-9-

Koulutolmenjohtaj

a

Alpo Relnivaara

ja

Klertokoulu

Kansanopetuksen

koululaitoksen

kehitys

Tampereella

alku

Ruotsi-Suomen valtakunnassa

jiirjestelmlilllnen

aloitettiin

kansan-

opetus 1600-luvulla
kirkon toimesta. Lukkarin tuli
opettaa lapsille aaplnen ja kateklsmus" Opetuksen tavoite
oll ennen muuta hengelli-nen. Kristinopin
perusteet ollvat
oleelll-sin
kanosa ylelstH
salaistletoa

nlihin

aikoihin.

alussa ainoa opilllslln
Pietari

Brahe oIi

tautul

mydnteisesti

tehtasl

itse

slihen

kiertiiviii
tarien
oIlut
jalta

eli

Myiis ajalle
Jotta

ominainen hy6dyn tavoltja maatalouden

teollisuuden

yleisen kansanopetuksen parantua.
tuli
jonka
p55t6s,
mukaan vanherunat velvoitettiin
lastensa

heidSn oli

luo oppla

kovin

vakuuttunut

opetuksesta.

liihetettSvS

saamaan. Pltlijiin

Osa nl-lstii

kiertokouluja.

taso oIi

oli

kirjava,

kouluja

klinteitii,

Alhaisen

Mikeli

lapset

tai

perustaa

alettiin

osa paikasta

palkkauksen

Varsinainen

he eiviit

lukkarin

toiseen

takia

koulumesjuurikaan
m
y
6
s
kansa ei

pohtarpeellisuudesta.
Klertokoulujen
jSrjest5kansanopetuksen s?ilinn6llisestii
mutta ehdotus el johtanut tuloksiln.
Se oli kultenkin

tehtilnkln

mlseste,

erityisili
k6yhiiln kouluja.
j
o
n
k
a
herAtyslitkettii,
ohjelmaan kuului

huolehtinaan

puolllle.

maan eri

ja yllSpltiimlseen.

kohottaa,

kyenneet,

koulumestarln

1600-luvun

maass;unme.
ja suhkouluasioissa

Ruotsissa

parantaminen.

Vuonna 1723 annettiln
sakon uhalla

oli

oppllaltos

kantaa

perustamlseen

samaan suuntaan.

asemaa voitaisiin

valmistava

ottamaan

koulujen

osa pietististii

kansanopetuksen
telu

aktilvinen

perustettiin

I7OO-Iuvulla
Se oli

Turun katedraalikoulu

vlrkoihln

koulujen

esitys

merkkinH kansanopetuksen tehostamLsen tarpeesta.
Sanottlln,
ette
johtul pohjlmmiltaan
yhtelskunnallinen
kurjuus ja alamittaLsuus
yhtelskuntaelaimlin

ihmisten
desta,

ja

sen takia

tietiimiittdmyytte

oli

muuttumattomlen

vlilttiimlittjnt5

vastaan .

ryhtyii

lakien

tuntemattomuu-

taisteluun

yleistli

- 101649 annettiin

valtakunnassa

saatu erityisestjComeniukselta.
kioita.

Pedagogioissa

kaan liihetteneet
opettamista

lapsiaan

varten

oli

Johan Anos
ja

triviaalikouluja

Iu-

perusopetusta llihinnii kristlnannettiin
ja Iaskennossa. Ylemmiit siiiidyt eivat uselnnaihin

kouluihin,

vaan ottivat

mieluummin kotiopettajan,

pdaipaino vanhoilla

oli

kasvatusoppineelta
pedagogiolta,

Perustettiin

opi-ssa, kirjoituksessa

johon vaikuttelta

koulujlirjestys,

kuuluisalta

kielllla,

alkeiden

Triviaalikoulussa
ja kreikalla

latinalla

taas

sekli teo-

Iogisella

oppiaineksella.
Vahan tunteja oli varattu myds laululle
ja r'raantiedolle. Turkuun oIi v. 1630 perustettu
hi.storiall-e
luklo,
j o k a m y 6 h e m m i nm u u t t i P o r v o o s e e n . L u k i o s s a o l i t e o l o g l a n ,
kreikan,
matematiikan, kaunopuheisuuden ja historian
lehtoraatit.
Oppilaat
jakaantuivat

alempaan ja ylempiiiin piiriin
eli kahteen osastoon.
ja pitiijiinkoulujen
jo varhain o1i peruslisdksi
j
a
yksityisia
kouluja,
kuten ruukinkartanonkouluja
maaseuja mamsellinkouluja
kaupunkeihin.

