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X. Sedmigradskyn pientenlastenkoulun j a Marian 
turvakodin Johtokunta. 

Johtokunnan Kaupunginvaltuustolle antama kertomus vuodesta 1902 
on suomennettuna näinkuuluva: 

„Sedmigradshjn pientenlastenkoulussa, 

N:ssa 24 Maariankadun varrella, oli kevätlukukaudella 96 oppilasta, 43 
poikaa ja 47 tyttöä, jaettuina kolmelle osastolle. Ylimmällä osastolla, joka 
vastaa alempaa kansakoulua, oli 36 oppilasta, 19 poikaa ja 17 tyttöä, 
keskimäisellä osastolla eli lastentarhan ylemmällä luokalla kävi 30 lasta, 
15 poikaa ja 15 tyttöä, joista kuitenkin yksi poika kuoli maaliskuussa, ja 
alemmalla osastolla oli myöskin 30 oppilasta, 15 poikaa ja 15 tyttöä. 
Ijältään olivat lapset kansakouluosastolla 8—9 vuotta, ylemmällä lasten-
tarhan osastolla 7—8 vuotta ja alemmalla 6 — 7 vuotta. Ylemmällä osas-
tolla opetettiin 26 tuntia ja kummallakin alemmalla osastolla 18 tun-
tia viikossa. Opetus kouluosastolla käsitti uskontoa, sisälukua, kirjoitusta, 
laskentoa, oikeinkirjoitusta, yksinkertaisia luonnonhistoriallisia kertomuksia, 
piirustusta, laulua, voimistelua ja käsitöitä. Lastentarhan molemmilla osas-
toilla kuului opetukseen kertomuksia lasten, uskonnollisten ja siveellisten 
tunteiden herättämiseksi, keskusteluja opettajattaren kanssa heidän ymmär-
ryksensä kehittämiseksi, sekä kirjoitusta, lukemista, piirustusta, laulua ja 
käsitöitä, Fröbelin järjestelmän mukaan, ynnä voimistelua ja liikuntoleik-
kejä. — Koulumaksua, markan kuukaudessa, suoritti 20 poikaa ja 20 tyt-
töä. — Koulun laiminlyöntejä oli kevätlukukaudella kouluosastolla 5,35 °/o 
sekä lastentarhan ylemmällä osastolla 5,96 °/0 ja sen alemmalla osastolla 
6,79 °/o lukuajasta. 

Kevätlukukauden lopussa erosivat kaikki oppilaat kouluosastolta, 
koska tämä osasto johtokunnan päätöksen mukaan silloin lakkautettiin. 
Sen oppilaista siirtyi ylempään kansakouluun 14 poikaa ja 9 tyttöä, nais-
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kouluun 5 tyttöä, reaalilyseoon 1 poika ja yksityisiin kouluihin 4 tyttöä 
ja 2 poikaa. 

Syyslukukaudella kävi Sedmigradskyn pientenlastenkoulussa 66 oppi-
lasta, eli 36 tyttöä ja 30 poikaa, joista 20 poikaa ja 16 tyttöä, 5—7 
vuoden ikäisiä, kuului lastentarhan ylempään sekä 20 tyttöä ja 10 poikaa, 
4—6 vuoden ikäisiä, alempaan osastoon. — Opetus- ja lukuaika oli sama 
kuin vastaavilla osastoilla kevätlukukaudella. — Laiminlyöntejä oli 12,33 °/o 
ylemmällä ja 14,09 °/o alemmalla osastolla. Suurempi prosenttimäärä lai-
minlyöntejä johtui lukuisammista taudintapauksista (vesirokosta ja tuli-
rokosta) oppilasten kesken. — Koulumaksua suoritti 19 poikaa ja 13 tyttöä. 

Koulu suljettiin 18 p:nä joulukuuta sittenkuin oli vietetty lopettajais-
juhla, jossa kauppaneuvoksenrouva A. S in eb ry eli o ff, aina hyväntahtoi-
sesti muistaen oppilaitosta, antoi jakaa kullekin köyhälle oppilaalle puvun 
ja muille kirjan kullekin. — Sedmigradskyn pientenlastenkoulua johti 
kevätlukukaudella sen monivuotinen ensimmäinen opettajatar pastorin-
rouva Emray Skogman, joka on laitoksessa palvellut yli kolmekymmentä 
vuotta ja nyt lukukauden lopussa erosi, saaden elinkautisen eläkkeen. 
Apulaisopettajattaria koulussa oli pastorin rouva Anna Hofström ja neiti 
Elin Skogman, joilla kuitenkin molemmilla kevätlukukaudella oli kivu-
loisuuden tähden virkavapautta, minkä tähden heidän toimiaan hoitivat 
sijaiset, neidit I. Holmström ja A. Nordman. — Syyslukukauden alussa 
ryhtyi pastorin rouva Anna Hofström johtajattaren toimeen. Apulaisopet-
tajattarena pysyi edelleenkin neiti Elin Skogman. Aliopettajattarena toimi 
koko kouluvuoden neiti Edit Sandström. 

Seclmiyraäslcyn pierderdaste/nlcoiäitn haaraosastossa, 

lastentarhassa Kallion etukaupungissa, oli kevätlukukaudella 40 oppilasta, 
22 tyttöä ja 18 poikaa, ja syyslukukaudella 36 oppilasta, 20 tyttöä ja 
16 poikaa. Opetus ja opetusaika oli täällä sama kuin Sedmigradskyn 
pientenlastenkoulun lastentarliaosastoilla. Koulumaksua suoritti kevätluku-
kaudella 33 oppilasta ja syyslukukaudella 28. Lasten ikä 5—7 vuotta. 
Laiminlyöntejä keväällä noin 6 % j a syyslukukaudella 4 °/0 lukuajasta. 
— Koulun lopettajaisjuhla pidettiin 19 p:nä joulukuuta, — Kevätlukukau-
den lopussa koulusta lähtevät oppilaat, 24 luvultaan, menivät kaupungin 
alempiin kansakouluihin. — Lastentarhan johtajattarena ja opettajatta-
rena oli neiti Nanny Lagerblad. 
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Marian turvakodissa, 

lastentarhassa N:o 5 Annankadun varrella, kävi kevätlukukaudella 75 
oppilasta, 43 tyttöä ja 32 poikaa, sekä syyslukukaudella 76 oppilasta, 
44 tyttöä ja 32 poikaa. Lasten ikä oli 4—7 vuotta. Opetus ja opetus-
aika samat kuin toisissakin lastentarhoissa. Koulumaksua, täälläkin markka 
kuukaudessa, suoritti keväällä 37 lasta ja syksyllä 34 lasta. — Laimin-
lyöntejä oli keväällä 5,12 % 3a syksyllä 6,59 % hakuajasta. — Vuoden 
työ päätettiin lopettajaisjuhlalla 20 p:nä joulukuuta. — Laitoksen johta-
jattarena oli neiti Maria Hertz, apulaisopettajattarena neiti Hilja Lagerman. 

Samaten kuin ennenkin saivat kaikissa kolmessa laitoksessa joka 
lukupäivä köyhimmät lapset ruoka-aterian. Niin ruokittiin kevätluku-
kaudella: Sedmigradskyn pientenlastenkoulussa 54, Marian turvakodissa 
30 ja Kallion haaraosastossa 25 lasta. Syyslukukaudella sai 25 oppilasta 
kussakin laitoksessa sellaista ravintoa." 
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