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HALLITUKSEN KOKOONPANO KAUDELLA 2017–2018 

Noora Alm (puheenjohtaja), Päivi Verkasalo (varapuheenjohtaja, jäsenasioista vastaava), Anne-Maarit Palvi-

ainen (hallituksen jäsen, toiminnan- ja rahastonhoitaja), Panu Rinne (hallituksen jäsen), Miia Eronen (hallituk-

sen jäsen), Minja Jylhä-Ollila (hallituksen jäsen), Sanna Turakka (varajäsen), Johanna Venho (varajäsen), 

Sonja Parviainen (varajäsen).  

VERTAISRYHMÄT 
 
ADHD-aikuisten vertaistukiryhmä kokoontuu tarvittaessa, joten yhteyttä voi ottaa Panuun :)  Tapaamispaik-
ka ja -aika ilmoitetaan osallistujille henkilökohtaisesti. Ryhmä on avoin kaikille aikuisaksoneille.  
Yhteyshenkilö Panu Rinne, panu.rinne@gmail.com, 050 531 6691   
 
Joensuun seudun autismikirjon -aikuisten vertaistukiryhmä kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen 
tiistai klo 18.30–20.30 Erilaiset oppijat ry:n tiloissa (Tiaisenkatu 28). Kysy kesän tapaamisista Markolta. 
Yhteyshenkilö Marko Heiskanen, marko.heiskanen@mail.com, 050 357 9831 
 
Outokummun vertaistuellinen ryhmä ADHD-aikuisille kokoontuu parillisten viikkojen maanantaina kello 
17.00–18.30 Välke ry:n tiloissa (Kummunkatu 6, 2. krs). Uutta! Kysy lastenhoitoa jo kevään tapaamisten aikana. 
Yhteyshenkilö Sonja Parviainen, sotirkko@gmail.com 
 
Lieksan seudun vanhempien vertaistukiryhmän kokoontumiset jatkuvat syksyllä Lieksan Tukipisteellä 
(Asema-aukio 2). Yhteyshenkilöt Heta Komonen, 040 5839401 ja Miia Eronen, miia.eronen@gmail.com, 0400 
215276 
 
Joensuun seudun vanhempien vertaistukiryhmä yhteistyössä Leijonaemojen kanssa kokoontuu kevään vii-
meisen kerran Perheentalolla (Rantakatu 15, Joensuu) maanantaina 15.5. klo 18–20. 
Yhteyshenkilö Noora Alm, alm.noora@gmail.com, 040 412 3792 
 
Joensuun seudun nepsy-teinien vanhempien vertaistukiporukka tapaa noin kerran kuussa. Seuraava 

tapaaminen on sunnuntaina 7.5. klo 15 Joensuussa. Ota yhteyttä Tiinaan, jos innostut mukaan! 

Yhteyshenkilö Tiina, 040 540 66 91 

SYYSRETKI ANGRY BIRDS –PUISTOON JA KATINKULLAN KYLPYLÄÄN LAUANTAINA 30.9.2017 

Aksoni ry:n syysretki suuntaa Vuokatin Angry Birds –puistoon ja kylpylä Katinkultaan lauantaina 30.9.2017 

(lähtö klo 8.00, paluu n. klo 19). Ilmoittautumiset Anne-Maaritille, annemaarit.palviainen@jippii.fi. 

Omavastuu 6 € aikuiset ja lapset 3 € (sis. kuljetukset, lounaan, Angry Birds –puiston TAI kylpylän sekä ohjaajat). 

Lisätietoja liitteessä. Ilmoittaudu mukaan! 

 
 

JÄSENTIEDOTE HUHTIKUU 2017 

Kiitos kuluneesta toimintakaudesta ja tervetuloa aloittamaan uutta!  
 
Aksoni ry:n vuosikokouksen myötä olemme saaneet mukaan uusia tekijöitä. Tuttujen toimintojen rinnalle on 
saatu myös uusia ideoita toteutettavaksi. Jäsentiedotteen lopussa on lisää terveisiä toimintaamme liittyen – 
ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä!  
 
