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Hei Aksonin Jäsen! 
 
 
 
Akson 5 vuotta –juhlaseminaari  jär jestetään la 16.8. Helsingissä. Kutsu t i la isuuteen löytyy 
tämän t iedotteen mukana. I lmoittaudu mukaan ja v ietä unohtumaton i l ta hyvässä seurassa! 
 
 
Kevät on tuonut Aksonin aktiivisen perustoiminnan rinnalle MOVE -projektin. Projektia on odotettu kovasti ja 
nyt se on vihdoin käynnistynyt. Olemme siitä hyvin ylpeitä. SYV -keskukset ovat innolla mukana yhteistyössä. 
Myös kevään Klubi –tapahtumat ovat olleet menestys. Osallistujia on ollut viidessä tapahtumassa liki 150, 
erittäin upea määrä näinkin pieneltä yhdistykseltä. Edelleen kaipaamme teiltä vinkkejä ja ehdotuksia mitä 
haluaisitte tapahtumamme sisältävän ja koitamme toteuttaa ideoita parhaamme mukaan.  
 
Nyt katseet on käännetty jo kohti syksyä ja tulevaa vuotta, mutta nautitaan nyt hetki kesästä!   
 
Toimisto on sul jettuna 3.7.-3.8.2014 
Akson viettää kesälomaa heinäkuussa ja toimisto on suljettuna ajalla 3.7.-3.8. Loman aikana kiireellisissä 
asioissa yhteydenotot sähköpostitse vertaistukikoordinaattoriin move@aksonry.fi. Myös juhlaseminaari-
ilmoittautumiset tuona aikana vertaistukikoordinaattorille. Kaikkien yhteystiedot löytyvät kirjeen lopusta. 
 
MOVE –projekti  on käynnissä 
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen MOVE –projekti on aloittanut toimintansa maaliskuus-
sa. Projektin tehtävänä on suunnitella ja kehittää vertaistukihenkilökoulutusmalli, jonka mukaan vapaaehtoi-
sia vertaistukihenkilöitä voidaan tulevaisuudessa kouluttaa. 
 
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 Tampereella (17.-
19.10. ja 21.-23.11.). Jos olet kiinnostunut, niin ota rohkeasti yhteyttä ja lähde mukaan toimintaan! (yhteys-
tiedot kirjeen lopussa) 
 
Syksyn 2014 Klubit  
Kevään klubit on pidetty ja olivat erittäin suosittuja. Nyt jo syksyä suunnitellaan ja päivät on lyöty lukkoon. 
Seuraa tiedotusta ja tule mukaan! Klubit ovat avoimia kaikille. 
Kuopio (Kunnonpaikka, Siilinjärvi) la 8.11. (+ syyskokous) Hämeenlinna ke 12.11. 
Helsinki to 25.9. (OMT-keskus Auron, Itäkeskus, ”olkapää –ilta”, to 13.11. 
 
Klubien tarkemmat aikataulut ja paikat löytyvät myöhemmin Aksonin nettisivuilta www.aksonry.fi. Tiedotteet 
klubeista pyritään myös lähettämään sähköpostilla ja kirjeitse.  
 
Syyskokous klubi- i l tapäivän yhteydessä Kunnonpaikassa (Kuopio, Si i l in järvi)  la 8.11.2014 
Syyskokous järjestetään Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Klubi-iltapäivän jälkeen. Kutsu syyskokoukseen lähe-
tetään syyskuussa. 
 
Jäsenmaksu 2014 
Vuoden 2014 jäsenmaksut on lähetetty jäsenille maaliskuun aikana. Muistathan maksaa jäsenmaksusi. Jär-
jestömme resurssit ovat pienet ja jokainen jäsenmaksu tukee toimintaamme, jolla voimme vaikuttaa jäsenis-
tömme hyvinvointiin. Akson vetoaakin jäsenistöön, että mahdollisimman moni maksaisi jäsenmaksunsa. 
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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.  
 
 
 
Kesäisin terveisin,  
 
 
Anni Täckman    Tarja Laaksonen 
järjestösihteeri    vertaistukikoordinaattori (MOVE) 
p. 050 329 7899    p. 050 371 5400 
anni.tackman@aksonry.fi    move@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  
 
 
 


	akson_tiedote3_2014

