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Hei, 
 
kevät on taittunut hyvää vauhtia kesäksi ja aurinkokin on jo alkanut mukavasti lämmittämään. Kevät on Aksonilla ollut 
vauhdikas ja katse syksyyn on jo kohdistettuna. Keväällä järjestettiin kolme Klubia, jotka palautteen puolesta onnistuivat 
erinomaisesti. Toukokuussa järjestettiin Marjolassa (Lappeenranta) seniorileiri ja se oli huikea menestys. Leiriä oli kai-
vattu paljon. Akson onkin harkinnut järjestävänsä leirin uudestaan ensi vuonna, tehdään tästä perinne. Leirin tunnelmia 
saat lukea syksyn Selkäydinvamma –lehdestä. Lisäksi keväällä on koulutettu Oulun alueelle kymmenen uutta vertaistu-
kihenkilöä, loistavaa! 
 
Selkäydinvamma –lehti 1/2015 ilmestyi toukokuun lopulla. Mikäli lehti ei ole sinulle tullut, niin ota yhteys toimistoon. 
Syksyn lehti ilmestyy lokakuun lopussa ja on ns. messu-numero, koska Akson ja MOVE on mukana Apuväline2015 –
messuilla. Messut järjestetään Tampereen Messu- ja kongressikeskuksessa (ent. Pirkka-halli) 5.-7.11.2015. Messujen 
yhteydessä Akson järjestää syyskokouksen 6.11., joten tule paikalle vaikuttamaan toimintaamme. Kokouksessa valitaan 
ensivuodelle hallitus, joten mikäli olet halukas tulemaan mukaan toimintaan, syksyllä koittaa hetki siihen. Kutsu syysko-
koukseen lähetetään syyskuun lopulla. Seuraa siis tiedotteita!  
 
Akson järjestää ylimääräisen vuosikokouksen Helsingin Klubi-illan yhteydessä 22.9.2015, jossa vahvistetaan kevätko-
kouksessa Lahdessa 18.4.2015 hyväksytty sääntömuutos. Sääntömuutos koskee puheenjohtajan toimikauden piden-
tämistä sekä peräkkäisten toimikausien määrän rajoittamista. 
 
Syksyllä on suunniteltu järjestettäväksi viisi Klubia, joiden päivämäärät löydät kirjeestä. Kutsut Klubeihin tulevat tiedot-
teessa elokuussa, josta selviää tarkemmat paikat ja ajat. 
 
Nautitaan nyt kuitenkin ensin kesästä ja auringosta! 
 
-------------------------------------------- 
TOIMISTO ON SULJETTUNA 1.-28.7.2015 
Aksonin toimisto sekä MOVE –projekti ovat suljettuna heinäkuussa 1.-28.7.2015. Tuona aikana kiireellisissä asioissa 
yhteydenotot puheenjohtajaan sähköpostitse tai puhelimitse lauri@louhivirta.fi tai p. 050 543 6680.  
 
-------------------------------------------- 
KÄVELE MUKAAN! 2.9.2015 Tampereella 
Käveleville selkäydinvammaisille järjestetään oma tapahtuma 2.9.2015 klo 14.00-18.00 Tampereella. Paikkana toimii  
FinnMedi Oy, rakennus Finn-Medi 1 ja tilana Pulssi (Biokatu 6, 33520 Tampere). Paikka on aivan TAYSn välittömässä 
läheisyydessä. Päivässä on ohjelmassa lääkärin ja fysioterapeutin luentoa, asiaa rakon- ja suolenhoidosta sekä tietenkin 
Aksonin ja MOVEn asiaa. I lmoittaudu mukaan 25.8. mennessä (tarjoi luita varten) järjestösihteerille. Yhteys-
tiedot kirjeen lopussa. 
 
-------------------------------------------- 
MOVE – monipuolista vertaistukea 

Helsingissä järjestetään vertaistukihenkilökoulutus 18.-20.9. ja 9.-
11.10.2015. Koulutus on kaksiosainen ja osallistujalle maksuton. Koulutus jär-
jestetään Hotelli Siikarannassa, Kirkkonummella (Espoota) . Hakuaika koulutuk-
seen loppuu ma 17.8.2015. Hakulomake löytyy Aksonin nettisivuilta tai voit 
pyytää sen vertaistukikoordinaattorilta. Yhteystiedot tiedotteen lopussa.  

 
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen MOVE –projekti on aloittanut 3/2014. Projektin tehtävänä on 
suunnitella ja kehittää vertaistukihenkilökoulutusmalli, jonka mukaan vapaaehtoisia vertaistukihenkilöitä voidaan tule- 
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vaisuudessa kouluttaa. Projekti tarjoaa halukkaille mahdollisuuden osallistua vertaistukeen, kokemusten vaihtoon ja 
tukihenkilötoimintaan. Vertaistukihenkilötoiminta on mieleenpainuvaa työtä toisen, samassa elämäntilanteessa olevan 
selkäydinvammaisen kanssa. Vertaistukihenkilöille tarjotaan koulutusta, työnohjausta ja virkistystä. Vertaistukihenkilöt 
ovat Akson ry:n kouluttamia ja vaitiolovelvollisia. Jos olet kiinnostunut, niin ota rohkeasti yhteyttä ja lähde mukaan toi-
mintaan! (yhteystiedot kirjeen lopussa)! 
 
-------------------------------------------- 
TULEVAT TAPAHTUMAT 
 
2015 Klubit  
Klubien kaupungeiksi tänä vuonna on valittu Vaasa, Lappeenranta, Tampere, Oulu, Varkaus/Mikkeli, Lahti ja Helsinki 
(2kpl). Alustavat päivämäärät klubeille ovat: 
Kevät:    Syksy: 
Tampere ti 31.3.   Lappeenranta  t i  15.9. (huom pvm!) 
Lahti la 18.4.   Varkaus/Mikkeli  ke 16.9.  
Helsinki ti 28.4.   Helsinki   ti 22.9. **   
    Vaasa   to 24.9.  
    Oulu  ti 29.9. 
 
** Helsingin Klubin yhteydessä pidetään yl imääräinen vuosikokous, jossa vahvistetaan kevätkokouksen 
hyväksymä sääntömuutos. 
 
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 pe 6.11.2015 
Syyskokous järjestetään Tampereella Apuväline 2015 –messujen yhteydessä pe 6.11. klo. 16.00-18.00 Jupiter-Saturnus 
–tilassa messukeskuksen toisessa kerroksessa. Kutsu syyskokoukseen lähetetään syyskuun aikana. 
 
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.  
 
-------------------------------------------- 
Jäsenmaksu 2015 
Jäsenmaksu varsinaisiltajäseniltä on 20€, kannatusjäseniltä vähintään 40€ ja yhteisöjäseniltä vähintään 200€. Jäsen-
maksut on lähetetty postitse huhtikuussa. Järjestömme resurssit ovat pienet ja jokainen jäsenmaksu tukee toimintaam-
me, jolla voimme vaikuttaa jäsenistömme hyvinvointiin. Akson vetoaakin jäsenistöön, että mahdollisimman moni mak-
saisi 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 kesäterveisin,  
 
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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