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Pääkirjoitus  |  Ledare

På våren för ett år sedan kom coronaviruset in i vårt liv och 
förändrade det. Viruset skilde oss åt från varandra och håller oss 
ännu i ett starkt grepp. Kom det för att stanna? 

Ett år har gått. Vi har blivit vana med en ny vardag till vilket 
hör att vi hostar i ärmen, desinficerar händerna, använder 
munskydd, hälsar med armbågarna, håller avstånd och jobbar 
på distans, tar coronatester och har virtuella fritidshobbyer. Vi 
har kanske själva varit i frivillig karantän eller försatts i officiell 
karantän av en smittskyddsläkare eller rentav blivit isolerade  
för att förhindra spridningen av coronavirussmittor. Den nya  
vardagen har belastat oss på många olika sätt. Vissa av oss  
utmattas i arbetet, andra av bristen på arbete. Saknaden efter 
närkontakt, vänner, släktingar, fester, dans, sång och bekym-
mersfri fritid är stor. Coronavardagen gör oss trötta, utleda, 
isolerade, deprimerade och förkrossade. Den psykiska hälsan 
är utsatt. Människan behöver sociala kontakter. Vi vill alla bli 
bemötta, hörda och sedda. 

 Coronavaccinationerna ger oss hopp om en ljusare vår och 
en morgondag där vi kan förhålla oss mera bekymmersfritt till 
coronan. Vaccinutvecklingen har skett otroligt snabbt. För detta 
kan vi tacka ett globalt samarbete och vetenskapssamfunden. 
På sidorna 14–16 i den här Epilepsitidningen berättar chefen för 
Tammerfors universitets vaccinforskningscentral, professor  
Mika Rämet om vaccinutveckling och rekommenderar oss att ta 
coronavaccinet när vi står i tur. Vi väntar på vår tur och tar vacci-
net när det erbjuds oss. När en tillräckligt stor del av befolkning-
en har vaccinerats kan vi inleda en ny tidsepok, där coronan inte 
längre styr över oss. 

Låt oss fortsättningsvis orka. Vi håller kontakten.  
Ring eller chatta med oss! 

Med önskan om en solig vår 
Virpi Tarkiainen, verksamhetsledare

Skuggor och ljus i coronavåren

Vuosi sitten keväällä koronavirus tuli elämäämme ja mullisti sen. 
Se eristi meidät toisistamme. Korona pitää meitä vielä vahvasti 
otteessaan. Tuliko se elämäämme jäädäkseen? 

Vuosi on kulunut. Olemme tottuneet uuteen arkeen, johon 
kuuluvat hihaan yskiminen, käsien desinfiointi, kasvomaskit, 
kyynärpäätervehdykset, välimatkojen pitäminen, koronatestit, 
etätyöskentely ja virtuaalinen vapaa-ajan viettäminen. Väliin on 
saattanut tulla omaehtoinen tai tartuntatautilääkärin määräämä  
virallinen karanteeni tai jopa eristys koronavirustartuntojen 
leviämisen ehkäisemiseksi. Uusi arki on ollut monin tavoin 
kuormittavaa. Osa uupuu työssä, osa työn puutteessa. Kova on 
ikävä lähitapaamisia, ystäviä, sukulaisia, juhlia, tanssia, laulua 
ja huoletonta vapaa-aikaa. Korona-arki väsyttää, kyllästyttää, 
eristää, masentaa ja musertaa. Henkinen jaksaminen on kovilla. 
Ihminen tarvitsee sosiaalisia kontakteja. Jokainen meistä haluaa 
tulla kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi. 

Valoa kevääseen tuo koronarokotusten tuoma toivo parem-
masta koronahuolettomammasta huomisesta. Rokotekehitys on 
ollut huimaa. Kiitos maailmanlaajuiselle yhteistyölle ja tiede-
yhteisöille. Tämän Epilepsialehden sivuilla 14–16 Tampereen 
yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Mika  
Rämet kertoo rokotekehityksestä ja suosittelee ottamaan korona- 
rokotteen, kun sen aika itse kunkin kohdalle tulee. Odotetaan 
vuoroamme ja otetaan rokotus, kun sitä meille tarjotaan. Kun 
riittävän suuri osa kansastamme on rokotettu, voimme aloittaa 
uuden ajanjakson, jota korona ei enää hallitse. 

Jaksetaan vielä jatkaa. Pidetään yhteyttä.  
Soita tai chattaa meille!

Aurinkoista kevättä toivotellen  
Virpi Tarkiainen, toiminnanjohtaja

Varjoja ja valoa koronakeväässä
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Etäyhteyden päästä kuuluu iloisia ääniä, 
kun Annina ja Sami Airola asettuvat 
ruudun ääreen. Perheen esikoinen, 
8-vuotias Minttu, vilahtaa taustalla ja 
taaperoikäinen Siru kiipeää isänsä syliin. 

Nyt 40-vuotiaana Anninan tilanne on 
hyvä, sillä viimeisestä kohtauksesta on jo 
kuusi vuotta aikaa. Tie tähän päivään on 
ollut pitkä ja monivaiheinen. 

– Ensimmäiset kohtaukset muistan saa-
neeni 23-vuotiaana rankan urheilusuori-
tuksen yhteydessä. Koska tuntemuksena 
oli vain hapenpuute, selitin itselleni, että 
se johtui huonosti nukutusta yöstä.

Samoihin aikoihin Annina tapasi Samin. 
Romanssi eteni nopeasti parisuhteeksi. 

Huoli omasta terveydestä syveni, mutta 
terveyskeskuksessa Annina sai vain 
paniikkihäiriödiagnoosin, rauhoittavia 
lääkkeitä ja käskyn hengitellä.

Kohtaukset pysyivät pitkään mysteeri-
nä, sillä aivosähkökäyrän mittauksissa 
kouristusta ei näkynyt. Annina itse 
koki paniikkihäiriödiagnoosin vääränä, 
eivätkä lääkkeet auttaneet. Vielä flunssan 
yhteydessä saatu tajuttomuuskouristus-
kohtaus meni paniikkihäiriön piikkiin. 

Lopulta 30-vuotiaana Annina sai niin 
voimakkaan kohtauksen, ettei häntä 
meinattu saada enää hereille.

– Ambulanssista soittivat Samille varoi-
tuksen, että kohtaus ei ehkä lopu. 

Dramaattisten vaiheiden jälkeen Annina 
selvisi ja pääsi vihdoin tutkimuksiin. 
Diagnoosi varmistui. Epilepsia määritel-
tiin paikallisalkuiseksi. Se alkaa etuotsa-
lohkon oikealta puolelta, paikasta, joka 
säätelee autonomista hermostoa, muun 
muassa hengitystä. 

Teksti: Niina Melanen  |  Kuva: Annina ja Sami Airolan kotialbumi

Vauvahaaveita 
perheessä
Annina ja Sami Airola olivat juuri aloittaneet seurus- 
telun, kun Anninan epilepsiakohtaukset alkoivat 
tihentyä. Oireet olivat lähinnä tajunnan hämärtymi-
siä, eivätkä lääkärit osanneet kertoa mistä oli kyse. 
Epätietoisuudessa vierähti vuosia samalla, kun 
pariskunnan vauvahaaveet heräsivät. Kun epilepsia-
diagnoosi viimein vahvistui, mielen valtasi epäilys: 
onko lapsen hankkiminen sittenkään turvallista? 

Anninan ja Samin perheessä tilanne on 
tällä hetkellä hyvä ja lapset ovat terveitä, 
mutta tie tähän päivään on ollut  
monivaiheinen.
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Tuohon aikaan myös parisuhde oli eden-
nyt vaiheeseen, jossa pohdittiin tosissaan 
perheen perustamista. 

– Epilepsiaa emme tainneet pitää miten- 
kään ongelmana lasten hankintaa ajatel- 
len. Olimmehan eläneet sen kanssa jo 
vuosia, eikä lääkärikään ollut ajatusta 
vastaan.

Vaikeita kysymyksiä
Puolitoista vuotta myöhemmin Annina 
oli raskaana. Esikoisen kanssa epilepsia 
oli vielä vaikeahoitoinen ja kohtauksia 
tuli tiheään. 

Epilepsiaa sairastavan raskauden suun-
nittelu ja seuranta kuuluvat erikoissai-
raanhoidon piiriin. Annina korostaa, että 
on tärkeää mennä neurologin vastaan-
otolle jo varhaisessa vaiheessa, kun 
alkaa suunnitella lapsen hankintaa, sillä 
lääkityksen muuttaminen ja muu valmis-
tautuminen voi viedä kuukausia.

Raskauden edetessä Anninan huoletto-
muus karisi. Vaikeat kysymykset valtasi-
vat mielen. 

– Olenko oikeutettu lapseen? Miten lapsi 
selviää, jos äiti ei voi olla tukena? Vaikut-
tavatko lääkkeet lapseen raskausaikana? 
Entä onko turvallista imettää? 

Myös sikiöseulonta jännitti.

– Aika hirveitäkin ajatuksia kävi mielessä. 
Olisiko minusta pitämään lapsesta huol-
ta, jos lapsi vammautuisi? 

Sami nyökyttelee vieressä. 

– Oli kyllä todella stressaava yhdeksän 
kuukautta. Meillä oli koko ajan huoli 
lapsen terveydestä ja siitä, miten Annina 
pärjää synnytyksessä, Sami muistelee. 

Varsin haastava ensimmäinen synnytys 
olikin. 

– Synnytys ei edennyt ollenkaan, kärsin 
siinä monta päivää, sitten synnytys 
käynnistettiin lääkkeillä. Tärisin ilmeises-
ti väsymyksestä ja kivusta, jolloin kätilö 
epäili, että olin saanut kohtauksen. Kun 
vauvan syke alkoi heiketä, päädyttiin 
lopulta hätäsektioon. 

Jälkeenpäin selvisi, että vauvan napa-
nuora oli parikymmentä senttimetriä 
lyhyempi kuin se tavallisesti on. Annina 
jäi pohtimaan, johtuiko napanuoran ly-
hyys epilepsiasta tai lääkkeistä, lopullista 
varmuutta asiaan ei koskaan saatu.

Varotoimia ja vauvauintia
Anninan kohtaukset jatkuivat vauva- 
aikana, mutta onneksi ne olivat lieviä 
tajunnan hämärtymisiä, ja niitä edelsi 
tuntemus hapen puutteesta, joka toimi 
ennakkovaroituksena. 

– Muutaman kerran sain ennakkovaroi-
tuksen ja laskin lapsen heti pois sylistä.

Arjessa noudatettiin varovaisuutta. An-
nina ei koskaan esimerkiksi kylvettänyt 
vauvaa ja pyrki vaihtamaan vaipan lat-
tian tasolla. Eikä hän koskaan nukkunut 
lapsi vierellään.

– Lääkityksestä johtuen saatan nukkua 
tosi raskaasti, jolloin voin kierähtää  
vauvan päälle. Lisäksi kohtaukset saat- 
tavat ajoittua nukahtamistilanteeseen, 
kun rentoudun.

Sen sijaan vauvauinti onnistui hyvin, sillä 
isossa ryhmässä saattoi luottaa siihen, 
että muut tulevat avuksi, jos jotain 
tapahtuu.

Itsenäisyys koetuksella
Läheisten huoli tuoreesta äidistä ja vau-
vasta tuntui itsenäisyydestään kiinni- 
pitävästä Anninasta ajoittain rajoitta- 
valta. Samin tarkistussoitot kotiin  
kiristivät hermoja. 

– Aika usein Sami laittoi viestiä ja jos 
en heti vastannut, tuli soitto. Äänet piti 
puhelimessa olla jatkuvasti päällä. Se 
rassasi, kun halusin levätä vauvan kanssa 
päiväunilla.

Väärinkäsityksistä syntyi sanaharkkaa. 
Varsinkin Anninan sienestysretket lapsen 
kanssa aiheuttivat päänvaivaa Samille.

– Jos Anninasta ei kuulunut, aloin 
panikoida, mutta sitten vaimo löytyikin 
pihalta marjapuskasta.

Myös ajokortin menettäminen kirpaisi 
maalla asuvaa, mutta onneksi turvaverk-
koa riitti. Anninan sisko asui lähellä ja 
naapureiltakin sai kyytiapua vaikkapa 
seurakunnan perhekerhoon.

Perhekerhossa Anninan tapasi muita 
äitejä, mutta myös paikallisen perhe- 
päivähoitajan, jolle hän vei lapsensa,  
kun oli aika palata töihin.

Hallittu toinen raskaus
Haastavasta synnytyksestä ja vauva- 
ajasta johtuen väli toiseen lapseen 
venähti pitemmäksi kuin mitä Annina ja 
Sami alun perin suunnittelivat.

– Pelkäsin kauheasti synnytystä, en 
olisi halunnut kokea synnytystä enää 
ollenkaan.

Pelkoklinikalla pohdittiin eri vaihtoehto-
ja, jonka tuloksena Annina päätti yrittää 
vielä alatiesynnytystä. 

Tässä vaiheessa Anninan epilepsian 
hoidossa tapahtui edistystä. Lääkitys 
vaihdettiin ja uusi lääke lopetti kohtauk-
set kokonaan. 

Neurologin kanssa käytiin läpi uusien 
lääkkeiden riskit. Annina halusi varmis-
taa, että kaikki mahdollinen tehdään, 
jotta vauva olisi turvassa ja raskaus 
sujuisi ongelmitta.

– Lääkkeillä, joita käytin lapsen riski 
saada vamma oli 3–4 prosenttia. Lääkä-
rin kanssa vähennettiin toista lääkettä, 
jotta riskiprosentti saatiin vielä prosentin 
verran alaspäin.

Toinen synnytys päätyi myös leikkauk-
seen, mutta tällä kertaa hallitusti ilman 
paniikkia. 

Nyt onnellinen perhe elää tasaista vai-
hetta. Lapset ovat terveitä, mutta pelko 
väijyy taustalla. Entä jos lapset perivät 
sairauden?

