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Uuden alku
Mennyt vuosi muutti elämäämme monin eri tavoin ja opetti
meille sen, miten nopeasti maailmamme, arkielämämme ja
toimintaympäristömme voi muuttua. Sanonta ”hyvin suunniteltu
on puoliksi tehty”, menetti viime vuonna merkityksensä. Hyvin
suunnitellut toiminnat, tilaisuudet ja tapahtumat peruuntuivat, siirtyivät myöhempään ajankohtaan tai toteutuivat lopulta
verkossa. Muutokset tapahtuivat nopeasti. Epilepsiayhteisönä
yritimme kuitenkin säilyttää yhteisöllisyyden tunteen voimassa
olevista rajoituksista ja sosiaalisesta eristäytyneisyydestä huolimatta. Osa löysi palvelumme somesta ja verkosta, mutta osa on
varmasti jäänyt kaipaamaan fyysisiä tapaamisia ja kohtaamisia.
Vuosi 2020 jätti meille myös paljon ilon aiheita ja kiihdytti
digitalisaation mahdollistamien palvelujen hyödyntämisen järjestötoiminnassa. Liittokokous 5.9.2020 hyväksyi Epilepsialiiton
tulevaisuuden suunnitelman, strategian vuoteen 2025. Epilepsialiitto jäsenyhdistyksineen on uuden ajan alussa. Unelmamme on,
että jokainen epilepsiaa sairastava ihminen saa hyvää hoitoa ja
voi elää tasa-arvoista, omannäköistä elämää.

Jotta unelmamme toteutuisi, teemme töitä sen eteen, että
• yhä useampi löytää itselleen sopivimman tavan tulla
mukaan ja osallistua toimintaamme sekä tuntee
osallisuutta ja yhdenvertaisuutta,
• ymmärrys epilepsian monimuotoisuudesta lisääntyy ja
epilepsiaan liittyvät ennakkoluulot vähenevät,
• kokonaisvaltainen hoito ja kuntoutus on kaikkien
epilepsiaa sairastavien saatavilla,
• epilepsiaa sairastavat ja heidän läheisensä saavat tarvitse
maansa tietoa sairaudesta ja sen kanssa selviytymisestä,
• lapset, nuoret ja perheet saavat varhaista tukea
hyvinvointiinsa sekä
• epilepsiaa sairastavilla ja heidän läheisillään on tarjolla
heidän voimavarojaan vahvistavaa ammattilaisten
antamaa tukea, kokemustietoa ja -verkostoja.
Moni kaipaa kovasti sosiaalisia kontakteja, tapaamisia, tapahtumia, Kaverikahviloita ja viime vuodelta siirrettyjä kesäkisoja.
Toivomme kaikki, että tämä mahdollistuisi tänä vuonna.
Toiveikkuutta vuoteen 2021!
Virpi Tarkiainen, toiminnanjohtaja

En ny början
Det gångna året förändrade våra liv på många olika sätt och lärde
oss hur snabbt vår värld, vår vardag och vår arbetsmiljö kan förändras. Uttrycket "väl planerat är till hälften gjort" förlorade nog sin
betydelse ifjol. Välplanerade aktiviteter, tillfällen och evenemang
inhiberades, blev framflyttade eller så genomfördes de slutligen online. Förändringarna skedde snabbt. Men vi i epilepsigemenskapen
försökte ändå, trots begränsningar och social isolering, upprätthålla

en känsla av gemenskap. Vissa hittade vår tjänst på webben och
online, men andra har säkerligen saknat de fysiska mötena och
sammankomsterna.
År 2020 innehöll också många glädjeämnen och digitaliseringen påskyndade användningen av dessa tjänster i organisationsaktiviteterna. Förbundsmötet den 5 september 2020 godkände
Epilepsiförbundets framtidsplaner, en strategi fram till år 2025.
Epilepsiförbundet och dess medlemsföreningar befinner sig i
början av en ny era. Vår dröm är att varje person med epilepsi
skall få god vård och kan leva ett jämlikt och självständigt liv.
För att förverkliga dessa drömmar arbetar vi för
• att fler och fler människor skall hitta det bästa sättet för
dem själva att engagera sig, delta i våra aktiviteter och
känna sig inkluderade och jämlika,
• en ökad förståelse för epilepsins många former,
och en minskning av fördomarna kring epilepsi,
• ett helhetstänkande inom vård och rehabilitering
skall vara tillgänglig för alla som har epilepsi,
• att personer med epilepsi och deras närstående skall få
den information de behöver om sjukdomen och att lära sig
hantera den uppkomna situationen,
• att barn, ungdomar och familjer i ett tidigt skede ska
få stöd för sitt välbefinnande, och att
• personer med epilepsi och deras närstående ska ha
tillgång till professionellt stöd, erfarenhetsbaserad
information och nätverk som stärker deras resurser.
Många längtar efter sociala kontakter, möten, evenemang,
Vänkaféer och sommartävlingarna som blev framflyttade från ifjol.
Vi hoppas alla att detta kommer att vara möjligt i år.
Med önskan om ett hoppfullt år 2021!
Virpi Tarkiainen, verksamhetsledare
3

Kansainvälinen
epilepsiapäivä 8.2. ja
Euroopan 112-päivä 11.2.
– osallistu kampanjointiin!

Teksti: Elina Kelola ja Piritta Selin
Kuva: Marja Haapio

Lisätään epilepsiatietoa ja murretaan
ennakkoluuloja askel kerrallaan
Epilepsia on yksi maailman yleisimmistä neurologisista
sairauksista. Maailmanlaajuisesti epilepsiaa sairastaa
noin 50 miljoonaa ihmistä, Suomessa lähes 60 000,
joista 36 000:lla on säännöllinen epilepsialääkitys.
Epilepsiaan liittyy edelleen tietämättömyyttä ja syrjiviä
asenteita. Epilepsiaa sairastava lapsi voi kohdata ennakkoluuloja
jo varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Moni törmää niihin myös
ammatinvalinnassa ja työssä, vaikka valtaosa epilepsiaa sairastavista voi osallistua työelämään normaalisti. Tietämättömyydestä johtuviin ennakkoluuloihin voimme vaikuttaa puhumalla
avoimesti epilepsiasta, tuoda esiin epilepsian monimuotoisuutta
ja auttaa ihmisiä tunnistamaan erilaisia epilepsiakohtauksia sekä
rohkaista auttamaan epilepsiakohtauksen saanutta ihmistä.

50 miljoonaa askelta -kampanja
Kansainvälisen 50 miljoonaa askelta -kampanjan tavoitteena
on lisätä tietoa epilepsian monimuotoisuudesta ja kerätä varoja
epilepsiajärjestöjen toimintaan ympäri maailman. Heitetään
epilepsiaan liittyvät uskomukset romukoppaan ja murretaan
ennakkoluuloja askel kerrallaan!
Kansainvälinen kampanja starttasi 4.1. Suomessa kampanja
käynnistyi 8.1. ja se huipentuu Kansainvälisenä epilepsiapäivänä
8.2. Vielä ehdit osallistua kävelykampanjaan. Otetaan yhdessä
yksi askel jokaiselle epilepsiaa sairastavalle maailmassa.
Voit seurata askeltavoitteen täyttymistä ja lisätä omat
askeleesi laskuriin, joka on kansainvälisellä kampanjasivulla
50millionsteps.org. Voit myös lahjoittaa sinulle sopivan summan
kampanjaan osallistuville epilepsiajärjestöille ympäri maailman.
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Osallistu kampanjan loppukiriin
1. Kävele yksin tai haasta kaveri mukaan

Kävele portaat hissin sijaan, hyppää bussista pois pari
pysäkkiä aiemmin tai pyydä vaikkapa naapurisi mukaan
kävelylle.

2. Ilmoita askeleet laskuriin osoitteessa
50millionsteps.org

Laske askelia askelmittarilla tai muuta kilometrit askeliksi.
Yksi kilometri on noin 1 430 askelta, liikuitpa miten tahansa.
Tyyli on vapaa, pääasia on, että askelia kertyy.

3. Jaa kuva tai video askelistasi somessa

Jaa kuvasi Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä tai
pyydä apua kaverilta kuvan jakamiseen. Käytä tunnisteita:
#50MiljoonaaAskelta #50MillionSteps #EpilepsyDay

4. Kuuntele podcast

Laita luurit korville, kerää askelia ja avarra käsitystäsi
epilepsiaa sairastavan ihmisen arjesta. Podcasteja voit
kuunnella myös kampanjan jälkeen. Vinkkaa myös kaverille!
Lisää tietoa podcasteista löydät tästä artikkelista.

5. Lahjoita

Lahjoituksellasi mahdollistat epilepsiaa sairastavien
ja heidän läheistensä vertaistuen Suomessa. Lahjoitus
lomakkeen löydät Epilepsialiiton nettisivuilta epilepsia.fi
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Kansainvälinen
epilepsiapäivä 8.2.
• Kansainvälistä epilepsiapäivää viete
tään joka vuosi helmikuun toisena
maanantaina yhdessä yli 120 maan
kanssa.
• #50MillionSteps on vuoden 2021
kansainvälinen kampanja epilepsiatietoisuuden lisäämiseksi. Suomessa
kampanjaan osallistuvat Epilepsialiitto
jäsenyhdistyksineen sekä Suomen
Epilepsiaseura.
• Kansainvälisen epilepsiapäivän tausta
organisaatioita ovat kansainväliset
epilepsia-alan kattojärjestöt Interna
tional Bureau for Epilepsy (IBE) ja International League Against Epilepsy (ILAE).
Epilepsialiitto on yksi IBE:n jäsenjärjestöistä ja Suomen Epilepsiaseura on yksi
ILAE:n jäsenjärjestöistä.
Lue lisää 50millionsteps.org

Internat ional
Epilepsy Day

Seuraa somessa!
facebook.com/epilepsialiitto
@epilepsialiitto
@epilepsialiitto
linkedin.com/company/Epilepsialiitto

#50MiljoonaaAskelta
#50MillionSteps
#EpilepsyDay

Osaatko auttaa?
Epilepsiakohtauksen ensiapuvideot
julkaistaan 11.2.
Koronapandemian vuoksi arjen turvallisuutta edistävää valtakunnallista 112päivää vietetään tänä vuonna 11.2. vain
virtuaalisesti. Epilepsialiitto on mukana
tärkeän päivän vietossa sosiaalisessa
mediassa. Julkaisemme kaksi uutta
videota, joissa kerrotaan, miten epilepsiakohtauksen saanutta ihmistä voi
auttaa. Toisessa videossa kerrotaan
tajuttomuus-kouristuskohtauksen ensi
aputilanteesta ja toisessa tajunnan
hämärtymiskohtauksen ensiavusta.
Epilepsiakohtauksen näkeminen voi
olla pelottava ja hämmentävä kokemus.
Silloin ei välttämättä tiedä, kuinka tilan
teessa tulisi toimia. Ensiavun antaminen
ei vaadi kuitenkaan erityistaitoja. Jokai
nen voi auttaa epilepsiakohtauksen
saanutta. Videoiden avulla haluamme
rohkaista ihmisiä opettelemaan ensiavun
antamista.

www.epilepsia.fi

•

Tehdään yhdessä arjesta turvallisempaa. Osallistu 112-päivään jakamalla
videot myös omissa sosiaalisen median
kanavissasi!
Videot julkaistaan 11.2. nettisivuillamme
www.epilepsia.fi ja YouTube-kanaval
lamme
www.youtube.com/user/epilepsialiitto

Joka sadas – kuuntele
uusi podcast!
Suomalaisista noin joka sadas sairastaa
epilepsiaa. ”Joka sadas” on podcast,
joka nostaa esiin epilepsiaa sairastavat
ja heidän äänensä. Sarjan ensimmäinen
jakso on julkaistu tammikuussa ja neljä
seuraavaa jaksoa julkaistaan avausjakson
jälkeen kahden viikon välein.
Tuottamissamme podcasteissa
puhutaan suoraan ja henkilökohtaisesti
elämästä epilepsian kanssa: Millaisia
ennakkoluuloja epilepsiaa sairastavat
kohtaavat edelleen? Millaisia pelkoja
epilepsia aiheuttaa sairastaville tai läheisille? Miten epilepsia vaikuttaa työllistymiseen? Entä miten se vaikuttaa koko
perheeseen? Miten epilepsiaa sairastava
lapsi tulee kohdata? Podcasteissa vierailee ihmisiä, joita epilepsia koskettaa
sekä sairauden tuntevia asiantuntijoita.
Podcast sopii kuultavaksi kaikille, joiden
elämään epilepsia tavalla tai toisella
kuuluu.
Linkin podcasteihin löydät verkko
sivuiltamme: www.epilepsia.fi

Mikä on podcast?

112-päivä on hätänumeropäivä, jota
vietetään Euroopassa vuosittain 11.2.
Jokainen meistä voi parantaa omaa ja
läheistensä turvallisuutta kiinnittämällä
huomiota pieniin arjen tekoihin ja
valintoihin. www.112-paiva.fi

epilepsialiitto@epilepsia.fi

Podcastit ovat viime vuosina rantautuneet
maailmalta myös Suomeen. Podcast
on verkossa julkaistu äänitallenne,
jota kuunnellaan yleensä tietokoneella,
älypuhelimella tai tabletilla. Kuuntelua varten tarvitset verkkoyhteyden.
Podcasteja voi verrata vaikkapa radio-
ohjelmiin, mutta voit kuunnella niitä
verkosta silloin, kun se sinulle sopii.
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Internationella
epilepsidagen 8.2. och
Europas 112-dag 11.2.
– delta i kampanjen!

Text: Elina Kelola och Piritta Selin
Bild: Marja Haapio

Låt oss förbättra vår kunskap om epilepsi
och bryta fördomar steg för steg
Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna
i världen. Globalt har cirka 50 miljoner människor epilepsi.
I Finland finns det nästan 60 000 personer med epilepsi,
varav 36 000 regelbundet tar medicin mot epilepsi.
Epilepsi är fortfarande förknippat med okunnighet och diskriminerande attityder. Ett barn med epilepsi kan mötas av fördomar
redan i förskolan och i skolan. Många möter också fördomar i
yrkesvalet och på jobbet, även om de allra flesta människor med
epilepsi kan delta normalt i arbetslivet. Vi kan påverka de fördomar som orsakas av brist på kunskap genom att prata öppet om
epilepsi och genom att belysa epilepsins mångfald, samt genom
att hjälpa människor att identifiera olika anfallstyper av epilepsi
och uppmuntra människor att hjälpa när en sådan situation
uppstår att någon har fått ett epilepsi anfall.

