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T avallaan alkoi viime oppivuosi uuden jakson koulun toimin
nassa. Sibtenkuin iltaosastosta oli jatkuvasti poistettu ei -taide

teollisia vatrnistuskursseja ja 'kun tämä karsinta oli loppuunsuori-
tettu oppivuonna 1926-27, oJ.i nyt päärntynyt oppivuosi ensimmäiaen,
jolloin koulun työskentely on tapahtunut y:ksinomaan taideteollisuu
den palveluksessa. Huolimatta siitä, että tämän uudistuksen joh
dosta melkoinen oppilasmäärä, joka: etenkin kuului, entiseen metatli
työläisten paljon käyttämään kurssnn, on joutunut pois koulusta, ei
koulun koko oppilasluku kuitenkaan tämän takia ollut våhentynyt
viime vuodesta, sillä lukumäärä oh jatkuvasti kasvanut erinäisillä
ammattikursseilla. Poikkeuksen tässä suhteessa tekee täysinoppinei
den kiransitojien kurssi, jonne oppilaiden tulo syyslukukaudella oli
sangen pieni. Kun oppilasmäärä kevätlukukaudellakin aleni, pää
tethun yksissä neuvoin .arnmaetimiesten ja tarkastajien kanssa, että
kurssi seltaisenaan la,k:ktauitettaiisidn täksi oppivuodeksi ja ammatti
opetusta jatkettaisiin lukukauden loppuun saakka vain siinä, tapauk
sessa, että asianomaisiin amrnattiaineisiin ilmoittautuisi uudistetussa
vastaanotossa riittävästi oppilaita, niinkuin tapahtuikin. Vaikka ik011-
lussa käynnit tämän uudistetun oppilaiden otonkin jälkeen ovat jät
täneet paljon toivomisen varaa ja vaikka siis tällä alalla näyttää val
litsevan valitettava harrastuksen puute, niin on sentään ajanmukaisen
kirjansitojakehityksen välttämättömän tarpeen kannalta toivottavaa,
että kurssi jälleen ensi oppivuonna voidaan parina toimeen, mahdolli
sesti käyttämällä hiukan rajoitettua opetussuunnitelmaa. Opetussuun
nitelrnien supistamisen puolesta puhuvat niinikään oppivuonna saadut
.kokemukset täysinoppineiden kirjanpainajien ja latojien kursseilla,
jotka kurssit kuitenkin vuosi vuodelta saavuttavat arnrnattipiirien yhä
suurempaa tunnustusta.
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Tuntuvana etuna koululle saaetaa pitää, että verstastarve taide
taonnan ja metallipakotuksen opetuksessa, missä oppilasmäärä on
huomattavasti kasvanut, on itä')"t!etty vuokraamalla Oy. Taidolta
opintovuoden abusta kyllin avara työhuonetila. Niistä haitoista huoli
matta, jotka johtuvat siitä, että opetushuoneet, joskin ov,a1t lähekkäin,
eivåt ole koulun ornan katon alla, on huoneistotilan tämäntapaisesta
ratkaisusta saatu hyöty aivan ilrneinenen, varsinkin kun Taidossa
oleva verstas tarjoaa käytettäviksi kaikki menestykselliseen opetuk
seen tarvietavat varustukset.

Tekstiiliopetusta on opintovuoden alusta laajennettu lisäämällä
useita oppitunteja ja edelleenkin .hankkimalla uusia kangaspuita ja
muita työvälineitä.
Graafsllisen titeen osastoon on liitetty etsausharjoituksia taiteilija

A. W. finchin toimiessa opettajana. Tämä on käynyt mahdolliseksi
sen vuoksi, ettå/ pankinjohtajan leski Elsa Sidorow ja hänen tyttä
rensä, koulun entinen oppilas, piirustuksenoppettajatar Maria Si
dorow ovat koululle lahjojttaneet etsauskäsipainon y.m. tarve-esi
neitä. Lahjoitus, josta koulu täten lausuu lampimåt kiitokset, on
erittäin arvokkaana apuna graafillisessa opetuksessa.
Surullisena seikkana koulun toiminnassa on mainittava opettaja

kunnan keskuudessa sattuneet lukuisat kuolemantapaukset. Niinpä
kuol i kesä1llä taiteilbja ja koristemaalari Alex. Rapp, joka monet vuo
det oli toiminut koulussa ammatti- ja koristernaalauksen opettajana.
Syiksyl,lä kuou kaksi opettajaa: ylikonepainaja Bror Blomqvist ja
krornolitograti Wil,helm Giesser, edellinen väriopin y.m. opettaja
graefillisilla . iltakursseilla, jälkimmäinen krornolitograiian opettaja
kivipiirtäjien kurssilla, kumpikin koulun palveluksessa mainsttujen
kurssien alkamisesta asti. Sitäpaitsi kuoli kevätlukukaudella tapa
turmaisesti fil. maist. Ada Äijälä-Räsänen, joka eri ajanjaksoina on
luennoinut kansalaistietoa ja kirjapainolainsäädäntöä graaiillisilla
kursseilla. Valittaen on koulun todettava näiden kaikkien luotetta
vien kelpo opettajavoimien menetys. Lopuksi on vielä mainittava,
että insinöörirnekarakko Oscar Lönnrot, joka metailityöläiskurssin
loputtua viime keväänä päätti monivuotisen ja ansiokkaan toimin
tansa konepiirustuksen y.m. opettajana, joululoman aikana niinikään
joutui tuonen uhriksi entisten opettajatoveriensa suruksi, jotka hä-
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nessä olivat oppineet tuntemaan erittäin sympaattisen ja rakastet
tavan henkilön.
Häiritsevästi koulutyöhön on lisäksi vaikuttanut opettajakunnassa

