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Koulun opetusohjelmaa on kuluneena oppivuotena laajennettu
siten, että taideteollisuuskouluun on liitetty uusi ammattiosasto.
Tekstiiliopetus, joka ennen muodosti alaosaston mallipiirustus
osastossa, erotettiin nimittäin oppivuoden alussa itsenäiseksi
kutomataiteen osastoksi, jolla on eri opetusohjelma. Päiväkou
lun osastoja on nyt täten yhdeksän. Uuden osaston tarkoituk
sena ei tietenkään ole kehittää kaikinpuolin koulutettuja am
mattikutojattaria, vaan on pääpaino tekstiilisommittelussa,
johon on liitetty tekstiiliharjoitukset sekä ammattipiirustus y. m.,
etupäässä sitä silmälläpitäen, että oppilaat perehtyisivät erilai
siin kudontatekniikkoihin, mikä perehtyminen on tarpeellinen,
jotta sommitteluaiheita opittaisiin muodostelemaan ja kehittä
mään teknillisten edellytysten mukaisesti.

Ornamentinveistäjien ja muovailijain kurssiin ja vastaavaan
päiväosastoon sekä kivipiirtäjien kurssiin on liitetty ammatti
oppi. Muovailijain ammattiopin opettajana on kuvanveistäjä
Emil Filen, kun taas puunveistäjät ovat saaneet tämän aineen
opetuksensa opettaja Hannes Siikasen huonekalupuusepille an
taman ammattiopinopetuksen yhteydessä. Kivipiirtäjäin am
mattiopetuksen opettajaksi on otettu kivipiirtäjä Paul Jefimow.

Viime oppivuoden päättyessä erosi korkean ikänsä vuoksi
neiti Ellen Borenius posliinimaalauksen opettajan toimesta, jota
hän aina v:sta 1901 alkaen oli hoitanut taitavasti ja väsymättö
män uhrautuvaisesti. Lukuisat ovat ne oppilaat, jotka vuosien
varrella .~aivat häneltä opetuksensa ja voivat olla todistamassa
hänen työssään osoittamastaan harrastuksesta ja tunnollisuu
desta. - Koulun· johdon on onnistunut tähän opetustoimeen
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kiinnittää Arabian palveluksessa oleva rouva Greta-Lisa Jäder
holm-Snellman, jonka kautta on koetettu päästä toivottuun
yhteyteen parhaimman posliinitehtaamme kanssa, yhteyteen,
joka ajanoloon saattaa tulla nykyistä kiinteämmäksi ja kehit
tyneemmäksi.

Craafillisia iltakursseja varten hankittiin oppivuoden alussa
uusi painokone ja kivipiirtäjäin kurssille ostettiin kevätlukukau
della offset-painokone, jotka kumpikin ovat arvokkaita lisiä
näiden kurssien verstasvarustuksissa.
Nyt päättyvänä oppivuonna on koulua kuolintapausten takia

kohdannut monet ja raskaat tappiot. Syksyllä kuoli Taideteol
lisuusyhdistyksen monivuotinen puheenjohtaja ja yhdistyksen
koululle valitsema tarkastaja professori Armas Lindgren. Vuonna
1902 prof. Lindgren kiinnitettiin koulun opettajaksi ja taiteelli
seksi johtajaksi, joissa molemmissa toimissa hän oli aina vuoteen
1912. Tällä ajalla oli koulun kehitykselle perinpohjainen merki
tys siksi, että nykyinen päiväosasto, n. s. taideteollisuuskoulu,
silloin erotettiin täysin itsenäiseksi ja muodostettiin pääasialli
sesti Lindgrenin suunnitelman mukaan. Hänen osuutensa opet
tajana ja ihmisenä oli verrattoman arvokas. Tultuaan sittemmin
Taideteollisuusyhdistyksen puheenjohtajaksi ja koulun tarkas
tajaksi hän osoitti alati vilkasta harrastusta tämän laitoksen
edelleen laajentamiseksi uudenaikaisten vaatimusten perusteella.
- Vainajan muistoksi Taideteollisuusyhdistys on perustanut
Armas Lindgrenin muistorahasto-nimisen stipendirahaston.

Myöhemmin syksyllä kuoli opettajatar neiti Lilli Törnudd,
joka v:sta 1918 oli hoitanut metodiikan opetusta, harjoitusluok
kia y. m. piirustuksenopettajain valmistusosastolla. Neiti Törn
udd oli alaansa erittäin innostunut opettajavoima, jolla oli nuo
rekkaan pirteä äly ja joka enenevästä sairaalloisuudestaan huoli
matta viimeiseen saakka rikastutti opetustaan uusilla herätteillä.
Joululoman aikana kuoli kaiverroksen opettaja L. Nordlund,

eräs tämän alan parhaimpia ammattimiehiämme, joka oli toi
minut koulussa vuodesta 1927, ja vähän senjälkeen ins. Paul
Simberg, joka vuoden ajan opetti taideseppiä ja metallinpakot
tajia ammattiopissa. Poismenneiden joukkoon kuuluu myös
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Alfred Granith, vuodesta 1905 kahdessa eri jaksossa kirjan
pidonopettajana, minkä toimen hän hoiti tunnontarkasti ja
taitavasti.
Edelleen riisti kuolema huhtikuussa keramiikan opettajan pro

fessori A. W. Finchin, joka vuonria 1902 aloitti täällä opettaja
toimintansa. Prof. Finch oli huomattava taiteilija nimenomaan
keraamisellakin alalla, samalla kuin hän oli harvinaisen miellyt
tävä kulttuuripersoonallisuus ja taitava opettaja, jonka vai
kutusta taideteollisessa elämässämme on pidettävä suurena.
Parhaimpina elinvuosinaan joutui lopuksi kuoleman omaksi

meidän kenties etevin graafillinen taiteilijamme opettaja Toivo
Vikstedt, tämä lämminsydäminen ihminen ja erinomainen opet
taja. Koulun graafillisen taiteen osastolle, jossa hän - opetet
tuaan sitä ennen vuodesta 1921 pääasiallisesti piirustusta elävän
mallin mukaan - oli neljän vuoden aikana johtava voima, on
tämä kuolintapaus tuottanut menetyksen, joka ei ole helposti
korvattavissa.
Koulun palveluskunnassakin kuolema on korjannut satoaan.

