
V. Ahokanta.

LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN
VAIHEET.

Asetuksen mukaan 25 p:ltä rnarrask. 1885 piti Lappeen-
rantaankin järjestää käsityöläiskoulu viimeistään syysluku-
kauden alusta 1890. Lappeenrannan Käsityöläisyhdistys,
joka huolehti paikkakunnan sunnuntaikoulustakin, huolehti
myöskin käsityöläiskoulusta siten, että se kokouksessaan 10
p:nä joulukuuta 1889 insinööri Grönlundin esityksestä valitsi
kolmihenkisen toimikunnan neuvottelemaan sunnuntaikoulun
johtokunnan ja opettaja A. Korjosen kanssa alemman käsi-
työläiskoulun tarkoituksesta ja opetussuunnitelmasta.

~[utta koska pian kokouksen jälkeen ilmeni, etteivät kau-
pungin viranomaiset aikoneet perustaa koulua syyslukukau-
den alkuun 1890, niin käsityöläisyhdistyksen valtuutettujen
kokous 14 p:nä tammikuuta 1890 päätti kääntyä Teollisuus-
hallituksen intendentti C. P. Solitanderin puoleen sekä pyy-
tää vielä yhdeksi vuodeksi valtionapua sunnuntaikoululle.
Jo valtionapua ei saataisi, niin yhdistyksen puheenjohtaja
valtuutettiin pyytämään kaupungin valtuustolta k.o. kevät-
lukukautta varten sadan markan avustusta sekä anomaan,
että valtuusto perustaisi käsityöläiskoulun syyslukukauden
1890 alkuun. Sunnuntaikoulu sai toimia kuitenkin luku-
vuoden 1890-1891, ja se päätti 49-vuotisen toimintansa
31 p:nä toukokuuta 1891.

Tätä ennen, jo maaliskuun kokouksessaan kaupungin-
valtuusto päätti perustaa asetuksen määräämän käsityöläis-
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koulun sekä valitsi koululle ensimmäisen johtokunnan, jonka
ensimmäinen kokous pidettiin huhtikuun 8 p:nä 1891. Ke-
kouksen pöytäkirja kuuluu seuraavasti:

»Pöytäkirj a tehty Lappeenrannan käsityöläiskoulun ko-
kouksessa 8 p:nä huhtikuuta 1891. Läsnä oli vat Herrat: räätäli
Gust. Adolf Löfman, kelloseppä Isak Hellström, tehtailija
Matti Roiha, värjäri Matti Rynen ja rehtori K. R. Veijola.

1 §.
Väliaikaiseksi puheenjohtajaksi valittiin K. R. Veijola,

joka myös otti pitääkseen pöytäkirjaa tässä kokouksessa.

2 §.
Päätettiin laittaa Teollisuushallitukselle anomus koulun

valtionavusta sekä käsityöläiskoululle että valmistavalIe kou-
lulle, johon anomukseen liitetään otteet valtuusmiesten
pöytäkirjoista, joista näkyy koulun perustaminen ja johto-
kunnan valitseminen.

3 §.
Sisäänpääsymaksua käsityöläiskouluun päätettiin ottaa

2 markkaa ja päästötodistuksesta 6 markkaa.

3 §.
Tuntiopettaj ain virat päätettiin julistaa haettaviksi 30

päivän kuluessa, josta ilmoitus on pantava paikkakunnan
lehteen. Ilmoituksessa tulee mainita montako tuntia kutakin
ainetta on opetettava ja paljonko tunnilta maksetaan.

In fidem
K. R. Veijola.)}

Koulun johtokunnalla, jonka järjestettäväksi koulun pe·
rustaminen ja hoito jäi, oli usein kokouksia. Kun rehtori
K. R. Veijolakin. joka oli kokenut koulumies, jätti puheen-
johtajan toimensa, niin johtokunnan jäsen M. Rynen kutsui
johtokunnan kokoon heinäkuun 9 p:nä klo 5.

Kokoukseen saapuivatkiri M. Roiha, 1. Hellström ja M.
Hyrien, joka valittiin kokouksen puheenjohtajaksi sekä
pöytäkirjan pitäjäksi.
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Puheenjohtaja ilmoitti, että kaupunginvaltuustolta oli
tullut johtokunnalle kirjelmä, jonka mukaan valtuusto ko-
kouksessaan 28. 5. 1891 oli päättänyt pyytää valtionapua
valmistavan koulun ylläpidoksi Kouluylihallitukselta ja.
valtionapua anomaan on määrätty rehtori K. R. Veijola.
Valtuusto oli myöskin SUOSLunutsiihen, että käsityöläiskoulun
opettajan viran saa johtokunta julistaa avonaiseksi, niinkuin
johtokunta kokouksessaan 25. 5. 1891 päätti valtuustolle
esittää.

Johtokunta päätti ilmoittaa valtuustolle, että johtokunnan
puheenjohtaja K. R. Veijola on matkustanut pois paikkakun-
nalta, eikä hän voi niin ollen anoa valtuuston määräyksen
mukaan koululle tarpeellisia valtionapurahoja.

Johtokunnalla oli koulun alkuajoilla miellyttävä tapa
kokoontua vuorotellen kunkin jäsenen kotiin. Heinäkuun
31 p:nä 1891 pidettiin kokous kelloseppä 1. Hellströmin luona.

aapuvilla olivat johtokunnan jäsenet M. Roiha, G. A. Löf-
man, 1. Hellström ja M. Rynen, joka oli kokouksen puheen-
johtajana sekä sihteerinä. Opettaja A. Korjonen oli kutsuttu
myöskinkokoukseen, jonka pöytäkirja kertoo mm. seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto on määrännyt maisteri Cederhvarfin
käsityöläiskoulun johtokunnan puheenjohtajaksi rehtori Vei-
jolan tilalle, mutta maisteri Cederhvarf on ilmoittanut ko-
kouksen puheenjohtajalle, ettei hän voi ottaa vastaan tarjot-
tua tointa omien koulutehtäviensä takia. Mutta käsi-
työläiskoulussa hän kyllä voisi hoitaa tarvittaessa opet-
tajan tointa niissä aineissa, joihin ei ole vielä opett.a-
jaa tiedossa.

Kun valmistavaa koulua varten ei ole mitään varoja tie-
dossa, niin sen perustaminen jätettiin toistaiseksi. Mutta
kä ityöläiskoulu järjestetään toimintaan, ja koska opettaja

. Korjonen on tarjoutunut koulun opettajaksi niissä aineissa,
joissa opettajaa tarvitaan, niin johtokunta valitsi hänet
mielihyvin koulun opettajaksi.

Valmistavalle koululle valtionapua anomaan valtuutettiin
kokouksenpuheenjohtaja M. Rynen ja opettaja A. Korjonen.
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Koulun väliaikaiseksi johtajaksi valittiin opettaja A. Kor-
jonen ja hänet valittiin myöskin johtokunnan sihteeriksi.

Koulua päätettiin pitää sunnuntaisin klo 3-6 ip. ja keski-
viikkoisin klo 6-8 ip. Sunnuntain oppiaineiksi määrättiin
piirustus ja kirjanpito sekä keskiviikon laskento ja äidinkieli.

Päätettiin ilmoittaa Teollisuushallitukselle koulun johtaja-
opettaj asta.

