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EERO ARKINEN.
Syntyi 8 VI 1845 — kuoli 4 VI 1902.
ir*iimc Kesäkuun 4 p:nä surusanoma
Sortavalasta toi tiedon, että Kymölän
Yc^un? s e m ' n a ' l l " ' n käsitöiden ja piirustuk
y.i&J
i c htori Eero Mäkinen oli ikuisen
seen uneen uupunut.
Niinkuin hongan .runko, jonka mantoa
kuoren alla toukka salassa on kalvanut, kuusikon keskellä kuivuu ja kaatuu, niin arvaamatta riutui ja taittui tämän nuortean miehen voimakas ruumis. Hitaasti hivuttava,
salainen syöpä oli tietymätönnä tuhoisen tehtävänsä tehnyt. Kesken kiireimpien toukotöitten väsälityivät uuraan ja tavattoman tarmokkaan työmiehen viimeisetkin voimat. Eero Mäkisessä kadotti Karjala yhden kokeneimpia korpensa
raatajia, kansansa käytännöllisiä kasvattajia, teollisuutensa tukijoita ja taloudellisen tilansa kohottajia.
Isänmaa hänessä menetti
uuden uran kyntäjän, toimelijaan kansan opettajan
ja innostuneen edistyksen
miehen.
f

Eero Mäkinen syntyi
Kesäkuun 8 p:nä 1845 matalassa majassa Etelä-Pohjanmaalla Alavudella. Isä
oli ammatiltaan kylänräätäli ja tässä toimessa Eeropoikakin kulutti varhaisemman
nuorukaisikänsä
isän apulaisena.
Mutta
EERO
neulan nenässä poikasella
ammattitaidon ohella kasvoi hillitsemätön halu
päästä tiedon salaisuuksista osalliseksi ja niin
hän alkoi joutoaikanaan aakkosia opiskelemaan
sekä lukuja laskemaan. Tieto siitä, että oli
perusteilla uusi opinahjo kansan tuleville opettajille, johon toimeen nuorukaisen mieli halasi, lie terästänyt lukuintoa ja niinpä onnistuikin hänen v. 1864 pääsemään äsken perustettuun, ensimmäiseen suomalaiseen opettajaseminaariin Jyväskylässä. Läpikäytyään tämän oppilaitoksen sai hän opettajapaikan kotipitäjäänsä perustetussa kansakoulussa.

olla syvästi vaikuttamatta Eero Mäkiseen.
Räätälin työssä kehittynyt tarkka silmä ja
käytännöllinen luonnontaipumus kiinnittivät
nyt opettajana miehen mielen ja halun erityisesti käsitöihin. Kun hän vielä jouduttuaan
naimisiin kuuluisan runoilijarovastin ja filosoofin L a r s Stenbäckin tyttären kanssa tuli
kaunotaiteita harrastavan perheen läheiseen
yhteyteen, lienee tämäkin ollut omiansa kohottamaan nuoren opettajan veistotaiteellisia pyrkimyksiä. Ja näinpä näkyivätkin Eero Mäkisen
työn ja harrastusten tulokset hänen kansakoulussaan, jonka käsityöt tunnustettiin silloin
maamme parhaimmiksi.
Tarkastusmatkoillaan oli
Cygnaeus huomannut Eero
Mäkisen käytännölliset taipumukset ja hänen kykynsä käsitöiden opettajana ja
kun Cygnaeuksen kansakouluohjelmassa juuri tämä aine oli miltei tärkeimpiä, valitsi hän hänet
yhdeksi aatteittensa käytännölliseksi toteuttajaksi.
Cygnaeus hankkikin tätä
varten hänelle apurahan
opintomatkaa varten Saksassa ja näin oli Mäkisellä
tilaisuus, samalla kun hän
valtion varoilla opiskeli ur-

kuharmoonioteollisuutta
Stuttgartissa, perehtyä aineittensa
opetustapoihin
MÄKINEN.
ulkomailla. Täällä viimeksimainitussa kaupungissa
opiskeli samaan aikaan hänen lankomiehensä arkkitehti J. Stenbäck ja varmaankin
sai Mäkinen häneltä paljon apua, etenkin
piirustusopin alalla, joka myös kuului Mäkisen ohjelmaan. Ulkomaisilla opinnoilla verestettynä tehtiin hänestä nyt Karjalan rajamaille Kymölään v. 1880 perustetun uuden
seminaarin ensimmäinen käsitöiden ja piirustuksen lehtori. T ä s s ä virassa hän kuolemaansa
asti on mitä suurimmalla menestyksellä toiminut, etenkin Etelä-Karjalan epäkäytännöllisen kansan käsityön ja kuvaamataidon ylimpänä opettajana. Mutta myös muualla maasSeminaarissa Uno Gycitfeuksen oppilaisamme monet sadat kansakoulun ja käsityön
hinsa istuttamat aatteet käsitöiden kasvattaopettajat ja oppilaat ovat saaneet hänen kautvasta arvosta lastenopetuksessa eivät voineet
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tansa käytännöllisen taitokasvatuksensa ja
innostuksen siunausta tuottavaan käsityöhön.
Mäkisen opetusvaikutus ei ainoastaan ulottunut kansakoulun alalle, vaan vieläpä hän yksityisestä alotteestaan perusti kansan käsiteollisuuden parantamiseksi oman käsityökoulunkin, joka aluksi oli kaupungissa, mutta sitten
siirtyi 1886 Mäkisen ostamaan Myllykylän
kauniiseen
kartanoon
lähellä
Sortavalaa.
Koulu oli aluksi 1-vuotinen, mutta laajennettiin pian ammattikouluksi, jossa paitsi tätä
alempaa osastoa on sitte vuoden 1898 kaksivuotinen kurssi puutöitä varten ja äskettäin
perustettu erityinen 2-vuotinen rautasepän
ammattikoulu. Mäkisen ammattikoulussa on
hyvän keinotaidollisen opin ja kasvatuksen
saaneet lähes puolituhatta henkeä, jotka nyt
omavaraisesti ja kunnollisesti voivat työskennellä ja levittää taitoa laajoihin kansankerroksiin maassamme.

