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Vuodet 2005 – 2015

Päästyämme nyt toimimaan Kumppanuustalo Hannan puitteissa 

hienossa vanhassa Sedmigradskyn talossa kiinnostuimme talon ja 

alueen historiasta uudella tavalla. Kokoonnuimme ensin pienellä 

ryhmällä ja kuinka ollakaan olemme nyt aloittamassa 

Kumppanuustalo Hannan ja Alppilan historiikin kokoamista. Olemme 

löytäneet mielenkiintoisia kontakteja alueella nyt ja ennen asuneisiin, 

joilla on mielenkiintoisia muistoja kerrottavana.

Kokoonnuimme ensimmäiseen avoimeen muisteluiltaan 

Kumppanuustalo Hannan salissa 24.11.2005. Pauli Hartzell Kirstarin

Jengistä ja Stadin Slangi ry:stä muisteli aluksi lapsuuttaan 

Sedmigradskyn pienten lasten koulussa / leikkikoulussa 1930-

luvulla. Läsnäolijat muistelivat eri vaiheita talosta ja keskustelu oli 

vilkasta. Hilkka Kuusinen Alppila Seurasta oli koonnut näyttelyn 

vanhoista valokuvista. Keskustelimme myös siitä miten jatkossa 

tullaan järjestämään tämä historiikin kerääminen.

Toiseen tilaisuuteen kokoonnuimme syksyllä 3.10.2006 

kuuntelemaan kun Pirjo Timonen-Hakala muisteli aikaa, jolloin hän 

asui talossa 1920-luvun lopulla.

Historiaryhmä kokoontui jälleen 15.5.07 suunnittelemaan historiikin 

tekoa. Pohdimme aiheen rajausta; tehdäkö vain Kumppanuustalo 

Hannan / Sedmigradskyn talon historiikki vai laajempi ottaen mukaan 

ympäristön asioita ja asukkaiden muisteloita. Päätimme, että Mia 

Kunnaskari alkaa selvittää, mitä historiikkeja on jo tehty alueelta ja 

mitä aineistoa meillä jo on ja mitä on saatavilla arkistoista. 

Seuraavaksi kokoonnumme määrittelemään historiikin sisältöä ja 

rajausta. Selvitämme myös mahdolliset artikkelien kirjoittajat. 

Alamme myös selvittää rahoitusmahdollisuuksia aineiston 

toimitustyön tekemiseksi.

Muistatko kun Alppilassa…
Teksti: Hilkka Kuusinen ja Marjatta Vesterinen



Historiaryhmä kokoontui 23.8.2007, kun saimme vieraaksemme 

nykyisin Sveitsissä asuvan Brita Kunzin (os. Nyren). Brita muisteli 

kouluaikojaan sotavuosina 1939-1942 ja esitteli valokuvia, 

askarteluja ja käsitöitä. Kiitos Brita! Lue lisää vierailusta Hannan 

historia-sivulta löytyvästä PDF-liitteestä. Hannassa työskennelleen 

valokuvaaja Vesa Sorjosen valokuvassa vasemmalta Hilkka 

Kuusinen, Mia Kunnaskari, Anneli Honkonen ja Brita Kunz. - Mia 

kertoi historiikin etenemisestä, aineistoa on jo mukavasti kasassa ja 

näille sivuille on piakkoin tulossa tiivistelmiä talon vaiheista. Lisäksi 

Vesa kerää kuvamateriaalia talon historiasta.

Materiaalia on kerätty läpi vuosien ja vuonna 2012 aloimme koota 

kaikkea materiaalia yhteen tulevaa 100-vuotisjuhlavuotta varten. Mia 

Kunnaskarin elävät tekstit ovat olleet luettavissa Alppila sivuilla jo 

usean vuoden ajan ja hyödynsimme niitä lähteineen myös 

rakennuksen 100-vuotisjuhlalehtisen koostamisessa vuodelle 

2013. Juhlistimme vuotta useilla tapahtumilla ja 

päätimme juhlimisen tammikuulle 2014 lasten tapahtumaan (25.1. 

klo 10-14). Tämä siksi että rakennuksen historiaa selvitellessämme 

kävi ilmi, että ensimmäiset lapset tulivat rakennukseen kouluun 

tammikuussa 1914.



Iloista on, että meillä täällä Hannassa on niin taitavaa väkeä että 

saimme toteutettua julkaisun molemmilla kotimaisilla kielillä, 

suomeksi ja ruotsiksi. Materiaalia saimme myös koulun entisiltä 

oppilailta ja heidän kotiarkistonsa sekä Kaupunginmuseon arkistot 

ovat olleet korvaamattomia.

Kiitämme myös Sedmigradsky -Säätiötä yhteistyöstä ja materiaalin 

lainaamisesta juhlavuoden näyttelyihin. Juhlavuoden julkaisu 

Sedmigradskys Småbarnsskola. II. & Kumppanuustalo Hanna (1913-

2013) löytyy nettiversiona alppila.net-sivuston Hannan historia -

sivulta. Kumppanuustalo Hannan toimintaa ylläpitää Helsingin 

kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston Aluetyön yksikkö.

Kumppanuustalo Hannan vuonna 2005 alkanut toiminta juhli 10-

vuotista taivaltaan 2015. Tällöin keskityimme enemmän Hannan 

toimintaan, mutta rakennuksen 100-vuotisjuhlajulkaisuun olemme 

koonneet enemmän alkuaikoja ja muistoja sieltä. 

On ollut upeaa, kun ikäihmiset, jotka pieninä lapsina ovat täällä 

leikkineet ja uusia asioita oppineet, ovat halunneet jakaa muistojaan 

meidän kanssamme. Samoin vuosisadan puolessa välissä koulua 

täällä käyneet ovat kertoneet millaista 

leikkikoulun/lastentarhan/päiväkodin arki silloin oli. 

Juhlavuosi käynnistyi 7.2.2013 ja ohjelmassa oli useita tapahtumia 

pitkin vuotta muisteluiltoja ja musiikkia ja monenlaista mukavaa. 

Syksyllä 4.9.2013 klo 18-21 oli vuoden pääjuhla jossa julkistettiin 

Sedmigradskyn muotokuva ja myöhemmin esitettiin myös juhla-

DVD, johon on kerätty haastatteluja ja materiaalia usean vuoden 

ajan ja erityisesti vuonna 2012 ja 2013 alkuvuodesta. Juhlijoita oli 

runsaasti ja kivaa oli kaikilla.



Juhlavuosi huipentui tammikuussa 2014 Lasten taidenäyttelyyn 

"Saaristo - Skärgården" jossa taiteilijoina olivat pienet leikki-ikäiset 

Sedmigradskys Småbarnsskolan Degeröstä ja kouluikäiset Aleksis 

Kiven peruskoulun 3.taideluokka. Opettajat mukana ja taidenäyttely 

on ollut yksi kauneimmista ja upeimmista näyttelyistä Hannassa.

Rakennuksen omistajan Helsingin Toimitilat Oy:n sivuilta 

https://www.heto.fi/2014/01/09/sturenkatu-12-on-jo-satavuotias/

löytyy kuvia ja koostetta näyttelystä ja myös Juhlavuoden 

päättäneestä Lasten päivästä Hannasta 25.1.2014. Pienet ja suuret 

viihtyivät ja nauttivat 100-vuotta vanhan talokaunottaren "sylissä" 

tekemällä ja touhuamalla sekä oppimalla jälleen jotain uusia asioita 

yhdessä. Muistot jäävät mieliimme ja sydämiin! 

https://www.heto.fi/2014/01/09/sturenkatu-12-on-jo-satavuotias/


Kumppanuustalo Hannan 10-vuotista yhteistoiminnan juhlaa 

juhlimme 5.2.2015. Talon toimijajärjestöjen (mm. Alppilan Työttömät 

Työnhakijat ry) kutsusta juhlavieraanamme oli Presidentti Sauli 

Niinistö. Tunnelma oli erittäin lämmin ja sydämellinen. Presidentti 

keskusteli monen Hannan kävijän ja työntekijän kanssa 

tutustuessaan Hannan toimintaan. Hän kiinnitti erityisesti huomiota 

yhteisöllisyyteen ja sen merkitykseen ihmisten hyvinvoinnissa ja 

arjen mielekkyydessä.

Kahvihetken jälkeen talon 3.kerroksessa käytiin vielä keskustelu 

Hannan räätälöidystä työllistämisestä ja työllisyyden edistämisestä ja 

myös nuorten työllistymiseen liittyvistä asioista. Keskusteluun 

osallistui eri ikäisiä ihmisiä sekä sosiaalialan ammattilaisia jotka 

kertoivat kokemuksiaan presidentille keskustelun pohjaksi. (Artikkelit; 

Hufvudstadsbladet  6.2.2015, Talentia lehti helmikuu 2015 sekä 

Presidentin kanslian sivut/vierailut 5.2.2015) 



Presidentin vierailulla ja hänen arvostuksellaan Hannan toimintaa 

kohtaan oli meille kaikille hurjan iso merkitys! Ja luonnollisesti ihan 

joka ikisellä juhlassa ja talon toiminnassa mukana olevalla on iso iso

merkitys meille kaikille. Kumppanuudesta Hannassa saamme 

sellaista voimaa arkeen jota on vaikea selittää sanoin. Aina ei ehkä 

sanoja tarvitakaan vaan pieniä arjen tekoja, joista kasvaa onnen 

pieniä pisaroita! 

Vuonna 1997 meillä, alueen asukkailla, järjestöillä, kaupungin 

viranomaisilla  ja oppilaitoksilla oli yhteinen unelma tilasta ja talosta 

jossa voisi tehdä ja toimia, edistää yhteisöllisyyden voimalla alueen 

asukkaiden hyvinvointia, harrastaa ja työllistyä, jakaa osaamista ja 

olla tukiverkkona silloin kun tukiverkkoja tarvitaan. Meillä oli unelma 

mahdollisuuksien talosta ja sellaisen me myös saimme! Yhdessä 

sen teimme ja yhdessä jatkamme kohti tulevaa kaikki yhdessä!