Opettaja A. Korjonen määrättiin järjestämään ilmoitus
koulun alkamisesta paikkakunnan sanomalehteen. Koulun
satunnaisia menoj a päätettiin suorittaa kertyvistä oppilaiden
sisäänkirjoitus- ynnä »päästökirjas-rnaksuista, jotka maksut
johtokunta otaksuu kuuluvan kaupungille.

Koulu määrättiin alkavaksi 6 p:nä syyskuuta 1891 kello
6 ip. Paikkakunnan käsityöläismestareiden piti silloin tuoda
oppipoikansa kouluun.

Näin alkoikin Lappeenrannan kaupungin alhaisempi Käsi-
työläis-koulu, niinkuin koulun virallinen nimi oli, toimintansa
määrättynä aikana ja sisäänkirjoituksessa ilmoittautui 26
oppilasta, jotka olivat seuraavilta ammattialoilta:

kellosepän ammatissa 3 oppilasta
neulasepän )} 2 )i

sor-varin ) 1 )

nuohoojan ) 1 )

rautasepän ) 3 )

nahkurin ) 2 )

kirjaltajan ) 3 )

hopeasepän ) 1 )

muurarm ) 3 )

räätälin ) 1 )

maalarin ) 1 )

tupakkatyöntekijän 1 )

suutarin ) 2 )

nikkarin ) 1 )

kauppa-apulaisia ) 1 )

yhteensä 26 oppilasta
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Vanhin oppilas oli 21 vuotias ja nuorin 12 vuotias.
Lukuvuonna 1892-93 esiintyvät koulun oppilasluettelossa

viimeiset neulasepän oppilaat, veljekset Viktor ja Aleksanteri
orthan, syntyisin Pietarista. He olivat olleet iloisia poikia,

koska he mm. väkivaltaa käyttäen nokesivat aivan perus-
teellisesti erään naapurinsa poj an, joka meni jollekin asialle
heidän työpaikkaansa käymään eikä neulaseppämestari
A. Kähö ollut itse saapuvilla. Nokeaminen oli ollut niin pe-
rusteellinen, ettei poj an äiti tuntenut poikaansa, kun hän
ikkunasta katseli mustaa outoa poikaa, joka tuli pihamaalle
itkua vääntäen. Tapauksen näkijä, joka sen tämän kirjoitta-
jalle kertoi, näytti vieläkin, 46 vuotta myöhemmin, olevan

orthanin veljeksilIe vähän äkeissään k.o. nokeamisesta.
Ensimmäinen päästökirj a eli päästötodistus annettiin 31

p:nä toukokuuta 1892 Joosef Johan Hataralle.
Johtokunnan päätöksen mukaan 31 p:ltä heinäkuuta 1891

lähetettiin anomus Teollisuushallitukselle, ja siinä pyydettiin
altionapua käsityöläiskoululle sekä ns. valmistavalle koululle.
nomuksesta on säilynyt (luultavasti konsepti) arkin puolikas

ja se kuuluu:

•Teollisuushalli t ukselle Helsinkiin.
en johdosta, että L:rannan kaupungin valtuusmiehet

maalisk. ovat päättäneet perustaa alhaisimman käsityöläis-
koulun tähän kaupunkiin, saamme me allekirjoittaneet, jotka
herrat valtuusrniehet mainitun koulun johtokunnaksi ovat
valinneet, nöyrimmästi Teollisuushallitukselta anoa asetuk-
en myöntämää valtionapua eli puolta määrää opettajain ja

johtajan palkkaamismenoista, jotka tähän liitetyn valtuus-
mie ten hyväksymän menoarvion mukaan tekevät 250 mark-
kaa.

ama sa rohkenemme myöskin pyytää valtionapua käsi-
työläiskoulun yhteyteen perustettavaksi päätetylle valmista-
valle koululle, jonka koko meno arvio tekee 1 000 mk. Asian-
laita on nimittäin se, että tässä kaupungissa vielä tähän aikaan
uurin osa ammateissa ja tehtaissa palvelevista lapsista on
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sellaisia, joilla ei ole kansakoulussa saavutett.avaa tieto-
maaraa, jonka vuoksi tällainen valmistava koulu on
ihan välttämätön, sillä ilman tällaista koulua ei käsi-
työläiskoulu vastaa tarkoitustaan. Tällaisen valmistavan
koulun perustamisen kautta tulisivat sen ohessa myöskin ne
lainpykälät noudatetuiksi, jotka asetukset määräävät sel-
laisten lasten opetuksesta huoltapidettäväksi, jotka jostain
pätevästä syystä eivät ole tilaisuudessa kansakoulua käy·
mään, niin kansakouluasetuksen 109 § ja suojelusta tehtaissa
palveleville alaikäisille v. 1889.

Tällainen valmistava koulu täyttäisi myöskin ne vaati-
mukset ulkopuolella kansakoulun annettavasta opetuksesta,
jonka asetus 15 p.nä huhtikuuta 1889 teollisuusammateissa
olevain työntekijäin suojelemisesta määrää ja jota myöskin
kansakouluasetuksen 109 § vaatii.»

Apurahaa valmistavaa koulua varten ei saatu, joten se jäi
perustamatta käsityöläiskoulun yhteyteen, mutta valmista-
van koulun tilalle oli kaupungin kansakoululaitoksen yhtey-
teen perustettu ns. iltakoulu, jolla lienee ollut vähäinen merki-
tys, koska koulun toditukseenkaan ei ole merkitty mitään
koulun oppiaineista. Todistuksissa on ollut vain oppilaan
nimi, ikä, koulussaoloaika ja painettu teksti: »täkäläisessä
iltakoulussa nauttinut sellaista opetusta, kuin 1866 vuoden
armo kansakouluasetuksen §:ssä 109 mainitaan».

Käsityöläiskoulun johtokunnan pöytäkirjoissa ei mainita
mitään iltakoulusta. Siksi oletan, että iltakoulu on kuulunut
kansakoululaitoksen yhteyteen.

Koulun menoarvio oli ensimmäisenä lukuvuonna 500 mk,
mikä summa oli johtokunnan mielestä pieni, ja siksipä johto-
kunta kokouksessaan 23 p.nä elokuuta 1892 opettajaA. Kor-
josen esityksestä hyväksyi seuraavan lukuvuoden meno-
arvion kuudeksisadaksi markaksi. Valtionapua pyydettiin
350 mk. Mutta koska tuntimäärä oli ajateltu edelleen vii-
deksi viikkotunniksi, niin valtionapua ei saatu enempää
kuin 250 mk.
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Koulussa oli nähtävästi ollut lukuvuonna 1891-92 run-
saasti oppilaita yhden opettajan opetettavaksi, koska Lap-
peenrannan ja Lapveden käsiteollisuuskoulun johtaja, valtio-
päivämies K. Oittinen oli pyytänyt Teollisuushallituksen
myötävaikutusta siihen, että k.o. koulun oppilaat saisivat
maksutonta opetusta Lappeenrannan käsityöläiskoulussa
piirustuksessa, kirjoituksessa ja laskennossa.

Käsityöläiskoulun johtokunta oli nähtävästi kieltänyt käsi-
teollisuuskoulun oppilailta pääsyn kouluunsa, koska johtaja
Oittisen on pitänyt kääntyä Teollisuushallituksen puoleen.

Johtaja Oittisen kirjelmän johdosta Teollisuushallitus kir-
jelmässään 4 p:nä lokakuuta 1892 pyytää käsityöläiskoulun
johtokunnalta lausuntoa siitä, onko käsiteollisuuskoulun oppi-
laita estetty pääsemästä käsityöläiskouluun.

