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Hei arvoisa Aksonin Jäsen! 
 
 
 
Uusi vuosi alkanut ja uusia tuulia puhaltaa! Aksonin MOVE –projektin vertaistukikoordinaattorin valinta on 
kuumimmillaan, Aksonin edustaja on valittu Invalidiliiton liittohallitukseen, Akson täyttää viisi vuotta! Iso vuosi 
tulossa kaikin puolin siis. 
 
 
 
Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus äänestyksellä, tulijoita oli enemmän kuin paikkoja vapaana. Puheen-
johtajana jatkaa edelleen Merja Leppälä. Hallitus valitsi joukostaan tammikuun järjestäytymiskokouksessa 
varapuheenjohtajaksi Nuutti Hiltusen. Nuutti on ottanut innolla vastaan uuden paikkansa hallituksessa. Nuut-
ti valittiin myös tammikuussa Invalidiliiton liittohallitukseen! Tämä on ensimmäinen kerta kun Akson on mu-
kana valinnoissa ja heti tuli paikka hallitukseen. Liittovaltuustoon nousi Nuutin varajäsen Antti Dahlberg. Ak-
sonin vaikuttamiskanavat lisääntyvät. Uuden hallituksen esittelyt löydät Aksonin nettisivuilta. 
 
 
Akson haki Raha-automaattiyhdistykseltä avustusta järjestötoiminaan vuodelle 2014 132 000 euroa, mutta 
avustusta saatiin 63 000 euroa. Alkuperäiset suunnitelmat tälle vuodelle olivat isot ja jäsenten toiveet oli 
huomioitu talousarviota laadittaessa, mutta jouduimme karsimaan kaikkia suunnitelmia isolla kädellä. Uudet 
suunnitelmat on tehty jäsenistöä ajatellen ja kaikesta muusta on tingitty.  
 
 
MOVE –projekti (Monipuolista vertaistukea) käynnistyy maalis-/huhtikuun aikana. Vertaistukikoordinaattorin 
tehtävänä on kolmivuotisen projektin aikana kehittää selkäydinvammaisille räätälöity vertaistukihenkilökoulu-
tusmalli ja kouluttaa uusia vertaistukihenkilöitä Tampereen, Oulun ja Helsingin alueelle. Tällä hetkellä meidän 
selkäydinvammaisten vertaistuki ontuu ja projektin tarkoituksena on vastata tähän ongelmaan. Projektia to-
teutamme yhteistyössä Invalidiliitto ry, Finlands Svenska Handikappförbund rf, TAYS, OYS ja HUS kanssa. 
 
 
Akson täyttää kesäkuussa 5 vuotta! Tätä taivalta juhlistamme elokuussa 23.8.2014 Käpylän Kuntou-
tuskeskuksessa juhlaseminaarilla ja illanvietolla. Joten muista pistää päivä jo valmiiksi kalenteriisi! Lisää tie-
toa tilaisuudesta tulee myöhemmin. 
 
 
Kaikki Selkäydinvamma –keskukset ovat aloittaneet toimintansa (SYV –keskus). Keskukset sijaitsevat Oulus-
sa (OYS), Tampereella (TAYS) ja Helsingissä (HUS). Jokaisella selkäydinvammaisella on oikeus hyvään ja asi-
antuntevaan hoitoon. SYV –keskukseen pääset pyytämällä lähetteen lääkäriltäsi. TAYSn ja HUSn yhteystiedot 
löytyvät Aksonin nettisivuilta ja OYSn tiedot ovat tulossa sinne lähiaikoina. Yhteystiedot saat toki myös Yliopis-
tollisten sairaaloiden vaihteesta. 
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Vuoden 2014 Klubit 
Klubit järjestetään tänä vuonna Oulussa, Jyväskylässä, Kuopio (Siilinjärvi), Hämeenlinnassa ja Turussa sekä 
Helsingissä. Valtakunnallisia klubeja viisi ja Helsingin klubeja neljä. Alustavat päivämäärät klubeille ovat: 
Oulu ti 8.4.  Jyväskylä la 26.4. (+ kevätkokous)  Turku ma 26.5. 
Hämeenlinna ke 12.11. Kuopio (Siilinjärvi) la 8.11. (+ syyskokous) 
Helsinki ke 9.4., ti 27.5., to 25.9., to 13.11. 
 
Klubien tarkemmat aikataulut ja paikat löytyvät myöhemmin Aksonin nettisivuilta www.aksonry.fi. Tiedotteet 
klubeista pyritään myös lähettämään sähköpostilla ja kirjeitse.  
 
Kevätkokous klubi- i l lan yhteydessä Peurungassa (Jyväskylä) 26.4.2014 
Kevätkokous järjestetään Kylpylähotelli Peurungassa Klubi-iltapäivän jälkeen.  Kutsu kevätkokoukseen lähe-
tetään helmikuun lopussa. 
 
Syyskokous klubi- i l lan yhteydessä Kunnonpaikassa (Kuopio, Sii l injärvi)  8.11.2014 
Syyskokous järjestetään Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Klubi-iltapäivän jälkeen. Kutsu syyskokoukseen lähe-
tetään syyskuun alussa. 
 
Jäsenmaksu 2014 
Jäsenmaksu varsinaisiltajäseniltä on 20€, kannatusjäseniltä vähintään 40€ ja yhteisöjäseniltä vähintään 
200€. Jäsenmaksut lähetetään kaikille jäsenille kirjeitse helmi-/maaliskuun aikana. Järjestömme resurssit 
ovat pienet ja jokainen jäsenmaksu tukee toimintaamme, jolla voimme vaikuttaa jäsenistömme hyvinvointiin. 
Akson vetoaakin jäsenistöön, että mahdollisimman moni maksaisi jäsenmaksunsa. 
 
Päivitä t ietosi! 
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi meille (myös sähköpostiosoitteet), näin varmistat postin ja leh-
den perille saapumisen. Akson tiedottaa pääasiallisesti sähköpostin välityksellä, mutta myös kirjeitse heille 
joilla sähköpostia ei ole käytettävissä. Muuttuneet yhteystiedot voit lähettää sähköpostilla, kirjeellä tai teksti-
viestillä sekä muutoksen voi tehdä myös soittamalla. Akson huolehtii osoitemuutokset eteenpäin myös Invali-
diliitolle IT-lehteä varten.  
 
 
Aurinkoisin kevätterveisin, 
 
Anni Täckman 
järjestösihteeri 
p. 050 329 7899 
anni.tackman@aksonry.fi 
 
Järjestön yhteystiedot: 
 
Selkäydinvammaiset Akson ry Merja Leppälä Nuutti Hiltunen 
Mannerheimintie 107, 3.krs  puheenjohtaja varapuheenjohtaja 
00280 HELSINKI  p. 050 543 6680 p. 050 337 8695 
p. 050 329 7899  merja.leppala@aksonry.fi nuutti.hiltunen@aksonry.fi 
toimisto@aksonry.fi 
www.aksonry.fi  
 
 
HUOM! Toimisto on sul jettuna ainakin helmikuun ajan. Tuona aikana ki ireel l is issä asioissa 
yhteys puheenjohtajaan tai  varapuheenjohtajaan. 


