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Pro Sophie ry 

Vuosikertomus 2020 

 

1. Pro Sophie 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. 

 

2. Hallitus 

 

Toimintavuosi 2020 on ollut Korona-pandemian vuoksi hyvin poikkeava: se on 

vaikuttanut meihin kaikkiin. Useita suunnitelmia jouduttiin perumaan, tapaamisia, 

kokouksia ja koulutuksia järjestimme virtuaalisesti. Sophie Mannerheimin koulun 

väkeen ja muihin sairaalaopetusyksiköihin pidettiin yhteyttä sähköpostin välityksellä. 

Jäimme kaipaamaan vuodesta 2020 sosiaalista kanssakäymistä ja yhteyden tunnetta.  

 

Hallituksen jäsenet; 
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 
Piia Ruutu vara sihteeri ja jäsenhankintavastaava 
 

 
o Hallituksella on ollut toimintavuonna 5 kokousta, joista 4 on koronan vuoksi 

toteutettu sähköpostikokouksena. 
o Yhdistyksen kirjanpidon on laatinut Aboma Control Oy, Ann Boman.  

o Yhdistyksen toiminnan tarkasti KTM Arto Vallila. 

 
3. Jäsentoiminta 

 

o Yhdistyksessä on toimintavuoden 2020 lopussa yhteensä 145 jäsentä ja 

jäsenmaksumme on 50 euroa.  

o Jäsenille on lähetetty vuoden aikana neljä puheenjohtajan tervehdystä ja kaksi 

jäsenkirjettä, joissa on kerrottu yhdistyksen toiminnasta ja koulun kuulumisista. 

o Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 3.3.2020. Tilaisuuteen osallistui 12 yhdistyksen 

jäsentä. Kokouksen jälkeen koulun apulaisrehtori Pia Paakkari erityisopettaja Ina 

Kivalo esittelivät koulun toimintaa eri toimipisteissä. 

o PsL, FT Mikael Saarinen luennoi aiheesta Vaikeiden tunteiden käsittely 12.11.2020. 

Luento järjestettiin Teams-sovelluksella virtuaalisesti sekä Sophie Mannerheimin 

koulun henkilöstölle että yhdistyksemme jäsenille. Tilaisuuteen osallistui 28 

yhdistyksemme jäsentä. 
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4. Valtakunnallinen sairaalaopetuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä 

sairaudesta aiheutuvan syrjäytymisen ennaltaehkäisy 

 

o Yhdistys ajoi aktiivisesti sairaalaopetuksen ja erityisen tuen lapsille ja nuorille 

oppivelvelvollisuuden pidennystä, jos oppilaan terveydentila ja muut erityiset seikat 

ovat estäneet ja hidastaneet peruskouluopintoja. Eduskunta päätti laajentaa 

oppivelvollisuuden kaikkien lasten ja nuorten osalta 18 ikävuoteen, joten tämä asia 

ratkesi myös yhdistyksen kohderyhmän osalta positiivisesti. 

o Korona-viruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi perinteisiä valtakunnallisia 

sairaalaopetustapahtumia ei ollut. 

 
5. Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin 

sekä yhteisöllisyyden kehittäminen 

 
o PsL, FT Mikael Saarinen luennoi aiheesta Vaikeiden tunteiden käsittely 12.11.2020. 

Luento järjestettiin Teams-sovelluksella virtuaalisesti Sophie Mannerheimin koulun 
henkilöstölle.  

o KT, tutkija Piia Ruutu piti luennon 4.12.2020 koulun henkilöstölle 
aiheesta Haastavan käytöksen kohtaaminen Sophie Mannerheimin koulussa – 
ryhmäilmiöiden näkökulma. Tämä luento oli osa yhdistyksemme Pro Bono -työtä ja 
se toteutettiin Teams-sovelluksella koko henkilöstölle. 

 
  

6. Koulun taito- ja taideaineiden opetus sekä oppilaiden opintokäynnit 

 

o Yhdistys toimitti koululle yhteensä 17 taito- ja taideainestipendiä kevät- ja 

joulutapahtumissa.  

o Yhdistys antoi erityisen vaativan koronakevään etäopetusponnistusten vuoksi 

kaikille Sophien oppilaille ylimääräisen kevätstipendin. Apurahalla toteutettiin 

kuvataiteilija Taneli Stenbergin ja erityisopettaja Riikka Vuorenmaan avustuksella 

oppilastyönä koulun pihan betoniaitaan Kettu-aiheinen muraaliteos. 

o Yhdistys tuki taloudellisesti oppilaiden kädentaitojen pajaa, joka pidettiin 8.–9.12. 

o Koululle annettiin joululahjaksi 200 Siili-kirjaa oppilaille ja henkilökunnalle. 

 

7. Tiedottaminen 

 

o Yhdistyksen jäsenille on lähetetty vuoden 2020 aikana kuusi jäsenkirjettä 

yhdistyksen toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Lisäksi hallituksen jäsenvastaava 

on pitänyt aktiivisesti yhteyttä jäseniimme postitse/sähköpostitse. 

o Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa www.prosophie.fi. Sivuilla on päivitettyä 

tietoa yhdistyksestä ja sairaalakoulusta. Netti- ja Facebook-sivuja on päivitetty 

säännöllisesti. 

 

8. Talous 

 

o Vuoden 2020 toiminnan kulut ovat 4608 euroa ja varainhankinnan tuotot 10 284 

euroa. Tilikauden ylijäämä on 5676 euroa. 

http://www.prosophie.fi/

