Sophie Mannerheimin koulun tuki ry
Vuosikertomus 2016

1. Sophie Mannerheimin koulun tuki ry:n tarkoitus ja toiminnan laatu
Tukiyhdistys on perustettu 23.1.2013.
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 14.3.2016 saakka
Pirjo-Riitta Antvuori, puheenjohtaja
Sirpa Lautjärvi, sihteeri
Roger Lindquist, varapuheenjohtaja, www – sivujen vastaava
Topi Ruotsalainen, taide- ja Facebook vastaava
Tiina Simons, jäsenasiat
14.3.2016 lukien
Pirjo-Riitta Antvuori, puheenjohtaja
Sirpa Lautjärvi, sihteeri
Roger Lindquist, varapuheenjohtaja, www – sivujen vastaava
Leenamaija Otala, jäsenhankintavastaava
Topi Ruotsalainen, taide- ja Facebook-vastaava
Tiina Simons, jäsenasiat
Hallituksella on ollut toimintavuonna 6 kokousta
Yhdistyksen kirjanpidon on laatinut Aboma Control Oy, Ann Boman.
Yhdistyksen toiminnan tarkasti KTM Arto Vallila.

3. Jäsentoiminta
Yhdistyksessä oli toimintavuoden lopussa yhteensä 117 jäsentä. Jäsenmäärämme kasvoi
vuoden 2016 aikana 15 henkilöllä.
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Yhdistyksen jäsenmaksu toimintavuonna oli 50 euroa.
Yhdistyksen jäsenille ja jäsenten ystäville järjestettiin vierailu Sophie Mannerheimin koulun
Mechelininkadun yksikköön 4.2.2016. Lämminhenkiseen tilaisuuteen osallistui 16 yhdistyksen
jäsentä ja jäsenten ystävää. Rehtori Marja-Liisa Autio ja erityisopettaja Pia Paakkari esittelivät
koulun toimintaa ja kertoivat koulun yhteisöllisestä kulttuurista. Saimme kuulla myös
erityisopettaja Piia Ruudun väitöskirjatyön alustavista tuloksista. Tilaisuudessa luovutettiin
koulun väelle Lastenlinna säätiön lahjoittama nukkekokoelma sekä jäsenemme Liisa
Säkäjärven kirjalahjoitus.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Sophie Mannerheimin koulun Nordenskiöldinkadun
yksikössä 14.3.2016 klo 16.00. Tilaisuuteen osallistui 14 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen
lopuksi FM Marsa Luukkonen ja kuvataiteilija Topi Ruotsalainen esittelivät yhdistyksen
kirjaprojektia.
Hallituksemme jäsen, kuvataiteilija Topi Ruotsalainen kutsui yhdistyksemme vierailulle
taiteilijoiden työhuoneisiin Arabianrantaan 21.4.2016 klo 17.30. Tiitus Petäjäniemi, Topi
Ruotsalainen, Tero Puha ja Kyösti Pärkinen avasivat meille ystävällisesti työhuoneidensa
ovet. Tilaisuuteen osallistui 25 innokasta taiteen ystävää.
Teatteri Avoimissa Ovissa järjestettiin luento- ja yhdessäolotilaisuus sekä yhdistyksen upean
Siili-kirjan julkistamistilaisuus16.11.2017. FT Lauri Järvilehto kertoi Oppimisen
vallankumouksesta ja FM Marsa Luukkonen, erityisopettaja Riikka Vuorenmaa ja kuvataiteilija
Topi Ruotsalainen kertoivat sanoin ja kuvin, miten Siili-kirja syntyi. Kirja perustuu Marsa
Luukkosen tekstiin ja on sairaalakoulun oppilaiden kuvittama. Tilaisuuteen osallistui 102
henkilöä.
Oppilaille järjestettiin kirjan luovutustilaisuus 14.12. aamupäivällä. Puheenjohtaja, sihteeri,
Marsa Luukkonen ja Topi Ruotsalainen jakoivat jokaiselle oppilaalle ja henkilökunnan
jäsenelle oman Siili-kirjan. Tämän 250 kirjan painatuksen maksoi tuntematon lahjoittaja
suoraan painotalolle. Lahjoituksen arvo on lähes 4000 euroa.
Kaikki asiantuntijamme ovat kuluvan vuoden aikana esiintyneet palkkiotta, Pro Bono.
Tästä syystä yhdistyksemme on voinut käyttää enemmän varoja muuhun tukitoimintaan sekä
järjestää myös maksuttomia tilaisuuksia jäsenistöllemme.
4. Valtakunnallinen sairaalaopetuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä sairaudesta
aiheutuvan syrjäytymisen ennaltaehkäisy
Sophie Mannerheimin koulun erityisopettaja Piia Ruudun väitöskirjatyö ”Sairaalakoulun
oppilaan koulupolku” etenee suunnitelmien mukaan. Piia Ruudulle myönnettiin matkastipendi
Lontooseen, jossa hän kävi puhumassa tutkimuksensa aihealueista.
Yhdistys tuki valtakunnallisia sairaalaopetuspäiviä Turussa 18.11.–19.11. maksamalla
dosentti, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Linnea Karlssonin luentopalkkion.
Luennon aihe oli ”Nuoruusiän haasteet ja koulunkäynti”.
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5. Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin sekä
yhteisöllisyyden kehittäminen
Yhdistys kustansi Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön viiden osallistujan
osallistumismaksun Turun sairaalaopetuspäiville.
Teatteri Avoimissa Ovissa järjestettiin koulutustilaisuus ”Oppimisen vallankumous”
Koulutukseen osallistui 24 sairaalakoulun opettajaa ja avustajaa. Tilaisuudesta lisää kohdassa
3.
6. Koulun taito- ja taideaineiden opetus sekä oppilaiden opintokäynnit
Oppilaille jaettiin yhteensä 11 taito- ja taideainestipendiä kevät- ja joulujuhlassa.
Siili-kirja kuvitettiin oppilastyönä. Riikka Vuorenmaa ohjasi koululaisten työskentelyä ja Topi
Ruotsalainen laittoi tekstin ja kuvat yhteen vaivojaan säästelemättä.
Syyslukukaudella 2016 yhdistys on tukenut taloudellisesti oppilaiden Tiede-päivän
toteuttamista sekä Rap-artistien vierailua sairaalakoululla.

7. Tiedottaminen
Yhdistyksen jäsenille on lähetetty vuoden 2016 aikana kuusi jäsenkirjettä toiminnastamme ja
tulevista tapahtumista.
Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa http://www.prosophie.fi. Sivuille on tietoa
yhdistyksestä, sairaalakoulusta sekä myös tuokiokuvia vuoden 2016 tapahtumistamme. Nettija Facebook-sivuja on päivitetty säännöllisesti.
Koulun kevät- ja joulujuhlassa on jaettu yhdistyksen stipendit ja samalla esitelty kutsuvieraille,
huoltajille ja hoitohenkilökunnalle tukiyhdistyksen toimintaa.
Siili-kirja on lahjoitettu yhdistyksen esitteen kera useille tahoille mm. rouva Jenni Haukiolle ja
opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle.
8. Talous
Jäsenmaksutulot muodostivat hyvän pohjan vuoden 2017 perustoiminnallemme. Toiminnan
kulut olivat 5138,96 euroa ja tuotot 9,455,00 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 4316,04 euroa.
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