tuontuostakin sattuneet pitempi- ta4 lyhempiaikaiset sairaustapausset.
On ymmärrettävää, että kesken oppivuotta tapahtuneiden opettajavoi
mien vaihtumisesta aiheutuvaa hankaluutta ei ole kokonaan voitu
vä'littää, vaikkakin koulun johto Oil1 koettanut saada mahdollisimman
päteviä kykyjä avoimiksi joutuneihin toimiin. Ammatti- ja koriste
maaila'lllksen opettajiksi valittiin koristemaalarit Gösta Ekfund ja Gö
ran Hongell, väriopin y.m. tunnit oitti hoitoonsa kirjaltaja A. Alen,
joka jo aikaisemmin oli kouluun kiinnitetty, kun taas kromolitografian
opettajaksi otettiin kromolieogxafi E. Lindholm, Ammatti- ja koriste
maalauksen uusien opettajien valitsemisen yhteydessa on -neuvottele
rnelda maalaustyönansajaliiton edustajien kanssa - erinäisiä uudis
tuksia jo oppivuoden aikana s,i,inä: toimeenpantu iltakurssin opetus
ohjelmaan nähden, joten koulussa kärynti1 2 ja 3 luokalla, joilla
opetus osaksi käsittää päivätunteja, on saatettu tuntuvasti helpom
maiksi. Mahdollista on, että opetussuunnitelmaan jo ensi vuotta var
ten tehdään edelleenkin muutoksia ottamalla siihen eräitä ammatil
lisia oppiaineita kuten aineoppi ja hinnoirtelu.
Piirustuksenopettajain valmistusosastollakin on odotettavissa

joukko pienehköjä opetusohjelman täydennyksiä.
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OPETTAJAT

REHTORI
Arkkitehti Werner von Essen.

TAITEELLINEN JOHTAJA
Arkkitehti Rafael Blomstedt.

TARKASTUS
I

Taideteollisuusyhdistyksen valitsemana taokastajana on toiminut
professori Armas Lindgren.

Projektiopiirustusta, käsivara
piirustusta ja tyylioppia.
Käsivarapiirustusta.
Kaunokirj. y. metod. ja harj.luok.
Kasivarapiirust. ja perspektiivi
oppia.
Muovailua.
Keramiikkaa ja etsausta.
Huonekal upi irustusta.
Muovailua, kiven- ja puunveistoa.
Kromolitografiaa (syysi.).
Ammattilaskentoa ruotsiksi.
Koristemaalausta.
Ammattilaskentoa suomeksi.
Kir.jankultausta.
Käsivarapiirustusta.
Kirjanpitoa ruotsiksi.
A mmattilaskentoa suomeksi.
Piirust. elävän mallin mukaan.
Kromolirografiaa (kev.l.).
Kivipainamista.
Koristemaalausta ja ammattipiir.
kirjankultaaj ille.
Plastillista anatomiaa.
Hinnoittel. kirjansitojille (syysi.)
Rakennus- ja viivotin piirustusta
(syysi.).
Kaivertamista.
Ttkstausta ja latomista kirjalta
jille.
K ultasepäntyötä, ammattipjirust.
sekä ammattioppia ja -taloutta
taidetakoj ille ja met. pakottajil le.
Harjoitus! uokat.
Tekstausta.
Ammattioppia Il latojille.
Taidehistoriaa.
Tckst. ja merkant, litogr.
Hinnoittelua y. tariffioppia kir
jaltajille.
Rakenn.- ja viivot.piir. (v. t. pi
temmän ajan).
Käsivara- ja ornamenttipiirus
tusta.

E. Elenius, koristetait., piirt.

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

E. Filen, kuvanveistäjä ...
A. W. finch, keramiikkitaiteiJija
M. Frelander, arkkitehti
j. Friedl, kuvanveistäjä ....
W. Oiesser, kromolitogr. . .
M. Holmberg, fil. maisteri
0. Hongell, koristemaalari
K. A. Harma, kansakoulunop.
C. Jansson, työnjohtaja .
E. Kaalamo, arkkitehti ..
E. Kockberg, kirjanpitäjä .
0. Lappalainen, kansak. opettaja
Å. Lauren, taiteilija .
E. Lindholm, kromolitogr. .
M. Luther, kivipainaja .
H. Malin, koristemaal. ja piirt.

V. Malmberg, kuvanveistäjä
E. Merikoski, kirjansit.
T. Montell, arkkitehti ..

L. Nordlund, kaivertaja .
A. Nuora, faktori .

r. Nykänen, taidetak. ja metalli-
pakottaja .

B. Närhi, piirust. opettaja .
0. Paaer, reklaamitait.
V. Pulkkinen, insinööri
E. Richter, fil. maisteri
j. Rignell, kivipiirtäjä
E. Rissanen, faktori .

-?· Savonius, arkkitehti .

M. Schjerfbeck, arkkitehti .

Kirjanpitoa suomeksi.

Tekstausta.
Värioppia (teor.) ynnä painam.
Tekstiiliharjoituksia y. ammatti
piirustusta.
Värioppia (graafill.) y. paina
mista (syysl.).
Muoto-oppia ja somrnittel upiirus
tusta.
Porsliinimaalausta.
Sornrnittelupiirustusta,
Ammatti- ja koristemaalausta.

JOHTOKUNTA
Taideteollisuuskeskuskouhm johtokunrana toimii Taideteollisuus

yhdistyksen asettama kouiulauiakunia. Lautakunnan j~seninä, ?vat
paits, rehtoria ja taiteellista johtojaa, olleet yl1_a:rkk1teh_ti M. Sch1~rf
beck, puheenjohtajana, sekä fil. tohtori j. Atlto, koristernaalari S.
Vuorio ja kirjaltaja K. r. Hellgren.

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

kartogr. • • • •
A. Alen, kirjaltaja • •
E. Anttila, kudontatait .

