
YLÄ-SAVON AUTISMIYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA  4/2022

Hallitus

Aika Sunnuntaina 4.9.2022 klo 15

Paikka Tuomirannassa, tarvittaessa linkki myös Teamsissa

Läsnä Merja Kaivo-oja puheenjohtaja

Osmo Turkki varapuheenjohtaja

  Matti Ollikainen sihteeri

 Janne Kananen jäsen

 Paula Ollikainen jäsen

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Alustava kutsu edellisessä kokouksessa 11.6.22, sähköpostissa kutsu 
30.8,.2022.

ESITYS: Kokous avattiin klo 15.29. Kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen 3/2022 pöytäkirja on lähetetty hallituksen jäsenille 
tämän esityslistan liitteenä (liite 1.).

ESITYS: Hyväksytään pöytäkirja.

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin



3 § TYÖJÄRJESTYS

Hallituksen jäsenten toivomat lisäykset merkitään esityslistaan tässä 
kohdassa.

ESITYS:    Hyväksytään esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:   Seuraavat asiat käsitellään kohdassa 13:

-Vammaispalvelulakiin liittyvät asiat

-Yhdistystalo Vakan toiminnan jatkamisen mahdollistaminen

-Yhteyksien ottaminen työllistäviin tahoihin

4 § TOTEUTUNUT TOIMINTA

Virkistyspäivä Tuomirannassa la 11.6. klo 15-20, mukana 12 henkeä.

Äitien ilta pe 17.6. su 4.9. klo 15 siirrettiin syksyyn osallistujien vähyyden
vuoksi.

Teatterireissu Siilinjärvelle “Koko kaupungin Vinski” su 17.7. klo 14 
yhteensä 12 osallistujaa.

Livohka-leiri 4.-7.8.22 Posiolla, mukana viisi perhettä, yht. 15 
osallistujaa.

Virkistysilta su 21.8. klo 15 Elsi Honkasen luona, 14 osallistujaa.

Korallit-uinti la 27.8. klo 9-10, mukana 8 osallistujaa.

5 § JÄSENYHDISTYSTEN TAPAAMISTEN TERVEISET

Sähköpostiin tuli Autismiliitosta 9.5.22 koosteet jäsenyhdistysten 
tapaamisista, jotka pj lähetti edelleen hallituksen jäsenille 18.6.22. 

ESITYS:     Keskustellaan terveisistä ja pohditaan, onko niissä
ideoita omaan toimintaan.

PÄÄTÖS:     -Tehdään uimahallin kanssa yhteistyötä.

    -Mahdollinen haastattelu paikallislehteen tai 
                      paikallisradioon.



                     -Viritellään yhteistoimintaa EIJS-veikeet ry:n 
                       kanssa

6 § SÄHKÖPOSTITILIN SOPIMUS

Microsoftin palvelusopimus on sinun ja Microsoftin (tai jonkin sen 
konserniyhtiön) välinen sopimus, jossa määritetään oikeutesi käyttää 
Microsoftin online-tuotteita ja -palveluja. 
Voit lukea koko Microsoftin palvelusopimuksen täältä. Voit myös lukea 
lisää näistä päivityksistä usein kysytyistä kysymyksistä täältä. Niissä on 
myös yhteenveto merkittävimmistä muutoksista. Microsoftin 
palvelusopimuksen päivitykset tulevat voimaan 15.8.2022. Jos jatkat 
tuotteidemme ja palvelujemme käyttämistä 15.8.2022 tai sen jälkeen, 
hyväksyt päivitetyn Microsoftin palvelusopimuksen. 
Jos et hyväksy ehtoja, voit lopettaa tuotteiden ja palvelujen käytön ja 
sulkea Microsoft-tilin ennen näiden ehtojen voimaantuloa. Jos olet 
vanhempi tai huoltaja, olet vastuussa lapsesi Microsoft-tuotteiden ja
-palvelujen käytöstä ostokset mukaan lukien.

Yhteenveto Microsoftin palvelusopimukseen tehdyistä muutoksista
Seuraavassa on yhteenveto merkittävimmistä Microsoftin 
palvelusopimukseen tehdyistä muutoksista. Jos haluat tarkastella 
kaikkia muutoksia, voit lukea Microsoftin palvelusopimuksen 
kokonaisuudessaan täältä.