Monivuotisen, uskollisen ja vaivoja kysyvän työn jälkeen kuoli
kevätlukukaudella vahtimestari neiti Lydia Kristiansson, joka
nautti sekä opettajien että oppilaiden arvonantoa.
Ei vähempää kuin kahdeksan henkilöä, joiden toiminta eri

tavoin oli kiinnitetty kouluun, on kuolema näinmuodoin temman
nut piiristämme. Raskain mielin nämä niukat ja vähänsanovat
muistosanat on kirjoitettu tähän kuluneen työvuoden kerto
mukseen.



NELIKYMMENVUOTIAS KUNNJAKAS
OPETTAJATOIMINTA

Meillä oli rSoo-luvulla puuveistotaide verraten alhaisella kan
nalla. Toimivien puukuvanveistäjien luku oli pieni, kyky rajoi
tettu ja kehitysmahdollisuudet tällä alalla ylen niukat, kenties
ensisijassa riippuen perusteellisesti kehitettyjen opettajavoimien
puutteesta. Parempien olojen aikaansaamiseksi tässä suhteessa
ryhtyi 1890 Keskuskoulun silloinen johto hankkimaan pätevää
opettajaa ja kohdisti huomionsa Itävaltaan, jossa puuveisto
taidetta vanhastaan oli harrastettu ja pidetty mitä suurimmassa
arvossa. Wienin Taideteollisuuskoulun opettajien välityksellä
saatiin kuulla eräästä nuoresta miehestä, joka oppilaana oli an
tanut kaikista parhaimpia toiveita ja joka erittäin kunniakkaasti
suoritti koulun kurssin.
Tämä nuori mies oli Johann Friedl.
Tarpeellisiin neuvotteluihin ryhdyttiin ja ne päättyivätkin

onnellisesti. Johann Friedl muutti asuinsijansa aurinkoisesta ja
kukoistavasta Itävallasta meidän köyhään pohjolaamme ja alkoi
toimintansa Taideteollisuuskeskuskoulun puuveistotaiteen, kivi
veistotaiteen ja muovailun opettajana, uhkuen työintoa ja ha
luten antaa oppilailleen mahdollisimman parasta.
Hän mahtoi saada muokkailtavakseen sangen työlään ainek

sen. Mitä me täällä tiesimme vuosisatojen kehittämästä muoto
kulttuurista, mitä me olimme nähneet kaikesta siitä, mitä etelä
europpalaiset jo nuoruudesta saakka imevät vereensä tyyliä ja
kauneutta. Ja mitä merkittävää tällaisissa olosuhteissa voitiin
aikaansaada! Mutta Johann Friedl ei hellittänyt eikä hänen
työnsä jäänyt tuloksia vaille. Oppilaiksi pyrkijöitä oli erittäin
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runsaasti, ja nuorekkaalla innolla ja sitkeällä tarmolla hän heitä
opasti huolimattavarmaankin monista ja pahoista pettymyksistä.
Tämä tapahtui siis 40 vuotta sitten. - Tällå ajalla Johann

Friedl on saavuttanut elämänsä syksyn, ja kun hän tarkastelee
menneitä vuosiaan, toivomme hänen vähemmän muistelevan
kärsimiänsä vastuksia tässä luonnon ja luonteiden puolesta ka
russa maassa, vaan sitä enemmän kaikkea suorittamaansa hyvää.
Muistelkoon hän kaikkia niitä kivi- ja puumuovailijoita ja -ku
vanveistäjiä, jotka häneltä ovat saaneet perusteellisen opetuksen
ja jotka sittemmin ovat tuottaneet kunniaa opettajalleen arvok
kaasti toimien taidekäsityöläisinä tai taiteilijoina. Muistelkoon
hän niinikään kaikkea kaunista, minkä hän on pystynyt luomaan
taitavana vanhojen kirkkojemme muinaismuistojen, kuten alt
tarikaappien ja paljon muun korjaajana ja uudistajana, mikä
- ammatillisen kätevyyden ohella - on vaatinut syviä tietoja
ja elävää harrastusta ja minkä kaiken hän omistaa enemmän
kuin kukaan muu.
Herpautumattoman työkykyisenä Johann Friedl vielä edel

leen on opettajatoimessaan, ollen taidon, perusteellisuuden, ah
keruuden ja uutteruuden esikuvana. - Suotakoon hänelle vielä
kauan voimia työskennellä ja toimia koulussamme ja kauniilla
taiteellaan hyödyttää sitä maata, joka hänelle nyttemmin lie
nee käynyt kotoiseksi ja rakkaaksi.
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OPETTAJAT

REHTORI
Arkkitehti Werner von Essen.

TAITEELLINEN JOHTAJA
Arkkitehti Rafael Blomstedt.

Ammattioppia ynnä -taloutta
metallinpakottajille ja sepille
(syysluk.).

Kaunokirj. y. metod. jaharj.luok.
Käsivarapiirust. ja perspektiivi

. oppia.
Muovailua ja amm.oppia muo-
vailioille.

Keramiikkaa ja etsausta.
Muovailua, kiven- japuunveistoa.
Ammattilaskentoa ruotsiksi.
Koristemaalausta,
Ammattilaskentoa suomeksi.
Kirj ankultausta.
Ammattioppia kivipiirtäjille.

Porsliinimaalausta.
Aineoppia koristemaalareille, ra-
kenn.- ja viivot.piir.

Ammattilaskentoa suomeksi.
Piirust. · elävän mallin mukaan.
Kromolitografiaa (kev.1.).
Kivipainamista.
Ammattioppia ynnä -taloutta
metallinpakottajille ja sepille
(kev.luk.).

Ammattipiir. kirjankultaajille ja
käsivarapiirustusta.

Plastillista anatomiaa.
Viivot. ja rakenn. piirustusta,
Kaivertamista (syysluk.).
Tekstausta ja latomista kirjalta-

jille.

