDETAONTA- JA METALLINPAKOTUSOSASTO
I vuosikurssi: Somrnittelupiirustusta, ornarnenttipiirustusta, käsivara

piirustusta, taontaa ja pakotusta, taidehistoriaa, ammattipiirustusta,
tyylioppia, projektiopiirustusta, muovailua. Yhteensä 42 tunt. viikossa.

2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsivara
piirustusta, taontaa ja pakotusta, taidehistoriaa, ammattipiirustusta,
muoto-oppia, muovailua, tyylioppia. Yhteensä 43 tunt. viikossa.

3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, taontaa ja pakotusta, y. ammatti
oppia, muoto-oppia, muovailua, ammattipiirustusta, taidehistoriaa, kir
janpitoa (syys!.). Yhteensä syysi. 41, kevätl. 39 tunt. viikossa.

G. PIIRUSTUKSENOPETTAJIEN VALMISTUS
OSASTO

I vuosikurssi: Käsivarapiirustusta, ornamenttipiirustusta, sommittelu
piirustusta, perspektiivioppia (epäsuora), projektiopiirustusta, muoto
oppia, tyylioppia, taidehistoriaa, muovailua, piirustusta elävän mallin
mukaan, piirustusopet. metodiikkaa (kevätl.). Yhteensä syysi. 36, kevätl,
38 tunt. viikossa.

2 vitosikitrssi: Käsivarapiirustusta, ornamenttipiirustusta, sommittelu
piirustusta, piirustusta elävän mallin mukaan, muovailua, perspektiivi
oppia (suoran.), muoto-oppia, tyylioppia, taidehistoriaa, kaunokirjoitusta
y. metodiikkaa, plastillista anatomiaa, piirustuksenop. metodiikkaa, pii
rust. harjoitusluokan opetusta, käsityö- y. sommittelun harjoituksia.
Yhteensä 43 tunt. viikossa.

3 vuosikurssi: Käsivarapiirustusta, ornamenttipiirustusta, sommittelu
piirustusta, piirustusta elävän mallin mukaan, tekstausta, rakennus- ja
viivotinpiirustusta, kaunokirj. harjoitus luokan opetusta, taidehistoriaa.
Yhteensä 35 tunt. viikossa.
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Yhteensä 140 oppii.

Koko koulun oppilasmäärä : 478 oppil.

17 oppil.
20 ))

6 ))

6 ))

5 ))

4 ))

42 ))

26 ))

14 ))

II7 oppii.
13 ))

35 ))

25 ))

18 ))

41 ))

Lj. ))

25 ))

50 ))

338 oppil.

Veisto- ja muovailuosasto .
Keramiikkiosasto .
Taidetaonta- ja metallinpakotusosasto .
Piirustusopettajien valmistusosasto .
Graafillisen taiteen osasto .
Tekstiilitaiteen osasto .

A Mallipiirustusosasto .
B Huonekalupiirustusosasto .
C Koristemaalausosasto .
D
E
F
G
H
I

II. TAIDETEOLLISUUSKOULU

OPPILASMAARA

I. YLEINEN AMMATTILAISKOULU TAIDE
TEOLLISIA AMM:ATTEJA VARTEN

I Yleinen kurssi .
II Koristeveistäjäin ja muovailijain kurssi .
III Huonekalupuuseppien kurssi .
IV Kivipiirtäjien kurssi .
V Kirjansitojien kurssi .
VI Koristemaalarien kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
VII Painajien kurssi .

VIII Latojien kurssi .
IX Taidetakojien ja metallinpakottajien kurssi .

Yhteensä

I. TEKSTIILITAITEEN OSASTO
I vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, omamenttipiirustusta, käsivara

piirustusta, taidehistoriaa, tekstausta, tyylioppia, tekstiiliharjo~!uksia,
ammatti- ja aineoppia y. ammattipiirustusta. Yhteensä 42 tunt. viikossa,

2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, · ornamenttipiirustusta, käsivara
piirustusta, taidehistoriaa, tyylioppia, muoto-oppia, piirust. elävän mallin
mukaan, tekstausta, tekstiiliharjoituksia, ammatti- ja aineoppia y. amm.-
piirust. Yhteensä 43 tunt. viikossa. .

