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

Paula Gassou, paula.vuorela@gmail.com, TURKU
1. Olen opiskellut yhteiskuntatieteitä melko monialaisesti, eli vähän kaikkea, mutta erityisesti 
kiinnostaa koulutuspolitiikka ja lapsiperheiden asema. Olen ollut mukana niin lasten oman 
koulun vanhempaintoiminnassa kuin kunnallisen tasonkin, ja Vanhempainliiton hallituksen 
varajäsenenä menneen kauden. Vanhempaintoiminnassa mukana oleminen eri tasoilla on 
valtavan antoisaa ja varsinkin erilaisiin ihmisiin tutustuminen ja vuorovaikutus on ollut 
mahtavaa. Tälle toivoisin jatkoa!

2. Itselleni läheisimmäksi koen kohdan 3, kasvatukseen ja koulutukseen sekä lapsi- ja 
perhepolitiikkaan vaikuttamisen. Vanhempainliitto on merkittävä toimija juuri erilaisten 
vanhemmuuden arkikokemusten esille tuojana ja tarjoaa näköalan niin ruohonjuuritasolta 
päättäjille kuin toiseenkin suuntaan. Koen Vanhempainliiton vahvuutena sen, että sen on 
helppo reagoida yhteiskunnallisiin muutoksiin ja tuoda näitä myös esiin.

Marko Asikainen, markoasikainen@suomi24.fi, KUOPIO
1. Olen ollut lähikoulun vanhempainyhdistystoiminnassa mukana vuodesta 2013 saakka, pari 
viimeistä vuotta myös kuntakohtaisessa vanhempainyhdistyksessä. Kuntakohtaisen 
vanhempainyhdistyksen kautta olen päässyt keskustelemaan myös opetusjohdon kanssa 
kouluasioista. Lisäksi olen mukana parin muun yhdistyksen hallituksessa ja kahden taloyhtiön 
hallituksessa, joten kokouskäytännöt ovat tulleet tutuiksi. Olen kuunteleva ja neuvotteleva.

2. Vaikutamme kasvatukseen ja koulutukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan. Koen, että 
lapsi- ja perhepolitiikan kautta päästään vaikuttamaan aidosti koulujen ja päiväkotien 
toimintaan. Millainen ympäristö lapsilla on ja miten kasvatuksen ammattilaisilla on 
mahdollisimman hyvät olosuhteet tehdä työtään ammattilaisten parissa, lasten etu 
huomioiden ja vanhempia kuunnellen.

Jenni Helenius, jenni.helenius@sci.fi, HÄMEENLINNA
1. Järjestötyökokemusta n. 20 v. Nuorisotyön päällikkö Mannerheimin Lastensuojeluliitossa. 
Yhdistyskokemusta koulu- ja aluetasolta. Johtokunnassa alk. 2016. Sisäilmatoimik. pj. ja 
johtokunnan varapj. + pohjoism. yhteistyössä. Osaamista mm. kiusaamisen ehkäisemisestä, 
mediakasvatuksesta, alkoholikasvatuksesta ja vanhemmuuden tuesta. Tutkimus-, opetus- ja 
vaikuttamis- sekä projektityön osaamista. Tutkinto: KT. Verkostoja: Valtion 
nuorisoneuvoston jäsen, EHYT ry:n ja Nuorten Akatemian hallituksen jäsen.

2. Pidän tärkeänä, että Vanhempainliitto on mukana verkostoissa, joissa kehitetään mm. 
myönteistä, kannustavaa ja turvallista kouluilmapiiriä sekä vanhempien osallistumista koulun 
toimintaan. Koulujen turvallisuuden kehittäminen on tärkeää, on hyvä että se on tulevien 
vuosien painopisteenä.  Myös koulun fyysinen turvallisuus (rakennukset, pihat ja sisäilma). 
Tämä kaikki pohjautuu lapsen oikeuteen oppimiseen, sekä turvalliseen ja terveelliseen 
kouluun.
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Maarit Hildén, maarit.hilden@dnainternet.net, SYSMÄ
1. Olen koulutukseltani sosionomi (AMK) sekä YTM, sosiaalityöntekijä ja työskentelen 
vastaavana kuraattorina. Koulutuksen ja työkokemuksen pohjalta olen saanut monipuolisen 
kuvan lasten ja perheiden arjesta sekä koulumaailman monimuotoisuudesta. Tätä arjen 
näkökulmaa haluaisin antaa myös johtokuntatyöskentelyyn. Kiusaamisen ehkäisy ja 
kouluhyvinvoinnin edistäminen, nepsy-asiat sekä laajemmin erityislasten asiat ovat vahvimpia 
osaamisalueitani sekä mielenkiintoni kohteita.

