
14 Epilepsialehti 1/2013 1/2013 Epilepsialehti 15

tEksti: ProfEssori matti sillanPää

onkin varmasti paikallaan tarkas-
tella lähemmin epilepsiatutki-
muksen ja epilepsiaa sairastavien 

hoidon kehitystä sen nykyiselle tasolle. 
Tutkijoiden järjestötoiminnan kehitys 
kulki näet käsi kädessä pääasiassa maal-
likoiden johtaman potilasjärjestötoimin-
nan kehityksen kanssa. 

Epilepsian maailman-
järjestöjen perustaminen
Epilepsiatutkijoiden tieteellinen maail-
manliitto, Kansainvälinen Epilepsialiiga, 
perustettiin Budapestissa vuonna 1909.  
Ensimmäisen maailmansodan alkami-
nen halvaannutti Liigan toiminnan. Kui-
tenkin vuonna 1930 oltiin valmiit perus-
tamaan kansainvälinen maallikkojärjes-
tö, International Bureau For Epilepsy.

Lontoon neurologikongressissa 1935 
päätettiin elvyttää Epilepsialiigan toi-
minta ja aloittaa uudelleen myös Epilep-
si –lehden julkaiseminen. Liigan presi-
dentiksi valittiin tunnettu epilepsiatut-
kija William G. Lennox ja sihteeriksi 
tanskalainen Hans Iacob Schou, josta 

tuli myös Epilepsia –lehden päätoimit-
taja. Uuden Epilepsialiigan perustivat 
kolme osastoa (chapteria): amerikkalai-
nen, englantilainen ja skandinaavinen. 
Vuonna 1930 oli näet perustettu skandi-
naavinen epilepsiayhdistys (Scandinavi-
an Association Against Epilepsy), jonka 
tarkoitusperinä olivat tieteellinen tutki-
mus ja sosiaalityö. 

suomalaisen epilepsia-
järjestötoiminnan alku
Skandinaavisessa yhdistyksessä oli myös 
suomalaisjäsen. Hän oli kuopiolainen 
lääkäri, lääkintöneuvos Iulius Victor 
Johnsson, joka oli laajalti matkustellut, 
sivistynyt ja Skandinaviassa korkealle ar-
vostettu herrasmies. Hän oli myös Vaaja-
salon epilepsiaparantolan käynnistäjiä ja 
laitoksen ensimmäinen lääkäri. Paranto-
lan taustavoimana oli jo v. 1898 toimin-
tansa aloittanut Langettavatautisten hoi-
toyhdistys. Sen jälkeen kesti 70 vuotta, 
ennen kuin seuraavat epilepsiayhdistyk-
set ja niiden muodostama Epilepsialiitto 
syntyivät.

tieteellisen järjestö-
toiminnan alkaminen
Nykyaikaisen tieteellisen järjestötoimin-
nan ratkaiseva tapahtuma oli vuonna 
1978. Epilepsialiigan voimahahmo ja pu-
heenjohtaja J. Kiffin Penry otti suoma-
laisen neurologin Heikki Hakkaraisen 
kanssa puheeksi Liigan Suomen osaston 
perustamisen ja pyysi Hakkaraista välit-
tämään Liigan toiveen Epilepsialiiton 
hallitukselle. 

Käsittelimme asiaa Liiton hallituksen 
kokouksissa ja totesimme, että senhetki-
set taloudelliset voimavarat eivät sallineet 
uuden järjestön perustamista. Vuosittai-
nen jäsenmaksu Liigalle oli näet päälu-
vun mukaan, mikä olisi merkinnyt mel-
koista menoerää Epilepsialiiton silloisissa 
vuosibudjeteissa. Sen sijaan perustimme 

Epilepsialiiton alaisen tieteellisen toimi-
kunnan, johon tulivat puheenjohtajaksi 
professori Paavo Riekkinen, varapu-
heenjohtajaksi apulaisprofessori Matti 
Sillanpää sekä kuusi muuta jäsentä, jois-
ta yksi oli sihteerinä toiminut Epilepsia-
liiton toiminnanjohtaja. Toimikunta sai 
välittömästi Liigalta oikeudet edustaa 
täysivaltaisena osastona Suomea kansain-
välisissä yhteyksissä.

Paineet oman organisaation perusta-
miseksi kasvoivat vähitellen yhä voimak-
kaammiksi. Samaan aikaan 1980-luvulla 
käytiin epilepsiakongressien yhteydessä 
pidetyissä Liigan vuosikokouksissa vil-
kasta keskustelua siitä, pitäisikö tieteelli-
nen ja maallikkojärjestö yhdistää ja siten 
säästää päällekkäisissä hallintomenoissa.  
Keskustelu kävi välillä kuumana eri ryh-
mittymien esittäessä näkemyksiään. Kun 
kumpikaan taho ei halunnut luopua ase-
mistaan yhteiseksi hyväksi, päädyttiin 
jatkamaan entiseen tapaan kahden järjes-
tön linjalla. Sen jälkeen ei yhdistymisaja-
tusta ole virallisissa yhteyksissä esitetty. 