Tervetuloa osoitteeseen Sturenkatu 12! Kyseisestä osoitteesta löydät 

vanhan, kolmikerroksisen tiilitalon, ja peremmälle käydessäsi sen 

suojaisen sisäpihan. Paikka tunnetaan nykyisin Kumppanuustalo 

Hannana. Talo tunnetaan myös Sedmigradskyn talona. Nimitys 

juontuu siitä, että se rakennettiin nimineuvos Frans Fredric

Sedmigradskyn (1783-1855) lahjoittamin testamenttivaroin 

Sedmigradskyn pientenlastenkouluksi n:o 2 (Sedmigradskys

Småbarnskola n:o 2).

Hannan historiikki

Teksti: Mia Kunnaskari. Päivitetty: 03.11.2007.

Sedmigradskys Småbarnskola, 1920-luku. Helsingin kaupunginmuseo.



Rakennus valmistui 1914. Sedmigradskyn ruotsinkielinen 

pientenlastenkoulu toimi siinä 1960-luvulle saakka. Kun koulun 

oppilasmäärät meilläpäin vähenivät ja muualla taas oli tarvetta lisätä 

toimintaa, muutti yksi koulun osasto vuonna 1958 Munkkiniemeen. 

Tilalle tuli Helsingin kaupungin ylläpitämä tarha, nimellä Hanna 

Rothmanin lastentarha. Säätiö halusi myydä sille tarpeettomaksi 

käyneen talon, ja myikin sen Polar Yhtiöille.

Rakennusta uhkasi vähän aikaa jopa purkaminen. Syynä olivat 

Sturenkadun levennyssuunnitelmat ja liiketalon rakennushanke. 

Purkuhanke herätti kuitenkin voimakasta vastustusta, ja lopulta 

kaupunki osti saneeratun talon päiväkotikäyttöön. Kaupungin 

lastentarha toimi siinä kahden vuosikymmenen ajan. Ongelmaksi 

kävivät kuitenkin saasteet, etenkin lyijy, ja siksi lastentarha 

lakkautettiin 1980-luvulla.

Lyijyllisen bensiinin myynti loppui 1994 ja talo palasi lasten käyttöön, 

kun L’ecole Francaise Jules Verne Helsingin, eli ranskalaisen 

koulun, pienten lasten osasto muutti siihen 1997. Talo pihoineen 

ihastutti, mutta ongelmaksi kävi seitsemän kilometrin välimatka 

emokouluun. Uusien tilojen löytäminen ei kuitenkaan ollut helppoa, 

vaan siihen meni peräti kahdeksan vuotta.

1990-luvun lopulla alueellamme syntynyt Kumppanuusverkosto oli 

aloittanut etsinnät sopivan yhteistilan löytämiseksi, ja paikka tuntui 

ideaaliselta. Kun ranskalaisen koulun muutto 2004 tapahtui, 

monivuotinen hanke toteutui. Nyt talo tunnetaan Kumppanuustalona, 

asukkaiden ja yhteisöjen toimipaikkana. Sen omistaa Helsingin 

kaupunki ja sen vuokraaja on Helsingin sosiaaliviraston Eteläinen 

sosiaaliasema, Kallion toimipiste. Talo pihoineen on suojeltu 

asemakaavalla ja se on myös Kaupunginmuseon suojeluksessa. 

Neliöitä talossa on yhteensä 594 m².



Kuka oikein oli tämä nimineuvos Sedmigradsky, joka 1800-luvun 

puolivälissä testamenttasi huomattavan summan rahaa ja 

omaisuutta, jotta Helsinkiin perustettaisiin kouluja vähävaraisten 

vanhempien pikkulapsille? Ja jonka testamenttivaroin Sturenkadun 

koulurakennuskin on tehty?

Frans Fredric Sedmigradsky

(1783-1855)
Teksti: Mia Kunnaskari. Päivitetty: 11.09.2007.

Frans Fredric Sedmigradsky (1783-1855).

Sedmigradsky-säätiö.

Osa ”vanha herra” 

Sedmigradskystä löytyvistä 

tiedoista on aivan kirjaimellisesti 

silkkaa satua. Monet tunnistavat 

nimen ja hahmon Sakari 

Topeliuksen kirjoituksesta Vanha 

herra. Tarina on Lukemisia lapsille 

-kokoelmassa. Satu kertoo 

yksinäisestä immigrantista; pihistä, 

mutta lapsirakkaasta. Tarinan 

lopussa saituri jättää 

yllätystestamentin, jonka turvin 

pitää perustaa koulu lapsille. 



Kerronnassa on otettu taiteellisia vapauksia – Sedmigradsky ei ollut 

puolalainen, ja on epäuskottavaa, että hän olisi ollut niin yksinäinen 

ja pihi kuin tarina kertoo. Lienee niin, että Topelius näki 

Sedmigradskyn elämässä oivalliset ainekset saituritarinaan, ja 

taiteellista vapautta käyttäen hän sovitti Sedmigradskyn

henkilöhahmon satuunsa. Ja on tarinassa totta toinen puoli 

kumminkin, eli vanha herra todellakin jätti omaisuutensa lapsille.

Sturenkadun koulussa pitkään opettajina toimineet Edith Holmström 

ja Margit Hollmérus kokosivat vuodeksi 1933 muistokirjan Frans 

Fredric Sedmigradsky och hans skola. He tiesivät kertoa, että 

vanhan herran sukujuuret olivat äidin kautta Ruotsissa ja isän kautta 

Itävallassa. Isä Franz Joseph saapui Ruotsiin noin vuonna 1775. 

Hän toimi ensin itävaltalaisen kreivin kamaripalvelijana, sittemmin 

Ruotsin hovissa tallipalvelijana ja lopulta hovimestarina. Samaan 

aikaan hovissa työskenteli kuningatar Sofia Magdalenan 

kamarirouvan apulaisena Margaretha Maria Törnblom. Pari vihittiin 

joulukuussa 1782, ja 15.10.1783 syntyi poikalapsi, joka jäi perheen 

ainokaiseksi.

Isä käytti Ruotsiin tullessaan nimeä Hörl, mutta oli alun perin 

Sedmigradsky. Hän otti myöhemmin, Ruotsin kansalaisuuden 

saatuaan ja itselliseksi yrittäjäksi ryhdyttyään, uudelleen käyttöön 

vanhan sukunimensä. Isän kotipaikka oli nykyisin Romanian 

Transsilvaniaan, tuolloin Itävaltaan kuuluneessa ja Siebenbürgenin

nimeä kantaneessa provinssissa. Tämä seikka tarjoaa yhden teorian 

nimen alkuperästä: sieben bürgen eli seitsemän linnaa 

(linnakaupunkia) on tsekiksi ”sedmi gorod” (ainakin jollain tapaa 

tulkittuna). Siitäkö nimi Sedmigradsky? Teoria on aika lennokas –

mutta totta on, että suvun juuret ovat Siebenbürgenin suunnalla.



Frans Fredricin kotikielenä oli ruotsi, todennäköisesti myös saksa. 

Voi olla, että pikku-Frans kävi saksalaisen kirkon koulua, mutta 

asiakirjojen puuttuessa tästä ei ole varmuutta. Ei myöskään tiedetä 

millainen lapsi Frans Fredrik oli. Eräs kirja arvelee hänen olleen 

sisarusten puutteessa varmaankin yksinäinen ja keskittyneen 

mietiskelyyn ja piirtämiseen, mutta ilman todisteita kaikki tällainen on 

arvuuttelua – yhtä hyvin voisi arvella hänen tottuneen vilkkaaseen 

hovielämään. Tiedetään, että isä aloitti itsellisenä ravintoloitsijana 

1796. Perhe kokosi hetkeksi mukavan omaisuuden: parhaimmillaan 

ravintola-biljardisaleja oli kaksi, ja omassa omistuksessa olleessa 

suuressa talossa oli palveluksessa renki ja neljä piikaa.

Franz Fredric opiskeli Ruotsin kuninkaallisessa taideakatemiassa. 

Sisäänkirjoittautumisvuosi ei ole tiedossa, mutta ainakin vuonna 

1798 tuolloin 15-vuotias nuorukainen oli jo koulun oppilas, koska hän 

sai mitalin ornamenttien maalaamistaidoistaan. Elämäntyönsä 

Sedmigradsky teki piirustuksenopettajana. Koulussa hän tutustui 

kreivi Gustaf Mauritz Armfeltin poikiin Aleksanderiin ja Gustaf 

Magnukseen. Hän ystävystyi etenkin Gustaf Magnuksen kanssa, 

vaikka tämä olikin useita vuosia nuorempi. Frans Fredrik tuli hyvin 

toimeen myös poikien isän kanssa.

Tuttavuudella Armfelteihin oli kauaskantoiset seuraukset. Vuonna 

1806, 23-vuotiaana, nuori Sedmigradsky matkusti Suomen Turkuun, 

jossa isä-Armfelt toimi Turun Akatemian kanslerina. Mitä sitten 

tapahtui, on jossain määrin kadonnut historian hämäriin. 

Suomenmatkan syynä lienee ollut ajan tarjoama tilaisuus: tuohon 

aikaan vailla vakaata asemaa olleet nuoret ruotsalaismiehet lähtivät 

usein etsimään onnea idästä.



Mutta Venäjä ja Ruotsi päätyivät sotaan 1808–09, mikä varmasti 

muutti Sedmigradskynkin suunnitelmia. Sodan seurauksena 

Suomesta tuli Venäjän autonominen suuriruhtinaskunta. Koti-

Ruotsiin paluu olisi käytännössä ollut vaikeaa sekä sodan aikana 

että sen jälkeen. Lisäksi, kotona perheen taloustilanne huononi. 

