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Lukijalle
Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2605. Oppaan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esimerkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esimerkiksi käytetty litterointitaso.
Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauksen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:
Airaksinen, Tiina (Invalidiliitto ry): CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 20082010 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2019-02-06). Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2605
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1
Aineiston kuvailu
1.1

Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: CP-vammaisten aikuisten elämänhallinta 2008-2010
Aineiston nimi englanniksi: Well-being of Adults with Cerebral Palsy 2008-2010
Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 2.0 (6.2.2019).

1.2

Sisällön kuvaus

Tekijät
Airaksinen, Tiina (Invalidiliitto ry. Kuntoutusosasto/CP-projekti)

Aineiston tekijänoikeudet
Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja
Airaksinen, Tiina (Invalidiliitto ry. Kuntoutusosasto/CP-projekti)

Aineisto luovutettu arkistoon
19.1.2011

Asiasanat
arkielämä; CP-oireyhtymä; CP-vammaiset; elämänhallinta; elämänkaari; henkilöhistoria; hyvinvointi; identiteetti; kuntoutus; kuntoutuspalvelut; terveys; terveyspalvelut; toimintakyky; vam1

1. Aineiston kuvailu
maiset; vammaisuus

Tieteenala / Aihealue
OKM:n tieteenalaluokitus: lääke- ja terveystieteet; yhteiskuntatieteet
CESSDAn luokitus: sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet; sosiaalipalveluiden käyttö ja saatavuus; tietyt taudit, sairaudet ja terveydentilat; yleinen terveydentila ja hyvinvointi

Sarjakuvaus
Tämä aineisto kuuluu sarjaan:
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan
Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus
Aineisto sisältää CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projektissa
suomalaisilta CP-vammaisilta aikuisilta kerättyä tietoa. Tietoarkistoon on arkistoitu projektissa
toteutettujen paneelikeskustelujen litteraatiot sekä kokoontumisiin liittyvät suunnitelmat, ohjelmat, ennakkotehtävät ja oheismateriaali. Myös panelistien kirjoittamat päiväkirjat ja paneeliryhmän väliset sähköpostikeskustelut on arkistoitu. Lisäksi aineisto sisältää kuntoutusta koskeneen
kyselyn vastaukset.
Projektissa koottiin 10 henkilön paneeliryhmä, joka kokoontui keskustelemaan neljä kertaa vuosien 2008-2009 aikana. Kokoontumisissa tutustuttiin ryhmäläisten elämäntilanteisiin ja keskusteltiin monipuolisesti esimerkiksi arkielämässä selviämisestä, CP-vammaisille tarjotuista palveluista ja niiden käytöstä, vammaisetuuksista sekä kuntoutuksesta. Lisäksi aiheina olivat muun
muassa opiskelumahdollisuudet, työllistyminen, ihmissuhteet, apuvälineet, toimintakyky, vammaisuuden näkyminen ulospäin, ympäristön suhtautuminen ja asenteet sekä liikkuminen ja
ikääntymisen vaikutukset. Panelistien väliset sähköpostikeskustelut liittyivät samoihin aiheisiin, lisäksi sähköpostia käytettiin myös kokoontumisjärjestelyistä sopimiseen ja kuulumisten
vaihtamiseen.
Kuntoutuskyselyssä esitettiin kysymyksiä muun muassa kunnon ylläpitämisestä, apuvälineiden
käytöstä, tulevaisuuden unelmista, tavoitteista ja peloista, kuntoutuspalveluiden tarpeista, kuntoutussuunnitelmasta sekä kuntoutuspalvelujen saamisen vaikutuksista omaan elämään.
Odt-tiedostojen lisäksi tilaajalle toimitetaan html-data, jonka hakemiston avulla eri tiedostoihin
tutustuminen on helppoa.