3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, piirust. elävän mallin mukaan,
tekstausta, tekstiiliharjoituksia, ammatti- ja aineoppia y. ammatti piirust.,
taidehistoriaa, kirjanpitoa (syysl.). Yhteensä syysl. 42, kevätl. 40 tunt.
viikossa.

H. GRAAFILLISEN TAITEEN OSASTO
I ·vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, käsivarapiirustusta, ornamentti

piirustusta, graafillista sommittelua, projektiopiirustusta, taidehistoriaa,
tyylioppia, piirustusta elävän mallin mukaan, tekstausta. Yhteensä 40
tunt. viikossa.

2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, käsivarapiirustusta, ornarnentti
piirustusta, graafillista sommittelua, taidehistoriaa, tyylioppia, muoto
oppia, graaf. tyylioppia ynnä piirust., perspektiiviopJ?ia, piirustu~ta elä
vän mallin mukaan, heraldiikkaa, tekstausta, plastillista anatomiaa, ty
pografiaa (syysl.). Yhteensä syysl. 43, kevätl. 42 tunt. viikossa.

3 vuosikurssi: Käsivarapiirustusta, ornamenttipiirustusta, graafillista
sommittelua, piirustusta elävän mallin mukaan, tekstausta, typografiaa
(syysl), litografiaa, taidehistoriaa, etsausta, kirjanpitoa (syysl.). Yhteensä
syysl. 45, kevätl. 41 tunt. viikossa.



Oppiaineet I Maanant.1 Tiistai
I
Keskiv.

I
Torstai I Perjantai I Lauantai

Aineoppi kor. maalareille .......... - 8-9 ip. - - - -
Amrnattimaalaus .................. - 5-9 )) - - 5-9 ip. -
Ammattilaskento .................. - 6-8 )) 6-8 ip. 6-8 ip. 6-8 )) -
Amrnattioppi kivipiirt. ja -pain:lle ... - - - - 7-8 ip.

>> muov.lle (syysl.) ..... - - - - - 5-6 ))

Amrn.oppi puusep. jailiuunveist:lle. - - 5-7 ip. - - -
Amruattioppi kirjaltaji e .......... - - - 8-9 ip. - -
Ammattioppi ja -tal6us sepille ja -
metallinpakottajille .............. - - - - 5-7 ))

Amruattipiir. latojille y. lat. harj. . . 6-9 ip. - - 6-8 ip. - -
Ammattipiir. puusepille ........... 7-9 )) - - - 6-9 ip. 1-4 ip.
Arnm.piir. sep. ja metallinpak:lle .. 7-9 )) - - - - 5-7 ))

Etsausharjoitukset ................ - I0-12 ap. - - - -
Graafillinen sommittelu ............ 1-3 )) - l-4 ip. - 1-3 ip. 8-ll ap.
Graafill. tyylioppi y. piirustus ...... 7-9 ip. - - - - -
Harjoitusluokat (piirust.) .......... 1-3 )) l-3 ip. - - l-3 ip. -

)) )) . . . . . . . . . . - - - - 5-7 )) -
>> (kaunokirj.) ........ IO-II ap. - - 9-10 ap. - 5-6 ip,

Heraldiikka ...................... 3-4 )) - - - - -
Hinnoitt. y. tariffioppi kirjaltajille .. - 6-9 ip. - - - -I Huonekalupiirustus ................ ro-12_ap. 8-12.ap. - - - -

)) . . . . . . . . . . . . . . . . I-3 lp. l-3 lp. - - - -
Kaivertaminen kultasepille ......... - 6-9 )) - - - -
Kaunokirj. y. metodiikka .......... - - - - 8-IO ap. 4-5 ip.
Keramiikka ...................... - l-4 ip. 6-9 ip. 1-4 ip. 5-8 ip. 1-4 ))

Kirjanmarmoreeraus .............. - 6-9 )) - 6-9 )) - -

~;]:k~~a;_;s· ;;, -~~~~~ttipii~1~t1~~ · .· ."
6-8 ip. - - - - -
- - 6-9 ip. - 6-9 ip. -

Koristemaalaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 8-12 ap. 9-12 ap.
)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - l-3 ip. l-4 ip.

Kultasyrjänharjoitukset ............ 6-9 ip. - - - - -
Käsityön y. sommtt. harj. (G-os.) .. 10-12 ap. - - - ~ -
Käsivara- ja ornamerrttipiirustus 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. 9-ro_ap. 9-ro_ap. 9-10 ap.

