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Hei Aksonin Jäsen! 
 
 
Käsissäsi on vuoden 2015 ensimmäinen tiedote. Uusi vuosi on vaihtunut ja kevät saapuu kohinalla. Viime 
vuosi oli erittäin aktiivinen ja tapahtumarikas. Toivotaan tästä uudesta vuodesta samanlaista ja vieläkin in-
nostavampaa. Tulossa on klubeja, tapahtumia ja kursseja.  
 
Tammikuussa olimme mukana järjestämässä Soveltavan Alppihiihdon Campia Himoksella. Leirille osallistui 
iso joukko laskettelijoita aloittelijoista kokeneempiin. Leiri järjestettiin nyt toista kertaa yhteistyössä VAU ry:n, 
Malikkeen ja Sokeain Lasten Tuki ry:n kanssa  ja olemme jo päättäneet olla mukana ensikeväänäkin. 
 
MOVE - monipuolista vertaistukea projektikissa on ensimmäiset vertaistukihenkilöt koulutettu Tampereella ja 
seuraavat ovat vuorossa keväällä Oulussa.  Projekti etenee suunnitellusti ja olemme erittäin ylpeitä  jo tämän 
hetkisistä tuloksista.  
 
 
 
MOVE – monipuolista vertaistukea 

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen MOVE –projekti on 
aloittanut 3/2014. Projektin tehtävänä on suunnitella ja kehittää vertaistuki-
henkilökoulutusmalli, jonka mukaan vapaaehtoisia vertaistukihenkilöitä voi-
daan tulevaisuudessa kouluttaa. Tämän vuoden alusta vertaistukikoordinaat-
torina on toiminut 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. Jos olet kiinnostunut, niin ota rohkeasti yhteyttä 
ja lähde mukaan toimintaan! (yhteystiedot kirjeen lopussa) 
 
Oulussa jär jestetään vertaistukihenkilökoulutus 27.-29.3 ja 24.-26.4.2015. Koulutus on kaksi-
osainen ja osallistujalle maksuton. Ensimmäinen osa pidetään Pikku-Syötteellä ja toinen osa Scandic Oulus-
sa. Hakuaika koulutukseen loppuu ma 9.3.2015. Hakulomake löytyy Aksonin nettisivuilta tai voit pyy-
tää sen vertaistukikoordinaattorilta. Yhteystiedot tiedotteen lopussa.  
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TAPAHTUMAT 2015 
 
Seniori  –leir i  7. -9.5.2015 Marjolan Loma- ja kokoushotel l i ,  Lappeenranta 
Akson ry järjestää +55-vuotiaille senioreille leirin Marjolassa Lappeenrannassa. Leiri on tarkoitettu kaikille, joilla ikäraja 
täyttyy ja osallistujalla on selkäydinvamma. Oletpa elänyt vammasi kanssa hetken tai pidemmän tovin, niin olet todella 
tervetullut. 
 
Leirillä pohditaan elämän syvyyttä, keveyttä ja mitä ikä ja ajankulu ovat tuoneet elämäämme, liikkumiseemme ja ovatko 
haaveemme ja unelmamme muuttuneet? Olemmeko antaneet joiden unelmien suhteen periksi vai ovatko ne edelleen 
toteuttamiskelpoisia? Vertaistuella leiristä tulee elämänmakuinen ja kokemuksia on kaikentasoisia. Mukavassa poru-
kassa saattaa löytyä niksi jos toinenkin. Älä siis emmi, vaan ilmoittaudu mukaan. 
 
Leiri alkaa torstaina ja päättyy lauantaina kurssikeskus Marjolassa Lappeenrannassa. Leirin hinta on Aksonin jäsenille 2 
h huoneessa 40 € ja muille 70 €, 1 h huoneessa jäsenille 70 € ja muille 100 €. Hinta sisältää täysihoidon. Matkat jokai-
nen osallistuja kustantaa itse. Jos tarvitset henkilökohtaista apua, niin oma avustaja mukaan. 
 
I lmoittautumiset ja l isätiedot 13.4. mennessä MOVE -projekti, Ville Vuosara  
p. 050 371 5400, move@aksonry.f i  Ilmoittautumisen jälkeen osallistujille lähetetään tarkempi ohjelma. 
Tervetuloa! 
 
