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168 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSENS FÖR
FLICKSKOLAN 1 KUOPIO SAMMANTRADE 2. V 1849
Joensuu LA, Kuopio skolverks arkiv

Protokoli fördt vid Styrelsens för Flickskolan i Kuopio sammanträde
den 2 Maj 1849. Närvarande: Ordförande, Fru Heintzii, samt Leda
möter: Mamsellerna Ehrström, Aspelund, Nordenstreng, Kellgrn,
Ahnger, Schmidt och Viik. Vid Protokollet undertecknad, Skolstyrel
sens skriftförare.
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§ 1.
Anmälte Ordföranden att de af Herr Lengman donerade medel
numera med ränta stigit till 560 Rubel Silfver, att desamma snart skulle
förökas med det för första året till väfnader anslagna kapitalet 100.
Rubel Silfver, samt att Herr Snellman underrättat, det Herr Lngman
äfven anordnat de öfriga för sistnämnda ändamål bestämda medlens
utbetalande till Skolstyrelsen på en gång med 400. Rubel Silfver,
hvarföre en byggnadsfond af 1 060 Rubel Silfver komme att stå till
Skolstyrelsens omedelbara användande.
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§2.
Med anledning afhvad upplyst blifvit om de tillgångar, som förefinnas,
hemställde Ordföranden till Skolstyrelsens öfverläggning, huruvida
icke uppförandet af nödig lokal genast kunde påtänkas, isynnerhet som
dess anskaffande mot hyra hittils varit så mänga vexefall och svårighe
tei underkastadt; och beslöt Skolstyrelsen efter någon öfverläggning,
uppdraga undertecknad, att till nästa sammanträde söka anskaffa
ungefärlig uppgift på kostnaden för en byggnad af det omfång, som nu
bestämdes, nemligen af ett större och ett mindre läsrum, ett större

30 slöjdrum, boningsrum och kök för lärarinna jemte nödig förstuga och
materialrum. Afvenså skulle förfrågan ske för att på billigaste vilkor
erhålla någon till byggnaden lämplig tomt.

§3.
Ordföranden anmälte till intagande i Protokollet den skrifvelse, hvari
genom hans Durchlaucht Generalguvernören underrättat Herr Guver
nören i Länet om Hans Kejserliga Majestäts Nådiga beslut, att årliga
räntan af ett i Läneränteriet insatt, genom sammanskott af Länets
innevånare samladt kapital, numera uppgående till 4 000 Rubel Silfver,

40 skulle till Skolstyrelsen öfverlemnas, att användas till Flickskolans
förmån af hvilken vördade skrifvelse Föreståndarinnan för Skolan
genom Herr Guvernörens i Länet benägna försorg erhållit bestyrkt
afskrift; och var densamma af följande lydelse:

Aj5skrifl
Ifrån General Gouverneuren öfver Finland
S:t. Petersburg den / 26. Mars / 7. April / 1849. N:o 2038.

Till Herr Gouverneuren i Kuopio
50

Sedan hos Hans Majestät anmält blifvit att i Kuopio genom enskilda
bidrag, en kassa i ock för allmänt nyttiga ändamål bildats, hvilken,
stigit till 4 000 Rubel Silfver, har Hans Majestät i Nåder funnit för godt
förordna, att som af nyttiga inrättningar i Finland, den år 1846. af
enskildta stiftarinnor anlagde Flick Skolan i Kuopio är minst betryg
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gad i afseende å sitt bestånd, räntan af sagde medel måtte tilifalla
berörde Skola, att disponeras efter Stiftarinnornas för godt finnande.

Om denna Hans Majestäts Nådiga vilja, som genom Herr Minister
Stats Secreterarens för Stor Furstendömet Finland skrifvelse af den
8/20 Martii N:o 179. blifvit mig meddelad, fårjag äran Eders Exellence
underrätta.

General Adjutant Furst Menschikoff.

Öfversatt af
Peterson 10

Afskriftens riktighet bestyrker
A. E. Stråhlman

Lands-Secreterare.

Efter uppläsandet hvaraf Ordföranden till öfverläggning framställde,
huru Skolstyrelsen rättast blrde använda de af Hans Kejserliga
Majestät Nådigst till dess förfogande ställda medlen, för att pä ett
värdigt sätt uttrycka den djupa, underdåniga tacksamhet af hvilken
hvarje Skolstyrelsens ledamot borde lifvas ej mindre för gafvans gagn
och värde, än för det Nådiga förtroende till Skolstyrelsens goda vilja i 20

dess öfverlemnande uttalar sig. Och ehuruväl någon misströstan om
möjligheten, att allt framgent på sätt som hittils sörja för Skolans
penningebehof yppade sig, beslöt dock Skolstyrelsen att fortfarande
sörja för medel till den del af Skolans utgifter, för hvilkas bestridande
densamma hittils dragit försorg, men att deremot använda Hans
Kejserliga Majestäts Nådiga gåfva till utvidgande af skolans verknings
krets. Dock som för detta ändamål en större lokal blir afnöden, hvarpå
äfven vid det i nästföregående § 3. omnämnda förslag fästats behörigt
afseende, ansåg Skolstyrelsen billigt och behöfligt, att af här ifrågava
rande medel bestrida brandförsäkrings afgifter samt årliga underhålls- 30