Kampanjen 50 miljoner steg

1. Gå ensam eller utmana en kompis med

Ta trapporna istället för hissen, stig av bussen ett par
hållplatser tidigare eller be t.ex. din granne komma ut
på en promenad.

2. Rapportera dina steg på adressen
50millionsteps.org

Räkna antalet steg med hjälp av en stegräknare eller
konvertera antalet kilometer till steg. En kilometer
motsvarar cirka 1430 steg, oavsett hur du rör dig.
Stilen är fri, det viktigaste är att du samlar på steg.

Den internationella kampanjen 50-miljoner steg har som
målsättning att förbättra vår kunskap om epilepsins mångfald
och att samla in pengar för epilepsiorganisationernas aktiviteter
runt om i världen. Kom med så kastar vi myterna om epilepsi i
soptunnan och bryter ner fördomarna steg för steg!

3. Dela bilder eller videor av dina steg på
sociala medier

Den internationella kampanjen startade 4.1. I Finland startade
kampanjen 8.1. och kulminerar på den internationella epilepsi
dagen 8.2. Du hinner fortfarande delta i kampanjen och ta en
promenad. Tillsammans tar vi ett steg för var och en av de
50 miljoner människorna i världen som har epilepsi.

4. Lyssna på poddar

På den internationella kampanjsidan 50millionsteps.org kan du
följa med hur stegmålsättningen uppfylls, och lägga till dina
egna steg i räknaren. Du kan också donera en summa som
passar dig, till epilepsiorganisationer runt om i världen som
deltar i kampanjen.
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Delta i kampanjens slutspurt

Dela ett foto på Facebook, Instagram eller Twitter, eller
be en vän om hjälp med att dela ett foto. Använd taggar:
#50MiljoonaaAskelta #50MillionSteps #EpilepsyDay
Ta på dig ett par hörlurar, samla steg och utöka din
förståelse för hur vardagen för en person med epilepsi ser
ut. Du kan också lyssna på poddar när kampanjen är över.
Tipsa en vän också! Du kan hitta mer information om
poddar i den här artikeln.

5. Donera

Din donation möjliggör kamratstöd i Finland för personer
med epilepsi och för deras närstående. Du hittar donationsformuläret på Epilepsiförbundets webbplats epilepsia.fi
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Internationella
epilepsidagen 8.2.
• Internationella epilepsidagen firas
varje år den andra måndagen i februari
i fler än 120 länder.
• #50MillionSteps är den internationella kampanjen år 2021 för att öka
kunskapen om epilepsi. I Finland
deltar Suomen Epilepsiaseura och
Epilepsiförbundet med sina medlems
föreningar i kampanjen.
• Internationella epilepsidagen stöds av
de internationella takorganisationerna
International Bureau for Epilepsy (IBE)
och International League Against
Epilepsy (ILAE). Epilepsiförbundet är
en av IBE:s medlemsorganisationer
och Suomen Epilepsiaseura är en av
ILAE:s medlemsorganisationer.
Läs mer på adressen 50millionsteps.org

Internat ional
Epilepsy Day

Följ oss på sociala medier!
facebook.com/epilepsialiitto
@epilepsialiitto
@epilepsialiitto
linkedin.com/company/Epilepsialiitto

#50MiljoonaaAskelta
#50MillionSteps
#EpilepsyDay

Kan du hjälpa?
Videon om förstahjälp vid ett epilepsi
anfall publiceras 11.2.
På grund av coronapandemin firas den
nationella 112-dagen, som befrämjar
säkerhet i vardagen, endast virtuellt i år,
den 11 februari. Epilepsiförbundet deltar
i firandet av denna viktiga dag på sociala
medier. Vi publicerar två nya videor som
visar hur du kan hjälpa någon som har
fått ett epilepsi anfall. Den ena videon
handlar om förstahjälp vid ett anfall utgörande av medvetslöshet och kramper,
och den andra videon om förstahjälp vid
ett epilepsianfall med diffus frånvaro.
Att se ett epilepsi anfall kan vara en
skrämmande och förvirrande upplevelse.
Då kanske du inte vet hur du skall agera
i situationen. Att ge förstahjälp kräver
dock ingen speciell kompetens. Vem
som helst kan hjälpa någon som har
fått ett epilepsi anfall. Med videor vill
vi uppmuntra människor att lära sig
att ge förstahjälp.

www.epilepsia.fi

•

Låt oss göra vardagen säkrare tillsammans. Delta i 112-dagen genom att dela
de finskspråkiga videorna också på dina
egna sociala mediekanaler!
Videorna publiceras 11.2. på vår webbplats www.epilepsia.fi och på vår
YouTube-kanal www.youtube.com/user/
epilepsialiitto

Joka sadas – lyssna på
vår nya podd!
Cirka en av 100 finländare har epilepsi.
“Joka sadas" (En på hundra) är en podd
som lyfter fram personer med epilepsi
och deras röster. Det första avsnittet av
serien har publicerats i januari och de
kommande fyra avsnitten publiceras
varannan vecka efter det första avsnittet.
I våra poddar pratar vi direkt och
personligt om livet med epilepsi: Vilken
typ av fördomar möter människor med
epilepsi fortfarande? Vilken rädsla orsakar epilepsi hos den som får diagnosen
eller hos nära och kära? Hur påverkar
epilepsin sysselsättningsmöjligheterna?
Och hur påverkar det hela familjen? Hur
ska man bemöta ett barn med epilepsi?
Poddarna besöks av personer som har
epilepsi och även andra sakkunniga inom
området. Podcasten är lämplig för alla,
vars liv inkluderar epilepsi på ett eller
annat sätt.
Du hittar en länk till de finskspråkiga
poddarna på vår webbplats:
www.epilepsia.fi

Vad är en podd?

112-dagen är en nödnummerdag som firas
i Europa 11.2 varje år. Var och en av oss
kan förbättra vår egen och våra nära och
käras säkerhet genom att uppmärksamma
små vardagliga handlingar och val.
www.112-paiva.fi

epilepsialiitto@epilepsia.fi

De senaste åren har poddar kommit
också till Finland. En podd (podcast) är
en ljudinspelning som publiceras online
och som man ofta lyssnar på t.ex. via
en dator, smarttelefon eller surfplatta.
Du behöver en nätverksanslutning för
att lyssna på poddar. Poddar kan till
exempel jämföras med radioprogram,
men du kan lyssna på dem online när
det passar dig.
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Teksti: Ikäinstituutin suunnittelijat Stina Fågel ja Paula Noronen
Kuva: Ikäinstituutti, Ossi Gustafsson

Mielen taidoista apua
haasteisiin
Koronapandemian aiheuttama poikkeustila on kestänyt lähes vuoden. Olemme
kaikki joutuneet sopeutumaan muutoksiin, jotka koskettavat elämäämme arkisia
asioita myöten. Poikkeusaika on tuonut jokaisen elämään rajoituksia ja kenties
epävarmuutta tulevasta. Mielen taidoilla ja itsestä huolehtimisen kyvyillä on suuri
merkitys haastavina aikoina. Ajattelun ja suhtautumisen tavat sekä pienetkin teot,
jotka tukevat mielen hyvinvointia vaikuttavat jaksamiseen paljon. Mielen hyvinvoinnin tukipilarit löytyvät arjestasi, kun katsot sitä arvostavasti ja hyväksyvästi
– elämänkokemus, vahvuudet, myönteiset tunteet, harrastukset ja
ihmissuhteet auttavat meitä rakentamaan mielen hyvinvointia.
Iän tuoma viisaus arvoonsa
Elämänkokemuksesta voi ammentaa voimavaroja vaikeuksien
koittaessa, sillä aiemmat kokemukset opettavat meille paljon
itsestämme ja omista selviytymiskeinoistamme. Tämä elämän
kokemuksen tuoma viisaus näkyi Ikäopisto.fi -sivuston käyttäjiltä
saaduissa voimavinkeissä. Kysyimme heiltä neuvoja ja hyviksi
koettuja selviytymistapoja, joista on ollut tukea korona-ajan
arjessa. Esimerkiksi ”Kun kontakteja on vähemmän, kuuntelen
toista enemmän ja puhun itse vähemmän” -vinkki on tärkeä
huomio siitä, että kohtaamisten määrän väheneminen antaa
tilaa yksittäisen kohtaamisen syvenemiselle. Jokainen keskustelu
voi olla tärkeä ja mielen hyvinvointia vahvistava. ”Selviämme
tästäkin yhdessä” kertoo yhteenkuuluvuuden tunteesta ja
luottamuksesta tulevaan. ”Säilytä normaali arkirytmi” on hyvä
vinkki kaiken ikäisille – päivän rytmi voi olla sama, vaikka asioita
tehtäisiinkin toisin. Myös esimerkiksi videopuhelut tai ”vanhanajan kirjeen tai kortin” kirjoittaminen ovat tuoneet piristystä ja
voimaa sekä lähettäjälle että saajalle. Vinkeistä huomaa, että
moni on oivaltanut arjen pienten tekojen ja valintojen merkityksen omaan mielen hyvinvointiin. Vinkkejä voi lukea sivustolta
lisää ja sinne voi myös jättää omat terveisensä.

Vahvuudet voimavaraksi
Kun elämä haastaa, kannattaa pysähtyä tutkailemaan, mikä on
ennen auttanut vastaavissa tilanteissa. Omaa elämäntarinaa
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tarkastelemalla voi havaita, millaisia selviytymiskeinoja on aiemmin käyttänyt ja mitkä luonteenvahvuudet ovat vaikeuksissa
osoittautuneet merkityksellisiksi. Mitä tällaisia vahvuuksia löydät
itsestäsi? Kenties huomaamasi vahvuudet, kuten vaikkapa sinnikkyys tai toiveikkuus, ovat tukenasi nytkin? Omien vahvuuksien
tunnistaminen auttaa löytämään itselle tärkeää tekemistä, joka
vahvistaa mielen hyvinvointia. Luonteenvahvuuksia voi tunnistaa pohtimalla, mitkä asiat sujuvat kuin luonnostaan ja mitä
tehdessä aika kuluu nopeasti. Lisäksi voi miettiä, mistä asioista
on saanut kiitosta ja positiivista palautetta muilta. Vahvuuksien
käyttäminen on energisoivaa ja vahvistaa luottamusta omiin taitoihin ja kykyihin. Kun seuraavan kerran teet jotain, joka on niin
mieluisaa, että aika lentää, pysähdy hetkeksi. Pohdi, mitä kaikkia
luonteenvahvuuksiasi juuri silloin olet ottanut käyttöösi – voit
oivaltaa jotain aivan uutta.

Suuntana myönteinen
Hyvän huomaaminen on tärkeä taito, jonka opettelu kannattaa
ottaa päivittäiseksi tavaksi. Se voi vaatia sitkeää harjoittelua,
mutta harjoitus palkitaan! Kun huomaamme arjessa hyviä
asioita, se herättelee myönteisiä tunteita, kuten toiveikkuutta,
levollisuutta, kiitollisuutta tai iloa. Ne ovat tunteita, jotka tutkitusti ovat yhteydessä huomiokykymme tarkentumiseen, luovuuden ja optimismin heräämiseen sekä stressin lieventymiseen,
jopa fyysiseen toimintakykyymme. Vähitellen hyvän huomaaminen helpottuu, ja se tulee luonnolliseksi tavaksi tarkastella
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Mielen hyvinvoinnin
taitopankki – Ikäopisto.fi
• Maksuton ja kaikille avoin verkkosivusto
• Tietoa ja tehtäviä mielen taitojen
vahvistamiseen
• Sopii omatoimiseen harjoitteluun tai
ryhmätoimintaan

tapahtumia, asioita ja ihmisiä ympärillämme. Myönteiseen suuntaaminen avartaa ajattelua ja tekee näkyväksi uusia mahdollisuuksia omassa arjessa. Voimme harjoittaa hyvän huomaamisen
taitoa vaikkapa pysähtymällä päivittäin miettimään, mikä kaikki
on hyvin nyt tai mikä kuitenkin toimii vielä. Kun suuntaamme
tietoisesti katsetta hyvään ja myönteiseen, voi siitä kehkeytyä
tapa, jolla on kauaskantoiset positiiviset vaikutukset hyvinvointiimme. Poimimalla lehdistä hyviä uutisia ja iloa aiheuttavia
asioita, vaikka pieniäkin, alkaa helposti huomata hyvää myös
muualta ympäristöstä.

Läheiset – vaikka kaukana, silti lähellä
Myönteiset ihmissuhteet ovat yksi mielen hyvinvoinnin tuki
pilareista. Yhteydenpitoon läheisiksi koettujen ihmisten kanssa
sisältyy usein turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja ymmärre
tyksi tulemisen tunteita. Lämpöä ja välittämistä sisältävää vuorovaikutusta voimme ilmaista pieninkin tavoin: hymynä, äänenpainoina, äänensävynä tai katseena. Läheisten seurassa voi myös
kokea itsensä hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Tämä kaikki
synnyttää meissä hyvinvointia. Tulevaan kevääseen ulottuu
paljon vaikutuksia yhdessä jaetusta korona-ajasta. Poikkeusaika
voi kantaa hyvää hedelmää juuri siksi, että voimme jakaa tuota
yhteistä kokemusta. Ehkä huomaamme, mitä uutta itsestämme
olemme yhteydenpitäjinä löytäneet tai mitä uusia tapoja vuorovaikutukseen onkaan fyysisestä etäisyydestä huolimatta löytynyt.

www.epilepsia.fi

•

epilepsialiitto@epilepsia.fi

Harjoita mielen hyvinvointia kuten
fyysistä kuntoa päivittäisillä,
arkisilla teoilla ja valinnoilla.
1. Huomaa hyvä. Voit aloittaa harjoittelun pienten, hyvien
asioiden havaitsemisesta. Mitä hyvää tähän päivään on
mahtunut? Kerää itsellesi asioita muistiin ja kerro läheiselle
siitä, mikä on mennyt hyvin tänään.
2. Varaa päivästäsi aikaa niiden asioiden tekemiselle, jotka
tuottavat sinulle iloa ja mielihyvää ja ovat sinulle tärkeitä.
Tärkeiden asioiden tekeminen tuottaa myönteisiä tunteita ja
mielekkyyden kokemuksia.
3. Ota yhteys ystävään tai läheiseen. Lyhytkin kontakti toiseen
ihmiseen tekee hyvää. Lähetä viesti, kortti tai soita. Ajattele
läheistäsi lämmöllä – teet itsellesikin hyvää samalla.
4. Käy kävelyllä ulkona. Luonnossa liikkuminen tuulettaa myös
ajatuksia ja tunteita ja voi helpottaa niiden käsittelyä.
5. Katsele kotona vanhoja valokuvia, sinulle tärkeitä esineitä
ja kirjoja. Iloitse siitä, mitä kaikkea olet jo saanut aikaan, ja
mitä olet nähnyt ja kokenut. Mieti myös, mitä haluat asettaa
tavoitteeksi/unelmaksi tulevaa varten.
6. Tutustu Ikäopisto.fi -sivuston tehtäviin ja testaa tehtävien
vaikutuksia itseesi!
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Teksti: Paula Salminen, sosiaaliturva-asiantuntija
Kuva: Pexels

Ajankohtaista
sosiaaliturvassa 2021
Vuosi on vaihtunut, ja on aika poimia
muutamia sosiaaliturvassa tapahtuneita
muutoksia. Samalla on hyvä kerrata,
miten esimerkiksi Kelan lääke- ja
matkakatot karttuvat.
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Lääkkeet
Alkuvuodesta sinun pitää maksaa reseptilääkkeistä ensin 50 euroa itse ennen
kuin Kela korvaa lääkekuluja. Lääke
kustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) on tänä vuonna 579,78 euroa.
Myös alkuomavastuu 50 euroa lasketaan
mukaan kerryttämään vuosiomavastuuta. Kun lääkekatto täyttyy, maksat loppu
vuoden ajan jokaisesta korvattavasta
lääkkeestä vain 2,50 euroa.
Alkuomavastuun ja vuosiomavastuun
täyttymistä voit seurata ajantasaisesti
verkossa osoitteessa kela.fi/asiointi.