Lukkarinkoulujen
tettu
dulle

ja hyddyn aikakauden

Valistuksen

paSn kartanon
kehruukoulu

omistajan

perustettu

hengessii maahammeoli

ja kehruukouluja.

pellavanviljely-

Nlistii

H.H.Boijen

merkittlivin

oli

Hatan-

vuonna 1?52 perustama Otavalan

Messukyllissa.

Muutaman vuoden kuluttua
se muutettiin
j
o
s
s
a
valtion kehruukouluksl-,
pellavan vtljelya,
opetettlin
kasittelyA ja kehruuta, sorvaanrista ja kankaan kudontaa, Oppilaiden
puutteen

vuoksi

Iastenkoti.
la

Koulun tarkastajat

8-vuotias,

sen hienoa
nut,

2 vuotta

lankaa.

laskentoa,

aineksen
oli

kartanon

Porth6nin

kanssa

erinomai-

kuitenkaan

onnistu-

lakkautettava.

omistaja

opettaa

Gabriel

pitiijiin

lukemisen

naanvil

jelystli.

ja

j ien

opetta

opettaa

varsinkin
oli

Lukutaidon

isdnmaan
vuonna

lahjoittaa

lisdksl

historlaa.

1798

suurimman

palkkaamiseen

Pirkkalassa

kan-

klrjoitusta,

N:ij.n muodostuvissa

kristtnopin
Toimlnta

tlihdensi

merkitysta.

Ahlman

piilittlinyt

ympiiristopitiijissii.

PorthSn

syytli
ja

sekA yleistii

neuvoteltuaan

omaisuudestaan

ja

lapsille

maantietoa

Tampereen

mukaisesti

lisiiksl

Hatanpaan

tietoa

ei

pl-

taitavuutta,
kehrlisi

kehruukoulu

yleishybdyllisen

kristinopin

tuli

site

tyttd

elvyttliminen

Otavalan

kasvatussuuntausten

sanopetuksessa

ja

Toiminnan

ollut

ja

kehruukoulu

koulut

Valistusajan

osan

yhdistetty

thmetteliv:it

laitoksessa

vaan vuonna 1771 oli

Ahlmanin

ia

muodostettiin

koulusta

Messukyliissii
koul,uissa

historiaa,
ja

maan-

l"lessukyllissli

-rlpeasi alkamaan vasta kevdiillii 1812. Maatalousopetuksesta oli luojoten kouluista
joiden taso
vuttu,
muodostui puht.aita lukukouluja,
jlii kauas alkuperdisesta
tavoitteesta.
Opetus rajoittul
p5iiaslassa
ja ulkoluvun

sisiivuotta

alkeisiln"

Pirkkalassa

ja MessukyllissAkin

toimimasta

oli

koulu

lakkasi

viih5nlaisesti

vlillllii

oppilaita.

Viisi

mydhemmin Ahlmanin koulu saatiin
my6s Kangasalle,
LempASja PiiIkAneelIe. Osa kouluista
Vesilahdelle
oli kiinteitii

liilin,
ja osa paikasta

toiseen

klertiivlA

eli- ki"ertokouluja.
Opetus ehdoj
i
i
r
j
e
s
t
e
l
m
l
i
n
joka
Bell-Lancastermukaisesti,

teti in uudistettavaksi
perustul

vanhempl-en oppilaiden

Niiin olisi

ollut

joukkojen
tajien

pystyv5n

opetusviiline

oli

pedagogisi"sta

hiekkapulpetti

"Oma etusorml
ja yksinkertaisempi
vAllne
on lapselle

mieluista

Vuonna lB55 toimitetussa
taso yleisesti
kouluista

el

opetuksessa.

kui-n liltu

tyiiJ_iiis-

arveltiin

apuopet-

oppilasta.
takia

T5rkeln
myds

ette

paljon

on lapselle

tai

helppokiiytkynli, ja hiek-

tol-mintaa."

