
SUOMALAINEN KOULULAITOS PlI!;TARISSA.
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Pietarin kaupungissa, joka sijaitsee vanhalla suornalais-
asutuksen paikalla, on sen perustamisesta saakka aina
viime aikoihin asti asunut suomalaista väestöä. Kaupungin
ensimmäisen satavuotiskauden aikana suomalaisten luku-
määrä Pietarissa pysytteli kuitenkin verraten vaatimatto-
mana. :\1utta sen jälkeen, kun Suomi vuonna 1809 oli jou-
tunut Venäjän valtakunnan yhteyteen, alkoi Pietarin suoma-
laisen väestön lukumäärä Suomesta sinne suuntautuvan
siirLolaistulvan ansiosta suuresti lisääntyä. Lisääntyvän
suomalaisväestön henkisten tarpeiden, etenkin sen nuoren
polven kasvatustarpeen tyydyttämisessä, osoittautui jo edelli-
sellä vuosisadalla syntynyt kirkollinen järjestys ennen pitkää
yksinään riittämättömäksi. Yhä tuntuvammakai käyneen
koulutarpeen pakottamana ryhtyivät eräät Pietarin suoma-
laisen väestön arvovaltaisimmat ja edesvastuullisimmat pii-
rit yksissä neuvoin pohtimaan keinoja asiantilan auttami-
seksi. Yksityiskohtaisempia tietoj a aloitteen kehittymisen
eri vaiheista tosin puuttuu, mutta eräs jälkimaailmalle säily-
nyt tärkeä asiakirja, Tsarskoe Selossa 25 päivänä toukokuuta
1820 annettu, keisari Aleksanteri 1. allekirjoittama ja valtio-
sihteeri, vapaaherra Robert Rehbinderin varmentama käsky-
kirje Pietarissa olevalle Suomen asiain komitealle kertoo kei-
sarin tietoon tulleen, että eräät suomalaista kansallisuutta

1 Suomalaisten lukumäärä Pietarissa voitaneen vuosina 1790, 1800
ja 1820 arvioida vastaavasti 5 000, 6500 ja 8500 hengeksi. Vrt. E. G.
Ehrström: Hist. Beskr. öfver St. Catherinae och St. Mariae församlingar
i St. Petersburg. Åbo, 1829, ss. 133, 156, 191 ja 193.
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olevat virkamiehet ja käsityöläiset olivat, keskinäisen neu-
vottelun mukaan, suostuneet osaksi omilla lahjoituksillaan,
osaksi toimeenpanemalla vapaaehtoisen rahankeräyksen
perustamaan rnaamiehiänsä varten Pietariin suomalaisen
kansallisen koulun, tarjotakseen sen kautta mahdollisuuden
niin hyvin nuorille eri ammateissa oppilaina oleskeleville
suomalaisille sunnuntai- ja juhlapäivinä hankkia itsellensä
autuuden opissa tarpeellisia ja muita heidän kutsumukselleen
sopivia tietoja, kuin myös muiden Suomen alamaisten lap-
sille viikon muina päivinä samassa koulussa oppia lukemista
ja kristilliseen kasvatukseen kuuluvia alkeisperusteita; mikä
opetus oli aiottu annettavakai köyhille maksuttomasti,
mutta lapsille, joiden vanhemmilla on tilaisuus maksaa,
kohtuullista maksua vastaan, joka oli suoritett.ava kou-
lun kassaan. Suhtautuen keisarillisella hyväntahtoisuu-
della tämmöiseen hyödylliseen yr·itykseen ja ottaen tämän
hyvää tarkoittavan laitoksen erityiseen suojelukseensa, käs-
kee keisari laatia tarkoitusta vastaavan sääntöehdotuksen,
joka on tuotava Suomen asiain komiteaan ja asianmukaisen
käsittelyn jälkeen siellä annettavakeisarin itsensä tarkastetta-
vaksi ja vahvistettavakai. Samalla ilmoittaa keisari yrityksen
kannattamiseksi määränneensä kulumassa olevan vuoden
alusta lukien, kaksituhatta ruplaa assignationeissa vuosittain,
suoritettavaksi Pietarissa olevan Suomen Passiviraston va-
roista, mainitun viraston päällikön, Suomen asiain valtio-
sihteerin kautta, ehdolla, että niitten suorittaminen olisi
alettava keisarin hyväksyttyä säännöt mainittua koulua var-
ten. Suomen asiain komitean oli tästä keisarin päätöksestä
annettava tieto Suomen Senatin talousosastolle ja muille
asianomaisille.

1\äskykirjeen syntymisestä antaa Suomen asiain komitean
26 päivänä toukokuuta 1820 pidetyn istunnon pöytäkirja
sen tiedon, että käskykirje oli annettu valtiosihteeri Rehbin-
derin esittelystä ja esityksestä sekä että itse esitys oli aiheu-
tunut Pietarin kuvemementtikimnaasin luterilaisen uskon-
nonopettajan Hippingin valtiosihteerille antaman asiaa koske-
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van kirjallisen ilmoituksen johdosta. Samasta pöytäkirjasta
käy edelleen selville, että valtiosihteeri Rehbinder oli lupau-
tunut itse huolehtimaan käskykirjeessä mainitun sääntöehdo-
tuksen valmistuttamisesta sekä käskykirjeen tiedoittamisesta
niille Pietarin suomalaisille, jotka olivat olleet aloitteen ta-
kana.

Puheen ollen Pietarin suomalaisen koululaitoksen syntymi-
sestä on lyhyt esitys tätä koululaitosta koskevan aloitteen
tekijästä paikallaan tässä yhteydessä.

Anders Johan H i P ping syntyi papin poikana Pernajan pi-
Läjän Kosken kylässä 18 päivänä joulukuuta 1788. Saatuaan
aluksi kotiopetusta ja oltuaan sitten neljä vuotta Porvoon kirn-
naasissa Hipping tuli ylioppilaaksi Turun akatemiaan helmi-
kuussa 1804. Suoritettuaan akatemian konsistorin edessä
marraskuussa 1804 julkisen kasvatusopin tutkinnon ja teo-
logisen tiedekunnan edessä toukokuussa 1806 tutkinnon
jumaluusopissa, muutti Hipping syksyllä 1807 Pietariin,
jossa oli kolme ja puoli vuotta muusikkona keisarillisessa
musiikkikappelissa. Opittuaan Pietarissa venäjän kielen
julkaisi Hipping vuonna 1810 teoksen: »Försök till svenska
och ryska samtai till deras tjenst, som önska Iära ryska språ-
ket.» Ansioluettelossaan Hipping mainitsee, että tästä vähäi-
sestä yrityksestään hän sai armollisena suosionosoituksena
ja kehoituspalkintona kultaisen (nuuska- )rasian. Vuonna
1811 on Hipping jälleen Turussa jatkamassa opintojaan ja
ottaa erotodistuksen yliopistosta :i0 päivänä marraskuuta
1811. Saatuaan kutsun isänsä apulaiseksi hänet vihittiin
saarnavirkaan 18 päivänä huhtikuuta 1812 suoritettuaan sitä
ennen Porvoon tuomiokapitulin edessä pappistutkinnon arvo-
sanalla eum laude approbatur, Näin alkanut papillinen ura
kotimaassa katkesi kuitenkin pian, sillä jo 9 päivänä loka-
kuuta 1812 määrättiin hänet Hallituskonseljin talousosaston
päätöksen mukaisesti kirkollistoimikunnan avoimella valta-
kirjalla Iuterilaiseksi uskonnonopettajaksi »för de Ynglingar
af Finska Nationen, som uti Gymnasium i St. Petersburg till
undervisnings erhållande antagne äro», Tähän aikaan oli
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nimittäin Lapa läheLtää Suomen korkeimpien sotilas- ja siviili-
virkamiesten lapsia Pietarissa oleviin venäläisiin poika- ja
tyttökouluihin päässyt niin suureen vauhtiin, että syk-
syllä 1811 yksistään kuvernementin kimnaasissa oli 14 suoma-
laista nuorukaista »hurtigt sköna gossar» opiskelemassa,
ja kun opiskelijatulva näihin kouluihin yhä vain lisääntyi,
osoittautui tarpeelliseksi asettaa kuvernementin kimnaa-
siin erikoinen uskonnonopettaj a suomalaispoikia varten.'
Määräyskirjan mukaan tuli tämän uskonnonopettajan saada
vapaa asunto lämmityksineen kimnaasin talossa sekä myös-
kin vapaa ruoka ja kaksisataa hopea ruplaa vuotuisena palk-
kana Suomen valtion varoista, minkä lisäksi hän oli oikeu-
tettu lukemaan palveluksensa kimnaasissa virkavuosiksi sa-
moin perustein kuin jos palvelus olisi tapahtunut Suomessa.
Uskonnonopettajanvirkansa ohella Hipping harrasti tieteelli-
sia tutkimuksia ja julkaisi eräitä teoksia omassa nimessään
tai oli avustajana muiden julkaisuissa. Niinpä hän vuonna
1814 huolehti Ehrströmin ja Ottelinin Venäjän kielen oppi-
kirjan julkaisemisesta. Vuonna 1817 hän julkaisi ruotsin
kielellä kertomuksen Pernajan pitäjästä, vuonna 1819 sak-
saksi tutkielman: »Pontus de la Gardie oder Nachforschungen
uher eine in der Gegend von St. Petersburg bekannte Volk-
sage», joka myöhemmin ilmestyi myöskin venäjän kielellä.
Vuodesta 1812 hän oli Suomen talousseuran jäsen, vuoden
1820 alussa hänet kutsuttiin Venäjän kirjallisuuden ystäväin
seuran jäseneksi. Vuonna 1820 hän julkaisi edelleen valta-
kunnan kanslerin kreivi Rumjantsevin pyynnöstä ja kustan-
nuksella tutkielman: »Bemerkungen uber einen in den Rus-
sischen Chroniken erwähnten Kriegszug der Russen nach
Finland», mikä myöskin käännettiin venäjäksi ja julkaistiin
edellämainitun kirj allisuuden seuran toimituksissa. Vuoden
1821 alussa kutsuttiin Hipping Köpenhaminassa olevan
Skandinavilaisen kirj allisuusseuran kirj eenvaihtaj aj äseneksi.
Pietarista käsin hän kävi vuoden 1816 lopulla Porvoossa suo-

1Vrt. Carl {J. Bonsdorff, Opinioner och stärnningar i Finland 1808-
'llltl., ss .. 126 ja 127. .
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rittamassa pastoraalitutkinnon. Ansioluettelossaan l-lipping
mainitsee vielä, että vaI takunnankansleri Rumj antsev oli
uskonut hänelle kallisarvoisen kirjastonsa ylihoitajan toimen
ja että hän oli laatinut tästä kirjastosta tieteellisen luettelon.
Hipping luopui kimnaasin uskonnonopettajan toimesta tul-
tuaan vuoden 1822 lopulla nimitetyksi Wihdin kirkko herraksi.
Pietarissa venäläisiltä viranomaisilta saamastaan kiittä-
västä erotodistuksesta päättäen hän on hoitanut uskonnon-
opettajan tehtävänsä erittäin tunnollisesti ja menestykselli-
sesti. Hänen virkansa lakkautettiin pian hänen poismuut-
tonsa jälkeen. Hippingin myöhemmistä elämän vaiheista
mainittakoon tässä, että hän tuli vuonna 1847 Uudenkirkon
(V. 1.) kirkkoherraksi ja kuoli vuonna 1862. Suomeen muu-
tettuaankin Hipping jatkoi historiallisia ym. tutkimuksiaan,
ja hänen tiedetään myöhemmällä iällään julkaisseen tutkiel-
mat »Neva och Nyenskans» (1836), »Beskrifning öfver Vichtis
socken» (1845), »Om språkdialecten i Nyland» (1846) ym.!