alaan kuuluvia sekä työn järjestely- että lajittelutaitoja. Ammattilaistemmc on opittava hyväksensä käyttämään kaikki mahdolliset apuneuvot, jotka voivat
edistää työn valmistusta, lajittelemaan työnsä tuotteita
niin, että kuluttajat saavat niistä vaatimustensa mukaisia, ja kohtelemaan yleisöä rehellisesti ja esiintymään sivistyneinä kunnon kansalaisina.
Kaikkia noita tietoja ja taitoja voivat ammattilaisemme parhaimmalla ja täydellisemmällä menestyksellä saavuttaa hyvin järjestetyissä ammattikouluissa,
joita perustettakoon itsekutakin ammattialaa varten ja
järjestettäköön niissä opetus niin täydelliseksi ja kunkin ammattialan tarkoitusta vastaavaksi kuin mahdollista. Niiden kustannukset tulevat varmaan olemaan
pieniä siihen hyötyyn nähden, mikä niillä voidaan
aikaan saada maamme teollisuuden edistämisessä."
Luulisi, että noin monen koulun opetuksessa ja johdossa tulisi tuiki tarkkaan käytetyksi yhden miehen kyky ja voimat. Mutta
Mäkiseltä riitti vielä h a r r a s t u s t a ja työaikaa
muuallekin. Mainitsimme jo edellä, että M.
Stuttgartissa opiskeli urkuharmoonien rakentamista. Valmistelemalla itse itselleen ensimAmmattikoulun oheen sijoitettiin tunne- mäisen harmoonin, aloitti hän uuden tcolli
tun lahjoittajan valtioneuvos Hallonbladin suuden haaran maassamme, joka nyt on varavustama käsityökoulu 15—18 vuoden ikäi- sin laajalle levinnyt. Tutkimusmatkalta pasille pojille Sortavalan pitäjästä. Kurssi kes- lattuaan Sortavalassa perustamansa urkuhartää täällä kaksi talvea, joten oppilaat saavat moonitehtaan siirsi hän Myllykylän kohisevan
pysyä kesät maatöissä. Kannattajan toivo- kosken partaalle, jossa voimakkaan turbiinin
muksen mukaan saa kukin oppilas koulusta avulla oli tilaisuudessa käyttelemään niitä
päästyään itselleen valmistamansa höyläpen- koneita, joita eri osien nopeaan valmistakin ja työkalut.
miseen tarvittiin. Tässä tehtaassa valmisPuusepän ammattikoulun ohjelmassa v. tetut koulu- ja kotiharmooniot lienevät yhä
1897 lausuu tekijä varsin perusteellisesti täl- vieläkin parhaat kotimaiset sekä tekotapansa
laisten koulujen tärkeyden maallemme. Hän hienouden että äänen pehmeyden vuoksi ja
sanoo m. m.:
monet huonekalut, jotka varsinkin viimeai„Jos todenteolla tahdotaan käsityön ja ammatti- koina tehtaasta ovat lähteneet, todistavat oitaidon opetusta kehittää ja järjestää, niin on ensi van opetuksen ja työn hyviä tuloksia.
tehtävänä perustaa varsinaisia ammattikouluja, joihin
Mutta Myllykylän
kartanoon
kuuluu
määrätään tarpeeksi pitkä oppiaika ja täydellisen,
johdonmukaisen työopetuksen yhteyteen tarpeellinen myös joltinenkin maanviljelys ja tämäkin joumäärä sellaisia tietopuolisia ja ammattiopillisia oppi- tui Mäkisen muokattavaksi. Etevällä tavalla
aineita, joita ammattilainen elämässään tarvitsee, voi- hoiti hän myös tällä alalla leiviskäänsä, koetdakseen seurata aikaansa." — ..Huonekalujen, talouskalujen y. m. kodin tarve- ja koristusesineiden val- taen muun muassa epäkäytännöllisiä ja vähemmistuksen taito on eri käsiteollisuus-aloista tärkeim- män ahkeria karjalaisia työmiehiään kasvatpiä. Niin hyvin yksinkertaisempien kuin hienoim- taa tuomalla heidän avukseen ja esikuvakseen
pien kotien sisustuksessa on huonekaluilla tärkein pohjalaista työväkeä. Maanviljelysseuran in
sija; niiden muoto, käytännöllisyys tai epäkäytännöl- nokkaana perustajan;! ja sihteerinä ulottui
lisyys ovat kodissa joka hetki arvostelun alaisina.
Huonekalujen kauneudesta ja käytännöllisyydestä riip- hänen toimensa laajemmallekin ympäristöön.
puu kodin sekä taiteellinen että käytännöllinen vie- Selvää on, että näin monipuolisen henkilön
hätys."
kykyä kysyttiin kunnankin toimissa ja Sor„Tämä siis edellyttää, että huonekalujen val- tavalan kunnan esimiehenä kaksikymmentä
mistajilla pitää olla, paitsi keinollista harjaantunutta vuotta ollessaan osotti hän alati paikkakuntyötaitoa, myöskin kehittynyt kaunoaisti ja kyky ky- nan parasta harrastavansa. Kun lisäiimme
häillä ja suunnitella muotoja ammattialansa tuotan- tähän, että hän lakiasioissakin menestyksellä
toon kuuluville esineille.
opasti ja autteli Karjalan ukkoja, tulemme
Kuitenkin ikäväksemme huomaamme, että maamme huonekaluteollisuuden tuotteet suurimmaksi osaksi havainneeksi, että Mäkisessä Karjala todella
todistavat tekijäinsä hyvinkin suurta vaillinaisuutta menetti miehen, jonka sija ei ole helposti täyyllämainituissa taidoissa.
tettävissä.
Kehittyneet kauppaolot ja yhä lisääntyvän teolMutta palataksemme koulualalle, joka lälisuustuotannon kilpailu kauppamarkkinoilla vaativat
myöskin teollisuuden harjoittajalta ammattitaidon himmin koskee meidän lehtemme esityspiiriä,
ohella joltisenkin määrän kaupan ja liikkecnhoito- on vielä mainittava, että hänen neuvoaan ja
KOT1TAIDE (B) IV.
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kykyfiän kysyttiin aina, milloin kokenutta
asianymmärtäjää tarvittiin. Senaatin määräyksestä asetettiin m. m. v. 18S0 komitea
kansakoulujen käsitöitten opetusjärjestelmää
varten. Täällä Mäkinen sai tilaisuuden tuoda
esiin aatteensa, että kansakouluihin olisi hankittava kunnolliset työkalut ja järjestetyt
mallikokoelmat.
Mallikokoelman esineitten
valitsemisessa ja muodostelemisessa oli tietenkin hänellä vaikuttavin sija ja lankonsa
arkkitehti Stenbäckin laatimissa komitean
mallikokoelma-piirustuksissa
lienee
hänen
apuaan paljon käytetty. Samoin oli hän yhteistyössä Stenbäckin ja neiti Vera Hjeltin
kanssa sitä mittausopillista mallipiirustussarjaa tehtaissa, joka kauvan on ollut kansakoulun opetuksessa käytännössä, miltei ainoana

laatuaan.
Puolitoista vuosikymmentä on Mäkisen
tehtaassa valmistettu hyvin tehtyjä käsityömallikokoelmia ja työkapineita, joita on levitetty ympäri maata kansakouluihimme. Mitä
Mäkisen työhön seminaarin piirustus- ja käsityönopettajana erityisesti tulee, on huomattava, että hän koko kasvatus-periaatteessaan
pani pääpainon oppilaan käytännöllisen kyvyn, tarkan silmän ja yleisen siisteyden ja
aistin kehitykseen. Hänen mielestään oli
tärkeätä, että seminaarin läpikäyneessä opettajassa yleinen kätevyystaito kehittyi, niin
että hän kykeni omin päin kodin talousesineet ja huonekalut valmistamaan ja jotta hän
saattoi käsityötaitoa oppilailleen täydellä
asianymmärryksellä opettaa.
Piirustusopetuksen kautta piti hän tärkeänä kehittää oppilaittensa kykyä kuvaamaan jokapäiväisessä
elämässä tarpeellisia luonnos- ja työpiirustuksia. Yleiset henkiset ominaisuudet kyllä siinä
ohella kehittyivät, oli hänen ajatuksensa. Mäkinen oli kokonaan yksilöopetuksen ystävä
käsityöalalla ja milteipä hän halveksi n. k.
luokkaopetusta, joka muka kasvattaa kaikki
samaan kaavaan. Tässä suhteessa oli hän
mielestämme periaatteellisesti oikeassa, varsinkin kun hän kumminkin viime aikoina hyväksyi sen välittävän suunnan, joka tahtoo
yhdistää kumpaistenkin opetustapojen käyttämisen. Tietääksemme ei hän kuitenkaan itse
ole käyttänyt opetuksessaan muuta, kuin yksinomattain mieskohtaista opetus- ja ohjaustapaa käsitöissä.

silmin nähtävässä työssä. Tällainen työ tarjoo aina harjottajalleen taatun taloudellisen
aseman ja sitä seuraavan onnen mutta lisäksi
sivutulona yleisen sivistyksen, kansallisen
katsantokannan.
Joka vain yhtenäkin päivänä on nähnyt
Eero Mäkis-vainajan uuraassa työssään varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan asti, hän
ei ole voinut olla ihmettelemättä sitä sisäistä
tarmon voimaa, joka hänessä asusti, hän ei
ole voinut olla asettamatta häntä esikuvakseen innustuakseen työhön isänmaan, kansan
ja oman kodin hyväksi. Varsin sattuvasti
osuvat häneen erään virkatoverinsa lausumat
sanat: „kun muut ihmiset väsyvät työhönsä,
niin he käyvät lepäämään, m u t t a kun Mäkinen väsyy yhteen työhön, niin ryhtyy hän
toiseen; siinä hänen leponsa".
Mäkisen elämäntyön vaikutus on nähtävissä siinä kehityksessä, minkä käsityötaidon
tila maassamme päivä päivältä askel askeleelta on viime vuosina saavuttanut, mutta
ennen kaikkia on kansansa häntä kiitollisuudella alati muisteleva miehenä, joka esitti oikean, sitkeän suomalaisen työmiehen perikuvan. Hänen muistokilpeensä on pysyvästi
u u r r e t t u n a suomalainen sananlasku:
Työ miehen
kunnia.
Yrjö Blomstedt.

Mäkisen elämäntyössä, jota tässä epätäydellisin haahmoviivoin on kuvattu, emme tapaa suuria sanoja, pitkiä kirjallisia pakinoita
ja luettavia lukuja. Hänen vaikutuksensa
opettajana, tehtailijana, maanviljelijänä, kunnan miehenä, asianajajana ja aatteen ihmisenä esiintyy todellisessa kouraan tuntuvassa,
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KÄSITYÖNOPETTAJAIN VALAISTUS.
eskustelukysymykseksi lausunnon
saamista varten oli tämiin kesäiseen
opettajakokoukseen
kouluhallitus asettanut m. m.
kysymyksen: „Miten
olisivat
koulit ylihallituksen ai otteesta toimeenpannut kuusiviikkoiset
kesäkurssit a) poikain b) tyttöjen käsilyönopettajain
vai niistämistä varten parhaiten
järjestettävät?"
Poikien käsityönopettajaan valmistukseen
nähden oli veistonopettaja T. Järveläinen laatinut seuraavan alustuksen, minkä kokous
hyväksyi kysymystä varten asetetun valiokunnan tekemillä pienemmillä muutoksilla:
Niistä monista epäkohdista ja puutteista,
joita vielä on olemassa veistonopetukseen nähden, erittäinkin naisten johtamissa sekakouluissa on tuntuvampia ja kipeimpiä kykeneväin opettajain puute, sillä ne henkilöt, harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, joita mainitunlaisissa kouluissa on oltu ja toistaiseksi
edelleenkin ollaan pakoitetut käyttämään opettajina, ovat tavalla tai toisella vailla sellaisia
tietoja ja taitoja, joita käsitöidenkin opettajalta välttämättä vaaditaan. T ä m ä puute on
käynyt vieläkin tuntuvammaksi nyt, kun 8:ta
p:ltä Maalisk. 1898 annetun armollisen asetuksen mukaan on yhä enemmän ruvettu vaatimaan veiston pakollista opettamista pojille
naistenkin johtamissa kansakouluissa. Siten
lienee toimeensa valmistumattomia opettajia
tätä nykyä jo koko joukon yli tuhannen.
Asiaiq näin ollen on sentähden välttämätöntä, että ryhdytään mitä tehokkaampiin toimenpiteisiin opettajapuutteen poistamiseksi,
sillä se pieni opettajamäärä mitä tässä suhteessa yksityisten toimesta on tähän saakka
voitu valmistaa ei suinkaan likimainkaan ole
voinut tyydyttää kysymyksessä olevaa puutetta. Nyt on kumminkin toivoa, että asiain
tila tulee piakkoin tyydyttävällä ja kylliksi
tehokkaalla tavalla autetuksi, kun kouluylihallituksen alotteesta on ryhdytty toimeenpanemaan eri paikkakunnilla kursseja opettajain valmistamista varten. Täten valmistuu näet vuosittain suurempi m ä ä r ä opettajia
ja jakautuu myöskin tasaisesti ympäri maata.
Mutta niin tehokkaaksi kuin tämä toimenpide tuleekin opettajavoimain lisäämiseen
nähden, niin voidaan jossain määrin epäillä
tokko niin lyhyessä ajassa kuin kuudessa
viikossa, mikä aika kysymyksessä oleville
kursseille on nykyään määrätty, voidaan opettajiksi valmistettaville antaa siinä määrässä
niitä tietoja ja taitoja, joita ei ainoastaan käKOTITAIDE (B) IV.