)) )) )) - - 3-4 ip. 3-4 1P- 3-4 1P· -

i,:,
0

i,:,......1-3 ip.
6-8 >)

5-7 ip.

1-4 ip.
5-6 >)

7-9 ip.

7-9 ip.
5-7 >)

8-ll ap.

5-7 ip.

8-ro_ap.
12-4 1p.

9-12 ap.
l-3 ip.

5-7 ip..

I-3 ip.
5-9 >)

6-9 ip.
1-3 >>
6-8 »

5-9 ip.

6-8 ip.
6-8 ))
8-11 ap.

9-12 ap.

5-6 ip.

10-12 ap. I 10-12 ap.
6-8 ip.

6-9 ip.

1-3 ip.

5-6 ip.

8-IO ap.
I-3 ip.
6-8 ))
6-8 ))

8-II ap.
I0-12 ap.
5-7 ip.

6-9 ip.

6-8 ip.

1-3 ip.

10-12 ap.
6-8 ip.
7-9 ip.
6-9 »

3-4 ip.

6-8 ip.

1-3 ip.
6-8 >)

5-9 ip.

5-9 ip.

9-12 ap.
1-4 ip.

8-IO ap.
7-9 ip.

7-9 ip.
6-8 ))

10-12 ap.
8-10 >>

10~12 ap.
1-3 ip.
5-7 ))

3-4 ip.

r-3 ip.
5-9 »

6-9 ip.

1-4 ip.

8-,-IO ap.

1-3 ip.
5-9 ))

1-3 ip.
5-9 >)

6-8 ip.

5-9 ip.

7-9 ip.
5-6 ))
3-4 ))
8-IO ap.

6-8

6-7 ip.

8-ro ap.

1-3 ip.
6-9 ))

l-3 ip.

l-3 ip.

8-IO ap.
3-4 ip.

I0-12 ap.
5-6 ip.
4-5 ip.

I-3 ip.
6-8 ))

))

Taidehistoria .
Taidetaonta ja metallinpakotus .

)) )) ))

Tekstaus .
)) .
•> y. latominen kirjalt:lle .

Tekstiiliharj. y. amm.piir. ja -oppi ..
)) )) )) )) ))

Typogr. harj. (H-osasto) .
Tyylioppi (Yl. ammattilaiskoulu)

•> (Taideteollisuuskoulu) I ..
>> •> II ..

Veisto ja muovailu · .
)) )) )) .

Värioppi kirjaltajille (teor.) .
Aidinkieli .

)) )) )) ))

Piirustusopet. metodiikka I .
•> >> II .

Plastillinen anatomia .
Porsliinimaalaus . . . . . . . . . . . . . . . . . .

)) .
Projektiopiirustus .

)) ' ..
Puusepänharjoitukset .
Puunveisto, kats. veistoa .
Rakennus- ja viivotinpiirustus .
Sommittelupiirustus (iltak.) .

•> (päiväk.) I .
II .

Käsivarapiirustus · 1ro-12_ap. \10-r2_ap. \ro-12_ap.
>> •••••••••••••• .- • • 6-8 lp. 6-8 lp. 7-9 lp.
)) · · · · · · · · · · · · · · · · · 7-9 ip.

Litografiaharjotukset .
Metallinpakotus, kats. taidetaontaa .
Muoto-oppi .
Muovailu, kats. veistoa ja muov .
Painaminen y. värioppi I 6-9 ip.
Perspektiivioppi (epäsuora) .

•> (suoran.) .
Piirust. elävän mallin mukaan
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. KILPAILUJA JA TYÖTILAUKSIA. OPINTOKAYNTEJA
_Kuiuneena työvuotena on kuten aikaisemminkin keskuskoulun oppi

laiden kesken järjestetty kilpailuja. Suurimmaksi osaksi ovat nämä kil
pailut tehtaiden ja toiminirnien toimesta ja niiden antamilla varoilla jär
Je~t~tyt .. Tämän ohella on suoranaisia tilauksia ilman kilpailuja toimitettu.
Mielihyvin on koulu vastaanottanut nämä tehtävät, jotka osoittavat, että
luottamus sen työhön yhä on kasvamassa.
S~rvis q. Y:n pyynnöstä järjestettiin kilpailu uusien pöytälampun

