X I I * Kesäkuu « 1002

OSH5CO (B) KOUtUKÄS3ZÖ3Den

jfH p j J -

Ruszusopezuusen opnscascn vflRcen
6 J o p p j CTJHBHn KHHDH1
CHJCO 6 J C t ö n n S CHnc e R e e c c e . -* -# * » - » -<»

C O JflJ J C H S C H avustavat: 6 . 3 . BraticUr •
Oiva Corander I^ilja Rucbtman • f. J o kela • ©. Järveläinen • Hlbin Järvinen •
f. I). B. Cagus Hmalia Cindfelt
6ero
ja Cauri (fiäkinen • Cisko Hyström • Vilho
Penttilä • Hnna Sähisten • Josef Stenbäck • f)ilda Söderström • Cilli 'Cörnudd fr. «letterboff Hug. «liksten sekä
eräät seminaarien työnjohtajat ym. ym.
C 0 3 f f l J C a s p H 3 K R H : j y v ä s k y l ä s s ä ; o s . : arkkitehti
Yrjö Blomstedt. *•£>*<#><*><*"£><£><£><$>#>
K O H C C O R 3 : F)clsingissä Vladimirink. i; o s . : Suomen
CeolUsuuslebti.

<&<%><$><%><$><%><&<$><$><%><$,

C J E H a S R J l l C H : 8 mfc R e i s s ä , 8 mk 50 p. ristisiteessä.
B-osastoa voi tilata m y ö s erikseen 5 mk. Fjgtssä
ja3 mk. 30 p. ristisiteessä. K o t i t a i d e i l m e s t y y
kerran kuussa vuoroin H-, vuoroin B-osastona.

"

AUUTAAA SANA PIIRUSTUSOPETTAJIEN
VALAISTUKSESTA JA PIIRUSTUKSEN OPETUKSESTA
NELIOSASTOISISSA KANSAKOULUISSA.

