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Hei arvoisa Aksonin Jäsen! 
 
 
Kevät vierähtänyt hurjaa vauhtia, lumet ja rännät poistuneet ja kesähelteet valtaavat ilman. Lomakausi 
on alkanut ja niin Aksonin toimistokin viettää kesälomaa 2.-22.7. väl isenä aikana ja to i -
misto on tuol loin ki inni. Kiireellisissä asioissa yhteys puheenjohtajaan sähköpostitse mer-
ja.leppala@aksonry.fi.  
 
Kevään tapahtumissa on ollut ennätysmäärä osallistujia, kiitos siitä teille! Aiheina Klubi-illoissa ovat 
olleet mm. kipu, rakko ja suoliongelmat, apuvälineet jne. Selkäydinvamma –seminaari huhtikuun lopul-
la sisälsi kattavan katsauksen rakonhoidosta, istuma-asennosta ja sen tärkeydestä. Valitettavasti vä-
häisen osallistujamäärän vuoksi jouduimme perumaan suunnitellut Joensuun ja Kotkan Klubi-illat, mut-
ta pyrimme toteuttamaan ne uudelleen syksyllä. Kuuntelemme jäseniämme ja haluamme tietää, mistä 
aiheista sinä olet kiinnostunut. Laita viestiä järjestösihteerille (yhteystiedot tiedotteen lopussa) ja koi-
tamme toteuttaa toiveesi.  
 
Selkäydinvammakeskuksista kuuluu uutta. Kaksi vuotta asetuksen voimaanastumisen jälkeen, kaikki 
kolme keskusta ovat aloittaneet toimintansa. Helsingin poliklinikka sijaitsee Vega -talossa Synapsian 
vieressä ja työntekijät jo siellä valmistelevat paikkaa asiakkaita varten. Poli aloittaa toimintansa  
22.7.2013 eli lähetteitä polille voi jo alkaa pyytämään.  
 
Syksyn 2013 Klubit  
Syksyllä klubit pyritään järjestetään seuraavissa kaupungeissa 

- Joensuu, Kotka, Kajaani, Mikkeli, Kemi/Tornio (kaupunki vielä avoin), Vaasa, Helsinki (Synapsia 
–klubit, 3 kpl)  

Klubien tarkemmat ajankohdat varmistuvat elokuun aikana ja tämän jälkeen tiedot päivämääristä löy-
tyvät Aksonin nettisivuilta www.aksonry.fi. Tiedotteet klubeista pyritään myös lähettämään sähköpostilla 
ja kirjeitse.  
 
Syyskokous ja syysseminaari,  Tampere 
Syyskokous ja syysseminaari järjestetään Tampereella Apuvälinemessujen yhteydessä lauantaina 
9.11.2013. Seminaarin aiheena on kipu. Kutsu kokoukseen ja seminaariin lähetetään jäsenille syys-
kuun aikana. Syyskokouksessa valitaan Akson ry:n edustaja Invalidiliiton liittovaltuustoon. Akson on 
myös mukana Apuvälimessuilla!  
 
Jäsenmaksu 2013 
Akson haluaa muistuttaa vuoden 2013 jäsenmaksun maksamisesta niitä jotka sitä eivät ole vielä teh-
neet. Järjestömme resurssit ovat pienet ja jokainen jäsenmaksu tukee toimintaamme, jolla voimme 
vaikuttaa jäsenistömme hyvinvointiin. Jos et tiedä oletko maksanut maksun jo, et ole saanut laskua tai 
se on hukkunut tai sinulla on muuta kysyttävää laskutuksesta, niin ota rohkeasti yhteyttä järjestösihtee-
riin. 
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Päivitä t ietosi! 
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi meille (myös sähköpostiosoitteet), näin varmistat postin 
ja lehden perille saapumisen. Akson tiedottaa pääasiallisesti sähköpostin välityksellä, mutta myös kir-
jeitse heille joilla sähköpostia ei ole käytettävissä. Yhteystiedot voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen 
toimisto@aksonry.fi, soittamalla numeroon 050 329 7899 (tekstiviestitkin käyvät) tai lähettämällä pos-
tia toimiston osoitteeseen (yhteystiedot kirjeen lopussa). Akson huolehtii osoitemuutokset eteenpäin 
myös Invalidiliitolle IT-lehteä varten.  
 
 
 
 
Aurinkoisin kesäterveisin, 
 
 
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  


