
Selkäydinvammaiset Akson 
Ryggmärgsskadades Förening Akson
The Finnish Association of Spinal Cord Injured Akson

SYYSKOKOUS

Aika 3.10.2009 klo 15.00-16.50

Paikka Käpylän kuntoutuskeskuksen auditorio, Nordenskiöldinkatu 18, Helsinki

Läsnä Läsnä oli 25 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kumpuvuori ja sihteeriksi Raili Louhimaa. 
Ääntenlaskijoiksi valittiin Juhani Paananen ja Merja Leppälä sekä pöytäkirjantarkastajiksi 
Niina Kilpelä ja Pertti Hälvä.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokoukselle hyväksyttiin työjärjestys. Ennen kokousta lähetetystä työjärjestyksestä 
poistettiin kohta 13 tarpeettomana (liite 2).

5. Keskustelu Suomen hoito-organisaatiosta
Hallitus oli laatinut kokoukselle ehdotuksen selkäytimen vaurion saaneiden hoito-
organisaatioksi Suomessa. Kokous päätti, että erityistason sairaanhoito keskitettäisiin 2 - 
3 keskukseen. Muuten kokous hyväksyi hallituksen esittämät ajatukset eteenpäin 
vietäväksi (liite 3).

6. Ilmoitusasiat
- Yhdistyksessä on tällä hetkellä 87 varsinaista jäsentä ja viisi 

kannatushenkilöjäsentä.  Lisäksi yhdistykseen on liittynyt kaksi 
kannatusyhteisöjäsentä. 

- Yhdistys on mukana Apuvälinemessuilla 5-7.11.2009. Messuja varten painatetaan 
yhdistyksestä esite. Messuilla Akson on esillä Invalidiliiton sekä yritysten 
esittelytiloissa

- Puheenjohtaja Jukka Kumpuvuori selosti Aksonin ja Invalidiliiton välisen 
neuvottelutilaisuuden (10.9.2009) antia. Kuuluminen paikalliseen Invalidiliiton 
yhdistykseen ja Aksoniin samanaikaisesti on mahdollista. Akson tulee hakemaan 
Invalidiliiton jäsenyyttä heti rekisteröidyttyään.  

- Rekisteröityminen on todennäköisesti otettu jo käsittelyyn patentti- ja 
rekisterihallituksessa.  Rekisteröityminen tullee tapahtumaan vuoden loppuun 
mennessä.

- Neuvottelu RAY:n edustajien kanssa oli 22.9.  Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että 
vuodelle 2010 yhdistys hakee kohdennettua avustusta.  Hakemus RAY:n on jätetty 
ja avustusta yhdistys haki 105.000 euroa. 

- Aksonin nuorisotoiminta on aloitettu.  Jaoksen perustava kokous pidettiin 
Peurungassa 19.9.2009.

- Helsingin selkäydinvammaiset järjestäytyivät 29.9.2009.  Kokoukseen osallistuneet 
perustivat johtoryhmän, johon valittiin seitsemän henkeä. Ryhmä on sopinut 
tapaamisista HUS:n kanssa.
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7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2010 

Hyväksyttiin yhdistykselle hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2010 (liite 
4).

Toimintasuunnitelman toteutuminen edellyttää, että myös talousarvio toteutuu. 
Keskustelun aikana todettiin, että apuvälinemessuille ilmestyy viimeinen 
Selkäydinvamma-lehti Invalidiliiton kustantamana.  Lehden toimittaminen siirtyy tämän 
jälkeen Aksonille. Yhdistyksen on myös tulevaisuudessa julkaista lehteä. Toteutustapa on 
vielä avoin samoin lehden nimi.

Tulevana vuonna on tärkeää alueellisten jaostojen perustaminen ja nuorisotoiminnan 
käynnistämistä.  Myös kävelevien selkäydinvammaisten toimintaa käynnistetään.

8. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2010

Hyväksyttiin yhdistykselle talousarvio vuodelle 2010 (liite 5).

9. Hallitusten jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista päättäminen 

Kokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei palkkioita makseta vuonna 2010. 
Matkakustannuksina korvataan oman auton käytöstä 25 senttiä/kilometri.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2010

Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kumpuvuori

11. Päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärä vuodelle 2010

Päätettiin, että vuodelle 2010 valitaan kuusi varsinaista ja neljä varajäsentä hallitukseen. 

12. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Hallituksen varsinaista jäsenistä erovuorossa olivat Antti Dahlberg, Ulf Gustafsson ja 
Tiina Siivonen sekä varajäsenistä Markku Niinimäki ja Lauri Louhivirta. Kokous päätti 
yksimielisesti, että erovuorossa olevat varsinaiset  ja varajäsenet jatkavat hallituksen 
jäseninä.

Hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2010 ovat: 
Dahlberg, Antti (Helsinki)  
Gustafsson Ulf (Helsinki)  
Haapoja Anssi (Seinäjoki)
Leppälä Merja (Kuopio)
Louhimaa Raili (Hailuoto)
Siivonen Tiina (Riihimäki) 

Hallituksen varajäseniä vuonna 2010 ovat:
Konttinen Juha-Pekka (Vantaa)
Niinimäki Markku (Mäntsälä) 
Louhivirta Lauri (Oulu) 
Riikkilä Aino (Helsinki)

Kokous arpoi varajäsenten äänivaltaisuusjärjestyksen: 1. Markku Niinimäki, 2. Juha-
Pekka Konttinen, 3. Lauri Louhivirta  4. Aino Riikkilä.
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13. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa vuodelle 2010

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Timo Narinen ja Mari Rousku ja varatilintarkastajiksi 
Kari Niemi ja Pekka Suutarinen.

14. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle vuodelle 2010

Kokous päätti, että jäsenmaksut säilyvät entisensuuruisina vuonna 2010;  varsinaisten 
jäsenten jäsenmaksu on 20 euroa, varsinaisten jäsenten ainaisjäsenmaksu 500 euroa ja 
kannatushenkilöjäsenen jäsenmaksu 50 euroa.  

15. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16.50.

Vakuudeksi

__________________________ __________________________
Jukka Kumpuvuori Raili Louhimaa
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

___________________________ _______________________
Niina Kilpelä Pertti Hälvä
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