Hyvää kesää toivottaa, 
Noora ja hallitus 
pj. Noora Alm, alm.noora@gmail.com, 040 412 3792 

 

mailto:sotirkko@gmail.com


 
Pohjois-Karjalan  

ADHD-, autismi- ja dysfasiayhdistys  
Aksoni ry 

 

VERTAISYSTÄVÄTOIMINTAA AUTISMINKIRJON NUORILLE JA AIKUISILLE 
 
Joensuun seudun autisminkirjolaiset järjestää vertaisystävätoimintaa nuorille aikuisille ja sitä vanhemmil-
le. Vertaisystävän kanssa voi kahvitella, ulkoilla tai tehdä jotain muuta itseä kiinnostavaa. Tapaamisia on 3 ker-
taa, minkä jälkeen ystävätoiminnan toivotaan jatkuvan Joensuun seudun autismikirjolaisten vertaisryhmässä. 
Alustavat tiedustelut ja ilmoittautumiset Henna Makkoselle sähköpostitse hennanposti700@gmail.com. 
 

MUUTA TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA:  

 Kevään viimeinen keilailukerta sunnuntaina 7.5. klo 14-15 Kuntokeitaalla (Linnunlahdentie 10, 
Joensuu).  Aksonin palloiluvuorot (keilailu, biljardi ja minigolf sekä ilmakiekko) jatkuvat syksyllä!  

 Aksoni on mukana Lieksassa koko perheen tapahtuma Kuperkeikassa lauantaina 6.5.2017 klo 
10–14. Tapahtuma järjestetään Kuhmonkadun koululla (Kuhmonkatu 30, Lieksa). 

 Aksoni on mukana Kaikkien perheiden päivä -tapahtumassa Joensuun Perheentalolla sunnun-
taina 21.5. klo 10–14.  

 Autismikirjon-aikuisten kesäretki kesäkuussa Patvinsuon kansallispuistoon.   
 Aksonin uintivuorot starttaavat elo-/syyskuussa Joensuussa ja Outokummussa. 

 

LISÄKSI TULOSSA: 

 Joen Yö kaupunkifestivaali Joensuussa perjantaina 25.8.2017. Lisätietoja www.joenyo.fi 

 Joensuun Parafest -kulttuuritapahtuma Joensuussa 10.–12.8.2017. Lisätietoja tulossa. 

 

Aksonin ajankohtaisista toiminnoista ja tapahtumista tiedotetaan nettisivuillamme osoitteessa: 

www.aksoniry.com sekä Aksonin omilla facebook-sivuilla. Muistattehan seurailla sivujamme tapahtumapäivi-

tysten ja aikataulumuutosten merkeissä.  

 
 
 
 
 
  Hyvät Aksoni ry:n jäsenet, 

 
lähestyn teitä tärkeällä asialla. Yhdistyksemme on ohjaajien kanssa järjestänyt pitkään Kuntokeitaalla erilai-
sia toimintoja. Vuosien varrella on ollut keilausta, biljardia, minigolfia, ilmagolfia, seinäkiipeilyä ja ClimbSta-
tion.   
Olemme pyrkineet järjestämään paikalle riittävästi ohjaajia, miettimään ajankohdan sopivuutta sekä mahdol-
listamaan jäsenille ilmaisen osallistumisen palloilukerroille. Osallistujia on lähiaikoina ollut vaihtelevasti ja 
olemme joutuneet miettimään, onko palloiluvuoroille jatkossa tarvetta. Jos toiminnoissa ei käy väkeä, emme 
saa niihin enää rahallista tukea. Vain säännöllisillä osallistumisilla ja omalla aktiivisuudella sekä toiveilla voit 
vaikuttaa. Otammekin mielellämme vastaan toiveita tulevia toimintakausiamme varten, jotta osallistuminen 
olisi kaikille mahdollista ja mukavaa! 
Olen toimintojen yhteydessä paikalla mahdollisuuksien mukaan, vähintään kerran kuussa. Jos teillä on jotain 
kysyttävää tai haluatte keskustella eri asioista, niin olen käytettävissä. 
 
Ystävällisin terveisin, 
Anne 
annemaarit.palviainen@jippii.fi 

 