Vuoteen 1808 mennessä talous oli romahtanut, ja isä kuoli 1810. 

Koko tämän ajan Frans Fredric oli tiettävästi Suomessa, mutta tietoja 

hänestä löytyy vasta vuodelta 1812. Silloin Armfelt nimitti hänet 

Akatemian piirustuksenopettajaksi. 

Asiakirjojen mukaan hän piti virkaa hallussaan 1912–1940, mutta 

kieltämättä erikoista on, koko ajan virkaa hoitivat sijaiset. Toistaiseksi 

on selvittämättä, mitä hän oikein teki vuosina 1806–1817 – lienee 

kuitenkin selvää, että hän on joutunut hankkimaan elannon itselleen, 

eikä ole voinut turvautua perheensä apuun. (Ajanjakson tapahtumien 

selvittämistä vaikeuttaa tietysti Turun suurpalo 1827. Palossa 

tuhoutui 2 500 asuntoa ruutukaava-alueella ja useita kaupungin 

julkisia rakennuksia, mm Akatemia ja kirjasto. On varsin uskottavaa, 

että tuli nieli myös Sedmigradskyn Turun kauden tuotoksia, ehkä 

jopa kaikki.)

Seuraavaksi tiedetään, että kesällä 1817 hän muutti Pietariin 

työskennelläkseen Saksalaisen Korkeakoulun (Die Deutsche 

Hauptschule zu St. Petri) piirustuksenopettajana. Tuolta ajalta hänet 

tunnetaan myös yksityisopettajana. Viimeistään Pietarissa 

Sedmigradskyn taloudellinen tilanne parani.



On muuten mahdollista tutustua taidemaalari-Sedmigradskyyn: 

Ateneum on hankkinut kokoelmiinsa teoksen Prinssi Meleager

kieltäytyy taistelemasta maan vihollisia vastaan (kopio Jonas 

Åkerströmin mukaan, valmistumisvuosi 1804). Myös Sedmigradskyn

säätiön kokoelmissa on muutamia piirustuksia. Olisi mielenkiintoista 

saada selville, missä muualla Sedmigradskyn teoksia on: 

todennäköisesti niitä löytyy yksityiskokoelmista. Niiden 

kartoittaminen voisi valottaa mitä tapahtui niinä vuosina, joilta 

kirjallisuus ei osaa kertoa hänen elämänvaiheitaan.

Vuonna 1841 nyt 58-vuotias Sedmigradsky muutti jälleen Suomen 

suuriruhtinaskuntaan, tällä kertaa uuteen pääkaupunkiin Helsinkiin. 

Hän muutti yksin ja myös asui loppuelämänsä ilman perhettä ja 

omaisia. Sedmigradskyllä oli Helsinkiin muuttaessaan vakiintunut 

arvoasema. Hän oli valtion virkamies, varallisuutta oli kertynyt ja 

hänelle oli myönnetty nimineuvoksen arvonimi (ven. tituljarnyj

sovetnik, ruots. titulärråd).

Sedmigradskyn kokoama omaisuus oli arvoltaan huomattava: 

talletuksia Pietarissa, maa-alueita, kiinteistöjä ja irtaimistoa 

Helsingissä. Semigradsky hankki asunnokseen kolmikerroksisen 

kivitalon Dromedaarin korttelista (nyk. Pohjois-Esplanadi 21). Pian 

hän hankki myös maaseutuasunnon, Sjöbergska villan, Aurora 

Karamzinin huvilan läheltä (nyk. Museokatu 7 kohdalta). Lisäksi hän 

omisti maa-alueita Taivallahdesta itään Turun maantielle saakka, ja 

etelään Fjälldalin eli Tunturilaakson huvila-alueelle asti. Edith 

Holmström uskoo, että onnelliset lapsuusmuistot elivät taiteellisen 

Sedmigradskyn ajatuksissa, ja että hän haki samanhenkistä

kotoisuutta ympärilleen asetuttuaan viettämään vanhuudenpäiviään 

Helsinkiin. Huvila puutarhoineen oli hyvin ylläpidetty, se sijaitsi 

lapsuudenkodin tavoin kaupungin ja meren läheisyydessä, ja siellä 

hoidettiin hevosia, kanoja ja muita eläimiä.



Nähtävästi vanha herra eli varsin säästeliäästi ja omaisuuteensa 

nähden jopa vaatimattomasti – joidenkin vihjausten mukaan pihinä 

erakkona, mutta tähän ei kuitenkaan usko ainakaan Sedmigradsky-

kirjailija Holmström. Tämä toteaa, että asuntojen varustus ja sisustus 

kertovat vieraanvaraisuudesta ja kauneudentajusta, ja että 

testamentissa osoitettiin useita lämminhenkisiä lahjoja ystäväpiirille. 

Hautajaiskutsujakin lähetettiin kuusikymmentä.

Huvilan Sedmigradsky möi kuolinvuonnaan, säilyttäen kuitenkin 

Pohjois-Esplanadin talon. Seitsemänkymmentä täytettyään hänen 

voimansa alkoivat hiipua, ja perijiä vailla ollessaan hän halusi 

järjestää jäämistönsä mieleisellään tavalla. Noin puoli vuotta ennen 

kuolemaansa vanha herra laati yksityiskohtaisen testamentin 

pientenlastenkoulun perustamisen hyväksi.



Sedmigradsky jätti jälkeensä testamentin, joka määräsi 

pientenlastenkoulun perustamisesta. Keskeisenä tavoitteena oli 

järjestää maksuton opetus ja hoito köyhimpien vanhempien lapsille. 

Mutta miten hän tuli tehneeksi testamentin juuri lasten hyväksi?

Sedmigradskyn elämästä ja persoonasta ei toistaiseksi tiedetä 

riittävästi, jotta voitaisiin arvioida, johtivatko henkilökohtaiset syyt 

testamentin laatimiseen. Mahdollisesti sen erityisempiä syitä ei ollut. 

Koulun perustaminen takaisi tietysti lahjoittajan muiston säilymisen, 

ja sellainen on aina on motivoinut ihmisiä hyväntekeväisyyteen. Ajan 

tapa edellytti herrasmieheltä hyväntahtoisia eleitä, ja Helsingissä 

oltiin havaittu köyhäinhuollon ja pienten lasten hoidon heikko tila. 

Sedmigradskyn lähipiirissä oli henkilöitä, jotka olivat olleet 

perustamassa pienille lapsille tarkoitettua Marias Asyl -nimistä 

koulua: mm. Sedmigradskyn hyvä ystävä Gustav Magnus Armfelt oli 

toiminut sen johtokunnan puheenjohtajana.

1800-luvun puolivälissä pienten lasten, siis alle kouluikäisten, hoito 

ja kasvatus olivat alkutaipaleellaan. Se vähäinen mitä oli, pohjautui 

pääosin liikemiesten, ”rouvasväen” ja ”yliopistoihmisten” 

hyväntekeväisyystyöhön. Koulut toimivat pääasiassa lahjoitusvaroin. 

Sedmigradskyn testamentin laatimisen aikoihin niiden rahoitus oli 

Krimin sodan vuoksi romahtanut, joten lisävaroja kaivattiin kovasti.

Helppoa ei ollut aikuisillakaan, mutta pikkulasten tilanne oli 

säälittävä. Vielä vuonna 1900 neljännes helsinkiläisvauvoista kuoli 

ennen ensimmäistä ikävuottaan. Laajoilla alueilla Pitkänsillan 

pohjoispuolta tilanne oli vielä karumpi: Harjussa, Kaiussa ja 

Vallilassa kuoli keskimäärin joka kolmas.

Vanhan herran testamentti

Teksti: Mia Kunnaskari. Päivitetty: 11.09.2007.



Lasten kurjaan asemaan vaikuttivat monet seikat. Pääkaupunki oli 

syntynyt uudelleen ja työväen muuttoliike oli voimakasta. Aikuiset 

tekivät pitkää päivää raskaissa töissä. Ruokaturva heitteli, ja 

hygieniataso ja asuinolot olivat huonot. Kulkutaudit vaivasivat: 

koleraepidemiat niittivät satoa jopa ruttoa voimallisemmin.

Köyhimmät lapset alkoivat päästä opetuksen piiriin, kun 1814 

kaupungin köyhäinhoidon ohjesäännöissä määrättiin 

huolehdittavaksi myös köyhien lasten koulutuksesta. Ensimmäinen 

ns. köyhäinkoulu, neiti Bernströmin koulu, perustettiin Katajanokalle 

1817. Sen oppilaat olivat 5-7 -vuotiaita. Ensimmäinen 3-7 -vuotiaille 

tarkoitettu pientenlastenkoulu perustettiin hyväntekeväisyysvaroin 

vasta 1840. Se toimi aluksi Kasarmikatu 21:ssä vuoro-opetuskoulun 

tiloissa, kunnes muutti 1847 omaan taloon Robertinkadulle. 

Aleksanteri II:n kaudella koulun ylläpitoa varten kerättiin lisäveroa ja 

sen nimeksi tuli keisarinnan mukaan ”Marian asyyli” eli turvakoti. 

Tätä seurasivat Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja pian sen 

jälkeen kansanlastentarhojen perustajan Hanna Rothmanin koulut.

Testamentissa oli tarkat ohjeet koulun perustamiseksi. Koulu piti 

rakentaa viivyttelemättä, ja sitä hallinnoi sama johtokunta kuin 

Marian turvakotiakin. Toimintaperiaatteet oli määritelty testamentissa 

tarkoin. Köyhien vanhempien lasten tuli saada maksutonta hoitoa ja 

opetusta. Tietyt moraaliset kriteerit täyttävän johtajattaren 

(”Kastellanska”) asunnon tuli sijaita koululla. Keittiöpuutarhan hoito 

oli oleellinen osa lasten askareita. Lukukaudet piti aloittaa 

hartaushetkellä. Puutteenalaisten lasten piti saada aamuisin ja 

iltaisin ravintoa, ja kaikkein köyhimmille piti hankkia myös vaatteita ja 

kenkiä.



