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Sophie Mannerheimin koulun tuki ry 
Vuosikertomus 2018 

 
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 
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 13.3.2018 saakka: 

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 

 
13.3.2018 lukien: 

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 

 
o Hallituksella on ollut toimintavuonna 6 kokousta. 
o Yhdistyksen kirjanpidon on laatinut Aboma Control Oy, Ann Boman.  
o Yhdistyksen toiminnan tarkasti KTM Arto Vallila. 

 
3. Jäsentoiminta 

 
o Yhdistyksessä oli toimintavuoden 2018 lopussa yhteensä 146 jäsentä ja 

jäsenmaksumme oli 50 euroa.  
o Jäsenille on lähetetty vuoden aikana seitsemän jäsenkirjettä, joissa neljässä on ollut 

mukana myös puheenjohtajan katsaus toimintaan ja tulevaisuuteen. 
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o Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Sophie Mannerheimin koulun 

Nordenskiöldinkadun yksikössä 13.3.2018. Tilaisuuteen osallistui 12 yhdistyksen 
jäsentä. Kokouksen jälkeen koulun apulaisrehtori Anna-Kaisa Lindquist kertoi 
rehtorien työstä ja koulun kuulumisista. 

o Pääsihteeri Laura Rissanen kutsui yhdistyksen hallituksen ja koulun rehtorit 
24.5.2018 tutustumaan Eduskuntataloon sekä keskustelemaan oppilaan oikeudesta 
koulunkäyntiin, jos sairaudesta tai muista erityispulmista johtuen oppivelvollisuusikä 
on ylittynyt ja peruskoulu loppuun suorittaminen vaatii lisäaikaa. 

o Rehtori kutsui yhdistyksemme jäsenet Sophie Mannerheimin koulun kevätjuhlaan 
Aleksanterin teatteriin 2.6.2018. Paikalla oli 7 yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen 
oppilasstipendit jakoi apulaispormestari Pia Pakarinen. 

o Teatteri Avoimissa Ovissa järjestettiin 25.10.2018 jäsenilta viidennen kerran. 
Taiteen tohtori Asta Raami luennoi aiheesta ”Intuitiivinen ajattelu ja sen 
kehittäminen” ja taiteilija Heljä Liukko-Sundström kertoi elämästään ”Intuition 
vallassa”. Muusikko Aarno Paakkarin pianomusiikki viritti osaltaan 
vuorovaikutustaukojen lämmintä tunnelmaa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 100 
yhdistyksen jäsentä ja jäsenten ystävää. Tilaisuutemme esiintyjät esiintyivät 
palkkiotta. 

o Ohjaava opettaja Piia Ruutu luennoi 14.11.2018 Sophie Mannerheimin koululla 
aiheesta ”Positiivisen käytöksen vahvistaminen”. Yhdistyksemme jäsenet olivat 
myös tervetulleita ja kahdeksan yhdistyksemme jäsentä osallistui tilaisuuteen. 

 
4. Valtakunnallinen sairaalaopetuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä 

sairaudesta aiheutuvan syrjäytymisen ennaltaehkäisy 
 

o Yhdistys myönsi KM Piia Ruudulle apurahan ”Sairaalakoulun oppilaan koulupolku” -
väitöskirjatyön viimeistelyyn. 

o Yhdistys jätti opetusministeri Sanni Grahn-Laaksoselle 24.5.2018 kirjelmän koskien 
sairaiden ja erityisen tuen tarpeisten lasten oikeudesta suorittaa peruskoulu loppuun 
omassa koulussaan, vaikka oppivelvollisuusikä ylittyy. Tällaisessa tilanteessa nämä 
koululaiset eivät saa enää valtionapua opintoihinsa eikä kunta ole tällöin halukas 
tarjoamaan palvelua. Sophie Mannerheimin koulu on huolehtinut näiden oppilaiden 
koulunkäynnistä ns. ylipaikoilla, joka kuormittaa arkea.  

o Pormestari Jan Vapaavuori esitteli 24.8.2017 ehdotuksensa kaupunkistrategiaksi, 

jonka valtuusto hyväksyi. Sairaalakoulun kannalta strategiassa on yksi erittäin 

merkittävä lause: ”Huolehditaan erityistä tukea tarvitsevien opetuksesta 

järjestämälle sairaalakoululle asianmukaiset tilat:” Koulun upouudet ja 

tarkoituksenmukaiset tilat valmistuvat huhtikuun 2019 loppuun mennessä Töölöön 

Kivelän sairaalan alueelle. 

