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VUOSI 1925 oli varsin mencityksellinen koulun elämässä. Tänä
vuonna oli nimittäin kulunut puoli vuosisataa siitä, kun taide

teollisuusyhdistys oeti huostaansa entisen ,,veistoikou0un" hoidon ja
hallinnon. Merkkivuotta juhlittiin Ateneumissa toimeenpannulla
oppilastöiden näyttelyllä, jonka avajaisiin syyskuun. 1 päivänä oli

. kutsubtu halJi!tuiksen, kauppa- ja teollisuushallituksen, kouluhallituk
sen, kaupungin, haelinnon ja valtuusmiesten edustajia sekä muita
taideteollisuusyhdistystä ja sen koulua Iähellä olevia henkilöitä.
Näyittely kokonaisuudessaan ja etenikin se huone, jokia oni sisustettu
hailliks.i koulun oppilaiden sommittelemine ja suorietamine huone
kaluineen, ta1Idmuuneineen,. mattoineen, verhoineen, keraimii1kikai- ja
taonratöineen y.m., herått! jakamatonta harrastusta kutsuvieraissa
sekä jälkeenpäin yleisössä, joka sangen lukuisasti kävi näyttelyä kat
somassa. Sanomalehdistökln omisti sille hyväksyvää huomiota. On
mainittava että tämä arkkitehti Blom_§ltedtin johdolla järjestetty näyt
tely oli jo aikaisernmif pantu kuntoon ja että koulun rehtori esiitteili
sitä eräille siihen innostuneille pohjoismaisen koulukokouksen os<¥1-
ottajille elokuun alussa. Kun taideteollisuusyhdistyksen riemunäyt-

,:-tely h\E:kan myöhemmin syyskuussa avattiin Stenmanin taidesalon
gissa, siirrettiin pienehkö osa keskuskoulun oppilastöistä tähän näyt
telyyn, missä ne huomattavan hyvin pitivät puolensa niiden monien
täysipitoisten ja kauniiden taideteoälisuusesineiden joukossa, joita eri
tahoilta oli koottu näytteille. Riemujuhlan. yhteydessä julkaisi taide
teollisuusyhdistys koulun rehtorin kirjoittaman kertomuksen yhdis
tyksen ja varsinkin sen koulun toiminnasta nykypäiviin asti.

Syystä että keskuskoulun nemunäyttelyn avoinnaolo, ulotettiin .aina
syyskuun 19 päivään saakka, saattoi siyysluikukauden työ alkaa vasta
saman kuukauden 23 päivänä, mikä ajanhukka hyvitettiin jaitkamalla
kevätlukukautte sekä tänä että edellisenä vuonna hiukan tavallista
pitemmälle. .

Mennyt vuosi on siinäkin suhteessa merkkivuosi, että osa opetuk
sesta - ei-taideteollinen - on sopimuksen mukaisesti joutunut kau-

,.YUngin h~sitaan. Tämän johdosta ei syyslukukaudella enää otettu
vastaan uusia oppilaiea rakennustyöläisten kurssille, joka sensijaan
muutettiin ornamenttiveistäjien ja muovailijain kurssiksi, eikä liioin
metallityöläisten kurssille. Samoin Iakkautettiin kirjansitojain, pai-
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najien, latojien sekä läkki-, levy- ja väskiseppien oppilaskurssit. Kau
pungin tarkoituksena on antaa näissä ammateissa tarpeellista ope
tusta yksityisessä ammattikoulussaan, Painaja- ja latojaoppilailla on
jo, kuten tiedetään, kunnallinen yhdenpäivänkoulu, jolle keskuskoulun
graafilliset kurssit tulevat muodostamaan jatkon. Tänne sijoitettu kir
jansitojain kurssi on niinikään aiottu jatkokurssiksi kaupungin ylei
seen ammattikouluun järjestetylle arnmattikurssille. Läkki-, levy- ja
vaskiseppien kurssi yhdistetään taideseppien ja metallinpakottajien
kurssiin. Näillä toimenpiteillä on keskuskoulun ohjelma edelleenkin
vakauturna yksinomaan taideteollisen opetusahjon periaatteiden mu
kaiseksi. Huomattavaa on, että huolimatta mainittujen kurssien en
simmäisen luokan lakkauttamisesta ei oppilasmäärän väheneminen ol
lut silmiinpistävä sisäänkirjoituksessa syksyllä. Kokonaista 442 oppi
lasta sisäänkirjoitettiin nimietäin illitakouJ!uun eli, niinkuin sitä nyky
jään nimitetään, yleiseen ammattikouluun taideteollisia ammatteja
varten, 497 vastaan edellisenä oppivuonna, Erikoisen runsas oli
oppilaiden tulo koristemaalarien kurssille, johon oli järjestettävä rin
nakkaisluokat ammatti- ja ornamenttimaalausta var:ten.
Koulun hyväksi sattuneista seikoista mainittakoon se arvokas lisä,

mikä on tullut graafilHisen opetuksen osalle siten, että valtioneuvos
ton kirjapainosta on saatu lainaksi painokone koulun opettajan, Iak
tori Rissasen välityksellä. Toinen opettaja faktori Nuora on lah-. . '~01tta1nut koululle käslpainokoneen, Sitäpaitsi on kasteja, regaaleja
Ja muita työvälineitä saatu osaksi lahjaksi, osaksi kohtuullisin ehdoin
eräiltä toiminimiltä. Niinpä on toiminimi Otto, Baer Dresdenissä
lahjoittanur painovärivaraston, Tähän tarkoidukseen, käytettävinä
olevista varoista on taideteollisuusyhdistys senlisäksi määrännyt mel
koisia summia latomoaineiston, sisustuksen y.m. ostamiseen. Nyt on
koululla, siten käytettävänään kirjapaino, joskin vain pienessä! mitta
kaavassa, minkä avuUa kauan kaivattuja käytännöllisiä ammatti
harjoituksia jo tänä vuonna on voitu suorietaa. Tulevana oppivuonna
tämä opetus varmaankin 1kehittyy edelleen.
Kun koululla nyttemmin edellämainitun kirjapainon ohella· on

myöskin haltussaan kivipaino-työhuone, on koulun johto ajatellut,
että taideteolliseen päiväosastoon ensi oppivuodesta alkaen järjestet
täisiin graafillinen ammattiosasto, jossa annettaisiin· opetusta tule
ville kirjankuvittajille ja -socristuspiirustajille, relclaamitaiteilijoille
y.m., yleensä aloilta, joilla yhäti kasvava kehittyneiden kylkyjen ky
syntä on tuntuva. Myöskin taidekudonnan erikoinen ammattiosasto
jossa jo nyt kaikesta, rajoibtuneisuudestaan huolimatta annetaan käy
tännöllistä opetusta, kuuluu lähimmän tulevaisuuden suunnitelmiin
mutta osaston perustaminen jää riippumaan siitä, saadaanko tuleva~
kalenterivuotta varten tarvittavia varoja.

