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ALKUSANAT 
 
Kirjoittaessani aiemmin Turun varhaisten Kansanlastentarhojen nro 2, 3 ja 4 historiikkeja en 
ajatellut enää kerääväni tarkemmin kasaan Turun Kansanlastentarha nro 1:n alkuvaiheita. 
Turun vanhimman suomenkielisen päiväkodin Kallelankatu 3:n lähestyessä 110-vuotis-
juhlaansa vuonna 2009 otin tehtävän kuitenkin taas mielenkiinnolla ja innostuneena vastaan. 
 
Kallelankadun päiväkodin arkisto, Maakunta-arkisto ja Kaupungin arkisto, Sosiaalikeskuk-
sen Eskelin arkisto, Maakuntamuseo sekä myös aikaisemmat alan tutkimukset ja kirjallisuus 
ovat toimineet tämän historiikin lähdemateriaaleina. Lisäksi olen haastatellut päiväkodin 
emeritus johtajaa Orvokki Rouhiaista sekä nykyistä johtajaa Eila Rapalaa, Turun Martinran-
taseura ry:n puheenjohtajaa Jouni Liukea sekä lukuisia lastentarhan entisiä työntekijöitä ja 
lapsia. 
 
Erityiset kiitokseni annan Orvokki Rouhiaiselle työaikanaan tehdystä tietojen tallennuksesta 
ja tutkimuksen aikana tehdystä yhteistyöstä tutkimusmateriaalin keruussa. Kallelankadun 
omasta arkistosta löytyi paljon erinomaisia valokuvia. Eila Rapalaa kiitän kaikesta yhteis-
työstä, tietojen annosta ja avuliaisuudesta, Mervi Hamusta aineiston kokoamisesta ja valoku-
vien skannaamisesta, Kalevi Wiikiä ohjauksesta ja Markku Laimia tutkimuksen aikana teh-
dystä valokuvauksesta. Erityiskiitokseni menevät tietysti Raili Koskelle ja Pia Jokiselle, jot-
ka mahdollistivat tämän työn tekemisen. 
 
Kallelankadun päiväkodista, joka on Turun ensimmäinen suomenkielinen Kansanlastentarha 
nro 1, ei ole aiemmin tehty omaa yhtenäistä historiikkia. Lisäksi monissa kirjoitelmissa on 
toisistaan poikkeavia ja vääriä tietoja Kansanlastentarhan nro 1 alkuajoilta. Pidän tämän his-
toriikin kokoamista sekä lisätutkimusta todella perusteltuna. Tavoitteena on saada julkaisu 
110 vuotta täyttävälle Kallelankadun päiväkodille. 
 
“Pitäähän jokaisella itseään kunnioittavalla laitoksella tai yhteisöllä olla menneisyydestään 
kertomus tai historia.” (Kari Seppälä, 2005. Turun yliopisto.) 
 
 
 
 
Turussa talvella 2008−2009. 
 
Irma Alaranta 
LTO, KM 
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JOHDANTO 
 
Tässä historiikissa kuvataan lastentarhatyön syntymistä Saksassa, lastentarha-aatteen tuloa 
Suomeen ja Turkuun sekä myös Turun opetus- ja kasvatustyön historiaa.  
 
Turun ensimmäisen suomenkielisen Kansanlastentarhan nro 1:n perustamiskokous oli 
26.5.1899. Se johti Turussa suomenkielisten lastentarhojen alkuun, lisääntymiseen ja kehi-
tykseen. Kallelankatu 3:n päiväkoti on toiminut vain kahdessa toimipisteessä. Kansanlasten-
tarha nro 1 aloitti toimintansa 6.9.1899 Itäinen Pitkäkatu 27:ssä, jossa se toimi 21 vuotta. 
Täältä lastentarha siirtyi Karlborgin huvilaan nykyiselle paikalleen Kallelankadulle. 
 
Huvila oli rakennettu vuonna 1892 ja korjattu lastentarhan käyttöön vuonna 1920. Vuonna 
1924 lastentarha sai nimekseen Päivänpirtti. Samalle paikalle rakennettiin vuonna 1982 uu-
disrakennus, joten päiväkotitoimintaa on osoitteessa Kallelankatu 3:ssa ollut jo 89 vuotta.  
 
Kansanlastentarhat vuosina 1899 -1924  
 
Kansanlastentarhat toimivat aluksi 38 vuotta yksityisten johtokuntien alaisina. Vuonna 1908 
perustettiin Turkuun lastentarhalautakunta seuraamaan yksityistä lastentarhatyötä ja tuke-
maan lastentarhojen johtokuntia.  
 
Lastentarhoille myönnettiin vuonna 1913 ensimmäisen kerran anomuksen perusteella valti-
onapua, mikä kattoi 1/3 kustannuksista. Samalta vuodelta on Suomen koulutoimen ilmoitus 
suomenkielisten lastentarhojen työohjelmaksi. Vuonna 1917 perustetut lastenhuoltokomitean 
ylläpitämät lastenkamariosastot tulivat vuonna 1918 kaupungin tukemiksi kokopäiväosas-
toiksi. Lastentarhat otettiin vuonna 1918 kouluylihallituksen alaisiksi kansalaissodan jälkeen 
itsenäiseen Suomeen. Anniskeluyhtiöitten voittovarojen, Säästöpankin ja yksityisten lahjoi-
tusten sekä kaupungin avustusten turvin lastentarhojen talous oli aina epävarmaa. Lastentar-
hoja ei perustettu vuoden 1918 jälkeen kahteenkymmeneen vuoteen. 
 
Turun kaupunginvaltuuston vuonna 1921 perustamalle lastensuojelulautakunnalle siirtyivät 
lastentarhanlautakunnan tehtävät vuonna 1923. Samalla valtuusto lakkautti kasvatuslauta-
kunnan, lastenhoitolautakunnan, lastentarhalautakunnan sekä lastenhuoltokomitean. Lasten-
tarhojen tarkastajana oli tuolloin kansakoulujen tarkastaja Otto Wiitanen. 
 
Vuoden 1922 kielilain mukaan kunnat saivat päättää ovatko ne suomen- vai ruotsinkielisiä 
vai kaksikielisiä kuntia. Vuodelta 1921 on laki oppivelvollisuudesta, joka selkiinnytti lasten-
tarhojen asemaa siten, että lastentarha ja alakoulu vakiinnuttivat asemansa. 
 
Lastentarhat vuosina 1924−1973 
 
Vuonna 1924 kansanlastentarha nimitys poistettiin ja tilalle tuli nimitys lastentarha. Samalla 
lastentarhat siirrettiin sosiaaliministeriön valvontaan vuonna 1924, johon siirtoon lastentar-
hanopettajat eivät olleet ollenkaan tyytyväisiä mm. tarkastaja Elsa Boreniuksen sanoilla:  
“Ei vieläkään ymmärretä, mikä lastentarha todella on vaan tahdotaan väkisinkin vetää etu-
alalle sosiaalinen huolto kasvatusperiaatteitten kustannuksella. On pidettävä huolta siitä, 
että alkuperäinen tarkoitus olla kotien apuna lasten kasvatuksessa myös meidän aikanamme 
ja meidän jälkeemme säilytetään.” 
 
Vuonna 1928 saatiin lastentarhoille ohjesääntö, jonka turvin anottiin päästä kaupungin vaki-
naiseen menosääntöön. Lukuisten anomusten vuoksi lastentarhojen kunnallistamista puitiin 
valtuustossa vakavasti moneen kertaan ainakin vuosina 1909, 1920, 1925 ja 1936.  
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Vuoden 1937 alussa kaupunki otti silloiset viisi lastentarhaa kiinteistöineen ja henkilöstöi-
neen hallintaansa sekä kaupungin vakinaiseen budjettiin ja lastentarhoja perustettiin lisää. 
Äitien siirtyminen työelämään lisäsi lastentarhapaikkojen tarvetta ja 1960-luku oli varsinais-
ta lastentarhojen ja lastenseimien rakentamisen aikaa. 
 
Päiväkodit vuosina 1973 - 2009 
 
Laki lasten päivähoidosta ja samanniminen asetus astuivat voimaan vuonna 1973. Laki muo-
dosti lasten eri hoitomuodoista palvelukokonaisuuden, johon kuuluivat päiväkotihoito, per-
hepäivähoito ja leikkitoiminta. Tällöin lastentarhoista ja lastenseimistä tuli päiväkoteja. Tu-
russa päiväkodit nimettiin virallisesti osoitteiden mukaan. Samana vuonna alkoi Turussa 
esikoulukokeilu Suikkilan ja Uittamon alueilla Kristiina Aarnion (Sillman) ja Oili Ilmolah-
den ollessa opettajina. 
 
Vuonna 1985 säädettiin laki, jossa kunnat velvoitettiin järjestämään päivähoitopalveluja kai-
kille alle 3-vuotiaille lapsille. Nykyisin lain mukaan päivähoitoa tulee järjestää kaikille sitä 
tarvitseville lapsille subjektiivisena oikeutena ja mahdollisuuksien mukaan vanhempien toi-
vomassa hoitomuodossa.  
 
Vuonna 1992 päivähoitoasetuksessa tarkistettiin päiväkotien henkilöstön määrää suhteessa 
eri-ikäisten lasten määrään ja samalla edellytettiin, että vähintään joka kolmannella henkilöl-
lä on lastentarhanopettajan tehtävän edellyttämä kelpoisuus. 
 
Esiopetus otettiin perusopetuslakiin vuonna 1999. Lain mukaan jokaisella lapsella on oikeus 
maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Syksystä 
2001 alkaen kunnille tuli esiopetuksen järjestämisestä velvoite. 
 
Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista on vuodel-
ta 2002. Stakes on laatinut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet yhteistyössä sosiaali- ja 
terveysministeriön, opetusministeriön ja opetushallituksen sekä kuntaliiton ja muiden asian-
tuntijoiden kanssa vuonna 2003. Toinen tarkastettu painos ilmestyi vuonna 2005.  
 
Esiopetussuunnitelmissa on tavoitteena edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedelly-
tyksiä sekä ennaltaehkäistä ja vahvistaa oppimisvalmiuksia, oppimaan oppimista sekä perus-
tietojen ja -taitojen omaksumista. Kaikille lapsille halutaan taata tasavertaiset mahdollisuudet 
koulun aloittamiseen.  
 
Lapsilähtöisyys merkitsee valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan jokaiselle lapselle henkilö-
kohtaisen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman laatimista. Käytännössä tämä on alka-
nut edistää myös esi- ja alkuopetuksen lähentymistä. Nykyisin Turun kaupungin esiopetus-
suunnitelman ja kaupungin opetussuunnitelman pohjalta tehdään päiväkotien yksikkökohtai-
set toimintasuunnitelmat. Lisäksi tehdään lapsen oma esiopetussuunnitelma vanhemman ja 
lapsen kanssa yhteistyönä. Äskettäin on valmistunut ja päivitetty 2009 Turun kaupungin esi-
opetussuunnitelma sekä myös esi- ja perusopetuksen oppilashuollon strategia ja käsikirja.  
 
Vuoden 2009 alusta Turussa sosiaalitoimi ja terveystoimi yhdistettiin uuden peruspalvelulau-
takunnan alaisuuteen. Aikaisemmin sosiaalitoimessa päivähoidosta vastanneen yksikön, päi-
vähoito-osaston, uudeksi nimeksi tuli varhaiskasvatuspalvelut.  
 
Varhaiskasvatusalueiden tulosalueella on kymmenen palvelualuetta, joita johtaa kuusi palve-
lualueen päällikköä yhdessä virastotason kanssa. Palvelualueilla on yhteensä 52 päivähoi-
toyksikköä muodostuen päiväkoti-, perhepäivähoito- tai leikkitoiminnasta tai näiden yhdis-
telmistä. Toimintayksikköjä johtavat päiväkodinjohtajat tai perhepäivähoidonohjaajat.  
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Lastentarhatyö, nykyisin varhaiskasvatus, on muuttunut yli vuosisadan kuluessa monipuoli-
semmaksi sekä sisällöltään, säädöksiltään että palvelumuodoiltaan. Suunnitelmallisemman ja 
tavoitteellisemman esiopetustyön myötä se on muuttunut myös tieto- ja taitopohjaisemmaksi 
säilyttäen silti lapsilähtöisyytensä ja elämyksellisyytensä. Suunnittelu, toteutus, arviointi 
sekä vanhempien palaute ovat työn nykypäivää. Valtakunnallinen ja kuntakohtainen sekä 
yksikkö- ja lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kuuluvat ohjelmaan. Päiväkotien 
yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma huomioi erityistä tukea tarvitsevien lasten, 
vuorohoidossa olevien lasten ja monikulttuuristen lasten tarpeet. 
 
Maamme on kansainvälistynyt, mikä tuo työlle paljon erilaisia, uusia muotoja ja aiheuttaa 
joidenkin vanhojen toimintatapojen väistymisen. Lastentarhan alkuperäinen tavoite - koti-
kasvatuksen tukeminen - säilyy edelleenkin kasvatusvastuun ollessa kuitenkin kodilla. 
 
 

1. LASTENTARHA-AATE SAKSASTA TURKUUN 
 

1.1. “Kommt, lasst uns unsere kindern leben”  
Tulkaa, eläkäämme lasten hyväksi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1: Friedrich Fröbel 
 
Vuonna 1839 perustamansa lastentarhan perusideat saksalainen Friedrich Fröbel (1782 - 
1852) ilmaisee seuraavasti: “Sen tarkoituksena ei ole vain pitää silmällä alle kouluikäistä 
lasta, vaan tulee myös panna heidät toimimaan tavalla, joka vastaa heidän ikäänsä ja ole-
mustaan, vahvistaa heidän ruumistaan, harjoittaa heidän aistejaan, pitää toiminnassa hei-
dän heräävää henkeään ja tutustuttaa heidät luontoon ja ihmisten maailmaan. Erityisesti sen 
tulee ohjata heidän sydäntään ja mieltään oikein, - yksimielisyyteen itsensä kanssa.” 
 
Fröbelin mukaan lapselle tulee lastentarhassa luoda mahdollisimman luonnonmukainen kas-
vuympäristö. Leikki on lapsuusiän luonnollinen oppimistapahtuma. Lapselle tulee antaa kas-
vamisen rauha hänen oman kehitysrytminsä mukaisesti. Varhaiskasvatuksen tulee olla myö-
täilevää ja suojelevaa, ei määräilevää ja kiirehtivää, mutta silti lapsen kehitystä edistävää 
vuorovaikutusta lapsen ja kasvattajan välillä. 
 
Föbelin “keksintö“, l a s t e n t a r  h a, syntyi yhteneväisestä näkemyksestä lapsuudesta 
ja kasvatuksesta kahden muun filosofin Rousseaun ja Pestalozzin kanssa. He uskoivat ihmi-
sen henkiseen kasvun mahdollisuuteen ja ihmisessä piileviin voimavaroihin, jotka voidaan 
saada kasvatuksen avulla esiin ja ohjattua. Erityisesti tulee ottaa huomioon lasten toiminnan-
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halu ja kehittää sitä sopivan työskentelyn ja leikin kautta. Kaiken toiminnan tulee tapahtua 
siten, että syntyisi k a s v a t u k s e l  l  i  n e n  t i  l  a n n e, missä lapsi saisi ilmaista 
itseään luonnollisesti ja vapaasti. Lapsi tuli käsittää aktiivisena olentona, jonka omatoimi-
suutta ja luonnollista kehitystä tuli tukea. 
 
Fröbelin kasvatusfilosofia perustuu hänen omaan ankaraan, leikittömään ja rakkaudettomaan 
lapsuuteensa. Friedrich syntyi pienessä, thyringiläisessä vuoristokylässä pietistipapin kuu-
dentena lapsena ja varttui kylmäkiskoisen äitipuolen kasvattamana. Hän vietti aikaansa äitin-
sä haudalla ja puutarhassa eikä saanut keskustella muiden lasten kanssa. Hän toivoi äidin 
rakkautta ja toisten lasten seuraa. Nämä toiveet muodostuivat keskeiseksi tekijäksi myö-
hemmin Fröbelin filosofiassa, missä äidin merkitys tulee korostetusti esille samoin kuin 
ryhmässä toimimisen myönteinen merkitys lapsen kehitykselle. Kouluiässä Friedrich pantiin 
tyttökouluun, koska isä oli riidoissa poikakoulun opettajan kanssa. Suhteet perheessä kärjis-
tyivät niin, että 10-vuotiaana hänen enonsa otti pojan luokseen. Vasta silloin Friedrich sai 
tutustua muihin lapsiin. 
 
Fröbel kävi metsäkoulua ja tutustui luontoon. Yliopistossa hän opiskeli mm. luonnontieteitä, 
minerologiaa ja matematiikka. Häntä kiinnosti erikoisesti matematiikan soveltaminen. Nämä 
opinnot vaikuttivat hänen filosofiaansa ihmisen ja luonnon välisistä suhteista. Vaikutuksia 
hän sai myös eri aikakausien kasvatusfilosofien näkemyksistä varhaiskasvatuksesta. 
 
“Onko olemassa asiaa kypsyneen ihmisen ajatuksissa ja tunteissa, tiedoissa ja teoissa, jonka 
imujuuret eivät ulottuisi lapsuusvuosiin?” (Friedrich Fröbel)  
 
1.1.1. ”Kindergarten soll die Anstalt heissen” –  

 L a s t  e n t  a r h a sen nimen on oltava 
 
Fröbel vertasi lasta kasviin sanomalla, että lapsi on oras, jossa on kaikki kasvin ainekset 
olemassa. Fröbelin mielestä  l  a p s u u s  o n  t  ä r k e ä  o s a  k a s v a m i s e n     
k o k o n a i  s  u u t  t a. Nimitys lastentarha, Kindergarten, sisältää vertauksen luontoon 
ja kasveihin puutarhurin hoidossa. 
 
Lastentarhan syntymäpäivä on 28.6.1840. 
Ensimmäisen varsinaisen lastentarhan Fröbel perusti 28.6.1840 Saksan Blankenburgiin jo 
aiemmin avanneensa Leikki- ja askartelulaitoksen yhteyteen kehitellen samalla aatettaan ja 
luennoiden siitä eri puolilla maata. Laitoksessa oli myös leikkikalutehdas, joka valmisti frö-
beliläisiä leikkivälineitä, jotka oli alun perin tarkoitettu kotien käyttöön. Lastentarhan synty-
mäpäiväksi lastentarhan isä valitsi kyseisen päivän, koska se oli Saksassa vietetyn kirjapai-
notaidon keksimisen 400-vuotispäivä. Fröbelin näkemys oli rinnastettavissa siihen kulttuu-
riarvoon, joka kirjapainolla oli ollut. 
 
Lastentarha-aatteen myötä syntyi pestalozzi-fröbeliläinen lastentarhapedagogiikka, johon 
myös suomalainen lastentarhatoiminta on perustunut jo 121 vuoden ajan. Vuonna 1849 Frö-
bel perusti ensimmäisen lastentarhanopettajakoulutuksen ja lastentarhoja alettiin perustaa 
ympäri Saksaa ja Eurooppaa. Merkittävää on, että tuolloin lastentarhanopettajakoulutuksessa 
ja kansanlastentarhassa käytettyjä toimintoja käytetään pääpiirteissään varhaiskasvatuspalve-
luissa vieläkin. 
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1.1.2. Suomessa suurmiehet innoittajina ja vastustajina - Cygnaeus puuhamiehenä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lehdistön läpimurron kautta saatiin myös Suo-
messa tietoa erilaisista aatevirtauksista jo 1840-
luvulla. Suomen kansakoulujen isän Uno Cygna-
euksen (1810−1888) halu parantaa Suomen kan-
san tilaa ja perehtyä erityisesti myös pienten las-
ten kasvatukseen ja opetukseen avarsi hänelle 
lasten- ja naiskasvatuksen merkityksen. Kasvatus 
alkaa kodista ja jatkuu läpi koko kehitys- ja kou-
luiän. Ensimmäisenä Suomessa Cygnaeus kiin-
nitti huomionsa varhaislapsuuden merkitykseen 
ja kunkin kehityskauden ominaispiirteisiin ja 
kasvutarpeisiin. 

 

         Kuva 2: Uno Cygnaeuksen muisto- 
                       patsas Jyväskylässä 
Cygnaeus sai vaikutteita opintomatkoillaan Euroopasta vuosina 1858−1859. Saksassa hän sai 
perehtyä Fröbelin lastentarhatoimintaan ja lastentarhanopettajakoulutukseen. Cygnaeusta 
viehätti erityisesti l  e i k i n  j  a  t y ö n  k ä y t t  ä m i  n e n  k a s v a t  u s –  
k e i  n o n a.  Leikki ei ole vain ajankulua, vaan lapsen psyykkisten ja fyysisten voimien 
ilmaus hänen kehityksestään. 
 
Myös Z.Topelius toimi lastentarhojen innokkaana kannattaja kirjoituksillaan ja suositteli 
lämpimästi Fröbelin kasvatusaatteita kaikille lasten vanhemmille. Cygnaeuksen ajatuksia 
vastaan hyökkäsi J.W. Snellman, koska hän näki lastentarhan hävittävän perheiden merkitys-
tä. Hän katsoi, että lastentarhojen perustaminen olisi kansallinen onnettomuus. Snellman 
tukeutui enemmän suomalaisuuden perinteeseen, kun taas Cygnaeuksen vaikutteet olivat 
uusia Suomessa ja ulkomailta hankittuja. Cygnaeus perusti Jyväskylään ns. mallikoulunsa 
yhteyteen lastentarhan, jossa oli välitysluokka (nykyinen esikoulu), jolla ei kuitenkaan ollut 
silloin lastentarhana jatkuvuutta ja siitä kehittyikin alakoulu. 
 