I

lokseni näin »Kotitaiteen" viime A II numerossa taideteollisuuskoulun uudistuspuuhien joukossa myös ehdotuksen, että mainittuun kouluun muodostettaisiin piirustusopettajaseminaarin tapainen osasto, eli toisin sanoin osasto, jossa piirustusopettajiksi aikovat
saavat sekä käytännöllistietopuolista opetusta
aineessaan että opetusopillista opastusta. Tähän asti he ovat vaivoin saaneet hankkia
nämä tiedot ja taidot eri tahoilta, josta riippunee se, että hyvin monelta piirustusopettajalta puuttuu systemaattista opetusjärjestelmää. On selvää, että tällainen puute tuottaa
opetuksessa vauriota, varsinkin kun opettajalla ei ole ainoastaan lahjakkaita, vaan huonojakin oppilaita p ä ä m ä ä r ä ä n ohjattavina.
Sentähden on välttämätöntä että hän itse
alustapitäen saa kiinnittää huomionsa metoodiseen ja pedagoogiseen menettelytapaan ja
käytännössä itse systemaatisesti suorittaa
lasten opetusjaksoihin kuuluvat työt.
Toivottavasti ei mainitsemaani piirustusopettajakoulua järjestetä yksinomaan oppikoulujen opettajia varten, vaan pidettäköön
silmällä myös kansakoulujen ja seminaarien
piirustusopettajien valmistusta.
K y s y m y s kansakoulujen piirustusopetuksen järjestämisestä on vaikea ratkaista. Kun
neliosastoisessa kansakoulussa kaikki aineet
ovat yhden opettajan käsissä, ja piirustusta
usein käsitellään mykkänä harjoitusaineena,
on hankalaa s a a d a sitä niin täydelliseksi,
että se käytännöllisessäkin elämässä hedelmiä kantaisi.
Toivon voivani ainakin harrastuksellani
asiaa avustaa, rohkenen seuraavassa esittää
tämänsuuntaisia viimevuotisia kokeitani täkäläisessä seminaarin tyttöharjoituskoulun
osastoluokalla. Siellä olen järjestänyt piirustusopetuksen samaan tapaan kuin Ruotsin
kansakouluissa, joiden toiminnasta näin erittäin hyviä tuloksia Tukholman näyttelyssä
v. 1897.
Sen mukaan on alimman vuosiosaston
oppijaksona käsivaraista piirustusta pisteillä
varustettuihin vihkoihin.
Tehtävät opettaja piirtää isolle, pisteillä
varustetulle taululle, „En samling förebilder
förteckning ä krittafla vid undervisning j
bunden teckning, jämte öfvergängskurs frän
bunden tili fri teckning, utgifven af Alfred
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Sjöström, öfverlärare vid Tekniska skolan i
Stockholm", mukaan.
Tehtävien aiheet ovat otetut luonnosta ja
jokapäiväisestä elämästä ja ovat samalla hauskasti järjestetyt esittämään mittausopillisia
alkuperusteita. Ne kehittävät lasten ajatusta,
kaunoaistia ja kätevyyttä sekä sisältönsä että
kauniin muotonsa kautta. Sovittaakseni tehtävien lukua tuntimäärään, olen malleista valinnut määrätyn jakson, johon olen liittänyt
joitakuita suomalaisia malleja, joita oppilaat
sitten voivat käyttää pujotustöissään käsitöiden täytetöinä.
Sen kautta käyräviivaiset mallit supistu
vat vähiin, useampia ei tarvitakaan, koska ne
tulisivat ensiosaston oppilaille liian vaikeiksi.
Toisen osaston oppijaksossa olen käyttän y t niitä yliopettaja Sjöström'in vihkoja,
joissa on 5 apupistettä kullakin sivulla. Tehtävänä on osaksi luonnosta otettujen esineiden kuvia, osaksi ornamenttimuodostelmia (A.
Kohosen ensimmäisestä piirustusvihkosesta).
Tätä oppijaksoa voi helposti käyttää
mykkänä työnä, koska opettaja antaen tarpeelliset selitykset kuvion muodosta, suuruussuhteista ja käytettävistä apuviivoista.
Aina piirtää tehtävän laululle suurennetussa
muodossa (tässä tapauksessa on p a r a s piirtää mallikuvio ennen tuntia ajan voitoksi).
Yleensä en kuitenkaan hyväksy sitä
mielipidettä, että mykkätyC alaosastoilla on
soveliasta, sillä siellä, jos missään, oppilaan
kehitys on riippuva opettajan harrastuksesta
ja osanotosta työhön. Enimmin sitte mykkätyö soveltuisi yläosastoille, joiden oppilaat jo
ovat kykenevämmät omintakeisia tehtäviä
selvittämään, vaikka hekin tarvitsevat ohjausta sellaisissa töissä kuin esim. mittausopillinen konstruktioni on, joka vaatii suoranaista esittelyopetusta. Kolmannen osaston
tehtävänä on piirustusta seinätaulujen mukaan (esim. Neiti Granstedt'in) etupäässä
tyyliornamenttejä. Sen jälkeen viivantopiirustusjakso. Ensin viivain- ja harppiharjoitelmia
(esim. neljä kuviota), sitten mittausopilliset
konstruktionitehtävät.
Viivainharjoituksina
käytettäköön suomalaisia ompelumalleja, joita
tehdessä kuviot varjostetaan erivärisiksi.
Näitä mallipiirustuksia oppilaat saavat käyttää käsitöiden täytetöinä kanavakankaalle
ompelemalla.
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Neljännen osaston oppijaksona on piirustus kuivattujen ja elävien kasvinosien tahi
kasvien mukaan, sekä vapaasti seisovien esineiden mukaan. Kasvisarja järjestetään siten,
että ensin piirretään yksityisiä tasalaitaisia
lehtiä, sitten liuskaisia ja sahalaitaisia, ja lopuksi oksia ja kukkia. Piirustukset tehdään
lyijykynällä, ja paremmat väritetään kahvilla
tahi vesivärillä. Olemme myös käyttäneet
värillisiä kyniä ympäryspiirroksen tekemiseen. Värien käyttäminen on tehokkaana kehoituksena siistiin ja kauniiseen työhön.
Nämä piirustusharjoitukset päätetään sommittelemalla kasvinosia tahi kasveja yksinkertaisiksi käsityömalleiksi (tarjotinliinoihin, koriliinoihin, esiliinoihin y. m). Sellaisia malleja
oppilaat sitte voivat ommella käsitöiden täytetöinä, piirtäen ensin väripaperin avulla mallinsa palttinakankaalle ja sitten ommellen
sen pesukelpoisilla langoilla.

esineiden piirustamista siten että opettaja
ensin tehtävää alottaessa tarkasti tutkii tehtävän oppilaiden kanssa, antaa tarpeelliset
ohjeet, ja sitten jättää heidät työtä omin neuvoin ratkaisemaan.
Kun oppijaksot ovat näin järjestetyt,
ovat siis oppilaat tilaisuudessa sovittamaan
työnsä tuloksia käytäntöön jo käsityötunneilla.
Puu- ja peltitöihin kuuluvat projektioonija konstruktioonipiirustukset, samoin kun
kaavapiirustukset ompelutöihin katson käsityöopetukseen kuuluviksi, ei piirustusopetukseen.
Luullakseni'olisi asialle suureksi eduksi,
että muidenkin seminaarien y. m. koulujen
piirustusopettajat antaisivat asiassa lausuntonsa ja esittäisivät havaintojansa ja kokemuksiaan tällä alalla, että kysymys tulisi
monipuolisesti harkituksi, ennenkuin se lopullisesti ratkaistaan.

