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0 petus on kuluneena oppivuonna jatkunut pääasiassa saman
ohjelman mukaan kuin viime vuonna. Erinäisistä muutoksista

kannattaa kuitenkin mainita. Niinpä on esim. huonekalupiirustus
osaston ammattipiirustuksen tuntimäärää huomattavasti lisätty ja
siihen liitetty arnrnattiopettajien johdolla silloin tällöin tapahtuneita
käyntejä verstaissa, joissa on annettu selityksiä. Puuseppätöiden har
joitukset on sitävastoin lakkautettu. Tähän useiden vuosien anta
maan kokernukseen perustuvaan toimenpiteeseen on ryhdytty sen
vuoksi, että oppilailta, jotka eivät - mikä onikin luonnollista -
yleensä ole lähtöisin ammattirniespiireistä, puuttuu teknilliset pohja
tiedot, jotka ovat tarpeellisia, jotta käytännöllisistä harjoituksista
voisi olla vastaavaa hyötyä huonekalupiirustajille. Kevätlukukau
della liitettiin sitäpaitsi uusi aine, ammattioppi, osaston opetusohjel
maan herrojen H. ja K. Siikasen toimiessa siinä kukin oman alansa
opettajina. Opetus on sovitettu 3 :nteen vuosikurssiin ja on yhtei
nen huonekalupuuseppien kurssin 3 :nnen luokan oppilaille. Ensi
oppivuodesta alkaen käsittää opetus sekä syys- että kevätlukukauden
kahdella tunnilla viikossa. Ei vähemän tärkeä ammattiaine, koriste
maalarien aineoppi, liitettiin myös lukuvuoden alussa koristemaa
lausosaston 2 :seen vuosikurssiin maalarimestari J. Järvelän toi
miessa siinä opettajana. Tämäkin aine on pakollinen vastaavan
iltakurssin 2 :sella luokalla. Tarkoituksena on ensi syyslukukau
desta alkaen ottaa ammattioppi myöskin ornamentiveistäjien ja muo
vailijain kurssiin sekä vastaavaan kuvanveiston ja muovailun päivä
osastoon. Kun ensi syksystä mahdollisesti arnmattioppi niinikään
otetaan käytäntöön kivipainajien kurssissa, on tämän ammatillisen
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opetuksen tarve tyydytetty koulussa kokonaisuudessaan. Neiti H.
Potilan viime syksynä otettua hoiviinsa tekstiiliopetuksen on tämä
samalla käsittänyt määrättyjä ammattioppi- ja ammattipiirustus
tunteja. Viimeksimainittu opetus, jonka työn tulokset tänä vuonna
ovat olleet omiaan antamaan hyviä toiveita vastaisen varalle, tulee
todennäköisesti ensi syksystä alkaen kokonaan erotettavaksi malli
piirustusosastosta itsenäiseksi ammattiosastoksi yhä enemmän eri
koistettuine oppisuunnitelmineen. Opintovuonna on uusia kangas
puita ja muita työvälineitä edelleenkin hanki-Hu.
Täysioppirreiden kirjansitojien, painajain ja latojain kursseilla toi

meenpantiin viime syksystä pitäen, neuvoteltua tästä yhteisesti asian
omaisten tarkastajien kanssa, erinäisiä oppisuunnitelmien muutok
sia. Tästä toimenpiteestä näyttää, ainakin mitä tulee graafillisiin
kursseihin, olleen hyötyä, päättäen m.m. siitä tunnustettavasta sään
nöllisyydestä, millä opintoja tänä vuonna on harjoitettu. Uusi paino
kone, jota jo kauan on kaivattu, -0n nyt, 'kun graafilliset kurssit
ovat saaneet vakiintuneemman muodon ja varoja on ollut käytettä
vissä, tilattu ulkomailta ja voidaan ottaa ensi syksynä käytäntöön.
Keramiikankin opetuksen varustaminen ajanmukaisernmilla työ

välineillä on opintovuonna tullut päiväjärjestykseen, samalla kuin
on ryhdytty neuvottelemaan Arabian porslinitehtaan kanssa kera
miikka- ja porslinimaalausopetuksen saattamisesta låhempään yh
teyteen teollisuuden kanssa. Näiden neuvottelujen lähimpänä pää
määränä on aikaansaada vuorovaikutus molemminpuoliseksi hyödyksi
koulun ja kysymyksessä olevan alan suurimman tehtaamme kanssa.
Opetusta koskevat uudistukset ja laajennukset, jotka edelleen

olisivat toivottavia erinäisissä koulussa edustetuista ammattihaa
roista, riippuvat läheisesti siitä, voidaanko huoneustotilat saada
suotuisammiksi. Tila'kysymys on mitä lähimmässä yhteydessä Taide
gallerian ja Taideyhdistyksen piirustuskoulun huoneustokysymyksen
kanssa. Miten tämä asia lopultakin ratkaistaan, olisi kai joka ta
pauksessa sekä taloudelliselta että kasvatukselliselta kannalta pyrit
tävä yhteistoimintaan kummankin Ateuneurniin sijoitetun koulun
kesken. Osaksi yhteisiä huoneustoja ja yhteistä opetusta - niinkuin
jo nyt asianlaita onkin, vaikka vain vähäisessä määrin - pitääkin
kummankin koulun johto itse asiassa täysin luonnollisina tulevai-
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suuden varalta, ja ne uudistetut toimenpiteet, joihin tänä vuonna on
ryhdytty polttavan rakennuskysymyksen saattamiseksi lopulliseen
ratkaisuun, perustuvat nekin mainittuun katsantotapaan.

