Sophie Mannerheimin koulun tuki ry
Vuosikertomus 2014

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
Vuosikokoukseen 13.3.2014 saakka
Pirjo-Riitta Antvuori, puheenjohtaja
Eila Kopra
Sirpa Lautjärvi, sihteeri
Roger Lindquist, varapuheenjohtaja, www – sivujen vastaava
Tiina Simons, jäsenasiat
13.3.2014
Pirjo-Riitta Antvuori, puheenjohtaja
Sirpa Lautjärvi, sihteeri
Roger Lindquist, varapuheenjohtaja, www – sivujen vastaava
Topi Ruotsalainen, taide- ja Facebook-vastaava
Tiina Simons, jäsenasiat
Hallituksella on ollut toimintavuonna 7 kokousta.
Yhdistyksen kirjanpidon on laatinut Aboma Control Oy, Ann Boman
Yhdistyksen toiminnan tarkasti KTM Arto Vallila
3. Jäsentoiminta
Yhdistyksessä oli toimintavuoden lopussa yhteensä 75 jäsentä. Jäsenmäärämme
kasvoi vuoden 2014 aikana 31 henkilöllä.
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Yhdistyksen jäsenmaksu toimintavuonna oli 50 euroa.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Sophie Mannerheimin koulun, Auroran yksikössä
13.3. Tilaisuuteen osallistui 15 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen lopuksi rehtori MarjaLiisa Autio, apulaisrehtori Seppo Salminen ja erityisluokanopettaja Pia Paakkari
esittelivät koulun toimintaa.
Yhdistyksen jäsenille järjestettiin hyväntekeväisyystilaisuus kauneuden ja hyvinvoinnin
merkeissä Puuterihuoneella 23.1. Tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä.
Tutustumistilaisuus sairaalakouluun 10.10. Rehtori Marja-Liisa Autio ja
erityisluokanopettaja Pia Paakkari esittelivät toimintaa ja saimme nähdä myös
oppilaiden hienoja esityksiä. Tilaisuuteen osallistui 10 henkilöä.
4. Valtakunnallinen sairaalaopetuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä
sairaudesta aiheutuvan syrjäytymisen ennaltaehkäisy
Sophie Mannerheimin tuki ry lähetti sivistysvaliokunnalle lausunnon, jossa yhdistys
vastusti opetusvelvollisuusiän pidentämistä. Yhdistyksen lausunto tuki valtakunnallisen
sairaalaopetuksen ohjausryhmän esittämää kannanottoa. Laki oppivelvollisuuden
pidentämisestä ei toteutunut.
Sophie Mannerheimin koulun tuki ry esitti kantanaan seuraavaa:
-

-

-

Oppivelvollisuuden pidentämisestä tämän hetkisessä valtion ja kuntien taloudellisessa
tilanteessa luovutaan. Oppivelvollisuuden pidentämisestä aiheutuvaksi arvioitu
kustannusosuus kohdennetaan nykyisten oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelujen
juurruttamiseen ja tehostamiseen.
Syrjäytymis- ja pudokasvaarassa olevia oppilaita ei tavoiteta oppivelvollisuuden
pidentämiseen kiinnitettyjen toiveiden mukaisesti koko ikäluokkaa koskevilla
pakkoratkaisuilla, vaan tehostamalla varhaisia ja henkilökohtaisesti räätälöityjä
tukipalveluja. Lisäksi on huolehdittava, että kunnissa on riittävä määrä oppilaiden laajaalaisiin tukitarpeisiin erikoistuneita ammattiosaajia sekä täydennyskoulutus opetus-,
sosiaali- ja terveystoimen työntekijäryhmille.
Kansallisen kehittämistyön ja ohjauksen resursseja lisätään
Seurantajärjestelmien ja arvioinnin toimeenpanoa tukipalvelujen toteutumisen osalta
tehostetaan