Ahlmanln koulujen

ottaen

lisSSrniiitn ja

pyrtttlin
Ahlmanln

nuorimplen

kysymys suurten

sek5 halpuutensa

syistli.

kaan piirtely

niiden

kiiytt5miseen
ratkalsta

koska yhden opettajan
opettamaan jopa tuhatta

sivlstiinisestii,

avulla

t6isempi

rnahdollisuus

heikokst"

apuopettajien

tarkastuksessa

Niinpii

opettajan

todettiin
vaikutusta

kdytttSli rajoittamaan.

muodostunutkaan

mal-likouluja,

o1i

Vaikka
nliden

val--

kutus

suuntaa antava varslnkin
Tampereen seudulla
tulevaa kansanjlirjestettliessii.
Nliden ansiosta pA5si noin 7500 Tampereen
yrrtpliristdn lasta vuosina 1BI1-I886 osalliseksi
ilmalsesta
kouluopeopetusta

tuksesta.
Tehtaan kouluja

ja

sunnuntaikouluja

Tampereen jul-istaminen
tallle
koi

raaka-aineiden

kehittyii

puoliviilissii
Finlaysonin
aikoihin
das ja
pereella

sisiimaan suurin

teollisuuspaikkakunta,

kaupungissa oll

kaksi

puuvillatehdas

perustettiin

kuulunut

tehdastydssii

ja paperltehdas

Mytis kaupungin

vuonna 1840 oli

asukkaita

mydhemrrrin llihes

kaupunkiin
yleisesti.

oIi

(FrenckelI)

viiklluku

vajaa

verkatehKun Tam-

kasvoi.

2000, oli

2500 asukasta.

Vuonna 1870 oli

. Nliihin

konepajoineen,

7000, minkH llsliksi

noin

Vuoslsadan

huomattavaa teolllsuuslaitosta

myds pellavatehdas

tulitikkutehdas.

vuoslkyrunentd
ei

!r'uonna 182I rnerkitsi
vapaakaupungiksi
tehja koneiden tulllvapautta.
Kaupungi-sta al-

niitli

Lapsia

1000 alle

kolme
joka

Kyttdllissd,

kliytettlin

l5-vuotlasta

-L2Iasta

tehtaissa

siltii

vaadittiin

tee vain
vuotta

ja

vuodessa,

Tehtaasta

aikomuksesta

koulua ei

yritykslstd

useista

vaan opintielle

saatu,

Porin

haluavien

llnnan

tal

vlljaa

vuodessa koulunopettajan

kiin.

alussa

tull-

l2

ollut

13-15 tunniksl.

ja alistumista.

ahkeruutta

kerran

vuosisadan

se pidennettiin

Ty6liiilah-

saattoi
puoli

llmol-ttaa

aikaisenmin.

Vakinaista
ollut

Tydaika oIi

t6issii.

mutta puoliviilissii

tuntia,

koululssa.

Kelsari

mat olivat
mestarlna
kouluun

varakkaista
toiminut

kettiiin

kodeista.

malsterl

Hlimeen-

Tampereen kaupun-

Porvarlt

Opetuskielekoska useLm-

lukukausimaksu,
valittivat,

Tuomas Kriander

koulu-

ettei

suostunut

ottamaan

lukutaidotonta.

Vuonna lB39 perustettiin
jonka

mamsellinkoulu,

Finlaysonin

oli

pikkulasten

opettajana

kertomataulu

mutta muutoin etusijalla
varattu

tehtaan

pitkiiaikaisena

Hyd6n. Tiissii koulussa
meinen tunti

kiiydii Turun,

pedagogio toimintansa.

perittl-in

Oppilailta

pitl

Tampereelle

mydnsi vuonna 1812 15 tynnyrla

palkkaamiseksi

Samana vuonna aloittikin

nii o11 ruotsl.

huolimatta

oli

toimi

kaikkien

uskonnon opetus.

koulu,

Charlotta

opeteltava

ulkoa,

Joka piitvti o1i

vii-

kertomuksille.

Sllloin
mamselli Hyd6n selitti,
j
a
miten hyvien lasten on kiiyttiiydytt5vii
Ilsliksl
hiin kertoi
satuja.
jdi erttyisesti
jaettiin
Keskiviikko
lasten mieleen, sillli
silloin
vehniisrlnkiltit.
Joulujuhlissa
tehtaan patruuna ja patj
a
k
o
i
v
a
t
j
o
u
l
u
l
a
h
j
a
p
a
ketteja,
jolssa oli naruunan rouva
lapsille
musia ja leikklkaluja.
Lapset rakastivat
mamsellla. Jos jokl o11
oppllaille

kayttaytynyt
manselli

sopinattomastl,

aamutervehdyksen

Pellavatehtaan

koulu,

sal

alkana

hiin rangalstuksen
ojentanutkaan

masuunin koulu

aloltti

slten,

h5nelle

ettel

kiittiiSn.