Ylemmillä osastoilla voi mykäksi työksi
järjestää seinätaulupiirustusta, viivainharjoit u ksia, kasvipiirustusta ja vapaasti seisovien
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KOLAE AATTEIDEN AIESTÄ.
KANSAKOCILCIN KÄSITYÖOPETUKSEN LOOnATYÖSSÄ.
li. U N O
Cygnaeus ei ole
jättänyt
jälkeensä
paksuja
nidoksia
painetUija pedagogisia teoksia. Suurin
osa hänen mietteistään on luettavana
yksityisissä kirjeissä
ja niissä lausunnoissa ja ehdotuksissa, jotka hän kansakoulun luomisen
alku-aikoina oli tilaisuudessa
antamaan. Hänen lausuntonsa sisältävät
kaikkialla kaukaisia
aikoja silmällä pitävän, idealistisen,
mutta siltä käytännöllisyyteen tähtäävän suunnan. Erityisesti ovat hänen
ajatelmansa käsityöopetus-asiassa sellaiset, että niiden
pohjalle perustuvat
yhä vielä uusista
vereksimmät aatteet
ja
harrastukset
kautta koko maaKOT1TAIDE (li) III.

CYGN/EGS
(Jatk.)
pallon. Vaikkei hän
itse ole luonutkaan
mitään suoranaista
opetussuunitelmaa
tälle aineelle, näkee
hänen lausunnoissaan kumminkin selviä osviittoja, jotka
rajoittavat kokeilemiset esim. ammatinomaiseen suuntaan. Käsitöiden tarkotus on oleva puhtaasti
muodollisesti
kasvattavaa laatua,
se oli lyhyesti lausuen hänen periaatteensa.

UNO CYGN/EUS.

Kummastuksella
kysymme itseltämme, mitenkä kirjanoppinut pastori oli
tullut huomaamaan
käsitöiden ja ruumiillisen työn merkitystä ihmisen luonteen
kehitykseen.
Kenties olivat aatteensa vain joutavaa teoriiaa ? —
Eipä niin. — Seli37
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tyksen saamme tietäessänmie, eitä hän jo lapsuudessaan oli harjoittanut käsitöitä jopa perehtynyt
useampiin ammatteihin. Hänen isänsä, lääninrahastonhoitaja Hämeenlinnassa, oli harras kirjallisuuden
viljelijä ja oli m. m. erityisesti ihastunut kuuluisan Rousseaun teoksiin, jotka käytännöllisen kasvatussuuntansa vuoksi hänlä hyvin miellyttivät. Noudattaen näissä esitettyjä neuvoja hän usein kuljetti
Uno-poikaansa käsityöläisten työpajoihin ja huolehti
pojan kätevyyden kehittymisestä. Niinpä hän osasikin jo 12 vuotiaana veistellä, nikarrella ja sorvailla ja omasi yleisen kätevyyden, joka oli hänelle
suureksi hyödyksi elämän varrella vaikka hän erityisesti ylioppilasajallaan siitä vieraantuikin. Amerikassa
olonsa aikana näkyy rakkaus käytännölliseen työhön
uudelleen elpyneen ja mahdollisesti silloin jo huomasi hän sen tärkeyden kasvatusvälineenä. Hän sanoo n im. matkakertomuksessaan vuodelta 1859. „01en
jo 17 vuoden aikana ollut siitä vakuutettu, että käytännöllinen käsityö on oleva kansakoulussa oleellisena kasvatuskeinona, mutta olen aina ollut sitä
mieltä ettei pelkkä koneellinen lyö voi vastata tarkoiusta. *)
Tämän mukaan olisi hän jo vuonna 1842 eli
Sitkassa olonsa aikana saanut aatteensa käsityön kasvattavasta arvosta koulussa. Tätä seikkaa varmentaa
— sanoo Cygnaeuksen elämäkerran kirjoittaja G.
I.önnbeck — osaltaan hänen suullinen lausuntonsa
ennen kuolemaansa: „Oikeastaan Amerikassa" sanoi
hän tulleensa ajatelleeksi tätä käytännöllisen työn
hyötyä, nähdessään erään nuoren suomalaisen siirtolaisen monipuolisen kätevyyden. — Tutustuessaan
miehuusijällään pedagoogisiin kysymyksiin, mieltyi hän
nähtävästi ensinnä „filantroopein" kokeisiin sovelluttaa käsitöitä kouluaineiden joukkoon. Mutta kohta
huomasi hän, että syy, miksi he eivät onnistuneet,
oli siinä, että näissä kouluissa käsitöitä tehtiin 'ammatin
omaisesti ja että opetus niissä oli uskottu kisälleille
ja muille käsityöläisille, jotka eivät pitäneet opetuksen silmämääränä kasvatustarkotusta, vaan ammatillista edistystä. Edellä mainitussa matkakertomuksessa
v:lta 1859 sanoo C. puhuessaan eräistä yksityisten
ylläpitämistä kansakouluista, joihin hän Suomessa kulkeissaan oli tutustunut: „Näiden pääasiallisin etevyys
on siinä että käsityöt ovat niihin otetut kasvatusvälineenä. Toivottavaa olisi, että tarkotuksen
mukaisempaa käsityötä ja ajanmukaisempi mctoodi opetuksessa yleensä sovellutettaisiin.
Tämä ei voi tapahtua
paitsi opettajan kautta, joka seminaarissa on saanut
todellisen kasvatusopillisen, sekä tietopuolisen että käytännöllisen
sivistyksen.
Myöskin ruotsinmaalaisista kouluista lausuu hän
samassa matkakertomuksessaan: „Vaikka ruotsalainen
kansakoulu yleensä ei ole läheskään mikään mallikoulu, on kuitenkin olemassa yksityisiä kouluja, joissa
on parempi tarkotusperä, nim. ne, joissa käsitöitä ja
käytännöllistä askaroimista on otettu varteen. Kuitenkin koskee näitä käsitöitä sama, mitä yllä on lausuttu, nim. että ne ovat osaksi koneellisia, taloudellisista syistä käytäntöön oiettuja, osaksi liian käsityöläis- eli ammatin omaisia".
Tässä jo kajastaa selvänä Pestalozzin periaatteet
käsitöiden merkityksestä muodollisena sivistysvälinecnä.
Että Cygnaeus oli omaksunut hänen ajatuksensa käy
ilmi seuraavasta hänen lausunostaan. „Kulen tunnettu — kirjottaa hän — kävi Pestalozzi sotaa vanhaa
skolastista päähän pänttäämis- ja ajatuksetonta ulkoa-

