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Pääkirjoitus  |  Ledare

Vi träffas på kurserna!
Hoppet vaknar. En känsla av att man klarar sig och kommer  
vidare. En upplevelse av att inte vara ensam. 

Även om deltagarna uttrycker den nytta de fått av Epilepsi- 
förbundets kurser med olika ord, är innehållet mycket liknande. 
Upplevelsen av de egna möjligheterna och resurserna har stärkts. 
Uppsjön av orosmoment har lättat och man har fått ventilera 
tankarna med hjälp av nya insikter och perspektiv.   

På kurserna lär man sig nytt av yrkesmänniskor, andra  
deltagares erfarenheter och får kamratstöd. Samtidigt, som  
obemärkt, lär man sig också något nytt om sig själv. Kanske  
barnet har fått efterlängtat stöd för självkänslan eller kanske 
man har fått en vän som man inte annars skulle ha lärt känna.  
På kurserna lämnar man ett litet stycke av sig själv och får  
mångfaldigt med sig. 

Kursen kan vara den första möjligheten att möta andra med  
epilepsi eller deras anhöriga. Liknande epilepsirelaterade  
erfarenheter förenar. Kraften i kamratstöd ligger även i olika  
historier som ger nytt perspektiv för den egna situationen. 

I den här tidningen kan du bland annat ta del av en undersök-
ning som har gjorts om de kurserfarenheter som vuxna med 
epilepsi och deras anhöriga har fått. Deltagarnas respons är  
vår viktigaste framgångsmätare. Samtidigt är responsen det  
viktigaste verktyget när vi ska utveckla verksamheten.  
Hör alltså gärna av er med respons även i fortsättningen!  

Vuokko Mäkitalo 
Tjänstechef

Kohdataan kursseilla!
Toivon herääminen. Tunne, että tästä mennään eteenpäin.  
Kokemus siitä, ettei ole yksin. 

Vaikka osallistujat sanoittavat eri tavoin Epilepsialiiton kursseista 
kokemaansa hyötyä, kuvaillut asiat ovat samankaltaisia. Koke-
mus omista mahdollisuuksista ja voimavaroista on vahvistunut. 
Huolien vyyhti on keventynyt ja ajatukset tuulettuneet uusien 
oivallusten ja näkökulmien avulla.   

Kursseilla opitaan uutta ammattilaisten, muiden osallistujien 
kokemusten sekä vertaisten tuella. Samalla, aivan huomaamatta, 
opitaan jotakin uutta myös itsestä. Ehkä lapsen itsetunto on saa-
nut kaivattua vahvistusta tai mukaan on tarttunut ystävä, johon 
ei olisi muutoin koskaan tutustunut. Kurssille jätetään pieni pala 
itsestä ja viedään moninkertaisesti mukana. 

Kurssi saattaa olla ensimmäinen mahdollisuus kohdata muita 
epilepsiaa sairastavia tai heidän läheisiään. Samankaltaiset  
epilepsiaan liittyvät kokemukset yhdistävät. Mutta vertaistuen 
voima piilee myös erilaisissa tarinoissa, jotka antavat omaan 
tilanteeseen uudenlaista perspektiiviä. 

Tässä lehdessä voit tutustua muun muassa tutkimukseen, joka 
on tehty epilepsiaa sairastavien aikuisten ja läheisten kurssi- 
kokemuksista. Osallistujien palautteet ovat meille olennaisin  
onnistumisen mittari. Samalla ne ovat tärkein työkalu  
toimintamme kehittämisessä. Annetaan siis palautteen  
kuulua rohkeasti myös jatkossa!  

Vuokko Mäkitalo 
Palvelupäällikkö

Kuva: Emma Huttu
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Kursseillamme keskiössä on vertaistuki ja vertaiskokemus. Ver-
taistuki on perheiden tarinoiden vaihtamisen kautta syntynyttä 
kokemusta siitä, että ei ole yksin epilepsian kanssa. Vertais- 
kokemus on samanlaisen elämäntilanteen läpikäyneen ihmisen 
kokemus, joka herättää toivoa myös omassa epilepsiatarinassa. 
Vertaistukiryhmä on ohjattua ja voimaannuttavaa vuorovaikutus-
ta ryhmässä, jossa jokainen voi saada ja antaa tukea toiselle.

”Kurssilta lähti kotiin mukaan oivallus  
meidän perheemme uudesta  

normaalista arjesta.”

Teksti: Susanna Heugenhauser 
Kuvat: Annica Hölsömäki

Voimaa vertaisuudesta

Mörkö pois
Katri Kropsu perheineen osallistui harvinaista epilepsiaa sairas-
tavien lasten perhekurssille Härmän kylpylässä heinäkuussa. 

– Kurssilta lähti kotiin mukaan oivallus meidän perheemme  
uudesta normaalista arjesta. Perheiden tarinat kuultuaan heräsi 

Epilepsialiiton kesän 2021 kaksi perhekurssia tarjosivat  
perheille mukavaa yhdessäoloa, uusia ystäviä, hyvää ruokaa ja 
epilepsian pohtimista vanhempien sekä lasten ryhmissä.
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toiveikas olo: meitä on muitakin ja kyllä me pärjäämme. Meillä 
on vaan vähän jännempää tuo arki. Vertaisuus on epilepsian jol-
lakin tavalla normaaliksi tekemistä, normalisointia, Katri sanoo. 

Tärkeitä olivat Katrin mielestä myös perheiden jakamat arjen 
vinkit ja yhteinen hauskanpito. Lapset saivat vertaistukea siinä 
missä vanhemmatkin. 

Mistä se sähkö aivoihin tulee? 
Epilepsialiiton perhekursseilla lapsilla ja aikuisilla on omat 
vertaisryhmänsä. Lapset eivät toki aina istu piirissä juttelemassa, 
vaan kurssin ohjelmaan kuuluu perinteisesti lasten toivelista, 
johon kirjataan toiveita yhteisestä tekemisestä. Kautta historian 
listaan on aina ilmestynyt jäätelön syönti, uiminen ja jalkapallo. 

Toiminnan ohella epilepsiasta puhutaan ikätasoisesti ja lasten 
kysymyksiin vastauksia etsien. Lasten kysymyksiin vastaa myös 
kurssilla piipahtava lastenneurologi, jonka luennolle vanhemmat 
ja lapset kokoontuvat yhdessä. Lasten kysymykset on toimitettu 
lääkärille etukäteen, joten myös hankalimmatkin kysymykset 
uskalletaan kysyä anonyymisti. Tänä kesänä lapsia mietitytti 

esimerkiksi: Voiko olla niin, että orava, joka on jäänyt auton alle, 
onkin saanut epilepsiakohtauksen ja sen vuoksi jäänyt auton 
alle? Miksi lääkkeet maistuvat pahalle? 