toimintansa

vuonna

1860. Opettajaksi
valittiin
Jyviiskyliin semlnaarln kiiynyt Antti
j
a
Tervo. fyttiije
poikia opetettiin
aluksl yhdessS, mutta nydhemmin heitii

alettiin

opettaa

Kauppaneuvos Frenckell
hopeamarkkaa pienten
alkoikin

erikseen.

lahjoitti
lasten

vuonna lB55 kaupungille

koulun

samana vuonna sen jiilkeen,

perustamiseksi.
kun koululle

10.000

Koulun
oli

toiminta

valmlstunut

ohjesiilintd,
Sen mukaan koulua oli' pidetttivti
tarkoitusperiiniiiin
sIsliluku- ja ktrjoitustaito,
rninkii lisHksi
siellii
oIi harjoitettava
myds ykslnkertaisten

laskutapojen

perusteita,

mik5li

se oli

mah-

-r3dollista"

Piiiistdtodistuksen

osasivat

ja

Edellii

lukea

nainittujen

koulujen

yksitylsten

na useita
la ei

slstiltd

kuitenkaan

o1lut

sellalset.

lis5ksi

tariksi

llsiiksi
ja
sekS kirjoitus-

tuntemuksesta

jo

pll5semlsen ehtona ollkin

teen perustettua

aloittl

kolmen tunnin

tavuuluokkaa

Iukkaita

edes kouluun

noin

hyvin

200 oppilasta.

suosikymnenen

tull

suoslttu

todistus

laskutaldosta.

Mes-

pilrustustalto.

Tampe-

vuonna 1842. Koulua kdyajan ja koulun yhteykaksi

tuntia.

et.t5 aina

niln,

ottaa.

oppipojan

esitt55

sunnuntaiaamuisin

tuli

voitu

sitten

tolmlntansa

Sunnuntaikoulusta
ei

Ne erosivat

sunnuntaikouluista,

edellytysten

sunnuntai-iltapiiivisin

sa oli

kasitydlliisille

Turkuun ja Helslnkiin.
klrkollislsta

myiis sun-

ja ensimmliiset

Pli5st5kseen k1sH,llikst

ammatillisten

reen sunnuntaikoulu
tiln

noina aikoljoil-

Klisityiiliiisten
sunnuntaluskonnon, Iaskennon ja kirjoituksen
lisSksi

opetettlin

kristinopin

syntyi

lastenkouluja,

pyhiikouluja"

mybs anmattiplirustusta.
ninitt5ln

kaupunkiln

kaupungeissa perustaa

tarkoitettu

perustettiin

myilhemmin kehittyt

kouluissa

kirjoittaa.

yIlSpitZimili

alettlin

samaan aikaan perustetuista
joista

puhtaasti

laajernpaa merkitystii.

Ne oll

koulut

jotka

ne oppilaat,
hyvin

henkildiden

Vuosisadan puolivtilissii
nuntaikouluja.

salsivat
jotenkin

kaikkia

ha-

Vuonna 1866 sunnuntaikoulus-

Koulun toimlnta

p55ttyi

saman

kuitenkin

lopulla.

Uusl koulujiirjestys
Tampereella ala-alkeLskoulu
kevStlukukauden
opetuskielenli.
torl

ei

kasvattaa
pllasta,
teri

Yliialkelskoulu

avattiln

volnut

tunnettiin
opettaa

opettamatta.
ihmiseen.

F.E.Jernberg

mannes kiisity6l5lsten,
lapsia,

toimintansa
ruotsi

1860. Koulun reh-

opettajana.

Hiinen ml-e-

kasvattamatta,
mutta ei my6sklilin
ei saanut joka hetki vartl-olda op-

valkuttl

turmelevastl,

talon

koulun

oli

mais-

kaupungin sivistys-

polkaoppllaista

omistajlen

luotettava
opettaja

latlnan

monin tavoin

YlSalkeiskoulun

kun ala-alkeiskoulussa

Ylempien vlrkamlesten
ja ala-alkelskoulussa

syksyll5

erinomaisena

HHn samoin kuin

osallistuivat

ja kunnalllsel5rnliiin.

kouluna

kaksiluokkalnen,

samalla

Opettaja

koska sellainen

jokaiseen

valtion

Koulu oli

A.F.Rosendahl

Iestiiiin

aloltti

1842 alussa.

oll

noin kolja alempien virkamiesten

heidlin osuutensa oli

Iapsia

ylsalkeiskoulussa

vajaat

10 t,

oIi

Tybmiesten ja

noin puolet.
noin neljSnnes

renkien

lasten

-14osuus

ala-alkeiskoulussa

lussa

oli

vain

Vuonna 1856 annetulla
kaksi

erityyppistii

tovirkaniesten
pikoulu

uudella

koulutusta

aloitti

murtua.

tuli
oli

oppilas

tuneet
t5.

oli

laiminly6misen
kulttuurille.

kansanopetuk-

Snellman

niiki

va-

Opetuksen tuli

jlir jestiimiseksi.