Metall. pakot., taontaa ja am-
mattipiirust.

Harjoitusluok. ja käsivarapiir.
Käsivarapiirustusta.
Tekstausta ja graafill. tyylioppia
y. piirust.

Tekstiiliharj. y. amm.piir.: ja
-oppia.

Taidehistoriaa.

H•. Poti(~, tekstiilitait .

E. Richter, fil. maisteri ·..

H. Malin, koristemaal. ja piirt.

V.Malmberg, kuvanveistäjä .
T. Montell, arkkit. . .
L. Nordlund, kaivertaja .
A. Nuora, faktori .

F. Nykänen, taidetak. ja metalli-
pakottaja .

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

S. Englund, msm .

D. von Essen, rouva .
W. von Essen, arkkitehti .

E. Filen, kuvanveistäjä .

A. W. Finch, keramiikkitaiteilija
]. Friedl, kuvanveistäjä .
M. Holmberg, fil. maisteri .
G. Hongell, koristemaalari .
K. A. Harma, kansakoulunop..
C. Jansson, työnjohtaja .
P. Jefimow, kivipiirt .
G.-L. J äderholm-Sneltman, taitei-
lija • • • • • • · · · ·

J. J ärvelä, maal. mest. . .

0. Lappalainen, kansak. opettaja
A. Lauren, taiteilija .
E. Lindholm, kromolitogr. .
A. Lindström, kivipainaja .
S. A. Louekari, insin .

•i

Kirjanpitoa.
Tekstausta.
Värioppia ynnä painamista.
Muoto-oppia ja sommittelupiirus-
tusta.

Sommittelupiirust., huonekalupii-
rust. ja heraldiikkaa.

Projektiopiirustusta.
Ammatti- ja koristemaalausta.
Käsivarapiirustusta.
Tyylioppia.

TARKASTUS
Taideteollisuusyhdistyksen valitsemana tarkastajana on aina kuo

lemaansa saakka syyslukukaudella toiminut professori Armas Lind
gren. Toimi toistaiseksi avoinna.

JOHTOKUNTA
Taideteollisuuskeskuskoulun johtokuntana toimii Taideteollisuus

yhdistyksen asettama koululautakunta Laut~kun1:an j~seninä ovat
paitsi rehtoria ja taiteellista jo~tajaa, o~leet 3:l~ar~te~tl M. Sch?erf
beck, puheenjohtajana, sekä fil. tohton J. Aitio, johtaja S. Vuorio Ja
kirjaltaja K. F. Hellgren.

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

A. Brummer, koristetait .

G. Cajanus, arkkit .
G. Eklund, koristemaal. .
0. Elenius, koristetait., piirt .
K. Englund, arkkit. . .
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]. Rignell, kivipiirtäjä .
E. Rissanen faktori .

A. L. Saalas, piirust. opett. . ..

M. Schjerfbeck, arkkitehti .

H. Siikanen, veistonopettaja
K. Siikanen, veistonopettaja

G. A. Stenberg, kirjansitoja ....

M. Strömsten, kansakoulunopett.
L. Sundqvist, kaivertaja .
A. Tynell, kansak. opettaja .
L. Törnudd, opettajatar .

T. Vikstedt, koristetait., piirt .
]. Viksten, insin ..
V. Vuorio, kirjaltaja .

Tekstausta ja merkant. litogr.
Hinnoittelua y. tariffioppia kir

jaltajille.
Piirust.opet. metodiikkaa, har
joit.luok. ja käsityötä y. sommitt.

(kev. luk.).
Käsivara- ja ornamenttipiirus
tusta.

Puusep. harjoit. ja amm.opp. I.
Ammattipiir. ja amm.opp. II
puusepille.

Kirjamarmorerausta ja kulta-
syrjää.

Äidinkieltä (ruotsia).
Kaivertamista (kev. luk.).
Äidinkieltä (suomea).
Piirust.opet. metod. ja harj. luok.

sekä sommitt. y. käsityöharj.
(syysluk.).

Graafill. sommittelupiirustusta.
Ammattioppia II kirjaltajille.
Ammattioppia I, amm.piir. ja

latomista sekä (syysl.) typo
grafiaa graaf. taiteilijoille. '

Il

KIRJASTO
Kirjastonhoitaja arkkitehti Rafael Blomstedt. Amanuenssi neiti

]. Böhm. Lukukausien aikana ovat kirjasto ja lukusali olleet avoinna
niin hyvin yleisöä kuin koulun oppilaita varten klo 12-2 ja
7-9 ip. tiistaisin ja perjantaisin, klo 7-9 ip. keskiviikkoisin ja
lauantaisin sekä 5-7 ip. maanantaisin ja torstaisin.

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.

OPPIVUOSI
Syyslukukausi alkoi syyskuun 16 p:nä ja päättyi joulukuun 21

p:nä. Kevätlukukausi alkoi tammikuun 13 p:nä ja päättyi touko
kuun 19 p:nä.

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

vat tiedot sekä kuukauden kestävä koeaika piirustuksessa, sommit
telussa y. m.
Piirustuksenopettajaosastolle pyrkiviltä todistus Yliopistoon j ohta

van koulun lähinnä viimeistä luokkaa vastaavasta tietomäärästä.
Koeaika kuin yllä.LAHJOITUKSIA

Helsingin Käsityö- ja Tehdasyhdistys on antanut koululle oppilas
stipendien jakamista varten 400 mk sekä Heimbergerin stipendi
rahasto 600 mk.
K. H. Renlundin käsityöläisille ja tehtaantyömiehille varatun sti

pendi- ja palkintorahaston korkovaroista on rahatoimikamari tätä
vuotta varten antanut koululle 750 mk jaettavaksi apurahoina an
sioituneille iltaosaston oppilaille.
Entinen keramiikinoppilas on lahjoittanut 250 mk palkinnoiksi

e.eville keramiikin oppilaille, ja kaksi metallinpakotusta harrasta
vaa henkilöä on lahj ottanut 400 mk. tämän oppiaineen oppilaiden
palkinnoiksi.
Frenckellin Kirjapaino Oy. on lahjoittanut k ansilehtipaperin

tähän vuosikertomukseen.
Kaikista näistä lahjoista lausuu koulu täten lämpimät kiitoksensa.

