
X. Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian 
turvakodin Johtokunta. 

Johtokunnan Kaupunginvaltuustolle antama kertomus vuodelta 1905 
on näinkuuluva: 

»Koulujen työ alkoi 16 päivänä tammikuuta, päättyi kesäksi 9 päi-
vänä kesäkuuta, alkoi taas 1 päivänä syyskuuta ja päättyi 17—19 päi-
vänä joulukuuta. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulu, 
( v a n h e m p i k o u l u ) 

oli kevätlukukaudella vanhassa paikassaan talossa N:o 24 Mariankadun 
varrella, mutta muutettiin syyslukukaudeksi uuteen huoneistoonsa N:o 
7 Oikokadun varrelle. Kaksiluokkaisessa koulussa, jossa oli ylempi ja 
alempi luokka, oli kevätlukukaudella 60 lasta, joista toinen puoli, 16 tyt-
töä ja 14 poikaa oli korkeammalla, toinen puoli, 17 tyttöä ja 13 poikaa 
alemmalla luokalla. Alemman luokan oppilaiden ikä oli 4—6 vuotta ja 
ylemmän 6—7 vuotta. Koulusta poissaoloja oli kevätlukukaudella noin 
9 % opetusajasta, sangen korkea luku, joka aiheutui tuhkarokosta ja 
hinkuyskästä, jotka vaivasivat suurta osaa lapsista. Kevätlukukauden 
lopussa päästettiin koulusta 37 oppilasta, 20 poikaa ja 17 tyttöä, joista 
yksi poika ja yksi tyttö menivät yksityisiin, valtionkouluihin valmista-
viin kouluihin ja muut 35 alempiin kansakouluihin. Koulumaksun, 
markan kuukaudelta, oli suorittanut 21 oppilasta, 11 tyttöä ja 10 poikaa; 
muut 39 olivat vapaaoppilaita. Syyslukukauden alussa otti koulu vastaan 
uudessa paikassaan, Oikokadun N:ossa7, 37 uutta oppilasta, 20 poikaa ja 
17 tyttöä ja nousi oppilasluku taas 60, eli 30 kummallakin luokalla. Kor-
keamman luokan oppilaista oli nyt 18 tyttöä ja 12 poikaa; alemmalla 
luokalla oli poikien ja tyttöjen luku yhtä suuri, 15. Koulumaksun mak-
soi nyt 12 poikaa ja 10 tyttöä; vapaaoppilaita oli siis 38. Koulusta 
poissaoloja oli nyt 5 % opetusajasta. Syyskuun 4 päivänä oli koulussa 
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järjestetty pieni juhlatilaisuus sen johdosta että 50. vuotta oli kulunut 
koulun perustajan, nimineuvos Frans« Fredrik Sedmigradskyn kuole-
masta. Lokakuun 15 päivänä vihittiin koulun uusi talo Oikokadun var-
rella, johon koulu oli muuttanut syyslukukauden alkaessa, pienellä juhla-
tilaisuudella jossa oli läsnä Kaupunginvaltuuston ja .muiden kaupungin 
viranomaisten edustajia sekä koulun johtokunnan entisiä ja nykyisiä 
jäseniä. Samassa tilaisuudessa lahjotti maalari neiti Sigrid Ruin kou-
lulle oivallisen jäljennöksen Albert Edelfeltin maalaamasta, koulun johto-
kunnan entisen puheenjohtajan valtioneuvos C. G. Estlanderin muotoku-
vasta. Koulun johtajattarena oli kevätlukukaudella pastorinrouva Anni 
Hofström ja syyslukukaudella neiti Elin Skogman. Apulaisopettajatta-
rina olivat laitoksessa: kevätlukukaudella neiti Elin Skogman ja syys-
lukukaudella neiti Blonny Hannen. Opettajattarien avustajina toimivat 
neidit Gerda Holmström ja Alma Schultz. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulun haaraosastossa 

Kallion etukaupungissa oli kevätlukukaudella 36 oppilasta, 19 poikaa 
ja 17 tyttöä, joita kaikkia opetettiin samalla luokalla, ja syyslukukaudella 
samoin 36 oppilasta, 21 tyttöä ja 15 poikaa. Koulumaksun — täälläkin 
kuten muissa kouluissa markka kuukaudelta — suorittivat kevätluku-
kaudella 30 ja syyslukukaudella 27 oppilasta. Poissaolot tekivät sekä 
kevät- että syyslukukaudella noin 5 % opetusajasta. Kevätlukukauden 
lopussa erosi 26 oppilasta päästäkseen alempiin kansakouluihin. Johta-
jattarena ja opettajattarena oli vuoden aikana neiti Nanny Lagerblad. 

Marian turvakodissa: 

talossa N:o 5 Annankadun varrella, oli kevätlukukaudella 70 oppilasta, 
35 tyttöä ja 35 poikaa, sekä syyslukukaudella 60 oppilasta, 33 tyttöä ja 
27 poikaa. Johtokunta oli apuopettaj attaren erottua myöntänyt että 
kouluun saisi ottaa syyslukukauden alkaessa ainoastaan 60 oppilasta. 
Kevätlukukauden lopussa erosi 47 lasta, 24 poikaa ja 23 tyttöä, jotka 
vuoden varrella olivat täyttäneet 7 vuotta ja voivat siten päästä alem-
paan kansakouluun. Koulusta poissaoloja oli Marian turvakodissa kevät-
lukukaudella 10,5 % ja syyslukukaudella 7,7 % opetusajasta. Syynä 
lukuisiin poissaolohin oli täälläkin lasten sairaaloisuus. Kevätlukukau-
della hoiti koulua sen monivuotinen johtajatar neiti Maria Hertz apu-
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opettajatar neiti Hilja L,agermanin kanssa, joka myöskin oli palvellut 
sangen pitkän ajan koulussa. Kumpikin erosi toimestaan koulusta i päi-
vänä syyskuuta, neiti Hertz saaden eläkkeen ja neiti Lagerman lahja-
palkkion. Koulu jätettiin sen jälkeen sen nykyisen johtajattaren pas-
torinlesken Anni Hofströmin hoitoon, joka on kahden nuoremman n. k. 
monitöörin Elsa Henrikssonin ja Irene Grenin kanssa hoitanut koulua 
syyslukukauden ajan. 

Opetus on kaikissa kolmessa koulussa ollut järjestetty Fröberin 
lastentarhajärjestelmän mukaan ja on siihen kuulunut: opettajattarien 
kertomuksia uskonnollisten ja moralisten tunteiden herättämiseksi lap-
sissa, keskustelua lasten kanssa heidän ymmärryksensä kehittämiseksi, 
sopivien pikku runo- ja suorasanaisten kappaleiden ulkolukua sekä lasku-, 
piirustus-, kirjoitus, käsityö-, laulu-, voimisteluharjoituksia ja liikeleik-
kejä. 25:lle köyhimmälle lapselle joka koulussa annettiin opetusajan lo-
pussa joka lukupäivänä ateria lämmintä ruokaa ja lusiajuhlassa syys-
lukukauden lopussa jaettiin varattomimmille oppilaille muutamia kym-
meniä pareja jalkineita. Johtajattaret, opettajattaret ja apulaiset ovat 
kaikissa kouluissa, kuten aina ennenkin, hoitaneet suurimmalla huolelli-
suudella ja parhaimman kykynsä mukaan tehtävänsä lasten kehitykseksi 
ja vanhempain tyydytykseksi.» 


