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Ao RET 1925 utgjorde ett betydelsefullt år i sko-lans liv. Ett halvt
sekel hade nämligen då förflutit sedan det år, då konstflitförenin

gen övertog den forna ,,slöjdsk()llans" vård och förvaltning. Bemärkel
seåret högtidlighölls medelst en utställning av elevarbeten i Ateneum,
till vars öppnande den 1 september hade inbjudits representanter för
regeringen, handels- och industristyrelsen, skolstyrelsen, stadens för
valtning ooh Iullmåktige m.fl. konstflitförening ooh dess skolla närstå
ende personer. Utställningen, icke minst det rum, som inretts såsom
ha!H med möbler, kakelspis, mattor, gardiner, keramik, smiden m.m.,
alla komponerade och utförda av skolans elever, väckrte odelat intresse
såväl hos de inbjudna som därefter hos den allmänhet, vilken rätt tal
rikt.besökte densamma. Även tidningspressen ägnade utställningen en
gillla:nde uppmärksamhet. Nämnas bör, att utställningen, vars an
ordnande skeiM under arkit. Blomstedts ledning, redan tidigare hade
iordningställts ooh av skolans rektor förevisats för en skara intres
serade deltagare i det nordiska skolmötet i början av augusti. Då
konstflitiöreningens jubileumsutställning något senare i september
öppnades i Stenmans konstpalats, överfördes en mindre del av cen
tralskolans cll,evarbeten till denna utställning, där de stodo sig an
måokningsvärt väl bland de många gedigna och vackra konstin
dustriföremål, som från olika håll Iunnos exponerade. I samband
med jubileet utgavs av konstflitföreningen en av skolans rektor ut
arbetad historik över föreningens och främst dess skolas verksamhet
ända intill våra dagar.

På grund av att tiden för öppenhållandet av centralskolans jubi
leumsutstäläning utsträcktes ända till den 19 september kunde höst
terminens arbete vidtaga först den 23 i samma månad, vilken tids
förlust kompenserats genom att vårterminen fortsatts såväl detta
som föregående läroår något längre än brukligt.
Det gångna året utgör även såtillvida ett märkesår, att en del av

undervisningen - den icke konstindustriella - enligt överenskom
melse övertagits av staden. Till följd därav emottogs på höstterrni-

' nen icke längre nya elever till byggnadsarbetarkursen, vilken i stäl
let förvandlades till en kurs för ornarnentskulptörer och modellörer,
ejheller hll kursen för metallarbetare. Lärlingskurserna för bokbin
dare, tryckare, sättare samt bleek-, plåt- och kopparslagare indrogos
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på enahanda sätt. Stadens avsikt är att för dessa yrken anordna
erforderlig undervisning i sin allmänna yrkeskola. För tryokar- och
sättarlärlingar finnes som känt redan den kommunala endagssko
lan, till vilken centralskolans grafiska kurser komma att utgöra en
fortsättning. Den här fönlagda kursen för bokbindare är likaledes
avsedd att utgöra en Iortsättningskurs till den i stadens allmänna
yrkesskola anordnade fackkursen, Bleck-, plåt- och kopparslagar
kursen sammanslås med kursen för konstsmeder ooh metalldrivare:
Genom dessa åtgärder har centralskolans program ytterligare kon
soliderats såsom en uteslutande konstindustriell utbildninghärd. An- ·
märkningsvärt är, att trots indragningen av första ldassen i nämnda
kurser elevnumerärens ·minskning vid höstinskrivningen icke var
iögonenfallande. Icke mindre än 442 elever inskrevos nämligen
i aftonskolan eller, såsom den numera heter, allmänna yrkesskolan
för konstindustriella yrken, mo,t 497 föregående läroår. Synnerligen
rikligt var elevtilloppet till kursen för dekorationsmålare, där pa
rallelklasser måste anordnas i yrkes- och ornamentrnålning.

Såsom en vinning för skolan bör framhållas det värdefulla till
skott, som kommit den grafiska undenvisningen tiili del genom att
en tryekmaskin erhållits till låns från Statsrådets tryckeri genom
förmedling av en av lärarna, faikitoir Rissanen. En annan lärare,
faktor Nuora har förärat' skolan en handtryckpress. Dessutom ha
kaster, regaler och annan materiel erhållits dels som gåva, dels på
moderata villkor från särskilda firmor. En uppsättning tryokfärger
har sålunda skänkts av firman Otto Baer i Dresden. Ur för ända
målet disponibla medel har konstflitiöreningen dessutom anslagit
rätt betydande belopp för inköp av sättrnateriel, inredning m.m.
Skolan äger sålunda nu till sitt förfogande ett tryckeri, om ock i liten
skala, i vilket länge åtrådda praktiska yrkesövningar redan detta år
kunnat anordnas. Under det kommande läroåret skall denna under
visning säkerligen · än vidare utveektas
Då skolan numera, förutom ovannämnda tryckeri, även förfogar

över en litografisk verkstad, har skolans ledning tänkt sig, att i den
konstindustriella dagavdelningen fr. o. m. nästa läroår skulle in
rättas en .grafisk Iaokavdelning, i vilken komme att meddelas under
visning för blivande bokillustratörer och -utstyrseltecknare, reklam
konstnärer m.m., områden inom vilka alltjämt ökad efterfrågan på
utbildade talanger gör sig gällande. Även en .särskild fackavdel
ning för konsttextil vari praktisk undervisning redan nu införts om' .ock i begränsad grad, hör till perspektivet för den närmaste Irarnti-
den, men blir avdelningens inrättande beroende på om därför nödiga
medel! kunna utverkas för nästa kalenderår.
Föratt ernå ett närmare samband mellan skolans båda huvudav

delningar, den allmänna yrkesskolan och den konstindustriella dag-

'

'
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skolan och på samma gång tillföra den förra ett ytterligare plus i
konstnärlig uppfattning och möjligheter till självständiga konstnär
liga inlägg i hantverksarbetet, är skolans ledning, i enlighet med
riktlinjerna för undervisningens utvecklande, betänkt på att i afton
avdelningen införa övningstimmar i kompositionsritning.