mallien. aikaansaamiseksi. Palkinnot jakautuivat seuraavasti: I p. 500
~nk KaJ Franck; II p. 400 mk. Erkki Siitonen; III p. 300 mk. Dora Jung
Ja IV p. 200 mk Kaj Franck, jonka ohella roo mk:lla kpl. lunastettiin
Pa_avo Rekolan (2 kpl.), Kaj Franckin, Lisbeth von Essenin, Maija Heikin
heimon, Åke Ruuihin, Dora Jungin ja Gunnar Nylander-in laatimat ehdo
tukset.
Suomen Tupakka 0. Y:n pyynnöstä järjestettiin kilpailu savukekotelon

päällyksen ja toiminimen merkin aikaansaamiseksi. Palkinnot jakautuivat
seur~avasti: I p. 500 mk Toivo Uhrman; II p. 400 mk. ja III p. 300 mk.
Kylli Koski; IV p. 200 mk. TheodorHansen ja V p. roo mk Elli Vihantola.
'.fämän ohella lunastettiin 75 mk:lla kpl. Maija Heikinheimon, Pentti Melan
Ja Usko Taskisen laatimat kilpailuehdotukset. · · ·

. S. ~- K:n_ (Suomen 0s_uuskauppojen Keskus R. L.) toimesta järjestettiin
kilpailu mainosplakaattien aikaansaamiseksi keskuskunnan kolmea tuo
tantohaaraa varten. Palkinnot jakaantuivat seuraavasti: Teeplakaatti:
I p. 300 mk. Usko Taskinen; II p. 200 mk. Kerstin Ahlborn; roamk:lla kpl.
lunastettiin Göran Englundin ja Eeva Saurian laatimat ehdotukset. Harja
plakaatti: I p. 300 mk. Usko Taskinen; II p. 200 mk. Lisbeth von Essen;
roo mk:lla lunastettiin Göran Englundin laatima ehdotus. 0mpelutuottei
den plakaatti: I p. 300 mk. Eva Reinius; II p. 200 mk. Kaj Franck; roo
mk:lla kpl. lunastettiin Usko Taskisen ja Kylli Kosken laatimat ehdotukset.
S1::omen_ A_mmatill~sten Koulufen 0pettafayhdistyksen toimesta järjes

te~tun. kilpailu yhdistyksen merkin aikaansaamiseksi. I p. 150 mk.
sat TaJu Sallinen, II p. 75 mk. Usko Taskinen ja III p. 50 mk. Gre-
tel Lindberg. .
0. Y. Arabia lahjoitti r,ooo mk. jaettaviksi palkintoina porsliinimaa

la~ksen.oppilai~e kilpailussa, joka käsitti ehdotuksia sopivan matkailija
esinesarjan konstamiseksi. Palkinnot jaettiin seuraavalla tavalla: I p.
100 mk. Irene Butusoj]; II p. 300 mk. Mirjam Stauber; III p. 200 mk. Mir
Jam Stauber; IV p. roo mk. Aune Siimes.
Tilauksia on suoritettu seuraaville toiminimille ja laitoksille: Kotiteolli

suu~ 0. Y. Pirtille mattojen ja huonekalukankaiden piirustuksia; Helsingin
Käsityökoululle kudoksien ja ompelutöiden piirustuksia; Sanduddin Teh
das 0.Y:lle ja Tampereen Tapettitehdas 0.Y:lle tapettien mallipiirustuksia,
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S. 0. K:lle makeistuotteiden kääröpiirustuksia sekä erinäisille toimini
rnille ja yhtyrnille merkkien piirustuksia.
Tavanmukaisia kilpailuja on sitäpaitsi järjestetty koulun oppilaiden

kesken, jolloin palkinnot on kustannettu koulun tarkoitusta varten käy
tettävinä olevilla varoilla. Siten järjestettiin sommittelupiirustuksen yh
teydessä päiväosaston I vuosikurssin oppilaiden kesken pari somrnittelu
kilpailua, joista toinen käsitti ehdotuksen ryifyksi. I p. sai Tapio Tapio
vaara, II p. Erkki Andersen ja III p. Kissi Stenberg. Toinen kilpailu kä
sitti pienen lavastusmallin balettinäytäntöä varten. I p. sai Erkki Siitonen,
II p. Göran Englund, III p. Kissi Stenberg ja toisen III p. GunnarNylander.
Huonekalupiirustusosaston oppilaille järjestettiin kilpailu käsittäen

