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KLUBI- ILTA TAMPEREELLA TI 31.1.2015 klo 17.00-21.00 
Kutsumme sinut Klubi-iltaan Tampereelle tiistaina 31.3.2015. Ilta pidetään Tampereen Validia-talossa (Ritakatu 7 B, 
33530 Tampere) päivätoiminnan tiloissa. Ilta alkaa klo. 17.00 ja päättyy viimeistään klo. 21.00. 
Illan aiheena on Vammaisoikeuden ajokortti, jonka järjestää Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori. Tule kuulemaan ja 
keskustelemaan vammaisoikeuksien ajamisesta. Mistä muutoksenhaussa on kyse? Noudattaako viranomainen lakia vai 
omia ohjeitaan? Miten lääkinnällisistä apuvälineistä voi valittaa? Ynnä muita kysymyksiä ja vastauksia. Voit myös laittaa 
ennakkokysymyksen suoraan lakimiehelle laki@kumpuvuori.fi . Mukana myös Coloplast Oy:n edustaja kertomassa tietoa 
rakon ja suolen asioista sekä tietysti Akson ry ja MOVE-projekti 
 
Iltaan on avoin kaikille, joten pistä päivämäärä kalenteriisi ja saavu paikalle! Tilaisuus on maksuton. 
p.s. I lmoita osal l istumisestasi jär jestösihteeri l le pe 27.3. mennessä (tarjoi luja varten). Yhteystiedot kir-
jeen lopussa. 
 
-------------------------------------------- 
ALLA OLEVIIN TAPAHTUMIIN KERKEÄT VIELÄ ILMOITTAUTUMAAN! 
 
HALUATKO VERTAISTUKIHENKILÖKSI? 
Oulussa järjestetään vertaistukihenkilökoulutus 27.-29.3 ja 24.-
26.4.2015. Koulutus on kaksiosainen ja osallistujalle maksuton. Ensimmäinen osa 
pidetään Pikku-Syötteellä ja toinen osa Scandic Oulussa. Hakuaika koulutukseen 
loppuu ma 9.3.2015. Hakulomake löytyy Aksonin nettisivuilta tai voit pyytää sen 
vertaistukikoordinaattorilta. Yhteystiedot tiedotteen lopussa.  
 
NUORET HOI!! !  
Nuorille järjestetään yhteistyössä Invalidiliiton kanssa On The Wheels –pyörätuolin käyttöä ja kikkailua tapahtuma 
25.3.2015 klo. 17-20 Validia Kuntoutus Helsingissä, Liikuntasalissa. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja tapahtumasta 
löytyy Aksonin nettisivuilta sekä invalidiliitto.fi/jarestokoulutus tai Tarja Lukjanov p. 09 613191. Muista i lmoittautua 
18.3.2015 mennessä! 
 
SINÄ +55-VUOTIAS! 
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 tai  
move@aksonry.f i  Ilmoittautumisen jälkeen osallistujille lähetetään tarkempi ohjelma. Tervetuloa! 
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TULEVAT TAPAHTUMAT 
 
2015 Klubit  
Klubien kaupungeiksi tänä vuonna on valittu Vaasa, Lappeenranta, Tampere, Oulu/Kemi, Varkaus/Mikkeli, Lahti ja Hel-
sinki (2kpl). Alustavat päivämäärät klubeille ovat: 
Kevät:    Syksy: 
Tampere ti 31.3. (kutsu kirjeen alussa)  Varkaus/Mikkeli  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 aikana. 
 
Syyskokous Apuväline 2015 -messujen yhteydessä Tampereella 6.11.2015 
Syyskokous järjestetään Tampereella Apuväline 2015 –messujen yhteydessä. Kutsu syyskokoukseen lähetetään syys-
kuun aikana. 
 
Kävelevi l le selkäydinvammaisi l le järjestetään alkusyksyllä oma tapahtuma. Ajankohta ei ole vielä varmistunut, 
mutta seuraa tiedotteita ja Aksonin nettisivuja. 
 
Apuväline 2015 5.-7.11.2015 
Apuvälinemessut järjestetään Tampereella Messukeskuksessa marraskuun alussa. Akson on mukana messuilla omalla 
osastollaan. Jäsenille toimitetaan kutsut postitse syksyllä, joten muista pitää yhteystietosi ajan tasalla. Messuista lisää 
seuraavassa tiedotteessa. 
 
Jäsenmaksu 2015 
Jäsenmaksu varsinaisiltajäseniltä on 20€, kannatusjäseniltä vähintään 40€ ja yhteisöjäseniltä vähintään 200€. Jäsen-
maksut lähetetään kaikille jäsenille kirjeitse maaliskuun aikana. Järjestömme resurssit ovat pienet ja jokainen jäsen-
maksu tukee toimintaamme, jolla voimme vaikuttaa jäsenistömme hyvinvointiin. Akson vetoaakin jäsenistöön, että mah-
dollisimman moni maksaisi jäsenmaksunsa. 
 
MUISTA PÄIVITTÄÄ YHTEYSTIETOSI!  
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi meille (myös sähköpostiosoitteet!), näin varmistat postin ja lehden perille 
saapumisen. Tiedotamme pääasiallisesti sähköpostin välityksellä, mutta myös kirjeitse jos sähköpostia ei ole käytettä-
vissä. Ilmoita muuttuneet yhteystiedot meille! Akson huolehtii osoitemuutokset eteenpäin myös Invalidiliitolle IT-lehteä 
varten.  
 
 
Aurinkoisin kevätterveisin,  
 
Anni Täckman  Ville Vuosara (MOVE)  Selkäydinvammaiset Akson ry 
järjestösihteeri  vertaistukikoordinaattori   Mannerheimintie 107, 3.krs 
p. 050 329 7899 p. 050 371 5400  00280 HELSINKI 
anni.tackman@aksonry.fi move@aksonry.fi  toimisto@aksonry.fi 
      
Lauri Louhivirta Nuutti Hiltunen   www.aksonry.f i  
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja  www.facebook.com/aksonry 
p. 050 543 6680 p. 050 337 8695  www.facebook.com/moveprojekti  
lauri@louhivirta.fi nuutti.hiltunen@aksonry.fi 
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