Vastaukset saatuaan lapsiryhmä siirtyy pohtimaan jatkokysymyk-
siä, ja on vanhempien aika omille kysymyksilleen ja pohdinnoil-
leen lääkärin kanssa.

Ilon ja leikin kautta tietoa ja taitoa
Kursseilla opitaan uutta ja saadaan tietoa myös leikin kautta. 
Esimerkiksi epi-hippa on hippaleikki, jossa kiinni jäänyt kaatuu 
maahan ja muut leikkijät voivat pelastaa kaatuneen laittamalla 
hänet kylkiasentoon. Kurssin lastenohjaajat opettavat taidon 
ensin lapsille ja lapset opettavat sen vanhemmilleen leikin aluksi.

Menneenä kesänä nähtiin perheiden leikki-ikäisiä taidokkaasti 
vääntämässä isiään kylkiasentoon ja ulkopuolinen tarkkailija 
saattoi todeta, että lapset muistivat aina tarkistaa, että hengitys-
tiet olivat vapaat. Normalisoitiin siis tämäkin kansalaistaito. Näh-
tiin kurssilla hipan tohinassa myös eräs isä, joka tuikkasi pusun 
perheen äidin poskelle häntä kylkiasentoon laittaessaan.

Kuva 1: Jokaiselle perheelle on kurssin ajaksi nimetty oma lastenohjaaja,  
joka varmistaa, että lapsilla on turvallista ja hauskaa.

Kuva 2: Välillä kurssilla temmelletään koko porukka yhdessä,  
perheet ja työntekijät.

Kuva 3: Epi-hippa on yksi lasten kestosuosikeista.

Kuva 1: Kuva 1 Kuva 2

Kuva 3
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Teksti: neuropsykologi (PsT) Marja Äikiä, KYS Epilepsiakeskus, EpiCARE ERN-osaamisverkosto
Kuva: Shutterstock

Tiedonkäsittelytoimintojen 
haasteet epilepsiassa

Työssä ja elämässä yleensäkin,  
kiire sekä monet saman aikaisesti  

meneillään olevat asiat ja  
työskentelyn keskeytykset  

haastavat aivojen tiedon- 
käsittelyä sekä kuormittavat 

toimintakykyä ja vaikuttavat 
hyvinvointiimme. Epilepsiaa  
ja muita neurologisia  
pitkäaikaissairauksia  
sairastavilla ihmisillä  
myös sairauteen liittyvät 
asiat voivat lisätä tiedon- 
käsittelytoimintojen  
kuormitusta ja  
haasteita.
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Epilepsiat ovat monimuotoinen neuro-
loginen sairausryhmä. Epilepsian oireet 
ja vaikutukset epilepsiaa sairastavan 
elämään ja siihen esiintyykö tiedonkä-
sittelytoimintojen ongelmia vaihtelevat 
paljon riippuen siitä, millaista epilepsiaa 
henkilö sairastaa. Epilepsian syy vaikut-
taa keskeisesti siihen, esiintyykö tiedon-
käsittelytoimintojen ongelmia ja millaisia 
ne ovat. Jos epilepsian etiologiana eli 
syynä on aivoverenkiertohäiriö, aivovam-
ma tai keskushermostotulehdus, näiden 
sairauksien jäänneoireet ovat keskeisiä 
tiedonkäsittelytoimintojen häiriöissä. 
Vaikeissa lapsuusiässä alkavissa epilepti-
sissä enkefalopatioissa epileptinen akti- 
viteetti sinänsä haittaa tiedonkäsittelyä 
ja taitojen kehittymistä. Epilepsian syyn 
selvittäminen antaa siten tietoa myös 
tiedonkäsittelytoimintojen häiriöistä.  

Kaikissa epilepsioissa kohtaukset, niiden 
vaikeusaste ja mahdolliset jälkioireet, 
kuten väsymys, vaikuttavat tiedonkäsit-
telyn sujuvuuteen. Jälkioireet voivat olla 
kestoltaan vaihtelevia ja pisimmillään ne 
voivat kestää tunteja tai jopa vuorokau-
den ajan.  Epilepsian hoidon tavoitteena 
oleva kohtauksettomuus on keskeinen 
kohtauksiin liittyvien toimintakyvyn 
ongelmien ehkäisemisessä. Valtaosa 
epilepsiaa sairastavista on lääkehoidolla 
kohtauksettomia. Jos kohtaukset jatku-
vat asianmukaisesta lääkehoidosta huo-
limatta, osaa potilaista voidaan auttaa 
leikkaushoidolla tai ruokavaliohoidolla. 

Epilepsian lääkehoidolla voi olla haittoja, 
jotka vaikuttavat tiedonkäsittelytoi-
mintoihin, erityisesti keskittymiseen 
ja tarkkaavaisuuteen sekä nopeuteen 
tarkkuutta edellyttävässä työskentelyssä. 
Lääkehoidon haitat ovat selvempiä lää-
kitystä aloitettaessa ja vaikeahoitoisessa 
epilepsiassa käytettäessä korkeita annok-
sia ja yhdistelmälääkitystä. Lääkkeiden 
haittojen kokeminen on kuitenkin yksilöl-
listä, ja ajan kuluessa ainakin osittaista 
mukautumista haittoihin tapahtuu.

Väsymys ja muut  
häiriötekijät vaikeuttavat  
tiedonkäsittelyä
Väsymys vaikeuttaa monimutkaisem-
pia tiedonkäsittelytoimintoja kuten 
pitkäkestoista keskittymistä, ongelman-
ratkaisua sekä muistamista. Väsymys 
voi olla epilepsiasairauteen liittyvää, 
mutta se voi olla myös seurausta liian 
lyhyestä ja huonolaatuisesta, virkistä-
mättömästä unesta. Nykyään elämässä 
voi olla paljon kiinnostavaa tekemistä 
esimerkiksi erilaisten ruutujen äärellä, 
jolloin nukkumaan meneminen ja uneen 
pääseminen viivästyy ja vaikeutuu. Myös 
pitempikestoinen kuormittuneisuus ja 
stressaantuminen esimerkiksi työssä 
tai opiskelussa voivat aiheuttaa union-
gelmia ja olla väsymyksen taustalla.