Lähemmän yhteyden aikaansaamiseksi koulun molempien pääosas-
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tojen, yleisen ammattikoulun ja taideteollisen päiväkoulun, välillä ja
voidakseen samalla kohottaa edellisen koulun taiteellista käsitystä
ja Jisä,tä käsityöamma,tin itsenäisen taiteellisuuden mahdollisuuksia,
on koulun johto, opetuksen kehlttåmisen suuntaviivoja seuraten, aiko
nut ottaa iltaosastolla käytäntöön sornmittelupiirustuksen harjoitus
tunteja,
Lopuksi on mainittava, että valtioneuvosto on nyttemmin vahvista

nut piirustuwsenopetfajien valmistusosaston opintoajan kolmivuoti
seksi ja että pääsyvaatimukset on koroitettu käsittämään sellaisen
koulukurssin, joka vastaa yliopistoon johtavassa koulussa lähinnä
viimeistä luokkaa tai tyttökouluun pohjautuvan kaksivuotisen nais
oppilaitoksen täydellistä oppimäärää. Näin koroitetut pääsyvaati
mukset" ovat voimassa ensi syyslukukaudesta alkaen. Opetusta niissä
uusissa . aineissa, joita laajennettu oppisuunnitelma käsittää -
kaunokirjoituksen metcdiikka ja perspektiivioppi suoranaisen mene
telmän mukaan - on jo tänä vuonna annettu toisella vuosikurssilla
kevåtlukukauden aikana. Muutetun opetussuunnitelman mukaan ta
pahtuu kokelaiden auskulteeraus kolmannella vuosikurssilla.
Ensi oppivuodesta voi lisäksi mainita, että oppllasrnaksut, jonka

edelleenkin o,vait alhaisemmat kuin muissa vastaavissa koti- tai ulko
maisissa oppilaitoksissa, koulun ylläpidon lisääntyneiden kustannus
ten takia koroitetaan vakinaisilta oppilailta 50 markkaan ammatti
laisilta ja 300 markkaan muilta oppilailta. Viimemainitun maksun
suhteen saatetaan kuitenkin myöntää helpotuksia ykisityistapauksissa,
jos niin oikeudenmukaiseksi havaitaan. N.s. jatko-oppilaiden mak
suja koroitetaan niitäkin jossakin måärin,
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Huonekalupiirustusta.
Muovailua, kiven- ja puunveist.
Kromolirograiiaa,
Algebrnta ja arrunattilaskentoa
ruotsiksi.
Fysiikkaa ja arranabtilaskentoa
suomeksi.
Konepiirustusta, laskentoa, mit
tausoppia jai projektsionioppia
suomeksi.
Kirjansitornieta.
Tariffio,ppia lcirjalta]ille.
Kirjanpitoa ruotsiksi,
Ammattilaskentoa suomeksi.
Kivipainamista.
Konepiirustusta, fysiikkaa, mit
tausoppia ja prcjektsionioppia
ruotsiks i.
Koristemaalausta, ja amm, piir.
kirjankultaajille.
Plastijlista anatomiaa.
Rakennus- ja, viivotinpiirust.
Tekstausta 1ldrjal>tajiUe sekä lato
mista.
Kultasepäntyötä, ammattipiir. ·
sekä ammaetioppia ja -taloutta
taidetakojille ja met. pakottajille.
Harjoitusluokat,
Koristemaalausta sekä ammatti
ja ornamenttimaalausta.
Konepiirustusta ja algebrata
suomeksi sekä ammabtioppia me
tallityöntektiöllle.
Taidehistoriaa.
Tekst., kaunokirj. ja · merkant.
litogr.
Hinnoittelua kirjaltajille,
Kåsivara- ja ornamenttipiirus
tusta,
Käytänn. harjoit. puusepille
(kev, 1ukuk.)
Ammaotipiir. ja käytänn, harjoi
tuksia puusepille.
Äidinkieltä (ruotsia).
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--. E. Richter, fil. maisteri .
- ]. Rignell, kivipainaja .

- E. Rissanen; faikfori .
-· M. Schjerfbeck, arkkitehti .

, H. Siikanen, veistonopettaja

- K. Siikanen, veistonopettaja

M. Strömsten, kansakoulunopett.

C. Jansson, työnjohtaja .
- A. Karvosenoja, ki,rj,alrt:aija .

E. Kockberg, kirjanpitäjä .
- 0. Lappalainen, kansak. opettaja

M. Luther, kivipainaja .
0. Lönnrot, insinööri .

- H. Malin, koristemaal. j·a piirt.

V. Malmberg, kuvanveistäjä ..
- T. Montell, arkkitehti .

A. Nuora, fia1kfori .

F. Nykänen; taidetak. ja metall.
pakoitt .

B. Närhi, piirust. opettaja .
A. Rapp, taifeil, ja koristemaal.

. - Hj; Renhalm, insinööri

~ M. Frelander, arkkitehti ,
_ j. Friedl, kuvansvei,sfäjä .

W. Giesser, krornolitogr .
M. Holmberg, fil. maisteri .

'-- K. A. Harma, kansaikoulunop .

K. R. Huotinen, insinööri

t
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OPETTAJAT
Kirjanpitoa suomeksi

- E. Filen, kuvanveistäjä .
A. W. Finch, keramiikkataiterlija
0. Finne, kwviarweisitäjä .

► E. Borenius, neiti .
A. Brammer, koris,tetait. .

~ E. Elenius, koristetait., piirt.

· TAITEELLINEN JOHTAJA
Arkkitehti Rafael Blomstedt.

TARKASTUS
Taideteollisuusyhdistyksen valitsemana tarkastaja on toiminut pro

fessori Armas Lindgren.

REHTORI
Ark;kitehti Werner· von Essen.

JOMTOKUNTA
Taideteollisuuskeskuskoulun [ohtokuntana toimii Taideteollisuus

yhdistyksen asettama koululautakunta. Lautakunnan jäseninä ovat,
paitsi rehtoria ja taiteellista johtajaa, olleet yliarkkitehti M. Schjerf
beck, puheenjohtajana, sekä fil. tohtori J. Aitio, koristemaalari 5.
Vuorio ja kirjaltaja K. F. Hellgren.

Tekstacsta, heraldiikkaa ja
kaunokirjoitusta.
Värioppia (teor.).
Tekstiiliharjoituksia,
Värioppia (graafill.) y. paina
mista.