– Totta kai tarkkailen lapsiani. Kiitol-
lisuus on kuitenkin se päällimmäinen 
tunne. Lapsissa on niin uskomattoman 
ihanaa se rakkauden määrä.

Annina korostaa, että on tärkeää mennä neurologin  
vastaanotolle jo varhaisessa vaiheessa, kun alkaa suunnitella  

lapsen hankintaa, sillä lääkityksen muuttaminen ja muu  
valmistautuminen voi viedä kuukausia.
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Teksti: Elina Kelola  |  Kuva: Pexels

9 kysymystä ja vastausta

Raskaus, synnytys ja 
synnytyspelot
Raskaus herättää jokaisen äitiyttä suunnittelevan mielessä kysymyksiä. 
Vaikka suurin osa epilepsiaa sairastavien raskauksista sujuu hyvin,  
tuo epilepsia äitiyshaaveisiin mukaan myös sairauteen liittyvän huolen.  
Naistenklinikan osastonlääkärinä työskentelevä, naistentautien ja  
synnytysten erikoislääkäri Leena Georgiadis vastasi epilepsiaa sairastavan 
raskauteen, synnytykseen ja synnytyspelkoihin liittyviin kysymyksiin. 
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Sairastan epilepsiaa. Uskallanko  
suunnitella raskautta ja mitä siinä  
pitää ottaa huomioon?

Epilepsiaa sairastavien naisten raskauksista suurin osa sujuu  
ilman ongelmia ja lapset ovat yleensä terveitä. Epilepsiaa sai- 
rastavan raskauteen liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä, joita 
pystytään vähentämään ja hallitsemaan paremmin, jos raskaus 
on suunniteltu jo etukäteen. Raskaustoiveet kannattaa siis ottaa 
ajoissa puheeksi oman neurologin kanssa. Kun raskaus on hyvin 
suunniteltu, saadaan siihen liittyvät mahdolliset riskit minimoitua.

Kun raskaustoiveet heräävät, on hyvä keskustella neurologin 
kanssa siitä, että epilepsian hoito on juuri sillä hetkellä optimaa-
linen raskautta ajatellen. On myös tärkeää, että epilepsiadiag-
noosi on asetettu oikein ja tämän mukaan pystytään suunnitte-
lemaan oikea lääkitys. Raskaus sujuu parhaiten sekä odottavan 
äidin että kehittyvän sikiön kannalta, kun hoitotasapaino on 
kohdallaan jo ennen raskautta.

Mitä epilepsialääkityksessä tulee ottaa  
huomioon raskautta suunnitellessa 
sekä raskauden ja imetyksen aikana?

Raskautta suunnitellessa ja epilepsialääkitystä mietittäessä 
tavoitteena on pienentää lääkehoitoon ja kohtauksiin liittyviä 
riskejä optimoimalla lääkehoitoa. Lääkityksestä vastaa neurologi, 
jonka kanssa harkitaan yksilöllisesti sopiva lääkitys. Raskauden 
aikana pyritään pääsääntöisesti käyttämään mahdollisimman 
pieniä, mutta silti tehokkaita lääkeannoksia. Hoidon tavoitteena 
on aina kohtauksettomuus. Jos nainen on ennen raskautta oiree-
ton, niin yleensä jatketaan lääkitystä myös raskausaikana. Hyvin 
harvoin epilepsialääkkeet lopetetaan ennen raskautta. 

Osa epilepsialääkkeistä pienentää folaattitasoa. Tämän takia  
foolihappolisä on iso osa raskauden suunnittelua. On tärkeää, 
että foolihappolisä aloitetaan jo hyvissä ajoin, mielellään jo  
3 kuukautta ennen kuin raskautta aletaan yrittämään. Fooli-
happolisä vähentää merkittävästi sikiön riskiä hermostoputken 
sulkeutumishäiriöön. 

Raskauden aikana naisen elimistössä tapahtuu aina normaaleja  
raskauteen liittyviä fysiologisia muutoksia, jotka heijastuvat 
myös lääkkeiden pitoisuuteen elimistössä. Epilepsialääkkeiden 
pitoisuuksia mitataan raskauden kuluessa. Verestä mitatut lääke- 
pitoisuudet auttavat arvioimaan riittävää lääkeannosta, mutta 
tärkein vihje lääkeannoksen lisäyksen tarpeesta on raskauden 
aikana esiintyvät epilepsiaoireet. 

Yleensä epilepsialääkkeet eivät estä imettämistä, mutta tilanne 
pitää arvioida aina yksilöllisesti. Ennen imetystä varmistetaan, 
että valittu lääke on turvallinen.

Miten epilepsialääkitys voi vaikuttaa 
lapsen hyvinvointiin? Voiko se aiheut-
taa esimerkiksi kehityshäiriöitä? 

Koko väestön tasolla vakavien sikiön epämuodostumien riski  
on 2–3 prosenttia. Osa epilepsialääkkeistä ei merkittävästi 
lisää tätä riskiä, mutta osa lääkkeistä voi jopa kolminkertaistaa 
riskin. Lääkkeet pyritään aina valitsemaan niin, että riskit ovat 
mahdollisimman pienet. Siksi raskauden suunnitteluvaiheessa 
on tärkeää, että lääkitys suunnitellaan huolella oman hoitavan 
neurologin kanssa. 

Raskauden aikana lopetetaan yleensä niin sanotut turhat 
lääkkeet, mutta äidin voinnin kannalta tärkeitä lääkkeitä, kuten 
epilepsialääkkeitä on jatkettava. Lääkitystä mietittäessä haetaan 
tasapaino sille, että lääkityksellä voidaan huolehtia äidin hyvästä 
voinnista ja siitä, että sikiölle aiheutuvat riskit ovat mahdolli-  
simman pienet. Epilepsiakohtaukset eivät ole hyväksi vauvalle,  
vaikka äidin yksittäisellä kohtauksella ei ole merkittävää vaiku-
tusta sikiöön. Sikiöt kestävät epilepsiakohtauksia yleensä hyvin, 
mutta kohtauksiin liittyy aina tapaturmariski odottavan äidin 
sekä sikiön kannalta. Näin ollen onkin molempien etu, että  
lääkityksellä saavutettaisiin kohtauksettomuus.

Onko isän epilepsialla merkitystä  
raskauden kannalta?

Raskauden kulkuun isän epilepsialle ei ole merkitystä, mutta 
joihinkin epilepsiatyyppeihin liittyy periytymisriski.

Missä epilepsiaa sairastavan naisen  
raskautta seurataan? 

Raskautta seurataan neurologin ja äitiyspoliklinikan synnytys-
lääkärin yhteistyössä. Lisäksi epilepsiaa sairastavilla äideillä on 
normaalit käynnit neuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla, 
kuten kenellä tahansa muullakin äidillä. 

Kaikkien raskaana olevien on mahdollista osallistua seulonta- 
tutkimuksiin, joissa selvitetään sikiön kromosomipoikkeavuuksia 
ja vakavia rakennepoikkeavuuksia. Tämä seulonta tehdään  
ultraäänitutkimuksilla ja äidin verikokeen avulla. Epilepsiaa 
sairastavan raskaudessa sikiön kromosomipoikkeavuuksien 
riski ei ole koholla verrattuna koko väestöön. Sen sijaan sikiön 
rakennepoikkeavuusriski on lisääntynyt, jonka vuoksi raskauden 
seulontaultraäänitutkimukset tehdään kunnasta riippuen joko 
kätilön tai lääkärin vastaanotolla äitiyspoliklinikalla.

Seulontojen jälkeen loppuraskauden seurannassa voi olla kunta- 
kohtaisia eroja ja raskauden seuranta räätälöidään usein myös 
yksilöllisesti. Esimerkiksi Helsingissä on käytäntönä, että

1.

2.
4.

5.

3.
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epilepsiakohtauksen synnytyksen yhteydessä, niin silloin koh-
tausta hoidetaan normaaliin tapaan ja huolehditaan myös siitä, 
että vauvaa tarkkaillaan ja hänet pidetään turvassa. Turvallisuus 
on aina edellytys sille, että normaalia synnytystä voidaan jatkaa. 
Tarvittaessa synnytystapa vaihdetaan keisarileikkaukseen.

Entä jos synnytys pelottaa? Kenen 
kanssa voin jutella synnytyspeloista?

Synnytys pelottaa ja jännittää lähes kaikkia tulevia äitejä. Ne 
ovat normaaleja tunteita. Ei kuitenkaan olen hyväksyttävää ja 
normaalia, että pelko ottaa vallan äidin elämästä niin, ettei hän 
pysty valmistautumaan synnytykseen ja vauvan tuloon normaa-
listi ja rauhallisin mielin. Synnytyspelkoa voidaan hoitaa. Olisi 
tärkeää uskaltaa kertoa omista tunteistaan ja ajatuksistaan neu-
volassa terveydenhoitajalle, joka voi tehdä tarvittaessa lähetteen 
äitiyspoliklinikalle synnytyspelon hoitamiseksi. 

Naisia pelottavat raskaudessa ja synnytyksessä erilaiset asiat 
ja sen perusteella pelkoa voidaan hoitaa eri tavoin. Hoidon 
perustana on luottamuksellinen vuorovaikutus. Yhdessä pyritään 
selvittämään, mitkä asiat synnytyksessä pelottavat. On tärkeää, 
että hoito räätälöidään yksilöllisesti ja mietitään, minkälaisia 
työkaluja voidaan käyttää pelon hoitamiseen ja hallintaan.  Usein 
pelko helpottuu jo, kun pääsee keskustelemaan synnytyksestä 
kätilön tai synnytyslääkärin kanssa ja saa tietoa, mitä synnytyk-
sen aikana tapahtuu. 

Synnytyspelon hoidon tavoitteena on, että pelko pysyisi hallin-
nassa koko raskauden ja synnytyksen ajan. Keisarileikkaukseen 
liittyy merkittävästi isommat riskit, minkä vuoksi aina ensisi-
jaisesti pohditaan mahdollisuutta alatiesynnytykseen. Joskus 
kuitenkin synnytyspelko voi olla niin valtava, ettei alatiesynnytys 
ole mahdollista. Mikäli ei löydetä keinoja pelon hallintaan, synny-
tystavaksi voidaan myös valita keisarileikkaus. On tärkeää, että 
jokaiselle naiselle valitaan yksilöllisesti oikea synnytystapa oikein 
perustein.

Voiko yhdyntä altistaa  
epilepsiakohtaukselle?

Tiedetään, että on hyvin yksilöllistä, mitkä tekijät voivat laukaista  
kohtauksen. Tavallista on, että selvää epilepsiakohtauksen 
aiheuttavaa tekijää ei kuitenkaan pystytä nimeämään. Kohtaus- 
herkkyyteen voi vaikuttaa esimerkiksi se, että on nukkunut huo-
nosti ja myös isot tunnepurkaukset voivat mahdollisesti aiheut-
taa kohtauksia. On myös mahdollista, että kohtausherkkyys 
vaihtelee kuukautiskierron mukaan hormoneiden vaikutuksesta.

On tärkeä muistaa, että ihminen on kokonaisuus ja silloin myös 
monen pienen asian yhteissumma voi vaikuttaa kohtauksiin. 
Nämä asiat eivät ole ihan helppoja selvittää, mutta lääkärin kans-
sa on mahdollista keskustella siitä, voiko asioilla olla yhteyttä.

raskauden seurantakäynnit ovat äitiyspoliklinikalla, jos odottaval-
la äidillä on kohtauksia raskausaikana tai lääkitystä on muutettu.  
Mikäli odottaja on oireeton, eikä lääkitystä tarvitse muuttaa, 
niin seulontaultraäänitutkimusten jälkeen raskautta seurataan 
normaaliin tapaan neuvolassa. Mikäli epilepsian tilanne muuttuu 
raskausaikana, niin neuvola lähettää odottajan äitiyspoliklinikalle 
tarkempaan seurantaan. Neurologi puolestaan huolehtii siitä, 
että lääkityksellä saavutettaisiin tilanne, jossa oireet ovat mah-
dollisimman vähäiset tai kokonaan poissa. 

Voiko hyvässä hoitotasapainossa  
oleva epilepsia muuttua raskauden  
vaikutuksesta?

Suurimmalla osalla naisista kohtaustiheys pysyy raskausaikana 
samana kuin ennen raskautta. Jokainen ihminen on kuitenkin 
erilainen, ja eri tekijät voivat herkistää kohtauksille. Toki on  
mahdollista, että kohtaukset voivat lisääntyä raskausaikana. 

Kohtausten lisääntyminen voi johtua esimerkiksi siitä, että äiti 
pelkää lääkehoidon vaikutuksia sikiöön, eikä uskalla käyttää  
lääkkeitä. On myös mahdollista, että äidin stressi ruokkii koh-
tauksia. Loppuraskauden fyysiset vaivat johtuen kasvavasta 
kohdusta ja ennakoivat supistukset voivat vaikuttaa niin, että äiti 
ei pysty nukkumaan normaalisti ja unenpuute aiheuttaa kohtauk-
sen. Myös lääkepitoisuus voi muuttua loppuraskautta kohti ja 
silloin lääkeannos ei välttämättä ole riittävä.

Voiko epilepsiaa sairastava synnyttää 
lapsen alateitse?

Epilepsia ei yleensä estä alatiesynnytystä ja synnytystapa vali-
taan samaan tapaan, kun muillekin raskaana oleville naisille. 
Synnytyksessä ei kuitenkaan oteta riskejä ja synnytystapaan 
vaikuttaa aina jokaisen äidin oma yksilöllinen tilanne.

Synnytykseen valmistautuminen on tärkeää kaikille äideille. 
Epilepsiaa sairastavan on erityisesti huolehdittava siitä, että saa 
riittävästi lepoa, ja että univelkaa ei pääse kertymään. Omista 
voimavaroista on tärkeä huolehtia jo ennen synnytystä.

