Pro Sophie ry
Toimintasuunnitelma 2020
1. Pro Sophie 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
Vuosikokoukseen saakka:
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 toiminnan
tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa oli 149.
Tavoitteena toimintavuoden 2020 aikana edelleen kartuttaa jäsenmäärää erityisesti
tutustuttamalla uusia ihmisiä sairaalaopetukseen ja yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen
jäseniä aktivoidaan tuomaan tilaisuuksiimme ystäviään ja tuttaviaan, jotka saattavat
innostua sairaalaopetuksen tukemisesta ja yhdistyksemme jäsenyydestä.
Suunnitelmissa vuodelle 2020 on seuraavia tilaisuuksia:
o
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.
Yhteistyössä Sophie Mannerheimin koulun kanssa järjestetään luentotilaisuus lastenja nuorten psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä. Yhdistyksen jäsenillä ja
jäsenten ystävillä on mahdollisuus osallistua koulutukseen jäsenhinnalla.
Laajennamme vapaaehtois- ja talkootoimintaa vuoden 2020 aikana.
1

o

Tutustumiskäynti uuteen lastensairaalaan, jonka yhteydessä kuulemme opetustyöstä
hoito-osastoilla.

4. Valtakunnallinen sairaalaopetuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä
sairaudesta aiheutuvan syrjäytymisen ennaltaehkäisy
o

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. Yhdistys esitti kannanoton vuonna 2019, että
erityisen tuen tarpeen oppilaiden oppivelvollisuusikä säädetään 18 vuodeksi.
Uusi hallitus on ohjelmassaan päättänyt, että oppivelvollisuusikä nousee kaikilla 18
vuoteen. Yhdistys seuraa aktiivisesti asian etenemistä.
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 kaikissa mahdollisissa foorumeissa ja tähän työhön toivotaan kaikkia
jäseniä aktiivisesti mukaan.
Pro Sophie ry esittää vuonna 2020 yhdistyksemme kannanottona, että psykologi- ja
kuraattoripalvelujen tulee säilyä kunnan järjestämissä palveluissa sosiaali- ja
terveyspalveluiden kokonaisuudistuksessa. Opiskeluhuollon palveluiden on
luontevaa olla osana kunnan sivistystoimea. Kuraattorien ja psykologien kuuluminen
samaan työyhteisöön opetushenkilöstön kanssa parantaa oppilashuollon
henkilöstön kouluyhteisön- ja oppilaantuntemusta sekä edistää kiinteän ja
ammatillisesti osaavan yhteistyösuhteen luomisen oppilaisiin ja huoltajiin. Asioihin
voidaan puuttua ennaltaehkäisevästi. Opetushenkilöstön asiantuntemus puolestaan
lisääntyy, kun monialainen tietämys on saatavilla.
Yhdistys tukee marraskuussa järjestettäviä valtakunnallisia sairaalaopetuspäiviä
koulutusavustuksen muodossa.

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

Pro Sophie järjestää yhteistyössä Sophie Mannerheimin koulun kanssa
koulutustilaisuuden lasten ja nuorten psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä.
Teatteri Avoimien Ovien tilaisuuteen kutsutaan sairaalakoulun henkilökunta.
Yhdistys tukee taloudellisesti koulun omia koulutustapahtumia.
Yhdistys myöntää avustuksia rehtorien ja muun henkilökunnan koulutustarpeisiin
sekä koko henkilökunnan yhteisiin työhyvinvointitilaisuuksiin.
Yhdistys tukee taloudellisesti Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön
osallistumista valtakunnallisille sairaalaopetuspäiville marraskuussa 2020.

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

Yhdistys tukee taloudellisesti koulun retkiä ja opintokäyntejä
Yhdistys jakaa oppilasstipendejä koulun kevät- ja joulujuhlassa
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o
o
o

Yhdistys tukee taloudellisesti oppilaille järjestettäviä taide- ja taitopainotteisia
pajapäivien materiaalihankintoja ja taiteilijavieraiden hankkimista.
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 ja toiminnastamme.
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 Siili -kirjan myyntituotot
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