.. R. Blomstedt, a,rkk,j,tehti ..... , Muoto-oppia ja . kompositsioni- '
piirustusta,
Porsliinirnaalausta.
Kompositsionipi iruistuslM.
Projektsionlpiirustusta; käsivara
piirustusta ja tyyiHo,ppia.

- 0. Elenius, koristetait., piirt. Kåsivarapiirustusta.
- S. England, insinööri ~·Algebraita, suomeksi.
' D. von Essen, rouva . . . . . . . . . . Kaunokirjoitusta y. metod.
- W. von Essen, arkkitehti . . . . . . Käsivarapiirust. ja perspektiivi

oppia,
Muovailua.
Keramiildcaa.
Rakennusveistotaidetta.

_ A. Alen, kirjaltaja .
E. Anttila, kudontaeart. .

·~ B. Blomqvist, ylikonepainaja ..

- M. Ahola, kilf•j anpitäjä
._ T. Ahrenberg, · piirust. opett.: ja

kartogr. . .
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- A. Syvänne, faktori .
A. Tynell, kansakoulunopettaja

- P. Tynell, taideta-koja .

- L. Törnudd, opettajatar .
'- T. Vikstedt, koristetait., piirt. ..

Ammattipiirustusta latojille.
Äidinkieltä (suomea).
Amrnattipiir. ja käytänn. harj.
läkki-, levy- ja vaskisepille sekä
taontaa ja pakotusta.
Piirustuksenopetuksen metod.
Piirust. elävän mallin mukaan.

l
l
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REHTORIN KANSLIA
on ollut avoinna maanant., torst. ja perjant, klo 8-1 /29, tiist. klo
6-1/28 ja keskiv. klo 7-1/28 ip.

OPPIVUOSI
Syyslukukausi alkoi syyskuun 23 p :nä ja päättyi joulukuun 19

p :nä. Ke,vätlukukausi alkoi tammikuun 11 p :nä ja, päättyi toukokuun
19 p :nä, siis tavallista myöhemmin syystä, että syyslukukauden työ
näyttelyn johdosta myöskin alkoi myöhemmin.

SISÄÄNPÄÄSYVAATIMUKSET
Yleinen ammattikoulu: Kansakoulu- tai alempi käsityöläiskoulu

kurssi tai vastaavat tiedot.
.Taideteotlisuuskoulu: Kansakoulukurssi tai vastaavat tiedot sekä

kuukauden kestävä koeaika piirustuksessa.
Piirustuksenopettaiaosastolle pyrkiviltä todistus suoritetusta keski

koulukurssista tai vastaavasta tietomäärästä. Koeaika kuin yllä,

KOULUMAKSUT
Yleisessä ammattikoulussa: Smk 25: ~ ammattllaisilta, muilta

oppilailta Smk 50: - kumpaisenakin lukukautena.
Taideteollisuuskoulussa: Smk 25: - ammattilaisilta, mvulrta oppi

lailta Smk 200: - kumpaisenakin lukukautena.
Oppilaat, jotka jo ovat läpikäyneet koulun, mutta käyttävät hyväk

seen opetusta jommankumman osaston erikoisaineissa, ovat suorit
taneet Smk 75: -, jos ovat olleet ammattilaisia, muut oppilaat
Srnk 275:-.
Ensi vuoden koroittsksista katso siv. 5.

LAHJOITUKSIA
0. Y. Koru on tätä vuotta varten antanut Smk 500: - vuotuisesti

noudatettavan määräyksen mukaisesti jaettavaksi apurahoina taide
taonta- tai rnetallipakolusalan oppilaille, ja opettaja nti L. Törnudd
on lahjoittanut 100 mk annettavaksi palkintona hyvin suoritetuista
opinnoista piirustuksenopettajaosastolla,
Käsityö- ja Tehdasyhdistys on antanut koululle oppilasstipendien

jakamista varten 450 mk sekä Heimbergerim stipendirahasiosta
550 mk.
I(. H. Renlundin käsityöläisillle ja tehtaantyörniehille varatun sti

pendi- ja palkintorahaston korkovaroista on rahatoimikamari tätä
vuotta varten antanut koululle 1,250 mk jaettavaksi apurahoina
ansiokkaille oppilaille.
Entinen Amerikassa toimiva keskuskoulun opettaja W. Soini on

lähettänyt koululle 5 dollaria jaettaviksi 3 palkintona keramiikan
oppilaille. .

Oppilaat graaiillisiila kursseilla (oppin. vart.) ovat koonneet
450 mk :n suuruisen summan, jonka ovat jättäneet koulun johdolle
käytettäväksi parhaan harkinnan mukaan.
Valtioneuvoston kirjapaino on antant.llt koululle lainaksi paino

koneen graaiillista opetusta. varten, ja faktori A. Nuora on lahjoit
tanut käsipainokoneen. Samaa opetusta varten on liikenimi Otto
Baer Dresdenissä lahjoittanut painovårivalikoirnan, ja muutamat
liikenimet ovat myöntäneet huomattavan alennuksen latomis- y. m.
tarpeista.

Kaikista näistä lahjoista ja siitä auliudesta, joka muuten on tullut
koulun hyväksi, lausuu koulu täten lämpimät kiitoksensa.

KIRJASTO
Kirjastonhoitajana .arkkitehti Rafael Blomstedt. Amanuenssi neiti

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

-



OPETUSOHJELMA
I.

YLEINEN AMMATTIKOULU
TAIDETEOLLISIA AMMATTEJA VARTEN

(Pääasiassa iltaopetusta)

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

jota varten ei erikoista kurssia ole järjestetty: '
1 luokka: Kåsivarapiirustusta, amrnattilaskentoa vaihtoehtoisia

oppiaineita. Yhteensä 10 tunt. viikossa. '
Vaihtoehtoisia ovat: käsivarapiirustus (ylim. tunteja), kaunokirjoi

tus, tekstaus, rakennuspiirustus, muovailu ja puunveisto.
2 luokka: Käsivarapiirustusta, projektsionipiirustusta vaihtoehtoi-

sia oppiaineita. Yhteensä 12 tunt. viikossa. '
Vaihtoehtoisia ovar: käsivarapiirustus (ylim. tunteja) perspektiivi

oppi,_ projektsionioppi, kivenveisto, tyylioppi ja fys,iik1ka. Sitäpaitsi
harkinnan mukaan keramiikka ja porsliinimaalaus sekä 1 luokan
vaihtoehtoiset aineet.

3 luokka: Käsivarapiirustusta, äidinkieltä, kirjanpitoa, vaihto
ehtoisia oppiaineita. Yhteensä 12 tunt. viikossa.

Vaihtoehtoisia: samat aineet kuin 1 ja 2 luokalla.