1. Otsikkoon on päivitetty julkaisupäiväksi 15.6.2022 ja 
voimaantulopäiväksi 15.8.2022.

2. Menettelyohje-osioon on lisätty tietoja digitaalisen turvallisuuden 
sisältöraportista. Se sisältää tietoja siitä, miten Microsoft käsittelee 
tietyntyyppisiä loukkaavia sisältöjä. Olemme myös selventäneet, 
että Microsoft Startissa on käyttäjien toimintaa säänteleviä ohjeita. 
Mukana on linkki Microsoft Start -yhteisön sääntöihin, jotka 
auttavat käyttäjiä näiden ohjeiden sisäistämisessä.

3. Palveluiden tai Ohjelmiston päivitykset ja muutokset näihin 
Ehtoihin -osiossa olemme selventäneet, että saatamme tarjota 
päivityksiä, jotka eivät ole välttämättömiä Palveluiden 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi mutta jotka päivittävät, 
parantavat ja kehittävät Palveluita entisestään.

4. Toistuvat maksut -osioon on lisätty linkki verkkosivustolle, jossa 
voit hallita Microsoft-tilauksia.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=2091994&clcid=0x40b
https://www.microsoft.com/fi-fi/servicesagreement/upcoming.aspx
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=2092201&clcid=0x40b


5. Takuut-osiossa olemme selventäneet, että käyttäjä voi saada etua 
lainmukaiseen yhdenmukaisuustakuuseen ja piileviin virheisiin 
liittyen asuinmaansa lainsäädännön mukaisesti.

6. Xbox-palvelut-osiota on muutettu vastaamaan sitä, että jaamme 
tietoja toimialakumppanien kanssa pelinkehittäjien lisäksi. Tämän 
muutoksen ansiosta voimme tarjota uusia ominaisuuksia 
asiakkaillemme. Se myös tekee selväksi, että kun Xbox-käyttäjä 
linkittää Microsoft-tilinsä muuhun kuin Microsoft-palveluun, 
jaamme tiettyjä tietoja toimialakumppaneiden kanssa, jotta ne 
voivat tarjota muita kuin Microsoft-palveluja Xbox-ekosysteemin 
sisällä. Palveluiden ja tuen käyttäminen -osiota on muutettu 
vastaamaan epäaktiivisia Microsoft-tilejä koskevaa Microsoftin 
käytäntöä.

 Xbox-palvelut-osioon on lisätty linkki Xbox-tilausten käyttöehtoihin,
jotta erityisesti Xbox-tilauksia koskevat käyttöehdot olisivat 
paremmin esillä ja helpommin löydettävissä. Osioon on lisätty 
epäaktiivisia Xbox-palvelutilauksia koskeva käytäntö vastaamaan 
Microsoftin Xboxille määrittämää uutta käytäntöä. Tämän 
käytännön perusteella Microsoft voi lopettaa toistuvan laskutuksen,
jos käyttäjä ei käytä Xbox-palvelutilaustaan tiettyyn ajanjaksoon.

7. Skype, Microsoft Teams ja GroupMe -osion muutokset heijastavat 
Microsoftin velvoitetta tarjota mahdollisuus soittaa hätänumeroihin 
(kuten numeroon 112) Skypessa ja Microsoft Teamsissa. Olemme 
selventäneet, että Skypessa vain Skypesta puhelimeen -
ominaisuus voi tukea soittamista hätänumeroihin hyvin rajatussa 
määrässä maita. Olemme myös selventäneet, että tietyillä alueilla 
Microsoft Teams käyttää kansainvälisiä numeroita, jotka voidaan 
katsoa kansainväliseksi tekstiviestiksi.

8. Palvelukohtaiset ehdot -osiosta on poistettu alakohta, joka käsitteli 
Microsoft Bandia, koska Microsoft Health -koontinäytön sovellukset
ja palvelut on poistettu käytöstä ja verkkoon yhdistetyt 
ominaisuudet eivät ole enää saatavilla Microsoft Bandille.

