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Hallitus 

Yhdistyksen hallitus koostuu vapaaehtoisista luottamushenkilöistä, 
suolistosairauksia sairastavista henkilöistä tai heidän läheisistään. 
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja neljä 
varajäsentä. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 6–8 kertaa.  
  
Syyskokous valitsee vuoden 2018 puheenjohtajan, kolme varsinaista 
jäsentä (kaksivuotiskaudelle) ja neljä varajäsentä. Seuraavat henkilöt ovat 
ilmaisseet kiinnostuksensa toimia hallituksen jäseninä.  

Hallitustyöstä vuonna 2018 kiinnostuneet  

Jarkko Lignell, Kangasala  
Olen mukana yhdistyksen hallituksessa jo toista kertaa.  Olin pari vuotta 
mukana hallituksessa viime vuosikymmenen puolella ja tulin sitten 
uudestaan mukaan toimintaan muutama vuosi sitten. Toimin tällä hetkellä 
kolmatta vuotta hallituksen puheenjohtajana. IBD-rintamalla on 
kokemusta sekä itsellä että perheenjäsenen vinkkelistä. Itselläni todettu 
CU 1999 ja pojallani Crohn vuonna 2005, kun hän oli kaksi vuotias. Olen 
yhdistyksessä mukana sekä hallituksessa, että tukihenkilönä. Koen 
vapaaehtoistoiminnan hyvänä harrastuksena joka antaa paljon, vaikka se 
ottaakin vapaa-ajasta ison osan.  

Anne Nuolikoski, Nokia  
Olen kolmen lapsen äiti Nokialta. Colitis-diagnoosin sain vuonna 2005. 
Yhdistykseen liityin vuonna 2006, jolloin aloitin Pirkanmaan 
aluevastaavana ja siitä myöhemmin pääsin toimimaan hallituksessa, 
vastuualueena sopeutumisvalmennustoiminta. Tyttärelläni todettiin 
proktiitti hänen ollessaan 10 vuotta vanha. Vertaistuessa on voimaa!  

Anniina Korhonen, Vantaa  
Olen syntynyt vuonna 1986, ja minulla on synnynnäinen kloridiripuli (CLD). 
Olen kahden tyttären äiti ja asun Vantaalla. Vanhempani ovat liittyneet 
yhdistykseen 1997 ja ovat toimineet tukihenkilöinä sairaudelleni siitä 
lähtien. Itse olen ollut tukihenkilönä syksystä 2008, ja verkkovertaisena 
keväästä 2016. Hallituksen vara jäseneksi minut valittiin syksyllä 2016.  

Marita Rinne, Loimaa  
Olen 52-vuotias neljän aikuisen tytön äiti ja kahden lapsen mummo. CU-
diagnoosi vuonna 1998 ja samoihin aikoihin liityin yhdistyksen. 
Aluevastaavana Varsinais-Suomessa Turussa 90-luvun alusta ja Hyvä olo -
ryhmän vetäjänä viimevuodesta. Kokemuskouluttajana parivuotta. Toimin 
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HyVa projektin työryhmässä sekä hallituksessa toista kautta varajäsenenä 
vastuualueena sopeutumisvalmennus.  

Markus Lehteinen, Imatra  
Olen vuonna 1969 syntynyt rajavartija, ja sairastuin colitikseen vuonna 
2000. Yhdistyksessä olen ollut jäsenenä lähes koko sairausaikani, mutta 
hallituksessa 2017 oli ensimmäinen kauteni, varajäsenenä. Olen mukana 
monenlaisessa yhdistystoiminnassa. Crohn ja Colitis ry:ssä toimin Etelä-
Karjalan aluevastaavana.  

Henrika Wilkman, Espoo 
Vuonna 2008 minulla diagnosoitiin CU. Liityin pian diagnoosin saatua 
yhdistykseen, mutta kesti useampi vuosi ennen kuin lähdin toimintaan 
mukaan. Sysäyksen toimintaan lähtemiseen sain Crocojen nuorten 
viikonloppuleiriltä, jolloin ymmärsin kuinka tärkeää vertaistuki on. Toimin 
tällä hetkellä kolmatta vuotta hallituksessa, toista vuotta varsinaisena 
jäsenenä. Kaudella 2016–2017 toimin myös yhdistyksen 
rahastonhoitajana. 

   Aki Leppänen, Ylöjärvi 
Olen 32 -vuotias colitis ulcerosaa sairastava Ylöjärveläinen. Diagnoosin sain 
toissa talvena, jolloin myös yhdistykseen liityin. Työskentelen lähihoitajana 
vanhusten pitkäaikaishoidossa. Olen myös Ylöjärven kaupunginvaltuutettu 
ja Ylöjärven vammaisneuvoston jäsen. Vapaa-aikani täyttää 2,5 -vuotias 
poikani. 
 
Sanna Koivisto, Tampere 
Olen 38-vuotias tamperelainen. Colitis diagnoosin sain syksyllä 2015. 
Mottoni on Tehdään eikä meinata Osaamiseni: 
- palvelujen kehittäminen ja projektitoiminta 
- verotus 
- esiintymis- ja neuvottelukokemusta isojenkin ihmisjoukkojen kanssa 
- kokemusta hallitustoiminnasta ammattiyhdistyksen ja urheiluseuran 
hallituksissa 
- vaikuttamiskokemusta työpaikan yt-elimen jäsenenä, 
varaluottamusmiehenä ja varatyösuojeluvaltuutettuna. 

 