II. KORISTEVEISTÄJIEN JA M UOVAILIJAIN KURSSI
..1 luokka: Käsivarapiirustusta, muovailua ja veistoa, projektsioni

piirustusta, ammattilaskentoa. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
2 luokka järjestetään ensi vuonna.

II. ENTINEN RAKENNUSTYÖNTEKIJÄIN KURSSI
Lakkautetaan luokka luokalta ja yhdistetään kaupungin yleiseen

ammattikouluun.

A. Muurarit ja kirvesmiehet
1 luokka lakkautettiin syksyllä.
2_ luo~k~: ~äsivarapiirustusta, rakennuspiirustusta, projektsioni- •

oppia, J<ir1anp1toa. Yhteensä 12,tunitia.
Vapaaehtoisia aineita: perspektiivioppi, tyylioppi ja algebra.

i

i
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B. Rapparii, kivi- ja sementtityömiehet

I luokka Iakkautettiin syksyllä.
2 luokka: Käsivarapiirustusta, rasennuspiirustusta, muovailua,

äidinkieltä, kirjanpitoa. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
Vapaaehtoisia aineita: kivenveisto ja tekstaus,

Ill. HUONEKALUPUUSEPPIEN KURSSI
(Ennen puuseppi~n kurssi)

.._

J luokka: Käsivarapiirustusta, ammattilaskentoa, äidinkieltä, am
mattipiirustusta, työharjoituksia. Yhteensä 12 tunt. viikossa.

Vapaaehtoinen aine: käsivarapiiruetus, 2 ylimääräistä tuntia.
2 Luokka:' Työharjoituksia, ammattipiirustusta, muovailua, puun

veistoa, projektsionioppia, tyylioppia. Yhteensä 14 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: käsivarapiirustus.
3 luokka: Työharjoituksia, ammattipiirustusta, rakennuspiirus

tusta (sisustusta), muovailua, puunveistoa, kirjanpitoa. Yhteensä
12 tunt. viikossa.

IV.· METALLITYÖNTEKIJÄIN ~URSSI
Lakkautetaan luokka luokalta ja yhdistetään kaupungin yleiseen

ammattikouluun.

I luokka lakkautettiin syksyllä.
2 luokka: Fysiikkaa, algebrata, konepiirustusta. Yhteensä 12 tunt.

viikossa.
3 luokka: Konepiirus,tusta, ammattioppia, äidinkieltä, kirjanpitoa,

projektsionioppia. Yhteensä 12 tunt. viikossa.·

V. KIRJANSITOJAIN KURSSI (ei oppineille)
Lakkautetaan luokka luokalta ja yhdistetään kaupungin yleiseen

ammattikouluun.

I luokka lakkautettiin syksyllä.
2 luokka: Kåsivarapiirustusta, tekstausta, äidinkieltä, kirjansito

mista. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
3 luokka: Kirjansitornista, tekstausta, kirjanpitoa, tyylioppia. Yh

teensä 12 tunt. viikossa.
-Tåysinoppineille työläisille on myönnetty oikeus nauttia opetusta

kultauksessa tarvitsematta olla osallisina muissa aineissa. Kurssi
ylläpidetään edelleen oppineita kirjansitojia varten .
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VI. KORISTEMAALARIEN KURSSI
(Ennen ammatti- ja koristemaalarie~ kurssi.)

I luokka: · Käsivarapiirustusta, amrnattilaskentoa, ammabtirnaa
lausta, tekstausta, Yhteensä 12 tunt. viikossa.

2 luokka: Käsivarapiirustusta, perspektiivioppia, ammattimaa
lausta, koristemaalausta, piirustusta elävän' mallin mukaan, teks
tausta, äidinkieltä. Yhteensä 22 tunt. viikossa.

3 luokka: Käsivarapiirustusta, arnmattirnaalausta, koristernaa
lausta, piirustusta elävän mallin mukaan, muovailua, tyylioppia, kir
janpitoa. Yhteensä 30 tunt. viikossa.

Luokilla 2 ja 3 osaksi päivä-opetusta.

VII. KIRJANPAINAJIEN KURSSI (ei täysioppineille)
Lakkautetaan luokka luokalta ja yhdistetään kunnalliseen yhdenpäivän

kouluun. •

I luokka lakkautettiin syksyllä.
2 luokka: Konepiirustusta, värioppia, kirja,~pitoa, fys,iik1kaa, hin

nosttelua. Yhteensä 13 tunt. viikossa.

VII a. KIRJANPAINAJIEN KURSSI (täysioppineille)
1 luokka: Konepiirustusta, värioppia, tariffioppia, vaihtoehtoisia

aineita. Yhteensä 8 tunt. viikossa.
Vaihtoehtoisia aineita: Ammattilaskento, tekstaus, äidinkieli ja

käsivai-apiirustus.
2 luokka: Konepiirustusta, värioppia, hinnoittelua. Yhteensä 9

tunt. viikossa. ·
Vapaaehtoisia aineita: Tekstaus, fysiikka 7a tyylioppi. Kevätluku

kaudella, on järjestetty väriopin ohella painamisharjoituksia.

VIII. LATOJIEN KURSSI (ei täysinoppineille)
Lakkautetaan luokka luokalta ja yhdistetään kunnalliseen yhdenpäivän

kouluun.

I luokka lakkautettiin syksyllä.
2 luokka: Kåsivarapiirustusta, tekstausta, tyylioppia, tariffioppia,

kirjanpitoa. Yhteensä 12 tunt. viikossa.

VIII a. LATOJIEN KURSSI (täysioppineille)
1 luokka: Tekstausta, tariffio,ppia, käsivarapiirustustac Yhteensä

8 tunt. viikossa. ·

~ )
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Vapaaehtoisia aineita: Tekstaus ja kåsivarapiirustus (lisätunteja),
äidinkieli, ammaetilaskento ja värioppi.

2 luokka: Ammattipiirustusta, hinnoittelua, tyylioppia. Yhteensä
8 tunt. viikossa.

Vapaaehtoisia aineita: Tekstaus, kasivarapiirustus ja värioppi.
Kevätlukukaudella on järjestetty latornisharjoituksia.

IX. TAIDETAKOJIEN JA METALLIPAKOTTAJIEN
KURSSI

J luokka: Käsivarapiirustusta, amrnettipiirustusta, taontaa ja
pakotusta, ammaetipiirustusta (sepille), muovailua (rnetallipakotta
jille. Yhteensä 12 font. viikossa.

2 luokka: Käsivarapiirustusta,' taontaa ja pakotusta, ammatti
piirustusta, äidinkieltä, muovailua. Yhteensä 14 tunt. viikossa.

Kultasepät ja kaivertajat vaihtavat ammattipiirustuksen käsivara
piirustukseen ja <tekisrta1J1kseen.

