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• Hallitukseen valitaan puheenjohtaja

• Puheenjohtaja valitaan joka vuosi

• Nykyisen puheenjohtajan (Jarkko Lignell) sääntömääräiset kaudet ovat
täynnä, eli nyt valitaan uusi puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdolla 
kaudelle 1.6.2021 – 31.5.2022
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Aki Leppänen, Ylöjärvi
Olen 36 -vuotias colitis ulcerosaa sairastava lähihoitaja ja 
työsuojeluvaltuutettu. Toimin myös mm. kaupunginvaltuutettuna, 
kaupunginhallituksen jäsenenä ja maakuntahallituksessa. Vapaa-aika 
kuluu siis politiikan, yhdistystoiminnan, mutta myös kuusivuotiaan 
lapsen kanssa touhuten. 

Olen ollut yhdistyksen hallituksessa vuodesta 2018 ja viimeiset pari 
vuotta hallituksen varapuheenjohtajana. Erityisesti mieleen on jäänyt 
uusien loistavien työntekijöiden haastattelu ja valinta täydentämään 
upeaa toimistomme tiimiä. Suurimpana kiinnostuksen kohteenani 
yhdistyksessä on edunvalvonta ja vaikuttaminen sekä viestintä. Nämä 
ovat olleet viime vuodet merkittävässä roolissa ja niiden tarve vain 
kasvaa. 

Hallituksella ja puheenjohtajalla on merkittävä rooli ohjata ja tukea 
yhdistyksen toimintaa jäsentensä tarpeiden mukaisesti. Työ hallituksessa 
on ollut mielenkiintoista ja antoisaa, ja olen mielelläni käytettävissä 
tähän edelleenkin, puheenjohtajan roolissa
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• Hallituksen jäsenen kausi on kaksivuotinen

• Kaksivuotiskauden toisen vuoden jatkavat seuraavat henkilöt

Hallituksessa jatkavat

Aki Leppänen, Ylöjärvi Marita Rinne, Loimaa Sanna Koivisto, Tampere
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• Hallitukseen valitaan 6-8 jäsentä

• Hallituksen jäsenillä kausi on kaksi vuotta

• Hallitustyöhön kiinnostuneilta on pyydetty kirjaamaan lyhyt esittely 
itsestään ja  vastaamaan tekstistä kysymyksiin.

• Miten hallitus ja sen jäsenet voivat tukea yhdistyksen toimintaa?

• Minkälaista osaamista sinulla on tarjota hallitustyöskentelyyn?

• Pystytkö sitoutumaan hallitustyöskentelyyn kahdeksi vuodeksi?

Hallituksen jäseneksi ehdolla 
kaudelle 1.6.2021 – 31.5.2023
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Reetta Niemi, Nokia
Olen Reetta, 35-vuotias j-pussilainen Nokialta. Työskentelen Trelleborgilla
Sastamalassa customer service / marketing coordinarorina ja minulta löytyy 
laaja skaala osaamista erilaisista asiakaspalvelutehtävistä ja aloitin työn ohessa 
opiskelemaan markkinointia oppisopimuksella. Uskon että osaamistani 
voitaisiin hyödyntää tulevassa hallituksessa monella tapaa.

Sain CU diagnoosin vuonna 2008 ja viime vuonna minut leikattiin. Erityisesti 
ennen leikkauksia koin, että nyt olisi tarvetta vertaistuelle, jota sain valtavasti 
ennen ja jälkeen leikkausten yhdistyksen Face-ryhmän kautta. Tämä kulunut 3 
vuotta on saanut minut haluamaan parempaa meille IBD-potilaille ja olen 
valmis laittamaan itseni likoon, jotta asioita saataisiin eteenpäin.

Halua olisi jatkaa hallituksessa edelleen ja olen kokenut hallituksen toiminnan itselleni tärkeänä tapana 
vaikuttaa!

Toivon että tapaamme tulevaisuudessa ja pääsen kertomaan itsestäni ja osaamisestani enemmän ja toki 
intohimostani työskennellä erittäin tärkeiden asioiden parissa.
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Olen vuonna 1979 syntynyt psykiatrinen sairaanhoitaja Forssasta. Crohnin taudin 
kanssa olen virallisesti elänyt vuodesta 1998, oireita koin jo muutaman vuoden 
ennen diagnoosia. Liityin yhdistykseen melko pian diagnoosin saatuani. 