Kansanopetuksesta kilnnosuudelleen jiirjestelyls-

lausua kiisityksensli

annettlin
laatla
Uno Cyqnaeukselle tehtiiviiksi
jiirjestiimisestii.
koulusHiinen mielestliiin
joka
tuli
muuttua eliivdksl
vakaumukseksi,
jalostuksen
ja parannuksen. Kouluslveellisen
ja kasvatuksen menestymisen pdiiehtona on kas-

tiedon

slsiiisen

tydn onnistumisen
vattajan

korosti

kansakoulun

sa annettavan
aiheuttaa

pyslihty-

ennen muuta J.V.

omin neuvoin.
hankkinraan tietoja
j
u
l
i
s
t
u
k
s
e
n,
jonka muI
I
a
n
t
o
i
Aleksanteri
ja maaryhdytthvd klireislin
toimiin
alkeis-

saivat

Sen pohjalta

suunnitelma

koko kansan

Vuosisatainen
o1i

esil-

1842. Talou-

kykeneviiksl

uudelleen

henkil6t

eritylsesti

perustettu

edellytyksl6

Keskeinen herattdj:i

Nliiden kysymysten

Vuonna 1856 keisari
laiskoulujen

valmistus

1864 Helslngissii.

valtakunnassa
sellainen

kavana vaarana koko eurooppalaiselle

kaan senaatin

op-

annetaan

SnelIman. Saima-lehdessii h5n useaan otteeseen

kasvattaa

hallin-

Opettajan

toimintansa

kasvu loi osaltaan uudenlalsia
ja koulutuksen kehittymiselle.
kulttuurin

sen merkitystii.

perustettiin

Ensimmiilnen suomenkielinen

dellinen

alkoi

se ylSalkeiskou-

sek5 siviililuklo

vuonna 1658 Jyvriskyltilin.

Kansanopetuksen jdrjestiiminen
le sen jiilkeen, kun Ruotsissa

neisyys

kun

koulujiirjestyksellii

varten.

kun normaalikoulu

Kansakouluasetus

neljiinnes,

yleislukio

lukiota,

perustettiin

uudj-stui,

noin

oli

t.

I0

persoonallisuus.

jonka rnukaan
Toukokuussa 1866 annettlin
sitten
kansakouluasetus,
jokaisen kaupunkiseurakunnan
tSytyy pitliS semmoista huolta kansakouluopetuksesta ja niin monta ja Iaveita kansakouluja asettaa
ja yllepit;ili,

ettii

muissa koululssa
levat

kaikki

saa samanvertaista

kahdeksannesta

teensa asti

sillS

ne lapset,

l-kiivuodesta

puolivSlissii

20, mutta

tal

alkaen

muotoa opetetuiksi

min slilidetAan. Maaseudulla oli

jotka

kotonansa tai

laveampaa opetusta,
aina

kuin

tolmivia

elviit

neljiientoista

tuvuo-

tHssii alempana llkem-

kansakouluja

1860-luvun
jo 108.

seuraavan vuosikymmenen alkaessa

-r5Kansakoulun

perustaminen

Kansakouluasetus
geissa

tuonut

P5invastoin

ei Tampereella

eslin

paroilla

viilltdntii

henklset

sunnuntal-koulussa
o11 etenkin

Tampereelle

harrastukset

vilme

yleinen

el, ol1ut

enempdli kuln
taantuivat.

vuosina

salraus,

oIi

mutta
jollla

vaattelta,

muissakaan

perustamlsen

koulujen

Syyne siihen,

tavallista
suuri

ett5

vlihemmAn oppllaita

k6yhyyskin,

olisivat

kaupun-

tarvetta.

poika-

sillii

kouluun kehdanneet

tu1 la .
Vuosikymmenen puoliviillss5
rastusten

tukemiseksi.

tyiivtiest6n
tehtaltten
dollisuutta.
voikaan

tehtlln

aloitteita

sivlstyshar-

Tanrpereen Sanomlssa huomautettiin,

sivistysharrastukset
nlukat ja kuihtuneet

vaikeutuvat,
ty6palkat

NSin niiiintyneen5 ei

teytteA

useita

sen vaatimuksla.