3 luokka: Taontaa ja pakotusta, muovailua, tyylioppia, ammatti
piirustusta, ammartioppia ja -taloutta. Yhteensä, 14 tunt. viikoesa.

Vaihtoehtoinen aine 3 luokalla: käsivarapiirustus.

X. LÄKKf:., LEVY- JA VASKISEPPIEN KURS_SI
Lakkautetaan luokka luokalta ja yhdistetään kaupungin yleiseen

ammattikouluun.

I luokka laikkauitettii.n syksyllä.
2 luokka: Kåsivarapiirustusta, muovailua, amrnaetipiirustusta, käy

tännöllisiå harjoituksia, äidinkieltä. Yhteensä 14 tunt viikossa.
3 luokka: Metallipakotusra, muovailua, tyylioppia, amrnartipiirus

rusta, amrnattioppia- ja taloutta. Yhteensä 14 tunt. viikossa.
V1aipaa1eiMotnen aine 3 luokalla: käsivarapiiruseus.

XI. KIVIPIIRTÄJIEN KURSSI
J luokka: Kåsivarapiirustusta, ammattiiaskentoa, tekstausta, lito

graiiaharjoituksia. Yhteensä 12 tunt. viikossa
2 luokka: Käsivarapiirustusta, tekstausta, 1:iitografiahiar'joitUiksia.

Yhteensä 12 -tunt. viikossa.
3 luokka: Käsivarapiirustusta, tyylioppia, perspektiivioppia, Iito

graliaharjoituksia. Yhteensä 14 tunt. viikossa.
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11.
TAIDETEOLLISUUSKOULUN OPETUSOHJELMA*)

(Sekä päivä- että iltaopetusta)

A. MALLIPIIRUSTUSOSASTO
.J vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta, ornarnenttipiirustusta,

käsivarapiirustusta, projektsionipiirustusta, muovailua, taidehisto
riaa, tyylioppia, vaihtoehtoisia, oppiaineita. Yhteensä 39 tunt. vii
kossa.

Vaihtoehtoisia aineita: Porsliinimaalaus, kuvanveisto ja muovailu.
2 vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta, ornarnenttipiirustusta,

käsivarapiirustusta, muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia, muoto
oppia, perspektiivioppia, piirustusta elävän manin mukaan, tekstausta
ja heraldiikkaa, vaihtoehtoisia aineita. Yhteensä 44 font. viikossa.

Vaihtoehtoisia ovat samat aineet kuin 1 vuosikurssilla sekä har
kinnan mukaan keramiikka,
3 vuosikurssi: Kornpositsionipiirustusta, muovailua, muoto-oppia,

piirustusta elävän mallin mukaen, tekstausta ja heraldiikkaa kir
janpitoa; vaihtoehtoisia aineita. Yhteensä 37 tunt. viikossa. '

Vaihtoehtoisia ovat samat aineet kuin 2 vuosikurssilla.

B. HUONEKALUPIIRUSTUSOSASTO
1 vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta, huonekalupiirustusta,

käsivarapiirustusta, ammaetipiirustusta, työharjoituksia, rnuovailua,
puunveistoa, projektsionipiirustusta, perspektiivioppia, taidehistoriaa,
tyylioppia, rakennuspiirustusta. Yhteensä ·42 tunt. viikossa.
2 vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta, huonekalupiirustusta,

kåsivarapiirustusta, tekstausta, ammartipiirustusta, työharjoituksia,
muovailua, puunveistoa, eaidehistoriaa, tyylioppia, rakennuspiirus
tusta, muoto-oppia. Yhteensä 47 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta, huonekalupiirustusta, am

martipiirustusta, työharjoituksia, puunveistoa, muoto-oppia, raken
nuspiirustusta, kirjanpitoa. Yhteensä 41 tunt. viikossa.

C. KORISTEMAALAUSOSASTO
I vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta, ornamenttipiirustusta,

käsivarapiirustusta, ammatti- ja ornamenttimaalausta, muovailua,
projektsionipiirustusta, taidehistoriaa, tyylioppia. Yhteensä 40 tunt.
viikossa.

*) Eräiden harjoitusaineiden suuri'[tuntiluku johtuu siitä, että oppilaita
-on velvoitettu työskentelemään sellaisinakin aikoina, jolloin opettajalla ei
ole opetusvelvollisuutta.

cy
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2 vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta, käsivara- ja ornamentti
piirustusta, koristemaalausta, muovailua, tekstausta ja heraldiikkaa,
perspektiivioppia, taidehistoriaa, tyylioppia, muoto-oppia, piirustusta
elävän mallin mukaan. Yhteensä 45 tunt. viikossa.
3 vuosikerta: Kompositsionipilrustusta, käsivara- ja ornamentti

piirustusta, koristemaalausta, tekstausta ja heraldiikkaa, muoto-op
pia, piirustusta elävän mallin mukaan, kirjanpitoa. Yhteensä 41
tunt. viikossa.

Vapaaehtoisia, aineita: tekstaus sekä puun- tai kivenveisto kaikilla
vuosikursseilla.

D. VEISTO- JA MUOVAILUOSASTO
1 vuosikurssi: Kornpositsionipiirustusta, ornarnenttipiirustusta

käsivarapiirustusta, kuvanveistoa ja muovailua, taidehistoriaa tyyli~
oppia, projektsionipiirustusta. Yhteensä 39 tunt. viikossa. '
2 vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta, ornamenrtipiirustusta ku

vanveistoa ja muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia, perspektiivioppia,
muoto-oppia, piirustusta elävän mallin mukaan. Yhteensä 41 tunt.
viikossa.
3 vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta, kuvanveistoa ja .muovai

lua, muoto-oppia, piirustusta elävän matlin mukaan, kirjanpitoa.
Yhteensä 40 tunt. viikossa.

Vapaaehtoinen aine: keramiikka, harkinnan mukaan kaikilla vuosi
kursseilla.