Återstår att nämna, det studietiden i avdelningen för utbildning
av teokningslärare numera av statsrådet fastställts till treårig och
att inträdesfordringarna höjts till att omfatta så lång skolkurs, som
motsvarar den nästsista klassen i till universitet ledande skola eller
på flickskola grundad fullständig två-årig fortbildningskurs. De
sålunda höjda inträdesfordringarna gälla från nästa hösttermin.
Undervisning i de nya ämnen, som den utvidgade läroplanen inne
bär - välskrivningens metodik och perspektivlära en!. den direkta
metoden - har redan.i år meddelats på 2 årskursen under vårter
minen. Enligt den förändrade undervisningsplanen kommer kandi
daternas auskultering att ske på 3 årskursen.

Beträffande nästa läroår kan vidare nämnas, att elevavgifterna,
som fortfarande äro lägre än i jämförbara läroinrättningar såväl
i hem- som utlandet, komma med hänsyn till stegrade kostnader för
skolans underhåll att höjas för ordinarie elever till 50 mk för yrkes
män och 300 mk för övriga elever. I avseense å sistnämnda avgift
kunna dock lättnader beviljas i enskilda fall, om så befinnes rättvist.
Avgifterna för s.k. Iortsättningselever bli även de i någon mån
höjda.

DIREKTION
Som Centralskolans för Konstflit direktion fungerar en av Konst

flitföreningen tillsatt skolnämnd, vars medlemmar under läroåret,
förutom rektor och konstnärliga ledaren, varit överarkitekten M.
Schjerfbeck, ordförande, samt fil. doktor ]. Allio, dekorationsmåla
ren 5. Vuorio och typografen K. F. Hellgren.

INSPEKTION
Som av Konstflitiöreningen utsedd inspektor för skolan har fun

gerat professor Armas Lindgren.

REKTOR
Arkitekt Werner von Essen.

KONSTNÄRLIG LEDARE
Arkitekt Rafael Blomstedt.
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LÄRARE

DONATIONER OCH GÅVOR
A. B. Koru har för år 1926 gtvit Fmk 500: - att i enlighet med

årligen gällande bestämmelse utdelas som unders.t?d åt elever i ko~st
smides- eller metalldrivningsbranschen, och lårarinnan frk. L. Torn
udd har givit 100 mk att vibd slutförda studier tilldelas elev i avd. för
utbildning al\T teckningslärare. .. . .

Av Hantverks- och Fabriksföreningen har skolan for utgivning
av elecstipendier erhållit 450 mk samt av Heimbergers stipendiefond
550 mk. . ..
Av räntemedlen ur K. H. Renlunds stipendie- och premiefond for

hantverks- ooh fabriksarbetare har skolan av drätselkammaren för
år 1926 erhållii fmk 1,250: - för utgivning 8N understöd åt för-
tjänta elever. . . . .
f d. läraren i centralskolan kerarnisten W. Soini, f. n. verksam

i Amerika har tillsänt skolan 5 dollars att fördelas på trenne belö-'ningar för framsteg i keramik.
Eleverna i de grafiska kurserna (för utlärda) ha sa~anbragt en

summa om 450 mk, vHken de överlåtit åit: skolans lednmg.att an
vända till dess bästa enligt gottfinnande.

Av Statsrådets tryckeri har skolan som lån erhållit en trydcmaskinför den grafiska undervisningen, och a~ lä_raren A. !"'uora som gåva
en handtryckpress. för samma undervisning har firman Otto Baer
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Maskinritn. o. algebra på finska.
samt yrkeslära för metallarb.
Konsthistoria.
Textning, välskr. o. merk. lito
grafi.
Kalkylation för typografer.
frihands- o. ornamentteckning.
Prakt. övn. för sniok. (vårterrn.).
Faokritn. o. prakt. övn. för snic
kare.
Modersmålet (svenska).
Fackritn, för sättare..
Modersmålet (finska).
Faokritn. o. prakt. övn, för bleck-,
plåt- o. · kopparslagare samt
konstsmide· o. met. drivn,
Teokningsundervisn. metodik.

Teckning efter levande modell.

Hj. Renhalm, ingenjör .

E. Richter, fil. magister .
]. Rignell, litograf .

E. Rissanen, faktor _. .
M. Schjerfbeck, arkitekt
H. Siikanen, slöjdlärare .
K. Siikanen, slöjdlärare .

M. Strömsten, iolkskollärare ..
A. Syvänne, faktor. . .
A. Tvnell, folkskollärare .
P. Tynell, konstsmed .

L Törnudd, lärarinna .
T. Vikstedt, konstind. tecknare
artist .

Bokföring på finska.
Textning, heraldik o. välskr.
Färglära (teor.).
Textilövningar.
Färglära (graf.) j. tryckning.
Formlära o. kompos. ritning.
Porslinsmålning. ~
Kompositionsritning.
F rihandst., proj, ritn. o. stillära.
Frihandsteokning.
Algebra på finska.
Välskrivning jämte metodik.
Frihandsteckning o. perspektiv
lära.
Modellering.
Keramik.
Byggnadssku1ptur.
Möbelritning.
Modellering, sten- o. sträskulpt.
Kromolitografi.
Algebra o.yrkesräkn. på svenska.
fysik o. yrkesråkn. på finska.
Maskinritning o. pro}. lära på
finska.
Bokbinderi.
Tarifflära för typografer.
Bokföring på svenska.
Yrkesräkning på finska.
Litografisk tryckning.
Maskinritn., fysik o. proj .lära på
svenska.
Dekorationsrnåln. o. faokritning
för bokförgyll.
Plastisk anatomi.
Byggnads- o. Iinjalritning ....
Textning för typo-gr. samt sättn.
Gulgsmide, faokritn. samt yrkes
lära o. -ekonomi för konstsmeder
o. met. drivare.
övningsk/Iasser.
Dekor. målning samt yrkes- o.
ornam. måln .