Synnytyksessä on myös asioita, joita voidaan huomioida yksilöl-
lisesti. Jos äiti tietää, että jotkin asiat ovat altistaneet epilepsia-
kohtauksille, niin niitä asioita pyritään välttämään. Ilmapiiri ja 
tunnelma pyritään pitämään synnytyksen aikana sellaisena, ettei 
se lisäisi kouristusherkkyyttä. Synnytyksessä myös rauhallisuus ja 
stressinhallinta ovat tärkeitä. Odottajaa rohkaistaan myös kirjoit-
tamaan paperille synnytystoiveitaan ja nämä pyritään ottamaan 
aina huomioon synnytyksessä.

Riittävä kivunlievitys suunnitellaan aina yksilöllisesti. Se auttaa 
äitiä myös voimavarojen ja stressinhallinnan kanssa. Epilepsia-
lääkitystä on tärkeä jatkaa myös synnytyksen aikana. Jos äiti saa 

6.

7.
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Seksuaalisen toimintakyvyn häiriöt voivat 
olla seksuaalisen haluun, kiihottumiseen 
tai orgasmiin liittyviä tai niihin liittyviä 
kipuoireyhtymiä. Näiden häiriöiden arvi-
oimista vaikeuttaa niiden hyvin henkilö-
kohtainen tunnepohjainen luonne, suhde 
partneriin sekä ympäristön vaikutus 
(sosiaaliset, kulttuurin tai muut lähi- 
ympäristön tekijät). 

Vuonna 1954 kuvattiin ensimäistä kertaa 
paikallisalkuista epilepsiaa sairastavien 
kokevan seksuaalisen mielenkiinnon  
vähenemistä [1]. Muutamia tutkimuksia 
häiriön yleisyydestä ja luonteesta on 
tehty, mutta niiden arvioimista vaikeut-
taa eri epilepsian kohtaustyyppien tai 
epilepsiatyyppien, epilepsian kohtaus-
tasapainon ja kohtauksien vaikeusasteen, 
epilepsiaan sairastumisikä sekä epilepsia-
lääkityksien vaikutuksen arvioiminen 
koko seksuaalisen toimintakyvyn eri 
häiriöalueisiin.

Vuonna 2019 julkaistussa meta-analyy-
sissä [2] oli mukana yhdeksän tutki-
musta, yhteensä 599 epilepsiapotilasta. 
Epilepsiapotilaista 58,1 % ilmoitti 

Teksti: neurologian erikoislääkäri Salla Lamusuo

Seksuaalinen hyvinvointi on yksi elämänlaatua määrittävä tekijä.  
Useat tavallisimmat sairaudet kuten diabetes, verenpainetauti ja  
mielialahäiriöt voivat aiheuttaa seksuaalisen toimintakyvyn häiriöitä. 
Myös epilepsiaan on liitetty samanlaisia ongelmia. Silti niiden yleisyyttä 
ja luonnetta epilepsiaa sairastavilla on tutkittu vähän ja asia otetaan 
ehkä harvoin vastaanottokäynneilläkin esiin.

jonkinlaisesta seksuaalisen toimintaky-
vyn häiriöistä, kun taas kontrolliryhmästä 
vastaavanlaisia ongelmia oli 16,5 %. 
Tässäkin tutkimuksessa todettiin, että 
vaikka epilepsia näyttäisi olevan riski 
seksuaalisiin häiriöihin, syyt ovat usein 
monitekijäisiä.

Seksuaaliset häiriöt  
epilepsiaa sairastavilla  
naisilla
Tutkimuksien perusteella 25–63 % 
terveistä naisista raportoivat kokevansa 
seksuaalisessa toimintakyvyssä häiriöitä.  
Epilepsiapotilailla vastaava luku on  
10–75 %. Vaihteluväli oirehtivien potilai-
den määrässä on siis suuri. On kuitenkin 
huomattava, että suurin osa tutkimuk-
sista on tehty pienillä potilasmäärillä.  
Näyttäisi kuitenkin siltä, että potilailla, 
joiden epilepsia on hyvässä hoitotasa-
painossa yhdellä epilepsialääkkeellä, 
seksuaalinen toimintakyky on normaali.  
Tavallisimmat potilaiden kuvaamat  
häiriöt liittyivät seksuaaliseen haluun  
tai kiihottumiseen [3]. 

Seksuaaliset häiriöt  
epilepsiaa sairastavilla  
miehillä
Edellä olevan meta-analyysin tuloksissa  
9 % terveistä miehistä raportoi ongelmia 
seksuaalisuudessa, kun taas vastaava 
luku epilepsiapotilaiden kohdalla oli  
58,6 % [2]. Epilepsiaa sairastavilla mie-
hillä tavallisimmat seksuaaliset häiriöt 
liittyivät erektioon ja ennenaikaiseen 
siemensyöksyyn tai sukupuolisen halun 
laskuun. Häiriöt näyttäisivät olevan 
yleisempiä huonossa hoitotasapainossa 
olevassa epilepsiassa ja jos potilaalla oli 
epilepsian lisäksi mieliala- tai ahdistunei-
suusongelmia [3].

Seksuaalisen toimintakyvyn 
häiriöiden syitä epilepsia- 
potilailla
Seksuaalinen hyvinvointi on monen  
osatekijän summa. Näin ollen myös  
seksuaalisuuteen liittyvät häiriöt voivat 
olla jotakin perussairautta sairastavilla  
moninaiset ja harvoin vain yhden 

Epilepsia ja seksuaalisuus
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tekijän aiheuttamia. Kuva 1 hahmottaa 
epilepsiaa sairastavien ihmisten seksu-
aalisuuteen vaikuttavia tekijöitä eri 
näkökulmista. Epilepsiapotilailla syiksi 
voi osoittautua epilepsian tai lääkityksen 
aiheuttamat hormonaaliset muutokset, 
psykiatriset liitännäissairaudet, psyko-
sosiaaliset tekijät tai hoidosta aiheutu - 
vat haitat.

Epilepsian vaikutukset  
seksuaalisuuteen
Epilepsiaa sairastavien ihmisten seksu-
aalisuuteen liittyvät ongelmat näyttävät 
alkavan silloin, kun kohtauksetkin alkavat 
ja olevan yleisempiä kohtauksia saavilla 
potilailla kuin kohtauksettomilla. Lisäksi 
ongelmat näyttävät olevan yleisempiä 
potilailla, joilla on huonossa hoitotasa-
painossa oleva ohimolohkoepilepsia eri-
tyisesti, jos poikkeavan sähköpurkauksen 
sijainti ja leviämisalue sijoittuu oikeaan 
ohimolohkoon. Tutkimuksien perusteella 
on ehdotettu, että epileptinen aktiviteetti 
häiritsee aivojen oikeanpuolisen hypota-
lamuksesta erittyvien sukupuolihormo-
nien ja mielihyvä (dopamiini) hormonin 
eritystä aiheuttaen siten seksuaalisuuden 
ongelmia näillä potilailla [4]. Tutkimuksia 
epilepsian aiheuttamista hormonaalisista 
muutoksista on kuitenkin vielä vähän.

Parisuhteeseen ja seksuaaliseen aktiivi -
suuteen voivat vaikuttaa myös ahdis-
tuneisuus tai pelko epileptisestä koh ta-
uksesta.

Epilepsialääkityksen  
aiheuttamat haitat  
seksuaalisuuteen
Epilepsialääkkeistä niin sanotut entsyymi- 
induktorit (esim. karbamatsepiini) voivat 
vaikuttaa seksuaalisuuden kokemuksiin 
useallakin eri mekanismilla. Karbamatse-
piini saattaa vähentää aktiivisen testo-
ste ronin määrää ja siten aiheuttaa 
seksuaalisuuteen häiriöitä. Uudempien 
epilepsialääkkeiden kohdalla on tällä 
hetkellä varsin vähän tutkimuksia, ja 
näyttäisi siltä, että ne aiheuttavat joka 

tapauksessa vähemmän häiriöitä kuin 
karbamatsepiini.

Mielialahäiriöt ja  
seksuaalisuus
Epilepsiaan näyttäisi liittyvän suuren-
tunut riski mielialahäiriöihin, joihin on 
taas liitetty 50–70 % riski seksuaalisen 
toimintakyvyn häiriöihin. Toisaalta 
taas eri syistä johtuvat seksuaalisen 
toimintakyvyn ongelmat lisäävät riskiä 
mielialahäiriöihin. Tämä kuvastaa hyvin 
seksuaalisuuteen liittyvien ongelmien 
monitahoisuutta: moni asia voi olla  
vaikuttamassa seksuaalisen häiriön  
syntymiseen, mikä taas voi aiheuttaa 
uusia ongelmia.  

Epilepsian hoitotavoitteena on kohtauk-
settomuus ja toisaalta mahdollisimman 
vähäiset sivuvaikutukset epilepsian 

Kuva 1: Mukaillen artikkelista  
Rathore C et al. Sexual dysfunction 
in people with epilepsy.  
Epilepsy Behav 2019; 100

Hoidosta  
aiheutuvat 

haitat

Psykososiaaliset 
tekijät

Psykiatriset  
liitännäis- 
sairaudet

Epilepsian tai  
lääkityksen  
aiheuttamat  

hormonaaliset  
muutokset

Lähteet:
[1] Gastaut H, Collomb H. Sexual  
behavior in psychomotor epileptics.  
Ann Med Psychol (Paris) 1954;112:657–96

[2] Zhao S et al. Association between  
epilepsy and risk of sexual dysfunction:  
A meta-analysis. Seizure 2019;65:80-88

[3] Rathore C et al. Sexual dysfunction in 
people with epilepsy. Epilepsy Behav 2019; 
100

[4] Herzog et al. Reproductive endocrine 
disorders in men with partial seizures of 
temporal lobe. Arch Neurol 1986;43:347-50

Seksuaalisen  
toimintakyvyn  

häiriöiden syitä  
epilepsiapotilailla

lääkityksestä. Kohtauksettomuus on 
tutkimusten mukaan oikea tavoite myös 
mielihyvää tuottavalle seksuaalisuudelle. 
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Sain ensimmäisen tajuttomuuskouristuskohtaukseni 16-vuoti-
aana silloisen poikaystäväni luona, jossa vietin yöni. Sen ikäisenä 
sitä teki yöllä mieluummin muita juttuja kuin nukkui, esimerkiksi 
tutustui omaan seksuaalisuuteensa ja seksiin. Poikaystävälläni 
oli oma piharakennus ja siellä saimme olla rauhassa. Aamulla 
menin vähien unien jälkeen suihkuun päärakennukseen, jossa 
muu perhe asui. Muistan, että hanasta tuli vain kuumaa vettä ja 
sen jälkeen näin ensihoitajia sekä poikaystäväni äidin huolestu-
neen katseen. En tiennyt yhtään mitään. Mistään. Nukahdin. 

Minut vietiin ambulanssilla sairaalaan ja heräsin kohtauksen 
jälkiunesta neuropolin sängyltä. Kysyin hoitohenkilökunnalta 
ensimmäiseksi, että onko minulla kuukautiset? Sehän olisi ollut 
karseaa. Ne voivat vaikuttavaa kohtausherkkyyteen, vaikka  
itselläni näin ei ole ollut. Hormonit ovat hurjia! 

Nuorempana käytin lääkitystä, joka lihotti. Turhamaisena teininä 
se oli kamalaa ja vaikutti tietysti siihen, kuinka mukava oli ottaa 
vaatteet pois tai olla vähän näyttävimmissä asuissa bileissä tai 
baarissa. Ihan sama, mitä joku muu sanoi, mutta siinä iässä olin 
hyvin epävarma. Nyt on löllöä ja selluliittia siellä täällä, eivätkä 
ne häiritse lainkaan niin paljon. Turhamaisuus ei ole kamalasti 
karissut.

Edellisissä suhteissa kumppanilla on saattanut olla pelkoja, 
miten itse seksi tai orgasmi vaikuttaa. Voiko niistä tulla kohtaus? 
Asioista avoimesti puhuminen oikeastaan aina, suhteessa kuin 
suhteessa kannattaa. Yllä mainitut asiat eivät ole vaikuttaneet 
seksiin, mutta poikkeus vahvistanee säännön. Kerran sain ison 
kohtauksen yhteisellä O-hetkellä ja silloinen miesystäväni oli aika 
varpaillaan. Itseäni asia ei häirinnyt, kummastutti lähinnä. Olen 
sairastanut koko elämäni ja olen sopeutunut sairauteeni hyvin. 

Vuoden 2020 marraskuussa puhuin noin kolmelle sadalle sairaan-
hoitoalalle valmistuvalle henkilölle seksuaalisuudestani ja siitä, 
miten epilepsiani siihen vaikuttaa. Tutkin asiaa tieteellisesti 
etukäteen ja pohdin asiaa omalla kohdallani. Itselläni sairaus 
ei ole vaikuttanut siihen oikein mitenkään. Olen seksuaalisesti 
avoin ja seksi on hemmetin kivaa. Näistä asioista puhuminen ei 
ole vaikeaa – olen harkinnut seksuaaliterapeutin sekä seksuaali-
avustajan työtä. 

Seksuaalisuudesta 
kannattaa olla avoin

Ainoat kerrat mainitsemieni tilanteiden jälkeen olen törmännyt 
pariin haasteeseen, joita terve ihminen ei välttämättä kohtaa. 
Esimerkiksi hormonipohjaisten ehkäisyvalmisteiden käyttö on 
mahdotonta, koska lääkitys vähentää niiden tehoa merkittä västi. 
Oikeastaan olen siitä hyvilläni, ettei minun ole koskaan ollut 
edes mahdollisuutta niihin. Olen joskus joutunut turvautumaan 
jälkiehkäisyyn ja proviisori on muistuttanut kohdallani, että 
toimivuus on 98 % sijaan noin 70 %. Viime aikoina olen pohtinut 
omaa hedelmällisyyttäni ja haluan tietää, onko minulla mahdol-
lisuutta tulla raskaaksi. 

