
 

 

Vaalitoimikunnan esitys Vanhempainliiton liittokokoukselle  
 

Vaalitoimikunta pyysi asettamaan ehdokkaat Vanhempainliiton johtokunnan jäseniksi 9.9-

4.10.2021.Vaalitoimikunta sai määräaikaan mennessä 13 johtokuntaehdokasta. Vaalitoimikuntaan 

kuuluivat kokoonkutsuja Heidi Ristolainen (Espoo), Maarit Laurinen (Turku), Sanna Valtonen (Helsinki), 

Lotta Paakkunainen (Lohja) ja Eeva Takala (Jyväskylä). Toimikunnan sihteerinä toimi Laura Klemetti 

Vanhempainliitosta. 

Vaalitoimikunta yksimielisesti päätti, ettei se tee omaa esitystä vaan esittelee ehdokkaat liiton 

verkkosivuilla ja liittokokouksessa sekä lähettää jäsenyhdistyksille luettelon kaikista esitetyistä 

henkilöistä. Jokaisella ehdokkaalla on lisäksi mahdollisuus esittäytyä itse vuosikokouksessa. 

Vuosikokouksessa olevat äänioikeutetut osallistujat valitsevat erovuoroisten tilalle johtokunnan jäsenet 

toimikaudelle 2021—2022. Liiton sääntöjen (5 §) mukaan johtokunnan jäsenet on, mikäli mahdollista, 

valittava eri puolilta maata eri kouluissa ja oppilaitoksissa sekä varhaiskasvatuksen parissa toimivista 

jäsenyhdistyksistä. Lisäksi valinnassa pyritään ottamaan huomioon sukupuolten tasa-arvo.  

 

Erovuoroiset johtokunnan jäsenet ja varajäsenet (kausi 2020-2021): 

 

varsinainen jäsen   varajäsen 

Marko Asikainen, Kuopio  Katja Hjerppe, Turku 

Linnea West, Vaasa   Päivi Pirnes, Oulu 

Jenni Helenius, Hämeenlinna  Leena Karjalainen, Jyväskylä 

Paula Gassou, Turku   Maarit Hildén, Sysmä 

Marika Salomaa, Porvoo  Suvi Valtonen, Naantali 

 

 

Johtokunnassa jatkavat jäsenet ja varajäsenet (kausi 2021-2022): 
 
puheenjohtaja Johanna Laisaari, Helsinki 
 
varsinainen jäsen   varajäsen 

Elina Johansson, Lohja   Laura Niemelä, Eurajoki 

Maarit Laurinen, Turku   Tanja Forcythe-Reid, Vantaa 

Margit Sjöroos, Helsinki  Katri Höök, Vantaa 

Sanna Kivinen, Oulu   Ulriikka Savela-Huovinen, Espoo 

Sanna Valtonen, Helsinki  Janica Uusitalo, Pori 
 

 

Ehdokkaat johtokunnan jäseniksi (2021-2022): 

 
Aila Dündar-Järvinen, Tampere  Marjo Raappana, Oulu 

Susanne Ekola, Akaa   Kati Rita, Ristijärvi 

Tiina Jaakkola, Lempäälä  Marika Salomaa, Porvoo 

Johnny Kronqvist, Lohja  Tuulikki Savolainen, Kuopio 

Martina Munther, Turku  Kirsi Sutton, Helsinki  

Niina Mäkelä, Humppila  Anna Takatupa, Lieto  

   



 

Ehdokkaat Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäseniksi 

 

 

AILA DÜNDAR-JÄRVINEN, aila.dundar@kotikone.fi, TAMPERE 

Olen toiminut yli 20 vuotta eri järjestöissä sekä Tampereen kaupungin päättäjänä. 

Erityisinä painopisteinä on työssäni ollut lapset, nuoret ja perheet. Olen toiminut 

mm. lasten- ja nuorten palvelujen lautakunnassa ja kasvatus- ja opetuslautakunnan 

vpj:nä. Toimin aktiivisesti mm. koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja kuulun 

koulurauhatyöryhmään. Haluan tuoda johtokuntaan osaamistani ja kokemustani 

Vanhempainliiton toiminnan ja koko Suomen lapsi- ja perhepolitiikan 

kehittämiseksi; myös tietoa Tampereelta. 