9. Palvelukohtaiset ehdot -osioon on lisätty Microsoft Soundscapea 
koskeva osio, jossa selvennetään kyseessä olevan yleiskäyttöinen
kuluttajapalvelu. Olemme myös selventäneet, että Microsoft Power
Platform -palvelua säätelevät Microsoft Power Platformia 
koskevien yrityssopimusten käyttöehdot.

10. Muut ehdot -osiossa selvennettiin, että rahallisten vaatimusten
tekeminen on mahdollista Saksassa.



11. Ilmoitukset-osiota on päivitetty tiettyjen käyttöoikeuksien ja 
patenttien ilmoitusten tilaa.

12. Ehtoihin on tehty kauttaaltaan muutoksia, jotka selkeyttävät 
sopimusta ja joilla on korjattu kielioppi- ja kirjoitusvirheitä ja muita 
vastaavia ongelmia. Olemme myös päivittäneet nimiä ja 
hyperlinkkejä.

ESITYS:   Jatketaan tilin käyttöä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin

7§ INTO-hankkeen loppuraportointia

Eveliina Markkaselta tuli viestiä: 

INTOn maksuhakemus on vihdoin lähtemässä ELY:n (muutospäätös on 
tullut, alkukesän toimenpiteet on toteuttaneet tositteet ja nyt pystyy 
tekemään maksuhakemuksen).

Vielä väliraporttia kirjoittaessani toivoisin hieman matkan peilaamista 
näin jälkikäteen. Miten nämä hankkeelle kirjatut tavoitteet ovat 
toteutuneet, kun matkaa jälkikäteen mietitään?

INTO-hankkeen tavoitteena on, että toimenpide:

tuo uusia ideoita toimintaan tai edistää olemassa olevien ideoiden 
toteutumista (Mitä ideoita tuli? Miten matka hyödytti seuran omaa 
toimintaa?)

lisää nuorten osallistumista (Lisäksikö hanke nuorten osallistumista?, 
montako nuorta oli matkalla mukana?)

edistää yhdistysten/eri tahojen välistä yhteistyötä (Tuliko uusia 
yhteistyötahoja? Opittiinko jotain muilta?)

johtaa käytännön jatkosuunnitelmiin ja -toteutukseen (Mitä 
jatkosuunnitelmia matkasta jäi? Entä toteutusta?)

ESITYS:    Puheenjohtaja vastasi viestiin seuraavasti:

Miten nämä hankkeelle kirjatut tavoitteet ovat toteutuneet, kun matkaa 
jälkikäteen mietitään?

Kiilopään opintomatka elokuussa 2021 toteutui mainiosti. Suunnitellut ja 
etukäteen sovitut ohjelmat pystyttiin järjestämään. Yhteistyö Lapin 
Autismikirjo ry:n kanssa jatkui myös talvella 2021-22 kahden Teams-



palaverin myötä, joissa jaettiin kokemuksia ja vertaistietoa sekä 
suunniteltiin kesän 2022 yhteistyöleiriä Posion Livohkassa 4.-.7.8.22.  
Lapin Autismikirjo ry varasi majoituksen kaikille ja yhdessä haettiin myös
rahoitusta Kotimaan avun kautta harrastetoiminnan järjestämiseen 
leirillä.

Mitä ideoita tuli? 

Lapin Autismikirjo ry kertoi mm. Digi-Nepsy-hankkeestaan, 
yhteistyöstään Kolpeneen kuntayhtymän kanssa, 
tyttöryhmätoiminnastaan, some-aktiivinsa (FB, IG)  toiminnasta, 
autismiluokka-aloitteestaan, sosiaaliasiamies avustaa valitusten teossa 
ja Opetushallituksen neuvovan puhelimen käytöstä, jonka kautta oli 
saatu kaksi ohjaajaa pienluokkaan. Yhdistyksen järjestämä koulutus toi 
uusia perheitä toimintaan mukaan. Hyväksi havaittuja vertaissivustoja 
olivat Pelastakaa Lapset, SI-terapia, Nuorten Ystävät sekä yhteistyö 
lastensuojelun ja opettajien kanssa koettiin hyvänä Lapissa. He 
suosittelivat podcastia "Kaksi naista ja neurokirjo", jossa kaksi ADHD-
naista kertovat kokemuksistaan. Vammaispalvelu toimii heillä huonosti ja
neurokirjon koulupudokkaita on paljon. 

