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Jarkko Lignell, Kangasala  
 
Olin pari vuotta mukana hallituksessa viime 
vuosikymmenen puolella ja tulin uudestaan mukaan 
toimintaan muutama vuosi sitten. Toimin tällä hetkellä 
viidettä vuotta hallituksen puheenjohtajana, eli ensi vuosi 
olisi vielä sääntöjen mukaan mahdollisuus 
puheenjohtajana olla. IBD-rintamalla on kokemusta sekä 
itsellä että perheenjäsenen vinkkelistä. Itselläni todettu 
CU 1999 ja pojallani Crohn vuonna 2005, kun hän oli 
kaksi vuotias. Olen tällä hetkellä yhdistyksessä mukana 
sekä hallituksen puheenjohtajana, että 
vertaistukihenkilönä.  
 
Yhdistyksen puheenjohtajana keskittyisin mm. yhdistyksen henkilöstöresurssien tasaisen 
kasvun turvaamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen toiminta ja jäsenmäärä kasvaa 
koko ajan, joten resurssien on kasvettava samaa tahtia, jotta yhdistyksen palvelutaso 
pystytään pitämään nykyisellä tasolla tai jopa kasvattamaan sitä. Olen jo pidemmän aikaa ollut 
mukana Crohn ja colitis ry:n toiminnassa, joten tarjoan hyvää kokemustani ja tukevaa 
vetovastuuden ottajaa yhdistykselle. Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja eteenpäin 
vieminen ovat olleet pääperiaatteitani puheenjohtajana. 
 
Puheenjohtajana annan kaiken osaamiseni ja kokemukseni yhdistyksen käyttöön ja olen 
varautunut käyttämään vapaa-aikani yhdistyksen toimintaan, myös siis ensi vuonna. 
 
 
Aki Leppänen, Ylöjärvi  
 
Olen 34-vuotias colitis ulcerosaa sairastava lähihoitaja, 
kaupunginvaltuutettu ja nelivuotiaan lapsen isä. Olen nyt toista 
vuotta yhdistyksen hallituksessa. Kuluneen vuoden olen ollut 
hallituksen varapuheenjohtajana.  
 
Hallituksella on tärkeä rooli ohjata ja tukea yhdistyksen 
toimintaa jäsentensä etujen mukaisesti ja tarpeita vastaten. 
Hallituksen monipuolinen ja -ääninen osaaminen tekee 
yhdistyksestä toimivan ja ketterän. Haluaisin olla mukana 
jatkamassa tätä hallitustyöskentelyä.  
 
Hallituksessa erityisen kiinnostuksen kohteenani on edunvalvonta ja vaikuttamistyö sekä 
yhdstyksen viestintä. Kuluneen kahden vuoden aikana yhdistyksen vaikuttamistyö on tullut 
erityisen tutuksi ja mieluisaksi. Yhdistyksen vaikuttamistyö on myös noussut hyvin 
merkittävään asemaan ja sen tarve on kasvanut.  
 
Kulunut hallituskauteni on ollut erittäin mielenkiintoinen ja antoisa, varmasti puolin ja toisin, 
joten annan mielelläni aikani ja panokseni myös jatkossa.  
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Marita Rinne, Loimaa  
 
Olen vuonna 1963 syntynyt lähihoitaja kehitysvammaisten 
asumispalveluista. Olen neljän aikuisen tytön äiti ja 
kahden lapsen mummo sekä naimisissa papan kanssa. 
CU-diagnoosi vuonna 1998 ja samoihin aikoihin liityin 
yhdistykseen. 
 
Aluevastaavana olen toiminut Varsinais-Suomessa 
Turussa 90-luvun alusta ja Loimaalla 2016 
loppuvuodesta. Toimin kokemuskouluttajana sekä Turun 
Yliopistollisen sairaalan ja Turun Ammattikorkeakoulun 
kouluttamana kokemusasiantuntijana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.  
 
Olen ollut nyt hallituksessa varajäsenenä ja kuulun vertaistukitiimiin. Olen myös toiminut 
ohjaajana tuetuilla lomilla ja yhdistyksen sopeutumisvalmennuskursseilla vertaisohjaajana. 
Mielenkiintoni kohdistuu vertaistuen toimintaan ja kehittämiseen kuin myös 
sopeutumisvalmennuskurssien kehittämiseen. Koen hallitustyöskentelyn mielekkäänä ja 
pystyn sitoutumaan seuraavaksikin kahdeksi vuodeksi.  
 