On tutkittu ja omalla kohdallani todettu, ettei epilepsia sairau-
tena itsessään vaikuta seksuaalisuuteen tai seksiin. Toivon, että 
ihmiset pystyisivät ilmaisemaan omaa seksuaalisuuttaan ilman 
häpeää – se on yksi ihmisen perustarpeista ja sitä myöten saat-
taa joskus syntyä jotain uutta. Ehkä äiti, isä ja lapsi.

Mari Sydänmaanlakka, kuvataiteilija

Kuvitus: ©MEAS/Mari Sydänmaanlakan luonnoskirja
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Aikuisneurologian poliklinikan epilepsiatiimi keskittyy diagnoosi-
vaiheen ja lääkehoidon käynnistämisen lisäksi vaikeahoitoista 
epilepsiaa sairastavien hoitoon. 

– Diagnoosivaiheen jälkeen hoidon ensisijainen tavoite on koh-
tauksettomuus. Lääkehoidossa pyritään kohtauksettomuuteen 
mahdollisimman vähäisillä lääkehaitoilla. Hyvässä hoitotasa-
painossa olevien jatkoseuranta voidaan siirtää aikanaan perus-
terveydenhuollon puolelle, Mirja Järviseutu-Hulkkonen kertoo. 

Jos kohtaukset jatkuvat lääkityksestä huolimatta tai esimerkiksi,  
jos naisella raskaus on pian ajankohtaista, seuranta jatkuu neuro-
logian poliklinikalla. Myöhemminkin, hyvässä hoitotasa painossa 

Teksti ja kuva: Katja Seppinen

Epilepsiahoitaja kohtaa työssään  
äitiyden iloja ja suruja
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito piirissä epilepsiahoitajana  
työsken televä Mirja Järviseutu-Hulkkonen kertoo pitkään kokemukseensa 
nojaten naiseuteen ja raskauteen liittyvistä asioista. Puheeksi tulivat niin 
suunnitelmallisuus, riskit kuin raskauden ilot.

olevan naisen kohdalla, nainen palaa erikoissairaanhoidon seu-
rantaan siinä vaiheessa, kun raskautta aletaan suunnitella  
tai raskauden alettua.

Työssään epilepsiahoitajana Mirja kertaa potilaan kanssa, miten 
hoidon kanssa käytännössä edetään ja mitä eri tutkimuksissa 
tapahtuu.

– Epilepsiaa sairastava voi miettiä hyvinkin käytännönläheisiä  
kysymyksiä. Esimerkiksi jos neurokirurgialla on ensin toimen-
pide, niin miten minä sen jälkeen pääsen video-EEG-yksikköön 
kilometrin päähän. Jolloin minä kerron, että ambulanssihan  
se vie, eikä sairastavan tarvitse näistä huolehtia. Tai joku voi  

Mirja Järviseutu-Hulkkonen työskentelee epilepsiahoitajana. 
Hän muistuttaa, että äidin on tärkeä huolehtia vauva-arjessa 
myös omasta jaksamisesta.
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miettiä, voiko hiuksia pestä, kun on monen vuorokauden  
video-EEG-rekisteröinti käynnissä.

Nainen vastaanotolla
Kun hedelmällisessä iässä oleva nainen käy seurannassa neuro-
logian poliklinikalla, raskausasia otetaan puheeksi. Useimmilla 
ehkäisy on kunnossa, mutta siitäkin puhutaan tarvittaessa. 
Jos epilepsiatilanne on raskautta suunnittelevalla hyvä, anne-
taan ohje sikiön epämuodostumariskiä vähentävän foolihapon 
käytöstä ja seuranta-ajalla sitten katsotaan, miten raskausasia 
on edennyt. Foolihapon käyttö tulisi aloittaa jo pari kuukautta 
ennen ehkäisyn pois jättämistä. 

Usein naiset pohtivat, ovatko lääkkeet sikiölle turvallisia ja miet-
tivät jopa lääkkeiden lopettamista. Saattaa olla myös niin, että 
nainen ei halua nostaa lääkitystä, vaikka kohtausoireiden vuoksi 
niin kannattaisi tehdä. 

– Naisen olisi hyvä ymmärtää, mikä on turvallisinta sekä itselle 
että sikiölle, jotta kaikki menisi hyvin, Mirja toteaa.

– Haasteellista on, jos vaikeahoitoista epilepsiaa sairastava 
haluaa kovasti saada lapsen ja jättää ehkäisyn pois. Henkilöllä 
voi olla käytössä neljäkin epilepsialääkettä, mutta hän saa silti 
kohtauksia. Silloin tietysti toivoo, että kaikki menisi riskeistä  
huolimatta hyvin.

Raskauteen liittyvät pelot voivat myös aiheuttaa sen, ettei halua 
lasta. Epilepsian seurantakäynnillä nämä asiat on hyvä ottaa  
puheeksi lääkärin ja hoitajan kanssa. Tarvittaessa myös neuvo-
lasta voidaan ohjata juttelemaan epilepsiahoitajan kanssa.

Raskauden suunnittelu
Epilepsiaa sairastavilla naisilla pyritään siihen, että raskaus on 
suunniteltu. Vaihdetaan esimerkiksi jo ennakkoon sopivampi  
lääke. Toisaalta jos raskaus alkaa vahingossa, se ei ole maailman-
loppu, vaan mennään tilanteen mukaan. Jos ei ole käyttänyt 
foolihappoa, se aloitetaan raskauden toteamisen jälkeen.

– Jos lapsen hankinta on ajankohtaista ja saa samaan aikaan 
epilepsiadiagnoosin, koitan viestittää malttia. On hyvä antaa ajan 
vähän kulua ja katsoa, miten elämäntilanne tasoittuu, jotta ras-
kaus on turvallista naiselle ja sikiölle. Sairastumisen vaikutukset 
elämään näkee vasta vähitellen.

Raskaana epilepsian kanssa
– Se on hieno uutinen, kun nainen soittaa ja kertoo olevansa 
raskaana. Me sanomme aina, että ilmoita heti, kun olet raskaana. 
Tai miehelle voit ensin kertoa, mutta meille seuraavaksi. Samalla 
laitamme sormet ristiin, että kaikki menisi hyvin. Ilmoitus tulee 
meille raskauden aikaisessa vaiheessa eli myös keskenmenon 
mahdollisuus on suuri, Mirja kertoo. 

”Se on hieno uutinen, kun nainen soittaa 
ja kertoo olevansa raskaana.”

Kun nainen ilmoittaa olevansa raskaana, lääkäri antaa ohjeet 
seurantaan. Tiettyinä raskausviikkoina tarkistetaan lääkeaine-
pitoisuuksia, joihin raskaus saattaa vaikuttaa. 

– Alussa niin sanotut nollalabrat ja pariin kertaan raskauden 
edetessä uudet, tarpeen mukaan useammin. Kohtausoireista on 
syytä olla yhteydessä neurologian poliklinikalle. Pitoisuusarvojen 
mukaan ei välttämättä tarvitse nostaa lääkitystä, jos kohtaus-
oireita ei tule.

Muu raskauden seuranta tehdään neuvolassa, pääosin samoin 
kuin kaikilla raskaana olevilla. 

– Hoidamme raskaudesta epilepsiaosuuden. Tarvittaessa gyne-
kologi konsultoi neurologia. Epilepsia ei esimerkiksi suoraan  
estä alatiesynnytystä.

Jos raskaus ei onnistu
Joskus raskaus ei onnistu: joillakin epilepsialääkkeillä voi olla 
vaikutusta, epilepsia on niin vaikea tai on samoja ongelmia kuin 
kenellä tahansa pariskunnalla. 

– Ne ovat niitä raskaimpia asioita. Usein sitä miettii, miten voisi 
auttaa muuten kuin kuuntelemalla. Lapsettomuus on vaikea 
asia, vaikka ei epilepsiaa olisikaan. Jos joku ystävistä saa lapsen, 
niin lapsettomuuden ja oman epilepsian kanssa eläminen on 
varmasti raskasta. Näissä tilanteissa mietin, onko epilepsiaa 
sairastavalla tukijoukkoja vai olisiko tarpeen ohjata ammattiavun 
piiriin, Mirja kertoo. 

– Vaikka elämässä on muita hyviä asioita, vie varmasti paljon 
aikaa sopeutua siihen, jos lasta ei saakaan. Näistä asioista  
puhuttaessa pitää olla todella varovainen. Lapsettomuus on 
useimmille niin herkkä asia.

Vauva-aika
Vauva-arki tuo elämään omat haasteensa. Lääkehoidosta ja 
omasta jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää. 

 – Erilaiset pelot on hyvä ottaa herkästi puheeksi. Jos äiti esimer-
kiksi saa tajuttomuuskouristuskohtauksia ilman ennakko-oireita, 
on pelkona se, että vauva voisi kohtauksen yhteydessä pudota 
hoitopöydältä. Vauvan hoitaminen matalalla tasolla tai lattialla 
vähentää riskiä ja pelkoa.

– Kun synnytys on ohi ja kaikki on mennyt hyvin, niin äiti ei jää 
meille seurantaan. Jos kohtauksia edelleen tulee lääkityksestä 
huolimatta, niin arvioidaan seurannan tarvetta. Äiti voi pohtia 
vauva-arjessa, ettei halua nostaa lääkeannosta, kun väsyttää. 
Sitten pitää tsempata tähän. Oman työni kannalta se, onko  
ihminen raskaana vai onko hänellä pieni lapsi ei ole tärkeintä, 
vaan ohjaus elämäntilanteen mukaan, Mirja kertoo.
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Mika Rämetin mukaan rokotteet 
herättävät voimakkaita tuntemuksia, 
koska asia koskee meitä kaikkia.  
Hän ei näe pakkorokottamisen  
kuuluvan suomalaiseen ajatteluun.
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1700-luvun lopulla ensimmäisen kerran 
käyttöön otetut rokotteet lienevät puh-
taan veden ja parantuneen hygienian 
ohella tärkein tekijä kansanterveyden 
paranemisessa. 

Rokotuksessa elimistö saa pienen mää-
rän tautia aiheuttavaa mikrobia tai sen 
osaa muodossa, joka käynnistää elimis-
tön normaalin puolustusmekanismin  
taudinaiheuttajaa vastaan. Rokotteesta 
saatu suoja luo immuniteetin ilman tau-
din aiheuttamia, jopa hengenvaarallisia 
oireita. Rokote säästää myös jälkitau-
deilta.

Rokotuksilla esimerkiksi aikaisemmin 
tuhoisa isorokko on saatu häviämään 
maailmasta lähes kokonaan. Suomessa 
puolestaan kurkkumätä, polio ja tuhka-
rokko on saatu rokotteiden avulla hyvin 
kuriin.

Koronapandemian jyllätessä toista 
vuotta, rokotteista on tullut keskeinen 
puheenaihe kaikkialla maailmassa.

Teksti: Vesa Keinonen  |  Kuvat: Rokotetutkimuskeskus, Tampereen yliopisto

Uudenlaiset rokote-
teknologiat
Tampereen yliopiston Rokotetutkimus-
keskuksen johtaja, professori Mika Rämet 
on tullut viime kuukausina suomalaisille 
tutuksi rokoteasiantuntijana.

Rämet kertoo, että nyt koronavirusrokot-
teessa saavutettuja hienoja tuloksia ei 
ole lähdetty tekemään tyhjästä.

– Nykyisen kehityksen alkua vauhditti 
vuonna 2003 Aasiassa riehuneen, lopulta 
eristystoimilla hävitetyn SARS-viruksen 
rokotetutkimus.

Professori näkee tärkeänä asiana myös 
uudenlaisten rokoteteknologioiden läpi-
murron. 

– On kehitetty RNA-rokotteita. Ne ovat 
turvallisempia kuin aikaisemmat rokot-
teet, koska niissä ei käytetä lainkaan 
virusta.

Tavanomaisten virusrokotteiden kehittä-
misessä ja valmistamisessa aikaa kuluu 
viruksen kasvattamiseen ja sen rakenne-
osien puhdistamiseen tai sitten viruksen 
heikentämiseen.

– RNA-rokotteet voidaan sen sijaan 
rakentaa nopeasti, sillä niissä käytetään 
vain taudinaiheuttajan geneettistä koo-
dia, Rämet sanoo.

Turvallisuudesta ei ole  
tingitty
Koronavirusrokotteisiin on panostettu 
maailmanlaajuisesti valtavasti resursseja 
ja kehitys on tapahtunut nopeasti. Yleen-
sä eri tutkimusvaiheet tehdään peräk-
käin, mutta nyt niitä on tehty rinnakkain.

Koronavirusrokotteiden suhteen onkin 
Rämetin mukaan edetty eri puolilla  
maailmaa jopa hämmästyttävää tahtia.

– Esimerkiksi lääkeyhtiö Moderna on ker-
tonut, että kun koronaviruksen sekvenssi 
selvisi, niin heillä oli rokote suunnitel-
tuna jo kahden vuorokauden päästä. 
Alle kahdessa kuukaudessa se saatiin 
ihmiskokeisiin.

Varsinaisen kehitystyön jälkeen eniten 
aikaa kuluu siihen, että varmistetaan se, 
että rokotteiden erilaiset haittavaikutuk-
set jäävät mahdollisimman pieniksi.

Rämet korostaa, että myyntiluvan 
saaneiden koronarokotteiden kohdalla 
kaikki normaalit kehitysvaiheet on käyty 
huolellisesti läpi.

– Asiat on nyt vain tehty nopeasti ja erit-
täin päämäärätietoisesti. Tämä osoittaa 
sen, että jos ihmiskunta haluaa jotakin 
tehdä, niin se kyllä saadaan aikaan.

Enemmänkin kumppaneita 
kuin kilpailijoita
Tavallisen ihmisen näkökulmasta korona- 
rokotteen kehittäminen on aikamoinen 
hässäkkä, jossa pyörii vaikealta kuulosta-
via lääkeyhtiöiden nimiä.