B. Blomqvist, ylikonepainaja

R. Blomstedt, arkkitehti .

E. Borenius, neiti .
A. Brummer, koristetait. .
0. Eklund, koristemaal. .
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H. Siikanen, veistonopettaja
K. Siikanen, veistonopettaja

0. A. Stenberg, kirjansitoja

M. Strömsten, kansakoulunopett.
A. Tynell, kansakoulunopettaja
P. Tynell, taidetakoja .

L. Törnudd, opettajatar .
T. Vikstedt, koristetait., piirt. ..
V. Vuorio, kirjaltaja .

Käytänn. harjoit. puusepille.
Ammattipiir. ja käytänn. harjoi
tuksia puusepille:
Kirjamarmoreerausta ja kulta
syrjää.
Äidinkieltä (ruotsia)
Äidinkieltä (suomea).
Arnmattipiir. sekä taidetaontaa ja
-pakotusta.
Piirust.opet. metod. ja harj.luok.
Oraafill. sornmittelupiirustusta.
Arnrnattioppia I sekä amm.piir.
ja latomista kirjaltajille.
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OPPI VUOSI
Syyslukukausi alkoi syyskuun 15 p:nä ja päättyi joulukuun 21

p:nä. Kevärlukukausi alkoi tammikuun 13 p:nä ja päättyi toukokuun
17 p:nä.

SI SÄÄNPÄÄSYVAATI M UKSET
Yleinen ammattiiaiskoulu: Kansakoulu- tai alempi käsityöläis

koulukurssi tai vastaavat tiedot.
Taideteollisuuskoulu: Kansakoulukurssi ta-i vastaavat tiedot sekä

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

van koulun lähirmå viimeistä luokkaa vastaavasta tietornåäråstå.
Koeaika kuin yllä.

KOULUMAKSUT
Yleisessä ammaitilaiskoulussa, Smk 50 :- ammattilaisilta, muilta

oppilailta Smk 100 :- kumpaisenakin lukukautena.
Taideteollisuuskoulussa: 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 suorit
taneet Smk 150: -, jos ovat olleet ammattilaisia, muut oppilaat
Srnk 400: -.

.A. lennuksia on myönnetty erikoistapauksissa harkinnan mukaan.

LAHJOITUKSIA
Käsityö- ja Tehdasyhdistys on antanut koululle oppjlasstipendien

jakamista varten 600 mk sekä Heimbergerin stipendirahasto 550 mk.
K. H. Renlundin kåsityöläisille ja tehtaantyörniehille varatun sti

pendi- ja palkintorahaston korkovaroista on rahatoimekarnari tätä
vuotta varten antanut koululle 1,175 mk jaettavaksi apurahoina an
siokkaille oppilail.le.
Kuten aikaisemmin on mainittu, lahjoitti pankinjohtajan rouva

Sidorow ja hänen tyttärensä etsauspainokoneen siihen kuuluvine tar
peineen.
Arkkit. M. Frelander on Iahjoittanut 1,000 mk jaettaviksi palkin

toina huonekalupi irustusoeastolla.
Otto Baerin väritehtaasta Dresdenissa on, kuten kerran aikaisem

minkin, saatu painovärikokoelma graafillista opetusta varten.
Kaikista näistä lahjoista lausuu koulu täten lämpimät kiitoksensa.

KIRJASTO
Kirjastonhoitaja arkkitehti Rafael Blomstedt. Amanuenssi neiti

j. Böhm. Lukukausien aikana QIVla-t kirjasto ja lukusali olleet avoinna
niin hyvin yleisöä kuin koulun kaikkia oppilaita varten kiJ.o 12-2 ja
7-9 -iip. ttistaisio ja perjantaisin, klo 7-9 ip. keskiviikkoisin ja
lauantaisin sekä klo 5-7 ip. maanantaisin ja torstaisin.

REHTORIN KANSLIA
on ollut avoinna maanant., torst. ja perjant. klo 8-½9, tiist. kilo
6-½8 ja keskiv. klo 7-½8. iip.



OPETUSOHJELMA
I.

YLEINEN AMMATTILAISKOULU ·
TAI D ETEOLLIS IA AMMATTEJA

VARTEN
(Pääasiassa iltaopetusta)

I. YLEINEN KURSSI
Tarkoitettu oppilaille, joilla ei 01'~ ammattia, tai joilla on taide

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

oppiaineita. Yhteensä 10 tunt. viikossa.
Vaintoehtoisia ovat: KäsivarapiinJSttus (ylim. tunteja), kaunokir

joitus, tekstaus ja rakennuspiirustus sekä harkinnan mukaan muo-
vailu ja somrnittelupiirustus. ·

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

Vaihtoehtoisia ovat: samat kuin 1 luokalla sekä perspektiivioppi,
tyylioppi ja muovarlu. Siitä paitsi harkinnan mukaan puun- ja kiven
veisto sekä keramiikka- ja porsljinirnaalaus sornrnittelupiirustuksen
opetusta nauttiville oppilaille.

3 luokka: Käsivarapirrustusta, äidinkieltä, kirjanpitoa (syysi.),
vaihtoehtoisia oppiaineita. Yhteensä syysi. 12, kevåtl. 10 tunt. vii
kossa.

Vaihtoehtoisia: samet aineet kuin 1 ja 2 luokalla,

II. KORISTEVEISTÄJIEN JA MUOVAILIJAIN
KURSSI

J luokka: Kåsivarapiirustusta, muovailua ja veistoa, projektio-
piirustusta, ammattäaskentoa. Yhteensä 12 tunt. viikossa. .

2 luokka: Käs1iva:rapi,irnstusta, rakennuspiirustusta, muovailua ja
veistoa sekä äidinkieltä. Yhteensä 12 tunt. viikossa.

I
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3 luokka: Muovajlua ja veistoa, tyylioppia, kirjanpitoa kevätl. Yh
teensä syysi. 10, kevätl. 12 runt. viikossa.

