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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.  

Hallitus 25.3.2015 saakka 

Pirjo-Riitta Antvuori, puheenjohtaja  
Sirpa Lautjärvi, sihteeri 
Roger Lindquist, varapuheenjohtaja, www – sivujen vastaava 
Topi Ruotsalainen, taide- ja Facebook-vastaava 
Tiina Simons, jäsenasiat 

 
Hallituksen erovuoroiset jäsenet 25.3.2015 Sirpa Lautjärvi ja Topi Ruotsalainen 
 

3. Jäsentoiminta 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 

säännöt. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 75. Tavoitteena 

toimintavuoden 2015 aikana on saada yhdistykseemme 35 uutta jäsentä. 

 

- Yhdistyksen vuosikokous pidetään 15.3.2015 kello 17.30. 

- Muotitaiteilija Jukka Rintala järjestää hyväntekeväisyysillan teemalla ”Tyyli- ja 

pukeutumisneuvonta” 19.3. klo 17.30–20.00. 



- Syksyllä 2015 järjestetään joululauluilta Sophie Mannerheimin koulussa. Samalla 

on mahdollisuus tutustua sairaalakoulun toimintaan. 

- Luento- ja yhdessäolotilaisuudet Lastenlinnassa 29.1. ja teatteri Avoimissa Ovissa 

syksyllä 2015 yhdessä sairaalaopetuksen henkilökunnan kanssa (kts.kohta 5). 

 
4. Valtakunnallinen sairaalaopetuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä 

sairaudesta aiheutuvan syrjäytymisen ennaltaehkäisy 

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. 

 

Sophie Mannerheimin koulu toimii sairaalaopetuksen osaamiskeskuksena: koulussa 

opetetaan n.900 oppilasta vuosittain, koulun henkilökunta kouluttaa myös opettajia, 

avustajia ja moniammatillisia ryhmiä sekä ottaa vastaan kotimaisia ja ulkomaisia 

vierailijoita. Osa koulun tiloista ei palvele laadukasta opetus- ja 

osaamiskeskustoimintaa. Esimerkiksi pääkouluyksikössä ei ole asianmukaisia 

mahdollisuuksia välituntiulkoiluun, koulun yhteisille tapahtumille ja osaamiskeskuksen 

toiminnalle. Yhdistys etsii toimintavuoden aikana keinoja vaikuttaa Sophie 

Mannerheimin koulun tilaratkaisuihin. 

 

5. Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin 

sekä yhteisöllisyyden kehittäminen 

- Lastenlinnan salissa pidetään 29.1.2015 luento- ja yhdessäolotilaisuus koulun 

henkilökunnalle, yhdistyksen jäsenille ja sairaalaopetuksesta kiinnostuneille. 

Tilaisuuden aiheena on Lapsen- ja nuoren omantunnon kehitys. Asiantuntijoina 

ovat lastenpsykiatri Marjukka Westerlund ja LTT, nuorisopsykiatri Laura 

Suomalainen. 

- Yhdistyksemme jäsen, TkT Helena Åhman ja Suomen liikekirjat tarjoavat Sophie 

Mannerheimin sairaalakoululle/tukiyhdistykselle yhden ilmaispaikan 5.5.2015 

valmennukseen ”Haastavat johtamistilanteet ja henkinen kestävyys” (arvo 800 e). 

Tähän koko päivän mittaiseen koulutukseen osallistuu rehtori Marja-Liisa Autio. 

- Syksyllä 2015 järjestetään teatteri Avoimissa Ovissa luento- ja yhdessäolotilaisuus 

koulun henkilökunnalle, yhdistyksen jäsenille ja sairaalaopetuksen ystäville.  

- Valtakunnalliset sairaalaopetuksen päivät järjestää Kalliomaan koulu Tuusulassa. 

marraskuussa 2015. Yhdistys osallistuu päivien kustannuksiin tukemalla 

taloudellisesti Sophie Mannerheimin koulun henkilökunnan mahdollisuutta 

osallistua päiville sekä kustantaa yhden asiantuntijaluennon järjestäjäkoululle. 

- Yhdistys tukee taloudellisesti koulun yhteisöllistä toimintaa avustamalla tilojen 

vuokrakuluissa (teatteri Avoimet Ovet – koulutus ja Aleksanterin teatterin vuokraus 

koulun kevätjuhliin). 

 

 



6. Koulun taito- ja taideaineiden opetus sekä oppilaiden opintokäynnit 

- Yhdistys tukee taloudellisesti koulun retkiä 

- Yhdistys jakaa oppilasstipendejä koulun kevät- ja joulujuhlassa 

- Yhdistys järjestää oppilaille taide- ja taitopainotteista toimintaa yhdessä koulun 

henkilökunnan kanssa 

- Oppilaiden tuotoksia esitellään www-sivuillamme 

- Yhdistys hankkii taide- ja taitoaineisiin soveltuvaa materiaalia ja välineistöä 

oppilaskäyttöön. 

 

7. Tiedottaminen 

Yhdistyksen www- ja Facebook -sivuja päivitetään säännöllisesti.  

Sivuja täydennetään mm. oppilaiden tekemillä kuvilla ja kirjoituksilla, yhdistyksen 

tapahtumakalenterilla sekä ajantasaisilla tiedoilla yhdistyksestä ja Sophie 

Mannerheimin koulusta. http://www.prosophie.fi 

 

8. Talous 

Yhdistyksen toiminnan rahoitus:  

- jäsenmaksut  

- lahjoitukset 

- toiminnan tuotot 

- joulukorttimyynti 

 

 
 
 

 

http://www.prosophie.fi/