2015 Klubit  
Klubien kaupungeiksi tänä vuonna on valittu Vaasa, Lappeenranta, Tampere, Oulu/Kemi, Varkaus/Mikkeli, 
Lahti ja Helsinki (2kpl). Alustavat päivämäärät klubeille ovat: 
Kevät:    Syksy: 
Tampere ti 31.3.   Varkaus/Mikkel i  ke 16.8.  
Lahti  la 18.4.   Helsinki ti 22.8.   
Lappeenranta ke 22.4.   Vaasa to 24.8.  
Helsinki ti 28.4.   Oulu/Kemi ti 29.9. 
 
Klubien tarkemmat aikataulut ja paikat löytyvät myöhemmin Aksonin nettisivuilta www.aksonry.fi. Tiedotteet 
klubeista pyritään myös lähettämään sähköpostilla ja kirjeitse.  
 
Kevätkokous klubi - i l tapäivän yhteydessä Lahdessa 18.4.2015 
Kevätkokous järjestetään Lahdessa Klubi-iltapäivän yhteydessä.  Klubi-iltapäivän kutsu ja tarkempi aikataulu 
sekä kutsu kevätkokoukseen lähetetään maaliskuun alussa. 
 
Syyskokous Apuväl ine 2015 -messujen yhteydessä Tampereel la 6.11.2015 
Syyskokous järjestetään Tampereella Apuväline 2015 –messujen yhteydessä. Kutsu syyskokoukseen lähete-
tään syyskuun aikana. 
 
Kävelevi l le selkäydinvammaisi l le  järjestetään alkusyksyllä oma tapahtuma. Ajankohta ei ole vielä var-
mistunut, mutta seuraa tiedotteita ja Aksonin nettisivuja. 
 
Nuori l le järjestetään yhteistyössä Invalidiliiton kanssa On The Wheels –pyörätuolin käyttöä ja kikkailua ta-
pahtuma 25.3.2015 klo. 17-20 Validia Kuntoutus Helsingissä, Liikuntasalissa. Tilaisuus on maksuton. Lisätie-
toja tapahtumasta löytyy Aksonin nettisivuilta sekä invalidiliitto.fi/jarestokoulutus tai Tarja Lukjanov p. 09 
613191. Muista i lmoittautua 18.3.2015 mennessä! 
 
Apuväl ine 2015 5.-7.11.2015 
Apuvälinemessut järjestetään Tampereella Messukeskuksessa marraskuun alussa. Akson on mukana mes-
suilla omalla osastollaan. Jäsenille toimitetaan kutsut postitse syksyllä, joten muista pitää yhteystietosi ajan 
tasalla. Messuista lisää seuraavassa tiedotteessa. 
 
MUISTA SEURATA AKSONIN NETTISIVUJA JA TIEDOTTEITA MUISTA TAPAHTUMISTA! 



 TIEDOTE 1/2015 
 
 

 18.2.2015 

 
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 

 
 

 
 
Jäsenmaksu 2015 
Jäsenmaksu varsinaisiltajäseniltä on 20€, kannatusjäseniltä vähintään 40€ ja yhteisöjäseniltä vähintään 
200€. Jäsenmaksut lähetetään kaikille jäsenille kirjeitse maaliskuun aikana. Järjestömme resurssit ovat pie-
net ja jokainen jäsenmaksu tukee toimintaamme, jolla voimme vaikuttaa jäsenistömme hyvinvointiin. Akson 
vetoaakin jäsenistöön, että mahdollisimman moni maksaisi jäsenmaksunsa. 
 
 
 
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.  
 
 
 
Aurinkoisin kevätterveisin,  
 
 
 
Anni Täckman    Ville Vuosara 
järjestösihteeri    vertaistukikoordinaattori (MOVE) 
p. 050 329 7899    p. 050 371 5400 
anni.tackman@aksonry.fi    move@aksonry.fi 
      
 
 
 
 
Järjestön yhteystiedot:  
 
Selkäydinvammaiset Akson ry  
Mannerheimintie 107, 3.krs  Lauri Louhivirta Nuutti Hiltunen 
00280 HELSINKI  puheenjohtaja varapuheenjohtaja 
p. 050 329 7899  p. 050 543 6680 p. 050 337 8695 
toimisto@aksonry.fi  lauri@louhivirta.fi nuutti.hiltunen@aksonry.fi 
toimisto@aksonry.fi 
www.aksonry.fi    
 
 
Löydät meidät myös Facebookista: www.facebook.com/aksonry   
   www.facebook.com/moveprojekti  
 
 
 
 
Yhteistyössä: 
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