Vapaaehtoinen aine: Sorrunietelupiirustus.

Ill. HUONEKALUPUUSEPPIEN KURSSI
1 luokka: Kåsivarapiirustusta, ammattilaskentoa, äidinkieltä, am

mattipiirustusta, työharjoituksia. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: kåsivarapiirustus (y1imäär. tunteja)
2 luokka: Työharjoituksia, amrnattipiirustusta, muovailua, puun

veistoa, projektiopiirustusta, tyylioppia. Yhteensä 14 tunt. viikossa,
Vapaaehtoinen aine: sornrnittelupiirustus.
3 luokka: Työharjoiruksia, ammattipiirustusta, rakennuspiirus

tusta (sisustusta), rnuovailua, puunveistoa, kirjanpitoa kevät!. Yh
teensä syysi. 10, keväel. 12 tunt. V'iikoS&I..
Vapaaehtoinen aine: sornrnittelupiirustus.

IV. KIVIPIIRTÄJIEN KURSSI
1 luokka: Käsivaoapiirustusea, ammattilaskentoa, tekstausta, lito

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

Yhteensä 12 tullit. viikossa, 1

Vapaaehtoinen aine: sommettelupiirustus.
3 luokka: Kåsivarapiirustusta, tyylioppia, perspektiivioppia, lito

gra,fiia:hialf1joiituiktsia. Yhteensä 14 tunt. viikosea.
Vapaaehoinen aine: sornmittelupiirustus.

V. KIRJAN SITO JAIN KU RSS I (Täysinoppineille)
1 luokka: Käsivarapnrustusta, käytännöllisiä harjoituksia (ikäsin

kultausta y. arnrnaetipierustusta ja tekstausta sekä marrnoreerausta).
Yhteensä 11 tunt. viikossa.

Vapaaehtomen aare : sornmietel upiirustus,
2 luokka: Käytännöllisiä harjoituksia (kuten I luokalla ynnä kulta

syrjää), hinnoittelua ja tyylioppia Yhteensä 11 tuntia viikossa.
Vapaaehtoinen aine: sommittelupiirustusta.

VI. KORISTEMAALARl'EN KURSSI
1 luokka: Käsivarapiirustusta, ammattilaskentoa, ammattimaa

lausta, tekstausta. Yhteensä 12 tunt.. vitkossa,



12

2 luokka: Kåsivarapiirustusta, perspektiivioppia, amrnattimaa
lausta, koristernaalausta, tekstausta, ä~dinkielitä. Yhteensä 20 tunt.
viikossa.
3 luokka: Käsivarapiirustusta, ammabtimaalausta, koristemaa

lausta, piirustusta elävän mallin mukaan, rnuovailua, tyylioppia, kir
ja:Il!pitooi syysi. Yhteensä syysi. 2~, kevätl. 26 tunt. viikossa.
l uokH Ja, 2 ja 3 osaksi päiväopetusta.
Vapaaehtoinen aine: sommrttelupiirustus.

VII. KIRJANPAINAJIEN KURSSI (täysinoppineille)

1 luokka: Teoreettista värioppia, painamista y. graafillista väri
oppia, ammaetioppie I. Yihteensä 8 tunt, viikossa.

Vapaaehtoisia aineita: käsivarapiirustus ja sornrnittelupiirustus.
2 luokka: Painamista, hinnoittelua, ammattioppia II. Yhteensä

1 O tunt. viikossa.
Vapaaehtoisia aineita samat kuin 1 luokalla,

VIII. LATOJIEN KURSSI (täysinoppineille)

1 luokka: Käsivarapiirustusta, tekstausta ja Iatornista, teoreettista
värioppia. Yhteensä 8 tunt. viikossa. ·

vapaaehtoisia aineita: arnmartioppi I ja sornmittelupiirustus.
2 luokka: Arnmartipiirustusta y. latornista, hinnoittelua y. tariffi

oppia, tyylioppia, Yhteensä 10 tun. vi·ikossa.
Vapaaehoisia aineita: samat kuin 1 luokalla.

IX. TA I DETAKO JI EN JA METAL LI PAKOT TAJ I EN
KURSSI

1 'luokka: Käsivarapiirustusta, ammattipiirustusta, taontaa ja pa
kotusta, ammastipiirustusta (sepille), muovailua (rnetallipakottajille).
Yhtensä 12 tunt. viikossa.
2 luokka: Käsivarapiirustusta, taontaa ja pakotusta, ammatti

piirustusta, äidinki,eltä, muovailua. Yhteensä 14 tunt. viikossa,
Kultasepät ja kaivertajar saavat opetusta kultasepäntyössä ja kai

vertamisessa sekä vaihtavat amrnartipiirustuksen käsivarapiirustux
seen ja telkstaukseen.

3 luokka: Taontaa ja pakotusta, rnuovailua, tyylioppia, ammatti
piirustusta, ammaetioppia ja -taloutta. Yhteensä 14 tunt. viikossa.

, Sommittelupiirustuksen opetusta .anoetaan ammattipiirustuksen ja
käytånn. harjoituksien yhteydessä.

·.
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11.

TAIDETEOLLISUUSKOULUN OPETUSOHJELMA*)
(Sekä päivä- että iltaopetusta)

A. MALLI Pli R USTUSOSASTO
J vuosikurssi: Sommietelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi

varapiirustusta, projektiopiirustusta, muovailua, taidehistoriaa, tyyli
oppia, vaihtoehtoisia oppiaineita. Yhteensä 39 tunt. viikossa, Teks
,ti,~1-io,ppi1Iaiille 40 tunt. viikoesa,

Vaihtoehtoisia aineita: Tekstiiliharjoituksia, porsliinimaalaus, ku
vanveisto ja muovailu.