Teollisuushallituksen kirjelmän johdosta käsityöläiskoulun
johtokunta kokouksessaan 10 p:nä lokakuuta 1892 päätti
vastata Teollisuushallitukselle mm. seuraavaa:

1) »Käsityöläiskoulun johtokunta ei katso olevansa oikeu-
tettu ilman kaupunginvaltuuston lupaa laskemaan käsi-
teollisuuskoulun oppilaita osallistumaan käsityöläiskoulun
opetukseen, koska koulu on yksinomaan ammattilaisia var-
ten eikä käsiteollisuuskoulun oppilaista ole kuin joku pro-
sentti kaupunkilaisia. Sitä paitsi voisi koulujen yhdistämi-
nen tuottaa lisäkustannuksia, joista kaupunki saisi suorittaa
puolet, mikä ei olisi kohtuullista, koska käsiteollisuuskou-
lulla on oma rahastonsa ja oma erityinen tarkoituksensa.

Johtokunnan mielestä yhteinen opetus molempien koulu-
len oppilaille käy kyllä päinsä Ieskennosse, kirjoituksessa ja
kirjanpidossa} jos valtio ja läisiteollisuusKouJu suonttavat

mahdolliset lisäkustannukset.»
tTeollisuushallituksen kysymykseen: Onko käsiteollisuus-

oulun oppilaita estetty käsityöläiskouluun pääsemästä
Johtokunta päätti ilmoittaa, että vasta tätä asiaa käsitel-

e ä saapui käsiteollisuuskoulun johtajalta kysely mainit-
[en oppilaiden kouluun pääsemisestä. Tämän kysymyksen

Johtokunta jätti kaupunginvaltuusmiesten ratkaistavaksi
Koulu ja menneisyys TV
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siitä syystä koska käsiteollisuuskoulun oppilaiden koulu
käynnin vuoksi kaupungille voi tulla Iisäkustannuksia.»

Kokouksen päätöksestä lähetettiin luonnollisesti kirjel
Teollisuushallitukselle ja kaupungin valtuustolle.

Valtuuston päätös asiasta tuli johtokunnan tietoon i
johtokunta kokouksessaan 14. 11. 1892 sai todeta, että v
tuusto on kieltänyt Lappeenrannan-Lapveden käsitee
suuskoulun oppilailta pääsyn käsityöläiskouluun siitä syys
etteivät kaupungin menot lisääntyisi.

Valtuuston päätöksestä päätettiin antaa tieto Teollisuu
hallitukselle sekä käsiteollisuuskoulun johtaja K. Oittiselle.

Koulun johtokunnalla oli uusien oppilaiden ja kaupun .
menojen lisäytymisen suhteen varovainen kanta, mikä ilm
nee 14. 11. 1892 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta, jos
mainitaan seuraavaa:

»Lappeen kirjoissa olevan vaskiseppä A. Bruunin poik
päätettiin ottaa käsityöläiskouluun sillä ehdolla, että hän
maksaa tavallisten koulumaksujen lisäksi 10 mk lukukau
delta niin kauan kuin poika on koulussa.»

Ennenkuin johtokunta ennätti lähettääkään valtuuston
päätöksestä tietoa Teollisuushallitukselle, lähetti Teollisuus-
hallitus johtokunnalle kirjelmän 14 p:ltä lokakuuta 1892
sekä mainitsee siinä seuraavaa: »Kirjeessä kuluvan lokakuun
11 p:ltä on johtokunta Teollisuushallitukselle ilmoittanut,
ettei se katso olevansa oikeutettu ilman kaupungin valtuus-
ton lupaa laskemaan käsiteollisuuskoulun oppilaita osalli-
siksi käsityöläiskoulun opetukseen, koska käsityöläiskoulu
johtokunnan mielestä on ainoastaan kaupungin ammatti-
laisia varten. Tämän johdosta Teollisuushallitus ilmoittaa,
että valtioapu käsityöläiskoululle on myönnetty sillä edel
lytyksellä, jotta kouluun otetaan oppilaiksi muistakin kun-
nista pyrkiviä kuin Lappeenrannan kaupunkilaisia, kun vain
he täyttävät kouluun pääsemistä varten määrätyt ehdot.»

Asia j ärj estyi nyt kaikessa hilj aisuudessa niin, että käsi·
teollisuuskoulun oppilaat saivat käydä käsityöläiskoulusa
nauttimassa opetusta laskennossa, kirjanpidossa ja piina-
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tukeesaa. Koulun toiminta jatkui pienistä erimielisyyk-
itä huulimatta johtokunnan ja opettaja Korjosen huo-

lenpidon alaisena. Opettaja Korjonen oli yksin koulun
opettajana pitkät aj at pieniä virkavapauksia lukuunotta-
matta.

Käsityöläiskoulu toimi kaupungin omistamassa kansa-
oulutalossa, ja koska kansakoulun vahtimestarille oli yli-

määräistä työtä käsityöläiskoulun takia, niin hän pyysi palk-
'ota koulun johtokunnalta, joka suhtautui asiaan myön-
isesti sekä päätti esittää valtuustolle, että kansakoulun

ahtimestarille M. Jokelaiselle myönnettäisiin 20 mk vuo-
dea a lisäpaikkaa.

Opettajille maksettiin palkkaa opetustyöstä 80 mk vuo-
d a viikkotunnista. Johtajaopettajan palkkio oli 100 mk

odessa. Koulun meno arvio oli kolmena ensimmäisenä
onna 500 mk vuodessa, mutta johtokunta päätti kokouk-

aan 10 p.nä huhtikuuta 1894 valtuustolle esittää, että
ityöläiskoulun viikkotuntimäärää lisättäisiin yhdellä viik-

tunnilla sekä että valtuusto myöntäisi 40 mk:n lisämäärä-
rahan vuodessa k.o. tarkoitusta varten.

Valtuusto myönsikin pyydetyn rahaerän ja hyväksyi kou-
johtokunnan esityksen. Seuraavana lukuvuonna oli

uIu sa kuusi viikkotuntia ja uutena opetusaineena oli
unokirjoitus. Koulun menoarvio oli lukuvuonna 1894-95

mk, josta koulu sai valtionapua 290 mk.
On huomattava, että koululla oli ilmainen huoneisto, valo,

pö ja opetusvälineet kaupungin puolesta. Koululle ker-
eet tulot sisäänkirjoitus- ja päästötodistuksista kanne-

a maksuista vietiin kaupungin kassaan, eivätkä ne esiin-
eet koulun meno- eikä tulo arvioissa eikä vuosikertomuk-

, joissa esiintyy vain asetuksenmukainen valtionapu ja
an uuruinen kaupungin avustus, jotka tarvittiin koulun
tajiston palkkoihin.

Toukokuun 2 päivä 1895 oli sikäli huomattava koulun
innassa, että käsityöläiskoulujen tarkastaja, arkkitehti

Ikonen tarkasti koulun sekä kehoitti johtokuntaa jär-
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jestämään yhden lisätunnin viikossa laskennon opelusta
varten sekä ostamaan koululle piirustusmallit.

