Sophie Mannerheimin koulun tuki ry
Vuosikertomus 2017

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
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
Hallituksella on ollut toimintavuonna 7 kokousta
Yhdistyksen kirjanpidon on laatinut Aboma Control Oy, Ann Boman.
Yhdistyksen toiminnan tarkasti KTM Arto Vallila.
3. Jäsentoiminta
Yhdistyksessä oli toimintavuoden lopussa yhteensä 146 jäsentä. Jäsenmäärämme kasvoi
vuoden 2017 aikana 29 henkilöllä.
Yhdistyksen jäsenmaksu toimintavuonna oli 50 euroa.
Yhdistyksen jäsenille ja jäsenten ystäville järjestettiin kirjallisuus- ja kuvataideilta sisustus- ja
huonekaluliike Casuarinassa 7.3.2017. Kirjailija Katja Kallio ja kuvataiteilija Topi Ruotsalainen
kertoivat työstään 33 innokkaalle osallistujalle.
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Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Sophie Mannerheimin koulun Mechelininkadun yksikössä
28.3.2017. Tilaisuuteen osallistui 9 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen lopuksi KM, erityisopettaja
Piia Ruutu kertoi ”Sairaalakoulun oppilaan koulupolku” väitöskirjatutkimuksensa alustavista
tuloksista.
Teatteri Avoimissa Ovissa järjestettiin 11.10.2017 jäsenilta jo neljännen kerran. Tämän vuoden
tilaisuudessa professori Minna Huotilainen luennoi aivoista, musiikista ja oppimisesta. Lisäksi
saimme kuulla muusikko, saksofonisti Jukka Perkon mietteitä soiton säröistä muusikon
matkalla. Aulamusiikista huolehti perinteiseen tapaan muusikko Aarno Paakkari. Tilaisuuteen
osallistui n. 100 henkilöä.
Sophie Mannerheimin koulun rehtori Marja-Liisa Autio ja apulaisrehtori Anna-Kaisa Lindquist
kutsuivat 28.11.2017 yhdistyksemme tutustumaan sairaalakouluun ja laulamaan jouluisia
lauluja. Tilaisuuteen osallistui 24 yhdistyksen jäsentä. Saimme kuulla koulun eri yksiköiden
toiminnasta sekä Piia Ruudun väitöskirjatyön etenemisestä. Koulun bändi ja muusikko Aarno
Paakkari säestivät laulujamme.
Kaikki jäsentilaisuuksien asiantuntijat ovat kuluvan vuoden aikana esiintyneet palkkiotta, Pro
Bono. Tästä syystä yhdistyksemme on voinut käyttää enemmän varoja muuhun tukitoimintaan
sekä järjestää maksuttomia tilaisuuksia jäsenistölle.
4. Valtakunnallinen sairaalaopetuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä sairaudesta
aiheutuvan syrjäytymisen ennaltaehkäisy
Valtakunnalliset sairaalaopetuspäivät järjestettiin Oulussa 17.-18.11.2017. Yhdistys tuki päiviä
maksamalla Psykologi, traumapsykoterapeutti Soili Poijulan luentopalkkion. Luennon aiheena
oli ”Opettajan resilienssi”.

Yhdistys on osallistunut aktiivisesti tilaisuuksiin, joissa olemme välittäneet poliittisille
päättäjille tietoa sairaalaopetuksesta sekä vakavasti sairaiden lasten ja nuorten
oikeuksista opetukseen, tukeen, iloon ja virkistykseen.
5. Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin sekä
yhteisöllisyyden kehittäminen
Yhdistys kustansi Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön 23 osallistujan osallistumismaksun
Oulun sairaalaopetuspäiville.
Teatteri Avoimissa Ovissa järjestettiin koulutustilaisuus ”Musiikki, aivot ja oppiminen”.
Koulutukseen osallistui 15 sairaalakoulun opettajaa ja avustajaa.
Tilaisuudesta enemmän kohdassa 3.
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
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tapahtumien järjestämiseen eikä myöskään osaamiskeskuksena toimimiseen. Useassa koulun
toimintayksikössä on lisäksi sisäilmaongelmaa.
Koulun väki on kymmenen vuoden ajan yrittänyt saada koululle pedagogisesti soveltuvia tiloja.
Yhdistys on ajanut tätä asiaa koko viisivuotisen olemassaolonsa ajan ja nyt työ tuotti tulosta.
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:” Nyt uuden koulutilan suunnittelu on täydessä käynnissä ja sairaalakoulu
saa asianmukaiset tilat.
6. Koulun taito- ja taideaineiden opetus sekä oppilaiden opintokäynnit
Oppilaille jaettiin yhteensä 14 taito- ja taideainestipendiä kevät- ja joulujuhlassa.
Oppilaiden pajapäivä vietettiin 7.11.2017. Pajojen vetäjinä toimivat taikuri Niilo Nissinen,
tubettaja Roni Back, tanssija Sami Seppänen ja kuvataiteilija Taneli Stenberg. Yhdistys
osallistui pajapäivän vetäjien palkkiokustannuksiin.
Puheenjohtaja organisoi oppilaiden vierailun eduskuntaan 30.11.2017. Tilaisuuden isäntänä
toimi Hjallis Harkimo ja emäntänä eduskunta-avustaja Mira Saxberg.
Koululle hankittiin motorisia taitoja kehittäviä ja liikuntaa päivään lisääviä Bobles-tuoleja 10
kappaletta. Tämä toive tuli oppilailta.
7. Tiedottaminen
Yhdistyksen jäsenille on lähetetty vuoden 2017 aikana seitsemän jäsenkirjettä
toiminnastamme ja tulevista tapahtumista.
Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa http://www.prosophie.fi. Sivuille on tietoa
yhdistyksestä, sairaalakoulusta sekä myös tuokiokuvia vuoden 2017 tapahtumistamme. Nettija Facebook-sivuja on päivitetty säännöllisesti
Yhdistys otti uuden 500 kappaleen painoksen oppilaiden kuvittamasta Siili-kirjasta. Kirjan
avulla yhdistys tekee tunnetuksi sairaalaopetusta.
Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet useisiin tilaisuuksiin, jossa tietoa sairaalaopetuksesta ja
yhdistyksen toiminnasta on jaettu osallistujille.
8. Talous
Toiminnan kulut olivat 11 461, 49 euroa ja varainhankinnan tuotot 19 720,00 euroa. Tilikauden
ylijäämä oli 8258,51 euroa.
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