
XV. Tyttöjen Ammattikoulun johtokunta. 

Kaupunginvaltuustolle on Tyttöjen ammattikoulun johtokunta anta-
nut seuraavan kertomuksen lukuvuodelta 1 9 0 5 — 1 9 0 6 : 

»Ammattikoulussa tyt töjä varten, joka alkoi toimintansa 1 p. elokuuta 
1 9 0 4 ovat opetusta käytännöllisissä aineissa lukuvuoden 1 9 0 5 — 1 9 0 6 ajalla 
antaneet seuraavat opettajattaret: ensimmäisellä osastolla johtajatar neiti 
Mathilda Blomqvist liinaompelussa ja kaavapiirustuksessa, neiti Anna Pulk-
kinen leninkiompelussa ja kaavapiirustuksessa, neiti Elin Moberg ruoan-
laitossa ja talousopissa, neiti Ilma Hirn kutomisessa. Toisella osastolla: 
neiti Edith Colérus liinaompelussa ja kaavapiirustuksessa, neiti Ellen Bre-
mer leninkiompelussa ja kaavapiirustuksessa, neiti Hilja Rikala ruoanlai-
tossa ja talousopissa. 

Tietopuolisissa aineissa ovat opetusta antaneet seuraavat opet tajat ta-
ret ja opettajat: neiti Anna Segerstrâle äidinkielessä, kirjallisuudessa ja 
pyöräkirjoituksessa ensimmäisellä ruotsalaisella osastolla, ammattiaine-
kirjoituksessa ja pyöräkirjoituksessa toisella ruotsalaisella osastolla, kan-
sakoulunopettajatar OlgaOinola (Johansson) äidinkielessä ja kirjallisuudessa 
ensimmäisellä suomalaisella osastolla, terveysopissa toisella sekä ruotsa-
laisella että suomalaisella osastolla, kansakoulunop ett ajatar Helmi Kapari 
(Petterson) p}^öräkirjoituksessa ensimmäisellä suomalaisella osastolla, suo-
menkielessä ja pyöräkirjoituksessa toisella suomalaisella osastolla, neiti 
Vava Grönholm laskennossa ja kirjanpidossa sekä I:llä että II:11a ruotsa-
laisella osastolla, filos. kand. Alice Hallonblad laskennossa ja kirjanpidossa 
vastaavilla suomalaisilla osastoilla, kansakoulunopettaj atar Aina Sonné 
historiassa I:llä ruotsalaisella ja suomalaisella osastolla, kamreeri Heimo 
Helminen luennoissa ammattilainsäädännössä ja vakuutusoloissa II:11a 
sekä ruotsalaisella että suomalaisella osastolla, neiti Ilma Hirn käsivara-
piirustuksessa kaikilla luokilla. 
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Eri aineissa ovat seuraavat oppimäärät läpikäydyt: 

Liinaompeluosasto. 
I Luokka. 20 tuntia viikossa. 

Käsi ja koneompeluharjoituksia. Valmistettu työsarja sisälsi vaat-
teita pienille lapsille niinkuin 2 paitaa, röijy, rintalappu, myssy, kudottuja 
tossuja; suuremmille lapsille 2 paitaa, 2 paria housuja, esiliina, 2 pojanpai-
taa, tyynynpäällinen, lakanoita, risti- ja korkoompelumerkkausta. 

Sitäpaitsi ommeltiin ja merkattiin koulun tarpeeksi tomuliinoja, pyy-
hinliinoja, salvetteja, pöytäliinoja y. m. 

II Luokka. 28 tuntia viikossa. 