Nykyisessä tietoyhteiskunnassa monet 
kokevat työssä sekä opiskelussa muis-
tamisen ja keskittymisen ongelmia. 
Puhutaan siitä, että tietotulva, työskente-
lyn keskeytykset ja erilaiset häiriötekijät 
laittavat aivojen tiedonkäsittelykyvyn 
lujille juuri muistamista ja keskittymistä 
edellytettäessä. Myös kyselytutkimuk-
sissa samat tiedonkäsittelytoiminnot 
ovat niitä, joissa noin puolet epilepsiaa 
sairastavista ihmisistä kokee haasteita.   

Erilaiset häiriötekijät haittaavat tiedon-
käsittelytoimintoja. Näitä voivat olla 
ympäristön häly, huomion siirtyminen 
pois tekeillä olevasta asiasta sekä 
erilaiset keskeytykset ja vaihtaminen 
toistuvasti yhdestä asiasta toiseen. 
Häiriötekijöiden seurauksena tiedon-
käsittely pirstaloituu, asioita unohtuu, 
ja työskentely tulee kuormittavaksi ja 
väsyttäväksi. Toimintakykyyn voi olla 
vaikuttamassa myös ihmisen sisäisiä 
häiriötekijöitä, kuten huolestuneita 
ajatuksia tai mielialan alavireisyyttä sekä 
jaksamisen ongelmia. Nämä sisäiset, 
ajatuksissa olevat häiriötekijät voivat 
haitata keskittymistä käsillä olevaan 

asiaan. Mitä enemmän häiriötekijöitä 
on, sitä enemmän keskittymisen kasassa 
pysymiseksi joutuu ponnistelemaan. 

Tiedonkäsittelyä  
helpottavia tukikeinoja
Omaa tiedonkäsittelyään voi monimut-
kaisempien asioiden kohdalla tukea 
siten, että tekee asiat yksi kerrallaan 
silloin, kun on virkeä. Häiriötekijät 
ja keskeytykset, kuten vaihtoehtoi-
set tekemiset, kannattaa karsia pois. 
Keskittymistä voi pitempikestoisessa 
tekemisessä tukea pienillä, vaikkapa 
lyhyillä venyttelytauoilla, joiden jälkeen 
jatkaa työtään siitä, mihin jäi aiemmin. 

Epilepsiaa sairastavilla muistamisen 
ongelmissa on usein kyse asioiden 
mieleen painamisen  tehottomuudesta 
ja työläydestä. Myös tarkkaavaisuuden ja 
keskittymisen vaihtelu vaikuttaa siihen, 
miten asioiden oppiminen onnistuu. 
Muistettavan asian kertaava ajattelu 
on tärkeää, ja asioiden myöhemmän 
mieleen palauttamisen työläyttä voi 
helpottaa erilaisten vihjeiden ja muisti-
tukien, kuten muistivihkon, kalenterin ja 
erilaisten muistuttajien avulla. Muistitu-
kien käyttäminen vähentää muistin kuor-
mittumista, mutta kokonaan muistamista 
ei kannata siirtää muistilappujen varaan.  

Epilepsiassa sairauden hyvällä hoidolla 
on keskeinen merkitys myös tiedonkä-
sittelytoimintojen ongelmien ehkäisemi-
sessä. Aivojen tiedonkäsittelytoimintojen 
sujuvuuden kannalta myös riittävä lepo 
ja monipuolinen ravinto sekä säännöl-
linen liikunta ovat tärkeitä, koska ne 
ylläpitävät vireyttä ja jaksavuutta sekä 
yleistä toimintakykyä. Kiinnostavien 
asioiden tekemisellä, myös yhdessä 
toisten ihmisten kanssa, on positiivisia 
vaikutuksia sekä mielialaan että yleiseen 
jaksavuuteen ja siihen, miten jaksaa 
ponnistella vaativammissa tekemisissä. 
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HYVÄ HOITO ON ARJEN TOIMIVUUDEN JA ELÄMÄNLAADUN LÄHTÖKOHTA

Teksti ja kuva: Elina Kelola

Kokemus hyvän hoidon merkityksestä

”Tunnen, että minulla ei ole 
mitään hätää”
Yhdistysaktiivilla ja kolmen 
lapsen äidillä Sari Wirénillä on 
vaikeahoitoinen epilepsia, jota 
ei saada lääkehoidoilla kuriin. 
Sari on sairastanut epilepsiaa 
parikymmentä vuotta. Varsinkin 
alkuun arki epilepsian kanssa  
oli vuoristorataa.

– Välillä oli hyvä kausi ja sen jälkeen mentiin taas huonompaan 
suuntaan. Nyt tilanne on pysynyt tasapaksuna. Erilaisia lääkkeitä 
ja niiden yhdistelmiä on kokeiltu paljon vuosien aikana,  
Sari Wirén kertoo.

Tällä hetkellä Sarilla on käytössä neljä lääkettä. Kohtausten  
määrä vaihtelee silti päivittäin ja viikoittain. Joskus kohtauksia 
tulee 4–6 päivässä tai toisinaan kohtauksia voi tulla 1–2. Voi olla 
myös päiviä ja joskus melkein viikkokin, jolloin kohtauksia ei 
tule. 

– Kohtaukseni ovat tajunnanhämärtymiskohtauksia eli käy-
tännössä olen poissaoleva, katse jähmettyy, eikä minuun saa 
kontaktia. Saatan kävellä tai voin vain vaikkapa nojailla pöytään. 
Ennen kohtausta voin esimerkiksi hyräillä tai kysellä tyhmiäkin 
kysymyksiä, kuten ”Missä olen?”

Viime vuonna Sarin epilepsian hoidossa otettiin askel eteenpäin, 
kun hänelle asennettiin vagushermostimulaattori. Tässä vai-
heessa on kuitenkin vielä liian aikaista sanoa, miten se lopulta 
vaikuttaa ja millaista apua siitä saadaan. Stimulaattoria on sää-

”Ei mulla ole mitään hätää, vaikka 
tilanteeni on aaltoileva. Pystyn kuiten-
kin tekemään monia asioita epilepsiasta 
huolimatta. Se on minulle tärkeintä”,  
Sari kertoo.
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HYVÄ HOITO ON ARJEN TOIMIVUUDEN JA ELÄMÄNLAADUN LÄHTÖKOHTA

detty vuoden aikana ja syksyllä lääkäri arvioi, miten sen kanssa 
jatketaan.

