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Sisua, värejä ja valopilkkuja 
syksyyn
Olen aina tykännyt syksystä. Nautin sadonkorjuusta ja 
marjastamisesta. Syksyllä luonto on täynnä toinen toistaan 
kauniimpia värejä, oranssia, punaista ja tummaa vihreää.  
Lapsuudessa syksyyn liittyi koulun alku ja sekin oli ihan 
mukavaa, erityisesti kun kaikki kirjat ja vihot olivat uusia ja 
siistejä. Muutamassa viikossa ne olivat täynnä suttuista  
käsialaa rutistettuna koululaukussa. 

Tänä syksynä kuitenkin huolettaa korona. Keväällä 
ensimmäisen korona-aallon yhteydessä oltiin matkalla kesään 
toivoen, että epidemia loppuu ja pian palataan tavalliseen 
arkeen. Nyt olemme toisen aallon kourissa. Taas pitää olla 
tarkkana: pitää maskia, rajoittaa liikkumista ja tapaamisia. 
Monelle pitkäaikaissairaalle, myös epilepsiaa sairastavalle,  
tämä vuosi on ollut rankka. On pelkoja ja taloudellista huolta.  
Arkea virkistävät harrastukset, yhdistystapaamiset ja muut 
aktiviteetit on peruttu. Etätapaamiset ovat sentään parempi  
kuin ei mitään. Ja nyt on vielä syksy. Päivät lyhenevät.  
Pimeys korostaa yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden tuntua. 

Tässä lehdessä puhutaan harvinaisepilepsioista. Osa 
näistä on vanhastaan tuttuja kuten infantiilispasmioireyhtymä, 
Lennoxin epilepsia tai Unverricht-Lundborgin tauti. Mutta 
harvinaisten epilepsioiden kenttä muuttuu. Tieto harvinaisista 
epilepsian taustasyistä, geenivirheistä ja aivojen rakenteeseen ja 
toimintaan vaikuttavista häiriöistä lisääntyy. Harvinaisepilepsiaa 
sairastava ja hänen perheensä kokevat usein yksinäisyyttä. On 
vaikea löytää tietoa tai ketään samaa sairautta sairastavaa.  

Epilepsialiiton Harvinaisesti yhdessä – harvinaisen 
osallistuva -hankkeessa on rakennettu toisaalta verkostoja 
harvinaisepilepsioita sairastavia ja heidän perheitään varten 
ja toisaalta hoitotahon ja epilepsiayhteisön välille yhteistyötä 
vahvistamaan. Työ jatkuu hankkeen loputtuakin.

Koronasyksystäkin selvitään yhteistyöllä ja verkostoilla. 
Pidetään sitkeästi huolta toisistamme ja yhteyttä ystäviin ja 
tuttuihin.

Hyvää loppuvuotta kaikille Epilepsialehden lukijoille!

Liisa Metsähonkala
hallituksen puheenjohtaja
lastenneurologian erikoislääkäri, dosentti

”Sisu”, färger och ljusglimtar  
i hösten
Jag har alltid gillat hösten. Jag njuter av skörden och 
bärplockningen. På hösten fylls naturen av färger som tävlar 
i skönhet: orange, rött, och mörkgrönt.  I barndomen hängde 
hösten samman med skolstarten och också det var riktigt trevligt, 
särskilt när alla böcker och häften var nya och prydliga. Efter några 
veckor var de fyllda av en klottrig handstil och blev skrynkliga i 
skolväskan. 

I höst oroar jag mig ändå för coronan. Under den första 
coronavågen på våren var sommaren på kommande med 
förhoppningar om att epidemin tar slut och att vi snart får återgå 
till den vanliga vardagen. Nu pinas vi av den andra vågen. Igen 
måste vi vara noggranna: bära ansiktsskydd och begränsa vårt 
resande och våra möten. För många långtidssjuka, även för dem 
som har epilepsi, har det varit ett tungt år. Man känner rädsla och 
oro för ekonomiska bekymmer. De hobbyer, föreningsmöten och 
andra aktiviteter som piggat upp vardagen har blivit inställda. 
Distansmöten är ändå bättre än ingenting. Och nu är det dessutom 
höst. Dagarna blir kortare, mörkret framhäver ensamheten och 
känslan av isolering. 

I den här tidningen talar vi om sällsynta epilepsier. Vissa av 
dem är bekanta från tidigare, till exempel infantil spasm-syndrom, 
Lennox epilepsi eller Unverricht-Lundborgs sjukdom. Men fältet 
av sällsynta epilepsier förändras. Kännedom om bakomliggande 
orsaker, genetiska fel och störningar som påverkar hjärnans 
struktur och funktion ökar. En person med sällsynt epilepsi 
och dennes familj känner sig ofta ensam. Det är svårt att hitta 
information eller någon annan som har samma sjukdom.  

I Epilepsiförbundets projekt Harvinaisesti yhdessä – 
harvinaisen osallistuva (”Sällsynt tillsammans – sällsynt delaktig”) 
har man från ena sidan byggt upp nätverk för dem som har 
sällsynta epilepsier och deras familjer och 
från andra sidan stärkt samarbetet 
mellan den vårdande parten och 
epilepsisamfundet. Arbetet 
fortsätter även efter projektet.

Genom samarbete och 
kontakt via nätverket tar vi 
oss igenom coronahösten. Låt 
oss kämpa för att ta vara på 
varandra och hålla kontakten 
med vänner och bekanta.

Jag önskar alla läsare av 
Epilepsitidningen en god 
fortsättning på året! 

Liisa Metsähonkala
styrelseordförande 
barnneurologisk specialistläkare, docent

Pääkirjoitus  |  Ledare
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Millaista on elää harvinaisen sairauden 
kanssa? Miten elämä muuttuu, kun lapsi 
tai muu läheinen sairastuu harvinaiseen 
sairauteen? Entä miltä tuntuu, kun viimein 
tapaa toisen ihmisen, joka kamppailee sa-
mojen asioiden kanssa? Osa epilepsioista 
kuuluu harvinaissairauksiin. Tällöin ver-
taistuen ja ajantasaisen tiedon saaminen 
voi olla haastavaa. Yllä olevat sitaatit ovat 
Epilepsialiiton harvinaistoimintaan osallis-
tuneiden henkilöiden ajatuksia vertaistu-
esta. Kommentit kertovat, että harvinaisen 
epilepsian kanssa vertaistuen merkitys on 
usein erityisen suuri. 

Epilepsialiiton Harvinaisesti yhdessä – 
harvinaisen osallistuva -hankkeen (2018–
2020) tavoitteena on ollut kehittää vertais-
toimintaa eri harvinaisepilepsiaryhmille, 
kuvata harvinaisepilepsioiden vaikutuksia 
arkeen ja vahvistaa yhteistyötä sairaaloi-
den neurologian ja lastenneurologian kli-

nikoiden kanssa. Hankkeen aikana on jär-
jestetty vertaistapaamisia sekä kasvokkain 
että verkossa, tuotettu kokemusvideoita ja 
muuta materiaalia sekä lisätty harvinaisiin 
epilepsioihin liittyvää tietoa. 

Vertaistapahtumat  
tavoit tivat satoja
Hankkeen aikana on järjestetty vertaista-
pahtumia lähitapaamisina ja verkossa. Ver-
taistapaamisten kohderyhmiä ovat olleet 
esimerkiksi Unverricht-Lundbergin tauti 
(ULD-EPM1), Dravet’n oireyhtymä, infan-
tiiilispasmioireyhtymä, lasten harvinaiset 
geenivirheet, Sturge-Weberin oireyhtymä 
ja CSWS eli epilepsia, johon liittyy jatkuva  
unenaikainen purkaustoiminta. Harvi-
nainen tai vaikea epilepsia koskettaa 
sairastuneen koko lähipiiriä. Siksi vertais-
tapaamisia on järjestetty myös harvinais-

ta epilepsiaa sairastavien isovanhemmille 
ja muille läheisille, jotka myös kaipaavat 
mahdollisuutta jakaa kokemuksiaan. 
Oman tapahtuman ovat saaneet myös ne 
harvinaista epilepsiaa sairastavat, joiden 
diagnoosi ei ole vielä selvinnyt. Uutena 
ryhmänä hankkeessa on huomioitu ai-
kuiset, joille on asennettu vagushermo-
stimulaattori epilepsian hoitoon. Kehit-
tyvät  hoitomuodot sekä jatkuvasti 
tarkentuva geenidiagnostiikka kasvatta-
vat tarvetta monipuoliselle vertaistuki-
tarjonnalle.

Hankkeen aikana on koulutettu uusia har-
vinaisvertaisohjaajia ja tarjottu lisäkoulu-
tusta jo aiemmin tehtävässä toimineille. 
Vertaistapaamisten ja vertaisohjaajatoi-
minnan myötä on luotu harvinaista epi-
lepsiaa sairastavien verkosto. Se tarjoaa 
osallisuuden mahdollisuuksia yhä useam-
malle harvinaista epilepsiaa sairastavalle. 

Harvinaisesti yhdessä – harvinaisen osallistuva -hanke 2018–2020

Kun sairaus on harvinainen, 
vertaistuen ja tiedon  
merkitys korostuu
"Taakka keveni, kun jutteli muiden kanssa." 
”Vertaistuki on parasta. Ei ole helppoa löytää muita, kun sairaus on harvinainen.”
”Vertaistuen myötä tulee tunne, etten ole yksin.”

Sairaalan ja järjestön yhteistyössä yhdistetään molempien ydinosaaminen. 
Kuvassa kehittämispäällikkö Paula Sorjonen Epilepsialiitosta, lastenneuro-

logian erikoislääkäri Henna Jonsson HUSista sekä harvinaista epilepsiaa 
sairastavan läheinen Tiina Haimelin-Serimaa. Kuva on otettu harvinaisten 

sairauksien päivän keskustelutilaisuudessa Uudessa lastensairaalassa. 
Teksti: Paula Sorjonen 
Kuvat: Piritta Selin ja Paula Sorjonen
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Hankkeen vertaistapahtumia on suunni-
teltu yhteistyössä Epilepsialiiton Harvi-
naiset ja vaikeat epilepsiat -toimikunnan 
kanssa. 

Kokemustarinat lisäävät 
ymmärrystä 
Kokemustieto laajentaa harvinaisepilep-
sioihin liittyvää tietoa ja vaikuttaa ihmisten 
asenteisiin. Harvinaisesti yhdessä -hank-
keessa on tuotettu kokemusvideoita ja 
tekstimuotoisia kokemustarinoita. Niiden 
tarkoituksena on tarjota vertaistukea,  
kuvata arkielämää sairauden kanssa ja 
lisätä tietoa harvinaisten sairauksien vai-
kutuksista. Kokemustiedon lisäksi videoi-
hin on koottu sairauksien lääketieteellistä 
tietoa yhteistyössä alan erikoislääkäreiden 
kanssa. Harvinaisiin epilepsioihin liittyvää  
tietoa on levitetty myös tapahtumien, 
messujen, kampanjoiden ja materiaalien  
kautta. Kokemusvideoihin ja muuhun  
aineistoon voi tutustua Epilepsialiiton  
v e r k k o s i v u i l l a :  w w w. e p i l e p s i a . f i / 
tietoa-harvinaisepilepsioista.

Asiakas-sairaala-järjestö 
-yhteistyömalli valmistuu
Järjestön ja sairaalan välinen saumaton 
yhteistyö on tärkeää, jotta epilepsiaa 
sairastavien kokonaisvaltainen hoito ja 
kuntoutus toteutuu parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Yhteistyöllä tavoitetaan laa-
jemmin myös niitä epilepsiaa sairastavia, 
joiden diagnoosi on uusi tai jotka eivät ole 
vielä löytäneet järjestön tarjoamaa tukea. 
Harvinaisesti yhdessä -hankkeen aikana 
on rakennettu yhteistyömallia, joka kuvaa 
sairaalan ja potilasjärjestön rooleja, vastui-
ta ja yhteistyön mahdollisuuksia. Malli val-
mistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Järjestö-sairaalayhteistyötä tehdään myös 
kansallisessa Vaikean epilepsian koordi-
naatiotyöryhmässä, jossa Epilepsialiitto 
toimii potilasjärjestöedustajana. Työryh-
män tehtävänä on vaikean epilepsian 
diagnostiikan ja hoidon valtakunnallinen 
yhteensovittaminen. Sujuva hoitoketju 
nähdään yhteistyön jatkumona, jossa 
Epilepsialiiton tarjoamalla vertaistuki-
toiminnalla on tärkeä rooli.

Hankkeessa on tiivistetty sairaalayhteis-
työtä myös Euroopan laajuiseen ERN Epi-
CARE -verkostoon liittyen. Suomi on muka-
na harvinaisten ja vaikeiden epilepsioiden 
osaamisverkostossa KYS Epilepsiakes-
kuksen jäsenyyden myötä ja Epilepsia-
liitto toimii potilasjärjestökumppanina 
verkostossa.

Harvinaiset ja vaikeat epilepsiat
Osa epilepsioista kuuluu harvinaissairauksiin. Arvioiden mukaan Suomessa  
noin 3 000 henkilöä sairastaa harvinaisepilepsiaa. Harvinaiset epilepsiat ovat 
yleensä vaikeita epilepsioita. Vaikea epilepsia on tila, jossa asianmukaisesta  
lääkehoidosta huolimatta esiintyy merkittäviä arkielämää haittaavia epilepsiaan 
liittyviä oireita, kuten toistuvia kohtauksia, kognitiivisia tai käyttäytymisen  
ongelmia, kehityksen hidastumista tai hoidon haittavaikutuksia. Vaikeaa  
epilepsiaa sairastaa Suomessa noin 9 000 henkilöä eli 20–25 prosenttia kaikista 
epilepsiaa sairastavista. Vaikea epilepsia voi alkaa missä iässä tahansa, mutta 
useat harvinaisepilepsiat alkavat jo lapsuudessa.

Harvinaisepilepsioita ovat esimerkiksi Unverricht-Lundborgin tauti (ULD-EPM1), 
Lennox-Gastaut’n oireyhtymä, Dravet’n oireyhtymä, infantiilispasmioireyhtymä, 
Rasmussenin enkefaliitti, Pohjoisen epilepsia sekä CSWS eli epilepsia, johon  
liittyy jatkuva unenaikainen purkaustoiminta. Lisäksi on laaja joukko harvi- 
naisiin geenivirheisiin ja kromosomipoikkeavuuksiin sekä rakenteellisiin,  
tulehduksellisiin ja immunologisiin syihin liittyviä epilepsioita.

Hankkeen aikana konkreettisena yhteis-
työn muotona on ollut yliopistosairaa-
loiden kanssa toteutettu Harvinaisesti 
yhdessä -kiertue. Kyseessä on sarja har-
vinaisepilepsioiden teemapäiviä, jotka 
järjestettiin yhteistyössä yliopistosairaa-
loiden neurologian ja lastenneurologian 
klinikoiden kanssa. Kiertueen tavoitteena 
on ollut tehdä harvinaisepilepsioita tun-
netummiksi sekä syventää sairaaloiden 
ja järjestön välistä yhteistyötä. Kiertue 
huipentuu Harvinaisepilepsiat tutuksi! 
-webinaariin 10.12.2020. Olet tervetul-
lut kuuntelemaan asiantuntijaluentoja 
sekä kokemustarinoita maksuttomaan, 
kaikille avoimeen verkkotilaisuuteen!  
Ohjelma ja ilmoittautumistiedot löytyvät  
sivulta 17 ja Epilepsialiiton verkkosivu-
jen tapahtumakalenterista.

Ilman Epilepsialiiton harvinaisepilepsiatoimintaa moni kokee jäävänsä 
vertaistuen ulkopuolelle. Kokemusten jakaminen muiden kanssa antaa 

voimia ja uutta näkökulmaa omaan arkeen. Infantiilispasmioireyhtymää 
sairastavien lasten perheet tapasivat hankkeen järjestämässä  

vertaistapahtumassa Nokialla syksyllä 2020. 
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”Ihan sama, kunhan se on terve”, oli vakiovastaukseni koko odo-
tusajan. Loppuvaiheessa jo vähän puolihuolimattomasti heitet -
tynä lähinnä siksi, että pääsin kyselijöistä ja mahan ihmettelijöistä  
mahdollisimman nopeasti eroon. En nimittäin juurikaan nauttinut 
raskaudesta, mutta lopputuotos luonnollisesti oli kaiken turvotuk-
sen ja odotuksen arvoinen. 