M. Ahola, bokiörare .
T. Ahrenberg, ritl. o. kartogr. ..
A. Alen, typograf .
E. Anttila, textilartist .
B. Blomqvist, överrnaskinmästare
R. Blomstedt, arkitekt .
E. Borenius, fröken .
A. Brummer, konstind. tecknare
E. Elenius, konstind. tecknare ..
0. Elenius, konstind. tecknare ..
S. Englund, ingenjör .
D. von Essen, fru .
W. von Essen, arkitekt , .

E. Filen, skulptör .
A. W. Finch, keramist .
0. Finne, skulptör .
M. Frelander, arkitekt .
]. Friedl, skul ptör .
W. Oiesser, kromolitograf .
M. Holmberg, fil. magister .
K. A. Harma, folksilrollärrare ..
K. R. Huolinen, ingenjör .

C. Jansson, verkmästare .
A. Karvosenoja, typograf .

. E. Kockberg, bokförare
0. Lappalainen, folkskollärare ..
M. Luther, lifogr. tryckare .
0. Lönnrot, ingenjör .

H. Malin, dekor. mål. o. konst-
ind. tekn .

V. Malmberg, skulptör .
T. Montell, arkitekt · .
A. Nuora, faktor .
F. Nykänen, konstsmed. o. me-
talldrivare .

B. Närhi, tekn. Iärare .
A. Rapp, artist o. dekor, målare
. J•· , . ,. • '>":+.-:<~~~&fff I:;-, •. _._ ~- ---•---!.~
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i Dresden skänfot en uppsättning tryokfärger samt särskilda firmor,
som levererat sättmateriel m.m., beviljat avsevärd rabatt.
För alla dessa gåvor och det tillmötesgående, som i övrigt kommit

skolan till del, frambäres härmed ett varmt taok,

BIBLIOTEKET
Bibliotekarie arkitekt Rafael Blomstedt. Amanuens fröken ]. Böhm.

Biblioteket och läsesalen, tillgängliga såväl för allmänheten som
skolans samtliga elever, ha öppenhållits kl. 12-2 ooh 7-9 e.m. tis
dagar och fredagar, kl. 7-9 e.m. onsdagar och lördagar samt kl.
5-7 e.m. måndagar och torsdagar.

REKTORSKANSLIET. '

Kansliet har öppenhållits månd., torsd. o,. fred. kl. 8-1/29, tisd.
kl. 6__,1/28 ooh onsd, kl. 7-1/281 e.m.

LÄROÅRET
Höstterminen började den 23 september och slutade den 19 decem

ber. Vårterminen började den 11 januari och s\lurt:ade den 19 maj,
alltså något senare än vanligt, emedan höstterminens arbete på
grund av jubileumsutställningen även vidtog senare.

INTRÄDESFORDRINGAR ·
Allm. yrkesskolan: Genomgången folkskol- eller lägre hantverks

skolkurs eller motsvarande kunskaper.
Konstindustriella skolan: Genomgången Iolkskolkurs eller mot

svarande kunskaper samt en månads provtid i teckning.
Av inträdessökande till avd. för teckningslärauibildning : Betyg

över absolverad rnelianskolkurs eller motsvarande kunskaper. Prov-
tid som ovan. '

S!KOLAVGIFTER
I Alhn. yrkesskolan: Fmk 25: - för yrkesarbetare, för övriga

elever Fmk 50: ~ för vardera terminen.
I Konstindustriella skolan: Frnk 25: _:_ för yrkesarbetare, för öv

riga e!1ever Fmk 200: - för vardera terminen.
Elever, som redan genomgått skolan, men begagnat sig av under

visningen i specialämnen i någondera avdelningen, ha erlagt Fmk
75: - om de varit yrkesmän, övriga elever Fmk 275: -.

Ang. förhöljningar nästa läroår se sid: 5.

(I

UNDERVISNINGSPLAN
I.

ALLMÄNNA YRKESSKOLAN
FÖR KONSTINDUSTRIELLA YRKEN

(Huvudsakl, aftonundervisning)

I. ALLMÄN KURS
Avs~dd för elever utan yrke eller med yrke; för vilket särskild kurs

ej finnes anordnad.
I klassen: Frihandsteckning, yrkesräkning, valbara ämnen. Till-

. sammans 10 tim. i veckan. ·
Valbara ämnen: Frihandsteokn. (extra timmar), välskrivning,

textning, byggnadsritning, modellering och· träskulptur.
2 klassen: Frihandsteckning, projektionsritning, valbara ämnen.

Tillsammans 12 tim. i veckan.
Valbara ämnen: Irihandsteckning (extra timmar), perspektivlära,

projektionslära, stenskulptur, stillära och fysik. Dessutom efter pröv
ning keramik och porslinsmålning samt 1 klassens valbara ämnen.
3 klassen: Frihandsteckning, modersmålet, bokföring, valbara

ämnen. Tillsammans 12 tim..i veokan.
Valbara ämnen desamma som på 1 och 2 klassen.

Il. KURS FÖR ORNAMENTSKULPTÖRER OCH
MODELLÖRER

(Nyinrättad i st. f. Kurs för byggn. arb.)