Sophie Mannerheimin koulun erityisopettaja Piia Ruudulle myönnettiin 2000 euron
suuruinen apuraha väitöskirjatyöhön. Väitöskirjassaan hän tutkii sairaalaopetuksen
oppilaan opinpolkua. Apuraha-anomuksessaan Piia Ruutu esitteli työnsä seuraavasti:
”Tutkimukseni on artikkeliväitöskirja, jossa tarkastelen psykiatrisessa hoidossa olevien
pitkäaikaisesti oireilevien oppilaiden koulunkäynnin edellytyksiä ja esteitä kirjallisuuden
ja aikaisempien tutkimusten, sairaalakoulun entisten oppilaiden ja heidän vanhempiensa
haastattelujen sekä sairaalaopetuksen kansallisen seurantatutkimuksen avulla. Lisäksi
minua kiinnostaa, miten oppilaan ikä, sukupuoli tai sairauden tyyppi vaikuttaa
tutkittavaan aiheeseen.”
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5. Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin
sekä yhteisöllisyyden kehittäminen
Koulun henkilökunnan työhyvinvointitapahtuma pidettiin 16.5. Yhdistys tuki
tapahtumaa huolehtimalla asiantuntijana toimineen Pilates-ohjaaja Sara Hirnin
palkkiosta.
Sairaalakoulun 33 opettajaa ja avustajaa osallistuivat valtakunnallisille
sairaalopetuspäiville 14.–15.11. Joensuussa. Yhdistys tuki taloudellisesti koulua
vastaamalla matkakuluista.
Teatteri Avoimissa Ovissa järjestettiin luento- ja yhdessäolotilaisuus 30.9. sekä koulun
henkilökunnalle että yhdistyksen jäsenille. Aulamusiikista huolehti muusikko,
erityisluokanopettaja Aarno Paakkari. Yhdistyksen jäsen KM, TkT Helena Åhmanin
luennon aihe oli Mielen johtaminen ja FK Marsa Luukkosen aihe oli Sanoilla
vaikuttaminen. Kaikki esiintyjät lahjoittivat osaamisensa ja asiantuntemuksensa
yhdistykselle Pro Bono. Tilaisuuteen osallistui 88 henkilöä.

6. Koulun taito- ja taideaineiden opetus sekä oppilaiden opintokäynnit
Keväällä 2014 suomalainen kuvittaja, tietokirjailija, mainonnan suunnittelija ja
sarjakuvapiirtäjä Hannu Konttinen tutustutti Sophie Mannerheimin koulun yläluokkien
kuvaamataidon valinnaisainekurssilla oppilaat sarjakuvapiirtämisen saloihin (Pro
Bono). Sarjakuvatöitä on esillä nettisivuillamme.
Oppilaat ja opettajat pääsivät katsomaan Kaupunginteatterin Tarzan – musikaalia
14.3. Yhdistyksemme jäsen Sara Hirn lahjoitti 25 lippua esitykseen.
Keväällä 2014 Suomen kielen ja kirjoittamisen kouluttaja, yhdistyksemme jäsen Marsa
Luukkonen perehdytti keväällä 2014 Sophie Mannerheimin oppilaita ja opettajia
äidinkielen mielenkiintoiseen maailmaan (Pro Bono).
Oppilaille jaettiin yhteensä 14 taito- ja taideainestipendiä kevät- ja joulujuhlassa.
Yhdistyksen hallituksen jäsen, taiteilija Topi Ruotsalainen järjesti yhdessä
erityisopettaja Riikka Vuorenmaan kanssa oppilaille joulukortin suunnittelukilpailun.
Yhdistys lunasti neljä korttia, joista kahdesta on painettu kortteja myyntiin. Korttien
tuotto käytetään yhdistyksen toimintaan. Oppilaiden työt ovat nähtävissä
nettisivuillamme.
Koulun oppilaat tekivät syysretken Korkeasaareen. Yhdistys vastasi retken
matkakustannuksista.
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7. Tiedottaminen
Yhdistyksen jäsenille on lähetetty vuoden 2014 aikana neljä jäsenkirjettä
toiminnastamme ja tulevista tapahtumista.
Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa http://www.prosophie.fi. Sivuilta löytyy kuvia ja
kirjoituksia yhdistyksen tapahtumista ja koulun toiminnasta. Nettisivujamme on
päivitetty säännöllisesti ja täydennetty Facebook-liittymällä.
Omatuntoklubi kutsui yhdistyksemme esittäytymään Kansallisteatterin lavaklubilla
järjestettyyn tilaisuuteen 1.11.2014. Klubi esittelee toimintaansa seuraavasti: ”Esitys 120 min, tyylilaji vapaa ja lavalle saa astua kuka vaan. Joten, jos runosuoni sykkii, laulattaa tai
laatikonpohjalla on keskeneräinen tanssiesitys, nyt on tilaisuus esiintyä iloiselle klubikansalle.”

Puheenjohtaja Pirjo-Riitta Antvuori kertoi toiminnastamme n. 150 osallistujalle.
Omatuntoklubi lahjoitti tilaisuuden pääsymaksutuoton Sophie Mannerheimin koulun
tuki ry:lle.
Koulun kevät- ja joulujuhlassa yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat jakaneet
yhdistyksen stipendit ja samalla esitelleet kutsuvieraille, huoltajille ja
hoitohenkilökunnalle tukiyhdistyksen toimintaa.
8. Talous
Vuoden 2015 toiminnan kulut olivat 8 210,09 euroa ja tuotot 14350,83 euroa.
Toiminnan ylijäämä oli 6140,74 euroa.
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