Mika Rämet sanoo, että lääketehtaiden 
ja tutkimuslaitosten välinen kilpailu on 
koronan aikana laitettu sivummalle. Hän 

Koronapandemia 
antaa rokote- 
kehitykselle buustin
Koronavirusrokotteen nopea kehitystyö on  
ainutlaatuinen ponnistus rokottamisen historiassa.  
Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet  
korostaa sitä, että ripeydestä huolimatta  
turvallisuudesta ei ole tingitty.
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Epilepsia ja  
koronavirusrokotus
Koronavirusrokotukset ovat nyt alkaneet 
maailmalla ja Suomessa. Tähän asti 
kertyneen tiedon perusteella erityisiä epi-
lepsiaan liittyviä ongelmia ei ole ilmaan-
tunut. Mitään näyttöä ei ole saatu, että 
epilepsiaa sairastaville aiheutuisi korona-
rokotteesta tavallista enempää haittoja 
tai riskejä erityisesti ajatellen epilepsiaa. 
Epilepsiaa sairastaville koronavirus-
infektio ja sen mahdolliset komplikaatiot 
ovat suurempi riski kuin mahdolliset 
haittavaikutukset rokotteesta. Rokotusta 
suositellaan siis normaaliin tapaan myös 
epilepsiaa sairastaville.

Epilepsia sinänsä ei ole korona-
viruksen kannalta riskisairaus, eikä 
vaikuta rokotusjärjestykseen. Rokotus-
järjestyksessä on nyt alkuun määritelty 
ne taustasairaudet, joiden tiedetään 
tutkimustiedon pohjalta voimakkaimmin 
altistavan vakavalle koronavirustaudille. 
Muita sairauksia sairastavien ja terveiden 
alle 70-vuotiaiden rokotusjärjestystä 
tarkennetaan vähitellen. Kun rokotuksia 
saadaan Suomeen vielä merkittävästi 
suurempia määriä, rokotukset laajenevat 
koskemaan koko aikuisväestöä. Epilep-
siaa sairastavan rokotusjärjestys mää-
räytyy siis iän ja hänen sairastamiensa 
liitännäis- tai muiden sairauksien ja 
toimintakyvyn perusteella. Jos epilepsian 
lisäksi ei ole muita sairauksia, eikä epi-
lepsiaoireyhtymään liity muiden elimien 
ongelmia, henkilö kuuluu ikäryhmänsä 
mukana rokotettaviin. Osalla epilepsiaan 
liittyy kuitenkin esimerkiksi hengitystä 
haittaava keuhkojen toiminnan ongelma 
(THL:n julkaisemassa listassa ”neurolo-
ginen hengitystä haittaava tila”), jonka 
perusteella henkilö kuuluu riskiryhmään 
ja tämän vuoksi aiemmin rokotettavien 
joukkoon.

Tarkat riskiryhmämäärittelyt löytyvät 
THL:n verkkosivuilta: thl.fi/fi/web/infek-
tiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/
koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokot-
teet-ohjeita-ammattilaisille/vakavalle-ko-
ronavirustaudille-alttiiden-rokotusjarjestys

ei halua leimata koronarokotteita valmis-
tavia yrityksiä pahiksiksi.

– Tutkijat, lääketeollisuus ja viranomais-
tahot ovat tehneet tässä asiassa todella 
paljon yhteistyötä. Tavoitehan on kaikilla 
sama: saada aikaan mahdollisimman 
tehokas ratkaisu pandemiaa vastaan.

Rokotekehityksessä tarvitaan vahvat 
yhteiset hartiat senkin takia, että kyse on 
hyvin kalliista toiminnasta.

– Kun uudessa rokotteessa edetään sen 
kolmanteen kehittämisvaiheeseen, niin 
puhutaan sadoista miljoonista euroista. 
Tuolloin rokotetta testataan kymmenillä 
tuhansilla vapaaehtoisilla.

Rämet uskoo, että koronarokotteiden pa-
rissa tehty suurtyö on jatkossa hyödyksi 
monia muita sairauksia vastaan taistel-
lessa. 

– Kun RNA-rokotteen kaltaiset tuoreet 
rokoteteknologiat osoittautuivat tehok-
kaiksi, rokotteiden kehittäminen nopeu-
tuu huomattavasti ajatellen mahdollisia 
uusia pandemioita. 

Lisäksi nykyisiäkin rokottein todennäköi-
sesti estettäviä tauteja vielä riittää. 

– Kotimaisena esimerkkinä voi mainita 
diabetekselta suojaava rokotteen, joka on 
nyt edennyt kliinisiin tutkimuksiin.

Jokaisen aikuisen on syytä 
ottaa rokote
Mika Rämet on erikoistunut lastenlääkä-
riksi, eikä epilepsian hoitoon. Epilepsiaa 
sairastaville hän kuitenkin haluaa antaa 
neuvon, joka on täsmälleen sama kuin 
kaikille muillekin.

– Kannattaa ehdottomasti ottaa korona-
rokote. Sivuvaikutusten mahdollisuus on 
hyvin pieni.

Professorin mukaan rokotuksiin liittyviä 
merkittäviä haittavaikutuksia on ollut 
vähän, poikkeuksena sikainfluenssa-
rokotteen aiheuttama narkolepsia.

Myös epilepsiaa sairastaville Tampereen 
yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen 
johtaja suosittelee pandemian aikana 
mahdollisimman normaalin elämän 
viettämistä suosituksia ja rajoituksia 
noudattaen.

– Talvella kaikkien kannattaa huolehtia 
d-vitamiinin tarpeesta. Lepoa pitää olla 
riittävästi ja kunnosta on hyvä huoleh-
tia. Alkoholia ja kahvia on syytä nauttia 
maltillisesti.

Uudenlaiset RNA-rokotteet ovat turvallisempia kuin aikaisemmat 
rokotteet, koska niissä ei käytetä lainkaan virusta.

Teksti: Professori Reetta Kälviäinen, 
Itä-Suomen yliopisto ja  
KYSin Epilepsiakeskus, EpiCARE ERN
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Kansainvälistä epilepsiapäivää vietettiin tänä vuonna helmikuussa 
50 miljoonaa askelta -kampanjan siivittämänä. Kampanjan tavoite,  

50 miljoonaa askelta ylitettiin reilusti ja ihmiset eri puolilta maailmaa  
keräsivät huiman määrän askelia – kaiken kaikkiaan yli 164 miljoonaa. 

Epilepsiapäivä ja kampanja innostivat myös ison joukon ihmisiä jakamaan omia  
askelkuviaan ja -videoitaan sosiaalisessa mediassa. Mukana on monta hienoa ja  
ilahduttavaa kuvaa Suomesta. Kokosimme kuvakoosteen Epilepsialehden  
lukijoiden iloksi. Lämmin kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille!

50 miljoonaa askelta  
-kampanja 
innosti osallistumaan

Kuva: @minnakaasalainen

Kuva: @eeditp

Kuva: @pisama65

Kuva: @epilepsia_turunseutu Kuva: @timo.huovinen50

Katso lisää kuvia  
sosiaalisesta mediasta

#50MiljoonaaAskelta
#50MillionSteps
#EpilepsyDay
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Lapsistrategian julkaisutilaisuudessa todettiin strategian olevan 
tavoitteellinen ja johdonmukainen, ja se valmistui hyvässä parla-
mentaarisessa yhteishengessä. Kaikessa päätöksenteossa täytyy 
ottaa esille päätösten vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Strategian 
tavoitteena on kaikkien lasten Suomi niin, että Suomi on hyvä 
paikka olla lapsi. Lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi tarttuu 
lasten esiin tuomiin näkemyksiin ja varmistaa heille mahdolli-
suuden saada ikätasoisesti tietoa vaikeistakin aiheista, kerrotaan 
lapsistrategiassa.

Lapsistrategia syntyi lapsia ja perheitä kuullen. Epilepsialiitto 
jakoi kanavissaan viime keväänä strategiaan liittyvää kyselyä. 
Kiitos kaikille siihen vastanneille. Kyselyyn vastanneet lapset 
pitivät tärkeänä, että heillä on oma koti ja ruokaa sekä mahdolli-
suus ilmaiseen koulunkäyntiin. Lasten ja nuorten viesti strate-
gian valmistelijoille oli myös: meitä kuullaan, muttei kuunnella. 
Lasten ja nuorten tarve vahvempaan osallisuuden kokemukseen 
viestittyi selvänä. He haluavat tulla kuulluksi ja vaikuttaa heitä 
koskeviin asioihin.

Teksti: Susanna Heugenhauser 
Kuva: Tuuli Turunen

Lapsilla on asiaa

Kansallinen  
lapsistrategia 
on julkaistu

Lasten oma etäkokous
Epilepsialiittoon tuli ehdotus lasten oman Teams-etäkokouksen 
järjestämisestä kesken kansallisen lapsistrategian valmistumista. 
Ehdotus tuli lapselta, joka perusteli tarvetta sillä, että aikuiset 
ovat koko ajan Teamisissa, joten nyt on lasten vuoro. Epilepsia-
liiton ensimmäinen Lasten Teams -kokous pidettiin 11.2.  
Kokoukseen osallistui yhdeksän 6–12-vuotiasta lasta. 

Kokoukseen kutsuttiin avoimella kutsulla lapsia, joita epilepsia 
koskettaa. Tervetulleita olivat epilepsiaa sairastavien lasten  
sisarukset, epilepsiaa sairastavat lapset sekä lapset, joiden  
vanhempi sairastaa epilepsiaa. Lapset kertoivat, että heitä 
ilahduttaa näinä kummallisina aikoina epilepsiakaverit, kaikki 

Suomeen on luotu ensimmäinen 
kansallinen lapsistrategia ja se 
julkaistiin helmikuussa 2021.  
Lapsistrategian tehtävänä on  
luoda lapsen oikeuksia kunnioittava, 
lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. 
Strategian pohjana on YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus.
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kaverit sekä leikkiminen. He saivat iloa myös 
musiikista, ulkoilusta ja pelaamisesta. 

Epilepsialiitto haluaa lapset  
mukaan kehittäjäkumppaneiksi
Lapsille esiteltiin Lasten Teams -kokouksessa 
mahdollisuus osallistua Epilepsialiiton halli-
tuksen hyväksymään erilliseen lasten ohjaus-
ryhmään, jonka tehtävänä on toimia lasten 
äänenä liitossa ja ottaa kantaa heitä koskeviin 
päätöksiin. Epilepsialiitto haluaa kuunnella 
lasten ajatuksia ja työskennellä yhdessä lasten 
osallisuuden vahvistamiseksi omassa toimin-
nassaan. 

Lasten ohjausryhmä raportoi toiminnastaan 
suoraan Epilepsialiiton hallitukselle, ja hallitus 
voi esittää ohjausryhmälle pohdittavia kysy-
myksiä omien päätöstensä vahvistamiseksi. 
Lapsilla on tietoa ja ajatuksia, joita aikuisilla 
ei ole.

Lasten ohjausryhmä ja  
toiveet julki
Lasten Teams -kokouksessa lapset halusivat  
perustaa lapsista koostuvan ohjausryhmän 
siltä istumalta – toki vanhemmilta kysyttiin  
kuitenkin lupa. Aluksi ohjausryhmän tehtävänä 
oli keksiä ryhmälle nimi. Ehdotuksia sateli ja 
niistä äänestetään seuraavalla kerralla.  

Lapset toivoivat, että Epilepsialiiton kursseilla  
saisi enemmän tietoa epilepsiasta. Heitä kiin-
nostivat aivot ja he kokivat tarvitsevansa lisää 
tietoa aivoista ja sairaudesta lasten näkökul-
masta ja niin, että he ymmärtävät. Lapset 

kertoivat, että he haluavat tavata muita, joita epilepsia ottaa 
päähän ja jutella siitä yhdessä. Kursseille he toivoivat lapsille 
lisää mahdollisuuksia kiipeilyyn ja pelaamiseen. 

Lasten toiveet ja ehdotukset on toimitettu eteenpäin keskustel-
tavaksi Epilepsialiittoon. Seuraavassa kokouksessa päätettiin 
keskustella siitä, kun epilepsia ottaa päähän. 

Lasten toiveet liikuttivat laajasti paitsi Epilepsialiitossa myös 
muissa potilasjärjestöjen yhteistyöpalavereissa. Lasten toiveet  
olivat yhtenevät lasten vanhempien ja muiden epilepsiaa 
sairastavien kanssa. Lapsen oikeus saada ikätasoista tietoa 
vaikeistakin asioista kuuluu ja näkyy nyt ei vain kansallisessa 
lapsistrategiassa, vaan myös lasten keskeisenä toiveena koskien 
Epilepsialiiton lasten toimintaa.

Lapset kertoivat, että he  
haluavat tavata muita, joita 

epilepsia ottaa päähän ja 
jutella siitä yhdessä. 

Mikä ihmeen kasvatuskuulustelu?
Lapsiperheille tarkoitetussa Perheluurissamme puhutaan nyt pal-
jon lapsen tuen järjestämisestä päiväkotiin. Voiko lapseni saada 
avustajan, kun hänellä on epilepsia? Tuttu avustaja jäi eläkkeelle, 
kuka lastani nyt auttaa? Mitä on suhdeluvun väljennys ja mitä 
hyötyä siitä on lapselleni? Entä mikä on veo ja sen tuki?

Kevät on varhaiskasvatuksessa tulevan toimintakauden suun-
nittelua ja lasten tuen tarpeiden arviointia. Samalla arvioidaan 
menneen kauden edistymisiä. Tämä näkyy vanhemmille kutsuina 
vasu-keskusteluihin ja perheluurissa hämmentyneinä kysymyk-
sinä: mikä ihmeen vasu?

Varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu tehdään kaikille lapsille. 
Se on lapsen henkilökohtainen suunnitelma, jossa yhdistyvät 
vanhempien näkemykset, lapselle ominainen tapa toimia ja 
lapsen tarvitsema tuki, jotta hän voi kasvaa ja kukoistaa. Näistä 
yksittäisistä vasu-suunnitelmista muodostuu varhaiskasvatuksen 
ryhmän suunnitelma toiminnasta. Ryhmän opetussuunnitelma 
pohjautuu toki myös päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunni-
telmaan yhdistettynä valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen ope-
tussuunnitelmaan. Ei siis ihan helppo kokonaisuus hahmotetta-
vaksi vanhemmalle, jonka ensisijainen homma on olla vanhempi.

