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Hei,
luet vuoden viimeistä Aksonin tiedotetta 7/2016 ja joulu on ovella sekä vuosikin vaihtuu juuri. Syksyn Selkäydinvammalehtikin on tuloillaan ja sen pitäisi saapua koteihin vuoden vaihteen korvilla.
Vuosi on kulunut nopeasti ja toimintaan osallistunut upea määrä jäseniä, omaisia, tuttuja ja tuntemattomiakin. Seminaarit ja tapaamiset ovat keränneet tänä vuonna yli 180 osallistujaa, mikä on erittäin hieno määrä. Seminaarien lisäksi
Oulussa on alkanut vapaaehtoisvoimin ”Aksonlaisten tapaamiset”, iso kiitos Raatikaisen Pirjolle porukan kokoamisesta
yhteen. Tapaamisia on järjestetty kerran kuussa ja niistä on tiedotettu pääasiallisesti nettisivuilla sekä uutiskirjeellä,
joten kannattaa seurata tiedotusta. Kyselyjä voi toki tehdä myös suoraan toimistolta. Toiveissa on, että ensi vuonna
löytyy muitakin innokkaita vapaaehtoisia järjestämään samanlaista toimintaa muille paikkakunnille. Jos kiinnostuit, niin
ota yhteys järjestösihteeriin.
Tapahtumien lisäksi Akson on ollut kuluvana vuonna aktiivinen lausunnoissa. Niitä on jätetty mm. rakentamisesta, SOTE:sta, päivitystyksen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä (myös keskittäminen), Selkäydinvamman kuntoutuskäytännöistä ja muutamasta muusta. Lisäksi Akson on ollut mukana ottamassa kantaa mm. valtakunnallisiin apuvälineiden
luovutusperusteisiin. Lausunnot ja kannanotot tullaan lisäämään nettisivuille kevään aikana. Akson pyrkii jatkuvasti
vaikuttamaan jäsentensä ja kaikkien selkäydinvammaisten oikeuksiin valtakunnallisesti.
Selkäydinvamma-keskusten (OYS, TAYS ja HUS) toiminta on herättänyt paljon keskustelua jäsenistön kesken. Paljon on
kuulunut hyviä ja huonoja kokemuksia. Akson toivookin, että palautetta ja kokemuksia, positiiviset tai negatiiviset, kerrottaisiin järjestölle, jotta voimme vaikuttaa keskusten toimintaan. Yhdistys tarvitsee mahdollista kannanottoa varten
kirjattuja tapauksia (määriä sekä kuvauksia), jotta kannanotolle on perusteita. Niin sanottujen huhupuheiden perusteella
yhdistys ei pysty ajamaan asiaa eteenpäin. Pyydämmekin jäsenistöä ottamaan yhteyttä järjestösihteeriin sähköpostilla,
palautelomakkeen kautta tai puhelimitse. Yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti (yhteydenotossa tulee olla yhteystiedot mukana).
Syyskokouksessa 9.11.2016 Tampereella valittiin uusi hallitus vuodelle 2017. Syyskokoukseen osallistui 7 jäsentä.
Kokous sujui asialistan mukaan. Vuoden 2017 hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin
muutoksitta. Keskustelua käytiin jäsenmaksun suuruuden muuttamisesta ja sen vaikutuksesta yhdistyksen toimintaa.
Kokous kuitenkin päätti olla nostamatta jäsenmaksua ja pitäen maksut ennallaan (mm. varsinainen jäsen 20€/vuosi).
Selkäydinvammaiset Akson ry:n hallitus toimikaudelle 2017 valittiin äänestyksellä. Uusi hallitus koostuu kahdeksasta
varsinaisesta jäsenestä sekä kolmesta varajäsenestä (8+3). Varajäsenten järjestys valittiin arvalla. Hallitus täydentyi
uudella jäsenellä Timo Aaltosella (Vantaa). Äänestyksen jälkeen hallitus 2017 on seuraava (toimikausi suluissa):
Varsinaiset jäsenet:
Tiina Siivonen, Riihimäki (2017-2018)
Timo Aaltonen, Vantaa (2017-2018)
Merja Leppälä, Kuopio (2017-2018)
Nuutti Hiltunen, Järvenpää (2017-2018)
Antti Dahlberg, Helsinki (2016-2017)
Niina Kilpelä, Helsinki (2016-2017)
Jukka Tala, Pälkäne (2016-2017)
Patrick Eerikinharju, Tampere (2016-2017)
Varajäsenet:
Jukka Kumpuvuori, Turku (2017-2018)
Minna Muukkonen, Rovaniemi (2016-2017)
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MOVE-projekti on lopuillaan. Projekti loppuu virallisesti vuoden vaihteessa, mutta Ville jatkaa vielä helmikuun loppuun asti. Projekti on ollut erittäin onnistunut ja saavuttanut kaikki sille asetetut tavoitteet. Vielä on
alkuvuodella mahdollisesti järjestymässä yksi vertaistukihenkilökoulutus
peruuntuneen ruotsinkielisen koulutuksen tilalle ja siitä tiedotetaan
myöhemmin. Uusimmassa Selkäydinvamma-lehdessä on kattavammin
tietoa projektista.
Raha-automaattiyhdistyksen avustusehdotukset julkistettiin 14.12.2016. RAY haluaa tukea
järjestömme toimintaa edelleen, joten toiminta jatkuu. Iso kiitos siitä kuuluu kaikille jäsenille ja
tietenkin pelaajille. Selkäydinvammaiset Akson ry haki avustusta vuodelle 2017 152 020€ ja
RAY:n avustusehdotus oli 110 000€ eli aivan ei kaikkea haettua avustusta saatu, mutta tästä
on hyvä kehittää toimintaa paremmaksi edelleen. Virallinen päätös avustukselle tulee tammihelmikuun aikana Sosiaali- ja terveysministeriöltä. Aksonin hallitus käsittelee ensivuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota uudelleen vuoden viimeisessä kokouksessa 22.12. Tampereella. Toimintaa pitää muuttaa hieman suunnitellusta, mutta kuitenkin niin, että jäsenten etu
on päällimmäisenä.
Toimisto viettää joululomaa 24.12.2016-8.1.2017. Kiireellisissä asioissa voit olla yhteydessä vertaistukikoordinaattoriin ja puheenjohtajaan puhelimitse tai sähköpostitse.
Tästä on hyvä lähteä joulua kohti ja valmistautua ensivuoden uusiin tuuliin!

jouluterveisin,
Aksonin väki

YHTEYSTIEDOT
Anni Täckman, järjestösihteeri
p. 050 329 7899, anni.tackman@aksonry.fi
Ville Vuosara, vertaistukikoordinaattori
p. 050 371 5400, move@aksonry.fi
Janne Koskinen, puheenjohtaja
p. 050 543 6680, pj@aksonry.fi
Niina Kilpelä, varapuheenjohtaja
p. 0400 258 896, niina.kilpela@gmail.com
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