– Ihannetilanne minun kohdallani olisi, että lääkehoitoa pystyt-
täisiin vähän vähentämään.

Turvallisuuden tunne auttaa
– Annan kymppiplussan. 

Näin Sari arvioi saamaansa hoitoa. Hän sai epilepsiadiagnoosin 
17-vuotiaana, kun hän oli opiskelija ja esikoisensa tuore äiti.  
Hoito on jatkunut siitä asti ja tällä hetkellä Sarin vaikeaa epilep-
siaa hoidetaan epilepsian hoitoketjun IV tason mukaisesti vaikean 
epilepsian hoitoon erikoistuneessa erityistason yksikössä Hel-
singin Meilahdessa. Epilepsian hoitoketjun tasot I–IV on esitetty 
tarkemmin seuraavan sivun kuvassa Epilepsian hoitoketju. 

– Minulla on kaikki hyvin, mutta valitettavasti asiat eivät ole sa-
malla tavalla jokaisella. Toisilla voi olla tosi surkeakin tilanne, jos 
he eivät esimerkiksi oikeasti tiedä kenelle voi soittaa, jos sattuu 
jotakin tai heillä on kysyttävää. 

Epilepsiaan liittyy usein sairauden aaltoilevuus. Välillä tilanne on 
parempi ja välillä on huonompia jaksoja. Silloin olisi tärkeää saa-
da kontakti hoitotahoon, joka voi arvioida hoitomahdollisuuksia 
ja tarpeen mukaan konsultoida vaikeaan epilepsiaan perehtynyt-
tä neurologia ja harkita potilaan lähettämistä erikoissairaanhoi-
don erityistason yksikköön Helsinkiin tai Kuopioon. 

Hoidon tavoitteena on aina kohtauksettomuus ilman merkittäviä  
haittavaikutuksia. Vaikeasta epilepsiasta puhutaan silloin, kun 
asianmukaisesta hoidosta huolimatta esiintyy arkielämää hait-
taavia epilepsiaan liittyviä oireita kuten toistuvia kohtauksia, 
kognitiivisia tai käyttäytymisen ongelmia kehityksen hidastu- 
mista tai hoidon haittavaikutuksia. 

Sarilla on tuttu ja turvallinen oma sairaanhoitaja. Hän voi laittaa 
hoitajalle viestin milloin vain tai ottaa yhteyttä soittoaikana. Sitä 
kautta tieto menee myös hänen lääkärilleen. Lisäksi yhteistyö eri 
sairaaloiden välillä on tarvittaessa pelannut hyvin. 

Sari kokee olevansa onnekas, sillä sama lääkäri on hoitanut 
häntä jo vuosien ajan. Hän toivoo, että kaikilla olisi mahdollisuus 
samanlaiseen ihannetilanteeseen. Se edellyttää, että terveyden-
huolloissa on myös riittävästi henkilöstöä.

– Sairaus vaatii sen, että on turvallinen olla. Minä voin luottaa 
ihan tarkkaan siihen, että saan varmasti kaiken hoidon, mikä 
on mahdollista. Saan myös kysymyksiini vastauksen, jonka ihan 
tavallinenkin ihminen ymmärtää.

Kun hoito on hyvää, se vaikuttaa Sarin mielestä kokonaisvaltai-
sesti hänen elämäänsä.

– Minun epilepsiani ei ole tasapanossa, mutta minulla on tasa-
painoinen suhde hoitohenkilökunnan kanssa. Se nostaa minua 
ylöspäin ja tuo rauhallisuutta minulle itselleni. Pystyn tekemään 
monia asioita epilepsiasta huolimatta.

Ja niin työkyvyttömyyseläkkeellä oleva Sari tekeekin. Hän on 
mukana muun muassa monien eri yhdistyksien hallituksessa 
sekä vanhempainyhdistyksessä. Kalenterissa on paljon merkin-
töjä ja toisinaan päivät muodostuvat melkoisiksi hulivilipäiviksi, 
kuten Sari tuollaisia päiviä kutsuu. Se tuo elämään mielekkyyttä. 

– Epilepsian kanssa on tullut sinuksi. En pääse sitä pakoon ja 
 se on osa minua. Myös perheeni ymmärtää tämän. 

Perheen tuella on Sarille iso merkitys. Kolme vuotta sitten 
tulleen selkävamman jälkeen kotiväki on ollut entistä isompana 
apuna. Sarin lapsista varsinkin kotona asuva 19-vuotias auttaa 
paljon esimerkiksi kotitöissä, kuten imuroinnissa ja ruuanlaitossa. 

Tietoa palveluista tarvitaan
Hyvän hoidon lisäksi myös muut pitkäaikaissairaille tarjolla 
olevat palvelut ja tuet ovat tärkeitä. Niistä pitäisi Sarin mielestä 
puhua enemmän. 

– Tarvitaan paremmin infoa siitä, mihin palveluihin ja tukiin 
ihmisillä on oikeus. 

Sari on saanut ystävältään tietoa esimerkiksi kuljetuspalveluista 
ja eläkettä saavan hoitotuesta. Myös kuljetuspalvelut ovat lisän-
neet hänen turvallisuuden tunnettaan. 

– Kotiporukatkin ovat huokaisseet helpotuksesta, kun ei tarvitse 
kulkea julkisilla. Kohtaus kun voi tulla missä vain.

Lisäksi ystävä on auttanut Saria tukien hakemisessa.

– Olemme täyttäneet yhdessä lomakkeita, sillä enhän minä itse 
osaa kuvailla esimerkiksi kohtauksiani, koska en näe niitä. 

”Oma juttu” löytyi kerhoista ja yhdistyksistä
Kun Sari parikymppisenä muutti Lieksasta Hyvinkäälle, meni 
hän mukaan paikkakunnan epilepsiakerhoon. Kerhosta hän 
lähti aluksi hakemaan vertaistukea, mutta vähitellen myös muu 
toiminta tuli tutuksi. 

Pikkuhiljaa ja vähän huomaamattakin yksi asia on johtanut toi-
seen ja nyt Sari toimii Hyvinkään epilepsiakerhon vastuuhenkilö-
nä sekä Uudenmaan epilepsiayhdistyksen hallituksessa. Lisäksi 
hän on käynyt Epilepsialiiton vertaisohjaajakoulutuksen.

– Olen huomannut, että tykkään tästä ja tämä on mun juttu.