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

1 vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta ornamenttipiirustusta
käsivarapiirustusta, keramiikkaa (keramiik~n oppilaille) porsliini~
~aalaus~a {por~l!!nim:n oppil.), rnuovailua, taidehistori~a, tyyliop
p1a, projektsionipiirustusta. Yhteensä 40 tunt. viikossa.
2 vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta, ornamenttipiirustusta

käsivarapiirustusta, keramiikkaa (keramiikan oppilaijle) porsliini
ma~lausta (po~·~l!ini~ :n oppil.), muovailua, ,taidehisto,;iaa, tyyli
oppia, perspektiivioppia, muoto-oppia. Yhteensä keramiikan oppi
laille 41, porsliinim :n oppilaille 39 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta, keramiikkaa (keramiikan

oppilaille), porsliinirnaalausta (porsliinim :n oppi/laille) muovailua
piirustusta elävän mallin mukaan, muoto-oppia, kirja~pitoa. Yh~
teensä keramiikan oppilaille 36, porsliinim :n oppilaille 32 tunt. vii
kossa.
Vapaaehtoinen aine: Porsliinimaalaos (keramiikan oppilaille) ja

keramiikka (porsliinimaalauksen oppilaille).
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A Mallipiirustusosasto ............................ 25 oppii.
B Huonekaäup i irustusosasto ...................... 8 "C Koristemaalausosasto ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 "

1
D Veisto- ja muovailuosasto .. ' .. ' .................. 4 "E Savityöosasto ........................ . . . . . . . . . . 6 "F Taidetakomis- ja meta!! Iipakotusosasto .......... 6 "' G Piirustusopettajien valmistusosasto .......... 43 - "

Yhteensä 96 oppii.

168 oppii.
12 "11 "38 "74 "7 "53 "

"3 "6 "15 "36 :,

6 "13 "

OPPILASMÄÄRÄ

I. YLEINEN AMMATTIKOULU TAIDETEOLLISIA
AMMATTEJA VARTEN

I Yleinen kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II Rakennustyöntekijäin kurssi .
,, Koristeveistäjien ja rnuovajlijain kurssi .
III Huonekalupuuseppien kurssi .
IV Metallityöntekijäin kurssi .
V Kirjansitojien kurssi .
VI Koristemaalarien kurssi .
VII Painajieri kurssi (ei täys. oppin.) .
VII I Latojien kurssi ,, ,, ,, .
VII a Painajien kurssi (täys. oppin.) .
VI II a Latojien kurssi ,, ,, .
IX Taidetakojien ja metallipakott, kurssi .
X Läkki-, levy- ja vaskiseppien kurssi .
XI Kivipiirtäjien kurssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._______:,;__

Yhteensä 442 oppii.

II. TAl DETEOLLISUUSKOULU

r
I

I•
F. TAIDETAKOMIS- JA METALLIPAKOTUSOSASTO

1 vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta, omamenttipiirustusta,
käsivarapiirustusta, taontaa ja pakotusta, .taidehistoriaa, tyylioppia,
projektsionipiirustusta, muovailua. Yhteensä 40 tunt. viikossa.
2 vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta, ornamenttipiirustusta,

käsivarapiirustusta, taontaa ja pakotusta, taidehistoriaa, muoto-op
pia, muovailua, tyylioppia. Yhteensä 43 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Kompositsionipiirustusta, taontaa ja pakotusta,

muot?-oppia, muovailua, kirjanpitoa. Yhteensä 36 tunt, viikossa.

0. PIIRUSTUKSENOPETTAJIEN VALMISTUS
OSASTO

J vuosikurssi: Käsivarapiirustusta, kompositsionipiirustusta, pers
pektiivioppia, projektsionipiirustusta, muoto-oppia, tyylioppia, taide
historiaa, muovailua, piirustusta elävän mallin mukaan, piirustus
opet. metodiikkaa (kevätl.). Yhteensä syyslukuk, 35, kevätlukuk. 37
tunt. viikossa.
2 vuosikurssi: Käsivarapiirustusta, · ornamenttipiirustusta, kompo

sitsionipiirustusta- piirustusta elävän mallin mukaan, muovailua,
muoto-oppia, tyylioppia, taidehistoriaa, tekstausta ja kaunokirjoi
tusta, plastillista anatomiaa, piirustuksenop. metodiikkaa, harjoitus
luokan opetusta. Yhteensä 38 tunt. viikossa.

Vapaaehtoisia aineita (molemmilla vuosikursseilla erinäisjllä eh
doilla): porsliinimaalaus, keramiikka, metallipakotus, kivenveisto,
puunveisto, rakennuspiirustus, kirjanpito sekä (ylimäär. tunteja)
ornamenttipiirustus, tekstaus, kaunokirjoitus ja muovailu.

Koko koulun oppilasmäärä 538 oppi!.



Opetus suomenkielisiä oppilaita varten on tänä oppivuotena tapahtunut allaolevan kaavan mukaan:

Oppiaineet I Maanantai I Tiistai I Keskiv. J Torstai I Perjantai I Lauantai I Sunnuntai
Algebra..................................... - - - 5-9 ip. - - -
Ammatti- ja ornamenttimaalaus . . . . . . . - 5-9 ip. - - 5-9 ip. - -
Ammattilaskento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6-8 ip. 6-8 ip. - 6-8 ip. - -
Ammattioppi metallityönt. varten . . . . . . - - - - 7-9 ip. - -
Ammattioppi ja -talous seppiä ja me-
tallipakottajia varten :.... - - - 7-9 ip. - - -

Ammattipiir. latojia vai'ten................ 6-9 ip. - - - - - -
Ammattipiir. puuseppiä varten.......... 5-7 ip. - 5-7 ip. - - - -
Ammattipiir. sepp., läkki-, pelti- ja vaski-

seppiä varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - c:,;: - - . 5-9 ip. -
fysiikka............................ . . . . . . . . - - - - 6-8 ip. - -
Harjoitusluokat 1... . . . . . .. . 10-12ap. 10-12ap. - - 5-7 ip. - -
Hinnoittelu kirjalt. varten . . . . . . . . . . . . . . - 6-9 ip. - - - - -
Huonekalupiirustus 8-10 ap. 8-10 ap. - - 8-10 ap. - -

,, ······················· 1-3 ip. 1-3 ip. - - - - -11.
Kaunokirjoit. metodikka - - - - - 1-3 ip. -

' K~~amii_kka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9 \P· 1-4 ip. 6-9. ip. 1-4 \P· 5-8 ip. - -
Kirjanpito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 1p. - - 7-9 1p. - - -
Kirjansitominen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 6-9 ip. 6-9 ip. - -
Kompositsionipiirustus I . .. . . . . . . . . . . - - 10-12ap. 8-10 ap. 8-10 ap. 8-10 ap. -

,, II ja III 8-10 ap. 8-10 ap. 8-10 ap. 10-12ap. - - -
Konepiirustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 7-9 ip. - 7-9 ip. - - 5-9 ip. -
Koristemaalaus .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . .. - - - ·- 10-12ap. 10-12ap. -

,, . . 1-3 ip. 1-3 ip. 1-3 ip. - - 1-3 ip. -
Käsivara- ja ornamenttipiirustus 9-10 ap, 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. -
Käsivarapiirustus 10-12ap. 10-12ap. 10-12ap. 10-12ap. 10-12ap. 10-12ap. -

,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 ip, 6-8 ip. 6-8 ip. 6-8 ip. 6-8 ip. 6-8 ip. -
Käyt. hårjoit. puuseppiä varten ... . ... . - 5-9 ip. - - 5-9 ip. 2-6 ip. -
Käyt. harjoit. läkki-, levy ja vaskiseppiä
varten kts. Taidetaonta.