I klassen: Frihandsteckning, modellering och skulptur, projek
tionsritning, yrkesräkning. Tillsammans· 12 tim. i veckan.
2 klassen införes nästa läroår.

F. D. II. KURS FÖR BYGGNADSARBETARE
Indrages successivt och övertages av stadens allm. yrkesskola.

A. Murare och timmermän

1 klassen slopad fr. höstterrninen.
,2 . klassen: Frihandsteckning, byggnadsritning, projektionslära,

bokföring. Tillsammans 12 tim. i veckan.
Frivilliga ämnen: perspektivlära, stillära och algebra.

I

I

I
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B. Rappare, sienarbetare och cementarbetare.

1 klassen slopad fr. höstterminen.
2 klassen: frihandsteckning, byggnadsritning, modellering, mo

dersmålet, bokföring. Tillsammans 12 tim. i veckan.
Frivjlliga ämnen: stenskulptur och textning.

Ill. KURS FÖR MÖBELSNICKARE
(förut kurs på snickare)

J klassen: frihandsteckning, yrkesråkning, modersmålet, fack
ritning, praktiska övningar. Tillsammans 12 tim. i veckan.
Frivilligt ämne: frihandsteokning 2 extra timmar.
2 klassen: Praktiska övningar, fackritning, modellering, trä

skulptur, projektionslära, stillära. Tillsammans 14 tim. i veokan.
frivilligt ämne: frihandsteckning.
3 klassen: Praktiska övningar, fackritning, byggnadsritning (in

redning), modellering, träskulptur, bokföring. Tillsammans 12 tim.
i veckan.

IV. ·KURS FÖR METALLARBETARE
Indragas successivt och övertages av stadens allm. yrkesskola.

1 klassen slopad fr. höstterminen.
2 klassen: fysik, algebra, rnaskinritning. Tillsammans 12 tim.

i veckan.
3 klassen: Maskinritning, yrkeslära, modersmållet, bokföring, pro

jektionslära. Tillsammans 12 tim. i veckan.

V. KURS FÖR BOKBINDARE (icke utlärda)
1Indrages successivt och övertages av stadens allm. yrkesskola.

1 klassen slopad fr. höstterminen.
2 klassen: Frihandsteckning, textning, modersmålet, bokbinderi.

Tillsammans 12 tim. i veckan.
3 klassen: Bokbinderi, textning, bokföring, stillära. Tillsammans

12 tim. i veckan.
Utlärda arbetare ha beviljats rätt att endast begagna sig av

undervisningen i förgyllning. Kursen kommer att fortfarande upp
rätthållas för uttlärda bokbindare.

VI. KURS FÖR DEKORATIONSMÅLARE
(Förut kurs för yrkes- och dekor. målare.)

J klassen: frihandsteckning, yrkesräkning, yrkesmålning, text
ning. Tillsammans 12 tim. i veckan.

l

-

2 klassen: Frihandsteckning, perspektivlära, yrkesmålning, deko
rationsmålning, teckning efter levande modelt, textning, modermålet.
Tillsammans 22 tim. i veckan.
3 klassen: frihandsteckning, yrkesmållning, dekorationsmålning,

teckning efter levande modell, modellering, stillära, bokföring. Till
sammans 30 tim. i veckan.

A kl. 2 o. 3 delvis förmiddagsundervisning.

VII. KURS FÖR TRYCKARE (Icke utlärda)
Indrages successivt och övertages av kommunala endagsskolan.

1 klassen slopad fr. höstterminen.
2 klassen: Maskinritning, bokföring, färglära, fysik, kalkylation.

Tillsammans 13 tim. i veckan.

VII a. KURS FÖR TRYCKARE (Utlärda)

1 klassen: Maskinritning, färglära, tarifflära, valbart ämne. Till
sammans 8 tim. i veckan.

Valbara ämnen: yrkesräkning, textning, modersmålet och frihands
teckning.
2 klassen: Maskinritning, färglära, kalkylation. Tillsammans

l O tim. i veckan.
frivilliga ämnen: textning, fysik och stillära. På vårterminen ha

!ryokningsövningar införts i samband med färgläran.

VIII. KURS FÖR SÄTTARE (Icke utlärda)
Indrages successivt och övertages av kommunala endagsskolan.

1 klassen slopad fr. höstterminen.
2 klassen: frihandsteckning, textning, stiläära, tarifflära, bok

föring. Tillsammans 12 tim. i veckan.

VIII a. KURS FÖR SÄTTARE (Utlärda)

1 klassen: Textning, tarifflära, frihandsteokning. Tillsammans
8 tim. i veckan,
frivilliga ämnen: textning o. frih. teckn. (extra tim.), moders

målet, yrkesräkning ooh färglära.
2 klassen: fackritning, kalkylation, stillära. Tiäsamrnans 8 tim.

i veckan. ·
Frivilliga ämnen: textning, frihandsteckning och färglära. På

vårterminen ha övningar i sättning införts.
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IX. KURS FÖR KONSTSMEDER OCH METALLDRIVARE

J klassen: Frihandsteckning, yrkesräkning, smide och drivning,
fackritning (för smeder), modellering (för metalldrivare). Tillsam
mans 12 tim. i veckan.
2 klassen: Frihandsteckning, smide och drivning, fackritning, mo-

dersmålet, modellering. Tillsammans 14 tim. i veckan.
Guldsmeder och gravörer utbyta fackritning mot frihandsteckning

och textning.
3 klassen: Smide och drivning, modellering, stillära, fackritning,

yrkeslära och -ekonorni. Tillsammans 14 tim. i veckan
Frivilligt ämne på 3 kl.: frihandsteckning.