Cygnaeus aloitti lastentarhatoiminnan ja teki sitä tunnetuksi. Erityinen merkitys on sillä, että 
hänen kauttaan fröbeliläinen lastentarha-aate ja toiminta välittyivät suoraan Saksasta erilaisi-
ne muotoineen ja menetelmineen. Cygnaeuksen aloitteesta myös maamme ensimmäiset las-
tentarhanopettajat saivat valtion stipendin turvin koulutuksensa Pestalozzi-Fröbel-Hausissa. 
Hanna Rothman oli yksi heistä, jota kehotettiin Suomeen palattuaan perustamaan Fröbelin 
mukaisia lastentarhoja. 
 
1.1.3.  Hanna Rothman edelläkävijänä Suomessa 
 
 
 

 
 

 
 
              Kuva 3: Hanna Rothman 
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Hanna Rothman (1856−1920) syntyi Helsingissä apteekkarin tyttärenä ja kävi ruotsalaista 
Elizabeth Blomqvistin perustamaa tyttökoulua. Isä kuoli ainoan tyttärensä ollessa kymmen-
vuotias, ja he muuttivat isoäidin luokse, jossa asuivat myös äidin kaksi tätiä ja eno. Hanna oli 
hento, sairaalloinen ja pienikokoinen, mutta kummilahjanaan hän oli saanut sitkeän, voimak-
kaan ja palavan hengen. Lapsena hän oli pudonnut ja saanut selkävian, jonka seurauksena 
hän sai koko elämänsä kantaa kyttyrää. Toinen onnettomuus vei lisäksi näön hänen toisesta 
silmästään. Lämminhenkinen ja onnellinen koti antoi kuitenkin hyvät kasvuedellytykset. 
Niin Cygnaeuksen kuin opettajansa Elizabeth Blomqvistin kehotuksesta Hanna Rothman 
lähti Saksaan lastentarhanopettajakoulutukseen. 
 
Valmistuttuaan lastentarhanopettajaksi vuonna 1882 Berliinin Pestalozzi-Fröbel-Hausista 
Hanna Rothman paloi halusta aloittaa lastentarhatyö Suomessa. Hän ei kuitenkaan saanut 
varoja kansanlastentarhan perustamiseen. Siksi hän avasi Helsingissä 1883 maksullisen, 
ruotsinkielisen lastentarhan, jonka vihkijäksi kutsuttiin Uno Cygnaeus. Vaikka laitoksen lap-
sijoukko kasvoi, työ ei tyydyttänyt täysin Hanna Rothmannia. Nähdessään kadulla kuljeksi-
via, hyljätyn näköisiä pikkulapsia hän mietti yhä uudelleen mitä voisi tehdä näiden hyväksi. 
Lasten vanhemmat olivat varattomia eivätkä pystyisi maksamaan lukukausimaksua.  
 
Sattumalta hän sai kuulla, että Helsingin Vähittäismyynti- ja Anniskeluyhtiön johtokunta 
käytti voittovarojaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Maaliskuussa 1888 hän sai myöntävän 
vastauksen ja 6.800 mk kansanlastentarhaa varten.  
 
Hanna Rothman perusti kansanlastentarhan Helsinkiin köyhimpiin kaupunginosiin; ensim-
mäisen vuonna 1888 osoitteeseen Lapinlahdenkatu 11 ja toisen Sörnäisiin vuonna 1890. Ero-
tuksena aiemmista varakkaiden perheiden lapsille tarkoitetuista maksullisista lastentarhoista 
kansanlastentarha oli tarkoitettu luokkayhteiskunnan kaikille lapsille.  Kansan-
lastentarhalla on alusta alkaen ollut myös k o d i n  k a s v a t u s t a  t u k e v a  tehtävä. Sa-
ma päämäärä on edelleenkin ensisijainen suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4: 1890-luvun lastentarhalaiset Kansankodin seinustalla  
 kasvattajakurssin oppilaiden kanssa Sörnäisissä. 

 
Vuonna 1892 Hanna Rothman ryhtyi työtoverinsa lastentarhanopettaja Elizabeth Alanderin 
kanssa valmistamaan lastentarhanopettajia. He aloittivat lastentarhanopettajakoulutuksen 
Sörnäisten lastentarhassa. Vuonna 1905 Elin Waris kutsuttiin ensimmäiseksi suomenkielisen 
kurssin johtajaksi, sillä Hanna Rothman ja Elizabeth Alander eivät riittävästi hallinneet suo-
men kieltä. Yhteyttä pidettiin kiinteästi Saksaan uranuurtajajoukon koululaitokseen. 
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Turkulainen Suoma Lehtinen kävi lastentarhanopettajakoulutuksen vuosina 1905−1907 Sör-
näisten kansankodin ensimmäisellä suomenkielisellä kasvattajakurssilla. Hänestä tuli Turun 
ensimmäisen kansanlastentarhan pitkäaikainen johtaja vuodesta 1911 alkaen. Lastentarhan-
opettajakoulutus siirrettiin vuonna 1908 Ebeneser-kotiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5: Lastentarhanopettajakoulutus alkoi Helsingissä vuonna 1892 Sörnäisten  
Kansankodissa Hanna Rothmannin (vas.) ja Elizabeth Alanderin johdolla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva.6: Leikkimökin keväiset siivoustalkoot Ebeneserin pihamaalla 
 
Nykyisin Ebeneser-säätiöllä on vuonna 1998 perustettu maamme ainoa lastentarhamuseo 
sekä Lapsuuden instituutti, joka järjestää varhaiskasvatuksen seminaareja, erityiskoulutusta 
ja kursseja sekä kehittää ja tukee varhaiskasvatuksen tutkimusta. Hanna Rothman työskenteli 
ahkerasti lastentarhatoiminnan levittämiseksi. Lastentarhassa käytetyt työmenetelmät herät-
tivät maanlaajuisesti yleistä kiinnostusta.  
 
1.1.4.1. Taustaa Turun suomenkielisten kansanlastentarhojen syntymiselle 
 
1.1.4.2. Turun opetus- ja kasvatustyön historiaa 
 
Kansanopetusta annettiin Turussa 1500-luvulla kouluttamalla latinantaitoisia poikia. Tytöille 
ei ollut minkäänlaista opetusta. Koulussa opetettiin myös kreikan kieltä. Opetuskieli muutet-
tiin vuosisadan lopulla latinasta ruotsin kieleksi. Koulun rehtorina toimi mm. Mikael Agrico-
la (1548−1554). Turun koulun tehtävänä oli kasvattaa ylempiä säätyläispoikia kirkon palve-
lukseen, Jumalan tuntemukseen ja täten kehittää heille kunniallista mielenlaatua.  
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Turun koulu sijaitsi Tuomiokirkon itäpuolella. Rakennuksiin perustettiin vuonna 1640 yli-
opisto, Turun kuninkaallinen Akatemia. Perustamisajatus oli piispa Rothoviukselta. Kenraa-
likuvernööri Per Brahe allekirjoitti perustamisasiakirjan 26. maaliskuuta 1640 Nyköpingissä. 
Rothoviuksen mukaan - “maailman luomisesta lähtien ei Suomen kansan osaksi ollut tullut 
niin suurta onnea: Suomi oli saanut yliopistonsa”. 
 
Turun kuninkaallinen Akatemia oli 1700-luvulla maineeltaan parempi kuin Upsalan yliopis-
to, mutta Venäjän autonomian aikana Akatemia siirrettiin Turun palon 1827 jälkeen vuonna 
1828 Helsinkiin. Siirtymisen jälkeen sen tyhjiin saleihin muutti Turun linnasta vuonna 1623 
perustettu Turun hovioikeus sekä tuomiokapituli. Akatemian juhlasalista tehtiin kaupungin 
yhteinen juhlatila. Akatemian siirtämisen yhteydessä Helsinkiin siirrettiin myös Akatemian 
upea kateederi ja kauniit ovet ja siellä ne ovat edelleen. Turkuun jäi kuitenkin kirkko ja ho-
vioikeus. 
 
Venäläisten ensimmäinen valtakausi, isoviha 1700-luvun alussa, sai aikaan turkulaisten pa-
kenemisen Ruotsiin. Asiakirjat ja arvoesineet pakattiin mukaan, kun avoimille paikoille alkoi 
ilmestyä puurakennuksia ns. ”ryssän taloja” ja Tuomiokirkon ympärille rakennettiin venäläi-
siä kauppakojuja. Tuomiokirkon kalleudet vietiin myös Ruotsiin ja siellä ne ovat edelleen. 
Suomen taloudellinen ja valtiollinen elämä oli saanut Ruotsin lähes 700-vuotisen hallinnon 
jälkeen Venäjän autonomian suojassa kehittyä lähes koko 1800-luvun rauhassa. Suomen 
suuriruhtinaskunta oli  a u t o n o m i a n  ajan yksi Venäjän keisarikunnan alueista vuosina 
1809−1918. Suomelle tämä 109 vuoden aika oli huomattavan kehityksen kausi, sillä Suomi 
sai 29.3.1809 Porvoon valtiopäivillä keisari Aleksanteri I:n johdolla laajan itsehallinnon. 
Valtioneuvosto kokoontuu 200-vuotisjuhlaistuntoon syksyllä 2.lokakuuta 2009 Turun Aka-
temiantalolle. 
 
Suomen kansakouluaate sai Pestalozzin vaikutuksesta 1800 -luvulla laajempaa kantavuutta. 
Kansakoulujen perustaminen oli esillä 1840-luvulla mm. J.V.Snellmannin kansansivistysoh-
jelmassa, jossa esitetty ajatus on ensiarvoinen myös tämän päivän maamme kehittämisessä: 
“Näin pienellä maalla ei ole maailmankansojen joukossa muuta mahdollisuutta kuin ainoas-
taan k o u l  u t  u s  j  a  s i  v i  s  t  y  s.” Aleksanteri II:n kehotuksesta ja Uno Gygnaeuk-
sen ehdotuksen pohjalta annettiin kansakouluasetus vuonna 1866. Kansakoulujen perustami-
nen alkoi Suomessa vuonna 1872. 
 
Turusta tuli autonomisen Suomen pääkaupunki vuonna 1809. Ensimmäinen hallituskon-
silji, 1816 alkaen senaatti, kokoontui ensimmäiseen istuntoonsa nahkurimestari Christoffer 
Richterin taloon Multavierunkatu 1:een. Richter käytti myöhemmin rakennustaan viljavaras-
tona ja se romahti Aurajokeen vuonna 1830. Turun kukoistuskausi Suomen pääkaupunkina 
jäi varsin lyhyeksi. Turun merkitys alkoi laskea Itä-Suomen merkityksen kasvaessa ja Venä-
jän uuden pääkaupungin 1703 perustetun Pietarin voimistuessa. Turku oli hallitusvallan mu-
kaan liian lähellä entistä pääkaupunkia Tukholmaa, josta pelättiin saavan liikaa vaikutteita. 
Helsingistä tuli pääkaupunki 1.9.1819. 
 
 
 
 

                       
 
 

Kuva 7: Turun Tuomiokirkko ja kalasatama 
vuonna 1890 
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1.1.4.2.  Pikkulastenkoulut lastentarhojen edeltäjinä 
 
Vuosina 1649−1817 toimi Turussa alkeiskouluja (Barn Scholor) alemmalle kansanluokalle. 
Alkeiskoulujen rinnalle syntyi 1820 luvulla Bell-Lancasterilainen koulu, joka oli alkuaan 
vuoro-opetusmenetelmä sekin poikia varten, mutta 1830- luvulta lähtien myös tyttö- ja sun-
nuntaikouluja varten. Bell-Lancaster-koulu käynnistyi 1820-luvulla suomenkielisille lapsille 
“köyhäin kouluina”, joissa opiskelussa pidemmälle edistyneet toimivat opettajina ja joissa 
oppilaita oli satamäärin. Nimi on peräisin 1700-luvun Englannista, jossa skotlantilainen Bell 
ja englantilainen Lancaster perustivat Lontooseen koulun vuoro-opetusmenetelmällä, joka on 
metodina ikivanha ja peräisin Intian 5000-vuotisesta kulttuurista. 
 
Ennen lastentarhojen perustamista muodostivat  p i  k k u l  a s t e n k o u l  u t tärkeän 
osan kansanopetetusta. Turkulainen rovasti lahjoitti alkuun 1000 hopearuplaa 3-4-vuotiaiden 
opetusta varten. Kouluja perustettiin neljä vähävaraista kansanosaa varten, ja ne toimivat 
Bell-Lancaster-menetelmän mukaan lahjoitusten varassa vuosina 1856−1883 kaupungin lai-
tamilla. Lasten sosiaalista puolta varten oli  t  u r  v a k o t  e j  a  eli asyyleja pientenlas-
tenkoulujen edustaessa kasvatus- ja opetustyötä. Ruotsinkielisiä lapsia varten oli keskustassa 
valtion tukema alkeiskoulu. Ylemmälle kansanluokalle annettiin yleensä kotiopetusta ja heitä 
lähetettiin opinnoille Ruotsiin. 
 
1.1.5.  Cygnaeuksen Turun retki  
 
Saatuaan senaatilta matkarahan kansanopetusta tarkoittaviin kouluihin tutustumista varten 
Uno Cygnaeus teki matkan myös Turkuun vuonna 1858. Hänen kirpeä arvostelunsa on säi-
lynyt jälkipolville: “Turun pikkulastenkouluissa käytetään auttamattomana poistettua Lan-
caster-menettelyä. Huoneistot ovat ahtaat, ilma tukehduttavien kaasujen turmelevaa, niin 
että lapset ruumiillisesti kärsivät siitä yhä paljon, kuin he henkisesti käyvät uneliaiksi ja tyl-
sistyvät opettajattarien käyttämästä kuolettavasta opetustavasta”. Kaikki neljä koulua lope-
tettiin vähitellen vuosina 1880−1883. 
 
Yksityiset ja yhdistykset alkoivat ensimmäisinä kiinnostua lastentarhoista. Cygnaeuk-
sen toimesta lähetettiin neljä suomalaisnaista kesällä 1861 Saksaan lastentarhanopettajakou-
lutukseen. Yksi heistä oli Ebba Böcker, joka perusti Turkuun jo vuonna 1868 yksityisen Frö-
belin mallin mukaisen lastentarhan Brahenkadun ja Yliopistonkadun kulmaukseen. Lasten-
tarha oli tarkoitettu ruotsinkielisille ja kalliin maksun vuoksi vain varakkaitten perheiden 
lapsille mahdollinen. Kannattavaisuussyistä lastentarha lopetti toimintansa vuona 1882. 
 
Turun Työväenyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin koululehtori Nils Robert af Ursin, jon-
ka kaudella uudet sosialistiset aatteet alkoivat levitä Turkuun. Työväenyhdistyksen vuonna 
1892 perustama lastentarha oli kaksikielinen ja se tuli todelliseen tarpeeseen Turussa, sillä 
päivittäinen lapsiluku oli 70−80 lasta. Vuonna 1897 oli hakijoita 200 lasta, joista 140 valit-
tiin ja lastentarhan laajentamista suunniteltiin. 
 
1.1.6. Kirje Hanna Rothmannille Turusta 
 
Työväenyhdistyksen lastentarhaan oli sen perustamisen yhteydessä vuonna 1892 pyydetty 
Hanna Rothmannilta kirjeellä lastentarhanopettajaa. Hanna Rothman kirjoitti keväällä 1892 
Berliinissä opiskelevalle Elizabeth Alanderille: “Olen saanut Turusta kirjeen kansakouluntarkas-
taja Weckmannilta. Hän on onnistunut saada Turun Työväenyhdistys innostumaan asiaan ja että se 
p e r u s  t  a a  l  a s  t  e n t  a r  h a n  jos kaupungin valtuusto antaa rahat. Voisiko täältä saa-
da syksyllä o p e  t  t  a j  a t  t  a r  i  a,  hän tahtoo 3 eli johtajan ja 2 apulaista. Eikö ole epätoivois-
ta, kun täytyy sanoa, ettei ole ainoatakaan. Jonkun meistä vanhoista on lähdettävä Turkuun, sitä 
tilaisuutta ei saa päästää käsistä. Sitten perustamme oikein opettajattarien kurssin ja saamme lasten-
tarhanopettajia kautta maan.” 
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2. KALLELANKATU 3 VUOSINA 1899−2009 
 

2.1. Kansanlastentarha nro 1 Itäinen Pitkäkatu 27 vuosina 1899−1920 
 
Tämän lastentarhan perustamisesta alkaa varsinaisesti lastentarhatoiminta Turussa. Lasten-
tarha oli suomenkielinen, kansanlastentarhana tarkoitettu k a i  k i  l l  e  l  a p s i  l  l  e,    
k a i  k i  l  l  e  y h t e i  s k u n t a l  u o k i l  l  e  ja toimi ilman kalliita lukukausimak-
suja. Turun lastentarhatoiminnan / nykyisin varhaiskasvatuspalvelujen voidaan sanoa täyttä-
vän 6.9.2009 päivälleen 110 vuotta. 
 
Suomi oli irtautunut Suomen sodan (1808−1809) seurauksena Ruotsista ja tullut Venäjän 
autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi. Kuten Ruotsin kuninkaallakin oli ollut tapana tehdä 
vierailuja Itämaahan eli Suomeen, niin myös Venäjän tsaari teki perheineen joko virallisia tai 
huvimatkoja Suomeen muutaman vuoden välein. Turun lastentarhatyön perustamisvuonna 
1899 tsaari Nikolai II ja keisarinna Aleksandra saapuivat kesällä huvipursi “Standartilla” 
Turkuun. Korkea-arvoiset vieraat toivat kaupungille arvokkuutta. Laivasto pysyi pari päivää 
Ruissalon Kuuvannokassa, josta keisarinna seurueineen kävi kaupungilla ostoksilla. Kahden 
ajurin saattelemina löytyi Brahenkadun tienoilta kauppias B.Rydmannin puodista ainakin 7 
päivänvarjoa, pöytäkoristuksia ja lasten leikkikaluja kotiin vietäviksi. (Kallelankadun päivä-
kodin arkisto, julk.) 

  
 
 
 
 
 
Kuva 8:  
Keisarillinen vierailu Turkuun vuonna 1899 
 
 
 
 
 

L a s t e n t a r h o j e n  p e r u s t a m i s e n  t a u s t a l l a  oli  1800-luvun teollistumisen 
sarastaminen ja siten  voimakas muuttoliike teollistuneeseen kaupunkiin, joka aiheutti kas-
vavia ongelmia, kuten oli pelko lisääntyvästä rikollisuudesta suurlakkovuoteen 1905 saakka. 
Suuret perheet, köyhyys, sairaus, yksinhuoltajuus sekä myös muut perheen ongelmat kuten 
avuttomuus, tietämättömyys ja kykenemättömyys kotikasvatuksessa, myös sivistyneistön 
hyväntekeväisyys vähävaraisten kansanosien hyväksi olivat perustamisen taustalla sekä toi-
saalta Turun Työväenyhdistyksen lastentarhaan liittyneet erimielisyydet yhdistyksen toimin-
nan muuttuessa poliittisesti radikaaliin suuntaan. Yhteiskuntavastaisuus sekä luokkaristiriito-
jen kärjistyminen alkoi asettaa esteitä Työväenyhdistyksen lastentarhatoiminnalle. Muutok-
sen myötä kaupunki alkoi suhtautua vieroksuvasti yhdistystä kohtaan ja yhdistyksen talous 
alkoi heiketä. Lisäksi porvarillisesti ajattelevat jäsenet vetäytyivät Turun Työväenyhdistyk-
sen toiminnasta. 
 
Helmikuun manifestillä 1899 keisari Nikolai II yritti saada Suomeen yleisvaltakunnallista 
lainsäädäntöä ilman säätyjen hyväksyntää. Uuden suomalaisen Kansanlastentarhan johto-
kunnassa oli samoja jäseniä kuin oli aiemmin ollut Turun Työväenyhdistyksen lastentarhan 
johtokunnassa, jonka tilalle oli erimielisyyksien vuoksi ja vanhan hajotessa valittu huhti-
kuussa 1899 uusi johtokunta. Ajoitus viittaa nopeaan toimintaan “uuden” lastentarhatoimin-
nan aloittamiseksi. Kaupunki vetosi siihen, että muiden Turussa toimivien lastentarhojen 
johtajat “tarjosivat paremman takuun lastentarhoilla tavoitellun tarkoitusperän saavuttami-
sesta”. 
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Vuonna 1899 heinäkuun 17.−20. päivänä Työväenpuolue julistautui itsenäiseksi Turun Työ-
väenyhdistyksen kokouksessa puheenjohtajansa Nils Robert af Ursinin johdolla. Suomen 
Sosiaalidemokraattinen puolueen suunta syntyi näin Eerikinkadun ja Birgerin kadun kulmas-
sa nykyisen Ursininkadun vaiheilla. Koko maan kannalta tämä merkitsi yhteiskunnallisten 
vastakohtaisuuksien kärjistymisen kannalta myös uuden ajan alkua. 
 
