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Hei, 
 
vuosi on vaihtunut ja uusi lähtenyt vauhdilla käyntiin. Viime vuosi oli aktiivinen ja erittäin antoisa varsinkin MOVE –
projektin osalta. Uusia vertaistukihenkilöitä koulutettiin Oulun ja Helsingin alueella ja välitystoiminta on päässyt hyvin 
käyntiin. Aksonin uudet nettisivut näkivät päivänvalon marraskuussa ja kehitys niiden osalta jatkuu edelleen. Syyskoko-
uksessa valittiin uusi hallitus ja otettiin päivitetyt säännöt käyttöön. Puheenjohtajaksi valittiin Lauri Louhivirta Oulusta 
toimikaudelle 2016-2017, onnea Lauri!  
 
Tälle vuodelle on siis paljon tapahtumaa tiedossa. Akson järjestää neljä seminaaria, joilla kaikilla on oma teemansa. 
Olemme valinneet teemat jäsenistön tarpeiden mukaan ja toivommekin, että jokainen löytää valikoimasta omansa. Se-
minaarit ovat kaikille avoimia. Lisäksi järjestämme muutaman erillisen tapahtuman esimerkiksi kevätkokouksen, jonka 
yhteydessä pidämme selkäydinvamman hoidon asetuksen  5-vuotisjuhlaa. Tapahtumaan on luvannut tulla puhumaan 
asetuksen ”äiti” vpm Paula Risikko. Järjestämme myös tapahtuman, joka on suunnattu omaisille ja perheille. Seuraa siis 
tiedotusta ja Aksonin nettisivuja, jotta tiedät missä tapahtuu!  
 
Järjestösihteeri tapasi kirjailija Jörn Donnerin helmikuun alussa. Kirjailija on luvannut lahjoittaa jokaisesta myydystä Poi-
ka ja isä –kirjasta yhden euron Aksonin järjestötoiminnan tukemiseen. Ensimmäinen lahjoitus on nyt tehty ja lisää on 
tulossa kirjan myyntilukujen tarkentuessa. Kiitämme nyt jo suuresti kirjailija Donneria toimintamme tukemisesta ja yh-
teistyöstä. 
 
 
TULEVAT TAPAHTUMAT 2016! 
Seminaarien ja muiden tapahtumien tarkemmat ohjelmat, aikataulut, paikat ja mahdolliset muutokset löytyvät Aksonin 
nettisivuilta www.aksonry.fi.  
 
-------------------------------------------- 
KEVÄTKOKOUS TO 21.4.2016 Vantaa (klo 17.00-20.30) 
Kutsumme sinut kevätkokoukseen 21.4.2016 Break Sokos Hotel Flamingo Vantaalle (Tasetie 8, 01510 Vantaa). Kokous 
aloitetaan juhlistamalla selkäydinvamman hoidon asetuksen 5-vuotista taivalta ja puhujaksi iltaan on tulossa vpm Paula 
Risikko. Illan tarkempi aikataulu ja kokousasiakirjat lähetetään lähempänä kokousta. Pistä päivämäärä kalenteriin! 
 
-------------------------------------------- 
SEMINAARIT 
RAVINTO JA LIIKUNTA, toukokuu 
KÄVELEVÄT SELKÄYDINVAMMAISET, touko-kesäkuu 
SENIORIT 55V+, elo-syyskuu 
SELKÄYDINVAMMA, syyskuu(alustava paikka Kankaanpään kuntoutuskeskus)  
 
-------------------------------------------- 
 
JÄSENMAKSU 2016 
Jäsenmaksut on lähetty vuoden ensimmäisen tiedotteen mukana postitse. Järjestömme resurssit ovat pienet 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. Tiedotamme pääasiallisesti sähköpostin välityksellä, mutta myös kirjeitse jos sähköpostia ei ole käytettä-
vissä. Ilmoita muuttuneet yhteystiedot meille! Päivittäminen käy helposti nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta. 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  
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