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

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

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

väkseen opetusta jommankumman osaston erikoisaineissa, ovat suo
rittaneet Smk 50: -, jos ovat olleet ammattilaisia, muut oppilaat
Smk 400:-.

Alennuksia on myönnetty erikoistapauksissa harkinnan mukaan.



OPETUSOHJELMA
I.

YLEINEN AMMATTILAISKOULU
TAIDETEOLLISIA AMMATTEJA VARTEN

(Pääasiassa iltaopetusta)

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

teollinen ammatti, -jota varten ei erikoista kurssia ole järjestetty.
I luokka: Käsivarapiirustusta, ammattilaskentoa, vaihtoehtoisia

oppiaineita. Yhteensä ro tunt. viikossa.
Vaihtoehtoisia ovat: Käsivarapiirustus (ylim. tunteja), kaunokir

joitus, tekstaus ja rakennuspiirustus sekä harkinnan mukaan muo
vailu ja sommittelupiirustus.

2 luokka: Käsivarapiirustusta, projektiopiirustusta, vaihtoehtoisia
oppiaineita. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
Vaihtoehtoisia ovat: samat kuin 1 luokalla sekä perspektiivioppi,

tyylioppi ja muovailu. Sitä paitsi harkinnan mukaan puun- ja kiven
veisto sekä keramiikka- ja porsliinimaalaus sommittelupiirustuksen
opetusta· nauttiville oppilaille.
3 luokka: Käsivarapiirustusta, äidinkieltä, kirjanpitoa (syysl.),

vaihtoehtoisia oppiaineita. Yhteensä syysl. 12, kevätl. ro tunt. vii
kossa.

Vaihtoehtoisia: samat aineet kuin 1 ja 2 luokalla.

II. KORISTEVEISTAJIEN JA MUO
VAILIJAIN KURSSI

I luokka: Käsivarapiirustusta, muovailua ja veistoa, projektio
piirustusta, ammattilaskentoa. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
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2 luokka: Käsivarapiirustusta, rakennuspiirustusta, ammatti
oppia, muovailua ja veistoa sekä äidinkieltä. Yhteensä kivenveis
täjät 12, muut rr tunt. viikossa.

3 luokka: Muovailua ja veistoa, tyylioppia, kirjanpitoa kevätl.
Yhteensä syysl. ro, kevätl. 12 tunt. viikossa.
Hautakivenveistäjät saavat tekstausopetusta,
Vapaaehtoinen aine: sommittelupiirustus.

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

mattipiirustusta, työharjoituksia. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: käsivarapiirustus (ylirnäär. tunteja).
2 luokka: Työharjoituksia, ammattipiirustusta, muovailua, puun

veistoa, projektiopiirustusta, tyylioppia. Yhteensä 14 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: sommittelupiirustus.
3 luokka: Työharjoituksia, arnmattipiirustusta, rakennuspiirus

tusta (sisustusta), muovailua (syyslk.), puunveistoa, kirjanpitoa (ke
vätl.), amrnattioppia. Yhteensä syysluk. 12, kev. luk. 14 tunt. vii
kossa.
Vapaaehtoinen aine: sommittelupiirustus.

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

grafiaharjoituksia. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
2 luokka: Käsivarapiirustusta, litografiaharjoituksia, ammatti

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

grafiaharjoituksia. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: sommittelupiirustus.
Kivipainajat ovat saaneet opetusta arnrnattilaskennossa, paina

misessa ja amrnattiopissa.

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

ohella päästötodistuksen saamista varten on otettava kultasyrjän
harjoituksia jommallakummalla luokalla.
I luokka: Marmoreerausta tai käsinkultausta ynnä ammattipii

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

mittelupiirustus.
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VI. KORISTEMAALARIEN KURSSI
I luokka: Käsivarapiirustusta, ammattilaskentoa, ammattimaa

lausta, tekstausta. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
2 luokka: Käsivarapiirustusta, perspektiivioppia, ammattimaa

lausta, koristemaalausta, tekstausta, äidinkieltä, tyylioppia, aine
oppia. Yhteensä 23 tunt. viikossa.
3 luokka: Käsivarapiirustusta, ammattimaalausta, koristemaa

lausta, 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 luokka: Teoreett. värioppia, painamista, graafill. vanoppia,
graaf. tyylioppia y. piirust., ammattioppia. Yhteensä 7 tunt. vii
kossa.
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,

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

Yhteensä 8 tunt. viikossa.
Vapaaehtoisia aineita kummallakin luokalla: ammattioppi ja som

mittelupiirustus.

IX. TAIDETAKOJIEN JA METALLINPAKOTTA
JIEN KURSSI

I luokka: Käsivarapiirustusta, ammattilaskentoa, taontaa ja pa
kotusta, ammattipiirustusta (sepille), muovailua (rnetallinpakotta
jille). Yhteensä 12 tunt. viikossa.
Kultasepät ja kaivertajat vaihtavat keväällä amm.piir. tekstauk

seen tai muovailuun.
2 luokka: Käsivarapiirustusta, taontaa ja pakotusta, ammatti

piirustusta, äidinkieltä, muovailua. Yhteensä 14 tunt. viikossa.
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Kultasepät ja kaivertajat saavat opetusta kultasepäntyössä ja kai
vertamisessa sekä vaihtavat ammattipiirustuksen käsivarapiirustuk
seen ja tekstaukseen.

3 luokka: Taontaa ja pakotusta, muovailua, tyylioppia, ammatti
piirustusta, ammattioppia ja -taloutta. Yhteensä 14 tunt. viikossa.
Somrnittelupiirustuksen opetusta annetaan kehittyneemmille op

pilaille ammattipiirustuksen ja käytänn. harjoituksien yhteydessä.

