
 
LIISA ANSIO 
 
Liisa Ansio on keskisuomalainen vammaisten ihmisten ja erityisesti 
autististen ihmistenoikeuksien puolustaja. Hän on ollut viisi vuotta 
Keski-Suomen Autismiyhdistyksenhallituksessa ja ohjannut 
yhdistyksen autismikirjon lasten ja nuorten 
vanhempienvertaisryhmää.  
 
Liisa Ansio jatkaa keskisuomalaista vahvaa perinnettä autismikirjon 

ihmisten oikeuksienvalvonnassa ja autismitietoisuuden esillä pitämisessä. Hän on työssä Keski-Suomen 
Kehitysvammaisten Tuki ry:ssä yhdistyskoordinaattorina. Hän on mukana Keski-
Suomenhyvinvointialueen vammaispalveluita suunnittelevassa työryhmässä sekä ohjaus- ja neuvonta-
toimintamallia luovassa ryhmässä. Lisäksi hän on ollut mukana Keski-Suomenhyvinvointialueen 
osallisuus- ja järjestöyhteistyötä valmistelevassa työryhmässä. Vaikuttamistoiminnassa Liisa on tuonut 
monilla tavoin esille kehitysvammaisten ihmistenerityisiä tarpeita ja aivan erityisesti 
autismitietoisuutta ja autismierityisiä kysymyksiä, joita hyvinvointialueella pitää ottaa huomioon.  
 
Liisa Ansio on Jyväskylän kaupungin vammaisneuvoston varsinainen jäsen. Hän edustaa 
keskisuomalaisia vammaisjärjestöjä Keski-Suomen maakunnan ja järjestöjen Kumppanuuspöydässä ja 
toimii tällä hetkellä Kumppanuuspöydän sihteerinä. Hän toimii Keski-Suomen vammaisjärjestöjen 
verkoston koollekutsujana. Lisäksi on hän mukana lastensa koulujen vanhempaintoiminnassa sekä 
kuntakohtaisessa vanhempaintoiminnassa.  
 
Autismikirjon henkilöt ja heidän läheisensä ovat Liisalle erityisen tärkeä joukko. Jo ennen omien 
lastensa syntymää hän toiminut autismikirjolla olevan lapsen hoitajana ja perehtynyt jo silloin 
monipuolisesti autismikirjoon. Autismitietoisuus ja -ymmärrys ovat myöhemmin syventyneet oman 
perheen arjessa. Liisan perheessä on kolmella lapsella autismikirjon diagnoosi ja neljännen 
diagnosointi on kesken. Liisalla on hyvät verkostot neurokirjon lasten ja nuorten perheisiin etenkin 
Jyväskylän alueella, mutta myös Suomenlaajasti. Hän tuntee hyvin lasten ja nuorten perheiden arkea.  
Liisa tarjoaa liittohallituksen käyttöön pitkäaikaista ja monipuolista kokemusta sekä vankkaa osaamista 

autisminkirjon henkilöiden hyväksi muuttuvassa sote-toimintaympäristössä. 

 

 

 

 

 

 



Meri-Johanna Fabritius 

 

Hei, 

Olen toiminut kaksi vuotta Autismiliiton liittohallituksessa ja 

asettaudun ehdokkaaksi jatkokaudelle. Toimin Autismiyhdistys 

PAUT ry:n hallituksessa vpj:na ja olen Autismiliiton kouluttamana 

kokemusasiantuntija omaisen roolissa. 

Olen espoolainen 25-vuotiaan autismikirjolaisen nuoren miehen äiti.  

Koulutustaustani on psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti ja neuropsykiatrinen 

valmentaja. Olen työskennellyt asumispalvelussa, terveyskeskuksessa, psykiatrisella 

osastolla sekä -poliklinikalla ja Helsingin kaupungin neuropsykiatrisessa 

konsultaatiotyöryhmässä, mistä siirryin kevättalvella 2016 yksityiseksi yrittäjäksi. 

Sydäntäni lähellä ovat erityisesti autismikirjon ja toki muidenkin nepsyläisten 

edunvalvonta-asiat. Kiinnostukseni kohteena on monialainen ja -ammatillinen yhteistyö, 

mikä pyrkii kohti toimivia ratkaisuja ”jonkun muun ongelma”-pallottelun sijaan. 

