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KUTSUT LAPPEENRANNAN JA HELSINGIN KLUBI- ILTOIHIN! 
 
KLUBI- ILTA LAPPEENRANNASSA KE 22.4.2015 KLO 17.00-20.00 
Kutsumme sinut Klubi-iltaan Lappeenrantaan keskiviikkona 22.4.2015. Ilta pidetään Orginal Sokos Hotel Lappeessa 
(Brahenkatu 1, 53100 Lappeenranta). Ilta alkaa klo. 17.00 kahvilla ja päättyy viimeistään klo. 20.00. Tule tutustumaan 
Aksonin toimintaan ja kuulemaan missä mennään nyt sekä MOVE-projektiin. Lisäksi illan aiheena on Virtsarakon toimin-
nan häiriöt sekä Suolen toiminnan muutokset vammautumisen jälkeen. 
 
Ilta 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 17.4. klo 12.00 mennessä (tarjoi luja varten). Yh-
teystiedot kirjeen lopussa. 
 
-------------------------------------------- 
 
KLUBI- ILTA HELSINGISSÄ TI 28.4.2015 klo 17.00-21.00 
Kutsumme sinut Klubi-iltaan Helsinkiin tiistaina 28.4.2015. Ilta pidetään Scandic Grand Marinassa (Katajanokanlaituri 
7, 00160 Helsinki) kokoustila Compassissa hotellin vastaanottokerroksessa. Ilta alkaa klo. 17.00 kahvilla ja päättyy 
viimeistään klo. 21.00. Illan aiheena on Vammaisoikeuden ajokortti, jonka järjestää Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuo-
ri. 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 vas-
tauksia. 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 
 
Ilta 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 24.4. klo 12.00 mennessä (tarjoi luja varten). Yh-
teystiedot kirjeen lopussa. 
 
-------------------------------------------- 
 
KEVÄTKOKOUS JA KLUBI- ILTAPÄIVÄ LAHDESSA LA 18.4.2015 
Selkäydinvammaiset Akson ry järjestää Klubi-iltapäivän ja sääntömääräisen kevätkokouksen lauantaina 18.4.2015 klo. 
11.00 alkaen kahvilla. Paikkana toimii Auron Lahden Fysteam. Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti. Klubi-iltapäivä on 
avoin kaikille jäsenille, omaisille, ystäville sekä henkilöille joita selkäydinvamma koskettaa. Iltapäivässä saat tietoa Ak-
son ry:n toiminnasta, MOVE -projektista, Olkapää ongelmista sekä ajankohtaista tietoa rakon ja suolen hoidosta.  
 
Iltapäivä alkaa klo 11.00 kahvilla ja ilmoittautumisella ja päättyy noin klo. 16.00. Tilaisuus on maksuton. Klubi-iltapäivän 
sponsorina toimii Coloplast Oy. I lmoittautuminen ja l isätiedot:  I lmoittaudu järjestösihteeri l le t i  14.4. men-
nessä! Yhteystiedot kirjeen lopussa.  
 
-------------------------------------------- 
 
Seniori  –leir i  7. -9.5.2015 Marjolan Loma- ja kokoushotel l i ,  Lappeenranta 
Leiri on täynnä. Mikäli haluat mukaan, niin peruutuspaikkoja voi kysellä Ville Vuosaralta p. 050 371 5400 tai  
move@aksonry.f i  
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MOVE – monipuolista vertaistukea 
Oulun vertaistukihenkilökoulutukset ovat meneillään. Ensimmäinen osa on 
pidetty ja toinen osa järjestetään huhtikuun lopussa. Koulutuksen jälkeen 
Oulussa ja se lähiseuduilla on koulutettuna loistava porukka uusia vertaistu-
kihenkilöitä! 
Seuraava koulutus järjestetään syksyllä Helsingissä. 

 
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.   Varkaus/Mikkeli  ke 16.9.  
Lahti  la 18.4. (kutsu kirjeen alussa)  Helsinki   ti 22.9.   
Lappeenranta ke 22.4. (kutsu kirjeen alussa) Vaasa   to 24.9.  
Helsinki ti 28.4. (kutsu kirjeen alussa)  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.  
 
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 jär jestetään 2.9.2015 tapahtuma Tampereella. Tarkka paikka ja aikataulu ei 
ole vielä tiedossa, 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 huhtikuun 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 


	akson_tiedote3_2015