sityönopetuksen järjestäminen ja johto, vaan
toiminta opettajana ylimalkaan vaatii, sillä
tässä ei suinkaan ole kysymys ainoastaan
mahdollisimman suuresta työntaidosta vaan
myöskin siitä, miten käsittää tehtävänsä sekä
työnneuvojana että kasvattajana.
Mutta joskin yhdeltäpuolen katsomme siihen päämaaliin nähden, johon käsitöiden opettajainkin valmistamisessa on pyrittävä, kuusi
viikkoa varsin lyhyeksi, niin emme toiselta
puolen voi vallan riittämättömänä pitää niitäkään tietoja, joita jo kuudessakin viikossa
voidaan antaa, jos vaan tuo aika käytetään
tarkoin juuri sellaisten tietojen ja taitojen
antamiseen, jotka ovat etupäässä katsottavat
tarpeellisiksi käsityönopetuksen järjestämiseen ja johtoon nähden. J a vaikkapa ensi tarpeen ja suurimman puutteen poistamiseksi
emme saisikaan nyt heti täysin päteviä opettajia, niin on kaikissa tupauksissa jo tätäkin
toimenpidettä katsottava nykyisissä oloissa ja
entiseen verraten suureksi edistykseksi käsityöasialle kuin myöskin ainoaksi keinoksi, millä
tuo tavattoman suuri opettaja-puute voidaan
tällä haavaa edes jossain määrin tyydyttävällä tavalla poistaa.
Sitä vastoin on katsottava hyvinkin suotavaksi käsityönopetuksen edelleen kehittämistä varten, että samalla, kun näitä lyhyitäkin kursseja toimeenpannaan niin monessa
paikassa kuin suinkin, myöskin samalla ryhdyttäisiin vakinaisen käsityöopiston perustamiseen jossa käsityönopettajiksi aikovilla olisi
tilaisuus saada mahdollisimman perusteelliset
tiedot ja taidot. Siten saataisiin vuosittain
kumminkin aina joku m ä ä r ä täysin päteviäkin opettajia. Olemme näet vakuutetut, että
oppilaita tähänkin laitokseen saataisiin riittävästi, sillä osoittaahan kokemus, että opinhaluisia henkilöitä löytyy kylläkin, vaikkapa
ei suuret palkatkaan aina ole opin teille houkuttelemassa.

Mitä sitten tulee itse kysymykseen, miten
puheena olevat kouluhallituksen alotteesta toimeenpantavat kurssit ovat parhaiten järjestettävät, niin riippuu se taaskin siitä, mitä
on pidettävä kansakoulun käsityönopetuksen
tarkoituksena ja miten itse opetus tähän tarkoitukseen nähden on järjestettävä, sillä jos
kerran näistä seikoista ollaan selvillä, niin
on helposti opettajaankin valimistus järjestetty.
Vaikka käsitykset näistä seikoista ovatkin vielä suureksi osaksi eriäviä ja häilyviä
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ja vaikka käsityönopetuksella kansakouluissa
on koetettu tavoitella milloin mitäkin tarkoitusperää, niin täytynee sittenkin pitää ainoana mahdollisena sitä käsitystä, miksi jo
Cygnaeus aikoinaan y. m. huomattavimmat
kasvattajat ennen häntä niin hyvin opetuksen
tarkoituksen kuin opetuksen järjestämisenkin
ovat määritelleet. Ja vaikka C:s yhdeltä puolen piiriäkin varsin tärkeänä käsitöiden käytännöllisen merkityksen, niin katsoo hän kumminkin käsityönopetuksen varsinaiseksi, ja
päätarkoitukseksi kansakoulussa niiden kasvatuksellisen tehtäviin, sillä »käsitöiden harjoittaminen" kuten hän lausuu, „edistää mitä
lehokkammin ei ainoastaan ruumiin voimain,
vaan sielun voimainkin, kuten muoto- ja kauneusaistin,
tarkkuuden,
muodostavan ja keksivän kyvyn kehittämistä, mitkä ominaisuudet edistyneemmällä ijällä tulevat arvaamattoman hyödylliseksi jokaiselle, mutta erittäinkin
varsinaiselle käsityöläiselle sekä keinotaidollisuuden uralla."
Mitä taas itse käsityönopetuksen järjestämiseen tulee niin on C:s, vaikkapa vaan
yleisin piirtein siinäkin suhteessa esittänyt
mielipiteensä mihin suuntaan tulee pyrkiä.
Tästä seikasta lausuu hän m. m. seuraavaan
tapaan: älköön käsityötä harjoitettako ammattikäsityön tapaan, älköönkä siinä esiintykö pelkkiä koneellisia ja ajatusta vailla olevia käsitemppuja, jotka eivät vaadi henkisi;!
voimia eivätkä sen vuoksi tarjoa henkistä
tyydytystä tai herätä halua ja mieltymystä
työhön, vaan sen sijaan varsin usein tympeyttävät ja synnyttävät vastenmielisyyttä tyrkytettyyn työskentelyyn. Olkoon se päinvastoin
käsityötä, joka vaatii sekä ruumiin että sielunvoimia ja sen kautta vaikuttaa sekä ruumiillisesti että henkisesti kasvattaen.
Kuten näemme ei tässä siis panna erityisempää painoa siihen mitä tehdään, vaan
päinvastoin siihen, että kaikki mitä oppilaalle
annetaan tehtäväksi, tulee hänen saada se
suorittaa välttämättä omintakeisesti, sillä ainoastaan siten saa hän tilaisuuden sekä ruumiillisten että henkisten voimainsa harjoittamiseen. Mutta ennen kaikkea tulee hänen
käsityksensä mukaan käsityönkin harjoittamisen olla ajatuksellista sekä kaikki tehtävät
järjestää kehittäväksi harjoilussarjaksi.
Näille C:n käsityksille ei kumminkaan
vielä ole pantu täydellistä arvoa, vaan on,
silmällä pitäen käsitöiden käytännöllistä hyötyä, pantu pääpaino yksinomaan juuri tehtäväin töiden laatuun ja näin ollen usein jouduttu tavoittelemaan sellaisten töiden aikaansaamista, mitkä yhdessä tai toisessa suhteessa
eivät ole olleetkaan oppilaan omintakeisen
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työn tuotetta, puhumattakaan siitä, että töitä
olisi harjoitettu vissiä systeemiä seuraamalla.
Mutta samalla kun näin on menetelty, on
myöskin oppilailta riistetty juuri se ruumiin
ja sielun voimien harjoitus, mihin käsityöt
antavat niin monipuolisen ja oivallisen tilaisuuden. Eikä siinä kyllä, esittäessä koulun
töinä sellaista mikä ei kulloinkin vastaa oppilasten todellista kehitystä, asetetaan kansakoulun käsityönopetukselle sellaiset vaatimukset, ettei se niitä voi täyttää yhtä vähän
kuin siitä on oppilaillekaan vastaisuudessa
mitään sanottavaa hyötyä. J a näin ollen kadottavat käsityöt kaiken merkityksensä sekä
käytännöllisenä että kasvattavana välikappaleena, sillä yhtä vähän kuin muissakaan oppiaineissa oppilaalla on vastaisuudessa hyötyä a j a t u k s e t t o m a s i omistetusta kuolleesta
muistitiedosta, yhtä vähän hänellä on hyötyä
sellaisesta
käsityön
harjoittamisestakaan,
missä häntä ei johdeta omiin havaintoihinsa
nojautuen työskentelemään ja valmistamaan
ainoastaan sellaista, mikä kulloinkin vastaa
hänen kehitystään.
Jos sitä vastoin tahdotaan käsityönopetus
saada sellaiseksi miksi se on tarkoitettu ja
mitä se todellisuudessa on, nimittäin edistämään yhdessä toisten oppiaineiden kanssa
oppilaan kaikkien kykyjen sopusuhtaista kehitystä sekä herättämään oppilaissa pysyvää
toiminnan halua kuin myöskin antamaan perustiedot ja taidot johonkin käsityön alaan,
niin on niiden opetuksessa noudatettava vallan samoja kasvatus- ja opetusopillisia ohjeita
kuin muissakin oppiaineissa. J a samalla kun
näin menetellään, tullaan piankin huomaamaan, että juuri kasvatus- ja opettisopillisille
perusteille järjestetty käsityönopetus tuottaa
parhaimmat käytännöllisetkin tulokset, sillä
niinkuin ainoastaan täysin ja kaikin puolin
käsitetty voi jäädä pysyväiseksi tiedoksi, niin
myöskin ainoastaan omintakeisesti suoritetun
työn kautta voidaan saavuttaa pysy vainen
taitokin.
On kyllä mahdollista, että oppilastemme
tekeleet näin ollen ja pintapuolisesti arvostellen esiintyvät koulun ulkopuolella ohjain silmissä ja ehkäpä omissa silmissämmekin ensi
aluksi jotenkin vähäpätöisinä ja sellaisina
töinä, joilla ei juuri ole sanottavaakaan arvoa,
kun ei enää ole näytettävinä suuria kuin vanhankin mestarin kädestä lähteneitä töitä.
Mutta jos katselemme näitä töitä, kuten tuleekin, oppilaan omintakeisen t y ö n tuotteena,
niin saavat nämä työt vallan toisen arvon,
sillä miksi juuri käsitöissä pitäisi oppilastemme saada aikaan jo heti alussa sellaista,
johon vasta vähitellen harjoituksen kautta
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piiastaan? Miksi käsitöissä asetamme vaatimukset ja tehtävät korkeammalle kuin mihin
oppilaan oma kyky, oma kehitys kulloinkin
riittää? Emmehän niin tee muissakaan oppiaineissa, vaan laskemme ensin perustuksen,
jolle sitten vastainen kehitys on mahdollista.
Menetelkäämme samoin käsitöidenkin opetuksessa! T y y t y k ä ä m m e tässäkin siihen mitä
lapset todellisuudessa voivat aikaansaada!
Laskekaamme kansakoulussa ainoastaan perusta vastaista kehitystä varten! Silloin on
käsityönkin opetuksella saavutettu juuri se
mitä sillä on oppiaineena tarkoitettukin ja
mitä sillä sellaisena voidaan vaatiakaan.
Palataksemme jälleen kysymyksessä olevain kurssien järjestämiseen, katsomme siitä,
mitä edellä olemme ainoastaan pääpiirteissä
niinhyvin käsityönopetuksen tarkoituksesta
kuin opetuksen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestäkin koettaneet esiintuoda, käyvän
jo jossain määrin selville, ettei käsityönopettajalta kansakoulussa vaadita kovinkaan suurta
käsityöntaitoa, vaan sitä enemmän jokaiselle
kasvattajalle välttämättömiä kasvatus- jo opetusopillisia tietoja ja taitoja, mitkä seikat käsityksemme mukaan pitäisi siis olla pääasiallisimpina määräjinä käsityönopettaja-kursseja järjestäessä.
Kun kysymyksessä olevat kurssit sitäpaitsc tulevat toimeenpantaviksi etupäässä
sellaisia henkilöitä varten, joilla ei entuudestaan ole mitään kasvatus ja opetusopellisia
tietoja, eikä ilman tällaisia tietoja sekä kykyä
sovittaa yleisiä kasvatus- ja opetusopellisia
ohjeita myöskin käsityönopetukseen voida järjestää ja johtaa sitä, niin on sitäkin välttämättömämpää, että juuri näiden edellä mainittujen kasvatusopillisten tietojen antamiseen
kursseissa pannaan suurinta painoa.
Varsin tarpeellista on myöskin, vaikkapa
näihin kursseihin osaa ottajat voivat, ollen
ammatin taitavia, hyvinkin valmistaa sellaisia töitä, joita edellä esitettyjen käsityksien
mukaan kansakoulussa voi tulla kysymykseen, että kurssien ohjelmaan kuuluu varsinaisia käsityönharjoituksiakin, jolloin valmistetaan yksinomaan veiston alkeisopetukseen
soveltuvia töitä, sillä ainoastaan siten voidaan heille tehdä selkoa siitä, miten ja missä
järjestyksessä näitä töitä on vasta-alkävillc
opetettava kuin myöskin mitä työkaluja ja
tarveaineita mitäkin esinettä valmistaessa on
käytettävä.
Kun säännöllisessä esineiden valmistamisessa tarvitaan jonkun verran piirustustaitoakin, valmistusmuotojen esittämiseen kullakin esineen eri valmistusasteella, niin on
välttämätöntä, että kursseissa opetetaan ainaKOTITAIDE (B) IV.