Kokemukseni mukaan lainsäädäntöä käytetään usein apua tarvitsevaa vastaan pyrkimättä 

ammattitaitoisesti yhteistyöllä ja yksilöllisillä tarvittavilla mukautuksilla hyödyntämään sitä 

apua tarvitsevan edun mukaisesti. Kukaan ei ole väliinputoaja, jos lakia tulkitaan yksilön 

edun mukaisesti, tahtotila on vahva, osaaminen kunnossa ja haetaan ratkaisuja 

ongelmapuheen sijasta. Oikeudenmukaisuus, inhimillisyys, avoimuus ja yhdenvertaisuus 

ovat perusarvojani – kommunikointi sekä ihmisen omien vahvuuksien vahvistuminen 

kiinnostukseni kohteita.  

Erityisvanhemmuus on kasvattanut minua ihmisenä sen tuomine iloineen ja suruineen. Se 

on myös opettanut iloitsemaan pienistä asioista elämässä. Olen oppinut ja opin jatkuvasti 

paljon työssäni kohtaamilta ihmisiltä, erityisesti kirjon edustajilta itseltään sekä pojaltani – 

näistä opeista olen kiitollinen. 

Yhdessä olemme enemmän kuin yksin! 

 

Terveisin, 

Meri-Johanna Fabritius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VILLE SALMINEN  

 

Pohjois-Suomen Autismikirjo ry  

Hallituksen puheenjohtaja ja 

vertaistukiohjaaja  

Kauppatieteiden maisteri  

 
Ekonomi Ville Salminen johtaa yritysjohdon opeilla Pohjois-Suomen 

Autismikirjo ry:n historian suurinta uudelleenrakentamisprojektia, 

jonka kärkenä ovat panostukset asiakastyytyväisyyteen, sekä 

sähköiseen viestintään, joka on luotu käytännössä tyhjästä. 

Ensimmäisen puheenjohtajavuoden saavutusten perusteella tuli palkinto Autismiliiton vuoden 2021 

vapaaehtoistyöntekijänä. Toisena puheenjohtajavuonna 2022 yhdistyksellä on ollut enemmän jäsenille 

suunnattua toimintaa, kuin koskaan aiemmin, ohittaen vuoden 2015 aktiivisuushuipun, jonka jälkeen 

yhdistyksen toiminta on ollut hiipumassa. Ville on tiedettävästi ensimmäinen autismikirjon ihminen 

joka on toiminut yhdistyksensä puheenjohtajana ja toisaalta myös ensimmäinen jolla on 

yliopistotutkinto johtamisesta.  

 

Ville on myös yhdistyksensä menestyneimpiä vertaistukiohjaajia, joka aikanaan viitoitti tietä 

hallitukseen. Kirjon ihmisenä ja vertaistukiohjaajana autismikirjon ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon kysymykset ovat osa jokapäiväistä elämää. Nyky-yhteiskunta on kova paikka elää eikä luvassa 

ole parannusta asiaan, varsinkaan jos asioille ei tehdä mitään. Autismiliiton yhdistystoiminnassa Villeä 

motivoikin mahdollisuus auttaa muita autismikirjon ihmisiä. Ruohonjuuritasolla tätä työtä voi tehdä 

ihan toimimalla vertaistukiohjaajana, yhdistysten ja Autismiliiton tasolla mukaan tulee 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen autismitietoisuuden edistämiseksi. Suurimmat kirjon ihmisten 

ongelmat johtuvat usein tietämättömyydestä kumpuavista asenteista ja Autismiliitto tarjoaa aseman josta 

tähän voi vaikuttaa.  

 

Pohjois-Suomen Autismikirjo ry:n Ville Salmisen aikaista hallitusta kutsutaan yhdistyksen uudeksi 

sukupolveksi, sillä mukana ei ole enää ketään kuka olisi ollut mukana yhdistyksen alkuajoista asti. 

Yhdistys on Autismiliitto ry:n perustajajäsen ja liittohallituksessa on ollut koko 25:n vuoden ajan 

Pohjois-Suomen Autismikirjon edustaja. Autismiliiton liittohallituksessakin on nyt sukupolven 

vaihdoksen aika, sillä Ville Salminen asettautuu ehdokkaaksi liittohallitukseen, kun vaarana on se että 

Pohjois-Suomi tippuu ulos Autismiliiton toiminnasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASLAK RANTAKOKKO 

Tervehdys hyvät Autismiliiton jäsenyhdistysten luottamushenkilöt ja 

jäsenet! Nimeni on Aslak Rantakokko ja asetun ehdolle Autismiliiton 

Liittohallituksen varsinaiseksi jäseneksi Liittokokouksessamme. 