Lukuunottamatta tavanomaisia sommittelukilpailuja, joita vuotui
sesti järjestetään koulun päiväosastossa, julisti Sanduddin tappetti
tehdas syksyllä taideteollisen päiväkoulun oppilaiden ,kesken kilpai
lun tapettimallien luonnosten aikaansaamiseksi. Osanotto kilpailuun
oli erittäin vilkas ja tehdas ilmaisi suuren tyytyväisyytensä sen tulok
siin. Tämä kilpailu liittyy sarjaan samantapaisia kilpailuja, joita
tänä vuonna samoinkuin ennenkin erinäiset toiminimet ovat koulussa
järjestäneet. Ei voi kyllin korkealle asettaa etua, että oopilaiden
opinnot tällä tavoin joutuvat suoranaiseen kosketukseen teollisen
toiminnan kanssa. - Kilpailun tuloksista tehdään selkoa muiden
kil:pailujen yhteydessä etempänä tätä vuosikertomusta sivulla 20.

Viimeksi kuluneesta oppivuodesta on vielä mainittava valitettava
kuolintapaus opettajakunnan keskuudessa. Kesällä kuoli nim. aina
v.sta 1914 toiminut kirjanpidon opettaja kamreeri Emil Kockberg,
tunnontarkka ja taitava opettajana, miellyttävä ihmisenä, joiden
ominaisuuksien takia häntä pitivät suuressa arvossa sekä oppilaat
että opettajakuntaan kuuluvat toverit.
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) Arkk. T. Montellin sijaisena rakenn.. ja viivotinpiirustuksessa.

OPETTAJAT
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Projektiopiirustusta, käsivara-
piirustusta ja tyylioppia.

Käsivarapiirustusta.
Kaunokirj. y. metod .. ja harj.luok.
Käsivarapiirust. ja perspektiivi-

oppia.
Muovailua.
Keramiikkaa ja etsausta.
M uovailua, kiven- ja puunveistoa.
Kirjanpitoa ruotsiksi.
Ammattilaskentoa ruotsiksi.
K oristemaalausta,
Ammattilaskentoa suomeksi.
Kirjankultausta.
Aineoppia koristernaalareille.
Käsivarapiirustusta ja (kev.luk.)
rakenn.- ja viivot.piir.1)

Ammattilaskentoa suomeksi.
Piirust. elävän mallin mukaan.
Kromolitografiaa (kev.l.).
Kivi painamista.
Arnmattipiir. kirjankultaajille,
Plastillista anatomiaa.
Kaivertamista.
Tekstausta ja Iatornista kirjalta-

jille.

Metall. pakot. ja ammaftipiirust.
Harjoitusluok. ja käsivarapiir.
Tekstausta ja graafill. tyylioppia

y. piirust.
Tekstiiliharj. y. amm.piir. ja

-oppia,
Taidehistoriaa.
Tekstausta ja rnerkant. litogr.
Hinnoittelua y. tariffioppia kir-
jaltajille,

Käsivara- ja ornarnenttipiirus
tusta.

Puusep. harjoit. ja amm.opp. T.
Ammattipiir. ja amm.opp. Il

puusepille ..
1)' Katso muist. edell. sivulla.

E. Elenius, koristetait., piirt.

0. Elenius, koristetait., piirt.
D. von Essen, rouva .
W. von Essen, arkkitehti .

E. Filen, kuvanveistäjä .
A. W. Finch. kerarniikkitaiteilija
]. Friedl, kuvanveistäjä
A. Oranith, kirjanpitäjä .
M. Holmberg, fil. maisteri .
0. Hongell, koristernaalari .
K. A. Harma, kansakoulunop .
C. Jansson, työnjohtaja
j. [ärvelä, maa!. mest. .
E. Kaalamo, arkkitehti .

0. Lappalainen, kansak. opettaja
A. Lauren, taiteilija .
E. Lindholm, kromolitogr.
M. Luther, kivipainaja .
H. Malin, koristemaal. ja piirt. ..
V. Malmberg, kuvanveistäjä
L. Nordlund, kaivertaja
A. Nuora, faktori .

r. Nykänen, taidetak. ja metalli-
pakottaja .

B. Närhi, piirust. opettaja
0. Paaer, reklaamitait. .

H. Potila, tekstiilitait.

E. Richter, fil. maisteri .
]. Rignell, kivipiirtåjä .
E. Rissanen, faktori .

M. Schjerfbeck, arkkitehti .

H. Siikanen, veistonopettaja
K. Siikanen, veistonopettaja

Kirjanpitoa suomeksi.

Tekstausta.
Värioppia ynnä painamista.
Muoto-oppia ja sornmittelupiirus-

tusta.
Porsliinimaalausta.
Sommittel upiirust., huonekalupii
rust. ja heraldiikkaa.

Rakennus- ja viivot. piirust.
(SyYSI.)

Ammatti- ja koristemaalausta.

TAITEELLINEN JOHTAJA
Arkk itehti Ra]ael Blomstedt.

REHTORI
Arkkitehti Werner von Essen.

TARKASTUS
Taideteollisuusyhdistyksen valitsemana tarkastajana on toiminut

professori Armas Lindgren.

JOHTOKUNTA
Taideteollisuuskeskuskoulun johtokuntana toimii Taideteollisuus

yhdistyksen asettama koululauiakunia. Lautakunnan jäseninä ovat
paitsi rehtoria ja taiteellista johtajaa, olleet yliarkkitehti M. Schjerf
beck, puheenjohtajana, sekä fil tohtori ]. Aitio, johtaja S. Vuorio ja
kirjaltaja K. F. Hellgren.

M. Ahola, kirjanpitäjä .
T. Ahrenberg, piirust. opett, ja

kartogr. .
A. Alin, kirjaltaja .
R. Blomstedt, arkkitehti

E. Borenius, neiti .
A. Brummer, koristetait. .

A. Ekholm, arkkit.') .

0. Eklund, koristernaal.
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P. Simborg, insinööri

0. A. Stenberg, kirjansitoja ....

M. Strömsten, kansakoul unopett.
A. Tynell, kansakoulunopettaja.
P. Tynell, taidetakoja .

L. Törnudd, opettajatar .

T. Vikstedt, koristetait., piirt. ..
V. Vuorio, kirjaltaja .

Ammattioppia y. taloutta metall.
pakotta[ille ja sepille.