2. Nostan tärkeimmäksi asiaksi rehtoreiden, opettajien ja opettajaksi opiskelevien 
kouluttamisen kodin ja kasvatusyhteisön välisestä yhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta. 
Olen nähnyt erittäin suuren tarpeen tällaiselle koulutukselle niin vanhemman kuin työntekijän 
roolista katsottuna. Erityisen huolissani olen yläkoulujen tilanteesta, joissa vanhempien 
osallisuus jää toisinaan hyvin ohueksi ja aineenopettajat kokevat yhteistyön vanhempien 
kanssa vaikeaksi ja jopa tarpeettomaksi.

Katja Hjerppe, katja.hjerppe@gmail.com, TURKU
1. Olen toiminut Suomen Vanhempainliiton johtokunnassa kohta kaksi vuotta. Tänä aikana olen 
huomannut kuinka tärkeää on, että lausunnoissa sekä johtokunnan päätettäviksi tuotuihin 
asioihin saadaan kokeneen vanhempainyhdistystoimijan sekä alakoulu- ja yläkouluikäisen 
lapsen vanhemman näkemys. Työskentelyssä avuksi ovat myös olleet oma laaja 
valtakunnallinen sekä paikallinen verkosto. Johtokunnassa on ollut erittäin hyvä 
työskentelyilmapiiri ja tätä haluan myös omalta osaltani edistää ja ylläpitää.

2. Arvostettuna valtakunnallisena asiantuntijajärjestönä on erittäin tärkeää tukea 
kuntakohtaisten toimijoiden vaikuttamistyötä. Kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten kautta 
pystytään parhaiten edistämään vanhempien osallisuutta opetus- ja kasvatuskulttuurissa. 
Tähän on jo liiton puolelta panostettu luomalla valmis toimintamalli vanhempaintoiminnan ja 
kunnan yhteistyöhön sekä antamalla konkreettisia askelmerkkejä sivistystoimelle osallisuuden 
lisäämiseksi. Tätä työtä on erittäin tärkeää jatkaa.

Leena Karjalainen, leena.a.karjalainen@gmail.com, JYVÄSKYLÄ
1. Olen ollut vanhempaintoiminnassa mukana jo lähes vuosikymmenen, ja hallitusvastuussa 
vuodesta 2015 alkaen. Vuosi Skotlannissa koululaisten äitinä antoi perspektiiviä koulun ja kodin 
yhteistyöhön.  Olen yhdistystoiminnan osaaja niin vapaa-aikani kuin työni kautta. Minua 
kiinnostaa koti-kouluyhteistyön kehittäminen, uusien vanhempaintoiminnan muotojen etsintä 
ja laajemmin yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen.  Ympäristöasiat ovat minulle 
kaikessa tekemisessäni tärkeitä.

2. Vanhempainliitto tekee hienoa työtä osallisuuden edistämisessä. Jatkuva kehittäminen, 
uusien toimintamuotojen etsintä ja maan kattava toiminta tällä saralla on edelleen erittäin 
tärkeää. Kuitenkin myös laajempi vaikuttaminen kasvatus- ja koulutuslinjauksiin ja lapsen 
asemaan yhteiskunnassa on mielestäni oleellista Vanhempainliiton toiminnassa.

Milla-Miia Luosujärvi, m.luosujarvi@gmail.com, HYVINKÄÄ
1. Minulla on vankka opetusalan kokemus sekä perusopetuksen että ammatillisen koulutuksen 
puolelta. Olen sitoutunut kodin ja koulun välisen yhteistyön edistämiseen aiemmin 
päiväkotiyhdistyksessä ja Martin koulujen vanhempainyhdistyksessä vuodesta 2015 alkaen 
toimien tällä hetkellä yhdistyksen puheenjohtajana. Olen osallistunut aktiivisesti OPH:n
rahoittaman #Uuttakoulua-hankkeen yhteistyöalueen toteutukseen osallistumalla 
toimintamallien kehittämiseen vanhempien osallisuuden  lisäämiseksi.