X. KURS FÖR BLECK-, PLÅT- OCH KOPPARSLAGARE
Indrages successivt och övertages av stadens allm. yrkesskola.

I klassen slopad fr. höstterminen.
2 klassen: Frihandsteckning, modellering, fackritning, praktiska

övningar, modersmålet. Tillsamman 14 tim. i veckan.
3 klassen: Metalldrivning, modellering, · stillära, iackritning, yr

keslåra och -ekonomi. Tillsammans 14 tim. i veckan."
Friv~l:ligit ämne på 3 kl.: frihandsteckning.

XI. KURS FÖR LITOGRAFER
J klassen: Frihandsteckning, yrkesråkning, textning, litograiiöv

ningar. Tills.ammans 12 tim. i veckan,
2 klassen: Frihandsteckning, textning, litografiövningar. Tillsam- _

mans 12 tim. i veckan.
3 klassen: Frihandsteckning, stillära, perspektivlära, litografiöv

ningar. Tijlsammans 14 tim. i veckan.

I I.
KONSTINDUSTRIELLA SKOLANS UNDERVIS

NINOSPLAN*)
(Såval förmiddags- som aftonundervisning.)

A. AVDELNING FÖR MÖNTERTECKNING
I årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihands

teckning, projektionsritning, modellering, konsthistoria, stillära, val
bara ämnen. Tillsammans 39 tim. i veckan.

*) Det stora timantalet i vissa övningsämnen beror på, att eleverna ålagts
arbete även utöver de tider, då läraren har urtdervisningsskyldighet.

•
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Valbara ämnen: porslinsmålning, skulptur och modellering.
2 årskursen: Kornpositionsritning, ornamentteckning, frihands

teckning, modeliering, konsthistoria, stillära, formlära, perspektiv
lära, teckning efter levande modell, textning och heraldik, valbara
ämnen. Tillsammans 44 tim. i veckan.

Valbara ämnen: samma som på 1 årsk. samt efter prövning kera
mik och textilövningar.
3 årskursen: Kornpositionsritning, modellering, formlära, teckning

efter levande modell, textning och heraådik, bokföring, valbara äm
nen. Tillsammans 37 tim. i veckan.

Valbara ämnen: samma som på 2 årsk.

B. AVDELNING FÖR· MÖBELTECKNING

1 årskursen: Kornpositionsritning, möbelritning, frihandsteckning,
fackritning, praktiska övningar, modellering, träskulptur, projek
tionsritning, perspektivlära, konsthistoria, stillära, byggnadsritning.
Tillsammans 42 tim. i veckan.
2 årskursen: Kornpositionsritning, möbelritning, frihandsteckning,

textning, fackritning, praktiska övningar, modellering, träskulptur,
konsthistoria, stälära, byggnadsritning, formlära. Tillsammans 47
tim, 'i veckan.
3 årskursen: Kompositionsritning, möbelritning, fackritning, prak

tiska övningar, träskulptur, formlära, byggnadsritning, bokföring.
Tillsammans 41 tim. i veckan.

C. AVDELNING FÖR DEKORATIONSMÅLNING

1 årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihands
teckning, yrkes- och ornamentmälning, modellering, projektionsrit
ning, konsthistoria, stillära. Tillsammans 40 tim. i veckan.
· 2 årskursen: Kompositionsritning, frihands- och ornamentteck
ning, dekorationsmålning, modellering, textning ooh heraldik, per
spektivlära, konsthistoria, stillära, formlära, teckning efter levande
modell. Tillsammans 45 tim. i veckan.

J. årskursen: Kornpositionsritning, frihands- och ornamentteok
ning, dekorattonsmålning, textning och heraldik, formlära, texkning
efter levande modell, bokföring. Tillsammans 41- tim. i veckan.
Frivilliga ämnen: textning samt trä- eller stenskulptur på alla

årskurserna.

• D. AVDELNING FÖR SKULPTUR OCH MODELLERING
1 årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihands

teckning, skulptur och modellering, konsthistoria, stillära projek-' 'tionsritning. Tillsammans 39 tim. i veckan .
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2 årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, skulptur och
modellering, konsthistoria, stillära perspektivlära formlära teck-

. ' ' 'nmg efter levande modell. Tillsammans 41 tim. i veckan.
3 årskursen: Kompositionsritning, skulptur och modellering, form

lära, teckning efter levande modell, bokföring. Tillsammans 40 tim.
veckan.
frivilligt ämne: keramik, efter prövning, på alla årskurserna.

E. AVDELNING FÖR KERAMIK
K er a m i k e 11 er p ors I i ns må I n i n g huvudämne.

1 årskursen: Kompositionsrttning, ornamentteekning, frihands
teckning, keramik (för keramister), pcrslinsmålning (för porsl. må
lare), modellering, konsthistoria, stillära, projektionsritning. Till
sammans 40 tim. i veckan.

2 årskursen: Kompositionsritning ornamentteekninz frihands-' ""'teckning, keramik (för keramister), porslinsrnålning (för porsl. må-
Iare), modellering, konsthistoria, stillåra, perspektivlära, formlära.
1 illsammans 41 tim. i veckan för keramister och 39 för porsl. må-
lare. ·
3 årskursen: Kompositionsritning, keramik (för keramister), pors

linsmålning (för porsl. målare), modellering, teckning efter levande
modell, forml!ära, bokföring, Tillsammans 36 Um. i veckan för kera
mister och 32 för pors!. målare.
frivilligt ämne: porslinsmålning (för kerarnister) och keramik

(för porslinsmålare).

F. AVDELNING FÖR KONSTSMIDE OCH METALL
DRIVNING

J1 årskursen: Kornpositionsritning, ornamentteckning frihands
teckning, smide och drivning, konsthistoria, stillära, pr~jektionsrit
ning, modellering. Tillsammans 40 tirn. i veckan.

