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Hallitukseen ehdolla syyskokouksessa 25.11.2020 
Hallituksen puheenjohtaja Petri Aaltio on ilmoittanut olevansa käytettävissä edelleen puheen-
johtajana tai muuten hallituksessa. Hänellä on tulossa täyteen viides peräkkäinen vuosi 
puheenjohtajana, joten hänet voidaan valita puheenjohtajaksi korkeintaan yhdeksi vuodeksi 
(sääntöjen 10 §, 3. kohta). 

Hallituksen erovuoroiset varsinaiset jäsenet Paula Sams-Nurmentaus, Satu Toivola ja Anne-
Marie Vartti ovat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä. Heillä on kullakin tulossa 
täyteen neljäs peräkkäinen vuosi hallituksen jäsenenä. 

Lisäksi hallitukseen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä Mäntsälän kerhon vetäjä Pirjo 
Liippola, Jan Huopainen ja VETO-työryhmän (vapaaehtoistoiminta) jäsen Jonas Rosenberg. 
Pirjosta ja Janista on alla tarkemmat esittelyt. 

Pirjo Liippolan esittely 

Nimi: Pirjo Liippola 

Käytettävissä jäseneksi tai varajäseneksi 

Hallituksessa toimiminen kiinnostaa koska… Haluaisin antaa toiminnalle ideoita ja tehdä jotain 
toisten hyväksi. 

Seuraavat kokemukseni, osaamiseni tai ominaisuuteni olisivat hyödyksi hallituksessa 
toimiessani: Olen toiminut eri yhdistyksissä ollessani työelämässä ja nyt olen työkyvyttömyys-
eläkkeellä. Aikaa olisi. 

Tarkempi kuvaus: 
Yhdistystoiminta: 

• Mäntsälän neurokerhon perustaja ja vetäjä 

• Toimi taksimiesten yhdistyksessä, myös puheenjohtajana pari vuotta 

• Reumayhdistyksen hallituksen jäsen kolme vuotta 

• Mukana SPR:n toiminnassa 

• Koko nuoruutensa ajan mukana Helsingin palveluskoiraharrastajat ry:ssä, mm. yläaste-

ikäisenä kilpailussa sihteerinä ja sittemmin toimittamassa kerhon lehteä 

Työtausta: 

• 20 v taksinkuljettajana 

• Nyt sairaseläkkeellä ja oman isänsä omaishoitajana 

Jan Huopaisen esittely 

Nimi: Jan Huopainen 

Käytettävissä jäseneksi tai puheenjohtajaksi 

Hallituksessa toimiminen kiinnostaa koska… Yhdistysaktiivi. 

Seuraavat kokemukseni, osaamiseni tai ominaisuuteni olisivat hyödyksi hallituksessa 
toimiessani: Ent. yrittäjä, rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittaja, TIKAS (tvt) 
koulutusvastaava, valmentaja. Yli 15 vuoden yhdistyskokemus eri hallituksissa, valtuustoissa ja 
liitoissa. 
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Tarkempi kuvaus: 
Järjestö- ym. kokemus: 

• Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen 2011-2014, liittohallituksen jäsen 2014-2016 

• Suomen paralympiakomitean hallituksen jäsen 2017-2020 

• Lions C-piirin hallituksen jäsen 2003-2009 

• Riihimäen Invalidien puheenjohtaja 2009-2016 

• Helsingin Invalidien Yhdistyksen varapuheenjohtaja 2017-2019 

• Hausjärven vammaisneuvoston jäsen 2011-2014, puheenjohtaja 2014-2016 

Työtausta: 

• visuaalinen suunnittelija (mainostoimistoyrittäjä) 

• valo- ja äänisuunnittelija 

• digitaalisen viestinnän opettaja 

• rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittaja 

• Suomen Lions-liitto, webmaster 

• Lions C-piiri, webmaster 

Erikoisosaaminen vammaisasioissa: 

• Paraboccia- ja Boccia-maajoukkueen päävalmentaja 2017- 

• ESKEH, Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittaja/-osaaja 

• Helppo Liikkua -esteettömyyskartoittaja 

 

 