lukemisslentriaania vastaan sekä esitti muiden keinojen joukossa ojenteeksi havainto-opetusta ja yleensä
havainnollisen kehityksen kautta kasvattavaa opetusmenettelytapaa. Tunnettua on myös, että Pestalozzi
itse ja vielä enemmän useat hänen sokeista jäljittelijöistään hairahtuivat havainto-, ajatus- ja puheluharjotuksissaan pitkäpiimäisiin, tyhjiin lörpötyksiin, jotka
olivat kaikkea muuta vaan ei kehittäviä, kasvattavia.
Tuli sitten Fröbel ja esitti, ettei ole siinä kyllä, jos
lapsi tekee havaintoja, katseella ja tunnustamalla kokee käsittää ulkoisia esineitä ja selittää niitä; lasta on
opetettava niin pian kuin mahdollista itse muodostelemaan, mitä he silmillä käsittävät ja luomaan esiin
jotakin oman työn avulla. Tätä tarkotusta varten julkasi hän „Spielgaben'insa" (leikkilahjansa) jotka sisälsivät ensinnä pallon, kuution ja niiden välimuodon,
lieriön, sitten palmikoimistöhä, piirustuksien mukaan
palikoista tehtäviä rakennustöitä, kudin ja sormustintöitä y. m. Nämä „Spielgaben'it" edistävät tosin
suuressa määrässä lasten huomiokykyä ja muotoaistia
ja kehittävät myös määrättyä yleistä kätevyystaitoa
(allmän handafärdigheO ollen senvuoksi nuoremmille
lapsille ja koulun ensimmäisellä asteella erittäin soveliaita. Mutta, kun ne enimmiten ovat tekemisissä
tasapintojen kanssa ja niiden kautta saavutettu kätevyystaito ei enää sovellu vanhemmille lapsille ja nuorisolle, olin sitä mieltä, että pitäisi (ankarasti pysyen
periaatteessa käsityön käyttämisestä koulussa muodollisena kasvatusvälineenä, tarkotuksella kehittää muotoja kauneusaistia sekä vartuttaa yleistä kätevyys kykyä,
joka vaatii suurempaa voimainponnistusta) ottaa käytäntöön vissejä käsitöitä, jotka soveltuvat ijäkkäämmille
oppilaille, etupäässä nikkaroimista, sorvausta, takomista, korien palmikoimista y. m. Tästä ei tietystikään tule kysymykseen pyrkiä kansakoulussa
saavuttamaan mitään korkeampaa taiteellisuutta eri ammateissa tai töiden valmisteluun nähden koittaa kilpailla
tehtailijan kanssa, vaan olkoon tässä kohdin silmämääränä, että oppilaat oppivat yksinkertaisia
käsitemppuja, kuten vuolemista, kirveellä veistämistä, takomista, viilausta y. m. s. sekä harjaantuvat tekemään kaiken työnsä siististi, huolellisesti, kaikki saumaukset tarkasti, muodot suhdallisiksija
tyylikkäiksi.
Täten saavutetaan käsitöillä kansakoulussa
määrätty
pedagooginen tarkotus."
Edellä olevasta otteesta huomaa selvästi Pestazzin vaikutusta. G. Lönnbeck sanoo kirjottamassaan Cygnaeuksen elämäkerrasa, että hänen „käsityöaatteensa nähtävästi on sukeutunut suoranaisen Pestalozzin lukemisen kautta, mutta sen toteuttamiseen on
hän kuitenkin johtunut lähinnä Fröbelin tarjooman
esimerkin mukaan." Näkyyhän tämä varsin ilmeisesti
siitäkin ihastuksesta, jolla hän matkakertomuksessaan
(v:lta 1859, sivulla 17) puhuu Fröbelin kasvatuslaitoksesta, lastentarhasta Hamburgissa, sanoessaan:
„ Tehtävän, sommitella työ niin että se vaikuttaa
henkisesti kehittäen ja tulee käyttökelpoiseksi myös
pienille lapsille, kasvatuskeinona heidän vastaisen toimintansa varalle, olen havainnut Fröbelin parhaiten
ratkaisseen, puhtaasti Pestalozzilaiseen henkeen käyttämällänsä ja kehittämällänsä työkasvatus-metoodilla,
joka tavataan n. k. lastentarhoissa. Ei kukaan, joka
todellisesti tuntee tämän metoodin, s. o. ei ainoastaan teoriassa vaan myös käytännössä ja lopputuloksiinsa nähden, voi enää epäillä, etteikö se tulisi saamaan aikaan yltä yleistä reformia lapsen kasvatuksessa
*) On painettuna Otto Salomonin toimittamassa
lehdessä „Slöjdundervisningsblad frän Nääs" vuodelta

