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• Hallitukseen valitaan puheenjohtaja

• Puheenjohtaja valitaan joka vuosi

Hallituksen puheenjohtajaksi 
ehdolla kaudelle 1.6.2022–31.5.2023



3

Olen 37-vuotias colitis ulcerosaa sairastava lähihoitaja ja 
pääluottamusmies. Toimin myös kaupunginvaltuutettuna. Vapaa-aika 
kuluu siis politiikan, yhdistystoiminnan, mutta myös seitsemänvuotiaan 
lapsen kanssa touhuten.

Olen ollut yhdistyksen hallituksessa jäsenenä ja varapuheenjohtajana 
vuodesta 2018 ja kuluneen vuoden olen toiminut yhdistyksen 
puheenjohtajana. Tänä aikana yhdistyksen hallinnossa on tapahtunut 
paljon. Olemme tehneet paljon työntekijärekrytointeja, kasvattaneet mm. 
viestinnän ja vaikuttamisen resursseja. Samalla myös ympäristömme on 
muutoksessa, sote –uudistuksen valmistelusta ja järjestöjen rahoituksen 
haasteista huolimatta olemme kyenneet vastaamaan kasvavan 
jäsenistön tarpeisiin. 

Hallituksella ja puheenjohtajalla on merkittävä rooli ohjata ja tukea 
yhdistyksen toimintaa jäsentensä tarpeiden mukaisesti. Tämä työ 
hallituksessa on ollut mielenkiintoista ja antoisaa, ja jatkan mielelläni 
toisenkin kauden puheenjohtajana.

Aki Leppänen, Ylöjärvi
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• Hallituksen jäsenen kausi on kaksivuotinen

• Kaksivuotiskaudellaan 31.5.2023 saakka jatkavat
• Reetta Niemi (Nokia) 

• Katja Bäckström (Forssa)

• Marko Uskelin (Inari) 

• Jere Ikonen (Järvenpää)

• Marko Järvinen (Pori)

Hallituksessa jatkavat
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• Hallituksessa on 6-8 jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Nyt valitaan 1-3 
uutta jäsentä.

• Ennakkoon hallitustyöskentelystä kiinnostuneet ovat esitelleet itsensä 
ja vastanneet 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 1.6.2022–31.5.2024
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Olen Crohnin tauti diagnoosin saanut vuonna 2010 ja heti liittynyt yhdistykseen. Olen 
toiminut vapaaehtoisena vertaistoimijana Turun seudulla jo usean vuoden ja myös 
tukihenkilönä. Tällä hetkellä toimin mieheni kanssa vertaistoimijana Turussa.

Olen myös pitänyt hyvinvointiryhmää muutaman kerran täällä. Olen myös käynyt 
sopeutumisvalmennuksissa kertomassa yhdistyksen toiminnasta sekä käynyt 
vertaisohjaajana tuetulla lomalla ja se on minusta ollut todella antoisaa.

Yhdistyksen kautta olen saanut paljon tietoa sairaudesta ja sen hoitomenetelmistä, mikä 
on ollut todella hyvä asia ja toivon myös jatkossa, että tämä linja jatkuu. Vertaisena 
oleminen on yksi tärkeimmistä asioista ja sen kautta olen saanut monta uutta ihanaa 
ystävää.

Haluan olla mukana yhdenvertaistamassa IBD-hoitoa valtakunnallisesti. Toimin myös 
koulutettuna kokemusasiantuntijana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. 
Hallitustyöskentely kiinnostaa, koska haluan kaikille saman hoidon.

Satu Mylly, Turku
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Olen Oona Karhunen, 28-vuotias viestintäsuunnittelija Turusta. Colitis
ulcerosaa olen sairastanut vuodesta 2014 ja yhdistyksen toiminnassa olen 
ollut mukana vuodesta 2015. Vapaaehtoisena olen toiminut monissa 
rooleissa niin nuorisotiimissä, lehtitiimissä, aluevastaavana kuin 
ohjaajanakin. Olen kokenut yhdistyksen toiminnan ja vertaistuen alusta 
asti elintärkeänä ja nyt haluaisin viedä sitä eteenpäin hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenenä yhdistyksen toimintaa on mahdollista ohjata oikeaan 
suuntaan ja kehittää sitä niin, että se parhaiten vastaa jäsenten tarpeita ja 
toiveita. Aiempaa hallitus- ja luottamushenkilökokemusta minulla onkin 
opiskeluajoilta, jolloin muun muassa toimin pari vuotta opiskelijajärjestöjen 
puheenjohtajistoissa sekä toimin alamme edustajana johtoryhmässä ja 
ammattiliitossa.

Teen työkseni viestintää, joten minulla on tarjota yhdistykselle etenkin 
monipuolista viestinnän ja markkinoinnin osaamista. Pystyn myös 
tuomaan hallitukseen lisää nuorta näkökulmaa, kun mietitään esimerkiksi 
nuorten tavoittamista ja toimintaan sitouttamista tai pohditaan nuorten 
jäsenten kautta koko yhdistyksen tulevaisuutta. Lisäksi uutena 
hallituslaisena minulla on tuoreita ajatuksia, joita olen valmis viljelemään 
seuraavat kaksi vuotta.

Oona Karhunen, Turku
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