
Sophie Mannerheimin koulun tuki ry 

Toimintasuunnitelma 2018 

 

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 oppilaiden 

opintokäyntejä. 

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 vuosikokoukseen 13.3.2018 saakka: 

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

 

3. Jäsentoiminta 

 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 146. Tavoitteena toimintavuoden 2018 

aikana edelleen kartuttaa jäsenmäärää. Yhdistyksen jäseniä aktivoidaan tuomaan 

tilaisuuksiimme ystäviään ja tuttaviaan, jotka saattavat innostua sairaalaopetuksen 

tukemisesta ja yhdistyksemme jäsenyydestä. 

 

Jäsenistölle pyritään järjestämään mielenkiintoista ohjelmaa. Suunnitelmissa vuodelle 2018 

seuraavia tilaisuuksia: 

• Sophie Mannerheimin koulun tuki ry:n sääntömääräinen vuosikokous tiistaina 13.3.2018 klo 
17.30 Sophie Mannerheimin koulun Nordenskiöldinkatu 20 Rak.19 G. Kokouksen lopuksi 
apulaisrehtori Anna-Kaisa Lindquist esittelee sairaalakoulun rehtorin ja apulaisrehtorin 
työkenttää. 



• Yhdistyksen perinteinen asiantuntija- ja yhdessäolotilaisuus jäsenille ja jäsenten ystäville 
lokakuussa teatteri Avoimissa Ovissa, Erottajankatu 5, Helsinki.   

• Asiantuntijatilaisuus sairaalakoululla marraskuun loppupuolella 

• KM, erityisopettaja Piia Ruudun väitöstilaisuus syksyllä 2018. Väitöskirjan aiheena on 
”Sairaalakoulun oppilaan koulupolku”.  

• Lions Club Mannerheim haluaa käynnistää yhteistyön yhdistyksemme kanssa 
tavoitteenaan pitkäaikainen tuki sairaalaopetukselle. Hallitus neuvottelee yhteistyöstä ja 
tiedottaa jäsenistölle asiasta 

 
4. Valtakunnallinen sairaalaopetuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä sairaudesta 

aiheutuvan syrjäytymisen ennaltaehkäisy 

 

• Sophie Mannerheimin koulun oppilailla sairaus on hidaste ei este. Usein sairaus hidastaa 

koulunkäyntiä muutamia vuosia. Oppivelvollisuusiän (17 vuotta) päätyttyä koulunkäyntiin ei 

saa enää valtionapua ja kunta ei näin ollen myönnä oppilaspaikkaa sairaalakoulussa. 

Tämän vuoksi yhdistyksen tavoite on oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen.  

• Yhdistys tukee Helsingin Yliopistossa tekeillä olevaa KM, erityisopettaja Piia Ruudun 

väitöskirjatyötä ”Sairaalakoulun oppilaan koulupolku”. 

• Yhdistys tukee marraskuussa Espoossa järjestettäviä valtakunnallisia sairaalaopetuspäiviä 

osallistumalla kouluttajakustannuksiin. 

 

5. Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin sekä 

yhteisöllisyyden kehittäminen 

 

• Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia sairaalakoulun henkilökunnalle sekä tukee 

taloudellisesti koulun omia koulutustapahtumia. 

• Yhdistys myöntää avustuksia rehtorien ja muun henkilökunnan kouluttautumistarpeisiin 

sekä koko henkilökunnan yhteisiin työhyvinvointitilaisuuksiin. 

• Yhdistys tukee taloudellisesti Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön mahdollisuutta 

osallistua marraskuussa valtakunnallisille sairaalaopetuspäiville Espoossa. 

 

6. Koulun taito- ja taideaineiden opetus sekä oppilaiden opintokäynnit 

 

• Yhdistys tukee taloudellisesti koulun retkiä ja opintokäyntejä 

• Yhdistys jakaa oppilasstipendejä koulun kevät- ja joulujuhlassa 

• Yhdistys tukee taloudellisesti oppilaille järjestettäviä taide- ja taitopainotteisia 

pajapäiviä.  

• Oppilaiden tuotoksia esitellään www-sivuillamme 

• Yhdistys hankkii taide- ja taitoaineisiin soveltuvaa materiaalia ja välineistöä 

oppilaskäyttöön. 

• Eduskunnalla on vuonna 2018 Demokratia-tempaus, jolloin veteraanikansanedustajat 

vierailevat koululla. Sairaalakoululle järjestetään vierailu. 

 

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 

• Yhdistyksen jäsenet saavat sähköpostitse/kirjeitse ajankohtaista tietoa 

tapahtumistamme 

• Yhdistys etsii aktiivisesti mediayhteyksiä, joilla voidaan lisätä sairaalaopetuksen ja 

yhdistyksemme toiminnan tunnettavuutta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. 

 

8. Talous 

 

Yhdistyksen toiminnan rahoitus:  

• jäsenmaksut  

• lahjoitukset 

• järjestettävien tilaisuuksien tuotot 

• joulukorttimyynti 

• Siili-kirjan myynti 

http://www.prosophie.fi/