2 vuosikurssi: Sornmittelupirrustusta, ornamenttipiirustusta, käsi
varapiirustusta, muovailua (ei ,tekstiHioppiilaHle), taidehistoriaa, tyyli
oppia, muoto-oppia, perspektiivioppia (ei tekstiilioppiladle), piirus
tusta elävän mallin mukaan, tekstausta, vaihtoehtoisia aineita. Yh
teensä 44 °tU!llt. viikossa

Vaihtoehtoisia ovat samat aineet kuin 1 vuosikurssilla sekä har
kinnan mukaan keraim,ii~ka.

3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, muovailua, (ei. tekstiilioppi
laille), muoto-oppia, piirustusta elävän malim mukaan, tekstausta,
kirjanpitoa (syysl.), vaihtoehtoisia aineita. Yhteensä syysl. 37, kevätl.
35 tunt. viikossa.
Vaihtoehtoisia ovat samat aineet kuin 2 vuosikurssilla.

B. HUONEKALUPIIRUSTUSOSASTO
J vuosikurssi: Somrnittelupiirustusta, huonekalupiirustusta, käsi

varapiirustusta; arnmattipiirustusta, työharjoituksia, muovailua, puun
veistoa, projektiopiirustusta, perspektiivioppia, taidehistoriaa, tyyli
oppia, rakennuspiirustusta. Yhteensä 42 tunt. viikossa.

2 vuosikurssi: Sommittelupiiruetusta huonekalupiirustusta, käsi
varapiirustusta, tekstausta, amrnattipiirustusta, työharjoituksia, muo
vailua, puunveistoa, taidehistoriaa, tyylioppia, rakennuspiirustusta,
muoto-oppia. Yhteensä 47 tunt viikossa,

3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, huonekalupiirustusta, am
martipiirustusta, työharjoituksia, puunveistoa, muoto-oppia, raken
nuspiirustusta, kirjanpitoa syysi. Yhteensä syysi. 41, kevätl. 39 tunt.
viikossa,

*) Eräiden harjoitusaineiden suuri tuntiluku joktuu siitä, että oppilaita
on velvoitettu työskentelemään sellaisinakin aikoina, jolloin opettajilla ei
ole opetusvelvollisuutta.
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C. KOR I STEMAALAU SOSASTO
1 vu:1sikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi

varapiirustusta arnmattirnaalausta, muovailua, projektiopiirustusta,
<taidehistoriaa, tyylioppia. Yhteensä 3-9 tunt. viikossa.

2 vuosikurssi: Sommtttelupiirustusta, käsivara- ja ornarnentti
piirustusta, koristemaalausta, muovailua, tekstausta, perspektiivioppia,
tasdehistoriaa, tyylioppia, muoto-oppia, piirustusta elävän malliin mu
kaari. Yhteensä 45 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Sornmi ttelupiirustusta, käsivara- ja ornamentti

piirustusta, koristernaalausta, tekstausta, muoto-oppia, piirustusta
elävän mailiin mukaan, kirjanpitoa syysi. Yhteensä syysl. 41, kevätl,
39 tunt. viskossa.

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

D. VEISTO-~JA MUOVAILUOSAST0
1 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornarnenttipiirustusta, käsi

varapiirustusta, ku~anveisitoa ja muovaibua, taidehistoriaa tyylioppia
projektiopiirustusta. Yhteensä 39 tunt. viikossa. ' '

2 vuosikurssi: Sornrnittelupiirustusta, omamenttipiirustusta, kuvan
veistos ja muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia, perspektiivioppia,
muoto-oppia, piirustusta elävän rnal'lin mukaan. Yhteensä 41 tunt.
viikossa.
3 vuosikurssi: Sornmittelupiirustusta, kuvanveistoa ja muovailua,

muoto-oppia, piirustusta elävän mallin mukaan, kirjanpitoa syysl.
Y:htteensä syysi. 40, kevät!. 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 I i i n 1i m a a 1 a u s pääaineena

1 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornarnenttipiirustusta, käsi
varapjirustusta, keramiikkaa (keramiikan oppilaille), porsliinimaa
lausta (porsliinimaal :n oppil.), muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia,
projektiopiirustusta. Yhteensä 40 font. viikossa.
2 vuosikurssi: Somrnittelupiirustusta, omamenttipiirustusta käsi

varapiirustusta, keramiikkaa (keramiikan oppilaille), pors-lii~imaa
lausta (porsliinimaal :n oppi!.), muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia,
perspektiivioppia, muoto-oppia . Yhteensä keramiikan opilaille 41

· porsluninm :n o,ppi·k11i1'1e 39 tunt. vi-i kossa. '
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3 vuosikurssi: Sommittelupiirus tusta, keramiikkaa, (keramiikan
oppilaille), porsliinimaalausta (porsliinimaal :n oppilaille), muovai-
1 ua, 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.

Vapaaehtoineen aine: porsljiriimaalaus (keramiikan oppilaille) ja
keramiikka (rporshi,rnirnaalauksen oppiiaille).

F. TAIDETAKOMIS- JA METALLIPAKOTUS
OSASTO

J vuosikurssi: Sorremittelupiirustusta, nrnamenbtipiirustusta, käsi
varapiirustusta, taorrtaa ja pakotusta, taidehisoriaa, tyylioppia, pro
jektiopiiruetusta, muovailua. Yhteensä 40 tunt. viikossa.

2 vuosikurssi: Sommitte lupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi
varapiirustusta, taontaa ja, pakotusta, amrnattioppia, taidehistociaa,
muoto-oppia, muovailua, tyylioppia. Yhteensä 43 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, taontaa ja pakotusta, muoto

oppia, muovailua, kirjanpitoa syysi. Yhteensä syysi. 36, kevätl. 34
tunt. viikossa,

0. PIIRUSTUKSENOPETTAJIEN .VAMISTUS
OSASTO

1 vuosikurssi: Kåsivacapiirustusta, omsmenttipiirustusta, som
mictelupiirustusta, perspektiivioppia (epäsuora), projektiopiirustusta,
muoto-oppia, tyylioppia, taidehistoriaa, muovailua, piirustusta elä
vän mallin mukaan, purustusopet. metodiikkaa (kevätl.). Yhteensä
syyslukuk. 36, kevåtlukuk. 38 tunt. viikossa.