Kirjamarmorerausta ja kulta-
syrjää.

Äidinkieltä (ruotsia).
Äidinkieltä (suomea).
Ammattipiir. sekä taidetaontaa ja

pakotusta y. amm.oppia.
Piirust.opet. metod. ja harj. luok.
sekä sornmitt. y. käsityöharj.

Oraafill. sommittelupiirustusta.
Ammattioppia I, amm. piir. ja

latomista sekä (syysl.) typo
grafiaa graaf. taiteilijoille.
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REHTORIN KANSLIA
on ollut avoinna maanant., torst. ja perjant. klo 8-½ 9, tiist. klo
6-½8 ja keskiv. klo 7-½8 ip.

OPPIVUOSI
Syyslukukausi alkoi syyskuun 15 p:nä ja päättyi joulukuun 21

p:nä. Kevätlukukausi alkoi tammikuun 14 p:nä ja päättyi touko
kuun 18 p:nä.

SISÄÄNPÄÄSYVAATIMUKSET
Yleinen ammaitilaiskoulu: Kansakoulu- tai alempi käsityöläis

koulukurssi tai vastaavat tiedot.
Tadeteollisuuskoulu: Kansakoulukurssi tai vastaavat tiedot sekä

kuukauden kestävä koeaika piirustuksessa, sommittelussa y.m.
Piirustuksenopettaiaosastolle pyrkiviltä todistus Yliopistoon johta

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

KOULUMAKSUT
Yleisessä ammaitilaiskoulussa: Smk 50:- ammattilaisilta, muilta

oppilailta Srnk I 00 :- kumpaisenakin lukukautena.
Taideleollisuuskoulussa: Smk 50 :- ammattilaisilta, muilta oppi

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

seen opetusta jommankumman osaston erikoisaineissa, ovat suoritta
neet Smk 150:-, jos ovat olleet amrnatttilaisia, muut oppilaat
Smk 400:-. .

Alennuksia on myönnetty erikoistapauksissa harkinnan mukaan.

LAHJOITUKSIA
Helsingin Käsityö- ja Tehdasyhdistys on antanut koululle oppilas

stipendien jakamista varten 400 mk sekä Heimbergerin siipendi
rahasto 600 mk.
K. H. Renlundin käsityöläisille ja tehtaantyömiehille varatun sti

pendi- ja palkintorahaston korkovaroista on rahatoimikamari tätä
vuotta varten antanut koululle 800 mk jaettavaksi apurahoina an
siokkaille oppilaille.
A11kkitehti M. Frelander on lahjoittanut 1,152 mk rahaston pe

rustamiseksi, josta vastaisuudessa olisi jaettava palkintoja huone
kalupiirustusosaston oppilaille; ja rouva Edit Naukler on lahjoitta
nut 250 mk palkinnoiksi keramiikin oppilaille.
Otto Baerin väritehdas Dresdenissä on tänäkin vuonna lähettänyt

koululle painosvärejä graafillisten kurssien tarpeisiin, ja liikenimi
Weilin & Oöös on samaan tarkoitukseen antanut melkoisen varaston
eri paperilajeja.

Kaikista näistä lahjoista lausuu koulu täten lämpimät kiitoksensa.

KIRJASTO

Kirjastonhoitaja arkkitehti Rafael Blomstedt. Amanuenssi neiti
]. Böhm. Lukukausien aikana ovat kirjasto ja lukusali olleet avoinna
niin hyvin yleisöä kuin koulun kaikkia 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.



OPETUSOHJELMA
I.

YLEINEN AMMATTILAISKOULU
TAIDETEOLLISIA AMMATTEJA

VARTEN
(Pääasiassa iltaopetusta)

I. YLEINEN KURSSI
Tarkoitettu oppi-laille, joilla ei ole ammattia, tai joilla on taide

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

oppiaineita. Yhteensä 1 O 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 syysi. 12, kevät!. 10 tunt. vii
kossa.

Vaihtoehtoisia: samat aineet kuin 1 ja 2 luokalla.

II. KORISTEVEISTÄJIEN JA MUOVAILIJAIN
KURSSI

I luokka: Käsivarapiirustusta, muovailua ja veistoa, projektio
piirustusta, ammattilaskentoa. Yhteensä 12 tunt. viikossa.

2 luokka: Käsivarapiirustusta, rakennuspiirus·tusta, muovailua ja
veistoa sekä äidinkieltä. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
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3 luokka: Muovailua ja veistoa, tyylioppia, kirjanpitoa kevåtl. Yh
teensä syysi. 10, kevätl. 12 tunt. viikossa.
Hautakivenveistäjät saavat tekstausopetusta.
Vapaaehtoinen aine: Sommittelupiirustus.

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

mattipiirustusta, työharjoituksia, Yhteensä 12 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: Käsivarapiirustus (ylimäär. 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 (syyskl.) puunveistoa, kirjanpitoa (ke
vät!.), ammattioppia. Yhteensä 12 tunt. viikossa.

Vapaaehtoinen aine: Sommittelupiirustus.

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

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

Yhteensä 12 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: Sommittelupiirustus.
3 luokka: Graafill. tyylioppia y. piirust., perspektiivioppia, lito

grafiaharjoituksia. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: Sommittelupiirustus.
Kivipainajat ovat saaneet opetusta arnmattilaskennossa ja paina

misessa.

V. KIRJAN SITO JAIN KU RSS! (täysinoppineille)
. Pääaineena valittava joko marmoreeraus tai käsinkultaus, jonka
oheella päästötodistuksen saamista varten on otettava kultasyr[än
har[oituksia jommalla kummalla luokalla.
I luokka: Marmoreerausta tai käsinkultausta ynnä amrnattipii

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
1 luokka: Käsivarapiirustusta, ammattilaskentoa, amrnattimaa

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

lausta, koristemalausta, tekstausta, äidinkieltä, tyylioppia, aineoppia.
Yhteensä 23 tunt. viikossa.
3 luokka: Käsivarapiirustusta, ammattimaalausta, koristemaa

lausta, piirustusta elävän mallin mukaan, muovailua, kirjanpitoa
syysi. Yhteensä syysi. 24, kevät!. 26 tunt. viikossa.