Enpä olisi uskonut, että tuo hokema oli lopulta ja todella ainoa 
asia, jolla ihan oikeasti on merkitystä. Merkityksetöntä on, onko 
herätyksiä yössä kolme vai kahdeksan, onko vauvanvaatemerkki 
hot vai not, ovatko vaunut kalliit kuin uusi mersu ja sointuuko leik-
kikehä kodin muuhun väritykseen. Ihan, ihan, ihan oikeasti ainoa 
asia, jolla on merkitystä, on se, että ”kunhan se on terve”. 

Kuuluisa äidinvaisto alkoi ottaa roolia Evan ollessa pariviik-
koinen ja jokin kumma puristava tunne syleili vaistojani herkeä-
mättä. Kun totuus lopulta vauvan ollessa parikuinen valkeni,  
vihasin itseäni, etten osannut nauttia lainkaan siitä ajasta, kun lapsi 
oli vielä ”meille terve”.

Eva sai ensimmäisen kohtauksen, kun olimme mökillä. Se oli 
lyhyt ja jätti paljon arvailujen varaan. Mökkipitäjän päivystyksessä 
katsottiin kulmien alta, kun kyyneleet silmissä kuvailin konemaisia 

Uuden ajan alku
nykäyksiä ja sanottiin, että ”vauvat nyt voivat tehdä kaikenlaista”. 
Lopulta automatkalla saatu toinen kohtaus sai meidät ajamaan 
nilkka suorana Uuteen lastensairaalaan Helsinkiin ja sieltä alkoi 
matkan alku, joka muutti aivan kaiken. 

Lääkäri pyysi istumaan, mutta olin varma, että jos istun, niin 
oksennan. Pakokauhu virtasi suonissani yrittäessäni ottaa selkoa 
uudesta tulevaisuudestamme epilepsiaa sairastavan erityislapsen 
kanssa. Ultraharvinainen tapaus ja negatiivinen lottovoitto kai-
kuivat korvissani. Olin aivan varma, että maailma päättyy siihen 
hetkeen ja jos se ei pääty, niin kuolen ainakin ahdistukseen. 

Kun olimme olleet kotona kuukauden, ryöpytys alkoi. Suoraan 
sanottuna olin jopa hieman helpottunut, että jos ne kohtaukset nyt 
olivat kuitenkin tullakseen niin opinpahan olemaan niiden kanssa. 
Ensin alkoivat infantiilispasmit ja sitten paikallisalkuisten kohtaus-
ten kirjo. Epilepsiaan en totu varmaan koskaan, mutta olen oppinut 
skaalaamaan kohtausten luonnetta ja ihan pienestä en enää tartu 
puhelimeen. 

Vauvavuoteen on mahtunut 6–7 eri epilepsialääkettä, kaksi 
kertaa kortisonijohdannainen ACTH-hoito ( ja noin 3 kuukauden 
unettomuus kortisonikärttyisen vauvan kanssa), ketogeeninen 

Kuva: Marja Haapio
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Susanna Heugenhauser 
lapsi- ja perhetyön asiantuntija, 

Yhtä perhettä -hanke

PERHEPOSTIA

Leikitäänkö?
Laitan lapsille kauniin kotileikkinurkan valmiiksi. Viikkaan 
pikkuruiset kodin tekstiilit pikkuruiseen liinavaatekaappiin ja 
siirrän astiat järjestykseen. Suoristan pirttikaluston ja kysyn 
"Kuka haluaa haluaa kotileikkiin?” Yllätykseni kolmen pojan 
joukko ilmoittautuu. 

Leikkitilassa on hiljaista ja leikki sujuu. Tila on rauhallinen 
ja äänieristetty. Käyn kurkkaamassa ikkunasta leikin kulkua. 
Huomaan, että yksi pojista seisoo pirttikaluston pöydällä. 
”Kop, kop ja mitäs täällä oikein tapahtuu?”

”Me ollaan verisotamiehiä, verisotamiehet menee nyt 
nekstille levelille ja siks meidän täytyy hypätä ylhäältä alas 
ja kato ope, kuinka paljon verilätäköitä (viikatut kodinteks-
tiilit). Niihin ei saa astua koska muuten joutuu odottaa. Me 
voitetaan tää sota! Me ollaan verisotamiehiä.” Jokaisella 
pojalla on muoviset aterimet molemmissa käsissään ja pos-
kissa innostuksen puna. Leikissä on selvä flow menossa: on 
unohtunut ajankulu, nälkä ja kaikki muutkin perustarpeet. 
Innostus on käsinkosketeltavaa. Tämä on yhteisleikkiä ja ku-
kaan ei pomota. Sosiaalisissa taidoissa ja itsesäätelyssä on 
menty aimo harppaus eteenpäin.

Pojat seikkailevat itselleen ajankohtaisessa maailmassa, 
ei minun ajatuksessani kotileikistä. Oli nimittäin käyty veriko-
keissa, miehiksi halutaan kasvaa ja isojen poikien pelimaail-
ma alkaa kiinnostaa. Roolileikki antaa mahdollisuuden siir-
tyä kiinnostavimpiin maailmoihin. Nelivuotiaan ihana elämä. 

Leikin määrä on vähentynyt ja laatu on laskenut. Leluista 
on tullut keräilykappaleita ja niitä säilytetään olohuoneen 
hyllyssä, sanoo Suomen supernanny -ohjelmasta tuttu Pia 
Penttala haastattelussa. Pirautan Annu Brotherukselle, 
leikin tutkijalle kysyäkseni, mitä leikille kuuluu ja miten voi-
simme tukea lapsen leikkiä? 

– Hyvää, sanoo Annu ja kertoo, että me aikuiset emme 
vain aina osaa tukea leikkiä. Meillä on oma vahva visio siitä,  
kuinka leikki etenee ja unohdamme kysyä lapsilta, mitä tar-
vitsisitte tähän leikkiin. Leikkiin kuuluu, ettei heti tiedetä, 
mitä tapahtuu ja mitä tarvitaan. Aikuisen tehtävä on kysellä 
sitä aika-ajoin ja varmistaa näin leikin jatkuminen. Lapsi leik-
kii omaa kokemusmaailmaansa. Ei voi osata leikkiä kauppa-
leikkiä, jos ei ole koskaan käynyt kaupassa. Aikuisina voimme 
antaa lapselle kokemuksia, joita leikkiä.

Kaikki epilepsiaa sairastavat lapset osaavat leikkiä lää-
kärileikkiä. Epilepsialiiton kursseilla on nähty yhteisleikkiä, 
joka kestää päiviä. Leikki on lapselle keino jäsentää omaa 
sairaalakokemusta ja saada vertaiskokemus. Leikki sujuu, 
koska kaikki tietävät, mitä tässä leikissä tapahtuu.  
 Leikin tukeminen on lapsen leikin arvon ymmärtämistä 
ja leikkiin kannustamista. Yhteisleikkiä ei voi leikkiä yksin,  
joten kavereita tarvitaan. Kavereita, joilla on samanlaisia  
kokemuksia. Olisiko mahdollista järjestää leikkitreffejä  
epilepsiaa sairastaville lapsille? Samalla vanhemmat  
saisivat kahvikupposen ääressä arvokkaan mahdollisuuden 
vertaistukeen. 

– Vaikka elämä onkin hyvin erilaista, kun 
pystyin ikinä kuvittelemaan,  

en vaihtaisi sitä toiseen. Olen löytänyt  
perheestäni ja ihmissuhteistani syvyyksiä,  

joita en tiennyt siellä olevan.

dieettihoito ja jatkuva kyttääminen. Puhelimen muisti on täynnä Evan 
kohtausvideoita, koska niiden näyttäminen lääkäreille on ollut matkal-
lamme yksi tärkeimmistä ohjenuorista, meillä kun kohtausten kirjo on 
alati murroksessa.

Hassua on, että Evan 1-vuotissyntymäpäivillä riemuitsimme siitä, 
että sinä päivänä sankari sai vain kaksi kohtausta. Enpä olisi uskonut, 
että osaan suhtautua asiaan tällä tavoin. Ehkä viestini onkin, että kaiken 
kanssa oppii elämään, vaikka se maailmanlopulta tuntuisikin ja tekeekin 
yön pimeinä tunteina edelleen surulliseksi.

Vaikka elämä onkin hyvin erilaista, kun kaksi viivaa raskaustestistä 
löytäessäni pystyin ikinä kuvittelemaan, en kuitenkaan vaihtaisi sitä toi-
seen. Olen ahdistuspäissäni oppinut enemmän itsestäni ja toki tyttäres-
täni kuin olisin ikinä voinut vuodessa oppia. Olen löytänyt perheestäni 
ja ihmissuhteistani syvyyksiä, joita en tiennyt siellä olevan. Silmäni ovat 
auenneet elämän hauraudelle ja erilaisuudelle. Vaikka epilepsia on mie-
lestäni yksi iso paskiainen, ilman sitä en katsoisi maailmaa kuin sen nyt 
näen. Ehkä jopa hieman värikkäämpänä kuin aiemmin. 

Hieman tyynempiä aivosähkökäyriä toivoen
Evan rakastava äiti, Kaisa

EPILEPSIA voi alkaa missä iässä hyvänsä,  
mutta vauvaiässä epilepsian ilmaantuvuus on  
suurempi kuin myöhemmin lapsuusiässä. Tämä johtuu 
siitä, että monet epilepsian riskiä lisäävät taustasyyt kuten 
geneettiset riskitekijät, aivojen kehityshäiriöt ja vasta-
syntyneisyysvaiheen aivovauriot ovat olemassa jo vauva-
vaiheesta lähtien. Vauvaiän epilepsioita on hyvin monen-
laisia. Osa on hyvin lääkehoitoon reagoivia epilepsioita, 
jotka eivät vaikuta vauvan kehitykseen haitallisesti ja joissa 
epilepsialääkitys voidaan purkaa jonkin ajan kuluttua.  
Toisaalta osa vauvojen epilepsioista on vaikeahoitoisia, 
eikä kohtauksia aina saada loppumaan hoitoyrityksistä 
huolimatta. Vauvaiän vaikea epilepsia voi vaikuttaa haital-
lisesti myös lapsen kehitykseen. Vauvojen vaikean epilep-
sian hoidossa voidaan käyttää lääkkeiden lisäksi myös  
ketogeenistä dieettiä ja joillakin lapsilla myös leikkaus-
hoitoa. Kuten Evan tarinassa kuvataan, vauvan sairastumi-
nen on vanhemmille pelottava ja pysäyttävä asia. Jonkin 
aikaa se vie kaikki ajatukset. Ajan kuluessa kuitenkin 
totutaan toimimaan sairauden kanssa ja siitä tulee osa 
perheen arkea.
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Harvinaisepilepsiat – 
mistä on kyse?

Teksti: Vaikean epilepsian kansallinen koordinaatiotyöryhmä 
Kuvat: Shutterstock
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Harvinaiseksi katsotaan sellainen sairaus, 
jota sairastaa enintään yksi ihminen 2 000  
ihmistä kohden. Ultraharvinainen sairaus 
on sellainen, joka on enintään yhdellä 
50 000:sta ihmisestä, jolloin Suomessa 
sairaus olisi enintään noin 110 henkilöl-
lä. Harvinaissairauksia arvioidaan olevan 
noin 5 000–8 000. Valtaosa sairauksista 
on geneettisiä. 80 prosentissa on tunnis-
tettu sairautta aiheuttava geenivirhe. Se 
ei tarkoita, että ne välttämättä olisivat 
perinnöllisiä, vaan usein kyseessä saattaa 
olla uusi mutaatio juuri kyseisellä henki-
löllä. Valtaosassa harvinaissairauksista on 
myös neurologisia oireita. Osa epilepsiois-
ta kuuluu harvinaissairauksiin. Harvinaisia 
epilepsiaoireyhtymiä tunnetaan ainakin 
noin 30. Lisäksi harvinaisia sairauksia, jois-
sa epilepsia on merkittävä oire, tunnetaan 
ainakin yli 160. Tunnettuja syitä ovat aivo-
jen kehityshäiriöt, eri syistä johtuvat aivo-
vammat tai kromosomi- ja geenipoikkea-
vuudet, mukana on useita suomalaiseen 
tautiperintöön kuuluvia sairauksia. Harvi-
naisepilepsioiden diagnostiikka tarkentuu 
koko ajan, kun geenitutkimus ja aivojen 
kuvantamistutkimukset kehittyvät. Näin 
ollen harvinaisepilepsioita tunnistetaan 
epilepsian taustalta koko ajan enemmän.

Harvinaisuus tuo mukanaan haasteita sai-
rauksien tunnistamisessa, diagnostiikassa, 
hoidossa, kuntoutuksessa, palveluissa ja 
arjen sujumisessa. Usein ongelmana on 
diagnoosin saaminen ja asiantuntijoiden 
löytäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön 
uudistettuun harvinaisten sairauksien kan-
sallisen ohjelman 2019–2023 (http://urn.fi/
URN:ISBN: 978-952-00-4094-9) keskeiset 
tavoitteet ovat osaamisen lisääminen ja 
siihen liittyvä tiedon välittäminen, harvi-
naissairaiden osallisuuden vahvistaminen 
heitä koskevassa päätöksenteossa sekä 
harvinaissairauksiin liittyvän kansallisen 
koordinaation vakiinnuttaminen. Myös tie-
teelliseen tutkimukseen tarvitaan etenkin 
suomalaiseen tautiperintöön kohdistuvia 
voimavaroja. Pyrkimyksenä on parantaa 
harvinaissairaiden, heidän läheistensä ja 
perheidensä asemaa ja arkiselviytymistä 
nopeuttamalla diagnoosin saamista ja 
sujuvoittamalla korkeatasoiseen hoitoon 
ja kuntoutukseen pääsyä. 

Tiedon jakaminen sekä 
osaamisen vahvistaminen 
Tieto ja osaaminen harvinaissairauksista 
on epätasaisesti jakautunutta ja joskus 
vaikeasti saavutettavissa. Pidempään 
sairastettuaan harvinaissairas ja hänen 
perheensä saattaa itse tietää enemmän 
sairaudestaan kuin ammattilainen. Tiedon  
puute voi johtaa siihen, että oireita ei 
kyetä tunnistamaan harvinaissairaudeksi. 
Diagnoosin viivästyminen voi vaikeuttaa 
täsmällisen hoidon ja kuntoutuksen to-
teutumista. Harvinaissairasta ei myöskään 
aina osata ohjata ja neuvoa hakemaan 
tarvittavia tukia ja palveluita. Täsmällisen 
diagnoosin ja hoidon viivästyminen saat-
taa lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon 
kustannuksia. Koska tietoa voi olla vaikea 
löytää, tarvitaan osaamisen keskittämistä 
sekä keinoja tiedon saatavuuden paranta-
miseksi.

Terveyskylään on luotu harvinaissairauk-
siin keskittyvä verkkosivusto, Harvinais-
sairauksien talo (harvinaissairaudet.fi,  
sällsyntasjukdomar.fi), jossa on sekä kai-
kille avoin että vain ammattilaisille suun-
nattu osio. Avoimille sivuille on jo tuotettu 
kuvauksia myös muutamista harvinais-
epilepsioista ja kansallinen aikuis- ja las-
tenneurologeista koostuva työryhmä on 
parhaillaan kirjoittamassa lisää kuvauk-
sia tärkeimmistä harvinaisepilepsioista ja 
ne ilmestyvät Terveyskylän sivuille tämän 
syksyn aikana. Jatkossa kuvauksia täyden-
netään vähitellen uuden tiedon karttuessa. 
Terveyskylän Harvinaissairauksien talosta 
on tarkoitus kehittää monipuolinen harvi- 
naissairauksien tiedon portaali myös  
epilepsioiden osalta.

Diagnostiikka
Useimmiten harvinaisepilepsiat ovat myös 
vaikeita epilepsioita. Vaikea epilepsia on 
tila, jossa asianmukaisesta lääkehoidosta 
huolimatta esiintyy merkittäviä arkielä-
mää haittaavia epilepsiaan liittyviä oirei-
ta, kuten toistuvia kohtauksia, kognitiivisia 
tai käyttäytymisen ongelmia, kehityksen 
hidastumista tai hoidon haittavaikutuk-
sia. Kun potilaan todetaan sairastuneen 

Tutkimus
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tavia ePAG-ryhmiä (European Patient Ad-
vocacy Group), joilla on varsin merkittävä 
vastuu verkostojen toiminnassa. EpiCARE 
ePAG-ryhmässä Suomea edustaa järjestö-
nä Epilepsialiitto ja potilasedustajana Alva 
Fontell. Epilepsialiiton harvinaissairaus-
työ on kansallista ja yhteistyötä tehdään 
kaikkien yliopistosairaaloiden kanssa, 
mutta toiminnan kehittämiseksi kansain-
väliset yhteydet EpiCARE:n suomalaisen 
jäsenen KYS Epilepsiakeskuksen kautta 
ovat tärkeitä. 