2.1.1. Perustamiskokous “Nya finska barnträdgården” 26.5.1899 
 
Perustamiskokouksen pöytäkirja löytyy Turun Kaupunginarkiston kätköistä syvältä maan 
uumenista Konserttitalon läheisyydestä hyllyn kohdasta C l d:1 Direktions för “Nya finska 
barnträdgården” protokoll 1899−1914. Pöytäkirja on kirjoitettu ruotsin kielellä, koska pöytä-
kirjakielenä oli tuolloin ruotsi.         
 LIITE 1 
 
Suomennos on kirjoittajan käsialaa ja siinä on käytetty osittain vanhaa kieltä suorana suo-
mennoksena. Tähän Kallelankatu 3 historiikkiin on otettu kokoelmasta esiin otteita sellaisista 
pöytäkirjoista, jotka ovat olleet mielenkiintoisia tämän tutkimuksen esityksen kannalta. Las-
tentarhan alkuajoilta löytyy vähän tietoa. Maailmansodan ajoilta 1914−1919 puuttuvat tiedot 
täysin Turun Kaupunginarkistosta. Puuttuvaa tietoa löytyi ”sosiaalikeskuksen Eskelin” arkis-
tosta kaupungin vuosikertomuksista, Maakunta-arkiston vanhoista puhelinluetteloista sekä 
lastentarhan johtokunnan toimintakertomuksista. Lastentarhan ylläpitokustannuksiin saatiin 
varoja Anniskeluyhtiöitten voittovaroista, anomalla kaupungin isännistöltä sekä Säästöpan-
kin voittovaroja. Lisäksi saatiin yksityisiltä lahjoituksia. Talous oli erittäin epävarmaa ja 
vuokrasopimukset tehtiin vain 1−3 vuodeksi kerrallaan. Henkilökunta palkattiin samoin 
enintään koko lukuvuodeksi kerrallaan ja samoin perustein johtokunta määritteli palkat.  
 

       Kuva 9: Pöytäkirjakokoelman kansi C 1d:1 
 

 
 

 
Protokoll fördt vid direktionens för 
Nya finska barnträdgården” samman- 
träde den 26 maj 1899. Närvarande 
varos bankdirektör L. Gestrin, frkn  
B.Hamberg, fruarna H.Hilden, A. 
Kyrklund, H.Melander, dr.K.Melander, 
fru A.Nygre´n och undertecknad. 

 

§ 1 
Till direktionens ordförande valdes dr K.Melander, till kassör frkn B.Hamberg och till sekreterare  
undertecnad. 

§ 2 
Härefter upptogs till behandling åtskilliga frågor närande den blifvande barnträdgårdens ekonomi 
undervisningsmaterial, lälarepersonal, m.m.o. fattades därvid följande beslut: 
1)  För barnträdgårdens räkning upphyres från 1:sta sebtember innevarande år i gården n:27. vid  
Österlånggatan en lokal bestående af 5 rum och kök, hyran härför är 1050 mrk; af dessa rum behö-
ver barnträdgården emellantid endast 3 rum och kök, kvarför 2 rum kunnas uthyras emot en hyra af 
225 mrk, så att barnträdgårdens hyra blir endast 825 mrk.  Ordföranden fru Hilden och fru Nygren 
valdes att uppgöra och underteckna hyreskontraktet, fru Nygren att dessutom annonsera om och 
uthyra de öfverflödiga rummen. 
2)  Vid barnträdgården anställes en städerska, hvilken emot skyldighet att under 8 månader stå till 
skolans disposition erhåller 225 mrk.jemte rum, ved och lyse. 
3)  Anskaffandet af nödiga möbel öfverlemnades åt fru A. Nygren; frkn B.Hamberg åtog sig att an-
skaffa 6 famnar björkved för skolan.  
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4)  Annons om skolans öppnande införes af fru A.Nygren i direktionens namn. Skolan benämdes 
“Nya finska barnträdgården “.  
5)  Till lärarinna antogs frkn A.Siren. Om elevantalet erfrodrar anställandet af flere lälarinnor har 
fru A.Nygren rätt att uppsöka och föreslå någon. Bonner anställas. 

§ 3 
Kassören, frkn B.Hamberg meddelade, att kommerserådet Fr. v. Rettig af helsosköl afsagt sig med-
lemskapet i direktionen, men, varmt intresserad af barnträdgården, ställt 1000 mrk till direktionens 
disposition i och för betäckande af anläggninskostnaderna. För dennna frikostiga gåfva uttalade 
direktionen sin stora tacksamhet. 

Enligt uppdrag 
Naema Lember 
 

Uuden suomalaisen kansanlastentarhan perustavaan johtokunnan kokoukseen 26.5.1899 
osallistui kahdeksan johtokuntaan kuuluvaa jäsentä: pankinjohtaja, L.Gestrin, neiti 
B.Hamberg, rouvat H.Hilden, A.Kyrklund, H.Melander, tohtori K.Melander,  rouva A. Ny-
gren ja N.Lemberg  johtokunnan sihteeri. (SJP 26.5.1899, § 1). 
 
Ensimmäisen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin tohtori Kurt Melander, taloudenhoi-
tajaksi neiti B.Hamberg ja sihteeriksi N.Lemberg. Kokouksen käsittelyn aiheena oli mm. 
lastentarhan talous, opetusmateriaali ja opettajakysymys.  
 
Päätettiin vuokrata huoneisto lastentarhaa varten 1.syyskuuta alkaen kuluvana vuonna 1899. 
Se oli  v a n h a  k o u l u  o s o i t t e e s s a  I t ä i n e n  P i t k ä k a t u  27. Huoneistoon 
kuului 5 huonetta ja keittiö ja sen vuosivuokra oli 1050 markkaa. Lastentarhan tarpeeksi ar-
vioitiin vain 3 huonetta ja keittiö, jäljellä olevat 2 huonetta vuokrattaisiin 225 markan vuok-
raa vastaan, jolloin lastentarhalle kuluiksi tulisi vain 825 markkaa. Johtokunnan puheenjohta-
jaksi nimetty rouva Hilden ja rouva Nygren valittiin tekemään ja allekirjoittamaan vuokrakir-
ja, lisäksi Nygren valittiin vuokraamaan loput huoneet muuhun käyttöön. Lastentarhaan pää-
tettiin palkata siivooja, jolla on velvollisuus ja käyttöoikeus koululla 8 kuukauden ajan huo-
neeseen, polttopuihin ja valoon. 
 
Rouva A.Nygrenin tehtäväksi tuli hankkia tarpeellisia huonekaluja ja rouva B. Hambergin 
kuusi syliä koivupolttopuita koululle. Lastentarha sai nimen virallisesti “N y a  f  i  n s k a  
b a r  n t  r  ä d g å r  d e n” Rouva Nygrenin tehtäväksi tuli mm. huolehtia sisäänkirjoitus. 
Lastentarhanopettajaksi valittiin neiti A n n a  S i  r  e n. Alma Nygrenille annettiin 
oikeus ottaa vielä opettaja tarpeen mukaan. Myös “Bonner” eli aputyttö otettiin palveluk-
seen. Perustavassa kokouksessa todettiin vielä, että kauppaneuvos Fr. von Rettig irtisanoutui 
johtokunnan jäsenyydestä terveyssyistä, mutta lämpimästi lastentarhasta kiinnostuneena lah-
joitti 1000 markkaa johtokunnan käyttöön, josta vapaaehtoisesta lahjasta puheenjohtaja mai-
nitsi suuren kiitollisuutensa. 
 
 
2.1.2. Ovet avataan 6.9.1899 kello 9 
 
Samana syksynä Uusi suomalainen lastentarha ilmoitti avaavansa ovensa 6.9.1899 klo 9 
osoitteessa Itäinen Pitkäkatu 27. Tällöin voitiin ilmoittaa 3−6 vuoden vanhoja lapsia lasten-
tarhaan. Samalla tuli lasten ikä, vanhempien ammatti ja asunto tarkoin ilmoittaa (Sanomia 
Turusta 2.9.1899,1). 
 
Åbo Underrättelser (8.9.1899,2) uutisoi asiaa seuraavasti: “Uusi suomalainen lastentarha avattu 
Itäinen Pitkäkatu 27:ssä. Tähän aiemmin Työväenyhdistyksen lastentarhan johtajattarena toimineen 
opettajattaren johtamaan lastentarhaan on ilmoittautunut 155 lasta, joista tilan puutteen vuoksi on 
toistaiseksi kyetty vastaanottamaan vain 100 lasta. Tulevaisuudessa suunnitelmissa on kuitenkin toive 
siitä, että nykyisestä yhdestä suuresta salista ja kahdesta huoneesta koostuvaa huoneistoa voitaisiin 
laajentaa vielä yhdellä huoneella, jolloin tilaa löytyisi useammalle.” 
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Ruokamaksua päätettiin ottaa 25 penniä aterialta, sekin vain periaatteen vuoksi, mutta varat-
tomilta lastentarha oli maksuton. Johtajaksi valittu Anna Siren oli ansioitunut viipurilainen 
lastentarhanjohtaja ja aiemmin myös toiminut Työväenyhdistyksen lastentarhassa. 
 
Uusi Aura (7.9.1899,2) kommentoi tapahtumaa seuraavasti: “Uusi suomalainen lastentarha 
avattiin eilen talossa nro 27 Itäisen Pitkäkadun varrella. Pienokaisia tuotiin sinne oitis aamupäivällä 
suuret laumat ja uusia yhä ilmoitetaan.”  
 
“Vanhalla koululla oli lastentarhan käytössä sali, kolme osastohuonetta, leikkihuone, keittiö ja pieni 
eteinen. Seiniä peitti paneeli. Leveistä puulankuista tehty lattia lakaistiin monta kertaa päivässä kos-
teilla sahanpuruilla, sillä salissa oleskeltiin ahkerasti. Ulkoilu oli vähäistä osaksi lasten puutteellisen 
vaatetuksen takia. Kalustukseen kuului pitkät pöydät ja penkit, joissa seitsemänkin lasta saattoi istua 
vierekkäin. Eteinen oli niin kylmä, että lasten ulkovaatteet jäätyivät talvella ja ne oli nostettava ennen 
kotiin lähtöä saliin lämpiämään. Lastentarhassa oli alkuaikoina kolme osastoa ja kolme opettajaa, 
keittäjä ja rahatilanteen mukaan joko kaksi tai kolme apulaista. Opettajista yksi sai olla kurssin käy-
mätön, kunhan hän oli vain kunnialla läpäissyt tyttökoulun,” kertoo haastattelussa  S u o m a   
L e h t  i n e n, joka esiintyy historiikissa Kansanlastentarha nro 1:n pitkäaikaisena johtaja 
vuodesta 1911 alkaen. (Ilta Poutasen muistelmakirjoitus vuodelta 1962). 
 
Kaupungin valtuuston ohjeiden mukaan lastentarhaan otettiin “asujaimistomme varattomim-
pien kerrosten lapsia”. Myös kotityö sekä sen ohessa tehty ansiotyö antoivat perusteen las-
tentarhaan pääsemiseksi. 
 

2.1.3. Kansanlastentarhojen ohjelmaa  

 

Kuva 10: 6-vuotiaiden toimintatuokio - rakentelua fröbel-  
  palikoilla 1910 luvulla. 

Päiväohjelma 
Lastentarhan päiväohjelma oli 
tarkkaan ohjelmoitu. Aukioloaika 
oli yleensä kello 10−14 ja lauan-
taisin noin tuntia vähemmän. Päi-
väohjelma aloitettiin ryhmän ko-
koontumisella vapaamuotoisine 
keskusteluineen ja aamulaului-
neen. Toimintatuokiot olivat las-
tentarhan päivittäisessä ohjelmassa 
oleellinen osa. Niihin käytettiin 
noin 1 1/2 tuntia päivittäin, minkä 
lisäksi oli 1/2 tunnin mittaiset lau-
lu- ja leikkitunnit. Lapset saivat 
päivittäin lämpimän aterian ja oh-
jattua ulkoilua oli noin 1 1/2 tun-
tia. 

 
Kuukausiaiheet 
Kansanlastentarhojen toiminta pohjautui kuukausiaiheisiin, jotka olivat lastentarhan pedago-
gisen toiminnan kehys. Kuukausiaiheen valinnassa tuli ottaa huomioon vuodenajat ja niiden 
erityispiirteet, lasten elämänpiiri ja ympäristö, kasvi ja eläinaiheet, aiheiden vaihtelu ja yhte-
ys toisiinsa. Myöhemmin kuukausiaihe oli nimeltään keskusaihe. Päiväohjelmaan kuului 
myös mm. erilaisia käden töitä ja työskentelyä kuten piirustusta, paperileikkausta, pieniä 
käsitöitä, ompelua, kuvien katselua, paperin taittelua ja repimistä, muovailua, paperinauhojen 
pujottelua, rakentelua erilaisilla palikoilla mm. fröbel-palikoilla, myös suurilla palikoilla. 
Lisäksi oli helmien pujotusta, virkkausta, tilkkujen purkua, tikkujen, herneitten ja lankojen 
sommittelua, pistelyä ja pahviompelua, kutomista, veistoa ja sahausta. Hiekka- ja vesileikki, 
kivet. simpukankuoret, savi, kävyt, päreet ja tuohi luonnonmateriaaleina kuuluivat leikki- ja 
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askartelutuokioiden materiaaleihin.  
Erilaiset kappalemuodot kuten pallo, lieriö ja kuutio sekä pisteet, viivat, särmät, värit ja eri-
laiset koskettelupinnat muodostivat leikki- ja työvälineet Fröbelin suunnittelemaan järjestel-
mään, joka eteni helpommasta vaikeampaan. Ne harjaannuttivat silmää ja kättä sekä älyllisiä 
voimia kuten huomiokykyä, tarkkaavaisuutta, arvostelukykyä, kekseliäisyyttä, mielikuvitusta 
ja kestävyyttä.  Ohjelmassa oli myös retkiä ja juhlia, johon vanhemmat kutsuttiin. 
 
Roolileikit 
Roolileikit liittyivät yleensä kulloinkin käsiteltävään aiheeseen, jonka opettajat suunnittelivat 
etukäteen tavoitteena laajentaa lasten tietopiiriä ja elämyksellisyyttä. Leikeistä muodostui 
lapsille sosiaalista ja tiedollista kasvatusta edistävä leikki- ja opetustapahtuma johdettuine 
omine rooleineen mukana pukimet ja leikkivälineet. Rytmisoittimia soitettiin ahkerasti, lau-
lettiin paljon, leikittiin myös sormileikkejä tai eläydyttiin satuvoimisteluun. Opettajan joh-
dolla leikittävät yksinkertaiset sääntöleikit, kuten pallo-, hippa-, juoksu-, arvuutus-, piilo-, 
hiekkaruutuleikit sekä nukke- ja kotileikit ohjasivat lapsia yhteistoimintaan, ohjeiden noudat-
tamiseen ja ratkaisujen tekemiseen tilanteen mukaan. Ryhmä- ja yhteisleikeissä oli myös 
yksilörooleja. Lauantain ohjelmaan kuului aina raamatunkertomus ja uskonnolle annettiin 
paljon tilaa muun opetuksen rinnalla. Aamuhartaudet ja ruokarukoukset kuuluivatkin joka-
päiväiseen ohjelmaan. 
 
Työkasvatus 
Työkasvatus kuului oleellisena osana fröbeliläiseen lastentarhapedagogiikkaan. Työkasvatus 
rakentui Pestalozzin ja Fröbelin käsityksille työn pedagogisesta merkityksestä lapselle. Työl-
lä katsottiin olevan korkea henkinen arvo eikä vain välineellistä arvoa. Työllä oli aina tavoi-
te, josta lapsi oli tietoinen ja johon hän pyrki. 
 
Lapsen työssä kasvatustavoitteista tärkeimpiä oli se, että lapset oppivat arvostamaan ja teke-
mään kaikkea inhimillistä työtä. Lapset pesivät ja silittivät nuken pyykkiä, istuttivat ja kaste-
livat puutarhan hyötykasveja ja kukkia, pyyhkivät pölyjä, kiillottivat kuparia ja hopeita, kuo-
rivat perunoita ja auttoivat vuorollaan keittiössä. Lapset leipoivat tai tekivät apulaisen tehtä-
viä omalla osastollaan kukin vuorollaan. Lapset oppivat itsenäisesti hoitamaan apulaisen 
tehtäviä kattamalla ruokapöytiä ja jakamalla ruokia apulaisesiliinat edessä. He olivat mukana 
myös muissa pienissä askareissa kuten puiden kantamisessa.  Myös leikki mainitaan lapsen 
työnä, sillä Fröbelin mukaan l e i  k k i  t  u o t t  a a  l  a p s e l  l  e  i  l  o a,  v a – 
p a u t  t a,   t  y  y d y t y s t ä  j  a  r  a u h a a.  Lapsen taipumukset kehittyvät työssä. 
Fröbelin ajatukset ovat ajankohtaisia vielä tänään. 
 
“Antakaa lapsellenne myös sellaista, mikä on arvokasta ja hyödyllistä - antakaa hänelle 
tilaisuus käyttää voimiaan isän ja äidin työssä - niin ettei hän tule vain tietoiseksi voimas-
taan vaan myös kykyjensä määrästä( Fröbel 1782-1852). 
 
Merkittävää on, että lastentarhatoiminta on alusta lähtien perustunut pedagogisille päämääril-
le. Sen tarkoituksena on ollut mitä syvällisimmin lapsen henkisen kehityksen ja kasvun tu-
keminen. Tähän on yhdistynyt lapsen erityisten valmiuksien kehittäminen. Esimerkiksi kou-
luun lähtevien lasten kouluvalmiuksien kehittäminen oli jo Fröbelin ajatus. Näitä tavoitteita 
varten syntyivät lastentarhan monipuoliset toiminnot, joissa korostuivat lapsen luonnollinen 
tapa oppia leikin ja kokemuksen kautta, kuten retkillä ympäristöön ja luontoon, käytännön 
toimissa, erilaisissa työtehtävissä ja Fröbelin kehittämissä askarteluissa ja leikeissä. Henriette 
Schrader-Breyman, joka oli Fröbelin serkku ja hänen työnsä jatkaja, sovelsi Fröbelin lasten-
tarha-aatetta siten, että se sai myös yhteiskunnallista merkitystä. Hänen kasvatusmaailmansa 
oli kristillinen, edistyksellinen ja pestalozzi-fröbeliläinen ulottuen myös turvattomien lasten 
auttamiseen Fröbelin kasvatusfilosofian mukaan.  
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Kuva 11: Lapset ruokkivat kanoja Itäisen Pitkäkadun lastentarhan piha- 

          puutarhassa 1900-luvun alkupuolella 
 

Itäisellä kadulla lastentarha viljeli omaa kotipuutarhaansa, jossa oli myös kanala. Itse hankit-
tu ruoka tuli halvemmaksi. Puutarhanhoito ja kanojen ruokinta oli lapsia kehittävää ja suosit-
tua puuhaa.  
 

2.1.4. Toinen johtokunnan kokous 9.9.1899      LIITE 2 

 
Protokoll fördt vid direktionens för “Ny 
finska barnträdgården” sammanträde den 
9 september 1899. Närvarande voro bank- 
direktör L.Gestrin, frkn B.Hamberg, fru 
H.Hilden och  H.Melander, dr K.Melander, 
A. Nygren samt undertecknad. 

§ 1 
Då tilloppet af elever till den nya barnträdgården varit oväntadt stort, beslöt direktionen för skolans 
räkning behålla det ena af de båda rum, hvilka enligt ett tidigare beslut skulle uthyras det andra ut-
hyres emot en hyra af 100 mrk  (pr år) till 1 Juni 1900. 

§ 2 
Till biträdande lärarinna antogs frkn Helga Nygren; lönen fastställdes till 35 mrk i månaden under  
det första läseåret  

§ 3 
För betäckande af de löpande utgifterna beslöt direktionen i början af november upptaga ett lån på 
1.000 mrk. 

§ 4 
Då barnträdgården  för innevarande arbetsår ej har påräkna andra  inkomster än Sparbankens an-
slag 1.500 mrk, samt kommerserådet Fr. v. Rettigs donation 1.000 mrk, men anläggningskostnaderna 
och de beräknade utgifterna för det första året redan öfver stiga dessa belopp, samt det stora antalet 
anmälda elever nödvändiggör ett omedelbart utvidgande af barnträdgårdens lokal samt förökande af 
dess lärarekrafter, kvarigenom utgifterna i betydlig mån ökas, beslöt direktionen ingå till Stadsfull-
mäktige med anhållan om ett anslag af 3.500 mrk eller lika mycket, som Å.A.F:s barntädgård förlidet 
år åtnjutit. 

Enligt uppdrag 
Naema Lemberg 

 
Johtokunta päätti ottaa vielä yhden huoneen lastentarhan käyttöön, koska lapsimäärä olikin 
arvioitua suurempi. Vain yksi huone vuokrataan ulos 100 markan vuosivuokrasta.  
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Avustavaksi opettajaksi otettiin neiti  H e l  g a  N y g r e n, jonka palkaksi määrättiin 
35 mk kuukaudessa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Päätettiin ottaa myös 1.000 markan 
laina kasvavien kulujen katteeksi. Koska lastentarhalla ei ollut toimintoihin muuta rahoitusta 
kuin Säästöpankilta saatu 1.500 mk ja kauppaneuvos Rettigin lahjoitus 1.000 mk, käännyttiin 
kaupungin puoleen anomalla vielä 3.500 markkaa eli saman summan, millä kaupunki oli 
aiemmin tukenut Työväenyhdistyksen lastentarhaa. Koska kaupunki ei enää avustanut Työ-
väenyhdistyksen kaksikielistä lastentarhaa aiemmin mainituista syistä, sen oli lopetettava 
toimintansa vuonna 1900. 
 
 
 
 
 
 

Kuva 12: Lastentarhan 
lapsia Itäinen Pitkäkatu 
27 vuonna 1908. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5. Kolmas johtokunnan kokous 3.12.1899     LIITE 3 

 
Protokoll, förd vid direktionens   
för “Nya finska barnträdgården”  
sammanträde den 3 dec. 1899. När-
varande varo: bankdirektör 
L.Gestrin, frkn B.Hamberg, fru 
A.Kyrklund och H.Melander, dr 
K.Melander,fru A.Nygren och  
undertert.  