II.
TAIDETEOLLISUUSKOULUN OPETUS

OHJELMA*)
(Sekä päivä- että iltaopetusta)

A. MALLIPIIRUSTUSOSASTO
I vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi

varapiirustusta, projektiopiirustusta, muovailua, taidehistoriaa, tyyli
oppia, tekstausta, vaihtoehtoisia oppiaineita. Yhteensä 41 tunt.
viikossa.

Vaihtoehtoisia aineita: porsliinimaalaus sekä kuvanveisto ja
muovailu.

2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi
varapiirustusta, muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia, muoto-oppia,
perspektiivioppia, piirustusta elävän mallin mukaan, tekstausta,
heraldiikkaa, vaihtoehtoisia aineita. Yhteensä 45 tunt. viikossa.

Vaihtoehtoisia ovat samat aineet kuin 1 vuosikurssilla sekä har
kinnan mukaan keramiikka ja graafillinen sommittelu.

3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, muovailua, piirustusta elä
vän mallin mukaan, tekstausta, kirjanpitoa (syysl.), vaihtoehtoisia
aineita. Yhteensä syysl. 36, kevätl. 34 tunt. viikossa.
Vaihtoehtoisia ovat samat aineet kuin 2 vuosikurssilla.

B. HUONEKALUPIIRUSTUSOSASTO
I vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, huonekalupiirustusta, käsi

varapiirustusta, ammattipiirustusta, tekstausta, muovailua, puun
veistoa, projektiopiirustusta, perspektiivioppia, taidehistoriaa, tyyli
oppia, rakennuspiirustusta. Yhteensä 44 tunt. viikossa.

I

*) Eräiden harjoitusaineiden suuri tuntilukumäärä johtuu siitä, että
oppilaita on velvoitettu työskentelemään sellaisinakin aikoina, jolloin
opettajilla ei ole opetusvelvollisuutta.
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2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta huonekalupiirustusta, käsi
varapiirustusta, tekstausta, ammattipiirustusta, muovailua, puun
veistoa, taidehistoriaa, tyylioppia, rakennuspiirustusta, muoto-oppia.
Yhteensä 45 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, huonekalupiirustusta, am

mattipiirustusta, ammattioppia, puunveistoa, rakennuspiirustusta,
kirjanpitoa (syysl.). Yhteensä syysl. 40, kevätl. 38 tunt. viikossa.
Ammattipiirustuksen ohella on käyty verstaissa.

C. KORISTEMAALAUSOSASTO
I vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi

varapiirustusta ammattimaalausta, muovailua, projektiopiirustusta,
tekstausta, taidehistoriaa, tyylioppia. Yhteensä 41 tunt. viikossa.

2 vuosikurssi. Sommittelupiirustusta, käsivara- ja ornamentti
piirustusta, koristemaalausta, aineoppia, muovailua, tekstausta, pers
pektiivioppia, taidehistoriaa, tyylioppia, muoto-oppia, piirustusta elä
vän mallin mukaan. Yhteensä 46 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, käsivara- ja ornamentti

piirustusta, koristemaalausta, tekstausta, piirustusta elävän mallin
mukaan, kirjanpitoa (syysl.). Yhteensä syysl. 40, kevätl. 38 tunt.
viikossa.
Vapaaehtoisia aineita: tekstaus sekä puun- tai kivenveisto kai

killa vuosikursseilla.

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

varapiirustusta, kuvanveistoa ja muovailua, taidehistoriaa, tyyli
oppia, projektiopiirustusta. Yhteensä 39 tunt. viikossa.

2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, ku
vanveistoa ja muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia, perspektiiviop
pia, muoto-oppia, piirustusta elävän mallin mukaan, ammattioppia.
Yhteensä 42 tunt. viikossa.

3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, kuvanveistoa ja muovailua,
piirustusta elävän mallin mukaan, kirjanpitoa (syysl.). Yhteensä
syysl. 38, kev.luk. 36 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, käsi

varapiirustusta, keramiikkaa (keramiikan oppilaille), porsliinimaa-

17

lausta (porsliinimaal:n oppil.), muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia,
projektiopiirustusta. Yhteensä 40 tunt. viikossa.

2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi
varapiirustusta, keramiikkaa (keramiikan oppilaille), porsliinimaa
lausta (porsliinimaal:n oppil.), muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia,
perspektiivioppia, muoto-oppia. Yhteensä 41 tunt. viikossa.

3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, keramiikkaa, (keramiikan
oppilaille), porsliinimaalausta (porsliinimaal:n oppilaille), muovai
lua, piirustusta elävän mallin mukaan, kirjanpitoa (syysl.). Yhteensä
syysl. 38, kevätl. 36 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: Porsliinimaalaus (keramiikan oppilaille) ja

keramiikka (porsliinimaalauksen oppilaille).

F. TAIDETAONTA- JA METALLIN
pAKOTUSOSASTO

I vuosikurssi: Sornmittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi
varapiirustusta, taontaa ja pakotusta, taidehistoriaa, ammattipii
rustusta, tyylioppia, projektiopiirustusta, muovailua. Yhteensä 42
tunt. viikossa.

2 ouosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi
varapiirustusta, taontaa ja pakotusta, taidehistoriaa, ammattipii
rustusta, muoto-oppia, muovailua, tyylioppia. Yhteensä 43 tunt.
viikossa.

3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, taontaa ja pakotusta, y.
ammattioppia, muoto-oppia, muovailua, ammattipiirustusta, kir
janpitoa (syysl.). Yhteensä syysl. 39, kev.luk. 37 tunt. viikossa.

G. PIIRUSTUKSENOPETTAJIEN VALMISTUS
OSASTO

I vuosikurssi: Käsivarapiirustusta, ornamenttipiirustusta, som
mittelupiirustusta, perspektiivioppia (epäsuora), projektiopiirustusta,
muoto-oppia, tyylioppia, taidehistoriaa, muovailua, piirustusta elä
vän mallin mukaan, piirustusopet. metodiikkaa (kevätl.). Yhteensä
syyslukuk. 36, kevätlukuk. 38 tunt. viikossa.