Työsarja sisälsi seuraavat kappaleet: 
naisen paita, miehen housut, 
yöpaita, naisen housut, 
lakanoita, aamunuttu, 
tyynynpäällisiä, miehen paita, 

sitäpaitsi merkkaamista, reikäompelua, paikkaamista ja parsimista. 
Suurimmaksi osaksi valmistettiin nämät vaatteet tilausten mukaan. 
Koulun tarpeeksi ommeltiin esiliinoja, hihoja ja pääliinoja. 
Työjärjestyksen mukaan saavat oppilaat tämän osaston toisella luo-

kalla 6 tuntia viikossa opetusta leninkiompelussa ja ovat tässä kurssissa 
valmistaneet alushameita, puseroita ja hameita. 

Kaavapiirustuksessa joka luokalla piirrettiin malleja valmistettujen 
töitten mukaan. 

Leninkiompeluosasto. 
I Luokka. 20 tuntia viikossa. 

Harjoituksia leninkiompelussa. Työsarja käsitti: 
esiliinoja, eri suuruisia, 
alushameita lapsille, 
lasten pumpulileninkejä, 
alushameita täysikasvuisille, 
puseroita, 
kesäleninkej ä. 
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Sitäpaitsi valmistettiin pyyhinliinoja koulun keittiötä varten. 
I:llä luokalla oleville liina- ja leninkiompeluosaston oppilaille, jotka 

työjärjestyksen mukaan saavat 6 tuntia viikossa opetusta ruoanlaitossa ja 
talousopissa, järjestettiin työ samalla tavalla kuin oppilaille talousosas-
ton I:llä luokalla. 

II Luokka. 28 tuntia viikossa. 

Työsarja käsitti: 

koristettuja alushameita, 
puseroita, puoli- ja kokovillasia, 
leninkejä ja hameita, 
kävelypukuja, 
reformipukuja, 
paikkaamista. 

Työjärjestelmän mukaan saavat oppilaat tämän osaston toisella luo-
kalla 6 tuntia viikossa opetusta liinaompelussa, ja ovat tässä jaksossa val-
mistaneet paitoja, naisten housuja, yönuttuja ja miehen paitoja. 

Kaavapiirustuksessa joka osastolla valmistettiin malleja ommeltujen 
vaatteiden mukaan. 

Talousosasto. 

I Luokka. 20 tuntia viikossa. 

Käytännöllinen työ on sisältänyt: ostoksia, hintojen laskemista, yksin-
kertaista ruoanlaittoa, tavallisempain leivosten leipomista, hillojen, mehu-
jen ja säilytteiden valmistamista, pöydän kattamista, tarjoilua, huoneitten 
puhdistamista ja siistimistä, pesua, mankeloimista ja silitystä. 

Talousopissa on läpikäyty yleiset säännöt yksinkertaisessa ruoanlai-
tossa, hella ja sen hoito, polttoaineet, keitto, ihmisruumiin kokoonpano, 
aineenvaihto, ruoansulatus, verenkierto, eri ruokaaineiden yhteensovitta-
minen ja käyttäminen keittiössä. 

Käytännöllisissä töissä ovat oppilaat olleet jaetut 4 »perheeseen», 5 
oppilasta kussakin, kukin perhe on valmistanut täydellisen päivällisen mää-
rätyille oppilaille ja opettajattarille samojen listojen mukaan. Jokaisella 
perheellä on oma työpöytänsä, keittiökaappinsa täydellisine keitto- ja työ-
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kalustoineen. Parin tahi useamman perheen jäsenen valmistaessa ruokaa 
ovat toiset leiponeet, pesseet pyykkiä tai toimittaneet muita taloustöitä. 
Yksi oppilaista on hoitanut kirjanpidon toriostoksista ja tehnyt kustan-
nusarvion päivällisestä. 

Talousosaston oppilaat ovat työjärjestyksen mukaan 3 tuntia viikossa 
saaneet opetusta liinaompelussa sekä 3 tuntia viikossa leninkiompelussa. 
lyiinaompelussa ovat valmistaneet tyynynpäällisen, paidan ja parin housuja. 

Iyeninkiompelussa ovat valmistaneet kaksi laukkua, esiliinoja ja pum-
pulihameen. 