*) Harventamani.
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kätevyyttä osoittavia, suuria sohva- ja kirjoituspöytiä, kaappeja, nojatuoleja, tuoleja y. m., tulee ajatelleeksi, miten on
mahdollista, että oppilas, jolla on vain
häviävän pieni osa ajastaan uhrattavana
käsitöihin, voi neljässä vuodessa kehittyä
näin pitkälle. Tarkastellessamme taas heidän mallisarjojansa, kuinka oppilas vähitellen siirtyy tekotavan puolesta helpommasta esineestä vaikeampaan ja muodon
puolesta yksinkertaisesta monimutkaisempaan, kuinka kukin esine on valittu käytännöllistä elämän tarvetta silmälläpitäen',
ei voi muuta kuin ihmetellä sarjojen nerokkaisuutta. Loogillisesti kehittyvät ne
muoto muodolta, särmä särmältä yksinkertaisesta puukapulasta mitä muotorikkaimpaan ja samalla taiteellisen yksinkertaiseen huonekalustoon. Otamme huomioon, että piirustukset, joita näyttelyssä
oli harvinaisen vaihteleva valikoima, seuraavat samanlaista opetussysteemiä, ja
mittausopillinen sarja sekä projektionipiirustukset käyvät käsikädessä sekä puuettä metallikäsitöiden kanssa.
Tämän
huomatessamme selviää meille mitenkä
saavutettu edullinen tulos ollenkaan on
mahdollinen. Huomattava myös on, että
ensimmäisen luokan vapaakäsipiirustus,
rajoitettuna aluksi systemaattiseen järjestelyyn, lopussa tarjoaa tilaisuuden suurempaan vapauteen, joten suurempaa taipumusta osoittavien oppilaiden kyky on
tilaisuudessa näyttäytymään töissä. Niinpä
vapaiden luonnonaiheiden, kuten lehtien,
kukkien, perhoisten, hyönteisten y. m.
suurentaminen ja värittäminen on omiansa
muoto- ja väriaistia itsenäisemmin kehittämään.
Seminaarin naisosaston piirustukset eivät tosin kaikin paikoin osoita min selvää systemaatista järjestelyä, mutta heidän
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Jokainen käärye on varustettu vieressä olevalla leimalla
ja tavaramerkillä, sekä sisältää tutklmustodistuksen.

S. Svensk RäätälHlik^
Yrjönkatu 16. # puhelin 22 97.
Rakennu s tatmta,
Kuivia ja öljyllä hierottuja
F)uonekalutakeita,
Värejä,
Cvöhoimta,
C a h k a v m r i s s o j a y. m.
Ojyjä ja
balvimpiin hintoihin

x nyflmmiu.

Tampereen ftorYariteollisuus^

f Tehdas 5 53
\ Konttoori 86

^ l£
VIK

flsakeyhtiö

Valmistaa koti- ja ulkomaisista puulajeista:

Rakennus-, huonekalu- ja Sorvausalaan
kuuluvia töitä.
Koulurakennuksiin:

Xouluhuonekaluja:

Xoulunopeitusvälineitä:

ÖYia ja ikkunoita,
paneeleja ja porraskaiteita
y. m., y. m.

Pulpetteja, kaappeja ja pöytiä,
tuoleja ja seinätauluja, Jurttain ja kipsitelineiden jalustoja
y. m., y. m.