2 årskursen: Kornpositionsritning ornamentteokning frihands-. ......, '
teckning, smide och drivning, konsthistoria stillära formlära mo-
dellering. Tillsammans 43 tim. f veckan. ' ' '
3 årskursen: Kornpositionsritning, smide och drivning formlära,

modellering, bokföring. Tillsammans 36 tim. i veokan. '

0. AVDELNING FÖR UTBILDNING AV TECKNINGS
LÄRARE

1 årskursen: Frihandsteckning, kompositionsritning, perspektiv
lära, projektionsritning, formlära, stillära, konsthistoria, modelle-

•
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ring, teckning efter levande modem, teckningsunderv. metodik (vår
term.) Tillsammans 35 tim. i veckan höstterm., 37 vårterm.
2 årskursen: Frihandsteckning, ornamentteckning, kompositions

ritning, teckning efter levande modell, modellering, formlära, stil
lära, konsthistoria, textning och välskrivning, plastisk anatomi, tcck
ningsundervisn. metodik, övningsklasser. Tillsammans 38 tim. i
veckan.
Frivilliga ämnen (på vardera årsk., under vissa villkor): porslins

målning, keramik, -metalldrivning, stenskulptur, träskulptur, bygg
nadsritning, bokföring samt (extratimmar): ornarnentteckning, text
ning, välskrivning och modellering.



Undervisningen för svenskspråkiga elever har under läroåret meddelats enligt nedanstående tabell: °'

5-7 em.
- - -
- - 8-9 fm.

3-4 em. - - -
9-10 fm.19-10 fm. 9-10 fm. 9_,.__10 fm. 9-10 fm.
10-12 fm. 10-12 fm. 10-12 fm. 10-12 fm. 10-12 fm.
6-8 em. 6-8 em. 6-8 em. 6--8 em. 6-8 em.

- - 5-7 em.
7-9 em.
6-9 em.

6-9 em. - -
1-4 em. 6-9 em. 1-4 em. I 5-8 em.
- 10-12 fm. 8-10 fm. 8-10 fm. I 8-10 fm.

8-10 fm. 8-10 fm. 10-12 fm.
- - -

1-3 em. - -
5-9 em. 5-9 em. 6-9 em. I 6-9 em.
6-8 em. - 6-9 em. 6-9 em.
6-8 em. - 6-8 em. 6-8 em.

I I •

-r

Måndag I Tisdag I Onsdag I Torsdag j Fredag I Lördag

I
7-9 em. - -
- 6-9 em. 6-9 em.

6-8 em. I
6:..-Sem. I 7-9em.

6-8 em. -
- 6-8 em. 7-9 em.

1-4 em. 1-4 em. -
- 10-12 fm. 10-12 fm.

1-3 em. J 1-3 em. 11-3 em. J ---: . - 1-3 em.

5-9 em.
5-7 em.
6-9 em.

6-8 em.

9-10 fm.
10-12 fm.
6-8 em.

,, .
Fackr. f. metalldriv., smeder, bleck-, plåt-

och kopparsl. .
Fackritning för snickare .

,, ,, . sättare .
formlära II .

,, III .
Frihands- och ornamentteckning .
frihandsteckning .

fysik '.' ::::::::::::::::::::::::::::::
Färglära I för typografer .

,, II ,, ,, j. tryckning
Kal kylation för typografer .
Keramik ..... :. . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . 6-9 em.
Kompositionsritning I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -

,, II........................ 8-10 fm.
Konsthistoria .. .. .. . . . .. . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . 5-7 em.
Konstsmide, metalldrivning och pr. övn. { 1--3 em.
för bleck, plåt- och kopparslagare . . . . . . 5-9 em.

Litografiövningar .
Ma'.skinritning .
Metalldrivning, se konstsmide.
Modellering, se skulptur o. mod.

Undervisningsämnen

Algebra .
Bokbinderi .
Bokföring .
Byggnads- och linjalritning .
Byggnadsskulptur .
Dekorationsmålning .

- •

Modersmålet ················ ................. -
8-10 fm. I - I -

18-10 fm.
I 5-7 em.

Möbelritning .................................... 8-10 fm. - -

" ···································· 1-3 em" 1-3 em.
Perspektivlära I .............................. - - 5-7 em.

" II ··········•··················· - - - - - 3-4 em.
Plastisk anatomi .............................. - 2-4 em. - - - -
Porslinsmålning ................................ 1-3 em. - 1-3 em. 1-3 em. - 1-3 em.
Praktiska övningar för snickare ............ - 5-9 em. - - 5-9 em. 2-6 em.
Praktiska övningar för bleck-, plåt- och

kopparslagare, se konstsmide.
Projektionslära ................................ - - - - - 7-9 em.
Projektionsritning ......................: ...... - 1-3 em. 5-7 em. - - 5-7 em.
Skulptur och modellering ..................... 1-3 em. 1-3 em. 1-3 em. 1-3 em. 1-3 em. 1-3 em.

" " " ···················· 6-8 em. 5-9 em. 6-8 em. 6-8 em. 5-9 em. 6-8 em.
Stillära (Alim. yrk. skolan, inga sv. elever) -

,, (Konstind.skolan) I.. ................ 3--4 em. 3-4 em.

" " " 11.. ................ - -
7-9 em. /

8-~fm. I 3-~em.
Sättning för konstindustr.skolan ............ - -
Tarifflära för Typografer .................... - - - 7-9 em. 1 "
Teckning eft. lev. modell .................... - - 8-12 fm.

" " " " ···················· 1-3 em. - 1-3 em.