Palataksemme varsinaiseen aineeseemme, Pietarin suoma-
laisen koululaitoksen vaiheisiin, voidaan mm. valtionarkis-
tossa säilytettävien asiakirjojen, samoin kuin Pietarin suoma-
laisten sanomalehtien sisältämien tietojen nojalla, todeta
seuraavaa:

Jo samasta vuodesta (1820) alkaen, jolloin edellä selostettu
armollinen käskykirje annettiin, erotettiin erityiseen rahas-
toon perustettavia kouluja varten 2000 ruplaa. Mutta sopi-
van huoneiston puutteessa voitiin suomalaisessa seurakun-
nassa aluksi saada toimeen ainoastaan sunnuntaikoulu, jota
pidettiin itse kirkossa ja jota venäläiset virkamiehet näyttä-
vät käyneen tarkastamassa. Sunnuntaikoulun lisäksi perus-
tettiin v. 1835 ruotsalaisen P. Katarinan seurakunnan
kirkkokartanossa yhteinen alkeiskoulu kaikkia Pietarissa
olevia Suomen kansalaisten lapsia varten. Tämän alkeis-

1 Vrt. Tietosanakirja III, '.80 palsta.
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koulun yleiset säännöt on keisari Nikolai omakätisellä päälle-
kirjoituksellaan hyväksynyt Pietarissa 21 (9).päivänä tammi-
kuuta 1835. Suomennettuna 1 kuuluvat ne näin:

1. »Kaikkien Pietarissa oleskelevien Suomessa syntyneiden
varattomien lapsille miespuolista sukua, tai joiden vanhem-
mat, asetuttuaan tähän pääkaupunkiin, ovat Suomen Suuri-
ruhtinaskunnan alamaisia, on oikeus nauttia opetusta ilman
mitään maksua P. Katarinan seurakunnan koulun alkeis-
luokalla. 2. Oppilaita opetetaan ruotsin- tai suomenkielellä,
katsoen siihen, kumpi näistä kielistä on heidän syntymä-
paikallaan käytännössä. 3. Alkeis-Iuokan oppiaineet ovat
seuraavat: a) venäjänkielen luku ja kirjoitus kuin myöskin
lasten äidinkieli (ruotsin tai suomen), ja saksankieli; b)
uskonto; c) laskuopin alkeisperusteet. /1. Suomen Suuriruh-
tinaskunnan Ministerivaltiosihteerin on valvottava, että tä-
män kaikkein korkeimmasti vahvistetun alkeisluokan tarkoi-
tus tulisi tarkoin täytetyksi ja että siihen määrätyt raha-
summat määräyksensä mukaisesti käytettäisiin.: 2

1 Suomennos on lainattu sanomalehti Inkerin 28. numerosta, joka
ilmestyi 10 päivänä heinäkuuta 1892.

2 Tämän järjestelyn yhteydessä, joka näiden rivien kirjoittajan mie-
lestä ei tapahtunut täysin sopusoinnussa keisari Aleksanteri 1 käsky-
kirjeen hengen eikä kirjaimenkaan mukaan, luovutettiin Passiviraston
vuotuismaksuista kertynyt Suomalaisen kansallisen koululaitoksen ra-
hasto (Finska National Skole Fonden), suuruudeltaan 31 333 ruplaa 33
kop. pankin assignationeja kommersipankin seteleissä (i särskilte Com-
merce-Banks-BiIleter) sekä 62 kop. käteistä rahaa Pietarin ruotsalaisen
P. Katarinan seurakunnan kirkko neuvoston hoidettavaksi ja säily-
tettäväksi erikoisessa kahdella lukolla varustetussa kassakirstussa
(Cassa Kista), jonka avaimisla loinen oli oleva Ministeri-Valtiosih-
teerin, toinen kirkkoneuvoston huostassa. Ettei tämä rahasto ollut tar-
koitettu ruotsinkielisen koululaitoksen ylläpitämiseksi Pietarissa, näyt-
tää allekirjoittaneesta päivän selvältä mm. siitäkin syystä, että ruotsa-
lainen P. Katarinan seurakunta, joka ei ole voinut olla tietämätön Alek-
santeri 1 käskykirjeestä ja sen nojalla mucdostetun ja kartunnanalaisen
suomalaisen kansallisen koululaitoksen rahaston olemassaolosta, oli jo
vuonna 1824 omilla varoillaan perustanut ja edelleen ylläpiti omaa
kirkkokouluaan, joka rakenteeltaan suuresti muistutti suomalaisen
seurakunnan myöhemmin perustettuja kouluja. Ruotsalaisen koulun
perustamisesta vrt. EI'I:C Gustaf Ehrstråm, Historisk Beskrifning öfver
St. Catharinä och St. Mariä Församlingar, eller Svenska och Finska
Församlingarna i St. Petersburg; jemte kort underrättelse om samteliga
under Evangeliska Dom-Capitlet i St. Petersburg lydande Församlingar
i Ryska Rikel. Första Häftet, Åbo, 1829, ss. 75, 76, 82.
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Mutta niin pian kuin kirkonrakennukset suomalaisessa
seurakunnassa oli saatu laajennetuiksi ja niihin myös
hankittu erityiset koulusuojat, avattiin vuoden 1820:n ukaa-
sin nojalla ja H. K. Majesteettinsa Suomen Passiviraston va-
roista myöntämän 1 500 ruplan vuotuisen apurahan varassa
ensimmäinen arkikoulu poikia varten elokuussa 1844 sekä
tyttöjä varten 1849, molemmat seurakunnan kirkkokarta-
nossa. Koulujen avaamisesta, niiden opetusohjelmasta,
oppilasluvusta ja opettajista ilmoitettiin aikanaan silloiselle
Pietarin opetuspiirin kuraattorilIe, ruhtinas Volkonskille, ja
venäläiset inspehtorit näkyvät vuosittain käyneen tarkasta-
massa oppilasten venäjän kielen taitoa. Koulujen parempaa
hoitoa varten perustettiin v. 1850, nähtävästi silloisen kirkko-
koulujen johtajan Uno Cygnaeuksen toimesta, erityinen
kouluneuvosto, ja v. 1860 toukokuussa sääsi Keisari Alek-
santeri II, siitä tehdyn anomuksen johdosta, että kirkko-
koulujen johtajalla ja opettajilla, jotka olivat suorittaneet
loppututkintonsa Keis. Aleksanterin Yliopistossa H elsin-
gissä, oli oikeus lukea kirkko koulussa toimimansa vuodet
alkeisopistojen virkavuosiksi Suomessa. - Seurakunnan
nopeasti kasvaessa perustettiin edelleen osaksi yleisistä va-
roista annetuilla apurahoilla, osaksi kirkon omalla kustan-
nuksella yksiopettaj aisia alustavia kirkkokouluj a Viipurin
puoliseen kaupunginosaan (1869), Aleksandrovskiin (sikä-
läisten Suomen kansalaisten lapsia varten) sekä Lahden,
Katarinanhovin (kaikki kolme v. 1874) ja Parkalan (1879)
kyliin.

Kuitenkaan ei vielä nytkään suurimmalla osalla Pieta-
rissa oleskelevilla Suomen kansalaisten lapsilla ollut tilai-
suutta päästä minkäänlaiseen kouluun.

Tämä puute vaati sitä suuremmalla syyllä korjausta, kun
melkein kaikkialla Suomessa oli jo perustettu kansakouluja,
joiden läpikäyneet nauttivat erinäisiä oikeuksia asevelvolli-
suuttaan suorittaessaan. Kun seura kunta oli kasvanut vuo-
desta 1844,jolloin sen väkiluku oli 8000 ja jolloin ensimmäi-
nen koulu perustettiin, lähemmäs 20 000 henkeen, niin olikin
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sen tähden 80- ja 90-luvulla usein puhetta koulujen lisäämi-
sestä. Mutta se mies, joka niihin aikoihin oli seurakunnan
johtavana henkilönä, rovasti Öhqvist, tahtoi etupäässä saada
Pietariin perustetuksi suomalaisen lyseon, jota tuumaa taas
ministerivaltiosihteeri Bruun vastusti. Vastauksessaan (hel-
mikuussa 1883) siihen anomukseen, jonka kirkkoneuvosto
Öhqvistin ehdottamaan suuntaan oli tehnyt, sanoo ministeri-
valtiosihteeri kyllä olevansa taipuvainen hankkimaan apu-
rahoja kirkkokouluja varten. »Mutta koska», jatkaa vapaa-
herra Bruun, »sen mukaan kuin on ilmoitettu, suurempi
luku täällä Pietarissa passilla elävien Suomen kansalaisten
lapsista on kaiken kouluopetuksen puutteessa, olen minä katso-
nut tällaisen avunarmon etupäässä täytyvän tarkoittaa,
että mikäli mahdollista, hankittaisiin tilaisuus kaikille seura-
kuntaan kuuluville Suomen kansalaisten lapsille tulla nautti-
maan ainakin tavallista kansakouluopetusta. Ennenkuin
minä siis jotain asiassa teen, olen tahtonut jättää kirkko-
neuvoston punnittavaksi, eikö voisi olla syytä mainittuun
suuntaan laventaa seurakunnan kirkkokouluja. Ja sitä ta-
pausta varten, että kirkkoneuvosto katsoisi syytä olevan
ryhtyä tähän toimeen, pyydän minä tulla osalliseksi - - -
ohjelmista sekä seurakunnan kouluj avarten voimassaole-
vista säännöistä - - -.»

Sitten kun kirkkoneuvosto tämän kirjeen johdosta oli
vanhempien asetusten nojalla valmistanut uudet tarkemmat
säännöt kirkkokouluja varten ja ne ynnä ehdotuksen, mihin
kaupunginosiin koulut olisi sijoitettava, toimittanut ministeri-
valtiosihteerille, tuli vapaaherra Bruunilta 26 päivänä heinä-
kuuta 1885 päivätty vastaus, jossa ilmoitetaan, että H. K.
\lajesteettinsa oli omasta Suomen käsikassastaan myöntänyt
kolmea uutta koulua varten 9000 ruplaa vuotuista apurahaa
sekä koulujen ensimmäiseen kuntoonpanoon 1000 ruplaa
kutakin kohti. Kirjeen lopussa lausutaan vasta mainitun
suurehkon avustusmyönnytyksen johdosta toivottavaksi,
että jonkinlainen vuorovaikutus ministerivaltiosihteerin ja
kirkkoneuvoston välillä saataisiin toirneen niin puheessa
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olevia kuin vastaisuudessakin perustet.tavia kouluja järjes-
tettäessä.

Tämä vuorovaikutus saatiinkin toimeen. Kun elokuussa
1885 uudet alustavat koulut avattiin, ilmaantui pyrkijöitä
kolmatta sataa enemmän kuin kouluissa oli tilaa. Silloin
pyydettiin jälleen vapaaherra Bruunin kautta kahdelle
koululle apurahoja, ja nekin myönnettiin. Ja sitten on joka
vuosi kirkkokoulujen toiminnasta ja apurahojen käyttämi-
sestä annettu kertomus ja tehty tili Suomen ministerivaltio-
sihteerille.

Edellä kerrotuin tavoin syntyneen ja alkunsa saaneen suo-
menkielisen koululaitoksen toiminnasta sen aikaisimmilta
vuosilta puuttuu tarkempia tietoj a. Joitakin lyhyehköjä
mainintoja tapaa joskus vv. 1870-73 ilmestyneissä Pietarin
sanomissa kouluoloista, opettajain palkoista, kirjastosta ym.
Niinpä mainitaan Pietarin Sanomain 1870 vuoden kesäkuun
19 (31) päivänä ilmestyneessä 25. numerossa, että P. Marian
seurakunnan kouluissa oli saman kuun 13 päivänä pidetty
julkiset tutkinnot, joissa olivat olleet läsnä koulun inspehtori,
maisteri Aug. Hagman sekä opettajat pastori Piispanen,
Friman ja Glantz, kuin myöskin pari koulun varsinaiseen
opettaj akuntaan kuulumatonta henkilöä, nimittäin lakit.
kand. ja fi!. maist. I~. A. Forssell 1 ja maisteri, vapaaherra
.1.Gripenberg.! Koulun poikaosastonneljällä ylemmällä sekä
valmislavalla luokalla oli oppilaita 152 ja tyttöosaston kol-
mella ylemmällä ja valmistavalla luokalla 131 oppilasta,

1 Myöhemmin oikeusosaston senaattori, kuoli 11 p.nä toukok. 1904.
2 Myöhemmin Mikkelin läänin kuvernööri (1889) ja senaattori (1891),

kuoli 20 p:nä toukok. 1893. Kun vapaaherra Gripenberg syyskesällä
1889 nimitettiin Mikkelin läänin kuvernööriksi, tervehti Inkeri-lehti 15
p:nä syysk. 1889 ilmestyneessä numerossaan lämpimillä tunnustuksen
sanoilla tätä nimitystä todeten, että vapaaherra G. kuului siihen maan
parhaimmistoon, joka on tahtonut ja osannut olla Pietarin suomalaisten
kanssa läheisessä yhteydessä ja edistää heidän sivistysrientojaan. Mm.
hän oli Pietarissa-olonsa ensiaikoina ottanut osaa koulun parannus-
puuhiin sekä itsekin antanut opetusta suomalaisessa kirkkokoulussa.
Samoin huokuu lämmin kiitollisuus niistä sanoista, jotka Inkeri-lehti
14 (26) p:nä toukok. 1893 omisti senaaltori vphra Joh. Gripenbergin
muistolle, kun tieto hänen kuolemastaan oli saapunut Pietariin.
7 - Koulu ja menneisyys TV
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joten siis koulun koko oppilasmäärä oli yhteensä 283
oppilasta. Tunnetun nimimerkin Samuli S:n vuonna 1900
ilmestyneissä jutelmissa K e v ä ä n ajo i 1 ta on myöskin
muistelmia Pietarin suomalaisesta kirkkokoulusta, jotka
liittyvät vuoteen 1862 ja joissa kerrotaan koulun johtajan
fil. maist. Kaarlo Aleksanteri S 1 ö ö r in ja koulun uskonnon-
opettajan pastori August S k u t n a b b i n ponnisteluista
Pietarin vähävaraisten suomalaisten poikain auttamiseksi
pääsemään opintielle Suomeen, Jyväskylän alkeisopistoon,
Suomen silloiseen ainoaan suomenkieliseen kouluun.