1.3

Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi
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1.4. Aineiston käyttö
Kohdealue: Suomi
Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö
Perusjoukko/otos: Suomalaiset CP-vammaiset aikuiset
Aineistonkeruun ajankohta: 2008 – 2010
Kerääjät: Airaksinen, Tiina (Invalidiliitto ry. Kuntoutusosasto/CP-projekti)
Aineiston tuottajat: Invalidiliitto ry; Raha-automaattiyhdistys
Aineistonkeruun tekniikka: Taltiointi, Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake, Oma kirjoitus
tai päiväkirja: sähköpostilla saatu
Keruuväline tai -ohje: Strukturoimaton lomake; Osallistujatehtävä
Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto
Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte
Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta
Kontakti projektin kohderyhmään otettiin lehti-ilmoituksilla helmi-huhtikuussa 2008 Invalidityöja CP-lehdessä sekä tiedotteella, joka lähetettiin valtakunnallisille sanoma- ja ilmaisjakelulehdille. Lisäksi ilmoitus toimitettiin CP-yhdistyksiin, Invalidiliiton asumispalveluyksiköihin,
osaan kuntoutuskeskuksista ja joihinkin ammatillisiin erityisoppilaitoksiin. Yhteydenottoja tuli
60 henkilöltä.
Kiinnostuneilta kysyttiin taustatietoja; lomakkeen palauttaneista 49 henkilöä oli kiinnostunut
paneeliryhmässä työskentelystä. Taustatietojen perusteella paneeliryhmään valittiin 10 henkilöä
niin, että lopputuloksena olisi mahdollisimman edustava joukko. Paneeliryhmäläisistä puolet
ovat alle ja puolet yli 45-vuotiaita, mukana on saman verran miehiä ja naisia, jotka ovat työssä,
työttöminä, eläkeläisiä, opiskelijoita tai sairauslomalla.
Vuoden 2008 lopulla lähetettyyn kyselyyn mainituista 60 henkilöstä vastasi 28.
Aineiston määrä: Data: 52 suomenkielistä odt-tiedostoa, jotka ovat selattavissa myös htmltiedostoina.

1.4

Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa
Aineistosta on poistettu tunnisteita ja ne on merkitty hakasulkein.

Julkaisut
Airaksinen, Tiina & Pitkänen, Olli (2010). CP-vammaisena aikuisena Suomessa -koonti ja analyysi 54:n lomakekyselyyn vastanneen henkilön elämäntilanteesta. CP-lehti 2010(4), 31-36.
Iskala, Maria & Nieminen, Marianne (2010). Suositukset CP-vammaisten aikuisten oman fyysisen kunnon kohottamiseen ja ylläpitämiseen. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. Fysioterapian opinnäytetyö.
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1. Aineiston kuvailu
Jaakola, Joni (2017). Terveyden ja sairauden rajapinnalla: Vammaisuuskäsityksen rakentuminen
kuntoutuksessa. Turku: Turun yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma.
Lantto, Niina (2009). "Toimitaan niin pitkään kuin vaan mahollista..." Ikääntyminen ja vammaisuus lapsuudesta asti vammaisten ihmisten kertomana. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.
Takkinen, Elina (2012). Itsenäisyyden ja avun käytön jännitteessä. Laaja-alaisen toimintakyvyn
subjektiivinen kokeminen ja hallinnan keinot CP-vammaisella aikuisella kuntoutuksen viitekehyksessä. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.
Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2605

Liittyvät aineistot
FSD2594 Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä 2008

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit
CP-portaali WWW-sivut. http://www.cp-portaali.fi/ [viitattu: 24.2.2011].

Aineiston sijainti
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet
Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A
Kyselylomake
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FSD2605 CP- VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010
FSD2605 W ELL - BEING OF A DULTS WITH C EREBRAL PALSY 2008-2010

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Invalidiliitto ry
1.12.2008
CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella –projekti
2007 - 2010

KYSELY CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN
KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ:
Voit jatkaa vastauksia paperin kääntöpuolelle tai käytä erillistä paperia tai
vastaa kyselyyn sähköpostilla: tiina.airaksinen@invalidiliitto.fi. Merkitse vastaukseen
kysymyksen numero. Jos sinulla on vaikeuksia kirjoittaa, voit pyytää apua vastausten
kirjoittamiseen.

Toimintakyky tarkoittaa ihmisen kykyä selviytyä ympäristön asettamista
vaatimuksista.
Toimintakyky on:
 Edellytyksiä osallistua ja olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa
 Henkistä hyvinvointia, jaksamista ja osaamista
 Fyysistä suoriutumista eri tehtävistä
Kuntoutuspalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää ihmisten toiminta- ja työkykyä.
Kuntoutuspalveluja ovat mm. * ammatillinen kuntoutus (esim. työkyvyn arviointi,
tutkimukset, ammatinvalinta, koulutus- ja työkokeilut, valmennus), * apuvälinepalvelut,
* kuntoutusohjaus, * sopeutumisvalmennus, * terapiat (mm. fysio-, puhe-, toiminta-,
allas-, psyko- ja ratsastusterapia sekä avo- että laitoskuntoutuksena) * sosiaalityö

