Sophie Mannerheimin koulun tuki ry
Vuosikertomus 2015

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 25.3.2015 saakka
Pirjo-Riitta Antvuori, puheenjohtaja
Sirpa Lautjärvi, sihteeri
Roger Lindquist, varapuheenjohtaja, www – sivujen vastaava
Topi Ruotsalainen, taide- ja Facebook vastaava
Tiina Simons, jäsenasiat
25.3.2015 lukien
Pirjo-Riitta Antvuori, puheenjohtaja
Sirpa Lautjärvi, sihteeri
Roger Lindquist, varapuheenjohtaja, www – sivujen vastaava
Topi Ruotsalainen, taide- ja Facebook-vastaava
Tiina Simons, jäsenasiat
Hallituksella on ollut toimintavuonna 9 kokousta.
Yhdistyksen kirjanpidon on laatinut Aboma Control Oy, Ann Boman.
Yhdistyksen toiminnan tarkasti KTM Arto Vallila.
3. Jäsentoiminta
Yhdistyksessä oli toimintavuoden lopussa yhteensä 102 jäsentä. Jäsenmäärämme
kasvoi vuoden 2015 aikana 27 henkilöllä.
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Yhdistyksen jäsenmaksu toimintavuonna oli 50 euroa.
Lastenlinnan salissa järjestettiin 29.1.2015 iltatilaisuus, jossa aiheena oli lasten ja
nuorten omantunnon kehitys. Tilaisuuden asiantuntijoina olivat lastenpsykiatri
Marjukka Westerlund ja nuorisopsykiatri Laura Suomalainen. Tilaisuuteen osallistui 52
henkilöä ja tilaisuus järjestettiin sairaalakoulun henkilökunnalle, jäsenille ja jäsenien
ystäville.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Sophie Mannerheimin koulun Auroran yksikössä
25.3.2015. Tilaisuuteen osallistui 14 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen lopuksi KM,
erityisopettaja Piia Ruutu kertoi tekeillä olevasta väitöskirjastaan ”Sairaalakoulun
oppilaan koulupolku”.
Yhdistyksen jäsenille ja jäsenien ystäville järjestettiin hyväntekeväisyystilaisuus
muotitaitelija Jukka Rintalan liikkeessä 19.3.2015. Tilaisuuteen osallistui 22 henkilöä.
Teatteri Avoimissa Ovissa järjestettiin luento- ja yhdessäolotilaisuus 8.10.2015.
Lääketieteen ja kirurgian tohtori, lastenneurologi ja nuorisopsykiatri Pertti Rintahaka
luennoi aiheesta ”Aivot ja mieli”. Muusikko, erityisluokanopettaja Aarno Paakkari
huolehti piano- ja haitarimusiikilla siitä, että aivomme virittäytyivät aiheeseen. Tilaisuus
oli suunnattu jäsenillemme, jäsenien ystäville sekä sairaalakoulun henkilöstölle.
Tilaisuuteen osallistui 91 henkilöä.
Yhdistyksen jäsenille ja jäsenten ystäville järjestettiin 3.12.2015 jouluinen
hyväntekeväisyystilaisuus huonekalu- ja sisustusliike Casuarinassa. Toimitusjohtaja
Viveka Uusivirta toivotti meidät lämpimästi tervetulleiksi. Hän oli kutsunut paikalle
myös valaisinsuunnittelija Petri Vainon, joka kertoi valon merkityksestä ja tärkeydestä.
Tilaisuuteen osallistui 28 jäsentä ja jäsenten ystävää.
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.
MaxMaran toimitusjohtaja Helena Granfors antoi yhdistyksen käyttöön ikkunatilan
Aleksanterinkadulta ajalle 28.11.2015–3.1.2016. Kuvataiteilija Topi Ruotsalaisen
suunnittelema ikkuna avautui joulukadulla Lapsen oikeuksien päivänä. Ikkunassa oli
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oppilaiden piirtämiä ja maalaamia omakuvia 70 kappaletta, Topi Ruotsalaisen maalaus
”Haavoittunut koululainen sekä tietoa sairaalaopetuksesta ja tukiyhdistyksestämme.
Ikkuna sai paljon myönteistä palautetta ja herätti kiinnostusta sairaalaopetusta
kohtaan.

5. Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin
sekä yhteisöllisyyden kehittäminen
Lastenlinnan salissa järjestettiin 29.1.2015 koulutustilaisuus, jossa aiheena oli lasten
ja nuorten omantunnon kehitys. Tilaisuuteen osallistui 14 sairaalakoulun opettajaa ja
avustajaa. Tilaisuudesta enemmän kohdassa 3.
Sairaalakoulun 14 opettajaa ja avustajaa osallistuivat valtakunnallisille
sairaalopetuspäiville 13.–14.11.2015 Hyvinkäällä. Yhdistys tuki taloudellisesti päiville
osallistumista.
Teatteri Avoimissa Ovissa järjestettiin 10.10.2015 koulutustilaisuus ”Aivot ja mieli”.
Koulutukseen osallistui 24 sairaalakoulun opettajaa ja avustajaa. Tilaisuudesta
enemmän kohdassa 3.
6. Koulun taito- ja taideaineiden opetus sekä oppilaiden opintokäynnit
Oppilaille jaettiin yhteensä 13 taito- ja taideainestipendiä kevät- ja joulujuhlassa.
Yhdistyksen hallituksen jäsen, kuvataiteilija Topi Ruotsalainen ja erityisopettaja Riikka
Vuorenmaa organisoivat oppilaiden omakuvien maalauksen MaxMaran ikkunaan.
Omakuvat taustalevyineen siirtyivät vuoden alussa koulun käyttöön oppilaiden ja
henkilökunnan iloksi.
Vuonna 2015 käynnistyi FM Marsa Luukkosen tekstittämän satukirjan kuvitustyö
Sophie Mannerheimin koulussa. Topi Ruotsalainen ja Riikka Vuorenmaa toimivat
organisaattoreina ja oppilaat saavat kuvaamataidon aiheita satukirjan tekstistä.
Sophie Mannerheimin koululla ei ole soveltuvia tiloja koko koulun yhteisiin tilaisuuksiin,
joihin voi kutsua perheenjäsenet mukaan. Yhdistys vuokrasi koulun
kevätjuhlaharjoituksia sekä – juhlia varten Aleksanterin teatterin 29.5.–30.5.2015.
Oppilaat saivat laittaa esille kuvaamataidon töitään sekä esittää laulu-, runo-, tanssi
yms. tuotoksensa juhlavassa, ääni- ja valaistustekniikaltaan sopivassa ympäristössä.
Koulunsa päättävät yhdeksäsluokkalaiset saivat lisäksi ansaitsemansa puitteet
juhlapäivälleen. Kaikilla lasten ja nuorten läheisille sekä muille juhlavieraille löytyi
riittävistä tilaa katsomossa.
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Yhdistys sai kaksi pianolahjoitusta. Lahjoittajina olivat Anna-Maija Yli-Vakkurilta
Helena Åhman. Pianot on annettu Sophie Mannerheimin koulun käyttöön.
7. Tiedottaminen
MaxMaran toimitusjohtaja Helena Granfors antoi yhdistyksen käyttöön ikkunatilan
Aleksanterinkadulta ajalle 28.11.2015–3.1.2016. Kuvataiteilija Topi Ruotsalaisen
suunnittelema ikkuna avautui joulukadulla Lapsen oikeuksien päivänä. Ikkunassa oli
oppilaiden piirtämiä ja maalaamia omakuvia 70 kappaletta, Topi Ruotsalaisen maalaus
”Haavoittunut koululainen sekä tietoa sairaalaopetuksesta ja tukiyhdistyksestämme.
Ikkuna sai paljon myönteistä palautetta ja herätti kiinnostusta sairaalaopetusta kohtaan
Yhdistyksen jäsenille on lähetetty vuoden 2015 aikana kuusi jäsenkirjettä
toiminnastamme ja tulevista tapahtumista.
Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa http://www.prosophie.fi. Sivuille on tietoa
yhdistyksestä, sairaalakoulusta sekä myös tuokiokuvia vuoden 2015
tapahtumistamme. Netti- ja Facebook-sivuja on päivitetty säännöllisesti.
Koulun kevät- ja joulujuhlassa on jaettu yhdistyksen stipendit ja samalla esitelty
kutsuvieraille, huoltajille ja hoitohenkilökunnalle tukiyhdistyksen toimintaa.
8. Talous
Jäsenmaksutulot muodostivat hyvän pohjan perustoiminnallemme. Toiminnan kulut
olivat 7264,40 euroa ja tuotot 8496,90 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 1232,50 euroa.
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