2. Koen vanhempien ja lasten osallisuuden kehittämisen erittäin tärkeäksi. Vanhempien 
osallisuuden ja osaamisen huomioon ottaminen koulun kehittämisessä vaatii vielä tukea ja 
toimintamallien kehittämistä. Lasten kokiessa osallisuutta omaan elämäänsä, se edistää heidän 
hyvinvointiaan ja sitä kautta se heijastuu koulunkäyntiin. Vanhempien osallistuminen lasten 
kouluarkeen myös lisää hyvinvointia ja tämä yhteistyö kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Koen 
tärkeäksi myös valtakunnallisen vaikuttamisen.
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Karita Nurmela, karita.nurmela@luukku.com, ESPOO
1. Olen vy-aktiivi vuodesta 2007 alkaen. Osaamista minulla on mm. didaktikon työstä 
yliopistossa, vanhempainyhdistyksien hallitustyöskentelystä ala- ja yläasteella sekä kuntatason 
yhdistyksessä ja koulun johtokunnassa sekä Suomen Vanhempainliiton johtokunnassa. Nyt 
hoidan itslearning Oy:ssä markkinointia, viestintää ja inside sales -tehtäviä. Verkostoni liittyvät 
edellä mainittujen organisaatioiden verkostoihin. Työni puolesta verkostoni liittyvät mm. 
kuntien sivistystoimiin.

2. Alun perin minua lähimpänä on ollut yhteistyöverkoston kehittäminen ja Espoon 
alueyhdistyksen profiilin miettiminen ja siihen Suomen Vanhempainliiton tuen 
saaminen. Tärkeänä asiana näen vanhempien äänen ja mielipiteiden esiin saamisen 
kuntatasolla ja siihen toimintaan menetelmien kehittämisen. Sitä asiaa olen saanut olla 
mukana miettimässä jo nyt KoKoEspoo ry:ssä. Tästä näkökulmasta 2. Uudistamme 
järjestötoimintaamme on se yksi tärkeä asia. Yhdistyksen strategia on kokonaisuudessaan hyvä.

Päivi Pirnes, ppirnes@hotmail.com, OULU
1. Johtokuntatyöskentelyyn tuon oman kokemukseni 5 lapsen äitinä ja 2 lapsenlapsen 
mummana, joten organisointi on yksi vahvuuteni. Myös viime kausi johtokunnassa on 
opettanut paljon. Koen olevani nyt varmempi ja vahvempi johtokuntaan. Olen työssä 
varhaiskasvatuksen esi- ja S2-opettejana monikulttuurisessa päiväkodissa. Teen 
moniammatillista yhteistyötä kasvatus- ja koulutustahojen kanssa. Kuulun alueelliseen 
vanhempainyhdistykseen ja olen linkki Suomen- ja alueellisen vanhempainyhdistyksen välillä.

2. Kehittäminen ja uudistaminen on aina ajankohtaista ja sopii kaikkiin alueisiin. Koen tärkeänä 
järjestötoiminnan uudistamisen ja selkeyttämisen; Suomen Vanhempainliitto on 
valtakunnallinen, vastuullinen vaikuttajayhdistys, joka neuvoo ja ohjaa. Siihen kuuluisivat 
alueelliset vanhempainyhdistykset, jotka koostuisivat paikallisista päiväkotien- ja koulujen 
erilaisista yhdistyksistä. Johtokuntaan valittaisiin eri alueilta tasaisesti jäseniä, yhdistysten roolit 
selkeytyisivät, se tukisi vanhempiakin.

Anne Pohjankoski, pouanne@gmail.com, KÄRKÖLÄ
1. Olen ammatiltani toimintaterapeutti ja toiminut viimeisimmät 11 v lasten kuntoutuksen 
parissa Päijät-Hämeessä ja hieman yli rajojenkin. Vuosien aikana olen tehnyt yhteistyötä 
perheiden, päiväkotien, koulujen sekä muiden sos-ja terveydenalan toimijoiden kanssa. Olen 
toiminut myös Toimintaterapeuttiliiton aluevastaavana sekä viime kauden 
vanhempainyhdistyksen pj;na. Koen, että minulla on näkemystä ja kokemusta perheiden 
arjesta, koska työssäni painin samojen haasteiden ja tavoitteiden äärellä.

2. Jo työni kautta koen 1. painopistealueen tärkeimpänä asiana. Miten näin ulkoistamisen 
aikana, jota perheissäkin yhä enemmän kohtaan, saadaan vanhemmat osallistumaan ja 
kokemaan, että heidän tekemisillään on OIKEASTI kauaskantoiset vaikutukset lapsen 
tulevaisuuteen. Usein sanotaan, että lapsissa on tulevaisuus, mutta ennen kaikkea se on meissä 
vanhemmissa! Osallisuuden toteutumisessa meidän tulisi pystyä myös tukemaan niitä perheitä, 
joiden kyvyt/voimavarat ovat rajalliset.