Terveydenhuollon matkat
Kela korvaa sairaudesta ja kuntoutuksesta aiheutuneita matkakustannuksia.
Korvausta saat ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti.
Jos et voi käyttää julkista liikennettä
terveydentilasi tai julkisen liikenteen
puutteiden vuoksi, voit saada korvausta
oman auton tai taksin käytöstä. Taksin
käyttöä varten tarvitset terveydenhuollon
antaman todistuksen. Oman auton käytöstä korvaus on 0,20 €/km omavastuun
ylittävältä osalta.
Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on
25 euroa. Kun kalenterivuoden aikana
olet maksanut matkojen omavastuita
300 euroa, Kela korvaa matkat ylittävältä
osalta kokonaan.
Jos matkan kustannukset jäävät alle
omavastuun, maksat matkan itse. Myös
nämä kustannukset kerryttävät vuotuista
matkakattoa. Laita siis matkakorvaus
hakemukseen myös omavastuuta
pienemmät matkakustannukset. Muista
hakea korvausta 6 kuukauden kuluessa
matkan tekemisestä.

Sosiaali- ja terveyden
huollon asiakasmaksut
Julkisen terveydenhuollon maksukatto
on 683 euroa vuodessa. Maksukattoon
lasketaan mukaan esimerkiksi terveyskeskusmaksut, poliklinikkamaksut ja
lyhytaikaisen sairaalahoidon maksut.
Maksukaton täytyttyä saat maksukaton
piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti
maksutta, mutta lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 euron
hoitopäivämaksu.

Eläkkeen saajien asumistuki
Tilastojen mukaan vuokra-asunnossa
asuvien eläkkeensaajien vuokrat ovat
nousseet vuoden kuluessa keskimäärin
0,9 prosenttia. Eläkkeensaajien asumistuessa tämä otetaan huomioon niin, että
tuen laskemisessa käytettyjen hyväksyttävien asumismenojen enimmäismääriä
on korotettu 0,9 prosenttia.

Kuntouttava työtoiminta

Jos olet tyytymätön asiakasmaksuja
koskevaan päätökseen, voit hakea siihen
oikaisua. Saat ohjeet maksupäätöksen
oikaisemisesta laskun mukana. Asiakasmaksuja on alennettava tai jätettävä
kokonaan perimättä, jos ne vaarantavat
sinun tai perheesi toimeentulon tai elatusvelvollisuudesta huolehtimisen.

Kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin on tehty muutoksia, joilla
pyritään vahvistamaan asiakkaan oikeutta saada tarvitsemiaan sosiaalihuollon
palveluja. Kuntouttava työtoiminta on
tarkoitettu niille pitkään työttöminä
olleille henkilöille, jotka eivät työ- ja
toimintakykynsä rajoitteiden vuoksi voi
osallistua julkisiin työvoimapalveluihin
tai työhön.

Asiakasmaksuista tai esimerkiksi maksukattoon liittyvistä kysymyksistä voit
kysyä omasta kunnastasi tai siitä sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksiköstä, jossa olet saanut hoitoa tai palvelua.

Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa hoidossa

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja säätelevä asiakasmaksulaki astuu
voimaan 1.7.2021. Laki kohtuullistaa joitakin maksuja ja laajentaa maksuttomia
palveluja (esimerkiksi hoitajavastaanotot
perusterveydenhuollossa). Uudistus ei
kuitenkaan puutu ongelmaan, joka koskettaa paljon lääkkeitä ja terveyspalveluja tarvitsevia ihmisiä. Vuoden vaihtuessa
maksurasitus on kohtuuttoman suuri
pienituloisille, kun lääkkeiden, matkojen
ja asiakasmaksujen maksukatot nollautuvat.

Vuoden alusta henkilöstömitoitus on vähintään 0,55 työntekijää asiakasta kohti.
Vähimmäismitoitus koskee iäkkäiden
ihmisten tehostettua palveluasumista ja
pitkäaikaista laitoshoitoa. Mitoituksen on
oltava korkeampi, jos asukkaiden toimintakyky ja palvelutarve sekä palvelujen
laadun varmistaminen sitä edellyttävät.

Opiskelijaterveydenhuollon
maksu Kelalle
Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestäminen on siirtynyt
Kelan vastuulle. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat maksavat
terveydenhoitomaksun 35,80 euroa
ensimmäistä kertaa Kelalle kevätlukukaudella 2021.

Lue lisää Kelan verkkosivuilta elämässä.fi
www.epilepsia.fi

•

epilepsialiitto@epilepsia.fi
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Teksti:
Paula Salminen, sosiaaliturva-asiantuntija
Virpi Tarkiainen, toiminnanjohtaja

Kuntavaalit järjestetään 18.4.2021. Ennakkoon on mahdollista äänestää
7.–13.4.2021. Epilepsiayhteisönä haluamme vaikuttaa siihen, että
epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä tarpeet tulevat kuulluksi
paikallisessa päätöksenteossa. Siksi kannustamme epilepsiayhdistyksiä
ja jokaista yksilönä osallistumaan kuntavaalivaikuttamiseen.
Myös äänestäminen on vaikuttamista. Anna äänesi ehdokkaalle,
joka ajaa sinulle tärkeitä asioita.

Miksi vaikuttaa juuri kuntavaaleissa?
Kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuustojen jäsenet yli 300 kuntaan seuraavalle
nelivuotiskaudelle. Valtuusto käyttää
kunnassa ylintä päätösvaltaa, tekee
strategiset linjaukset ja vastaa kunnan
toiminnasta ja taloudesta.
Kunnissa päätetään monista sellaisista
asioista, jotka koskettavat pitkäaikais
sairaita ja vammaisia ihmisiä. Sosiaali- ja
terveydenhuolto on vielä tätä artikkelia
kirjoitettaessa kunnan suurin toimiala.
Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi
kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin
ja niitä koskevaan rahoitukseen. Soteuudistuksen toteutuessa terveyspalvelut
sekä vammais- ja sosiaalipalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäväksi
vuoden 2023 alussa. Vastuu kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
säilyy kunnilla uudistuksen jälkeenkin.
Kunnissa tehdään myös päätöksiä
esimerkiksi koulutukseen, varhaiskasvatukseen, asumiseen ja asuinympäristöön
liittyvistä asioista.
Kuntavaalien aikaan on tärkeää nostaa
asioita yleiseen tietoisuuteen. Puolueet
ja kuntavaaliehdokkaat kuuntelevat
herkällä korvalla äänestäjien toiveita ja

www.epilepsia.fi

•

tarpeita. Vaalien alla paikallismedioissa
ja erilaisissa tilaisuuksissa keskustellaan
vilkkaasti kunnan palveluista. Tähän
keskusteluun kannattaa osallistua ja
tuoda esiin epilepsiaan liittyviä näkökulmia. Päättäjiä saattaa havahduttaa
esimerkiksi tieto siitä, että epilepsia ei
ole vain yksi sairaus, vaan joukko monimuotoisia neurologisia sairauksia, jotka
voivat ilmetä monin eri tavoin. Tästä
johtuen epilepsiaa sairastavan ihmisen
avun ja tuen tarpeet vaihtelevat paljon.
Elämänlaadun kannalta on tärkeää,
että epilepsia diagnosoidaan tarkasti, ja
ihminen saa oikea-aikaista hoitoa sekä
hänelle sopivat yhteiskunnan palvelut.

Kohti yhteistä unelmaa
Vaikuttaminen on yksi Epilepsialiiton
uuden strategian painopistealueista.
Tavoitteenamme on välittää tietoa
epilepsiasta, hälventää ennakkoluuloja
ja edistää hyvän hoidon ja kuntoutuksen
saatavuutta. Haluamme edistää epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä
osallisuutta ja yhdenvertaisuutta niin,
että jokainen saisi arjessa tarvitsemansa
tuen ja palvelut voidakseen toimia
tasa-arvoisena yhteiskunnan jäsenenä.
Jotta tavoitteet voisivat toteutua, meidän
täytyy lisätä päättäjien tietoisuutta
epilepsian monimuotoisuudesta ja

epilepsialiitto@epilepsia.fi

epilepsiaa sairastavien tarpeista. Kevään
kuntavaaleissa nostamme esiin kokonais
valtaisen hoidon, kuntoutuksen ja tarvittavien tukipalvelujen merkitystä epilep
siaa sairastavien ja heidän läheistensä
elämänlaatuun.
Epilepsialiiton hallitus on tammikuussa
lähestynyt kaikkien puolueiden puoluejohtajia ja -sihteereitä kirjeellä, jossa tuodaan esiin huoli hyvän epilepsiahoidon
tulevaisuudesta. Kirjeessä muistutettiin,
että epilepsiaa sairastavat tarvitsevat
joustavia ja yksilöllisiä palveluita. Epilepsiaa sairastavalla on oikeus saada mahdollisimman tarkka diagnoosi, siihen
liittyvä oikea-aikainen hoito ja sopivat
yhteiskunnan tarjoamat palvelut, jotta
hänen toimintakykynsä säilyy ja mahdollisimman hyvä elämänlaatu mahdollistuu.
Tämä on pitkällä aikavälillä myös yhteiskunnallisesti tuloksekasta toimintaa, joka
ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä ja
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua.

Miten sinä voit vaikuttaa?
Epilepsiayhdistys tai yksittäinen henkilö
voi ottaa yhteyttä suoraan kuntavaali
ehdokkaisiin. Moni kansanedustaja on
ehdokkaana myös kuntavaaleissa. Siinä
tapauksessa pystyt samalla yhteydenotolla välittämään viestiä myös valta
kunnan tason päätöksentekoon.
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Vaalien alla paikallis
medioissa ja erilaisissa
tilaisuuksissa keskustellaan
vilkkaasti kunnan
palveluista.
Tähän keskusteluun
kannattaa osallistua ja
tuoda esiin epilepsiaan
liittyviä näkökulmia.
Vaikuttaminen on tehokkainta ryhmässä,
joten epilepsiayhdistyksessä kannattaa
miettiä yhteistä vaikuttamista muiden
neurologisten vammaisjärjestöjen kanssa
ja hyödyntää henkilökohtaisia suhteita
sekä ydinviestejä, joita olemme koonneet
vaikuttamistyön tueksi. Ks. laatikko
Yhdistyksissä kuten kaikissa ryhmissä
on erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia
vahvuuksia. Mikä olisi sinulle sopiva
keino vaikuttaa? Jos olet aktiivinen
sosiaalisessa mediassa, sinulle on ehkä
luontevaa keskustella ja välittää tietoa
eri some-kanavissa. Voit myös laatia mielipidekirjoituksen tai antaa juttuvinkin
paikallislehteen.
Vaalitilaisuuksiin ja paneelikeskusteluihin
kannattaa osallistua ja esittää siellä napakka yleisökysymys. Tosin emme vielä
tiedä, miten koronapandemia vaikuttaa
fyysisten tapahtumien järjestämiseen
kuntavaalien alla.
Päättäjiin vaikuttamisen rinnalla on
mahdollisuus, että pyrit itse päättäjäksi
päästäksesi vaikuttamaan epilepsiaa sairastaville tärkeisiin asioihin. Olisiko sinulla kiinnostusta ryhtyä kuntapäättäjäksi?
Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa
puoluerekisterissä olevat puolueet sekä
äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset, jotka jättävät ehdokaslistat
keskusvaalilautakunnalle viimeistään
9.3.2021.
Lähteet:
– Epilepsiayhteisönä kohti yhteistä,
kestävää unelmaa 2025
– osallistu.fi
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Hyödynnä kuntavaalivaikuttamisessa
esimerkiksi näitä ydinviestejä
• Epilepsiaa sairastaa Suomessa noin 60 000 ihmistä eli
yhdellä sadasta suomalaisesta on epilepsia.
• Epilepsia ei ole vain yksi sairaus. Epilepsiat ovat joukko erilaisia
neurologisia sairauksia, joista osa on harvinaissairauksia.
• Hyvä hoito on lähtökohta, josta ei saa tinkiä. Jokaisen epilepsiaa
sairastavan on saatava hyvää hoitoa ja voitava elää tasa-arvoista,
omannäköistä elämää. 
• Valtaosalla epilepsia on hyvän hoidon ansiosta hyvin hallinnassa.
• Epilepsiaan liittyy usein toimintakyvyn voimakas ja ennakoimaton
vaihtelu. Epilepsiakohtausten aikana ja niiden jälkeen on toisen
ihmisen apu tärkeää.
• Vaikeaa epilepsiaa sairastaa noin 9 000 ihmistä. Vaikeaa tai
harvinaista epilepsiaa sairastavat tarvitsevat terveyspalvelujen lisäksi
erilaisia sosiaalipalveluja selvitäkseen arjessa. Oikea-aikaiset palvelut
lisäävät hyvinvointia ja elämänlaatua.