Miten matka hyödytti seuran omaa toimintaa?

Molemmat yhdistykset aktivoituivat hakeutumaan oman kunnan 
vammaisneuvostoihin. Teams-palavereissa marraskuussa ja 
helmikuussa suunniteltiin tulevan (tämän) kesän yhteisleiriä elokuulle 
2022 ja autismitietoisuuden viikkoa huhtikuun alkuun. Lapin Autismikirjo 
ry otti leirin organisoitavakseen. Matka lisäsi porukan yhteistyötaitoja ja 
antoi pontta suunnitella yhteistä toimintaa jatkossakin. Seuran oma 
toiminta on jatkossakin retkeilypainotteista, koska luonnossa nuoremme 
viihtyvät ja saavat onnistumisen kokemuksia.

Lisäksikö hanke nuorten osallistumista?

Opintomatkalla olleet nuoret osallistuivat kaikkiin matkan aktiviteetteihin 
mahdollisuuksiensa sallimissa rajoissa. He joutuivat välillä 
mukavuusalueensa ulkopuolelle kokiessaan uusia elämyksiä, mutta 
selvisivät haasteista vanhempien ohjauksessa hienosti. Koska 
opintomatkan nuorilla  oli kaikilla haasteita sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa, pidempiaiakaisia ystävyyssuhteita ei päässyt 
syntymään, mutta sinänsä toiminta matkalla oli sujuvaa ja ongelmatonta.

Montako nuorta oli matkalla mukana?



Kolmesta perheestä matkalla oli mukana yhteensä neljä nuorta. Lapin 
Autismikirjolla nuoria oli kaikkiaan viisi kolmesta perheestä.

Tuliko uusia yhteistyötahoja? 

Lapin Autismikirjo ry jatkaa edelleen yhteistyötahonamme. 
Autismitietoisuuden viikon tapahtumissa oltiin yhteistyössä paikallisten 
kirjastojen kanssa. Myös paikallinen elokuvateatteri löytyi 
yhteistyötahoksi aistiystävällisen elokuvakokemuksen järjestäjänä. 
Autismiliiton kanssa yhteistyö on entisestään syventynyt ja 
järjestösuunnittelijan kanssa pidetään yhteistä etäpalaveria myös tulevan
kesän leirillä. 

Opittiinko jotain muilta?

Edellä jo kerroin opitusta. Some-julkaisujen vaikuttavuudesta jäi 
kytemään idea paremmasta tavoitettavuudesta ja virtuaalisesta 
kannanotosta esim. kuntademokratiaan liittyen idea vammaisjärjestöjen 
parempaan osallistamiseen. Hyvinvointialueille siirtymisen myötä on 
tärkeää olla vaikuttamistoiminnassa mukana. Keskusteltiin myös 
peruskoulun jälkeisestä opiskelusta: Luovi, Valma, netti-lukio, lukio-
Valma-yhdistelmästä. Omaishoidon tukea kannattaa hakea 
alkuvuodesta ja tehdä valitus, jos sitä ei saa sekä tehdä uusi hakemus 
heti seuraavana vuonna. Aloitteita kannattaa laatia viranhaltijoille esim. 
autismiluokasta. Koulunkäynnin haasteisiin nepsy-lapsille kannattaa 
ehdottaa pientä, rauhallisempaa ryhmää, etäopetuksen järjestämistä tai 
ohjaajan / opettajan kotikäyntejä mahdollisen kotiopetuksen tueksi. 

Mitä jatkosuunnitelmia matkasta jäi? 

Livohka 2022-leiri Posiolla toteutuu Ylä-Savon Autismiyhdistys ry:n 
omana leirinä, koska Lapin Autismikirjo ry vetäytyi toukokuussa leirin 
järjestelyvastuusta. He eivät saaneet riittävästi lähtijöitä mukaansa. 
Emme antaneet heidän ongelmiensa häiritä omia suunnitelmiamme, 
vaan päätimme silti toteuttaa leirin oman seuran toimintana. Toki olimme
pettyneitä tilanteesta suunnittelun tuossa vaiheessa. 