 
§1 

Höstterminen afslutas i barnträdgården med tvänne julfester den 16 dec; den första börjar kl. 9 f.m. 
och är afsedd för de mindre barnen,  den andre för den större börjar kl. 2.e.m.  

§2 
Lampor anskaffas till lokalen efter behof. 

§3 
Några för folkbildningen intresserade personer anhöll genom doktorinnan A.Kyrklund om att få an-
vän de barnträdgårdens lokal hör att samla barnens mödra till syförening. Anhållan beviljades. 

§4 
De löner för senare häften af maj månad 1899, hviska dr N.af Ursin ej betalat åt lärärinnan vid 
Å.A.F:s barnträdgård, beslöt direktionen utbetala. 

§5 
Vårterminen i barnträdgården börjar den 15 jan. 1900. 

§6. 
Föregående mötes protokolla justerades. 

Enligt uppdrag: 
Naema Lemberg 
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Johtokunnan kokouksen pöytäkirjan mukaan syyslukukausi päättyi 16.12 pienempien lasten 
juhlaan klo 9 aamupäivällä ja isompien juhla oli klo 2 iltapäivällä. Päätettiin ostaa tarpeelli-
nen määrä lamppuja. Lastentarhan huoneita pyydettiin anomuksella saada käyttää iltaisin 
lasten harrastusten kokoontumispaikkana, mutta johtokunta kielsi luvan anomukseen. Päätet-
tiin maksaa myös toukokuun 1899 Anna Sirenin palkka, joka oli Työväenyhdistyksen lasten-
tarhalta jäänyt maksamatta. Kevätkausi alkaa 15.1.1900.  
 
Tästä eteenpäin kirjoittaja on ottanut vain poimintoja tälle historiikille merkittävistä kokouk-
sien asioista ja päätöksistä. 
 
Kokous 21.2.1900, otteita pöytäkirjasta: Johtokunta päätti nostaa johtajattaren palkan 200 
markalla, joten se palkka oli tulevan syyskuun alusta alkaen 1.200 mk vuodessa. Perusteena 
pidettiin kohoavia elinkustannuksia ja runsasta työmäärää erityisesti johtajaa kohtaan odot-
tamattoman suuren lapsimäärän takia. Rouva Nygrenille luvattiin kiitokseksi 200 mk päävas-
tuusta kaluste- ja opetusmateriaalihankinnoista uuden lastentarhan perustamisessa. 
 
Kokous 14.5.1900, otteita pöytäkirjasta: Puheenjohtaja Melander ilmoitti toisen lastentarhan 
perustamisen tarpeesta, joskin “lukaalien” vuokrauskysymykset olivat vaikeita. Koska Anna 
Sirenin opettajan palvelussopimus päättyi, johtokunta päätti kysyä rouva Lyyli Poss`nia, 
joka etsi kansakoulunopettajan paikkaa. Kevätlukukausi päättyy 31.5 pieneen juhlaan aamu-
päivällä ja kustannuksiin annetaan 10 mk. 
 
Kokous 27.5 1900, otteita pöytäkirjasta: Päätettiin mm. vapautuva johtajaopettaja Anna Si-
ren sijoittaa uuteen perustettavaan “filiaaliin”eli haaraosastoon Multavierunkatu 1:een ja 
hankkia sinne vielä kaksi apuopettajaa. Tämä Kansanlastentarha nro 2 on nykyisin  
p ä i  v ä k o t  i   S a i  r  a s h u o n e e n k a t  u  1.  
 
Kokous 26.9.1900, otteita pöytäkirjasta: Johtokunta päätti mm. pyytää A.R. Spoofin ja 
J.Hedbergin tarkastamaan lastentarhojen varusteet. Kokouksessa 9.10 1901 heidät valittiin 
hyväntahtoisesti tilintarkastajiksi. Kokouksia oli noin neljä vuodessa ja niissä käsiteltiin etu-
päässä vaikeita talous- ja rahakysymyksiä, opettaja- ja “bonnie” valintoja sekä palkkoja. 
Myös johtokunnassa tapahtui vaihdoksia.  

 
 
Kuva 13: Työkasvatusta vuodelta  
   1900 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 14:  Suoma Lehtinen ja  

                paperiompelua,  
                Itäinen Pitkäkatu 27. 
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Kokous 24.2.1902, otteita pöytäkirjasta: Päätettiin kääntyä Hanna Rothmannin puoleen Hel-
sinkiin ja pyytää häntä suosittelemaan lastentarhaseminaarista valmistuvia lastentarhanopet-
tajia Turkuun johtajiksi - vuosipalkka 1200 mk/v. lastentarhanopettajiksi - palkka 900 mk ja 
epäpäteville 700 mk. 
 
Turun väkiluku oli 27.12.1902 tilaston mukaan 32 159 asukasta, josta miehiä oli 14.282 ja 
naisia 17.877. Mukaan on laskettu myös Kakolan kuritushuonevangit (554), (Uusi Aura 
27.12.1902). 
 
Kokous 2.4.1903, otteita pöytäkirjasta: Sovittiin toisen filiaali-lukaalin vuokrauksesta Länti-
seltä Pitkältä kadulta. Tämä Kansanlastentarha nro 3 on nyt p ä i v ä k o t  i  K o u l  u – 
k a t  u 12. 
 
Kokous 23.5 1903, otteita pöytäkirjasta: Mainitaan Hanna Rothmannin suosittelemat valin-
nat johtajiksi Helmi Snygg, Olga Roschier ja opettajaksi Agnes Fors. Kolmas johtajan paikka 
jätettiin täyttämättä, koska neiti Irene Söderström, jota Rothman myös ehdotti, ei osannut 
soittaa. Johtokunta halusi ehdottomasti soittotaitoisen opettajan.  
 
Tänä päivänä lastentarhoissa on musiikkikasvatus valitettavasti jäänyt vähemmälle, kun soit-
totaitoinen lastentarhanopettaja on todella harvinaisuus. Laulu- ja leikkituntien apuna käyte-
tään nauhoilta tulevaa musiikkia, mutta kaikissa päiväkodeissa ei ole omaa leikki-, laulu-, 
voimistelu-, juhlasalia, joka oli ennen lastentarhoilla tiiviisti jokapäiväisessä käytössä. 
 
Kokous 8.6.1903, otteita pöytäkirjasta:  I t ä i s e n  P i t k ä n k a d u n  lastentarhanopetta-
jiksi on valittu S n y g g , S i l c k e  ja A a r n i o.  
 
Hanna Rothmannin ja Elizabeth Alanderin vuonna 1892 aloittama kasvattajien eli lastentar-
hanopettajien koulutuksen kurssilta valmistui myös turkulaisia opiskelijoita, ja opettajista oli 
kova puute. 
 
“Lastentarhan kasvattajien kurssista Helsingistä päästettiin torstaina täydellisen kaksivuoti-
sen oppijakson suorittaneina mm. Jenny Mittler, Sofie Reiner ja Emma Rönnmark Turusta.” 
(Uusi Aura 4.6.1903.) 

 
 
Kuva 15: 
Itäinen Pitkäkatu 27 vuodelta 1913. 
Soittaja Jenny Mittler 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kuva 16:  
Itäinen Pitkäkatu 27 
vuodelta 1932 
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Kuva 17: 
Itäinen Pitkäkatu 27 
vuodelta 1903 
 
 
 
 
 
 
 

Kokous 8.5.1904, otteita pöytäkirjasta: Neiti  A a r n i  o n  tilalle valittiin  E m m a   
R ö n n m a r k  ja sama palkka kuin Aarniolla on ollut 800 mk. Jos neiti Rönnmark ei 
kuitenkaan voi ottaa tointa vastaan, otetaan neiti Jenny Mittler yhdeksi koevuodeksi. Päättä-
jäisjuhla on 28.5, johon myös vanhemmilla on pääsy, kestitykseen myönnettiin simaa ym. 
varten 45 mk. Syyslukukausi alkaa 3.9.1904. Lopuksi päätettiin, että kun joku virka tulee 
täytettäväksi, siitä ilmoitetaan sanomalehdissä, jotta useammalla on tilaisuus hakea. 
 
Kokous 13.10.1904, otteita pöytäkirjasta: L e m p i  H e r m a n s s o n   työskentelee  
I  t  ä i  s e n k a d u n  varrella. Haaraosastossa Läntisen kadun varrella on neiti Jenny 
Mittler apuopettajana. Molemmat opettajattaret saavat 700 mk vuodelta. Vuonna 1904 oli 
johtokunnalla kaksi kokousta, jolloin kokousten pöytäkirjakieleksi yhtäkkiä muuttuu suomen 
kieli. Suomen kieli tuli kunnalliseksi virkakieleksi vuonna 1910 ja vasta vuonna 1919 mää-
rättiin pöytäkirjakieleksi pääsääntöisesti suomi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kuva 18: Jenny Mittler valmistunut 1903 kasvattajakurssilta  

 
Kokous 6.5.1905, otteita pöytäkirjasta: Kaupunki lupasi 1.100 mk vähemmän avustusta. Joh-
tokunta kysyy opettajattarilta, jos he suostuisivat jatkamaan alennetuilla palkoilla. Jos he 
eivät suostuisi, olisi johtokunta pakotettu supistamaan opettajattarien luvun. Ehdotettiin  
1.000 mk neiti Forssille, joka siirtyisi johtajattareksi Itäisen Pitkänkadun osastoon, neiti 
Silckelle 800 mk ja neiti Hermanssonille 600 mk vuodessa. (SJP CI d.)  
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Vuonna 1905 kuoli kansanlastentarhojen johtokunnan jäsen, myöhemmin historiikissa mai-
nitun lastentarhanopettaja Ester Melanderin (1901−2008) isä Henrik Melander (synt.1854).  
Hän oli Turun suomalaisen Klassillisen lyseon latinan ja kreikan kielen lehtori ja myöhem-
min rehtori. Hänen vaimonsa Hanna Melander oli myös alkuvuosina mukana johtokunnassa.  
 
2.1.6. Lastentarhan äiti S u o m a  L e h t i  n e n  
 
Kansanlastentarha nro 1:n johtajana vuodet 1911−1951 
 
Suoma Lehtinen (1883−1984) kertoi joutuneensa lasten pariin sattumalta, sillä hän oli ajatel-
lut apteekkialaa. Hän ei saanut kuitenkaan ajoissa rehtorilta todistusta, joten hän hakeutui 
ainoana turkulaisena ensimmäiselle suomenkieliselle lastentarhanopettajakurssille vuonna 
1905. Hovioikeudenneuvos Stadighin toimesta hänet kutsuttiin valmistuttuaan vuonna 1907 
perustamaan Kansanlastentarhaa nro 4 osoitteeseen Puutarhakatu 44 palkkana 1.200 mk 
vuodessa. Lastentarhan johtajaksi valittiin Emma Rönnmark. 
 
“Puutarhakadun lastentarhassa ei pihaa juuri ollut, lapsia oli yleensä 120 eli 40 lasta kol-
messa osastossa. Ruokamaksuna lapset maksoivat 5 penniä päivältä, kunnan osuus oli 10 
penniä päivältä. Vanhemmille järjestettiin mm. hengellisiä äitien iltoja ja yhteislaulutilai-
suuksia,” Suoma Lehtinen kertoo muistelmissaan.  
 
Iso, kaunis rakennus Puutarhakatu 44 on edelleen olemassa, jossa Kansanlastentarha nro 4 
avattiin 6.9.1907 ja on nykyään  S o f i  a n k a t u 7  päiväkoti. Puutarhakadun lastentar-
han mielenkiintoisen kuvan on mahdollisesti joku sen lapsista tuonut Kallelankadun lasten-
tarhan arkiston kuvakokoelmaan.  
 

 
 
 
 
 
Kuva 19: 
Kansanlastentarha nro 4:n  
lapsia Puutarhakatu 44  
vuosina 1907−1908 
 
 
 
 
 

 
Vuonna 1911 Suoma Lehtinen siirtyi Puutarhakadulta lastentarhanjohtajaksi Itäisen kadun 
lastentarhaan. Hän oli mukana Karlborgin hankkeessa jo kesällä 1918, kun kaupunki osti 
huvilatilan ja lastentarhalaiset kävivät hoitamassa huvilan puutarhaa. Karlborgin lastentar-
hassa Suoma Lehtinen toimi johtajattarena vuosina 1920−1951 eläkkeelle lähtöönsä asti.  
 
Eläkkeellä ollessaankin hän oli vielä lastentarhanopettajana ja johtajana Työkeskus Auralan 
setlementtiliikkeen lastentarhassa, joka ei olisi saanut valtionapua ilman hänen sanojensa 
mukaan “kompetentti” eli pätevää opettajaa. 
 
”Suoma Lehtinen toimi lasten parissa 43 vuotta. Eläkepäiviään hän vietti Runosmäen vanhainkodis-
sa. Joskus hän pistäytyi sairaalassa, jossa hän hoitajansa kanssa muisteli Päivänpirtin Kyllikki-
nukkea, joka vietiin vierailulle sairaalaan. Eläkepäivillään hän vieraili vielä lastentarhassa ja vietti 
siellä vielä 100-vuotisjuhlansakin toukokuussa 1983. Juhliin oli pyydetty puhumaan nykyinen Tuo-
miokirkon tuomiorovasti Rauno Heikola.  
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Pihalle istutettiin Suoma Lehtisen kunniaksi Siperian kuusi, joka on jo iso puu seimiosaston pihalla. 
Pitkäaikaisena johtajana ja perheettömänä Suoma Lehtinen oli lastentarhalle kuin äiti, sillä hän 
antoi kaiken tarmonsa lastentarhan hyväksi. Hän myös asui Karlborgissa kuten myös keittäjä Miili 
Tuominen ja edeltäjänsä Inkeri Aaltonen (Koskinen), jotka asuivat Päivänpirtin ison päärakennuksen 
päädyssä.” (Rouhiainen O.) 
 

  
Kuvat 20:  
Suoma Lehtinen työssään 
Päivänpirtissä, 
90-vuotispäivänään v. 1973  
Eeva-Liisa Lampo onnittelee ja 
Suoma Lehtisen 100-vuotis-
juhlassa v. 1983 Orvokilla uusi 
kansallispuku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kuva 21: 
Tervehdyskäynti Hemmet-kodin 
portailla Erik Stadighìn nimipäivänä mm. 
Iivari Vanaja, Martta Suonio, Suoma Leh-
tinen ja Hanna Melander vuonna 1912. 
 
 
 
 
 
 
 

Turun erityispäivähoidon työryhmän psykologi Mirja Karttusen erityishaastattelu: “Kun äitini 
kertoi menevänsä Suoma Lehtisen 100-vuotissynttäreille, pyysin hänen ottamaan koulupoikani mu-
kaan juhliin. Äitini täytti joulukuussa 80 vuotta, mutta 100-vuotisjuhlat olivat seuraavana keväänä 
toukokuussa, eikä äitiäni - Päivänpirtin entistä keittäjää Inkeri Koskista enää silloin ollut. Joten me-
nin juhliin poikieni kanssa, jotka molemmat olivat olleet lapsina Päivänpirtin lastentarhassa vuosina 
1978−1979. 
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Olen syntynyt Päivänpirtissä, kun äitini Inkeri Koskinen oli siellä keittäjänä vuosina 1939−1946. 
Kummitäteinä olivat äitini sisko ja Suoma Lehtinen. Me asuimme lastentarhan sivurakennuksessa. 
Minut vietiin laulusaliin nuken vauvakorissa kastetilaisuuteen. Emme saaneet perheenä kuitenkaan 
asua lastentarhassa, kun siihen aikaan ei hyväksytty perheellisiä lastentarhan työntekijöitä. Keittäjän 
vakinainen virka piti irtisanoa avioliittoon menon takia ja meidän piti muuttaa muualle asumaan. 
Äitini teki sen jälkeen sijaisena töitä eri lastentarhoissa ja olin paljon mukana työmatkoilla. Usein 
pääsin lastentarhoissa laulutunnille ja opin paljon lauluja, joita lauloin kovalla äänellä linja-
autoissa, kun en oikein lapsiryhmässä rohjennut. 
 
Omat lapseni ovat kasvaneet Kallelankadun vaiheilla, ja äitini haki heitä usein lastentarhasta. Toi-
nen poikani oli myös Pikkupirtin kokopäiväosastolla, jossa serkkuni Anneli Aaltonen oli lastenhoita-
jana. Lastentarhan ruoat oli yleensä keittoja ja puuroista muistan lastentarha-ajoilta maukkaan  
ruispuolukkapuuron. Näkkileipä oli veteen kastettua ja vähän voita päällä ja se oli hyvän makuista. 
  
Muistan erään vierailun Förillä joen yli Linnankadun lastentarhaan. Olin kai 3-vuotias. Ester Me-
lander tarjoili vieraille kahvia, mutta lapselle ei ollut mitään. Ester-täti laittoi kuitenkin minullekin 
kahvikupin - vähän kahvia ja maitoa. Se oli hyvää. Sen jälkeen olen aina pitänyt kahvista. Ester Me-
lander tuli kerran meille kylään Puistomäkeen ja toi minulle lahjaksi Haavion Eläinsadut-kirjan. 
Siinä oli vallan petoeläinten kuvia ja heitin sen vauhdilla menemään, koska pelkäsin susia ja muita 
petoja. Myöhemmin olen työssäni kehityspsykologina paljon käyttänyt kirjaa, kun olen tehnyt eläimis-
tä hahmoja. 
 
Kulhon Linnavuoressa olin kesäisin äidin työn mukana ja muistan 8-vuotiaan yksinäiset soutu-
venematkani meren yli Ala-Lemun rantaan hakemaan kamreeri Rothille maitoa. Sota-aikana olimme 
Jäkärlän kartanossa, jossa lapset olivat sotaa paossa ja äiti oli keittäjänä.  
 
Lastensuojelujohtaja Hedman auttoi äitiä siten, että isä sai tehdä talonmiehentöitä. Sodan aikana 
olisi ollut paljonkin tarvetta, mutta se työ ei ollut silloin mahdollista tehdä. Kurssitoverini on myös 
lastentarhoille tuttu psykologi Soile Keskinen. Olen kiertänyt työni merkeissä uudelleen lapsena tu-
tuksi tulleet lastentarhat, myös Kallelankadulla kävin kasvatusneuvolan psykologina. Turun lasten-
tarhanopettajat ovat olleet työtovereitani perustaessamme erityisryhmiä päiväkoteihin ja valites-
samme lapsia niihin. Päivänpirtissä olen ollut kaikissa merkittävissä juhlissa kastetilaisuudesta alka-
en ja edelleen. Se on traditio: Suoma 100v., talo 100v., Esteri 100v.” 
 
Kokous 13.1.1913, otteita pöytäkirjasta: Luettiin tarkastaja W.Weckmannin johtokunnalle 
osoitettu kirjelmä huomautuksista ja ehdotuksista puutteellisuuksien ja korjauksien suhteen. 
Esim. jokaiseen lastentarhaan tulisi hankkia terveysakkunat. 
 
Kokous 10.9.1913, otteita pöytäkirjasta: Puheenjohtaja esitti Koulutoimen Ylihallituksen 
kiertokirjeen, jossa lueteltiin  e h d o t  v a l  t  i  o n a v u s t a,  kuten lastentarhanopet-
tajien ja  johtajien tutkinnoista. Johtajattaren tehtäväksi jätettiin tiedustella lastentarhojen 
oppilaiden  v a a t  e a v u n  tarpeesta, jotta johtokunta saattaisi anoa tähän avustusta. 
 