II Luokka. 34 tuntia viikossa. 

Käytännöllinen työ on käsittänyt ostoksia (syyslukukaudella opetta-
jattaren ohjauksella, kevätlukukaudella omin päin), hintalaskua, yksin-
kertaista ja hienompaa ruoanlai t toa ruokavieraille, kaikenlaisten leivok-
sien leipomista, hilloamista, mehustamista, vihanneksien säilytystä, mak-
karan valmistusta, pöydän kattamista, tarjoamista, palvelemista ruoan 
tarjoilemisessa, järjestämistä ja puhdistamista, pesua, mankeloimista ja 
silitystä. 

Talousopissa kerrattiin I:n luokan kurssi, sitäpaitsi läpikä3^tiin seu-
raavat aineet: mausteet ja ruoan hyvänmakuisuus, nautintoaineet, sai-
raan ruoka, järjestämisen, puhdistamisen ja kuuraamisen ohjeet, tahrojen 
poistaminen, talouden kustannus, puku ja säästäväisyys. 

Kutomakurssi. 

I Luokka. 160 tuntia joka luokalla. 

Oppimäärään kuului: 

kankaan luominen, 
niisien solmiaminen, 
kutominen kahdella ja neljällä niidellä. 
Kudottiin tomuliinoja, pyyhinliinoja, teesalvetteja ja esiliinoja. 
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Äidinkieli. 

I Luokka. 2 tuntia viikossa. 

Ainekirjoitusta i tunti. Pääasiallisesti luokalla valmistamisen mu-
kaan, 5 ainetta ja 7 kirjettä. 

Kirjallisuutta 1 tunti. Ruotsalainen luokka, luettu kirjallisuutta van-
himmista nyky aikoihin asti sekä lyhyempi kurssi kirjallisuuden historiaa, 
osaksi esitelmäin, osaksi lyonden^n »Svensk litteraturhistoria» mukaan. 
Suomalainen luokka: luettu »Suomalaisen Kirjallisuuden kehitystä, Kante-
letarta ja Väinölää». Oppikirjana käytettiin Raition »Suomen Kirjallisuu-
den vaiheet». 

II Luokka. 1 tunti viikossa. 

Ammatti ainekir j o itust a. 

Laskento ja kirjanpito. 

I Luokka. 4 tuntia viikossa. 

Kansakoulun oppimäärän kertaus. Harjoitettiin päässälaskua. 
Yksinkertaista kirjanpitoa. Laskujen laatimista. 

II Luokka. 2 tuntia viikossa. 

Yksinkertaista kirj anpitoa. 

Pyöräkirjoitusta. 

I ja II Luokka. 1 tunti viikossa. 

Kurssi täydellisesti läpikäyty. 

Historia. 

I Luokka. 1 tunti viikossa. 

Sivistyshistoriasta, luonne- ja aikakauskuvauksia joissa erityistä pai-
noa pantiin suomen historiaan vaikuttaneihin sivisty s virtauksiin. 
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Terveysoppi. 

II Luokka. 2 tuntia viikossa. 

Ruotsalaisella osastolla: Hedström »Hälsolära». 
Suomalaisella osastolla: Forsström »Ihmisruumiin rakennus ja hoito». 

Ammattilainsäädäntö ja vakuutusolot. 

II Luokka. 2 tuntia viikossa. 

Luentoja ammattilaista ja vakuutustoiminnasta. 

Käsivarapiirustus. 

I Luokka. 4 tuntia viikossa. 

Lehtien piirustamista ja värittämistä, pensselipiirustusta, kirjainten 
suurentamista ja pienentämistä ja näitten yhdistämistä monogrammeiksi. 

II Luokka. 2 tuntia viikossa. 

Ehdotus merkkausliinaksi. Lehtien, esineitten, kukkasien ja per-
hosten piirtämistä ja värittämistä, muistipiirustusta. 

