Sophie Mannerheimin koulun tuki ry
Toimintasuunnitelma 2019
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
o järjestää kokouksia sekä koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia
o harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
o osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen
luvan
o järjestää maksullisia kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia
o ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia
o järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä
2. Hallitus
13.3.2018 lukien:
Pirjo-Riitta Antvuori, puheenjohtaja
Sirpa Lautjärvi, sihteeri
Roger Lindquist, varapuheenjohtaja, www – sivujen vastaava
Pirjo Moilanen, jäsenasiat
Leenamaija Otala, jäsenhankintavastaava
Topi Ruotsalainen, taide- ja Facebook-vastaava
3. Jäsentoiminta
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa oli 146. Tavoitteena
toimintavuoden 2019 aikana edelleen kartuttaa jäsenmäärää erityisesti tutustuttamalla
uusia ihmisiä sairaalaopetukseen. Yhdistyksen jäseniä aktivoidaan tuomaan
tilaisuuksiimme ystäviään ja tuttaviaan, jotka saattavat innostua sairaalaopetuksen
tukemisesta ja yhdistyksemme jäsenyydestä.
Jäsenistölle pyritään järjestämään myös mielenkiintoista ohjelmaa. Suunnitelmissa vuodelle
2019 seuraavia tilaisuuksia:
o
o
o

Sophie Mannerheimin koulun tuki ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Yhdistyksen perinteinen asiantuntija- ja yhdessäolotilaisuus jäsenille ja jäsenten
ystäville lokakuussa teatteri Avoimissa Ovissa, Erottajankatu 5, Helsinki.
Taiteen tohtori Asta Raami kouluttaa Sophie Mannerheimin koulun henkilökuntaa
sekä Etelä-Suomen sairaalaopetusyksiköiden opettajia intuitiosta ja sen
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kehittämisestä. Yhdistyksen jäsenillä ja jäsenten ystävillä on mahdollisuus osallistua
koulutukseen jäsenhinnalla.
o KM, erityisopettaja Piia Ruudun väitöstilaisuus vuoden 2019 aikana. Väitöskirjan
aiheena on ”Sairaalakoulun oppilaan koulupolku”.
o Laajennamme vapaaehtois- ja talkootoimintaa vuoden 2019 aikana.
o Lions Club Mannerheimin kanssa aktiivinen yhteistyö jatkuu ja sekä yhdistyksemme
että klubin jäsenet ovat tervetulleita avustaviksi aikuisiksi koulun tapahtumiin.

o Tutustumiskäynti upouusiin Sophie Mannerheimin koulun tiloihin. Arvioitu
valmistumisaika huhtikuun loppupuolella.
4. Valtakunnallinen sairaalaopetuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä
sairaudesta aiheutuvan syrjäytymisen ennaltaehkäisy
o

o
o

Sairauden takia erityisen tuen tarpeessa olevien lasten koulunkäynti saattaa
hidastua jopa muutamia vuosia. Oppivelvollisuusiän (17 vuotta) päätyttyä
koulunkäyntiin ei saa enää valtionapua ja kunta ei näin ollen usein myönnä
oppilaspaikkaa sairaalakoulussa. Tämän vuoksi yhdistyksen tavoite on
oppivelvollisuusiän nostaminen tällaisissa erityistapauksissa. Yhdistys on
työskennellyt ja työskentelee määrätietoisesti tavoitteen saavuttamiseksi.
Tammikuun 15.1.2019 hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri tapaavat
opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen.
Yhdistys tukee marraskuussa Helsingissä järjestettäviä valtakunnallisia
sairaalaopetuspäiviä, jotka Sophie Mannerheimin koulu järjestää Helsingissä.
Koululaisten pitkäaikaisen sairastumisen aiheuttamia haittoja ja syrjäytymisen
uhkaa ei tunnisteta vielä päättäjien keskuudessa. Harva tavallinenkaan kansalainen
tuntee sairaalaopetusta, ellei siihen ole tullut omakohtaista kosketusta. Yhdistys tuo
asiaa esille erilaisilla foorumeille sekä kehittää aktiivisesti yhteistyössä
sairaalaopetuksen ja eri tieteenalojen edustajien kanssa luovia vaihtoehtoja
ongelmien ratkaisemiseksi.

5. Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin
sekä yhteisöllisyyden kehittäminen

o
o
o

o

Taiteen tohtori Asta Raami kouluttaa toukokuussa ja elo-syyskuussa
sairaalakoulujen opettajia aiheenaan intuitio.
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 järjestämiä
valtakunnallisia sairaalaopetuksen päiviä Helsingissä marraskuussa 2019.

6. Koulun taito- ja taideaineiden opetus sekä oppilaiden opintokäynnit
o
o

Yhdistys tukee taloudellisesti koulun Nuuksion kevätretkeä sekä opintokäyntejä
Oppilaat suunnittelevat ja valmistavat yhdessä kuvataiteilija Topi Ruotsalaisen
kanssa uuden koulun aulaan toteutettavan seinämaalauksen.
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o
o
o
o
o
o

Yhdistyksen vapaaehtoiset sekä Lions Club Mannerheimin jäsenet toimivat
aikuisavustajina koulun tilaisuuksissa.
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.

7. Tiedottaminen
o
o

o
o

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, joiden avulla lisätään sairaalaopetuksen ja
yhdistyksemme toiminnan tunnettavuutta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

8. Talous
Yhdistyksen toiminnan rahoitus:
o jäsenmaksut
o lahjoitukset
o järjestettävien tilaisuuksien tuotot
o kirjamyynti
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