_______________________________________________________________________________________ 

SUSANNE EKOLA, susanne.ekola@outlook.com, AKAA 

Toimin kuntakohtaisessa vanhempainyhdistyksessä toimihenkilönä nyt neljättä 

vuotta. Olen aloittanut taipaleeni koulun vanhempainyhdistyksessä ja 

vanhempaintoiminnasta on kertynyt kokemusta 6 vuoden ajalta. Työelämässä olen 

toiminut taloushallinnon monipuolisissa tehtävissä. Osallistamisesta on kertynyt 

hieman kokemusta vanhempaintoiminnassa. Yhteydet on kunnossa pirkanmaalaisiin 

vanhempainyhdistystoimijoihin, toimin edustajajäsenenä PirSote-hankkeen 

alueellisessa kumppanuusverkostossa sekä Harrastamisen Suomen malli-Akaan 

työryhmässä. 

_______________________________________________________________________________________ 

TIINA JAAKKOLA, tijaakko@gmail.com, LEMPÄÄLÄ 

Olen FM (puheviestintä), kolmen lapsen äiti, lapsen omaishoitaja ja yhdistystoimija. Dialoginen 

vuorovaikutus ja moniammatillinen sekä -alainen yhteistyö ovat vahvuuksiani.  Teen töitä, että 

kaikkien lasten ja nuorten aito inkluusio kaikissa heidän kasvuympäristöissään voisi toteutua.  

Olen vahva verkostoituja omaten yhteyksiä esim. THL:een, Vip-verkostoon, Valteriin, neurokirjon 

ja vammaispuolen toimijoihin, koulumaailmaan, Eduskuntaan ja oman kotikuntani toimijoihin. 

Vaikutan myös somessa. 

_______________________________________________________________________________________ 

JOHNNY KRONQVIST, jkronqvi@gmail.com, LOHJA 

Pystyn kokemuksillani yhdysopettajana tuomaan Suomen Vanhempainliitolle synergiaetuja 

opettajatyöni kautta. Ruotsinkielisenä opettajana, isänä ja luovana yhdistysaktiivisena kannatan 

rakentavasti pitkäjänteisyyttä. Opetan työssäni psykologian, filosofian ja uskonnon ryhmiä. 

Ympäristökasvatusjärjestö Fee Suomen hallituksen jäsenenä sekä pitkäaikaisena 

ympäristökasvattajana koulussani haluan myös tukea Suomen Vanhempainliiton strategian 

toteutumista kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta. 
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MARTINA MUNTHER, martina.munther@gmail.com, TURKU 

Olen kahden lapsen äiti ja toimin toista kauttani Topeliuksen koulun vanhempainyhdistyksessä. 

Opiskelen päätoimisesti mediatutkimus pääaineenani Turun yliopistossa. Erityisesti 

kiinnostukseni kohdistuu inkluusion toteutumiseen suomalaisessa koulujärjestelmässä, joka 

edellyttää osaksi myös kodin ja koulun välisen yhteistyön saumattomuutta. Koen 

Vanhempainliiton tekevän merkityksellistä työtä näiden asioiden edistämisessä ja olisin 

mielelläni mukana nauttimassa vertaisverkon tuomasta synergiasta. 

_______________________________________________________________________________________ 

NIINA MÄKELÄ, niituli@hotmail.com, HUMPPILA 

Omaan vahvan järjestökokemuksen valtakunnan liitoista sekä paikallisista liitoista. Olen 

tehnyt paljon yhteistyötä aiemmin OPH:n ja OPM:n kanssa. Olen ollut mukana luomassa 

uutta liittoa sekä jatkanut vanhojen toimintaa. Olen tehokas aktiivi ja valmis laittamaan 

itseeni likoon. Puhun kokouksissa enkä kokouksien jälkeen. Pidän haasteista ja pystyn 

tekemään kompromisseja. Minulla on suhteita muun muassa: Marttaliitto, SAMOK, AKAVA, 

MLL, paikalliset toimijat. Osaan verkostoitua. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

MARJO RAAPPANA, marjo.raappana79@gmail.com, OULU 

Olen toiminut Kotikoulutoimikunnan puheenjohtajana yli neljä vuotta ja 

vuoden olen toiminut Neuroyhdistyksen varapuheenjohtajana. Toimin myös 

aktiivina Martin-Renkaan ja kyläyhdistyksen mukana. Olen kodin apukädet-

toiminnassa ja pidän myös koululaisille erilaisia kädentaito-kerhoja. 