Yhdistä voimat muiden kanssa
Voimien yhdistäminen tuo näkyvyyttä ja vie viestiä paremmin perille.
Yhteistyökumppaneita voivat olla muut yhdistykset ja järjestöt, paikalliset
ja alueelliset verkostot ja erilaiset yhteistyöryhmät, joilla on samansuuntaisia tavoitteita esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi.
Useamman yhdistyksen tekemällä kannanotolla on enemmän painoarvoa.

Yhteistyöllä vahvempaa vaikuttamista
– Case Satakunta
Epilepsialiiton Mahdollistaja -hankkeessa järjestettiin vaikuttamis
koulutuksia Porissa 2019–2020.
Tavoitteena oli vahvistaa vapaaehtoisten tekemää vaikuttamistyötä
alueellaan. Koulutuksiin osallistui Satakunnassa toimivien epilepsia-,
AVH- ja neuroyhdistysten jäseniä. Yhdessä ideoitiin keinoja
vaikuttamiseen sekä yhdistysten tunnettavuuden lisäämiseen.
Esteettömyys ja saavutettavuus olivat kaikkia yhdistäviä, ajankohtaisia
teemoja. Aiheesta tuotettiin video, jossa kerrotaan arjen kokemuksia
aiheesta. Mukana on myös sosiaalinen näkökulma, jolla tarkoitetaan
asenteita, syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Sosiaalinen
näkökulma nousi esille erityisesti epilepsiaa sairastavien kohdalla.
Video on katsottavissa Epilepsialiiton YouTube-kanavalla:
www.youtube.com/epilepsialiitto
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VERTAINEN TAVATTAVISSA
Teksti: Mari Sydänmaanlakka
Kuva: Neo Pesosen kotialbumi

Matka mielen
myrskyissä

Neo Pesonen on 42-vuotias sosionomi ja kutsumusammatiltaan lävistäjä.
Hän on iloinen saadessaan kertoa elämänsä haasteista mielenterveyden ja
epilepsian kanssa julkisesti. Hänen perheeseensä kuuluu tytär Lucy,
17-vuotias kissa Vili ja koira Love. Lisäksi hänellä on mielenterveydenhäiriöitä, jotka ovat vuoropuhelussa epilepsian kanssa. Hän haluaa rikkoa
stigmoja. Neurologiset ja mielenterveydelliset häiriöt ovat usein sellaisia,
joista ei voi ulkoisesti päätellä juuri mitään.
www.epilepsia.fi

•

epilepsialiitto@epilepsia.fi
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VERTAINEN TAVATTAVISSA
– Moikka! Mitä hyvää kuuluu?
– Moi! Siis paskastihan tässä menee, Neo nauraa. Nyt olen
siskoni eläintilalla. Rakastan näiden elukoiden aitoutta ja kun
kantaa vastuuta näistä eläimistä, niin en keskity olooni, vaan
painan hommia ulkona. Täällä niitä riittää. On neljä aasia, kuusi
lammasta, kanoja, ankkoja, kolme koiraa ja kissaa, marsuja sekä
pupu.
Näistä kaikista Neo pitää huolta ja toteaa, että eläimillä on jokaisella oma persoonansa kuten ihmisilläkin. Erityisherkkänä on
helppo tulkita eläintenkin tuntemuksia.
– Nämä tyypit on rescue-eläimiä, pelastettuja. Tovi sitten tänne
tarjottiin arkaa Hilla-kissaa, jonka Neo otti vastaan, vaihtoehtona oli mirrin loppu. Hilla muutti Neon ja Lucyn luo Espooseen
joulun välipäivinä.
– Kerroin Lucylle uudesta perheenjäsenestä ja puhelimen päässä
oli hiljaista. Oletin, että hän pelaa ja turhauduinkin jo, mutta
tyttö oli vaan sanattoman onnellinen. Arka kissa saa ymmärrystä
perheessä, jossa on hauras menneisyys.

Neon tytär Lucy ja perheen koira Love.
– Mahtavaa, että uskalsit
lähteä omalle polulle kuunnellen sisintäsi!

Piuhat solmussa jo ennen sähköhäiriöitä

Miten matto vedetään jalkojen alta?

– Sulla on diagnosoitu epävakaa persoonallisuushäiriö ja
ahdistuneisuushäiriö, estynyt persoonallisuus ja masennus.
Epilepsiasta diagnoosi tuli 2015. Miten nämä aiemmat diagnoosit
näkyvät sinun elossasi?

– Näinpä. Epilepsiadiagnoosi tuli seuraavana vuonna oman
yrityksen aloituksesta. On synkkää miettiä sitä. Mun rakas
ammatti jäi sinne hyllylle. Aktiivinen epilepsia ja tarkka lävistystyö eivät sovi yhteen. Tämä vaikuttaa epilepsiassa eniten mun
mielen vointiin. Jos saisin onnistua päivittäin rakastamassani
työssä, olettaisin, että myös muut diagnoosit saattaisivat ”voida
paremmin”.

– Olen tosi herkkä pienillekin eleille ja mietin kelpaamistani ja se
on usein ristiriidassa mun pään sisällä. Oletan paljon. On vaikea
kieltäytyä jostain, mitä en halua, vaikka haluan olla ehdottoman
rehellinen. Miellytän muita saadakseni hyväksyntää ja pelkään
hylkäämistä. Sillä ei ole edes väliä kuka torjuu, vaikka mielipiteen, se laukaisee mun defenssin – mä en kelpaa, olen paska,
hyljitty enkä ansaitse olla mitään. Se myrsky lähtee päälle, enkä
pysty lopettamaan sitä. Aikoinaan huomasin kuinka fyysinen
kipu vie huomioni pois siitä. Satutin itseäni. Nykyään kun synkkyys valtaa mun mieltäni, menen nukkumaan. Herätessä olo on
ainakin vähän eri, enkä ainakaan tee hallaa itselleni.

Uupumuksen puheenvuoro
– Olin sosionomina nuorten ja lasten puolella jo opiskeluaikana
ja täytyy sanoa, että vaikka homma oli henkisesti palkitsevaa,
niin se oli todella rankkaa. Huomaan, että ihmisten seurasta joutuu palautumaan. Aloin uupua ja puhuin pomoni kanssa, että en
enää pysty, irtisanoudun. Mua ymmärrettiin hyvin. Varauduin karenssiin joustoluotolla, kun jäin työttömäksi. Työskentelin ennen
tätä jonkin aikaa lankakaupassa. Olin miettinyt jo yläasteelta asti
minkälainen ammatti on lävistäjä, se kiinnosti paljon. Yksi päivä
vaan kirkastui, että mulla on lainaa ja mahdollisuus kisälliksi
tutun lävistäjän opissa! Oli sellainen tunne, että kaikki menee
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juuri niin kuin pitääkin,
tähdet linjassa. Olin onnellinen. Olin löytänyt sinne,
mihin sydän oli koko ajan
sanonut. Sitten jättikokoisia anatomiakirjoja
opiskelemaan. Lävistäjän
pitää tietää tarkasti, missä
hermot ovat ja kiinnittää
huomio asiakkaan yksilölliseen ”rakenteeseen”.
Aina lävistys ei ole edes
mahdollista. Toimin vuonna 2014 alan parhaimmassa liikkeessä Helsingissä
ja olen ylpeä siitä. Vuonna
2015 mulla oli jo oma
yritys.

– Kamalaa, olen tosi pahoillani. Miten ensimmäiset kohtaukset
tulivat?
– Ensimmäinen kohtaus tuli kotona ja seuraava Helsingin
keskustassa kadulla. Olin menossa treffeille. Ohikulkijat olivat
noudattaneet lakia ja auttaneet kohtauksen saanutta. Sairaalasta sitten pahoittelut, etten pääsekään nyt treffeille, olen ihan
veressäkin.
– Sen myötä puhkesi raju masennus. Juuri kun elämä alkoi
tuntua omanlaiselta, sellaiselta mitä halusin. Jäin sairauslomalle
ja tuntuu, että menen vieläkin spiraalia synkempään. Tämä neljä
vuotta himassa on imenyt elinvoimaa. Olen elänyt nyt osakuntoutustuella eli Kelan eläkkeellä kolme vuotta ja turhauttaa, kun
rahaa on niin vähän. Pitää hakea toimeentulotukea ja miettiä
talous etukäteen toisin kuin ennen. Olen vakaasti päättänyt
palata työhön, kun se on mahdollista ja neurologikin on antanut
siihen luvan.
– Kun mulle tuli epilepsia ja kohtaukset niitä isoja tajuttomuus-kouristuskohtauksia ilman mitään ennakko-oireita, pelotti
ihan hemmetisti. Edes ottaa askeleita. Liikkuminen tuntui olevan
tuntemattomien ihmisten armoilla. Oman kontrollin häviäminen
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AHDISTUS JA YLEISTYNYT
AHDISTUNEISUUSHÄIRIÖ
on karseeta käsiteltävää. Mietitytti, että voinko käyttää vaikka
metrossa hissiä ja mitä muut ajattelevat, koska eivät näe hengenvaarallista sairautta. Se oli sokeria mielenterveyshaasteille.
Myös läheisten suhtautuminen epiin on tuntunut raskaalta. Äitini
ei halunnut uskoa, että minulla on epilepsia, toiset huolestuivat
liikaa.
– Se ettei ollut tukea siinä alkuvaiheessa ja äitini ei ottanut asiaa
vakavasti, vaan vähätteli asiaa. Sulla on niskat vaan jumissa tai
halusin lisää lääkkeitä ja sain paljon syytöksiä. Ne pahensivat
oloani valtavasti. Vasta kun äidin veli sairastui epilepsiaan pari
vuotta myöhemmin, saattoi mullakin siis olla epi.
– Käsittämätöntä. Mahtavaa, että olet siinä. Miten Lucy, sun tytär
suhtautuu tähän kaikkeen, ensi sijassa epilepsiaan?
– Lucy näki ensimmäisen ison kohtaukseni 6-vuotiaana. Hän kertoi pelosta, että mulle käy huonosti, mutta selviää itse. Kohtauksen jälkeen mentiin syömään kunnon pitsat ja juteltiin asiasta.
Halusin osoittaa, kuinka hienosti hän toimi ja juhlimme sitä.
Yllätyn usein, uskomaton nuori ihminen. Viimeisin iso kohtaus
tuli lokakuussa 2020, jolloin Lucy oli 11 vuotta. Silloin sain avuksi
hänen tekemänsä taistelusauvan, jotta pääsen ylös. Nokkela
mimmi, kehaisee Neo.

Pelastusrenkaita
– Yksi terapeutti käski tekemään niitä asioita, joista nauttii silloin, kun on hyvä. Mulla käsityöt ovat hyvä esimerkki ja Lucynkin
kanssa väkerretään kaikenlaista manga-aiheista. Jos mä en jaksa
mitään, menen suihkuun ja annan veden vaan valua. Pitkään,
vaikka tunninkin. Tai ahmin sarjoja ja leffoja. Ja tee! Siitä mulla
ei ole mitään negatiivista sanottavaa. Hemmottelen itseäni
erikoisteelaaduilla.
Neo kehottaa olemaan rehellinen ja avoin. Sillä tavoin alkaa
eheytymisen tie ja muutkin ymmärtävät paremmin.

MISTÄ TUKEA JA APUA?
Mielenterveystalo.fi
Kaikille avoinna oleva verkkopalvelu, josta
löydät mm. tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita,
oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja. 
www.mielenterveystalo.fi
MIELI Suomen Mielenterveys
Tarjoaa mm. tukea ja apua elämän kriiseissä
puhelimitse, kasvokkain, ryhmissä ja verkossa.
www.mieli.fi
Mielenterveyden keskusliiton neuvontapalvelut
Tarjoaa mm. tukea, ohjausta ja neuvontaa
puhelimitse ja chatissa.
www.mtkl.fi

www.epilepsia.fi
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epilepsialiitto@epilepsia.fi

Ahdistus on elämään kuuluva inhimillinen tunne,
jonka tehtävänä on varoittaa uhkaavista tilanteista.
Ahdistus kertoo tarpeesta pysähtyä ja rauhoittua. Meistä jokai
sella on joskus huolia, pelottavia, ahdistavia hetkiä, ajatuksia ja
kokemuksia elämässä. Suuri työmäärä ja stressi, jokin pelottava
asia kuten lääkärissä käynti, jännittävä tilanne kuten esiintyminen, tai elämänmuutos, kuten parisuhteen päättyminen,
opiskelujen aloittaminen tai muuttaminen, voivat ahdistaa tai
pelottaakin.
Noin 5 % ihmisistä kärsii elämänsä jossain vaiheessa yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä. Yli puolella oireet ovat alkaneet
joko lapsena tai murrosiässä, mutta oirekuva voi alkaa myös
aikuisiällä. Oireiden voimakkuus vaihtelee sekä henkilöstä
toiseen että samalla henkilöllä vuodesta toiseen.
Yleistynyt ahdistuneisuus on syiltään ja taustatekijöiltään
monikerroksinen häiriö, jonka syitä ei tarkkaan tunneta. Synnyn
näiset rakenteelliset ja temperamentilliset tekijät, erilaiset
kehityksen aikaiset rasitustekijät, stressaavat ja traumaattiset
elämäntapahtumat ja sosiaalisen tukiverkoston niukkuus, runsas
kahvin juonti, tupakointi sekä alkoholin liikakäyttö lisäävät oirei
den voimakkuutta tai lisäävät alttiutta yleistyneeseen ahdistuneisuuteen. Lähteet: www.mielenterveystalo.fi, www.terveyskirjasto.fi
DEPRSESSIO ELI MASENNUS
Depressio eli masennus on yleinen sairaus, josta kärsii 5–7 %
suomalaisista. Naisilla masennus on lähes kaksi kertaa ylei
sempää kuin miehillä.
Depressiolle altistavat muun muassa perinnöllinen taipumus,
persoonallisuuden masennukselle altistavat piirteet ja masennuksen laukaisevat kielteiset elämän tapahtumat. Perinnöllinen
alttius on merkittävä taustatekijä erityisesti vaikeissa ja toistuvissa masennuksissa. Masennustilan kehittymisen vaaraa on
mahdollista vähentää myös omin toimin: hyvät suhteet läheisiin
ja sosiaalinen tuki, kohtalainen liikunta, riittävä uni, tupakoinnin,
humalahakuisen juomisen ja alkoholin liikakäytön välttäminen
sekä terveellinen ruokavalio voivat vähentää masennustilan
kehittymistä.
Kaikille avoimesta Mielenterveystalosta löytyy tietoa ja omahoito-ohjeita aikuisille, nuorille ja lapsille. Mielenterveystalossa

on tarjolla myös nettiterapiaa, jonne pääsee lääkärin lähetteellä
ympäri Suomen. www.mielenterveystalo.fi
MIELI Suomen mielenterveys ry:n sivustoilta löytyvät hyvinvointiohjelmat Oiva, Selma ja Toivo, joista voi saada tukea ja
apua. www.mieli.fi
Lähde: Depression Käypä hoito -suositus 28.1.2020
EPÄVAKAA PERSOONALLISUUSHÄIRIÖ
 äiriölle on tyypillistä laaja-alainen tunnetilojen ja minäkuvan
H
epävakaus ja käytöksen huomattava impulsiivisuus. Ihmissuhteet
ovat usein intensiivisiä ja epävakaita vaihdellen voimakkaasta
ihannoinnista täydelliseen vähättelyyn. Käytökselle on ominaista
hylätyksi tulemisen pelko, alttius ärtyä helposti, vaikeus kontrolloida suuttumusta, itsetuhoinen impulsiivisuus ja toistuvat
itsemurhayritykset. Lähde: mielenterveystalo.fi
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Teksti: Epilepsialiitto
Kuva: Marja Haapio

