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Autism Finland rf är en nationell expert- och  
medborgarorganisation som främjer inkludering och  
jämlikhet av personer med autismspektrum tillstånd  
och deras anhöriga i samhället.

Vi stödjer våra medlemsföreningar, påverkar  
beslutsfattandet, sprider information om  
autismspektrumtillstånd, genomför projekt, utbildar 
stödpersoner och erfarenhetsexperter samt  
erbjuder rådgivning och handledning.

Våra medlemmar består av medlemsföreningar runt 
om i Finland. Genom att bli medlem i en  
medlemsförening kommer du med i verksamheten.

GÅ MED I DIN LOKALA MEDLEMSFÖRENING!
Genom våra medlemsföreningar får du kamratstöd,  
information om lokala utbildningar, evenemang och  
tjänster inom autismområdet. Som medlem i en av 
våra föreningar får du även tidningen AUTISMI, som  
utkommer fyra gånger per år.

Gå med i en av Autism Finlands medlemsföreningar: 
www.autismiliitto.fi/jaseneksi



DU FÅR INFORMATION OM  
AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND
Vi ordnar årligen evenemang och utbildningar på olika 
håll i Finland. I februari ordnas de riksomfattande  
Vinterdagarna och veckan för medvetenhet om autism 
första veckan i april. Evenemanget Tunne autismi  
(Känn till autism), som är öppet för alla, erbjuder  
information om autism, och utbildningsserien  
Autismikirjo tutuksi (Lär känna autismspektrumet)  
startar flera gånger per år på olika orter. 

I vår webbutik kan du beställa guider, broschyrer och 
böcker direkt hem eller till exempel till din arbetsplats. 

PERSONER INOM AUTISMSPEKTRUMET OCH  
DERAS NÄRSTÅENDE ÄR MED
I vår verksamhet deltar utbildade frivilliga, som  
själva har eller har en anhörig med en  
autismspektrumdiagnos.

En stödperson ger dig stöd  stöd när du just har fått 
din autismspektrumdiagnos.

Erfarenhetsexperter kan beställas som talare på till  
exempel evenemang, utbildningar och läroanstalter.



NÄR DU BEHÖVER RÅD OCH STÖD
Kontakta vår rådgivningstjänst när du behöver råd och 

stöd i frågor som rör autismspektrumtillstånd.
• Per telefon: må–to kl. 12–15 på 050 467 3130
• Per e-post: neuvontapalvelu@autismiliitto.fi

Chatten Tukinet är en plats på nätet där du kan dela med  
dig av erfarenheter och ge kamratstöd. Autism Finlands  
anställda är alltid med i diskussionerna.

STÖD VÅRT ARBETE!
Genom att ge ett bidrag främjar du de mänskliga  

rättigheterna för personer med autismspektrumtillstånd 

och uppbyggnaden av ett mer inkluderande och  

tillgängligt samhälle.
www.autismiliitto.fi/lahjoita

Förbundets centralbyrå finns i Helsingfors och regionkon-
toren i Kouvola och Uleåborg
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