Iältäni olen kuudenkympin kantturoissa ja minulla on kolme aikuista, 

itsenäistä elämää viettävää lasta. Kolmesta kaksi on autismin kirjolla. 

Yksi varma diagnosoitu ja toinen prosessissa lähetteen myötä tarkempia 

tutkimuksia odottamassa. Puolisoni kanssa asumme Iissä. 

Työskentelen yhdenvertaisuusasiantuntijana Suomen 

Vanhempainliitossa ja sitä myötä minulle ovat ”nepsy-asioiden” lisäksi 

hyvin tuttuja ja tärkeitä yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon, osallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät asiat. 

Näitä asioita olen edistänyt palkkatöissä ja/tai vapaaehtoisena eri yhdistyksissä ja valtakunnallisissa liitoissa 

yli 30 vuotta. 

Asetun ehdolle Neurokirjon Ammattilaiset NAM ry:n asettamana ehdokkaana. Lisäksi olen Pohjois-Suomen 

Autismikirjo ry:n varapuheenjohtaja ja varapuheenjohtajana toimin myös minut ehdolle asettaneessa NAM 

ry:ssä. Hallitus- ja rivijäsenenä olen ollut Oulun seudun Adhd-yhdistyksessä. Tällä hetkellä toimin myös 

Adhd-liiton liittohallituksessa. Autismiliiton Liittohallituksessa olen vuosien saatossa toiminut niin 

varsinaisena kuin varajäsenenäkin. Hetken aikaa toimin myös Adhd-liiton puheenjohtajana.  

Lähes koko työurani olen toiminut erilaisissa asiantuntija- sekä projektinhallinta- ja -johtotehtävissä 

tehtävissä kansalaisjärjestöissä, valtakunnallisella tasolla. Palkattua työtä olen tehnyt myös Autismiliitossa 

aikanaan 7 vuoden ajan. Järjestömaailma on siis minulle tuttuakin tutumpi ympäristö työskennellä. 

Kokemukseni, näkemykseni ja verkostoni ovat sangen laajat ja monipuoliset asiantuntijoista, tutkijoista ja 

terapeuteista aina sinne minulle tärkeimpään osaan; kirjolaisiin ja heidän läheisiinsä, perheisiin ja heidän 

arkeensa. 

Miksi haluan takaisin luottamustehtäviin? Hyvä kysymys, johon ei usein löydä vastausta. Yhden vastauksen 

kumminkin löydän. Sydämen tahto on auttaa ihmisiä haastavissa elämänsä tilanteissa ja olosuhteissa. 

Yrittää ymmärtää heitä ja löytää heille se yksilöllinen tuki, jota kussakin elämänvaiheessa tarvitsemme. 

Tämä tahto on ohjannut minua yli 40 vuotta kirjolaisen isänä, kirjon asioiden ammattilaisena ja toisinaan 

ohjaus- ja tukihenkilönä eteenpäin. Se on ollut vaativuuden lisäksi myös palkitsevaa.  

Joka paikkaan ei voi eikä kannata itseään tyrkyttää ja siksi jätän syksyllä 2022 pestini Adhd-liiton 

Liittohallituksessa ja keskityn Autismiliittoon, jos tulen valituksi. 

Ehdokkuus ja sen vaatimat henkilökohtaiset resurssit on aina syytä harkita tarkkaan. Liittohallituksen 

jäsenyys velvoittaa olemaan mukana aidosti ja aktiivisesti. Siihen olen valmis. Autismiliitolla on loistava 

johto ja huipputaitava henkilöstö, jonka osaamiseen voi aina luottaa. Autismiliitto tunnetaan autismikirjon 

asioiden syväosaajana valtakunnallisesti. Yhdistyskanta elää ja kohtaa entistä enemmän haasteita 

tulevaisuudessa, se on selvä asia. Muutos kumminkin kuuluu elämäämme ja sen mukaan meidän pitää 

toimia, yhdessä ja yhteisin tavoittein.  

Liittoa tarvitaan autismikirjon asioiden ja ihmisten edunvalvontaan valtakunnallisella tasolla. Samoin 

tarvitaan Liiton selkärankaa, paikallisia, valtakunnallisesti näkyviä, perheitä ja kirjolaisia lähellä olevia 

jäsenyhdistyksiä toimintoineen. Toivotan muille ehdokkaille vaalimenestystä ja varsinkin uuden 

puheenjohtajan valintaan haluan toivottaa onnea meille kaikille! 