kin sen verran konstruktsiooni-piirustusta,
että opettajat sittemmin kykenevät piirtämään ja konstrueeraamaan kumminkin kansakoulussa teetettäväksi soveltuvia töitä.
Mitä taas varsinaiseen opetukseen tulee,
niin olisi se taaskin järjestettävä niin paljon
kun mahdollista samallaiseksi kuin kansakoulussakin ja ennen kaikkea luokka eli yhteisopetukseksi, sillä ainoastaan sillä tavoin voidaan jo ennen mainitut esineiden valmistamista koskevat seikat tehdä oppilaille selväksi kuin myöskin jossain määrin auttaa
käytännöllisten opetusharjoitusten puutetta,
joille harjoituksille näin lyhyissä kursseissa,
niin tarpeellista kuin nämä olisivatkin, katsoen
niihin vähiin edyllytyksiin mitä näin valmistetuilla opettajilla voi olla, ei riitä kovinkaan
paljon aikaa.
Ottamalla huomioon tässä esitettyjä näkökohtia saamme kykymyksessä olevia kursseja varten ehdottaa seuraavan opinto-ohjelman:

I. Oppiaineet ja oppimäärät.
Yleinen kasvatus- ja opetusoppi: i) Kasvatuksen tarkoitus ja välikappaleet sen toteuttamista varten sekä tärkeimpiä kasvatusopillisia ohjeita kasvatustointa varten.
2) Opetuksen tarkoitus yleensä, opetustavat ja muodot sekä yleisiä opetusopillisia
ohjeita.
Käsityönopetus-oppi:
1) Käsityönopetuksen merkitys kasvatukseen nähden ja miten
opetus on järjestettävä niin, että se todellakin
tulee kasvattavaksi.
2) Yleisten kasvatus- ja opetusopillisten
periaatteiden sovelluttaminen käsityönopetuk
seenkin.
3) Metoodillisia ohjeita käsityönopetusta
ja opetuksen järjestämistä varten.
Piirustus: Tärkeimmät tasapintaiset miltausopilliset tehtävät kuin myöskin projeklsiooni piirustuksen alkeita siinä määrässä, että
kyetään kansakoulussa teetettäviä töitä muodostelemaan ja esineen mukaan piirtämään.
Käsityöt:
Walmistetaan
kansakoulujen
alkeisopetusta varten muodostettu ja systemaatillisesti järjestetty mallisarja.
Työkalu- ja ainesoppi:
1) Kansakoulun
käsityönopetuksessa esiintyvät työkalut, niiden käyttäminen ja hoito.
2) Tarveaineet, niiden ominaisuudet, laatu
ja käyttäminen e n tarkoituksiin.
Käytännöllisiä
opetusliarjoitnksia
siinä
määrässä kuin aikaa riittää.
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II. Tuntimäärä kutakin oppiainetta varten.

Kasv. ja op. oppia sekä kasit. op. oppia
päivittäin
2 tuntia
Piirustusta d:o
2 „
Käsityöharjoituksia d:o . . .
3 ä 4 „
Työkalu- ja ainesoppiin käytetään käsityötunteja tarpeen mukaan; käytännöllisiin
opetusharjoituksiin samoin.
III.

Muutamia huomautuksia opetuksen järjestämiseen nähden eri oppiaineissa.

Yleinen kasv. ja opetus oppi: Kun ei ole
olemassa mitään oppikirjaa tässä aineessa,
jota voisi semmoisenaan kursseissa käyttää,
niin on näiden seikkain esittäminen tehtävä
luentojen muodossa, jolloin ainoastaan tärkeimmistä mieleen pantavista seikoista on
tehtävä kirjoitettuja muistiinpanoja.
Käsityöuopetusoppi: Tässäkään aineessa
ei ole vielä mitään varsinaista oppikirjaa, joten näiden seikkain esittämisessä on meneteltävä samoin kuin edillisessäkin aineessa.
Näitä seikkoja käsittelevää kirjallisuutta
on kyllä olemassa, jota opettaja itse voi
käyttää lähteenä niinkuin esim. Otto Salomonin ja H. Kjennerudin (edellinen ruotsinkielinen ja jälkimäinen norjankielinen) käsikirjat-käsityönopeksessa sekä lehtori Härdh'
in oppikirja käsitöissä ja allekirjoittaneen
pieni kirjanen »Käsitöiden opetuksesta".
Piirustus. Tarpellisten mittausopillisten ja
projektsiooni piirustuksen alkeiden esittämistä
varten voidaan johtona käyttää esim. Kohonen & Ekströmin viivainpiirustuksen ja Kronman'in projektsiooni piirustuksen oppikirjoja.
Sittenkun tarpeelliset alkeisharjoitukset ovat
suoritetut annetaan oppilasten piirtää 1) tehtäviä töitä esineen mukaan, 2) konstrueerata
tunnettuja esineitä sellaisiksi, että niitä voidaan sovittaa jonkun mallisarjaan kuuluvan
esineen sijaan ja mahdollisuutta myöten koettaa keksiä uusiakin kansakoulussa teetettäväksi soveltuvia töitä.
Käsityöt: Kun käsitöiden harjoittaminen
tällaisissa kursseissa ei tarkoita minkään
varsinaisen käsityöntaidon saavattamista,vaan
ainoastaan perehdyttää oppilaita kansakouluissa teetettäväin töiden valmistustapoihin,
niin on tämän aineen opettamisessa otettava
huomioon:
1) että kutakin esinettä valmistaessa tehdään selkoa a) valmistettavan esineen mittasuhteista b) muodoista ja kokoonpanosta
c) valmistustavoista kullakin eri asteella, d)
kutakin esinettä valmistaessa käytettävistä
työkaluista ja tarveaineista, e) missä suh58