Hyvinkään epilepsiakerho toimii Hyvinkään yhdistykset ry:n 
kohtaamispaikassa Onnensillassa. Sieltä Sari on löytänyt toisen 
kotinsa.

– Kun pistin jalkani sisälle Onnensiltaan, niin siellä olen pysynyt. 

Sari haluaa rohkaista myös muita mukaan epilepsiakerhoihin ja 
-yhdistyksiin, jotka toimivat eri puolilla Suomea. Jos osallistu-
minen tai sosiaaliset tilanteet jännittävät, niin Sari suosittelee 
tulemaan mukaan samaan tapaan vähitellen kuin hän itsekin on 
aikoinaan aloittanut tutustumisen.
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Sari Wirénin kokemukset epilepsian hyvän hoidon merkityksestä  
hänen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa, osallisuuteen ja aktiivi- 
suuteen yhteiskunnassa osoittaa hyvän hoidon merkityksen 
yksilötasolla. Se myös kannustaa meitä Epilepsialiitossa puolusta-
maan kaikkien epilepsiaa sairastavien hyvän hoidon edellytyksiä 
yhteistyössä asiantuntijoiden ja yhteistyöverkostojen kanssa.  
Jokaisella on yhdenvertainen oikeus asianmukaiseen hoitoon 
Käypä hoito -suosituksen (2020) mukaisesti.

• Epilepsia ei ole yksi sairaus. 

• Epilepsiat ovat monimuotoinen neurologinen sairausryhmä. 

• Hyvän hoidon edellytyksenä on mahdollisimman  
tarkka diagnoosi. 

• Potilas lähetetään jatkotutkimuksiin jo ensimmäisen  
epileptisen kohtauksensa jälkeen, koska aivojen  
rakenteelliset poikkeavuudet voivat olla aivoperäisen  
kohtauksen syynä ja vaatia kiireellistä kirurgista hoitoa. 

• Epilepsialääkitystä ei yleensä aloiteta päivystystilanteessa  
ennen huolellista diagnostiikkaa ja hoidonohjausta. 

• Epilepsiadiagnoosi perustuu potilaalta ja silminnäkijältä  
saatuun kohtauskuvaukseen, jota täydennetään EEG:llä ja  
aivojen magneettikuvauksella.

• Hoidon tavoitteena on kohtauksettomuus ilman  
merkittäviä haittavaikutuksia.

• Epilepsiaan, erityisesti vaikeaan epilepsiaan ja toistuviin  
kohtauksiin, liittyy suurentunut kuoleman riski, jota  
voidaan pienentää lääke- ja leikkaushoidolla. 

• Epilepsiaa hoidetaan ensisijaisesti pitkäaikaisella kohtauksia 
ehkäisevällä lääkityksellä, joka valinta riippuu epilepsiatyypistä. 

• Vaikeassa epilepsiassa on diagnoosin ja hoitomahdollisuuksien  
varmistamiseksi ilman tarpeetonta viivettä konsultoitava vai-
keaan epilepsiaan perehtynyttä neurologia ja harkittava poti-
laan lähettämistä erikoissairaanhoidon erityistason yksikköön. 

• Hoidonohjauksella voidaan parantaa hoitotuloksia.

• Hoidossa ja kuntoutuksessa on huomioitava kohtausten lisäksi 
epilepsian ja sen etiologian aiheuttamat muut mahdolliset 
vaikutukset toimintakykyyn.

Epilepsiaan liittyy edelleen myös tietämättömyyttä ja syrjiviä 
asenteita, jotka voivat estää epilepsiaa sairastavien täysivaltais-
ta osallistumista. Vaikuttamistyön avulla Epilepsialiitto edistää 
avointa suhtautumista epilepsiaan ja hälventää sairauteen  
liittyviä ennakkoluuloja.

Lähde: Käypä hoito -suositus (2020): Aikuiset (epilepsiat).  
www.kaypahoito.fi

Sote-uudistus haastaa vaikutta-
maan epilepsiaa sairastavien  
hyvän hoidon puolesta

HYVÄ HOITO ON ARJEN TOIMIVUUDEN JA ELÄMÄNLAADUN LÄHTÖKOHTA

Epilepsian hoitoketju
I TASO

II TASO

III TASO

IV TASO

Perustuu 27.2.2020 julkaistuun Käypä hoito -suositukseen 
Epilepsiat (aikuiset)
Lähde: www.kaypahoito.fi/xmedia/hoi/hoi50072a.pdf

Perusterveydenhuolto
• hoidolla kohtauksettomien aikuispotilaiden seuranta
• erityisneuvola kehitysvammaisten epilepsiaa  

sairastavien seuranta 

Erikoissairaanhoito
• neurologian ja lastenneurologian yksiköt
• diagnostiikka, lapsipotilaat ja ei-kohtauksettomat aikuis-

potilaat, vaikean epilepsian seuranta, kuntoutus, koulutus-
suunnitelmat, ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmat, 
työkykyongelmat, raskauden suunnittelu ja seuranta

Erikoiskeskus 
• yliopistosairaalat; epilepsiaan erikoistunut  

moniammatillinen työryhmä 
• video-EEG, kuvantaminen, genetiikka
• vaikean epilepsian konsultaatiot (myös kehitysvammaiset)
• stimulaattoriasennukset 

Epilepsiaan erikoistunut keskus
• vaikean epilepsian erityisdiagnostiikka, mukaan luettuna 

genetiikka, epilepsiakirurgiset selvittelyt, kallonsisäiset 
rekisteröinnit, stimulaattori-suositukset, kirurginen hoito 
(vaativan erityistason hoito) HUS ja KYS

• KYS ja valtakunnallinen työryhmä koordinoivat vaikean  
epilepsian diagnostiikkaa ja hoitoa (STM asetus 8/2017)

• tarvittaessa Euroopan osaamisverkosto ERN EpiCARE:n  
etäkonsultaatio harvinaisissa tapauksissa jäsenkeskuksen 
(KYS) kautta; lähettävällä taholla aina osallistumis- 
mahdollisuus

Vaikka Sari on jo sinut sairautensa kanssa, kokee hän edelleen 
vertaistuen saamisen ja antamisen tärkeäksi. Hän toivoo, että 
jokaisella olisi rohkeutta hakea tukea, eikä kenenkään pitäisi 
jäädä sairauden kanssa yksin. Muiden kanssa ajatusten jakami-
nen auttaa.