ettli

koska takSliiisten

elviit anna slihen mahjoka on hengen palvelija,

ruumis,

Sarnassa lehdessli keskusteltiin

my6s kansakoulun

perustamlsesta.
Tehtaan ty6mies Ananias Lindroos
ja olutkauppojen sikysyi, elkii kaupunkiin sopisl monien vlinajaan asettaa muutamla lasten kouluja"
HAn arvell
kaupungissa olevan
400-500 jokapiii-vliistii
koulunk5yntiii
tarvltsevaa
lasta.
Vuoden IB69
lopulla pidettiln
arpajaiset
kansakoulun hyv5ksi, ja rahaa kertyi
yli

600 markkaa.

Huhtikuussa
kouksessa.
TSrkeH asia
kunta

1890 kansakoulun perustamlnen
Tampereen Sanomat kirjoltti
on kansakoulun

saa opettajan

esille

ennen kokousta

asettaminen

palkkaamisen

tull

seu.rakuntaan.

avuksl

valtion

400 markkaa naisopettajan

siiykseksi,

ennen valn

taa

kunhan kunta

sltS

hankkinut

huonelta opettajia
toimikunnan ja antoi sllle

varten.

lapsiparvJ-

vAnsa saavat vlettee

rur:

1000
palkan

koulun

Ii-

toimeen

kokous piiiitti

aset-

kolmen kuukauden mSSriiajan.

Nimimerkki "Lasten ja koulun.yst5v5"
joit.ti
lehdessii mm.: odotan ilotsllla
Tampereen suuri

on pannut
Kirkon

asiasta

ko-

Jokainen

varoista

markkaa, 600 markkaa mies ja
ja

kirkon

saapi

(opettaja

Anttl Tervo) kirt.unteilla
aikaa, jolloln
jolssa joutilaat
kouluja.
plii-

hy6dyttliv:iss5

ja

tolmellisessa
tydssa. Nyt
ruvetaan Suomenkin kansalaiselta
vaatlmaan korkeampaa sivistysta
ja valistusta,
ja kun nykylset koulut tuskln pystyvat sitii anta-

maan, ne eiviit

en5li vastaa

tarkol_tustaan.
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lapsille.

ikliisille

Sen sijaan piiiitettiin
suostua pienten
j
a
ty6toimittamiseen,
koulun opettajaksl
valittiln

tiiviissS kirkon
lasten

7-10 vuoden
"vdhemmlin kansakoulun" perustamista
hyliittiin
mydhemmln pidetEhdotus kuitenkin

esitti

Toimikunta

kokouksessa.

koulun

mies Ananias Lindroos.
omistaja

kehittyneempien

Kaijakkam5elle
talonOpetuksessa kAytettiin
vanhempien ja
apua nuorempien ja hitaammin edlstyvien

Koulu sijoltettiin
taloon.

Lindstrdrnin

oppilalden

muistivat

tun-

kultenkaan

rat-

opettamiseen. Opettaja Lindroosia entiset
oppilaat
ja tydhdnsd lnnostuneena opettajana.
nollisena
Kansakoulukysymystii
kaissut.
etta

ei

perustaminen

koulun

"Kaupungin veikko"

Nimimerkki

klrkonkokous

lasten

pel5stynyt

oli

totesi

koulun

aikomukset alemnraksl kouluksi.

Hen vertasi

naan. Sielle

puolet

oli

v e h e m m l i nk u i n

Tampereen Sanomissa,
ja supistanut

kustannuksia

olosuhteita

HemeenllnTampereen asukasluvusta ja

kuitenkin sinne oli perustettu
kaksi tiiyilellistii
kansakoulua. "Typera ja itsepiiinen se kunta, olkoon vaikka Tampere, joka tapausten
viittauksista
vaaria ei ota ja perusta kelvollista
kansakoulua."
Senaatti

antoi

punkeja

huhtikuussa

perustamaan

1872 kuvernddrille

kansakouluasetuksen

kliskyn kehottaa

mukaisia

kouluja.

kau-

Saman

vuoden toukokuussa Hiimeen ltiiinin kuverntidri
llihettl
kirjelmSn,
jossa vaati Tampereen seurakuntaa pitdrniiiin klrkon kokouksen, jossa
ptiiitettliisiln
dettiinkin
poikia
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kansakoulujen
ja yksimielisestl
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varten

osoittaa,

r.riten suuret

valmistui

lokakuussa

1872. Kirkon
ja koulun

perustamisesta
pdiitetttln

alkuun
tilat

vaatii.