Epilepsiaseuran synty
Nykyaikainen tieteellinen epilepsiatutki-
mus virisi 1970-luvun alussa ja levisi vä-
hitellen maamme kaikkiin yliopistosai-
raaloihin. Samalla epilepsiatutkijoiden 
keskuudessa oli kasvavaa tarvetta tavata 
toisiaan. 

Tieteellisen toiminnan tueksi oli v. 
1985 perustettu Epilepsiatutkimussäätiö, 
joka oli tarkoitettu etenkin nuorten tut-
kijoiden tutkimustyön taloudelliseksi tu-
kemiseksi. Potilashoito kehittyi, kun ai-
vojen kuvantamisen uudet menetelmät 
alkoivat tulla käyttöön. Uusia epilepsia-
lääkkeitä tuli myös lisääntyvästi markki-
noille. Neurologien lukumäärä kasvoi, ja 
tietoisuus epilepsiasta lisääntyi suuren 
yleisön keskuudessa Liiton tarmokkaan 
työn tuloksena. Lastenneurologiasta tuli 
pääerikoisala, mikä lisäsi kiinnostusta 
alalle erikoistumiseen. Elettiin myös 

1980-luvun nousukautta, jolloin oli varaa 
perustaa uusia virkoja sairaaloihin ja jo-
pa perusterveydenhuoltoon. Epilepsian 
tutkimustiedon yleinen lisääntyminen 
vaati myös lääkärien perusopetuksen, 
erikoiskoulutuksen ja täydennyskoulu-
tuksen uudistamista. 

Oli selvää, että näin syntyneitä tarpei-
ta ei voitu enää tyydyttää toimikunnan 
voimin. Toimikunnan laajentaminen tai 
suora muuntaminen järjestöksi ei tuntu-
nut tehokkaimmalta tavalta viedä järjes-
töasiaa eteenpäin. Niinpä Epilepsialiiton 
silloinen puheenjohtaja Matti Sillanpää 
aloitti uuden itsenäisen järjestön perus-
tamisvalmistelut. 

Huolellisen esityön jälkeen lähetettiin 
neurologeille yleinen kutsu perustavaan 
kokoukseen, joka järjestettiin 18.12.1992 
lääketehdas Astran suosiollisella myötä-
vaikutuksella ja tiloissa Masalassa Kirk-
konummella. Kokous oli yksimielinen 
Epilepsiaseuran perustamisen tarpeelli-
suudesta ja valittavista toimihenkilöistä. 
Järjestön nimeksi tuli Suomen Epilepsi-
aseura. Väliaikaisen hallituksen puheen-
johtajaksi valittiin Matti Sillanpää, vara-
puheenjohtajaksi Mauri Reunanen ja 

muiksi varsinaisiksi jäseniksi Tapani Ke-
ränen, Marja-Liisa Granström sekä 
Reetta Kälviäinen, jonka hallitus valitsi 
keskuudestaan sihteeriksi. Sääntöjen tul-
tua hyväksytyksi hallitus jatkoi varsinai-
sena hallituksena. Heti perustamistilai-
suudessa jäseniksi liittyi 38 läsnäolijaa. 
Sääntöluonnoksen mukaan varsinaiseksi 
jäseneksi voidaan valita lääkäreiden lisäk-
si muita tutkijoita, joiden tutkimuskoh-
teena on epilepsia. Kokouksen jälkeen oli 
lontoolaisen Michel Trimple’in esitelmä 
aiheesta epilepsia ja aivojen tiedonkäsit-
tely (kognitio) ja Reetta Kälviäisen esitys 
epilepsian syntymekanismeista.

Epilepsiaseuran toiminta alkoi reip-
paasti ja on jatkunut vireänä. Seura on 
järjestänyt 2-4 koulutustilaisuutta vuo-
dessa ajankohtaisista kysymyksistä. Osal-
listuminen on aina ollut vilkasta. Merkit-
tävin voimainponnistus oli v. 2007 järjes-
tetty eurooppalainen epilepsiakongressi. 
Myös jäsenmäärä on kohonnut nopeasti 
ja on nyt jo 200 jäsentä. Tieteellisten tut-
kimusten määrä suhteutettuna asukaslu-
kuun on OECD-maiden kärkiluokkaa.

On siis syytä suomalaisen tieteellisen 
epilepsiajärjestötoiminnan juhlaan. n

Epilepsiaseuran

Suomen Epilepsiaseura ry perustettiin kaksi vuosikymmentä 
sitten epilepsian tieteelliseen tutkimukseen perehtyneitten tut-
kijoiden järjestöksi. Tämän perusteella voisi äkkiseltään ajatella, 
että epilepsian tieteellinen tutkimustoiminta olisi melko nuorta 
maassamme. Näin ei kuitenkaan ole. 

TausTa Ja sYnTY

Epilepsiaseura järjestää mm. koulutuksia ja neuvottelutilaisuuksia jäsenilleen. Seuran  puheenjohtajan toi-
mii tällä hetkellä professori Heikki Rantala (oikealla) ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään dosentti 
Hannu Heiskala.

Professori Matti Sillanpää