Tulevaisuudessa yhteistyötä voisi tiivistää esim. Ejsvejkeet ry:n kanssa 
järjestämällä aistiystävällisiä tilaisuuksia Kuopiossa. 
Vammaisneuvostojen ja Vanuli ry:n kautta yhteistyö muiden 
vammaisjärjestöjen kanssa on kaikkia osapuolia hyödyttävää. 
Etäyhteyksien avulla yhteinen kouluttautuminen on mahdollista myös 
Lapin Autismikirjo ry:n kanssa. Tampereen seudun TSAU ry:n kanssa on
jo tehty alustava yhteistyösopimus kouluttautumisiin liittyen.



Entä toteutusta?

Retkeilyharrastusta on jatkettu mm. Lapinlahdella kansallismaisemassa 
15.5. Väisälänmäen luontopolulla. Vuosikokouksessa hallitukseen 
valittiin myös kolme varajäsentä, jotta saatiin nuoria mukaan 
suunnittelemaan heille mieluista toimintaa. Heille sovittiin vastuutehtävät:
yksi huolehtii kulttuuritapahtumista (elokuvateatteriesitys on jo järjestetty 
ja kesäteatteriesitys on varattuna) ja kaksi heistä vastaavat kalustosta ja 
sen huollosta (esim. ruohonleikkuu Tuomirannassa)

PÄÄTÖS: Loput rahoista tulossa

8§ AVUSTAJASI.FI

Avustajasi C.B. Oy on valtakunnallisesti toimiva palveluntuottaja. 
Tuotamme myös teidän alueellanne henkilökohtaista apua 
palvelusetelillä. Nettisivuiltamme löytyy kaikki palvelumme sekä paljon 
tietoa yrityksestä ja sen taustoista. Voit tutustua meihin osoitteessa: 
www.avustajasi.fi

Toivoisimme voivamme tavoittaa myös teidän jäsenistönne ja kertoa 
olemassaolostamme. Olisiko mahdollista saada esitteemme 
jäsentiedotteeseenne tai yhdistyksenne toimitilaan jäsentenne 
saataville?
Laitan esitteen tämän viestin liitteeksi ja jos voin toimittaa niitä teidän 
toimitilaanne jaettavaksi, niin saisinko postitusosoitteen. 

Vastaan mielelläni mikäli asiani herättää kiinnostusta ja haluatte tietää 
lisää.
Voitte ottaa yhteyttä yritykseemme myös nettisivuillamme ”ota yhteyttä” 
lomakkeella. 

Ystävällisin terveisin
Asiakaspalvelukoordinaattori
Tuula Korhonen
puh. 045 343 7626
tuula.korhonen@avustajasi.fi

ESITYS:   Lähetetään postitusosoite ja laitetaan esitteitä 
jakoon Yhdistystalo Vakkaan.

PÄÄTÖS: Soten kautta saadaan tietoja palvelun tarjoajista

mailto:tuula.korhonen@avustajasi.fi


9§ MUISTIO AUTISMILIITON WA-PUHELUSTA 5.8.22 (liite 2.)

ESITYS:   Muistio hyväksytään.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin

10§ TILITILANNE JA AVUSTUSRAHAT 

ESITYS:     Puheenjohtaja esittelee kokouksessa laskelmiaan.

PÄÄTÖS:   Tilin saldo 31.8.2022  1039,86 €

  Hyväksyttiin puheenjohtajan laskelmat

11 §  UUSIA JÄSENIÄ

ESITYS: Uusi jäsen (liite 3.) hyväksytään yhdistyksen 
jäseneksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin

 

12 § TULEVAA TOIMINTAA

ESITYS: Äitien ilta su 4.9. klo 15

Korallit-uinnit syyskaudella: la 10.9., 24.9., 8.10. ja 22.10.

Teatteriesitys Tiitiäisen metsä Kuopion kaupunginteatterissa?

Kuntosali-käynnit Liikkeen tiloissa?

Isien ilta?

Keilausilta ? 

PÄÄTÖS:    -Äitie ilta 4.9 klo 13

   -Korallit-uinnit syyskaudella: la 10.9., 24.9., 8.10.  
    ja  22.10.