2 vuosikurssi: Käsivarapiirustusta, ornamenttipiirustusta, som
mittelupiirustusta, piirustusta elävän mallin mukaan, muovailua,
perspektiivioppia (suoran.), muoto-oppia, tyylioppia, taidehistoriaa,
kaunokirjoitusta y. metodiikkaa, plastillista anatomiaa, piirustuk
senop. metodiikkaa, piirust. harjoitusluokan opetusta, käsityö- y.
sommitt. harj. Yhteensä 43 tunt. viikossa.
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3 vuosikurssi: Käsivarapiirustusta, ornamenttipiirustusta, som
mittelupiirustusta, piirustusta elävän mallin mukaan, tekstausta,
rakennus- ja viivotinpiirustusta, kaunokirj. harjoit. luok. opetusta.
Yhteensä 33 tunt. viikossa.

H. GRAAFILLISEN TAITEEN OSASTO
I vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, käsivarapiirustusta, oma

menttipiirustusta, graafillista sommittelua, projektiopiirustusta, tai
dehistoriaa, tyylioppia, piirustusta elävän mallin mukaan, tekstausta.
Yhteensä 40 tunt. viikossa.

2 incosikurssi: Sommittelupiirustusta, käsivarapiirustusta orna
menttipiirustusta, graafillista sommittelua, taidehistoriaa, tyyliop
pia, muoto-oppia, graaf..tyylioppia ynnä piirust., perspektiivioppia,
piirustusta elävän mallin mukaan, heraldiikkaa, tekstausta, plastil
lista anatomiaa, typografiaa (syysl.). Yhteensä syysl. 43, kevätl.
42 tunt. viikossa.

3 vuosikurssi: Käsivarapiirustusta, ornamenttipiirustusta, graa
fillista sommittelua, piirustusta elävän mallin mukaan, tekstausta,
typografiiaa (syysl.), litografiaa, etsausta, kirjanpitoa (syysl.). Yh
teensä syysl. 43, kevätl. 39 tunt. viikossa.

I. TEKSTIILITAITEEN OSASTO

I.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

OPPILASMÄARA

YLEINEN AMMATTILAISKOULU TAIDE-
TEOLLISIA AMMATTEJA VARTEN

Yleinen kurssi . . . . . . . . .
Koristeveistäjäin ja muovailijain -kurssi .
Huonekalupuuseppien kurssi .
Kivipiirtäjien kurssi .
Kirjansitojien kurssi .
Koristemaalarien kurssi .
Painajien kurssi .
Latojien kurssi .
Taidetakojien ja metallinpakottajien kurssi .

Yhteensä

II. TAIDETEOLLISUUSKOULU

19

rr4 oppil.
16 ))

41 ))

26 ))

24 >)

SI ))

12 ))

25 >)

41 ))

350 oppil.

I uuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, kä
sivarapiirustusta, projektiopiirustusta, taidehistoriaa, tyylioppia
tekstiiliharjoituksia, ammatti- ja aineoppia y. ammattipiirustusta.
Yhteensä 40 tunt. viikossa.

2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, kä
sivarapiirustusta, taidehistoriaa, tyylioppia, muoto-oppia, piirust.
eläv. mallin mukaan, tekstausta, tekstiiliharjoituksia, ammatti- ja
aineoppia y. amm.piirust. Yhteensä 43 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, piirust. eläv. mall. mukaan,

tekstausta, tekstiiliharjoituksia, amm.- ja aineoppia y. amm. piirust.,
kirjanpitoa (syysl.). Yhteensä syysl. 40, kev. luk. 38 tunt. viikossa.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Mallipiirustusosasto .
Huonekalupiirustusosasto .
Koristemaalausosasto .
Veisto- ja muovailuosasto .
Keramiikkiosasto .
Taidetaonta- ja metallinpakotusosasto .
Piirustusopettajien valmistusosasto .
Craafillisen taiteen osasto .
Tekstiilitaiteen osasto .

II oppil.
rs ))
8 >)

4 ))
5 ))
5 ))

40 ))
27 ))
14 >)

Koko koulun oppilasmäärä

Yhteensä 129 oppil.

479 oppil.



Opetus suomenkielisi ä oppilaita varten on tänä oppivuotena tapahtunut allaoleuan kaavan mukaan:

Oppiaineet

Aineoppi kor. maalar. varten .
Ammattimaalaus .
Ammattilaskento .
Ammattioppi kivipiirt. ja -pain.

>> muov.lle ja puunveist.
Ammattioppi puusepille .
Ammattioppi k. \'II ja VIII .
Ammattioppi ja -talous seppiä ja
metallipakottajia varten .

Ammattipiir. latojille y. lat. harj.
Amrnattipiir. puuseppiä varten ...
Amm.piir. sepp. jametallipak. vart.
Etsausharjoitukset .
Graafillinen sommittelu .
Graafill. tyylioppi y. piir. .
Harjoitusluokat (piirust.) .

)) .
>> (kaunokirj.) .

Herald.iikka .
Hinnoitt. y. tariffioppi kirjalt .
Huonekalupiirust. . .

>) ••••••••••••••

Kaivertaminen kultasep .
Kaunokirjoitus .
Kaunokirj. y metod.iikka .
Keramiikka .
Kirjanmarmoreeraus .
Kirjanpito .
Kirjankultaus y. ammattipiirustus
Koristemaalaus .

)) .
Kultasyrjänharj. . .
Käsityön y. sommitt.harj, (G-os.)
Käsivara- ja omamenttipiirustus.

))
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5-7 ip.
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1-3 ip.

3-4 ip.
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Käsivarapiirustus
)) .

Litografiaharjotukset .
Metallinpakotus, kats. taidetaonta
Muoto-oppi .
Muovailu, kats. veisto ja muov.
Painaminen y. värioppi .
Perspektiivioppi (epäsuora) .

' >> (suoran.) .
Piirust. elävän mallin mukaan

))

)) )) )) ))

Piirustusopet. metod.iikka I
, » •> II

>) >) >)

Plastillinen anatomia .
Porsliinimaalaus .

)) .
Projektiopiirustus .

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

(päiväk.) I. ..
•> •> II. ..

Taidehistoria .
Taidetaonta ja metallinpakotus ..

