
X. Sedmigradskyn pikkulastenkoulu ja Marian 
turvakoti. 

Johtokunnan Valtuustolle antama kertomus vuodelta 1906 on seuraavan 
sisältöinen: 

»Koulujen työ alkoi tammikuun 15 päivänä ja päättyi toukokuun 21 
päivänä, eli hiukan aikaisemmin kuin edellisinä vuosina, jolloin lukukauden-
päättäjäiset tavallisesti olivat kesäkuun 9 päivänä. Johtokunta oli näet 
opettajatarkunnan siitä tekemän esityksen johdosta päättänyt, että kevät-
lukukausi olisi päätettävä samaan aikaan kuin muissa maan kouluissa. 

Syksyllä alkoi koulutyö jälleen syyskuun 1 päivänä ja päättyi joulu-
kuun 18—20 päivänä. 

Sedmigradskyn ftikkulastenkoulussa, 

talossa N:o 7 Oikokadun varrella, oli kevätlukukaudella 60 oppilasta, jaet-
tuina kahteen luokkaan. Ensimäisellä luokalla oli 30 lasta, 15 poikaa ja 
15 tyt töä ja toisella luokalla 30 lasta, 12 poikaa ja 18 tyttöä. Oppilasten 
ikä oli ensimäisellä luokalla 4—6 vuotta sekä toisella 6—7. Opetusaikaa 
oli 18 tuntia viikossa eli 3 tuntia päivässä. Koulusta poissaolot keväällä 
olivat noin 8 % lukuajasta. Kevätlukukauden lopussa siirtyi alempaan 
kansakouluun 37 oppilasta ja yksityisiin kouluihin 2. Syyslukukauden 
alussa otettiin kouluun 39 uutta oppilasta, 14 poikaa ja 25 tyttöä, ja oli 
kummallakin luokalla silloin 30 oppilasta, nimittäin ensi luokalla 11 poikaa 
ja 19 tyttöä ja toisella luokalla 13 poikaa ja 17 tyttöä. Koulusta poissaolot 
syyslukukaudella olivat noin 6 % lukuajasta. Opettajattarina tässä kou-
lussa olivat: neiti Elin Skogman johtajattarena, neiti Blonny Hannen apu-
opettajattarena ja neiti Naima Palmroos opettajatarapulaisena. 
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Sedmigradskyn pikkulastenkoulun haaraosastossa, neljännen linjan 
talossa N:o 14 Kallion esikaupungissa, oli kevätlukukaudella 36 oppilasta, 
15 poikaa ja 21 tyttöä, 5—7 vuoden ikäisiä. Opetusaika oli täällä sama 
kuin edellisessä. Poissaolot kevätlukukaudella nousivat noin 6 %. Luku-
kauden lopussa erosi 20 oppilasta siirtyäkseen 7 vuotta täytettyänsä alem-
paan kansakouluun. Syyslukukaudella oli koulussa myös 36 oppilasta, 
17 poikaa ja 19 tyttöä. Poissaolot olivat silloin noin 4 %. Opettajatta-
rena ja samalla johtajattarena oli neiti Nanny Lagerblad. 

Marian turvakodissa, 

talossa N:o 5 Annankadun varrella, oli kevätlukukaudella 60 oppilasta, 27 
poikaa ja 33 tyttöä. Oppilasten ikä oli 5—7 vuotta. Opetusta oli 18 tun-
tia viikossa ja poissaolot olivat 12—13 %. Kevätlukukauden lopussa erosi 
40 lasta, 17 poikaa ja 23 tyttöä. Syyslukukaudella oli oppilasluku myös 
60, 30 poikaa ja 30 tyttöä. Poissaolot olivat syyslukukaudella 7,5 %. 

Koulun opettajattarena ja samalla sen johtajattarena oli rouva Anni 
Hofström, opastajiksi oli otettu Elsa Henriksson ja Irene Gren. 

Opetus kaikissa kolmessa laitoksessa oli järjestetty Fröbelin lasten-
tarhametodin mukaan ja siihen kuului kertomuksia lasten uskonnollisten 
ja siveellisten tunteitten herättämiseksi, keskusteluja heidän ymmärryk-
sensä kehittämiseksi, laskentoa, kirjoitusta, piirustusta, käsitöitä, laulua, 
voimistelua ja liikuntaleikkejä. 

Lapsista, joitten vanhempien katsottiin voivan maksaa, suoritettiin 
koululle 1 mk kuukaudelta. Maksavia oppilaita tänä vuonna oli: Sedmi-
gradskyn pikkulastenkoulussa kevätlukukaudella 22 sekä syksyllä 37, 
Kallion haaraosastossa keväällä 30 ja syksyllä 29, Marian turvakodissa 28 
kummallakin lukukaudella. 

Köyhimmille lapsille kussakin koulussa annettiin joka lukupäivä yksi 
ateria lämmintä ruokaa. Syyslukukausi lopetettiin tavanmukaisilla Lusia-
juhlilla, joissa jaettiin puutteenalaisimmille oppilaille jalkineita ja muille 
pikku lahjoja. 

Vuoden kuluessa ovat kuten ennenkin johtajattaret ja opettajattaret 
erikoisella huolella ja väsymättömällä innolla suorittaneet tehtävänsä las-
ten paraaksi ja vanhempain tyydytykseksi.» 