Sedmigradskys Småbarnskola päätettiin perustaa ohjeiden mukaan. 

Se rakennettiin omalle tontilleen Mariankadulle (nyk. Mariankatu 24). 

Johtajattareksi tuli neiti Serafine Johanna Rautian, perustajien 

lähipiiristä hänkin, ja jo testamenttia laadittaessa neiti Rautianin oli 

ajateltu tulevan koulun johtoon. Avajaiset 8.10.1859 olivat 

huomattava seurapiiritapahtuma. Ensimmäiset lapset kirjattiin 

oppilaiksi kaksi päivää myöhemmin, ja ensimmäisen vuoden 

oppilasmäärä oli 82. Tyttöjen ja poikien suhde oli aluksi hieman 

poikien hyväksi, sittemmin tyttöjä oli jonkin verran enemmän. 

Testamentin tahdon mukaisesti koulu oli periaatteessa maksuton, 

mutta varakkaammilta oppilailta perittiin kopeekan päivämaksu. 

Ensimmäisenä vuonna maksua perittiin neljännekseltä oppilaista. 

Jatkossa koulujen tavaksi vakiintui periä pientä maksua, josta 

kuitenkin sai tarvittaessa vapautuksen.

Testamentin vaatimuksesta poiketen kouluun otettiin käytännössä 

lapsia kaikista yhteiskuntaluokista. Varakkaimpien lasten isät 

kuuluivat ylimpään sosiaaliryhmään (esim. tuomari, porvari), 

erilaisten palveluammattien edustajiin, käsityöläisiin (esim. seppä), ja 

ylempiin ammattimiehiin. Alempiin varallisuusluokkiin kuuluivat mm. 

työläiset ja kisällit. Kruunuhaassa oli paljon virkamiehiä, joiden 

varallisuustaso ei ollut tuohon aikaan kovin korkea. Myös leskeksi 

jääneiden merimiesten ja työläisten lapsia oli joukossa runsaasti, 

mikä kertoo paitsi ajan tyypillisistä ammateista, myös 

työturvallisuustilanteesta.

Pientenkin lasten opetus oli pääasiassa perustaitoja eli lukemista, 

kirjoitusta ja laskentoa, ”kristinoppia” ja erilaisia kädentaitoja. Näitä 

Sedmigradskynkin koulussa opiskeltiin, mutta opetusmetodeiltaan 

koulu lähti uudenlaiseen suuntaan. Johtajatar Rautian lähti 

edistyksellisiin kasvatusajatuksiin tutustuneen Uno Cygnaeuksen 

kehotuksesta lastenkasvatuksen lisäoppiin Saksaan 

(lastentarhaopettajien koulutus alkoi vasta syksyllä 1892 Sörnäisten 

kansanlastentarhassa). Rautian opiskeli Friedrich Fröbelin oppilaan 

Henriette Schrade-Breymannin kurssilla.



Sedmigradskyn koulujen opetus vakiintui sittemmin fröbeliläiseksi, 

painottaen kodinomaista ilmapiiriä ja että ”leikki on lapsen työtä”. Ei 

siis mitään ankaraa ”lukkarinkoulua” eikä työkoulua, vaan lapset 

saivat olla lapsia. Opetuksessa korostuivat askartelut ja käsityöt. 

Varsinaisia oppiaineita Sedmigradskyn koulun ylemmällä luokalla 

olivat uskonto, laskento, kirjoittaminen, voimistelu, havainnointioppi, 

laulu ja piirustus, ja muu opetus sisälsi keskusteluja, askartelua, 

talkootöitä ja retkeilyä. Alempi luokka teki samasta helpompaa 

versiota. Koulua käytiin 1-2 vuotta. Nykytermein arvioituna koulu oli 

tavallaan lastentarhan ja ala-asteen yhdistelmä, ja 

kansakoululaitoksen synnyttyä 1866 koulun tehtävä painottui 

enemmän lastentarhan suuntaan.

Sedmigradskyn koulujen henkeä on pidetty hyvänä ja tunnelmaa 

kodinomaisena. Opettajat ja muu henkilökunta ovat olleet erittäin 

sitoutuneita työhönsä ja tehtäviinsä: näin pätkätöiden aikana 

kuulostaa lähes uskomattomalta, että joku on voinut olla miltei 50 

vuotta samassa työpaikassa, ja tällaisia ennätyksiä opettajattaret 

ovat todellakin tehtailleet. Koulut suunniteltiin lasten tarpeisiin. 

Ensimmäinen koulu toimi Mariankadulla lähes 50 vuotta, kunnes sille 

rakennettiin uusi, tilavampi Oikokadulle (nyk. Oikokatu 7). 

Arkkitehteinä toimivat Walter Jung ja Emil Fabritius. Uusi koulu aloitti 

toimintansa Sedmigradskyn syntymäpäivänä 15.10.1905. 

Laajenemistarvetta oli muutenkin, ja Kallioon olikin rakennettu 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulu n:o 2 vuonna 1898. Toiminta 

laajeni myös niin, että 1930 aloitti kesäkoti Svaneäng Inkoossa, 16 

km Siuntion asemalta.



Jälkeenpäin on mielenkiintoista miettiä, mitä vanha herra 

Sedmigradsky olisi tuuminut testamenttinsa toteutumisesta. Ei ole 

tiedossa, oliko hänellä tietoa fröbeliläisen lastenkasvatuksen 

metodista, mutta luulen, että hän olisi ollut valintaan tyytyväinen. 

Hänhän toivoi lapsille hyvää ja hellää huolenpitoa kodinomaisessa 

ilmapiirissä. Koulujen opetus on arvioitu pedagogisesti ja 

sosiaalisesti korkeatasoiseksi.

Maksuttomuus ei täysin toteutunut eikä kouluista ei myöskään 

missään vaiheessa tullut aivan köyhimpien lasten kouluja. Kouluissa 

oli kuitenkin kohtalaisen paljon keskitason alapuolella 

varakkuudeltaan olevien perheiden lapsia, ja avustuksia jaettiin niitä 

tarvitseville. Kun arvioidaan esimerkiksi koulujen keräämiä pieniä 

maksuja ja oppilasaineksen koostumusta, on syytä ottaa huomioon 

yhteiskunnan muuttuminen. Uudelle vuosisadalle tultaessa 

koululaitos ja köyhäinhoito siirtyivät yhä laajemmin yhteiskunnan 

tehtäviksi. Koulukenttä laajeni ja monipuolistui. Kaikki tällaiset asiat 

muuttivat luonnollisesti Sedmigradskyn koulujen toimintakenttää.

Lapsia Sedmigradskys Småbarnskolan pihalla, 1920-luku. Helsingin 

kaupunginmuseo.



Sedmigradskyn pientenlastenkoulujen toiminta laajeni Kallioon 1898. 

Ensin rakennettiin Sedmigradskyn pientenlastenkoulu n:o 2 

Neljännelle linjalle. Koulu toimi vuoteen 1912, ja jatkoi toimintaansa 

samalla nimellä uusissa tiloissa Sturenkadulla 1914. Siellä se toimi 

yhtäjaksoisesti yli neljän vuosikymmenen ajan.

Koulutoiminnan laajennukselle oli tarvetta, sillä kaupungin 

kasvaessa myös kouluun pyrkijöiden määrä kasvoi. Kallion 

sivukoulun perustamispäätöksen aikoihin koulujen johtokunnan 

puheenjohtajana toimi Suomen taideteollisuuden isäksi kutsuttu 

professori Carl Gustav Estlander (pj. 1885–1904). Sturenkadun 

koulun perustamisen aikoihin ohjissa olivat professori Adolf Ossian 

Aschan (1910) ja ”tehtaanpappi” C. G. Olsoni (1912).

Professori Aschanilta on peräisin nimi Sedmigradskys småbarnskola

n:o 2. Pientenlastenkouluna se ei ollut alueellamme ensimmäinen. 

Sörnäisten kansanlastentarha, myöhemmin Ebeneserkoti, oli avattu 

1890, ja muitakin kouluja oli suunnitteilla. On mahdollista, että uuden 

ruotsinkielisen koulun perustamiseen ovat voineet vaikuttaa 

humanitaaristen syiden ohella poliittiset seikat. Estlander oli ensin 

fennomaani, mutta ajatteli sittemmin ruotsinkielisyyden toimivan 

suojana Venäjän kasvavaa valtaa kohtaan. Pitkänsillan tällä puolen 

Ebeneserissä oli jo suomenkielinen osasto, joten olisiko Estlander

arvioinut tarpeelliseksi tukea ruotsin asemaa suomenkielistyvässä 

työläiskaupunginosassa?

Pientenlastenkoulu no. 2

Teksti: Mia Kunnaskari. Päivitetty: 30.07.2007.



Theodor Höijerin suunnittelema koulurakennus sijaitsi 4. linjan 

”koulukorttelissa”. Ensimmäinen koulu alueella oli Porthaninkadun 

kulmaan 1891 valmistunut apukoulu. Sedmigradskyn koulu 

rakennettiin sen viereen. Itäisen Papinkadun kulmaan rakennettiin 

vielä kolmas koulu 1910.

Kakkoskoulun alaosa oli kiveä, yläosa puuta. Opettajattaren ja 

keittäjättären asunnot sijaitsivat yläkerrassa ja pihalla oli tuttuun 

tapaan kasvimaa. Pihalla kasvoi myös tervaleppä, joka säilyi taloa 

kauemmin. Korttelissa on nyt Kallion ala-aste ja puisto, mutta vielä 

1940-luvulla Sedmigradskyn talossa toimi lasten (tietenkin) 

pelkäämä hammasklinikka.