Johtokunnan pyynnöstä kaupungin valtuusto myönsi va-
rat k.o. tarkoituksiin. Teollisuushallitus myönsi myöskin
lisävaltionapua 40 mk vuodessa laskennon lisätuntia varten.
Laskennon lisätunti oli kovin tarpeellinen, sillä koulussa oli
vain 1 t. viikossa laskentoa, ja se oli aivan liian vähän. JOI

joku uusi asia esim. keskiviikkoiltana opetettiin, niin viikon
aikana se karisi muistista pois. Koulun johtajalta lienee
unohtunut asiaankuuluvien vuosikertomuksien lähettäminen
koulun toiminnasta, koska Teollisuushallitus kirjeessään 29.
1. 1895 lähettää johtokunnalle pyynnön niistä: »Esiintul-
leista syistä pyytää Teollisuushallitus, että johtokunta mitä
pikimmin ja viimeistään ennen ensitulevan helmikuun lop-
pua tahtoisi tänne lähettää ilmoituksen niistä viikkopäivistä
ja tunneista, joilla johtamassanne käsityöläiskoulussa ope-
tetaan sekä samassa ilmoittaa, kuinka opetus aineet ovat eri
tunneille j aetut.» Teollisuushallitus lienee saanut halua-
mansa kaavakkeet täytettyinä, koska se ei enää uudelleen
niitä pyytänyt.

Kouluun tuli syyslukukauden alusta 1895 7 viikkotuntia,
ja johtokunta järjesti kokouksessaan 25. 9. 1895 lukujärjes-
tyksen siten, että sunnuntaina oli 3 t., maanantaina 2 t. ja
keskiviikkona 2 t. Johtokunnassa tapahtui sellainen muu-
tos, että monivuotinen johtokunnan puheenjohtaja rehtori
K. R. Veijola muutti pois paikkakunnalta ja valtuusto va-
litsi johtokunnan puheenjohtajaksi tohtori Max Oker-Blomin.

Koulun oppilaiden käytöksestä eivät päivä- eikä johtokun-
nan pöytäkirjakaan kerro paljoa muuta, kuin että koulussa
eivät pojat aina jaksaneet käydä säännöllisesti. Yksi ainoa
tapaus esiintyi koko ajalla, jolloin johtokunta kokouksessaan
20. 11. 1895 käsitteli kuriasioita seuraavaan tapaan:

»Koska koulun oppilas Pekka Tijanen oli harjoittanut
sopimatonta käytöstä eikä yksityisestä varotuksesta ole otta-
nut ojentuakseen, niin päätti johtokunta antaa Pekka Tija-
selle ankaran varotu ksen .1)
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Teollisuushallitus ponnisteli käsityöläiskoulujen pitämi-
seksi ajan vaatimalla tasolla maassamme. Se laati asetus-
ehdotuksen k.o. koulujen uudestaanjärjestämisestä sekä lä-
hetti ehdotuksen maan käsityöläiskoulujen johtokunnille
iinä tarkoituksessa, että johtokunnat tutustuttuaan ehdo-

tukseen antaisivat lausuntonsa siitä.
iinpä Lappeenrannan käsityöläiskoulun johtokunta 12

p:nä toukokuuta 1898 ilmoitti Teollisnushallitukselle mieli-
piteenään mm. seuraavaa:

tJohtokunta pitää uudessa asetusehdotuksessa tehtyjä
muutoksia ajan vaatimina. Ainoastaan ehdotuksen 10 §:ään
ehdottaa johtokunta sen muutoksen, että siitä poistettaisiin
mAäräys, jonka mukaan valmistavaan kouluun otetaan
IJJlOastaan15 vuotta täyttäneitä oppilaita. Johtokunnan
mielestäei tällaista määräystä pitäisi asetukseen laatia, vaan

ttää siihen kuuluvat seikat riippuviksi paikkakunnallisista
o uhteista. Mitä esim. Lappeenrantaan tulee, niin katsoo
htokunta täällä kansakoulun yhteydessä toimivan ilta-
ulun soveltuvan mainitunlaiseksi valmistavaksi kouluksi.»
Johtokunnan esittämä ajatuskanta saikin myönteistä huo-
ota, koska Teollisuushallituksesta julkaistiin asetus 12. 9.

ja siinä ei mainita mitään 15 vuoden ikärajasta.
udessa asetuksessa oli joitakin pienempiä muutoksia,

tta ne eivät vaikuttaneet sanottavasti Lappeenrannan käsi-
läi koulun toimintaan. Johtokunta sai itse uuden asetuk-
mukaan valita puheenjohtajansa. V. 1885 asetuksen mu-

Teollisuushallitus määräsi johtokunnan puheenjohtajan.
Haista valmistavaa koulua ei siis vieläkään ollut saatu

ppeenrannan käsityöläiskoulun tueksi, jossa olisi opetettu
kouluopetusta vailla oleville käsityöläiskouluun tule-

e oppilaille niitä kansakouluoppiaineita, jotka olivat käsi-
äiskoulun oppilaille eduksi heidän opiskellessaan.

Opettaja A. Korjonen, joka yksin hoiti koulun opetuksen
p:ään syyskuuta 1898, pyysi johtokunnalta vapautusta

tuksen ja kirjanpidon opetuksesta. Johtokunta myönsi
lIe vapautuksen hänen pyytämistään aineista sekä va-



litsi niiden aineiden opettajaksi puuseppä J. Makkosen, joka
kuitenkin muutti pois paikkakunnalta seuraavana vuonna.
Hänen jälkeensä johtokunta valitsi piirustuksen ja kirjan
pidon opettajaksi 16 p.nä lokakuuta 1899 käsiteollisuuskou
lun opettajan K. Parolan, joka oli sanotussa virassa kevät-
lukukauden loppuun 1913.

Syksyllä 1901 koulun monivuotinen puheenjohtaja Max
Oker-Blorn pyysi eroa virastaan paikkakunnalta muuto
takia. Koulun johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin edel-
lisen jälkeen lehtori O. Schmaltz. 26. 8. 1902 johtokun
alensi oppilaiden päästötodistuksesta lunastusmaksun 5 mar-
kasta 2 markkaan, mikä oli huomattava helpotus poiki
kukkarolle.

Opettaja A. Korjonen, joka oli koulun johtajana koul
alusta asti ja sitä ennen jo sunnuntaikoulun opettajan
pyysi eron koulun johtajan ja opettajan toimesta kevätluku
kauden lopussa 1905.

Samaan aikaan tapahtui muutos johtokunnassakin, k
räätälimestari K. A. Löfman kuoli keväällä 1905. Hän
johtokunnassa koulun alusta lähtien. Hänen tilalleen ka
punginvaltuusto valitsi puuseppämestari A. Makkosen.

Johtokunnan jäsenten taholta riitti mielenkiintoa koul
ja sen oppiaineita kohtaan, mikä on mielihyvin todettavi
Niinpä kelloseppä 1. Kauppi esitti johtokunnan kokoukse
27 p.nä toukokuuta 1907, että käsityöläiskoulussa anne
taisiiri myöskin opetusta maantiedossa. Asia sai myötät
toa toistenkin johtokunnan jäsenten taholta. Asiaa h
kittiin, mutta ensin piti saada tietää, myöntääkö Teollisu
hallitus tarkoitusta varten valtionapua, ja asia siirretti
jonkin seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Maantiede
kuulunut käsityöläiskoulujen oppiaineisiin, ja siksi Teollisu
hallitus ei myöntänyt valtionapua sen opetusta varten. e
raavassa kokouksessaan 6 p:nä marraskuuta 1907 joh
kunta käsitteli asiaa uudelleen sekä päätti pyytää kaup
ginvaltuustolta varoja maantiedon opetusta varten 160
ln kuvuodessa. Tällä rahamäärällä voitaisiin järjestää 2
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iikossa maantiedon opetusta. Kansakoulun johtokunnalta
päätettiin pyytää lainaksi karttoja sekä muita mahdollisia
havaintovälineitä.