1. Millä tavoin ylläpidät omaa kuntoasi? Katsotko, että sinulla on mahdollisuus ottaa
vastuuta oman kunnon ylläpitämisestä? Mitä tukea kunnon ylläpidossa tarvitsisit?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Miten apuvälineiden saamista ja käyttöön ottamista voisi helpottaa? Miten
apuvälineet edistävät omaehtoista kunnon ylläpitämistä?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
3. Kuntoutuksen tulee olla tavoitteellista. Mitä Sinä odotat tulevaisuudelta? Millaisia
unelmia ja tavoitteita Sinulla on? Tai mitä pelkoja liität tulevaisuuteen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. Kuntoutuksen tulee tukea monipuolisesti toimintakyvyn eri osa-alueita.
Millaisia toimintakykyä edistäviä tai ylläpitäviä kuntoutuspalveluja tarvitsisit
nykyisessä ja tulevassa elämäntilanteessasi (kotona / arjessa / työssä
selviytymisessä)? Mikä auttaisi Sinua pääsemään tavoitteisiisi tai, että voisit
estää pelkojen toteutumisen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. Mitä kuntoutuspalveluja toteuttavien ammatti-ihmisten pitäisi osata ja ymmärtää
CP-vammasta? (esim. yleis- ja erikoislääkärit, eri terapeutit, kuntoutusohjaajat,
sosiaalityöntekijät)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
6. Miten haluaisit KEHITTÄÄ CP-vammaisten aikuisten tarvitsemaa kuntoutusta ja
kokonaisvaltaista toimintakyvyn edistämistä?
a) kuntoutuspalveluja, miten?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

b) mahdollisuuksia oman kunnon ylläpitämiseen, miten?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7. Mikä taho rahoittaa tänä vuonna (v. 2008) kuntoutuksesi / toimintakykysi ylläpidon?
a) Kunnan terveydenhuolto, mitä _____________________________________________
b) Kansaneläkelaitos, mitä __________________________________________________
c) Työnantaja, mitä _______________________________________________________
d) Työvoimahallinto, mitä ___________________________________________________
e) Itse, mitä ______________________________________________________________
f) Kunnan sosiaalitoimisto, mitä ______________________________________________
g) Muu, mikä, mitä _________________________________________________________

8. Mitä myönteisiä ja kielteisiä VAIKUTUKSIA kuntoutuspalvelujen SAAMISELLA on
omassa elämässäsi?
Myönteisiä: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Kielteisiä: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Mitä myönteisiä ja kielteisiä VAIKUTUKSIA kuntoutuspalvelujen PUUTTUMISELLA
on omassa elämässäsi?
Myönteisiä: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Kielteisiä: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10. Kuka / ketkä tekivät viimeisimmän KUNTOUTUSSUUNNITELMASI?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

11. Oliko viimeisimmässä kuntoutussuunnitelmassasi monipuolisesti ne asiat mitä
tarvitset? Mitä tavoitteita ja perusteluja kuntoutuksen tarpeelle oli esitetty?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12. Miten olet itse vaikuttanut / osallistunut kuntoutussuunnitelmasi tekoon?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

13. Halutessasi voit lisäksi kirjoittaa tarinoita ja näkemyksiäsi tilanteista tai
tapahtumista oman toimintakyvyn edistämiseen ja kuntoutuspalveluihin liittyen.

Vastaajan nimi: __________________________________________________________
Vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti CPIK-projektin tutkimuksessa.

Lähetäthän vastauksesi 19.12.2008 mennessä: s-postilla: tiina.airaksinen@invalidiliitto.fi,
tai postiosoitteella: Invalidiliitto ry / CPIK-projekti, Kuninkaankatu 36 B, 33200 Tampere.
Lisätietoja: Tiina Airaksinen, p. 040 8257 904.

Liite B
Tutkimuskutsu
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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Ilmoitus CP-lehteen 1/2008

