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Hei Aksonin Jäsen! 
 
Syksy edennyt kovaa vauhtia joulua kohden ja kohta onkin vuosi taas päätöksessä. Aksonilla on ollut kuhinaa 
koko vuoden, kun kaikki suunnitellut tapahtumat ovat keränneet monta innokasta osallistujaa.  
MOVE - monipuolista vertaistukea projektikin etenee suunnitelman mukaan ja ensimmäiset koulutukset ovat 
alkaneet Tampereella.  
 
Nyt jo suunnittelemme ensivuotta ja tapahtumia, jotka olisivat jäsenten näköistä toimintaa. Laita meille siis 
ideoita siitä mitä sinä haluaisit Klubeilla tehdä! 
 
Toimisto on joululomalla 22.12.2014-6.1.2015 
Akson ja MOVE -projekti viettää joululomaa vuoden vaihteessa ja toimisto on suljettuna ajalla 22.12.2014-
6.1.2015. Loman aikana kiireellisissä asioissa yhteydenotot sähköpostitse toimisto@aksonry.fi. Yhteystiedot 
löytyvät kirjeen lopusta. 
 
MOVE – monipuolista vertaistukea –projekti   
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. Vertaistukikoordinaattori vaihtuu 1.1.2015 ja 
Tarjan tilalle tuolloin tulee pitkän linjan vertaisasiantuntija Ville Vuosara. 
 
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. Ensimmäinen koulutus on alkanut lokakuussa 
Tampereella ja keväällä on tiedossa koulutus Oulussa. Tarkemmat tiedot ja ajankohdat ilmestyvät myöhem-
min. Jos olet kiinnostunut, niin ota rohkeasti yhteyttä ja lähde mukaan toimintaan! (yhteystiedot kirjeen lopus-
sa) 
 
Puurojuhla 17.12.2014 Helsingissä 
Vuoden viimeinen tapahtuma pidetään Helsingissä puurojuhlan merkeissä. Kutsu tapahtumaan tiedotteen 
mukana. Muista ilmoittautua mukaan! 
 
Soveltavan Alppihi ihdon Camp 23.-25.1.2015 
Akson on jälleen mukana järjestämässä lasketteluleiriä Himoksella tammikuussa. Leiri järjestetään yhteis-
työssä Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ryn, Malikeen ja Sokeain lasten tuki ry:n kanssa. Lisätiedot 
leiristä löytyy kohta ilmestyvästä Selkäydinvamma –lehdestä sekä Aksonin nettisivuilta kohdasta Tapahtumat. 
 
Syyskokous Kunnonpaikassa (Si i l in järvi)  la 8.11.2014 
Syyskokous pidettiin lauantaina 8.11.2014 Siilinjärvellä. Paikalla oli pieni joukko jäseniä vaikuttamassa ensi-
vuoden toimintaan. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma, joka on nähtävissä Aksonin 
nettisivuilta kohdasta Akson ry à Jäsenille. Kokouksessa valittiin myös uusi hallitus vuodelle 2015. Seuraa-
valla sivulla on nähtävissä uusi hallitus sekä toimikaudet. 
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Puheenjohtaja: 
Lauri Louhivirta 
 
Varsinaiset jäsenet (suluissa toimikausi) :  Varajäsenet (suluissa toimikausi) :   
Antti Dahlberg, Helsinki (2014-2015)  Minna Muukkonen, Rovaniemi (2014-2015) 
Niina Kilpelä, Helsinki (2014-2015)  Jukka Kumpuvuori, Turku (2015-2016) 
Jukka Tala, Kangasala (2014-2015)  Ulf Gustafsson, Helsinki (2015-2016) 
Nuutti Hiltunen, Järvenpää (2015-2016) 
Janne Koskinen, Kangasala (2015-2016) 
Tiina Siivonen, Riihimäki (2015-2016) 
Merja Leppälä, Kuopio (2015-2016) 
Jorma Järvinen, Pieksamäki (2015) 
 
 
Jäsenmaksu 2014 ja 2015 
Muistathan maksaa kuluneen vuoden jäsenmaksusi. Järjestömme resurssit ovat pienet ja jokainen jäsen-
maksu tukee toimintaamme, jolla voimme vaikuttaa jäsenistömme hyvinvointiin. Akson vetoaakin jäsenistöön, 
että mahdollisimman moni maksaisi jäsenmaksunsa. Vuoden 2015 jäsenmaksut lähetetään jäsenille alku-
vuodesta helmikuun aikana. Syyskokouksessa päätettiin, että jäsenmaksu pysyy ennallaan vuonna 2015. 
 
 
MUISTA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETOSI!  
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi meille (myös sähköpostiosoitteet!), näin varmistat postin ja 
lehden 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.  
 
 
 
Joulunodotus terveisin, 
 
 
Anni Täckman    Tarja Laaksonen 
järjestösihteeri    vertaistukikoordinaattori (MOVE) 
p. 050 329 7899    p. 050 371 5400 
anni.tackman@aksonry.fi    move@aksonry.fi 
     1.1.2015 alkaen Ville Vuosara 
 
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  
 
Löydät meidät myös Facebookista: www.facebook.com/aksonry   
   www.facebook.com/moveprojekti  
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