Syyslukukauden alussa sisäänkirjoitettiin 93 oppilasta; 21 liinaompe-
luosaston ensimmäiselle luokalle, 14 toiselle luokalle, 20 leninkiompelu-
osaston ensimmäiselle ja 8 toiselle luokalle, 20 talousosaston ensimmäiselle 
ja 10 toiselle luokalle. 

Näillä oppilailla oli 28:11a ruotsi ja Ö5:llä suomi äidinkielenä. 
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Oppilaitten ikä sisäänkirjoittaessa, syntymäpaikka ja entinen koulu 
ilmenee seuraavasta taulusta: 

Oppilaitten ikä Syntymäpaikka Entinen koulu 1 

1 12 vuotta 1 
13 » 36 

! M » 31 
15 » 15 
16 > 6 

1 18 - 2 
20 » 1 
2 1 » 1 

Helsinki 64 
Uusimaa paitsi Helsinkiä 9 
Muu Suomi 18 
Ulkomaa 1 

Ylempi kansakoulu 86 
Jatkoluokka 6 
Yhteiskoulu 1 ! 

Summa 93 Summa 93 Summa 93 

Keski-ikä 14,11 

Kevätlukukauden loputtua oli koulussa 86 oppilasta nimittäin: liina-
ompeluosaston ensimmäisellä luokalla 17, toisella luokalla 14, leninkiompe-
luosaston ensimmäisellä luokalla 18, toisella luokalla 8, talousosaston en-
simmäisellä luokalla 20, toisella luokalla 9. 

Toiselle luokalle siirrettiin 16 ruotsin- ja 39 suomenkielistä oppilasta. 
Päästötodistukset jaettiin seuraaville oppilaille: 
Liinaompeluosastolta: Aili Salli Aittokoski, Hilma Sofia Bergman, Aino 

Ulrika Linnala (Borgman), Agneta Josefina Fijalkowsky, Maria Hassel-
grén, Agda Vilhelmina Holmberg, Edith Elvira Johansson, Hilja Sofia Leh-
tinen, Sigrid Siviä Vilhelmina Lunden, Saima Vilhelmina Manninen, Hilma 
Mattsson, Saima Aurora Vuorio (Ottosson), Hilma Josefina Turunen, Tyyne 
Maaria Ylikahma. 

Leninkiompeluosastolta: Anna Maria Forsström, Ida Vilhelmina Rinne 
(Gustafsson), Aino Alexandra Halme (Henriksson), Johanna Lovisa Karls-
son, Agnes Maria Lönnberg, Tyyne Ilma Pajunen, Sigrid Vilhelmina Sax-
berg, Hedvig Erika Vilhelmsson. 

Talousosastolta: Lydia Sofia Grönqvist, Ida Henttunen, Signe Maria 
Hämäläinen, Saida Cecilia Ilonummi (Johansson), Dagmar Maria Ylänne 
(Karlsson), Eva Dagmar Lönnberg, Selma Vilhelmina Mattila, Ellen Maria 
Ollberg, Sigrid Irene Vilhelmsson. 

Seuraavat oppilaa saivat 50 m:kan suuruisen apurahan, josta kuukau-
sittain jaetaan 5 m:kaa ensi lukuvuoden kuluessa: Aino Mariana Koivu, 
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Ida Adéle Sundberg, Tyyne Alexandra Ovaskainen, Sigrid Amalia Malm, 
Selma Karolina Torniainen, Hilja Amanda Leander, Dagmar Juutilainen, 
Elsa Sofia Nordström, Elvira Marttinen, Alina Vilhelmina Ahl, Aina Eli-
sabeth Vickholm, Maria Josefina Bergström, Helmi Emilia Ilonummi (Jo-
hansson), Lempi Fredrika Metsälä, (Karlsson) Elin Hedvig Törnqvist, 
Dagmar Andersson.» 


