
Vaalitoimikunnan esitys Vanhempainliiton liittokokoukselle 

Vaalitoimikunta pyysi asettamaan ehdokkaat Vanhempainliiton johtokunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi
26.8.-26.9.2022. Vaalitoimikunta sai määräaikaan mennessä yhden esityksen puheenjohtajaksi ja
kymmenen johtokuntaehdokasta. Vaalitoimikuntaan kuuluivat kokoonkutsuja Heidi Ristolainen (Espoo),
Marika Salomaa (Porvoo), Jenni Helenius (Hämeenlinna), Tiina Viljakainen (Kuopio) ja Vesa Ilola (Oulu).
Toimikunnan sihteerinä toimi Anne Viitala 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 2023—2024. Liiton sääntöjen (5 §) mukaan johtokunnan jäsenet, mikäli mahdollista, on
valittava eri puolilta maata eri kouluissa ja oppilaitoksissa sekä varhaiskasvatuksen parissa toimivista
jäsenyhdistyksistä. Lisäksi valinnassa pyritään ottamaan huomioon sukupuolten tasa-arvo. 

varsinainen jäsen
Elina Johansson, Lohja
Maarit Laurinen, Turku
Margit Sjöroos, Helsinki
Sanna Kivinen, Oulu
Sanna Valtonen, Helsinki

Erovuoroiset johtokunnan jäsenet ja varajäsenet (kausi 2021–2022)

puheenjohtaja Johanna Laisaari, Helsinki

varajäsen
Laura Niemelä-Kovanen, Eurajoki
Tanja Forcythe-Reid, Vantaa
Katri Höök, Vantaa
Ulriikka Savela-Huovinen, Espoo
Janica Uusitalo, Pori

Johtokunnassa jatkavat (kausi 2022–2023)

varsinainen jäsen
Marika Salomaa, Porvoo
Johnny Kronqvist, Lohja
Kirsi Sutton, Helsinki
Anna Takatupa, Lieto
Jenni Helenius, Hämeenlinna

varajäsen
Kati Rita, Reisjärvi 
Marjo Raappana, Oulu
Niina Mäkelä, Humppila 
Susanne Ekola, Akaa 
Tuulikki Savolainen, Kuopio 

Ehdokkaat johtokunnan puheenjohtajaksi (kausi 2023–2024)

Johanna Laisaari, Helsinki

Ehdokkaat johtokunnan jäseniksi 2023–2024 aakkosjärjestyksessä

Annukka Majanto, Vantaa
Johanna Kivistö, Tampere
Johanna Suomalainen, Hämeenlinna
Laura Nimelä-Kovanen, Eurajoki
Margit Sjöroos, Helsinki

Paula Gassou, Turku
Reet Einla, Kalajoki
Riina Länsikallio, Helsinki
Sanna Valtonen, Helsinki
Tiia Malinen, Vantaa



Ehdokkaat Suomen Vanhempainliiton johtokunnan puheenjohtajaksi

JOHANNA LAISAARI, johanna.laisaari@gmail.com, HELSINKI

Olen toiminut kaksi kautta liiton johtokunnan puheenjohtajana ja olen innostunut
jatkamaan vielä yhden kauden. Olen toiminut sekä koulutasolla (Hertsikan ala-asteen
koulun Kokoy) että alueellisella (HELVARY) tasolla edistämässä kodin ja koulun yhteistyötä
sekä lasten ja vanhempien osallisuutta. Minulla on vahvaa osaamista lapsen oikeuksista,
lapsi-, perhe- ja koulutuspolitiikasta. Sekä luottamustoimien että tuon kautta minulla on
laajat verkostot ja vaikuttamistyö on minulle tuttua. Olen ollut vaikuttamassa
lapsivaikutusten arvioinnin käyttöön ottamista Helsingissä ja koen, että pelkkä
edustuksellinen osallisuus ei ole riittävää, vaan on kehitettävä kaikkien lasten osallisuutta. 

