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Selkäydinvammaiset Akson ry

Aksonin kuluvan vuoden
toimintaa
• Jäsenten yhteydenotot toimistoon
– n. 200 jäsenten puhelua tai käyntiä
– Aiheet: järjestötoiminta, terveyspalvelut, vertaistuki, sosiaali- ja
terveyspalvelut, Kela/vakuutusyhtiöt, asunnonmuutostyöt, apuvälineet
– Yhteydenoton keskimääräinen kesto 18 min
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Aksonin kuluvan vuoden
toimintaa
• Tapahtumia
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Soveltavan alppihiihdon camp
Yhdistyksen kevätkokous
Tapaturmapäivä (13.4. ja 13.7.)
SCI DAY 5.9. pop up-tapahtuma
Jyvä-toimijoiden kanssa yhteistyössä kaksi tukiohjauspäivää
vertaistukihenkilöille (Helsinki ja Oulu)
Uusien vertaistukihenkilöiden koulutus syksyllä
Vertaiskuntouttajien koulutus (VERKU VS VERTU)
Kansainvälinen vertaistuen päivä
SYV-koulutus- ja neuvottelupäivät Tampereella
SYV 2018 –seminaari
Nuorten elämysilta yhteistyössä TATU ry:n kanssa
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Aksonin kuluvan vuoden
toimintaa
• Alueellisia, jäsenten toteuttamia tapaamisia
(syyskuun loppuun mennessä 232 henkilökäyntiä)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Oulu 31.1., 20.2., 23.2., 21.3., 26.4., 23.5., 5.9., 10.10., 21.11
Helsinki 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 5.9., 17.10.
Jyväskylä 23.5., 5.7., 5.9., 3.10., 7.11.
Porvoo 31.1.
Kuopio 22.2., 17.4., 12.6.
Pori 8.2., 12.4., 14.6., 9.8., 12.10.
Tornio 12.4.
Rovaniemi 20.9.
Omaiset 17.2. (Oulu), 24.3. (Oulu)
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Aksonin kuluvan vuoden
toimintaa
• Kannanotot ja lausunnot:
– Kannanotto käypähoidon suosituksen poistosta
– Kannanotto KELAn kilpailutuspäätöksestä (SYV
laitoskuntoutus)
– Lausunto asiakasmaksulaista
– Lausunto SYV-keskusten toiminnasta valtakunnalliselle
SYV-työryhmälle
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Aksonin kuluvan vuoden
toimintaa
• Vuoropuhelu rahoittajan, STEA, kanssa
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Aksonin kuluvan vuoden
toimintaa
• Työryhmätyöskentelyä, hankkeita
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

apuvälineiden luovutusperusteet
KELAkyyti/ matkatyöryhmä (Vammaisfoorumi ry)
Henkilökohtaisen avustajan työnantajuus
FinSCI -tutkimus
SYV-hoidon työryhmät: Valtakunnallinen, HUS, OYS
Hilma -ohjausryhmä
Täysin palkein -ohjausryhmä (Hengityslaitepotilaat ry)
TuleApu – projekti
REAL-hanke VTT + muiden kanssa
Muita lukuisia pieniä projekteja, opinnäytetöitä…
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Aksonin kuluvan vuoden
toimintaa
• Muuta
Luentoja siellä täällä
Kuulemistilaisuuksia (mm. STM asiakasmaksulaki)
Uuden jäsenrekisterin käyttöönotto
Pilvipalvelun käyttöönotto hallituksen ja toimiston työn tueksi
Hallituksen kevätseminaari, 10 hallituksen kokousta, joista kolme
tapaamisina ja seitsemän Skypellä
– Lehtitoimikunnan työ, Lehti ilmestyy 2x vuodessa, syksyn lehti ensi viikolla
–
–
–
–
–
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Aksonin kuluvan vuoden
toimintaa
• Hallituksen ja toimiston työntekijöiden
verkostot, osallistuminen toisaalla:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ESCIF, hallitus
HYKS asiakasraati
Jyvä-toimijat
Operaatio itsenäinen elämä
SYV-työryhmä, HUS
SYV-työryhmä, OYS
SYV-työryhmä, Valtakunnallinen
Vammaisfoorumi, vaikuttajaverkosto
Invalidiliitto, liittohallitus
Invalidiliitto, liittovaltuusto
Invalidiliitto, SOTE-johtoryhmä
Hailuoto, kunnanhallitus
Hailuoto, kunnanvaltuusto
Hailuoto, Sote-jaosto
Hailuoto, vanhus- ja vammaisneuvosto
Tukipilari, maakunnallinen
Järjestöt sairaalassa -hanke, OYS
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- Lapin maakunnan sote-asiantuntijatyöryhmä
- Lapin maakunnan vammaisneuvoston pj
- Rovaniemen vammaisneuvoston pj
- Rovaniemen kaupunginvaltuusto
- Rovaniemen potilas- ja omaisneuvosto
- Rovaniemen teknisenlautakunta
- OLKA-projekti, järjestöt sairaalassa, HUS