Toimin vapaaehtoisena vertaistoimijana Kanta-Hämeen alueella, vertaistapaamisia 
olen järjestänyt vuodesta 2016 lähtien. Lisäksi olen kouluttautunut 
kokemustoimijaksi sekä olen Crohnin taudin FB-ryhmässä vertaistukihenkilönä. 

Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvaa koko ajan, joten uskon, että myös hallituksessa 
tarvitaan monipuolista osaamista, jotta toimintamme vastaa jatkossakin entistä 
paremmin jäsentemme tarpeisiin. Hallituksessa ensimmäinen kauteni on tulossa 
päätökseen mutta haluaisin kuitenkin olla mukana myös tulevalla kaudella. 
Sydäntäni lähellä on vertaistukitoiminta ja tätä haluaisin myös jatkossa olla 
mukana kehittämässä. Lisäksi haluaisin tuoda hallitustyöskentelyn kautta esille 
enemmän sitä puolta, kuinka sairastuminen ja itse sairaus ja sen oireet vaikuttavat 
henkiseen jaksamiseen. Hallitustyöskentely on ollut mielekästä ja pystyn 
sitoutumaan hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. 

Katja Bäckström, Forssa
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Terveiset Suomen lapista.

Olen 49-vuotias kohta valmistuva opiskelija. Olen ollut yhdistyksen hallituksessa 
varajäsenenä nyt toista vuotta, ja jatko hallitustoiminnassa kiinnostaa.

Crohnin tauti diagnosoitiin 2011 ja sen kanssa olen siis kohta kymmenen vuotta 
seurustellut. Välillä paremmin ja välillä huonommin. Itselleni diagnoosi oli vain 
helpotus. Löytyi syy useiden vuosien kivuille.

Toimin yhdistyksessä vapaaehtoisena, verkkovertaisena ja yhdistyksen 
Facebookissa Crohn-ryhmän ja lapin alueen IBD-ryhmän ylläpitäjänä.

Yhdistykselle tuon mukanani media-alan osaamista, sometaitoja ja 
markkinointiosaamista. Valo- ja videokuvaus ovat harrastuksina jo useita vuosia. 
Yhdistyksen julkaisuissa on kuvia ollut näkyvissä.

Marko Uskelin, Inari
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Olen pari vuotta miettinyt hallitukseen hakemista ja ajattelin että nyt olisi 
siihen omalta osaltani sopiva aika.  Sairastan itse Crohnin tautia ja diagnoosin 
olen saanut 2007.

Olen ollut yhdistyksen vapaaehtoistoiminnassa mukana  2016 asti ja olen 
ehtinyt  olemaan monessa mukana kuten ninjachateissä ja tapahtumissa 
mukana yhdistyksen apuna. mutta  suurimmaksi osaksi toiminta on ollut 
aluetoimintaa Keski-uudellamaalla ja nuorisotiimissä jossa olen nyt toista 
kautta mukana. 

Mielestäni hallitus on toiminut hienosti sinä aikana kun olen itse mukana ollut 
yhdistyksen toiminnassa. Uskoisin että sopisin hyvin mukaan hallitukseen 
taustani perusteella ja pystyisin toimimaan erityisesti hyvin nuorisotiimin 
äänenä hallituksen suuntaan ja myös toisinpäin. olen valmis panostamaan 
hallitustyöskentelyyn muiden  vapaaehtoistoimieni ohella.

Jere Ikonen, Järvenpää
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Crohnin tauti todettu 1998, ikää on nyt 46 vuotta.

Hallituksen jäsenenä veisin lisää tietoisuutta 
Arkadianmäelle tutuille kansanedustajille ja kehittäisin 
varainhankintaa.

Kokemusta hallitustyöskentelystä on noin 30 vuotta 
aina oppilaskunnan hallituksesta kaupunginvaltuustoon 
asti.

Olen istunut viisi vuotta Satakunnan suurimman 
vuokranantajan, Porin YH-asunnot oy:n hallituksessa.

Olen valmis sitoutumaan hallitustyöskentelyyn, minulla 
on siihen aikaa, halua ja tarvittavat kyvyt.

Marko Järvinen, Pori
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