 
5. Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin 

sekä yhteisöllisyyden kehittäminen 
 

o Yhdistyksemme jäsen, FM ja tietokirjailija Marsa Luukkonen piti Sophie 
Mannerheimin koulun neljälle opettajalle kaksipäiväisen kirjoittamiskurssin keväällä 
2018. Kurssi käsitteli prosessikirjoittamisen menetelmää.  
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o Teatteri Avoimissa Ovissa järjestettiin koulutustilaisuus intuitiosta ja sen 

kehittämisestä. Koulutukseen osallistui kahdeksan sairaalakoulun opettajaa ja 
avustajaa. Tilaisuudesta enemmän kohdassa 3. 

o Koulun aloitteesta yhdistys tilasi valtion erityiskoulujen ohjaavan opettajan Piia 
Ruudun luennoimaan 14.11.2018 Sophie Mannerheimin koulun henkilöstölle 
aiheesta ”Positiivisen käytöksen vahvistaminen”. 

o Yhdistys tuki Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön 15 edustajaa osallistumaan 
Espoon valtakunnallisille sairaalaopetuspäiville 16.-17.11.2018 vastaamalla 
osallistumismaksusta. 

 

6. Koulun taito- ja taideaineiden opetus sekä oppilaiden opintokäynnit 
 

o Oppilaille jaettiin yhteensä 16 taito- ja taideainestipendiä kevät- ja joulujuhlassa. 
o Yhdistys huolehti Sophie Mannerheimin koulun henkilökunnan ja oppilaiden 

Korkeasaaren retken 11.10.2018 kuljetuskustannuksista. 
o Oppilaiden toiminnallinen pajapäivä vietettiin 21.11.2018. Tällä kertaa aiheena olivat 

eri ammatit mm. palomies, urheilija, kansanedustaja, tubettaja ja kosmetologi oli 
oppilaiden vieraina. Yhdistys osallistui tilaisuuden kustannuksiin. 

o Koulun oppilaille järjestettiin eduskunnan juhlavuoden suunnitelmien mukainen 
peruskouluille suunnattu seniorikansanedustajien järjestämä 
”Demokratiakasvatuspäivä”. Eduskunnan seniorikansanedustaja ja 
puheenjohtajamme Pirjo-Riitta Antvuori oli Sophie Mannerheimin koulun pyynnöstä 
28.11.2018 viitoittamassa Sophien oppilaille tietä demokratiaan. 

o Lions Club Mannerheim on yhteistyökumppaninamme halunnut tukea koulun 
toimintaa. Klubi järjesti oppilaille retken Fazerilaan 8.10.2018. Lisäksi klubin jäsenet 
ovat toimineet avustavina aikuisina koulun liikuntatuokiossa 28.8.2018 sekä 
toiminnallisessa pajapäivässä 21.11.2018. 

 
7. Tiedottaminen 

 
o Yhdistyksen jäsenille on lähetetty vuoden 2018 aikana seitsemän jäsenkirjettä 

toiminnastamme ja tulevista tapahtumista.  
o Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa http://www.prosophie.fi. Sivuille on tietoa 

yhdistyksestä, sairaalakoulusta sekä myös tuokiokuvia vuoden 2018 
tapahtumistamme. Netti- ja Facebook-sivuja on päivitetty säännöllisesti. 

o Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet tilaisuuksiin, joissa on kerrottu tietoa 
sairaalaopetuksesta ja yhdistyksen toiminnasta. 

o Yhdistys on laatinut EU:n 25.5.2018 voimaan astuneen tietosuojalain GDPR eli 
General Data Protection Regulationin vaatiman tietosuojaselosteen. 
Tietosuojaseloste on toimitettu jäsenille ja on nähtävillä myös nettisivuillamme.  

 
8. Talous 

 
o Toiminnan kulut olivat 9698,21 euroa ja varainhankinnan tuotot 8510,00 euroa. 

Tilikauden alijäämä oli 1188,21 euroa. 
 
 