Muuttoliikkeen ja väestönkasvun vuoksi uuden, tilavamman koulun 

rakentaminen tuli ajankohtaiseksi jo vuosikymmenessä. Kaupungin 

osoittama tontti Sturenkatu 12–14:ssa tarjosi sopivan paikan uudelle 

rakennukselle ja puutarhalle. Tuolloin korttelissa 370 ei ollut muita 

rakennuksia. Seuravana vuonna, siis 1915, Porvoonkadun ja 

Viipurinkadun kulmaan valmistui Heikki Kaartisen piirtämä kivimuuri. 

Kivimuurin asunnoissa oli huone ja keittokomero, ja asukkaat olivat 

pääosin työväkeä. Talon ensimmäisiin asukkaisiin lukeutui Tauno 

Palon kotiväki.

Sturenkadun koulun piirustukset laati tuttuun tapaan arkkitehtiliike 

W. Jung ja E. Fabritius ja rakennusmestarina toimi Wilh. Ekman. 

Rakentaminen aloitettiin 1912, mutta sitten alkoi ns. 1912 Helsingin 

rakennustyöläisten lakko. Työ viivästyi. Kaupungin kanssa oli sovittu 

vanhan rakennuksen luovuttamisesta 1912, ja näin myös tehtiin. Kun 

uusi rakennus ei ollut vielä valmiina, koulutyö oli pysähdyksissä 

puolentoista lukuvuoden ajan. Jonkinmoinen tauko koulutyöhön olisi 

kaiketi joka tapauksessa tullut, koska alkuperäisen sopimuksen 

mukaan uuden rakennuksen piti valmistua 1.5.1913.



Viimeinen kouluvuosi 4. linjalla alkoi 15. tammikuuta 1912. 5-7 -

vuotiaita oppilaita oli 36, heistä 20 tyttöä ja 16 poikaa. Kun 

kevätlukukausi päättyi päättöjuhlaan 24.5.1912, edessä oli 

puolentoista vuoden tauko. Monen lapsen kohdalla tauko tarkoitti, 

että he olivat ilman koulupaikkaa.

Näin päättyi Sedmigradskyn koulun aika Linjoilla - seuraavaksi 

suunnataan katse Sturenkadulle.

Sedmigradskys Småbarnskola, 1920-luku. Helsingin kaupunginmuseo.



Talon suunnitteli arkkitehtitoimisto Jung & Fabritius, mutta 

suunnittelivatko herrat talon yhdessä vai oliko jompi kumpi heistä 

pääsuunnittelija? Tästä on vuosien mittaan ollut epäselvyyttä, kuin 

myös virallisesta rakennusvuodesta.

Walter Jung ja Emil Fabritius perustivat yhteisen arkkitehtitoimiston 

vuonna 1905. Se luetaan ajan tärkeimpien toimistojen joukkoon. 

Jung ja Fabritius olivat työskennelleet yhdessä aiemminkin, mutta 

yhteisen toimiston ensimmäisiä töitä oli paanukatoistaan tuttu, 

jugendtyylinen Sedmigradskyn koulu Oikokadulla Pukin korttelissa.

Sturenkadun koulu on puolestaan yksi Jungin ja Fabritiuksen

toimiston viimeisiä töitä, sillä vuodesta 1915 lähtien Jungilla oli oma 

toimisto. Koska piirustukset ovat kaikki Emil Fabritiuksen

allekirjoittamat, lienee oikein puhua Fabritiuksen talosta. Fabritius

piirsi myös Viipurinkatu 2 -tontille huoltoaseman 1930-luvulla. 

(Saman aseman, jota Alppila Seura 1970-luvulla manasi 

"tunteettomasti suunnitelluksi" - huoltoasemien suunnittelu ei liene 

sitä kiitollisinta puuhaa arkkitehdeille, eikä vanhoja asemia olla 

yleensä innolla säilyttämässä. Brahenpuistikosta purettiin juuri Heikki 

ja Kaija Sirenin 1965 piirtämä huoltoasema.)

Fabritiuksella oli läheinen suhde Sedmigradskyn säätiöön koko 

elämänsä ajan, ja hän toimi jossain vaiheessa (ainakin 1937) säätiön 

sihteerinä ja taloudenhoitajanakin.

Fabritiuksen talo

Teksti: Mia Kunnaskari. Päivitetty: 29.10.2007.



Rakennusmestarina Sturenkadulla toimi Wilhelm Ekman - Ekmanin 

mestaroimia taloja olivat myös Porvoonkatu 15 puutalot (1929). 

11.6.1912 päivätyn urakkasopimuksen mukaan tehdään 

kolmikerroksinen koulurakennus kivestä, kellareineen pihoineen. 

Urakkahinnaksi sovittiin 85 400 mk, ja muutostöineen koko työn 

hinnaksi tuli 91 428 mk.

Koulu on lähes saman ikäinen kuin kivinen Pitkäsilta, Einar 

Flinkenbergin piirtämä Hakaniemen halli, Lars Sonckin Kallion 

kirkko, K. H. af Segerstedtin ja R. Eklundin Kallion kirjasto ja Kokos-

saippuatehdas, jotka kaikki ehtivät valmiiksi 1912. Myös 

Sturenkadun koulun rakentaminen aloitettiin kyseisenä vuonna, 

mutta sitten alkoi rakennustyöläisten lakko, minkä seurauksena työ 

viivästyi. Alkuperäisen sopimuksen mukaan uuden rakennuksen piti 

valmistua 1.5.1913, mutta uudisrakennuksen katselmukseen päästiin 

vasta 29.12.1913.

Koulu aloitti toimintansa 15.1.1914. Viralliset avajaiset pidettiin 

saman kuun 24. päivänä. Opettaja Nanny Lagerblandin laatiman 

vuosikertomuksen sanoin ”vaatimattomaan avajaisjuhlaan” osallistui 

kaupungin arvohenkilöitä, koulujen henkilökuntaa ja oppilaiden 

vanhempia.



Lainaus Alppila Seuran 24.4.1974 Uudenmaan 

lääninhallitukselle toimittamasta suojeluesityksestä:

Alppila-Seura ry. esittää kunnioittavasti, että lääninhallitus saattaisi 

Helsingin kaupungin Alppiharjun kaupunginosassa (12.k.osa) 

korttelissa 370 tontilla 1 sijaitsevan koulurakennuksen, joka sijainti 

ilmenee oheisesta kartasta, siten suojelluksi, kuin 

kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta 27 

päivänä marraskuuta 1964 annetussa laissa säädetään.

Kysymyksessä oleva rakennus on kaksikerroksinen tiilirakennus, 

joka on rakennettu v.1912. Rakennus edustaa 1910-luvun aikana 

vallinnutta pohjoismaiseen, lähinnä ruotsalaiseen ja tanskalaiseen 

arkkitehtuuriperintöön perustuvaa tyylisuuntausta.

Yksinkertaisen puhtaassa julkisivussa on taidolla yhdistetty 

tiiliarkkitehtuurin erityispiirteitä rapattujen suurimuotoisten pintojen 

kanssa.

Rakennuksen arkkitehtuuri muodostaa erinomaisen esimerkin 

toisaalta kansallisromantiikan ajan rakennustaiteen tyylisuuntaa 

vastaan syntyneen uusklassisen reaktion ja toisaalta koristeellisen 

pohjoismaisen talonpoikais-, pikkukaupunki- ja 

herraskartanoarkkitehtuuriperinteeseen nojautuvan suuntauksen 

välillä.

Arkkitehdit Jung ja Fabritius suunnittelivat rakennuksen v. 1912 

käytännössä samanaikaisesti kuin elokuvateatteri Kino-Palatsin 

tiloja. Arkkitehtuurille on ominaista rohkean suuripiirteinen muotokieli 

muuten suhteellisen pienessä ja vaatimattomassa rakennuksessa. 

Se ilmentää selvää pyrkimystä pois aiemman vuosikymmenen 

kansallisromanttisesta suuntauksesta. Etenkin Jung, joka 

todennäköisesti on pidettävä pääsuunnittelijana, pyrki pois 

kansallisromantiikan henkeen suunnitelluista usein kömpelöistä ja 

karkeista naturalistisista ornamenteista.



Rakennuksen asemakaavallinen sijainti osoittaa samaa tuoretta 

omaperäisyyttä, hyvää makua ja varmaa materiaalin tajua kuin 

ulkomuodotkin.

Talon eteläpuolelle on muurin varaan nostettu terassi, jolle 

suunniteltiin ja rakennettiin puutarha. Rakennus asettautuu 

kohtisuoraan katua vastaan avaten kadulle päin jyrkän taitekattoisen 

päätyjulkisivun.

Näin kaksikerroksinen pihajulkisivu, korkea päätyjulkisivu ja 

voimakkaasti muotoiltu koillisjulkisivu muodostavat eheän mutta 

samalla dynaamisen kokonaisuuden. Puuistutukset yhdessä tiili- ja 

rapattujen pintojen kanssa muodostavat tänään yhä edelleen 

voimakkaan ja persoonallisen kokonaisuuden, jota ei edes 

tunteettomasti muotoiltu huoltoasema sen koillispuolella pysty 

ratkaisevasti heikentämään.

Rakennusta käytetään lasten päivähoitoon, johon tarkoitukseen se 

soveltuu erinomaisesti. Terassille nostettu pihapuutarha estää talon 

vierestä kulkevan liikenteen melun tunkeutumasta liian voimakkaana 

lastentarhaan.

Koska rakennuksen tilalle tällä hetkellä suunnitellaan liike- ja 

toimistorakennusta, on perusteltua, että lääninhallitus ryhtyy 

kiireellisesti toimenpiteisiin, jotta rakennus voisi säilyä tuleville 

sukupolville osoituksena 1910-luvun uudesta 

arkkitehtuurisuuntauksesta oleellisena osana Alppiharjun 

kaupunkikuvaa.