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

VII. Kl RJ AN PAI NAJ IE N KU RSS I (täysinoppineille)
1 luokka: Teoreett. värioppia, painamista, graafill. värioppia,

arnmattioppia. Yhteensä 7 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: Käsivarapiirustus.
2 luokka: Painamista, hinnoittelua y. tariffioppia, ammattioppia.

Yhteensä 9 tunt. viikossa.

VII I. LATO JI EN KURSSI (täysinoppineille)
1 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

mittel upiirustus.

IX. TAI DETAKOJI EN JA M ETALLINPAKOTTAJIEN
KURSSI

1 luokka: Käsivarapiirustusta, arnmattilaskentoa, taontaa ja pa
kotusta, arnmattipiirustusta (sepille), muovailua (metallinpakotta
jille). Yhteensä 12 tunt. viikossa.
2 luokka: · Käsivarapiirustusta, taontaa ja pakotusta, ammatti

piirustusta, äidinkieltä, muovailua. Yhteensä 14 tunt. viikossa.
Kultasepät ja kaivertajat saavat opetusta kultasepäntyössä ja kai

vertamisessa sekä vaihtavat ammattipiirustuksen kåsivarapiirustuk
seen ja tekstaukseen.
3 luokka: Taontaa ja pakotusta, muovailua, tyylioppia, ammatti

piirustusta. ammattioppia ja -taloutta. Yhteensä 14 tunt. viikossa.
Sornmittelupiirustuksen opetusta annetaan amrnattipiirustuksen ja

käytänn. harjoituksien yhteydessä.

ij
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II.
TAIDETEOLLISUUSKOULUN OPETUSOHJELMA 1)

(Sekä päivä- että iltaopetusta)

A. MAL LI PII RUST USO SAST0
1 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornarnenttipiirustusta, käsi

varapiirustusta, projektiopiirustusta, muovailua, taidehistoriaa, tyyli
oppia, vaihtoehtoisia oppiaineita. Yhteensä 39 tunt. viikossa. Teks
tiilioppilaille 40 tunt. viikossa.

Vaihtoehtoisia aineita: Tekstiiliharjoituksia, porsliinimaalaus, ku
vanveisto ja muovailu.
2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirus-tusta, käsi

varapiirustusta, muovailua (ei tekstiilioppilaille), taidehistoriaa,
tyylioppia, muoto-oppia, perspektiivioppia (ei tekstiilioppilaille), pii
rustusta elävän mallin mukaan, tekstausta, vaihtoehtoisia aineita.
Yhteensä 44 font. viikossa.

Vaihtoehtoisia ovat samat aineet kuin 1 vuosikurssilla sekä har
kinnan mukaan keramiikka.
3 vuosikurssi: Sornrnittelupiirustusta, muovailua, (ei tekstiilioppi

laille), muoto-oppia, piirustusta elävän mallin mukaan, tekstausta,
kirjanpitoa (syysi.), vaihtoehtoisia aineita. Yhteensä syysi. 37, ke
vät!. 35 tunt. viikossa.

Vaihtoehtoisia ovat samat aineet kuin 2 vuosikurssilla.
Tekstiiliharjoituksiin liittyvät eri ammattipiirust. ja amrnattiopin

tunnit.

B. HUONEKALU P 11 RUST USO SAST0
1 vuosikurssi: Sornmittelupiirustusta, huonekalupiirustusta, käsi

varapiirustusta, ammattipiirustusta, tekstausta, muovailua, puun
veistoa, projektiopiirustusta, perspektiivioppia, taidehistoriaa, tyyli
oppia, rakennuspiirustusta. Yhteensä 44 tunt. viikossa.
2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta huonekalupiirustusta, käsi

varapiirustusta, tekstausta, arnrnattipiirustusta, muovailua, puun
veistoa, taidehistoriaa, tyylioppia, rakennuspiirustusta, muoto-oppia.
Yhteensä 45 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, huonekalupiirustusta, am

mattipiirustusta, ammattioppia, puunveistoa, muoto-oppia, rakennus-_

11) Eräiden harjoitusaineiden suuri tuntilukumäärä johtuu siitä, että oppi
laita on velvoitettu työskentelemään sellaisinakin aikoina, jolloin opettajilla ei
ole opetusvelvollisuutta.
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piirustusta, kirjanpitoa (syysi.). Yhteensä syysi. 41, kevät!. 39 tunt.
viikossa.
Ammattipiirustuksen oheella on käyty verstaissa.

C. KORISTEMAALAUSOSASTO
1 v~osikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi

varapiirustusta arnmattimaalausta, muovailua, projektiopiirustusta
taidehistoriaa, tyylioppia. Yhteensä 39 tunt. viikossa, '
2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, käsivara- ja ornamentti

piirustus-ta, koristemaalausta, aineoppia, muovailua, tekstausta, pers
pektiivioppia, taidehis·toriaa, tyylioppia, muoto-oppia, piirustusta elä
vän mallin mukaan. Yhteensä 46 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, käsivara- ja ornarnentti

piirustusta, koristernaalausta, tekstausta, muoto-oppia, piirustusta
elävän mallin mukaan, kirjanpitoa (syysl.). Yhteensä syysi. 41, kevät!.
39 tunt. viikossa.

Vapaaehtoisia aineita: Tekstaus sekä puun- tai kivenveisto kai
rkilla vuosirkursseilla.

D. VEISTO- JA·MUOVAILUOSASTO
1 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, perspektiivioppia,
muoto-oppia, piirustusta elävän mallin mukaan. Yhteensä 41 tunt.
viikossa.
3 vuosikurssi: Sornmittelupiirustusta, kuvanveistoa ja muovailua,

muoto-oppia, piirustusta elävän mallin mukaan, kirjanpitoa (syysi.)
Yhteensä 40 tunt. viikossa. .