ja kouluylihallitus
johtokunnan
kokous valitsi

tolminta

alkoi

koulun opettajaksl

ylenpi

vuokrahuoneistossa,

koulu

Kokous pi-

kaupunkiln.

perustaa

kansakoulu

kunnes kokemus

Ehdotus ohjesli5nniiksi
vahvisti

sen helmlkuussa

maaliskuussa

samana vuonna

syyskuutta.
Alenr.lan kansaAnanlas Lindroos ja ylerun5n kansakou-
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valittiin

Iun opettajaksi
Jyviiskyltin
j
a
son
J.A.Pelkonen.

seminaarista
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Opetus aloitetaan
Koulu jen toiminnan
ja oppilaita

rionia vaikeuksia
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sen takia,

Lokakuussa pliiitettiin

pale maapallon karttaa,
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Tampereen Sanomissa
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kirjolttautui
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ostaa

Euroopan kartta,
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koululle
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ylemmiissli kansakoulussa oIl jaettu kahteen jaksoon,
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noin 40 t klisityiiliiisten
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l0

niin,
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ohjelman"

tarkan

Opettaja Pelkonen valjokaista
tuntia
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Larsson puolestaan

Opettaja
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Kevetiltoja

vie-

tettlln

usein HatanpiiSn rantamilla,
missli keltettiin
rantakivill2i
ja Ieiktttlln.
kahviao laulettii.n
Talvlsl-n taas tehtiln
Iuistinretkla
taja

Iidesjiirvelle

tai

oltl1n

Pelkosen kasvattajan

PyynikillS

luonnetta

m5keil laskemassa. Opet-

kuvaavat

vielA

koulun

lopet-

tajaispuheessa
lausumansa sanat: "Minli antalsin
sydlirnen rlnnastani,
jos sillli
voisin torjua kaikki vaarat heidiin tieltlilin,"
Opettajat
teklvat

pitk55

KoulutaIo

ty6pdiv55.

kohosi

kansakoululle

hankklnaan

ryhdyttiin

l-ukuvuoden kuluessa.
Ia olevien

Johtokunta

vapaiden
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entisiin
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valaistiin

hankintahuutokaupassa
tyydyttlivii

Rakennusmenot piilitet-

syksyksl 1875.
kaksl utrkohuonerakennusta ja kaivo.
ja kaksi huonetta kiisittavii
asuinleivintuvan

Plme5n alkana aluetta
puuseppien oli

varrel-

Noln 60 000 markkaa maksa-

valmistui
j o k a m y d h e n r m i ns i i r r e t t i i n
kuusi

ensimnriiisen

Esplanadin

Hiimeenpuiston varrelle

rakennettiin

tllattu

jo

RakennustoimJ-kunnan pu-

kauppias

Koulun pihamaalle
rakennusl

ehdottaa

varaamlsta.

valmlstul

Vartljalle

p5iitti

tonttien

nut koulurakennus
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36-41.

rakennetaan

Omaa koulutaloa

tiin

vllkkotuntintilirli

uusia"

vehlten

pitkiin,
oleviin

Pulpettien

vaativalle.
Iaatikolla

penkkeihin,

Koulurakennuksen vlhkialsista

valmlstus
Aluksl

varustettuihin
jotka
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muodostui

annet-

kuitenkin
piiy-
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k
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kestiivii
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kaunistus
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Koulutilan
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i
i
l
k
een, kun Kytttilli oll liitetsen

nopeasti

ajankohtaiseksl

taminen tuli
ty kaupunkiin
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1.7.I877.

Uutta

Kaupungin asukasluku

koulurakennusta

el

kasvoL t5ll6in

kuitenkaan

hetl

noin

saatu,

valkka

uusi koulu alolttlkin

tolmlntansa.
Opetus aloltettiin
nlmittliln
j
a
Ojakadun
Rongankadun kulmassa sijainneessa
vuokrahuoneistossa.
Oppilasmiiiirli

oli

kaupungl-n kansakouluissa

noussut liihes 500:een. Kultenkaan
kia

uusia

koulutiloja,

vaan todettiln,

taa luokkahuoneita

ja

Kesiivirkistystoirrrlnta
Koulutoimi

kehittyi

oppilaat

ettii

kaupunglssa

aloittamaan

my6s kesdvirkistystoiminta.

vakaasti,

vaikka

Seuraavan vuosikynmenen alussa

kokouksessa vuonna IB9l

kiiyt-

vuoro-

polstaminen

1880-luvulla

esiintyikin.

hank-

voivat

mik5 merkltsi

lukukauslmaksujen

lapuutteita

mennessii

rnahdollisuuksla

piilviiss5",

"kaksin erin
Tampereella.