Pietarin Sanomain lakattua ilmestymästä toukokuun alussa
1873 jäi Pietarin suomalainen väestö pitkiksi ajoiksi varsi-
naista sanomalehteä vaille. Tosin vuosien 1873-83 välisenä
aikanakin ilmestyi joitakin lehtiä, kuten esim. Pietarin Sun-
nuntailehti, Pietarin lehti ja Hengelliset Sanomat, mutta
nämä lehdet lienevät sisältäneet vain uskonnolliseksi ylös-
rakennukseksi tarkoitettua lukemista. Vasta 1884 vuoden
alussa rupesi ilmestymään sanomalehti Inkeri, varsin pir-
teästi ja hyvin toimitettu lehti, joka mielenkiinnolla ja asialli-
sesti seurasi myöskin kouluolojen kehitystä. Useimmat
Pietarin kouluoloja koskevat tiedot ovatkin saatavissa tä-
män sanomalehden palstoilta. Tarkastamalla tämän lehden
kirjoituksia 1 ja ilmoituksia eri vuosilta huomaa Pietarin
suomalaisten keskuudessa aina 1870-luvun viimeisiltä vuosilta
saakka jatkuvaa vilkasta toimintaa koululaitoksen hyväksi:
korkeimman oppilaitoksen aikaansaamista tarkoittaneen
aloitteen ajauduttua karille yritetään parantaa ja kaikin
tavoin vahvistaa jo olemassa olevaa koululaitosta, perusta-
malla uusia alustavia kouluja ja tehostamalla näiden sekä

1 Vrt. esim. Inkeri-lehden vuoden 1884 67 ja 68 numeroissa (elok.
21 ja 24 p:nä) julkaistua kirjoitusta: Pari sanaa uusista kouluhankseis-
tamme, jossa aluksi selostetaan viimeaikaisten kouluhankkeiden vai-
heita Pietarissa 1870 luvun loppupuolelta saakka ja sen jälkeen asian-
tuntemuksella kosketellaan uusia kouluhankkeila ja niiden johdoksi
asetettavia päämääriä ja periaatteita, ylemmän kirkkokoulun tyttö-
osaston jatkamista parilla tai ainakin yhdellä luokalla ym. Rajoitetun
tilan vuoksi emme valitettavasti voi tämän enempää syventyä tämän
ansiokkaan kirjoituksen yksityiskohtiin.
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ylemmän koulun toimintaa uusilla entistä pystyvämmillä
opettajavoimilla. Niinpä keväällä 1885 julistaa kouluraati
kokonaista kaksitoista opettajanpaikkaa Pietarin kouluissa
haettavaksi, ja hakijoita ilmestyy kaikkiaan 72 henkeä, joista
heinäkuun 7 (19) päivänä pidetyssä kouluraadin kokouksessa
valittiin ylemmän kirkkokoulun johtajaksi ja kaikkien Pie-
tarin suomalaisten koulujen tarkastajaksi fil. maist. H j. W.
Basilier, ylemmän koulun opettajiksi ylioppilas A. F. Silen
ja past. W. F. Brummer sekä neidit H. Weckman, 1. S.
Pitkänen ja Aina Mallenius sekä alustavien koulujen opetta-
jiksi J. Jaakkimainen, M. Putro ja E. Koukku sekä neidit
L. Uimonen, Anna Härkönen ja Olga Kahi, Näihin aikoihin
on yksistään ylemmässä koulussa (viidellä) luokalla 313
oppilasta. Kun vuotta myöhemmin opettajistoa taasen lisä-
tään uusilla opettajavoimilla (opettajat Elias Tirva, Kaarlo
Mannsten, Lydia Weilin, Aleksandra Friman ja Elisabeth
Kaipanen) , alkaakin Pietarin suomalainen koululaitos saavut-
taa suunnilleen sen kehitysasteen ja muodon, jonka puitteissa
se sitten pysyykin melkein vuosisadan loppuun saakka. Va-
laisevan yhteenvedon Pietarin koululaitoksen tähänastisesta
kehityksestä antaa näiden koulujen tarkastaja Basilier
Inkeri-lehden palstoilla kesäkuun 11 ja 19 päivänä 1887 jul-
kaisemassaan kertomuksessa Pietarin P. Marian seurakunnan
kirkkokouluista ja niiden vaikutuksesta lukuvuonna 1886-
1887:

»Pietarin Suomalaisessa P. Marian seurakunnassa on nykyi-
sin 11 kirkkokoulua, joista 7 kaupungin rajain sisällä ja 4
ulkopuolella kaupunkia. Suurella tallikadulla on n.k. 'Ylhäi-
sempi kirkkokoulu', muut 'Alustavia'.

Koulu seurakunnan kirkkokartanossa perustettiin v. 1850.1
Sen ensimmäinen johtaja eli 'inspehtori' oli nykyinen kansa-
koulujen ylitarkastaja Suomessa, tohtori Uno Cygnaeus,

1 Vuosiluku 1850 on erehdyLtävä, kuten ed. s. 96 olemme osoittaneet,
Vrt. myöskin »Inkeri» 25. VII. 1886 n:o 30, Thomas Frimanin kuolemaa
kosk. kirjoitusta, jossa sanotaan, että Pietarin suomalaiseen seurakun-
taan perustettiin koulu jo v. 184.4.



100 KOULIl .fA \IENNETSYYS

joka tässä virassa oli vuoteen 1858. Hänen jälkeensä ovat
mainitun koulun inspehtoreina olleet seuraavat henkilöt:
Maisteri Kaarlo Slöör 1.858-1865, maisteri B. E. Wahlström
1865-67, maisteri Aug. Hagman tammikuusta 1.868 kesä-
kuuhun 1870 (jolloin maisteri Hagman erotettiin virastansa
eripuraisuuden johdosta hänen ja Pietarin silloisen kirkko-
herran, provasti Joh. Öhqvistin välillä), opettaja Thomas
Friman 1.870-79, maisteri A. Olsoni 1879-85 (hänen sijai-
senaan oli kahtena kevätlukukautena kirkkokoulun opettaja,
ylioppilas A. F. Silen) sekä vuodesta 188:'.>maisteri Hj. Basi-
Iier,

Koulu on tämän ajan kuluessa ollut usealla eri tavalla jär-
jestetty. Siinä on ollut milloin 3, milloin ~, milloin 5 luok-
kaa. Oppisuunnitelmassa ja opettaj istossa on niin ikään
verrattain usein tapahtunut muutoksia. Viimeinen semmoi-
nen oli vuonna 1885. Silloin toimitti Suomen nykyinen
ministerivaltiosihteeri, vapaaherra Bruun, niistä varoista,
jotka täkäläisen Passiviraston kautta tulevat H. M. Keisa-
rin käsikassaan, vuotuista apurahaa Pietarin suomalaiselle
seurakunnalle kolmen uuden alustavan kirkkokoulun perus-
tam ista varten kaupungin eri osiin. Tämän avunmyönny-
tyksen johdosta ryhtyi seurakunnan koulu- ja kirkkoraati
koulujen uudesti järjestämiseen. Kirkkokartanossa olevasta
koulusta jätettiin kolme alinta luokkaa pois ja muutettiin
se ylhäisernmäksi kirkkokouluksi kolmivuotisella oppikurs-
silla, johon oppilaat vastaanotetaan läpikäytyään jonkun
alustavista kirkkokouluista ja täytettyään vähintään 10
vuotta. Alustavat koulut tehtiin myös kolmivuotisiksi, mutta
ainoastaan kaksiluokkaisiksi; toinen, ylempi, luokka on jaettu
kahteen osastoon, joita kumpaakin sama opettaja johtaa.
Yhteensä siis kuusivuotinen, jos nim. oppilas pääsee vuodessa
kustakin luokasta, on se oppiaika, jona suomalainen voipi
lastansa suomalaisessa koulussa Pietarissa käyttää.

Kun näin tämän järjestelmän mukaan uudet koulut avat-
tiin elokuun lopussa v. 1.885, ilmaantui kouluihin pyrkijöitä
kolmatta sataa enemmän, kuin niissä oli tilaa. Osalle näistä
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kouluraati tosin sen kautta hankki opetusta, että alustavaan
kirkkokouluun Viipurin puolella perustettiin kolmas luokka
ja Ylhäisemmän kirkkokoulun yhteyteen kaksi valmistavaa
eli alustavaa luokkaa. Mutta kumminkin täytyi sinä vuonna
sulkea kouluista noin 135 niihin pyrkinyttä lasta.

Kouluraati teki asiasta kertomuksen H. Ylh. Ministeri-
Valtiosihteerille, pyytäen vielä apurahoja kahdelle koululle,
jotka myönnettiinkin. Siten voitiin taas viime elokuussa
avata kaksi uutta koulua, nim. yksi Kolomnan ja yksi Ohan
kaupungin osassa. Ja säästövaroilla {lukukausimaksuilla
ym.) muista kouluista perustettiin kolmaskin yksiluokkainen
koulu Wasiliostrovan eli suomeksi Hirvisaaren kaupungin
osaan. Täten on nyt Pietarin kaupungin eri osissa kuusi
alustavaa koulua ja yksi ylhäisempi.

Lukuvuoden 1886-87 kuluessa on näissä kouluissa käynyt
seuraava oppilasmäärä:
Ylh. kirkko koulussa .
Wiip. puoI. alust. kirkko koulussa
Kasanskin .
Kolomnan 43 »

Hiekkojen • • . . . . . . . . . . . . .. 49 »

Ohan 42 »

Was. Ostrovan 25 »

87 p.
77 »

50 »

84 t. yht.
89» »
58» »
35» »
44» »
38» »
27» »

171;
166;
108;
78;
93;
80;
52;

Yhteensä 373» 375 » 748

Kaikki oppilaat, paria poikkeusta lukuunottamatta, ovat
olleet Suomen Suuriruhtinaskunnan passilla täällä oleskele-
vien vanhempain lapsia. Samoin ovat oppilaat Pietarin suo-
malaiseen seurakuntaan kuuluvassa Åleksandrovskin kau-
pungin tapaisessa kylässä olevassa kirkko koulussa (perus-
tettu 1874) Suomen alamaisia. Inkeriläisiä ovat sitä vastoin
melkeinkaikki oppilaat Lahden, Katarinanhovin (molemmat
perustettu 1874) sekä Parkalan (per. 1879) kirkkokouluissa.

Näissä neljässä kaupungin ulkopuolella olevassa kirkko-
koulussaon ainoastaan yksi (mies- )opettaja kussakin. Käsi-
töitä tytöille opettaa sitä paitsi joku seudulla asuva henkilö.
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(Pojille Pietarin suom. kirkkokouluissa käsitöitä- ei opeteta.)
Oppilaita on niissä ollut viime lukukauden ajalla:

Aleksandr. koul. 14 p. 18 t. yht. 32;
Lahden » 37 » 27 » » 64;
Katarinanh. >} 27 )} 17 » » 44;
Parkalan » 14 » 16 » » 30;

Yhteensä 92 » 78 » » 170.

Yhteensä on siis kaikissa Pietarin suom. kirkko kouluissa
lukuvuonna 1886-87 nauttinut jokapäiväistä säännöllistä
opetusta (748 + 170) 938 oppilasta.

Oppiaineet ja niiden tuntimäärät viikossa ovat alustavissa
kirkkokouluissa olleet seuraavat:

Uskonto J 1. G t., II 1. 5t.
Suomenkieli .. » 5 » » 4 »

Venäj änkieli » 4 » » 4 )}
Luvunlasku » 5 » )} 5 )}
Kaunokirjoitus » 2 » » 2 »

Laulu » 2 » » 2 »

Voimistelu » 1 » » 1 »

Käsityö (ty-
töille)

Piirustus (po-
jille) ...... » 3 » » 3 »

Maantiede » -» » 2 »

Yhteensä » 28 » » 28 »

Ylhäisempi kirkkokoulu on jaettuna tyttö- ja poikaosas-
toon; mutta oppiaineet ja niiden tuntimäärä on sama kum-
paisillakin, ja ylemmillä luokilla (lI:lla ja III:lla) ovatkin
pojat ja tytöt, oppilaiden harvalukuisuuden tähden, lukeneet

1 V. 1890 asetettiin ylempään kirkkokouluun erikoiskoulutuksen
saanut veiston opettaja poikia varten. Kirj. huom.
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yhdessä. Sen kautta on samoilla opettaj avoimilla voitu
ylläpitää valmistusluokkaa, vastaava II luokan yläosastoa
alust. kouluissa. Ja yhteisopetus on muutenkin, vakuutta-
vat opettajat, näyttäytynyt edulliseksi erittäinkin kurin-
pidon suhteen.

Oppiaineet ja tuntimäärät ylh. kirkko koulussa ovat olleet
seuraavat:

1 l. II l. IIIl.

Uskonto ............ 3 3 3
Suomen kieli 5 4 4
Venäjän kieli 3 3 3
Saksan kieli ........ 2 2 3
Luvunlasku ........ 5 4 4
Mitanto (pojille) } 2 2 2Käsityö (tytöille) ....
Maantiede ........ 2 2 2
Historia ............ 2 2 2
Luonnontiede 2 2
Kaunokirjoitus ja Pii-

rustus ............ 2 2 2
Laulu .............. 2 2 2
Voimistelu .......... 2 2 21

Yhteensä 30 30 30

Paitsi näitä aineita ovat opettajat, helpoittaakseen oppi-
laille pääsyä Suomen lyseoihin, haluaville antaneet tämän
lukuvuoden kuluessa maksutonta opetusta ruotsin ja latinan-
kielissä. Edellistä ainetta on lukenut 63 oppilasta, jälkim-
mäistä 30.