2 vuosikurssi: Käsivaraprirustusta, orrrarnenbtipdirustusta, som
mietelupiirustusta, piirustusta elävän mallin mukaan, muovailua,
perssp-oppia (suoran.), muoto-oppia, tyylioppia, taidehistoriaa,
kaunokirjoitusta y. metodiikkaa, plastillista anatomiaa, piirustuksen
op. metodiikka, harjoitus I uokan (piirust.) opetusta, kaunokirj. harj.
luok. opetusta. Yhteensä 42 tunt. viikossa.

Vapaaehtoisia aineita (molemmilla vuosikursseilla erinäisillä eh
doilla): porsliinimaalaus, keramiikka, metallipakotus, kivenveisto,

',pu1,1nv,eisfo, rakermuspiirustus, kirjanpito sekä (ylimäär. tunteja)
ornamenttipiirustus, tekstaus, kaunokirjoitus ja muovailu,

3 vuoiiskurssi järjestetään ensi oppivuonna.
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OPPILASMÄÄRÄ

1. YLE IN EN AMMATTI LAISKOULU TAI DE
TEOLLI SIA AMMATTEJA VARTEN

H. ORAAFI LLI SEN TAITE EN OSASTO
I vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, käsivarapiirustusta, oma

menttipiirustusta, giraaifiJ.lisfa sommittelua, projektiopiirustusta, taide
historiaa, tyylioppia, piirustusta elävän mallin mukaan, tekstausta
ja heraldiikkaa. Yhteensä, 40 tunt, viikossa.
2 vuosikurssi: Sommi,ttelwpitirnsitusita, kåsivarapiirustusta oma

merutipiirustusta, graalillista sommittelua, taidehistoriaa, tyylioppia,
mucto-oppia, perspeletiivioppia, piirustusta elävän mallin mukaan,
tekstausta, plastillista anatomiaa, typograf. ja litogr. harjoituksia.
Yhteensä 40 hmt. viikossa.
3 vuosikurssi: A- ja G-osastoilta ovat jotkut oppilaat siirtyneet

3 vuosjkurssille, jolloin opinnot on järjestetty· henkilökohtaisesti har
kinnan mukaan. Lopul+inen opintokaava järjestetään ensi oppi
vuonna.

I
II
III
IV
V

VI
WI

VIII
IX

Yleinen kurssi .
Koristeveistäjäin ja muovailijain kurssi .
H uonekalupuuseppien kurssi .
K-ivipiirtäljien kurssi .
kirjansitojien kurssi .
Korietemaalarien kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Painajien kurssi • • • • • • • • • • • · ·
Latojien kurssi .
Taidetakojien ja rnetallipakottajien kurssi .

Yhteensä

123 oppii.
28 "
40 ,,
19 ,,
14 ,,
60 ,,
7 "

11 ,,
59 ,,
361 oppil.

Yhteensä 101 oppil,

....................... 462 oppil,

"

,.,

18 oppil.
7
9
3
5
6

32
21

Koko koulnm oppilasmäärä

11. TA I DET E O L LI SUU SKO U LU
A Maliipiirustusosasto .
B Huonekalupiirustusosasto .
C Koristernaalausosasto .
D Veisto- ja muovailuosasto .
E Keramiikkiosasto .
F Taidetaonta- ja metalhpakotusosasto .
G PHrustuso,peHa:jien valmistusosasto .
H Grnaf-iHisen ta11teen osasto .
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Opetus suomenkielisiä oppilaita varten on tänä oppivuotena tapahtunut allaolevan kaavan makaan:

Oppiaineet I Maanantai I Tiistai I Keskiv. I Torstai I Perjantai I Lauantai I Sunnuntai

Ammattimaalaus .. - 5-9 ip. - - 5-9 ip. - -
Ammattilaskento ..... - 6-8 ip. 6-8 ip. - 6-8 ip. - -
Ammattioppi k. VII ja VIII ...... - 7-9 ip. - - 7-9 ip. - -
Ammattioppi ja -talous seppiä ja
metallipakottajia varten ........... - - - 7-9 ip. - - -

Ammattipiir. latojille y. lat.harj.. 6-9 ip. -- - 7-9 ip. - - -
Ammattipiir. puuseppiä varten 7-9 ip. - - 5-7 ip. - - -
Ammattip. sepp. ja metallipak. varten - - _7-9 ip. -· - 5-7 ip. -
Etsausharjoitukset .. -- 10--12 ap. - - - - -
Oraafillinen sommittelu ........... - - - - - 8-10 ap. -

" "
- - 1-4 ip, - 1-3 ip, 1--4 ip. -

Harjoitusluokat (piirustust.) 10-12 ap. 10-12 ap. - - 5-7 ip. - -

" (kaunokirj.) - 3-4 ip. - - - - -
Hinnoittelu kirjansitojille (syysi.) .. - - 6-8 ip. -- - - -
Hinn. y. tariffioppi kirjalt. varten - 6-9 ip. - - - - -
Huonekalupiirustus ....... .... 8-10 ap, 8-10 ap. - - 8-10 ap. - -

" ········ .......... 1-3 ip. 1--3 ip. - -- - - --
Kaivertaminen (kultasepille) ....... - - - - 6-9 ip. - --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. - -
Kirjamarmoreeraus . ........... - 6-9 ip. - -- - - -
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. -

Kultasyrjä kirjansitojille ..... 6-8 ip. - - - - - -
Käsivara- ja ornamenttipiirustus .. 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. -

" " " (kevätluk.) - -- 3-4 ip. 3-4 ip. 3-4 ip. - -
Käsivarapiirustus .................... l!0-12 ap. 10-12 ap. 10-12 ap. 10-12 ap, 10-12 ap. 10-12 ap, -

" (kevätlukuk.) - 1-3 ip. 1-3 ip. - - - -

I " 6-8 ip. 6-8 ip. 7-9 ip. 6-8 ip. 6-8 ip. 6-8 ip. -

Litografiaharjotukset ............... - 6-8 ip, - 5-9 ip. 6-9 ip. - -

00

< ...