Aksonin kuluvan vuoden
toimintaa
• Kysymys:
– Pilkistääkö toiminnasta joitain toimintaa
ohjaavia, merkitystä tuovia arvoja?
– Millaisessa Suomessa yhdistys toimii, trendit?
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Kohti yhdistyksen Visiota Akson ry:n kirjattuja
tavoitteita:

– Selkäydinvammaiset Akson ry on perustettu yhdistämään
selkäydinvammaisia sekä ajamaan selkäydinvammaisten ja heidän
läheistensä etuja
– Selkäydinvammaisten akuuttivaiheen hoidon, sen jälkeisen välittömän
kuntoutuksen ja monialaisen elinikäisen seurannan kehittäminen yhdessä
SYV-keskusten kanssa
– Yleinen vaikuttamistyö selkäydinvammaisten oikeuksiin liittyen
– Järjestö kehittää ja tukee selkäydinvammaisten henkilöiden hoito- ja
kuntoutusmenetelmiä sekä edistää monin eri tavoin selkäydinvammaisten
elämänlaatua
– Vaikuttaminen ”ylätasoon”
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Kohti Strategiaa – Akson ry:n
kirjattuja suunnitelmia
tavoitteiden saavuttamiseksi:
– Selkäydinvammaisten henkilöiden vertaistukitoiminnan kehittäminen
valtakunnallisesti, alueellisesti, paikallisesti ja yksilötasolla
– Akuuttivaiheen hoidon, sen jälkeisen välittömän kuntoutuksen ja monialaisen
elinikäisen seurannan kehittäminen
– Vamman seuraamuksiin liittyvän tiedon jakaminen
– Tutkimuksen edistäminen Suomessa
– Yleinen vaikuttamistyö selkäydinvammaisten oikeuksiin liittyen
– Kehittää ja tukee selkäydinvammaisten henkilöiden hoito- ja kuntoutusmenetelmiä
– Toimisto tarjoaa kaikkia selkäydinvammaisia yhteisesti palvelevaa neuvontaa
– Akson luo mahdollisuuksia vertaistukeen painottuvaan paikalliseen toimintaan
– Akson osallistuu ylätason vaikuttamiseen antamalla lausuntoja ja tuomalla
keskusteluun selkäydinvammaisten näkökulmaa valtakunnallisten
vaikuttamiskanavien kautta
– Akson haluaa olla tukemassa ja kehittämässä selkäydinvammakeskusten toimintaa
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ESCIF
•
•

The vision of the federation is to improve the quality of life of people in all
parts of Europe who are living with a spinal cord injury.
This will be achieved through:

– The exchange of information, experience and knowledge
• The pan-European network will facilitate this exchange and will work to ensure that
information is available to all those living with a spinal cord injury, irrespective of country.

– Establishing and promoting 'best practice'
• Insights and experience gained in the individual member countries will enable ESCIF to
develop guidelines for best practice in all issues affecting people living with a spinal cord
injury.

– The creation of a unified voice in Europe
• ESCIF will use its voice to inform, represent and lobby on behalf of its members. It will work
to raise awareness of the challenges that confront people living with a spinal cord injury –
and it will strive to help its members to overcome these challenges.
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Aksonin Visio, Missio
(unelma, olemassaolon syy,
päämäärä)
– Mikä merkitys lauseeksi muodostetulla Visiolla
on?
– Miten se saadaan toimivaksi?
– ” Selkäydinvammaiset Akson ry on perustettu
yhdistämään selkäydinvammaisia sekä ajamaan
selkäydinvammaisten ja heidän läheistensä
etuja”?
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Aksonin stategia
(suunnitelma, jolla saavutetaan
tavoiteltu päämäärä)
– Aksonin päämäärä tulisi tarkistaa niin, että se sopii kunakin hetkenä
selkäydinvammaisten tarpeisiin ympäröivässä todellisuudessa.
– Valitaan keskeiset, esimerkiksi neljä strategista tavoitetta
– Valitaan ympäröivän todellisuuden mittakaava(t):
•
•
•
•
•
•
•

selkäydinvammaisen oma elämä, perhe, sosiaalinen ympäristö
kunta
maakunta
Erva-alue
Suomi
Eurooppa
…
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Keskustelua
– Unelmia, mitä jäsenet odottavat
• Kari Loimu: Yhdistyksen hallituksen kaikkien toimien
on oltava jäsenten etujen mukaisia

– Keinoja saavuttaa niitä

Selkäydinvammaiset Akson ry

The beginning
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