Kirkkokoulujen opettajista on, tuntiopettajat ylh. kou-
lussa lukuun otettuna:

1 Tämän esityksen kirjoittajan ollessa ylemmän koulun oppilaana,
VV. 1892-95, oli voimistelua vain ensimmäisellä luokalla, jotavastoin
toisella ja kolmannella luokalla voimistelulle varatut tunnit käytet-
tiin veistoon.

2 Esityksen kirjottajan aikana ei enää latinaa opetettu.
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Kolppanan miesseminaarista 7
Jyväskylän seminaarista 5
Sortavalan seminaarista 1
Suom. jatko-opistosta Helsingissä. . . . . . . . . . . . . . .. 2
Rnots. jatko-opistosta Helsingissä. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
Keis, Aleksanterin Yliopistosta Helsingissä 3
Pietarin Yliopistosta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
Pietarin naisgymnasioissa tutkinnon suorittaneita .. 3
Hämeenlinnan tyttökoulun läpikäynyt . . . . . . . . . . . . .. 1

Yhteensä 24

Näistä on 11 syntynyt Inkerinmaalla ja Pietarissa, 13
Suomessa. Sukupuolen suhteen on 11 nais- ja 13 miesopet-
tajaa.

Suurimmaksi osaksi samat opettajat ovat kaupungin kirk-
kokouluissa antaneet opetusta myöskin sunnuntaisin. Täl-
laisia sunnuntaikouluja on kuluneena lukuvuotena ollut 6
(3 tänä vuonna perustettua). 1 iitä on ylläpidetty opissa
käyviä sekä palveluksessa olevia poikia ja tyttöjä varten,
jotka eivät ole tilaisuudessa saamaan opetusta arkikouluissa,
ja on niissä annettu opetusta kolme tuntia joka sunnuntai
lukuvuoden aikana - uskonnossa, suomeri kielessä ja lasku-
opissa. Kirkkokartanossa pääasiallisesti käsityöläisoppi-
poikia varten perustetussa sunnuntaikoulussa on edellisten
aineiden lisäksi opetettu myöskin maantiedettä, mittaus-
opillista muoto-oppia, venäjänkieltä sekä linjaalipiirustusta.
Oppilaita on kaikissa sunnuntaikouluissa lukuvuoden ku-
luessa käynyt kaikkiaan 265. Opettajia on ollut 11.

Lukuvuoden 1886-87 kuluessa on seuraavat oppimäärät
ylhäisernmässä kirkkokoulussa luettu:

Uskonto (opettaja pastori F. W. Brummer kaikilla luokilla).
Valmistusluokka (5 tuntia viikossa). Lutheruksen 1y h y t

k a t e k i s m 0 luettu, kerrottu ja selitetty. Leinbergin
suurempaa Biblian historiaa W a n h a T e s t a m e n t t i
j a 6 k e r t orn 11 s t a U u t t a T e s t a m e n t t i a luettu
ja kerrottu:
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I:nen poikaluokka (3 tuntia viikossa). Lutheruksen 1y-
h y t k a te k i s m 0 kerrottu ja Leinbergin suurempi
B i b 1i a n h i s tor i a kokonaan luettu ja kerrottu.

I:nen tyttöluokka (3 tuntia viikossa). Edellinen lukumäärä
luettu ja kerrottu.

II:nen poika- ja lI:nen tyttöluokka (3 tuntia viikossa).
Edellinen lukumäärä kerrottu ja luettu M a the u k sen
eva n k eli u m i selityksillä.

III:s poika- ja 111:8 tyttöluokka (3 tuntia viikossa).
Johanneksen evankeliumi selitetty, Corneliuksen pienempi
kirkkohistoria luettu kokonaan ja kerrottu Reformeeratun
kirkon vaiheisiin uudcmmalla ajalla. Johdanto Pyhän Raa-
matun tuntemiseen Helsingiuksen oppikirjan mukaan luettu
ja kerrottu.

Suomenkieli.
I:nen poikaluokka (5 tunLia viikossa). K i eli 0 }J }J i a:

Raition oppikirja kokonaisuudessaan latinalaisia nimityksiä
käyttämällä. S isä 1 u k u a: Maamme kirjasta ensimmäi-
nen luku (runokappaleet ulkoa). J\ i r joi t u s t a: sane-
lemisen mukaan ja muistista (opettajatar J. S. Pitkänen).

II:nen poika- ja lI:nen tyttöluokka (4 tuntia viikossa).
K i eli 0 p pia: Hämäläisen muoto-opista äänneoppia ja
nominit; lauseoppia suusanallisen esityksen mukaan. S i s ä-

l u k u a: Kalevalan 15 ensimmäistä runoa. Runoja ulkoa:
»Runolaulaja», »Salo mon», »Vänrikki Stool», »Veljekset», »Vil-
helm von Sohwerin». K i r joi t u s t a: muistista, runoja
suorasanaisiksi sekä vähäisiä asioimisharj oituksia (opetta-
jatar 1. S. Pitkänen).

III:s poika- ja II1:s tyttöluokka (5 tuntia viikossa).
K i eli 0 p pia: Hämäläisen muoto-oppi kokonaan; lause-
oppia tärkeimmät kohdat Setälän oppikirjan mukaan (opet-
tajatar 1. S. Pitkänen). Kalevalaa 37 runoon asti. »Vänrikki
Stoolin tarinat» läpiluettu ja ulkoa »Torpan tyttö», »Adler-
creutz»ja »Maaherra», Aineita on lukuvuoden ajalla kirjoi-
tettu seuraavat: 1) Aino, 2) Syksy 3) Jos minä saisin
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matkustaa, mihin mieluimmin matkustaisin? 4) Mitkä olivat
syyt, jotka saattoivat Kustaa II Aadolfin osaa ottamaan
kolmenkymmenvuotiseen sotaan? 5) Döbeln J uuttaalla, 6)
Kalevalan 15 runo (tahi kirje äidille), 7) Pohjolan kesä,
8) Lemminkäinen (opettanut Hj, Basilier).

Wenäjän kieli (opettaja kandidaatti G. Ljubimov).
I:nen poikaluokka (4 tuntia viikossa) I:nen tyttöluokka (3

tuntia viikossa). K i eli 0 p pia: Palj as lause, taipuvaiset
sanaluokat (sijoitteleminen ja taivutus).

II:nen poika- ja II:nen tyttöluokka (3 tuntia viikossa).
Kasvanut lause, sijoittelemis- ja taivutuspoikkeukset; tai-
pumattomat sanaluvut.

III:s poika- ja III:s tyttöluokka. Kerrottu 1 ja II luokan
oppimäärä. Sijojen ja väli merkkien käytäntö. Lukukirjana
on ollut })3Bil3i10QKa})ja })XpeCTOMaTiJIIIaYJIbcoHa}).

Saksan kieli (opett.ajatar A. Mallenius).! I:nen tyttö- ja
Lnen poikaluokka (3 tuntia viikossa). Paulin kieliopista on
luettu: Muoto-oppi alusta adjektiiviin asti ja tähän oppi.
määrään kuuluvat harjoituskappaleet. Lisää lukuharjoi-
tuksiksi on suomentamatta luettu kaikki kappaleet lukukir-
jasta. Oikokirjoitus-harjoituksia ynnä muutamia kirjallisia
käännöksiä.

lI:nen poika- ja II:nen tyttöluokka (2 tuntia viikossa).
Muoto-oppia: Laskusanasta loppuun. Harjoituskappaleet
27:een kappal. saakka. Lukukirjasta luettu ja suornen-
nettu 4 ensim. kappal.

III:s poika- ja III:s tyttöluokka (3 tuntia viikossa). Muoto-
oppi loppuun luettu ja kerrattu. Harjoituskappaleet kerrattu
alusta 27:een. Lukukirjasta käännetty 8 lukukappaletta.
Kirjoitusharjoituksia. Muutamia runoja ulkoa.

1 Esityksen kirjoittajan aikana ei ensimmäisellä luokalla luettu
saksaa, vaan vasta toiselta luokalta alkaen, ja oli tuntiluku toisella
ja kolmannella luokalla vastaavasti r. ja 3.
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Luvunlasku. (opettaja A. F. Silen).
I:nen poika- (5 tuntia viikossa) ja I:nen tyttöluokka (4

tuntia viikossa). Oppi kymmenys- ja tavallisista murtolu-
vuista täydellisesti läpikäyty. Tähän kuuluvia harjoitus-
esimerkkejä eri oppikirjain mukaan.

II:nen poika- ja II:nen tyttöluokka (4 tuntia viikossa).
Oppi murtoluvuista kerrattu. Yksi- ja moniehtoinen päätös-
lasku sekä korko- ja alennuslasku. Laskuharj oituksia eri
oppikirjain mukaan.

III:s poika- ja III:s tyttöluokka. Koko laskuoppi luettu ja
kerrattu sekä harjoitettu mittausoppiin kuuluvia laskuja.

Valmistava luokka (opettajatar H. Weckman) 5 tuntia
viikossa. 4laskutapaa Högmanin mukaan 2 vihosta, päässä-
laskua Bonsdorffin kirjasta.

Muonio (opettaja A. F. Silen).

ll:nen poikaluokka (2 tuntia viikossa). Seuraamalla pää-
asiallisesti E. Bonsdorffin »Mittausopp ia kansakoulu] a var-
ten» on koko tasapinta mitanto-oppi täydellisesti läpikäyty.

III:s poikaluokka (2 tuntia viikossa). Oppi kappaleista
(stereometria) ja niiden mittaamisesta »E. Bonsdorffin mi-
tanto-opin» mukaan luettu ja kerrattu,

Maantiede.

Valmistava luokka (opettajatar H. Weckman) 2 tuntia
viikossa. Pallo-oppi. Valtiollisesta maantiedosta luettu ja
kerrattu Erslev-Modeenin pienemmän oppikirjan mukaan.

I:nen poikaluokka (2 tuntia viikossa). Opettajatar 1. Pit-
känen. Erslev-Modeenin laveamman oppikirjan mukaan
Fyysillinen maantieto sekä 'Euroopan valtiollisesta maantie-
dosta Venäjä ja Suomi. Piirustettu Suomen kartta.

I:nen tyttöluokka (2 tuntia viikossa) opettajatar Weckman.
Erslev-Modeenin suuremman kirjan mukaan pallo-oppi sekä
Venäjäja Suomi luettu ja kerrattu.



II:nen poika- ja II:nen
opettaj atar A. Mallenius.
maan kartta piirustettu.

111:s poika- ja 111:s tyttöluokka (2 tuntia viikossa). Opet-
tajatar A. Mallenius. Etelä-Euroopasta saakka koko oppi-
kirja luettu ja kerrattu. Italian kartta piirustettu.

tyttöluokka (2 tuntia viikossa)
Eurooppa, Venäjä ja Suomen-
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Historia.

I:nen poika- ja I:nen tyttöluokka (2 tuntia viikossa).
Opettajatar 1. Pitkänen. Melanderin pienemmästä oppikir-
jasta luettu alusta Rooman keisarikuntaan ja lavennettu suu-
sanallisilla kertomuksilla.

l1:nen poika ja II:nen tyttöluokka (opettaja Hj. Basilier).
Yleistä historiaa Melanderin oppikirjasta kansakouluja var-
ten sekä suusanallisen esityksen mukaan luettu ja kerrattu
Rooman keisarikunnasta yksinvallan ja valistusfilosofian
aikakauteen. Suomen historiaa Wallinin oppikirjan ja suu-
sanallisen esityksen mukaan alusta kreivin aikaan saakka.

TI1:s tyttö- ja 1IJ:s poikaluokka. Yllämainittujen oppikir-
jain mukaan sekä yleinen että Suomen historia läpikäyty ja
kerrattu.

Luonnonoppi (pastori F. Brummer).

II:nen poika- ja II:nen tyttöluokka (2 tuntia viikossa).
Eläin- ja kasvikunta A. Segerstedtin- oppikirjan mukaan
luettu ja kerrattu.

1II:s poika- ja 1II:s tyttöluokka (2 tuntia viikossa). Ker-
rattu edellinen lukumäärä ja luettu koko Segerstedtin luon-
nontiede, Celanderin luonnontieteen lisäyksillä.

Kaunokirjoitusta.

Molemmilla ensimmäisillä luokilla on harjoitettu 1. Anders-
sonin metoodin- mukaan (opettajatar H. Weckman).

1 Vuosina 1892-95 ei Segerstedtin oppikirjaa enää käytetty. Eläin-
oppi luettiin Birger Salosen oppikirjasta, kasvioppi ja muu luonnon-
tieto luettiin Celanderin oppikirjan mukaan.

2 Myöhemmin Bährin mukaan.
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Laulua.

2 tuntia viikossa kullakin luokalla. Kanttori. P. Sandqvistin
johdolla harjoitettu virsiä ja Hikströmin kolmiäänisiä lan-
lllja.