'°

10-12 ap.

1-3 ip.
6-8 1p.

5-7 ip.

7-9 ip.
7-9 ip.

1-4 ip.
5-6 ip.

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

6-9 ip.
1-3 ip.
6-8 ip.

6-8 ip.

5-6 ip.

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

5-9 ip. 2-6 ip.

6-8 ip. 7-9 ip.
6-8 ip. 5-7 ip.
8-11 ap. 8-11 ap.

6-9 ip.

6-8 ip.

8-9 ap.
1-3 ip.
6-8 ip.
7:._9 ip.

1-3 ip.
6-8 ip.

1-3 ip.
7-9 ip.

5-6 ip.

7-9 ip. I 7-9 ip.

3-4 ip.

5-9 ip.

5- 9 ip.
6-8 ip.
9-12 ap.
1-3 ip.

7-9 ip.
6-8 ip.

10-12 ap.18-l l ap.
S-10 ap. 10-12 ap.

5-7 ip.

10-12 ap.
1-3 ip. I 1-3 ip.
5-7 ip.
5-7 ip.

1-4 ip

3--4 ip.

1-3 ip.
5-9 ip.

1-3 ip.
5-9 ip.

1- 3 ip.
1-3 ip.
5-9 Ip.

6 8 ip,

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

1-3 ip.

6-9 ip. i 7-9 ip.
5- 6 ip.
1-2 ip.
8-10 ap.

5-9 ip.

I 1-3 ip.
\ 5-9 1p.

8-10 ap. I 8-10 ap.

"

"

"

""

"

"

yä;ioppl' kirjaltajia varten (teor.) .
Aidinkieli .

Veist~ ja muovailu

;; y. latominen kirjalt.
Tekstiiliharjoitukset y. ammat!. piir.

,, ,, ,, 1-4 ip.
Typogr. harj. (H-osasto) .. .. . . ... 10- 12 ap.
Tyylioppi (Yl. ammattilaiskoulu) .

,, (Taideteollisuuskoulu) I. 3-4 ip.
u..

1--3 ip.
6-8 ip.

6-8 ip.

Tekstaus

Taidehist~~ia
Taidetaonta ja rnetallipakotus

Pii;~stusop~t. met;diikka ''1
II

Plastili'inen anatomi;
Porsliinimaalaus
Projektiopiirustus
Puusepänharjoitukset ..
Puunveisto, kats. veisto
Rakennus- ja viivotinpiirustus
Sommittelupiirustus (iltak.)

,, (päiväk.) I
II

Metallipakotus, kats. taidetaonta
Muoto-oppi I .

" II . . . . .
Muovailu, kats. veisto ja rnuov.
Painaminen y. värioppi
Perspektiivioppi (epäsuora) .

,, (suoran.) .
Piirust. elävän mallin mukaan
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KILPAILUJA
Taideteollisu uskoui un I vuosikurssilla on sommittel upiirustuksessa

koulussa suoritettujen kilpailujen lisäksi annettu seuraavat kotona
suoritettavat kilpailutyöt: 1) Ryijy: I palkinnon sai Ingeborg Ten
gen, II palk. Helvi Hammar ja III palk. Mary Örnhjelm. - 2)
Naarniaispuku: I palk. sai Birger Carlstedt, 11 palk. Anne-Marie Hede
ja III pafk, Marcella Catani. - 3) Karvalankamatto : I palk. sai
Ingeborg Tengen, 11 palk. Kerttu Suvanto ja III palk. Birger Carl
stedt. Palkintoina annettiin taide- ja taideteollisuuskirjallisuutta.
Taideteollisuuskoulun II :n ja III :n vuosikurssien oppilasten kesken

toimeenpantiin syyslukukaudella Helsingin Sokeainyhdistyksen pyyn
nöstä kilpailu merkkiluonnosten aikaansaamiseksi yhdistykselie. Täl
löin annettiin I palk. 100 mk Gunnar Johanssonille; II palk. 75 mk
Anni Krokjorsille ja III pailik. 50 mk Runar Allinille. - Keväällä
järjestettiin samoilla kursseilla kilpailu karvalankarnaton mallin ai
kansaamiseksi. I palk. 200 mk sai Hans Börklind; II palk. 150 mk
Anni Krokjors ja HI palk 100 mk Alli Turunen.
Graafillisen taiteen osastona järjestettiin syksyllä sommibtelukil

pailu, jonka aiheena oli mainosplakaatti ,,Taisteluun tulta vastaan!"
I palk, 150 mk sai Doris Lindh, I I palk. 100 mk /na Behrsen ja
III palk. 75 mk Birger Carlstedt. - Keväällä järjestettiin niinikäån
sommittelukilpailu. Aiheena oli Suomen I kirkkotaidenäyttelyn mai
ncsplakaetti. I palik. sai Gunilla Jung, II palk, B. Carlstedt ja III
palk, Eva Wichmann. Palkinnot samat kuin edellisessä kilpailussa.
Taideteollisuuskoulun käsivarapiiruseusopetuksen yhteydessä jär

[estettiin kuvittamiskilpailu. Aiheena oli tyttöjä pihamaalla pesu
vaatteiden kuivausaskartelussa. I palk, 120 mk sai Anton Bengtsson,
II palk. 80 mk Paula Mela ja III palk. 50 mk Elin Liljamaa.