Etänä, mutta
ei yksin
Tarjoamme kevään aikana monia mahdollisuuksia saada vertaistukea ja neuvontaa
sekä osallistua tapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin myös etänä. Palveluita ja tukea on
saatavilla niin verkossa kuin puhelimitse.
Pääset osallistumaan etätilaisuuksiimme kotikoneelta mistä
päin Suomea tahansa. Mukaan kannattaa tulla rohkeasti,
vaikka et olisi aiemmin vielä osallistunutkaan. Ajankohtaiset
tiedot kaikista etäosallistumismahdollisuuksista löydät
verkkosivuiltamme www.epilepsia.fi
Nähdään linjoilla!

Vinkkejä etäosallistumiseen
Teams-sovelluksen kautta
Osallistuminen on helppoa

TEAMS-VERKKOKESKUSTELUT
Järjestämme vertaistuellisia verkkokeskusteluja eri teemoista
torstaisin kello 17.30. Mukaan pääset Teams-yhteydellä.
Verkkokeskusteluihin ilmoittaudutaan etukäteen.
Ilmoittautumisesta tulee tietoa verkkosivuillemme.

11.2. Lasten oma Teams
25.2. Lapsi ketogeenisellä ruokavaliolla
11.3. Huolena sisaruksen epilepsia
		 – vertaistukea aikuisille siskoille ja veljille
25.3. Epilepsia aivovamman seurauksena 
		
-vertaistukitapaaminen
8.4.

Kamratstöd för familjer

22.4. Minulla on syväaivostimulaattori
		 – kokemuksia ja vertaiskeskustelua
6.5. Vanhempana epilepsian kanssa
		 -verkkokeskustelu epilepsiaa sairastaville
		 iseille ja äideille
Lisätietoja sosiaaliturva-asiantuntija Paula Salminen,
p. 050 574 2488, paula.salminen@epilepsia.fi
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Tarvitset tietokoneen, puhelimen tai tabletin,
jossa on internetyhteys. Jos olet esimerkiksi
käyttänyt joskus sähköpostia tai maksanut
laskuja verkossa, pääset helposti mukaan, sillä
osallistumiseen et tarvitse erityisosaamista.

Osallistu yhdessä
Jos etäosallistuminen tuntuu vieraalle, pyydä
ystäväsi, naapurisi, perheenjäsenesi tai
joku muu läheisesi avuksi koronarajoitukset
huomioiden.

Avaa yhteys ajoissa
Useimmiten yhteys on mahdollista avata jo
hieman ennen tilaisuuden alkua. Silloin pääset
testaamaan esimerkiksi mikrofonia ja kameraa.

Kokeile rohkeasti
Etänä järjestettävissä tilaisuuksissa on useimmiten myös mahdollista jutella ja kommentoida.
Hyödynnä tätä mahdollisuutta halutessasi tai
tule mukaan vain kuuntelemaan.

Kysy neuvoja
Autamme sinua mielellään osallistumaan
etätapahtumiimme – ota meihin yhteyttä!
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”Liikkumiseni on huonoa, siksi
etäily soveltuu minulle hyvin.”
”Hyvin onnistuu etänä, kun on yksin
huoltaja. Ei ole lastenhoito-ongelmaa.
Pystyn osallistumaan paremmin,
ei kulu aikaa matkustamiseen.”
PERHELUURI
Mietitäänkö perheessänne esimerkiksi sitä, mitä päiväkodin
tai koulun tulisi tietää lapseni epilepsiasta tai miten puhua
epilepsiasta lapselle?

NUORTEN SOHVANURKKA
Nuorten sohvanurkka on etähengailun ja -toiminnan eteinen
13–29-vuotiaille nuorille. Luvassa päivän polttavista aiheista
rupattelua ja erilaista etätekemistä. Mukana on Epilepsialiiton
työntekijöitä ja vertaisohjaajanuoria.
Sohvanurkka kokoontuu verkossa joka kuukauden
ensimmäinen tiistai kello 16.30–18.00. Liittymislinkin
tapaamiseen löydät verkkosivuiltamme.
Lisätietoja yhteisövalmentaja Jani Takkunen,
p. 050 512 6617, jani.takkunen@epilepsia.fi

Perheluuri on puhelinpalvelu äideille ja isille, jotka haluavat
jutella epilepsiasta, lapsen kasvun tukemisesta ja
perhe-elämästä. Mietitään ratkaisuja yhdessä.
Soita Susannalle, p. 050 444 9947 klo 10–16 tai laita
sähköpostia susanna.heugenhauser@epilepsia.fi

Tervetuloa

OPISKELEMAAN!

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO
Musiikin osaamisala

VERKKOTAPAAMISET
Verkkokurssi on tapaamispaikka ja tietolähde epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen. Kurssin verkkotapaamiset (Teams)
ovat ammattilaisen ohjaamia ryhmäkeskusteluja. Niissä pääset
tutustumaan muihin, joilla on samankaltaisia kokemuksia ja
saat asiantuntijatietoa.
Lisätietoja verkkotapaamisista löydät tämän lehden liitteenä
olevista esitteistä sekä verkkosivuiltamme.
Lisätietoja sosiaaliturva-asiantuntija Paula Salminen,
p. 050 574 2488, paula.salminen@epilepsia.fi

”Työviikon jälkeen on mukavaa,
että voi osallistua etänä,
ehtii viettää vapaa-aikaa enemmän.”
www.epilepsia.fi

•

epilepsialiitto@epilepsia.fi

MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN
PERUSTUTKINTO
Kuvallisen ilmaisun osaamisala

TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN
VALMENTAVA KOULUTUS (TELMA)
Vaativana erityisopetuksena

HAKUAIKA
23.2.–23.3.2021

Haku opintopolku.fi -sivuston kautta.

KAARISILTA RY
Taide- ja Toimintakeskus

Villähteentie 458,15540 Villähde
puh. 040-733 2363, www.kaarisilta.fi
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Teksti: Nina Tiihonen, psykologi, PHKS Lasten ja nuorten neurologian yksikkö
Toimitus: Liisa Metsähonkala, lastenneurologian erikoislääkäri, dosentti
Kuva: Shutterstock

Epilepsia ja mielenterveys
Minkä tahansa pitkäaikaissairauden
sairastaminen on haaste mielenterveydelle, niin itse sairastavalle kuin myös
hänen läheisilleen. Shokki, pelko ja suru
ovat tavallisia ja normaaleja tuntemuksia
sairauden alussa ja myös jatkossa sairauden erilaisissa vaiheissa, mutta tärkeää
on päästä näiden tuntemusten ohi ja
yli ja pystyä kokemaan iloa ja onnellisuutta elämästä sairaudesta huolimatta.
Myös epilepsian sairastaminen on riski
mielenterveysoireille ja -ongelmille. On
tärkeä, että epilepsiaan sairastunut saa
puhuttua peloistaan ja negatiivisista
tunteistaan ja saa oikea-aikaista apua.
Varsinaisiin psykiatrisiin sairauksiin,
kuten masennukseen tai ahdistuneisuushäiriöön tarvitaan ammattiapua. Me
voimme myös kaikki tukea toisiamme
jaksamisessa.
Neurologia ja psykiatria olivat pitkään
yksi ja sama lääketieteen erikoisala. Kun
aivojen toiminnasta ja tautien syntymekanismeista alettiin saada lisää tietoa,
erikoisalat eriytyivät. Neurologisilla
sairauksilla on kuitenkin paljon yhteyksiä
psykiatristen sairauksien kanssa, aivojen
toiminnastahan niissä molemmissa on
kyse. Yhteydet ovat monen mekanismin
välityksellä. Näin myös epilepsian osalta.
Monet syyt vaikuttavat siihen, että
epilepsiaa sairastavilla on usein myös
mielenterveyden ongelmia, kuten

20

masennusta ja ahdistuneisuutta. Epilepsian taustalla oleva rakenteellinen
syy, esimerkiksi aivovaurio tai aivojen
kehityshäiriö, voi altistaa sekä epilepsialle että mielenterveyden ongelmille.
Poikkeavasti toimivalla aivoalueella on
merkitystä. Esimerkiksi ohimolohkon
sisäpinnalta alkava epilepsia aiheuttaa
suhteessa enemmän psyykkisen toiminnan ongelmia kuin muilta aivoalueilta
alkavat epilepsiat.
Mielialan muutokset, esimerkiksi masennus ja ärtyneisyys, voivat joskus olla
myös epilepsialääkkeen sivuvaikutusta.
Onkin hyvin tärkeää, että epilepsiaa
sairastava ja hänen läheisensä seuraavat
lääkemuutosten vaikutuksia myös henkilön mielialaan.
Pelko ja huoli terveydestä ja seuraavasta
kohtauksesta tai kohtausten aiheuttama
ympäristön kielteinen suhtautuminen
ovat myös merkittäviä riskitekijöitä
psyykkiselle hyvinvoinnille. Nykyisessä
epilepsian määritelmässä tuodaan esille
sairastamisen monet puolet. Epilepsian Käypä hoito -suositus määrittelee
epilepsian aivojen sairaudeksi, jossa
potilaalla on pitkäkestoinen taipumus
saada epileptisiä kohtauksia ja hänellä
esiintyy mahdollisesti myös neurologisia,
kognitiivisia, psyykkisiä tai sosiaalisia
toimintakyvyn ongelmia. Myös tällä
määritelmällä korostetaan sitä, että

epilepsian hoidossa on tärkeä huomioida
muutkin asiat kuin vain kohtaukset.
Epilepsiaa sairastavien yleisimmät psykososiaaliset vaikeudet liittyivät masennusoireisiin, muistitoimintojen haasteisiin,
elämänlaadun ja hallinnan haasteisiin,
ahdistukseen, leimautumisen tunteeseen
sekä yleisemmin erilaisiin kognitiivisiin ja emotionaalisiin haasteisiin (1).
Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan
vuosina 2010–2017 epilepsiaa sairastaneet aikuiset kokivat melkein viisi kertaa
todennäköisemmin vakavaa psyykkistä
oireilua, kuten masennusta ja ahdistuneisuutta, verrattuna aikuisiin, joilla ei ollut
epilepsiaa (2). Vastaavia isoja väestöpohjaisia tutkimuksia on tehty esimerkiksi
Skotlannissa, jossa epilepsiaa sairastavista ihmisistä 16,3 %:lla oli masennusta.
Vastaavasti niillä henkilöillä, joilla ei ollut
epilepsiaa, masennusta oli 9,5 %:lla (3).
Kanadalaisessa tutkimuksessa epilepsiaa
sairastavilla oli korkeampi riski mille
tahansa mielialaoireelle (4).
Myös epilepsiaa sairastavilla lapsilla on
suurentunut riski mielialaongelmiin, käytöshäiriöihin, sosiaalisiin ja kontaktikyvyn ongelmiin ja tarkkaavaisuushäiriöön,
näin sekä verrattuna yleiseen lapsiväestöön että verrattuna lapsiin, joilla on joku
muu pitkäaikaissairaus. Nämä ongelmat
korostuvat herkemmin niillä lapsilla,
joilla epilepsia on vaikea tai joilla on
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lisäksi oppimisvaikeuksia.

ja ahdistuneisuusoireita.

Norjalaisessa tutkimuksessa epilepsiaa
sairastavista lapsista tarkkaavaisuushäiriödiagnoosi oli 12 %:lla ja muita käytösja tunne-elämän häiriöitä 10 %:lla, kun
vastaavat luvut olivat 1,9 % ja 2,6 %
yleisessä lapsiväestössä (5). Masennusta
ja ahdistuneisuushäiriötä esiintyi tässä
tutkimuksessa 2–3 kertaa useammin
epilepsiaa sairastavilla lapsilla kuin yleisessä lapsiväestössä.

Myös itse voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Liikkeelle voi lähteä aivan
perusasioista. Säännölliset elämäntavat
edistävät hyvinvointia: monipuolinen
ruokavalio, riittävä lepo, ulkoilu ja
liikunnan harrastaminen. Sosiaalisilla
suhteilla ja vertaistuella on myös oma
tärkeä vaikutuksensa mielenterveyteen
ja sairauteen sopeutumiseen. Sosiaalinen
toimintakyky ja sosiaaliset suhteet voivat
toimia puskurina sairauden aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta ja stressiä
vastaan.

