
Vapaaehtoisroolit 
Aksonissa





• Vaatii oman kokemuksen 
selkäydinvammasta

• Omasta tai läheisen vammautumisesta 
vähintään kaksi vuotta aikaa

• Tarjoaa vertaistukea kasvokkain, 
puhelimitse tai verkon välityksellä

• Raportoidaan kerran vuodessa
• Tärkeää pitää itse kirjaa tapahtuneesta 

vertaistuesta

• Kaikkea vertaistukea ei välitetä virallisia 
kanavia pitkin

Vertaistukihenkilö ja
vertaisomainen



Puhelinvertainen

• Vaatii oman kokemuksen selkäydinvam-
masta, vammautumisesta vähintään kaksi 
vuotta aikaa

• Vertaistukipuhelin keskiviikkoisin
klo 17-19

• Vapaaehtoisella keskimäärin yksi 
päivystysvuoro kuukaudessa

• Puhelut käännetään puhelinvertaisen 
omaan puhelimeen vuoron ajaksi

• Raportointi jokaisen päivystysvuoron 
jälkeen



Vertaisryhmän ohjaaja

• Vaatii oman kokemuksen selkäydinvammasta
• Ohjaa vertaistapaamisia paikallisesti tai verkossa

• Verkossa ohjatessa itseltä tulee löytyä vaadittavat välineet (tietokone, 
nettiyhteys, kuulokkeet/mikrofoni, kamera) sekä tietotekniset taidot

• Suunnittelee ohjelman yhteistyössä osallistujien kanssa
• Mainostaa tapaamisia paikallisesti
• Aikaa kuluu tapaamisten järjestämiseen, suunnitteluun, 

käytännön valmisteluihin sekä raportointiin
• Raportointi jokaisen tapaamisen jälkeen



Vaikuttaja

• Voi osallistua Aksonin
kannanottojen/lausuntojen tekemiseen ja
vaikuttamistoiminnan toteuttamiseen

• Voi edustaa sovitusti Aksonia paikallisessa
työryhmässä

• Voi kirjoittaa vaikuttamisesta esim.
blogissa/lehdessä tai yksittäisissä
kirjoituksissa



Kirjoittaja

• Mukana lehtityöryhmässä
• Ideoi lehden sisältöä
• Kirjoittaa lehteen juttuja
• Kysyy lehteen juttuja omilta verkostoiltaan

• Voi kirjoittaa juttuja verkkosivuille
• Voi kirjoittaa blogia



Someviestijä

• Tuottaa kuvia ja kirjoituksia sosiaaliseen
mediaan oman kiinnostuksen mukaan

• SYV-kokemuksellisuus
• Esim. harrastuksen/apuvälineen/

esteettömän matkakohteen esittely



Tapahtuma-avustaja

• Mukana järjestämässä tapahtumia
• Esim. vastaanottamassa ilmoittautumisia,

kuljettamassa mikrofonia, auttamassa
valmisteluissa/purkamisessa

• Tehtäviä voidaan sopia oman kiinnostuksen ja
toimintakyvyn mukaan



Toiminnan ohjaaja

• Voi ohjata silloin tällöin toimintaa
paikallisesti tai verkossa oman
kiinnostuksen ja osaamisen mukaan

• Esim. tuolijumppa, askartelu, kädentaidot,
ruoanlaitto, kirjoittaminen

• Ei vaadi pitkäaikaista sitoutumista
• Verkossa toimintaa ohjatessa itseltä tulee

löytyä vaadittavat välineet (tietokone,
nettiyhteys, kuulokkeet/mikrofoni,
kamera) sekä tekniset taidot



Ota yhteyttä

Maarika Halonen 
järjestökoordinaattori 
maarika.halonen@aksonry.fi 
050 371 5400

Alicia Perho 
toiminnanjohtaja 
alicia.perho@aksonry.fi 
050 239 7899
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