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SELKÄYDINVAMMA-SEMINAARI 18.11.2017 PEURUNGASSA 
 
Seminaari tarjoaa osallistujalle tietoa ravitsemuksesta ja sen haasteista selkäydinvammaisen näkökulmasta. Tietoa 
myös rakon ja suolen hoidosta sekä oppia olkapäiden huoltamiseen. Seminaarin päättää Niko Leppäsen luento 
itsetunnosta ja miten säilyttää se vammautumisen jälkeen. Seminaari sopii kaikille, jotka haluavat kattavan paketin 
selkäydinvammatietoutta. Tilaisuus on avoin kaikille. 
 
Aika: lauantai 18.11.2017 klo 9.30-16.30 
Paikka: Kylpylähotelli Peurunka (Peurungantie 85, 41340 Laukaa) 
Hinta: 20€/jäsen, 40€/ei-jäsen ja 10€/avustaja (hinta sisältää seminaarin, tarjoilut sekä mahdolliset 
luentomateriaalit),  
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Ilmoittautuminen pe 10.11.2017 klo 14.00 mennessä sähköisesti nettisivuilta 
löytyvällä lomakkeella tai toimisto@aksonry.fi tai p. 050 371 5400. Ilmoitathan osallistujien nimet, osoitetiedot, 
puhelinnumerot, sähköpostiosoitteen sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat. Seminaari järjestetään, mikäli osallistujia 
on vähintään 15 henkilöä. HUOM. Paikkoja rajoitetusti! Ilmoittautumiset ovat sitovia ja peruminen on maksutonta 
viimeisen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun 
kokonaisuudessaan. 
Majoitus: Hotellimajoitus 64,50€/hlö/vrk 2hh, 99€/hlö/vrk 1hh. Hintoihin sisältyy aamiainen, teemakylpylän sekä 
kuntosalien vapaa käyttö sekä vapaa-ajan ohjelma. Huonevaraukset suoraan hotellista p. 020 751 601, muista 
mainita Akson kun teet varausta. 
 
 
Ohjelma: 
9.30 Ilmoittautumien ja kahvi 
9.45 Seminaarin avaus 

Aksonin kuulumiset, Anni Täckman, järjestöpäällikkö  
Ravitsemus ja sen haasteet, Minna Matikainen, THM, laillistettu ravitsemusterapeutti K-S 
Keskussairaala 

 
12.00 Lounas 
 
13.00 Rakon- ja suolenhoito, Jenni Könni, Coloplast Oy 
 Pidä huolta olkapäistäsi, Mauri Kallinen, Peurunka 
  
14.45 Kahvi  
  
15.15 Sisäisesti ehjä: Miten säilyttää terve itseluottamus ja itsetunto vammautuneena?  

Niko Leppänen, Mental Performance Coach 
 

Monelle vammautuminen ei ole pelkästään fyysinen, vaan 
myös henkinen kolaus. Näin kävi myös Nikolle, joka päätyi 
11 vuotta sitten yllättävän sairastumisen myötä pyörätuoliin 
jääkiekkoilevana lukiolaisena. Itseluottamus ja itsetunto 
olivat monen vuoden ajan koetuksella. Tässä 
puheenvuorossa Niko kertoo, mitä sellaista hän on oppinut 
ja oivaltanut viime vuosina itseluottamuksesta ja 
itsetunnosta, joka on auttanut häntä pääsemään taas 
jaloilleen - henkisesti. Luennon tavoitteena on näyttää, ettei 
itseluottamuksemme ja itsetuntomme ole koskaan 
riippuvainen ulkoisista olosuhteista ja tekijöistä, kuten 
fyysisestä kunnostamme, vaan niiden todellinen lähde on 
jossain muualla. Lisätietoja itseluottamus.com 

 
16.30 Loppusanat ja seminaari päättyy 
 
17.00 Syyskokous järjestetään seminaarin jälkeen samassa paikassa, tervetuloa mukaan vaikuttamaan! 
 

TERVETULOA! 
 


