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Aksonin jäsen! 
 
 
Kädessäsi on historian ensimmäinen Selkäydinvammaiset Akson ry:n jäsenkirje. Äksonia on ollut 
niin paljon kesäkuun 2009 perustamisen jälkeen, että valitettavasti jäsenkirjeen tekeminen on jäänyt 
näin loppukevääseen.  
 
Aksonin tavoitteita on ajettu kaikilla tasoilla selkäydinvammaisten arjesta aina ministerin pöytään 
asti. Eri puolilla maata sairaaloiden kuntoutusohjaajien avustuksella olemme saaneet kokoon 
selkäydinvammaisia alueellisiin tapaamisiin ja myös Aksonin jäseneksi – selkäydinvammaisia 
jäseniä on nyt tasan 300. Luku on kaksinkertaistunut vuoden 2010 aikana, tavoitteemme 500 
selkäydinvammaista jäsentä vuoden 2010 aikana on hyvin realistinen. Alueellisia tilaisuuksia on 
tarkoitus pitää jokaisen sairaanhoitopiirin alueella, joten voit ottaa asian esille esim. oman 
kuntoutusohjaajasi kanssa.  
 
Selkäydinvammaisten keskitettyä hoito-organisaatiota on lobattu niin yliopistosairaalojen johtavien 
lääkärien kuin eduskunnan kabinettikeskustelujen avulla. Erityisen iloisia olemme ministeri Paula 
Risikon myötämielisestä suhtautumisesta tavoitteisiimme. Hän on todella ajanut asiaamme 
eteenpäin. 
 
Vaikka edistystä on jo tapahtunut monella rintamalla, päätavoite tällä hetkellä yhdistyksen 
toiminnassa on jäsenmäärän kasvattaminen. Vaikka saavuttaisimme 500 jäsenen tavoitteen, 
Aksoniin kuuluu silloin vasta noin 15 % Suomen selkäydinvammaisista. Tässä tarvitaan teidän 
apuanne, markkinoi Aksonia ja pyydä kaverisi liittymään mukaan, se on helppoa osoitteessa 
www.aksonry.fi. Talouden tilaamme saataisiin kohennettua myös kannatus- ja yhteisöjäseniä 
hankkimalla. 
 
Tällä vuodelle emme saaneet RAY:ltä avusta. Vuodelle 2011 yritämme uudestaan, töitä riittäisi jo 
yhdelle työntekijälle. 
 
Ohessa saat jäsenmaksulaskun. Jäsenmaksulla tuet aktiivista selkäydinvammaisten oikeuksien 
puolustajaa. Vastineeksi saat myös Selkäydinvamma -lehden (ilmestyy kesäkuussa 2010) ja nyt 
Aksonin liityttyä Invalidiliitto ry:n jäseneksi myös Invalidityö –lehden. Katso myös runsaasti tietoa 
ja uutisia sisältävät nettisivut www.aksonry.fi ja Facebook –ryhmämme! Äksonia on joka puolella! 
 
 
 
Hyvää kesää ja Aksonia toivottaen! 
 
 
 
 
Jukka Kumpuvuori  Antti Dahlberg 
Akson ry, puheenjohtaja  Akson ry, varapuheenjohtaja 
jkumpuvu@gmail.com  antti.dahlberg@selkaydinvamma.fi 
 
 
 
 
 



 

OSALLISTU SUUNNITTELUKILPAILUUN  

– SUUNNITTELE LOGO JA WWW-SIVUJEN ULKOASU 
 

 

Selkäydinvammaiset Akson ry on perustettu 13.6.2009 yhdistämään 

selkäydinvammaisia sekä ajamaan selkäydinvammaisten ja heidän läheistensä etuja. 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä henkilöt, joilla on selkäytimen vaurio.   

 

Yhdistyksen toiminta on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti.  Jäseniä on tällä hetkellä jo yli 

300. Lisätietoja yhdistyksestä internet-osoitteesta www.aksonry.fi 

 

 

KILPAILU ON KAKSIOSAINEN 

 

Yhdistys järjestää kilpailun, jossa kilpailutehtävänä on suunnitella yhdistykselle 

logo ja www-sivujen ulkoinen asu.  Ehdotus voi sisältää useita vaihtoehtoja (max. 

3). 

 

- LOGO 

Logoa tullaan käyttämään yhdistyksen esitteissä, kirjekuorissa ja 

kirjepapereissa, www-sivuilla sekä erilaisissa messuesitteissä.   

 

- WWW-SIVUJEN ULKOASU 

Yhdistyksen www-sivut on perustettu muutama kuukausi sitten.  Sisältöä 

tulee koko ajan lisää, mutta sivujen perusrunko on nähtävänä osoitteessa 

www.aksonry.fi.  Haluamme saada sivuille uuden ulkoasun (esim. tekstityylit, 

tekstin asettelu, värit, kuvien ja tehosteiden käyttö).  

 

 

 TEEMA 

Suunnittelussa tulisi hyödyntää selkäydinvammaan tai selkäydinvammaisten 

elämään liittyviä elementtejä, kuten selkäranka, aksoni ym. Voit tutustua 

vammaan ja elämäämme www.aksonry.fi 

 

PALKINTO 

Kilpailuun tulee suunnitella molemmat logo ja WWW-sivujen ulkoasu, jotka ovat 

yhtenevät. Palkintoja on yksi ja se on 500 €. 

 
 

KILPAILUAIKA 

Lähetä esityksesi 31.7.2010 mennessä info@aksonry.fi 

 

OIKEUDET 

Selkäydinvammaiset Akson ry pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki esitykset. 

Voittajan katsotaan luovuttavan Akson ry:lle yksinoikeuden käyttää tuotoksia 

missä tahansa muodossa Akson ry:n toiminnassa. 

 

Akson ry, hallitus 
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