kostnaden för den blifvande lokalen, äfvensom för nödig ved, ernedan
de större rummen deraf erfordra en qvantitet, hvars bekostande alltför
mycket skulle medtaga Skolans hittils varande tillgångar. Men i öfrigt
skall den af Hans Kejserliga Majestät Nådigst donerade räntan
användas till inrättandet af en med Flickskolan förenad undervisnings

anstalt i qvinlig handslöjd förnämligast i ati spinna och väfva efter
nyaste metoder och mönster, för hvilket ändarnål Skolhusets upp
förande skall med ökad ifver bedrifvas och för Slöjdskolan nödiga
redskap skola förberedas, för att, så snart lokalen sädant rnedgifver,
ofördröjligen kunna börja med undervisningen i Slöjdskolan. 40

§4.
1 anseende dertili, att Lärarinnan, Mamsell Malmberg, i tre års tid med
ospard möda vinnlagt sig om Skolungdomens handledning, beslöts pä
Ordförandens förslag att vid instundande Examen tilldela Mamsell
Malmberg en förhöjning i lönen af 50 R<ub<el B<arnco Ass<ignater för
nu löpande läse året, samt att låta samma förhöjning ega rum för
hvarje år, Mamsell Malmberg ytterligare vill handhafva Ungdomens
undervisning.
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§ 5.
Nästa sammanträde och detta Protokolls justering bestämdes till den
9:de Maj; hvarefter Skolstyrelsens ledamöter, hvilka för denna gång
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sammanträdt i undertecknads enskiida hemvist, åtskildes. Datum som
ofvan.

Joh. Vilh. Snellman

169 BERÄTTELSE Oli FLICKSKOLANS 1 KUOPIO
INRÄTTANDE
Joensuu LA, Kuopio skoti’erks arkiv

I0

Berättelse om Ftickskolans i Kuopio inrättande och denna Iäroanstalts
fortgång inför Skolstyrelsen uppläst och justerad den 9. Maj 1849.

1 Maj månad 1846 någon dag sammanträdde Fröken Marie Louise
Tavaststjerna, Mamsellerna Emma Ehrström, Chariotte Aspelund,
Elise Aspelund, Emeiie Nordenstreng, Clara Nordenstreng, Julie Nor
denstreng, Josefina Kel1grn, Amanda Tallgrn och Elise Tschernichin,
för att öfverenskomma om rätta användandet afde medel, 177 Rubel
Silfver, hvilka efter väckt förslag af Fröken Tavaststjerna och Mamsell

20 Ehrström blifvit genom bortiottandet af ett större antal af Stadens
yngre fruntimmer, Fruar och fiickor, förfärdigade arbeten samlade, för
att användas till förmån för fattiga samt värnlösa flickebarn af arbets
klassen.

Ehuru afsigten med sagde medeis insamlande ursprungligen varit
den, att använda dem till ett par eller fiera fattiga flickebarns underhåll
och uppfostran, funno sig dock de församiade af det alimänna
deltagande företaget rönt, och den uppmuntran detsamma ätnjutit,
uppmanade att utvidga denna pian och, om rnöjligt, grundlägga en för
framtiden bestäende inrättning till ringa lottade likars gagn. Och vid

30 öfvervägandet, att genom en Skolinrättning för flickebarn ett större
antal kunde ledas icke blott till nödig Iäskunskap1 utan äfven vänjas vid
god sed, arbete och ordning samt uti meddelad håg för upplysande
läsning och vunnen skicklighet i handslöjd erhålla något värn mot
framtidens både frestelser och nöd, stadnade dc församlade i det
enhälliga beslut: att inrätta en flickskola Jär Arbetsklassens barn 1
Kttopio stad.

Till ordförande vid sina ytterligare öfverläggningar och till förestån
darinna för den blifvande Skolan vaide stiftarinnorna derpå Fröken
Tavaststjerna, till förvaltarinna af Kassan Mamsell Ehrström, samt till

40 Ekonom Mamsell Charlotte Aspelund, hvilka äfven villigt ätogo sig
dessa befattningar; äfvensom stiftarinnorna behagade kaila underteck
nad till rådgifvande Skriftförare vid Skolstyrelsens sammanträden.

Vid särskilda sammanträden beslöt numera den af ofvannäninda
Skolans stiftarinnor bestäende Skolstyrelsen och stadgade följande
grunder för Flickskolans inrättning och uppehållande:

§ 1.
En ordinarie Lärarinna skali för Skolan antagas och efter öfverens
kommelse aflönas af förhanden varande medel.
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§ 2.
Stiftarinnorna förbinda sig, att hvar och en i sin tur en vecka i sender
biträda vid undervisningen och föra uppsigt öfver dess oafbrutna
fortgång.


