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Asiantuntemusta
Vertaistukea
Virkistystoimintaa
Tukea ja tietoa

Toiminta-alue
Aksoni ry toimii Pohjois-Karjalan alueella ja sen kotipaikka
on Joensuu.

Aksoni ry:n tarkoituksena on
toimia autismin kirjon, tarkkaavaisuushäiriön (ADHD/ADD) tai kielellisen erityisvaikeuden (dysfasian) piirteitä omaavien henkilöiden sekä
heidän läheistensä tukena ja verkostona.

•
•
•

Edistää jäsenistönsä kuntoutusta ja edunvalvontaa
Tarjota vertaistukea
Tehdä tunnetuksi edustamiensa ryhmien
erityistarpeita

Aksoni ry:n toiminta
Järjestämme keskustelutilaisuuksia ja virkistystä ja
tiedotamme verkostossamme.
Järjestämme vertaistukitoimintaa:
• ADHD-aikuiset
• autismikirjon aikuiset
• vanhempien ryhmät

Jäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä henkilöt, joilla on
autismin kirjon, tarkkaavaisuushäiriön (ADHD/ADD) tai kielellisen erityisvaikeuden (dysfasia) piirteitä, heidän läheisensä sekä muut asiasta
kiinnostuneet.

Lisätietoja
Toiminnasta kerrotaan tarkemmin yhdistyksen
kotisivuilla www.aksoniry.com ja jäsentiedotteissa.

Tarkkaavaisuushäiriöt ADHD / ADD
ADHD eli tarkkaavaisuushäiriö on neurologisen kehityksen erityisvaikeus,
jonka keskeisimmät oireet ovat tarkkaamattomuus, impulsiivisuus ja ylivilkkaus. Tarkkaavaisuushäiriön toinen muoto on ADD, joka on tarkkaavaisuushäiriö ilman ylivilkkautta ja levottomuutta.

Autismi
Autismi on autismikirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö. Autismissa sosiaalisen kehityksen puutteet, kommunikoinnin vaikeudet, haastava käyttäytyminen ja aistitoimintojen poikkeavuudet esiintyvät erilaisina yhdistelminä eri henkilöillä. Ne vaihtelevat hyvin lievistä ja vaikeasti havaittavista hyvin vakaviin ja selvästi havaittaviin ongelmiin. Käyttäytymisen piirteitä ovat mm. puutteellinen tai poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikaatio, rajoittunut tai stereotyyppinen käytös ja poikkeavat
reaktiot aistiärsykkeisiin. Yhteyshenkilö: Anne-Maarit Palviainen p. 050 306

8261.
Aspergerin oireyhtymä
Aspergerin oireyhtymä on autismin kirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö. AS-henkilöiden käyttäytymisessä havaittavia piirteitä voivat olla: vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, paneutuminen erityisiin mielenkiinnon kohteisiin, vaikeus
asettua toisen ihmisen asemaan ja poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin. Yhteyshenkilö: Anne-Maarit Palviainen.

Kielellinen erityisvaikeus (dysfasia)
Kielellinen erityisvaikeus ilmenee erityisesti puheen tuottamisen ja / tai ymmärtämisen vaikeutena. Dysfaattisen henkilön kielen ja puheen kehitys on
viivästynyt tai on poikkeavaa. Sanaston, lauseiden, käsitteiden ja kieliopin
oppiminen on hidasta. Luonteva keskustelu voi olla henkilölle vaikeaa.
Lähteet, lisätietoja ja vinkkejä arkeen:
www.adhd-liitto.fi, www.autismiliitto.fi, www.aivoliitto.fi
Kaikki me olemme erilaisia!

