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Pro Sophie ry 

Vuosikertomus 2019 

 

1. Pro Sophie ry:n tarkoitus ja toiminnan laatu 
 

Sophie Mannerheimin tuki ry perustettiin 23.1.2013. Vuosikokouksessa 18.3.2019 
päätettiin, että yhdistyksen nimi muutetaan Pro Sophie ry:ksi. Perusteena olivat seuraavat 
seikat: 

o Tuemme sairaalaopetusta valtakunnallisesti, joten nykyinen nimi kohdistaa meidät  
vain yhden sairaalaopetusyksikön tukijaksi. 

o Toimintamme tarkoituksen mukaan tuemme erityisesti Sophie Mannerheimin 
koulun henkilöstöä ja oppilaita joten Sophie -nimen säilyttäminen yhdistyksen 
nimessä on perusteltua. 

Sääntömuutos hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 13.8.2019 

 

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 2020 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 

 
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 on toimintavuoden 2019 lopussa yhteensä 149 jäsentä ja 

jäsenmaksumme on 50 euroa.  

o Jäsenille on lähetetty vuoden aikana seitsemän jäsenkirjettä, joissa neljässä on ollut 

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

yksikössä 18.3.2019. Tilaisuuteen osallistui 11 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen 

jälkeen koulun rehtori Marja-Liisa Autio ja apulaisrehtori Pia Paakkari esittelivät 

uutta, toukokuussa valmistuvaa, koulurakennusta sanoin ja kuvin. 

o Yhdistyksemme jäsenet saivat kutsun Sophie Mannerheimin koulun kevätjuhlaan 

Sibeliuksenkadun uuteen koulurakennukseen. Paikalla oli 7 yhdistyksen jäsentä. 

Puheenjohtaja ja sihteeri jakoivat tilaisuudessa kahdeksan stipendiä. 

o Taiteen tohtori Asta Raamin lahjoitti yhdistykselle kaksi koulutustilaisuutta aiheesta 

Lasten ja nuorten intuitiivinen ajattelu 28.8. ja 18.9.2019. Tilaisuudet olivat 

maksuttomia sairaalakoulun henkilökunnalle, mutta ulkopuolisille maksullisia. 

Yhdistyksen jäsenet saivat jäsenetuna koulutuksen puoleen hintaan. Tätä etua 

käytti 13 yhdistyksen jäsentä.   

o Teatteri Avoimissa Ovissa järjestettiin perinteinen jäsenilta 24.10.2019 kuudennen 
kerran. Luentoaiheina olivat työpsykologian tohtori Helena Åhmanin Tilannetaju ja 
keskustelyälykkyys ja filosofian tohtori Harri Gustafsbergin Tilannetaju ja resilienssi.  
Muusikko Aarno Paakkarin pianomusiikki viritti osaltaan vuorovaikutustaukojen 

lämmintä tunnelmaa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 86 yhdistyksen jäsentä ja 

jäsenten ystävää. Kaikki tilaisuutemme esiintyjät lahjoittivat osaamisensa 

yhdistykselle. 

o Jäsenille järjestettiin tutustumisilta uuteen sairaalakoulurakennukseen 20.11.2019. 

Tilaisuuteen osallistui yhdeksän yhdistyksen jäsentä. Samalla kuulimme rehtorin ja 

apulaisrehtorin tarinoita koulun arkipäivästä ja ilmiöpohjaisesta oppimisesta. 

 

4. Valtakunnallinen sairaalaopetuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä 

sairaudesta aiheutuvan syrjäytymisen ennaltaehkäisy 

 

o Piia Ruudun väitöskirja ”Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen lasten ja 

nuorten tukeminen perusopetuksessa ja sairaalaopetuksen koetut vaikutukset 

koulunkäyntiin” valmistui syksyllä ja väitöstilaisuus oli 25.10.2019. 

Väitöstutkimuksessa todetaan, että sairaalaopetuksella yhdessä lapsen luonnollisen 

kypsymisen ja muun kuntoutuksen kanssa, on ollut myönteinen vaikutus 

koululaisuuden ja sen osa-alueiden arvioihin. Yhdistys on tukenut väitöskirjatyötä ja 

moni yhdistyksen jäsen osallistui väitöstilaisuuteen. 

o Sairauden takia erityisen tuen tarpeessa olevien lasten koulunkäynti saattaa 

hidastua jopa muutamia vuosia. Oppivelvollisuusiän (17 vuotta) päätyttyä 

koulunkäyntiin ei saa enää valtionapua ja kunta ei näin ollen usein myönnä 

oppilaspaikkaa sairaalakoulussa. Tämän vuoksi yhdistyksen tavoite on 

oppivelvollisuusiän nostaminen tällaisissa erityistapauksissa. Yhdistys on 

työskennellyt ja työskentelee määrätietoisesti tavoitteen saavuttamiseksi. 