teessä kussakin tehtävässä esineessä mikin
uusi harjoitus on ennen opittuihin harjoituksiin ;
2) että kaikki työt valmistetaan tarkalleen
annettujen mittojen ja ohjeiden mukaan.
Työkalu- ja ainesoppi: Vaikka työkalujen
käyttäminen ja hoito sekä tarveaineiden laatu
ja käyttäminen eri tarkoituksiin ovatkin näihin kursseihin osaaottajille ylimalkaan tunnettuja asioita, on kumminkin näitä seikkoja
kursseissa esitettävä siihen nähden, että oppilaat saavat käsityksen siitä, miten kansakoulussa on kysymyksessä olevia asioita esitettävä.
Käytännölliset opetusharjoitukscl on paras
järjestää siten, että opettaja itse antaa ensin
muutaman varsinaisen näytetunnin sekä
vissit ohjeet opetusohjelmani laatimiseen,
jonka jälkeen kukin oppilas saa antaa niin
monta harjoitustuntia kuin aikaa riittää.
Sittemmin annettakoon kunkin oppilaan vielä
antaa erityinen näytetunti, jonka nojalla voidaan antaa arvolause käytännöllisestä opetuksesta. Että opetusharjoitukset tulisivat
niin paljon kuin mahdollista vastaamaan todellisuutta, on parasta, että tovereista ovat
jotkut vuorotellen oppilaina, jotka saavat valmistaa harjoitettavana olevia esineitä, ellei
oltaisi tilaisuudessa saamaan poikasia, mikä
luonnollisesti olisi tähän tarkoitukseen nähden kaikista enimmän tarkoituksenmukaisinta.
T. Järveläinen.

m
SANANEN TYTTÖJEN
KÄSITYÖNOPETUKSEN KEHITTÄMISESTÄ.
«Monista ori toiminnan aloista tuskin mikään mmi saattaa niin suuresti
vaikuttaa suomalaisen kansallisuuden
säilyttämiseksi, kuin voimakas kotimiiinen teollisuus; pieninkin ponnistus
sen edistämiseksi ansaitsee suurta
arvonantoa.'*
J. V. S.

Käsiteollisuuden ystävillä on nykyään
syytä iloita niistä toimenpiteistä, jotka vakuuttavat, että tyttöjen kätityönopetus on
saatettu yleisemmän huomion ja korjauksen
alaiseksi. Sitä todistavat ne tänä kesänä viidessä eri paikkakunnassa toimivat käsityökurssit, joiden tarkoituksena on valmistaa
käsitöiden opettajattaria miesten johtamiin
maalaiskouluihin. Tähän toimenpiteeseen ei
KOTITAIDE (B) IV.

ole varhain ryhdytty, siitä on sama ajatus
useimmilla, mutta etenkin niillä, jotka tämän
aineen siveellisen ja taloudellisen hyödyn
uskaltavat arvoonsa nostaa. Pienimmällekin
edistyspuuhalle lisää myötätuntoisuutta se erityinen huoli, jonka kotoisen käsityötaidon ja
työhalun taantuminen on matkaansaanut.
Valtio puolestaan tekee uhrauksia ja kannattaa monia käsityökouluja toivossa, että
kansan taloudellinen yleishyöty käsiteollisuuden alalla vapaammin kehittyisi. Itsenäisemmän ja vapaamman kehityksen mahdollisuus
on huomattavasti valtion puolelta turvattu.
Missä sitten syy, ettei itsenäisyys, valppaus
ja työhalu ole enemmän saanut alaa Suomen
naisen kodissa ja kotoisessa työssä? Sen täytyy olla alkeisopetuksessa, siinä tavassa jolla
sitä annetaan. Alkeisopetukseen syvemmin
tutustuneella on monia epäkohtia huomattavana. Suurinta huolta lisää pääasiassa opetustapa, josta meillä käytännössä ollaan erimieltä ja jonka täytyy asianhaarain pakostakin jäädä kunkin opettajan mielivaltaan. — Käsityönopetuksessa nykyään käytetty metoodi
hyvin vähän kehittää itsenäisesti ajattelevia,
huomaavaisia ja edistykseen pyrkiviä työntekijöitä. Yksilöopetuksessa, jota yleensä
käytetään niiuhyvin lasten kuin aikuisten
opetuksessa ei riitä aikaa johtavilla kysymyksillä ottaa selväksi oppilaan omia tietoja ja
saattaa häntä tehtävänsä suorittamista helpoittavia keinoja keksimään.
Yksityisopetuksen monista epäkohdista
mainittakoon opettajan sekaantuminen oppilaan tehtäviin leikkaamalla, jopa harsimallakin, joten jää ainoastaan koneellinen valmistaminen oppilaan työksi. Ellei lapselle uskota
työn suorittamista kokonaan, riistetään häneltä vähitellen viimeinenkin luottamus omaan
kykyynsä ja omintakeinen työhalu tukahutetaan. Jos nyt vaan oppimäärät järjestetään
pedagoogisten perusteiden pohjalle, niin asian
kulku pysyy ennallaan. Edistyksen mahdollisuus riippuu ensi sijassa opettamistavasta.
Parannuksien aikaansaaminen siinä kohtaa paljo vaikeuksia. Muiden aineiden opetusta tukee moniaat oppikirjat. Tyttöjen käsityöopetusta varten sovitetut oppikirjat eivät
anna minkäänlaisia ohjeita havaannollisen
luokkaopetuksen johtoon- eikä mitkään koulumme valmista opettajia yhteisopetusta johdon mukaisesti k ä y t t ä m ä ä n .
Koska nyt on kysymyksessä aine, jolla
turvataan kansallisrikkauttamme, niin on niiden, jotka käsityökursseja johtavat ensin ja
välttämättä saatava selville epäkohdat ja ne
keinot, joiden avulla yksinkertaisimmin asiaa
autetaan.
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Toivottavaa on, että tämä parannuspuuha
saatetaan oikeaan alkulähteeseen ja että kurssien opettajat ensin itse tutustuisivat yhdenmukaisen opetustavan ja oppimäärän käyttämiseen. Sopivin tilaisuus tähän saadaan, kun
järjestetään muutamia viikkoja kestävä valmistuskurssi asiaan syventyneen johtamana.
Kun kurssien johtajat ovat näin saaneet tilaisuuden syventyä opetustapaan, niin sitten
vasta voidaan vastata riittääkö kuusi viikkoa
niiden käsityönopettajattarien valmistusajaksi,
joilla ei ole muita edellytyksiä, kun kansakoulun oppimäärä. Omasta puolestani tiedän sen
voivan johonkin määrään kehittävän kätevyyttä, mutta suurempaa arvostelukykyä ja
edistyksen harrastusta se tuskin synnyttää.
Ei ainakaan koulun ulkopuolella opettajan
alkuperäinen kanta käsityötaidolle niitä suurempaa suosiota ja arvonantoa. Kun tätä
tehtävää voidaan ani harvalle naiselle otaksua erityiseksi ammattialaksi, niin täytyy opettajan sekä opetustavan selville saamiseksi, että
suuremman oppimäärän ennättäimiseksi saada
enemmän, kuin kuusi viikkoa valmistusajaksi
näin vaikuttavaan tehtävään, sekä siveellisen
kasvatuksen, että taloudellisen hyödyn palveluksessa !
Niissä sivistysmaissa, joissa yhteisopetusta tarkan metoodin mukaan käytetään on
huomattu tyttöjen käsityönopetuksen saavuttaneen erityistä huomiota. On myös todistettu,
että tämän opetustavan kehitys on ollut jonkun asiaan innostuneen naisen elämäntyön
tuloksia. Toivottavaa on, että meidänkin
maassa tämä opetusaine saisi suurempaa
myötätuntoisuutta järkevien naisten puolelta,
ei ainoastaan puheessa, vaan tosi työssä.
Suotavaa olisi, että edistys katkeamatta jatkuisi käsityötaidon alalla, jotta sen hedelmät
kerran joka kodisaa nähtäisiin!
A.

L.