Tuen järjestäminen lapselle ei ole koskaan yksittäisen van-
hemman tai opettajan henkilökohtainen mielipide. Tarvitaan 
ulkopuolinen taho ottamaan kantaa lapsen tuen tarpeeseen. 
Ulkopuolinen taho voi olla lapsen terapeutti, lääkäri tai vaikka 
alueen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Vasu-keskusteluun voi 
kutsua mukaan esimerkiksi lapsen tuntevia terapeutteja. Heillä 
on usein hyviä vinkkejä sujuvan arjen saavuttamiseksi, ja samalla 
tulee varhaiskasvatuksen arjessa harjoiteltua samoja asioita, kun 
terapiassa. 

Epilepsia ei ole yksittäinen peruste tuen saamiseksi tai 
tarvitsemiseksi. Epilepsia, joka aiheuttaa tarvetta ylimääräiseen 
valvontaan, lepohetkien järjestämiseen, oppimisen tukeen tai 
muihin erityisjärjestelyihin on. Näitä erityisjärjestelyitä ovat 
lapsen tarvitsema pienempi ryhmä (suhdeluvun väljennys), 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan (veo) tuki tai henkilökohtai-
nen avustus arjessa (avustaja). Puhutaan siis toimenpiteistä, joita 
lapsi tarvitsee pystyäkseen toimimaan tasavertaisesti ryhmässä: 
leikkimään kavereiden kanssa, oppimaan uutta, pitämään haus-
kaa ja tekemään ikäkausikepposiaan. Lapsella on oikeus olla osa 
lapsiryhmäänsä, oppia kavereiden kanssa ja saada opettajan ja 
tarvittaessa erityisopettajan opetusta ja ohjausta. Avustaja on 
kaiken tämän mahdollistaja, ei henkilökohtainen omahoitaja.

Vasu-keskustelussa jutellaan lapsen asioista, arvioidaan 
ja suunnitellaan tulevaa. Se ei ole kasvatuskuulustelu, eikä 
kehityskeskustelu. Keskustelussa lapsi on keskiössä ja yhdessä 
mietitään, mitä tarvitaan. Tarkemmin kun miettii, vasu on suun-
nitelma siitä, mihin aikuiset sitoutuvat, mitä he tekevät lapsen 
hyväksi varhaiskasvatuksessa ja mitä kotona voidaan tehdä, jotta 
päästään rakentamaan lapselle mahdollisimman hyvä arki.

Susanna Heugenhauser 
lapsi- ja perhetyön asiantuntija, 

Yhtä perhettä -hanke

PERHEPOSTIA
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– Moikka Maarit, mitä hyvää kuuluu Heinolaan?

– Tänään on ollut aika hyvä päivä epilepsian kanssa, sillä tavoin 
tosi hyvää, hän hymyilee.

– Kiva kuulla! Mennään heti asiaan, olen kiinnostunut äitiyden ja 
epilepsian sovittamisesta yhteen, raskaudesta ja miten se toimii 
käytännössä?

Alkumetrit 
– Raskauteni oli suunniteltu. Kävimme ex-mieheni kanssa neuro-
login puheilla ja mietimme raskautta etukäteen. Foolihappoa oli 
alettava syömään heti. Se oli stressaavaa aikaa, sillä parisuhde 
alkoi kariutua raskauden alussa ja mietin, miten pärjään ja saan 
pidettyä hommat kasassa. 

Maaritin miehellä oli oma sairautensa, alkoholismi. Onneksi  
Maaritilla oli myös luottoystäviä, jotka kuuntelivat, ja pyysivät 
usein luokseen. Heidän kanssaan Maarit sai puhua pahasta  
olostaan ja peloistaan. Ystävät painottivat aina olemaan huoli-
matta ja keskittymään omaan oloon, jotta lapsi voi hyvin. 

– Raskausaika meni hyvin saamani tuen takia. Kävelin paljon 
Raumanmeren rannalla itsekseni ja rauhoitin mieltäni. Osasin 
ottaa ajan itselleni, enkä antanut sitä vain muille.

KokoNainen äiti
– Raisa syntyi 36-viikkoisena, juuri keskosrajan ylitse. Synnytys 
oli seikkailu. Lapsivedet menivät kotona ja sanoin miehelleni, 
että nyt täytyy mennä. Soitin ambulanssin itselleni ja synnytys 
meinasi tapahtua ambulanssissa matkalla Porin sairaalaan. 

Kuljetuksessa oli mukana harjoittelija, jonka tehtävänä oli  
katsoa synnytyksen vaihetta. Maarit nauraa, että hän oli aika 
hurjasti ottanut harjoittelijaa kädestä kiinni ja karjaissut, että 
nyt jumalauta katsot sinne alas, sillä harjoittelija oli vastannut 
käskyyn ”en mä kehtaa”. 

– Minut kiidätettiin synnytysosastolle ja meni noin vartti, kun 
Raisa oli jo ulkona. Synnytyksen jälkeen en saanut pidellä häntä, 
koska hänet laitettiin heti keskoskaappiin. Minua kiellettiin 
nousemasta tai liikkumasta. Lähdin kuitenkin heti lapseni luo, 
olen leijonaemo. Huoneessa oli neljä lääkäriä ja sain tietää, että 
lapsellani on kolme reikää sydämessä. Romahdin täysin. 

Teksti: Mari Sydänmaanlakka  |  Kuvat: Maarit Saarisen kotialbumi

Äitiys ja ainutlaatuinen elämä
Maarit Saarinen on yksinhuoltajaäiti.  
Elämä on koetellut epilepsian kanssa  
pärjäämisen lisäksi monella muulla tavalla. 
Näistä koke muksista hän kokee voimistu-
neensa ihmisenä ja oppineensa päättämään 
itse rajoistaan. Äiti ja tytär elävät täyttä ja 
tasapainoista elämää Heinolassa, yhteis-
ymmärryksessä toisiaan tukien. 

1. Ensimmäinen kerta, kun Maarit sai tyttären syliinsä.
2. Raisa vietti ensimmäiset viisi kuukautta  
teho-osastolla keskoskaapissa.
3. Maarit ja Raisa kotona Heinolassa.
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Henkilökunta kertoi rauhallisesti, mistä on kyse. Sydänlihas ei 
ollut kehittynyt tarpeeksi, sillä Raisa oli keskonen. 

– Tuon jälkeen soitin lapsen isälle, että lapsi on syntynyt. Hän 
kertoi lähtevänsä juhlimaan tätä. Silloin päätin, että tämä mies  
ei ole osa meidän elämäämme, vaan kasvatan tyttäreni yksin.

– Hauras vauva vietti ensimmäiset viisi kuukauttaan teho-osas-
tolla. Sen verran piti odottaa, että sydän voitiin leikata. Kuljin 
kuudelta sairaalan suuntaan ja sairaalasta iltakahdeksalta kotiin 
päin. Joka päivä. Kävin kotona vain nukkumassa. Pyysin maail-
malta, että se antaisi tyttöni kasvaa vahvaksi.

Ensimmäiset askeleet yksinhuoltajana
– Kotiin tullessa kerroin, että minusta tulee yksinhuoltaja, oli pet-
tämistä ja koko parisuhde oli jo läpeensä kuvottava. En ajatellut 
enää vain itseäni, sillä minulla oli tytär. Isoäiti otti Raisan hetkek-
si hoiviinsa, kunnes ex-mies muutti. Tuntui upealta aloittaa uusi 
elämä. Rakastuin maailmaan uudelleen. Muutimme Raumalta 
Heinolaan ja täällä on ollut hyvä.

– Onneksi olette olemassa onnellisina ja turvassa!

– Niinpä. Olen kiitollinen kaikesta tuesta. Epilepsia kulki elämäs-
sä toissijaisena. Sain päivittäin viitisen kohtausta ja Raisa kulki 
vaunussa. Kouluajan hän oli rauhallinen ja tunnollinen.  
Nyt hänellä on villiyttä ilmassa, koska hän täytti äskettäin 
16-vuotta, Maarit kertoo.

– Osaan antaa Raisalle rauhaa ja omaa aikaa, jos vaikuttaa, että 
hän on allapäin tai kiukkuinen. Jos huoneesta kuuluu kenkien 
lentelyä oveen, niin annan hänen olla. Raisa tulee kertomaan, 
kun on valmis ja näin homma toimii parhaiten. 

– Hän sai 9-vuotiaana stipendin koulukiusattujen auttamisesta. 
Raisa oli herkkä ja helppo lapsi. Minuakin hän kouluttaa, sillä 
suuttuessani käytän kirosanoja ja minua sakotetaan siitä. En 
minä sitä aina kuitenkaan muista, Maarit vinkkaa silmää.

– Miten Raisa suhtautuu epilepsiaasi?

– Loistavasti. Hän tietää, mistä on kyse ja tunnistaa kohtauksien 
äänet. Yleensä kohtaukseni menevät nopeasti ohi, mutta niitä 
saattaa tulla useampi. Olemme käyneet läpi kaikki oleelliset 
asiat, kuten ensiavun. On ymmärrys, että äiti ei aina pysy  
mukana tai väsyy. Tarvitsemme ulkopuolista apua. 

Maarit kertoo, että hän kokee tulevan hyvänä. Tuntuu, että osat 
ovat tyttären kanssa vaihtumassa. Nyt pidetään äidistä huolta ja 
Raisa on hyvin omistautunut. 

Yksin ei aina jaksa – apua on tarjolla
– Tulemme toimeen kansaneläkkeelläni. Ystävät suosittelivat 
sosiaaliohjaajaa. Se koski ensin lähinnä alkuaikaa, kun pääsim-
me kotiin sairaalasta ja halusin ex-mieheni pois elämästämme. 
Saimme sitä kautta kaikkea yllättävää hyvää, Raisa pääsi ratsas-
tamaankin. 

Shoppailua ei voi aina välttää ja äiti ja tytär käyvät Lahdessa, 
Heinolan vieressä vaateostoksilla sekä viettämässä äiti-tytär 
-laatuaikaa. Heillä on myös tukiperhe, jonka luona Raisa viettää 
yhden viikonlopun kuukaudessa, jotta Maarit saa levätä.

– Yhtenä parhaimmista kokemuksista, jonka olemme saaneet, 
ovat Epilepsialiiton järjestämät kurssit. Niitä on takana kaksi. 
Sieltä olemme saaneet vertaisuutta, jolloin on lupa olla haavoit-
tuvainen. Paljon surua ja onnen kyyneleitä sekä uusia ystävyys-
suhteita. Eräällä kurssilla tapasin kaverin, jonka kanssa olemme 
edelleen tiiviisti yhteydessä. Sain huonekaveriksi tämän mah-
tavan tyypin. Muistan, kun puhuimme hänen kanssaan juurikin 
lisääntymisestä ja seksistä, että onko ok epilepsiaa sairastavalla 
olla jossakin tietyssä asennossa, Maarit nauraa. 

Maaritin epilepsia
– Mulla todettiin epilepsia 6-vuotiaana. Koin jo silloin elämässä-
ni paljon stressiä. Sain isoja tajuttomuuskouristuskohtauksia ja 
niiden määrä kasvoi. Minut vietiin neurologin luo ja sain sielläkin 
ison kohtauksen. Selkeä juttu. Olen läpikäynyt 20 erilaista lääke-
kokeilua. Nyt käytössäni on viisi lääkettä, vagushermostimulaat-
tori ja EA-lääkkeet. Vagushermostimulaattori on ollut käytössäni 
jo 11 vuotta ja alkaa tuntua, ettei se enää auta, vaikka volyymi 
on täysillä. Olen menossa Kuopioon tutkituttamaan tilannetta.

Äidit, kuulkaas
– Haluan painottaa raskautta suunnitteleville, raskaana oleville, 
vauvan tai minkä tahansa ikäisen lapsen kanssa eläville, ettei 
elämässä kannata ottaa stressiä siitä, mitä pahaa voi tapahtua, 
koska meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus elää nyt. Pelko ku-
luttaa ja vie voimia, joita äitiyteen tarvitaan. Koen, että tämä on 
paras neuvo. Tapahtuu, mitä tapahtuu ja unelmoikaa. Älkää äidit 
stressatko, se voi lisätä kohtausriskiä. Liika huoli ei auta – naura 
ja elä, se mitä on nyt, on ainutlaatuista.

Sosiaaliohjaaja
Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan muun muassa  
yksilöiden ja perheiden neuvontaa, ohjausta ja tukea 
palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen  
yhteensovittamisessa. Tavoitteena on perheiden hyvinvoinnin 
ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja 
toimintakykyä.

Tukiperhe
Tukiperhettä tarvitaan monenlaisille lapsille ja erilaisissa  
elämäntilanteissa. Tukiperhe on tavallinen perhe ja tukiperhe-
työhön annetaan koulutus. Tukiperhetoiminnassa lapsi osal-
listuu normaaliin arkielämään tukiperheessä ja yöpyy perheen 
luona esimerkiksi viikonloppuisin tai sovittaessa pidempään, 
kuten loman aikana.

Lähde: thl.fi

VERTAINEN TAVATTAVISSA

21www.epilepsia.fi     •     epilepsialiitto@epilepsia.fi



Vuosi on käynnistynyt nopeasti, ja moni nuori etsii kesätöitä. Osa 
nuorista varmaan myös stressaa sitä, saavatko he hakemansa 
kesätyön. Olen nuorempana ollut usein samassa tilanteessa ja 
stressannut sitä, saanko mitään töitä, koska samaa työpaikkaa 
hakee niin moni muukin nuori.

Jos et ole vielä hakenut kesätöitä, niin töiden hakeminen kan-
nattaa aloittaa viimeistään nyt. Netistä löytyy monia eri sivustoja, 
josta voi etsiä kesätyöpaikkoja. Tällaisia sivuja ovat esimerkiksi 
monster.fi, oikotie.fi ja mol.fi. Kannattaa myös tutustua Oikotien 
Vastuullinen kesäduuni -kampanjan sivuihin. Sinne on koottu 
kesätyöpaikkojen lisäksi nuorten sekä asiantuntijoiden vinkkejä 
kesätyönhakuun. 