Osallistun koulun OHR-Y-kokouksiin ja ideoin monenlaista asiaa kodin ja 

koulun yhteistyön merkeissä. Koulumaailma on tullut tutuksi kuuden vuoden 

aikana ja haluni yhdistää kodin ja koulun toimintaa kasvaa koko ajan. 

_____________________________________________________________________________________ 

KATI RITA, kati.i.rita@gmail.com, RISTIJÄRVI 

Minulla on pitkä kokemus opetus- ja kasvatusalalta, sen eri tasoilta. Olen työskennellyt 

opettajana, opetusalan ja opettajien osaamisen kehittämisen parissa sekä nyt kunnan 

perusopetuksen hallinnossa asiantuntijana. Suhtaudun intohimoisesti oppimiseen, 

yhteistyöhön, kehittämiseen ja vanhemmuuteen. Olen saanut toimia useissa koko maakuntaa 

koskevissa verkostoissa ja pidän alueellista yhteistyötä parhaana mahdollisena vaikuttamisen 

keinona. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja Kainuu ovat sydämessäni. 
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MARIKA SALOMAA, salomaa.marika@gmail.com, PORVOO 

Kasvatus- ja taloustieteilijä, viestinnän ammattilainen. Äiti - ja siksi aina lasten parhaaksi 

toimiva. Vanhempaintoimija koulu- ja kuntakohtaisesta yhdistyksestä Vanhempainliiton 

johtokuntaan. Tiivis kaupunkiyhteistyön tekijä ja kehittäjä. Vahva verkostoituja, joka on aina 

valmis auttamaan muita eteenpäin. Strategioita seuraava kehittäjä, helposti innostuva ja 

innostava. Keskustelija ja kuuntelija. Yhdistystoiminnassa aktiivisesti enemmän kuin puolet 

elämästä. 

____________________________________________________________________________________ 

TUULIKKI SAVOLAINEN, tuutikki.savolainen@hotmail.com, KUOPIO 

Minulla on ammatillista osaamista projektityöskentelystä, taloushallinnosta, 

markkinoinnista ja tietotekniikasta. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja saan 

muutkin innostumaan uusista ideoista. Kokemusta yhdistystyöskentelystä minulla on 

useamman vuoden ajalta, useassa yhdistyksessä. Tätä kautta olen saanut hyvät verkostot, 

joita voidaan hyödyntää myös valtakunnallisesti. Haluan olla kehittämässä toimintaa, jolla 

vanhempien osallisuus on luonteva osa lasten päiväkoti- ja kouluarkea. 

______________________________________________________________________________________ 

KIRSI SUTTON, kirsi.m.sutton@gmail.com, HELSINKI 

Tuon johtokunnan työskentelyyn erityisesti varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta niin substanssin- kuin 

lainsäädön puolelta. Olen työskennellyt useita vuosia varhaiskasvatuksessa niin opettajana kuin 

erityisopettajana. Tällä hetkellä työskentelen varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijana. Minulla on 

hyvät verkostot Helsingin kaupungin päättäjiin kuin myös joihinkin kansanedustajiin. 

 

______________________________________________________________________________________________ 

ANNA TAKATUPA, a.takatupa@gmail.com, LIETO 

Lasten hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat sydämen asia minulle. Osaamiseni 

tutkimuspuolella pääsee parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön vaikuttamistyössä. Myös 

laajat asiantuntijaverkostot sosiaali- ja terveyspuolella lasten hyvinvointiin liittyvissä asioissa 

ovat ehdottomasti eduksi johtokuntatyöskentelyssä. 
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