Sedmigradskyn pientenlastenkoulun arkea (1914-1958) käsittelevä 

osio täydentyy pikkuhiljaa. Huomaathan, että Historiikki -etusivulta 

löydät tutustuttavaksi mm. Brita Kunzin muistelmia koulunkäynnistä 

sota-aikana.

Sturenkadun rakennuksen katselmus pidettiin 29.12.1913. 

Kolmekerroksisessa kivikoulussa varsinainen koulu sijoittui 

keskikerrokseen, joka ”käsittää kaksi tilavaa luokkahuonetta, jotka 

voidaan yhdistää suureksi saliksi, sekä leikki- ja virkistyshuoneen”. 

Alimmassa kerroksessa oli kolmen huoneen ja keittiön 

asuinhuoneisto, vahtimestarin huone ja pesutupa. Kolmannessa 

kerroksessa oli koulukeittiö sekä opettajattaren ja apuopettajattaren 

asunnot.

Koulu aloitti toimintansa 15.1.1914 ja avajaiset pidettiin saman kuun 

24. päivänä. Ensimmäisenä opettajana oli jo Mariankadulla 1872 

aloittanut ja sittemmin 4. linjalla 1898 jatkanut neiti Nanny Lagerblad. 

Hän toimi opettajana vuoteen 1919 saakka, eli työskenteli yhteensä 

47 vuotta Sedmigradskyn pientenlastenkouluissa. Apuopettajana 

aloitti neiti Margit Hollmérus. Koulussa aloitti peräti 61 oppilasta. 

Nämä olivat keskimääräistä aloitusikää vanhempia, uutta 

koulurakennusta odottaneita. Monet siirtyivätkin syksyllä 

kansakouluun. Syksyllä aloitti 28 uutta oppilasta, ja ikärakenne alkoi 

vakiintua.

Koulu alkaa!

Teksti: Mia Kunnaskari. Päivitetty: 30.10.2007.



Kruunuhaan pääkoulun oppilaista tiedetään kotiosoitteetkin, mutta 4. 

linjan ja Sturenkadun oppilaista ei ole saatavilla matrikkelista yhtä 

yksityiskohtaista tietoa (epävirallisia osoitelistoja kyllä on olemassa). 

Matrikkeliin on merkitty nimet, syntymävuodet, aloitusvuodet ja isän 

ammatti (äidin merkittiin vain niissä tapauksissa, jos isä oli kuollut). 

Syntymäkotikunta on mainittu sekin, ja siitä voi päätellä, että vaikka 

muuttoliike oli Pitkänsillan tällä puolen vilkasta, koulun oppilaat olivat 

enimmäkseen vähintään viisi vuotta Helsingissä asuneista perheistä. 

Tässä mielessä koulun oppilaat eivät edustaneet keskiverto-otosta 

alueen asukkaista. Kielijakauma vastaa paremmin väestörakennetta: 

koulu oli ruotsinkielinen, mutta oppilaiden enemmistö, 62 %, 

suomenkielisiä.

Tieto koulujen sisäänotoista kulki paitsi suusta korvaan, myös julkisia 

ilmoituskanavia pitkin. Pientenlastenkoulun ilmoitus annettiin 

lehdessä, luonnollisesti ruotsinkielisenä, ja siinä kerrottiin koulussa 

annettavan opetusta omissa tiloissa ns. fröbeliläisen metodin 

mukaan, 3 tuntia päivittäin, kuutena päivänä viikossa. Lukukauden 

kesto oli määritelty tammikuun puolivälistä toukokuun loppuun ja 

syyskuun alusta joulun alle. Varsin hyvin kulki tieto muistakin koulun 

tavoista, etenkin juhlista: tiedossa oli, että keväisin järjestettiin 

päättöjuhla ja syyskaudella Lucian päivän juhla. 

Pientenlastenkoulujen erityispiirteisiin kuuluu vielä lahjoittajan 

muistaminen. Koulujen on ollut tapana käydä Hietaniemen 

hautausmaalla sijaitsevalla haudalla, ja juhlapäivinä ”vanhalle 

herralle” on sytytetty kynttilä tai muuten muistettu.

Koulu toimi Sturenkadulla yli neljänkymmenen vuoden ajan. Eloisaa 

ensimmäisen käden tietoa kouluelämästä on kuultu Kumppanuustalo 

Hannan ja Alppila Seuran muisteluilloissa. Muisteluiltoja järjestetään 

innostuksen mukaan - laita historiikkiryhmälle ehdotuksia!



Sturenkadun koulutalo opittiin tuntemaan 1960-luvulta lähtien 

"Rothmanin talona". Mistä moinen muutos? Nimi tuli, kun Helsingin 

kaupungin päiväkoti aloitti talossa toimintansa nimellä lastentarha 

Hanna Rothman / Hanna Rothmans barnträdgård. Näin jälkeenpäin 

ajatellen nimi oli hieman harhaanjohtavasti valittu. Itsellään Johanna 

Sofia Rothmanilla (1856–-1920) ei ollut minkäänlaista suoraa 

suhdetta Sturenkadun taloon tai Sedmigradskyn

pientenlastenkouluihin. Nimen voi toki ajatella kunnioittavan 

Rothmanin muistoa suomalaisen, helsinkiläisen ja kalliolaisen 

lastentarhatyön alalla.

Historiikki-ryhmä kaipaa muistoja Rothmanin päiväkodin ajoilta! 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulun historiaa on säilytettynä 

Helsingin kaupunginarkistoon, mutta sitä seuraavan ajan tiedot 

ovat hajallaan ja vaikeasti jäljitettävissä. Toivoisimme 

muistelmia ja yhteydenottoja tuon ajan opettajilta, lapsilta ja 

lasten vanhemmilta.

Päiväkoti toimi alueella sentään 20 vuotta, joten nimitys ”Hanna 

Rothmanin talo” jäi elämään puheessa. Loppujen lopuksi kävi niin, 

että mukavan kotoisa yleisnimi ”Hanna” jäi talon nimeksi. Nimiasia ei 

ollut mutkaton. Hanna Rothmanin perintöä vaaliva Ebeneser-säätiö 

ehdotti nimiasian noustessa Kumppanuustalohankkeen myötä esiin, 

ettei talosta enää käytettäisi ”Hanna Rothman” -nimeä. 

Sedmigradskyn ja Rothmanin koulut kulkivat omia polkujaan, vaikka 

molemmat pienten lasten hyväksi työskentelivätkin ja osin myös 

samoin toiminta-ajatuksin.

”Rothmanin talo”

Teksti: Mia Kunnaskari. Päivitetty: 29.10.2007.



Mutta kuka oli Hanna Rothman? Rothmanin valmistuessa opettajaksi 

Suomessa ei ollut erikseen lastentarhaopettajien koulutusta - hän 

perusti sen opiskeltuaan alaa Saksassa. Ensin Rothman toimi 

varakkaiden perheiden pikkulasten yksitysopettajana, mutta siirtyi 

pian "kansanlasten" pariin. Hänen sydäntään lähellä olivat erityisesti 

alle kansakouluikäiset työväenluokan lapset, jotka viettivät päivänsä 

kaduilla ja pihoilla ja joiden kohtelu saattoi olla julmaa sekä kodin 

että viranomaisten puolesta. Rothmanin näkemykset ja huolenaiheet 

ovat luettavissa hänen kirjoittamastaan anomuksesta:

Surullista ja erikoisen varteenotettava tosiasia on, etteivät 

työväenluokkaan kuuluvat vanhemmat, ankarassa työssä kun 

tavallisesti koko päivän ovat, voi omistaa lapsilleen sitä huolenpitoa 

ja valvontaa, joka varsinkin aikaisempina ikävuosina on niin 

välttämätön. Vanhemmilla lapsilla on koulunsa ja läksynsä, joihin 

menee varsin suuri osa päivästä, mutta pienokaiset, jotka eivät vielä 

ole saavuttaneet kansakoulun määrättyä seitsemän vuoden 

ikärahaa, kuinka he viettävät päivänsä? Tavallisesti pihalla tai 

kadulla, missä rajusti ja hillittömästi temmeltävät usein keskenään 

kiistellen ja riidellen. Niin lasten kuin yhteiskunnan parasta 

silmälläpitäen on varteenotettava tosiasia, että ne vaikutelmat, joita 

he tällaisissa oloissa saavat, eivät ole omiaan harjaannuttamaan 

heitä niihin hyveisiin, jotka vastaisuudessa tekisivät heistä hyödyllisiä 

ja kelvollisia yhteiskunnan jäseniä. Helsinki on tosin siinä 

onnellisessa asemassa, että sillä on kaksi laitosta, Sedmigradskyn

pikkulastenkoulu ja ”Marian asyyli” joihin otetaan työläisluokan 

alaikäisiä lapsia muutamiksi tunneiksi päivässä tarjoten heille 

tarkoituksenmukaista askarrusta. Mutta näiden molempain laitosten 

riittämättömyydestä Helsingin suuruisessa kaupungissa voi piankin 

vakuuttua, kun pääsee selville siitä, kuinka täpötäydet ne ovat, ja 

että monen monta lasta täytyy tilan puutteessa käännyttää ovelta. 

Erikoisen tarpeen olisi siis Helsingille vielä uusi samansuuntainen 

laitos.



Määräraha myönnettiin 26. maaliskuuta 1888 ja kesäkuussa 

Rothman muutti koulukalustonsa silloiselle laitakaupungille 

Lapinlahdenkatu 11:een. Tarha sai nimekseen ”Helsingin Fröbel-

laitos” ja sen johtokunnan ensimmäisenä puheenjohtajana toimi 

kansakouluntarkastaja V. Öhberg. 