Marika Salomaa, salomaa.marika@gmail.com, PORVOO
1. Olen kasvatustieteilijä, työssäni vahva viestijä ja kehittäjä; innostunut ideoija, toimelias 
toteuttaja ja verkostojen rakentaja sekä kokonaisvaltaisesti katsova toimintasuunnitelmien 
luoja. Tekemiseen sydämellä sitoutuva, paikallista ja valtakunnallista yhdistys- ja 
vapaaehtoistoimintaa 20v. Johtokunnassa haluaisin tukea vanhempien osallisuutta, edistää 
liiton tunnettuutta viestinnän keinoin sekä madaltaa vuorovaikutusta keskusjärjestöstä 
kuntatasolle ja paikallisiin vanh.yhdistyksiin.

2. Vanhempainliitto ei ole olemassa ilman vanhempia ja kokemusta osallisuudesta.  
Vanhempaintoiminta on mahdollisuus vaikuttaa paitsi oman lapsen, myös koko koulun 
kehittämiseen ja kouluarkeen, tukea koulua päivittäisessä opetus- ja kasvatusroolissa sekä 
vaikuttaa päätöksentekoon omassa kunnassa. Osallisuudelle on luotava moninaisia yhteistyön 
väyliä ja tapoja vanhempien, koulun, kunnan ja muiden toimijoiden parissa verkostoitumalla ja 
tekemällä työtä näkyväksi. 



Suomen Vanhempanliitto ry
Marinkatu 28 B 5, 00170 Helsinki

Anna Simolin, simolinanna@gmail.com, KUOPIO
1. Olen nokkela monikanavaviestijä, tapahtumamarkkinoija ja projektinhallinnan mestarikokki. 
Olen arjen improvisoija, tiimityöskentelijä ja ihmisiä aidosti kuunteleva monimuotoisuuden 
tukija. Toisin johtokuntaan viestintäosaamista ja perhearjen ruuhkavuosien näkökulmaa. 
Harrastan monipuolista liikuntaa erilaisten lajien parissa sekä ennakkoluulotonta 
kulttuurinkulutusta. Puolustan monipuolista harrastustoimintaa ja elämysten merkitystä 
tasapainoiselle elämälle kaiken ikäisille.

2. Tuemme vanhempien osallisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Ammattilaisilla 
on tärkeä rooli lasten ohjaamisessa ja opettamisessa. Mutta haluan nostaa vanhempien roolia 
tämän tärkeän työn tukemisessa. Vanhempien rooli ei ole opettaa opettajia opettamaan, vaan 
tehdä yhteistyötä, kuunnella lasta ja tukea elämän kaikissa vaiheissa ja tilanteissa.  Lasten 
kasvattaminen ei ole ammattilaisten vastuu, vaan vanhemman.

Margit Sjöroos, sjoroos@conbalance.com, HELSINKI
1. Valtiot.yo, fil.yo. monialainen yliopistotausta, kulttuuri-, viihde-, innovaatioprojektien 
tuottaja ja intendentti, oppimisympäristö-, koululaisten ja lapsiperheidenpalvelujen 
suunnittelija. CEO. Omat keksinnöt yli 17 vuotta mm. Stress free area-aistiystävällinen 
suunnittelu, Myötätunto-metodit, Lifestyle routes - tiedostavan kuluttajan digitaalinen opas. 
Luottamustehtäviä seurakuntaneuvosto, MLL, Intbau Finland, STLL. Asiakkaita: kuntia (Kerava, 
Hamina, Hki, Vaalija),YIT, NCC, Consti, Folkhälsan, HUS

2. Kaikki olisivat tärkeitä, mutta on vaikeaa silti käytännössä kehittää mitään kentällä, jos lapsi-
ja perhepolitiikka, yhteiskunnan poliittinen päätöksenteko ei ole ns. ajan tasalla. Yhteiskunta 
suuntaa rahoja, painopisteitä, koulutusta, asettaa sääntöjä ja lakeja, jotka vaikuttavat 
lapsiperheiden arkeen ja lapsiperheisiin liittyvien yhdistysten ja järjestöjen toimintaan. Lait 
tukevat, osa laeista vaarantaa lapsiperheiden arkea ja hankaloittaa vapaaehtoistyötä ja 
talkootyötä. Siten valitsen 3.