Harvinaislääkkeet
EU:n harvinaislääkkeitä koskevan ase-
tuksen mukaisesti Euroopan lääkevirasto 
EMA myöntää hakemuksesta harvinais-
lääkestatuksia (Orphan Drug Designation) 
valmisteille, joista kehitetään lääkkeitä 
harvinaissairauksien hoitoon. Edellytys 
harvinaislääkestatuksen saamiselle on, 
että lääkkeellä hoidettavaksi tarkoitettua 
sairautta on enintään yhdellä 2 000:sta 
EU:n kansalaisesta, sairaus on hengenvaa-
rallinen tai kroonisesti invalidisoiva, eikä 
siihen ole hyvää hoitoa. Lisäksi hakijan 
pitää asianmukaisesti perustella lääkkeen 
käyttökelpoisuus ehdotetussa käyttö-
aiheessa. Jos sairauteen on jo olemassa 
lääkehoito, on uuden lääkkeen voitava tar-
jota olennainen parannus hoidon tehoon, 
siedettävyyteen tai käyttöominaisuuksiin.

Harvinaislääkestatuksen saaneille lääk-
keille on tarjolla tieteellistä ja hallinnollista 
neuvontaa sekä helpotuksia myyntilupa- ja 
muista lääkevalvonnan maksuista. Harvi-
naislääkkeen myyntilupaan tähtäävissä 
tutkimuksissa törmätään pienten potilas-
määrien tutkimiseen liittyviin ongelmiin. 
Monissa harvinaissairauksissa potilaiden 
määrä Euroopassa tai koko maailmassa 
on niin vähäinen, että satojen potilaiden 
saaminen mukaan tutkimuksiin on lähes 
mahdotonta. Euroopan lääkevirasto on 
laatinut ohjeiston, joka esittelee mahdol-
lisia lähestymistapoja mahdollisimman 
luotettavan tiedon saamiseksi tutkittaessa 
pieniä väestöryhmiä.

Usein harvinaislääkkeelle voidaan myön-
tää niin sanottu ehdollinen myyntilupa, 
koska lääke katsotaan hyvin tarpeelliseksi  

lääketieteellisin perustein (unmet medi-
cal need), mutta tutkimustietoa on liian 
vähän tavallisen myyntiluvan myöntämi-
seksi. Tällöin määritellään, mitä teho- ja 
turvallisuustietoa myyntiluvan haltijan on 
toimitettava vielä jatkossa myyntiluvan 
ylläpitämiseksi. Ehdollinen myyntilupa 
päivitetään useimmiten kerran vuodessa, 
jolloin arvioidaan kaikki kertynyt tutki-
mustieto.

Tulevaisuudessa lääkekehittely tähtää 
pitkälti yksilölliseen lääkehoitoon, jonka 
lähtökohtana on potilaiden biologisten 
ominaisuuksien, kuten perinnöllisen vaih-
telun, ja odotettavissa olevan lääkevasteen 
(tai lääkehaittojen) välisen yhteyden tun-
teminen ennen lääkehoidon aloittamista. 
Harvinaissairauksien hoidossa toteutetaan 
jo pitkälti tällaista ajattelutapaa. Monet 
harvinaissairaudet esiintyvät myös suo-
malaisessa väestössä ja siksi on tärkeää, 
että harvinaislääkkeet tuodaan myös suo-
malaisten potilaiden käyttöön.

Harvinaisepilepsioita, joihin on viime  
aikoina ollut menossa aktiivisia lääketut-
kimuksia ovat mm Dravet'n oireyhtymä, 
Lennox-Gastaut'n oireyhtymä, progressii-
vinen myoklonusepilepsia tyyppi 1 (EPM1, 
Unverricht Lundborgin tauti), infantiilis-
pasmioireyhtymä, tuberoosiskleroosiin 
liittyvä epilepsia, CDKL5-oireyhtymä ja 
PCDH19-oireyhtymä.

Tutkimus
Tutkimustyö mahdollistaa harvinaissai-
rauksien täsmällisemmän diagnostiikan 
ja uusien yksilöllisten hoitojen kehittä-
misen. Harvinaissairauksista puuttuu 
välttämätöntä tietoa sairauksien ennus-
teesta, hoitomahdollisuuksista ja liitän-
näissairauksista. Vielä vähemmän on 
tietoa esimerkiksi harvinaissairauksien 
aiheuttamasta elämänlaadun heikkene-
misestä, ei-lääkkeellisten hoitomuotojen 
tehokkuudesta tai harvinaissairauksiin 
liittyvästä sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuormituksesta ja sairauden aiheuttamis-
ta kokonaiskustannuksista harvinaissai-
raalle ja hänen läheisilleen. Suomeen on 
kertynyt eräitä suomalaisen tautiperinnön 
sekä uusia lievemmin väestöömme rikas-

vaikeaan epilepsiaan, diagnoosin tarkis-
tamiseksi ja hoidon mahdollisuuksien  
arvioimiseksi on ilman tarpeetonta vii-
vettä konsultoitava vaikeaan epilepsiaan 
perehtynyttä neurologia ja harkittava po-
tilaan lähettämistä erikoissairaanhoidon 
yksikköön, jossa on vaikeisiin ja harvinai-
siin epilepsioihin perehtynyt neurologi tai 
lastenneurologi, jolla on tarvittaessa tuke-
naan moniammatillinen työryhmä ja mah-
dollisuus tasokkaaseen kuvantamiseen, 
video-EEG-rekisteröintiin ja geenidiagnos-
tiikkaan. Tällöin epilepsiaan perehtynees-
sä yksikössä yliopistosairaalassa voidaan 
tarkentaa epilepsian diagnostiikkaa ja löy-
tää mahdollinen harvinaisepilepsia. 

Parhaan osaamisen löytymiseksi tarvitaan 
myös koko Suomen kattavaa yhteistyötä 
ja tiedon jakamista. Haasteellisissa harvi-
naisissa ja vaikeissa epilepsioissa järjes-
tetään useamman yliopistosairaalan tai 
kansallisen moniammatillisen työryhmän 
kokouksia, ja ellei niissä löydetä ratkai-
sua, on mahdollista konsultoida Euroopan 
harvinaisten ja vaikeiden epilepsioiden 
osaamisverkostoa (European Reference 
Network EpiCARE),  sen jäsenkeskusten 
kautta (nykyisin Suomessa KYS Epilepsia-
keskus). Eurooppalaisten osaamisverkos-
tojen tarjoamat työkalut ovat uusi keino 
parantaa diagnostiikan ja hoidon saata-
vuutta ja laatua. EpiCARE tuottaa tietoa 
harvinaisepilepsioiden diagnostiikasta ja 
hoidosta sekä edistää tieteellistä tutki-
musta. EpiCARE tekee työtä myös kaikille 
avoimen EU:n rahoittaman Orphanet- 
verkkosivuston (www.orpha.net) kanssa.  
Orphanetissa on tällä hetkellä tietoa noin 
6 100 harvinaissairaudesta, niihin liitty-
vistä tutkimushankkeista ja palveluista 
(potilasyhdistykset, osaamiskeskukset, 
laboratoriot) ja harvinaislääkkeistä. Lisäksi 
Orphanet ylläpitää Orpha-koodistoa, joka 
on kattavin harvinaissairauksien luokitus 
ja jota tullaan jatkossa Suomessakin käyt-
tämään diagnostiikan tukena. EpiCARE on 
tällä hetkellä uudistamassa ja ajantasais-
tamassa harvinaisepilepsioihin liittyvää 
Orpha-koodistoa ja kirjoittamassa uudel-
leen sairauskuvauksia. 

Eurooppalaisten ERN-osaamisverkostojen 
yhteyteen on perustettu sairastavia edus-
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potilaiden pidempiaikaisessa seurannassa 
arjessa kotioloissa, jolloin voidaan saada 
parempi kuva potilaan oireista ja toiminta-
kyvystä kuin yksittäisellä lääkärikäynnillä. 
KYSin Epilepsiakeskuksessa tutkimuksen 
jatkoon on saatu myös rahoitusta seuravan 
neljän vuoden ajaksi Suomen Akatemial-
ta, jonka kliinisenä tutkijana EPM1-taudin 
tutkimusta jatkaa Jelena Hyppönen. Lisä-
tiedusteluja tutkimukseen osallistumises-
ta voi kysyä tutkimushoitaja Pirjo Lavilta 
(pirjo.lavi@kuh.fi).  

Suunnitelmissa on myös aloittaa valtakun-
nallinen FinDravet-tutkimus yhteistyössä 
vaikean epilepsian kansallisen koordinaa-
tiotyöryhmän ja kaikkien yliopistosairaa-
loiden lastenneurologien ja neurologien 
kanssa. Tutkimusta vetää lastenneurolo-
gian erikoislääkäri  Kirsi Mikkonen  
Helsingin yliopistollisesta sairaalasta. Tut-
kimuksen tavoitteena on saada lisä tietoa 
Dravet’n oireyhtymän esiintymisestä, 
genetiikasta, kliinisistä oireista ja liitän-
näissairauksista sekä elämänlaadusta. 

tuneita, jatkuvasti löytyviä perinnöllisiä 
harvinaissairauksia. Näiden aiheuttamas-
ta yhteiskunnallisesta tai yksilötason koko-
naiskuormasta tarvitaan tutkimustietoa.

Tällä hetkellä Suomessa menossa oleva 
laaja harvinaisepilepsiatutkimus on ”Suo-
malaisen tautiperimän harvinaissairau-
det MIRAS, IOSCA, AHS ja EPM1 ja niiden 
tautimekanismit”-tutkimus, jonka pää-
määränä on parantaa neljän harvinaisen 
perinnöllisen sairauden diagnostiikkaa 
ja hoitomahdollisuuksia. Tutkittavat sai-
raudet ovat: MIRAS (mitokondriaalinen 
resessiivinen ataksiaoireyhtymä), IOSCA 
(lapsuusiän pikkuaivo- ja selkäydinperäi-
nen ataksia), Alpers-Huttenlocher tauti 
(AHS) ja EPM1 (progressiivinen myoklonus-
epilepsia tyyppi 1, Unverricht-Lundborgin 
tauti). Tutkimus toteutetaan Itä-Suomen ja 
Helsingin yliopistojen, HUSin, OYSin sekä 
KYSin Epilepsiakeskuksen yhteistyönä. 
Tämä tutkimus on osa laajaa ekosystee-
miä, jonka rahoittajana on Business Fin-
land. Lääkeyritys Orion Oyj on toiminut 
ekosysteemin kokoajana. Tämä  tulevai-
suuden kokonaisvaltaisten lääke- ja hoito-
muotojen ekosysteemi tähtää sairauksien 
patologian ja ilmentymän ymmärtämiseen 
ja hoitamiseen kehittämällä uusia isoja 
lääkemolekyylejä ja diagnostisia tuotteita 
sekä jatkuvan seurannan laitteita. 

Mitokondriosairauksien tautimekanis-
meja ekosysteemissä tutkii akatemia-
professori  Anu Wartiovaara  (Helsingin 
Yliopisto, HUSLab, HiLife). Professori   
Anna-Elina Lehesjoki  (Helsingin yliopis-
to ja HiLIFE, Folkhälsanin tutkimuskeskus) 
jatkaa ekosysteemissä EPM1-sairauden 
molekyylitason tautimekanismien tutki-
mustaan.  Itä-Suomen yliopistossa EPM1- 
potilastutkimusta jatkaa professori Reetta  
Kälviäinen, jonka johdolla on jo ke-
rätty maailman laajin tarkkaan tutkittu 
potilas aineisto.  EPM1-potilaiden taudin 
liike häiriöiden mittaamiseen ja voinnin  
raportoimiseen tarkoitettujen digitaalis-
ten sovellusten kehittämiseen osallistuu  
professori  Pasi Karjalainen   Itä-Suo-
men  yliopistosta tutkimusryhmineen. 
Näitä uusia digitaalisia sovelluksia voidaan 
käyttää kliinisissä tutkimuksissa uusien 
hoitojen vaikutuksia selvitettäessä sekä 

Tutkimus pyrkii näin selvittämään, mitä 
uusia osa-alueita tulisi huomioida laa-
dukkaassa hoidossa, jotta vähentäisimme 
liitännäisriskejä ja lisäisimme potilaiden 
hyvinvointia. Tutkimustulokset tähtäävät 
myös oireyhtymän varhaisempaan tun-
nistamiseen, diagnosointiin ja tehokkaan 
hoidon aloitukseen.

Suomeen ollaan lisäksi perustamassa Kan-
sallista neurokeskusta, jonka tavoitteena 
on edustaa ja edistää Suomen neurotiedet-
tä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 
Kansallinen Neurokeskus tavoittelee yk-
sittäisiltä toimijoilta saavuttamattomissa 
olevia yhteistyömahdollisuuksia, moni-
keskusprojekteja ja tutkimusrahoitusläh-
teitä, kokoamalla yhteen neurotieteen 
koko osaamisen ja kehittämällä alan toi-
mintaedellytyksiä.  Toiminta kattaa myös 
harvinaissairaudet ja tietenkin laajasti 
epilepsiatutkimuksen ja sen kautta harvi-
naisepilepsioiden tutkimuksen mahdolli-
suudetkin Suomessa paranevat.
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Vaikeaa epilepsiaa sairastavan  
lapsen kehitys ja sosiaalinen  
toimintakyky
Vaikeaa epilepsiaa sairastavalla lapsella esiintyy epilepsiakohtauksia  
tai muita epilepsiaan liittyviä oireita asianmukaisesta lääkehoidosta  
huolimatta. Tällaisia arkielämää ja toimintakykyä merkittävästi  
haittaavia oireita ovat esimerkiksi toistuvat kohtaukset, kognitiiviset  
ja käyttäytymisen ongelmat. Koska vaikea epilepsia haittaa usein  
lapsen kehitystä, korostuvat epilepsian nopean diagnostiikan ja  
tehokkaan hoidon merkitys. 

Vaikeaa epilepsiaa sairastavan lapsen omatoimisuuden ja itsenäisyystaitojen  
tukeminen sekä sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen etenkin toisten lasten  

kanssa on tärkeää. Siinä perheellä ja muilla lähiaikuisilla on merkittävä rooli.

Teksti: Kati Rantanen, neuropsykologian erikoispsykologi, PsT
Tampereen yliopistollinen sairaala 
Kuva: Pexels
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Vaikeaan epilepsiaan liittyy  
kehityksen  ongelmia
Vaikeaan epilepsiaan usein liittyvät eriasteiset kehityksen ongel-
mat haittaavat kohtausten ohella lapsen jokapäiväistä elämää ja 
lisäävät tuen tarvetta. Keskeinen vaikeaa epilepsiaa sairastavien 
lasten vanhempia askarruttava kysymys on se, miten lapsen taidot 
kehittyvät tai säilyvät sekä miten turvata kehityksen eteneminen. 
Epilepsiaa sairastavien lasten hoidon olennainen osa onkin lapsen 
kehityksen seuraaminen sekä tarvittavien tukitoimien suunnittelu.  
Lääkehoito tähtää kohtauksettomuuteen tai mahdollisimman 
hyvään kohtaustilanteeseen ja elämänlaatuun, mikäli kohtauk-
settomuutta ei saavuteta. Lääkitys tukee osaltaan lapsen kehitys-
edellytyksiä. 

