Sophie Mannerheimin koulun tuki ry
Toimintasuunnitelma 2017

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 oppilaidenopintokäyntejä.
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
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten
toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus vuosikokoukseen saakka:
Pirjo-Riitta Antvuori, puheenjohtaja
Sirpa Lautjärvi, sihteeri
Roger Lindquist, varapuheenjohtaja, www – sivujen vastaava
Leenamaija Otala, jäsenhankinta
Topi Ruotsalainen, taide- ja Facebook-vastaava
Tiina Simons, jäsenasiat

3. Jäsentoiminta
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli 117. Tavoitteena
toimintavuoden 2017 aikana on, että yhdistyksessä on vuoden lopussa ainakin 140
jäsentä. Yhdistyksen jäseniä aktivoidaan tuomaan tilaisuuksiimme ystäviään ja
tuttaviaan, jotka saattavat innostua sairaalaopetuksen tukemisesta ja yhdistyksemme
jäsenyydestä.

-

Kirjallisuus- ja kuvataideilta 7.3.2017 klo 18.00–20.00 jäsenille ja jäsenten ystäville
sisustus- ja huonekaluliike Casuarinassa. Vierainamme ovat kirjailija Katja Kallio ja
kuvataiteilija Topi Ruotsalainen.

-

Sophie Mannerheimin koulun tuki ry:n sääntömääräinen vuosikokous tiistaina
28.3.2017 klo 17.30 Sophie Mannerheimin koululla, Mechelininkatu 46 B.
Tilaisuuden lopuksi KM, erityisopettaja Piia Ruutu kertoo ”Sairaalakoulun oppilaan
koulupolku” -tutkimuksensa alustavia tuloksia. Tutkimus on osa Piia Ruudun
väitöskirjatyötä.

-

Yhdistyksen perinteinen asiantuntija- ja yhdessäolotilaisuus jäsenille ja jäsenten
ystäville 11.10.2017 teatteri Avoimissa Ovissa, Erottajankatu 5, Helsinki.
Asiantuntijamme aivotutkija Minna Huotilainen kertoo meille aiheesta ”Aivot,
musiikki ja oppiminen”.

-

Tutustumisilta sairaalakouluun 28.11.2017 teemalla ”Kauneimmat joululaulut”.

4. Valtakunnallinen sairaalaopetuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä
sairaudesta aiheutuvan syrjäytymisen ennaltaehkäisy
Yhdistys osallistuu aktiivisesti tilaisuuksiin, joissa voimme välittää tietoa
sairaalaopetuksesta sekä vakavasti sairaiden lasten ja nuorten oikeuksista
opetukseen, tukeen, iloon ja virkistykseen. Näin voimme osaltamme ennaltaehkäistä
sairaudesta aiheutuvaa syrjäytymistä.
Sophie Mannerheimin koulu toimii sairaalaopetuksen osaamiskeskuksena: koulussa
opetetaan n.750 oppilasta vuosittain, koulun henkilökunta kouluttaa opettajia, avustajia
ja moniammatillisia ryhmiä sekä ottaa vastaan kotimaisia ja ulkomaisia vierailijoita.
Koulun tilat eivät palvele laadukasta opetus- ja osaamiskeskustoimintaa. Esimerkiksi
pääkouluyksikössä ei ole asianmukaisia mahdollisuuksia välituntiulkoiluun, koulun
yhteisien tapahtumien järjestämiseen eikä myöskään osaamiskeskuksena
toimimiseen. Yhdistys vaikuttaa edelleen aktiivisesti, että sairaalakoulu saa
mahdollisimman nopeasti soveltuvat ja ajanmukaiset tilat.
Yhdistys tukee Helsingin Yliopistossa tekeillä olevaa KM, erityisopettaja Piia Ruudun
väitöskirjatyötä ”Sairaalakoulun oppilaan koulupolku”.
Yhdistys tukee marraskuussa Oulussa järjestettäviä valtakunnallisia
sairaalaopetuspäiviä osallistumalla kouluttajakustannuksiin.

5. Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin
sekä yhteisöllisyyden kehittäminen

-

Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia sairaalakoulun henkilökunnalle ja tukee
taloudellisesti koulun omia koulutustapahtumia.

-

Yhdistys myöntää avustuksia rehtorin ja muun henkilökunnan
kouluttautumistarpeisiin sekä koko henkilökunnan yhteisiin
työhyvinvointitilaisuuksiin.

-

Yhdistys tukee taloudellisesti Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön
mahdollisuutta osallistua valtakunnallisille sairaalaopetuspäiville Oulussa

6. Koulun taito- ja taideaineiden opetus sekä oppilaiden opintokäynnit
- Yhdistys tukee taloudellisesti koulun retkiä ja opintokäyntejä
- Yhdistys jakaa oppilasstipendejä koulun kevät- ja joulujuhlassa
- Yhdistys tukee taloudellisesti oppilaille järjestettäviä taide- ja taitopainotteisia
pajapäiviä.
- Oppilaiden tuotoksia esitellään www-sivuillamme
- Yhdistys hankkii taide- ja taitoaineisiin soveltuvaa materiaalia ja välineistöä
oppilaskäyttöön.
- Sairaalakoulun oppilaille järjestetään mahdollisuus vierailla eduskunnassa.
- Eduskunnalla on vuonna 2017 Demokratia-tempaus, jolloin kansanedustajat
vierailevat koululla. Sairaalakoululle järjestetään myös tällainen vierailu
7. Tiedottaminen
- Yhdistyksen www- ja Facebook -sivuja päivitetään säännöllisesti.
Sivuja täydennetään mm. oppilaiden tekemillä kuvilla ja kirjoituksilla, yhdistyksen
tapahtumakalenterilla sekä ajantasaisilla tiedoilla yhdistyksestä ja Sophie
Mannerheimin koulusta. http://www.prosophie.fi
- Yhdistyksen jäsenet saavat sähköpostitse/kirjeitse ajankohtaista tietoa
tapahtumistamme
- Yhdistys etsii aktiivisesti mediayhteyksiä, joilla voidaan lisätä sairaalaopetuksen ja
yhdistyksemme toiminnan tunnettavuutta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.
8. Talous
Yhdistyksen toiminnan rahoitus:
- jäsenmaksut
- lahjoitukset
- järjestettävien tilaisuuksien tuotot
- joulukorttimyynti
- Siili-kirjan myynti

