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Tiedote 6/2016
Hei,
luet Aksonin tiedotetta 6/2016. Kuukaudet vierii tiuhaa vauhtia ja joulu tekee tuloaan.
Akson järjesti kesä-syyskuussa jäsentietojen päivittämisen sekä kyselyn, jolla jäsenet pystyivät
vaikuttamaan Aksonin toimintaan. Kiitos kaikille vastanneille! Yhteystietoja päivitti yhteensä noin 200
jäsentä (vajaa neljännes jäsenistöstä) ja kyselyyn saatiin vastauksia 169 kappaletta. Akson pahoittelee
sähköisessä päivittämisessä ilmenneitä ongelmia ja vähäinen vastausmäärä saattaa osittain selittyä sillä.
Ongelmat liittyivät pääasiallisesti palveluntuottajan ongelmiin. Olemme ottaneet opiksemme ja ensikerralla
osamme tehdä paremmin. Joten jos et päivittänyt tietojasi, niin yhteystietojen osalta voit päivityksen
kätevästi tehdä nettisivujen osoitteenmuutoslomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä toimistoon.
Kyselyyn vastaajista 64% oli miehiä ja 36 % naisia, mikä noudattaa pitkälti Aksonin jäsenkunnan
sukupuolijakaumaa. Ikäjakauma vastaajissa oli merkittävä. Suurin osa vastaajista oli 63 vuotta tai yli ja alle
30 vuotta vain alle 4%. Järjestön alkuvaiheissa jäsenistön keski-ikä oli alle 40 vuotta, mutta tällä hetkellä
näyttää keski-ikä nousseen yli 50 (jäsentiedot eivät ole kaikkien kohdalla ajan tasalla). Kyselyssä kysyttiin
vastaako järjestön toiminta odotuksia, 57% mielestä toimina vastasi odotuksia ja 41% mielestä osittain eli
parannettavaa on. Yhtenä kysymyksenä oli myös, että mitä järjestöltä halutaan. Ehdottomasti eniten
kannatusta saivat seminaarit/teema-illat sekä edunvalvonta. Myös tapaamiset ja ryhmät korostuivat.
Järjestö onkin ottanut nämä ehdotukset huomioon, vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota
suunniteltaessa. Ja näihin voit vaikuttaa osallistum alla syyskokoukseen 19.11.2016
Tam pereella. Kokouksessa valitaan myös uusi hallitus, joten tule mukaan, jos haluat vaikuttaa järjestön
toimintaan! (Kokouksen asialista >>)
Vuoden 2016 seminaarit on pidetty ja osallistujia kaikkineen oli noin 160 hlö, hienoa. Seminaareja tullaan
järjestämään ensi vuonnakin ja näitä suunniteltaessa osallistujien sekä kyselyyn vastanneiden toiveet on
kuultu. Seminaareista voit lukea lisää marraskuussa ilmestyvästä Selkäydinvamma-lehdestä. Kuluneelle
vuodelle suunnitellut kahvittelutapaamiset ovat toteutuneet Rovaniemellä ja viimeisimpänä Oulussa
innokkaan vapaaehtoisen voimin. Oulun tapaamiseen tuli paikalle reilu kymmenen Aksonlaista ja he
päättivät yhdessä aloittaa kuukausittaiset tapaamiset kahvittelujen merkeissä. Upeaa! Seuraava
tapaaminen järjestetään marraskuussa. Joten seuraa tiedotusta ja tapahtumakalenteria nettisivuilla. Mikäli
sinulla on kiinnostusta tapaamisten aloittamiseen omassa kaupungissasi, niin ota yhteys järjestösihteeriin
ja järjestetään se yhdessä!
Sähköiset palvelut kehittyvät ja Aksonin tiedote on muuttunut uutiskirjeen muotoon, joka mahdollistaa
tehokkaamman sekä nopeamman tiedottamisen. Tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti sähköisesti, mutta
tiedotteet pyritään lähettämään myös postitse niille joilla sähköpostia ei ole käytössä. Varmista siis, että
sähköpostiosoitteesi on ajan tasalla ja että tiedotteet eivät huku roskapostien joukkoon.
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Syyskokous 19.11.2016, Tampere
Tervetuloa syyskokoukseen Tampereelle lauantaina 19.11.2016 klo
12.00-14.00. Kokous järjestetään Uuden Domuksen
vammaisjärjestöjen tiloissa. Vaikuta järjestön toimintaan ja tule
mukaan hallitukseen!
Lue lisää

MOVE-projektin ruotsinkielinen koulutus
on PERUTTU
MOVE-projektin järjestämä ruotsinkielinen vertaistukihenkilökoulutus
(4.-6.11. ja 9.-11.12.) on PERUTTU. Koulutus järjestetään tammikuussa 2017. Mikäli haluat osallistua
koulutukseen, ota yhteys vertaistukikoordinaattoriin move@aksonry.fi tai p. 050 371 5400. Koulutus on
osallistujalle maksuton (sisältää matkat, majoituksen, ruokailut ja koulutusmateriaalin). Koulutuksen
tarkempi ajankohta varmistuu loppuvuoden aikana. Seuraa tiedotusta!
Lue lisää
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p.s. syksyn Selkäydinvamma-lehti 2/2016 ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa

syysterveisin,
Anni Täckman, järjestösihteeri
p. 050 329 7899, anni.tackman@aksonry.fi

Janne Koskinen, puheenjohtaja
p. 050 543 6680, pj@aksonry.fi

Ville Vuosara, vertaistukikoordinaattori
p. 050 371 5400, move@aksonry.fi

Niina Kilpelä, varapuheenjohtaja
p. 0400 258 896, niina.kilpela@gmail.com

w w w .aksonry.fi

w w w .facebook.com/aksonry
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w w w .facebook.com/moveprojekti

Yhteistyössä:

SEL KÄY DIN VAM MAI SET AKSON
TOIRY
MIS
| TO@AKSONRY.FI
| 050 329 7899
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