– Ihmisillä on koko ajan uusia tarinoita ja annettavaa. Se tässä 
on hienointa.

EPILEPSIALEHTI10 4 |  2021



Pohjois-Suomen vammaisjärjestöjen yhteistyöverkosto syntyi 
syksyllä 2019 Invalidiliiton aloitteesta. Verkosto muodostuu 
OYS-erityisvastuualueen valtakunnallisten vammaisjärjestöjen 
työntekijöistä sekä alueen asiantuntijoista. Erityisvastuu- 
alueeseen kuuluu neljä maakuntaa: Keski-Pohjanmaa,  
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi. 

Vammaisjärjestöjen verkoston tavoitteena on edistää verkos-
tomaisella yhteistyöllä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmis-
ten oikeuksia OYS-erityisvastuualueella. Tällä hetkellä verkostoon 
kuuluu 15 eri järjestön edustajaa Epilepsialiitto mukaan lukien.

Kesäkuussa 2021 verkosto lähetti kannanoton Lapin sote-uu-
distuksen hankejohtajille. Kannanotossa verkosto toi esille huolta 
pohjoissuomalaisten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten 
tarvitsemien erityispalveluiden turvaamisesta sote-uudistuksessa 
ja niiden toteutuksesta Lapin hyvinvointialueella.

Yhteiseen kannanottoon päädyttiin, koska vammaisten ja 
pitkäaikaissairaiden ihmisten erityistarpeet ja -palvelut sekä 
heidän taustajärjestöjensä osallistaminen Lapin sote-uudistuksen 
valmistelussa eivät olleet vielä toistaiseksi näkyneet hallituksen 
esityksen sote-laeista sekä perustuslakivaliokunnan lausunnossa 
ilmi tuomista huomioista huolimatta. Kannanotossa korostettiin, 
että vammais-, potilas- ja omaisjärjestöjen työntekijöillä ja  
vapaaehtoisilla paikallisten yhdistysten edustajilla on osaamista 
ja ruohonjuuritason tuntemusta ihmisten arjesta ja palveluiden 

Teksti: Tanja Vihriälä-Määttä

Kansalaisilla on monia tapoja vaikuttaa päätöksentekoon. Ää-
nestäminen vaaleissa on yksi tapa. Lainsäädäntöön voi vaikuttaa 
myös tekemällä eduskunnalle kansalaisaloitteita ja hankkimalla 
niille tarvittavan määrän kannattajia. Kuntalaiset voivat vaikuttaa 
kunnan päätöksentekoon muun muassa kuntalaisaloitteilla ja 
osallistumalla lähidemokratiatoimintaan. Kansalaisjärjestötoi-
minta ja vapaaehtoistyö ovat toisille sopivia tapoja osallistua 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Lapin alueen epilepsiayhdistyksen hallituksen jäsen ja aktiivi-
nen vapaaehtoistoimija Pia Salmela toimi Kemin ja Keminmaan 
alueella pieni ele -keräyksen keräysvastaavana. Pieni ele on yksi 
Suomen vanhimmista keräystalkoista, joka toteutetaan vapaa-
ehtoisten voimin vaalien yhteydessä. Pia Salmelaa haastateltiin 
toukokuussa Yle Radio Perämeressä pieni ele -keräyksen mer-
kityksestä paikallisten yhdistysten toimintaan sekä yhdistyksen 
tarjoamasta vertaistuen tärkeydestä. Haastattelun voit kuunnella 
Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset/3-11950680. 

HYVÄ HOITO ON ARJEN TOIMIVUUDEN JA ELÄMÄNLAADUN LÄHTÖKOHTA

Vastaavasti Lapin alueen epilepsiayhdistyksen hallituksen 
jäsen ja aktiivinen vapaaehtoistoimija Paula Soutukorva asettui 
kevään 2021 kunnallisvaaleissa ehdokkaaksi kotikunnassaan 
Simossa. Paulaa motivoi asettuminen kunnallisvaaliehdokkaaksi 
halu vaikuttaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden oikeuksiin, 
kuten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluiden pitäminen 
kunnassa lähipalveluina. Hän haluaa olla myös tukena ja apuna 
toisille epilepsiaa sairastaville. Kunnallisvaaleissa Paula ei vielä 
mennyt läpi, mutta hän jatkaa vaikuttamista Lapin alueen epi-
lepsiayhdistyksessä sekä Simon kunnanvaltuuston varajäsenenä 
sekä Simon vammaisneuvostossa.

Verkostomainen yhteistyö vaikuttamisen  
keinona Oulussa – ihmisten arki huomioon

Jokainen meistä voi olla vaikuttaja  
– sinä ja minä

Paula Soutukorva Pia Salmela

Verkoston keskeisinä tehtävinä ovat 
• tiedon kokoaminen ja välittäminen hyvistä  

käytännöistä esteettömien ja yhdenvertaisten  
palvelujen kehittämisessä eri alueilla ja kunnissa

• vaikuttaminen vammaisten ihmisten palveluihin 

• julkisen sektorin neuvottelukumppanina  
toimiminen ja vammaisjärjestöjen edustaminen 

• yhteisten kannanottojen laatiminen 

• vammaisneuvostojen aseman  
vahvistaminen kunnissa 

• tiedon jakaminen vammaisjärjestöjen välillä

• vammaisjärjestöjen välisen yhteistyön  
vahvistaminen 

tarpeesta. Toivottavaa on, että ihmisten arki ja palvelujen  
tarpeen vaihtelu näkyisi sote-uudistuksessa.
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Kansallisen Neurokeskuksen toiminnan 
valmistelu osana Suomen valtion terveys-
alan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
kasvustrategiaa aloitettiin marraskuussa 
2017. Strategia tähtää kilpailukykyisen 
toimintaympäristön systemaattiseen 
kehittämiseen, terveysalan investointien 
lisäämiseen ja alan talouskasvun aikaan-
saamiseen. Sen toimeenpanemiseksi 
käynnistettiin Yksilöllistetty lääketiede 
-hanke, jonka yhteydessä perustetaan 
genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus, 
kansallinen neurokeskus, lääkekehit-
yskeskus sekä biopankkeja yhdistävä 
osuuskunta, joiden avulla vahvistetaan 
kansallista tutkimusta, kehitystä ja inno-
vaatiotoimintaa.