.....
00

... •• • ...

Latomisharjoit. (Taideteoll. koulu) .. - - 7-9 Ip.
6-9 ip. j 6-9 ip.Litografiaharjoitukset ................... - 6-8 ip. -

Metallipakotus, kts. taidetaonta - . - I 8-9 ap.Muoto-oppi II .............................. - ·c -
,, III .............................. - 3-4 ip.

Muovailu, kts. veisto ja muov.
I I 5-6 ip.Perspektiivioppi I .......................... - 5-6 ip. - -

,, II .......................... 1-2 ip. - -
Piirust. elävän mallin mukaan .......... - - 8-12 ap.

,, ,, ,, ,, ·········· 1-3 ip. - 1-3 ip.

" " " ,, - 5-8 ip. .5---'-7 ip. - 6-8 ip.
Piirustusopet. metodiikka I ............ - - 5-7 ip. - -

,, ,, II ............ 5-7 ip. - - - - 3-4 ip.
Plastillinen anatomia ...................... 2-4 ip. - - - - -
Porsliinimaalaus ............................ 1-3 ip. - 1-3 ip. 1-3 ip. - 1-3 ip.

• Projektsionioppi ............................ - 6-8 ip. - - - -
Projektsionipiirustus ...................... - 1-3 ip. 5-7 ip. - - 5-7 ip.
Puunveisto, kts. veisto .. ,.................. -
Rakennus- ja viivotinpiirustus ........... - 6-8 ip. 7-9 ip. - 6-8 ip. 7-9 ip.
Rakennusveistotaide ...................... - - - 1-4 ip. 1-4 ip.
Taidehistoria ................................ - - - 5--:7 ip.
Taidetaonta, metallipakotus ja käyt. harj.

}
1-3 ip. 1-3 ip. - -

läkki-, levy- ja vaskisepp. varten .... 5-9 ip. 5_g ip. 5-9 ip. 6-9 ip. 6-9 ip.
Tariffioppi kirjalt. varten ................. - - - - 7-9 ip,
Tekstaus- ja heraldikka .................. - - 5-9 ip. 6-8 ip. 6-8 ip.

" ,, kaunokirjoitus . . . . ......... 7-9 ip. 7-9 ip. 6-8 ip. - - 15-9 ip.
Tekstiiliharjoitukset ........................ 1-4 ip, - - - - 1-4 ip.
Tyylioppi (YI. ammattikoulu) ............ - - - - - - I 10-12ap.

,, (Taideteollisuuskoulu) I ...... 3-4 ip. 3-4 ip. - - -
,, ,, II ...... - - - 8-9 ap. 3-4 ip.

Veisto ja muovailu ....................... 1-3 ip, 1-3 ip. 1-3 ip. 1-3 ip. 1-3 ip. 11-3 ip.
,, ,, ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 ip. 5-9 ip. 6-8 ip. 6-8 ip. 5-9 ip. 6-8 ip.

Värioppi I kirjaltajia varten ............ - - - 7-9 ip.
,, II ,, ,, y.painamista - - -· 6-9 ip.

Äidinkieli .................................... 6-8 ip. - - - I - I 5-7 ip. I - I .....
'°
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KILPA IL'"U JA
Taideteollisuuskoulun I vuosikurssi tuntikilpailuia: sänkymaHo,

lattiaryijy fajanssivati. . Kotikilpailu]a: pöytäliina, aatelisvaakuna,
lattiaryijy' ja rekiryijy. Kahdessa viimemainitussa kilpailussa jaet
tiin palkintoina taidekirjaälisuutta saavuttaen p~lkinnot kilpailm:sa
lattiaryijyn sommit~lusta I pafk. Tytti Vulxelainen, II palk. _Ain?
Hakulinen, III palk. Heidi Lodenius. Vilmeksirnainitussa k!lp~1-
lussa jaettiin 3 yhdenarvoista palkintoa arvoltaan II palk, kukin
seuraaville oppilaille: Heidi Lodenius, Thyra Minders ja Tamara
Sandman.

Liikenimi Karl Fazer'ui \lahjoittamilla varoilla toimeenpantiin
taideteol'lisuusosastolla kilpailu karamellikädröjen ehdotusten ai
kaansaamiseksi neljään sarjaan. Neljä ensimäistä 'palkintoa a S~k
250: - saivat oppilaat Gunvor Bouchi, Reino Järvinen, Elsa Kallio
ja Aino Savonen, sekä neljä toista palkintoa a Smk 150: - oppilaat
Eino Fagerlund, Elsa Kallio, Nils Relander ja Katri_ Ste~bä~k. ..
Kilpailussa . alitarivaatepiirusiusten aikaansaa?11seks1_ jaettiin

kolme samansuuruista palkintoa a Smk 150:-:: taideteollisuusosas
ton oppjlaille Inga Behrsen, Ma~ia Kansa~en ja: ~igne ~ossa~de~.
Huonekalupiirustusosastolla toimeenpantiin kaksi palkintokilpai

lua. Toisessa, joka käsitti arkihuoneen kaluston piirustukset, sai I
palllk-. 75 mk Taav. Häyrinen ja II palk. 50_mik Gann~: f~hanss?.n.
Toinen kilpailu käsiHi museohuoneen sornrnittelun ynna siihen pur
retyt tyyll-huonekalut ja -esineet. I palk, 100 mk sai Yriö Rosvall
ja II palk. 75 mk Ester Lindqvist. . . . .
Taideteollisuuskoulun A- ja G-os1:1sto)'en II vuosikurssil'la toimeen

pantiin käslvaraplirustusopetuksen yhteydes_sä k~vi~amistkilpailu,
aihe: makkarakauppias". I palk, 100 mk sa, Doris Lindh, II palk.
80 mk jaettiin tasan Elsa Tenhusen ja Ella Söder-sfröm'!n ke~ke_n.
- Gvosaston I vuosikurssilla toimeenpantiin niinikään kuvittarniskil
pailu: ,,Heinänteko". I palk. 60 mk sai ..Margit Roos ja II palk. 40
mk Eelin Liliamaa.
Elävän mallin piirustuksen yhteydessä toimeenpantiin, etupäässä

G-ooastoa varten vartalokuvasommittelukilpailu anatonrieine tutkiel
mineen yhdistettynä pukutuekielmaan. I palk, 120 mk sai Doris
Lindh ja II palk. 60 mk Maria Sidorow.