^elmiautuja ja yiivoUimia,
JVtittausopiUisia kappaleita,
Veistotyökalustoja
y. m., y. m.

piirustuksia kaikkiin näihin valmistaa tarpeen mukaan
- Yhtiön palveluksessa oleva arkkitehti ja opettaja.

p i T Tilatkaa Suomen teollisuuslehti.
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hintaluettelotta
maksutta
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Caaj ennettäviä
Kirjakaappeja6 i koskaan litan isot,
ci koskaan liian pienet
aina tarpeeksi tilavat.

*&- Rämät amerihalaiset 3bami «-Kirjakaapit ovat kokoonpannut yhsineistä, jotka sovitetaan toistensa yläpuolelle, ja
sivuille. « Siten kasvaa kirjakaappi sitä mukan kuin kirjavarasto. « Jlmativiit lasiovet suojaavat kirjoja. * Ylösnostettuina, liikkuvat ovat automaattisesti. <•$» JDainioimpia
kirjakaappeja koteihin, kirjastoihin ja konttoreihin. -$s- 6ri
suuruuksia, tammesta ja mahongista aina varastossa, -s»

C.
—

ffiannerbeimHn

K o n t o n , ^dsingissä.

hintaluetteloja ja prospekteja mahsutta pyynnöstä.

puslolliliklulla j;i osaksi vesivärillä maalaamansa luonnon aiheet ja niiden sovelluttaminen varsin taiteellisesti kodin käytäntöesineisiin
niinkuin
tarjoiluliinojen
koristeiksi, pyyhinliinojcn kirjailemiseksi
y. m. on varmaankin kaunotaiteellisesti
vaikuttava tulevan opettajan tai perheen
äidin makuaistin kehittymiseen.
Naisten käsitöissä emme nähneet esille
asetettuina muu.ta kuin pienen määrän
kaikenlaisia kodin vaatetusvarastoon kuuluvia töitä, jotka sikäli kuin asian ymmärtäjiltä olemme kuulleet, ovat erityisen
opetustavan mukaisesti järjestetyt. Kaikki
nämät työt näyttivät olevan erittäin tarkasti ja huolellisesti seka aistilla tehdyt.
Oli vahinko, ettei yleisö näyttelyssä
ollut tilaisuudessa näkemään ympäristönsä
kansakoulujen naiskäsitöitä.
Näyttelyn yhteydessä keskusteltiin kahtena päivänä siitä, mitenkä koti- ja käsiteollisuutta Keski-Suomessa voitaisiin parhaiten kohottaa muulla tavoin kuin näyttelyjen
kautta.
Kysymyksen alustaja,
arkkitehti Yrjö Blomstedt, esitti ensimmäisenä päivänä laajasti niitä alkuvalmistuksia,
joihin olisi ryhdyttyvä m. m. tilastollisten
tietojen ja esinekokoelmani keräämiseksi,
jolla saataisiin selville, mitkä käsi- ja teollisuuden haarat ansaitsisivat paikallista kehitystä ja kannatusta. Toisena päivänä
esitti hän käytännöllisen ohjelman asian
edistämiseksi koti- ja käsiteollisuusseuran
kautta, joka edellisenä päivänä oli päätetty perustaa. Seuran ohjelmaan oli otettava m. m. kotiteollisuustuotteiden varaston perustaminen paikkakunnalla; kiertävän
kauppamatkustajan
ja
käsityöneuvojen
hankkiminen seuralle; hyvien mallien ja
piirustusten sekä käytännöllisten käsikoneiden toimittaminen kotiteollisuuden ja ammattikäsitöiden harjoittajille; kyvykkäiden
käsityöoppilaiden avustaminen koulustipendioilla ja kotitöiden rnrjoittajain matkarahoilla auttaminen; lisäksi olisi perustettava koulu Jyväskylään, jossa nuoret
lahjakkaat kansanlapsel voivat oppia piirtämään ja erinäisiä paikallisia kotitöitä, ku-

SUOMEN VÄRI JA
iMftKfiua limul

OSAKEYHTIÖ
HELSINKI B B S S ?
jotka ovat saaneet tunnollisen
opin-perustan €. jYläkisen ammam-koulussa Sortavalassa,
iJttUSej)än-amfflattllaiSia
voidaan saada erilaisiin loimiin S W W **J' W>> m H f l l i m » M l W H
allekirjoillaneen, koulun johtajan välityksellä — f auri jVIäkinen, Sortavalassa.
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TURKU teSJtP
IMMSfl
KAIKKIA LAJIA

DULLISFN 0 8 T O =
PAIKKA JÄLLEEN
MYYJILLE
KOTITAIDE (B) 11.