)) )) ))

Tekstaus .
)) .
» y. latominen kirjalt. . .

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

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

>> (Taideteollisuuskoulu) I
» » II

Veisto ja muovailu .
)) >) )) • • • • • • • • • • • •

Värioppi kirjaltajia varten (teor.)
Aidinkieli .
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KILPAILUJA JA OPINTOKÄYNTEJA
Oppivuoden kuluessa on Taideteollisuuskoulussa seuraavat kil

pailut järjestetty:
I vuosikurssin sommittelupiirustuksen yhteydessä on paitsi run

saita tuntikilpailuja toimeenpantu seuraavat kotikilpailut: Aiheena
sorvattufa leikkikaluja; I palk. sai Maija Heikinheimo, II palk. Ma
rina Sventorzetsky ja III palk. Pentti Mela.-Aiheena baletin lavastus;
I palk. sai Dora Jung, II palk. Maifa Heikinheimo ja III palk. Kaf
Franck. - Aiheena puisia lelufa; I palk. sai Maifa Heikinheimo,
II palk. Dora Jung ja III palk. Marina Sevntorzetsky. - Aiheena
rekiryify; I palk. sai Aune Siimes, II palk. Varma Juntta ja III palk.
Maija Heikinheimo.

Huonekalusornmittelussa on julistettu kilpailuja seuraavilla ai
heilla: Lääkärin vastaanottohuoneen sisustus; I palk. sai Gunnel
Gustafsson, II palk. Kaf Franck ja III palk. Lisa Söderström jaMaifa
Heikinheimo. - Makuuhuonees: sisustus; I palk. sai Gunnel Gustafs
son, II palk. Maija Heikinheimo ja III palk. Eva Andersson.

Yllämainituissa kilpailuissa on jaettu kirjapalkintoja.
II ja III vuosikurssilla järjestettiin sommittelupiirustuksen yhtey

dessä kilpailu kilpi- fa liikemerkki ehdotusten aikaansaamiseksi Suo
men Huonekalukauppiaitten Liittoa varten. I palk. 500 mk. sai Gun
nel Gustafsson, II palk. 275 mk (kullekin) Onni Sauvola ja Kaarlo
Wirkki. Tämän lisäksi lunastettiin: Linnea Raii'n, Tellervo Paasion,
Eva Anderssonin, Uuno Hamnellin ja Kaarlo Wirkin laatimat ehdo
tukset.
Kilpailu rehlaamipiirustusten. aikaansaamista varten D. Winter

& C:o O.~Y:lle. I palk. 500 mk. sai Sven Back, II palk. 400 mk.
Th. Hansen ja III palk. 300 mk. Hanna-Greta Nordqvist. Tämän li
säksi lunastettiin Anton Bengtssonin laatima ehdotus 200 mk:lla,
H.-G. Nordqvistin 100 mk:lla ja Onni Ofan 100 mk:lla.

Kilpailu väriehdotusten aikaansaamiseksi Kesk. Henkivakitutus
osakeyhtiö Suomen asiamieskilpeä varten. I palk. 300 mk. sai Th.
Hansen, II palk. 200 mk. Marga Hertell ja III palk. 100 mk. Brita
Mether.

Graafillisen sommittelun yhteydessä on järjestetty kilpailuja kä
sittäen piirustuksia määrättyjen aiheiden mukaan. Ensimäisessä
kilpailussa (hiilipiirros) sai Kylli Koski I ja III ja Ilona Hohenthal
II palk., toisessa (tuschipiirros) sai Kylli Koski I, Onni Ofa II, ja
Ilona Hohenthal III palk. Palkintoina jaettiin ammattikirjallisuutta,
Fahtoriliiton pla!?aattikilpailussa sai I palk. 300 mk. Theodor Hansen,
II palk. 250 mk. Sven Back ja III palk. 200 mk. Onni Oja.
Elävän mallin piirustuksen yhteydessä järjestettiin kevätlukukau-

r
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della kilpailu, jonka aiheena oli: puhuja fa väkijoukko, piirrettävä
liidulla yhdellä värillä. I palk. 150 sai Pentti, Mela II palk. 100 mk.
Kurt Matilainen, III palk. 75 mk. Kylli Koski ja IV palk. 50 mk.
Erkki Tanttu.

Lukuunottamatta näitä koulun järjestämiä kilpailuja ovat useat
taideteollisuuskoulun oppilaat menestyksellä ottaneet osaa yleisiin,
koulun ulkopuolelta julistettuihin kilpailuihin. Niin joutui koulun
oppilaille I ja II palkinto eräässä Tam-pereen Tapettitehtaan järjes
tämässä kilpailussa uusien tapettimallien aikaansaamiseksi. Samoin
joutui I palkinto eräälle koulun oppilaalle Suomen Käsityön Ystä
viiin järjestämissä kilpailuissa.

Tämän ohella ovat eräät oppilaat suorittaneet töitä erinäisten
liikkeitten ja yksityishenkilöiden tilaukselta.

Oppivuoden kuluessa ovat koulun ammattiosastot ja kurssit,
osin opettajain ja osin kyseessäolevain laitosten edustajain johdolla,
käyneet tehtaissa, kouluissa, museoissa ja näyttelyissä, jolloin on
pidetty opastavia esitelmiä.

Toukokuun 21 p:nä matkusti noin 60 oppilasta opettajien oh
jaamina Tukholman taideteollisuusnäyttelyyn, josta he palasivat
toukok. 28 p.nä. · Opintomatkaa varten oli valtio myöntänyt
9,000 markan avustuksen, jonka lisäksi Taideteollisuusyhdistys
antoi 3,000 markkaa.

PÄÄSTÖTODISTUKSEN SAANEET OPPILAAT
I. Yleinen ammattilaiskoulu taideteollisia ammatteja varten.