Lastenneurologisen työryhmän neuropsykologi arvioi lapsen ke-
hitystä ja sen etenemistä. Pienillä vaikeaa epilepsiaa sairastavilla 
lapsilla saatetaan havaita kehitysviivettä, joka tarkoittaa lapsen 
taitojen jäävän jollakin osa-alueella ikäodotuksia heikommiksi. Ke-
hitysviive voi olla kapea- tai laaja-alainen. Kehitysviiveeseen sisäl-
tyy ajatus, että se häviää lapsen iän ja taitojen kypsymisen myötä.  
Mikäli lapsen kehitysvauhti osoittautuu seurannassa selvästi  
odotettua hitaammaksi, kehitysviive kasvaa ja saattaa näkyä yhä 
laaja-alaisemmin. Tällainen tilanne on joskus vaikeaa epilepsiaa 
sairastavalla lapsella, jossa toistuvat kohtaukset voivat hidastaa tai 
estää kehitystä. Epileptisestä enkelopatiasta on kyse, kun epilep-
tinen sähköhäiriö hidastaa, pysäyttää tai jopa taannuttaa lapsen 
kehitystä. Tavallisia epileptisia enkefalopatioita ovat infantiilis-
pasmioireyhtymä ja Lennox-Gastaut’n oireyhtymä. Pysyvä tai iän 
myötä lisääntyvä kehitysviive viittaa älylliseen kehitysvammaan. 
Kehitysvammaisilla henkilöillä on eriasteisia rajoituksia älyllisissä 
toiminnoissa ja adaptiivisessa käyttäytymisessä eli kyvyssä selviy-
tyä jokapäiväisessä elämässä. Kehitysvammaisilla lapsilla vaikeu-
det ja aikuisen tuen tarve tyypillisesti lisääntyvät iän ja lapselle 
asetettujen vaatimusten kasvamisen myötä. Epilepsiaa sairasta-
vista lapsista noin 30 %:lla todetaan kehitysvamma.

Vaikean epilepsian taustalla on erilaisia  
taustasyitä, joista osa tunnetaan tarkasti
Tunnettuja syitä ovat erilaiset aivojen kehityshäiriöt, kromosomi- 
ja geenipoikkeavuudet sekä aivovammat. Kehitysvammaisuus on 
tavallisempaa niillä lapsilla, joiden epilepsian taustalla on tunnettu 
syy ja joiden kohtaukset alkavat varhain. Kehitysvuosien aikana 
keskushermosto on haavoittuvampi ulkoisille tai sisäisille tekijöille, 
kuten aivosähköhäiriölle. Epileptinen fokus tai toistuvat epilepti-
set purkaukset voivat aiheuttaa hermoverkon toimintahäiriöitä tai 
muuttaa hermostoverkon ja kognitiivisten toimintojen kehityskul-
kua ja normaalia kypsymistä. Tämän johdosta lapsen vasta kehit-
tymässä olevat toiminnot ovat erityisen haavoittuvaisia toistuville 
kohtauksille. Sen sijaan sairastumisiällä on tutkimusten mukaan 
mahdollisesti vähäisempi vaikutus stabiilissa kehitysvaiheessa ole-
viin, jo vakiintuneisiin taitoihin.

Osalla vaikeaa epilepsiaa sairastavista lapsista esiintyy kehitysvii-
veen/-vamman sijaan lievempiä tai kapea-alaisempia tiedonkäsit-
telyn ongelmia. Tarkkaavuuden ja vireystilan säätelyn vaikeudet 
ovat yleisimpiä epilepsiaa sairastavien lasten oppimista ja arkea 
haittaavia ongelmia. Lisäksi työmuistin ongelmat ja prosessoinnin 
hitaus tai tehottomuus ovat merkittäviä oppimisen tuen tarvetta 
lisääviä tekijöitä. Lasta hoitavassa lastenneurologisessa yksikössä 
suunnitellaan tarvittaessa kehityksen ja oppimisen tukitoimia yh-
dessä huoltajien ja opettajien kanssa. Vanhempien on tärkeä tuoda 
myös esille omat huolenaiheet ja mahdolliset muutokset lapsen 
oppimis- ja toimintakyvyssä, jotta niihin voidaan oikea-aikaisesti 
tarttua. 

Sosiaalisen toimintakyvyn  
tukeminen on tärkeää
Kognitiivisen eli tiedollisen kehityksen lisäksi lapsen sosiaalinen 
toimintakyky ennustaa hyvin myöhempää pärjäämistä elämäs-
sä. Sosiaalisella toimintakyvyllä viitataan lapsen kykyyn toimia 
sosi aalisessa vuorovaikutuksessa ja tilanteissa ikäodotusten ja  
tavoitteidensa mukaisesti. Epilepsiaan liittyy tutkimusten mukaan 
tavanomaista enemmän sosiaalisen sopeutumisen ongelmia ja 
psykiatrisia häiriöitä. Sosiaalisen toimintakyvyn ongelmia tava-
taan useimmin lapsilla, joilla epilepsian taustasyy on tunnettu, ja 
joilla on toistuvia kohtauksia sekä kehityksellisiä ongelmia. Lap-
silla nämä vaikeudet näkyvät tyypillisesti käyttäytymishäiriöinä ja 
aggressiivisuutena. Epilepsiaa sairastavilla lapsilla esiintyy myös 
keskimääräistä enemmän autismikirjon häiriöitä ja tarkkaavuus-
häiriöitä (ADHD). 

Lapsen perheellä ja muilla lähiaikuisilla on merkittävä rooli vaikeaa 
epilepsiaa sairastavan lapsen kehityksen ja sosiaalisen toiminta-
kyvyn tukemisessa. Kehitysmahdollisuuksia voidaan parhaiten 
tukea välttämällä tarpeettomia rajoituksia, ylisuojelua ja puolesta 
tekemistä. Ensiarvioisen tärkeää on tukea lapsen omatoimisuutta 
ja itsenäisyystaitoja sekä mahdollistaa lapsen sosiaalinen kanssa-
käyminen toisten ihmisten, etenkin toisten lasten kanssa. On 
tärkeää myös kohdata lapsen epilepsiaan liittyvät kysymykset ja 
tunteet (kuten pelot ja ahdistuneisuus). Mikäli asioista ei avoimesti 
puhuta ja lapselle tarjoudu selitystä tilanteestaan, hän kehittää 
itsekseen oman ymmärryksensä asioiden (esimerkiksi kohtausten) 
syy- ja seuraussuhteista. Lapsen selitykset voivat olla luonteeltaan 
maagisia ja epäjohdonmukaisia, sillä he pohtivat tilannettaan ja 
tulevaisuuttaan oman ymmärryskykynsä mukaan. Vielä kouluiäs-
sä omat kokemukset esimerkiksi kohtauksista sekoittuvat helposti 
mielikuvitukseen ja fantasiamaailmaan. Tämän takia asioihin on 
hyvä palata lapsen iän ja ymmärryskyvyn karttuessa. Parhaimmil-
laan lapsi kokee kaikkien ajatustensa ja tunteidensa olevan hyväk-
syttyjä, ja hän saa ja voi olla eri mieltä aikuisen kanssa. Lapsen 
kohtaaminen rehellisesti ja ilman vähättelyä mahdollistaa lapsen 
luottamuksen säilymisen ja vahvistaa hänen turvallisuuden tunnet-
taan. Olennaista on se, ettei lapsi koe olevansa yksin kohtaustensa 
tai vaikeuksiensa kanssa.
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Teksti: Sari Kuitunen

Lääketieteen lisensiaatti Toni Kulju väitteli  
Tampereen yliopistolla tohtoriksi 2.10.2020.  
Muutamia viikkoja ennen väitöstä hän kertoi  
väitöskirjatyöstään ja tutkijan arjesta. Epilepsia-
tutkimussäätiön apuraha antoi mahdollisuuden  
keskittyä tutkimukseen täysillä.

Apuraha turvaa tutkimuksen  
laadun ja tehokkuuden

Toni Kulju  
väitteli lokakuussa  
vagushermo- 
stimulaatiosta

Toni kertoo, että epilepsia on sairautena  
kiinnostava ja siitä riittää tutkittavaa.  
Tutkimusta tehdessä tulee jatkuvasti mieleen  
uusia yksityiskohtia, joista voisi tietää enemmän.
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29-vuotiaalla Toni Kuljulla pitää kiirettä. Tampereella julkisen 
sektorin yleislääkärinä työskentelevä Toni valmistautuu väitös-
tilaisuuteensa. Haastatteluhetkellä syyskuun puolen välin paik-
keilla Tonin väitöskirja on julkaistu jo netissä ja paperiset vedok-
set väitöskirjasta ovat käsissä päivänä minä hyvänsä. Väitös- ja 
karonkka valmistelut ovat meneillään. Voisi kuvitella, että haas-
tatteluaika ei edes järjestyisi kesken väitökseen valmistautumisen. 

Puhelimeen vastaa kuitenkin rauhallinen ääni. 
– Jos totta puhutaan, olen jännittänyt väitöstä monta vuotta! 

Toni Kulju naurahtaa.
– Mutta nyt on hyvä ja rauhallinen olo. Kyllä se jännitys varmasti 

vielä nousee, mutta tällä hetkellä tuntuu hyvältä ja olo on turval-
linen. Olen tehnyt paljon töitä ja nyt on tunne, että tiedän paljon 
tästä asiasta ja menen hyvillä mielin väitökseen. 

Tonin rauhallisuutta ei horjuta edes koronan tuomat muutokset 
väitöskäytänteisiin. 

– Yleisömäärää on rajattu, joten paikan päälle ei oteta yleisöä 
määräänsä enempää. Myös Lääkäriliitto on ohjeistanut, että lääkä-
reitä ei saa olla samassa paikassa enempää kuin 50. Väitös saadaan 
silti järjestettyä.

– En halunnut etäväitöstä, vaikka sitä varten Tampereen yliopis-
tolla on tiloja, joissa on hyvät etävalmiudet. Halusin, että väitös 
toteutetaan perinteiseen tapaan ja ihmisiä tulee saliin sen verran 
kuin sallitaan. Karonkkakin saadaan järjestymään, tuleva tohtori 
hymyilee. Järjestelyissä noudatetaan viranomaisten ohjeita. 

Syventävistä opinnoista väitöskirjapolulle
Toni Kuljun aiheena on vaikeahoitoisten epilepsioiden hoito vagus-
hermostimulaatiolla (VNS Therapy for Refractory Epilepsy). Aivan 
kuten monella muullakin nuorella lääketieteen tutkijalla, myös 
Tonilla juuret väitöskirjan tekoon löytyvät lääketieteen opintojen 
osana olevista syventävistä opinnoista. 

– Kaikki lähti siitä, että opiskeluaikanani tein syventävät opin-
not professori Jukka Peltolalle. Minua kiinnosti neurologia ja 
tämä aihe tuli vastaan. Aloitin syventävien opintojen tekemisen 
vuonna 2014.  

Vielä tuolloin nuorella lääketieteen opiskelijalla ei ollut aiko-
mustakaan jatkaa tutkimusta tai tehdä aiheesta väitöskirjaa. 

– Ei tullut mieleenkään! Mutta Jukka puhui minut yli, Toni nau-
rahtaa. 

–  Minulle tuli jo varhaisessa vaiheessa tunne, että aihe on val-
tavan mielenkiintoinen ja alkoi tuntua pian omalta. Ajattelin, että 
tähän tilaisuuteen haluan tarttua. 

Toni valmistui lääketieteen lisensiaatiksi keväällä 2017. Samoi-
hin aikoihin hän sitoutui myös väitöskirjan tekemiseen. Innostus 
aiheeseen on pysynyt ja kasvanut.  

– Se on niin, että mitä enemmän tietää, sitä enemmän tietää, 
mitä ei tiedä. Koko ajan tulee mieleen uusia yksityiskohtia, joista 
voisi tietää enemmän. Uteliaisuus lisääntyy, kun tulee lisää kysy-
myksiä, joihin haluaisi vastauksia, Toni kertoo. 

– Epilepsia on sairautena kiinnostava, siitä riittää tutkittavaa. 
Väitöstyön ohjaajina toimivat professori Jukka Peltola ja neu-

rokirurgian dosentti Joonas Haapasalo.

– Aiheena vagushermostimulaatio sijoittuu neurologian ja 
neuro kirurgian risteyskohtaan, joten tiimi koostuu sekä neurologeis-
ta että neurokirurgeista. Mukana ovat Peltolan ja Haapasalon lisäksi  
muun muassa ylilääkäri Sirpa Rainesalo ja erikoislääkäri Kai  
Lehtimäki. 

Tiimiä Toni kiittelee innostavaksi ja motivoivaksi ja se on kan-
nustanut nuorta tutkijaa jatkamaan. Se onkin ollut yksi merkittävä 
syy sille, että tutkimustyö on edennyt hyvin ja tuntunut omalta. 

Vagushermostimulaatio on epilepsian hoitomuotona yleisty-
vä. Sitä tehdään kaikissa yliopistosairaaloissa, Tampereella hyvin 
aktiivisesti.

– Meillä Tampereella VNS-potilaita on noin 200. Kun aiemmin  
uusia VNS-potilaita tuli muutamia vuodessa, nyt määrä on jo  
moninkertaistunut, Toni kertoo. 

Apuraha mahdollisti keskittymisen  
tutkimustyöhön

Toni Kulju oli yksi viime kevään kuudesta Epilepsiatutkimussää-
tiön apurahan saajasta. Kysyttäessä Toni ei tarkalleen muista, mistä 
tieto säätiöstä on peräisin, sillä säätiön nimi oli tuttu jo aiemmin. 

– Selailin Aurora-tietokannasta hakuun tulevia apurahoja ja 
Epilepsiatutkimussäätiön apurahahakua tiesin jo odottaakin, kun 
haku tulee säännöllisesti. 

Kun haku aukesi helmikuussa, Toni teki hakemuksen ja sai 5 000 
euron apurahan. Apurahojen saajat julistettiin keväällä etänä jär-
jestetyssä Kuopion Epilepsia Symposiumissa. 

– Apuraha oli todella tärkeä, sillä se mahdollisti tutkimuskuu-
kausien ottamiseen. Siten pystyin keskittymään tutkimukseen 
täysillä. 

– Uskon todella, että on eduksi, että voi irrottautua päivätyöstä 
ja keskittyä vain väitökseen. Väitöskirjatutkimus edistyy niin no-
peammin ja myös laadukkaammin, kun voi keskittyä vain yhteen 
asiaan ilman häiriötekijöitä, Toni kuvailee. 

Entä jatko? Loppuuko tutkimustyö väitökseen?
– Tekee kyllä mieli jatkaa, kun on oppinut aiheesta niin paljon, 

Toni tunnustaa.
– Olen kehittynyt tutkimuksen tekemisessä paljon ja olen siinä 

mielestäni ihan hyvä. Tutkimuksen tekemisen lopettaminen tuntuisi  
siltä, että heittäisi osan oppimastaan hukkaan. Siksi on ollut jo 
vähän puhetta, että voisin toimia itsekin väitöstutkijan toisena tai 
kolmantena ohjaajana. Mutta paljon riippuu rahoituksesta. 

Toni on oppinut myös sen, että tutkimustyöhön pitää voida 
keskittyä. 

– Olisi hienoa, jos voisi apurahan turvin tehdä tutkimusta esi-
merkiksi päivän tai kaksi viikossa. Tutkimukseen pitää voida kes-
kittyä kunnolla.

Tällä hetkellä Toni työskentelee yleislääkärinä ja erikoistuu yleis-
lääketieteeseen. On kuitenkin mahdollista, että tulevaisuudessa  
hän voisi erikoistua vielä neurologiaankin. Tuleville epilepsia-
tutkijoille hänellä on terveisiä: 

– On tärkeä tuntea aihe omakseen ja seurata omaa kiinnos-
tustaan. Jos aihe kiinnostaa, tutkimuksen tekeminen on aidosti 
mukavaa ja etenee sujuvasti, Toni päättää.

15www.epilepsia.fi     •     epilepsialiitto@epilepsia.fi



Vuonna 1985 Epilepsialiitto perusti Epilepsiatutkimussäätiön 
testamenttilahjoituksen pohjalle. Säätiön tavoitteena on testamen-
tin ja muiden lahjoitusten avulla tukea apurahoilla alan tutkimusta. 

Epilepsiatutkimussäätiö on ollut koko toimintansa ajan lähei-
sessä yhteistyössä niin Epilepsialiiton kuin Suomen Epilepsiaseu-
rankin kanssa. Kaikkien kolmen toimijan verkkosivut ovat samassa  
portaalissa. Tämänkaltainen yhteistyö on kansainvälisestikin  
ainutlaatuista. 

Vastuullisuus on tärkeä osa toimintaa
Säätiö sijoittaa saamiaan lahjoitusvaroja ja jakaa tuoton apu-

rahoina. Säätiölle ei kuitenkaan ole yhdentekevää, miten varat 
sijoitetaan. 

Viime kevään vuosikokouksessa säätiö päätti ottaa sijoitus-
toiminnassaan huomioon vastuullisuuden entistä vahvemmin. 
Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sijoittamista rahastoihin, 
joissa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristöön, yhteiskunta-
vastuuseen ja hyvään hallintotapaan.  

Muutoinkin korostamme kaikessa toiminnassamme hyvää 
hallintotapaa. Apurahojen jakamisessa noudatamme esteellisyys-
periaatteita, jotka ovat luettavissa nettisivuiltamme. 