Vapaaehtoinen aine: Keramiikka harkinnan mukaan kaikilla vuosi
kursseilla.

E. KERAMIIKKIOSASTO
Keramiikka tai porsliinimaalaus pääaineena

. 1 vuosikurssi: Sornmittelupiirustusta, ornarnenttipiirustusta, käsi
varapiirustusta, keramiikkaa (keramiikan oppilaille), porsliinimaa
lausta (porsliinimaal: n oppil.) muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia,
projektiopiirustusta. Yhteensä 40 tunt, viikossa.
2 vuosikurssi: Sornmittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi-
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varapiirustusta, keramiikkaa (keramiikan oppilaille), porsliinimaa
lausta (porsliinimaal:n oppii.), muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia,
perspektiivioppia, muoto-oppia. Yhteensä keramiikan oppilaille 41,
porsliinim :n oppilaille 39 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, keramiikkaa, (keramiikan

oppilaille), porsliinimaalausta (porsliinimaal :n oppilaille), muovai
lua, piirustusta elävän mallin mukaan, muoto-oppia, kirjanpitoa
(syysi.). Yhteensä keramiikan oppilaille syysi. 36, kevätl. 34, porsliini
maal :n oppilaille syysi. 32, kevätl. 30 tunt. viikossa.

Vapaaehtoinen aine: Porsliinirnaalaus (keramiikan oppilaille) ja
keramiikka (porsliinimalauksen oppilaille).

f. TAIDETAKOMTS- JA METALLINPAKOTUS
OSASTO

1 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi
varapiirustusta, taontaa ja pakotusta, taidehistoriaa, tyylioppia, pro
jektiopiirustusta, muovailua. Yhteensä 40 tunt. viikossa.
2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornarnenttipiirustusta, käsi

varapiirustusta, taontaa ja pakotusta, taidehistoriaa, muoto-oppia,
muovailua, tyylioppia. Yhteensä 41 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Somrnittelupiirustusta, taontaa ja pakotusta, y.

arnmattioppia, muoto-oppia, muovailua, kirjanpitoa (syysi.). Yhteensä
36 tunt. viikossa.

0. PIIRUSTUKSENOPETTAJ)EN VALMISTUS
OSASTO

1 vuosikurssi: Kåsivarapiirustusta, ornamenttipiirustusta, som
mittel upiirustusta, 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: Käsivaraoiirustusta, ornamenttipiirustusta, som

mibtelupiirustusta, piirustusta elävän mallin mukaan, muovailua,
persp-oppia (suoran.), muoto-oppia, tyylioppia, taidehistoriaa,
kaunokirjoitus-ta y. metodiikkaa, plastillista anatomiaa, piirustuksen
op. metodiikkaa, piirust. harjoitusluokan opetusta, käsityö- y. som
mitt. harj. Yhteensä 43 tunt. viikossa.
, 3 vuosikurssi: Käsivarapiirustusta, ornamenttipiirustusta, som
mittelupiirustusta, piirustusta elävän mallin mukaan, tekstausta,
muoto-oppia, rakennus- ja viivotinpiirustusta, kaunokirj. harjoit.
luok. opetusta. Yhteensä 34 tunt. viikossa.
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OPPILASMÄÄRÄ

1. YLEINEN AMMATTILAISKOULU TAIDE
TEOLLISIA AMMATTEJI\ VARTEN

H. ORAAF.ILLISEN TAITEEN OSASTO
I vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, käsivarapiirustusta, orna

menttipiirustusta, graafillista sommittelua, projektiopiirustusta,
taidehistoriaa, tyylioppia, piirustusta elävän mallin mukaan, teks
tausta. Yhteensä 40 tunt, viikossa.
2 vuosikurssi: Somrnittelupiirustusta, käsivarapiirustusta orna

menttipiirustusta, graafillista sommittelua, taidehistoriaa, tyylioppia,
muoto-oppia, perspektiivioppia, piirustusta elävän mallin mukaan,
heraldiikkaa, tekstausta, plastillista anatomiaa, typografiaa (syysl.),
litografiiaa. Yhteensä syysl. 41, kevätl. 40 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Käsivarapiirustusta, ornamenttipiirustusta, graa

fillista sommittelua, piirustusta elävän mallin mukaan, tekstausta,
typografiiaa (syysl.), litografiiaa) etsausta, kirjanpitoa (syysl.).
Yhteensä syysi. 44, kevätl. 40 tunt. viikossa.

I
II
III
IV
V
VI

VII
VIII
IX

Yleinen kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Koristeveistäjäin ja muovailijain kurssi . . . . . . . . 12
Huonekalupuuseppien kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kivipiirtäjien kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kirjansitojien kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Koristemaalarien kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Painajien kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Latojien kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Taidetakojien ja metallinpakottajien kurssi . . . . . . 59

Yhteensä 337

op pil.

,,
oppii.

Yhteensä 118 oppii.

26 oppil.
7

10
2
4
4

41
24

Koko koulun oppilasmäärä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 oppii.