Yksilöllistä hoitoa ja kokonaisvaltaista hyvinvoinnin
tukemista
Epilepsian hoidossa pyritään paitsi
kohtausten hallintaan myös epilepsiaa
sairastavan ja hänen läheistensä mahdollisimman hyvään elämänlaatuun ja
toimintakykyyn. Lääkityksen vaikutuksia
näihin asioihin seurataan tarkasti.
Epilepsian hyvä hoito ja kohtausten
väheneminen lääkityksen tai esimerkiksi
epilepsialeikkauksen avulla ovat tutkimusten mukaan vähentäneet huomattavasti epilepsiaa sairastavien masennus-

Sairauteen liittyvä epävarmuus nakertaa
usein elämänhallinnan tunnetta, joka on
yhteydessä mielenterveyteen. Elämänhallinnan tunteeseen liittyy se, että
ihminen tuntee voivansa vaikuttaa omiin
asioihinsa, kokee pätevyyttä sekä tuntee
kuuluvansa ryhmään ja samanaikaisesti
säilyttää riittävän itsenäisyyden. Hoitavan tahon ja lähipiirin on tärkeä tukea
epilepsiaa sairastavan elämänhallinnan
tunnetta. Omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen ei aina ole helppoa
ja siihen voi tarvita läheisten apua.
Mielenterveyden haasteiden ilmenemi-

MIELENTERVEYDEN TUKIPILARIT
Ravinto ja ruokailu:
hyvä ruoka ja seura, säännöllisyys
Uni ja lepo: tauot päivässä ja riittävä uni
Ihmissuhteet: yhdessä oloa ja juttelua,
kohdatuksi tulemista
Liikunta: jotain pientä päivittäin,
vältä pitkään istumista
Harrastaminen, luovuus: just sun juttu, itsensä
toteuttamista yhdessä ja/tai omalla ajalla
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nen on hyvin yksilöllistä, joten myös
hoidon suunnittelussa on tärkeää muistaa yksilöllisyys. Psyykkistä hyvinvointia
voidaan vastaanottokäyntien yhteydessä
kartoittaa muun muassa kyselylomakkeilla. Ongelmiin kannattaa tarttua
ajoissa ja ennaltaehkäisevästi. Oikea-aikaisella mielenterveyden tukemisella
voidaan välttyä vaikeilta ja pitkäaikaisilta
mielenterveyden ongelmilta.
Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta (mielenterveystalo.fi) löytyy
hyviä oppaita ja omahoito-ohjelmia,
joiden parista jokainen voi löytää apua
lievemmissä haasteissa. Vaikeammilta
tuntuvien mielenterveyden ongelmien
kohdalla voidaan tarvita sekä neurologian että psykiatrian erityisosaamista.
Voimme kaikki tukea toistemme hyvinvointia: muistetaan kysyä, mitä kuuluu!
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Teksti: Elina Kelola
Kuva: Eija-Liisa Hautaviita

AIKUISUUDEN KYNNYKSELLÄ

”Ilman sairauksiani
en olisi minä”

Pääkaupunkiseudulla asuva Emma
Marttinen on 21-vuotias. Hän on sairastanut
epilepsiaa 5-vuotiaasta asti. Vaikka Emma
ei ole vieläkään täysin sujut sairautensa
kanssa, on hän viime vuosien aikana
pystynyt avaamaan sairauden mukanaan
tuomia tunteita. Hän on pysähtynyt
miettimään, että asiat on hyväksyttävä
sellaisena kuin ne ovat. Niitä ei voi juosta
karkuun.
Emman äiti huomasi tyttären jähmettymisen päiväkoti-ikäisenä ja kysyi asiasta lääkäriltä. Lääkärin mielestä ei ollut syytä
huoleen. Emma sairastaa myös harvinaista luustosairautta ja
ortopedikäynnin yhteydessä äiti otti asian uudelleen puheeksi.
Sen jälkeen Emma pääsi pian tutkimuksiin ja hänellä diagno
soitiin lapsuusiän poissaoloepilepsia.
Epilepsia on aina ollut hyvin hallinnassa lääkkeillä, ja
Emmalle sairastuminen on ollut ennemminkin henkisesti vaikea
hyväksyä. Nuorempana myös lääkkeiden ottaminen tuntui vaikealle. Sillä hän kokee aiheuttaneensa hallaa itselleen ja läheisil-
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leen. Lääkitystä on yritetty purkaa muutamia kertoja, mutta siinä
ei ole onnistuttu.
– Aika ja ihmiset ympärilläni ovat onneksi auttaneet epilepsian kanssa. Nyt haluan rakentaa sairaudelle uuden pohjan, sillä
se kulkee mukanani. Haluan tehdä siitä normaalin jutun, jota ei
tarvitse hävetä tai selitellä.

Itsetunto koetuksella
Epilepsia on vaikuttanut Emman itsetuntoon ja minäkuvaan
etenkin lapsena ja teini-iässä. Hän vertasi usein itseään muihin.
Lisäksi hän koki, että hän on vaivaksi muille ja sairauteen liittyi
häpeää. On ollut vaikea hyväksyä sitä, että muut joutuvat huolehtimaan hänestä.
– En halunnut olla sairauden kanssa kaveri. Epilepsia oli
paha mörkö. Monet kerrat toivoin, että sitä ei olisi. Sairaus tuntui
epäreilulle ja sen vain yritti unohtaa, enkä halunnut kertoa siitä
muille.
Kouluaikoina Emma kaipasi vertaistukea. Jonkun, joka olisi
ollut samanlaisessa elämäntilanteessa ja jonka kanssa olisi
voinut jakaa samoja kokemuksia. Muita epilepsiaa sairastavia
nuoria hän ei kuitenkaan tuntenut, eikä hänellä ollut isoa ystäväpiiriä tukena.
– Tilannetta ei helpottanut se, että oppimisvaikeuksien
vuoksi sain koulussa tukea ammattikouluun asti. Sain apua
erityisopettajalta ja kokeissa minulla oli käytettävissä enemmän
aikaa. Muilta tämä ei jäänyt huomaamatta ja jouduin joidenkin
oppilaiden arvostelemaksi.
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Emma on myös joutunut kokemaan ihmisten ennakkoasenteita epilepsiaa sairastavia kohtaan. Eivätkä asenteet ole vieläkään täysin hävinneet.
– Kun kerron, että minulla on epilepsia, niin moni säikähtää
sitä. Se herättää minussa vihan tunteita. Silloin tuntuu, että
minut määritellään johonkin lokeroon sairauteni kautta.

Turvapaikka läheisten luona
Emmalla on aina ollut hyvät välit vanhempiinsa, ja hän on
voinut luottaa ja kertoa heille kaiken.
– Varsinkin äitini on ajanut aina minun asioitani eteenpäin ja
huolehtinut oikeuksistani. Esimerkiksi kouluaikoina olen saanut
tarvitsemani tuen hänen ansiostaan. Edelleen äiti varmistaa
aina, että kaikki on hyvin.
Kouluaikoina Emma vietti usein viikonloput ja lomat setänsä
ja hänen vaimonsa maatilalla. Sinne hän sai mennä aina halutessaan ja osallistua maatilan töihin. Niiden avulla hän myös purki
omia ajatuksiaan. Maatila toimi hänen turvapaikkanaan.
– Heidän luonaan opin luottamaan itseeni ja siellä minua
kohdeltiin ilman ennakkoluuloja. Siellä sain olla kokonaan sitä,
mitä olen.
Myös Emman parhaalla ystävällä on ollut iso merkitys sairauden hyväksymisessä. Ystävykset ovat tsempanneet tosiaan,
sillä myös ystävällä on pitkäaikaissairaus. Emma on kiitollinen
ystävästään.
– Hän on minun elämäni suurin vertaistuki. Jokaisella pitäisi
olla sellainen ystävä kuin hän on minulle.
Uusi vuosi 2015 ja sen tapahtumat lähensivät ystävyksiä
entisestään. He olivat tuolloin Emman luona yötä ja valvoivat
koko yön. Emman lääkitys oli lopetettu puoli vuotta aiemmin ja
hän sai kohtauksen aamulla. Ystävä meni herättämään Emman
äidin.
Se oli ystävälle kova paikka, koska hän syytti valvomisesta
itseään. Edelleenkin jos he puhuvat asiasta kahden kesken,
nostaa se tunteet pintaan.
– Se toi minulle sellaisen tunteen, että en enää halua
säikäyttää ketään.

Unelma-ammatissa kohti seuraavia haaveita
Emma on asunut omillaan nyt kolme vuotta. Itsenäistyminen
ja aikuistuminen ovat vaikuttaneet itsetuntoon ja sairauteen
suhtautumiseen.
– Olen joutunut opettelemaan uusia asioita ja ottamaan vastuuta omasta elämästäni. Käyn töissä, kalenteri täyttyy menoista
ja huolehdin itse lääkärikäynneistä, laskuista ja muista arjen
asioista.
Rutiinit ja säännöllinen rytmi ovat tärkeitä elämässä. Työ vie
voimia ja Emma on opetellut tapoja, jotka auttavat arjessa ja
stressaavissa tilanteissa. Hän on pyrkinyt olemaan avoimempi ja
kertomaan enemmän omista tunteistaan. Lisäksi hän käy säännöllisesti juttelemassa ammattilaisen kanssa.
– Jotta olen päässyt tähän pisteeseen, on pitänyt pystyä
puhumaan myös kipeimmistä asioista. Se on vaatinut rohkeutta.

www.epilepsia.fi

•

epilepsialiitto@epilepsia.fi

Elämässä iloa tuo se, että Emmalla on ympärillään monia
ihmisiä, jotka välittävät hänestä. Heidän kanssaan hän viettää
paljon aikaa. Poikaystävä on ollut suurena tukena. Emmalle on
tärkeää, että hän voi jutella sairaudestaan myös poikaystävän ja
hänen äitinsä kanssa avoimesti.
Kun Emma mietti 15-vuotiaana ammattivalintojaan, sanottiin hänelle, että hänestä voi tulla vain puhelinmyyjä. Emma ei
kuitenkaan kuunnellut epäilyksiä. Tällä hetkellä hän tekee työtä
unelma-ammatissaan lastenhoitajana päiväkodissa.
– Kun valmistuin ammattikoulusta, sain kiitettävän todistuksen ja myös stipendin. Se oli minulle tärkeä hetki. Silloin ymmärsin, että vanhempani ovat todella ylpeitä minusta. En voinut
katsoa heitä, sillä olisin alkanut itkeä.
Tulevaisuudessa Emmalla on myös uusia haaveita tavoiteltavana, sillä hän haluaa opiskella varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi.
– Edelleen kuitenkin mietin toisinaan, kelpaanko, olenko tarpeeksi hyvä ja riitänkö. Mutta olen myös ymmärtänyt, että ilman
sairauksiani en olisi minä. Olisin ihan eri persoona. Se kuulostaa
kamalalle.
Omien kokemustensa kautta Emmalla on myös selkeä viesti
nuorille, jotka miettivät samoja asioita, joita hän on käynyt läpi.
– Vaikka nyt tuntuu, että maailma kaatuu päälle, niin tulee
varmasti vielä päivä, jolloin asiat ovat hyvin. Olet korvaamaton
ja hyvä juuri sellaisena kuin olet. Älä anna epilepsiasi määritellä
sinua ihmisenä.

YLEISTYNEET EPILEPSIAT

Emman epilepsia kuuluu ns. yleistyneihin
epilepsioihin. Yleistyneiden epilepsioiden
ryhmässä on sekä vaikeita epilepsioita että
hyvin lääkehoitoon reagoivia epilepsioita. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat mm. lapsuusiän poissaolokohtausepilepsia, nuoruusiän poissaolokohtausepilepsia
ja nuoruusiän myokloninen epilepsia. Yleistyneiden
epilepsioiden tyypillisiä kohtaustyyppejä ovat poissaolokohtaukset, ilman ennakko-oireita alkavat tajuttomuuskouristuskohtaukset ja myokloniat. Lapsuusiän
poissaolokohtausepilepsia alkaa vähän ennen kouluikää ja osalla lapsista kohtausherkkyys jää kokonaan
pois ennen nuoruusikää ja lääkitys puretaan pois.
Osalla tätä epilepsiaa sairastavista riski epilepsiakohtauksiin jatkuu vielä aikuisena. Nuoruusiän poissaolokohtausepilepsia taas alkaa myöhemmin lapsuusiässä
ja lääkityksen tarve jatkuu koko aikuisuuden. Nämä
epilepsiat muodostavat jonkinlaisen jatkumon. Osalla
poissaolokohtausepilepsiaa sairastavista on piirteitä
kummastakin epilepsiatyypistä. Näin Emmankin kohdalla. Emman tarina on hieno esimerkki siitä, miten
epilepsiaan sairastuminen voi aluksi tuntua rankalta,
mutta miten hienosti sairaudestaan voi kuitenkin
saada niskalenkin.
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Miten jaksaa
epävarmuuden keskellä?
Epävarmuus maailman menosta vaikuttaa tällä hetkellä jokaisen
mielialaan ja psyykkiseen hyvinvointiin. Sen takia on erittäin
tärkeää olla tietoinen omista voimavaroista ja siitä voisiko
voimavaroja jotenkin lisätä tai vähentää stressitekijöitä. Monille
epilepsiaa sairastaville esimerkiksi stressi voi olla mahdollinen
tekijä, joka voi lisätä riskiä kohtauksien saamiseen. Tämän takia
ja muutenkin hyvinvoinnin kannalta on tärkeää tuoda esille omia

ajatuksia ja tuntemuksia sekä muistaa, että et ole tilanteessa
yksin, vaikka se siltä tuntuisikin.
Omiin voimavaroihin voi vaikuttaa toiminnallaan joko positiivisesti tai negatiivisesti. Koulu voi aiheuttaa stressiä ja uupumusta,
oli kyse sitten peruskoululaisesta tai ammattikorkeakoululaisesta
tai jotain siltä väliltä. Sama homma on töiden kanssa tai töiden

PERHEPOSTIA

Susanna Heugenhauser
lapsi- ja perhetyön asiantuntija,
Yhtä perhettä -hanke

puuttumisen takia. Työssäkäyville korona-aika on tuonut epävarmuutta työn jatkuvuudesta. Moni siirtyi etätyöhön. Kevät
tsempattiin. Etätyön jatkuminen kesälomien jälkeen syksyllä
on näkynyt monen etätyöläisen motivaatiossa ja jaksamisessa.
Etätyön yksitoikkoisuus ja yksinäisyys väsyttävät. Osa uupuu.
Stressin vaikutukset voivat näkyä myös elämäntavoissa. Mitä
stressaavampi elämäntilanne, sitä tärkeämmäksi muodostuvat
riittävä lepo, liikunta ja säännöllinen ruokailu. Stressi voi olla
hetkittäistä tai pitempiaikaista. Usein lyhytaikainen stressi on
hyväksi, mutta pitkittyessään stressiin liittyy kuormittavia teki
jöitä. Stressin ehkäisy ja voimavarojen lisääminen ovatkin tärke
ässä roolissa juuri sen takia, ettei stressi ainakaan kroonistuisi.

