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Hei, 
 
syksy saapuu ja niin myös syksyn tapahtumat. Luet Selkäydinvammaiset Akson ry:n syksyn ensimmäistä tiedotetta, johon 
on koottu tapahtumat ja ajankohtaiset asiat. Syyskuussa on käveleville selkäydinvammaisille oma tapahtumansa, syksyn 
kaikki Klubit, syys- ja lokakuussa vertaistukihenkilökoulutus Helsingissä sekä marraskuussa Apuväline 2015 –messut 
Tampereella. Lisäksi järjestämme jäsenkyselyn, jolla on tarkoitus kerätä ajankohtaista tietoa jäsenistön nykytilanteesta 
vamman ja työn suhteen. Kyselystä lisää tässä tiedotteessa. Loppuvuosi on siis aktiivinen!  
 
 
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. mes-
su-numero, koska Akson ja MOVE on mukana Apuväline2015 –messuilla (osasto nro 
927). Messut järjestetään Tampereen Messu- ja kongressikeskuksessa (ent. Pirkka-
halli) 5.-7.11.2015. Messujen yhteydessä Akson järjestää syyskokouksen 
6.11.2015, joten tule paikalle vaikuttamaan toimintaamme. Kokouksessa valitaan 
ensivuodelle hallitus, joten mikäli olet halukas tulemaan mukaan toimintaan, syksyllä 
koittaa hetki siihen. Kutsu syyskokoukseen (sekä messukutsut) lähetetään syyskuun lopulla. Seuraa siis postiasi ja 
muista pitää yhteystietosi ajan tasalla!  
 
 
Akson järjestää yl imääräisen vuosikokouksen Helsingin Klubi- i l lan yhteydessä 22.9.2015, jossa vahviste-
taan kevätkokouksessa Lahdessa 18.4.2015 hyväksytty sääntömuutos. Sääntömuutos koskee puheenjohtajan toimi-
kauden pidentämistä sekä peräkkäisten toimikausien määrän rajoittamista. Tarkemmat tiedot tämän tiedotteen tapah-
tuma –osiossa. 
 
 
 
 
JÄSENKYSELY 
 
Hyvä jäsen, 
 
Selkäydinvammaiset Akson ry järjestää nettipohjaisen jäsenkyselyn. Kyselyn tarkoituksena on kerätä ajankohtaista tie-
toa jäsenistön nykytilanteesta vamman ja työn suhteen. Kyselyn tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen. Tulokset 
ovat nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla vuoden 2015 loppuun mennessä. Vastaathan kyselyyn 8.11.2015 men-
nessä! 
 
Kaikki tieto kerätään anonyymisti, eikä vastauksia voida yhdistää yksittäiseen henkilöön. Kyselyn lopussa on mahdolli-
suus antaa yhteystietoja, mikäli haluaa, että yhdistyksestä yhteyttä vastaajaan. Yhteystiedot erotetaan vastauksesta 
ennen tulosten analysointia eikä niitä säilytetä yhteydenottoa pidempää. 
 
Kyselyn suorittaa Aksonille Janne Koskinen Tampereen ammattikorkeakoulusta osana tilastomatematiikan kurssia. Jan-
ne Koskinen on myös Aksonin hallituksen jäsen. 
 
Linkki kyselyyn https://lomake.tamk.f i/v3/lomakkeet/18378/lomake.html 
Linkki kyselyyn on lähetetty samassa sähköpostissa tämän tiedotteen mukana jäsenille sekä siihen pääsee vastaamaan 
Aksonin internetsivujen kautta. Kyselyyn voi vastata myös marraskuun alussa Apuväline 2015-messuilla! Kysely on tar-
koitettu vain jäsenille, joilla on selkäytimen vaurio. Kyselyyn liittyvissä kysymyksissä ota yhteys järjestösihteeriin.  
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OPISKELIJA ETSII  SELKÄYDINVAMMAISIA NAISIA TAMPEREEN ALUEELLA 
KESKUSTELURYHMÄÄN 
 
HEI SINÄ SELKÄYDINVAMMAINEN NAINEN TAMPEREEN ALUEELLA! 
 
Tuntuuko Sinusta, että vammaisten seksuaalisuus on edelleen tabu? Että terveydenhuollossa keskitytään fyysiseen 
kuntoutukseen eikä puhuta seksuaalisuudesta? Kiinnostaisiko sinua tulla keskustelemaan luottamuksellisesti 4-6 nai-
sen ryhmässä naiseuteen ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista? 
 