Telefon 1914−1915: Koulut - suomenkieliset lastentarhat 
Nro 1  I t  ä i  n e n  P i t  k ä k a t  u  27  joht.  nti S u o m a  L e h t  i  n e n 
Nro 2  Mikonkatu 3     joht. nti Edith  Rydman 
Nro 3  Läntinen  Pitkäkatu  6    joht. nti Olga Roschier 
Nro 4  Puutarhakatu  44    joht. nti Emma Rönnmark 
Johtokunnan puheenjohtaja oli Erik Stadigh ja talouden hoitaja Leon Gestrin  
 
Kokous 12.5.1914, otteita pöytäkirjasta: Direktionens för “Nya finska barnträdgården” pro-
tokolla -kokoelman viimeisessä pöytäkirjassa on johtajattarien ilmoitus Turun lastentarhojen 
liian suurista “luokista”, joilla on nimittäin 38 oppilasta, kun Helsingissä vastaava luku on 28 
ja täkäläisissä ruotsalaisissa vain 25 oppilasta. Johtokunta päätti rajoittaa oppilasluvun kus-
sakin tarhassa yhdeksäksikymmeneksi (90). Samalla päätettiin vähentää aputyttöjen lukua 
siten, ettei missään tarhassa saa olla vastaisuudessa niitä kahta enempää.  
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Lastenkamariosastot aloittavat vuonna 1917 
Kansalaissodan vuonna 1917 aloitettiin Lastenhuoltokomitean varoilla lastenkamariosastot, 
joista seuraavana vuonna 1918 tuli kaupungin tukemia kokopäiväosastoja. Niissä oli 40 lasta 
ryhmässä lastentarhoissa Puutarhakatu 44 ja Ka s k e n k a t u 7. Kaskenkatu aloitti samana 
vuonna ja viimeisenä Kansanlastentarhana nro 5 toimintansa. Aukioloaika oli klo 7−17 ja 
lapset olivat köyhäinhoidon lähettämiä, etupäässä sotaorpoja tai yksinhuoltajien lapsia, joi-
den äidit olivat työssä kodin ulkopuolella. Lastenkamariosastojen lapset saivat 3 ateriaa päi-
vässä ”kaikista vaikeuksista huolimatta kaupunkimme elintarvikehuollon suosiollisella myö-
tävaikutuksella”  
 
Turun suomenkielisten kansanlastentarhojen  toimintakertomus vuodelta 1918, otteita:  
Turun suomalaisten kansanlastentarhojen johtokuntaan ovat kuuluneet: varapresidentti Eero 
Stadigh puheenjohtajana ja sihteerinä, kauppaneuvos Leon Gestrin talouden ja rahastonhoita-
jana sekä lehtori Iivari Vanaja pöytäkirjantarkastajana ynnä rouvat Maria Ahlman, Hanna 
Jalava ja Bertta Vanaja.        LIITE 4 
 
Mutta jo helmikuun 1. päivänä 1918 kuoli johtokunnan jäsenistä vanhin ja harrastavin, sen 
innokas ja monivuotinen puheenjohtaja ja sihteeri, hovioikeuden varapresidentti Eero Sta-
digh. Varsinaisesta virastaan luopuneena Stadigh omisti elämänsä iltahetket lastentarhalle, 
kaupungin monista filantrooppisten laitosten joukosta. Tästä kiitollisena johtokunnan uudek-
si puheenjohtajaksi valittu, rehtorinrouva Maria Ahlman piti kiitospuheen laskiessaan johto-
kunnan seppeleen. Uudeksi jäseneksi valittiin lehtori Julius Finnberg. Kansanlastentarhassa 
nro 1 oli lapsia toimintavuonna 1918 syyskaudella 75 ja kevätkaudella 80 lasta. Johtajattare-
na Suoma Lehtinen ja opettajatarina neidit Lempi Sirkkula ja Toini Solmu. Lisäksi oli kaksi 
aputyttöä ja keittäjätär-siivoojatar. Liitteessä 4 vuodelta 1918 on mm. taulukko kaikkien vii-
den kansanlastentarhan lasten vanhempien yhteiskunnallisesta asemasta ja ammateista. Vuo-
den 1918 rauhattomat olot ja sotatoimet pakottivat pitämään lastentarhat suljettuna eripituisia 
aikoja. 
 
2.1.7. Karlborgin huvilan luovutus johtokunnalle vuonna 1918  
 
Toimintakertomus vuodelta 1918 jatkoa: Johtokunta anoi valtuustoa lunastamaan ehdo-
tuksensa mukaisesti “Vanumamman” omistuksessa olleen ns. Karlborgin huvilapalstan 
rakennuksineen Sotalaisten mäestä. 
Kyseinen ”Vanumamma” oli oikealta nimeltään Aline Grönberg.  
 
Lastenhuoltokomitean työnselostuksessa vuosilta 1918−1919 puheenjohtaja Maria Ahlman 
selostaa kansalaissotavuosien hädänalaista aikaa ja mitä lastensuojelullisia toimintoja käyn-
nistettiin. Kaivattuja lastenkoteja ja seimiä perustettiin. Järjestettiin myös päiväsiirtolatoi-
mintaa vuodesta 1914 alkaen, esim. laivamatkoja Ruissalon Yleiselle käytävälle (nykyään 
Ruissalon kansanpuisto), jossa lapset saivat aterian ja uimaopetusta. Toinen päiväsiirtola oli 
järjestetty  k a u p u n g i  n  k e v ä ä l  l  ä  1 9 1 8  o s t  a m a l  l  e  j a  o m i s- 
t  a m a l l  e  K a r l  b o r g - n i  m i s e l  l  e  h u v i l  a l  l e  Sotalaisten mäelle. 
Siellä lapset saivat myös leikin, laulun ja retkeilyn lomassa tarkoituksenmukaista hoitoa ja 
ravintoa. Myös Itäisenkadun lastentarhan lapset retkeilivät  k a u p u n g i  n  j  o h t o -  
k u n n a l  l e  l  u o v u t t a m a l l  a  h u v i  l a l  l a  jo samana kesänä. 

LIITE 5  
 
Mielenkiintoista tämän tutkimuksen kannalta on toimintakertomuksen 1918 loppukappale 
johtokunnan toivomista tulevaisuuden suuntaviivoista. Myös johtokunta toivoo kuten jo ku-
luneet kymmenkunta vuotta kaupungin vihdoinkin ottavansa lastentarhat vakinaiseen meno-
sääntöönsä ja samalla  
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“saattavansa ne siihen vuorovaikutukselliseen suhteeseen alemman kansanopetuksen kanssa, 
kuin missä ne enimmissä Euroopan kulttuurimaissa jo vuosikymmeniä ovat olleet. Tämän 
suhteen aikaansaamiseksi ja samalla lastentarhojen nykyhetkenä varsin vakavan huoneisto-
kysymyksen ratkaisemiseksi suotuisaan suuntaan on johtokunta vasta kääntynyt valtuuston 
puoleen anomuksella, että uusia kansakouluja kaupunkiimme suunniteltaessa ne varattaisiin 
sen verran laajemmiksi, että niiden suojiin saataisiin pysyväisesti täydelliset lastentarhatkin. 
Sillä ilmeistä on, että lastentarha ja kansakoulu monessa suhteessa tarvitsevat toisiaan. Sil-
loin vasta on kansan lastemme opetusjärjestelmä eheä ja yhtenäinen, kun sekä lastentarha 
että kansakouluopetus saatetaan läheiseen yhdysvaikutukseen toistensa kanssa.”  
 
Ajatus varhaiskasvatuksen olemisesta yhdessä opetustoimen kanssa on edelleen ajankohtai-
nen. Tätä on kommentoinut kasvatustieteiden professori Kaarina Laine Turun yliopistosta: 
“Varhaiskasvatus, päivähoito, esi- ja alkuopetus sekä koko koulutoimi muodostavat luonnollisen 
jatkumon, jossa sekä henkilöstön keskeinen yhteistyö että yhteistoiminta vanhempien kanssa ovat 
lapsen tasapainoisen kehityksen tärkeä perusta. Kunkin tahon ensisijaisena tehtävänä on lapsen kas-
vun tukeminen ja ohjaaminen. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen siirtäminen opetustoimen hallinnon 
alaisuuteen on luonteva ja perusteltu ratkaisu”.  
 
Vuonna 2008 päivähoidon liittäminen opetustoimeen oli esillä Turun kaupunginvaltuustossa. 
Asia on kuitenkin vielä ratkaisematta, vaikka monissa Suomen kaupungeissa ja kunnissa 
koko päiväkotityö tai esiopetus on siirretty hallinnollisesti opetustoimeen. Turussa varhais-
kasvatus on SoTe:n organisaatiossa palvelutuotantojohtaja Riitta Liuksan ja peruspalvelu-
johtaja Markku Suokkaan alaisuudessa. Ohjauksessa on poliittisista puolueista koostuva pe-
ruspalvelulautakunta, jonka yläpuolella hierarkiassa on kaupunginhallitus ja kaupunginval-
tuusto. Palvelutuotantojohtajan alaisia tulosalueita ovat: erikoissairaanhoidon palvelut, kun-
toutumispalvelut, perusterveydenhuollon palvelut, sosiaalityön palvelut, työterveyshuollon 
palvelut, vanhuspalvelut, ympäristöterveydenhuolto ja varhaiskasvatuspalvelut.   

     LIITE 6:   
 
 
 
                         
           Kuva 22:  
           Karloborgin museo ja Pikkupirtti 

 
 
 
 
           Kuvat 23: Villa Karlborg 
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Toimintakertomus vuodelta 1919, otteita: Vuonna 1919 valittu lastentarhojen ensimmäinen 
valtakunnallinen tarkastaja Elsa Borenius (1881−1958) esittää viittauksen kaikkien lasten-
kamariosastojen liittämisestä lastentarhain alaisiksi samoin kuin pääkaupungissakin on anot-
tu. Varojen puutteen vuoksi ei kesälastentarhatoimintaa ole järjestetty, sen sijaan Lastensuo-
jelukeskuksen ja Lastenhuoltokomitean aikaansaamina on valmistettu kesävirkistystä lähes 
kahdelle tuhannelle köyhälle lapselle. Turussa toimi viisi suomenkielistä, 3-osastoista kan-
sanlastentarhaa., Päivänpirtin lisäksi Mikonkadulla, Puolalan puistossa, Puutarhakadulla ja 
Kaskenkadulla. Syyskaudella näissä hoidettiin yhteensä 450 lasta, joista 90 lasta lastentar-
hassa. Perheistä 20 katsottiin niin köyhiksi, että he saivat ateriansa ilmaiseksi ja yhtä monta 
oppilasta sai vaateavustusta. Lisäksi on päätetty järjestää johonkin lastentarhaan kaupungin 
viranomaisille ja yleisölle Y l e i  n e n  n ä y t  t  e l y  lastentarhojen työskentelytavois-
ta sanoin, kuvin ja töin esitettynä. Huomioitavaa on, että Yleinen näyttely -perinne on säily-
nyt lastentarhatyössä nykypäivään asti.  
 
Lapset saivat kesällä 1919 viljellä Karlborgin huvilan puutarhaa eteläisellä takamaalla, kun 
“viime keväänä 1918 valtuuston johtokunnan käytettäväksi ostama Karlborgin huvilan 
k ä y t t ö s u u n n i t e l m a  on alkanut selvetä.  (----) , kaikki nämä kuntoon 1. p:ään 
syyskuuta vuonna 1920”.           
          LIITE 7 
 
2.2. Päiväkoti Kallelankatu 3 vuosina 1920−2009 
 
2.2.1. Sikaojan liepeille 
 
Vuonna 1920 Karlborgin huvila-alue ja kaikki Kupittaan kadun itäinen puoli kuuluivat vielä 
Kaarinan pitäjään. Alue liitettiin Turkuun vuonna 1939 parinkymmenen vuoden jahkailun 
jälkeen. Vielä 1920-luvun Turku koostui ruutukaava-alueesta, Ruissalosta ja palasta eteläi-
seksi takamaaksi kutsuttua aluetta. Villa Karlborg rakennettiin ensimmäisen kerran jo vuon-
na 1830, jolloin alueen kartassa mainitaan tontista. Mäntymäki oli siihen aikaan vielä lähes 
kokonaan rakentamatonta mäntypuuvaltaista nummimaastoa. Villa Karlborgin voi kuvitella 
kauniina huvilarakennuksina Sikaojan länsirannalla. 

 
 
 
 
 
Kuva 24:   
Sikaojan alueelta –  
osa opaskartasta vuodelta 1926 
 
 
 
 
 
 

Sikaoja oli Aurajoen sivuhaara, joka kulki Kupittaan lähteeltä nykyisen Puropellon koulun ja 
urheilukentän kohdalta Pajamäen ja Talomäen välistä Vähä-Heikkilän pelloille laskien vii-
mein Korppolaismäen pohjoispuolelta Aurajokeen. Oja oli 1−2 metrin levyinen, mutta tulva-
aikoina oja levisi kymmenenkin metrin levyiseksi virraksi. Se oli talvisin lasten luistelukent-
tä ja töyräät oli laskettelupaikka.  
 
Nimi Puro kertoo, että Sikaoja ei alun perin ollut se laajenevan asutuksen turmeleva haiseva 
ja liejuinen jäteoja, joka viimein katsottiin parhaaksi hävittää kokonaan Turun kaupunkiku-
vasta.  
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Kun aikanaan runsasvetisestä Kupittaan lähteestä vedentulo väheni ja sadevedetkin alettiin 
viemäröidä maan alle, alkoi Sikaoja kuivua. Niinpä 1940-luvulla peitettiin maan alle 
1.40−1.80 metrin putkineen mutaojan viimeisetkin rippeet. Jäljellä on mm. Sikaojan puisto ja 
1950-luvulla rakennettu Puropellon koulu. Purokadun varrella nykyisen puiston alueella si-
jaitsi vielä 1950-luvulla iso Kontio & Kontion kanalarakennus ja hedelmäpuutarha sekä sitä 
vastapäätä Toivolan kadun toisella puolella Mattsonin paja.(Liuke, J.) 
 

Kuva 25: Toivolankadulta vuodelta 1943 

 
 
 

Kallelankadun päiväkodin paikalla on 
ollut jo 1800-luvun alussa Sotalaisten 
kylän Vanhatalon mailla sijainnut 
vuokratontti, Eteläisen takamaan tontti 
nro 10 Karlborg. Tontille on vuonna 
1830 rakennettu viisi rakennusta: pari-
tupa-asuinrakennus, asuin- ja leivintu-
parakennus, kaksi makasiinirakennus-
ta ja ulkohuone. (Kupila, S.) 

 

 
Asuinmuseo Mummula–Pappala (Verstas) 
Vuonna 1830 rakennettu paritupa-asuin-päärakennus eli länsisiipi on lautavuorattu vuonna 
1856. Vuonna 1960 rakennus on uusittu sisätiloiltaan, katto on vuorattu pellillä ja rakennus 
maalattu uudelleen. Perustus on painunut. Sen päädyssä on pieni matala, punatiilinen kellarin 
sisäänkäynti. Rakennushistoriallisesti merkittävin osa Karlborgin huvilasta on tämä ainoa, 
alkuperäinen jäljelle jäänyt vuodelta 1830 rakennettu osa (Kupila,S). Mummulaa on käytetty 
kesäisin askartelutiloina, jakopaikkana tai vain oman museon tutustumistiloina. Se on ko-
dinomainen ja näyttää lapsille, miten ennen elettiin. Menneisyyttä tarvitaan luomaan nyky-
ajan lapselle perustaa, jolta ponnistaa. (Rouhiainen,O.)  
 
Pikkupirtti 
Vuonna 1830 rakennettu asuin- ja leivintuparakennus purettiin samoin myös 1. makasiini. 
Vuonna 1893 niiden tilalle rakennettiin pohjoissiipi eli nelihuoneinen asuinrakennus hirrestä, 
joka on nykyinen osapäivä ja koululaisten iltapäiväryhmä-tila eli Pikkupirtti. Vuonna 1895 
pohjoissiipi vuorattiin laudalla ja maalattiin. Vuonna 1830 rakennettu 2. makasiini ja ulko-
huone purettiin ja niiden tilalle rakennettiin hirrestä vuonna 1893 uusi 3.makasiini ja tiilestä 
uusi ulkohuone. pesutupa ja 3. makasiini on purettiin 1939 jälkeen.    
 
Kun kaupunki osti Karlborgin huvilatilan kiinteistöineen lastentarhaa varten vuonna 1918, 
korjattiin myös tämän rakennus, joka toimi aluksi lastentarhaväen ym. vuokra-asuntona ja 
myöhemmin lastentarhan käytössä. Vuonna 1986 pohjoissiivessä on muutettu entinen keittiö 
vaatteiden säilytyspaikaksi, wc:t vuodelta 1961 on uusittu ja kummankin sisäänkäynnin alu-
eet on uusittu. Jäljellä on kaksi kaakeliuunia. 
  
Vuonna 1892 uusi hirsirakennus (vuodesta 1924 nimellä Päivänpirtti) 
Vuonna 1892 tontille rakennettiin hirrestä iso päärakennus peltikattoineen. Rakennuksessa 
oli jopa yhdeksän pientä asuntoa ja 11 kaakeliuunia. Vuonna 1895 se vuorattiin laudalla ja 
maalattiin. Vuonna 1918 kaupunki osti kiinteistön ja korjasi sen lastentarhaa varten.  
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Vesijohto on Karlborgissa vuodelta 1928, mutta sisällä wc-tilat tehtiin vasta vuonna 1961. 
Mäntymäen alueen rakennuskaava on hyväksytty vuonna 1926, rakennusjärjestys oli voi-
massa vuosina 1927−1938. Asemakaava on vahvistettu vuonna 1934. Omistajana oli meri-
mies Anders Blomqvist vuosina 1859−1866 ja hänen leskensä vuoteen 1875. Neiti Grandell 
oli omistajana vuonna 1882 ja vahtimestari Karl Ekholm vuosina 1892−1895 ja rouva Anna 
Ekbom vuosina 1903−1918. (Kupila, S.)      LIITE 8: 

     Karlborgin rakennuksia eri aikakausilta. 
Toimintakertomus 1919, otteita: Lasten retkiä Karlborgin huvilalle kuvataan Fröbelin tyyliin: 
“Karlborgin huvilan puutarhassa ja viljelypalstoilla lapset jo käymäseltäänkin ovat saaneet 
harjoittautua täydellisen lastentarhan ulkotöihin, kuten taimien istuttamiseen, kastelemiseen 
ja vaalimiseen sekä sadon korjaamiseen.” 
 
Itäinen Pitkäkatu 27 lastentarha pääsee muuttamaan 1.9.1920 alkaen entiseen Karl-
borgin huvilaan Turun Itäisille takamaille. Sinne on suunniteltu perustettavaksi suuri 
kunnallinen Lastenhuoltokeskus, johon tulisi seimi, lastentarha lastenkamariosastoineen sekä 
käytännöllinen lastenhoidon harjoittelulaitos - todellinen Lastenlinna. 
 
2.2.2. Huonekalut hevoskärryllä - lapset lelut kainalossa 
 
Tätä muuttoa Karlborgiin Suoma Lehtinen kuvaa seuraavin sanoin:  
“Huonekalujen muutto tapahtui hevoskyydillä ja lapset opettajineen olivat muuttomiehiä. Iloinen 
joukko vaelsi pitkin Itäistä Pitkää katua viljapeltojen lähelle kantaen kainalossaan pahvihevosia, 
nukkeja ja muita leikkivälineitä. Lastentarhassa oltiin klo 10−14, lauantaisin 10−13. Uudistetussa 
rakennuksessa leijui vanhan huvilan henki. Lastentarhan seinällä oli kuva Jeesuksesta sekä Fröbelin, 
Stadighin ja Mannerheimin kuvat.” 
 
2.2.3. Toiminta alkaa 1.9.1920  
 
“Uusi lastentarha muodosti oikean perhepiirin, sillä opettajat asuivat huvilaan kuuluvassa sivura-
kennuksessa. Alkuaikoina lastentarhan johtokunnan jäsenet majoittivat lastentarhanopettajat, mutta 
keittäjät asuivat vielä paljon myöhemminkin tarhataloissa. Ruokana oli keittoa, velliä tai puuroa, 
joka syötiin näkkileivän kera, leivän päällä ei ollut voita.Ennen kaupungin peruskorjausta lastentar-
haa varten Karlborgin huvilassa oli monta asuntoa, jossa huoneet olivat pieniä ja myös pääeteinen 
oli pieni. Lastentarhassa lapset riisuivat vaatteensa eteisen ahtaudessa ja odottivat jonossa, josta 
marssin tahdissa päästiin ensin toisen huoneen läpi omaan osastoon. Mutta vintillä oli paljon tilaa ja 
monenlaista tavaraa. Käytiin sieltä usein hakemassa pöytiä ja muuta tarpeellista. Karlborgin lasten-
tarha oli Turun lastentarhaelämän keskipiste ja siellä kestittiin vieraat. Koko opettajakunta kokoon-
tui suureen saliin etenkin syksyisin talkooaterialle perunannoston jälkeen.” (Ote Ester Melanderin 
haastattelusta 1060-luvulla, haastattelijana Sirkka-Liisa Haltia.) 
 
“Nykyisin päiväkodissa on kaapin päällä vuodelta 1920 Kyllikki-neiti ja pieni nukke Maria, jotka 
joku ulkopuolinen lahjoitti uuteen lastentarhaan Kallelankadulle. Nuket ovat muisto lastentarhan 
menneisyydestä, jolloin ei leluja ollut ylen määrin missään. Joskus joku onnellinen sai Kyllikki-neidin 
syliinsä syntymäpäivänään. Vähiä lahjoitusleikkikaluja oli ennen säästettävä, niinpä Kyllikkiäkään ei 
ole koskaan riepoteltu leikeissä,” (Rouhiainen, O.) 

 
  

Kuva 26:   
    Maria ja Kyllikki vuodelta 1920. 
    Valokuva: Laimi M.  
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Toimintakertomuksessa vuodelta 1921 on lueteltu silloiset toiminnassa olleet lastentarhat: 
Lastentarha Nro 1  H u v i l a K a r l b o r g (1920 alk.), Suoma Lehtinen johtaja 
                              Lempi Sirkkula ja Toini Solmu, opettajat 
                   Nro 2  Mikonkatu 3, Edith Rydman johtaja  
                              Martta Suonio ja Impi Kokkala, opettajat  
                   Nro 3  Puolalanpuisto 5, Helga Danielsson johtaja 
                              Helmi Lagerstedt ja Ida Virtanen, opettajat 
                  Nro 4   Puutarhakatu 44. Alli Jansson johtaja 
                              Hilja Viljakka ja Suoma Karlström, opettajat 
                  Nro 5   Kaskenkatu 7 Rauha Sjöblom johtaja 
                              Saima Borg ja Maria Johansson, opettajat 
 
Lasten kokopäiväosastot ovat toimineet Puutarhakadun, Kaskenkadun ja Karlborgin lasten-
tarhoissa. Kaikissa lastentarhoissa on ollut työssä kaksi aputyttöä sekä keittäjätär-siivoojatar. 
Ateriamaksu on ollut 50 penniä aterialta, syyskuun alusta se on ollut 4 markkaa viikossa. 
Toimintakertomuksen lopussa johtokunta mainitsee tahoja, jotka ovat “toimintaamme suo-
siollisesti niin neuvoilla ja ohjeilla kuin taloudellisestikin tukeneet, mainiten sellaisina ennen 
muita Kouluhallituksen Kansanopetusosaston, Turun valtuuston ja Turun Säästöpankin 
Isännistön“. 
 