Miten voimavaroja voi lisätä?
Jokainen voi aloittaa pienistä asioista, kuten itsekin olen opetellut esimerkiksi syömisen ja liikkumisen suhteen. Olen asettanut
itselleni tavoitteen, että pidän jossain vaiheessa päivää 15–30
minuutin tauon ja pakotan itseni käymään edes hetken ulkona.
Voin fiiliksen mukaan kiertää vain korttelin tai käydä juoksulenkillä. Oleellista on myös se, että taukoja osaa ottaa mahdollisimman paljon. Syömiseen olen myös kiinnittänyt erityistä
huomiota. Jos en ”olevinaan” ehdi syömään lounasta, niin otan
vähintään pari hedelmää tai teen smoothien, jotta saan lisää
energiaa jostakin vähän kevyemmästä. Kannustan kuitenkin
sydämestäni kaikkia antamaan lounaalle enemmän painoarvoa.
Voimavaroja voi kerryttää myös tekemällä muita itselleen mieluisia asioita. Niitä voivat olla esimerkiksi lukeminen, uuden taidon
opettelu tai ystävien kanssa videopuhelut ja viestittelyt, jos
heitä ei pysty konkreettisesti näkemään. Itselleni lukeminen ja
meditointi ovat muodostuneet erittäin tärkeiksi. Kenties sinulla
on joku asia tai harrastus, josta olet aina tykännyt, mutta se on
jäänyt muun elämän alle. Nyt on parempi aika kuin koskaan
tutustua tähän asiaan uudestaan ja saada siitä positiivisuutta
elämään. Lisäksi jos sinusta tuntuu, että esimerkiksi some lisää
huonoa oloa, kannattaa sen seuraaminen lopettaa tai ainakin
vähentää.
Keskeisimpänä asiana voimavarojen lisäämisessä on kuitenkin
mielestäni yhteydenpito ja avoin keskustelu. On tärkeää, että
saa sanoa ääneen, jos on huono olla eikä jaksa. Monet kokevat
tällä hetkellä samoja tunteita kuin sinä, eikä väsymyksestä tai
huonosta olosta ole väärin puhua. Vain puhumalla ja tuomalla
asioita esille, voi saada apua ja tukea.

Yhdessä tästä selvitään!
www.epilepsia.fi
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epilepsialiitto@epilepsia.fi

Lasten ääni kuuluu entistä
vahvemmin
Suomeen valmistellaan kansallista lapsistrategiaa, johon
jokainen lapsi, nuori tai aikuinen pääsee vaikuttamaan.
Epilepsialiitto oli aktiivisesti mukana lapsistrategian
valmistelussa ja jakoi kanavillaan lapsistrategiaan liittyvää
kyselyä. Kiitos kaikille vastanneille!
Lasten osallisuuden vahvistaminen näkyy uudessa kansallisessa lapsistrategiassa ja sen suunnittelussa. Strategiassa
haetaan osallisuuden näkymistä myös osallisuuden korkeimmassa tasossa, eli lasten mahdollisuudessa vaikuttaa
päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa. Näin on myös
Epilepsialiitossa. Uudessa strategiassamme todetaankin
seuraavaa: uusiutuvana yhteisönä luomme uudenlaisia
osallisuuden tapoja ja järjestötoiminnan rakenteita, sekä
hyvinvoinnin rakentajana kehitämme varhaista tukea
lapsille, nuorille ja perheille. Haluamme lapset mukaan
miettimään heitä koskevia asioita.
Epilepsialiiton hallitus hyväksyi erillisen lapsista koostuvan
ohjausryhmän perustamisen ohjaamaan kehittämistoimintaamme uuden strategian mukaiseen suuntaan. Lapsilla on
nyt oma ääni ja vaikuttamisen kanava Epilepsialiitossa.
Ohjausryhmämme on jo saanut tehtäväkseen miettiä
esimerkiksi sitä, mitä aikuisten pitäisi tietää epilepsiaa
sairastavan lapsen asioista, ja mitä lasten mielestä olisi
tärkeää sanoa epilepsiasta kuntavaalien ehdokkaille.
Epilepsialiiton hallitus piti tärkeänä, että lasten ohjausryhmään osallistuu lapsia joka puolelta Suomea ja että
lasten ohjausryhmä keksii itse itselleen nimen. Lasten
ohjausryhmä kokoontuu tarpeen mukaan noin kaksi kertaa
vuodessa, ja se raportoi hallituksellemme toiminnastaan ja
kannanotoistaan. Epilepsialiiton hallitus voi myös konsultoida lasten ohjausryhmää päätöstensä tueksi. Kaikki tämä
hoidetaan aluksi etäyhteyksin.
Onko teillä kotona lapsi tai nuori, jota epilepsia koskettaa
ja hän on ilmaissut kiinnostuksensa vaikuttamistyöhön?
Etsimme nyt kiinnostuneita 6–16-vuotiaita lapsia ja nuoria
mukaan ohjausryhmään, jossa voi tavata muita epilepsiaa
sairastavia ja ottaa kantaa epilepsiaa sairastavien lasten
tärkeisiin asioihin.
Saimme toiminnassamme mukana olleilta lapsilta myös
ehdotuksen erillisen Teams-kokouksen järjestämisestä
lapsille. Tämä Epilepsialiiton oma lasten Teamskokous on 11.2. klo 17.30–18.30. Tervetuloa myös
tähän kokoontumiseen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
susanna.heugenhauser@epilepsia.fi, p. 050 444 9947
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Teksti: Essi Saarela
Kuva: Vuokko Mäkitalo

Vapaaehtoistoiminta
epilepsiayhteisössä
koetaan mielekkääksi
Yhteisöpedagogi (AMK) opiskelija Essi
Saarela teki opinnäytetyönsä Epilepsia
liitolle. Opinnäytetyön tavoitteena oli
selvittää epilepsiayhdistysten hallitusten
jäsenten jaksamista. Keskeistä oli löytää
tekijöitä, jotka tukevat ja jotka heikentävät vapaaehtoisten jaksamista. Tietoa
kerättiin sähköisellä kyselyllä kesäkuussa
2020 koronapandemian ravistaessa
ihmisten arkea. Kyselyyn vastasi 49
luottamushenkilöä.
Vastaajista noin 60 % arvioi oman jaksamisensa vapaaehtoistoimijana kyselyn
tekohetkellä hyväksi tai erittäin hyväksi.
Vastaajien kokemukset vapaaehtoistoiminnan kuormittavuudesta jakautuivat
kahtia. Yhdistyksen sääntömääräiset
asiat ja hallinto kuormittavat luottamus
henkilöitä. Toimintasuunnitelman ja
budjetin laatiminen koettiin kuormittavimmaksi yksittäiseksi hallituksen tehtäväksi. Muita kuormittavia tekijöitä olivat
aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden vähäinen määrä, työnjako sekä tapahtumien
järjestelytehtävät. Enemmistö vastaajista
hyödynsi Epilepsialiiton tarjoamaa tukea,
kuten koulutusta ja yhteisiä suunnittelupäiviä.

Vastaajat kokivat vapaaehtoistoiminnan
erittäin mielekkääksi. Jaksamisen näkökulmasta yhdistyksessä tärkeäksi koettiin
vapaaehtoisten välillä vallitseva hyvä
yhteishenki, luottamus ja vertaistuki.
Näiden lisäksi vapaaehtoisten jaksamista
tukivat vapaaehtoistoiminnan kautta
saadut ystävät sekä yhdistyksen
järjestämä toiminta ja tapahtumat.
Vapaaehtoisia motivoivat erilaiset tapahtumat ja toiminta, ihmisten tapaaminen
toiminnan kautta sekä muilta saatu kiitos
ja kannustava palaute.
Kyselyn tuloksissa korostui toisten ihmisten kohtaamisen merkitys vapaaehtoistoimijoille, joka näkyy myös siinä, miten
vastaajat kokivat koronan vaikutukset.
Koronan suurin vaikutus vastaajiin on
ollut yksinäisyyden tunteen lisääntyminen.

Koska mielekäs yhdessä tekeminen,
hyvä kommunikaatio ja yhteishenki
ovat avainasemassa hallituksen jäsenten jaksamisen edistämisessä, on hyvä
muistaa, että tätä voidaan edistää jo
pienillä teoilla: kuuntelemalla, hymyllä
ja kiitoksella. Kiitos on pieni sana, joka
sisältää paljon. Siihen on kätketty monta
lämmintä ajatusta.
”Paikallisten epilepsiayhdistysten
hallitustoimijoiden jaksaminen ja
sen tukeminen” -opinnäytetyö on
luettavissa osoitteessa:
www.theseus.fi/handle/10024/352792

Anna palautetta Epilepsialehdestä!
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Kerro meille, mitä mieltä olet lehdestä. Mitkä jutut kiinnostavat,
herättävät ajatuksia tai koskettavat? Entä millaista sisältöä
toivoisit lehteen lisää tai mitä voisimme tehdä paremmin?
Palautteesi on meille arvokasta, sillä teemme lehteä
lukijoita varten. Voit antaa palautetta
- verkkosivuiltamme epilepsia.fi löytyvällä lomakkeella
- sähköpostilla, epilepsialiitto@epilepsia.fi
- soittamalla toimitussihteerille, puh. 040 921 0978
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Kuvat: Pixabay

Ehdota
vuoden 2020
Epilepsiatekoa
Onko sinulla mielessä ihminen
tai yhteisö, joka on edistänyt
epilepsiaan liittyvää vapaaehtoistyötä tai ideoinut uusia
toimintatapoja? Kerro meille!

Hei, sinä itsenäistymistä
miettivä nuori tai jo
lapsuudenkodistasi muuttanut
nuori aikuinen!
Haen nuoria aikuisia tai vanhempien kanssa vielä asuvia nuoria haastateltavaksi
opinnäytetyöhöni. Opiskelen hyvinvointiteknologian ylempää ammattikorkeakoulu
tutkintoa TAMKissa ja teen opinnäytetyötäni yhteistyössä Epilepsialiiton kanssa.
Opinnäytetyöni aiheena on teknologia vaikeaa epilepsiaa sairastavan nuoren
aikuisen itsenäistymisen tukena.
Epilepsiaa sairastaville ei ole saatavilla kovin paljon lääkinnällisen kuntoutuksen
apuvälineitä ja usein laitteet toimivat vain tietyissä tilanteissa ja tietyn epilepsia
kohtaustyypin havaitsemisessa. Teknologia kuitenkin kehittyy ja kokemuksianne
tarvitaan.
• Oletko hyödyntänyt jotain teknistä apuvälinettä itsenäistymisesi tueksi?
• Mistä olet saanut tietoa vaihtoehdoista ja onko tiedosta ollut hyötyä?
• Entä mitä kuluttajatuoteratkaisuja olet hankkinut tai keksinyt käyttää omassa
toimintaympäristössäsi?
Haastatteluyhteistyöstä kiinnostuneille lähetän tietoa tutkimuksesta ja haastattelu
kysymykset etukäteen. Osallistuminen ja vastaaminen on täysin vapaaehtoista.
Keskustelusta saatu tieto käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Tavoitteena
on saada noin 10 haastateltavaa eri puolilta Suomea. Haastattelut toteutetaan
puhelimitse tai videoyhteyden välityksellä helmikuun 2021 aikana.
Haastattelujen lisäksi pyrin tekemään Epilepsialiiton avoimia kanavia pitkin
jaettavan kyselyn apuvälineistä.
Ota rohkeasti yhteyttä joko lähettämällä tekstiviesti/WhatsApp-viesti numeroon
050 309 5479 tai sähköpostitse pia.jattomaki@gmail.com

www.epilepsia.fi

•

epilepsialiitto@epilepsia.fi

Epilepsialiiton hallitus voi myöntää
Epilepsiateko-huomionosoituksen
toimijalle tai taholle, joka on edistänyt
ansiokkaasti epilepsiavapaaehtoistyötä tai luonut uusia toimintatapoja.
Huomionosoituksen tavoitteena on
tuoda esiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä epilepsiaa sairastavien hyväksi.
Samalla nostamme esiin uudenlaisia
toimintatapoja epilepsiaan liittyvässä
vapaaehtoistyössä.
Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen huomionosoituksen saajaksi. Kerro vapaasti
perustellen oma ehdotuksesi ja toimita
se Epilepsialiittoon 28.2.2021 mennessä:
epilepsialiitto@epilepsia.fi
Liiton hallitus päättää huomionosoituksesta 19.3. ja tämä julkistetaan liitto
kokouksessa 24.4.
Epilepsiateko huomionosoitus ei ole
konkreettinen palkinto, mutta teko
nostetaan esiin liiton viestintäkanavissa
ja siitä viestitään liittokokoustiedotuksen
yhteydessä.

Sääntömääräinen
liittokokous
Helsinki 24.4.2021
Epilepsialiiton liittokokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat.
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Apurahoja
epilepsiatutkimukseen

– Epilepsiatutkimussäätiön
apurahat ovat nyt haettavissa!
Hae nyt tieteelliseen tutkimukseen
Epilepsiatutkimussäätiön vuoden 2021
apurahaa. Apurahoja jaetaan
pääsääntöisesti väitöskirjatutkimuksiin.
Hakuaika on 1.2.-28.2.2021.

Mukana
tukemassa
Epilepsialiiton
laatutyötä
Kultakumppani

Hakulomake ja liitteet

Löydät hakulomakkeen verkosta helmikuun alusta alkaen
osoitteesta www.epilepsia.fi -> Epilepsiatutkimussäätiö.
Liitä mukaan tutkimussuunnitelmasi ja suosituksesi
(väitöskirjatutkijalta vaaditaan ohjaajan suositus) sekä
eettisen toimikunnan lausunto.

Asiakirjojen lähetysmuoto ja nimeäminen

Lähetä hakemuslomake ja liitteet sähköisesti pdf-muodossa.
Sähköistä lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa. Sähköiset
asiakirjat on nimettävä seuraavasti: Hakemus_sukunimi.pdf
ja liitteet Liite1_suositus.pdf.

Hakemusten toimittaminen

Lähetä Epilepsiatutkimussäätiön hallitukselle osoitettu
hakemuksesi liitteineen 28.2.2021 mennessä osoitteeseen
sari.kuitunen@utu.fi. Merkitse sähköpostin aihekenttään
hakijan etunimi ja sukunimi. Varmista, että sähköposti kuitataan saapuneeksi 24 tunnin kuluessa sen lähettämisestä.

