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Aksonin liittovaaliehdokkaiksi pyrkivien henkilöiden esittelyt (etukäteen ilmoittautuneet henkilöt):  

 

 

Nuutti Hiltunen 

 

Olen koulutukseltani neurologiaan erikoistunut fysioterapeutti, vuonna 1999 vammautunut, pyörätuolista käsin liikkuva 

selkäydinvammainen. Olen koko työikäni ollut aktiivi erilaisissa yhdistyksissä, urheiluseurassa, Fysioterapeuttiliiton ja 

Uudenmaan fysioterapeuttien hallituksessa, Tehyn ammattiosaston hallituksessa, pääluottamusmiehenä (TVK-V), Aksonin 

hallituksessa, sen varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana, Invalidiliiton hallituksessa ja Järvenpään seudun invalidien 

hallituksessa. Tällä hetkellä olen Invalidiliiton valtuuston jäsen, Invalidiliiton omistaman Validia Oy:n hallituksen jäsen ja 

Euroopan selkäydinvammajärjestön (ESCIF) varapuheenjohtaja. Osatyötyökseni toimin HUS apuvälinekeskuksen 

suunnittelijana, käyn salilla, hoidan pihaani, luen ja kirjoitan aikuisista pojistani tyhjentyneessä kodissani kohta 40 vuotta 

vaimonani olleen toimintaterapeutin kanssa. Hakeudun Aksonin ehdokkaaksi Invalidiliiton liittovaaliin seuraavaksi 

neljävuotiskaudeksi, koska ajattelen tuntevani suomalaisen terveyden- ja sosiaalitoimen ja yhdistyskentän toimintaa, 

selkäydinvammaisten ajankohtaisia teemoja niissä, apuvälinepalvelua, neurologiaa ja ihmisen fysiologiaa, Invalidiliiton, ja 

sen omistaman keskeisen yrityksen toimintaa, ja koska ajattelen, että kokemuksellani ja näkökulmallani ympäröivään 

todellisuuteen on annettavaa Invalidiliiton tulevassa toiminnassa. 

 

 

Anni Täckman 

 

Olen Anni Täckman, Helsinkiläistynyt Porilainen, projektipäällikkö ja vaikuttamistoiminnan ammattilainen. Olisin halukas 

edustamaan Selkäydinvammaiset Akson ry:tä Invalidiliitto ry:n liittovaltuustossa ja tällä tavoin varmistaa valtakunnallisen 

järjestön sekä selkäydinvammaisten äänen kuuluvuuden Invalidiliiton toiminnassa. Akson on yksi suurimpia Invalidiliiton 

järjenjärjestöjä ja Aksonin äänellä on merkitystä.  

 

Olen vahva tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolestapuhuja sekä vammaisoikeuksien puolustaja. Uskon olevani hyvä 

ehdokas viemään Aksonin arvoja, näkemystä ja jäsenistön ääntä eteenpäin.  

 

Millaista osaamista voin ehdokkuudellani tuoda? Tällä hetkellä toimin projektipäällikkönä VEERA-hankkeessa, jonka 

tarkoituksena on tukea vammaisten tyttöjen ja naisten elämää ja hyvinvointia koko elämänkaaren ajalla. Tämän projektin 

ajan olen toimivapaalla varsinaisesta työstäni järjestöpäällikkönä Selkäydinvammaiset Akson ry:ssä. Sydämeni sykkii 

vahvasti selkäydinvammalle (koska itsellänikin se on), meidän hoidolle, kuntoutukselle, hyvinvoinnille ja vertaistuelle. Akson 

tekee aivan mahtavaa työtä valtakunnallisesti kaikkien selkäydinvammaisten eteen, jotta kaikilla selkäydinvammaisilla olisi 

yhdenvertaiset mahdollisuudet olla osa yhteiskuntaa. Olen saanut olla osana meidän upeaa järjestöä jo vuodesta 2012 

lähtien ja päässyt kasvattamaan Aksonista vahvan vaikuttajan.  