Voimistelua.

Ovat johtaneet eri tyttöluokilla opettajattaret 1. Pitkänen,
ll. Weckman ja A. Mallenius ja opettajat A. F. Silen ja
FJ'. Brummer poikaluokilla. Valmistavalla luokalla ovat
opettajatar Malleniuksen johdolla pojat ja tytöt voirnistelleet
yhdessä.

Piirustusta (1 tunti viikossa kullakin luokalla).

(Syyslukukautena opettajana kaikilla luokilla FI. Back-
manson, kevätlukukautena piirustusopettajatar A. v. Pfaler.)

Ensimmäisillä luokilla: harjoituksia vapaalla kädellä.
Pysty-, vaaka- ja vinosuoria viivoja; suora- ja käyräviivaisia
kuvioita.

II:nen luokka. Varjokuvia.
III:s luokka. Yksinkertainen selitys valon vaikutuksesta

esineihin, varjoitusten sääntöjä ja harjoituksia pääasiallisesti
kaavain mukaan.

Käsityö (opettajatar J. Pitkänen, 3 tuntia viikossa kullakin
Inokalla).

I:nen tyttöluokka. Määrät yönä jokaisella oppilaalla yksin-
kertainen tytön paita ja sukat; sitä paitsi ovat useammat
oppilaat valmistaneet jonkun ompelu- tai virkkaustyön.

II:nen luokka. Määrät yönä naisen paita omatekoisilla
pitsikoristeilla sekä joku neuloustyö; näiden lisäksi ovat
muutamat oppilaat valmistaneet jonkun ompelu- tai koru-
työn.

III:s luokka. Määrät yönä jokaisella miehen paita ja yksin-
kertainen tytön tai pojan puku.
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L u k u e n n ä t YsaI u s t a V i s s a k i r k k 0 k 0 u 1u i s s a.

Laskenta.
1 luokka. Pääasiallisesti päässälaskua luvuilla 1-20.
II luokka. Päässälaskua luvuilla 1-100 ja taululaskentoa

isommillakin kokoluvuilla - alaosastolla yhteen- ja vähen-

Uskonto.
1 luokka. Opittu »Lasten Raamatun» mukaan tärkeimmät

tapaukset Vanhasta Testamentista ja Uudesta Vapahtajan
elämäkerta; selitetty ja luettu ulkomuistiin: Isämeidän ru-
kous, Uskontunnustus ja Käskyt.

II luokka. »Lasten Raamattu». Vanha- sekä Uusi Testa-
mentti kokonaan kirkkohistoriallisiin kertomuksiin saakka.
Luterin vähä katekismo Huoneen tauluun saakka selitetty
ja luettu ulkoa, - alaosastolla: Käskyt, uskonkappaleet ja
Isämeidän rukous, yläosastolla näiden lisäksi Kaste ja Altta-
rin Sakramentti.

Suomen kieli.
1 luokka. Länkelän »Ensimmäinen Lukukirja» luettu ja

kerrattu sekä muutamia runoja opittu ulkoa.
II luokka. Länkelän »Toinen Lukukirjat valikoimalla.

- Harjoitettu selvää sisälukua ja luetun kertomista. Lau-
suntoharjoituksia varten opittu runoja ulkoa. Kirjoitus-
harjoituksia sanelemisen sekä luetun tahi selvitellyn aineen
mukaan. Kielioppia Raition oppikirjan mukaan 1 ja 2 oppi-
jakso.

Wenäjän kieli.
1 luokka. »Rodnoje Slovo», ensim. vuosikerta luettu ja

suomennettu sekä kirjoitettu.
II luokka. Sama oppikirja loppuun ja sen lisäksi Paulssonin

1 lukukirjaa ja »Djetski Mir» kirjaa luettu, suomennettu ja
kerrottu sekä sen ohessa harjoitettu oikokirj oitusta ja selvi-
tetty tärkeimmät kieliopilliset säännöt.
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nyslasku, yläosastolla sen lisäksi kerto- ja jakolasku,
Bonsdorffin, Högmanin, Evtuschevskin ym. mukaan.

Maantiede.
II luokka. Alkaen Pietarin kaupungista, Suomenlahden

rannikot, Suomi, Wenäjä ja osaksi muukin Eurooppa sekä
vähän yleistä luonnonopillista ja valtiollista maantiedettä
Erslev-Modeenin pienemmän oppikirjan mukaan.

Laulu.
1 luokka. Virsiä ja lasten koulu- ja leikkilauluja korva-

kuulolta.
II luokka. Ääniharjoituksia korvakuulon sekä nuottien

mukaan; virsiä ja lasten lauluja yksi- sekä kaksiäänisesti.

Kaunokirjoitus.
1 luokka. Pienet sekä suuret kirj aimet.
II luokka. Kirj aimia sekä lauseita Anderssonin mallien

mukaan.
Piirustus (pojille).

Molemmat luokat yhdessä. Vapaalla kädellä sekä linjaaIin
avulla osaksi ruutupohjalle Keinäsen ym. mallien mukaan,
osaksi ilman ruutupohjaa, muutamat esineiden mukaan.

Käsityö (tytöille).
Molemmat luokat yhdessä. Sukan kutua, ompelua, koru-

neuletta, näplyytä ym.

Voimistelua.
Molemmat luokat yhdessä. Lastentarhaleikkejä laulun

kanssa, jäsenliik keitä, asentoharj oituksia ym.

1. Muist. Toisen luokan molemmat osastot ovat olleet
enimmäkseen samoissa läksyissä, mutta ylempi osasto on ne
saanut lukea vähän laajemmin.
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2. Muist. Lukuohjelma ja ennätys ei ole tosin ollut kaikissa
alustavissa kouluissa aivan yhtäläinen, sernminkin kun kau-
pungissa ja sen ulkopuolella olevia kouluja toisiinsa verra-
taan; mutta vaikka viimeksi mainituissa onkin vaan yksi
opettaja, on kuitenkin oppikurssi sama, nim. kolmivuotinen
ja oppilaat kolmessa osastossa, joten siis edistys on siihen
määrään yhtäpitävä. ettei näiden lukuennätyksiä tarvinne
erikseen julkaista. Hj. Basilier.»

Maisteri Hj. Basilier oli Pietarin suomalaisten koulujen
johdossa kaikkiaan 8 lukuvuotta. Tämä valitettavasti lyhyt
ajanjakso oli näiden koulujen elämässä monipuolisen rauhalli-
sen kehityksen aikaa. Aj anj akson loppupuolella alkoi kui-
tenkin jo näkyä eräitä uhkaavia venäläistämisen oireita.
Venäjän kielen lukemista ja varsin tehokastakin opiskelua
on Pietarin suomalai.sissa kouluissa aina harjoitettu ja pidetLy
täysin itsestään selvänä asiana. Mutta viime vuosisadan
90-luvun alkupuolella venäläisen kouluhallinnon venäjän
kielen opetuksen valvontaa ja tehostamista koskevat toimen-
piteet alkoivat tulla yhä jyrkemmiksi ja muuttuivat lopuksi
suorastaan keisarikunnan alueella olevien vieras kielisten kou-
lujen melkein täydellistä venäläistämistä tarkoittaviksi.
Näiden toimenpiteitten kohteeksi joutuivat myöskin suoma-
laiset koulut, vaikkakin Pietarin suomalaisissa kouluissa
nämä toimenpiteet kaikeksi onneksi saatiin rajoitetuiksi sii-
hen, että vain Venäjän maantietoa ja historiaa sekä laskentoa
opetettiin näissä kouluissa venäjäksi sen verran (I-viikko-
tunti kutakin), että oppilaat oppivat käyttämään venäläistä
terminologiaa ja saattoivat kunnialla suoriutua venäläisten
tarkastusviranomaisten edessä tutkintokuulusteluisea.' Se,
ettei tämä alkava venäläistämispuuska saanut aikaan suu-
rempia vaurioita Pietarin suomalaiselle koululaitokselle,
johtui ainakin osaksi siitä, että suomalainen koululaitos Pie-

1 Inkerin 22. numerossa (28 p:nä toukok. 1893) mainitaan, että ylem-
män kirkkokoulun kevältutkinnossa oli ollut läsnä myöskin venäläinen
kansakoulujen tarkastaja, valtioneuvos W. Semeko, joka näkyi olleen
erittäin tyytyväinen tutk intoon.
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tarissa oli syntynyt itsensä majesteetin tahdosta ja että sen
etujen valvojana oli keisarillista valtaistuinta niin lähellä oleva
henkilö kuin Suomen ministerivaltiosihteeri, jonka kanssa
90-luvun alkupuolella ei kuka hyvänsä vielä rohjennut ru-
veta voimainmittelyyn. Kun maisteri BasiJierin viimeinen
vuosikertomus koulujen toiminnasta osoittaa sen tilan, jo-
hon Pietarin suomalainen koululaitos hänen johdossaan oli
kehittynyt, ja sisältää sen ohella myöskin selost.u ksen edellä-
mainituista venäläistämistoirnenp iteistä ja siitä, millä tavalla
koulujen uhattua asemaa koetettiin puolustaa, esitämme tä-
män kertomuksen semmoisena kuin se on julkaistuna Inkeri-
lehden 42 ja [13 numeroissa 15 ja 22 päivinä lokakuuta 1893.

Kertomus

Pietarin suomalaisten P. Marian seurakunnan koulujen toi-
minnasta lukuvuotena 1892-93.

Kouluraadin eli kouluneuvoston jäsenet ovat olleet samat
kuin edellisenäkiri lukuvuotena nim.: kunniapatruuna, kreivi
N. Sievers, puheenjohtajana, passiviraston päällikkö, valtio-
neuvos Edv. Boehm, joka samalla Suomen ministerivaltio-
sihteerin puolesta valvoo kouluille myönnettyjen apurahojen
käyttämistä, kirkkoherra Adolf Hakkarainen, varapuheen-
johtajana, kauppaneuvos J. N. Åkerst.edt, j uveleerarimestarit
T. Koponen ja A. Hollming sekä pöytäkirjurina koulujen
tarkastaja. Varajäseninä ovat juveleerarimestari O. Koisti-
nen ja suutarimestari F. Gustafsson. Sitä paitsi on kutakin
koulua varten kaksi kouluraadin valitsemaa luottamus-
miestä, joiden tehtävänä etupäässä on hankkia tietoja oppi-
lasten varallisuudesta ja näiden tietojen nojalla esittää vapau-
tusta koulumaksuista.

Koulut, niiden osoitteet, koulujen opettajat, missä kukin on
opintonsa lopettanut ja milloin virkaansa asetettu, näkyy
seuraavasta luettelosta.
Ylempi kirkkokoulu, Suomen kirkkokartanossa S. Tallika-

dulla N:o 6-8:
R - Koulu ja menneisyys lV
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Hj. Basilier, synt. Kalajoella 1857, Hcls. yliop., ast. virk.
1885.

A. F. Silen, synt. Nummen kapp. 1855, J-Iels. yliop., ast.
virk. 1880.

F. W. Brummer, synt. Jyväskylässä 1852, 11 els. yliop.,
ast. virk. 1885.

Crig. Ljubimov, synt. Rjasanissa 1856, Piet. yliop., ast.
virk , 1881.

P. A. Sandqvist, synt. Tuusulassa 1845, Jyväsk. sem.,
ast. virk. 1880.

Ida S. Pitkänen, synt. Kuopiossa 1856, Jyväsk. sem., ast.
virk. 1885.

Aina Mallenius, synt. Viipurissa 186[1, H els. jatko op., ast.
virk. 1885.

Edla Stenberg, synt. Pietarissa 1871, Piet. naispedagogi-
kurssit, ast. virk. 1892.

