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Hei arvoisa Aksonin Jäsen! 
 
 
Vuosi on vaihtunut ja uudet haasteet edessä. Järjestömme kasvaa kokoajan ja jäsenistö lisääntyy. Kii-
tos siitä kuuluu ehdottomasti teille! Mitä enemmän meitä on, niin sitä enemmän pystymme vaikutta-
maan asioihin, jotka ovat meille tärkeitä. 
 
Vuoden alusta vaihtui Aksonin puheenjohtaja. Kolme ja puoli vuotta Aksonia ansiokkaasti luotsannut 
Jukka Kumpuvuori antoi kapulan kuopiolaiselle  Merja Leppälälle. Leppälä haluaa jatkaa Kumpuvuoren 
viitoittamalla tiellä: Akson haluaa yhdistää meitä selkäydinvammaisia ja ajaa meidän etuja konkreetti-
sella tavalla eikä vain juhlapuheissa. Vertaistuen kehittäminen tänä vuonna on välttämätöntä. Kukaan 
ei saa jäädä yksin. Aksonin synnytystuskat ovat ohi ja nyt voimme lisätä yhteistyötä muihin järjestöihin. 
Antakaa rohkeasti palautetta ja vinkkejä puheenjohtajalle (merja.leppala@aksonry.fi, p. 050 543 
6680).  
 
Selkäydinvammakeskuksista kuuluu koko ajan pelkkää hyvää. Muutaman kuukauden päästä on tullut 
kuluneeksi kaksi vuotta lakiasetuksen voimaanastumisesta ja suunta on vain parempaan. Tampereella 
(TAYS) porskutetaan täysillä, jopa ehkä hieman ylikuormitustakin jo havaittavissa (mikä vain osoittaa 
keskusten tarpeellisuuden). Helsinkiin (HYKS/HUS) on poliklinikkavakanssit vahvistettu ja toiminta toi-
vottavasti käynnistyy huhtikuun alusta. Oulukin (OYS) on saanut lisäresursseja ja sielläkin keskus aloit-
telee toimintaansa. Nämä ovat upeita asioita juuri meille! Kun vielä pääsemme jokainen näihin keskuk-
siin hoitoon. Siihen meillä on oikeus! 
 
 
 
Vertaistuki 
Kysyntä vertaistulelle on lisääntynyt huomattavasti viime vuoden aikana. Tällä hetkellä Aksonilla ei ole 
”omia” vertaistukihenkilöitä, mutta Akson käy parhaillaan keskustelua Invalidiliitto ry:n kanssa, miten 
heidän selkäydinvamma- vertaistukihenkilöt yhdistetään Aksonin toimintaan. Tällä hetkellä vertaistuki-
henkilöiden sähköpostiosoitteet löytyvät Selkäydinvamma –lehdestä ja tarkemmat yhteystiedot Invalidi-
liitosta Kirsi Kososelta (kirsi.kosonen@invalidiliitto.fi/ vertaistuki@invalidiliitto.fi, p. 09  613 191). Kyn-
nys löytää sopiva vertaistukihenkilö on kuitenkin liian korkea. 
 
Klubit 2013 
Tänä vuonna klubit pyritään järjestetään seuraavissa kaupungeissa 

- Pori (keväällä, maaliskuu) 
- Joensuu (keväällä, maalis-/huhtikuu) 
- Kotka (keväällä, huhti-/toukokuu) 
- Kajaani (syksy) 
- Mikkeli (syksy) 
- Kemi/Tornio (syksy, kaupunki vielä avoin) 
- Vaasa (syksy) 
- Helsinki (Synapsia –klubit, 6 kpl, kolme keväällä ja kolme syksyllä)  

 
Klubien tarkemmat ajankohdat ja tiedot löytyvät Aksonin nettisivuilta www.aksonry.fi ajankohtien var-
mistuttua. Tiedotteet klubeista pyritään myös lähettämään sähköpostilla ja kirjeitse. Mikäli sinulla on 
kysyttävää klubeista tai mieleesi tulee aiheita, joita toivoisit klubeissa käsiteltävän, ota rohkeasti yhteys 
järjestösihteeriin. 
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Kevätkokous, Helsinki 
Kevätkokous ja kevätseminaari järjestetään perjantaina 26.4.2013 Helsingissä, Messukeskuksessa.  
Mahdollisia aineita ovat mm. selkäydinvammakeskukset, rakko ja suoli, harrastevälineet ja pyörätuolin 
säätäminen. Jos Sinulle tulee mieleen aiheita, niin anna meille vinkki! Aikataulu ja lopulliset aiheet sel-
viävät helmikuun aikana ja tämän jälkeen lähetetään jäsenille kutsu. Joten pistä päivämäärä jo valmiik-
si kalenteriisi! 
 
Syyskokous, Tampere 
Syyskokous ja syysseminaari järjestetään Tampereella Apuvälinemessujen yhteydessä lauantaina 
9.11.2013. Kutsu kokoukseen ja seminaariin lähetetään jäsenille syyskuun aikana. Akson on myös 
mukana Apuvälimessuilla! 
 
NosCos 
Nordic Spinal Cord Societyn kongressi järjestetään Helsingissä 22.-24.5.2013. Suomi toimii tämän 
vuoden järjestäjämaana. Kongressin lisätiedot, ohjelmat ja ilmoittautumiset osoitteesta 
www.noscos2013.fi. 
 
Jäsenmaksu 2013 
Jäsenmaksun suuruus vuonna 2013 on 20€ (ei muutosta viime vuoteen). Jäsenmaksulaskut on lähe-
tetty sähköpostitse 16.1.2013 niille ketkä ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen jäsentietoihinsa. Pape-
rinen lasku lähetetään tämän tiedotteen mukana heille, joilla ei sähköpostia ole käytettävissä. Muistat-
han käyttää viitettä maksaessasi maksua.  
 
Päivitä t ietosi! 
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi meille, näin varmistat postin ja lehden perille saapumi-
sen. Yhteystiedot voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimisto@aksonry.fi, soittamalla numeroon 
050 329 7899 (tekstiviestitkin käyvät) tai lähettää postia osoitteeseen: Selkäydinvammaiset Akson ry, 
Mannerheimintie 107 3.krs, 00280 HELSINKI.  (Akson huolehtii osoitemuutokset eteenpäin myös Inva-
lidiliitolle IT-lehteä varten).  
 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
 
Anni Täckman 
järjestösihteeri 
p. 050 329 7899 
anni.tackman@aksonry.fi 
 
 
 
 
Järjestön yhteystiedot: 
 
Selkäydinvammaiset Akson ry  Merja Leppälä 
Mannerheimintie 107, 3.krs   puheenjohtaja 
00280 HELSINKI   p. 050 543 6680 
p. 050 329 7899   merja.leppala@aksonry.fi 
toimisto@aksonry.fi 
www.aksonry.fi  