PÄÄSTÖTODISTUKSEN SAANEET OPPILAAT
I. Yleinen ammattilaiskoulu taideteollisia ammatteja varten.
Yleinen kurssi: Anna-Lisa Forsten, Helmi Halttunen, Antti Huu

hilo, Sigrid Karen, Raine Koskinen, Alice Lemström, Gerhard Lind
ström, Geli Mattsson, Margit Mattsson, Viljo Nikander, Aarne Sie
vinen, Aili Siren, Saima Stenholm, Edit Wiklund ja Olavi Vuori.
Koristeveistäjien ja muavailijain kurssi: Uuno Hamnell.
Huonekalupuuseppien kurssi: Joonas Ahonen, Gösta Karlsson,

Eero Puska, Tauno Sairanen ja Aapeli Ylönen.
Kirjansitojien kurssi: Friedrich Eiche ja Karl Lindqvist.
Koristemaalarien kurssi: Bertel Forsberg, Ossi Hagelin, Paavo

Luoto ja Erik Pyykkö.
Painajien kurssi: Tauno Ikonen, Yrjö Kotisalmi ja Yrjö Nurmi.
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Latojien kurssi: Lauri Mäki, Eino Tauru ja Lauri Witikka.
Taidetakojien ja metallipakottajien kurssi: Paavo Haapanen,

Georg Merikoski, Kaarle Nevanranta, Hugo Puolakka, Salmi Sumu,
ja Veikko Venhola.

I/. Taideteollisuuskoulu.

Mallipiirustusosasto: Sirkka Linnala, Maire Ruokosalmi, Miili
Simpura (myös piir.-opett. osastolta) ja Alli Turunen.
Huonekalupiirustusosasto: Signe Ahlroth, Gunnar Johansson ja

Anni Krokiers.
Koristemaalausosasto: Lauri Leppälä ja Paavo Rapp.
Veisto- ja muovailuosasto: Taimi Nyberg.
Taidetaonta- ja metallipakoiusosasto: Väinö Hamara.
Piirustuksenopettajiea valmistusosasto: Miili Simpura.
Aikaisemmin I ukuvuoden kuluessa saivat päästötodistuksen: Karin

Alfthan, Eva Eklöf, Brita Grotenfelt, Aino Hakulinen, Dagny Hol
men, Thyra Minders, Elsa Tenhunen, Tuulikki Wellroos ja Tytti
Vuorelainen.
Oraajilliseri taiteen osasto: Ina Behrsen, Gunilla Jung, Doris

Lindh ja Eva Wichmann.

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 395 mk :n avustukset: Ossi Hagelin, Kauko
Huhta ja Väinö Railo.
Käsityö- ja Tehdasyhdistyksen stipendivaroista saivat seuraavat

oppilaat palkintoja ahkeruudesta ja edistyksestä: Friedrich Eiche
300 mk, Tauno Sairanen 200 mk ja Niilo Mikkola 100 mk.
Heimbergerin stipendivarat jaettiin seuraavalla tavalla: Uuno

Hamnell ja Paavo Luoto saivat kukin 200 mk ja Veikko Venhola
150 mk.
Arkkit. M. Frelanderin 1,000 mk:n palkintoraha jaettiin siten,

että oppilas Gunnar Johansson sai 600 mk ja oppilas Anni Krokiers
400 mk.
Taideteollisuuskoulun oppilaiden toimeenpanemaa opintoretkeilyä

varten Tukholmaan lukukauden päätyttyä on Taideteollisuusyhdistys
kåyttövaroistaan antanut 5,500 mk matka-avustukseksi.
, Edelleen annettiin yhdistyksen käyttövaroista seuraavat palkinnot
ahkeruudesta ja edistyksestä: 300 mk Ina Behrsen, Väinö Hamara,
Yrjö Kotisalmi, Eero Puska, Miili Simpura, Alli Turunen; 250 mk
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Arvi Nihtilä, Oma Paavolainen; 2.00 mk Gunilla Jung, Doris Lindh,
Geli Mattsson, Margirt Mattsson, Lauri Mäki, Onni Oja, Hugo Puo
lakka, Maire Ruokosalmi, Eino Tauru, Wäinö Tervo, Kalle Ylänen;
150 mk Börje Barkman, Seidi Oyllsfröm, Paul Hagman, Gustaf Hele
nius, Antti Huuhilo, Tauno Ikonen, Alice Lemstråm, Lauri Leppätä,
Karl Lindqvist, Gerhard Lindström, Sirkka Linnala, Tauno Manner,
Paula Mela, Usko Mäkinen, Taimi Nyberg, Usko Palomäki, Greta
Pohjanheimo, Erik Pyykkö, Paavo Rapp, Tauno Räsänen, Aarne
Sievinen, Aili Siren, Olavi Vuori, Gudrun Zilliacus; 100 mk Joonas
Ahonen, Aino Antikainen, Anton Bengtsson, Runar Engblom, Janne
Eskola, Eric Gardberg, Paavo Haapanen, Helmi Halttunen, Viljo
Kaasinen, Vilho Kallio, Sigrid Karen, Gösta Karlsson, Gunnar Kos
kinen, Raine Koskinen, Toivo Lahti, Lauri Laukkanen, Karl Luoma,
Erik Läckström, Georg Merikoski, Urpo Mustonen, Kaarle Nevan
ranta, Viljo Nikander, Yrjö Nurmi, Paavo Pietilä, Martti Pitkänen,
Akseli Pyykkönen, Kauko Rissanen, Kaino Salmela, Olli Sarre, Nel
lie Sjöberg, Saima Stenholm, Kerttu Suvanto, Ingeborg Tengen,
Einar Vartiainen, Eva Wichmann, Edit Viklund ja Aapeli Ylänen.

Helsingissä toukokuulla 1928.

Werner von Essen

/
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