A. Tammelander, Nääsin veisto-op., ast. virk. 1890.
Viipurin puolen alusta oa koulu, kirkon omistamassa talossa

Orenburgin katu n:o 21:
J. J aakkimainen, synt. Tuutarissa 1853, Kolpp. sem.,

ast. virk, 1875.
Edit J aakkirnainen, synt. Rovaniemellä 1861, J yv. sem.,

ast. virk. 1886.
Hulda Weckman, synt. Hämeen!. 1859, Häm. tyttök.,

ast. virk. 1884.
Was-OstrO\Jan alusta oa koulu, W. O. 1 linja, n:o 54 kort. 13:

E. Tirva, synt. Walkealassa 1860, Jyv. sem., ast. virk. 1886.
Lovisa Uimonen, synt. Pietarissa 1847, Piet. 2 miesgymn.,

ast. virk. 1864.
Kasanskin alustaoa koulu, lVleschanskaja n:o 7 kortt. 13:

M. Putro, synt. Tuutarissa 1848, Kolpp. sem., ast. virk.1872.
Elisabeth Kaipanen. synt. Pietarissa 1868, Piet. 6 mies-

gymn., ast. virk. 1886.
Kolomnan. alustava koulu, Pokrovalla n:o 105:

K. Mannsten, synt. Valkeasaarella 1863, Kolpp. sern.,
ast. virk. 1886.
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Lydia Weilin, synt. Jyväskylässä 1862, l-Iels. jatko-op.,
ast. virk. 1886.
Hiekkojen alustaoa koulu, Hiekoilla 5:nen kadun ja Dehtärnin

kulm. n:o 32-16:
E. Koukku, synt., Lemillä 1848, Jyv. sem., ast. virk. 1885.
Olga Suominen, synt. Pavlovskissa 1860, Piet. 6 mies-

gymn., ast. virk. 1885.
Ohan alustava koulu, Polustrovskaja ranta n:o 107:

S. Putro, synt. Tuutarissa 1856, Kolpp. sem., ast. virk.
1886.
Aieksandrooskin alustaoa koulu:

P. Niukkanen, synt. 1859, Kolpp. sem., ast. virk. 1888.
Katarinanhooin. kirkkokoulu:

J. Otsalainen, synt. Serepetassa 1844, Kolpp. sem., ast.
virk. 1866.
Lahden kirkkokoulu:

J. Iivanainen, synt. Tuutarissa 1857, Kolpp. sem., ast.
virk. 1879.
Parkalan kirkkokoulu:

A. Sokka, synt. Markkovassa 1867, Kolpp. sem., ast.
virk. 1891.

Oppilasmäärä on lukuvuoden kuluessa eri kouluissa ollut
seuraava:

l s Iki [1T ätl k I Kouluista!I ,yys u u c xevat u u c. päässyt

!roik: Iytt. Ybt.l~o~ t~.t;:- yht. poik. tytt. yht-

------
93 15', 53 81 134 9 12 21 ,

100 184 ,', 94 168 15 29 V.
,

48 102 [17 46 93 9 2 11
62 111. 45 59 104 6 11 17 ,,
33 ~;I3[, 34 68 6 5 11 I
35 [.1 33 74 5 4 9
26 62 30 23 53 2 7 ~
19 45 22 18 ',0 5 2 7
19 33 8 18 26 - '1 1
15 35 20 13 33 - 3 3
16 33 15 15 30 1 3 "'difi906 1389 (,34 82il I 58 /9 1il7

Ylempi kirkkokoulu 61
Viipurinpuclen alust. koulu 84
Vas. Ostrovan II II 5',
Kasaaskin II II 52
Kolomnan II II 34
lIiekkojen II t, 2
Ohan II II 36
Aleksandrovskin II II 26
Katarinanhovin kirkkokoul. 1ft
Lahden II 20
Parkalan 17

IHO
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Syyslukukaudella oli oppilasluku 906, mutta kevätluku-
kauden lopussa 823. Vuoden kuluessa oli siis oppilasluku
vähentynyt 83:1Ia. Tähän oppilasten eroamiseen lukuvuoden
kuluessa on osaksi Pietarin oloille omituiset syyt. Ensinnä-
kin menee joka kevät heti avoimen veden tultua 30-40
koulupoikaa suomalaisen höyrylaivayhtiön palvelukseen. Sit-
Len eroaa vanhempia oppilaita kouluista mennäksensä palve-
lus- tai oppipaikkoihin. Usein keskeyttävät vanhemmat tä-
Len lastensa koulunkäynnin ajattelemattomasti ja kevyt-
mielisesti, vaan usein pakoittaa heitä tähän köyhyyskin.
Miten säännöllisesti oppilaat eri kouluissa ovat käyttä-
neet hyväkseen opetusta, osoittavat seuraavat poissa-
oloprosentit.

Syysluku- Kevätluku-
kaudella kaudella

Ylempi kirkko koulu 3.1!. % 5.20 %
Viipurin puolen alust. koulu 3.65 ,) 5.13 ,)

Was. Ostrovan ,) ,) 5.3 ,) 6.8 ,)

Kasanskin » ,) 6.45 ,) 7.94
Kolomnan ,) ,) 4.56 ,) 10.2 ,)

lliekkojen ,) ,) 5.0 ,) 10.6
Ohan » » 3.7 ,) 8.2
Aleksandrovskin ,) » 4.05 » 5.3 ,)

Katrinanhovin kirkkokoulu 9.35 » 16.32 ,)

Lahden ,) 4.83 ,) 6.15
Parkalan ,) 9.25 » 7.5 ,)

Kun ottaa lukuun viime talven kovat pakkaset, joiden ta-
kia useimmat koulut täytyi pitää pari päivää suljettuinakin,
ovat nämä tulokset Pietarin oloissa verrattain edulliset. Luku-
vuoden kuluessa on terveydentila kouluissa ollutkin hyvä,
Ei mikään koulu ole kulku tautien tähden ollut suljettuna .
vlutta kaikki koulut alkoivat työnsä koleran tähden vasla
7 (19) p.nä syyskuuta eikä 18 (30) elokuuta niinkuin tavalli-
sesti. Koulujen lääkärinä on ollut tohtori K .. Standertskjöld,
jonka neuvoja ja osoituksia on mahdollisuuden mukaan seu-
rattu.
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Vanhempainsa ammatin mukaan jakaantuvat oppilaat
seuraavasti:

I I~. I ~,~I . ~ .~ ,~ ~ I~ b I I._~ 11:":::

11:11

._" ~ ,~I
~

~ ~'"
;~~

,,0 (lj:'.::!

11

0ä) 8 '""~ '~('j;'::: '"'" lUO......,~" ~O

~ Ig'~~1
c.g", > :§o§ "" e

'eE I c- .~ea ~:§ Cl$ .•••• ('j 0 ;;.- ~ ~~ c: ""-' •. _,.!( ;.-"'~ o c: "'" ce g ~ ~""-,, '-<~ " " ~" ::- ~
~B . '" en:;:: ~ :;; c, r.tl~

Ylempi kirkkokoulu 55 (,5 36 2 5 3 2 61 154
Viipurin puol. alust.. koulu '16 75 80 - 1 - 2 10 184
Was. Ostrovan » » 3[, 47 '1 - 1 - - 19 102
Kasanskin » » 81 17 - - 1 1 - 5 105
Kolomnan » » 30 33 - [, - 1 - - 68
Hiekkojen » » 7 64 1 2 2 1 - 6 83
Ohan » » 33 10 5 - - 4 - 1 53
Aleksandrovskin » » - 45 - - - - - - [.5
Katarinanhovin » » - 6 - - - 20 - - 26
Lahden » » - 9 - - - 24 - - 33
Parkalan » » - 17 - - - 13 - - 30

Yhteensä 1 256 1368 1123 1 81101671 41 471 883

Suomen kansalaisten lapsia ovat oppilaat olleet muissa
kouluissa paitsi Katarinanhovin, Lahden ja Parkalan kirkko-
kouluissa, joissa 49 oppilaan vanhemmat on in keriläisiä Ja
32 Suomen kansalaisia.

Oppilasten syntymäpaikka näkyy seuraavasta:

Pieta-
Muualla

Suo- Yh- IVenä-
rissa

jällä
messa teensä L

Ylempi kirkko koulu .......... 12[, 3 27 154
Viipurinpuolen alustava koulu 141 4 39 '184
Was. Ostrovan » » 79 7 '16 '102
Kasanskin » » 78 4 22 104
Kolomnan » » 56 2 :3 61
Hiekkojen » » 65 [, 12 81
Ohan » » 34 8 11 53
Aleksandrovskin » » H '1 a 45
Katarinanhovin kirkkokoulu - 19 7 26

I
Lahden » - 27 6 33
Parkalan » - 13 17 30

Yhteensä 1 618 1 92 1 163 1 873

L
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Kaupungin kouluissa on käynyt 16 venäjänuskoista oppi-
lasta, muut ovat olleet lu terilaisia. Venäj änuskoisille 1 oppi-
laille on edelleenkin kirkkoherra Sobolev antanu L Viipurin
puolen koulussa 2 tuntia viikossa uskonnon opetusta.

Oppiaineet, niiden tuntimäärät ja läpi käydyt kurssit ovat
pääasiassa pysyneet muuttamatta. Ainoastaan laskanto 011

alustavisaa kouluissa, samoin kuin cdelliscnäkin lukut.autena,
opetettu osaksi venäjän kielellä ja ylemmässä kirkkokoulussa
on laskentou, Venäjän maantiedettä ja historiaa luettu kuta-
kin tunt.i viikossa vcnäjän kielellä. Vaikka iLse aineen opetus
Liist~ijärjestelmästä tuntuvasti kärsii, on sitä katsottu välttä-
mättömäksi siltä kannalta, että oppilaat voisivat osoittaa
tieto j ansa venäläisille tar kas taj ille.

Sunnuntaikoulujen opettajat ovat olleet: ylemmässä kirkko-
koulussa A. F. Silen (johtaja), Olga Suominen ja insinöri
Cajander, Viipurin puolen koulussa J. J aakkimainen ja Edit
J aakkimainen, Ohan koulussa S. Putro ja Koloninan koulun
laskuun ylläpidetyssä koulussa, joka työskentelee ylemmän
koulun suojissa, Ida Pitkänen. Kirjoitettuja oppilaita kai-
kissa sunnuntaikouluissa on ollut noin 250.

\Iitä koulujen asemaan tulee, ei se lukuvuoden kuluessa
ole muuttunut. Pietarin kaupungin kansakoulujen tarkas-
tajan huhtikuussa 1892 antamaan määräykseen, että venä-
jän kieli tulisi opetuskieleksi muissa aineissa paitsi uskon-
nossa, vastasi kirkkoraati, että alustavia kouluja tuskin voi
pitää kirkkokouluina tavallisessa merkityksessä ja pyysi
ylemmän kirkkokoulun suhteen määräyksen lykkäämistä
niin kauaksi kuin nykyiset opettajat ovat toimessaan. Sen

1 Pielarin suomalaisten koulujen kreikkalaiskatolisilla oppilailla,
joila kevätlukukauden 1889 alussa oli yhteensä 16, oli kouluraadin toi-
mesta hankittu suomenkielentaitoinen uskonnonopettaja, pastori
~L 1\:_ Sobolev. 'l'arnmik. 27 p.nä 1889 ilmestyneen Inkeri-lehden 4.
numerossa olevan selostuksen mukaan alkoi opetus sunnuntaina 2~
p.na tammikuula Viipurin puolen kirkkokoulussa juhlallisella jumalan-
palveluksella ja iuessulla, jonka selvällä suomen kielellä toimitti pastori
M. N. Sobolev , Kuorolaulajina ottivat toimitukseen hyväntahtoisosti
osaa eräät hengellisen seminaarin oppilaat. Edustajakseen oli Pietarin
ja Viipurin piispa, joka it.se oli estynyt tilaisuuteen saapumasta, lä-
hettänyt hengellisen seminaarin inspehtorin.
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jälkeen tuli vielä saman tarkastajan kautta marraskuussa
1892 kirje, jossa kysytään, kenenkä luvalla ja minkälaisten
sääntöjen tahi asetusten nojalla kirkonkoulut ovat perus-
tetut. Tähän vastasi allekirjoittanut, että sunnuntaikoulut,
koulu kirkko kartanossa ja pohjakoulu Viipurin puolella ovat
perustetut keisari Aleksander I:sen kaikkein korkeimman
ukaasin nojalla Suomen asiain komitealle 25 p.ltä toukok.
1820; pohjakoulut Ohan, IJ ickkojeu, Kasanekin ja Was.
Ostrovan kaupunginosissa kaikkein korkeimmalla suostumuk-
sella Suomen ministerivaltiosihteerin esityksen (dokladin)
mukaan 20 p.ltä huhtik. 1885. Siihen loppui sitten suoma-
laisLen koulujen perustuksia koskeva kirjeenvaihto. Muillo
kirkkokouluille. esim. ruotsalaisen kirkon kouluille tuli sitä
vastoin kohta heidän selityst.ensä jälkeen käsky ilman vii-
vytystä panna toimeen määräys vonäjän kielen käyttämisestä
muissa aineissa paitsi uskonnossa; kumminkin on ruotsa-
laiselle kirkkokoululle myönnetty tunteja äidinkielessä.

äyttää siis siltä kuin asianomaiset olisivat tulleet huo-
maamaan suomalaisten kirkkokoulujen erikoisaseman. Se
onkin mielestämme varsin selvä. Tuossa merkillisessä arrnolli-
sessa ukaasissa vuodelta 1820 (se on »Inkerissä» ennen j ul-
kaistu) puhutaan suo m ala i s e s t a k a n salI i s e s t a
koulusta, jossa Suomen kansalaisten lapset Pietarissa voisi-
vat »arkipäivinä oppia lukemista ja kristilliseen kasvatukseen
kuuluvia alkeisperusteita sekä sunnuntai- ja juhlapäivinä
hankkia itsellensä uskonnossa tarpeellisia ja muita heidän
kutsumukselleen sopivia tietoja». Keisari Nikolain vahvista-
mat säännöt (v. 1835) Ruotsin kirkkokartanoon perustetulle
alkeisluokalle Suomen kansalaisten lapsia varten hyväksy-
vät nekin äidinkielen (ruotsin tai suomen) opetuskieleksi.