itseänsä elättävän naisen kodin sisustusehdotuksen. I p. sai Erkki Siitonen,
II p. Eva Andersson, III p. Eeva Kolsi ja toisen III p. Kaj Franck. Edel
leen järjestettiin samalla osastolla klubituolin apupöydän käsittävä kil
pailu jossa sai Ip. EvaAndersson ja III p. Erkki Siitonen.
Palkintoina näissä kilpailuissa oli taideteollista kirjallisuutta.
Elävän mallin mukaan tapahtuvan piirustuksen yhteydessä järjestet

tiin kilpailu, jonka aiheena oli vedenkantafat, suoritettava hiilipiirustuksena.
Palkinnot jaettiin siten, että I ja II ja yhden III p., kukin roo, 75 ja 50
mk. sai Pentti Mela sekä toisen III p. 50 mk. Veera Vallinheimo.
Yleisen ammattilaiskouluosaston koristemaalarien kurssin II ja III

luokalla järjestettiin myöskin kilpailu käsittäen ehdotuksia tapettimal
leiksi. Ip. sai Holger Manelius, II p. Viking Andersson ja III p. Tauno
Räsänen. Palkintoina annettiin alaan kuuluvia kirjoja.

Käyntejä museoissa, tehtaissa y. m.
__Ylemmän taideteollisuuskoulun I ja II vuosikurssin oppilaille järjestet
tun kevätlukukaudella käynti Sanduddin Tapettitehtåan laitoksiin, jolloin
tapettivalmistus havainnollisesti esitettiin ja mallien piirtämisen teknilliset
edellytykset selostettiin. Käyntejä on tämän ohella järjestetty useaan
näyttelyyn ja museoon selostavin ohjein. Kansallismuseolla on sitäpaitsi
suoritettu suurempi sarja kopiotöitä.
Lukukauden työn päätyttyä lähti osa päiväkoulun oppilaista opetta

jan johdolla Tallinnaan.

PÄÄSTÖTODISTUKSEN SAANEET OPPILAAT

I•. ~l1ftfen ammatiilaishoulu taideteollisia ammattefa varten.
Yleinen kurssi: Eva Bförkbom ja Sigrid Högström.
Koristeveistäfien fa muovailifain kurssi: Vilho Puhio,
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Huonekal1,puuseppien kurssi: Arvi Haring, Herman Keski-Karhu,
Väinö Nieminen, Toivo Pitkänen, Niilo Rantala ja Tauno Thure.
Kivipiirtäjien kurssi: Nils Kadenius, Bernhard Mallenius, Alvar Mellin

ja Vivi Vestergern. ·
Kirjansitojain kurssi: Väinö Koivunen, Vieno Kokki, Oiva Merikoski

ja Vilho Siik.
Koristemaalarien kurssi: Viking Andersson, Georg Grönvall, Eino Hä

mäläinen, Väinö Jokiranta, Tauno Räsänen ja Reino Saxenberg.
Painajien kurssi: Valdemar Kuusikko, Henrik Luostarinen, Väinö Ruo

konen, Paavo Santanen ja Yrjö Ylen.
Latojien kurssi: Tauno Asikainen, Aune Hedman-Helle, Emil Hölttä ja

Valdemar Malmberg.
Taidetakojain ja metallinpakottajain kurssi: Yrjö Halme, Väinö Jäppinen,

Veikko Koski, Toivo Lahti, Saara Raiskinen, Oiva Siponen ja Yrjö Terho.

II. Taideteollisuuskoulu.

Mallipiirustusosasto: Irene Butusoff ja Maj Forsen.
Huonekalupiirustusosasto: Eva Andersson, Arvi Nihtilä ja Lisa Söder-

ström.
Koristemaalausosasto: Marga Hertell.
Veisto- ja muovailuosasto: Uuno Hamnell.
Keramiikkiosasto: Mirjam Stauber.
Taidetaonta- ja metallinpakotusosasto: Monica Tammelander.
Piirnstuksenopettajien valmistusosasto: Katri Aitra, Sunna Hagman,

Kirsti Immonen, Anna-Lisa Janson, Salome Konttinen, Göthild Lönnqvist,
Martti Peippo, Veera Vallinheimo, Niina Vanas ja Aune Vuorinen.