Apurahoja epilepsiatutkijoille
Epilepsiatutkimussäätiö jakaa vuosittain apurahoja noin 

25  000–30  000 eurolla. Etusijalla ovat väitöskirjatutkimusta  
tekevät. Apuraha on ns. työskentelyapurahaa kattamaan tutkijan  
tavanomaisia henkilökohtaisia elinkustannuksia tietyllä ajanjaksol-
la, jolloin henkilö tekee vain tutkimustaan, eikä sitä ole tarkoitettu 
tutkimuksesta syntyneisiin muihin kuluihin. 

Apurahat tulevat hakuun alkuvuonna ja hausta tiedotetaan 
säätiön verkkosivujen kautta sekä Epilepsialehdessä. Lisätietoja 
saa myös asiamieheltä. 

Teksti: Sari Kuitunen, Epilepsiatutkimussäätiön asiamies

Epilepsiatutkimussäätiö tukee epilepsiatutkimusta 

Lahjoitusvaroin kohti  
parempaa epilepsian hoitoa
Suomessa tehdään kansainvälisen vertailun mukaan korkeatasoista epilepsia-
tutkimusta. Tieteellisen tutkimuksen avulla etsitään uusia keinoja auttaa epilepsiaa 
sairastavia. Epilepsiatutkimussäätiö tukee epilepsiatutkimusta jakamalla apurahoja 
pääasiassa väitöskirjatutkimukseen. Myös sinä voit olla mukana tukemassa säätiön 
tärkeää työtä, kertoo Epilepsiatutkimussäätiön asiamies Sari Kuitunen. 

Epilepsiatutkimussäätiö
•  perustettu 1985
•  tarkoituksena tukea taloudellisesti ja edistää muilla  

tavoin epilepsiaan liittyvää tieteellistä tutkimusta
•  toiminnasta vastaa hallitus: puheenjohtajana toimii  

prof. Reetta Kälviäinen, varapuheenjohtajana DI  
Esko Kervinen sekä jäseninä toimitusjohtaja Rauli Aalto, 
dos. Liisa Metsähonkala, varatuomari Peter Ollus,  
professori Jukka Peltola, dos. Johanna Uusimaa sekä 
sihteerinä koulutusasiantuntija Sari Kuitunen. 

•  toimii lahjoitusvaroin

Tue epilepsiatutkimusta!
Epilepsiatutkimussäätiö toimii siis puhtaasti lahjoitusvarojen 

turvin. Myös sinä voit olla rakentamassa parempaa arkea epilep-
siaa sairastaville. Lahjoituksen voi tehdä monin tavoin. Voit tehdä 
yksittäisen lahjoituksen, kohdentaa esimerkiksi merkkipäivälahjoi-
tuksesi tai muistolahjoituksen (kukkatervehdysten sijasta) epilep-
siatutkimuksen hyväksi.

On myös mahdollista edistää epilepsiatutkimusta tekemäl-
lä testamenttilahjoitus Epilepsiatutkimussäätiölle. Lahjoittajana 
päätät itse, miten lahjoituksesi kohdennetaan.

Tee lahjoitus säätiölle! 
Yksittäinen lahjoitus | Merkkipäivälahjoitus 

Muistolahjoitus | Testamenttilahjoitus 

Lahjoitustili: Nordea FI49 1470 3000 2544 69

Ota yhteyttä: Epilepsiatutkimussäätiön asiamies  
Sari Kuitunen, sari.kuitunen@utu.fi, puh. 040 516 5821
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Lue lisää kiertueesta  
www.epilepsia.fi/tietoa-harvinaisepilepsioistaTervetuloa mukaan!
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ILMOITTAUTUMINEN 3.12. mennessä  
www.epilepsia.fi/tapahtumat tai https://bit.ly/34XNNn8
Lisätiedot:  
Kehittämispäällikkö Paula Sorjonen,  
puh. 040 921 0976 
paula.sorjonen@epilepsia.fi 
Harvinaisesti yhdessä – harvinaisen osallistuva -hanke

13.00  Avaus
13.05   Mitä harvinaisepilepsiat ovat  

lastenneurologian erikoislääkäri,  
ylilääkäri Tuire Lähdesmäki, TYKS ja TY

13.30   Lapsuusiällä alkavat harvinaisepilepsiat  
lastenneurologian erikoislääkäri  
Jonna Komulainen-Ebrahim, OYS ja OY

13.55  Kokemuspuheenvuoro
14.15  Tauko
14.30   Harvinaisepilepsiat elämänkaaressa  

neurologian erikoislääkäri  
Salla Lamusuo, TYKS ja TY

14.55  Kokemuspuheenvuoro
15.10   Järjestölähtöistä tukea ja toimintaa harvinaista  

epilepsiaa sairastaville ja läheisille  
kehittämispäällikkö Paula Sorjonen,  
Epilepsialiitto ry

15.30  Webinaari päättyy

Tilaisuus on  
kaikille avoin  
ja maksuton

Webinaari 10.12.2020  
klo 13.00–15.30

Harvinaisesti yhdessä -kiertue

Harvinaisepilepsiat tutuksi!
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VERTAINEN TAVATTAVISSA

Matti Virrankari saa rehellisellä elämänasenteellaan innostu-
maan. Taudinkuva on yksilöllinen ja vaihteleva, mutta nyt tilanne 
vaikuttaa vakaalta ja pariskunta tulee hienosti toimeen, rakkaina 
toisilleen. Kaija Virrankari kutoo ja avustaa meitä samalla haas-
tattelussa.

– Hei Matti, mitä kuuluu Ouluun?
– Mitäs tässä, ihan hienosti menee! Matti nousee sohvalta ylös 

ja näyttää Kärppien paitaa.
Hän kertoo olevansa Oulun Kärppien fani, mutta ei ole pahoil-

laan, jos peli jää välistä. Politiikka on lähellä sydäntä ja Matti seuraa 
sen kenttää aktiivisesti päivittäin. Jätämme kuitenkin poliittisen 
ilmapiirin mahdollisimman vähälle. 

– Olin aika urheilullinen ja vilkas lapsi. Koulu meni kohtuu hyvin. 
Tosin kavereiden kanssa tuntui viihtyvän sen ikäisenä paremmin, 
Matti hymyilee. Minulla oli hyvä koti. Peruskoulun jälkeen suuntasin 
kauppakouluun, josta en kuitenkaan valmistunut epilepsian vuoksi. 
Päätin opiskella erikoismyyjä- ja tuote-esittelijän tutkinnon Kuusa-
mossa, jolloin tein erilaisia kaupan alan töitä. Vuonna 1988 juoksin 
muuten maratoninkin onnistuneesti aikaan 3 tuntia 56 minuuttia. 

– Minua alkoi kiinnostamaan raittiussihteerin työ ja valmis-
tuinkin siihen 1992. Alan työt loppuivat kuitenkin kunnista tyystin 
Suomea ravistelleen laman myötä. Muutimme Tornioon ja päädyin 

puhelinmyyntiuralle. Viiden vuoden jälkeen päätin perustaa oman 
yrityksen kaverini kanssa. Yritys toimi autotallissamme ja meillä oli 
ulkopuolisia työntekijöitä 2–3 henkeä. 

Ei sittenkään helpoin tie
Epilepsia oli oireillut yrittäjyyden aikana ja tilanne vaati lisä-

tarkistuksia. Neurologisissa tutkimuksissa selvisi, että kyseessä on 
perinnöllinen etenevä ULD-epilepsia, joka kuuluu niin sanottuun 
suomalaiseen tautiperimään. Sairaus etenee yksilöllisesti heiken-
täen liikunta- ja puhekykyä. 

– Miltä tuntui saada näin radikaali muutos oman terveyden-
kuvaan?

– En muista ajatelleeni siitä juuri mitään sellaista, mikä olisi 
peilikirkkaana mielessä. Oli sellainen olo, että näillä mennään, kun 
ei ole muutakaan. 

Matti on nyt 57-vuotias ja tilannetta tarkastellen hyvässä kun-
nossa. 

Muutaman yrittäjyysvuoden jälkeen yhtiökumppani lähti mui-
hin töihin. Matti jatkoi myyntitöitä yksin. Myyntitöitä hän ei voinut 
jatkaa kuin pari vuotta, koska hänelle alkoi tulla enemmän erilaisia 
epilepsiaoireita. Matille tehtiin neuropsykologilla testit. Tulosten 

Teksti: Mari Sydänmaanlakka
Kuva: Matti ja Kaija Virrankarin kotialbumi

– Harvinaista epilepsiaa sairastavan  
Matin elämänasenne auttaa arjessa

Näytölle ilmestyy ystävällisen ja mutkattoman oloinen pariskunta.  
Videopuhelun toisessa päässä Oulussa ovat Matti ja Kaija Virrankari. 
Matti on yksi seitsenlapsisen perheen kolmesta veljeksestä, jotka  
sairastavat Unverricht-Lundborgin tautia, etenevää myoklonusepilepsiaa. 

”Elämää  
kannattaa  
elää  
sellaisenaan”
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pohjalta hän joutui eläkkeelle vuonna 2000. 
– Se tuntui vääryydeltä! Olin yrittänyt niin kovin, Matti kertoo 

tuntemuksistaan, kun joutui eläkkeelle. 2013–2014 hän löysi Tor-
niossa paikkansa myös lautamiehenä.

Matti ja Kaija kertovat, kuinka vertaisuus uuden diagnoosin 
myötä lisääntyi. Oli olemassa Epilepsialiiton PME-jaosto (PME = 
progressiivinen myoklonusepilepsia, joihin ULD kuuluu). Se piti 
tiiviisti yhteyttä ja kerran vuodessa järjestettiin viikonlopputapah-
tuma.  Sieltä he kertovat saaneensa vahvaa vertaistukea.

– Minä kaipaan niitä aikoja, ne viikonloput olivat niin antoisia, 
Kaija huokaa ja kertoo, että tietoa vertaisuudesta löytyi Epilepsia-
lehdestä ja esitteistä. 

Matti yhtyy mielipiteeseen, että ennen oli enemmän kokoon-
tumisia pelkästään ULD-epilepsiaa sairastaville. Nykyään Epilep-
sialiiton harvinaisepilepsiatyö pitää sisällään monia muitakin 
harvinaisepilepsioita ja toimintaa pyritään järjestämään monille 
eri ryhmille. Matti on myös mukana Pohjois-Pohjanmaan epilep-
siayhdistyksen hallituksessa jaksamisensa mukaan. 

Aaltoilua
Vaimoonsa Matti tuntuu luottavan kuin kallioon. Pariskunta on 

ollut yhdessä jo kolmekymmentä vuotta. 
– Kyllä aika paljon sinua vien ja autan kuules, jos minua ei olisi 

niin mitähän sitten, Kaija kiusoittelee. Arki suunnitellaan pärjää-
misen mukaan. Minä vien moneen paikkaan, mutta on tietenkin 
hyviä päiviä, kun Matti jaksaa itse kävellä haluamiinsa paikkoihin. 

– Mielelläni menisin enemmänkin tuolla itsekseni. Asumme kes-
kustassa ja kohtauksia provosoivat melu, hälinä ja valot. Lisäksi 
liukkaus vaikeuttaa kävelemistä. Esimerkiksi sukujuhlissa minun 
on mietittävä, osallistunko valokuviin, kuinka kauan jaksan olla 
ja missä kohtaa istun. Salamavalot ovat liikaa ja hälinä voi käydä 
sietämättömäksi ennen kohtausta.

Matilla oli useita isoja kohtauksia ja suurta väsymystä. Sairaus 
ailahteli ja kunto huononi. 

– Näiden helpottamiseksi hankimme Matille pyörätuolin. Har-
millista, että joissakin tilaisuuksissa saimme kritiikkiä siitä, että 
Matti istuukin työnnettävänä. Kaija on kokenut kohtausten sattu-
essa, että pyörätuolista on ollut todella paljon hyötyä. 

– Näin olemme voineet useammin mennä erilaisiin tilaisuuksiin.

Mielettömän mielekästä elämää
– Meillä on matkailuvaunu vaihdettu matkailuautoon. Päästään 

reissaamaan helpommin ja minä voin tarvitessa mielihyvin levätä 
auton asuinosassa. Elämästä pitää nauttia ja liikkeellä on hyvä olla, 
tien päällä.

– Monelle ajokortin menetys on ollut kova pala. Miten sinä koit 
sen?

– Sen jälkeen, kun eräs torniolainen sai ratissa epilepsiakoh-
tauksen, eivät ajokorttiasiat ole kiinnostaneet. 

Kysyn Matilta, miten hän pitää päivänsä mielekkäinä ja olisiko 
hänellä neuvoa jollekin, joka vielä etsii omaa polkuaan?

– Tärkein neuvo – älä jää paikalleen, älä lamaannu! Elämää 
kannattaa elää sellaisenaan.

– Perhe on se tärkein, koen itseni tärkeäksi ja välitetyksi. Kaikki 
rakkaat perheenjäseneni ovat minulle tärkeitä. Soittelemme päi-
vittäin ja on upeaa käydä lasten kanssa oikeita keskusteluja mer-
kityksellisistä asioista. Myös ystävät ovat tärkeitä!

– Vanha puhelinmyyjä ei pääse tavoistaan. Hän on puhelimes-
sa päivittäin, soittelee kavereille, Kaija naurahtaa pilke silmäkul- 
massa.

Perheessä on viisi lasta, jotka ovat saaneet hyvät lähtökuopat 
ja menestyvät poluillaan. Lomien aikaan ja erityisesti jouluisin koko 
perhe kokoontuu yhteen, usein pohjoisempaan Suomeen. 

”Jokainen päivä on uusi”
– Toivoisin, että tämä fyysinen tola säilyisi. Kaiken A ja O on 

elää säännöllistä elämää. Levon, ruokailun, mielekkäiden asioi-
den tekeminen ja niiden rytmittäminen arkeen on tärkeää. Lepoa 
ei saa koskaan unohtaa. Jokainen päivä on uusi, eikä siitä tiedä. 
Mielipahaa ajoittain tuottaa se, etten enää voi käydä isommissa 
tapahtumissa ja että on niin paljon fyysisiä esteitä. Pitää vain muis-
taa, kuinka ainutkertainen oma elämä on ja nämä ovat nyt eväät. 

Matti kertoo lääkäriluennosta, jolla kerrottiin sairauden stabi-
lisoitumisesta myöhemmällä iällä. Neurologi kertoi sairauden aal-
toilun lieventymisestä ja se antoi toiveikkuutta, vuoristorata voisi 
jäädä osin taakse.

– Haluan vielä painottaa, Matti sanoo videopuhelun lopuksi, 
että epilepsia ei ole mörkö. Se on asia, josta pitää puhua avoimesti 
ja sitä kautta lisätään tietoa. Pelko pitää saada hälvennettyä.

ETENEVÄ MYOKLONUSEPILEPSIA TYYPPI 1 
(EPM1) ELI UNVERRICHT-LUNDBORGIN  
TAUTI on osa suomalaista tautiperintöä eli se on  
maassamme suhteessa yleisempi kuin missään muualla. 
Sairaus johtuu kystatiini B- eli CSTB-geenin virheestä ja 
periytyy peittyvästi eli taudin ilmeneminen vaatii, että 
virheellinen geeni periytyy molemmilta vanhemmilta.  
Valtaosa sairaustapauksista liittyy geenin tietyn toisto-
jakson pidentymiseen. Tämä mutaatio on rikastunut  
suomalaisessa väestössä. Geenivirhe tunnistettiin  
vuonna 1993. Suomessa sairastavia on noin 200.

Unverricht-Lundborgin taudin keskeisiä piirteitä ovat 
ärsykeherkät lihasnykinät (myoklonia) raajoissa ja varta-
lolla sekä harvakseltaan esiintyvät tajuttomuuskouristus-
kohtaukset.

Oireilu alkaa 6–18-vuotiaana. Sairaus on etenevä, mut-
ta yksilöllinen. Liikunta- ja tasapaino-ongelmat pahenevat 
osalla niin, että tarvitaan pyörätuolia. Lihasnykinät haittaa-
vat usein myös puheen motoriikkaa. Sairautta hoidetaan 
epilepsialääkkeillä. Myös kokonaisvaltainen henkilön 
toimintakyvyn ja osallistumisen tukeminen eri keinoin on 
hoidon tärkeä osa. Matin kertomuksessa tulevat hyvin esiin 
myös tärkeät itsehoidon keinot: säännöllisyys, riittävä lepo, 
oireille altistavien tekijöiden tunnistaminen ja aktiivinen, 
positiivinen mieli.