Kesätyö kartuttaa  
kokemusta ja taitoja

Itse olen tehnyt nuorempana kesätöitä muun muassa Hanna 
Partasen kuuluisassa kalakukkoleipomossa. Yhden kesän tein 
myös puhelinmyyjän hommia. Ajattelen, että työ on aina työtä  
ja kaikissa töissä oppii erilaisia taitoja. Jopa ne työt, jotka  
kuulostavat mahdottomilta voivat kehittää. Puhelinmyyjänä  
opin esimerkiksi puhe- ja myyntitaitoja sekä pitkäjänteisyyttä. 
Olin puhelinmyynnissä noin kuukauden ajan eli melko lyhyen 
pätkän, mutta työn avulla sain kuitenkin kesään rutiinia ja  
pääsin kehittämään itseäni. Olen tehnyt useita vuosia  
kesä töitä Epilepsialiiton ja Tatu ry:n kursseilla. Ne ovat  
olleet minulle kehittävin ja palkitsevin kesätyö.

Kuva: Pexels

Veera Parviainen

@intepilepsyday

@finepilepsywarriors
@hippiewithepilepsy

NUORTEN  NUORTEN  
NURKKANURKKA
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Mitä työnhaussa kannattaa huomioida?
Monelle työnhaun turhauttavin vaihe on luultavasti loputtomien 
työhakemusten ja CV:iden lähettäminen. Pitää miettiä, miten 
voisi erottua muiden hakijoiden joukosta ja miten hakemuksesta 
saisi omannäköisen. Keskeisiä asioita, joita kannattaa pohtia 
hakemusta ja CV:tä tehdessä, ovat esimerkiksi omat vahvuu-
det ja kokemukset, jotka voisivat olla hyödyllisiä haettavassa 
tehtävässä. Työtä hakiessa kannattaa tarkistaa työpaikkailmoi-
tuksen työnkuvauksesta, mitä taitoja vaaditaan ja mitä hakijalta 
mahdollisesti toivotaan. Pitää kuitenkin muistaa, että nämä ovat 
kaksi keskenään eri asiaa. Lisäksi on tärkeä miettiä, mikä tieto on 
oleellista kyseisen työpaikan haussa.

Jos olet hakemassa kesätöitä ensimmäistä kertaa tai vaikka 
olisit jo hakenut useamminkin, mutta et ole varma siitä, mitä 
kannattaisi kertoa itsestään, voit ladata puhelimeen esimerkiksi 
Duunikoutsi-sovelluksen. Sovelluksen ideana on muun muassa 
auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja taitoja. Duunikoutsin 
voi ladata Google Play -kaupasta ja Apple Storesta.

Epilepsiaa sairastavat saattavat pohtia, pitäisikö työtä hakiessa  
kertoa siitä, että sairastaa epilepsiaa. Entä, jos se vähentää 
mahdollisuuksia työllistyä? Ymmärrän tämän pelon täysin ja olen 
joutunut sitä itsekin miettimään. Sanoisin kuitenkin, että jos oma 
kohtaustilanne on hyvässä hoitotasapainossa, eikä kohtauksia 
ole tullut pitkään aikaan, voisi sen jättää mainitsematta. Jos 
asiasta päättää olla avoin, kannattaa kertoa senhetkinen tilanne 
ja tarjoutua näyttämään kollegoille, miten toimia, jos kohtaus 
sattuisi tulemaan. Avoimuus poistaa turhaa epäluuloa ja pelkoa. 
Se myös tuo turvaa sekä työntekijälle että työnantajalle. On 
tärkeää, että työkaverit tietävät, miten toimia mahdollisessa 
kohtaustilanteessa. 

Loppupeleissä päätös siitä, kertooko tilanteestaan, on jokaisen 
oma, eikä kukaan velvoita sitä kertomaan. Kuitenkin asia, joka 
kannattaa ja pitää aina huomioida on se, ettei kukaan lähde leik-
kimään terveydellään. Esimerkiksi jos väsymys ja unenpuute voi 
triggeröidä kohtauksia, ei kannata hakea yötöitä. Itse olen aiem-
malta koulutukseltani lähihoitaja ja vaikka kohtaustilanteeni on 
ollut hyvä jo 14 vuotta, kerroin työnantajalleni, etten voi tehdä 
yövuoroja ja se hyväksyttiin heti. Avoimuus on avain epilepsiatie-
don levittämisessä ja ymmärryksen lisäämisessä työkentälläkin.

Tsemiä kaikille 
työnhakuun!

HAE NYT!

Tukea elämään  
epilepsian kanssa 
Neurologisen sairauden kanssa tulee toimeen, kun  
saa asiantuntevaa hoitoa ja oikeaa tietoa. Niitä saa 
muun muassa Kelan moniammatillisesta yksilö- 
kuntoutuksesta tai epilepsiaa sairastavien  
sopeutumisvalmennuskursseilta Maskusta.

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus

Suomen johtavassa neurologisessa kuntoutuskeskuksessa 
yksilöllinen kuntoutus suunnitellaan tavoitteidesi mukaan. 
Myös yli 65-vuotiaille.

Lue lisää: kuntoutuskeskus.fi/yksilokuntoutus

Epilepsiaa sairastavien  
sopeutumisvalmennuskurssit aikuisille

19.–23.7.2021 / kurssinro: 76665

Kaikki kurssitiedot: kuntoutuskeskus.fi/epilepsia

Tutustu netissä tai ota yhteyttä!

www.kuntoutuskeskus.fi  /      #munkuntsi  
p. 040 133 7010  /  mnk-kuntoutustoimisto@neuroliitto.fi
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Epilepsiayhdistysten järjestämiä Kaveri-
kahviloita kokoontui jo neljällätoista 
paikkakunnalla ennen kuin toimintaa 
jouduttiin koronapandemian vuoksi 
rajoittamaan. Nyt odotetaan aikaa, jolloin 
kahvia voisi hörppiä taas kaikkialla  
Suomessa turvallisesti vertaisia tavaten.

Vapaamuotoista  
yhdessäoloa 
Kaverikahvilat tarjoavat vapaamuotoista 
yhdessäoloa ja vertaistukea matalalla 
kynnyksellä kaikille epilepsiaa sai-
rastaville ja heidän läheisilleen ilman 

ennalta sovittua ohjelmaa tai teemaa. 
Kaverikahviloita järjestetään tavallisissa 
kahviloissa. Kokoontumiskerrat toistuvat 
säännöllisesti ja ne ovat tiedossa yleensä 
kuukausia etukäteen.

Kävijöiden ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen tai sitoutua toimintaan, vaan 
jokainen voi tulla Kaverikahvilaan silloin, 
kun itselle sopii ja viipyä sen aikaa, kun 
haluaa. Kahvilassa voi osallistua keskus-
teluun ja jakaa asioitaan sen verran kuin 
hyvältä tuntuu. Jokaiselle osallistujalle 
tarjotaan kahvi ja pulla. Paikalla on aina 
myös ohjaaja. 

Teksti: Paula Salminen ja Piritta Selin  |  Kuva: Marja Haapio

Kaverikahvilassa  
saa olla rennosti

Epilepsiayhdistysten  
mutkatonta toimintaa 
Kaverikahvilat ovat Epilepsialiiton kehit-
tämä matalan kynnyksen vertaistuen 
muoto, josta on tullut osa jo kymmenen 
epilepsiayhdistyksen järjestämää toimin-
taa. Epilepsialiitto koordinoi toimintaa 
osallistumalla kahviloiden markkinointiin 
ja tukemalla yhdistyksiä kahviloiden 
käynnistämisessä ja ylläpidossa. Esimer-
kiksi Kaverikahvilan ohjaajat kokoontuvat 
säännöllisesti liiton johdolla kuulumisten 
ja ajatusten vaihtoon. On tärkeää pohtia 
yhdessä ratkaisuja mahdollisiin kahvi-
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Kukin hörppii  
tavallaan

Tutustu Kaverikahviloihin osoitteessa:  
www.epilepsia.fi/kaverikahvila

la-arjessa eteen tulleisiin haasteisiin ja 
saada uusia ideoita.

Parhaimmillaan Kaverikahvilat toimivat  
eteisenä yhdistykseen. Kävijät ovat 
kertoneet, että kynnys tulla kahvilaan 
on matalampi kuin lähteä tutustumaan 
yhdistyksen muuhun toimintaan. Aluksi 
Kaverikahvilaan tullaankin tutkailemaan 
tunnelmaa. Kun yhdistykset pääsevät 
kertomaan kahvilassa kävijöille toimin-
nastaan, innostus kerhon tai yhdistyksen 
muuhun toimintaan saattaa syttyä.   

Rentoa ajankulua ja  
sosiaalisuutta
Kaverikahviloissa voi puhua haluamis-
taan asioista avoimesti, ja on muutenkin 
mukava tulla porukkaan silloin, kun 
on yksinäinen. Rento ilmapiiri koetaan 
tärkeäksi. On hyvä, että on vapaus tulla 
ja mennä. Voi vaikkapa vaihtaa paikkaa 
toiseen pöytään ja jutella eri porukoissa. 
Kaverikahviloista saa vertaistuen lisäksi 

voimia ja jaksamista jatkaa eteenpäin. 
Myös ystävyyssuhteita on syntynyt.

Kaverikahvilan ohjaajalla on tärkeä rooli 
rennon ilmapiirin luomisessa. Ohjaaja 
myös varmistaa, että keskustelu säilyy 
asiallisena ja että jokainen pääsee  
halutessaan ääneen. 

Ohjaajat ovat saaneet nähdä ja kuulla 
paljon. Heillä on ollut ilo huomata, kuin-
ka hiljainenkin kävijä on rohkaistunut 
vähitellen juttelemaan yhdessä muiden 
kanssa ja koko olemus on saattanut 
muuttua.

Yksikin kävijä on tärkeä
Kuten mikä tahansa toiminta, myös  
Kaverikahvilat vaativat pitkäjänteisyyttä 
ja ennen kaikkea toiminnan markki-
nointia. On huomattu, että ensimmäi-
selle kahvilakerralle ei välttämättä tule 
yleisöryntäystä, mutta yksikin kävijä on 
jo paljon voitettu. Tärkeintä on yhdistyk-
sen päätös perustaa Kaverikahvila ja sen 

jälkeen toiminta voi vähitellen kasvaa. 
Monissa kahviloissa käykin jo kymmeniä 
kahvittelijoita säännöllisesti.

Kaverikahvilan tärkein markkinointi-
kanava on kunkin paikkakunnan 
neurologian poliklinikka, jossa tieto 
matalan kynnyksen toiminnasta saavut-
taa mahdolliset kävijät. Siksi on tärkeää, 
että poliklinikoilla on ajantasainen tieto 
kahviloiden kokoontumisista. 

Matalan kynnyksen  
toimintaa tarvitaan
Kaverikahviloiden lisäksi epilepsiayhdis-
tyksissä järjestetään monenlaista muuta 
hyvää toimintaa, jonka soisi tavoittavan 
uusia osallistujia. Vaikka kaikkialle ei 
perusteta Kaverikahviloita, niin matalan 
kynnyksen toimintaa kannattaa kehittää. 
On hyvä pohtia ja ideoida, miten omalla 
alueella voisi järjestää lisää sellaista 
toimintaa, johon ensikertalaisen olisi 
mahdollisimman helppo tulla mukaan. 

Uusia ideoita yhdistyksissä on jo syntynyt 
kuten matalan kynnyksen kaverikävely. 
Kaverikävely on mukava, esteetön ja 
vapaamuotoinen liikkumishetki, joka  
tarjoaa säännöllisesti liikkumisen iloa 
säällä kuin säällä kaiken tasoisille liikku-
jille. Varsinkin korona-aikana pienen 
porukan tapaamiset ulkona ovat turvalli-
sempi vaihtoehto nähdä kavereita. 

Juttu pohjautuu keskusteluihin  
Kaveri kahviloiden ohjaajien ja  
kävijöiden kanssa.
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Kerro meille, mitä mieltä olet lehdestä. Mitkä jutut kiinnostavat, 
herättävät ajatuksia tai koskettavat? Entä millaista sisältöä  
toivoisit lehteen lisää tai mitä voisimme tehdä paremmin? 

Voit antaa palautetta verkkosivuiltamme  
www.epilepsia.fi/ajankohtaista/epilepsialehti löytyvällä  
lomakkeella, sähköpostilla epilepsialiitto@epilepsia.fi tai 
soita toimitussihteerille p. 040 921 0978.

Epilepsialiitto ry •  YHTEISÖ VÄLITTÄÄ

1
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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

Epilepsialiitto ry • YHTEISÖ VÄLITTÄÄ

2

2020EPILEPSIALEHTI

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

Suomen omaishoidon verkosto  s. 18

Pitkäaikaissairaan 

lapsen sisarussuhteen 

tukeminen 
s. 10

Epilepsialiitto ry • YHTEISÖ VÄLITTÄÄ

5

2019

EPILEPSIALEHTI

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!

Uusi epilepsia.fi  
-sivusto on julkaistu
Uusilla sivuillamme olemme selkeyttä-
neet sivuston rakennetta, parantaneet 
saavutettavuutta sekä tehneet uutta 
sisäl töä. Sivuiltamme löydät muun 
muassa tietoa epilepsiasta, vertais tuesta, 
tapahtumista, kursseista, epilepsiayhdis-
tysten toiminnasta ja ajankohtaisista 
asioista. Lisäksi voit lukea sivuiltamme 
myös Epilepsialehden artikkeleita, jotka 
löydät Ajankohtaista-osiosta.

Toivottavasti uusi sivustomme palvelee 
sinua mahdollisimman hyvin ja löydät 
sieltä tarvitsemasi tiedon sekä tuen  
helposti.