Kansallisen neurokeskuksen valmiste-
luvaiheen koordinaatiovastuu annettiin 

Teksti: LT, dosentti Mikael von und zu Fraunberg, johtaja, Kansallinen neurokeskus
Kuva: Kansallinen neurokeskus

Kansallinen neurokeskus  
edistää neurotieteen  
tutkimusta ja innovaatioita
Aivosairaudet koskettavat lähes kaikkia suomalaisia joko suoraan tai 
välillisesti sekä miljoonia ihmisiä ympäri maailman. Mittaamattoman 
inhimillisen kärsimyksen lisäksi aivosairauksien arvioidaan aiheuttavan 
Suomessa yli 11 miljardin euron vuotuiset kustannukset ja Euroopassa 
vastaava kustannus on noin 800 miljardia euroa. Väestön ikääntyminen 
lisää erityisesti muistisairauksien esiintyvyyttä ja siten aivosairauksien 
kustannusten kasvua. 

Itä-Suomen yliopistolle ja valmistelevaan  
työryhmään nimettiin edustajia yli-
opistoista, sairaanhoitopiireistä sekä 
ministeriöistä. 

Kolmivuotisen valmistelu- ja perustamis-
työn tuloksena Kansallinen neurokeskus 
perustettiin keväällä 2021 yhteistyö-
verkostona, johon kuuluvat Helsingin, 
Turun, Tampereen, Oulun, Itä-Suomen 
ja Jyväskylän yliopistot, Aalto-yliopisto 
sekä kaikki Suomen viisi yliopistosairaa-
laa. Operatiivinen toiminta jakaantuu 
kuuteen alueelliseen Brain & Mind -neu-
rokeskusverkostoon, joiden keskuksina 
ovat Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, 
Tampere ja Turku. Toimintaa koordinoi 
kansallinen koordinaatioyksikkö, joka on 
osa Itä-Suomen yliopistoa. Kansallisen 
neurokeskuksen strategiasta ja toiminnan 

painopistealueista päättää johtoryhmä, 
jonka muodostavat verkoston jäsenorga-
nisaatioiden edustajat.

Ratkaisuja aivoterveyden 
hyväksi
Kansallinen neurokeskus pyrkii tiivistä-
mään neurotieteen tutkimus- ja inno-
vaatioyhteistyötä, joiden avulla voidaan 
löytää entistä parempia ratkaisuja 
aivoterveyden hyväksi. Suomalainen 
neurotieteen tutkimus ja tuotekehitys 
ovat kansainvälisesti korkeatasoisia ja 
arvostettuja. Laadukas koulutusjärjes-
telmä, korkea teknologinen osaaminen, 
kasvava biopankkitoiminta sekä vuosi-
kymmeniä kattavat rekisteritiedot ovat 
vaikuttaneet merkittävästi suomalaisen 
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neurotieteen menestykseen. Kansalaisten 
vapaaehtoinen osallistuminen lääkkeiden 
ja hoitojen kehittämiseen näytteenanta-
jina ja kliinisiin tutkimuksiin osallistujina 
ovat lisäksi avainasemassa. Suomalaiset 
tutkimusyksiköt ja niissä tutkittavien po-
tilaiden määrät ovat kuitenkin kansainvä-
lisesti katsoen pieniä, joten kilpailukyvyn 
saavuttaminen edellyttää alueelliset rajat 
ylittävää yhteistyötä. Kansallisen Neuro-
keskuksen tavoitteena on edistää kan-
sallista ja kansainvälistä yli alueellisten 
rajojen tapahtuvaa toimintaa ja tarjota 
kontaktipiste suomalaiseen neurotieteen 
tutkimusverkostoon.

Tutkimuksen avulla voidaan saada 
tieteellisesti tutkittua tietoa hoidon vai-
kutuksista sekä sairauksien ennalta- 
ehkäisystä ja siten luoda näyttöön perus-
tuvia hoitokäytäntöjä. Tulevaisuudessa 
terveyden edistäminen ja sairauksien  

hoito voidaan entistä useammin suunni-
tella yksilöllisesti muun muassa perimäs-
tä saatavan tiedon mukaan. Kansallinen 
neurokeskus tekee yhteistyötä potilasjär-
jestöjen kanssa ja tavoitteena on tuoda 
potilaiden tarpeet esiin jo tutkimuksen 
suunnitteluvaiheessa. Vastikään avatussa 
portaalissa (https://neurocenterfinland.
fi/kliiniset-tutkimukset-suomessa/) tarjo-
taan tietoa Suomessa käynnissä olevista 
aivosairauksiin liittyvistä ja aktiivisesti 
potilaita hakevista (https://neurocenter-
finland.fi/hakeudu-tutkimuspotilaaksi/) 
kliinisistä tutkimuksista. Verkkosivuillam-
me ja sosiaalisen median kanavissamme 
julkaistaan myös muuta ajankohtaista 
tietoa neurotieteen tutkimuksesta ja 
aivoterveyden edistämisestä. 

Suomessa tehdään kansainvälisesti kor-
kealaatuista tutkimusta ja meillä on myös 
ainutlaatuiset potilas- ja väestöpohjaiset 

aineistot sekä mahdollisuudet hyödyntää 
genomitietoa.

Suomalaiseen perus- ja kliiniseen aivo-
tutkimukseen kannattaa panostaa nyt, 
jotta saavutamme kansainvälisen kärki- 
aseman, ennaltaehkäisemme aivo- 
sairauksia ja parannamme potilaiden ja 
heidän läheistensä elämänlaatua. Nyt 
vaaditaan yliopistosairaaloiden, yliopis-
tojen, teollisuuden ja viranomaistahojen 
kansallista ja kansainvälistä tavoitteellista 
yhteistyötä. Lisäksi tarvitaan kansalais-
ten, järjestöjen ja päättäjien panosta sekä 
väestökampanjoita.

Yhteystiedot: 
www.neurocenterfinland.fi

Twitter: @NeurocenterFI

Linkedin: Neurocenter Finland

Kansallisen neurokeskuksen yhteistyöverkosto ja toiminta-ajatus
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Sopeutumisvalmennuksella kuntoutujaa 
tuetaan selviämään epävarmuutta ja 
huolta aiheuttavassa elämäntilanteessa. 
Sen avulla kuntoutuja rakentaa uudes-
taan suhdetta itseensä ja ympäristöönsä 
(Streng 2014). Tässä prosessissa tarvitaan 
sopeutumisvalmennukseen osallistuvien 
toisilleen antamaa tukea ja ammattilai-
sia, jotka rohkaisevat vuorovaikukseen 
ja osallistumiseen (Härkäpää ym. 2017). 
Sopeutumisvalmennus on Suomessa 
toteutettu ryhmämuotoisena psyko- 
sosiaalisena kuntoutuksena, sopeutumis-
valmennuskursseina. 