   -Teatteriesitys Tiitiäisen metsä Kuopion  
    kaupunginteatterissa jätetään väliin

   -Kuntosali-käynnit Liikkeen tiloissa unohdetaan

   -Isien ilta 29.10



   -Keilausilta 19.11 klo 15. Tällä kertaa ei tarjoilua

                    -Joulukuusenhakureissu 17.12.klo12.00. 
     Ilmottautumiset Osmolle

13 § MUUT ASIAT 

ESITYS:      Käsitellään muut esille tulevat asiat.

PÄÄTÖS:   -Vammaispalvelulaki on menossa eduskuntaan 
   hyväksyttäväksi v. 2026 (Sari Valjakka   
   Autismiliitosta hallitsee lakiasiat)  
   Henkilökohtainen apu on nyt väh. 30             
   h/kk, mutta pitäisi olla viikoittain tietty määrä 
   tunteja

  -Vakan työntekijöiden tukiryhmän edutajaksi         
   menee suraavaan kokukseen 6.9 klo 14 Paula ja 
   Matti

                   -Osmo ottaa yhteyttä Toimisäätiöön ja Janne 
   Savakseen  työllistämisasioissa 

14 §  SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS 

ESITYS:   la 22.10. klo 11.30 uimahallin kerhohuoneessa

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokous päättyi klo 17.00

_____________________________________________ 

      puheenjohtaja                                          sihteeri

LIITE 2.

Muistio etäpuhelusta (WA) Autismiliiton kanssa 5.8.2022

Muistio Autismiliiton puhelusta 5.8.2022 klo 17 alkaen Posion Livohkassa 



Etätapaaminen järjestettiin Posion Livohkassa mukana olevien hallituksen jäsenien ja Autismiliiton 
Pia-Mari Topin ja Lahja Leiviskän kesken. Etäkokouksen alussa oli yhteysongelmia, mutta lopulta 
What´sApp-puheluna tapaaminen onnistui.

Keskusteltiin mahdollisesta ulkomaan reissusta, johon tietoa ja yhteistyötahoa voisi etsiä Autism 
Europen kautta, johon Autismiliitto kuuluu yhtenä jäsenenä. Pohdittiin kohteena Viroa, jossa valtio ei
tue yhdistyksiä tai järjestöjä, jolloin täytyisi löytää rahoittaja yhteistyötä varten. Toisena 
kohdevaihtoehtona mietittiin Norjaa (Autism Foreigner = kotisivu), jossa hlökohtaisen avustajan 
saamiseksi on rakenteellinen järjestelmä, jota valtio / kunnat rahoittavat. 

Keskusteltiin myös aiheista:

 Vajaakuntoisen työllistämisestä
 Jos yhdistys palkkaa avustajan, liitolta voi hakea STEA-rahoitusta (Katriina Siistonen 

Autismiliitossa tietää enemmän)
 Jopa päivätoimintaa on järjestetty yhdistyksen järjestämänä
 Nuorten Ystävät ry., Toimi-Säätiö, Savas-säätiö, Autismisäätiö (aloitti Kuopiossa, 

mahdollisesti laajennus myös Iisalmeen) ja Nuotti-valmennus mahdollisia yhteistyötahoja, 
jos kehitetään päivätoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa

 Tuleva hyvinvointialue: Onko osaavaa työllistämisen tukea? JA Huomioidaanko 
autismiosaaminen palvelujen kehittämisessä?

 PuSi-päivä la 10.9. 
 Maakunnallisessa vammaisneuvostossa autismikirjon edustus olisi tärkeää
 Vammaispalvelulaki on menossa eduskuntaan hyväksyttäväksi v. 2026 (Sari Valjakka 

Autismiliitosta hallitsee lakiasiat)
 Hlökohtainen apu on nyt väh. 30 h/kk, mutta pitäisi olla viikoittain tietty määrä tunteja
 Järjestösuunnittelija Lahja Leiviskä on käytettävissämme Autismiliitossa

LIITE 3. UUDET JÄSENET

Robert Jakupovic robert.jakupovic@gmail.com 0407393401
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