TYTTÖJEN KASITYÖNÄYTTELYSTA KUOPION OPETTAJAKOKOGKSESSA.
Kuopion opettajakokouksen yhteyteen oli
tyttöjen käsitöitä asettanut näytteille 14 maalais- ja 3 kaupunkikoulua.
Maalaiskouluilta, jotka työskentelevät vähemmän edullisissa oloissa, ei voida vaatia
kaupunkilaistuloksia, mutta suotaneehan esittää muutamia parannustoivomuksia.
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Niin järjestettyä mallisarjaa maalaiskoulusta ei ollut ensinkään esillä, että siinä olisi
selvästi esiintynyt opetustapa. Luokkaopetus
on käytännössä meillä vielä ani harvoissa
kouluissa, ja siellä, missä opettaja on lasten
töiden leikkaajana, harsijana ja vaikeimpien
kohtien tekijänä kullekin oppilaalle yksityisesti ei voida puhua oppilaan
omavaraisesta
käsityötaidosta kansakoulusta päästyään ja
siihen kuitenkin pyrittävä on.
Tärkeäksi, vieläpä vältämättömäksi kasvattavaan voimaan ja taloudellisoen hyötyyn
nähden on yleensä tunnustettu parsimisen ja
paikkaamisen opetus. Näitä molempia ei
näyttänyt mikään maalaiskoulu, h u u t a m i l l a
oli toinen, moniailla ei kumpaakaan.
Toivottavasti asianomaiset opettajattaret
ottavat huomioonsa palkintolautakunnan toivomuksen tästä seikasta ja suurempaa harrastusta lapsissa herättääkseen teettävät näitä
työlajeja kuluneille
vaatteille.
Töiden puhtaana säilyttämistä tehdessä
olisi myös enemmän yritettävä, jotta työt
voitaisiin pesemättöminä esille asettaa.
Viipurin ja Tampereen työt puhuivat tarkasti harkitusta, lapsen kehitykselle sopivasta
järjestelmästä. Kumpaisenkin kokoelmat olivat pesemättömiä. Tampereen koulun työt
ovat päässeet siisteyden huipulle. Että käsityönopetus, jossa puhtaudelle on pantu niin
suuri paino, on todellakin kasvattavaa, sen
myöntänee jokainen. Kun kaikki kodit eivät
kykene puhtauden rakkautta ulkonaisestakaan
lapseen luomaan, niin epäiltävää on pystyykö
se puhdasta sisäisyyttäkään kehittämään. Näin
ollen tekee käsityönopetus siunattua työtä,
vaatiessaan tehtäville vaatekappaleille alkuperäisen värinsä säilyttämistä.
Etevimmille maalaikouluillc on meillä,
annettu rahapalkinnolta. Saattaahan tuntua
mukavallekin viedä koulullensa tuliaisiksi
kaksi, kolme, jopa ncljäkinkymmentä markkaa. Mutta eiköhän pysyväisempäa muisttoa
saavutetusta voitosta jäisi diplomiin, joka
kiinnitettynä koulun seinälle kehoittaisi oppilaita yhä uusiin ponnistuksiin „esi-isien" viitoittamalla tiellä?
Näyttelyyn oli myöskin opettajatar A.
Lindfelt järjestänyt Tampereella työskentelevän kasvatusopillisen käsityökoulunsa mallisarjan. Lainaan tähän U. S:ssa olleen, mielestäni erittäin sattuvan selonteon mainitun
koulun näytteistä:
„Koulu valmistaa ei ainoastaan kansakouluihin, vaan myös aikuisten käsityökoulu ihin opettajattaria. Siksipä työohjelmana
onkin, paitsi kansakoulun mallisarjaa, joka
sai yleistä
tunnustusta, suuren
joukon
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kauneuden aistia kehittäviä töitä. Niistä
mainittakoon esim. puku-silkki- ja hardangeriompelut, sekä maalaus. Jo ensi silmäyksellä
viehätti katsojaa työn tarkkuus, puhtaus ja
pienimmässäkin esiintyvä aisti. Ihmettelyä
herättävä suuri työennätys 2 '/g kk. oppiajalla
on nähtävästi selvän ja järkiperäisen opetustavan seurauksia.
Mallisarjaa varten laaditut kaavapiirustukset herättävät helppoudellaan huomiota.
Säännöt ovat yksinkertaisia, lapsen tajuttavia.
Kunkin kaavakappaleen suuruuden m ä ä r ä ä
vartalosta otettu mitta ilman monimutkaisia
laskutemppuja. Tämä kaavojen piirtämistapa
näyttää senlaiselta, että oppilas kerran opittuaan helposti muistaa tekemisohjeet möyhemminkin kuin koulutunnilla. Opetettaessa
jää tarpeeksi aikaa muotoaistin kehittämiselle.
Tätä piirustustapaa on kuulemma jo useana
vuonna käytetty Tampereen kansakouluissa
hyvällä menestyksellä, samoin myös kurssin
käyneiden.
Puolestani yhdyn monen lausumaan toivomukseen, että nämä piirustukset, sekä esineiden yksityiskohtien opettamista selittävät
ohjeet julkaistaisiin painosta. Silloin olisi
niistä hyötyä, ei vain neiti Lindfeltin koulun
oppilaille, mutta kaikille niille opettajattarille,
jotka harrastavat käsityönopetuksen parantamista. Toivottavaa on, että tämä yksityisen
harrastus yhteisen hyvän palveluksessa saisi
ylihallituksen suosiollisimman huomion puoleensa, sillä sen se ansaitsee!
Käsityön ystävä.

VEISTONOPETTAJA T. JÄRVELÄISEN
naoDOSTAAA aasi HÖYLÄPENKKI
KRNSRKOaLajA VARTEN.
Kun järjestettyä käsityönopetusta ei voida
saada toimeen ilman riittävää m ä ä r ä ä höyläpenkkiä, niin on välttämätöntä, että on myöskin saatavissa halpoja, m u t t a samalla tarkoitustaan vastaavia penkkiä, sillä muutoin ei
niitä tule kunnat entistä enemmän kouluihin
hankkimaan. Nykyään jonkun verran käytäntöön tulleet kaksipuoleiset höyläpenkit,
joissa kaksi oppilasta voi yht'aikaa työskennellä, tulevat kyllä oppilasta kohden kaikista
halvimmiksi, mutta niillä on kumminkin se
paha vika, että työskennellessä on toinen toisensa tiellä, jonkatähden ei niitä voida ainakaan yksinomaan käyttää. TarkoituksenmuKOT1TA1DE (B) IV.

Katsoen niihin etuihin, mitä näillä penkeillä on tavallisiin Mikkelsenin sarjahöyläpenkkeihin verraten, voimme näitä täydellä
syyllä suositella kansakouluissa käytettäviksi.

kaisimpina höyläpenkkeinä kansakouluja varten, erittäinkin missä on vakituinen työhuone,
pidämme jo meilläkin käytäntöön tulleet n. s.
Mikkelsenin sarjahöyläpenkit. Tällä järjestelmällä on se etu, että vähään tilaan saadaan mahtumaan useita penkkejä ja että kullakin oppilaalla on oma penkkinsä. Sitä paitse
on tuollainen ryhmä, jossa samaan pöytään
on kiinnitetty useampia penkkejä, varsin tukeva.
Mitä taas hintaan tulee, niin ovat ne verrattain halvat siihen nähden, että kukin oppilas saa oman erityisen penkkinsä.
Nyt on opettaja Järveläinen, jonka toimesta mainittuja sarjahöyläpenkkejäkin on
saatavana, parannellut ja muodostellut nämä
penkit myöskin sellaiseksi, että niitä voidaan
helposti ottaa keskuspöydästä irti ja panna
kokoon, ja siten käyttää sellaisissakin työhuoneissa, jota käytetään muuhunkin tarkoitukseen.
Kuten kuvasta näkee, on näihin penkkeihin lisätty sivuruuvi, mislä on erittäin suuri
etu ja jota ei entisissä sarjahöyläpenkeissä
ole ollut. Samoin on näissä penkin alapuolelle
laitettu liikkuva kannatin, mikä vastaa irtonaista pukkia, mitä käytetään esim. saumatessa kannattamaan laudan toista päätä, toisen
pään ollessa kiinnitettynä sivuruuvilla penkkiin. Kun taas penkki tahdotaan panna kokoon, niin käännetään saranoilla penkkiin
kiinnitetty jalka pitkin penkin alasivua
jonne on asetettu erityinen joustava hakanen, mikä pitää jalan penkin sivussa kiinni.
Näin kokoonpantuina ottavat penkit varsin
vähän tilaa. Muutoin ovat penkit lujarakenteisia ja tukevia, eivätkä työskennellessä lainkaan heilu. Tilatessa näitä penkkiä taaskin
ei tarvita muuta kuin itse penkki, keskuspöydän eli penkin, johon ne toisesta päästä kiinnitetään, voidaan tehdä kotona tarpeen mukaan.
KOTITAIDE (H) IV.

NELJÄNNEN NUMERON
SISÄLLYS:
KIRJOITUKSET:
EERO MÄKINEN, kirj. Y r j ö B l o m s t e d t .
K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A A VALMISTUS, kirj. T . J ä r veläinen.
SANANEN T Y T T Ö J E N KÄSITYÖNOPETUKSEN KEH I T T Ä M I S E S T Ä , kirj. A. L.
TYTTÖJEN
KÄSITYÖNÄYTTELYSTÄ
O P E T T A J A K O K O U K S E S S A , kirj.
ystävä.

KUOPION
Käsityön

V E I S T O N O P E T T A J A T . JÄRVELÄISEN MUODOSTAMA UUSI HÖYLÄPENKKI KANSAKOULUJA
VARTEN.
AMERIKKALAINEN PUUNKIILLOITUS, kirj. W . S a l m i .
UUTISIA y. m.

