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1. Sophie Mannerheimin koulun tuki ry:n tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea taloudellisesti valtakunnallista 

sairaalaopetuksen kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä sairaudesta aiheutuvan 

syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Lisäksi yhdistys edistää erityisesti Sophie Mannerheimin 

koulun henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden kehittämistä, 

edistää ja tukee taloudellisesti koulun taito- ja taideaineiden opetusta sekä 

oppilaidenopintokäyntejä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa 

 järjestää kokouksia sekä koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia 

 harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa 

 osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun 
 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen 

luvan 

 järjestää maksullisia kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia 

 ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia 

 järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä 
 

2. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 

4-6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi 

vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosikokouksessa erovuorossa, ensin arvalla ja 

sitten vuoron mukaan. 

Pirjo-Riitta Antvuori, puheenjohtaja  
Tiina Kalliokoski 
Topi Ruotsalainen 
Roger Lindquist, varapuheenjohtaja 
Sirpa Lautjärvi, sihteeri 
 
3. Jäsenet 
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 

säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.  

Vuoden 2014 tavoite on saada 50 uutta jäsentä. 

 

4. Toiminta 

- Jäsentilaisuus Puuterihuone 23.1.2014 kello 17.30–19.30 

- Keväällä 2014 suomalainen kuvittaja, tietokirjailija, mainonnan suunnittelija ja 

sarjakuvapiirtäjä Hannu Konttinen tutustuttaa Sophie Mannerheimin koulun yläluokkien 

kuvaamataidon valinnaisainekurssilla oppilaat sarjakuvapiirtämisen saloihin (Pro 

Bono). 



Oppilaiden tuotoksista järjestetään näyttely ja töitä esitellään nettisivuillamme. 

- Yhdistyksen vuosikokous pidetään 13.3.2014 kello 17.30. 

- Oppilaat ja opettajat pääsevät katsomaan Kaupunginteatterin Tarzan – musikaalia (25 

lippua) 14.3. klo 11.00–15.00.  

- Suomen kielen ja kirjoittamisen kouluttaja, yhdistyksemme jäsen Marsa Luukkonen 

perehdyttää keväällä 2014 Sophie Mannerheimin oppilaita ja opettajia äidinkielen 

mielenkiintoiseen maailmaan (Pro Bono). 

- Syksyllä 2014 järjestetään tilaisuus jäsenille ja jäsenien ystäville 

- Koulun henkilökunnalle järjestetään koulutustilaisuus 

- Yhdistys tukee taloudellisesti koulun retkiä 

- Yhdistys jakaa oppilasstipendejä koulun kevät- ja joulujuhlassa. 

- Valtakunnalliset sairaalaopetuksen päivät pidetään Joensuussa marraskuussa 2014. 

Järjestäjänä on Kukkumäen koulu. Yhdistys osallistuu päivien kustannuksiin esim. 

tukemalla Sophie Mannerheimin koulun henkilökunnan mahdollisuutta osallistua 

päiville. 

- Yhdistys painattaa myyntiin joulukortteja, jotka ovat sairaalakoulun oppilastöitä  

 

5. Tiedottaminen 

Yhdistyksen nettisivuja päivitetään http://www.prosophie.fi 

Sivuja täydennetään mm. oppilaiden tekemillä kuvilla ja kirjoituksilla, yhdistyksen 

tapahtumakalenterilla sekä ajantasaisilla tiedoilla ja kuulumisilla Sophie Mannerheimin 

koulusta. Yhdistyksen esitteitä ja käyntikortteja painatetaan lisää. 

 

6. Valtakunnallinen vaikuttaminen 

Yhdistys osallistuu aktiivisesti yhteiskunnallisiin tilaisuuksiin, joissa voimme puolustaa 

vakavasti sairaiden lasten ja nuorten oikeuksia opetukseen, tukeen, iloon ja virkistykseen 

Näin voimme osaltamme ennaltaehkäistä sairaudesta aiheutuvaa syrjäytymistä. 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.prosophie.fi/

