
Ehdokas Suomen Vanhempainliiton 
puheenjohtajaksi

Mitä haluaisit antaa johtokuntatyöskentelyyn?
Haluaisin jatkaa puheenjohtajana liiton uuden strategian eteenpäin viemistä käytäntöön. Tämän lisäksi haluaisin 
jatkokaudelle yhdessä liiton henkilöstön sekä johtokunnan kanssa kehittää järjestörakennetta ja viestintää.

Nosta yksi mielestäsi tärkeä asia, mihin strategian mukaan Vanhempainliiton tulisi painottaa?
Tämä on itselleni lapsioikeusjuristina tärkein kohta.
”Liitto on arjen asiantuntija. Puolustamme rohkeasti lasten etua ja toimimme perheiden parhaaksi.”
Viemme yhdessä eteenpäin tätä viestiä rohkeasti!

Johanna Laisaari, Helsinki, johanna.laisaari@gmail.com
lakimies
Esittäjä: Helsingin Vanhemmat HELVARY ry

Suomen Vanhempanliitto ry
Marinkatu 28 B 5, 00170 Helsinki

Ehdokkaat Suomen Vanhempainliiton 
johtokunnan jäseniksi

Kysymykset:
1. Mitä haluaisit antaa johtokuntatyöskentelyyn?
2. Nosta yksi mielestäsi tärkeä asia, mihin strategian mukaan Vanhempainliiton tulisi painottaa?

Helen Josefsson, Vantaa, helen.josefsson@vantaa.fi
luonnontieteiden kandidaatti (syksyllä FM).
Esittäjä: Vieris ry
1. Haluan olla mukana uudistamassa liittoa kohti uuden ajan vanhempaintoimintaa. Tuon 

tuoreen toimijan näkökulmaa ja pohdintaa siitä, miten Vanhempainliitto voisi voimistaa 
näkyvyyttään eri yhteyksissä. Toisin johtokuntatoimintaan myös vankkaa kokemusta 
erilaisissa järjestöissä toimimisesta sekä ymmärrystä myös poliittisesta vaikuttamisesta.

2. Strategiassa on useita todella tärkeitä osa-alueita sote- ja lape-muutoshuomioineen. 
Järjestöjen toiminnan ja näkyvyyden vahvistamiseen paikallisella tasolla toivoisin liitolta 
kuitenkin erityispanostusta. Lapsiperheiden erilaiset taustat ja osallistumisen haasteet 
olisi hyvä huomioida painokkaammin. Esim. lähes kaikki informaatio myös liiton 
verkkosivuilla on vain suomeksi.

Elina Johansson, Lohja, elina.r.johansson@gmail.com
lakimies 
Esittäjä: Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry
1. Tukea toimiston ja toiminnanjohtajan tehtäviin, kommentointiapua, kielitaitoa, 

konkreettista osallistumista
2. Vanhempien osallisuuden lisääminen. Tietoisuuden lisääminen siitä, miten vanhemmat 

sekä vanhempain- ja alueyhdistykset pystyvät vaikuttamaan esim. OPS:n toteutumiseen 
koulu- ja kuntatasolla ja miten Vanhempainliitto voi auttaa tässä. 



Suomen Vanhempanliitto ry
Marinkatu 28 B 5, 00170 Helsinki

Maarit Laurinen, Turku, turvary.pj@gmail.com
elintarviketieteiden maisteri
Esittäjä: Turun alueellinen vanhempainyhdistys Turvary ry
1. Someilun eli mukana olon kodin ja koulun välistä yhteistyötä koskevien aiheiden 

levittämisessä ja keskustelussa. Kouluruokailu-asiantuntijuuteni ja intoni edistää 
vanhemmille kouluruokailun vuosimallia 2019 tunnettavuutta ja arvostusta.

2. Lasten ja perheiden palveluiden uudistaminen (LAPE-muutosohjelma) Vanhempien / 
vanhempainyhdistysten rooli hyvinvointityössä? Kuinka liitto onnistuu tukemaan 
vanhempien päiväkoti- ja kouluarkea uudistuvien palveluiden Suomessa? Toimintana 
vertaiskohtaamisten ja kouluruokailun hyvien käytänteiden levittäminen. 

Pertti Nieminen, Porvoo, pertti.k.nieminen@gmail.com
insinööri
Esittäjä: Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf
1. Selvää artikulointia ja kokemuksen tuomia näkemyksiä asioista / tapahtumista.
2. OPSin / VASUn perusteiden aktivointi kaikkia osapuolia aktivoiviksi, jotta sekä 

virkamiehet että vanhemmat ovat tosiasiallisesti mukana.

Pauliina Pasanen, Vaasa, saarapauliina.pasanen@gmail.com
luokanopettaja
Esittäjä: Suvilahden koulun vanhempainyhdistys SuLaVa ry
1. Olen valmis antamaan oman, vankan, kokemukseni sisäilma-asioista johtokunnan 

yhteiseen työskentelyyn. Toivoisin pystyväni vaikuttaa positiivisesti maakuntien 
vanhempaintoiminnan kehittämiseen. .