Kerrotaan, että Rothman kokosi oppilaita kouluun kirjaimellisesti 

kadulta, suostutellen sekä lapsia että heidän vanhempiaan 

koulunkäyntiajatuksen puolelle. Muutenkin hän teki tarhaa tunnetuksi 

mm. aktiivisella yhteydenpidolla lehtiin. Myönteinen julkisuus lisäsi 

toiminnan ymmärrystä, ja pian Rothmania rohkaistiin laajentamaan 

tarhatoimintaa. 

Niinpä ”Sörnäisten esikaupunkiin” avattiin kansanlastentarha 

syksyllä 1890, ja nyt mukana toiminnassa oli aktiivisesti myös 

Elisabet Arlander, toinen suuri nimi kansanlastentarhojen historiassa. 

Paikkana oli Suruttoman huvila (tunnetaan myös nimellä 

Suruttomain sekä Surutoin); kaksikerroksinen puutalo aivan lähellä 

Kinakatua (Vaasankatu). Laitoksen avaamisesta oli tiedotettu 

kuulutuksella Harjun rukoushuoneessa. Äidit nimittivät paikan pian 

”leikkikouluksi” - sana on siis keksitty meillä päin.

Lastentarhapaikkojen tarve oli todellakin suuri: kuvan siitä saa 

Arlanderin lausunnosta vuodelta 1891. Arlander kirjoittaa: 

”Ilmoittautuneiden lukumäärä oli niin suuri, ettei lähimainkaan kaikkia 

voitu vastaanottaa. Vain harvat suorittivat maksun, joka oli pantu 2 

markaksi syys- ja 3 markaksi kevätlukukaudelta, ja vähäpätöisestä 5 

pennin ateriamaksustakin täytyi osa lapsista vapauttaa.”

Kun Rothman erosi toimestaan Ebeneserkodissa ”varsinkin 

heikontuneen näkönsä vuoksi ” 1917 ja kuoli 1920, maassa oli 

hänen jäljiltään 80 lastentarhaa, joissa hoidossa 7 000 lasta 

päivittäin.



Monikielinen ja -kulttuurinen talomme on ollut myös 

ranskalainen! L’ecole Francaise Jules Verne Helsingin eli 

ranskalaisen koulun lastentarha muutti Sturenkadulle 12.8.1997, ja 

he olivat talossa vuoteen 2004 saakka.

1990-luvulla ranskalainen koulu toimi vuokratiloissa Munkkivuoressa. 

Suomen EU-jäsenyyden toteuduttua oppilasmäärät lisääntyivät niin, 

että lisätilaa piti löytää nopeasti. Niinpä koulun lastentarha muutti 

Alppilaan.

Sedmigradskyn talo pihoineen ihastutti, mutta ongelmaksi kävi 

seitsemän kilometrin välimatka emokouluun. Niille vanhemmille, joilla 

oli eri-ikäisiä lapsia, tuli vaikeuksia lasten kuljetusten kanssa. 

Hankaluuksia oli myös opetuksen järjestämisen suhteen: 

ranskalaisten koulujen periaatteena on, että kaikkien ikäryhmien, 3-

vuotiaista 18-vuotiaisiin, tulisi olla saman katon alla. Koulun 

opetussuunnitelmassa esimerkiksi 5- ja 6-vuotiaat kuuluvat samoihin 

opetusryhmiin, vaikka eivät ole samalla luokalla. Nyt pienten 

viisivuotiaiden olisi pitänyt matkustaa kahdesti viikossa 

Munkkivuoreen oikeaan ryhmään päästäkseen. Tilanne ei ollut 

koulun johdollekaan suotuisa, koska koulussa on vain yksi rehtori.

Uusien tilojen löytäminen ei kuitenkaan ollut helppoa. Siihen meni 

peräti kahdeksan vuotta. Etsijöitä kyllä riitti, ja mm. 

kumppanuusverkostolaiset osallistuivat. Lopulta uudet tilat löytyivät 

Seurakuntayhtymän omistamasta talosta Lehtisaaresta, ja 

ranskalaisen koulun muutto tapahtui kesällä 2004. Tämän jälkeen 

Kumppanuustalon aika alkoi olla käsillä.

L’ecole Francaise Jules Verne Helsingin aika
Teksti: Mia Kunnaskari. Päivitetty: 30.10.2007.



Alppila Seuran puheenjohtajana 1970-luvulla toiminut Olli Laine on 

kirjoittanut ylös yhden sen tärkeimmistä vaiheista: taistelun 

Sedmigradskyn talon säilyttämiseksi. Tässä poimintoja hänen 

kirjoituksestaan, joka pohjautuu sekä säilyneisiin asiakirjoihin että 

hänen muisteluunsa ja yhteenvetoihin tapahtumien kulusta.

Esitys talon suojelusta:

"Alppila-Seura ry. Esittää kunnioittavasti, että lääninhallitus saattaisi 

Helsingin kaupungin Alppiharjun kaupunginosassa (12.k.osa) 

korttelissa 370 tontilla 1 sijaitsevan koulurakennuksen, joka sijainti 

ilmenee oheisesta kartasta, siten suojelluksi, kuin 

kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta 27 

päivänä marraskuuta 1964 annetussa laissa säädetään.

Kysymyksessä oleva rakennus on kaksikerroksinen tiilirakennus, 

joka on rakennettu v.1912. Rakennus edustaa 1910-luvun aikana 

vallinnutta pohjoismaiseen, lähinnä ruotsalaiseen ja tanskalaiseen 

arkkitehtuuriperintöön perustuvaa tyylisuuntausta.

Yksinkertaisen puhtaassa julkisivussa on taidolla yhdistetty 

tiiliarkkitehtuurin erityispiirteitä rapattujen suurimuotoisten pintojen 

kanssa.

Rakennuksen arkkitehtuuri muodostaa erinomaisen esimerkin 

toisaalta kansallisromantiikan ajan rakennustaiteen  tyylisuuntaa 

vastaan syntyneen uusklassisen reaktion ja toisaalta koristeellisen 

pohjoismaisen talonpoikais- , pikkukaupunki- ja 

herraskartanoarkkitehtuuriperinteeseen nojautuvan suuntauksen 

välillä.

Sedmigradskyn talon säilyttäminen
Teksti: Olli Laine. Toimittanut Hilkka Kuusinen.



Talon eteläpuolelle on muurin varaan nostettu terassi, jolle 

suunniteltiin ja rakennettiin puutarha. Rakennus asettautuu 

kohtisuoraan katua vastaan avaten kadulle päin jyrkän taitekattoisen 

päätyjulkisivun.

Näin kaksikerroksinen pihajulkisivu, korkea päätyjulkisivu ja 

voimakkaasti muotoiltu koillisjulkisivu muodostavat eheän mutta 

samalla dynaamisen kokonaisuuden. Puuistutukset yhdessä tiili- ja 

rapattujen pintojen kanssa muodostavat tänään yhä edelleen 

voimakkaan ja persoonallisen kokonaisuuden, jota ei edes 

tunteettomasti muotoiltu huoltoasema sen koillispuolella pysty 

ratkaisevasti heikentämään.

Rakennusta käytetään lasten päivähoitoon, johon tarkoitukseen se 

soveltuu erinomaisesti. Terassille nostettu pihapuutarha estää talon 

vierestä kulkevan liikenteen melun tunkeutumasta liian voimakkaana 

lastentarhaan.

Koska rakennuksen tilalle tällä hetkellä suunnitellaan liike- ja 

toimistorakennusta, on perusteltua, että lääninhallitus ryhtyy 

kiireellisesti toimenpiteisiin, jotta rakennus voisi säilyä tuleville 

sukupolville osoituksena 1910-luvun uudesta 

arkkitehtuurisuuntauksesta oleellisena osana Alppiharjun 

kaupunkikuvaa.”

Edelleen mielenkiintoisia lainauksia historiikin jaksosta:

"Omassa lausunnossaan Museovirasto viittaa myös rakennuksen 

aikahistorialliseen taustaan:

”Teollisuuden turvautuessa yhä enenevässä määrin naistyövoimaan 

lastentarhojen sosiaalinen merkitys työläisyhteisössä muodostui 

huomattavaksi. Nykyisessä tilanteessa tontti rakennuksineen 

kuvastaa yhä elävästi silloisia kasvatusperiaatteita. Kaupunkilaisten 

totuttaminen luonnon yhteyteen koettiin tärkeänä. Lastentarhojen 

yhteyteen suunniteltiin puutarhoja ja opetusohjelmissa oli luonnon 

tarkkailu omana alueenaan.”



Monivaiheisen suojelu-, kaavoitus-, päätöksenteko- ja 

asukasvaikuttamisen prosessien jälkeen oltiin lähellä ratkaisua:

Keväällä 1977 järjestettiin Sedmigradskyn talon pihalla 

puutarhajuhla, jossa edelleen heijastui myös huoli talon 

tulevaisuudesta. Hilkka Vuori kirjoitti Alppila-lehdessä pitkän 

kuvauksen juhlasta:

”Tilaisuudessa esitti lasten vanhempien tervehdyksen Jertta Roos, 

joka korosti lasten päivähoitotilanteen vaikeutta Alppiharjussa. Juuri 

sen vuoksi on Sedmigradskyn säilyttäminen lapsille välttämätöntä.

Alppila-Seuran tervehdyksen toi esitti tilaisuudessa pastori Olli Laine, 

joka kertoi siitä kamppailusta, jota seura on käynyt rakennuksen 

säilyttämisen puolesta. Edelleen pitää olla valppaana ja seurata 

Sedmigradskyn taloon liittyvää päätöksentekoa.

Päivähoitolautakunnan puheenjohtaja Liisa Vasama totesi, että 

lautakunta ei vielä ole tehnyt päätöstä Hanna Rothmanin päiväkodin 

väliaikaisesta lopettamisesta. Tällainen toimenpide alueella, jossa 

päiväkodeista on suuri puute, on aina masentava ja vaikka se olisi 

väliaikainenkin, siitä helposti tulee pysyvä, ellei riittävällä tarmolla 

toimita sen elvyttämisen puolesta.