 

Kokemusta löytyy myös järjestötyön ulkopuolelta kuntasektorilta. Olen toiminut vammaispalveluissa asiantuntijatehtävissä 

ja päässyt kehittämään vammaisten henkilöiden palveluista aitiopaikalta käsin. Monipuolista osaamista ns. 

vammaiskentältä löytyy minulta yli 12-vuoden ajalta. Siihen lukeutuu mm. vahvasti yhteiskunnallinen vaikuttaminen, 

järjestötoiminnan ja palveluiden kehittäminen sekä oikeuksien edistäminen ja edunvalvonta. Työni ja osaamiseni on 

saatellut minut myös mukaan erilaisiin luottamustehtäviin, joissa pääsen vaikuttamaan vammaisten henkilöiden elämän ja 

hyvinvoinnin edistämiseen sekä poliittiseen päätöksentekoon. Olen tällä hetkellä mm. Invalidiliitto ry:n hallituksen jäsen ja 

SOSTEn valtuuston varajäsen. Lisäksi olen osa FinSCI tutkijaryhmää, jossa pääsen tekemään ainutlaatuista tutkimusta 

yhdessä Suomen parhaimpien selkäydinvamma-ammattilaisten kanssa. Tästä tutkimuksesta olen erityisen ylpeä, sillä 

muutetaan vielä maailmaa.  
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Mitä vapaa-aikana? Ihmisten toimintakyky ja hyvinvointi kiinnostavat minua monella eri tavalla, joten olen päätynyt vapaa-

ajallani opiskelemaan liikuntalääketiedettä ja urheiluravitsemusta (nyt menossa Urheiluravitsemuksen aineopinnot Itä-

Suomen avoimessa yliopistossa). Opiskelun lisäksi harrastuksiin kuuluu monipuolista liikuntaa mm. kuntosali, SUPpailu 

kesällä, laskettelu monoskillä talvella, golf ja liikuntaa tasapainottamaan lukeminen ja konsolipelit.  

 

Vapaa-ajalla toimin myös liikunnan parissa mm. Suomen Fitnessurheilu ry:n tuomarina, koska fitness on ollut osa elämääni 

jo yläasteajoista lähtien. Olen koulutettu kuntosali-, spinning- ja soveltavan saunayogan ohjaaja. Ylläpidän 

harrastusmielessä muutaman laskettelutoverin kanssa soveltavan laskettelun ryhmää, jonka tarkoitus on fiilistellä upeaa 

harrastusta porukalla ja rohkaista uusia laskijoita mukaan laskettelun pariin toimintarajoitteesta huolimatta. 

 

 

Kauko Väisänen 

 

Tässä vapaamuotoien hakemus Akson ry:n ehdokkaaksi Invalidiliitto ry:n liittovaltuustovaaleihin. Olen 66-vuotias yo-

merkonomi ja asun Mikkelissä. Olen toiminut vuosikymmeniä eri yhdistysten luottamustoimissa ja ottanut osaa paikalliseen 

politiikkaan. Näiden luottamustoimien kautta olen päässyt vaikuttamaan yhdenvertaisemman ja esteettömän ympäristön 

kehittämiseen yhdessä muiden aktiivitoimijoiden kanssa. Invalidiliiton liittovaltuustototoimi antaa hyvän aseman päästä 

vaikuttamaan Akson ry:n jäsenten edunvalvontaan esimerkiksi kuntoutus ja asumispalveluihin.  Kesällä 2019 minut valittiin 

Akson ry:n puheenjohtajaksi ja tämä luottamustoimi on ollut mielenkiintoinen. Olen näin osaltani päässyt seuraamaan ja 

vaikuttamaan yhdistyksemme arkiseen toimintaan ja edunvalvontaan. Tätä työtä haluan tehdä myös Invalidiliiton 

liittovaltuustossa ja toivon, että minut valitaan Akson ry:n ehdokkaaksi Invalidiliiton liittovaltuustovaaliin.  

 

 