Tukea ja tietoa harvinaisepilepsiaa sairastavalle
• www.epilepsia.fi/tietoa-harvinaisepilepsioista
•  www.harvinaiset.fi
•  www.harso.fi 
•  www.uef.fi/fi/uutinen/epm1-epilepsia-on-suomessa-

yleisempi-kuin-muualla-maailmassa
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Kuopion yliopistollisen sairaalan epilep-
siakeskuksessa on käytetty ketogeenista 
ruokavaliohoitoa aikuisten vaikean epilep-
sian hoidossa parin vuoden ajan. Neuro-
logi Leena Jutila ja ravitsemusterapeutti 
Reetta Mustonen kertovat, että potilaiden 
kokemukset hoidosta ovat olleet hyvin yk-
silöllisiä ja vaihtelevia.

– Joku on kuvannut olevansa hyvin 
uupunut ruokavaliohoidon aikana, kun 
taas joku toinen on kokenut vireystilansa 
parantuneen aiempaan verrattuna. Osalle 
ruokavalion noudattaminen on ollut ongel-
matonta, kun osa on pitänyt sitä aivan liian 
rajoittavana ja vaativana. Yleensä poti laille 
muodostuu kolmen kuukauden kokeilu-
jakson aikana hyvinkin selvä käsitys siitä, 
haluavatko he jatkaa, Jutila sanoo.

Mustonen kertoo, että useimmat aloit-
tavat dieetin innokkaasti. Ajan myötä into 
kuitenkin tyypillisesti hiipuu, ja osa poti-

laista siirtyy tavanomaisempaan ruoka-
valioon. Jutilan kokemuksen mukaa hyvin 
harva saa ketogeenisestä ruokavaliosta 
niin ison avun oireisiin, että motivaatio 
dieetin noudattamiseen säilyisi pitkäaikai-
sesti. Pieni muutos parempaan ei yleensä 
riitä.

– Parhaiten ketogeenisen dieetin nou-
dattaminen onnistuu usein niiltä, joilla on 
suhteellisen hyvä toimintakyky ja läheis-
ten tuki. Sopivien ruoka-aineiden valinta 
ja ruuan valmistaminen vaativat voimia ja 
viitseliäisyyttä. Tilannetta helpottaa, jos 
perheessä joku muukin on kiinnostunut 
vähähiilihydraattisesta ruokailusta. Voi 
tuntua ikävältä, jos yhdellä on aina eri 
ruuat kuin muilla, Mustonen kuvailee.

– Psykososiaalisilla tekijöillä on suu-
ri merkitys hoidon onnistumisessa, sillä 
ruoka on muutakin kuin ravintoa. Jos on 
hyvin tärkeää esimerkiksi päästä kaverei-

den kanssa ulos syömään, ruokavalio voi 
tuntua rajoittavalta, Jutila täydentää. 

Uudelleen löydetty  
hoitomuoto

Ruokavalio on vanha epilepsian hoito, 
mutta se oli pitkään sivuraiteella uusien 
lääkkeiden markkinoille tulon jälkeen. Syy-
nä oli osittain tutkitun tiedon vähäisyys.

– Aikuisten ruokavaliohoidon tehosta 
sekä haittavaikutuksista on ollut käytet-
tävissä selvästi vähemmän tutkimustietoa 
kuin lasten ruokavaliohoidosta. Aikuispoti-
laiden määrät julkaistuissa tutkimuksissa 
ovat olleet pieniä ja saavutetut hoitovas-
teet ovat olleet ehkä hieman vaatimatto-
mampia kuin lapsilla. Erityisesti olemme 
kaivanneet enemmän tietoa hoidon mah-
dollisista vaikutuksista rasva-aineenvaih-
duntaan ja esimerkiksi sydän- ja verisuoni-

Aikuisen  
ketogeeninen dieetti  
vaatii sinnikkyyttä

Teksti: Maija Rauha
Kuva: Shutterstock

Elämää ilman leipää, pullaa, jäätelöä, sipsiä ja  
karkkia – sitäkin on aikuisen epilepsiapotilaan  
ketogeeninen ruokavaliohoito. Osalta dieetin  
noudattaminen onnistuu melko pienin ponnistuksin, 
mutta moni kokee sen työläänä ja rajoittavana.  
Omin päin sitä ei kannata aloittaa.
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sairauksien riskiin pitkäaikaisseurannassa, 
Jutila kertoo.

Tutkimustietoa on saatu vähitellen 
lisää. Esimerkiksi Cervenkan ja työtove-
reiden tutkimuksessa (2016) kohtaukset 
vähenivät vähintään puoleen kolmen 
kuukauden seuranta-aikana 35 prosentil-
la aikuispotilaista, vuoden seurannassa 
26 prosentilla ja kahden vuoden seuran-
nassa 21 prosentilla potilaista. Hoidon 
keskeytti kolmen kuukauden seurannassa 
44 prosenttia, vuoden seurannassa 69 pro-
senttia ja kahden vuoden seurannassa 76 
prosenttia potilaista. Kuopion kokemukset 
ovat linjassa näiden tulosten kanssa.

Myös se on käynyt tutkimuksissa ilmi, 
että hoidon alkuvaiheessa usein havaitta-
va rasva-arvojen nousu voi palautua pit-
käaikaisen, vuosia jatkuvan ketogeenisen 
ruokavaliohoidon aikana. Jutila toteaa kui-
tenkin, että pitkäaikaiseen ruokavaliohoi-
don vaikutuksista myöhempään sydän ja 
verisuonisairauksien riskiin tarvitaan vielä 
lisää tutkimustietoa.

Hallittu aloittaminen  
on tärkeää

Ketogeenisen ruokavaliohoidon aloit-
taa Kuopiossa muutama potilas vuodessa 
lääkehoidon tai neuromodulaatiohoidon 
rinnalla. 

– Dieetti on syytä aloittaa ohjatusti ja 
hoitotiimin seurannassa aivan kuten mikä 
tahansa uusi hoito, koska sillä voi olla 
myös haittavaikutuksia. Haittoja voivat 
olla esimerkiksi painon muutokset, veren 
rasva-arvojen kohoaminen, ummetus tai 
pahoinvointi. Osalla potilaista kohtausten 
määrä voi lisääntyä, vaikka tarkoitus on 
päinvastainen, Jutila kertoo.

Ruokavaliohoidon esteitä ovat esi-
merkiksi tietyt aineenvaihduntasairaudet, 
tietyt lääkkeet, epätasapainossa oleva 
psyykkinen perussairaus, syömishäiriö ja 
munuaiskivet. Jos ketogeeninen ruokava-
liohoito sopii potilaalle, Jutila keskuste-
lee ensin hänen kanssaan ruokavaliosta 
yleisesti. Seuraavaksi hänelle järjestetään 
ohjauskäynti tai -käyntejä ravitsemustera-
peutin luo.

Mustonen kartoittaa vastaanotollaan, 
miten dieetin vaatimukset sopivat yhteen 
potilaan elämäntilanteen kanssa. Myös ta-

loudelliset voimavarat otetaan huomioon. 
Lisäksi Mustonen ottaa selvää potilaan 
ruoka-ainerajoituksista ja allergioista.

– Jos niitä on paljon, pohdimme, kan-
nattaako dieettiä lähteä toteuttamaan. 
Ruokavalio saattaa jäädä yksipuoliseksi, 
koska ketodieettikin rajoittaa valintoja 
paljon, Mustonen kertoo.

Tämän jälkeen potilas saa vielä pari 
viikkoa harkinta-aikaa. Jos hän on edel-
leen ruokavaliohoidon aloittamisen kan-
nalla, Mustonen antaa tarkemmat ohjeet 
jatkosta. Tietoa ei kaadeta potilaan nis-
kaan kerralla, jotta hän ehtii omaksua uu-
det asiat mahdollisimman hyvin.

– Kokemuksemme mukaan ruoka-
valioon kannattaa perehtyä rauhallisesti 
ennen sen aloittamista. Harkinta-aikana 
on hyvä vähitellen kokeilla ja opetella val-
mistamaan soveltuvia aterioita, jotta muu-
tos ei olisi liian äkillinen, Jutila neuvoo.

Jotakin vanhaa,  
jotakin uutta

Ketogeeninen dieetti tarkoittaa, että 
ruokavaliossa rajoitetaan hiilihydraattien 
määrää ja lisätään samalla rasvan määrää. 
Lasten modifioitu ketogeeninen ruokavalio 
sisältää yleensä 10, nuorten 15 ja aikuis-
ten 20 grammaa hiilihydraatteja päivässä. 
Muutoksilla tavoitellaan ketoosia, jossa 
lihakset ja aivot alkavat käyttää ravinto-
naan elimistön rasvasta muodostamia 

Parhaiten ketogeenisen dieetin noudattaminen onnistuu yleensä 
niiltä, joilla on suhteellisen hyvä toimintakyky ja läheisten tuki.

Ketogeeninen  
ruokavalio hoito aikuisilla
•  Ketogeenista ruokavaliohoitoa voidaan käyttää  

vaikeaa epilepsiaa sairastavilla aikuisilla lääkehoidon  
tai neuromodulaatiohoidon rinnalla.

•  Älä aloita hoitoa omatoimisesti, vaan neuvottele  
asiasta aina ensin neurologisi kanssa.

•  Neurologin tulee arvioida, onko hoidolle estettä.

•  Ruokavaliohoito toteutetaan ravitsemusterapeutin  
ja lääkärin seurannassa.

•  Hoidon kesto on yksilöllinen.

•  Vain tehokasta ruokavaliohoitoa kannattaa  
jatkaa pitkäaikaisesti.

•  Ruokavaliohoito tulee lopettaa asteittain.

ketoaineita. Tämä voi vähentää epilepsia-
kohtausten määrää.

– Dieetti on hiilihydraattien suhteen 
varsin tarkka, koska elimistö ei pysy muu-
ten ketoositilassa. Tuo 20 grammaa ker-
tyy esimerkiksi kahdesta leipäviipaleesta. 
Myöskään maitoa, piimää ja jogurttia ei 
voi nauttia juuri lainkaan hiilihydraattien 
takia, Mustonen kertoo.

Mustonen kokoaa potilaalle malliksi 
muutaman ateriaesimerkin sen pohjalta, 
mitä tämä on tottunut syömään. Ajatuk-
sena on, että dieetti sisältäisi myös tuttuja 
ja varmasti mieluisia makuja. Ruokavalion 
vaihdos tapahtuu asteittain: hiilihydraat-
teja vähennetään ja rasvaa lisätään pikku-
hiljaa. 

Sairaalan tiimi eli neurologi, ravitse-
musterapeutti ja hoitaja seuraavat po-
tilaan kohtaustilannetta, yleistä vointia 
ja laboratoriokokeita kuten kolesteroli-
arvoja, verenpainetta ja painoa. Mustonen 
pitää silmällä ruokavalion sisältöä ja pyrkii 
varmistamaan, ettei ravintoainepuutoksia 
pääse syntymään. Kolmen kuukauden ko-
keilujakson jälkeen arvioidaan yhdessä, 
miten on mennyt ja kannattaako jatkaa.

–Jos hoidosta on potilaalle hyötyä, 
hoitoa ja seurantaa jatketaan. Aikuisilla 
hoidon kesto on yleensä määräaikainen 
ja sovitaan yksilöllisesti yhdessä potilaan 
kanssa. Tehottomat ruokavaliohoidot kan-
nattaa lopettaa, Jutila toteaa.
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Teksti: Maija Rauha 
Kuvat: Mari Kekäläinen

Victor voi hyvin  
ketogeenisellä  
ruokavaliolla

Kolmevuotias Victor Raerinne 
pitää kurkusta, paprikasta ja 
munakkaista, mutta eniten 
kuitenkin autoista. Pojan 
epilepsialääkitys on voitu 
purkaa ruokavaliohoidon 
ansiosta niin, että hänellä on 
enää yksi lääke. Victorin äiti 
Paula Mikkonen on löytänyt 
vaivattomat keinot dieetin 
toteuttamiseen myös kodin 
ulkopuolella. 

Victor on ollut oireeton siitä lähtien, kun kohtaukset 
loppuivat kaksi viikkoa ruokavaliohoidon aloittamisen 

jälkeen. Paula Mikkonen kertoo, ettei dieetistä  
luopumisesta ole ainakaan vielä ollut puhetta. Hän ei 

pidä sen toteuttamista hankalana.

EPILEPSIALEHTI22 5 |  2020



Ketoaineiden tasoa Victorin veressä 
seurataan mittauksilla viikoittain ja tar-
peen mukaan. Arvot ovat olleet aina hyvät, 
eivät liian korkeat tai liian matalat. 

– En alun perin ilahtunut yhtään, kun 
neurologi ehdotti, että seuraavaksi kokeil-
taisiin ruokavaliohoitoa. Tiesin, että se on 
viimeinen vaihtoehto, johon tartutaan 
vasta, kun mikään muu ei auta. Olin toivo-
nut, ettei siihen tarvitsisi mennä. Victorin 
isä oli minua luottavaisempi ja nopeampi 
ottamaan ruokavaliota haltuun. Enää se 
ei tunnu minustakaan yhtään hankalalta, 
Paula sanoo.

– Kiinnostuin ketoruokailusta ja kokei-
lin viime kesänä itsekin, miltä se tuntuu. 
Olin hyväntuulinen ja nukuin tavallista 
paremmin. Victorkin alkoi dieetin aloit-
tamisen jälkeen nukkua täysiä yöunia, ja 
vaikutus on ollut pysyvä, hän jatkaa.

Pian kaksi vuotta ilman  
kohtauksia

Ketogeenisen ruokavalion vaikutus 
Victorin vointiin on ollut dramaattinen. 
Hänellä ei ole ollut epilepsian oireita pian 
kahteen vuoteen, ja lääkitys on voitu pur-
kaa lähes kokonaan. Hänellä on käytössä 
enää yksi lääke. 

– Huolestuimme, kun Victor itki vau-
vana tavallista enemmän. Hänelle alkoi 
myös tulla säpsähtelykohtauksia, jotka 
saattoivat kestää jopa 15 minuuttia. Aluksi 
meitä ei otettu vakavasti, mutta kun näy-
tin lääkärille videon säpsähtelystä, Victor 
otettiin tutkimuksiin Kuopion yliopistolli-
seen sairaalaan. Diagnoosiksi tuli infan-
tiilispasmioireyhtymä, joka on yksi lasten 
epilepsian muoto, Paula kertoo.

Lääkehoidot aloitettiin heti. Joka ker-
ta näytti ensin siltä, että uusi lääke olisi 
auttanut, mutta helpotus oli väliaikaista. 
Kahdeksan kuukauden ikäisenä Victorilla 

oli jo viisi lääkettä, ja vanhempien mielestä  
hän tuntui olevan kuin pöllyssä. Hän ei 
ollut aina kiinnostunut ympäristöstään ja 
hänen kehityksensä taantui.

– Victor oli täyttänyt syyskuussa vuo-
den, kun dieetti aloitettiin viikon osas-
tojaksolla marraskuussa. Kotiin päästes-
sämme olin yhä epäileväinen. Etenkin 
verikokeiden ottaminen vauvalta tuntui 
vaikealta, ja mietin, ettemme enää ikinä 
pääse minnekään reissuun. Alussa Victor 
meni helposti liian syvälle ketoosiin, jolloin 
hänelle tuli huono olo. Opimme kuitenkin 
hoitamaan nämäkin tilanteet, ja jo kah-
den viikon kuluttua Victorin kohtaukset 
loppuivat.

Victor heräsi kuin unesta
Paula kertoo, että Victorin lääkitystä 

pystyttiin nopeasti vähentämään, jolloin 
poika heräsi kuin unesta. Hän alkoi taas 
reagoida ympäristöön ja kehittyä. Hän 
oppi kävelemään ja puhumaan. Victor jäi 
kuitenkin kehityksessä ikäisistään jälkeen 
ennen kuin apu löytyi, ja viime tutkimus-
jaksolla hänellä todettiin monialainen  
kehityshäiriö.

Kun Victor aloitti päiväkodissa, ravitse-
musterapeutti ja epilepsiahoitaja kävivät 
siellä kertomassa ruokavaliosta ja antoivat 
tarkat ohjeet. Victor viihtyy päiväkodissa 
hyvin ja siirtyi tänä syksynä isojen ryh-
mään. 