 
Ida Gardemeister, Tampere  
 
Olen 39-vuotias kahden lapsen äiti. Opiskelin juuri 
liiketalouden ammattitutkinnon, joka painottui sihteeri- ja 
assistenttikoulutukseen, suuntautumisena minulla oli 
tapahtumatuotanto. Aiempaa työkokemusta olen saanut 
rautakaupan moninaisissa puuhissa, myynnistä 
logistiikkaan. Crohn ja Colitis ry on tullut minulle tutuksi 
tiedonlähteeksi sairastuttuani colitikseen noin 20 vuotta 
sitten. Itselläni ei ole aiempaa kokemusta 
hallitustyöskentelystä, pystyn tarjoamaan osaamista mm. 
organisoinnin osalta esimerkiksi kokouksen järjestelyissä. 
Olen valmis sitoutumaan hallitustyöskentelyyn kahdeksi 
vuodeksi. 
 
Hallitus ja sen jäsenet voivat tukea yhdistyksen toimintaa johtamalla, ohjaamalla ja valvomalla 
säätiön toimintaa sekä tekemällä sääntöjen ja säädöksien puitteissa päätöksiä, jotka tukevat 
ja edesauttavat yhdistystä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
Hallitustyöskentelystä kiinnostuneet - syyskokous 2019 
 

Crohn ja Colit is  ry ● Kuninkaankatu 22 A T 8 ● 33210 Tampere ● 075 325 4400 ● www.ibd.f i 

Marko Uskelin, Inari 
 
Pohjoiset terveiset! 
Pienen harkinnan jälkeen päätin laittaa hakua 
yhdistyksen hallitukseen. Sairastuin taikka oikeammin 
2011 syksyllä minulta löydettiin leikkauspöydällä 
Crohnin tauti. Vaivoja oli ollut ennen tuota jo yli 
kahdenkymmenen vuoden ajan. Välillä ollen parempi ja 
välillä tosi huono olotila. Diagnoosi oli silkkaa helpotusta 
ja sen jälkeen olen koittanut ottaa menetettyjä 
mahdollisuuksia takaisin :-) Toimin yhdistyksen Crohn-
ryhmän ylläpitäjänä sekä lapin alueen face-ryhmän 
ylläpitäjänä.  
 
Mitä voisin tuoda yhdistykselle: Olen suorittanut markkinointiviestinnän perustutkinnon 
teoriaosion. Tutkinto jäi terveyssyistä tekemättä. Nyt olen Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksessa opiskelemassa media-alaa seuraavat pari vuotta. Siitäkin osaamisesta 
saattaisi olla hyötyä yhdistykselle. Valokuvaus on ollut mukana jo pidemmän aikaa ja vissiin 
moni on noita räpsyjä jo nähnytkin. 
 
Yhdistyksen toiminnassa olen jonkin verran jo ollut mukana ja pari vuotta onnistunee olla 
enemmänkin mukana. Etäisyys on tietty haaste ja opiskelussa on vaiheita, jotka saattavat 
tuoda omat ongelmansa. Helmikuussa on työharjoittelu, jota on mahdoton siirtää. Viikonloput 
ovat tietysti vapaina pääasiassa. Syyspäiville en pääse osallistumaan, Inarista on pitkä matka 
ja opiskelut ovat tiukassa vaiheessa tällä hetkellä. 
 
 
Reetta Niemi, Nokia 
 
Olen Reetta, 33-vuotias j-pussilainen Nokialta. 
Asun puolisoni ja karvaisten lasteni kanssa 
kauniissa Siurossa järvenrannalla. Työskentelen 
Martela Oyj:n palveluksessa myyntiassistenttina ja 
minulta löytyy laaja skaala osaamista erilaisista 
asiakaspalvelutehtävistä. 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 1,5 
vuotta on saanut minut haluamaan parempaa meille IBD-potilaille ja olen valmis laittamaan 
itseni likoon, jotta asioita saataisiin eteenpäin. Pystyn sitoutumaan hallitukseen 2 vuodeksi ja 
näkisin että uusi hallitus, jossa olisi uusi silmäpari voisi vaikuttaa moneen asiaan ja erityisesti 
toivoisin, että meidän j-pussilaisten asemaa tuotaisiin enemmän esille tulevaisuudessa :)  
 
Toivon että tapaamme tulevaisuudessa ja pääsen kertomaan itsestäni ja osaamisestani 
enemmän ja toki intohimostani työskennellä erittäin tärkeiden asioiden parissa. 