" " " " ···················· - 5-8 em. 5-7 erri. - 6-8 em.
Teckningsunderv. metodik I ................ - - - 5-7 em. -

" " II ................ - - - - - I 2-3 em.
Textilövningar ........... _ ....................... 1-4 em. - ·- - - 1-4 em.
Textning och heraldik ........................ - - - 1-3 em.

" " ························ - - 5--9 em. 648 em. 6-8 em.

" " välskrivn .............. : ........ 7-9 em. 7--9 em. 6-8 em. - - I 5-9 em.
Träskulptur, se skulptur o. mogellering.
Välskrivn. metodik ............................ -- 10-12 fm.
Yrkeslära för metallarb...................... - 7-9 em.

" " kurs. IX o. X ................. - - - 7-9 em.
Yrkes- o. ornam. måln ....................... - 5-9 em. - - 15-9 em.
Yrkesräkning .................................. - 6-8 em. -
Ovningsklasser ................................ 2-4 em. - - 5-7 em. 2-4 em. I - I --i
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ELEVFREKVENSEN

I. ALLMÄNNA YRKESSKOLAN FÖR KONST
INDUSTRIELLA YRKEN

II. KONSTINDUSTRIELLA SKOLAN
A avd. för rnönsterteokning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 elever
B ,, ,, möbelteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . ,,
C ,, ,, dekorationsmålning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,,
D ,, ,, skuiptur o. modellering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,,
E ,, ,, 'kteraim~k _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,,
F ,, ,, konstsmide o. -metalldrivning . . . . . . . . . . . . 6 ,,
0 ,, ,, utbildning av teckningslärare . . . . . . . . . . 43 ,,--------

Summa 96 ellever
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TÄVLINGAR
På I årskursen i konstind. skolan timtdvlingar: sängmatta, golv

rya, fajansfat. Hemtävlingar: bordduk, adlig vapensköld, golvrya
och slädrya. I de två sistnämnda tävlingarna gavs som pris konst
litteratur. I pr. i golvryetävlan tillföll Tytti vuorelainen, II pr.
Aino Hakulinen och III pr. Heidi. Lodenius. I den sista tävlingen
gåvos tre likvärda pris (motsvarande II pr.) åt Heidi Lodenius,
Thyra Minders och Tamara Sandman.

I konstind. skolan anordnades en genom firman Karl Fazer utlyst
tävlan får åstadkommande av förslag till karamellomslag omfa±-.
tande fyra serier. Fyra första pris a Fmk 250: - tillföllo eleverna
å konstindustriella avdelningen Gunvor Bouchi, Reino Järvinen,
Elsa Kallio· och Aino Savonen. samt fyrra andra pris a Fmk. 150: -
Eino Fagerlund, Elsa Kallio, Nils Relander och Katri Stenbäck.

I tävllan om ritning till antependium utdelades trenne pris a Fmk
150: - åt eleverna å konstind. avdelningen Inga Behrsen, Maiia
Kansanen ooh Signe Rossander,
På möbelteckningsavdelningen har föranstaltats tvänne pristäv

lingar. I den första, som gällde ritningar till vardagsrumsmöbel,
tillföll I pir. 75 mk Taav, Häyrinen och II pr. 50 mk (iunnar Jo
hansson. Den andra tävlingen gällde utformningen av ett musei
rum med inritade sitillmöblieir och -föremål. I pr. 100 mk tillföll
Yrjö Rosvall och II pr. 75 mk Ester Lindqvist.
För avdd. A och O i konstind. skolans II årsk. anordnades i sam

band med frihandsteckningsundervisningen en illustrationstävlan,
motiv: ,,Korvstånd". I pr. 100 mk tillföll Doris Lindh, II pr. 80'mk
delades jämt mellan Elsa Tenhunen ooh Ella Söderström. För avd.
0, 1 årsk., anordnades likaså en illustrationstävlan: ,,Höbärgning".
I pr. 60 mk tillföll Margit Roos och II pr. 40 mk Eelin Liljamaa.

I anslutning till undervisningen i teckning efter levande modell
anordnades främst för avd. 0 ytterligare en iigurkompositionstäv
lan jämte anatomisk studie kombinerad med kostymstudie. I pr. 120
mk tillföjl Doris Lindh, II pr. 60 mk Maria Sidorow.

•
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168 elever
12 ,,
11· ,,
38 ,,
74 ,,
7 "

53 ,,

442 eleverSumma

I Allmäri kurs .
II Kurs för byggnadsarbetare .

,, ,, ornamet-skulptörer och mödellörer ..
,, ,, möbelsnickare .
,, ,, metallarbetare .
,, ,, bokbindare .
,, ,, dekorationsmålare .
,, ,, tryckare (icke utlärda) : .
,, ,, sättare ,, ,, . . . . . . . . . . . . . .
,, ,, tryckare (utlärda) .
,, ,, såttare ,, .
,, ,, koostsmeder och metalldrivare .
,, ,, bleok-, plåt- o. kopparslagare .
,, ,, litografer .

--------

"III
, Iv
V
VI

VII
VIII
VII a
VIII a

IX
X
XI

•

Elevantalet hela skolan 538 elever

l
t

UTDIMITTERADE ELEVER

I. Allmänna yrkesskolan för konstind. yrken.

Allmänna kursen: Kauko Byman, Saara livarinen, Esteri Kank-
• kunen, Kerttu Kankkunen, Gunnar Koskinen, Teresa Lindholm,
'Anna,•'Pulkkinen, Gertrud Rosenberg, Lyydia Salomaa, M.airgiit Su
lander och Armas Virtanen.
Kursen för byggnadsarbetare: Uljas Homi, Hannes Kalliomaa,
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Väinö Kesti, Lauri Kilpinen, Edvard Manselius, Yrjö Rantanen,
Alfred Roman, Kaarlo Saksa, Kaarlo Siili och Arne Sture.
Kursen för möbelsnickare: Sulo Hogelin, Toivo, Huttunen, Elis