Iuvun alkanista

1870 loppuun

ollut

ei

Tanpereen

rouva Olga Idman esitti

ti-

pS5stiln

naisyhdlstyksen

keskusteltavaksi

kysymyksen kestikotien perustamisesta
kansakoululapsla
Yhvarten.
pyysi johtokunnalta
anomukseensa
anniskeluyhtukea
saada

distys
tiijn

voittovaroja

nliiden
ja heikoille

taa kdyhille
kin

kotlen
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kansakoulujen

Tarkoitus
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valvonnan alaij
i
i
r
j
e
s
t
e
t
t
i
i
n
k
i
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j
o
jossa kumlB9I
kaksi siirtolaa,

sj-na. Kesiiksi
massakin oli
toloita
oll

otettu

nivat

12 tyttiiii
kuuden viikon
ajan. Seuraavana kes5nii silrjo nelj5 ja vuonna 1893 kuusi siirtolaa.
My6s poikla

oli

silrtoloihin

silrtoloiden

oppilaiksi.

Kansakoulun opettajattaret

holtajina,

Kansakoulujen

lukukausimaksun

hin aikoihin.
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Lehti

ettii

totesi,

Iaista.

Koulusta

tiirkeiind

polstamlnen

eroavien

syynii tiihiin

mytis esille

asiasta

syksyllii

samol1892.

oli

oppimliliriin suorittl
vain osa opplrniitirii oli jatkuvasti
korkea, ja yhtene

koulumaksu.

la 1893 koulun maksujen lakkaamlsta,
puuttui

tuli

kansakoulun

sunnossaan ehdottaa,
Aanulehti

tol-

ettA

aslaan

koulumaksut
ja kannattl

Tytivlienyhdistys
anoi keviiSlj
o
h
t
o
k
u
n
t
a
ptiiitti
mutta
lauj:itettliisiin

ennalleen.Myiis

maksujen polstamista.

Lehtl

- t9ette maksujen periminen usein aiheuttl- valkeuksia kodin
totesi,
ja koulun veLille.
raskasta ette
"Opettajan toiml on itsestSSnkin
yldskantajan
lisiit5.
tolnta
siihen tarvltsisi
ja opettajan vlilillS
olla
ei nydskSSn pitdlsl
hoitusalnetta
piiSttikin

kuln

ja opettajille

I890-luvulla

nousi

pohjakouluna.

yleisess5

NeljSnnessii

ko kansakoulu

valmLstavat

ovatko

senmukalsempia". My6s Tampereella
Kasvatusoplllisessa

koululain

asiasta

Yhdlstyksessii.

muodostuminen pohjakouluksi

erityises-

Pelkosen mielestii

kansakoulua ylelsenti

sanonta tarkoitti

tarkoituk-

koulut

keskusteltiin

ilohtaja

pohjakouluna.Kan-

koko kansalle

koitulsi

"Vol-

muodostua ly-

oman tarkoitusperlinsli

val

koulun

valtakunnallisessa

keskustel-ukysymys aiheesta

eslIlH

siillyttdmdllii

soitternme pohjakoulukst

oppikoulun

my6s kysymys kansakoulusta

esille

kokouksessa oli

opettajaln

sakoulun

poistetaan

korvaus.

pohjakouluksi

Kansakoulu

ti

pa-

Valtuusto

lukukausimaksut

ettii

ylir,rii5riilnen

suoritetaan

mielen

sellaista

kantaminen on."

lukukausimaksujen

saman vuoden syksyllEi,

Lasten vanhemplen

siu-

vtililnaukseksl . "Se poistaisi
eptiluulon rahvaan ja sliiityliiisten
Ie. ilos sivlstynyt
s5tity panlsi lapsiaan kansakouluun, vaikuttaitavoil-laan."
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j
o
n
k
a
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nettiln
mukaan kansakoulun kaksl alinta
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hyvin

perus-

suomalainen kansakoulu. Koujotka jaett.lin
kahdeksi alemman

perustettu

54 oppilasta,

Kouluun kirjolttautumisen
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kaupungin ruotsinkielisten
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kansakoulu
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aikoina
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