Kun myöhempinä aikoina (v. 1840) pyydettiin apurahoja
ensimmäiselle suomalaiselle kirkkokoululle, oli pääperus-
tuksena avunpyyntöön se, että vuosittain oli ollut täytymys
laskea ripille suuri joukko nuorukaisia, jotka eivät ensinkään
taikka varsin puutteellisesti ymmärsivät ä idi n k i e 1-
t ä ä n. Kun vuosina 1885-86 vapaaherra Bruunin toimesta
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myönnettiin runsaat apurahat H. M. Keisarin Suomen käsi-
kassasta uusia alustavia kouluja varten Pietarissa passilla
eläville Suomen kansalaisten lapsille, tapahtui tämä avun-
myönnytys vasta sitten, kun suomalaisille kirkkokouluille
oli valmistettu uudet säännöt, jotka ministerivaltiosihteeri
tarkasti ja hyväksyi ja joiden mukaan suomenkieli jäi opetus-
kieleksi. Kun lisäksi vielä muistamme, että suomalaiset
kirkkokoulut ennen mainitsemiemme asiakirjain mukaan ovat
Suomen ministerivaltiosihteerin erityisen valvonnan alaisina,
jota valvontaoikeutta vapaaherra Bruun oli sitenkin käyttä-
nyt, että uusien alustavien koulujen vuosikertomuksista oli
esittänyt kohtia H. M. KeisariUe, on mahdoton käsittää
edellämainitun määräyksen, että venäjän kieli tulisi yksin-
omaan opetuskieleksi. tarkoittavan niitä kirkkokouluja.
jotka ovat Suomen kansalaisten lapsia varten. Päinvastoin
luulemme sen etupäässä tarkoittaneen muita vieraskielisiä
kiekkokouluja. varsinkin saksalaisia, joilla on samat oikeu-
det kuin venäläisillä kimnaaseilla ja joiden oppilaat valmis-
tetaan Venäjän valtakunnan palvelukseen ja enimmäkseen
ovat Venäj än alamaisia.

Suomalaisten kirkkokoulujen lopettaneilla ei Venäjällä ole
minkäänlaisia oikeuksia. Ei edes sitä oikeutta, mikä venä-
läisten kansakoulujen lopettaneilla on, nimittäin että saavat
helpotusta sotapalveluksessa, Suomen kansalaiset voi hyväk-
sensä käyttää, he kun suorittavat asevelvollisuuttaan koti-
maassa ja siellä saavat samat oikeudet kuin Suomen kansa-
koulujen oppilaat. Pietarin suomalaisten kirkkokoulujen
ainoa tarkoitus on siis antaa oppilailleen yleisen kansalais-
sivistyksen alkeet, koettaa kasvattaa suomalaisesta nuori-
sosta kunnon kansalaisia ja valistuneita luterilaisen kirkon
jäseniä. Ettei tätä tarkoitusta saavutettaisi, jos venäjän-
kieli tulisi opetuskieleksi. sen jokainen käsittää. En-
tisiltä ajoilta osoittaa surullinen kokemus, miten
Juun ne suomalaiset täällä joutuvat mieron tielle,
jotka, halveksien omaa kansallisuuttaan, hylkäävät äi·
dinkielensä.
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~'lutta jokapäiväistä käytännöllistä elämää varten on Pieta-
rissa tietysti valtakunnan pääkielen taito tarpeen. Sitä onkin
suomalaisissa kouluissa sillä vakavuudella ja menestyksellä
opetettu, että lähes toinen puoli oppilaista taitaa yhtä hyvin
venäjän- kuin suomenkielen. Ainoastaan ne oppilaat, jotka
kouluihin tullessansa eivät ensinkään ymmärrä venäjätä,
jäävät tässä kielessä heikorumiksi ja jäisivät heikoiksi puh-
taasti venäläisissåkin kouluissa. Eivätkä venäläiset opettajat
tahdokaari kouluihinsa ottaa suomalaisia lapsia, jotka opetus-
kielen taitamattomuuden tähden olisivat koulun yhteistyölle
esteeksi.

Näillä perusteilla luulemme varmaan, ettei suomalaisia
kirkkokouluja voida muukalaistuttaa. Jospa kirkkoneuvosto
aikoinaan olisikin tehnyt erehdyksen siinä suhteessa, ettei
venäläisiltä virasto ilta hankkinut lupaa koulujen avaamiseen,
niin eihän tällaisen muodollisen erehdyksen vuoksi H. M. Kei-
sarin armollisen ukaasin voima ole tehty mitättömäksi. Se
pysyy voimassa siksi kuin toinen kaikkein korkein ukaasi sen
kumoaa. Niin kauan kuin näin ei tapahdu, on ymmärtääk-
seni suomalaisilla kirkkokouluilla omituinen asemansa ja oma
tarkoituksensa. Ainoastaan suomalaisissa kouluissa voivat
suomalaiset lapset saada sitä siveellistä vakavuutta ja sitä
todellista Jumalan pelkoa, jota paitsi varsinkin Pietarin suu-
sissa oloissa ei voi pysyä hyvänä kansalaisena. Ja hyviä,
rehellisiä, lainkuuliaisia kansalaisiahan kukin koulu ja ku-
kin valtio ensi kädessä tahtoo kasvattaa.

Luottamuksella voivat siis mielestäni Pietarinkin suoma-
laisten koulujen opettajat jatkaa työtään kasvavan kan-
samme keskuudessa. Riittäköön teille edelleenkin voimia,
kärsivällisyyttä ja rakkautta tärkeässä teht.ävässännel Tei-
dän rehellinen, harras työnne on lopulta saava syrjäisenkin
tunnustuksen.

Bj. Basilier,
koulujen tarkastaja.»
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Ylaisteri Hj. Basilier erosi Pietarin suomalaisten koulujen
tarkastajan virasta syksyllä 1893 tultuaan edellisenä keväänä
nimitetyksi kansakoulujen tarkastajaksi Suomen kahdeksan-
teen koulupiiriin, joka käsitti Jääsken, Rannan, Äyräpään,
Käkisalmen ja Kurkijärven kihlakunnat Viipurin läänissä.
Hänen virkatoveriensa, oppilaittensa ja laaj ojen kansalais-
piirien syviä kiintymyksen ja kiitollisuuden tunteita tulkiL-
tiin sekä siinä erojaisj uhlassa, joka pidettiin 25 p:nä syysk.1893
maist. Basilierin ja hänen puolisonsa kunniaksi, että useissa
lämpimissä sanomalehtikirjoituksissa 1 kuin myöskin muisto-
lahjojen ym. muodossa. Hj. Basilierin myöhemmistä elämän-
vaiheista mainittakoon tässä, että hän tuli Vuonna '1901
kansakoulujen tarkastajakai kouluhallitukseen ja myöhem-
min (1918) kouluneuvokseksi, palvellen kouluhallituksessa
vuoteen 1925, jolloin täysin palvelleena oLti eron virastaan.
Hän kuoli 1 päivänä elokuuta 1927 kesäkodissaan lähellä
Iitin kirkonkylää ja on haudattu Iitin kirkko maahan.

Hj. Basilierin seuraajaksi ylemmän kirkkokoulun johtajana
tuli saman koulun opettaja A. F. Silen, Pietarin suomalaisten
koulujen tarkastaj an tehtävät uskottiin seurakunnan pää-
kirkkoherran A. Hakkaraisen hoidettavaksi." Mitään aikai-
semmasta poikkeavaa tai erikoisernman maininnan arvoista
seuraavilta lähivuosilta ei ole. Oppilasmäärä kouluissa kas-
voi joka vuosi ja kohosi lukuvuonna 1895-97 jo 1055 pysy-
tellen siitä lähtien aina tuhannen yläpuolella. Vuoden 1898
alkupuolella julisti Pietarin suomalaisen P. Marian seurakun-
nan kouluneuvosto kirkkokoulujen tarkastajanviran haetta-
vaksi." Samanaikaisista sanomalehtikirjoituksista ja huo-
mautuksista päättäen astuu jälleen esille kysymys korkeam-
man suomalaisen oppikoulun aikaansaamisesta Pietariin ja
sikäläisen suomalaisen koululaitoksen sellaisesta uudelleen
järjestelystä, että se entistä tarkemmin vastaisi Suomen kou-
lujen vastaavia koulumuotoja. Noin kuukautta myöhemmin,

1 Vrt. Inkeri, n:o 40 (1. X. 1893).
2 Vrt. Inkeri, n:o 41 (8. X. 1893).
3 Vrt. Inkeri, n:o 12 (20. III. 1898).
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tarkemmin sanoen 18 päivänä huhtiku uta 1898, valitsi 1

seurakunnan kouluneuvosto koulujen tarkastajaksi ja ylem-
män kirkkokoulun johtajaksi kahdeksasta hakijasta Kolppa-
nan opettajaseminaarin johtajan filosofiankandidaatti Pie-
tari Toikan, joka otti viran vastaan seuraavan syyslukukuu-
den alussa. Tämän opetus- ja kasvatustyöhön sekä tietopuoli-
sesti että käytännöllisesti syvästi perehtyneen, tarmokkaan
ja etevän koulumiehen tulo Pietarin suomalaisen koululai-
loksen johtoon koitui tälle koulu laitokselle suureksi siunauk-
seksi, ennen kaikkea siinä mielessä, että hänen johtajakuu-
tenaan (1898-1907) ja hänen väsymättörnän työnsä ja
ponnistelunsa tuloksena toteutui Pietarin suomalaisen väes-
tön mielessä lähes puolen vuosisataa kangastanut suuri unel-
ma ylemmän suomalaisen koulun aikaansaamisesta. Johtaja
Toikan myöhemmistä elämänvaiheista tulkoon Lässä maini-
tuksi, että hän oli Helsingin Suomalaisen normaalilyseon
yliopettajana 1907--1918, »Helsingin Sanomain» toimituk-
sessa 1918-1921, Inkerin väliaikaisen hoitokunnan puheen-
johtajana 1919-20, Suomen pääkonsulinvirastossa Pieta-
rissa 1922-28, kuoli Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1930.

Pietarin suomalaisen koululaitoksen elämässä näin alka-
neen uuden ajanjakson alussa ei kuitenkaan heti voitu ryh-
tyä suoraa päätä toteuttamaan ylemmän koulun perustamis-
ajatusta. Asian huolellinen valmistelu ja kypsyttely vaati
runsaan aikansa ja kehittyi toteuttamisasteeseensa vasta
seuraavan vuosisadan ensimmäisen vuosikymmenen puoli-
maissa. Uuden johtajan toimikauden alkuvuodet käytettiin
koululaitoksen tarpeelliseksi havaittuun konsolidoimiseen ja
sisäiseen järjestelyyn. Pietarin suomalaisissa kouluissa opiske-
levasta nuorisosta, kuten aikaisemmin esitetystä selviää, kävi
läpi täydellisen kuusivuotisen oppijakson eli siis sekä alustavan
että ylemmän kirkkokoulun vain pienempi osa; suurin osa
lopetti koulunkäyntinsä päättäessään jonkin alustavista

1 Vrt. Inkeri, n:o 1? (2ft. IV. 1898). Muina hakijoina olivat fil. maist.
Antti Aarne, K. A. Lilius, Santeri Lagerstedt, Karl Eliel Ottelin, Otto
Henrik Moisio ja nimineuvos J. E. Melartin sekä eräs, joka ei ole tahto-
nut nimeänsä julkaistavaksi.
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kirkkokouluista. Mutta näissä kolmivuotisissa kouluissa eivät
lapset saaneet sitä tietomäärää, joka sisältyi Suomen kansa-
koulujen oppijaksoon. Niinpä esim. historia, luonnontiede,
mittausopp i jne. olivat aineita, joita Pietarin alustavissa
kirkkokouluissa ei ollenkaan luettu. Jotta kuitenkin ne lap-
set, jotka eivät aikoneet jatkaa koulunkäyntiään pidemmältä,
olisivat tilaisuudessa saamaan alkeistietoja näissäkin aineissa
ja että heidän tieto määränsä siten olisi osapuilleen rinnas-
tettavissa Suomessa kansakoulun käyneiden tietomäärään.
perustettiin syksyllä 1900 alustavien koulujen päättäneitä
varten tämmöinen jatkoluokka 1, joka sijoitettiin ylemmän
kirkko koulun huoneistoon P. Marian seurakunnan kirkon
taloon. Tähän jatkoluokkaan otettiin, sikäli kuin tilaa
riitti, kaupungin eri osissa ja Pietarin maaseurakunnan eräissä
kylissä olevien alustavien koulujen kolmansilta luokilta pääs-
tettyjä oppilaita, ja heidän koulumaksunsa oli jatkoluokalla
sama kuin alustavissa kouluissa yleensä, nimittäin 3 ruplaa
lukukaudessa, kun taas lukukausimaksu ylemmässä koulussa
oli 30 ruplaa. Ylemmän kirkkokoulun oppikursseja säännös-
teltiin ja paranneltiin vuosi vuodelta ja pyrittiin saamaan ne
entistä tarkemmin vastaamaan suomalaisten oppikoulujen
(reaalisuuntaisten) vastaavien luokkien oppimääriä. Vihdoin
syksyllä 1905 muodostettiin ylemmän kirkkokoulun kahdesta
alemmasta luokasta lukuohjelmaltaan Suomen yhteiskouluja
vastaava kaksiluokkainen koulu, jonka toivottiin vuosi vuo-
delta kasvavan kahdeksanluo kkaiseksi. Asianomaisten venä-
läisten kouluviranomaisten lupa suomalaisen yhteiskoulun pe-
rustamiseen saatiin helposti. Eräässä ahtaammassa, vaikkakin
sitä vaikutusvaltaisemmassa piirissä, suunniteltiin suomalai-
sesta yhteiskoulusta koulua, joka olisi pystynyt valmistamaan
oppilaansa sekä Suomen että Venäjän korkeakouluihin. Tästä
suunnitelmasta oli pian kuitenkin luovuttava, kun laajemmat
suomalaiset piirit eivät sille antaneet kannatustaan. Mutta
vaikka koulun lukuohjelma pysytettiinkin mahdollisimman
tarkkaan Suomen oppikoulujenlukuohjelmia vastaavana, eivät