Epilepsialiiton palvelupäälliköksi on  
valittu toimintaterapeutti (YAMK)  
Vuokko Mäkitalo. Hän aloitti  
tehtävässään 15.3. 

Vuokolla on monipuolinen kokemus 
järjestöjen kehittämis- ja asiantuntija-
tehtävistä sekä kuntoutuksen kentältä. 
Hän on työskennellyt erityisesti kurssi- ja 
vertaistukitoiminnan kehittämisen paris-
sa. Viimeiset vuodet Vuokko on toiminut 
Mahdollistaja-kehittämishankkeemme 
työntekijänä ja opiskellut samalla palve-
lumuotoilua.  

– Olen todella innostunut uudesta 
toimenkuvastani. Tavoitteellisen ryhmä-
toiminnan keskiössä ovat ihmisen omat 
voimavarat, toivo ja luottamus tulevaan, 
joita voidaan vahvistaa ammattilais- ja 
vertaistuella. Epilepsialiiton kehittämis-
työssä yhdistyvät vahva asiantuntijaosaa-
minen, vapaaehtoisten kokemustieto 
sekä idearikas ja aikaansaava työyhteisö. 
On ilo jatkaa työtä epilepsiayhteisössä. 

Palvelupäällikkömme suunnittelee, arvioi 
ja kehittää tavoitteellista vertaistuki-, 
ryhmä- ja kurssitoimintaamme.

Epilepsialiiton uusi palvelupäällikkö on valittu

Tutustu! www.epilepsia.fi

AJANKOHTAISTA
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Mukana  
tukemassa  

Epilepsialiiton 
 laatutyötä

Kultakumppani

Hopeakumppanit

Epilepsiayhdistyksen jäsenenä 
saat monia etuja  
– hyödynnä jäsenetusi!
Epilepsiayhdistyksen jäsenenä saat valtakunnallisia jäsenetuja ja  
epilepsiayhdistyksesi paikallisesti sopimia etuja.

JÄSENETUSI OVAT:

Epilepsialehti, 5 kertaa vuodessa

Alennusta epilepsiatunnuksista verkkokaupassamme

Synsam, alennusta -30 % silmälaseista, -25 % aurinkolaseista ja  
-25 % piilo laseista ja -20 % Lifestyle-sopimuksen kuukausimaksusta 

Lastentossut.fi, verkkokaupasta -15 % alennusta

Eckerö Line, -20 % alennusta henkilölippujen risteily- ja  
reittimatkojen päivittäi sestä verkkokauppahinnasta  
(28.6.–15.8.2021 alennus on -10 %)

Holiday Club, vähintään -15 % alennusta Holiday Club -kylpylä- 
hotellien, Villas- ja Chalets-huoneistojen sekä loma-asuntojen päivän  
hinnoista. Lisäksi Holiday Club voi tarjota kampanjaluonteisesti lisäetuja. 
Varaukset verkkokaupan kautta.

Epilepsiayhdistyksen edut löydät yhdistyksen omilta verkkosivulta.  
Katso tarkemmat tiedot ja voimassaolot: www.epilepsia.fi/yhdistykset

Lataa kätevä  
mobiilijäsenkortti
Epilepsiayhdistyksen jäse nenä voit 
ladata älypuhelimeesi maksuttoman 
mobiilijäsenkortin. Mobiilijäsenkor-
tistasi näet ajankohtaiset jäsentietosi 
ja voit päivittää niitä. Sovelluksessa 
näet lisäksi valtakunnalliset jäsen-
etusi, uutiset sekä Epilepsialiiton ja 
yhdistyksesi tapahtumat.

Lataa mobiilijäsenkortti sovellus-
kaupasta nimellä Epilepsialiitto. 
Tunnistaudu sovellukseen asiakas-/
jäsennumerosi ja sukunimesi avulla.
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Tapahtumat ja kurssit
Muutokset tapahtumiin ja kursseihin ovat mahdol-
lisia korona virustilanteen vuoksi. Seuraa ilmoitte-
luamme www.epilepsia.fi ja some-kanavissamme.

Noudatamme tapahtumien järjestämisessä viranomais-
ohjeita. 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

Kaikki tapahtumamme löydät myös verkkosivujemme 
tapahtumakalenterista. Tapahtumia harvinaista epilepsiaa  

sairastaville lapsille, aikuisille ja läheisille

Dravet’n oireyhtymä -verkkotapaaminen  
22.5. klo 13.00–15.30

Onko perheessänne lapsi tai nuori, jolla on Dravet’n oireyhtymä? 
Tervetuloa tapaamaan muita perheitä ja vaihtamaan kokemuk-
sia. Tapaaminen sisältää koulutuksen voimauttavasta vuoro-
vaikutuksesta (Kehitysvammaliiton Tikoteekin kouluttaja  
Katja Burakoff). Ilmoittaudu mukaan 17.5. mennessä.

Harvinaista epilepsiaa sairastavien kouluikäisten 
lasten ja heidän perheidensä vertaistapaaminen 
27.–30.7. Härmän kylpylä

Hae mukaan kesäiseen perhetapaamiseen, joka sisältää  
mukavaa tekemistä koko perheelle, asiantuntijatietoa ja vertais-
tukea. Tapaamisessa kohtaat muita perheitä, joissa lapsella on 
harvi nainen epilepsia tai epilepsiaoireyhtymä. Tapahtuma on 
osallistujille maksuton, ja se sisältää ohjelman ja majoituksen 
täysihoidolla. Hae mukaan 27.5. mennessä.

ULD-EPM1 -vertaistapaaminen  
14.–17.9. Anttolanhovi  
(mahdollisuus osallistua myös etänä)

Vertaistapaaminen ULD-EPM1-epilepsiaa sairastaville ja läheisille. 
Ohjelmassa on vertaistukea, asiantuntijatietoa ja mukavaa teke-
mistä luonnon rauhassa Saimaan rannalla. Luennoitsijana mm. 
Professori Reetta Kälviäinen (KYS Epilepsiakeskus/ERN EpiCARE). 
Tapahtuma on osallistujille maksuton, ja se sisältää ohjelman ja 
majoituksen täysihoidolla. Hae mukaan 14.7. mennessä.

Lue lisää harvinaisepilepsiatoiminnasta ja hakemisesta:  
www.epilepsia.fi/tukea-ja-toimintaa/vertaistuki/vertaistukea-har-
vinaisepilepsiaa-sairastaville 

Lisätiedot: erityisasiantuntija Paula Sorjonen,  
puh. 040 921 0976, paula.sorjonen@epilepsia.fi

Tukea mielen hyvinvointiin  
epilepsian kanssa 

Kaipaatko tukea ja vertaistukea epilepsian herättämiin ajatuksiin 
ja tunteisiin? Verkossa järjestettävät mielen hyvinvoinnin teema-
illat ja ryhmät on suunnattu epilepsiaa sairastaville aikuisille. 
Niiden tavoitteena on vahvistaa omia voimavaroja ja mielen 
hyvinvointia. Ammattilaisen ohjaamat tapaamiset rakentuvat 
keskustelusta, alustuksista ja kaikille sopivista harjoituksista. 
Tapaamiset toteutetaan Teams-sovelluksen välityksellä.

Varjosta valoon – mielen hyvinvoinnin  
verkkoryhmä, Pohjois-Suomi 

Tapaamiset 21.4–26.5. neljänä arki-iltana klo 18–20 
Ilmoittautumiset 13.4. mennessä:  
www.epilepsia.fi/tapahtuma/varjosta-valoon-mielen-hyvinvoin-
nin-verkkoryhma-pohjois-suomi/

Mielen hyvinvoinnin teemaillat, Satakunta 

Tapaamiset 15.4. ja 29.4. klo 17.30–19.30 
Ilmoittautumiset 12.4. mennessä:  
www.epilepsia.fi/tapahtuma/mielen-hyvinvoinnin-teemaillat-sa-
takunta/

Mielen hyvinvoinnin teemaillat,  
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 

Tapaamiset 4.5. ja 18.5. klo 18–20 
Ilmoittautumiset 26.4. mennessä:  
www.epilepsia.fi/tapahtuma/mielen-hyvinvoinnin-teemaillat-poh-
jois-pohjanmaa/

Lisätiedot: palvelupäällikkö Vuokko Mäkitalo,  
p. 040 516 0022, vuokko.makitalo@epilepsia.fi
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Aika: lauantaina 24.4.2021 klo 11 
Paikka: Fredikanterassi 1B, 00520 Helsinki,  
Original Sokos Hotel Tripla

Epilepsialiiton sääntöjen 6 § mukaan liittokokous pidetään 
vuosittain maalis-toukokuun aikana hallituksen päättämänä 
ajankohtana. Epilepsialiiton hallitus 29.1.2021 päätti sallia 
poikkeamislain nojalla liittokokousedustajien etäosallistumisen. 
Epilepsialiiton liittokokous järjestetään huomioiden koronavirus-
tilanteesta johtuvat viranomaismääräykset ja ohjeet kokoontu-
misrajoituksista. 

Koronatilanteen vuoksi suosittelemme edustajille vahvasti 
etäosallistumista. Etäosallistumisesta toimitetaan erillinen 
ohje edustajille. 

Valtakirjat 
Poikkeuksellisesti kokousedustajien valtakirjat tulee toimit-
taa Epilepsialiittoon etukäteen 10.4.2021 mennessä. Mahdolli-
set muutokset valtakirjoihin pyydetään toimittamaan viimeistään 
24 tuntia ennen kokouksen alkua.

Esitykset hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi 
Esitykset hallituksen uusiksi jäseniksi ja puheenjohtajaksi 
pyydetään toimittamaan Epilepsialiittoon 10.4.2021 mennes-
sä. Epilepsiayhdistysten tekemät esitykset hallituksen jäseniksi 

ja puheenjohtajaesitykset ovat 
tutustuttavissa Epilepsialiiton 
verkkosivuilla.

Kokousaineisto  
Liittokokousasiakirjat postite-
taan ennen kokousta suoraan 
kokousedustajille, joiden nimi 
on toimitettu 10.4.2021 mennessä Epilepsialiittoon. Muussa 
tapauksessa kokousaineisto postitetaan yhdistyksen viralliseen 
osoitteeseen, jolloin vastuu kokouspapereiden toimittamisesta 
liittokokousedustajille jää epilepsiayhdistykselle. Liittokokouksen 
5.9.2020 tekemän päätöksen mukaisesti Epilepsialiitossa pyritään 
vähentämään paperin kulutusta. Mikäli kokousedustaja haluaa 
kokousaineistot vain sähköisesti, tulee tämä ilmoittaa valtakirja-
lomakkeella. 

Edustajat 
Liiton jäseneksi hyväksytty jäsenyhdistys, joka on maksanut 
jäsen maksunsa vuodelta 2020, on oikeutettu lähettämään  
kokoukseen edustajansa. Edustajien lukumäärä muodostuu  
yhdistyksen jäsenmäärän perusteella siten, että yksi edustaja 
aina alkavaa 100 jäsentä kohti, kuitenkin vähintään kaksi ja  
enintään 10 edustajaa kustakin jäsenyhdistyksestä.

Tavataan turvallisesti!

Epilepsialiitto ry – Epilepsiförbundet rf  
sääntömääräinen liittokokous

Kuva: Marja Haapio
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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.

Palvelupäällikkö  
Vuokko Mäkitalo 
p. 040 516 0022

Hallintovastaava 
Milla Haglund
p. 050 365 1464

Sosiaaliturva-asiantuntija  
Paula Salminen  
p. 050 574 2488

Toiminnanjohtaja 
Virpi Tarkiainen
p. 050 400 9191

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

Mahdollistaja – tukena uudelleen- 
orientoitumiseen ja osallisuuteen  
-hanke
Projektityöntekijä  
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  
voimaantumisen.

Epilepsialiiton lahjoitustili:
FI35 5541 2820 0204 29,  
OKOYFIHH

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

Kysy Epilepsiasta,  
sosiaaliturvasta ja  

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

Järjestöassistentti 
Heli Lehtimäki
p. 050 401 5569

Toimistoassistentti 
Kaija Haavisto
p. 050 401 5685

Olethan rohkeasti yhteydessä  
työntekijöihimme, autamme  
mielellämme sinua!

Erityisasiantuntija 
Paula Sorjonen 
p. 040 921 0976
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Epilepsiayhdistykset Seuraa paikallista tapahtumatarjontaa  
osoitteessa www.epilepsia.fi

Ota yhteyttä ja tule mukaan!

KUOPION SEUTU
Päivi Hartikainen 

 040 777 1216 (ma–to klo 9–17)
@  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

Huomioithan, että yhdistysten toimistojen aukioloajoissa saattaa olla poikkeuksia korona-aikana.
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Suomalaisista noin joka sadas sairastaa epilepsiaa.  
#jokaSadas on Epilepsialiiton podcast, jossa  
puhutaan suoraan ja henkilökohtaisesti elämästä 
epilepsian kanssa. Jaksoissa vierailee epilepsiaa 
sairastavia ja heidän läheisiään sekä muita  
sairauden tuntevia asiantuntijoita. 

Kuuntele jaksot nettisivuiltamme  
www.epilepsia.fi/ajankohtaista/podcastit

#jokaSadas-podcast

Kuuntele tarinoita 
elävästä elämästä

Mikä on podcast? 
Podcast on verkossa julkaistu  
äänitallenne. Voit kuunnella  
jaksot helposti suoraan sivuiltamme 
tietokoneella, älypuhelimella tai 
tabletilla. Et tarvitse erillistä  
ohjelmaa tai sovellusta.

#jokaSadas-podcastin jaksot

1.  Kaatumatauti-sana on historiaa, mutta ennakkoluulot eivät 
2.  Elämää pelon kanssa, ei sen varjossa 
3.  Epilepsia työpaikalla  
 – arkinen juttu vai elefantti kahvihuoneessa? 
4.  Lapsen epilepsia käänsi myös isän elämän kurssin 
5.  Päiväkodissamme oli Onni, ei epilepsia

Osallistu keskusteluun somessa tunnisteella #jokaSadas