Myös reissut ovat onnistuneet. Victorin 
ruuat ovat olleet mukana kylmälaukussa 
tai niitä on valmistettu perillä. Paulan mie-
lestä ruokavaliohoitoa ei tarvitse pelätä.

– Olisi helpompaa, jos voisi vain antaa 
kaapista muroja, mutta kyllä tämäkin tun-
tuu jo helpolta. Ruokavaliosta tulee rutiini. 
Kannattaa rohkeasti kokeilla omien ruo-
kien tekemistä – jos lapsi ei tykkää josta-
kin, vaihtoehtoja riittää, Paula kannustaa.

Victor Raerinteellä on haastattelussa 
leikkiauto mukana. Hän on syönyt aamu-
palaksi luonnonjogurttia, jossa oli mansi-
koita ja rasvaa. Lisäksi hän rouskutti kurk-
kuviipaleita, jotka ovat hänen herkkuaan. 
Ketogeenisessä ruokavaliossa, jota Victor 
noudattaa, rajoitetaan hiilihydraattien 
määrää ja käytetään tavallista enemmän 
rasvaa. 

– Victor voi kuitenkin syödä vähähiili-
hydraattisia kasviksia, kuten juuri kurkkua 
ja paprikaa. Päivällä hän syö yleensä päivä-
kodissa, mutta tänään kävimme Kuopion 
yliopistollisessa sairaalassa toimintatera-
peutin luona. Poika sai siellä lounaaksi  
kanaa, perunaa ja rasvaa sekä omenan-
lohkoja. Juomana oli sokeritonta pilli-
mehua. Välipalaksi annoin kotona juustoa, 
mangososetta ja soijamaitoa, jonka seassa 
oli öljyä, Paula Mikkonen kertoo.

Victor asuu vuorotellen äitinsä ja isän-
sä luona. Molemmat osaavat soveltaa ruo-
kavaliota ja laittaa Victorin lempiruokia. 
Valitettavasti ne vaihtuvat välillä nopeasti.

– Tein juuri pakastimeen ison satsin 
lohi-kesäkurpitsa-porkkanaruokaa, ja nyt 
hän ei enää tykkääkään siitä. Voin antaa 
muille ruokavaliota toteuttaville vanhem-
mille neuvon, että ruokia kannattaa vaih-
della, jotta lapsi ei kyllästy niihin, Paula 
hymyilee.

Jos mitään ei ole valmiina ja ruualla 
on kiire, Paula laittaa munakkaan, johon 
tulee tomaattia, kermaa ja öljyä. Se mais-
tuu Victorille erityisesti vähäsokerisen  
ketsupin kanssa. 

Ei enää ollenkaan hankalaa
Victor ei voi syödä mitä tahansa kau-

pasta löytyy, mutta Paulan mukaan myös 
herkuista on saatavilla sopivia vaihtoehto-
ja. Marketista voi ostaa makeisia ja jääte-
löä, joissa ei ole lainkaan hiilihydraatteja. 
Paula on laittanut itse esimerkiksi lettuja, 
mehujäätä, keksejä ja joulupipareita. 

– Victorin 3-vuotissyntymäpäiville tein 
Pipsa Possu -kakun, jota Victor otti palan. 
On yksilöllistä, minkä verran lapset sietä-
vät hiilihydraatteja ilman, että ketoositila 
purkautuu. Victor on välillä syönyt pienen 
palan leipää ilman ongelmia, eikä suklaa-
palan ottamisestakaan ole seurannut mi-
tään pahaa, Paula kertoo.

Kun Victor aloitti päiväkodissa, ravitsemus-
terapeutti ja epilepsiahoitaja kävivät siellä 

kertomassa ruokavaliosta ja antoivat tarkat 
ohjeet. Tänä syksynä Victor siirtyi  

päiväkodissa isojen ryhmään.

Lasten epilepsioiden ruokavaliohoidosta kerroimme myös Epilepsialehdessä 
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Tällä hetkellä maailmalla jylläävä korona on sekoittanut laajasti 
meidän jokaisen elämää, niin sosiaalisten suhteiden, harrastuksien 
kuin myös koulun osalta. Lapset joutuvat tilanteen niin vaatiessa 
etäopetukseen, joka vaatii varmasti aikaa ja kärsivällisyyttä myös 
vanhemmilta. Lisäksi nuoret joutuvat viettämään useita tunteja  
koneella etäopetuksen takia. Epilepsiaa sairastavana tiedän,  
miten paljon energiaa tehtävät voivat viedä silloinkin, kun opetus 
tapahtuu koulussa, mutta varsinkin etäopintoihin siirryttyä tuntuu, 
ettei ole muuta elämää kuin luennot koneella ja päättymätön lista 
erilaisia kurssitehtäviä.

Olen huomannut, miten motivaatio on laskenut keväästä koko 
ajan alaspäin. Kun on tarpeeksi sitoutunut kouluun, niin yrittää kui-
tenkin joka tapauksessa parhaansa, vaikka tekisikin mieli lopettaa. 
Motivaation ja sosiaalisten suhteiden puute sekä jatkuva läppäril-
lä olo vaikuttavat jaksamisen lisäksi itsevarmuuteen. Tilanne voi  
aiheuttaa stressiä, ahdistusta tai lisätä epävarmuutta. 

Ainakin osalta epilepsiaa sairastavista koulutehtävät voivat  
vaatia valmiiksi paljon enemmän energiaa ja aikaa kuin niin  
sanotuilta perusterveiltä ihmisiltä. Itse muistan, että jo ala-astei-
käisenä koulu vaati veronsa ja vietin pöydän ääressä tarvittaessa 
koko illan. Halusin näyttää, että pystyn tekemään samat tehtävät 
kuin muutkin, vaikka siinä menisi koko ilta. Lopulta lääkärini piti 
puuttua asiaan. Nykyäänkin vanhemmat edelleen kuvailevat minua 
aina ensimmäisenä sisukkaaksi ja kertovat, miten olen jaksanut 

kulkea raskaan polkuni periksi antamatta. Tässä maailman tilan-
teessa välillä peilaan nykyistä arkeani takaisin ala-aste aikoihin ja 
huomaan, että tilanne on melko samanlainen. Nyt paperin sijasta 
käytän koko illan koneen äärellä tehtäviä tehdessä. Välillä stressi 
on niin ylivoimaista, että tuntuu, etteivät vuorokauden tunnit riitä 
mihinkään muuhun. Hyvä jos ehdin käymään edes ulkona päiväs-
aikaan. On olo, etten voi muuta kuin itkeä. 

Välillä minusta tuntuu, että oma stressi on jo kroonistunut niin, 
etten edes välttämättä huomaa, kun menen todella äärirajoilla. 
Olen kuitenkin huomannut, että kehollani on melko brutaali tapa 
näyttää se, että nyt pitäisi hidastaa. En ole saanut kohtauksia 14 
vuoteen, mutta silloin kun kohtauksia vielä tuli, minulla tuli toi-
sinaan ennakkotunteita. Nykyään muutaman kerran opintojen 
aikana, kun on mennyt liian kovaa, kehoni ja pääni ovat tuotta-
neet minulle samanlaisen tunteen. Ensimmäisellä kerralla tämä 
oli tietysti pelkoa herättävä kokemus. Olenko oikeasti aiheut-
tanut itselleni kohtaukset takaisin stressaamalla? Sen jälkeen 
en koskenut koulutehtäviin muutamaan päivään ja totesin, että 
onneksi ei kuitenkaan tullut kohtausta. Tämä on kuitenkin selvä 
varoitusmerkki omasta jaksamisesta. Näiden muutaman tapauk-
sen jälkeen olen opetellut, että asioiden pitää välillä antaa olla ja  
minun pitää oikeasti rauhoittua. Ammattikorkeakoulussa ollessa 
tämä tuntuu välillä mahdottomalta tehtävältä, mutta lopulta ter-
veys on kuitenkin tärkeintä!

Nyyti ry tukee opiskelijoiden  
mielenterveyttä ja opiskelukykyä 

Nyyti tarjoaa opiskelijoille ja opiskeluyhteisöille tietoa, 
tukea ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskelussa  

jaksamiseen. Verkkosivuille on myös koottu opiskelijoille  
ja nuorille aikuisille erilaisissa elämän haasteissa  

apua tarjoavia muita tahoja.

www.nyyti.fi

Koulunkäynti epidemian 
aikana ja itsevarmuus

Kuva: Pixabay

Veera Parviainen

@intepilepsyday

@finepilepsywarriors
@hippiewithepilepsy

NUORTEN  NUORTEN  
NURKKANURKKA
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Tilaisuuteen osallistui 3.10. noin 60 vaikuttamisesta kiinnostunutta  
henkilöä. Alueelliset etäpisteet järjestimme yhdessä paikallisen  
yhdistyksen kanssa Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuo-
piossa, Oulussa ja Turussa. Niin etäpisteiltä kuin kotikoneiltakin 
välittyi linjojen kautta yhdessä tekemisen ilo.

Vaikuttajafoorumin avasi puheenjohtajamme Liisa Metsä-
honkala. Hän muistutti, että korona ei meitä lannista. 

– Olemme yksi iso perhe ja se on myös poikkeuksellisena aikana 
ympärillämme. 

Kohti yhteistä, kestävää unelmaa
– Emme elä tyhjiössä, vaan ympärillämme oleva maailma ja 

megatrendit, kuten digitalisaatio ja väestön ikääntyminen vaikutta-
vat vahvasti myös järjestötoimintaan, kertoi toiminnanjohtajamme 
Virpi Tarkiainen esitellessään uutta strategiaamme.

Strategiaa on työstetty yhdessä koko epilepsiayhteisön kanssa. 
Ensi vuoden alusta on hyvä lähteä kulkemaan kohti siinä tavoitel-
tuja muutoksia.

– Tehdään muutos yhdessä ja tehdään se niin, että kaikki  
pysyvät siinä mukana. 

Muutos tuo uusia mahdollisuuksia
Strategiavalmentaja Petri Toikkanen Osana yhteistä ratkaisua 

Oy:stä haastoi osallistujia miettimään järjestöjen uudistumista.

– Vuosi 2020 tulee muuttamaan historiaa ja oleellisin kysymys 
tässä ajassa on, mitä tulee tapahtumaan koronan takia ja mitä ko-
ronasta huolimatta, Petri totesi. 

On tärkeää miettiä, miten tulemme vahvempana kriisistä ulos. 
Esimerkiksi etätöiden pysyvä lisääntyminen voi vaikuttaa siten, että 
ihmisille jää vaje tavata kasvokkain. Tämä voi luoda järjestöille 
mahdollisuuden saada uusia ihmisiä mukaan toimintaan.

– Järjestöt ovat myös monien muiden muutosvoimien edes-
sä. Esimerkiksi teknologinen kehitys on aina ollut yhteiskuntia 
muovaavista voimista perustavanlaatuisin. Vaikka tekniikka voi 
muuttaa monta asiaa, ei se kuitenkaan korvaa sitä, että olemme 
ihminen ihmisille.

Näy, kuulu ja vaikuta kuntavaaleissa
Järjestöt ja yhdistykset voivat toimia välittäjinä ja viedä viestiä 

päättäjille silloin, kun raskaassa elämäntilanteessa elävät eivät itse 
jaksa vaikuttaa. Sosiaaliturva-asiantuntijamme Paula Salmisen 
johdolla foorumissa mietittiin, miten ja mihin teemoihin epilep-
siayhteisö pyrkii vaikuttamaan ensi kevään kuntavaaleissa.  

– Kuntavaaleissa kannattaa vaikuttaa, sillä kunnilla on valtaa 
päättää monista ihmisten arkea koskevista asioista, Paula kertoi.

– Vaikuttaminen on ennakoivaa toimintaa. Parhaimmillaan 
voimme vaikuttaa asioihin jo suunnitteluvaiheessa, eikä vasta  
ongelmien ilmaannuttua.

Yhdessä muutamme tulevaa – 
Vaikuttajafoorumi 2020

Teksti: Elina Kelola 
Kuva: Vuokko Mäkitalo

Vaikuttajafoorumi järjestettiin tänä vuonna  
verkossa. Lähetys kuvattiin Helsingissä ja  

päivään osallistuttiin kotikoneilta ja etäpisteiltä  
eri puolilta Suomea.

Vaikuttajafoorumimme järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa verkossa ja 
siihen osallistuttiin niin kotikoneelta kuin etäpisteiltä. Päivän aikana käytiin vilkasta 
keskustelua uudesta strategiastamme, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan  
tulevaisuudesta sekä kuntavaaleissa vaikuttamisesta. Lisäksi työpajoissa mietittiin, 
miten lapset ja perheet saadaan mukaan yhdistyksen toimintaan sekä epilepsia.fi  
- verkkosivu-uudistusta.
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Epilepsialiiton liittokokous järjestettiin 
5.9.2020 Helsingissä ja etäyhteyksin. 
Korona-aika näkyi kokouksessa kasvo-
maskeina, turvaväleinä ja videoterveh-
dyksinä, mutta koronasta huolimatta 
yhteisöllisyys, aktiivinen osallistuminen 
ja uuteen rohkeudella suhtautuminen 
olivat kokouksessa vahvasti läsnä. 

– Poikkeuksellinen liittokokous 2020 
jäi syvämuistiin. Liittokokous käsitteli 
sääntömääräiset asiat ja hyväksyi yksi-
mielisesti ja kiitellen yhteisömme uuden 
strategian, polun jokaisen epilepsiaa 

Teksti: Elina Kelola 
Kuvat: Marja Haapio

Liittokokouksen  
puheenjohtajana 
toimi oikeusneuvos  
Mikael Krogerus.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin  
Liisa Metsähonkala.

Kokoukseen oli 
tänä vuonna  
poikkeuksellisesti  
mahdollista  
osallistua myös 
etänä.

Epilepsialiiton  
hallitusta luotsaa  
Liisa Metsähonkala
Epilepsialiiton liittokokous valitsi 5.9. 
lastenneurologian erikoislääkäri, dosentti  
Liisa Metsähonkalan hallituksen 
puheenjohtajaksi nykyisen puheenjoh-
tajan, rehtori Ulla Parviaisen jättäessä 
puheenjohtajuuden. Metsähonkala toimii 
puheenjohtajana loppukauden 2020.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä 
erovuorossa olivat Keijo Laitinen ja 
Päivi Hölttä. Hölttä valittiin hallituksen 
varsinaiseksi jäseneksi uudelleen ja Lai-
tisen tilalle valittiin Tuomas Koivuniemi 
kaudelle 2020–2022. Höltän varajäsenenä 
toimii Jaana Lähdetie ja Koivuniemen 
varajäsenenä Riina Lindström. Metsä-
honkalan tilalle hallituksen varsinaiseksi 
jäseneksi valittiin Päivi Hartikainen 
ja hänen varajäsenenään jatkaa Salla 
Lamusuo.

Hallituksen jäseninä jatkavat Tuomo 
Malinen, Lotta Virrankari ja Tiina 
Willman sekä heidän varajäsenensä Aino 
Puronkari, Tapani Reinikka ja Kaisa 
Nurminen.

LIITTOKOKOUS KUULUMISIA

sairastavan ihmisen tasa-arvoiseen ja 
omannäköiseen elämään. Kiitos kaikille 
strategiatyöhön osallistuneille luotta-
mushenkilöille, asiantuntijoille ja vapaa-
ehtoisille, toiminnanjohtajamme Virpi 
Tarkiainen kertoo.

Myös kokousjärjestelyt olivat monella 
tapaa erilaiset aiempiin vuosiin verrattu-
na, sillä Epilepsialiiton hallitus salli tänä 
vuonna etäosallistumisen väliaikaisen 
poikkeamislain nojalla. Noin puolet 
kokouksen osallistujista oli paikan päällä 
Helsingissä ja puolet etäyhteyksin.

Liittokokous järjes tettiin syyskuussa 
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Älä jätä yksin -biisi  
valittiin Epilepsia-
teoksi 2019
Epilepsiayhteisön vapaaehtoiset kirjoit-
tivat Vaikuttajafoorumissa 2018 runoja 
välittämisestä ja yksinäisyydestä. Niiden 
pohjalta syntyi biisi ”Älä jätä yksin”. 
Epilepsialiiton hallitus on myöntänyt 
biisille vuoden 2019 Epilepsiateko- 
huomionosoituksen. 

Älä jätä yksin -biisi kertoo siitä, miten 
haavoittavaa yksinäisyys voi olla ja 
nostaa esiin vapaaehtoistyön tärkeyttä. 
Kiitos kaikille biisintekoon  
osallistuneille!