II. TAIDETEOLLISUUSKOULU
A Mallipiirustusosasto .
B Huonekalupiirustusosas-to .
C Koristemaalausosasto .
D Veisto- ja muovailuosasto , .
E Keramiikkiosasto .
F Taidetaonta- ja metaltmpakotusosasto .
0 PiirustusopeHajien valmistusosasto .
H Oraafillisen taiteen osasto .---------



Opetus suomenkielisiä oppilaita varten on tänä oppivuotena tapahtunut allaolevan kaavan mukaan:..
Oppiaineet I Maanantai I Tiistai

I Keskiv. I Torstai I Perjantai I Lauantai I Sunnunai

Aineoppi kor. maalar. varten ...... - 3-4 ip. - - - - -

" " ............ - 8-9 ,, - - - - -
Ammattimaalaus ................ - 5-9 ,, - - 5-9 ip. - -
Ammattilaskento ................ - 6-8 ,, 6-8 ip. - 6-8 ,, - -
Ammattioppi puusep. ............ - - 6-7 ,, - - 5-6 ip. -
Ammattioppi k. VII ja VIII ...... - - - 6-7 ip. - - -
Arnmattioppi ja -talous seppiä ja
rnetallipakottajia varten ........ - - - - 6-8 ip. - -

Ammattipiir. latojille y. lat. harj... 6-9 ip. - - 7-9 ip. - - -
Ammattipiir. puuseppiä varten .... 7-9,, - - -- 5-9 ip. 2-4 ip. -
Amrnattip. sepp. ja metallipak. vart. - - - 6-8 ip. - 5-7 ,, -
Etsausharjoitukset .............. - 10-12 ap. - - - - -
Graafillinen sommittelu .......... - - - - - 8-11 ap. -

" " . ' ........ - - 1-3 ip. - 1-3 ip. 1-4 ip. -
Graafill. tyylioppi y. piir......... 6-8 ip. - - - - - -
Harjoitusluokat (piirust.) ........ - 1-3 ip. - - ·l-3 ip. - -

" " ........ - - - - 5-7 ,, - -

" (kaunokirj.) .... - - - - - 4-5 ip. -
Heraldiikka .................... - - 3-4 ip. - - - -
Hinnoitt. y. tariffioppi kirjalt. .... - 6-9 ip. - - - - -
Huonekalupiirust. .............. 10-12 ap. 8--12 ap. - - - - -

" .... , ......... 1-3 ip. 1-3 ip. - - - - -

Kaivertaminen kultasep. ........ - 6-9 ,, - - - - -

Kaunokirjoitus .................. - - 6-8 ip. - - 5-7 ip. -
Kaunokirj. y. metodiikka ........ - -- - - 8-10 ap. - -

Keramiikka .................... 6-9 ip. 1-4 ip. 6-9 ip. 1-4 ip. 5-8 ip. - -
Kirjarnarmoreeraus .............. - 6-9 ,, 6-9 ,, - - - -

Kirjanpito ...................... 6-8 ip. - - - - - -

Kirjankultaus y. ammattipiirustus .. - - - 6-9 ip 6-9 ip. - -
Koristemaalaus .................. - - - - 8-12 ap. 9-12 ap. -

" .................. - - - - 1-3 ip. 1-4 ip. -
Kultasyrjänhar]. ................ 6-9 ip. - - - - - -
Käsityön y. sommitt.harj. (O-os.) .. 11-1 " - - - - - -

Käsivara- ja ornarnenttipiirustus .. 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. -

" " " ...... - - 3-4 ip. 3-4 ip. 3-4 ip. - -

00

"

"

'°
10-12 ap,

1-3 ip.
6-8 ,,

5-7 ip,

1-4 ip.
5-6 ,,

7-9 ip,

1-3 ip.

5-7 ip.

5-7 ip.

3-4 ip.
1-3 ,,
5-9 ,,

6-9 ip,
1-3,,
6-8 ,,

1-3 ip,

1-3 ip.

6-9 ip.

6-8 ip,

8-9 ap.
1-3 ip.
6-8 ,,
7-9 ,,

6-8 ip. I 7-9 Ip.
6-8 ,. 5-7 ,,

8-ll ap. I 8--11 ap. ·s-ll ap.
10-12 ap.
5-7 ip.

1-3 ip.
6-8 ,,

5-9 ip.

5-9 ip.
6-9 ,,
9-12 ap.
1-4 ip,

1-3 ip.
8-10 ap.
7-9 ip,

7-9 ip.
6--8 ,,
10-12ap.
8-10,,

3-4 ip.

1-3 ip.
5-9 ,,

1-4 ip.

1-3 ip.
5-9 ,,

1-3 ip.

1-3 ip.
5-9 ,,

6-8 ip.

3-4 ip.

1-3 ip.

1-2 ip.
5-7 ,,
2-4 ,,

5-6 ip.

6-9 ip. I 7-9 ip, - I 7-9 ip.
5-6 ,, - I 5-6 ip.
3-4,, -
8-10 ap. 10-12 ap.

1-3 ip, I - 1-3 ip. I 1-3 ip.
5-9 ip, 5-7 ,,

5-7 ,,

8-9 ip.

{
1-3 ip.
5-9,,

8-10 ap. I 8-10 ap.

10-12 ap.

3-4 ip.

1-3 ip.
6-8 ,,

6-8 ip,

10-12 ap.110-12 ap., 10-12 ap. I 10-12 ap.110-12 ap. I 10-12 ap.
6-8 ip. 6-8 ip. 7-9 ip. 6-8 ip, 6-8 ip. 5-7 ip.

5-8 ,, - 6-9 ,, 5-9 ,,

"

,, y. latorninen kirjalt. . ...
Tekstiiliharj. y. amm. piir. ja -oppi

Typog~. harj." (H~~sast~) '.' .
Tyylioppi (Yl. ammattilaiskoulu) ..

,, (Taideteollisuuskoulu) I ..
" " II..Veisto ja muovailu .

Vä;ioppi kirjaltajia ;~;l~~- (t~~;.)::
Äidinkieli .

Taidetaonta ja metallinpakotus .
Tekstaus .

Plasti!i\nen anaton':ia .. :'. : : : : : : : :
Porsliinimaalaus .
Projektiopiirustus .

Piirustusopet, met~diikka "r .
II ..

Taidehist~~ia

Puusepänharjoitukset ·::::::::::::
Puunveisto, kats. veistc
Rakennus- ja viivotinpiirustus ....
Sommittelupiirustus (iltak.)

(päiväk, I .
II ..

Käsivarapiirustus

Litografiaharjotukset · ·::::::::::::
Metallinpakotus, kats. taidetaonta
Muoto-oppi I .