1 Vrt. Inkeri 11 p:nä elok. 1900, n:o 32.



SUOll1ALAINEN KOULULAITOS PIETARISSA 125

koulu- ja kirkkoneuvoston moneen kertaan tekemät aloitteet
suomalaisen valtionavustuksen saamisesta johtaneet tuloksiin.
On ymmärrettävää, että tämmöinen ynseysei voinut ollaherät-
tämättä katkeruutta Pietarin suomalaisen väestön keskuudessa,
joka henki- ja passimaksuina suoritti Suomen valtiolle monin-
kertaisesti sen 16000 ruplan määrän, j ota Suomen valtiolta pyy-
dettiin Pietarin suomalaisen yhteiskoulun kannattamiseksi. Tä-
tä katkeruutta todistavat mm. monet kirj oitukset j a j ulkilausu-
mat silloisissa sekä Pietarin 1 että Suomenkin sanomalehdissä.
Kun toiveet Suomen valtion kannatuksesta raukesivat, täy-
tyi koulun omin voimin parhaansa mukaan koettaa tulla
toimeen. Seurauksena oli tästä kuitenkin, ettei yhteiskoulua
koko sen olemassaolon aikana saatu kehitetyksi täysiluokkai-
seksi, vaan sen täytyi pysytellä pääasiallisesti seitsenluok-
kaisena, ja sen ylimmän luokan päättäneet oppilaat siirtyi-
vät Suomen oppikouluihin viimeiselle luokalle ja tulivat mel-
kein poikkeuksetta seuraavana keväännä ylioppilaiksi. Oppi-
laiden lukumäärä koulun toimiessa 7-luokkaisena pysytteli
yleensä 250 paikkeilla. Luokkien lisääntyessä kiinnitettiin
yhteiskoulun palvelukseen pystyviä, enimmäkseen Suomessa
opettajapätevyyden saaneita opettajia. Koulun ylläpitokus-
tannukset sen viimeisinä aikoina nousivat noin 25000 r-uplan
paikkeille, joiden peittämiseen Pietarin suomalainen P .. \Ia-
rian seurakunta myönsi vuosittain n. 10000 ruplaa, Suomen
valtio 1000 ruplaa 2, loput kertyivät koulurnaksuista, sti-
pendivaroista, kannatusyhdistyksen kannatusmaksuista ym.
Pietarin suomalaisen yhteiskoulun toiminta jatkui häiriöitt~l
kevätlukukauden 1917 loppuun. I~oulun viimeisen painosta
ilmestyneen vuosikertomuksen" mukaan seuraavan lukukau-
den piti alkaa 22 päivänä elokuuta 19'17. Siitä, kuinka mai-

1 Vrl. Uusi Inkeri-lehdessä olleita monia kirjoituksia kevättal velln
1906.

2 Tätä 1000 ruplan suuruista vuotuista avustusta oli ylempi kirkko-
koulu nauttinut jo monet vuosikymmenet, vrt. Valtiosihl. vir. aktia
n:o 166a E. B. vuodella 1882.

3 Tämän esityksen kirjoittajan tietämän mukaan on Pietarin suoma-
laisen yhteiskoulun vuosikertomuksia julkaistu painosta ainakin kuu-
delta lukuvuodelta , sy ksysl ii 1911 kevääseen 1917.
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nittuna päivänä alkanut lukuvuosi kului, ei tämän esityksen
kirjoittajalla ole muuta tietoa, kuin että koulu oli toimin-
nassa kevätlukukauden 1918 loppuun. Alustavat koulut näyt-
tävät olleen toiminnassa vielä ainakin syyslukukauden 1918
loppuun. Eräinä myöhempinä vuosina, kommunistikomen-
non aikana, on Pietarin suomalaisen entisen ylemmän kirkko-
koulun ja yhteiskoulun huoneistossa yritetty pitää jonkinlaista
suomalaista koulua, mutta entisen suomalaisen ylemmän kou-
lun hengen ja perinteiden jatkajana tätä koulua ei voida
pitää. Pietarin suomalaisen yhteiskoulun viimeisenä toiminta-
vuotena onkin näin ollen pidettävä lukuvuotta 1917-1918.

Yhteiskoulun viimeinen kertomus lukuvuodelta 1916-
1917, todettuaan, että koulun tulevaisuus koulutyötä syk-
syllä 1916 alettaessa näytti synkältä, on työkauden päättyessä
täysin vakuuttunut koulua odottavasta valoisammasta tule-
vaisuudesta. Koulun vuosikertomuksen laatija, koulun vii-
meinen johtaja fil.-kand. Juhana Peräläinen näkee Venäjän
suuressa vallankumouksessa ja 1917 kevään poliittisissa ta-
pauksissa itsenäisen kansallisen kulttuurielämän ja kansojen
itsemääräämisoikeuden takeet ja sen perustuksen, jolle Pie-
tarin suomalaisen yhteiskoulun tulevaisuus rakennetaan.
Samassa kertomuksessa todetaan edelleen, että myöskin kou-
lun aineellisen aseman vakaannuttamista tarkoittavat toi-
menpiteet, joihin nähden kymmenkunta vuotta aikaisemmin
silloinen perustuslaillinen senaatti oli kerta toisensa jälkeen
asettunut kylmästi torjuvalle kannalle, olivat nyt vihdoinkin
johtaneet onnelliseen tulokseen sikäli, että uusi Tokoin joh-
tama itsenäisyyssenaatti oli toukokuun 22 päivänä 1917
myöntänyt Pietarin suomalaiselle yhteiskoululle pyydetyn
valtionavun. Vuosikertomuksen laatijan toivorikkaus tule-
vaisuuteen nähden onkin kaiken esitetyn nojalla täysin ym-
märrettävä. Vahinko vain, että toivorikkaat kuvitelmat
itsenäistä suomalaiskansallista kulttuurielämää ja suomalaista
koululaitosta Pietarissa odottavasta valoisasta tulevaisuu-
desta eivät ole toteutuneet, vaan ovat saaneet jatkokseen
surkeuden, jonka kaikki tunnemme.
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Pietarin suomalaisen yhteiskoulun viimeisten vuosien
vaiheiden tarkemmasta kuvailemisesta samoin kuin varsi-
naisten koulumuistelmien esittämisestä on tässä yhteydessä
luovuttava sekä tilan ahtauden vuoksi että myöskin siitä
syystä, että edellä mainitut painetut vuosikertomukset sisäl-
tävät niistä seikkaperäisiä tietoja. Se lukusuunnitelma, jota
koulussa seurattiin eri luokilla vuodesta 1911 alkaen aina
kevätlukukauden 1917 loppuun, oli seuraava:

Aineet I I II I III I IV lVi VI lVII IIYhteinen tunti-\- 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. määrä viikossa

2 1

l'

:1 i
Uskonto ...... 2 2 2 2 2 2 14

ISuomenkieli .... fi

tl 3 2 2 :l 3 21
Venäjänkiel i · . 5 4 4 fi 4 4 29 I
Ruotsinkieli .... 5 3 2 2 2 2 20 I

Saksankieli ...... - - 4 4 3 3 3 17
Ranskankieli · . - - - - - 4 4 8
Historia ........ 1 2 2 2 3 3 4 17
Venäjän historia .. - - 2 2 - - - 1, • I

Maantieto ........ 2 2 2 - 1 - - 7 i
Venäjän maantieto - - - 2 - - - 2

I

Matematiikka ·. 4 5 5 5 1, 5 5 33
IFysiikka ...... - - - - 3 3 2 8

Luonnontieto .... 2 2 2 3 3 - - 12 1

Kaunokirjoitus 2 2 - - - - - I 4 I· .
Piirustus ........ - - 2 2 2 -

(;) ,1

6
Laulu 1 •••••••••• 2 2 (1) (1) (2) (2) fi(8)
Voimistelu .... 2

2 I 2 2 2 2 14
Kirjanpito (vap.eht.) , (1) (1) (2)

Yhteensä 131 131 133132 131 131 1
31 II 220

(34) (34) (34) (33) (33) , (230)

Koulun opettajakunnan kokoonpano viimeisen painetun
vuosikertomuksen mukaan oli seuraava.

Ekström, Matty, filos. maisteri. Ruotsia I-VI 1. Ja sak-
saa II b. 1. Toiminut opistossa v:sta 1909.

Hellfors, Olga, vapaataiteilijatar. Laulua I-VI 1. Virka-
vapaa joulukuun alusta. Opistossa v:sta 1916.

Hela, Johan, filos. tohtori. Matematiikkaa III-VI 1.,
lnonnonoppia V-VILja kirjanpitoa IV-V 1. Opistossa
v:sta 1915.
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Jdroinen, Hilja, voimistelun opettajatar, ylioppilas. Tyt-
töjen voimistelua I-IV 1. Opistossa v:sta 1914.

Komonen, Katri, opettajatar. Saksaa III a, IV-VI 1.
ranskaa VII., aritmetiikkaa 1- II 1. ja Venäj än maantietoa
IV 1. Opistossa v:sta 1905.

Ljubimoo, Grigorij, kollegineuvos. Venäjää III-VI 1.
Opistossa v:sta 1905.

Peräläincn, Juhana, Iilos. kand., johtaja. Yleistä historiaa
II-VILja Venäjän historian UI-IV 1. Opistossa v:sta1911.

Pulkkinen, Asko, filos. kand. Luonnonhistoriaa I-V
1., maantietoa I a, 1 b ja V 1., piirustusta Il I-V 1. ja kauno-
kirjoitusta 1 1. Opistossa v:sta 1916.

Rimpiläinen, Hellin, filos. maisteri. Suomea I-VI 1.
ja maantietoa II-III 1. Opistossa v:sta 1909.

Saarinen, Einar, ylioppilas. Poikien voimistelua IV-
VI 1. Opistossa kevätlukukauden alusta 1910.

Soboleo, Mihail, rovasti. Uskontoa koulun kreikkalais-
katolisille oppilaille v:sta 1905.

Teittinen, Uuno, filos. kand. Uskontoa I-VI 1., histo-
riaa 1 a ja 1 b 1., kaunokirjoitusta II 1. sekä poikien voimis-.
telua I-III 1. Opistossa v:sta 1916.

Vahlström, Olga, ylioppilas. Venäjää I-II 1. Opistossa
v:sta 1916.

Nissinen, Elbe, laulunopettaj a. Viransij aisena laulua
21. XI. 1916-10. IV. 1917 kaikilla luokilla.

Mesiåinen, Evert, opettaja. Viransijaisena laulua 10.
IV-12. V. 19'17 kaikilla luokilla.

Vaikkakaan Pietarin suomalaista yhteiskoulua ei ehditty
saada t.äysiluokkaiseksi eikä Pietarin suomalaisen koululai-
toksen kehitys siis tässä muodossa koskaan päässyt täyteen
kukoistukseensa, on tämä koululaitos sittenkin ollut huo-
mattavana tekijänä sekä Pietarissa asuvien Suomen kansa-
laisten että myöskin Inkerinmaan suomalaisen väestön sivis-
tyselämässä ja -riennoissa. Tosin Pietarin suomalaisten
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koulujen opettaja- ja oppilasluettelot ja arkistot on tuli ja
muu hävitys tuhonnut, niin ettei niiden nojalla ole mah-
dollista tarkemmin selvittää Pietarin suomalaisen koulu-
laitoksen ulospäin näkyvää vaikutusta. Kuitenkin on tun-
nettua ja erinäisten muiden lähteiden nojalla todettavissakin,
että Pietarin suomalaisten koulujen oppilaista sankat parvet
ovat enemmän kuin puolen vuosisadan aikana Suomessa
hakeneet jatkoa opinnoilleen, joille Pietarin koulut olivat
laskeneet tukevan pohjan, ja myöhemmin valmistuneet
työntekijöiksi mitä erilaisemmille henkisenkin elämän urille.
Ja niistä tiedon ja sivistyksen siemenistä, joita Pietarin suo-
malaisen koululaitoksen jo manalle menneet tai harvat vielä
elossa olevat ja vanhuutensa päiviä keskuudessamme viet-
tävät opettajat ovat oppilaihinsa kylväneet, tuntevat kaikki,
joilla aikanaan on ollut onni olla Pietarin suomalaisten kou-
lujen oppilaina - heidän joukossaan myöskin tämän esityk-
sen kirjoittaja - syvää kiitosta ja vilpitöntä, harrasta
kunnioitusta rakkaita opettajiaan ja konluj aan kohtaan.

9 - Koulu ja menneisyys 1\