Ehdokkaat Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäseniksi

ANNUKKA MAJANTO, annukka.majanto@gmail.com, VANTAA

Minulla on pitkä kokemus kunnallisesta ja valtakunnallisesta vaikuttamistyöstä
kasvatuksen ja koulutuksen osalta. Olen tälläkin hetkellä aktiivisesti mukana Vanvary:n
lisäksi sekä lasteni koulun että päiväkodin vanhempainyhdistyksissä. Lisäksi toimin
luottamushenkilönä Vantaan kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa. Ammatiltani olen
business controller, joten minulta löytyy myös talouden tuntemusta niin yksityisen kuin
julkisenkin sektorin osalta. Olen ollut mukana monessa, muun muassa estänyt
alueellamme yhden päiväkerhon sulkemisen, varmistanut lastemme väistökoululle
turvallisemman koulutien, kouluttanut perusopetuksen rehtoreita huonosta sisäilmasta
oireilevan oppilaan oikeuksista.

JOHANNA KIVISTÖ, johanna.kivisto@tampereenvanhemmat.fi, TAMPERE

Olen ollut mukana Tampereen järjestöedustamossa edustamassa lapsi- ja perhejärjestöjä
ja edustan Tampereen Vanhempia kaupunkimme Unicefin Lapsiystävällinen kunta -
työryhmässä. Olin myös mukana perustamassa Pirkanmaan vanhempien -verkostoa, joka
sai alkunsa viime vuoden Vanhempainliiton vuosikokouksessa syntyneistä yhteyksistä.
Olen mukana luomassa jatkuvaa yhteyttä kaupungin opetusjohtoon; saimme mm.
sovittua kolme vuosittaista tapaamista opetusjohtajien sekä oppilashuollon johtajien
kanssa. Olemme olleet lisäämässä kodin ja koulun yhteistyötä mm. kannustamalla
vanhempainyhdistyksiä mukaan yhteisöllisiin oppilashuoltoryhmiin sekä muistuttamalla
opetusjohdolle vanhempainyhdistyksien kanssa tehdyn työn tärkeydestä.

JOHANNA SUOMALAINEN, johanna1suomalainen@gmail.com, HÄMEENLINNA

Olen pitkän linjan vanhempainyhdistys- ja muutenkin järjestöaktiivi. Lapsen oikeus
opetukseen, lasten oikeudet ja monimuotoiset opetusjärjestelyt ovat olleet viime vuosien
aktiivisen toiminnan alla. Mielestäni kodin ja koulun välinen yhteistyö, aito kohtaaminen
ja avoin dialogi ovat merkittäviä tekijöitä yhteistyön ja hyvinvoinnin onnistumisessa. 

mailto:johanna.laisaari@gmail.com
mailto:annukka.majanto@gmail.com
mailto:johanna.kivisto@tampereenvanhemmat.fi
mailto:johanna1suomalainen@gmail.com


LAURA NIEMELÄ-KOVANEN, laura@menestysverstas.fi, EURAJOKI

Osaamiseni painottuu mainonta ja markkinointialalle ja olenkin verkostoitunut hyvin
laajasti erilaisten toimijoiden kanssa tekemällä mainonta ja markkinointiyhteistyötä
heidän kanssaan. Lisäksi omistamme mieheni kanssa pakohuoneen Turussa ja olemme
pystyneet korona-aikana viihdyttämään paikallisesti mm. lasten ja nuorten kanssa
työskenteleviä yhdistyksiä. Olisi ilo saada jatkaa mukana johtokunnassa ja saada vietyä
eteenpäin itselle tärkeitä asioita, joihin tätä kautta koen saavani mahdollisuuden
parantaa ja kehittää lasten kouluarjessa. 

MARGIT SJÖROOS, sjoroos@conbalance.com, HELSINKI

Olen ollut n. 25 v esimies-johtotehtävissä erilaisissa konsepti-, innovaatio- ja
kehityshankkeissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Olen toiminut yrittäjänä, palkollisena,
järjestöissä ja yrityksissä ja useissa luottamustehtävissä 15 eri järjestössä. Työn,
vapaaehtoistyön ja avoimesti ihmisiin suhtautuvana minulla on laajat verkostot.
Erikoisosaamiseni ovat maailman ainoana aistiystävälliset oppimisympäristöt ja
myötätuntopedagogiikan kehittäminen: tasavertaisuus-, ymmärrys- & sensitiivisyystaidot.
Olen luonut äitinä myötätuntopedagogiikaan pohjaavan koululaisten iltapäiväkerho-
toiminnan, joka toimii nyt 7.vuotta. Konseptini sai v. 2018 Vuoden Hyvä Teko palkinnon.