Kaupunginvaltuusto myönsi Anniskeluyhtiön voittova-
roi ta pyydetyn summan, ja ensimmäiseksi maantiedon opet-
tajaksi johtokunta valitsi 21 p:nä toukokuuta 1908 neiti
Rauha Oittisen seuraavan lukuvuoden ajaksi.

Käsityöläiskoulun oppilaille oli koko koulun ajan tuottanut
hankaluutta todistuksista suoritettava maksu. Käsityöläis-
mestarit olivat olleet tietoisia asiasta koko koulun ajan, sillä
oppipojille oli 2 mk tuntuva raha. Mestarit usein ojensivat

uttavan kätensä oppilaansa tueksi silloin, kun päästötodis-
u oli lunastettava. [iinpä nyt mestarien esityksestä käsi-

öläis- ja tehtailijayhdistys esitti koulun johtokunnalle
. 1907, että johtokunta lakkauttaisi k.o. maksun. J ohto-

nta kokouksessaan 21. 5. 1908 päätti suostua tehtyyn pyyn-
n sekä lakkauttaa maksun käsityöläiskoulun oppilaille

lJlJletuista todistuksista. Johtokunta päätti myöskin syys-
ukukauden alusta 1909 lakkauttaa sisäänkirj oitusmaksun

tamisen käsityöläiskouluun tulevilta oppilailta.
Johtokunnan menettely oli osunut oikeaan, sillä moni

uorukainen piti tuota sisäänpääsymaksua jonkinlaisena
tana, jonka yli hän ei vaivautunut kapuamaan pienellä
nni tuksella.

yy lukukauden alussa 1909 koulussa olevien oppilaiden
den takia koulun johtokunta päätti kääntyä kirjelmällä

ityöläis- ja tehtailijayhdistyksen puoleen pyytäen, että
tarit lähettäisivät oppilaitaan käsityöläiskouluun, koska

htokunnan mielestä koulussa opetettavista aineista etenkin
anpito ja asioimiskirjoitus ovat niitä aineita, joita ei kansa-
u sa opeteta, mutta jotka kuitenkin ovat kisällikirj an
. eksi aivan välttämättömiä taitoja.

A ityöläisyhdistys kehoitti sanomalehti-ilmoituksella kaik-
kaupungin käsityöläis- ja tehdasliikkeen omistajia lähet-
Iän oppilaansa käsityöläiskouluun. Yhdistys kutsui pii-
ammattitarkastajan Hugo Lindgrenin kaupunkiin k.o.
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asiaa järjestämään. Yhdistyksen valtuutetut kävivät am
rnattitarkastaj a Hugo Lindgrenin kanssa kaupungin liikkei
muistuttamassa oppilaiden koulunkäyntivelvollisuudesta. il-
loin huomattiin, että kuudessatoista eri liikkeessä oli mm
25 oppilasta, joilla ei ollut kansakoulun päästötodistusta,
eivätkä he silti olleet saapuneet kouluun.

Käsityöläiskoulun opettaj at pyysi vät johtokunnalta maalis-
kuussa 1910, että heidän palkkansa korotettaisiin 80 markasta
100 markkaan viikkotunnilta. Johtokunta oli asialle myötä-
mielinen sekä päätti esittää valtuustolle, että opettajain
palkat korotett.aisiin heidän pyyntönsä mukaisiksi. Kaupun-
ginvaltuustokin oli opettajain pyynnölle suopea ja korotti
opettajain palkat niin suuriksi kuin he pyysivät.

Teollisuushallituskin muisti koulua siten, että lähetti tar-
kastaja J. Kekkosen tarkastamaan Lappeenrannan käsityö-
läiskoulua. Tarkastaja J. Kekkonen tarkasti koulun 4 p:na
huhtikuuta 1913. Hän kehoitti johtokuntaa lähettämään
piirustuksen ja kirjanpidon opettajan Helsingissä toimeen-
pantaville valmistuskursseille. K.o. aineiden opettaja K. Pa-
rola ei ollut halukas lähtemään kursseille, vaan pyysi johto-
kunnalta eroa toimestaan kuluvan lukuvuoden lopusta.
Johtokunta myönsi hänelle eron ja valitsi kansakoulun-
opettaja V. Salosaaren kirjanpidon ja piirustuksen opettajak i
käsityöläiskouluun 23 p:nä huhtikuuta 1913 sekä päätti
pyytää valtuustolta 50 mkn apurahan opettaja V. Salo-
saarelle matkarahoiksi Helsingissä pidettäville valmistus-
kursseille.

Johtokunta koetti pitää käsityöläiskoulua oppiaineisiinkin
nähden ajan vaatimalla tasolla, ja niinpä kokouksessa otet-
tiin keskusteltavaksi yhteiskuntaopin ottaminen koulun
oppiaineiksi. Asiassa päästiin niin pitkälle, että johtokunta
kokouksessaan 25 p.nä toukokuuta 1915 päätti pyytää Teolli-
suushallitukselta lisävaltionapua opettaj ain palkkaukseen
yhteiskuntaopin opetusta varten. Valtionapua ei nähtå-
västi kuitenkaan saatu siihen tarkoitukseen, koska johto-
kunnan pöytäkirjat eivät kerro mitään asiasta enempää
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kuin koulun päiväkirjakaan, johon oppiaineet joka tunti
merkittiin. Mutta kevätlukukautena 1916 vähennettiin toi-
nen maantiedon viikkotunti. Sen tilalle on päiväkirjaan ilmes-
t nyt yhteiskuntaoppia 1 tunti viikossa.

On huomattava, että koulussa ei enää moneen vuoteen pi-
detty oppitunteja sunnuntaisin, vaan koulutunnit. joita oli
kaikkiaan 9 viikossa, pidettiin maanantaina, tiistaina, tors-
taina ja perjantaina. Koulun oppilasmäärä oli pieni. Luku-
vuonna 1913-14 oli koulussa kaikkiaan 7 oppilasta, joista
poikia oli 6 ja tyttöjä 1. Opettajat valittavat koulun vuosi-

ertomuksessa oppilasten vähyyttä, mutta kiittävät kuitenkin
oulussa olevia oppilaita ahkeriksi ja tunnollisiksi. Oppilas-

luku usein aikaisemminkin oli ollut mitättömän pieni. iinpä
ukuvuonna 1905-06 oli 9; l.v. 1906-07 oli 7; l.v. 1907-08
Ii 6; I.v. 1908-09 oli 6 ja l.v. 1909-10 oli koulussa 2 oppi-

ta. Oppilasten vähyys tietenkin masensi opettajain ja
htokunnan jäsenten mieliä .