Päivähoitotoimen johtaja Eeva-Maija Pikkanen korosti päiväkodin 

tarpeisiin sopivien tonttien puutetta Alppiharjussa. Tämä seikka 

edelleen vahvistaa Sedmigradskyn säilyttämisen välttämättömyyttä.

Päiväkodin puutarhajuhlassa lauloivat päiväkodin lapset viehättäviä 

lauluja. Helsingin yhteislyseon toisen luokan tytöt tanssivat 

Rihmarullaa ja Vallilan poikien tansseja ja Liikennelaitoksen 

torvisoittokunta soitteli komeita säveliä.

Erittäin lämminhenkiseksi muodostui Hanna Rothmanin opettajien 

Gerda Studen ja Ebba Schildtin tervehdys. He kiittivät lasten 

vanhempia luottamuksesta,. Jota nämä olivat osoittaneet 

antaessaan lapsensa heidän kasvatettavakseen. He toivoivat 

kaupungin elimiltä lempeää suhtautumista, jotta Sedmigradskyn

kaunis rakennus säilyisi lapsilla.



Eeva-Maija Pikkanen puolestaan kiitti opettajia, joista Gerda Stude

on toiminut lastentarhan opettajana 40 ja Ebba Schildt 33 vuotta.

Kevätsateesta huolimatta linnut visersivät Sedmigradskyn

lastentarhatalon pihaterassin vihertyvissä pihlajissa ja 

kaupunginosamme ainoan kastanjan harmaista oksista tunkeutuivat 

itsepäisesti esille ensimmäiset lehdet ja valkeiden 'kynttiläkukkien' 

alut. Kahvi maistui juhlasalissa ja nakit pihakatoksen suojissa. Ja 

torvisoittokunta soitti valssia. Oli puutarhajuhla parhaimmillaan lasten 

päiväkodin puolesta.”

Lopulta rakennusta ei suojeltu lain nojalla, vaan asemakaavalla.

Asukas- ja lähidemokratiasta keskusteltiin 1970-luvulla paljon. 

Kaupunginosavaltuustoistakin puhuttiin. Ilmapiiri asukkaiden 

vaikutusmahdollisuuksille muuttui myönteisemmäksi. Ylipormestari 

Teuvo Aura ryhtyi järjestämään suuren suosion saaneita asukasiltoja 

eri kaupunginosissa. Kaupunki korotti avustusvarojen määrää 

kaupunginosayhdistyksille. Joihinkin kaupunginosiin rakennettiin 

ilmoitustauluja. HELKA:n, Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton 

arvostus nousi. Eri puolille kaupunkia nousi ns. yhden asian liikkeitä, 

jotka näkyivät ja kuuluivat, kuten Alppilassa Josafatin puistoliike.

Kun nyt liikun Alppilassa, katse kääntyy kohti Sedmigradskyn taloa. 

Mieleen nousee hienoinen ylpeys; me teimme sen.

Kirjoittaja on Alppilan seurakunnan eläkkeellä oleva kirkkoherra, joka 

toimi Alppila-Seurassa 1968 - 1980 eri tehtävissä, mm. sihteerinä, 

puheenjohtajana ja Alppila-lehden päätoimittajana.



Unelmasta Kumppanuustaloksi oli lähes kymmenen vuoden 

mittainen prosessi. Matkalle on osunut innostumista ja pettymistä, 

iloa ja surua, mutta sitkeän yrittämisen ja yhteisen päämäärän 

ansiosta Kumppanuustalo Hanna on tänä päivänä totta. Tästä löydät 

käännekohdat matkan varrelta. Täydennämme tekstiä historiikin 

edistyessä!

1996/1997: unelma talosta syntyy. Hankkeen aikana 1996 - 2004 

tukikohtana toimi Brahen asukaspuiston pieni punainen talo. Mukana 

Iltakäymälä, Maahanmuuttajaprojekti, AlTyTy, skeittirataprojekti ym.

1997: alppilalainen Tarja Vauhkonen selvitti talon tilannetta. Asukkaat 

sekä alue- ja muut järjestöt puolsivat asukastalo-ideaa.

1998: alkoi jatkuvan informaation välittäminen Keskisen 

sosiaalikeskuksen johdolle; johto tuki ajatusta aluesosiaalityön 

sijoittamisesta talon yläkerroksiin ja asukas- ja 

kumppanuustoimintojen sijoittamisesta alakerroksiin.

2000: Kumppanuusverkosto teki ensimmäisen yhteisen esityksen 

Keskisen sos. keskuksen johdolle ja sosiaaliviraston ylimmälle 

johdolle.

22.5.2000: esitys (sos. viraston johto, kaupunginvaltuusto, 

kaupunginhallitus, kiinteistö-, opetus- ja kulttuurivirastot).

2000 (kevät): lupaus talosta.

2000 (kesä): talon vapautuminen peruuntui.

Unelmasta Kumppanuustaloksi
Teksti: Mia Kunnaskari. Päivitetty: 29.10.2007.



2001: kiinteistölautakunta ilmoitti, että talo tullaan vuokraamaan vain 

kaupungin käyttöön. Alppiharjun sos. palvelutoimiston silloinen 

päällikkö Eeva-Liisa Tuominen laittoi kirjallisen ilmoituksen toimiston 

halusta neuvotella talon vuokrauksesta. Keskisen sos. keskuksen 

johtaja Kati Peltola antoi tukensa Alppiharjun kehittämishankkeen 

pyrkimyksille. Kiinteistövirasto ilmoitti vuokraavansa talon 1.10.2004 

alkaen Jules Verne -leikkikoulun siirryttyä Lehtisaareen.

15.6.2001: esitys (sos. viraston johto, kaupunginvaltuusto, 

kaupunginhallitus, kiinteistö-, opetus- ja kulttuurivirastot).

2001, joulukuu: "Via Hanna", katutason huoneisto 3 h + k (85 m2), 

josta yksi huone asukastila ja muu sosiaalityöntekijän ja 

sosiaaliohjaajan työtila. Kumppanuusverkosto vahvistui. Kellariin 

työttömien kalastuksen tukikohta "Kalakolo".

10.4.2003: esitys (sos. viraston johto, kaupunginvaltuusto, 

kaupunginhallitus, kiinteistö-, opetus- ja kulttuurivirastot).

28.1.2004: Kumppanuusverkostokokous päätti ehdottaa taloa 

Helsingin keskisen alueen kumppanuus- ja asukastaloksi. Vuoden 

aikana varmistui, että Keskinen ja Eteläinen sosiaalikeskus kuuluvat 

vuoden 2005 alusta Eteläiseen sosiaaliasemaan; ajatus laajeni koko 

Eteläisen sosiaaliaseman kumppanuustaloksi.



6.2. ja 25.2.2004: esitys/iso yhteistyösuunnitelma (sos. viraston 

johto, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kiinteistö-, opetus- ja 

kulttuurivirastot). Mukaan liittyi myös Keskisen sosiaalikeskuksen 

AKU-koulutuksen pienryhmä.

Ehdotamme, että Sosiaaliviraston vuoden 2005 budjettia 

laadittaessa, Keskisen elinkaaritoimistojen tilaratkaisuja, 

työyhteisöjen kokoonpanoja, työmenetelmiä ja tehokasta 

yhteistoimintaa suunniteltaessa huomioidaan osoitteessa Sturenkatu 

12, 00510 Helsinki sijaitseva Hanna Rothmanin talo ja sen käyttö 

koko keskisen suurpiirin kumppanuustalona: Se palvelisi 

aikuissosiaalityötä, vahvistaisi sosiaali- ja lähityöntekijän 

tehtävärakennetta ja aktivoivaa sekä kuntouttavaa työotetta. Taloa 

voidaan hyödyntää monipuolisesti myös muussa yhteistyössä 

viraston strategioiden mukaisesti.

2004 (kevät/kesä): Jules Verne -leikkikoulun muutto Lehtisaareen.

2004: Kati Peltola vei asian ylimmälle johdolle. Toimitusjohtaja 

Aulikki Kananoja antoi tukensa. Keskinen sosiaalijaosto vahvisti 

tilaratkaisut. Eteläisen sosiaaliaseman päällikkö Kerttu Nurmi antoi 

tukensa Kumppanuustalolle ja on siitä lähtien ollut vahvasti mukana 

talon tulevaisuuden kehittämisessä.

2004 (kesä): muutostöiden suunnittelu Sosiaali- ja terveydenhuollon 

kiinteistöpalvelukeskuksen kanssa: toinen sosiaaliohjaaja mukana 

suunnitteluryhmässä, hankesuunnittelija Anne Löfström, 

arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola, urakoitsijat Inlook Sisustus Oy ja 

Yliskylän Sähköasennus Oy ja insinööritoimistot PSJ-Suunnittelu ja 

LVI-Kuutio Oy. Kiinteistönedustajana on toiminut Vallilan Kiinteistöt 

Oy:stä Seppo Joronen.



1.9.2004: talon toiminnan organisointi: Kumppanuusverkosto ja 

Taloneuvosto.

1.10.2004: virallisella vuokrasopimuksella Keskisen 

sosiaalikeskuksen tilaksi.

2004, joulukuu: sisustussuunnittelija Manna Vasama aloittaa, 

Pakilan työkeskus on mukana tärkeänä yhteistyökumppanina.

1.1.2005: Eteläisen sosiaaliaseman Kallion toimipisteen 

muutossosiaalityön työtilaksi ja aktiiviseksi asukkaiden ja järjestöjen 

toimitilaksi uuteen organisaatioon.

24.1.-28.2.2005: nimikilpailu.

18.3.2005: avoimien ovien juhla ja nimikilpailun tulosten 

julkistaminen.

Onnea onnea Kumppanuustalo Hanna!