Olen seksuaalineuvojaopiskelija ja tarkoituksena olisi kerätä 4-6 hengen ryhmä selkäydinvammaisille naisille, joka ko-
koontuisi neljä kertaa. Ryhmä olisi ns. suljettu ryhmä eli jäsenet pysyvät samoina kaikki neljä kokoontumiskertaa. Pois 
voi tietenkin jäädä, mutta uusia jäseniä ryhmään ei oteta. Paikkana on Pellervonkatu 9, Tampere. Tapaamiset keskiviik-
koisin syys-/lokakuun aikana klo 18-19. Tarkemmat päivät sovitaan myöhemmin. Hinta olisi 5 €/kerta eli yhteensä 20 €. 
 
Lisätietoja voit kysellä puhelimitse tai sähköpostilla. I lmoittautumiset sähköpostitse pe 11.9.2015 mennessä 
osoitteeseen tiedontaival@gmail.com. 
 
Terveisin, 
Marjo Mäkinen (YTM, TtM, seksuaalineuvojaopiskelija), Tiedon Taival p. 045 1765 237 tai tiedontaival@gmail.com 
 
 
 
SYKSYN 2015 TAPAHTUMAT, ILMOITTAUDU MUKAAN! 
Alla tiedot syksyn tapahtumista. Tapahtumat ovat kaikille avoimia (puolisot, perheenjäsenet, ystävät, ammattilaiset, 
kaikki selkäydinvammasta kiinnostuneet) ja maksuttomia. Klubien  tarkemmat ohjelmat, aikataulut, paikat ja mahdolli-
set muutokset löytyvät Aksonin nettisivuilta www.aksonry.fi.  
 
-------------------------------------------- 
KÄVELE MUKAAN! KE 2.9.2015 Tampereella (klo 14.00-18.00) 
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. Päivän on ohjelmassa erikoislääkärin esitys Selkäydinvamma lääketieteen näkökulmasta ja fysiotera-
peutin esitys Ylös, ulos ja liikkeelle! Lisäksi tietoa vertaiskuntoutuksesta sekä Coloplast Oy ajankohtaiset kuulumiset 
rakon ja suolen hoidon osalta ja  tietenkin Aksonin ja MOVEn kuulumiset.   
 
I lmoittaudu mukaan 25.8. mennessä järjestösihteeri l le (tarjoi luita varten). 
 
-------------------------------------------- 
KLUBI- ILTA TI  15.9.2015 Lappeenrannassa (klo 17.00-20.00) 
Kutsumme sinut Klubi-iltaan Lappeenrantaan tiistaina 15.9.2015. Ilta pidetään Orginal Sokos Hotel Lappeessa (Brahen-
katu 1, 53100 Lappeenranta). Ilta alkaa klo 17.00 ja päättyy viimeistään klo 20.00. Tule viettämään mukava ilta Aksoni-
laisten kanssa, tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan kuulumiset. Illan ohjelmassa ajankohtaista asiaa Aksonista ja MOVE –
projektista. Kuulet myös apuvälineiden uudet tuulet (PT-keskus Oy) ja asiaa rakon ja suolen hoidosta (Coloplast Oy).  
 
I lmoita osal l istumisestasi jär jestösihteeri l le ma 7.9. mennessä (tarjoi luja varten). 
 
-------------------------------------------- 
KLUBI- ILTA KE 16.9.2015 Mikkelissä (klo 17.00-20.00) 
Kutsumme sinut Klubi-iltaan Mikkeliin keskiviikkona 16.9.2015. Ilta pidetään Orginal Sokos Hotel Vaakuna Mikkelissä 
(Porrassalmenkatu 9, 50100 Mikkeli). Ilta alkaa klo 17.00 ja päättyy viimeistään klo 20.00. Tule viettämään mukava ilta 
Aksonilaisten kanssa, tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan kuulumiset. Illan ohjelmassa ajankohtaista asiaa Aksonista ja 
MOVE –projektista. Kuulet myös apuvälineiden uudet tuulet (PT-keskus Oy) ja asiaa rakon ja suolen hoidosta (Coloplast 
Oy).  
 
I lmoita osal l istumisestasi jär jestösihteeri l le ma 7.9. mennessä (tarjoi luja varten). 
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-------------------------------------------- 
KLUBI- ILTA TI  22.9.2015 Helsingissä (klo 16.45-20.00) + YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS! 
Kutsumme sinut Klubi-iltaan Helsinkiin tiistaina 22.9.2015. Ilta pidetään Validia Kuntoutus Helsingissä (Nordenskiöldin-
katu 18, 00250 Helsinki) Synapsia –salissa Vega -talon puolella. Ilta alkaa klo 16.45 ylimääräisellä vuosikokouksella ja 
päättyy viimeistään klo 20.00. Ylimääräisessä vuosikokouksessa vahvistetaan kevätkokouksessa 18.4.2015 hyväksytyt 
sääntömuutokset. Säännöt saatavissa pyydettäessä sähköpostitse sekä ne ovat esillä kokouksessa. 
 