25.1. 2008

CP-vammainen aikuinen – osallistu kuntoutuksen
kehittämiseen
CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella –projekti on Invalidiliitto
ry:n käynnistämä hanke (v. 2007 – 2010), joka toteutetaan yhteistyössä Suomen CP-liitto
ry:n kanssa. Projektin tavoitteena on kehittää erilaisia malleja, jotka auttavat ja tukevat
CP-vammaisia nuoria, aikuisia ja ikääntyneitä elämän eri vaiheissa.
Projekti on jaettu kolmeen osahankkeeseen;
1) ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen,
2) kuntoutukseen hakeutuminen ja asiantuntemuksen lisääminen sekä
3) ikääntymisen tuomat haasteet.
Nyt tarvitsemme CP-vammaisten omakohtaista kokemusta kuntoutuksesta projektin
2. osahankkeen. Tavoitteena on saada tietoa CP-vammaisten kuntoutuksen tarpeesta ja
vaikutuksista sekä parantaa kuntoutukseen pääsyä.
Voit osallistua hankkeeseen, jos olet 16-100-vuotias, nainen tai mies, jolla on jokin CPdiagnoosi (hemiplegia, diplegia, tetraplegia, ataksia, dyskineettinen atetoosi, dystoninen
tetraplegia tai hypotonia.). Ilmoittautuneiden joukosta valitsemme 10 henkilön ryhmän niin,
että he edustavat eri ikäryhmiä, paikkakuntia, ammatteja jne. Tämä 10 hengen ryhmä
kokoontuu 4 kertaa vuosien 2008 – 2009 aikana.
Keräämme ryhmän jäsenten avulla tietoa CP-vammaisten aikuisten (eri elämänvaiheissa
esiintyvästä) tuen ja kuntoutuksen tarpeesta ja vaikutuksista. Ryhmän jäseniä autetaan
tietojen ja kokemusten keräämisessä. Ryhmän kanssa suunnittelemme malleja, jotka
parantaisivat CP-vammaisten mahdollisuuksia hakeutua ja päästä kuntoutukseen.
Projekti korvaa matka- ja muut kulut, mutta ei maksa palkkaa.
Kutsumme projektin aikana työkokouksiin myös ryhmäläisten lähimpiä kuntoutuksen
ammattilaisia kehittämään kuntoutuksen polkumallia ja asiantuntemuksen verkostoa.
Jos kiinnostuit , ota yhteyttä 20.3. mennessä projektipäällikkö Tiina Airaksiseen, puh.
(040) 8257 904 tai sähköposti: tiina.airaksinen@invalidiliitto.fi. Tiinalta saat myös
lisätietoja. Ryhmän jäsenet valitaan huhtikuun aikana.
Kokemustietosi on arvokasta, sinulla voi olla paljon annettavaa.

Liite C
Tutkimuskutsu
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Ilmoitus IT-lehteen 3/2008

29.1. 2008

CP-vammainen aikuinen – osallistu kuntoutuksen
kehittämiseen
CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella –projekti on Invalidiliitto
ry:n käynnistämä hanke (v. 2007 – 2010), joka toteutetaan yhteistyössä Suomen CP-liitto
ry:n kanssa. Projektin tavoitteena on kehittää erilaisia kuntoutukseen ohjautumisen
malleja, jotka auttavat ja tukevat CP-vammaisia nuoria, aikuisia ja ikääntyneitä
elämän eri vaiheissa.
Projektissa kiinnitetään huomiota ammatilliseen ja lääkinnälliseen koulutukseen
hakeutumiseen, ja kuntoutuksen ammattilaisten asiantuntemuksen lisäämistarpeeseen
sekä ikääntymisen tuomiin toimintakyvyn haasteisiin.
Nyt tarvitsemme CP-vammaisten omakohtaista kokemusta kuntoutuksesta projektin
2. osahankkeeseen. Tavoitteena on saada tietoa CP-vammaisten kuntoutuksen tarpeesta
ja vaikutuksista sekä parantaa kuntoutukseen pääsyä.
Voit osallistua hankkeeseen tuottamalla tarinoita elämänkulusta ja kuntoutuksesta tai
osallistumalla paneeliryhmän työskentelyyn. Voit osallistua, jos olet 16-100-vuotias, nainen
tai mies, jolla on jokin CP-diagnoosi. Paneeliryhmään valitaan ilmoittautuneiden joukosta
10 henkilön ryhmän niin, että he edustavat eri ikäryhmiä, paikkakuntia, ammatteja jne. 10
hengen paneeliryhmä kokoontuu 4 kertaa vuosien 2008 – 2009 aikana.
Keräämme ryhmän jäsenten avulla tietoa CP-vammaisten aikuisten (eri elämänvaiheissa
esiintyvästä) tuen ja kuntoutuksen tarpeesta ja vaikutuksista. Ryhmän jäseniä autetaan
tietojen ja kokemusten keräämisessä. Ryhmän kanssa suunnittelemme ja arvioimme
malleja, jotka parantaisivat CP-vammaisten mahdollisuuksia hakeutua ja päästä
kuntoutukseen. Paneeliryhmän kokoontumisista aiheutuvat matka- ja majoituskulut
korvataan, mutta ei osallistumispalkkiota.
Kutsumme projektin aikana työkokouksiin myös paneeliryhmäläisten lähimpiä
kuntoutuksen ammattilaisia kehittämään kuntoutuksen polkumallia ja asiantuntemuksen
verkostoa.
Jos kiinnostuit , ota yhteyttä 25.4. mennessä projektipäällikkö Tiina Airaksiseen, puh.
(040) 8257 904 tai sähköposti: tiina.airaksinen@invalidiliitto.fi. Tiinalta saat myös
lisätietoja. Ryhmän jäsenet valitaan huhtikuun aikana.
Kokemustietosi on arvokasta, sinulla voi olla paljon annettavaa.