_,, II .
Muovailu, kats. vei-sto ja muov.
Painaminen y. värioppi .
Perspektiivioppi ( epäsuora) .

,, (suoran.) .
Piirust. elävän mallin mukaan .
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KILPAILUJA
Oppivuoden kuluessa on toimeenpantu seuraavat kilpailut:
Taideteollisuuskoulun oppilaille ja iltaosaston VI :lie kurssille:

Kilpailu Sanduddin Tehdas Oy:n lahioittamilla varoilla uusien
tapettimallien aikaansarniseksi, Palkinnot jakaantuivat seuraavasti:
I p. 1,000 mk Runar Engblom; II p. 800 mk Runar Allen; III p.
600 mk Dinah Katz; IV p. 400 mk Onni Sauvola ja V p. 200 mk
0. 0. Helenius. Tämän lisäksi on tehdas lunastanut 5 piirustusta
100 mk:lla kpl.: Runar Allen'ilta, Onni Sauvolalta (2 kpl), E. Läck
strårn'iltä, L. Rissaselta ja Kerttu Suvannolta.

Taideteollisuuskoulun II :Ile ja III :lie vuosikurssille. Emaljikilpi
Suomen Metsänomistajain Keskinäiselle Metsäpaloapuyhdistykse11e
yhdistyksen lahjoittamilla palkintovaroilla. Palkinnot jakaantuivat
seuraavasti: I p. 3CJO mk Hans Björklind; II p. 200 mk Kurt Mati
lainen ja III p. 100 mk Onni Oja. Tämän lisäksi lunastettiin 50
mlk:lla kappaleelta kaksi Lauri Rissasen laatimaa ehdotusta.

Kilpailu liikemerkin aikaansaamiseksi Kemigraafiselle Oy:lle.
Palkinnot jakaantuivat seuraavasti: I p. 100 mk Hans Björklind;
II p. 75 mk sama ja III p. 50 mk Lauri Rissanen.

Kilpailu kalkkiliinan mallin aikaansaamiseksi. Kilpailussa jaettiin
4 palkintoa a 75 mk, jotka saivat: Kerttu Hive, Tuulikki Luukka,
Edit Viklund ja Runar Engblom.

Taideteollisuuskoulun I vuosikurssilla on sommittel upiirustuk
sessa koulussa suoritetujen kilpailujen lisäksi annettu seuraavat ko
tona suoritettavat kilpailutyöt: 1) Sohvatyyny: I palk. sai Elli Vi
hantola, II palk. Theodor Hansen ja III palk. Inger Appelroth. -
2) Jatsirumpu: I palk. Yeera Vallinheimo, II palk. Gunnel Gustafs
son ja III palk. Barii Aminoff ja Sven Back. - 3) Rekiryijy: I
palk. Maj-Us Westergren, II palk. /nkeri Pitkänen ja I II palk.
Nina Diakonow. - 4) Karvalankamatto: I palk, Jolanda Rater
mann, II palk. Veera Vallinheimo ja III palk. Hilkka Lavi ja Arm
gus Rosenqvist. Palkintoina on jaettu taide- ja taideteollisuuskir
jallisutta.
Päiväkoulun grafihlisella osastolla.
I vuosik. Kuvituskilpailu, aiheena Topeliuksen satu ,,Punainen

tupa". Palkinnot: I p. 100 mk Ilona Hohenthal; II p. 75 mlk Elli
Vihantola; III p. 50 mk Kylli Koski ja IV p. 25 mk sama. - II ja
III vuosik. kuvituskilpailu, aiheena Runebergin ,,Hirvenhiihtäijäit".
Palkinnot: I p. 150 mk Börje Barkman; II p. 125 mk Ulla Mether
ja III p. 100 mlk Anton Bengtsson.
Plakaatti Henkivakuutus 0. Y. Pohjalle, yhtiön lahjoittamilla

palkintovaroilla. Palkinnot: I p. 500 mk. Ilona Hohenilial; II p.
300 mk Lauri Reunanen ja III p. 200 mk Brita Jung. Tämän Ii-

21

såksi lunasti yhtiö 150 mklla kpl. B. Barkmanin, H. Biorkiindin
ja Aira Suonivaaran laatimat ehdotukset.
Torstaipäivien croquisharjoituksiin osanottavien oppilaiden

kesken on keväällä toimeenpantu kilpailu sisältäen ,,Tanssi"-sommit
telun, aikaisemmin elävän mallin mukaan tehtyjen tutkielmien pe
rusteella. I palk. 100 mk sai Aira Suonivaara, II palk. 75 mk
Börje Barkman ja III palk. 50 mk Onni Oja.

Yllämainittujen kilpailujen kautta aikaansaatujen töiden ohella
on koulussa suoritettu joukko tilaustöitä, joista mainittakoon lasi
maalausluonnos Hairhon kirkkoa varten, koristernaalausluonnos
Nurmijårven kirkon sakaristoon, Runar Allenin tekemät, riippukilpi
Kotiteollisuus Oy. Pirtille Tauno Mannerin valmistama, sarja
tekstiilimalleja Werner Söderström Oy:n suunnittelemaan julkai
suun y. m.

OPINTOKÄYNTEJÄ TEHTAISSA, TYÖPAJOISSA,
MUSEOISSA JA NÄYTTELYISSÄ

Kou! un eri osastot ja kurssit ovat ryhmittäin oppivuoden aikana
laitosten edustajain ja opettajien johdolla käyneet m. m. Sanduddin
tapettitehtaalla, Arabian porsliinitehtaalla, Otavan graafillisilla
laitoksilla, I kirkkotaidenäyttelyssä, josa koululla oli näytteillä oppi
laiden sommittelema ja valmistama alttari paramentteineen, saksa
laisen kiriataiteen näyttelyssä, Taideteollisuusyhdistyksen ja Koriste
taiteilijain Liiton Ornamon näyttelyssä sekä teatteritaidenäyttelyssä,
taidemuseoissa, Taideteollisuusyhdistyksen museossa ja Kansallis
museossa. Kahdessa viimemainitussa on suoritettu joukko kopio- ja
mittaustöitä.