Ystävällisesti, Aslak 



Johanna Vuori-Karvia 
Autismiyhdistys PAUT, hallituksen jäsen 
50 v, Helsinki 
Koulutustausta: valtiotieteilijä ja kansainvälisen oikeuden 
kandidaatti 
Ura: yli 20 vuotta erilaisissa johto- ja asiantuntijarooleissa 
kansainvälisissä 
järjestöissä sekä yrityksissä Suomessa ja ulkomailla 
Kielitaito: sujuva englanti, suomi ja ruotsi 

EHDOLLA Autismiliiton liittohallitukseen 

 

Kuka? Viimeiset 6 vuotta olen ollut täysipäiväinen 10-vuotiaan autistitytön omaishoitaja ja 
perehtynyt hyvin laajalti autismiin, alan tutkimuksiin ja kirjallisuuteen sekä seurannut tarkasti 
aihepiiriin liittyvää ajankohtaista keskustelua. 
Arvot: Yhdenvertaisuus, voimaannuttaminen, osallisuus, tiede- ja tutkimusperustainen yhteiskunta, 
jossa jokainen yksilö on samanarvoinen ja ansaitsee yhtäläiset mahdollisuudet osallistua, vaikuttaa 
ja elää hyvää omannäköistä elämää. 
Miksi minut pitäisi valita? Haluan olla mukana vaikuttamassa autismiliiton vaikuttavuuteen ja 
osallistua sen johtamiseen liittohallituksen kautta. 
- Perus-ihmisoikeudet eivät voi olla budjettikysymyksiä! 
- Autistien hyvä elämä ja sen varhainen mahdollistaminen (tunnistaminen, tunnustaminen, 
tuki) tuovat inhimillisen kärsimyksen vähentämisen lisäksi myös huomattavia taloudellisia 
säästöjä. 
- “Ei mitään ilman meitä” -periaate aidolla osallisuudella. Moninaisuus luo paremman ja 
kestävämmän yhteiskunnan. 
- Esteettömyys (aistit, kognitio jne) vaatii peräänantamatonta vaikuttamista läpi yhteiskunnan. 
- Selkeä, suora ja rehellinen viestintä kannustaa avoimeen dialogiin. 
- Yhteistyö on voimaa ja kitkaa ei pidä pelätä, sillä se mahdollistaa muutoksen. Varmistetaan 

yhdessä, että autisteilla on myös yhdenvertainen paikka tässä yhteiskunnassa. 

 

 

 

 

 



Hei,  
 
Olen Sini Fomin 34- vuotias Tamperelainen, kahden pojan äiti ja yhden 
miehen vaimo. Toimin omaishoitajana vanhemmalle kohta 7 -
vuotiaalle autisti pojalleni ja ms-tautia sairastavalle miehelleni.  
 
Olen toiminut siivoojana 15- vuotta, josta perheyritystä olen 
pyörittänyt nyt 5 vuotta. Olen kuitenkin vaihtamassa alaa ja hakenut 
sosionomi opintoihin ja näiden lisäksi valmistun nepsy valmentajaksi 
elokuussa. 
 

Oman autisti poikani syntymän jälkeen olen löytänyt itsestäni uusia puolia ja löytänyt 
kutsumukseni. Haluan olla vaikuttamassa nepsyjen oikeuksiin ja tasavertaisuuteen, lisätä autismi 
tietoisuutta ja saada autismi perheiden ääntä kuuluviin. 
 
Luottamustehtävät  
Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU RY hallitus 2021-  
Tampereen seudun yrittäjänaiset TSYN RY hallitus 2019-2021  
 
Sini Fomin  
 
 
 
 
 

KRISTIINA HEISKA 

Olen Kristiina Heiska Lahdesta, Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger ry:n 

puheenjohtaja. Olen ollut autismiyhdistystoiminnassa mukana vuodesta 2000, 

jolloin yhdistyksemme perustettiin. Autismi on yksi tärkeimmistä harrastuksistani. 

Minulla on 1992 syntynyt autismikirjolla oleva poika, hän on myös 

kehitysvammainen. Hän asuu hoitokodissa Lahdessa. Olin hoitokodin 

suunnitteluryhmässä mukana vanhempien edustajana toisen äidin kanssa.  

Erityisesti autisminkirjolaisten asumis- ja avustaja-asiat ovat minulle tärkeitä. Veljeni kautta myös Asperger 

on tullut minulle tutuksi.   

 

 

 