KUVAT:
LEHTORI EERO MÄKISEN muotokuva.
V E I S T O N O P E T T A J A T . JÄRVELÄISEN muodostama
uusi höyläpenkki kansakouluja varten (tekstikuva).
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Osakeyhtiö

OUTISIA.

Ruoholahden
Jfaakeli tehdas

Amerikkalainen puunkiilloitus.
Kirjoitti AV. Salmi.

fpesingissä.

Amerikkalainen kiilloitus cli lakeeraus
on käytännössä, varsinkin mitä tulee
Valmistaa ja myy kaakeliuunia kyökki, ruokahuoneen ja sänkykamarin
mitä moninaisinta lajia. o^> kalustoihin, jotka ovat enemmän vaarassa turmeltua alinomaisen veden käytJoukko uusia mallia, joita ovat tämisen tähden, erittäin sopiva. Meillä
piirtäneet useammat
on se vielä hyvin vähän tunnettu ja käysuomalaiset arkkitehdit. o&> tetty. Tosin on täällä tuon tuostakin
käynyt joitakuita ,,norjalaisia ja ruotsakuvallisia hintaluetteloja pyydetläissä. laisia" kauppaamassa tuota taitoa cli ammattisalaisuutta, mutta heidän ,.reseptinsä"
konttori: Ruoholahdenk. 26 CÄC^Ö eli neuvojensa mukaan koettaneiden en
ole kuullut kenenkään onnistuneeksi.
Puhelin 162.
Tässä kumminkin vielä yksi neuvo, joka
tehdas ja Varasto:
käytännössä on antanut hyviä tuluksia.
Ruoholahdenkatu 21. c*a Kun puun pinta on silitetty ja värjätty
eli petsattu halutulla välillä, niin ensin
- - (Omistaja - täytetään puun huokoset n. s. puuntäytJACOB RE1NCKE).
tcellä (träfylleri; jonka tulee olla, saman
väristä
kuin värjätty puukin on. Tämä
City, A l e k s a n t e r i n k . 5 4 o H E L l S I j V K I
° Telefooni 4 0 0 2 .
= =
täyte, semmoisenaan kuin se on astioissa,
on liian sakeaa, jonka tähden se ohenVarasto: Koti- ja ulkomaisia sikareja, paperosseja y. m. netaan panemalla sekaan pentsiiniä ja
tärpättiä, viimeksi mainittua kumminkin vä&3f* €rikoisuus: K o t i t e k o i s i a p a p e r o s s e j a . "5£2J
hän enemmin, että se tulee niin ohueksi
saadaan nyt suoraan Pianotehtaasta „Hellas". Koot- kuin ohut kirnumaito. Tätä sivellään
takaa ja verratkaa. Taataan parhaiden ulkomaalaisten
sitte siveltimellä (pensselillä) puun päälle.
vertaiseksi. Käytettyjä soittokoneita korjataan.
Noin 4:jän tai 5:den minuutin kuluttua
Kunnioituksella:
pyyhitään liika täyte pois puun pinnalla
HELLAS OSAKEYHTIÖ.
Antinkatu 43. — Telef. 3774.
jollakin vaate lapulla. Sitten annetaan

tiavanna-Sikari-Tuonti-Liike

SÖOttEN HALVIN
SOITINKAUPPA on
r.nisi is-7.

BASK,N PIANOLIIKE

- HELSINKI Aleksanterink. 17.
Edustaa kestavimpiä ja Uijimpia pianiinoja, parhaimmanPunat. ISTT.
afinisiä, etevien tehtaitten valmistamia. 6—10 vuoden takein.

Korinuspnju Viimoja. Vrkuja, Viuluja
y, m. varten. Kili/otuksia suorite*
taan ulkomaisen menetelmiin mukaan.
— Teloi*. - 17 09. —

Käytettyjä soittimia vastaanotetaan vaihtokaupassa ja lasketaan niistä korkeimmat hinnat.

Pianojen y. m. virityksiä suorittaa huolellisesti
J. A. B A S K .

ly^itehtuuri- - *

*

*

- - - ja käytännöllinen - * *

Rakennustoimisto

Usko Nyström
Petrelius - - Penttilä - - Helsingissä
L». Rantakatu 12

polttakaa ainoastaan alkuperäistä

„3sänmaa"
paperrossia, jotka valmistetaan hienosta Curkin tupakasta, lointa ainoastann 25 p. laatikko.

tupakkatehdas »Jenniä"
— Helsingissä. —
telef. 26 64.

Tel. 20 II.

*Es* karttakaa Viipurilaista jäljennöstä.
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puun kuivua vähintäin yhden vuorokauden, jonka jälkeen uudistetaan siveltäminen samalla tavalla ja samoin annetaan
kuivaakin. Kun näin on saatu puun
huokoset täytetyksi, sivellään puu sitävarten tehdyllä siveltimellä n. s. polischinglakalla eli fernissalla.
Jos tämä lakka
on liian sakeaa, voidaan sitäkin ohentaa
pentsiinillä ja tärpätillä. Tässä käytetään
tärpättiä vähän enemmin. Tämä sivellys
annetaan kuivaa vähintäin 3:me vuorokautta, jonka jälkeen siveltäminen uudistetaan samalla tavalla. Sitte annetaan
taaskin kuivaa vähintäin 5 vuorokautta,
sitä parempi jos kauvemminkin. Jos tarvis vaatii, uudistetaan siveltäminen vieläkin kerran ja annetaan kuivaa, kuten jo
mainittiin.
Huomattava on, että tämä
lakeeraus on toimitettava erityisessä tomusta vapaana olevassa ja 20 tai 25 asteen lämpöisessä huoneessa. Ei myöskään saa äsken sivellettyä esineen pintaa
asettaa pystyyn, vaan vaakasuoraan asentoon, sillä pystyyn asetettuna voisi notkea
lakka valua epätasaiseksi, kasapäihin, eikä
niin muodoin lakeeraus tulisi kelvollista.
Kun lakeeraus on täysin kuivanut, ruvetaan sitä hiomaan (sliippaamaan) hienolla
hohkakivijauholla ja vedellä. Tätä hiomista
toimitetaan sitävarten tehdyllä puupalaseen
kiinnitetyllä huovalla (filtillä) ja niin kauvan, että laakecrattu pinta on aivan sileä,
kumminkin varoen, ettei lakeeraus kulu
puhki. Kun näin on hiottu tarpeeksi, pyyhitään hiottu osa puhtaaksi märällä pesusie-

Häkli, Lallukka ja Kumpp,
=

Tukkukauppa Wiipurissa

=

suosittu muitten tavarainsaohella

todellisesti hyvää

Ceetä,
jota on saatavana kaikissa hyvin varustetuissa

kauppapuodeissa.

Jokainen käärye on varustettu vieressä olevalla leimalla
Ja tavaramerkillä, sekä sisältää tutklmustodlstuksen.

^
\
•7

S. Svens^iq Räätäliliik^
,

Yrjönkatu 16. # puhelin 22 97. — —
Kalien n us takuita,
Kuivia ja öljyllä hierottuja
fyiortekaUitaheita,
Värejä,
Cyökonetta,
Cahkavenrissoja y. m.
Ojyjä ja
balvimpun hintoihin
3. nYflÖHHUla.

T. JÄRVELÄISEN
pyytäkää aina hinta- laatimia uusia mallikokoelmia, mallipiirustuksia, työluettetoita!
kalustoja, sorvikoneita ja höyläpenkkiä käsityönopeK.alustot y.jn. vai- lusla Ya rten saadaan tilata joko kokoelmain laatiJ2J SLmfc. jalta itseltään tai akateemisen kirjakaupan sekä
karitehdas.

l^ansanopettajain osakeyhtiön Valistuksen kautta.

n

Rl

—v^

'l

T A M P E R E E L L A , *~~w

Suositta hyviksi tunnctuita teoksian, p a p e r o s s e j a : »Union»-, »1900»-,
»Virginia»-, »Pynnikki»-ja »Vicl' uusi päivä" kaikki muuttaa voi» sekä P i p p u
t u p a k k a »Tampereen vaakuna Prima» ja »Propecrari».— H u u l i n u u s k a a .
Valmisteet ovat hienointa turkkilaista tupakkaa.
Kaikki paperossit imukkeilla varustetut. »Tampereen vaakuna Prima'»»
polttajat saavat piipun joka ' / i j a V2 kartuusille ilmaiseksi.
UUTTA! „ l d e a l " »Monopol".

Kuvallisia hintaluetteloja pyynnöstä.
KOTITAIDE (B) IV.
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^
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jVläl<iserj Tehdasliil<Q
* Sortavalassa *
Yalmislaalunnetluja

7Z.