Hopeakumppanit

Apurahojen julkistaminen

Apurahat julkistetaan 1.4.2021 mennessä. Seuraa Epilepsiatutkimussäätiön verkkosivua sekä epilepsia.fi -sivujen uutisointia. Saajille välitetään tieto myös sähköpostilla.
Epilepsiatutkimussäätiö edellyttää selvitystä apurahan
käytöstä ja tieteellisistä tuloksista.
Lisätiedot
Asiamies Sari Kuitunen
puh. 040 516 5821
sari.kuitunen@utu.fi
Asiamiehen tavoittaa parhaiten sähköpostilla.
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kaverikahvilat kevät 2021
ROVANIEMI

TURKU

Paikka: Coffee House, Maakuntakatu 29–30,
Rovaniemi

Paikka: Café Sirius (kirjaston sisäpiha),
Linnankatu 2, Turku

Ajankohdat: Keskiviikkoisin 3.2., 17.2., 3.3.,
17.3., 31.3., 14.4., 28.4. klo 17–19

Ajankohdat: Keskiviikkoisin 24.2., 4.3., 21.4.,
26.5. klo 16.15–18.00

Meille on helppo tulla,
tarjoamme kahvin ja pullan!

Yhteystiedot: Annikki Autti, p. 045 131 5836,
aautti@gmail.com

Yhteystiedot: Anniina Tamminen,
anniinatamminen@gmail.com

KUOPIO

KEMI

SALO

Paikka: Ramin Konditoria (Kauppakeskus Sektori), Puijonkatu 23, Kuopio

Paikka: Kahvila Hertta, Rautatiekatu 1,
Kemi

Paikka: Cafe Gigaro (Ostoskeskus Plaza)
Salo

Ajankohdat: Tiistaisin 9.2., 23.2., 9.3., 23.3.,
6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6. klo 13–15

Ajankohdat: Keskiviikkoisin 24.2., 24.3.,
28.4., 26.5. klo 15–17.30

Ajankohdat: 16.2. ja 20.4. klo 17.30–19.00

Yhteystiedot: pj.kuopionseutu@epilepsia.fi,
p. 040 777 1216 (arkisin 9–17)

Yhteystiedot: Seppo Romppainen,
p. 040 549 0039, lapin.epy@gmail.com

HELSINKI

OULU

Paikka: Steam Coffee (Tennispalatsi),
käynti joko Salomonkatu 15 tai
Fredrikinkatu 65, Helsinki

Paikka: Cafe Rooster, Torikatu 26, Oulu

Kaverikahvilassa tapaat rennossa
tunnelmassa muita epilepsiaa
sairastavia ja heidän läheisiään.
Kaverikahvilassa on aina
mukana ohjaaja.

Ajankohdat: Maanantaisin 15.2., 1.3., 15.3.,
29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5. klo 16–18
Yhteystiedot: toimisto.uusimaa@epilepsia.fi,
p. 050 535 4009 (ti-to klo 10–14)

LOHJA
Paikka: Kirjaston kahvila Kampus,
Karstuntie 3, Lohja
Ajankohdat: Keskiviikkona 17.2. klo 16–18

Ajankohdat: Kuukauden viimeinen
keskiviikko 24.2., 31.3., 28.4., 26.5.
klo 14–16 ja klo 17–19

Paikka: Kahvila-Ravintola Bepop (Sarpin
kahvila), Yrjönkatu 22, 2. kerros, Pori
Ajankohdat: Keskiviikkoisin 10.2. ja 10.3.
klo 15.30–17.30
Yhteystiedot: Noona Mäkitalo,
p. 044 292 2994, noona.makitalo@gmail.com

JYVÄSKYLÄ

JOENSUU

Paikka: Mummin pullapuoti (Forum),
Asemakatu 7, Jyväskylä

Paikka: Hilun Paikka, Torikatu 12, Joensuu

Ajankohdat: Torstaisin 25.2., 25.3., 29.4. ja
27.5. klo 13–15

Yhteystiedot: toimisto.uusimaa@epilepsia.fi,
p, 050 535 4009 (ti-to klo 10–14) tai
Helinä Kujansuu, p. 040 740 9458

TAMPERE

MIKKELI

Paikka: Fazer Café (Tempon talo),
Hämeenkatu 15, Tampere

Paikka: Ramin Konditoria (Kauppakeskus
Akseli), Hallituskatu 7, Mikkeli

Ajankohdat: Maanantaisin 8.2., 8.3., 12.4.,
10.5. klo 16.30–18.30

Ajankohdat: Tiistaisin 9.2., 9.3., 13.4., 11.5.
klo 16.30–18.30

Yhteystiedot: Arja Frisk, p. 050 378 1451

Yhteystiedot: Päivi Nykänen, p. 050 532 3093

•

PORI

Yhteystiedot: Anja Häikiö, p. 044 287 1136

Yhteystiedot: Raija Roitto, p. 050 360 7246,
raija.roitto@gmail.com tai Keski-Suomen
epilepsiayhdistys, p. 045 318 2306,
toimisto.keski-suomi@epilepsia.fi

www.epilepsia.fi

Yhteystiedot: Jaana Lähdetie,
toimisto.turunseutu@epilepsia.fi

epilepsialiitto@epilepsia.fi

Ajankohdat: Kuukauden viimeinen arkipäivä
26.2., 31.3., 26.4., 31.5. klo 15–17
Yhteystiedot: Merja Tuominen,
p. 044 333 1203

Mikäli koronatilanne muuttuu,
voidaan tapaamisia
joutua perumaan.
Ajantasaiset tiedot
Kaverikahviloista voit tarkistaa
osoitteesta www.epilepsia.fi
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Epilepsialiitto ry – Epilepsiförbundet rf
on vuonna 1969 perustettu kansanterveys- ja
potilasjärjestö. Liittoon kuuluu 22 epilepsiayhdistystä, joissa on noin 6500 jäsentä.

Kysy Epilepsiasta,
sosiaaliturvasta ja
vertaistuesta, me autamme
sinua eteenpäin!
ma–to klo 12–17
p. 09 3508 2310
YHTEYSTIEDOT
Epilepsialiitto ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki, p. 09 350 8230,
epilepsialiitto@epilepsia.fi, www.epilepsia.fi
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Toiminnanjohtaja
Virpi Tarkiainen
p. 050 400 9191

Järjestöpäällikkö
Piritta Selin
p. 050 514 4484

Hallintovastaava
Milla Haglund
p. 050 365 1464

Olethan rohkeasti yhteydessä
työntekijöihimme, autamme
mielellämme sinua!

Viestintäpäällikkö
Elina Kelola
p. 040 921 0978

Erityisasiantuntija
Paula Sorjonen
p. 040 921 0976

Sosiaaliturva-asiantuntija
Paula Salminen
p. 050 574 2488

Järjestöassistentti
Heli Lehtimäki
p. 050 401 5569

Toimistoassistentti
Kaija Haavisto
p. 050 401 5685

HANKKEET

YHTEISÖVALMENTAJAT

LAHJOITA

Yhtä perhettä -hanke
Asiantuntija, lapsi- ja perhetyö
Susanna Heugenhauser, p. 050 444 9947

Helsinki
Jani Takkunen
p. 050 512 6617

Mahdollistaja – tukena uudelleenorientoitumiseen ja osallisuuteen
-hanke
Projektityöntekijä Vuokko Mäkitalo,
p. 040 921 0975

Kuopio
Anu Hämäläinen
(hoitovapaalla)

Epilepsialiitto tukee epilepsiaa
sairastavia ja heidän läheisiään arjen
haastavissa tilanteissa. Lahjotusvaroin
järjestämme vertaistukea, toimintaa
ja mahdollistamme yhdessä
voimaantumisen.

Epilepsialiiton lahjoitustili:

Oulu
Tanja Vihriälä-Määttä
p. 0400 954 830

FI35 5541 2820 0204 29,
OKOYFIHH

Sähköpostit
etunimi.sukunimi@epilepsia.fi

Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa
RA/2020/1561 toistaiseksi 1.1.2021 alkaen koko
Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

JÄSENREKISTERI JA TIETOSUOJA Epilepsialiiton keskustoimisto ylläpitää yhdessä paikallisyhdistysten kanssa keskitettyä jäsenrekisteriä jäsenlehden ja -kirjeiden
postitusta, jäsenmaksujen laskutusta ja muuta yhteydenottoa varten. Tietoja ei luovuteta Epilepsialiiton ulkopuolelle lukuun ottamatta nimi- ja osoitetietojen
lähettämistä kirjapainoon Epilepsialehden postittamiseksi. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisiin tietosuojaselosteisiin voi tutustua www.epilepsia.fi-sivulla.
Tietosuojaselosteet ovat saatavissa myös Epilepsialiiton keskustoimistolta.

Ota yhteyttä ja tule mukaan!
Epilepsiayhdistykset

Seuraa paikallista tapahtumatarjontaa
osoitteessa www.epilepsia.fi

Huomioithan, että yhdistysten toimistojen aukioloajoissa saattaa olla poikkeuksia korona-aikana.
ETELÄ-KYMI (KOTKA)
Ritva Malinen
050 561 6679, arkisin klo 12–20
@ etelakymen@epilepsia.fi

KUOPION SEUTU
Päivi Hartikainen
040 777 1216 (ma–to klo 9–17)
@ toimisto.kuopionseutu@epilepsia.fi

ETELÄ-POHJANMAA
(SEINÄJOKI)
Toimisto ma–ti ja pe klo 11–14
Keskuskatu 11 B 16
60100 Seinäjoki
044 2311 885
@ etelapohjanmaa@epilepsia.fi

LAPIN ALUE (ROVANIEMI)
Seppo Romppainen
040 549 0039
@ lapinalue@epilepsia.fi

JOENSUUN SEUTU (JOENSUU)
Toimisto ma–pe klo 9–13
Siltakatu 21 A 41, 4. krs, Joensuu
044 382 2275
@ toimisto.joensuunseutu@epilepsia.fi
KAAKKOIS-SUOMI (IMATRA)
Minna Haakana
050 557 8178
@ kaakkoissuomi@epilepsia.fi
KALA- JA PYHÄJOKILAAKSO
(YLIVIESKA)
Ritva Puusaari
050 3040 974
@ kalajapyhajokilaakso@epilepsia.fi
KANTA-HÄME (HÄMEENLINNA)
Jouko Dahlman
050 542 4726
@ jouko.dahlman@pp1.inet.fi
KESKI-POHJANMAA
– MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
(KOKKOLA, KARLEBY)
Gun-May Prest
050 056 4251
@ keskipohjanmaa@epilepsia.fi
KESKI-SUOMI (JYVÄSKYLÄ)
Toimisto ma klo 11–14
Matarankatu 6 A, 2. krs, huone B244a,
Jyväskylä
Puhelimeen vastataan myös
arkisin klo 16–19
045 318 2306 (Anja Sukanen)
@ toimisto.keski-suomi@epilepsia.fi

www.epilepsia.fi

•

MIKKELIN SEUTU (MIKKELI)
Päivi Nykänen
050 532 3093
@ mikkelinseutu@epilepsia.fi
PIRKANMAA (TAMPERE)
Toimiston päivystysaika tiistaisin klo 16–18
Kumppanuustalo Artteli ry:n 2. krs
Salhojankatu 42, Tampere
045 211 1810
@ pirkanmaa@epilepsia.fi
POHJOIS-KYMI (KOUVOLA)
Päivi Hölttä
040 724 9989
@ pj.pohjoiskymi@epilepsia.fi
POHJOIS-POHJANMAA (OULU)
Aino Puronkari
040 578 7011
@ toimisto.pohjoispohjanmaa@epilepsia.fi
PÄIJÄT-HÄME (LAHTI)
Toimisto Vapaudenkatu 8 A, Lahti
044 571 4444 (ma 11–13)
@ toimisto.paijat-hame@epilepsia.fi
RAUMAN SEUTU (RAUMA)
Hannele Löytönen
044 327 4053
@ raumanseutu@epilepsia.fi
SATAKUNTA (PORI)
Toimisto päivystysaika tiistaisin klo 10–13
Yrjönkatu 7, Pori
050 523 7980 (Sinikka Aittamäki)
@ satakunta@epilepsia.fi

epilepsialiitto@epilepsia.fi

TURUN SEUTU (TURKU)
Toimisto to klo 17–20
Vartiokuja 1, Turku
040 630 5651
@ toimisto.turunseutu@epilepsia.fi
VAASAN SEUTU – VASANEJDEN
(VAASA – VASA)
Toimisto – byrå
045 1241 771
@ toimisto.vaasanseutu@epilepsia.fi
VAKKA-SUOMI (UUSIKAUPUNKI)
Jani Salonen
040 098 7311
@ vakkasuomi@epilepsia.fi
VARKAUDEN SEUTU (VARKAUS)
Marja Huovinen
040 932 5444
@ varkaudenseutu@epilepsia.fi
UUSIMAA
Toimisto Malmin kauppatie 26, Helsinki
050 535 4009
(ti klo 10–12, to klo 15–17)
@ toimisto.uusimaa@epilepsia.fi
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”Vain toinen samaa
sairautta sairastava
voi ymmärtää miltä
minusta tuntuu.”

Tue vertaisohjaajiemme
kouluttautumista
Epilepsia voi pitkäaikaissairautena rajoittaa elämää monella tapaa. Yllättävät
epilepsiakohtaukset pelottavat ja muiden ihmisten suhtautuminen huolestuttaa.
Pelko ruokkii vetäytymistä sosiaalisista tilanteista ja syventää yksinäisyyttä.
Kun sairastuneen omat voimavarat ovat vähissä, vertaistuki vahvistaa
hyvinvointia ja auttaa pärjäämään arjessa. Vertaistuki on vastavuoroista
kokemusten jakamista luottamuksellisessa ja myötätuntoisessa ilmapiirissä.
Nyt voit tukea vertaisohjaajiemme kouluttautumista, jotta yhä useammalla
epilepsiaa sairastavalla olisi mahdollisuus saada tukea haasteelliseen
elämäntilanteeseensa.

Lahjoita osoitteessa:
www.lahjoituslomake.fi/epilepsialiitto/kohteet/vertaistuki

Rahankeräyslupa: Poliisihallituksen myöntämä
rahankeräyslupa toistaiseksi 1.1.2021 alkaen
RA/2020/1561 koko Suomen alueella
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