Graafillisen taiteen osasto: Kylli Koski ja Elli Vihantola.
Tekstiilitaiteen osasto: Ragnhild Alhainen, Brita Mether ja Jolanda

Ratermann.

AVUSTUKSET JA PALKINNOT.

K. H. Renlundin käsityöläisille ja tehtaantyömiehille tarkoitetun sti
pendi- ja palkintorahaston korkovaroista ovat seuraavat oppilaat amma
tissaan osoittamasta ahkeruudesta ja edistyksestään koulun oppiaineissa
saaneet kumpikin 370 mk.: Uuno Inkinen ja Tauno Räsänen.
Heimbergerin stipendivarat jaettiin kahteen 300 mk:n palkintoon, jotka

saivat Arvi Haring ja Veikko Koski.
Helsingin Käsityö- ja Tehdasyhdistyksen stipendivarat jaettiin niinikään

kahteen 200 mk:n palkintoon, jotka saivat Toivo Koponen ja Guri Uttuslien.
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Johtaja S. Vuorion stipendirahaston korkovaroista annettiin 1,600 mk.
kerarniikkiosaston suorittaneelle oppilaalle Mirjam Stäuberille. Stipendin
saaja on velvoitettu harjoittamaan alaansa kuuluvia museo-opintoja koh
distamalla ne lähinnä vanhempaan kotimaiseen keramiikkaan.

Avustuksena koulun päiväosaston oppilaiden toimeenpanemaan ret
keilyyn Eestiin toukok. 20-23 p:nä antoi Taideteollisuusyhdistys käyttö
varoistaan 2,000 mk.
Edelleen antoi yhdistys käyttövaroistaan seuraavat 'palkinnot ahkeruu

desta ja edistyksestä: 250 mk. Herman Keski-Karhu, Göthild Lönnqvist,
Arvi Nihtilä, Tauno Thure ja Veera Vallinheimo; 200 mk. Viking Anders
son, Georg Grönvall, Väinö Koivunen, Vieno Kokki ja AlvarMellin; 150 mk.
Ragnhild Alhainen, Eva Andersson, Katri Aura, Eva Björkbom, Verna
Björkman, Irene Butusoff, Nils Emeleus, Maj Forsen, Kaj Franck, Sunna
Hagman, Uuno Hammell, Aune Hedman-Helle, Maija Heikinheimo, Marga
Hertell, Veikko Hurri, Eino fiämäläinen, Sigrid Högström, Emil Hölttä,
Kirsti Immonen, Väinö Jokiranta, Dora Jung, Varma Juntta, Väinö Jäp
pinen, Tyyne Kallio, Heidi Kihlman, Salome Konttinen, Kylli Koski, Val
demar Kuusikko, Aino Kärki, Toivo Lahti, Aleksi Laiho, Henrik Luostari
nen, Valdemar Malmberg, Oiva Merikoski, Kalle Nieminen, Väinö Niemi
nen, Kalervo Fasonen, Martti Peippo, Toivo Pitkänen, Vilho Puhfo, Saara
Raiskinen, Niilo Rantala, Karin Rydman, Viktor Rönnberg, Eeva Saurio,
Erkki Siitonen, Lisa Söderström, Monica Tammelander, Yrjö Terho, Niina
Vanas, Ake Wasastjerna, Vivi Vestergren, Elli Vihantola ja Aune Vuorinen;
100 mk. Eino Ahonen, Eine Enqvist, Lydia Forsell, Yrjö Halme, Inga He
lander, Elis Jahnsson, Uuno Kauppinen, Vilho Kiuru, Teuvo Kylliäinen,
Jorma Lehto, Ilmari Louhi, John Lundell, Inkeri Makkonen, Bernhard
Mallenius, Brita Mether, Helvi Moisander, Oiva Pesonen, Doris Rönnqvist,
Anton Saarinen, Viljo Savela, Reino Saxenberg, Vilho Siik, Hannes Ström-
berg, Paavo Uusivirta ja Karl A berg. ·

Helsingissä toukokuulla 1931.
Werner von Essen.





Päil.llys sommiteltu ja painettu Taideteollisuuskeskuskoulussa