Coisena erikoisalana jo on 20 Y.
aikana ollut kaikkien

Urku
harmoonejaan

käsityon-ope-

nykyajan taidesuuntaa Yastaayassa ulko-asussa

tusvälineitten

neliä ja sittc kuivataan puhtaalla ja pehmeällä säämyskä-lapulla. Näin annetaan
taas kuivaa noin yhden vuorokauden, jonka
jälkeen ruvetaan uudestaan hiomaan hicnompi-pintaisella huovalla, tällä kertaa
„rottenstoone" jauholla ja vedellä, sekä
pyyhitään puhtaaksi ja kuivaksi. Tämän
jälkeen toimitetaan loppukiilloitus, joka
saadaan siten, että sormen päätä kastetaan vähän lamppu-öljyssä ja sivellään
lakccrauksen päälle.
Sittc tartutetaan
sormen päihin vähän „\Vienin kalkkia"
ja ruvetaan hyppysillä sivelemään äsken
lamppu-öljyllä sivellettyä pintaa niin kauvan, että öljy on kuivanut pinnalta ja
pinta saatu kirkkaaksi.

valmistus kansakouluille

*

*

*

kuvallisia

hintaluettelolta
maksutta

Jilituisei
varastot

ftlermtthen -(* -(•

Caajermettavia
Kirjakaappeja.
6i koskaan liian isot,
ci koskaan liian pienet
aina tarpeeksi tilavat.
*$*• Rämät amerikalaiset Jbanne-Kirjahaapit ovat kokoonpannut yksinäistä, jotka sovitetaan toistensa yläpuolelle, ja
sivuille. « Siten kasvaa kirjakaappi sitä mukan kuin kirjavarasto. « Jlmativiit lasiovet suojaavat kirjoja. « Ylösnostettuina, liikkuvat ovet automaattisesti, «i» JTQainioimpia
kirjakaappeja koteihin, kirjastoihin ja konttoreihin. -#» 6 r i
suuruuksia, tammesta ja mahongista aina varastossa. .-$*

C, (DannerbeimHn Konton, QtisinsUsä.
hintaluetteloja ja prospekteja maksutta pyynnöstä.

SUOMEN YLEISEN KÄSITEOLLISUUS YHDISTYKSEN
PUUTEOLLISUUS-AMMATTIKOULU HELSINGISSÄ
alkoi seitsemännen oppivuotensa t. k. 15
päivänä. Koulussa on ollut varsinainen
kaksivuotinen ammattiosasto ja yksivuotinen valmistava osasto. Sitä paitsi on
kouluun nyt perustettu tästä syksystä aikain puusepän alalla enemmin kehittyneitä varten yksivuotinen ammattiosasto.
Uusia oppilaita on nyt alkaneelle työvuodelle hyväksytty kaikkiaan 15, nimittäin yksivuotiselle ammattiosastollcy////e Nissinen
Viitasaarelta ja Antti Räsänm Viipurista;
kaksivuotiselle ammattiosastolle:
Vihtori
Viljanen Helsingistä, Otto Järveläinen
Tampereelta, Herman Keränen Kuhmo-

R. E. Westerlund
Pianomakasiini
Helsinki, P. Esplanadinkatu 7.
Puhel. 681.

Suurin Erikoisliike maassamme

Käsityön-opettajia ja
Puusepän-ammattilaisia
jotka ovat saaneet tunnollisen
*
e mr-i •
opin-perustan €. jnakisen am-

matti-koulussa

Sortavalassa,

Yoidaan saada erilaisiin toimiin

" —

allekirjoittaneen, koulun johtajan välityksellä — £auri JViäkinen, Sortavalassa.

Maailman etevimpien tehtaitten
jälleenmyyjä, joista mainittakoon

Steinivay

& Sohii,
Schiedmayei,
Rud. Ibach S oh n

y. m. y. m.
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niemeltä, Oskari Krupula Vampulasta,
Akseli Majanen Jyväskylästä, Villehard
Vassherg Nakkilasta, Hugo Reiman Jyväskylästä, Aapeli Airaksinen Kuopiosta,
Jaakko Hahlo Jurvasta, Oskari Mäkelä
Lammilta, Jaakko Välkkilä Ilmajoella ja
Emil Viinikainen, Viitasaarelta sekä valmistavalle osastolle: Oskari
Lehtinen
Petäjävedeltä.
E. MÄKISEN' AMMATTIKOULUUN
SORTAVALASSA on 72 hakijasta oppilaiksi kutsuttu pttuseppäosastolle:
Hj.
Vilen Pirkkalasta, J. Ahokas Virolahdelta,
E. Hytönen Karttulasta, O. Marttila Kälviällä, H . Huotilainen Parikkalasta, T .
Kärkkäinen Pielisjärveltä, M. Rinne Isostakyröstä, M. Pirinen Kiihtelysvaarasta,
A. Kinnunen Liperistä, L. Rirne Mäntsäläslä, J. Sorjonen Pälkjärveltä, M. Valtonen Uukunicmcltä ja J. Hahto Jurvasta;
rautaseppäosaslolle: J. V. Happonen Kiteeltä, V. Malin Iitistä, J. Kontio ja G.
Aalto Juvlta, Hämäläinen Mikkelistä, J.
Frans Kontiolahdelta, A. Aaltonen Pöytyältä ja Sulo Niklander Mäntsälästä.
Täydellisen ylemmän osaston kurssin
suorittaneina saivat saman koulun rautaseppä-osastolta elokuun 1 p:nä päästötodistukset K. Berg Artjärveltä, H. Lampinen Porvoosta, M. Mäkelä Sippolasta ja
M. Saarinen Impilahdella sekä samoin
R.
Toivonen Tyrväältä puuseppä-osastolta.

J. E. HEDENIN

Urkuharmonitehdas * SS3
Varastossa URKUHARMONIA
koteja ja kouluja varten.
11 I 1 O \ \ f
*»*• •

, l l J U

Teokset palkittiin Pariisin Maailmannäyttelyssä vuonna 1900.

HENRIK EKBOM
Fabianink.

28.

P u h e l i n 10 9 9 .

c,

H I I O Vi f
IIUUIT1..

Jso varasfo valmista
iyötä.
tilaukset suoritetaan
hyvin ja pian.

Verhoilija ja Koristelija
Huokeat
Höyryhuonekalutehdas I !
hinnat!

Juho VVirtasen,
k, Jalkineliikkessä A
r"

3 I. Heikinkatu

3

^

suuri varasto hyviä
jalkineita. Tilaukset
suoritetaan nopeaan
ja huolellisesti.

HELSINGISSÄ,
J. SIMELIUKSEN 1'EKII.USTENKIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ,

1 9 0 2.

JB Hirvelän
Urkuharmoonitehdas
Tampereella
sulkee täten soitantoa rakastavan
yleisön y n n ä k a n s a k o u l u j e n j o h t o k u n t i e n suosioon h y v ä n m a i n e e n saan e i t a j a useissa n ä y t t e l y i s s ä p a l k i t u l t a teoksiansa.
l i u o i n . ! Tukholman Taide- j a Teollisnnsnäyttelyssä v. 1897 palkitta kunniapalkinnolla. — Hintaluetteloja l ä hetetään pyydettäessä.

Osoite: Vellamonkatu 4, Tampere.

Julius Tallberg
Suuri varasto
pUUSCpälltVÖka=r=^= = =
luja ja tarpeita

n h

- - Fjövliä — kaikkealajia. €asotus-, silitys-, uurros-, koru-,
lista- ja reunushöyläntmä. *
* Purastimia, Koururautoja,
Sorvirautoja, Sahoja — amerikalaisia, englantilaisia ja ruotsalaisia. * Kirveitä, Vasaroita,
Pihtiä, PuunUikkaustyökaluja.
* Hmerikalaisia käsityökaluja
— kaikkea laatua, Ruuvipuristimia, Ciimapibtiä, Kulmioita,
(Dittapuita, y. tn., y. m., y. m.

Telef- 7 25.
'KOTITAIDE (B) IV.
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HELSINKI.
Suurin varasto Jonas & Colwers'in teräkaluja
niinkllill:

(Lasisi.ma-merkki)

Höylänteriä, Talttoja, Koumrautoja, Puuveistoteriä, Viiloja, Raspia y. m, y. m.

Myöskin Amerikalaisia työ- ja teräkaluja tukuttain ja vähittäin

K. H. Renlundia
Nikolaink.
- - 15

SUOMENVÄRlJA
VERNI88ATEHTAAN
OSAKEYHTIÖ
HELSINKI & # # *
VIIPURI K B "
TURKU ISStflP

Helsingissä.

JOHN ERICSSON'.?

p
2t';:

Huonekaluliike, Puuseppä- &. Verhoiiijatehdas

lv3!l^Mra

Valmistaa huonekaluja ja huonesisustuksia.
Korjaa: vanhoja sekä anttiikkisia hounekaluja.
Valmistaa matrasseja ja päällystää huonekaluja.

fc

KAIKKIA LAJIA

I
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Varasto alkuperäisiä huonekaluja. "£% Laatii piirustuksia ammattialaansa kuuluville töille.

fJoma^JCuonekalumakastini
===== jidikonkalu 4 (Passasi) Helsingissä
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myy suuresta ja hyvinvarustetusla Yaraslosla: kaikenlaatuisia huonekaluja ja yerhostimia — kaikkien tyylien mukaisia

JCuonekalupäällysvaatctta
Jftionekalunahkaa
pegamoidia
Jalusiinia
Kicrrcverhoja
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€nglanlilaisia raulasänkyjä ynnä
matrasseja, tyynyjä ja fillleja.
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€hdotetmia ;a kuslannusarvioita — kaikkien tyylien mukaisesti — annelan pyynnöstä.
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Konttori ja jNäyltelyhuoneusto

f innakatu 47.
66

KOTITAIDE (B) IV.

