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Pro Sophie ry 

Toimintasuunnitelma 2021 

1. Pro Sophie ry:n tarkoitus  

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. 

 

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 
Piia Ruutu vara sihteeri ja jäsenhankintavastaava 

 

3. Jäsentoiminta 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan 

tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa oli 145. 

Tavoitteena tulevan kevään aikana on löytää pandemiasta huolimatta monipuolista 

toimintaa sairaalaopetuksen oppilaille ja henkilöstölle sekä huolehtia aktiivisesta 

jäsententiedotuksesta. Syksyllä 2021 toivomme pääsevämme tapaamaan kasvokkain 

sairaalaopetusväkeä yhteisissä tilaisuuksissamme.  

 

Suunnitelmissa vuodelle 2021 on seuraavia tapahtumia ja tilaisuuksia: 

o Pro Sophie ry:n sääntömääräinen vuosikokous 20.4.2021. 
o Keväällä 2021virtuaalinen luento- ja koulutustilaisuus, joka sisältää kaksi 1,5 tunnin 

luento-osuutta Suomen sairaalaopetusyksiköille ja jäsenillemme. 
o Koulun henkilöstö esittelee koulun toimintaa yhdistyksemme jäsenille ja jäsenten 

ystäville. 
o Yhdistyksen perinteinen asiantuntija- ja yhdessäolotilaisuus jäsenille ja jäsenten 

ystäville loka-marraskuussa teatteri Avoimissa Ovissa, Erottajankatu 5, Helsinki.   
o Vapaaehtois- ja talkootoiminnan käynnistäminen syksyn 2021 aikana.  
o Tutustumiskäynti uuteen lastensairaalaan, jonka yhteydessä kuulemme opetustyöstä 

hoito-osastoilla. 

 
4. Valtakunnallinen sairaalaopetuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä 

sairaudesta aiheutuvan syrjäytymisen ennaltaehkäisy 

o Pandemia on lisännyt myös koululaisten eriarvoistumista. Yhdistys pohtii yhdessä 

sairaalaopetusyksiköiden kanssa, miten voimme auttaa sairaalakoululaisten 

selviämistä Koronasta ja sen jälkeisestä ajasta.  

o 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 eri foorumeissa ja tähän työhön toivotaan jäseniä aktiivisesti mukaan. 
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o Yhdistys tukee taloudellisesti marraskuussa järjestettäviä valtakunnallisia 

sairaalaopetuspäiviä koulutusavustuksen muodossa sekä järjestää kaksi 

virtuaaliluentoa kaikille Suomen sairaalaopetusyksiköille vuoden alkupuolella. 

 

 

5. Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin 

sekä yhteisöllisyyden kehittäminen 

o Teatteri Avoimien Ovien tilaisuuteen kutsutaan sairaalakoulun henkilökunta. 

o Tuemme taloudellisesti koulun henkilöstön koulutustapahtumia. 

o Yhdistys myöntää avustuksia rehtorien ja muun henkilökunnan koulutustarpeisiin 

sekä koko henkilökunnan yhteisiin työhyvinvointitilaisuuksiin. 

o Tuemme taloudellisesti Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön osallistumista 

valtakunnallisille sairaalaopetuspäiville marraskuussa 2021. 

 

6. Koulun taito- ja taideaineiden opetus sekä oppilaiden opintokäynnit 

o Tilaamme oppilaiden pyynnöstä Helsingin Sanomien lehden Lasten uutiset Sophie 

Mannerheimin koululle. 

o Tuemme taloudellisesti koulun retkiä ja opintokäyntejä. 

o Jaamme oppilasstipendejä koulun kevät- ja joulujuhlassa 

o Tuemme taloudellisesti oppilaille järjestettäviä taide- ja taitopainotteisten 

pajapäivien materiaalihankintoja ja taiteilijavierailuja. 

o Oppilaiden tuotoksia esitellään www-sivuillamme 

o Yhdistys hankkii taide- ja taitoaineisiin soveltuvaa materiaalia ja välineistöä  

oppilaskäyttöön. 

 

7. Tiedottaminen 

o Pro Sophien www- ja Facebook -sivuja päivitetään säännöllisesti. 

o Yhdistyksen www-sivut uudistuvat vuoden 2021 aikana. 

o Sivuja täydennetään mm. oppilaiden tekemillä kuvilla ja kirjoituksilla, tapahtumilla 

sekä ajantasaisilla tiedoilla yhdistyksestä, valtakunnallisesta sairaalaopetuksesta 

sekä Sophie Mannerheimin koulusta. 

o Yhdistyksen jäsenet saavat sähköpostitse/kirjeitse ajankohtaista tietoa tapahtumista 

ja toiminnasta. 

o 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 


