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Hei Aksonin Jäsen! 
 
 
Tämä tiedotteen yhteydessä saat kutsut kevään ensimmäisiin Klubeihin sekä kutsun kevätkokoukseen 
26.4.2014. Huomaathan, että Helsingin klubi-iltaa on aikaistettu muutamalla päivällä. Tutustu iltojen sisäl-
töihin ja ilmoittaudu mukaan. Kaikki ovat tervetulleita! 
 
Sopeutumisvalmennuskurssi  24.-28.4.2014, Lahti  
Akson ja Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus järjestävät yhteistyössä RAYn tuella sopeutumisvalmennus-
kurssin selkäydinvammaisille henkilöille Lahdessa 24.-28.4.2014. Kurssi on maksuton ja mukaan mahtuu 10 
henkilöä, jotka valitaan hakemusten perusteella. Hakuaika päättyy 11.4.2014. Lisätietoja ja hakuohjeet löy-
dät Aksonin nettisivuilta Ajankohtaista –osiosta. Hae mukaan kurssille! 
 
MOVE –projekti  käynnistyy v ihdoinkin! 
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen MOVE –projekti on aloittanut toimintansa. Projektin 
tehtävänä on suunnitella ja kehittää vertaistukihenkilökoulutusmalli, jonka mukaan vapaaehtoisia vertaistu-
kihenkilöitä voidaan tulevaisuudessa kouluttaa. 
 
MOVE on lyhennys sanoista monipuolista vertaistukea. Projektia tehdään yhteistyössä Invalidiliiton, sel-
käydinvammakeskusten (OYS Oulu, TAYS Tampere ja HUS Helsinki) ja Finlands Svenska Handikappförbund 
rf:n kanssa. Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisia prosesseja elämässään 
kokeneet ihmiset ryhtyvät vertaistukihenkilöksi toiselle ihmiselle. Vertaistukitoiminta on tarvitsijalle maksu-
tonta. 
 
Projekti tarjoaa halukkaille mahdollisuuden osallistua vertaistukeen, kokemusten vaihtoon ja tukihenkilötoi-
mintaan. Vertaistukihenkilötoiminta on mieleenpainuvaa työtä toisen, samassa elämäntilanteessa olevan 
selkäydinvammaisen kanssa. Vertaistukihenkilöille tarjotaan koulutusta, työnohjausta ja virkistystä. Vertais-
tukihenkilöt ovat Akson ry:n kouluttamia ja vaitiolovelvollisia. Koulutus käynnistyy syksyllä 2014. 
 
Vertaistukikoordinaattorina työskentelee Tarja Laaksonen. Tarja kertoo itsestään seuraavaa: 
Olen koulutukseltani sosiaalipsykologi ja siksi erityisenä kiinnostuksen kohteenani ovat ihmisten väliset suh-
teet ja sosiaalisten suhteiden merkitys yksilön hyvinvoinnille. Olen ohjannut erilaisia itsetuntemus- , tarinate-
atteri- ja terapiaryhmiä viidentoista vuoden ajan. 
 
Bahtin (1990) on todennut, että ”elämä tapahtuu yhden kerran tässä hetkessä”.  Siten menneisyydessä koe-
tut asiat saavat merkityksensä nyt, samoin tulevaisuuteen suuntautuvat toiveet, odotukset ja toiminta enna-
koidaan tässä hetkessä.  
 
Tähän työhön minua veti kiinnostus hypätä uuteen, sillä oppiminen – sekä oma että muiden – saa minut in-
spiroitumaan yhä uudestaan. Olen työssäni vakuuttunut, että tutkiva asenne ja asioiden pohtiminen yhdessä 
vahvistavat. 
 
Olen kova lukemaan ja yöpöydälläni on aina jokin kirja kesken. Tällä hetkellä se on David Foster Wallacen 
”Hauskaa, mutta ei koskaan enää.” Tykkään kirjoista, sillä ne vievät mukanaan huikeisiin maailmoihin, joita 
ei olisi itse osannut kuvitella. Usein nipistän yöunista itselleni lisää lukuaikaa.  
 
MOVE –projektin yhteystiedot (postiosoite sama kuin järjestöllä): 
Tarja Laaksonen 
vertaistukikoordinaattori 
p. 050 371 5400 
move@aksonry.fi 
 



 TIEDOTE 2/2014 
 
 

 18.3.2014 

 
Selkäydinvammaiset Akson ry p. +358 50 329 7899 info@aksonry.fi y-tunnus 2315346-4 
Mannerheimintie 107, 3.krs 
00280 HELSINKI 

 
IBAN FI77 4055 0010 5122 22 

toimisto@aksonry.fi 
www.aksonry.fi 

 
Kotipaikka Helsinki 

 
 

 
 
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 ma 7.4., 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-
tetty tämän tiedotteen mukana. Löytyy myös Aksonin nettisivuilta. 
 
Syyskokous klubi- i l lan yhteydessä Kunnonpaikassa (Kuopio, Si i l in järvi)  8.11.2014 
Syyskokous järjestetään Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Klubi-iltapäivän jälkeen. Kutsu syyskokoukseen lähe-
tetään syyskuun alussa. 
 
Akson 5 vuotta –juhlaseminaari  jär jestetään elokuussa Helsingissä. Seuraa t iedotusta ja 
nett is ivuja.  
 
Jäsenmaksu 2014 
Vuoden 2014 jäsenmaksut lähetetään postitse jäsenille maaliskuun loppuun mennessä. Järjestömme re-
surssit ovat pienet ja jokainen jäsenmaksu tukee toimintaamme, jolla voimme vaikuttaa jäsenistömme hyvin-
vointiin. 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  
 