Tule viettämään ilta Aksonilaisten kanssa tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan kuulumiset. Illan ohjelmassa ajankohtaista 
asiaa Aksonista ja MOVE –projektista. Illassa mukana myös Coloplast Oy kertomassa rakon- ja suolen hoidosta sekä 
Marja Pihnala (Invalidiliitto ry) keskustelemassa aiheesta Kohtaaminen.  
 
I lmoita osal l istumisestasi jär jestösihteeri l le t i  15.9. mennessä (tarjoi luja varten). 
 
-------------------------------------------- 
KLUBI- ILTA TO 24.9.2015 Vaasassa (klo 18.00-20.30) 
Kutsumme sinut Klubi-iltaan Vaasaan torstaina 24.9.2015. Ilta pidetään Orginal Sokos Hotel Royal Vaasassa (Hovioi-
keudenpuistikko 18, 65100 Vaasa). Ilta alkaa klo 18.00 ja päättyy viimeistään klo 20.30. 
Tule viettämään mukava ilta Aksonilaisten kanssa, tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan kuulumiset. Illan ohjelmassa ajan-
kohtaista asiaa Aksonista ja MOVE –projektista sekä Baclofen-pumpun käytöstä spastisuuden hoidossa (Medtrnic Oy) ja  
asiaa rakon ja suolen hoidosta (Coloplast Oy).   
 
I lmoita osal l istumisestasi jär jestösihteeri l le to 17.9. mennessä (tarjoi luja varten). 
 
-------------------------------------------- 
KLUBI- ILTA TI  29.9.2015 Oulussa (klo 18.00-21.00) 
Kutsumme sinut Klubi-iltaan Ouluun tiistaina 29.9.2015. Ilta pidetään Scandic Oulussa (Saaristonkatu 4, 90100 Oulu). 
Ilta alkaa klo 18.00 ja päättyy viimeistään klo 21.00. Tule viettämään mukava ilta Aksonilaisten kanssa tapaamaan tut-
tuja ja vaihtamaan kuulumiset. Illan ohjelmassa ajankohtaista asiaa Aksonista ja MOVE –projektista. Illassa mukana 
myös Coloplast Oy kertomassa rakon- ja suolen hoidosta sekä PT-keskus Oy esittelemässä apuvälineiden uudet tuulet ja 
sokerina pohjalla näyttelijä Pekka Heikkisen monologi! 
 
I lmoita osal l istumisestasi jär jestösihteeri l le t i  22.9. mennessä (tarjoi luja varten). 
 
 
 
 
 
APUVÄLINE 2015-MESSUT TAMPEREELLA 5.-7.2015 
 

AKSON OSASTOLLA 927! 
Apuvälinemessut järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa (Ilmai-
lunkatu 20, 33900 Tampere) 5.-7.11.2015. Akson ja MOVE on mukana messuilla 
omalla osastollaan nro 927! Tule tapaamaan Aksonilaisia, vaihtamaan kuulumi-
sia, ja kurkkaamaan mitä jännittävää olemme jäsenillemme järjestäneet. Kaikille 
jäsenille toimitetaan kutsut messuille postitse syyskokouskutsun yhteydessä, joten 
muista pitää yhteystietosi ajan tasalla!  

 
 
SYYSKOKOUS messujen yhteydessä Tampereella pe 6.11.2015 
Syyskokous järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa (Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere) Apuväline 2015 –
messujen yhteydessä pe 6.11.2015 klo. 16.00-18.00. Tilana toimii messukeskuksen toisessa kerroksessa (2.krs) sijait-
seva Jupiter-Saturnus. Kutsu syyskokoukseen lähetetään syyskuun aikana. 
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MOVE – monipuolista vertaistukea 

Helsingissä järjestetään vertaistukihenkilökoulutus 18.-20.9. ja 9.-
11.10.2015. Koulutus on kaksiosainen ja osallistujalle maksuton. Koulutus järjes-
tetään Hotelli Siikarannassa, Kirkkonummella (Espoota) . Hakuaika koulutukseen on 
päättynyt, mutta peruutuspaikkoja voi kysellä. Hakulomake löytyy Aksonin nettisivuil-
ta 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-
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)!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 syysterveisin,  
 
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 
 