Tammikuun 15.1.2019 hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri veivät opetushallituksen 

pääjohtaja Olli-Pekka Heinoselle yhdistyksen kannanoton asiasta sekä Siili-kirjan. 

Uusi hallitus on ohjelmassaan päättänyt, että oppivelvollisuusikä nousee kaikilla 18 

vuoteen. Yhdistys seuraa asian etenemistä. 

o TT Asta Raami piti lahjoitusluennon valtakunnallisilla sairaalaopetuspäivillä aiheesta 

Lasten ja nuorten intuitiivinen ajattelu, osa 3. Tilaisuuteen osallistui yli 200 

sairaalaopetuksen opettajaa ja koulunkäyntiavustajaa kaikista Suomen 

sairaalaopetusyksiköistä. 
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5. Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin 

sekä yhteisöllisyyden kehittäminen 

 

o Sophie Mannerheimin koulun erityisopettaja Ina Kivalolle myönnettiin apuraha 

NEPSY -kouluttajan (=neuropsykiatrinen) 25 opintoviikon laajuisiin jatko-opintoihin.  

o Taiteen tohtori Asta Raamin kaksi koulutustilaisuutta 28.8. ja 18.9.2019 aiheesta 

Lasten ja nuorten intuitiivinen ajattelu järjestettiin Sophie Mannerheimin uudessa 

koulurakennuksessa. Tilaisuudet olivat maksuttomia sairaalaopetuksen 

henkilöstölle. Tilaisuuteen osallistui yli 40 sairaalaopetuksen edustajaa Helsingistä, 

Espoosta ja Hämeenlinnasta.  

o Hallitus tuki taloudellisesti Helsingin sairaalaopetuspäivien järjestämistä 15.-

16.11.2019 maksamalla Sophie Mannerheimin koulun 20 opettajan 

osallistumismaksun.  

 

6. Koulun taito- ja taideaineiden opetus sekä oppilaiden opintokäynnit 

 

o Oppilaille jaettiin yhteensä 15 taito- ja taideainestipendiä kevät- ja joulujuhlassa. 

o Yhdistys huolehti Sophie Mannerheimin koulun henkilökunnan ja oppilaiden 

Nuuksion kevätretken kuljetuskustannuksista. 

o Oppilaiden syyskuun toiminnallisena koulupäivänä oppilaat valmistivat taideseinän 

kuvataiteilija Topi Ruotsalaisen ohjauksessa. Taideseinä valmistui uuden 

koulurakennuksen vihkiäisiin, ja se oli yhdistyksen lahja Sophie Mannerheimin 

koululle. 

 

7. Tiedottaminen 

 

o Yhdistyksen jäsenille on lähetetty vuoden 2019 aikana seitsemän jäsenkirjettä 

toiminnasta ja tulevista tapahtumista.  

o Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa http://www.prosophie.fi. Sivuilla on tietoa 

yhdistyksestä, sairaalakoulusta sekä myös tuokiokuvia vuoden 2019 

tapahtumistamme. Netti- ja Facebook-sivuja on päivitetty säännöllisesti. 

o Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet tilaisuuksiin, joissa on kerrottu 

sairaalaopetuksesta ja yhdistyksen toiminnasta. 

o Sairaalaopetuksen tunnettuutta on lisätty  

- Helsingin Sanomissa 15.11.2019 artikkelissa,  jossa kerrottiin Sophie 

Mannerheimin uusista koulutiloista sekä Piia Ruudun väitöskirjasta.  

- Eeva -lehden artikkelissa 13/2019 puheenjohtaja kertoo yhdistyksen 

tarkoituksesta ja toiminnasta. 

- Psykologian tohtori Helena Åhman sisällytti kirjaansa Keskusteluälykkyys 

painetilanteissa kuvauksen sairaalaopetuksen vaativista 

vuorovaikutustilanteista tarinassa Case Pro Sophie. 

  

 

8. Talous 

 

o Vuoden 2019 toiminnan kulut ovat 7493,17 euroa ja varainhankinnan tuotot 9710,00 

euroa. Tilikauden ylijäämä on 2216,83 euroa. 

http://www.prosophie.fi/
http://www.prosophie.fi/