PAULA GASSOU, paula.vuorela@gmail.com, TURKU

Olen ollut vanhempaintoiminnassa mukana vuodesta 2016. Tuolloin virittelimme uuden
hallituksen kanssa koulun vanhempaintoimintaa uudelleen alulle passiivisemman kauden
jälkeen. Sittemmin olen ollut mukana monenlaisessa ja saanut sitä kautta paljon uusia
tuttavia ja vertaistukea. Ideoiden jakaminen ja keskinäinen tuki on sitä, mitä haluaisin
myös tulevaisuudessa antaa. Haluaisin myös jakaa johtokuntatyöskentelyssä saatuja
ideoita eteenpäin koulutuksen projekteihin, joiden parissa työskentelen. Olen ollut
mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia ja olemme myös tehneet kannanoton Turun
kaupungille koko kaupunkia koskevaa erityisopetusstrategiaa varten. 

REET EINLA, einla.reet@gmail.com, KALAJOKI

Olen ollut mukana vanhempainyhdistyksen toiminnassa varapuheenjohtajana vuodesta
2017 saakka. Vaikka yhdistystoiminnasta kokemukseni on vielä verrattain lyhyt, niin
koululaisen vanhempana kokemukseni on jo 14. vuoden mittainen. Olen ollut tekemisissä
sekä koulukiusaamisen, että nepsy-rajoitteiden kanssa. Lasten psykologia on suuri
mielenkiinnonkohteeni. Uskon, että minulla on jakaa myös arvokasta kokemustani
maahanmuuttajavanhempana.
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RIINA LÄNSIKALLIO, lansikallio@gmail.com, HELSINKI

Olen Helsingin vanhemmat HELVARY:n pj, erityisasiantuntija, LitM. Olen terveyden,
turvallisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, koulutuspolitiikan ja työelämän
asiantuntija. Vanhempaintoiminnassa olen ollut aktiivinen vuodesta 2013, joista
suurimman osan ajasta yhdistyksen puheenjohtajana. Perheessäni on neljä lasta. Minulla
on vahva tausta kodin ja koulun yhteistyöhön, hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä
koulutuspoliittisiin teemoihin varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

SANNA VALTONEN, valtonensannap@gmail.com, HELSINKI

Tuon johtokuntatyöhön moninaista kokemusta järjestötyöstä ja järjestöjen johtamisesta
sekä sisältöosaamista monikulttuurisuuden, lapsen oikeuksien, lapsivaikutusten
arvioinnin, dataistumisen ja digitalisoitumisen vaikutusten sekä poliittisen
vaikuttamistyön osalta. Olen ammatiltani tutkija ja viestintäasiantuntija, ja persoonana
aktiivinen, innostava ja innostuva tehopakkaus. Minulla on erinomaiset ja monialaiset
verkostot niin Helsingissä kuin valtakunnallisesti. Sytyn yhdenvertaisuudesta ja
heikoimman puolustamisesta kaikessa, myös vanhempaintoiminnassa. 

TIIA MALINEN, tiia1977@windowalive.com, VANTAA

Minulla on entisestä opettajan urasta yhteistyöverkot urheiluseurojen kanssa ja
tarvittaessa myös koordinointi niiden seurojen kanssa, missä omat lapseni ovat olleet
jäsenenä vuosien myötä. Voin tukea lasten liikunnan saavutettavuuspalveluita ja
yhdistellä verkostoitumista eri koulujen ja rehtorien kanssa esimerkiksi Wilman kautta.
Projekteja näihinkin tällä hetkellä olemassa mm. välitunneilla tapahtuvaan lasten
liikunnan ohjaukseen ja liikuntavälineiden ostohankintoihin. Olen kilpailuttanut koulussa
olevia tapahtumajärjestäjiä ja ollut mukana hankkimassa liikuntavälineitä kouluille ja
osallistunut Vantaan lasten liikuntapaikkojen suunnitteluun. Olen myös aktiivisesti
pyrkinyt lisäämään koulumaailmassa lasten innokkuutta kirjallisuuden ja kulttuurin
lisäämiseen. 
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