2. Lape-muutosohjelman avulla ohjattaisiin vanhempia huomaamaan ja ymmärtämään, 
yhdessä koulun kanssa, lapsen varhaisen tuen tarvetta sekä ehkäisemään 
ongelmatilanteita. 

Annele Rantavuori, Vantaa, annele.rantavuori@gmail.com 
Uskon., psykol., filosofian ja elämänkatsomustiedon aineenopettaja, sosionomi AMK
Esittäjä: Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry
1. Monipuolista koulumaailman tuntemusta sekä näkökulmaa ison kaupungin 

vaikuttamistyöhön. Olen kiinnostunut perusopetukseen liittyvistä asioista kuten 
oppimisympäristöihin ja oppimisen tukeen liittyvistä kysymyksistä.

2. Vanhempien osallisuuteen ja vaikuttamistyön mahdollisuuksiin.

Heidi Ristolainen, Espoo, heidi.ristolainen@gmail.com
valtiotieteiden maisteri VTM, sosiaalipsykologi
Esittäjä: KoKoEspoo ry
1. Johtokunnalle antaisin tietämykseni lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisystä. Olen 

tutkijana toimiessani ymmärtänyt, miten suuri merkitys hyvällä koulutiellä on 
lapsen tulevaan elämään. Pienetkin arjen myönteiset ja turvalliset kokemukset 
kantavat eteenpäin. 

2. Mielestäni Vanhempainliiton tulisi olla vahvasti mukana opetussuunnitelmatyössä. 
Vanhempien rooli oppimisen, arvioinnin ja hyvinvoinnin tukena ei ole vielä 
muodostunut selkeäksi. 
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Saija Salmi, Kokkola, saija.salmi@anvianet.fi
sosionomi/ ohjaaja
Esittäjä: Isokylän koulun vanhempainyhdistys ry
1. Vastavalmistuneena minulla on uusinta tietoa sosiaalialan asioista. Työssäni olen paljon 

eri-ikäisten lasten kanssa tekemisissä sekä omien eri-ikäisten lasteni kautta minulla on 
mielestäni ajantasaista tietoa vanhemmuudesta monesta eri perspektiivistä.

2. Tehdä näkyväksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden, perusopetuksen opsin
perusteiden sekä toisen asteen koulutuksen perusteiden kirjaukset kodin ja 
kasvatusyhteisön yhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta niin vanhemmille kuin 
ammattilaisillekin. Luoda malli hyvälle yhteistyölle kodin ja kasvatusyhteisön välille.

Kirsi Seppälä-Niemi, Tampere, kirsi.seppala.niemi@gmail.com
lähihoitaja, lastenhoitaja, vanhustyö ja kuntoutus
Esittäjä: Harjun koulun vanhempainyhdistys
1. Verkostoituminen ja yhteistyökumppanit. MLL muun muassa.
2. Välittää, Innostaa, vaikuttaa, osallistua, osallistuttaa, yhdenvertaisuus, yhteistyö.

Heidi Tuimala, Lieto, heidi.tuimala@gmail.com
järjestösihteeri, restonomi YAMK (palveluliiketoiminta)
Esittäjä: Pahkamäen koulun vanhempainyhdistys ry
1. Voisin tarjota lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien järjestöjen ja 

kuntakentän näkökulmia johtokuntatyöskentelyyn. 
2. Vanhempien ja vanhempainyhdistysten osallisuuden tukeminen ja vahvistaminen 

suhteessa kouluun tai päiväkotiin ja kuntaan. Haluan rohkaista vanhempaintoimijoita 
olemaan aktiivisia. 

Marjaana Setälä-Hietanen, Pomarkku, marjaana.setala-hietanen@pp.inet.fi
taloushallinnon tradenomi/ sairaanhoitaja
Esittäjä: Pomarkun Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry
1. Antaisin itsestäni elämäniloisuuteni, toimeliaisuuteni ja sitoutuvuuteni. Toisin 

mukanani tuulahduksen pienestä kylästämme, arjesta suurperheessä ja erilaisuuden 
iloista, palvelukotiyrittäjyyden näkökulmasta.

2. Positiivisen kuvan luominen Vanhempainliiton toiminnasta/vanhempaintoiminnasta 
olisi tärkeää, tehtävä niistä entistä näkyvämpää ja helpommin lähestyttävämpää..

Sanna Valtonen, Helsinki, valtonensannap@gmail.com
valtiotieteiden lisensiaatti VTL
Esittäjä: Helsingin Vanhemmat HELVARY ry
1. Laaja-alaisuutta, innostusta ja osaamista: vaikuttamistyö, viestinnän strateginen 

suunnittelu, kirjoittaminen, kokemus osallistavien ja verkostomaisten toimintatapojen 
hyödyntämisestä järjestötyössä sekä kokemus vapaaehtoisten johtamisesta lienevät sitä 
osaamista, mitä johtokuntatyössä voi parhaiten hyödyntää.

2. Kuntakohtaisten kumppanuusmallien synnyttämiseen ja tukemiseen ja sitä kautta 
orgaanisen vaikuttavuuden lisäämiseen erilaisissa paikallisissa ja alueellisissa 
toimijaverkostoissa. 