Tuuli Teljomaa, tuuli.teljomaa@gmail.com, HELSINKI
1. Työhistoriani koostuu lasten ja perheiden kanssa työskentelystä vaihtelevissa rooleissa. Olen 
myös ollut erilaisissa luottamustehtävissä aina omista ala-asteajoista lähtien. Tällä hetkellä 
toimin Suutarilan ala-asteen johtokunnassa sekä vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana.

2. Vanhempainliiton tulisi nostaa esille todellisuutta viranomaispäätösten ja 
ruohonjuurityöskentelyn rajapinnalla ja näin vaikuttaa kasvatukseen ja koulutukseen sekä lapsi-
ja perhepolitiikkaan.

Kirsi Tiiliharju, KirsiT@LNAFIN.com, HELSINKI
1. Olen seitsemän lapsen äiti ja olen toista kautta Aleksis Kiven peruskoulun johtokunnassa. 
Olen myös ollut mukana erilaisissa avustustoiminnassa Aleksis Kiven koulun tapahtumiin. Olen 
opettanut asuinalueemme pienille balettia jo 11 vuotta ja olen siitä lähtien ollut mukana myös 
alueemme leikkipuiston tapahtumien aktiivisena järjestäjänä. Myös lastemme 
jalkapalloharrastuksen myötä olen toiminut eri-ikäisten lasten motoriikkavalmentajana.

2. Vanhempien osallisuus on mielestäni tärkeä asia. Pienten lasten kohdalla tämä vielä toimii, 
mutta kun murrosikä lähestyy haasteet kasvavat, mutta tieto lasten koulunkäynnistä jää liian 
vähäiseksi. Ensisijaisesti  pitäisi painottaa vuoropuhelua lasten ja vanhempien kesken.
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Linnea West, west.linnea@gmail.com, VAASA
1. Tehtäviini poliisissa on kuulunut kaikenlaista rikostutkintaa ja nykyään toimin 
tutkinnanjohtajana. mm. lapsiin kohdistuneissa rikoksissa, johon liittyen teen myös juuri 
hallintotieteiden gradua. Minulla on monenlaisia luottamustehtäviä, mm. Vaasan kaupungilla 
Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajana. Olen kiinnostunut lasten oikeuksien 
toteutumisesta ja teen käytännön työtä aiheen parissa. Olen kouluttautunut myös lasten 
edunvalvojaksi. Uskon osaamisestani olevan hyötyä johtokunnalle.

2. Vaikutamme kasvatukseen ja koulutukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan. Kaikkien 
perheiden lapsilla tulee olla mahdollisuus pärjätä tulevaisuudessa, niin työelämässä kun 
muilla elämän tärkeillä osa-alueilla. Tämän edistämiseksi kasvatukseen ja koulutukseen on 
panostettava. Se on myös tärkein tulevaisuuden investointi. Koko perheen on kuitenkin 
voitava hyvin, jotta onnistumme tässä tavoitteessa. Perhepolitiikan pitää huomioida 
paremmin nykytyöelämän haasteet ja lisätä etenkin  joustavuutta.

Suvi Valtonen, suvivaltonen77@gmail.com, NAANTALI
1. Olen toiminut yhdistystehtävissä usean vuoden ajan. Olen osallistunut 
vanhempainkerhojen toimintaan jo lastensa ollessa päiväkodissa, alakoulussa ja nyt 
yläkoulun vanhempainyhdistyksessä puheenjohtajana. Olen aktiivinen toimija myös lasteni 
harrastuspiireissä seuratoiminnoissa. Minulla on työni kautta kokemusta nuorisotyöstä 
pitkältä ajalta. Työkseni teen pienessä kunnassa vapaa-aikasihteeri-koulukuraattorin työtä. 
Nautin innostaa ja innostua yhteisestä hyvästä, nuoret ja lapset edellä.

2. Vaikea valita vain yhtä, tärkeitä kaikki. Lähtisin ideoimaan ja kehittämään toimintoja 
vanhempien osallistamiseksi ja (vertais)tukemiseksi arjessa. Kasvatustehtävän tukeminen eri 
ikävaiheissa ja kouluissa olisi lähellä sydäntäni. Korostaisin yhteistä ja yhteisöllistä otetta 
kehittämistyössä, keräämällä jo hyviä käytäntöjä ja uusimalla toimimattomia. Päättäjien ja 
sivistystoimien työntekijöiden perehdyttäminen ja tukeminen. Hyvinvoinnin lisääminen 
tavoitteena.