Yleinen kurssi: Oiva Hurme, Rakel Kanerva, Aili Lehikoinen,
Rose Malk, Yrjö Matilainen, Mary Mattsson, Greta Sittniko/f ja
Nellie Sföberg.
Huonekalupuuseppien kurssi: Väinö Kurikka, Jalmari Romo,

Wäinö Ruuskanen ja Veikko Virta.
Kivipiirtäfien kurssi: Maunu Häkkinen, Sulo Koskinen ja Kerttu

Öhman.
Kirfansitofain kurssi: Erik Söderholm ja Aarne Vallin.
Koristemaalarien kurssi: Eero Nurmela ja Jalmari Nygren.
Painafien kurssi: Toivo Kataja ja Hannes Kock.
Latofien kurssi: Lars Granbohm, Olavi Lastikka, Onni Luoto, Franz

Mirsch, August Nyström, Tyyne Salonen, Emil Sföblom, Wäinö Sten
man, Yrjö Terenius ja Toivo Vuori.

•Taidet(!,/l,ofain 1a metallinpakottafain kurssi: Ahti Karlsson, Uuno
Okkonen, Kosti Pesonen, Arnold Simpanen, Arvo Taxell, Erkki Werho
ja Jouko Vuorivirta.
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II. Taideteollisuuskoulu.
Mallipiirustusosasto: Kerttu Suvanto ja Kyllikki Tappura.
Huonekalupiirustusosasto: Linnea Raif ja Kaarlo Virkki.
Koristemaalausosasto: Edmund Bade, Valentina Modig, Onni

Oja ja Olavi Sauvola.
Taidetaonta- fa metallinpakotusosasto: Robert Arpa ja Mary

Örnhjelm.
Piirustuksenopettafien valmistusosasto: Lisa Dickoff, Siimes Hei

nämäki, Lauri Hämäläinen, Alli Koskinen, Tuulikki Luukka (syys
luk.), Josef Manulkin, Kurt Matilainen, Valma Vuorela ja Hilpi
Wäisänen.

Graafillisen taiteen osasto: Anton Bengtsson, Brita Jung, Hanna
Greta Nordqvist ja Lauri Reunanen.
Tekstiilitaiteen osasto: Marcella Catani, Kirsti Forsberg, Lisa

Lindfors ja Göta Strascheffski.

AVUSTUKSET JA PALKINNOT
K. H. Renlundin .käsityöläisille ja tehtaantyömiehille tarkoitetun

stipendi- ja palkintorahaston korkovaroista ovat seuraavat oppilaat
ammatissaan osoittamasta ahkeruudesta ja edistyksestään koulun
oppiaineissa saaneet kumpikin 375 mk.: Ahti Karlsson ja Tauno
Räsänen.
Helsingin Käsityö- fa Tehdasyhdistyksen stipendivaroista sai

Vilho Puhfo 250 mk. ja Alvar Mellin 150 mk.
Heimbergerin stipendivarat jaettiin kahteen 300 mk:n palkintoon,

jotka saivat Sulo Koskinen ja Uuno Okkonen.
Kahden metallinpakotusta harrastavan henkilön lahjoittamat

400 mk. annettiin palkintoina kahdelle edistyneelle metallin
pakotuksen oppilaalle, joista toinen, Gudrun Zilliacus sai 300 mk.
ja Monika Tammelander roo mk.
Entisen keramiikinoppilaan lahjoittamat 250 mk. jaettiin palkin

toina kahdelle ansioituneelle keramiikinoppilaalle siten, että Mirjam
Stäuber sai 150 mk. ja Tamara Lauren roo mk.

Avustukseksi oppilaiden retkeilyyn Tukholman taideteollisuus
näyttelyyn 21-28 päivään toukokuuta antoi Taideteollisuusyhdis
tys käyttövaroistaan 3,000 mk.
Edelleen antoi yhdistys käyttövaroistaan seuraavat palkinnot

ahkeruudesta ja edistyksestä: 300 mk. Veikko Koski; 250 mk. Anton
Bengtsson ja Toivo Kataja; zoo mk. Robert Arpa, Marcella Catani,
Kirsti Forsberg, Lars Granbohm, Arvi Haring, Lauri Hämäläinen,
Brita Jung, Olavi Lastikka, Lisa Lindfors, Josef Manulkin, Kurt
Matilainen, Hanna-Greta Nordqvist, Eero Nurmela, Onni Oja, Lauri
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Reunanen, Olavi Sauuola, Kerttu Suvanto, Kyllikki Tappura, Yrjö
Terenius, Tauno Thure ja Kaarlo Virkki; 150 rnk . Gunnel Gustafsson,
Georg Grönvall, Sunna Hagman, Uuno Hamnell, Aarne Heikkinen,
Oiva Hurme, Maunu Häkkinen, Väinö Jäppinen, Herman Keski
Karhu, Kalle Kivimäki, Väinö Koivunen, Lauri Kunelius, Väinö
Kurikka, Aukusti Kuusela, Eino Kämäräinen, Aili Lehikoinen, Ahti
Lilja, Otto Louhelainen, Onni Luoto, Mary Mattsson, Vilho Nygren,
Toivo Pitkänen, Linnea Raif, Jalmari Romo, Doris Rönnqvist, Nel
lie Sjöberg, Arvi Sneck, Väinö Stenman, Vivi Vestergren, Jouko Vuori
virta, Kerttu Öhman ja Mary Örnhjelm; roo mk. Ragnhild Alhainen,
Viking Andersson, Sven Back, Edmund Bade, Eva Bförkbom, Irene
Butusoff, Yrjö Halme, Theodor Hansen, Aune Hedman-Helle, Maija
Heikinheimo, Arvo Heinonen, Veikko Hurri, Väinö Jokiranta, Rakel
Kanerva, Hannes Kock, Toivo Koponen, Kylli Koski, Jalo Koskinen,
Valdemar Kuusikko, Valdemar Malmberg, Brita Mether, Franz
Mirsch, Maria Murenia, Wäinö Ruuskanen, Unto Sievä, Arnold
Simpanen, Greta Sittnikow, Marina Sventorzetsky, Erik Söderholm,
Martti Söderström, Monica Tammelander, Arvo Taxell, Yrjö Terho,
Jalmar Tuominen ja Aarne Vallin.

Helsingissä toukokuulla 1930.
Werner von Essen.