PÄÄSTÖTODISTUKSEN SAANEET OPPILAAT
/. Yleinen ammattikoulu taideteollisia ammatteja varten.

Yleinen kurssi: KaUIK'O Byman, Saara Iivarinen, Esteri Kankku
nen, Kerttu Kankkunen, Gunnar Koskinen, Teresa Lindholm, Anna
Pulkkinen, Gertrud Rosenberg, Lyydia Salomaa, Margit Sulander
ja Armas Virtanen.

l
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Rakennustyöntekijdin: kurssi: Uljas Homi, Hannes Kalliomaa,
Väinö Kesti, Lauri Kilpinen, Edvard Manselius, Yrjö Rantanen,
Alfred Röman Kaarto Saksa, Kaarlo Siili ja Arne Sture.
Haonekalap;aseppim, kurssi: Sulo Hagelin, Toivo Huttunen, Etis

Koskinen, Paavo Lehtovirta ja Otto Leskinen.
Metallityöntekiiäin kurssi: Walter Ahlström, Ake Bäckman, Le~

rorsman Viljo Heino, Kullervo Johansson, Aarno Laaksonen, 0nm
Lahti V~ikko Lindholm Arvo Mäkelä, Niilo Ranta, Toivo Ranta,
Kurt 'stutnabb, Erik Tho~n, Kaarle Temisevä, Olavi Vierikko, Eino
Vuorisalo ja August Vuorisalo.
Koristemaalarien kurssi: Eino Lauhia ja Lauri Leppälä.
Painaiien kurssi {täysioppin.}: Kalle Frostell.
Latoiien kurssi (ei täysioppin.}: Kaino Nyman.
Latojien. kurssi (täysioppin.}: Hannes Milli, Urho, Manninen,

Ilmari Saarinen ja Severi Terenius.
Läkki-, levy- ;a vaskiseppien kurssi: Uljas Nisunen, ja Martti

Salmenlinna.
Kivipiirtäiien kurssi: Urho Pesonen, Elis Toivonen ja Georg

Wegelius.
II. Taideteollisuuskoulu.

Mallipiirastusosasto:· Maija Kansanen, Leila Komppa, Into Lin-
turi, Toini Muona, Elina Sadeniemi ja Aino Savonen.
Huonekalupiirustusosasto: Yrjö Rosvall.
Veisto- ;a muovailuosasto: Reino Järvinen ja Ilma Nyström.
Taidetaonia- ;a metallipakotusosasto: Kalle Leimu.
Piirustuksenopettajien valmistusosasto: Maja [uustinen, Elsa

Lönnström, Maja Nordin, Ilmari Pimiä, Signe Rossonder, Aili Salo- ,
nen, Maria Sidorow, Katri Stenback ja Ma~·git Svaetichin.

, .
AVUSTUKSET JA PALKINNOT

K. H. Renlundin käsityöläisille ja tehtaan työmiehille tarkoitetun
stipendi- ja palkintorahaston korkovaroista ovat seuraavat ammatis
saan osoittamasta ahkeruudesta ja edistyksestään koulun oppiaineissa
saaneet 265 mk avustusta: 'Kullervo Johansson, Eino Lauhia, Einar
Lyden, Kalle Puhio ja Georg Wegelius.
Käsityö- ja Tehdasyhdistyksen stipendivaroista saivat seuraavat

oppilaat palkintoja ahkeruudesta ja edistyksestä: 200 mlk Lauri
Leppalä, 150 mk Frans Rantanen ja 100 mk Niilo Helenius.
Heirnbergerin stipendivarat jaettiin seuraavalla tavalta. 150 mk

sai Kalle Frostell ja 100 mk saivat Ebba Blomqvist, Ensio Kanerva,
Aapeli Laitinen ja Julius Skytten.
Oy. Kornn palkintcvarat jaettiin siten että Uljas Nisunen sai 300

mk ja Raoul Streng 200 mk.
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Kerarnisko W. Soinin palkintovarat jaettiin seuraavasti: 701 mk. sai
Kerttu H.,;;jväläinen ja Aino Savonen sekä 60 mk Toini Muona.
Tarkast. nti L. Törnuddin 100 mk:n palkinnon sai piirustuksen

opettajaosaston kurssin suorittanut oppilas Ilmari Pimiä.
Graaiillisten kurssien oppilaiden kokoomat varat jaettiin kolmeen

150 mk:n palkintoon, jotka saivat Hannes Hiili, Urho Manninen ja
Severi Terenius.
Taideteollisuusyhdistyksen tarkoitusta varten käytettävinä olevista

varoista saivat seuraavat oppilaat palkintoja ahkeruudesta ja edis
tyksestä: 250 mk Kalle Leimu, Niilo Ranta ja Aino Savonen; 200
mk Uljas Homi, Elsa Lönnström ja Yrjö Rosvall; 150 mk Leo
rorsman, Georg Orönberg, Kaarle Haikarainen, Taavetti Häyrinen,
Ester Kankkunen, Reino järvinen, Väinö Kesti, Elis Koskinen, Otto

. Kuokkanen, Aarno, Laaksonen, Arvo Lukander, Edvard Manselius,
Kaino Nyman, Toivo Ranta, Yrjö Rantanen, Johannes Saikkonen,
Kaarlo, Saksa, Kurt Skdinabb, Katri Stenbäck, Niilo Suominen,
Margit Svaeiichin, Edmund Törrönen ja Mauno Ylinen sekä 100
mk Valter Ahlström, Ina Behrsen, Georg Eklöf, Eino Fagerlund,
Valter rorsman, Gunnar rors, Viljo Heino, Poju Holmberg, Toivo
Huttunen, Saara Jivarinen, Hanna Ilkka, Lisa Johansson, Martta
jousi, Hannes Kalliomaa, Kerttu Kankkunen, Eino Kaukonen, Lauri
Kilpinen, Lauri Koivisto, Gunnar Koskinen, Kaarle Kuusela, Uuno
Kärkkäinen, Emil Laitinen, Paavo Lehtovirta, Doris Lindh, Tea
Lindholm, Into· Linturi, Tapani Malmberg, Toini Muona, Gösta
Nyman, Maria Oreschnikoji, Urho Pesonen, Ilmari Pimiä, Anna
Pulkkinen, Aleksanteri Pärssinen, 'Gertrud Rosenberg, Ilmari Saa
rinen, Martti Salmenlinna, Arvi Siekkinen, Armas Siiskonen, Valter
Siren, Kaarle Temisevä, Erik Thorn, Benjamin Tiittanen, Elis Toi- -
vonen, Toivo Torvinen, Pekka Törmä, Aune Urho, Armas Virtanen,
Eino Vuorisalo_ ja Reino- Österman.

Helsingissä- toukokuulla 1926.

Werner von Essen