Koskinen, Paavo, Lehtovirta och Otto Leskinen.
Kursen för metallarbetare: Valter Ahlström, Ake Bäckman, Leo

Forsman, Viljo Heino, Kullervo Johansson, Aarno Laaksonen, Onni
Lahti, Vei1kiko Lindholm, Arvo, Mäkelä, Niilo Ranta, Toivo Ranta,
Kurt Skutnabb, Erik Thorn, Kaarle Temisevä, Olavi Vierikko,
Eino Vuorisalo och August Vuorisalo.
Kursen för dekoraiionsmålare: Eino Laakia och Lauri Leppdlä.
Kursen för tryckare (utlärda): Kalle Frostell;
Kursen för sättare (icke utlärda): Kaino Nyman.
Kursen för sättare {uttärdc}: Hannes Hiili, Urho Manninen,

Ilmari Saarinen och Severi Terenius.
, Kursen för bleck-, plåt- o. kopparslagare; Uljas Nisunen och
Mareti Salmenlinna.
Kursen för litografer: Urho Pesonen, Elis Toivonen ooh Georg

Wegelius.

II. Konstindustriella skolan:

Avd. för månsterteckning: Maija Kansanen, Leila Komppa, Into
Linturi, Toini Muona, Elina Sadeniemi och Aino, Savonen.
Avd. för möbelf,eckning: Yrjö Rosvall.
Avd. för skulptur och modellering: Reino, järvinen och Ilma

Nyström.
Avd. för konstsmide och metalldrivning: Kalle Leimu.
Avd. för utbildning av teckningslärare: Maija ]uusiinen, Elsa

Lönnström, Maja Nordin, Ilmari Pimiä, Signe Rossonder, Aili
Salonen, Maria Sidorow, Katri Stenbäck och Ma,rgi,t Svaetichin.

UNDERSTÖD OCH BELÖNINGAR
Ur räntemedlen från K. H. Renlunds stipendie- och premiefond för

hantverks- ooh fabriksarbetare ha följande elever för träget arbete
i yrket samt framsteg i skolans läroämnen trlldelats understöd om
265 mk: Kullervo Johansson, Eino Laakia, Einar Lyden, Kalle
Puhia och Georg Wegelius.

Av Hantverks- och fabriksföreningens stipendiemedel ha följande
belöning avgivits för flit och framsteg: 200 mk åt· Lauri Leppdlä,
150 mk åt Frans Rantanen och 100 mk åt Niilo Helenius.
Heimbergers stipendiemedel ha fördelats på följande säitt: 150

mk åt Kalle Frosiell samt 100 mk åt Ebba Blomqvist, Ensio
Kanerva, Aapeli Laitinen och Julius Skytten.

•
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Ab. Korus stipendiemedel ha fördelats i belöningar om 300 mk åt
Uljas Nisunen och 200 mk åt Raoul Streng.

Keramisten W. Soinis premiemedel ha fördelats i tvänne belönin
gar om 70 mk åt Kerttu Häivälåinen. och Aino Savonen samt 601 mk
åt Toini Muona.

Insp. fröken L. Törnudds premie 100 mk har givits åt från teok
ningsläraravdelningen utdimitterade eleven Ilmari Pimiä.

De av eleverna i skolans grafiska kurser samlade medlen fördela
des som trenne premier om 150 mk åt Hannes nuu, Urho Manninen
och Severi Terenius.

Ur konstflitlöreningens dispositionsmedel gåvas följande belönin
gar för fliit och framsteg: 250 mk åt Kalle Leimu, Niilo Ranta och
Aino, Savonen; 200 mk åt Uljas Homi, Elsa Lönnström och Yrjö
Rosvall; 150 mk åt Leo, Forsman, Georg Orönberg, Kaarle Haika
rainen, Taavetti Häyrinen, Ester Kankkunen, Reino järvinen, Väinö
Kesti, Bis Koskinen, Otto, Kuokkanen, Aarno, Laaksonen, Arvo
Lukander, Edvard Manselius, Kaino, Nyman, Toivo Ranta, Yrjö
Rantanen, johannes Saikkonen, Kaarlo Saksa, Kurt Skutnaob, Katri
Stenbäck, Niilo Suominen, Margit Svaetichin, Edmund Törrönen
och Mauno Ylinen samt 100 mk åt Valter Ahlström, Ina Behrsen,
Georg Eklöf, Eino Fagerlund, Valter Forsman, Gunnar Pors, Viljo
Heino, Poju Holmberg, Toivo Huttunen, Saara, Iivarinen, Hanna
Ilkka, Lisa Johansson, Martta Jousi, Hannes Kalliomaa, Kertt u
Kankkunen, Eino, Kaukonen, Lauri Kilpinen, Lauri- Koivisto, Gun
nar Koskinen, Kaarle Kuusela, Uuno, Kärkkäinen, Emil Laitinen,
Paavo Lehtovirta, Doris Lindh, Tea.Lindholm, Into Linturi, Tapani
Malmberg, Toini Muona, Gösta Nyman, Maria Oreschnikojj, Urho
Pesonen, Ilmari Pimiä, Anna, Pulkkinen, Aleksanteri Pärssinen,
Gertrud Rosenberg, Ilmari Saarinen, Martti Salmenlinrur, Arvi
Siekkinen, Armas Siiskonen, Valter Siren, Kaarle Temisevä, Erik
Thorn, Benjamin Tiittanen, Elis Toivonen, Toivo Torvinen, Pekka
Törmä, Aune Urho, Armas Virtanen, Eino Vuorisalo ooh Reino
österman.

Helsingfors i maj 1926.

Werner von Essen
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