Toimintakertomuksessa vuodelta 1924 kerrotaan, että lastentarhanopettaja Ester Melander va-
littiin Kallelankatu 3:n lastentarhaan eroavan Toini Solmun tilalle.  
 
2.2.4. Ester Melander, lastentarhanopettaja tsaarin ajoilta  
 
Ester Aune Melander syntyi turkulaiseen viisilapsiseen kulttuuriperheeseen 24.12.1901 toi-
seksi nuorimpana tyttärenä. Isä oli suomenkielinen, äiti ruotsinkielinen, joten kotikieli oli 
ruotsi. Isä Henrik oli klassillisen lyseon latinan- ja kreikankielen lehtori ja myöhemmin reh-
tori. Äiti oli käynyt yksityistä Heurlinin koulua. Hän oli valistunut, toimelias ja harrasti kie-
liä, joita hän oli opiskellut Englannissa ollessaan palvelijoiden hoitaessa kotia. Isoisä Henrik 
Gustav Vigelius oli yliopettajana Kuopiossa ja lähetettiin silloisen tavan mukaan opintomat-
kalle Eurooppaan. Saksassa hän oli käynyt Fröbelin lesken lastentarhassa, jota hän piti koto-
naan. Ester Melanderin setä tohtori Kurt Melander oli puheenjohtajana Turun kansan-
lastentarhojen perustamiskokouksessa keväällä 1899. 
 

 
 
 
 
 
 
Kuva 27:   
Ester Melander ja Perhoset  
vuodelta 1930 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ester Melander aloitti 6-vuotiaana pianonsoiton- ja musiikin opinnot. Musiikki merkitsi hä-
nelle koko elämänsä ajan paljon. 17-vuotiaana hän pääsi itsenäisen Suomen ensimmäisiin 
presidentin linnan kahvikutsuihin ja juhlatanssiaisiin 150 vieraan mukana.  
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Melanderit olivat presidentti Stålbergin perhetuttuja. Ester Melander valmistui Ebeneser-
seminaarista vuonna 1922. Hän toimi aluksi kotiopettajana Lempäälässä, koska lastentarhan-
opettajan paikkoja ei ollut saatavilla.  
 
Kallelankadun lastentarhassa vuodet 1924−1940 opettajana ollut Ester Melander muistelee: 
”Sikaojan takana ollut mitään rakennuksia. Kaikki oli idyllistä maaseutua ja kävimme tutustumassa 
sikalaan sekä ostamassa munia läheisestä kanalasta. Pajassa kävimme katsomassa, kun seppä takoi 
Turun ajurihevosille -vossikoille kenkiä” 
 
Vuonna 1924 Ester keksi lastentarhalle nimen P ä i v ä n p i r t t  i, “- - koska meillä 
oli suuri ja aurinkoinen sali, josta näki omaan ihanaan puutarhaan. Ulkona oli hiekkalaatikko ja 
ohjakset, juostiin ja hypättiin pituutta. Pihalla oli paljon luumupuita, joissa oli paljon makeita luu-
muja, oli suuri tuomi ja sireenejä sekä iso hyötypuutarha ja perunamaa. Lastentarha oli lapsille suu-
renmoinen elämys, koska koti oli yleensä pieni 1 h+k, pihat rumat vaikkakin äiti oli kotona. Lasten-
tarhassa oli isoja autoja ja nukkeja, lapset leikkivät paljon kotileikkejä. Ympäristöön tehtiin paljon 
retkiä kuten Sikaojan taakse niitylle. Joskus käveltiin Aurajoen rantaan ja ajeltiin höyrylautalla On-
kaförillä. Näihin aikoihin ei lapsia kotoa viety mihinkään kuten nykyään, myös sen vuoksi lastentar-
han merkitys oli suuri“. 
 
Ester Melander ja Sirkku Knuutila muistetaan hyvin musiikkiesityksistään erilaisissa tilai-
suuksissa, kun Sirkku lauloi ja Ester säesti pianolla. Ester Melander omisti Päivänpirtille alla 
olevan laulun..  
 
Myöhemmin häneltä ilmestyivät lastenlaulukirjat vuonna 1960 Päivä paistaa ja 1964 Laulu 
Raikuu 
 
“Tullos pieni päivänsäde,        LIITE 9 
Ollos- kaikkein ystävä.  
Loista suoraan sydämeemme, 
Päivänpirttiin pilkistä.” 
 
Talvisota piti lastentarhat suljettuina koko kevään vuonna 1940, kun Turkua pommitettiin 
4.400 pommilla - eniten Suomen kaupungeista. Suurimmat vahingot sattuivat kaupungin 
keskustassa ja aseman seudulla. Sodan ajaksi lastentarhanopettajat määrättiin toimisto ym. 
töihin, nuoremmat esim. lastenkotien evakuointipaikkaan maaseudulle. Ester Melander mää-
rättiin kolmen muun lastentarhanopettajan kanssa Auraan Karviaisten koululle hoitamaan 40 
lastenkotilasta, joiden ikä vaihteli 4−14 vuoden välillä. (Haastattelu nauhalle 4.11.1994. SL 
Haltia.) Lastentarhatoiminta jatkui pari vuotta, kunnes vuonna 1944 lastentarhat oli jälleen 
suljettava jatkosodan vuoksi. 
 
Sodan jälkeen Turkuun järjestettiin lastensuojelun johdolla Lastenruokintakomitea lasten 
aliravitsemuksen seurauksena, johon käytettiin ulkomailta lahjoitettuja elintarvikkeita. Avat-
tiin myös lastentarha osoitteessa Uudenmaankatu 17, johon tuli myös kokopäiväosasto. Sa-
maan taloon perustettiin myös seimi 30 lapselle, koska Kurjenmäen äideistä monet olivat 
työssä kodin ulkopuolella. (Koski,R.) 
 
Talvisodan jälkeen vuonna 1940 Ester Melander siirrettiin johtajattareksi Kauppiaskatu 17:n 
lastentarhaan, jonne Puolalanpuisto 5:sta Lastentarha nro 3 siirrettiin. Vuonna 1946 hän antoi 
Kauppiaskadun lastentarhalle nimen Sirkkula. Haastattelussa hän on kertonut, että lastensuo-
jelujohtaja Daniel Hedman tuli kolme kertaa Kauppiaskadun lastentarhaan ja toistuvasti pyy-
si häntä ryhtymään Turun lastentarhatyön tarkastajaksi seimet mukaan lukien. Ester Melan-
der kieltäytyi joka kerta, sillä hän halusi tehdä työnsä lasten parissa, mikä valinta on ollut 
hyödyksi koko myöhemmälle lastentarhatyölle. Ester Melander oli erittäin taitava lastentar-
hanopettaja, joka jätti lastentarhatyöstä arvokkaan kulttuuriperinnön jälkipolville.  
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Viimeiset vuotensa Ester Melander toimi Linnankatu 50 lastentarhassa ja jäi eläkkeelle 
vuonna 1962 palveltuaan 38 vuotta. Sen jälkeen oli 46 vuotta virkeitä eläkeläispäiviä ja toi-
mintaa Turun Eläkeläislastentarhanopettajissa Elloissa. Viimeiset vuodet hän vietti palvelu-
talo Hemmet`issä. Tätä historiikkia kirjoittaessani tuli tieto, että Ester Melander (s.24.12 
1901), kuoli 11.12.2008 Hemmet-kodissa lähes 107-vuotiaana. Jäähyväiskukkiin tuli Ellojen 
muistosanat lukijana Orvokki Rouhiainen:  
 

“Jonk´ on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, 
kuin on tähti taivahalla, lintu emon siiven alla.” 

 
Sosiaaliministeriön alaisuuteen vuonna 1924  
Lastentarhat ja lastentarhanopettajien koulutus siirrettiin kouluhallinnon alaisuudesta sosiaa-
liministeriön alaisuuteen muun lastensuojelutoimen mukana 10.3.1924 annetulla asetuksella. 
Lastentarhojen edustajat eivät olleet siirtoon tyytyväisiä, koska he pelkäsivät lastentarhatyön 
kehittymisen ja laajenemisen jäävän muun huoltotyön jalkoihin. Samalla nimitys kansanlas-
tentarha muutettiin lastentarhaksi. Turun lastentarhojen tarkastajana oli vuoden 1924 valtuus-
ton päätöksen mukaisesti Lastensuojelulautakunnan johtaja, pastori, maisteri Daniel Hed-
man. Toimintakertomuksessa vuodelta 1926 kerrotaan kiistasta, kun valtuusto on sijoittanut 
kokopäiväosastoille ns. hoitajattaria 800 markan kuukausipalkalla. Valtionavun ehtona on 
kuitenkin, että myös näillä osastoilla on pätevät lastentarhanopettajat. Vuonna 1928 saatiin 
lastentarhoille ohjesääntö, jonka turvin edelleen anottiin pääsyä kaupungin menosääntöön.  

LIITE 10 
        Syyskauden toiminta- 
        ohjelma vuodelta 1934 

Kunnalliskertomus vuodelta 1936 kertoo, että suomenkielisiä lastentarhoja toimi viisi edel-
leen kolmiosastoisina, joissa kaikissa oli kokopäiväosasto. Johtokunnalla oli 9 kokousta ja 
pykälien lukumäärä oli 85. Kirjeitä saapui 99 ja lähetettiin 162. Kokopäiväosastoilla oli 
30−32 lasta. Kenkä- ja vaateavustusta jaettiin kevätkaudella 64 ja syyskaudella 106 lapselle.   
 
Kaupungin hallintaan 1937 
Lastentarhojen kunnallistamista oli puitu valtuustossa vakavasti moneen kertaan. Kun lasten-
tarhat vihdoin Turussa kunnallistettiin vuonna 1937, otettiin kaikki viisi yksityistä, kaupun-
gin avustusta nauttinutta lastentarhaa omaisuuksineen ja huoneistoineen kaupungin hallin-
taan. Samalla perustettiin 22 seitsemänteen palkkaluokkaan kuuluvaa lastentarhanopettajan 
virkaa, joihin valittiin toimintansa lopettaneiden, suomenkielisten samoissa viroissa olleet 
opettajat: Saima Borg, Helga Danielsson, Ingrid Holmström, Maiju Johanssson, Impi Kan-
nas, Suoma Karlström, Helmi Lagerstedt, Suoma Lehtinen, Aune Leikkonen, Ester Melan-
der, Ingrid Rancken, Edith Rydman, Lempi Sirkkula, Rauha Sjöblom, Martta Sjöholm, Mart-
ta Suonio, Signe Sörensen ja Hilja Viljakka. 
 
Kallelankadun lastentarhaan perustettiin kokopäiväosasto, jolle luovutettiin osa opettaji-
en asunnoista Pikkupirtistä, joten lastentarhasta tuli nyt 100-paikkainen. 
 

 
 
 
 
Kuva 28:   
Kirsti Karskela - edessä toinen 
oikealta vuodelta 1944 
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Kirsti Karskela oli Päivänpirtissä vuosina 1944−1945 Mia Kairion opetuksessa esikouluvuo-
tensa 6-vuotiaina Markku Jokisen kanssa samassa ryhmässä. “Mia oli persoona,” muisteli 
Kirsti Karskela. Markku Jokinen on aiemmin kertonut muistavansa lasten luukkupöksyt, 
jotka avattiin ennen kuin lapset saivat juosta pihan yli ulkohuoneeseen. Meitä oli kymmen-
kunta eläkeläistä lastentarhanopettajaa Turun Elloista koolla tammikuun 2009 kokoontumis-
kahvilla Kahvila Kisällissä, joista monella oli kerrottavaa ja entisiä yhteyksiä Kallelankadun 
lastentarhaan. 
 
Tuija Wessman oli aputyttönä Päivänpirtissä Suoma-tädin aikaan vuosina 1941−1944. Mie-
leen on jäänyt lattioitten pesu ja salin korkkimaton kiillotus klo 11:een illalla ja se oli haus-
kaa. Hänen luokkatoverinsa oli ollut lastentarhanopettajakurssilla ja jonka kanssa hän maa-
herran kutsusta lähti viemään sotalapsia Ruotsiin vuonna 1944. Tuija Wessman liittyi Hä-
meenlinnassa mukaan junaan, joka vei lapset pohjoisen kautta Ruotsin Sundvalliin. Ebenese-
rin jälkeen Tuija sai Suoma-tädiltä terveisiä, että Turussa on Tuijalle aina paikka. Ollessaan 
Päivänpirtissä opettajana vuosina 1948−1954 Tuija Wessman asui Pikkupirtin kulmassa sisa-
rensa kanssa, joka oli Turun opettajakorkeakoulussa. 
 
”Muistan pihapuutarhassa ison tuomen, josta kevätjuhlassa annettiin jokaiselle lapselle oksa mu-
kaan kotiin. Pihapuutarhaa viljeltiin vielä tällöin. Muistan kellarin, jossa survoin suuressa saavissa 
Suoma-tädin hankkimia puolukoita syksyllä. Keittiön ovi oli pihanpuoleisessa päädyssä, jossa keittä-
jä Inkeri Aaltosella oli pieni kamari. Tässä pienessä huoneessa tarjottiin talon vieraille kahvit, kun 
muuta tilaa ei ollut. Leikkihuone oli pieni, jossa oli pieni puhelinpöytä, mutta lapsilla ei ollut lattialla 
tilaa leikkiä. Ester Melander antoi minulle pianotunteja, ja hänen kanssaan vein lapsia sotaa pakoon 
Jäkärlän vanhainkotiin. Päivänpirtistä on paljon hyviä muistoja. Vuonna 1954 sain siirron perusta-
maan Irma Salon kanssa Viinamäenkadun lastentarhaa”, kertoi muistelmissaan Tuija Wessman. 
 

 
 
 
 
 
Kuva 29:   
Tuija Wessman ja lapset  
vuodelta 1952 
 
 
 
 
 

 
2.2.5. I r j  a  D a h l  s  t  r ö m - johtaja vuosina 1953−1972 
 
Maija-Liisa Laaksonheimo kertoo muistelmiaan Päivänpirtistä vuosilta 1957−1963: “Meillä oli kol-
me osapäivää ja yksi kokopäivä Pikkupirtissä. Johtajana oli Irja Dahlström ja opettajina Seija Suo-
mela, Sirkka Merihavu ja Maija Palmu, lisäksi oli kolme aputyttöä. Keittäjänä oli Miili Tuominen. 
joka hoiti aamuisin 11 uunin lämmityksen. Lapset auttoivat edellisenä päivänä puiden kannossa ja 
päivisin perunoiden kuorimisessa. Keittäjä asui ison päärakennuksen oikeassa päätykulmassa, johon 
oli oma ovi päädystä. 
 
Maija Palmu oli piispan adoptiotytär ja johtajalla oli usein erimielisyyksiä hänen kanssaan. Viraston 
selvittelytilanteessa ja muulloinkin Maija itkeskeli. Irja Dahlström oli jämpti ja temperamenttinen 
vaikka välillä suuttuikin ihan hirveästi, mutta leppyi pian. Yleensä hän antoi opettajien tehdä työnsä 
itsenäisesti ja tulin hänen kanssaan hyvin toimeen Työskentelytilat oli ahtaita, varsinkin eteinen, 
jossa sadan lapsen vaatteet riisuttiin ja puettiin, kengät olivat kasoina ja niiden kuivatus oli vaikeaa. 
Vaatteita kuivateltiin naruilla varsinkin muurien ympärillä. Vesi tuli keittiöön, mutta muistaakseni 
lapset pesivät vadeissa kätensä. Ulkohuoneeseen mentiin pihan perälle.  
 



 36

Ruoka oli yleensä jotain keittoa, näkkileipää ilman voita, mutta lauantaisin oli pelkkää valkoista 
maito- eli kuutamokiisseliä ja jotain “kräämiä” päällä. Lastentarhassa järjestettiin juhlia ja Suoma 
Lehtisen kuva oli pianon päällä. Vanha johtaja Suoma Lehtinen tuli joskus käymään lastentarhaan.  
Hänellä oli valkoinen lierihattu ja valkoiset hanskat kädessä. Kun hän tuli, silloin kaikki jäykistyi-
vät.” 
 
 
 
 
Kuva 30:  
Irja Dahlström ja Päivänpirtti vuodel-
ta 1953 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omalta lastentarha-ajaltaan Maija-Liisa Laaksonheimo muistaa Hovioikeuden kadun lasten-
tarhasta johtaja Irma Salon ja hän kertoo: “Muistan miten karkasin pihalta. Taas oli hernekeittoa, 
josta en pitänyt - ja minulle oli syötetty sitä väkisin En saanut oikein kavereita. Suunnittelin ulkona 
pakoa, kun toiset lähtivät sisään syömään - taas hernekeittoa. Livahdin portista ulos ja juoksin hur-
jasti Kellonsoittajakatua ylös, minkä kintuista pääsin ja päätin vakaasti, etten sinne ikinä mene. Isä 
ihmetteli, miksi olin aina kotona nukkumassa, kun hän tuli töistä ja äiti häpesi, kun leikin päivisin 
yksin kotipihalla. Pihan muut lapset olivat lastentarhassa ja koulussa. Ajattelin asiaa myöhemmin, 
mikä huono vaikutus lapselle on, kun hän tulee ryhmään muita myöhemmin.” 
 
1960-luku oli lastentarhojen rakentamisen aikaa. Ympäri kaupunkia nousi lastentaloja ja 
avattiin kokopäiväosastoja, kun naiset siirtyivät työelämään. Kun vielä vuonna 1950 noin 82 
% perheenäideistä hoiti lapsensa kotona, vuoteen 1970 mennessä enää noin puolet äideistä 
oli kotona lastensa hoitajajana. (Remmer, S.) 
 
Eija Rekun muistelmissa Irja Dahlström kuvataan erittäin tarmokkaana, vaativana ja tiukka-
na johtaja, jota pelättiin. Ennen Turkuun tuloaan hän oli ollut Salon kaupungilla lastentarhan-
johtajana, jossa Eija Reku oli ollut harjoittelijana ennen 1951 pääsyään seminaariin. 
 
”Asuin Päivänpirtin sivurakennuksessa vuonna 1956, jossa kulmasta meni portaat ylös isoon huo-
neeseen, jossa oli uunilämmitys. Puhdas- ja likavesi kuljetettiin ulkoa sisään ja ulos. Irja Dahlström 
oli kova tekemään töitä, etenkin käsitöitä lastentarhanopettajien myyjäisiin Turussa. Jokaiselle opet-
tajalle määrättiin tehtäväksi kymmenen työtä esim. joulu-, tai pääsiäiskoristeita, jotka olivat silloin 
kovassa huudossa ostajien joukossa. Irja Dahlström oli kova polttamaan tupakkaa. Kun hän tuli us-
koon - tupakka jäi. Hän oli äärimmäisyyksien ihminen, jossa jokaisen olisi pitänyt olla mukana.” 
 
“Irja Dahlströmistä tuli Israelin ystävä ja hän oli myös työssä kibbutsissa. Lastentarhassa hän opetti 
lapsille israelilaisia tansseja niin kutsuttuja “karkeloita” niin paljon, että vanhemmat puuttuivat 
asiaan, mm. kun hänen oma ryhmänsä esitti aina ”Havenu shalom alechem”- Teille rauhaa toivo-
tamme - karkeloa ja ”Mun kanteleeni kauniimmin”- laulua. Kärhämään vaikutti jotenkin myös se, 
kun lasten joukossa oli juutalaisen perheen pikkutyttö. Pääsiäisviikolla piti meillä työntekijöillä olla 
mustat vaatteet, eikä saanut olla lapsilla leikkitunteja,“ kertoi Terhikki Lindfors. 
 
“Kun olin harjoittelijana Päivänpirtissä vuonna 1953 ennen seminaariin menoani, tutustuin soittaja-
na myös lastentarhan pianoon. Sen koskettimet olivat täystahmeat, mustat ja likaiset. Yritin puhdistaa 
niitä ja valkaista sen ajan tavan mukaan kuoritulla maidolla,” muisteli Pirkko Kekäläinen Elloissa. 
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Stålarminkadun päiväkodin entinen johtaja Eeva-Liisa Lampo kirjoitti  juhlarunon Päivän-
pirtin 60-vuotisjuhlaan vuonna 1959.  
           LIITE 11 
2.2.6. O r v o k k i  R o u h i a i  n e n  ohjaimissa 1974−2002 
  
Orvokki Rouhiainen tuli vuonna 1974 johtajaksi Päivänpirttiin, jonka 100-vuotisjuhan haas-
tattelussa hän kertoo:” En ole milloinkaan ammatinvalintaansa katunut. Nykyinen tekniikka ei vält-
tämättä tee ihmistä onnelliseksi. Nykyinen kiire saa aikaan levottomuutta ja aiheuttaa tunne-elämän 
häiriöitä. Orvokki Rouhiaisen mielestä päiväkodin tulee tarjota lapsille leikkirauhaa. 
 
Yksinkertaiset lelut jättävät tilaa lapsen omalle mielikuvitukselle. Me haluamme päiväkodissamme 
huolehtia perinteistä, niin leikki- kuin myös kotien juhlaperinteistä. Lapsi tarvitsee turvallisuutta ja 
tiettyjä sääntöjä, lapsi haluaa tietää, mitä saa tehdä ja mitä ei. Tärkeintä on, että lapsi tuntee olevan-
sa tervetullut päiväkotiin ja että hän myös tulee sinne mielellään. 
 