ten tuohitöitä, puutöitä y. m. tekemään,
ammattilaiset piirustuksessa ja käsityöopetuksessa edistyvät alallaan ja omotöiset
ovat tilaisuudessa harjoittamaan erilaisia
kotitaiteen alaan kuuluvia töitä.
Tätä
varten ehdotti hiin yhdistettäväksi samojen
opettajavoimien kautta paikkakunnan käsityöläis- ja kutomakoulun sekä perustettavan veistokoulun ja n. k. taide-ja piirustuskoulun. Alustajaa kannatettiin yleensä
kaikissa pääkohdissa ja seura päätettiin
perustaa sekä merkitsi sen jäseniksi n.
puoli sataa henkeä, kaikista kansan kerroksista. Kokouksessa valitun toimikunnan tehtäväksi jätettiin täydellisen suunnitelman laatiminen.
T.
Poikien valmistava ammattikoulu päätti
lukuvuotensa viime lauantaina.
Viilarioppilaina päästettiin silloin suomalaiselta
osastolta O. M. Karlberg, K. Andersin,
L. J. Jokinen, F. E. Leinonen ja H.
Juusenpohja sekä ruotsalaiselta osastolta
G. V. Eklund, F. E. Eriksson, E. Henriksson, K. R. Idström, O. E. Lundell
ja K. E. Sarland.
Puusepänoppilaina
päästettiin
suomalaiselta
osastolta A.
Koistinen dnionekaluseppä) sekä ruotsalaiselta osastolta U. E. Grönmark (mallipuuseppä) ja J. B. Sundberg (huonekaluseppä.) Koulussa on lukuvuoden kuluessa ollut 41 oppilasta, 29 suomalaista
ja 12 ruotsalaista ensimäiscllä sekä 16
oppilasta, 11 ruotsalaista ja 5 suomalaista,
toisella vuosikurssilla. — Palkintoina jaettiin työkaluja 230 mkan arvosta sekä
apurahoina ensi lukuvuodeksi 55 mk.
Vakinaisina opettajina ovat kotikissa toimineet sen johtaja insinööri E. Strählman, arkkitehti E. A. Törnvall sekä taiteilija A. Federley, jota paitsi useita tuntiopettajia ja opettajattaria on ollut. Puttsepäntyöpajan johtajana on ollut hra F.
Jokela ja metallityöpajan johtajana hra
Sandberg.

*

*

Osakeyhtiön Karl Beusln
Ö p t i l l i n e n osasto
- Aleksanterinkatu N:o 54 (City) —
suosittaa

• Silmälaseja & pinccnezejä *
llmapuntareita, Lämpömittareita,
Lukulaseja, Työlaseja y. m.
I£3r° korjauksia toimitetaan
f/uokeat hinnat. -

thhelcimistä ja hopeoimista sekä haikellaista hiomista ja horjausta toimittaa huolellisesti ja halvalla

Osakeyhtiö Karl Beus
Hleksanterinhatu 34.

Juho Wirtaser\
fffl Jalkineliikkessä £
f f f

3 I. Heikinkatu 3 * $ f -

ch. mu iff
Fjyvin lajiteltu varasto!

Cel. 2713.

suuri varasto hyviä
jalkineita. Tilaukset
suoritetaan nopeaan
ja huolellisesti.
Paperi- ja piirustustarpeiden sekä Korutavaranliike * * * * Helsingissä.
F)alvat". hinnat!

Suuri varasto —

pUUSepälltyÖka^

KOTITAIDE (B) II.

City.

Julius Tallberg
J

TAITEILI A

joutuin.

luja

=

f=

ja

=

tarpeita

"• k- Höyliä — kaikkealajia. Casotus-, silitys-, uurros-, koru-,

lista- ja reunushöylänteriä. *
* Purastimia, Koururautoja,
Sorvirautoja, Sahoja — amerikalaisia, englantilaisia ja ruotsalaisia. * Kirveitä, Vasaroita,
Pihtiä, Puunleikkaustvökaluja.
* Hmerikalaisia käsityökaluja
— kaikkea laatua, Ruuvipuristimia, Ciimapibtiä, Kulmioita,
(Dittapuita, y. m., y. m., y. m.
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H! ETA LA H O EM O S A K E YHTIÖ
Höyrysaha ja Puuseppätehdas
Valmistaa kaikkia rakennuksiin tarvittavia puusepäntöitä, tammi-parkettia, kouluhuonekaluja, voimistelutelineitä ja veistotyökaluja. —
/Myy kaiken laatuista höylättyä ja höyläämätöntä ainespuuta, jalompia puulajeja
ja faneereja y. m.
=
Sitäpaitsi valmistaa tehdas huonekaluja, yksinkertaisimmista hienoimpiin, ja laatii tehtaan
omassa piirustuskonttorissa. alkuperäisiä eli
originaalipiirustuksia niinhyvin yksityisiä
huonekaluja kuin täydellisistä sisustuksista
huonekalu valmistusta ja huoneiden
sisustusta y. m. s.
varten erityisesti palkattu arkkitehti ja spesialisti. Kustannusarvioita
pyynnöstä
maksutta. = = = = =
l:sen luok. verhoilija
ja koristelutehdas
paikkakunnalla, jossa
myöskin pideläänkaupan
rjerra goijen erinomaisen
hienoja itämaalaisi a
mattaja.
•• •• a

Nikolaink.
- - 15 - -

JOHN ERICSSON'.^

Puhelin
-2536-

Huonekaluliike, Puuseppä- & Verhoilijatehdas
Valmistaa huonekaluja ja huonesisustuksia.
Korjaa: vanhoja sekä anttiikkisia hounekaluja.
Valmistaa matrasseja ja päällystää huonekaluja.