. 1919syyslukukauden alussa koulu menetti monivuotisen
htajansa maisteri S. Kokon, joka muutti pois paikka-

alta sekä pyysi eron myöskin käsityöläiskoulun johtajan
une ta. Johtokunta myönsi kokouksessaan 4. 4. 1919

elle eron sekä valitsi koulun johtajaksi samassa kokouk-
opettaja V. Salosaaren. Koska koulu tarvitsi myöskin

n opettajan lehtori S. Kokon jälkeen, niin johtokunta
it i käsityöläiskoulun opettajaksi N. Visakannon 4 p.stä

uhtikuuta 1919 lähtien. Opettaja Salosaari pyysi eroa kou-
johtajan ja opettajan toimesta 17 p:nä lokakuuta 1919.

htokunta myönsi hänelle eron eskä valitsi N. Visakannon
ulun johtajaksi. Johtokunta neuvotteli taaskin siitä, millä
alla saataisiin oppilaita kouluun, koska koulussa oli vain
1oppilas. Koulun johtajaa kehoitettiin kääntymään kau-

. a olevain teollisuuslaitosten puoleen sekä tiedustele-
ieltä lisäoppilaita kouluun. Myöskin päätettiin kääntyä

työläis- ja tehtailijayhdistyksen puoleen, jotta se myötä-
uttaisi työnantajiin niin, että he lähettäisivät oppilaita
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Koulun tulevaisuus ei näyttänyt kovin toivorikkaalta
oppilaiden vähyyden takia. Oppilasmäärä oli melkein pienim
millään. Usein sattui niin, että opettaja kirjoitti päiväkirjaan:
»Tunteja ei pidetty, koska ei ollut yhtään oppilasta saapunut
Koulun toimintaa pidettiin kuitenkin yllä siinä toivossa,
että oppilaita tulisi seuraavina lukuvuosina enemmän.

Koulun opettajain palkat olivat yhä sillä tasolla kuin kau-
punginvaltuusto oli ne järjestänyt v. 1910. Elinkustaa-
nukset olivat sen jälkeen nousseet 12-kertaisesti, ja opettajain
pal kat tuntuivat siitä syystä kovin pieniltä. Opettajat oliva
odottaneet enemmän tai vähemmän tyytyväisinä ja hiljaisina
palkkojensa asianmukaista korotusta. Mutta kun parannu ta
ei tullut pyytämättä, niin he lopulta anoivat palkkojen
korotusta 100 mk-sta 280 markkaan viikkotunnilta sekä esit-
tivät asiansa koulun johtokunnalle, joka päätti 11 p:nä touko-
kuuta 1920 pitämässään kokouksessa puoltaa anomusta
Palkka näytti nousseen 150 markkaan viikkotunnilta, mutta
opettaj at eivät tietenkään olleet siihen tyytyväisiä, vaan
seuraavana syksynä he ilmoittivat koulun johtokunnan
kokoukselle, joka oli 28 p:nä syyskuuta, etteivät he ryhd
tointa jatkamaan, ennenkuin kaupunginvaltuusto on korotta
nut heidän palkkansa anottuun määrään. Johtokunta päätt
kirjelmällä kääntyä uudestaan valtuuston puoleen. Samalla
päätettiin ilmoittaa tilanteesta koulun tarkastajalIe Teolli
suushallitukseen,

Opettajilla olikin sopiva aika jättää työ seisomaan. Oppi-
laita ei tarvinnut käskeä pois koulusta kaupungin katuja juok-
sentelemaan siitä yksinkertaisesta syytä, että koulun sisään
kirjoituspäivänä 3 p:nä syyskuuta 1920 ei kouluun ilmoit-
tautunut yhtään oppilasta. Koulun johtaja on kirjoittanu\
päiväkirjaan. »Perjantaina syyskuun 3 p:nä 1920.

Sisäänkirjoitus.
Ei ollut yhtään oppilasta.»
Opettajat voittivat palkkataistelun täydellisesti. He pyy•.

vät 280 mk viikkotunnilta. mutta saivat 300 mk viikkotue-
nilt.a. Valtuusto lähetti koulun johtokunnalle asiasta kirjel-
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män, joka luettiin johtokunnan kokouksessa 9 p:nä maalis
kuuta 1921. Johtokunta päätti ilmoittaa asiasta opettajille,
mutta koulutyötä ei enää sinä lukuvuonna päätetty aloittaa,
ko ka kevätlukukausi oli kulunut niin pitkälle.

Johtokunnan jäsenet olivat palkattomasti hoitaneet jo
1 vuoden ajan tehtäviään käsityöläiskoulun johtokunnassa,

mutta vasta 5 p.nä lokakuuta 1922 pitämässään kokouksessa
Johtokunta päätti pyytää kaupunginvaltuustolta, että käsi-

öläiskoulun johtokunnan jäsenille määrättäisiin palkkio
kouksissakäynnistä, niinkuin monessa muussakin kaupungin

VU'8. ton ja lautakunnan kokouksissa käynnistä oli määrätty.
Valtuusto ei nähtävästi suostunut johtokunnan esityk-
n, koska johtokunnan pöytäkirja ei mainitse mitään sel-

1aiseta johtokunnan jäseniä henkilökohtaisesti koskevasta
uutisesta.

Lukuvuosi 1922-23 meni entiseen tapaan, vaikka oppi-
aita ilmoittautui lukuvuoden alussa 3. Johtokunta kääntyi

a käsityöläisyhdistyksen puoleen anoen yhdistyksen
ötävaikutusta tilanteen korjaamiseksi. Suurempaa apua
iitä näyttänyt olleen, koska oppilasmäärä ei noussut kuin

hdellä.
Lukuvuoden 1923-24 piti alkaa 17. 9. 1923 oppilaiden
änkirjoituksella, mutta koska kouluun ei ilmoittautunut

kuin 2 oppilasta, niin ei opettajakunta aloittanut koulutyötä
elä silloin. 15. 10. 1923 toimitettiin toinen sisäänkirjoitus,
utta oppilasmäärä ei lisääntynyt eikä koulutyötä aloitettu.
olmas sisäänkirjoitus oli 30. 10. 1923 ja oppilaiksi ilmoit-
utui kolme poikaa. Nyt aloitettiin koulut yö. Kahden vii-
n kuluttua kolmas osa oppilaista, s.o. oppilas Keränen,

pois koulusta. Koulua kuitenkin pidettiin yhden ja kah-
oppilaan ollessa saapuvilla. Joskus ei yhtään oppilasta

ut kouluun, ja silloin koulussa oli lupa. Näin päästiin syys-
kausi loppuun. Viimeisenä koulupäivänä 17. 12. 1923

ettiin klo 6-7 piirustusta. Saapuvilla oli silloin kaksi
pilasta.
Lukukauden päättäjäisiä ei tietenkään pidetty.
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Vielä viimeisenä lukukautena tapahtui koulussa opettaj
muutos, sillä opettaja K. Keurulainen pyysi eron toimesta
ja johtokunta valitsi opettajaksi J. Visakannon, joka oli
koulun toisena opettajana koulun loppuun saakka.

Koulua uhkasi lopullinen lakkauttaminen valtio avun 10
pumisen takia. Johtokunnalle oli saapunut ammatillis
koulujen tarkastajalta Jalmari Kekkoselta seuraavanlain
ilmoitus, joka luettiin johtokunnan kokouksessa 11 p:
joulukuuta 1923: »Kun koulussanne oppilasmäärä on aiv
suhteettoman pieni, ei Kauppa- ja Teollisuushallitus ole ka
sonut voivansa koululle myöntää valtionavustusta täksi luku-
vuodeksi eikä todennäköisesti ensi lukukaudeksikaan jolle
tilanne muutu, minkä K. ja Teollisuushallituksen päätökset
tietoonne saatan.»

Tämä päätös johtuu voimaan tullen asetuksen (asetus ylei
sistä ammattilaiskouluista 2/3 -20) 12 § 3 kohdan määräyk
sestä.

