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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 

Pirjo-Riitta Antvuori, puheenjohtaja  
Tiina Kalliokoski 
Eila Kopra 
Roger Lindquist, varapuheenjohtaja 
Sirpa Lautjärvi 
 
Hallituksella on ollut toimintavuonna 8 kokousta, joista kolme pidettiin virtuaalisesti. 
 
3. Jäsenet 
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2013 oli 44. 

 

4. Toiminta 

Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 18.3.2013. Kokoukseen osallistui 12 yhdistyksen 

jäsentä. Vuosikokouksessa Sophie Mannerheimin koulun toimintaa esitteli rehtori Marja-

Liisa Autio 

 

 

 

 



Tilaisuudet 

Sophie Mannerheimin koulun oppilas on tehnyt yhdistyksellemme logon. Yhdistyksen 

kahdeksan jäsentä vieraili Sophie Mannerheimin koululla 21.5.2013. Tilaisuudessa 

luovutettiin stipendi logon tekijälle Aadalle. Puheenjohtaja Pirjo-Riitta Antvuori kertoi 

koulun henkilökunnalle ja oppilaille yhdistyksen toiminnasta. 

Lastenlinnan salissa järjestettiin 24.10 2013 tilaisuus, jossa pohdittiin sairauden vaikutusta 

lasten ja nuorten oppimiseen ja koulunkäyntiin. Yhdeksännen luokan oppilas Benjamin piti 

tilaisuudessa koskettavan puheen, joka on luettavissa nettisivuillamme. Professori, 

nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Veikko Aalberg luennoi ja koulun rehtori ja opettajat 

kertoivat koulun toiminnasta eri opetusyksiköissä. Arpajaisilla kerättiin varoja yhdistyksen 

toimintaan. Tilaisuuteen osallistui 52 henkilöä. 

Koulun joulu- ja kevätjuhlassa yhdistys jakoi yhteensä neljä stipendiä taito- ja taideaineissa 

ansioituneille oppilaille. Koulun henkilökunta valitsi palkittavat. 

Valtakunnallinen vaikuttaminen 

Valtakunnalliset sairaalaopetuspäivät pidettiin Helsingissä, Paasitornissa 15.–16.11.2013. 

Järjestäjinä toimivat Sophie Mannerheimin koulu ja Ulfåsa skolan. Puheenjohtaja Pirjo-

Riitta Antvuori esitteli 208 osallistujalle yhdistyksemme toimintaa ja tarkoitusta. Yhdistys 

tuki päiviä taloudellisesti maksamalla professori Juha Siltalan luentopalkkion. 

Yhdistys lähetti sivistysvaliokunnalle kirjeen, jossa kannatettiin sairaalaopetusta koskevaa 

lakiuudistusta.  Lakiuudistus hyväksyttiin joulukuussa. Oleellinen muutos laissa on, että 

erikoissairaanhoidon piirissä olevilla avohoidon peruskouluikäisillä potilailla on oikeus 

saada tarvittaessa sairaalaopetusta. Aikaisemmin tämä oikeus oli vain sairaalahoidossa 

potilaina olevilla oppilailla. 

5. Tiedottaminen 

Yhdistyksen nettisivut valmistuivat 1.3.2013 osoitteessa http://www.prosophie.fi 

Sivuja täydennettiin mm. oppilaiden tekemillä kuvilla ja kirjoituksilla, yhdistyksen 

tapahtumakalenterilla ja facebookilla. Sivuilla on myös kuvia tilaisuuksistamme.  

 

Yhdistyksen esitteen ja käyntikortin suunnitteli graafikko Kari Torkler (pro bono). 
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