Fabianink.

28.

P u h e l i n 10 99.

Verhoilija ja Koristelija
Höyryhuonekalutehdas TT

5°

J . SIMELIIJKSEK PERILLISTEN
KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ,

1 9 0 2.

Jso varasto valmista
työtä.
tilaukset suoritetaan
hyvin ja pian.
Huokeat

hinnat!

T. JÄRVELÄISEN
pyytäkää aina hintaluetteloita !
kalustot y. m. valmistaa hietalahden f^öyrynikkaritehdas.

Myöskin Ruotsissa on aikaisemmin samaan suuntaan tehty esityksiä ja ovatkin
jo eräät koulut, esim. Adolf Fredrikin
koulu Tukholmassa, kuten edellisessä
numerossa mainitsimme, sisustetut näitä
näkökohtia silmällä pitäen. — Esikuvana
näille lienee yleisen saksalaisen piirustusopettajain
yhdistyksen
(„Der Verein
Deutscher
Zeichenlehrer") riennot ja
varsinkin Hampurilaisen opettajayhdistyksen uudistushommat. Tämä viimemainittu yhdistys, joka kutsun itsensä „I.ehrervereinung fiir die Pflege der Riinstlerischen Bildung", on julkaissut m. m.
sarjan kirjotelmia, joissa näitä asioita selvitellään. Huomiota herättävät ennen
kaikkea osat A. Lichtxvarkin hiljattain
julkaisemat teokset taiteellisen maun kohottamiseksi kouluissa. Näistä lienevät
ruotsalaisetkin hyvät aatteensa saaneet.

HELSINGISSÄ,

Varasto alkuperäisiä huonekaluja. "r£3! Laatii piirustuksia ammattialaansa kuuluville töille

HENRIK EKBOM

SKANDINAAVIAN MAISTA.
Taidetta koulussa.
Kristiaaniassa äskettäin
perustettu yhdistys „Kunst i Skolen" on
kääntynyt sikäläisten koulujen johtokuntain puoleen huomauttamalla, miten tärkeätä on antaa kouluille ulkoasu, joka
muodon ja värityksen puolesta vastaa
taiteen vaatimuksia ja vaikuttaa kehittäviisti oppilasten taideaistiin ja jalostavasti
heidän henkeensä. Vähäisellä puuhalla
saa koulun sisäisen arkkitehtuurin tätä
tarkoitusta vastaavaksi maalaamalla seinät
sopusointuisilla ja vaikuttavilla väreillä ja
jos mahdollista antamalla kaikelle kohottavan kansallisen luonteen. Sitäpaitsi on
oppilaille valmistettava tilaisuutta tutustua
eteviin taideteoksiin joko originaaleina
tai hyvinä jäljennyksinä.

laatimia uusia mallikokoelmiajmallipiirustuksia, työkalustoja, sorvikoneita ja höyläpenkkiä käsityönopetusta yarten saadaan tilata joko kokoelmain laatijalta itseltään tai akateemisen kirjakaupan sekä
r\ansanopettajain osakeyhtiön Valistuksen kautta.

polttakaa ainoastaan alkuperäisiä

„3slnmaa"
paperrossia, jotka valmistetaan hienosta Curkin tupakasta. Tjinta ainoastann 25 p. laatikko.

tupakkatehdas »penniä"
— Helsingissä. —
Celef. 26 64.

karttakaa Viipurilaista jäljennöstä.

KOTITAIDE (B) II.

KOTITAIDE (B) III
KESÄKUU

ieoe

Erikoistitte III

Jyväskylän Seminaarin oppilaiden tekemiä huonekaluja
lukuvuodelta 1901—1902 @© ©© ©@
Arkkitehti Y R J Ö B L O M 8 T E D T I N
piirustusten mukaan valmistetut ©@

Kirjoituspöytä,
IV:nnen l u o k a n oppilaan
VIHTORI SEPPÄLÄN tekemä.

Sohvapöytä,
ITImnon l u o k a n o p p i l a a n
KALLE KORHOSEN tekemä

*
Sanomalehtipuytä,
IlLnnen luokan oppilaan
EETU LYYTISEN tekemä
*
Salinpöytä.
III:nnen luokan oppilaan
VÄINÖ NYMANIN tekemä.

'**
Kirjoituspöytä,
IV:nn. n l u o k a n o p p i l a a n
P. V. POHJOSEN tekemä.

Suomen Teollisuuslehti N:o I I — 1902.
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