Tasapainoinen lapsuus on perusta ihmisen kasvulle. Lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen laadukkuus 
on sitä, että kasvattaja osaa arvioida lapsen todelliset tarpeet ja vastata niihin siten, että lapsen on 
hyvä olla. Kun lapsi tulee päiväkotiin ja kohtaa vieraan aikuisen: Se on henkilökohtainen suhde, jolla 
on suuri merkitys. Päiväkodin henkilöllä on valtava vastuu ja vaikutus pienen ihmisen kehitykseen ja 
siihen miten hän maailmaan suhtautuu. Näitä arvoja ovat mm. toisten kunnioittaminen, rohkaisu, 
uteliaisuus, kiinnostus eri asioihin, arvojen välittäminen ja moraali. Oikeustaju pitäisi tavoittaa ja 
ymmärtää: mikä on oikea ja väärä. Jos lapsi tietää säännöt, hän kaipaa niitä. Lapset rakastavat 
sääntöjä, ne tuovat turvaa. Alle kouluikäisille ei tulisi opettaa liikaa matematiikkaa ja pitää tietopoh-
jaisia tuokioita, ei myöskään kilpailua. Pitäisi antaa tilaa tunne-elämän kehitykselle, annettava lap-
selle leikkirauhaa - vapaata luovaa leikkiä. Tärkeitä ei ole oppiminen, vaan - lämmin tunnelma.” 
(Rouhiainen, O.) 
 
Orvokki Rouhiainen on pitänyt kiitettävästi esillä Turun vanhimman lastentarhan perinteitä. 
“Joka viides vuosi on pidetty vuosijuhlia, joihin on kutsuttu entisiä lapsia, yhteistyötovereita ja enti-
siä työntekijöitä. Lapset ovat esittäneet ohjelmia ja on kutsuttu myös vierailijoita. Usein kutsuttiin 
myös isovanhemmat lastentarhaan, ja työssä oli mukana usein kolmekin sukupolvea.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 31:  Orvokki, Lehdokki, Vuokko ja moni muu 
 
Päivänpirtti jatkoi 100-paikkaisena päiväkotina 1980-luvulle asti, kunnes kaupunginhallitus 
myönsi 5,65 miljoonaa markkaa uuden päiväkodin rakennuskustannuksiin. Vanha rakennus 
oli niin huonokuntoinen ja epäkäytännöllinen, ettei siitä oli saneeraamallakaan saatu käyttö-
kelpoista. Arvokas oli taloa ympäröivä lähes 5 000 neliömetrin puutarhatontti. 
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2.2.7. Uudisrakennus vuonna 1982   
 
Uuden talon suunnitteli kaupungin arkkitehti Leena Juvonen, uudisrakennuksen kustannus-
arvio oli 5.65 milj. markkaa ja tilaa on 1.100 m2. Luovutus oli lasten piirileikkien tahditta-
mana 18.10.1982, mutta virallinen, 124-paikkaisen lastentarhan käyttöönotto oli 1.1.1983.  
 
Kallelankadun päiväkodin pienoismalli vuonna 1981 Kuva Turun päivälehdestä  LIITE 12 
 
Arkkitehti Leena Juvosen pohjapiirros 1982      LIITE 13 
 

 
 
 
 
 

 
Kuvat 32:   
Kallelankadun päiväkoti vuonna 2009. 
Valokuva: Laimi M. 

 
 
 
 
 

 
“Päiväkoti on työskentelytiloiltaan käytännöllinen, monimuotoinen ja hyvä päiväkoti. Sen sisätilat 
ovat avarat, valoisat ja ilmavat, on omat talous- ja toimistotilat. Oma sisäänkäynti on jokaiseen ryh-
mähuoneeseen verrattuna vanhaan taloon, jossa kaikki 100 lasta tuli sisään yhdestä ovesta. Seimi-
osastokin on ihanteellinen 130 m2. Iso piha on turvallinen ja rauhallinen, koska liikenne on kaukana 
puiston takana. Pihassa on luontoa ja virikkeitä, ja siitä on kaunis näkymä puistoon. Vanha rakennus 
jouduttiin purkamaan ahtaana ja epäkäytännöllisenä pois uuden tieltä. Kotipuutarhasta ei jäänyt 
jäljelle kuin kaksi omenapuuta ja muutama marjapensas.  
 
Kävin koputtamassa Mormonikirkon ovea ja pyysin saada tilaa lastentarhalle rakennustöiden ajaksi. 
Asia järjestyi ja Mormonikirkon tiloista järjestyi puolipäiväpaikka 40 esikouluikäiselle lapselle, puo-
let aamulla ja toiset puolet iltapäivällä. Muut lapset sijoitettiin Mäntymäen alueen muihin lastentar-
hoihin.” (Rouhiainen,O.) 
 
Professori Kalevi Wiik kävi lastentarhaa vuosina 1936−1939 ja lastentarhan postiljooni Pek-
ka Himberg lähes 10 vuotta aikaisemmin. Nyt he kävivät tutustumassa vastavalmistuneeseen, 
entisen Päivänpirtin tontille rakennettuun moderniin monitoimitaloon, uuteen Kallelankadun 
päiväkotiin. 
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Kuva 33:   
Pekka Himberg (vas.)  ja Kalevi Wiik  muis-
televat vuonna 1982 tutustumis-tilaisuudessa  
 
 
 
 
 

“Tunsimme silloin lastentarha-aikanamme olevamme tärkeitä, kun saimme kantaa tädeille puita. 
Oman talon aikuisia tervehdittiin, pojat nostivat lippalakkiaan. Kun tuli hätä, kipaistiin käymälära-
kennukseen. Pihalla oli keinuja ja hiekkalaatikko ja me juostiin paljon kilpaa rakennusta ympäri.  
Pääsyni tarhaan ei ollut itsestään selvää. Se oli sidottu vanhempien veroäyriin, kun isä Wiikillä oli 
Itäisellä kadulla sekatavarakauppa. Kun muut lähtivät pihalta äiteineen ilmoittautumaan tarhaan, 
menin mukana.  Olin yksin jonossa, kun täti tuli ottamaan tietoni ylös. Siitä juoksin äkkiä kotiin ja 
kerroin, että nyt tarvitaan vain nimi paperiin. Tarhassa sattui olemaan paikka vapaana ja sain sen, 
muistelee Kalevi Wiik. Kaikki rakastivat Ester-tätiä, hän oli valtavan kaunis ja soitti pianoa. Hän luki 
paljon satuja, varsinkin sadepäivinä. Niitä oli kiva kuunnella. Huomasimme myös, että Ester keksi 
itse satuja niitä lukiessaan, eikä niitä unohda. Lieneekö Ester-tädin satujen kerronnalla ollut jotain 
tekemistä urani valinnan kanssa”, muisteli Turun yliopiston fonetiikan professori Kalevi Wiik. 
 
Päivänpirtti 85 vuotta ja Vanhempainyhdistys 
Vanhempainyhdistyksellä oli toimintaa, jolla se keräsi varoja lastentarhan virkistystoimin-
taan. Joka osastolta oli isä tai äiti mukana yhdistyksessä ja johtaja toimi puheenjohtajana 
sekä joku opettajista sihteerinä. Talon 85-vuotisjuhlan ohjelma vuonna 1984 oli Vanhem-
painyhdistyksen kustantama lastenteatteri Jakke ja Jokke-duo Joel Hallikaisen johdolla. 
Myös vuosittain lapsille mieliin painuva ja hauska kokemus oli hevosajelu laskiaispäivänä. 
Taloudellisesti se oli myös tämän yhdistyksen toiminnan kautta mahdollinen. 
 
 

         Kuva 34: Jakke, Jokke, hanuri ja lapset  
              vuonna 1984 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                 Kuva 35: 
                    Viljo Mäkinen:Korppu-Vihtori 1985 
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2.2.8. Korppu-Vihtori vuodelta 1985 
 
0rvokki Rouhiainen kääntyi kaupungin puoleen ja pyysi jotain taideteosta uuteen päiväko-
tiin, koska niitä sijoitettiin myös kaupungin lastentarhakiinteistöihin. Taiteilija Viljo Mäkisen 
(1920−1985) kaupungille lahjoittama kipsiveistos Korppu-Vihtori oli tarkoitettu veistettä-
väksi graniitista.  Patsas toteutettiin Vehmaan punaiseen graniittiin Loimaan Kivi Oy:n kivi-
veistämössä. Teoksen sijoituspaikkaa ehdotti Leena Juvonen, joka katsoi patsaan varsin hy-
vin sopivan lastentarhan isoon piha-piiriin. Veistos on 2,3 metriä korkea ja sijoituspaikka 
Kallelankatu 3 lastentarhan Purokadun puoleinen pihamaa. Patsas paljastettiin 24.9.1985. 
Korppu-Vihtorin esikuvana oli samanniminen henkilö, Salon seudulla liikkunut Frans Viktor 
Galenius (1870−1930), joka aikoinaan kauppasi korppujaan Salon seudulla ja kuljetti korput 
kaupunkiin myytäväksi selässään olevassa kontissa. Nykyaikana vuodesta 2000 lähtien 
Korppu-Vihtori on lakitettu päiväkodin Vappu-juhlien yhteydessä. 
 
Yhteistyö Eläkeläisjärjestöjen kanssa  
Kallelankadun päiväkoti on tehnyt yhteistyötä mm. seudun eläkeläisjärjestöjen kanssa. Päi-
väkodin lapset ovat esiintyneet Wärtsilän Turun Alueen Eläkeläiset ry:n, Turun Kaupungin 
Eläkeläiset ry:n ja Turun Eläkeläiset ry:n tilaisuuksissa. Vastalahjaksi he ovat saaneet näiden 
askartelukerhojen jakkaroita, kehtoja ja ihastuttavia nukkeja. “Kylänkellot” oli Turun Eläke-
läiset ry:n  kuoro, joka myös oli yhteistyössä lastentarhan kanssa, onhan seudulla lastentarha-
laisia kolmessa polvessa. Juhannuksen aikaan Kylänkellot oli esiintymässä lastentarhassa 
haitarin säestyksellä. Joskus oli puhallinorkesterinkin konsertti pihalla “Mikkihiiri merihä-
dässä”. Mukana olivat Vähä-Heikkilän, Betanian ja Rätiälän lastentarhat. 
 

 
 
 
 
 
Kuva 36: 
Päiväkoti ja eläkeläiset yhteis-
työssä vuonna 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kuva 37:   
Ulla-Maija Jääskelä (vas.),  
Aila Lagerström ja Orvokki Raimo 
vuonna 1989 
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Päivänpirtti 95 vuotta – Fröbel-näyttely (video) 
 
Syntymäpäiville oli ”kutsuttu Saksasta” lastentarhan isä Friedrich Fröbel, joka istui omalla 
tuolillaan kirjasto-osan vasemmalla puolella juhlan alkaessa. Kirjasto-osa oli liitetty juhlasa-
liin juhlan ajaksi. Juhlan edetessä ohjelmaan kuului, että Fröbel heräsi henkiin ja sanoi juhla-
vieraille, “Kommt, lasst uns unsere kindern leben”, jonka hän huudahti perustaessaan lasten-
tarha-aatteen vuonna 1840. ”Tulkaa eläkäämme lasten hyväksi”, suomensi Kalevi Wiik kun-
nia-arvoisan vieraan puheen salin vieraille ja lapsille. Mainittakoon vielä, että Fröbeliä esitti 
erään lastentarhalapsen näyttelijä-isä, eikä lapsi nyt tuntenut isäänsä. Lastentarhassa oli esillä 
Fröbel-näyttely, jonka järjesti Pirjo-Liisa Svärd Sosiaalikeskuksesta. Esillä oli monenlaisia 
leikkitavaroita ja askartelutöitä.  
 
2.2.9. Vuonna 1999 Päivänpirtti 100 vuotta 
 
”Päivänpirtti sai kuin lahjaksi kaupungin puutarhan Viheryksiköltä uudistetun pihan ja vih-
reän aidan. Suunnittelija Mari Helin suunnitteli haastavaan pihaan uutta ilmettä. Tuomi-
kirkkopuiston vanha jalava pätkittiin lasten kiipeilyalustaksi ja istuimiksi. Ideoitiin isoja ki-
viä, värioppiympyrät ja intiaanien toteemipaalut ym. Satavuotias lastentarha sai pihalleen 
uuden ilmeen ja lapsille uudet pihaleikit. Aloitettiin innostuneena uusi vuosisata”, kertoo 
kaikesta Orvokki Rouhiainen.  

 
 
 
 
 
 
 
Kuva 38: Lasten uudet pihaleikit 

  vuonna 1999 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kuva 39:   
Korppu-Vihtorin patsaalla Päivänpirtin 
juhlissa 6.9.1999 tapasivat toisensa  
98-vuotias Ester Melander (keskellä) ja 
entiset lastentarhalaiset Jorma Nurmi 
(vas.), Lilja Viitanen, ja Pentti Keira-
mo.  

 
 
 
 
 
Kun Turun vanhin lastentarhan täytti 100 vuotta, vietti samalla koko Turun Lastentarhatyö 
juhlavuotta monin eri tavoin. Kallelankadun lastentarha oli myös muiden mukana erilaisissa 
toiminnoissa, mutta sillä oli myös oma juhla. 
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 LIITE 14:  
Artikkeli Sopu-lehdessä vuodelta 1999 

 
Vietimme myös henkilökunta-illan päiväkodissa. Erään lapsen äiti oli opettajana Aninkais-
tenmäen ravintolakoulussa. Pyysin virastolta luvan ja opettajan ohjaamana luokan harjoitte-
lutyönä saimme päiväkodissa nauttia meille suunnitellun juhlamenun, jossa oppilaat hoitivat 
opettajansa johdolla kaiken työn.      

LIITE 15:  
100-vuotisjuhlan ohjelma 6.9.1999 

. 
 
 
Päiväkodissa kävi juhlavuonna myös 
kansainvälisiä vieraita. 
 
Kuva 40:  
”Fantastic, wonderful” 
EU-ministerien puolisot tutustumis-
käynnillä vuonna 1999 
 
 
 
 
 
 

Päiväkotilasten leikeistä on myös tehty tutkimusta. Eveliina Korpela osoitti Helsingin yli-
opiston suomen kielenlaitokselle tekemässään pro gradu-tutkielmassaan “Ja sitten seuraava 
potilas”, että Kallelankadun lasten lääkärileikkien tuloksena lapset osaavat puhua kuin oike-
assa vastaanottotilanteessa. Lapset osaavat hyödyntää taitavasti vuorovaikutusstrategioita. 

  
 
 
 
 
 
Kuva 41:    
“Seuraava potilas” vuodelta 2000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kuva 42: Se on menoa nyt… 
Päiväkodinjohtaja Orvokki Rouhiai-
sen 50-vuotisjuhla-tunnelmissa 
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2.3. Päiväkoti Kallelankatu 3 nykyajassa  
 
2.3.1. Mäntymäen päivähoitoyksikön johtajan E i l a  R a p a l a n  aikaa vuodesta 

2007 alkaen   
 
Kallelankadun päiväkoti toimii edelleen yhtenä Turun suurimmista päiväkodeista. Vuoden 
2008 syksystä alkaen Betaniankadun päiväkoti liitettiin hallinnollisesti Kallelankadun päivä-
kotiin. Vuoden alussa 2009 sosiaali- ja terveystoimen yhdistyessä päivähoitoalueiden nimet 
muuttuivat. Kallelankadun ja Betaniankadun päiväkodit muodostivat yhdessä Mäntymäen 
päivähoitoyksikön. 
 
Sosionomi (AMK) Eila Rapala tuli Kallelankadun päiväkodinjohtajaksi vuonna 2007 Jyväs-
kylän seudulta. Hän on toiminut vuodesta 1988 alkaen päivähoidon erilaisissa tehtävissä sekä 
Jyväskylän maalaiskunnissa että Uuraisten kunnassa. Hänen tehtäviinsä on kuulunut työyh-
teisön kehittämis- ja johtamistehtävien lisäksi päivähoidon hankeselvitysten valmistelutehtä-
viä sosiaalilautakunnalle. 

 
 
 
 
 
 
 
            Kuva 43: 
            Mäntymäen päivähoitoyksikön 
            johtaja Eila Rapala työssään.  
            Valokuva: Laimi M. 

 
 
 
 
 

2.3.1.1.Kallelankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU 
 
Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty 4.5.2007, ja sen 15 sivua ovat allekir-
joittaneet henkilökohtaisesti koko henkilökunta. Siinä otetaan huomioon oman alueen ja yk-
sikön hoitomuodon toiminta- ja oppimisympäristön erityispiirteet ja painotukset. Työyhtei-
sön eettiset periaatteet käsittelevät ihmisarvoa, todellisuutta, oikeudenmukaisuutta, vapautta, 
työntekijän suhdetta lapsiin ja lasten vanhempiin sekä päivähoitoa työyhteisönä      LIITE 16.  

    
Kuva 44: Kallelankadun päi-
väkodin henkilökunta: 
 

Alhaalla vasen: Eeva-Liisa Hentula, 
Anne Johansson, Oili Heikkilä, Riitta 
Uggeldahl  II-rivi vasen: Heidi Alo-
nen, Markku Laimi, Anni Suoval-
kama, Heidi Kuronen, Ninna Kimin-
kinen, Kirsi Viuhkonen,  Tuula Kor-
pelainen III- rivi vasen: Ritva Levä-
nen, Päivi Viljanen, Kirsi Peltonen, 
Anne Hasselblatt, Terttu Lukka, 
Susanne Hellsten, Angelica Allis, 
Marjatta Leino, Airi Orpana ja Kirsi 
LehtoIV- rivi vasen: Eila Rapala, 
Juhani Lytinen, Anu Antson, Leena 
Sario, Monika Lindström 
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2.3.1.2. Kallelankadun päiväkodin lapsiryhmien ikäjakaumat ja ryhmien nimet: 
 
PUPUT  0-3 -vuotiaat 
LEPPÄKERTUT  3-5 -vuotiaat 
ORAVAT   3-5 -vuotiaat 
KOTTARAISET 6-vuotiaat esiopetusikäiset 
PÄÄSKYT   osapäiväryhmä, joka toimii tarvittaessa, jos on tarvetta 
MANSIKAT  integroitu erityisryhmä 
PERHOSET  integroitu erityisryhmä         LIITTEET 17 JA 18 
 
2.3.1.3. Kallelankadun päiväkodin turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 
 
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tarkoitus on avustaa päiväkodin vastuuhenkilöitä, 
henkilökuntaa ja lapsia sekä heidän vanhempiaan tulipalojen, onnettomuuksien ja muiden 
vaaratilanteiden ennaltaehkäisyssä ja niihin läheisesti liittyvien henkilöturvallisuusriskien 
poistamisessa. Suunnitelmassa annetaan ohjeita niistä ennakkotoimenpiteistä, joihin tulee 
ryhtyä vaara- ja onnettomuustilanteissa. Jokaisen työntekijän on tunnettava suunnitelman 
sisältö ja se kuuluu myös uuden työntekijän perehdyttämiskansioon. 

 
 
 

Kuva 45: Lapset retkellä     Kuva 46: Lapset talvileikeissä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Kuva 47: Kipinä liikkumiseen - Uusi palloiluseinä vuodelta 2008 
 

”Viime talvena alkoi olla vähän murheen paikka, kun vanha palloseinä oli aivan loppuun 
pelattu ja kulunut. Kesä oli edessä ja jalkapallon EM-kisat”, kertoi lastentarhanopettaja Ju-
hani Lyytinen avajaispuheessaan. Apuun tulivat Turun Konvehtimatamit, jotka lahjoittivat 
päiväkodille uuden palloiluseinän sekä lisäksi kaksi kolmipyöräistä polkupyörää ja tuolin 
erityisryhmän tarpeisiin.  
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Konvehtimatamit haluavat käyttää lahjoitusvaransa siten, että ne tulevat tuntuvasti lasten 
käyttöön ja vaikuttavat lasten arkeen. Lasten liikunnan tärkeyttä korostetaan joka paikassa, 
mutta kaupungilta ei saada liikuntaan tarpeeksi käyttövaroja, joten tällaiset lahjoitukset ovat 
erittäin tervetulleita. Lyytisen mukaan päiväkodin liikuntakasvatustyössä tärkeintä on juuri 
kipinän sytyttäminen liikkumiseen. 
 
2.3.1.4. Tasa-arvo korostuu työyhteisössä, 
jossa myös lastenhoitajat lastentarhanopettajien kanssa osallistuvat aktiivisesti lapsivasukes-
kusteluun, suunnitteluun ja arviointiin. Ryhmien tiimipalaverit, joissa kiinnitetään paljon 
huomioita toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin, järjestetään lasten nukkumis-
aikaan, kun muiden ryhmien henkilökunnalla on mahdollisuus avustaa lapsiryhmästä vapau-
tumisessa. Syksyllä jokaisella tiimillä on puolipäiväinen ryhmän tutustumis- ja suunnittelu-
kokous. Tämän lisäksi keväällä järjestetään koko työyhteisön kokopäiväinen kehittämis- ja 
arviointipäivä.  
                       LIITE 19 
2.3.1.5.  Mäntymäen alueen päivähoitoyksikköjen tulevaisuuden haasteita: 

 Alueen hoitopaikkojen riittävyys 
 Koulutetun henkilökunnan riittävyys 
 Nykyisten työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen 

Nykyaikana päiväkodin aukiolon tarve on pidentynyt huomattavasti entisestä. Tämä on haas-
te henkilöstön työvuorosuunnittelulle, jotta lapsen hoitopäivästä tulee turvallinen ja henkilös-
töä on asetuksen mukaan riittävästi. Henkilökunnan vaihtuvuus vaikuttaa epäedullisesti lap-
sen turvallisuuden tunteeseen. Päivähoitopaikkojen määrään ja kysyntään Martin ja Mänty-
mäen alueella vaikuttaa liikenteellisesti hyvä sijainti. Stålarminkadun ja Betaniankadun päi-
väkotikiinteistöt ovat vanhoja ja epäkäytännöllisiä, joten Martin alueella on harkittu kouluti-
lojen käyttöönottoa tilanpuutteen vuoksi esiopetusikäisille. Kallelankadun päiväkoti on mu-
kana lähialueiden esi- ja alkuopetuksen oppilashuollon kehittämishankkeissa sekä alueen 
varhaiskasvatuspalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä uudessa sosiaali- ja terveystoi-
messa. 
 