PÄÄSTÖTODISTUKSEN SAANEET OPPILAAT

I. Yleinen ammaiiilaiskoulu taideteollisia ammatteja varten.

Yleinen kurssi: Meri Böök, Albert Ellenberg, Vieno· Lampila,
Margit Manto, Anna-Liisa Raatikainen, Tauno Räsänen, Hilding
Wallgren ja Mieliikki Viljola.
Koristeveisiäjien ja muovailijain kurssi: Lauri Laukkanen ja Karl

Luoma.
Huonekalupuuseppien kurssi: Anian Karbin, Edvard Karlsson,

Otto Kuokkanen, Vilho Puhia ja Ensio Yarelius.
"Kivipiirtäiien. kurssi: Ahti Hammar.
Koristemalarien kurssi: Gustaf Helenius ja Onni Valkama.
Painajien kurssi: Lauri Nyholm ja Lauri Ranta.
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Latojien kurssi: Arvo Heiskanen, Bertil Lamberg, Toivo Salo,
Väinö Savolainen, Toivo Tiainen ja Einar Vartiainen.

Taidetakojien ja metallinpakottaiien kurssi: Ahti Karlsson, Aatos
Konst, Armas Mykkänen, Uuno Okkonen, Kosti Pesonen, Arnold
Simpanen, Arvo Taxell, Erkki Werho ja Jouko Vuori virta.

II. Taideteollisuuskoulu.

Mallipiirustusosasto: Greta Pohjanheimo ja Marianne Strengell.
Huonekalupiirustusosasio: Runar Engblom ja Arpo Mustonen.
Korisiemaalausosasto: Runar Allen.
Veisto- ja muovailuosasto: Hanna Jaatinen, Erik Lackstråm. ja

Etty Nordin.
Taideiaonta- ja metallinpakotusosasto: Tauno Man/ler.
Piirustusopetiajien valmistusosasto: Annikki Brander, Seidi

Gyllstrom, Kerttu Hive, Paula Mela, Helmi Rissanen, Iris Strand
ber,e: ja Ethel Swahn.

Graajillisen taiteen osasto: Börje Barkman, I-Ians Björklind,
Maija-Liisa Grönros ja Ulla Met!zer.

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

stipendi- ja palkintorahaston korkovaroista ovat seuraavat oppilaat
ammatissaan osoittamasta ahkeruudesta ja edistyksestään koulun
oppiaineissa saaneet kumpikin 400 mk: Gustaf Helenius ja Väinö
Railo.
Helsingin Käsityö- ja Tehdasyhdisiyksen stipendivaroista saivat

seuraavat oppilaat 200 mien palkinnot ahkeruudesta ja edistyk
sestä: Eero Nurmela ja Uuno Okkonen.
Heimbergerin stipendivarat jaettiin kahteen 300 mk:n palkintoon,

jotka saivat Otto Kuokkanen ja Tauno Räsänen.
Rouva Edit Nauklerin antamat palkintovarat jaettiin siten, että

oppilaat Aili Monto ja Kerttu Suvanto saivat kumpikin 125 mk.
J ohtaja S. .Vuorion stipendirahaston korkovaroista annettiin

1,600 mk koristemaalausosaston suorittaneelle oppilaalle Runar
Allenille apurahana tutkintornatkaa varten kotimaassa sillä ehdolla
että tehdyistä tutkielmista kaksi kappaletta luovutetaan koulun ko
koelmiin.

Taideteollisuusyhdistyksen käyttövaroista annettiin seuraavat pal
kinnot ahikeruudesta ja edistyksestä: 300 mk Erik Läckström ja
Greta Pohjanheimo; 250 mk Hans Bjårklind, Runar Engblom,
Paula Mela ja Kerttu Öhman; 200 mk Börje Barkman, Annikki
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Brander, Seidi Oyllsfröm, Arvo Heiskanen, Maunu Häkkinen,
Hanna Jaatinen, Tauno Kaasinen, Sulo Koskinen, Tauno Manner,
Urpo Mustonen, Lauri Nyholm, Martti Pitkänen ja Olli Sarre; 150
mk Anton Bengtsson, Albert Ellenberg, Janne Eskola, Lars Gran
bohm, Maija-Liisa Grönros, Ahti Hammar, Uuno Hamnell, Anian
Karbin, Ahti Karlsson, Edvard Karlsson, Toivo Kataja, Bertil Lam
berg, Vieno Lampila, Lauri Laukkanen, Karl Luoma, Alvar Mellin,
Ulla Met/zer Aili Mollto, Etty Nordin, Yrjö Pekkaminen, Vilho
Puhjo, Lauri' Ranta, Toivo Salo, Väinö Savolainen, Nellie Sjöberg,
Marianne Strengell, Martti Söderström, Toivo Tiainen, Onni Val
kama ja Einar Vartiainen; 100 mk Robert Arpo, Aarne Heikkinen,
Tyko Hemmilä, Kaarlo Humalisto, Oiva Hurme, Lauri Hämäläinen,
Vilho Hänninen, Väinö Jäppinen, Veikko Koski, Jalo Koskinen,
Väinö Kurikka Eino Kämäräinen, Olavi Lastikka, Otto Louhelai
nen, Onni Luoto, Kurt Matilainen, Mary Mattsson, Usko Mäkinen,
Onni Oja, Anna-Liisa Raatikainen, Lauri Reunanen, Jalmari Romo,
Wäinö Ruuskanen, Arvi Sneck, Kerttu· Suvanto, Yrjö Terenius,
Vera Yallinheimo, Johan Varelius, Vivi Vestergren, Mielikki Viljola
ja Mary Örnhjelm.

Helsingissä toukokuulla 1929.

Werner von Essen