Koska ns. käsityöläiskoulut eivät voineet tyydyttää ajan
kehittyviä vaatimuksia, niin Suomen Senaatti asetti ammatti
kasvatuskomitean 15 p:nä kesäkuuta 1917 laatimaan ehdo-
tusta ammatillisten oppilaitosten uudestaan järjestelystä
Vasta 2 p:nä maaliskuuta 1920 annettiin asetus, jonka mukaan
vanhat käsityöläiskoulut muutetaan yleisiksi ammattilais-
kouluiksi. Opetus on niissä edelleen teoreettista, mutta oppi-
aineiden määrä on suurempi kuin käsityöläiskouluissa. Edellä
mainittua asetusta muutettiin jonkin verran asetuksella
28 p:nä huhtikuuta 1923.

Uusien asetuksien määräykset eivät ehtineet vaikuttaa
millään tavalla Lappeenrannan käsityöläiskoulun toimintaan,
joka loppui luonnollisella tavalla, s.o. oppilaiden puutteeseen.

Koulun johtokunnan viimeinen kokous pidettiin 11 p:nä
joulukuuta 1923 kaupungin kansakoulussa. Saapuvilla oli-
vat puheenjohtaja V. Pelkonen ja johtokunnan jäsenet F.
Kirsi ja J. Kaasinen sekä opettaja N. Visakanto. joka oli
kokouksen sihteerinä.

Kokouksessa luettiin ennen mainittu K auppa- ja Teolli-
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uu hallituksen tiedonanto sekä valitettiin sitä, että kaupun-
valtuustolle on annettu erehdyttäviä tietoja koulun toi-

mmnasta, jotka ovat vaikuttaneet myöskin valtuuston ko-
uksien päätöksiin. Samalla päätettiin kääntyä kirjelmällä

altuuston puoleen ja selostaa koulun työohjelmaa sekä kou-
tärkeyttä juuri niihin oppilaisiin nähden, joilla kansa-

ulusta päästyään ei ole tilaisuutta käydä päiväjatko-
ulua työssäolon takia. Samalla pyydettiin valtuustoa otta-

huomioon, että koulun menoarvio oli kaupungin puo-
a uurennettava valtionavun määrällä, koska koulun naut-
a valtionapu on evätty.
oulun syyslukukausi .päätettiin lopettaa 17 p:nä joulu-

uta 1923ja seuraava kevätlukukausi aloittaa 14 p:nä tam-
uuta 1924.
ähtävästi kaupunginvaltuusto ei myöntänyt enää varoja

ulua varten, koska koulun johtokunta ei ole enää koko utu-
11. 12. 1923 jälkeen päättämään edes koulun lopettami-
. Koulun päiväkirjakaari ei kerro 17. 12. 1923 jälkeen
mitään.

Lappeenrannan kaupungin alhaisempi käsityöläiskoulu,
uin koulun virallinen nimi kuului, aloitti toimintansa

kuun 6 p.nä 1891 sunnuntaikoulun jatkajana, joka vaati-
ttomampana sai väistyä uudemmansuuntaisen koulun

Vaikka sunnuntaikoulussa ei ollut puutetta oppilaista,
ajan kehitys lakkautti tämän koulun toiminnan. Sun-

taikoulut toimivat aikanaan hyvin ja levittivät hyvinkin
llisia tiedon aarteita käsityöläisväestön keskuuteen.

muita kouluja ei ollut varsinaista työväestöä eikä käsi-
. ammattioppilaita varten. Käsityöläiskoulujen tarkoi-
Ii toinen kuin sunnuntaikoulujen. Niiden oppilaiksi tule-
tietomäärää arveltiin suuremmiksi kuin sunnuntaikoulu-
ppilaiden. Asetuksen laatijat olettivat, että kansakoulun

t oppilaat jatkaisivat opintojaan käsityöläiskoulussa.
oppilaita varten, joilla ei ollut tilaisuutta suorittaa
oulukurssia, järjestettiin asetuksen määräyksen mu-

n. valmistava koulu useampaan kaupunkiin. Valmis-
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tavien koulujen tarkoituksena oli tiedon alkeiden antaminen
käsityöläiskoulujen oppiaineissa, joten valmistavan koulun
käyneet oppilaat kykenivät seuraamaan käsityöläiskoulussa
samoja aineita kuin kansakoulun käyneet oppilaatkin.

Lappeenrannassa ei ollut valmistavaa koulua, vaan siellä
oli ns. iltakoulu, niinkuin edellä on mainittu.

Monessa muussa kaupungissa ovat vielä toiminnassa enti-
set alemmat ja ylemmät käsityöläiskoulut, mutta näiden
ohjelma on uusittu, ja niille on v. 1920 annetun asetuksen mu-
kaan annettu yleisen ammattilaiskoulun nimi.

Lappeenrannan käsityöläiskoulun työtä jatkaa kansakou-
lun jatkokoulu, joka monipuolisemmalla ja ajanmukaisem-
malla ohjelmalla koettaa palvella aikansa nuorisoa. Kuinka
kauan se saa ja kykenee tyydyttämään sen tarpeita, on tällä
kertaa tuntematonta. Mutta ammattiopetuksen tarve päivä
päivältä tulee yhä tärkeämmäksi. Jos jatkokoulu kykenee
tyydyttämään seutukunnan vaatimukset, niin se voi olla
pitkäikäinen. Mutta jos se ei voi sitä tehdä, niin uusi ja ajan-
mukaisempi koulumuoto työntää sen syrjään.

Koulun opettajat.

Käsityöläiskoulun ensimmäisenä opettajana ja johtajana
oli kansakoulunopettaja Antti Korjonen koulun alusta alkaen
hoitaen yksin koko koulun tuntimäärän 8 v. ajan. Hänellä
oli vakinainen virka kaupungin kansakoulussa, ja hän niin-
kuin kaikki toisetkin käsityöläiskoulun opettajat hoiti sivu-
virkana tointa käsityöläiskouluesa.

Opettaja Korjonen oli tarmokas ja huumorintajuinen opet-
taja sekä ymmärsi ohjailla raisujen nuorukaisten kehitystä
oikealla tavalla. Opettaja A. Korjonen oli käsityöläiskoulun
opettajana 6. 9. 1891-kevätlukukauden loppuun 1905.

Opettaja A. Korjosen jälkeen tuli koulun johtajaksi yhteis-
koulun lehtori A. Th. Sahlgren, joka oli kuitenkin vain yhden
vuoden ajan koulun johtajana sekä opettajana.
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hteiskoulun lehtori Simo Kokko valittiin koulun johta-
i yyslukukauden alusta 1906 ja oli toimessa 4 päivään

uhtikuuta 1919 saakka, jolloin hän paikkakunnalta pois-
uuton takia pyysi eron virastaan.
Kansakoulunopettaja Vilho Salosaari tuli piirustuksen ja

anpidon opettajaksi kouluun syyslukukauden alusta
3 ja johtajaopettajaksi lehtori S. Kokon jälkeen 4 p.nä
tikuuta 1919. Hän luopui toimestaan käsityöläiskoulussa
p:nä lokakuuta 1919 sekä siirtyi opettajaksi Lappeen-
nan keskusvankilaan.
ansakoulunopettaja Niilo Visakanto tuli koulun las-
on, piirustuksen ja kirjanpidon opettajaksi 4. 4. 1919

johtajaksi opettaja Salosaaren jälkeen 17 p.nä lokakuuta
9 ekä oli siinä toimessa koulun loppuun saakka.
oulun opettajina ovat johtajaopettajien lisäksi olleet

uraavat henkilöt:
Puu eppä J. Makkonen piirustuksen ja kirjanpidon opet-
ana lukuvuonna 1898-99.
Opettaja K. Parola piirustuksen ja kirjanpidon opettajana
kuvuosina 1899-kevätlukukauden loppuun 1913.
Kan akoulunopettaja Rauha Oittinen toimi maantiedon

ttajana syyslukukauden alusta 1908 kevätlukukauden
ppuun 1912.
Toimittaja A. V. Koivunen toimi maantiedon opettajana

lukukauden alusta 1912-17 p:ään lokakuuta 1913.
oli sairauden takia välillä virkavapaana, ja hänen sijai-

aan oli kansakoulunopettajatar Sanni Torvinen.
hteiskoulun lehtori Rafael Lauren oli koulussa ensin

tiedon ja sitten laskennon opettajana 28/11 1913-
p:ään lokakuuta 1917.