2.3.1.6.  Kansanlastentarha nro 1:n henkilöstöä vuosina 1899 - 2009 
1899 Itäinen Pitkäkatu 27 Kansanlastentarha nro 1 
1899  johtaja Anna Siren, apuna rouva Alma Nygren ja “bonnie” 
1899  johtaja Anna Siren, apuna apuopettaja neiti Helga Nygren 
1900  johtaja Posse`n, apuna apuopettaja neiti Helga Nygren 
1903  johtaja Snygg, opettajat Silcke ja Aarnio 
1904  johtaja Snygg, opettajat Hermansson ja Rönnmark 
1905-1907 johtaja Fors, opettajat Silcke ja Hermansson 
1911  johtaja Suoma Lehtinen  
 
1920 Kallelankatu 3  Kansanlastentarha nro 1 
1920  johtaja Suoma Lehtinen,  opettajat Lempi Sirkkula ja Toini Solmu 
1924  johtaja Suoma Lehtinen,  opettajat Lempi Sirkkula ja Ester Melander  
 
1924 Lastentarha Päivänpirtti Kallelankatu 3 
1930  johtaja Suoma Lehtinen opettajat Irja Dahlström ja Ester Melander  
1940  johtaja Suoma Lehtinen opettajat Irja Dahlström ja Ester Melander 
1951  johtaja Suoma Lehtinen eläkkeelle 
1953–1972 johtaja Irja Dahlström   
1972–1973 johtaja Leena-Maija Larkimo (Nenonen) 
 
1973 Päiväkoti  Kallelankatu 3 
1973–1974 johtaja Ulla-Maija Jääskelä (sij.) 
1974  johtaja Orvokki Raimo, 1990 alkaen Rouhiainen 
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1982 Uudisrakennus  päiväkoti  Kallelankatu 3 
1982  johtaja Orvokki Raimo 
2002  johtaja Orvokki Rouhiainen eläkkeelle  
2002–2006 johtaja Tuija Takala (vt) 
2007−2009 johtaja Eila Rapala  
 
2009- Mäntymäen päivähoitoyksikkö (Kallelankadun ja Betaniankadun päiväkodit) 
2009−  johtaja Eila Rapala 
 
2.3.1.7.  Jäähyväiset 
 
Erityisen suuret kiitokset Irma Alarannalle, joka päiväkodinjohtajan työstä eläkkeelle jääty-
ään suostui vielä pitkään ja vaativaan mutta varmaan antoisaan työhön tämän Turun ensim-
mäisen suomenkielisen Kansanlastentarhan nro 1 historiikin kirjoittajaksi.  
 
Tämä historiikki on yhden päiväkodin historian kuvauksen lisäksi laaja selvitys lastentarha-
työn synnystä Saksassa ja lastentarha-aatteen tulosta Suomeen ja Turkuun. Lisäksi julkaisus-
sa kuvataan laajemminkin Turun lastentarhojen historiaa.  
 
Kulloinenkin yhteiskunnallinen tilanne ja mielipiteet ovat muokanneet lasten päivähoitoa 
koskevia voimassa olevia säädöksiä. Aikanaan lastensuojelulain mukaan kuntien tuli joko 
ylläpitää tai avustaa kotikasvatusta tukevia ja täydentäviä päivähoitolaitoksia; lastentarhoja 
ja lastenseimiä. Päivähoitolain voimaantulo vuonna 1973 velvoitti kunnat järjestämään päi-
vähoitoa kysyntää vastaavasti. Seuraavalla vuosikymmenellä päivähoitolakiin lisättiin kohta, 
jonka mukaan päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden 
kasvatustehtävässä. Kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä myöhemmin palvelusete-
lijärjestelmä antavat perheille mahdollisuuden valita eri päivähoitomuotojen ja varhaiskasva-
tusta antavien päiväkotien välillä, kunhan paikkoja vain on riittävästi. Parhaillaan valmistel-
laan uutta varhaiskasvatuslakia. Onhan edellisestä päivähoidon omasta laista kulunut kohta 
jo neljä vuosikymmentä 
 
Tämän historiikin valmistumisen aikaan varhaiskasvatus oli juuri siirtynyt osaksi sosiaali- ja 
terveystoimea. Oman virkaurani aikana lasten päivähoito on ollut myös lastensuojelulauta-
kunnan ja sosiaalilautakunnan alaista toimintaa. Vuoden 2010 elokuun alusta varhaiskasva-
tus siirtyi opetustoimeen. Seuraavan vuoden alusta hallintokunnan nimi muuttui kasvatus- ja 
opetustoimeksi, jonka julkaisuihin tämä historiikki tulee. Nykyinen varhaiskasvatusta ohjaa-
va lautakunta on nimeltään Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta. Uuden valtuustokau-
den alkaessa vuoden 2013 alussa tapahtuu sekä hallintokunnan että lautakunnan nimissä jäl-
leen muutoksia. 
 
Jättäessäni työni varhaiskasvatuksessa 40 vuotta kestäneen työrupeaman jälkeen, toivotan 
koko varhaiskasvatuksen kentälle työn iloa vaativassa kasvatustehtävässä. 
 
Keväällä 2012 
 
Raili Koski 
varhaiskasvatuksen tulosaluejohtaja 
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LOPUKSI 
 

Nykyajan monikulttuurinen ja eri-ikäisistä lapsista koostuva, joskus levotonkin lapsiryhmä 
vaatii sen kasvatusvastuussa olevilta työntekijöiltä todella vahvaa ja herkkää pedagogista 
asennetta, osaamista ja taitoa, jotta lapsiryhmä toimii ja nauttii oppimisestaan ja olemises-
taan. Lasten erityisyyden ja yksilöllisyyden huomiointi, eriyttäminen, sosiaaliset suhteet, 
työn suunnitelmallisuus ja arviointi, yhteistyö vanhempien kanssa, tiimityö ja päiväkodin 
hyvä yhteishenki ovat kaiken ammattitaidon osaamisen eli lastentarhan kasvatus- ja hoito-
työn onnistumisen kannalta tärkeitä alueita. 
 

Tässä historiikissa on tarkasteltu lastentarhatyön historiaa ja Kallelankadun päiväkodin aikaa 
110 vuoden ajalta. On ollut hienoa huomata, kuinka vahva perinne lastentarhatyöllä on. Tänä 
päivänä on edelleen esillä samoja asioita käytössä kuin historian kuluessa on ollut. Kun ote-
taan käyttöön uusia toimintamuotoja, on kuin vanhat konstit olisivat saaneet uusia nimiä ja 
teorioita perusasioiden säilyessä samoina uudistuspaineissakin. Ne ovat sovellettavissa ny-
kyaikaiseenkin kasvatusajatteluun, pohtii Marja Kuisma Upsalan yliopiston lastentarhan 
opettajakoulutuksesta.  
 

Jumala on Luoja − Moniarvoisuus. Fröbeliläisyyteen vahvasti kuuluva Jumala korvataan 
usein henkisyyden yleisellä korostamisella moniarvoisuuden vuoksi. Lapsilla on muutoinkin 
kuin uskonnon kannalta nykyään toisistaan selkeämmin poikkeavat taustat. Tärkeimpiä ta-
voitteita on nimenomaan luoda lapsille hyvä itsetunto, jota nyt yhdistyneessä Euroopassa 
tarvitaan ja antaa heille valmiudet yhteiskunnassa. (Kuisma, M.) 
 

Varhaiskasvatuksella on iso merkitys vastaiselle koulumenestykselle. Esiopetuksessa on 
96−97 % kuusivuotiaista. Esiopetus on luonteva osa oppivelvollisuutta. joka voisi koskea 
Suomessakin jo esiopetusta eli 6-vuotiaita, kuten monissa Euroopan maissa. (Arajärvi, P.)  
 

Vanhemmille osoitetut tyytyväisyyskyselyt ja päiväkotien tekemät itsearvioinnit ovat uusia 
muotoja lastentarhatyössä. Tyytyväisyyskyselyä asiakastyytyväisyytenä voitaisiin päiväko-
deissa käyttää tulosmittarina, koska tulospalkkaus on yksi naisten ja miesten tuloeroihin vai-
kuttava tekijä. Mittaaminen on monissa päiväkodeissa vaikeaa, koska päivähoidon tavoittee-
na ei ole tuottaa voittoa. Kuitenkin ammattitaidon arvostamisen puute on tasa-arvon este, 
sanoo sosiologian dosentti Anna-Maija Lehto. Lastentarhanopettajien keskimääräinen kuu-
kausiansio on liki 20 % vähemmän kuin palkansaajien keskipalkka. Lastentarhanopettajat 
ansaitsevat lähes 10 % vähemmän kuin naiset keskimäärin. (Lehto, M.) 
 

Maailmanpankki on arvioinut, että satsaaminen oppimisen varhaisvaiheeseen tuottaa kansan-
taloudelle hyvää menestystä. Laadukas varhaiskasvatus on osa koulutusketjua, jolla luodaan 
edellytyksiä varsinaisen koulutuksen ja opetuksen vastaanottamiselle. Inhimillisen pääoman 
kartuttamisessa on tärkeä huolehtia, että päivähoidossa on koulutettua ja osaavaa henkilös-
töä. (Korkman, S.) 
 

Päteviä lastentarhanopettajia on Suomessa liian vähän. Lastentarhaopettajaliiton ja Suomen 
opettajaksi opiskelevien liiton mukaan henkilöstön määrällinen ja laadullinen tilanne päivä-
kodeissa on huolestuttava. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuntemus on monissa päiväko-
deissa heikkoa ja suuria pulmia ilmenee sekä lasten yksilölliseen että lapsiryhmien ohjauk-
seen liittyvässä osaamisessa. Jo tällä hetkellä päiväkodeissa on huutava pula koulutetuista 
lastentarhanopettajista eikä tilanne näytä helpottuvan tulevaisuudessa. Unicefin viime joulu-
kuisen teollisuusmaiden varhaiskasvatuksen tilaa kuvaavan raportin The Childcare Transiti-
on mukaan Suomen varhaiskasvatuspalvelujen laadun ja saatavuuden tila on huolestuttava. 
Päiväkodeissa on liian vähän varhaiskasvatuksen ammattilaisia.  
Yliopistollinen lastentarhanopettajakoulutus on nykyisin määrällisesti riittämätöntä ja koulu-
tettua henkilöstöä on alhaiseen palkkatasoon ja hankalien työolojen vuoksi vaikea saada py-
symään päiväkotien kasvatus- ja opetustehtävässä. (Opettaja/16.1.2009.) 



 48

Lastentarhanopettaja suoriutuu selkeästi paremmin työstään kuin muut lapsiryhmässä työs-
kentelevät aikuiset - tulos on tilastollisesti merkittävä, sanoo Kallialan tutkimus vuodelta 
2008. Näin esitelmöi KT, lehtori Ritva Rouvinen Joensuun yliopistosta Varhaiskasvatuksen 
juhlaseminaarissa 7.2.2009 Turussa ja jatkaa: Nykyinen kehityskulku ei ole suotavaa. Las-
tentarhanopettajien osuus päiväkotien henkilökunnasta on laskenut 50 %:sta 30 %:iin, kun 
vuonna 1992 väljennettiin päiväkotien kelpoisuusehtoja.  
 

Suomessa vanhustyöhön, kotihoidon asiakastyöhön sekä päiväkotityöhön koulutetaan lähi-
hoitajia. Koulutus on kolmivuotinen, 120 opintoviikon laajuinen, toisen asteen ammattitut-
kinto, joka syntyi 1990-luvun alussa. Siinä yhdistyy sekä sosiaali- että terveydenhuollon 
osaaminen. Käytännössä lähihoitajatutkintoon sulatettiin useita toisen asteen koulutusammat-
teja kuten perushoitaja, kodinhoitaja ja päivähoitaja. (Kinos, S. AMK) 
 

Uutena haasteena varhaiskasvatuksen arvioinnissa on laadun kytkeminen vaikuttavuuteen. 
Varhaiskasvatuksen laatu ja vaikuttavuus muodostuvat lasten, henkilöstön ja vanhempien 
vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksesta tinkiminen vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan 
tulevaisuuteen, sillä varhaiskasvatus on kansainvälisesti hyvä investointi. (Rouvinen, R.) 
 

Suomeen on tullut 14 000 lasta lisää, mutta Suomessa varhaiskasvatuksen osuus bruttokan-
santuotteesta on laskenut 1.3 %:sta 1 %:iin vuodesta 2004 vuoteen 2006. Lisäksi se mihin 
kuntaan sattuu syntymään määrää millaista päivähoitoa saa. Valtio voisi tehdä laadun arviota 
niiden kuntien välillä, jotka järjestävät omavaltaisesti päivähoitoa ja oman mielensä mukaan. 
Kunnille tulisi antaa normiohjaus ja tarkennus päivähoidon järjestämisessä, valtion resurs-
siohjausta tulisi lisätä. Myös henkilöstön koulutusta tulisi lisätä, sillä päiväkotien henkilös-
töstä vähintään puolella tulisi olla alempi korkeakoulututkinto. Päivähoidon lainsäädäntöä 
tulisi uudistaa, kun on tulossa seuraavan vuoden 2010 menokehykset: Tällöin tulisi panostaa) 
osaamisen vahvistamiseen ja lapsiryhmien pienentämiseen. (Oleander, S.) 
 

Nykyinen asetus lasten päiväkodin henkilöstörakenteesta ei takaa, että varhaiskasvatuksen 
tehtävissä olisi riittävästi yliopistokoulutuksen saaneita lastentarhanopettajia. Vain joka kol-
mannelta päiväkodin hoito- ja kasvatushenkilöltä vaaditaan joko lastentarhanopettajan tai 
sosionomin (AMK) tutkinto. Tämä on johtanut siihen, ettei joissakin päiväkodeissa ole lain-
kaan yliopistokoulutuksen saaneita lastentarhanopettajia. Päiväkodin vahvan pedagogisen 
tehtävän vuoksi päiväkodeissa tarvitaan tällaista osaamista. (Vahasalo, R.) On todella ih-
meellistä, että lasten kasvatusta ei arvosteta sen paremmin kodin piirissä kuin ammattina-
kaan.  Kuitenkin kansakunnan menestys korreloituu suoraan lasten kykyyn oppia ja lasten 
tunne-elämän kehitykseen. Kannattaisi investoida lasten kasvatukseen nykyistä enemmän. 
(Kivalo, P.) 
 

Opetusministeri Henna Virkkunen haastaa keskustelemaan opetuksen laadusta. Laatukritee-
reiden tavoitteena on perusopetuksen korkean laadun ja monipuolisen tarjonnan turvaaminen 
sekä opetuksellisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien takaaminen lapsille ja nuorille 
asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta.  
 

Tämän historiikin pohdiskelu tukeutui lopuksi suurten suomalaisten vaikuttajien mielipiteil-
le, joihin kaikkiin historiikin kirjoittajana ja lastentarhatyön ammattilaisena yhdyn tietoisena 
ja huomioiden päivähoidon nykytilan. Lastentarhatyön toisen vuosisadan alkutaipaleella 
maamme on vauraampi kuin koskaan ja toivomuksena olisi myös varhaiskasvatuksen resurs-
sien lisääminen kansakuntamme parhaaksi.   
 

Kallelankadun historiikin tutkistelu keskittyi lähinnä Turun ensimmäisen suomenkielisen 
lastentarhan pitkäaikaisten johtajien ympärille. Heidän kauttaan kulki tämän tutkimuksen 
viitekehys. Mutta myös lastentarhan entisten lasten ja työntekijäin haastattelut sekä lasten-
tarhan oma, laaja valokuva-arkisto toivat uutta, mielenkiintoista tietoa historiikin valmistelu-
työhön.  
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LIITTEET 
 
 
  1 Perustamiskokous 26.5.1899 

  2 Toinen johtokunnan kokous 9.9.1899 

  3 Kolmas johtokunnankokous 3.12 1899 

  4 Tarhojen toiminta vuonna 1918  

  5 Lastenhuoltokomitea vuosina 1918−1919 

  6 SoTe:n organisaatiokaavio vuonna 2009 

  7  Turun kaupungin rakennusviraston suunnittelema Karlborgin käyttösuunnitelma vuodelta 1919 

  8 Karlborg, Turun maakuntamuseo (2005) 

  9 Päivänpirtin laulu, Ester Melander 

10 Syyskauden toimintaohjelmaa vuonna 1934 

11 Eeva-Liisa Lampon juhlaruno vuodelta 1959 

12 Pienoismalli Kallelankatu 3 vuonna 1981 

13 Leena Juvosen pohjapiirros vuonna 1982 

14 Turun lastentarhatyön 100-vuotisohjelma (Sopu/1999) 

15 Päiväpirtin 100-vuotisjuhlaohjelma ja henkilökuntailta 100 v. Menu 

16 Tervetuloa töihin Kallelankadun päiväkotiin 

17 Tervetuloa Kallelankadun päiväkotiin 

18 Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma 

19 Päiväkotimme toiminta-ajatus ja arvot 

20 Päivystysajan toiminta ja palvelu 

21 Artikkeli Turun Sanomissa 6.9.2009 ”Varhaiskasvatustyöllä vahva perinne Turussa”  

 Kallelankadun päiväkodin täyttäessä 110 vuotta:  
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VALOKUVAT 
 
  1 Friedich Fröbel 
  2 Uno Cygnaeuksen muistopatsas Jyväskylässä 
  3  Hanna Rothman, teksti 
  4 1890-luvun lastentarhalaiset Sörnäisten Kansankodin seinustalla kasvattajakurssin  
 oppilaiden kanssa 
  5 Lastentarhanopettajakoulutus alkoi Helsingissä vuonna 1892 Sörnäisten Kansankodissa 
 Hanna Rothmannin (vas.) ja Elizabeth Alanderin johdolla  
  6 Leikkimökin keväiset siivoustalkoot Ebeneserin pihamaalla 
  7 Turun Tuomiokirkko ja kalasatama 1890-luvulla 
  8 Keisarillinen vierailu Turkuun vuonna 1899 
  9  “Nya finska barnträdgården” -pöytäkirjakokoelman kansi  
10 6-vuotiaiden toimintatuokio: rakentelua fröbel-palikoilla 1910-luvulla 
11 Lapset ruokkivat kanoja Itäisen Pitkäkadun lastentarhan pihapuutarhassa 1900-luvun alussa 
12 Lastentarhan lapsia - Itäinen Pitkäkatu 27 vuonna 1908 
13 Työkasvatus, Itäinen Pitkäkatu 27 vuodelta 1900  
14 Suoma Lehtinen ja paperiompelua, Itäinen Pitkäkatu 27 
15 Itäinen Pitkäkatu 27 vuodelta 1913 
16 Itäinen Pitkäkatu 27 vuodelta 1923 
17 Itäinen Pitkäkatu 27 vuodelta 1903 
18 Jenny Mittler valmistunut vuonna 1903 kasvattajakurssilta 
19 Puutarhakatu 44, kansanlastentarha nro 4::n lapsia vuosina 1907−1908 
20 Suoma Lehtinen työssään Päivänpirtissä, 90-vuotispäivänään 1973 ja 100-vuotisjuhlissaan 1983 
21 Tervehdyskäynti Hemmet-kodin portailla Erik Stadighin nimipäivänä vuonna 1912 
22 Karlborgin museo ja Pikkupirtti 
23 Villa Karlborg 
24 Sikaojan alueelta - osa opaskartasta vuodelta 1926 
25 Toivolankadulta vuodelta 1943 
26 Maria ja Kyllikki vuodelta 1920 
27 Ester Melander ja Perhoset vuonna 1930 
28 Kirsti Karskela – edessä toinen oikealta vuodelta 1944 
29 Tuija Wessman  ja lapset vuonna 1952 
30 Irja Dahlström ja Päivänpirtti vuodelta 1953 
31 Orvokki, Lehdokki, Vuokko ja moni muu  
32 Kallelankadun päiväkoti vuonna 2009 
33 Pekka Himberg ja Kalevi Wiik muistelevat vuonna 1982 
34 Jakke, Jokke, hanuri ja lapset vuonna 1984  
35 Korppu-Vihtori vuonna 1985 
36 Päiväkoti ja alueen eläkeläisiä yhteistyössä vuonna 1987 
37 Ulla-Maija Jääskelä, Aila Lagerström ja Orvokki Raimo vuonna 1989 
38 Lasten uudet pihaleikit vuonna 1999 
39 Korppu-Vihtorin patsaalla lastentarhan 100-vuotisuhlaa 
40 EU-ministerien puolisot tutustumiskäynnillä vuonna 1999 
41 ”Seuraava potilas” vuodelta 2000 
42 Se on menoa nyt 
43 Eila Rapala työssään 
44 Päiväkoti Kallelankatu 3 henkilökunta vuonna 2009 
45 Lapset retkellä 
46 Lapset talvileikeissä 
47 Kipinä liikkumiseen vuodelta 2008 
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