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JÄSENKIRJE  11.9.2011  
 
Hyvä Akson ry:n jäsen! 
 
Yhdistyksemme taival on jo yli kaksi vuotta pitkä. Paljon on tapahtunut, mutta kaksi asiaa on yli muiden; 
jäsenmäärän nousu ja hoitojärjestelmämme kehittäminen. 
 
Jäsenmäärä nousuun 
 
Jäsenmäärän nousu on ollut varsin hyvää heti yhdistyksen alusta lähtien. Tällä hetkellä meitä jäseniä on 
494. Pidän tärkeänä, että jäsenmäärä kasvaa edelleen, nyt järjestäytyneenä on kuitenkin vasta noin 10 % 
maamme selkäydinvammaisista. Olisi hyvä, että päästäisiin pikkuhiljaa jykevimpiin 
järjestäytymislukuihin. Se on hyvä vaikuttamistyölle, hoitojärjestelmän kehittämiselle, vertaistuen 
saamiselle – ja lopulta meille kaikille. Kannustan kaikkia hankkimaan lisää jäseniä. Jäseneduista 
näkyvimpiä ovat lehdet; jäsenyyden mukana tulee Selkäydinvamma –lehti ja lisäksi IT-lehti. Muistutan 
kuitenkin, että jäsenillä on takanaan Aksonin turvaverkko. Aksonin piiristä löytyy paljon eri alojen 
ammattilaisia. Erityisesti Aksonin rooli tulee jatkossa korostumaan niissä tilanteissa, joissa jäsenemme 
hukkuvat hoitojärjestelmän kiemuroihin. Muistuta kaveriasi tästä avusta, kun houkuttelet häntä jäseneksi! 
 
 
Keskittäminen alkoi 
 
Kuten kaikki olemme ilolla lukeneet, hoitoamme ja kuntoutustamme alettiin keskittämään 1.5.2011 
voimaantulleella asetuksella. Selkäydinvammaisten akuuttikuntoutus ja elinikäinen seuranta keskitetään 
Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistosairaaloiden yhteyteen. Näitä keskuksia ei siis vielä ole täysissä 
toimissa, mutta vauhti on kova, kun niitä aletaan sekä hallinnollisesti että jopa fyysisesti rakentamaan. 
Akson on tässä aktiivisesti mukana. Saimme edustajamme kahteen ryhmään, jotka muutoin koostuvat 
sairaaloiden johtavista lääkäreistä. Ensimmäinen ryhmä keskittyy akuuttihoidon kehittämiseen ja toinen 
kuntoutukseen ja seurantaan. Elämme siis varsin mielenkiintoisia aikoja. Jäsenenä voit kysellä omalta 
hoitavalta lääkäriltäsi miten tämä vaikuttaa sinuun. Keskeinen ongelma on se, että asetuksen ja siten 
keskittämisen ulkopuolelle jäivät non-traumaattiset selkäydinvammaiset. Tämä on yksi keskeisimpiä 
asioita, joihin Akson vaikuttaa lähitulevaisuudessa; kaikki pitää saada mukaan. 
 
Akson on näyttävällä omalla osastolla mukana Apuvälinemessuilla Tampereella 10.-12.11.2011. Tule 
tapaamaan muita syviksiä ja keskustelemaan Aksonin tulevaisuudesta! Samassa yhteydessä järjestetään 
Akson ry:n syyskokous, jonne olet lämpimästi tervetullut. Kokous järjestetään perjantaina 11.11.2011 
klo 15-17; paikka on Tähtiensali Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa (ent. Pirkkahalli), eli voit 
kätevästi yhdistää messukäynnin ja kokouksen! 
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