ioppilas Helmi Lauren toimi äidinkielen jalaskennon
ttajana lehtori S. Kokon viransijaisena helmi-maalis-
tikuun ajan 1914.
an akoulunopettaja Elli Varttinen oli koulun maantiedon

kirjoituksen opettajana syyslukukauden ajan 1918.
ansakoulunopettaja Kalle Järvi toimi maantiedon ja kir-
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joituksen opettajana syyslukukauden alusta 1919 kevätluku-
kauden loppuun 1920.

Kansakoulunopettaja Mia Kilpiä oli laskennon ja kirjoi-
tuksen opettajana lukuvuoden 1921-1922.

Kansakoulunopettaja Kalle Kunnassalo (Keurulainen) oli
laskennon ja kirjoituksen opettajana lukuvuoden 1922-
1923.

Kansakoulunopettaja Jalmari Visakanto oli koulun opet-
tajana syyslukukauden 1923, jolloin koulun toiminta lopulli-
sesti päättyi, niinkuin aikaisemmin on mainittu.

Koulun viime vuosina vaihtuivat opettajat kovin usein,
mikä seikka ei liene ollut vaikuttamatta koulun tulokselliseen
toimintaan. En voi mainita mitään pätevää syytä, mutta
luulen oppilasmäärän vähyyden sekä oppilaiden epäsään-
nöllisen koulunkäynnin vaikuttaneen opettaj ain mieliin ma-
sentavasti. Koulun entisten oppilaiden mielestä opettajat
ovat olleet kykeneviä sekä tunnollisia tehtävissään, mutta
oppilailta itseltään on puuttunut tiedonhalu, jota opettajat
kaikista ponnistuksistaan huolimatta eivät ole jaksaneet
heihin saada.

Lappeenrannan käsityöläiskoulun oppilaiden lukumäärä
ei ole suuri, sillä koulun oppilasmatrikkelin mukaan käVi
koulua kaikkiaan 299 oppilasta. Poikia oli 285 ja tyttöjä 14-
Oppilaiden määrä on kovin pieni kaupungin ja sen ympä-
ristön väkilukuun verrattuna. Se on tuntuvasti pienemp
kuin eräissä toisissa Lappeenrannan kokoisissa kaupungeissa.

Opintonsa jätti keskeneräiseksi 207 oppilasta, joista 137
ilmoitti eroamisen syyn, mutta 70 oppilasta erosi syytäilmoit-
tamatta. Koulun oppimäärän suoritti täydellisesti 92 OppI-
lasta, joista tyttöjä oli 3.

Koulun oppimäärän suorittaneille ahkerimmille oppilailI
jaettiin kaupunginvaltuuston myöntämistä varoista pieniI



LAPPEENRANNAN KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET 65

pendejä. Koulun matrikkelin mukaan. jaettiin stipendej ä

elle tyttöoppilaalle yhteensä 20 mk ja 15 poikaoppilaalle
teensä 125 mk.
Lappeenrannan Tehtailija- ja käsityöläisyhdistys, joka
a suhtautui myönteisesti käsityöläiskoulun oppilaisiin,
oi hyvin edistyneille käsityöläiskoulun kurssin suoritta-

e oppilaille yhteensä 1100 mk palkintoina edistyksestä ja
eruudesta. Palkinnot olivat 10 mk-25 mk:n suuruisia .

. not jaettiin mestarien suosituksesta yhdistyksen ko-
essa.

Teollisuushallitus lähetti kerran koululle lahjaksi 1 kpl.
P. Thorntonin »Miesten pukimien oppikirjaa», mikä oli
ettava jollekin ahkeralle ja hyvää edistystä osoitta-
e päästökirjan saaneelle räätälinoppilaalle.
itään muita lahjoja tai stipendejä ei tiettävästi jaettu.
oulun rahalliset menot olivat koko koulun aikana 33 680
kkaa. Summa 31 1/2 lukuvuoden ajaksi ei ole suuri,
ta koulullahan ei ollut mitään huoneistokuluj a, sillä se
i suurimman osan ajasta kaupungin kansakoulutalossa
ainakin 2 vuotta kaupungin yhteiskoulun huoneistoissa

krattomasti. Koulun toiminnan alkuvuosina koko raha-
o oli vain 500 mk vuodessa, mutta summat suurenivat
un loppuaikoina moninkertaisesti.

Oppilaiden käytöksestä eivät koulun elossa olevat opetta-
eivätkä koulun löydetyt päivä- eikä muut kirjat, harvoja

euksia lukuunottamatta, mainitse mitään ikäviä seik-
a. Vaikka oppilaat, nuo kehitysiässä olevat nuoret, vilk-

spulliaiset»eivät olleetkaan aivan parhaimpia, niin kui-
. heidän entisillä opettajillaan on heistä hauskoja muis-

iinpä kertoi eräs v. 1891 käsityöläiskoulussa ollut
taja antaneensa pojille aineeksi »Tulevaisuussuunnitel-
. Eräs leipurin oppilas aikoi ottaa sellaisen vaimon, jolla
eltaisen valkoiset kutrit ja vaimon kanssa he sitten

perustavat leipuriliikkeen. Lieneekö poj alla silloin
vaaleakutrinen tiedossa,sitä. ei opettaja tiennyt, mutta
akutrisen poika sai sekä leipomoliikkeen.
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Useista koulun oppilaista tuli kunnollisia ammattilai
jotka ovat työllään ja toiminnallaan korvanneet moninke
sesti yhteiskunnalle ne uhraukset, joita he ovat yhteisk
nalta saaneet tiedon ja taidon muodossa. Koulun oppiI
olivat työläiskodeista lähtöisin, ja usealle oli käsityöläiske
lussa annettu kouluopetus jäänyt ainoaksi opetukse
Käsityöläiskoulussa annettua opetusta ei ole väheksyttä
nykyisten ajanmukaisempien koulujen opetusohjelmaan v
taamalla. Meidän tulee muistaa, että se koulumuoto on an
nut nuorisollemme paljon hyvää, se on antanut parhaa

Muistelmien kirjoittaja on saanut tietoja muistelmia v
ten ensiksikin koulun asiakirjoista, Viipurin Maakun
arkistosta, Lappeenrannan Käsityöläis- ja Tehtailijayh
tyksen vuosikirjasta v. 1868-1913, koulun entisiltä opet
jilta ja oppilailta. Muistelmien kirjoittajan tarkoituk
on tietojen kokoaminen ammatillisen opetuksen vaihei
paikkakunnallamme, ennenkuin muistitiedot häviävät.