Kuuntele biisi YouTubesta:  
www.youtube.com/epilepsialiitto

Liittokokous hyväksyi Epilepsialiiton uu-
den strategian vuosille 2021–2025. Uusi 
strategia sisältää kolme painopistettä, 
jotka ovat vahva vaikuttaja, hyvinvoinnin 
rakentaja ja uusiutuva yhteisö. Strategi-
silla valinnoilla tavoittelemme yhteistä 
unelmaa, jossa jokainen epilepsiaa 
sairastava saa hyvää hoitoa ja voi elää 
tasa-arvoista, omannäköistä elämää.

Strategiatyömme käynnistyi 2019 
yhteistyössä liiton hallituksen, henki-
löstön, epilepsiayhdistysten vapaaeh-
toistoimijoiden ja luottamushenkilöiden 
sekä asiantuntijoiden kanssa. ”Yhdessä 
rakennamme tulevaisuutemme” -maa-
kuntakiertueella liiton hallituksen jäsenet 

Epilepsialiiton hallitus on myöntänyt 
kultaiset ja hopeiset ansiomerkit epi-
lepsiatyössä ansioituneille henkilöille. 
Ansiomerkit jaettiin liittokokouksen 
yhteydessä Helsingissä 5.9. Seuraavat 
henkilöt ovat tehneet arvokasta työtä 
Epilepsialiiton, epilepsiayhdistysten ja 
epilepsiaa sairastavien hyväksi. 

Kultaisen ansiomerkin 20 vuoden  
aktiivisesta toiminnasta saivat: 
Puronkari Aino  
Pohjois-Pohjanmaan epilepsiayhdistys  
Uimonen Pirjo  
Turun seudun epilepsiayhdistys  

Hopeisen ansiomerkin 10 vuoden  
aktiivisesta toiminnasta saivat: 
Bjon Per-Erik  
Vaasan seudun epilepsiayhdistys  
Eklund-Rönnqvist Katri 
Vaasan seudun epilepsiayhdistys  
Häikiö Anja  
Pohjois-Pohjanmaan epilepsiayhdistys  
Riikonen Katja  
Uudenmaan epilepsiayhdistys  
Tikkanen Pasi  
Päijät-Hämeen epilepsiayhdistys  
Willman Anders  
Vaasan seudun epilepsiayhdistys

ja toimihenkilöt kiersivät 22 paikkakun-
taa, ja lähes 300 yhdistysten luottamus-
henkilöä ja vapaaehtoista arvioi epilep-
siayhteisöämme. Kiertue antoi vahvan 
pohjan yhteisömme tulevaisuus- ja 
strategiatyöhön.

Nyt on aika alkaa kävellä uutta stra-
tegiaa. Se tapahtuu toimimalla arvojen 
ja periaatteiden mukaisesti, lisäämällä 
yhteistä keskustelua ja osallisuutta, 
rohkeasti kokeilemalla. Virheitäkin voi 
matkan varrella tulla. Niistä voimme 
oppia jotain uutta. 

Tutustu strategiaamme nettisivuil-
lamme: www.epilepsia.fi/arvot-ja-stra-
tegia

– Vuoden 2019 Epilepsiateko-kunniakirja 
toimitetaan biisin esittäneelle vapaaehtoi-
sellemme Tiia Bisterille, kertoo toiminnan-
johtaja Virpi Tarkiainen.

Älä jätä yksin

Kun on suljetut ovet eikä löydy kahvaa 
puristus rinnassa ja sydän hakkaa. 
Otan sua hihasta kii, 
hei älä vajoa synkkyyksiin.

Mä haluun et sä tiedät tämän. 
Mä haluun et sä tiedät tämän. 
Mä haluun et sä tiedät tämän. 
En koskaan jätä yksin sua.

Kuvassa liittokokouksessa paikalla olleet Katja Riikonen, Anja Häikiö ja Aino Puronkari.

Kiitos epilepsiatyössä ansioituneille! 

Epilepsiayhteisönä kohti yhteistä, 
kestävää unelmaa 2025
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TAPAHTUMAT

Noudatamme tapahtumien järjestämisessä korona-
virustartuntojen välttämiseksi viranomaisohjeita. Jos 

sinulla tai läheiselläsi on koronaviruksen tyypillisiä 
oireita, kasvokkain järjestettäviin tapahtumiin ei voi 

osallistua. Tarkempia tietoja koronaviruksesta ja sen 
oireista sekä riskiryhmistä: www.thl.fi

Muutokset tapahtumiin ja kursseihin ovat mahdollisia 
koronavirustilanteen vuoksi. Seuraa ilmoitteluamme 

www.epilepfia.fi ja some-kanavissamme.

Kerro meille, mitä mieltä olet lehdestä. Mitkä jutut kiinnos-
tavat, 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 
- nettisivuiltamme löytyvällä lomakkeella,  
 www.epilepsia.fi/epilepsialehti 
- sähköpostilla, epilepsialiitto@epilepsia.fi 
- soittamalla toimitussihteerille, puh. 040 921 0978
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Vertaismentori Kati Vähäkangas: ”Mentorina voin rohkaista  

toista ihmistä hyväksymään tilanteensa”  s. 15

Yökylän ihme tapahtui Pajulahdessa  s. 21

Välitä ja viesti 

epilepsia-

päivänä 

s. 5
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Käypä hoito -suositus: Lasten epilepsiat ja kuumekouristukset  s. 4

Suomen omaishoidon verkosto  s. 18

Pitkäaikaissairaan 

lapsen sisarussuhteen 

tukeminen 
s. 10
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Suositukset epilepsian hoidosta on päivitetty s. 9

Kaverikahvilassa kukin hörppii tavallaan s. 22

Kuntoutumiskurssilta 
hankit pääomaa,  

jolla selviät sairautesi kanssa 
s. 4 

Anna palautetta Epilepsialehdestä!

Eväitä henkiseen hyvinvointiin  
epilepsian kanssa, PORI
Teemaillat to 10.12. ja 17.12. klo 17.30–19.30  
Scandic Pori, Itsenäisyydenkatu 41, 28100 Pori

Tapaamiset ovat avoimia kaikille aikuisille, joilla on todettu 
epilepsia. Illoissa jutellaan epilepsiaan, henkiseen hyvinvointiin 
ja omiin voimavaroihin liittyvistä kokemuksista ja ajatuksista. 
Iltoja luotsaavat psykiatrinen sairaanhoitaja Tarja Kulola sekä 
Epilepsialiiton projektityöntekijä Vuokko Mäkitalo.  

Osallistuminen sekä iltapala ovat maksuttomia ja matkakuluissa 
tuetaan. Kumpaankin iltaan ilmoittaudutaan erikseen 25.11. 
mennessä: 

10.12. Teemana henkinen jaksaminen ja voimavarat epilepsian 
kanssa, ilmoittautumislinkki: https://bit.ly/3jgmPvQ

17.12. Teemana epilepsiaan liittyvät tunteet ja sairauden  
vaikutukset ihmissuhteisiin, ilmoittautumislinkki:  
https://bit.ly/37iEdxU

Lisätietoja: vuokko.makitalo@epilepsia.fi tai p. 040 921 0975

Eväitä henkiseen hyvinvointiin  
epilepsian kanssa, OULU 
Ke 9.12. klo 17.00–20.00 
Scandic Oulu City, Saaristonkatu 4, 90100 Oulu

Ovatko epilepsiaan ja omaan jaksamiseen liittyvät  
asiat mielen päällä? 
Haluaisitko kuulla aiheesta lisää ja tavata muita  
epilepsiaa sairastavia? 
  
Tervetuloa mukaan henkisen hyvinvoinnin teemailtaan! Ilta on 
avoin kaikille epilepsiaa sairastaville aikuisille. Ohjelmassa alus-
tus jaksamisesta ja voimavaroista pitkäaikaisen sairaiden kanssa. 
Lisäksi aihetta tutkitaan omien kokemusten kautta toiminnal-
lisesti ja keskustellen. Iltaa luotsaavat psykologi ja psykotera-
peutti Teija Jokipii sekä Epilepsialiiton työntekijät.

Osallistuminen sekä iltapala ovat maksuttomia ja  
matkakuluissa tuetaan.  
Ilmoittautumiset 24.11. mennessä: https://bit.ly/3kOerov 

Lisätietoja: vuokko.makitalo@epilepsia.fi, p. 040 921 0975

Nuorten yhteisön  
pikkujoulut

lauantaina 12.12.2020
–Tule mukaan etänä!

Perinteiset FEW -nuorten yhteisön pikkujoulut pidetään tänä 
vuonna 12.12.2020. Pikkujoulut suunnitellaan alusta asti yhdessä 
ja illan aikana touhuamme kaikenlaista, kuten leivomme,  
askartelemme ja tietysti pidämme hauskaa. Koronatilanteen 
vuoksi pikkujoulut pidetään tänä vuonna etänä. Este vai  
mahdollisuus? Tule mukaan porukkaan, niin otetaan selvää! :) 
Seuraa ilmoituksia Facebookissa osoitteessa:  
https://www.facebook.com/FinnishEpilepsyWarriors

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:  
jani.takkunen@epilepsia.fi,  
p. 050 512 6617
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Hauskaa joulun odotusta!
Epilepsialiiton joulukalenterilla voit toivottaa hyvää jou-
lua läheiselle tai tuoda iloa itsellesi joulun odotukseen. 
Joulukalenterin upea kuvitus on Marjo Nygårdin käsialaa 
ja jokaisesta luukusta aukeaa kansikuvaa täydentävä 
hauska kuva. 

Kalenterin hinta on 10 euroa (sis. postikulut).

Tervetuloa sisäcurling-turnaukseen 
6.2.2021 Hyvinkäälle!
Epilepsiayhdistysten välinen turnaus järjestetään 6.2.2021 Hyvin- 
kään kerhon sekä Uudenmaan epilepsiayhdistyksen toimesta 
klo 10.30–14.00. Turnaus järjestetään Hyvinkään yhteiskoululla 
osoitteessa Uudenmaankatu 17, Hyvinkää.

Sisäcurling-joukkue muodostuu neljästä henkilöstä, pelaa-
jien iällä ei ole väliä. Jokaisesta yhdistyksestä voi tulla mukaan 
1–2 joukkuetta. Voimme tehdä myös joukkueliitoksia tai tarjota 
siirtopelaajia tarpeen vaatiessa. 

Pelaamaan voi tulla myös ilman aiempaa kokemusta lajista.  
Pelin säännöt ovat yksinkertaiset. Tärkeintä on pelaamisen, 
liikunnan ja yhdessäolon ilo! Säännöt kerrataan turnauksessa. 

Ilmoittaudu viimeistään 18.1.2021 sähköpostitse  
toimisto.uusimaa@epilepsia.fi tai puhelimitse p. 050 5354 009 
(puhelinaika ti–to klo 10–14). Kerro mistä yhdistyksestä tulet 
ja onko sinulla jo joukkue kasassa vai kaipaatko joukkuekave-
reita. Ilmoita samalla myös erityisruokavaliosi. Paikan päälle voi 
tulla myös kannustusjoukkoihin. Ilmoitathan silloinkin tulostasi 
etukäteen! 

Osallistumismaksu on 10 €/henkilö. Tiedustele omasta 
yhdistyksestäsi tuetaanko osallistumista. 

Turnaus alkaa noin klo 10–10.30. Kun voittaja on julistettu,  
tarjolla on kaikille lounas. Tervetuloa mukaan!

Kurssiesite 
 julkaistaan helmikuussa!
Kurssiesitteemme ilmestyy vuoden alussa ja  

se julkaistaan Epilepsialehden 1/2021 välissä.  
Päivitämme tietoja vuoden 2021 kursseista  

jo sitä ennen nettisivuillemme:  
www.epilepsia.fi.  

Seuraa ilmoitteluamme!

Mukana tukemassa Epilepsialiiton laatutyötä

Hopeakumppanit Tukijakumppani

Kultakumppani

Tilaa kalenteri 
Epilepsialiiton verkkokaupasta  

kauppa.epilepsia.fi
sähköpostilla  

epilepsialiitto@epilepsia.fi 
soittamalla p. 050 401 5685

10€ 
perille 
asti!
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Epilepsialiitto ry – Epilepsiförbundet rf  
on vuonna 1969 perustettu kansanterveys- ja  
potilasjärjestö. Liittoon kuuluu 22 epilepsia- 
yhdistystä, joissa on noin 6500 jäsentä.

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.

Hallintovastaava 
Milla Haglund
p. 050 365 1464

Sosiaaliturva-asiantuntija  
Paula Salminen  
p. 050 574 2488

Toiminnanjohtaja 
Virpi Tarkiainen
p. 050 400 9191

Kuntoutuspäällikkö 
Marja Nylén
p. 040 516 0022

Viestintäpäällikkö 
Elina Kelola
p. 040 921 0978

Sähköpostit  
etunimi.sukunimi@epilepsia.fi

Järjestöpäällikkö 
Piritta Selin
p. 050 514 4484

HANKKEET

YHTEYSTIEDOT

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

Harvinaisesti yhdessä – harvinaisen 
osallistuva -hanke
Kehittämispäällikkö Paula Sorjonen,  
p. 040 921 0976

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

YHTEISÖVALMENTAJAT

Kuopio
Anu Hämäläinen 
(hoitovapaalla)

Helsinki
Jani Takkunen 
p. 050 512 6617

Oulu
Tanja Vihriälä-Määttä 
p. 0400 954 830

Epilepsialiitto ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki, p. 09 350 8230,  
epilepsialiitto@epilepsia.fi, www.epilepsia.fi

LAHJOITA
Epilepsialiitto tukee epilepsiaa  
sairastavia ja heidän läheisiään arjen 
haastavissa tilanteissa. Lahjotusvaroin 
järjestämme vertaistukea, toimintaa  
ja mahdollistamme yhdessä voimaan-
tumisen.

Epilepsialiiton lahjoitustili:

FI35 5541 2820 0204 29,  
OKOYFIHH
Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa  
Epilepsialiitolle RA/2019/836 ajalle  
1.1.2020–31.12.2020, koko Suomi Ahvenanmaata  
lukuun ottamatta.

Kysy Epilepsiasta,  
sosiaaliturvasta ja  

vertaistuesta, me autamme  
sinua eteenpäin!
ma–to klo 12–17 
p. 09 3508 2310 
(Uusi aukioloaika  

voimassa  
1.12. alkaen)

Järjestöassistentti 
Heli Lehtimäki
p. 050 401 5569

Toimistoassistentti 
Kaija Haavisto
p. 050 401 5685

Olethan rohkeasti yhteydessä  
työntekijöihimme, autamme  
mielellämme sinua!

Joulun
aukioloajat 

Toimistomme, neuvon-
tamme ja chatimme ovat 

kiinni 21.12.–6.1. 
Hyvää joulua ja uutta 
vuotta kaikille lehden  

lukijoille!
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Epilepsiayhdistykset
Seuraa paikallista tapahtumatarjontaa  

osoitteessa www.epilepsia.fi

Ota yhteyttä ja tule mukaan!

KUOPION SEUTU
Päivi Hartikainen 

 040 777 1216
@  toimisto.kuopionseutu@epilepsia.fi

LAPIN ALUE (ROVANIEMI) 
Seppo Romppainen

 040 549 0039
@  lapinalue@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

ETELÄ-KYMI (KOTKA)
Ritva Malinen

 050 561 6679, arkisin klo 12–20
@  etelakymen@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

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

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–to klo 10–14)
@  toimisto.uusimaa@epilepsia.fi
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Epilepsiaa sairastaa noin 50 miljoonaa ihmistä 
maailmassa ja heistä noin 60 000 on suomalaisia. 

Kansainvälinen 50 miljoonaa askelta -kampanja 
starttaa Suomessa 8.1. ja huipentuu Kansain- 
välisenä epilepsia päivänä 8.2.

Haasta kävelylle esimerkiksi ystäväsi, työkaverisi, 
kuntavaaliehdokkaasi tai harrastusporukkasi.  
Kävely sopii kaikenikäisille ja liikkua voi  
omalla tyylillä.

Internat
Epilepsy Day

ional

facebook.com/epilepsialiitto

@epilepsialiitto

@epilepsialiitto

www.epilepsia.fi

 miljoonaa  miljoonaa 
askelta askelta 

Tule mukaan keräämään Tule mukaan keräämään 
yksi askel jokaiselle  yksi askel jokaiselle  
epilepsiaa epilepsiaa sairastavalle!sairastavalle!

Tarkempia tietoja kampan jasta  
ja osallistumistavoista saat  
nettisivuiltamme ja somesta.  
Osallistu kampanjaan!