Sopeutumisvalmennuksen ajoittami-
nen epilepsiaan sairastumisen aiheutta-
maan muutosvaiheeseen – tai myöhem-
min esimerkiksi iän, elämäntilanteen tai 
sairauden vaikeutumisen aiheuttamaan 
muutokseen – tarkoittaa sitä, että 
kuntoutuja tarvitsee tietoa sairaudesta 
ja tilanteestaan voidakseen hahmotella 
omaa tulevaisuuttaan. Ammattilaisilta ja 
vertaisryhmältä saatu tieto ja kokemuk-
set auttavat oivaltamaan ja suhteutta-
maan omaa tilannetta. 

Sopeutumisvalmennuksen merkitystä 
voidaan tarkastella valtaistumisen tai 
voimaantumisen käsitteellä (Härkäpää 
ym. 2016). Valtaistumisella tarkoitetaan 

Sopeutumisvalmennukseen osallistuvien epilepsiaa sairas-
tavien odotuksia ja toiminnan tuloksia on tutkittu Suomessa 
hyvin vähän, vaikka sopeutumisvalmennus on ollut meillä  
pitkään osa kuntoutuspalveluita. Epilepsialiiton tutkimus  
osoittaa, että sopeutumisvalmennus auttaa osallistujia  
ymmärtämään omaa epilepsiaansa ja selviytymään sen  
kanssa arjessa paremmin. 

Sopeutumisvalmennus auttaa 
selviytymään epilepsian kanssa

Teksti: Marja Nylén 
Kuva: Marja Haapio

henkilökohtaisen hallinnan vahvistumis-
ta, tietoa ja tietoisuutta omasta tilan-
teesta ja kokemusta mahdollisuuksista 
vaikuttaa omaan elämäänsä (Christens 
2012). Valtaistuminen voidaan nähdä 
myös prosessina, jossa kuntoutujan mah-
dollisuudet henkilökohtaisiin valintoihin 
lisääntyvät. 

Koska tutkimustieto sopeutumisval-
mennuksen tuloksista puuttui, Epilepsia-
liitto selvitti vuosina 2019–2020 Epi-
lepsialiiton sopeutumisvalmennukseen 
osallistuneiden epilepsiaa sairastavien 
aikuisten kokemuksia kurssien vaiku-
tuksista ja hyödyistä. Tutkimus tehtiin 
seurantatutkimuksena lomakekyselyllä, 
johon kuului alkukysely ennen kurssin 
alkua, loppukysely kurssin päättyessä ja 
seurantakysely noin puoli vuotta kurssin 
jälkeen. 

Tutkimukseen osallistui kuntoutujia 
avokuntoutusryhmistä, ikääntyneiden 
kursseilta, aikuisten toiminnallisilta kurs-
seilta ja aikuisten perhekursseilta. Näille 
STEAn rahoituksella toteutetuille kurs-
seille vuosina 2019–2020 osallistuneista 
116 epilepsiaa sairastavasta henkilöstä 69 
vastasi alkukyselyyn ennen kurssin alkua. 
Heistä 62 vastasi myös loppukyselyyn ja 
54 seurantakyselyyn. 

Tutkimuksessa selvitettiin yleisten 
taustatekijöiden lisäksi osallistujien 
sopeutumisvalmennukseen kohdistuvia 
odotuksia sekä sairauskäsityksiä, arvioin-
teja omasta terveydentilasta, kokemusta 
epilepsian aiheuttamista rajoituksista 
kotona ja kodin ulkopuolella sekä masen-
nusoireilusta. Loppukyselyssä arvioitiin 
lisäksi kurssin hyödyllisyyttä, käytännön 
toteutusta sekä kurssilla saatua vertais-
tukea.

Sopeutumisvalmennuksen vaikutuk-
sia tutkittiin valtaistumista, hallinnan 
tunnetta ja toimintakykyä koskevilla mit-
tareilla, jotka sisältyivät sekä alku- että 
seurantakyselyyn. Lisäksi vastaajat arvioi-
vat loppu- ja seurantakyselyssä sopeu-
tumisvalmennuksen hyödyllisyyttä sekä 
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(seurantavaiheessa) kurssin merkitystä 
arjessa ja sen myönteisiä vaikutuksia.  

Osallistujat
Tutkimukseen osallistuneista (Taulukko 
1.) enemmistö oli kaikissa kurssiryhmissä 
naisia. Peruskoulutuksen osalta suurin 
ryhmä (44 %) olivat ylioppilastutkinnon 
suorittaneet. Kaikista osallistujista 25 % 
oli työssä. Vastaajista 54 % koki tervey-
dentilansa hyväksi tai melko hyväksi. 
Masennusoireilua raportoi 61 % kaikista 
vastaajista.

Epilepsiaan sairastumisvuosi vaihteli 
vuodesta 1969 vuoteen 2020. Epilepsian 
aiheuttamat kohtaukset ja oireet vaih-
telivat vastaajilla täysin oireettomasta 

vaikeisiin oireisiin. Sairauskäsityksessä 
nousi esille epilepsian melko suuri vaiku-
tus elämään, käsitys sairauden pitkäai-
kaisuudesta, melko pessimistinen käsitys 
omista mahdollisuuksista vaikuttaa 
epilepsiaan ja vahvempi usko hoidon vai-
kuttavuuteen. Vastaajat kokivat ymmär-
tävänsä epilepsiaa jonkin verran. Sairaus 
herätti heissä melko paljon tunteita ja 
tunnereaktioita.

Osallistujien suurimmat odotukset 
liittyivät vertaistuen saamiseen muilta  
kurssilaisilta, kuulluksi tulemiseen, 
keskusteluihin ja kokemusten jakamiseen 
sekä virkistävään yhdessäoloon. Osallis-
tujat kaipasivat myös tietoa epilepsian 
kanssa pärjäämisestä, tukea omien  
tunnetilojen käsittelyyn sekä tukea 

omien voimavarojen tunnistamiseen ja 
vahvistamiseen.  Lisäksi osallistujilla oli 
odotuksia epilepsiaa ja sen hoitoa koske-
van tiedon saamisesta.

Tulokset
Kurssin jälkeen vastaajista 95 % arvioi 
kurssin olleen erittäin tai melko hyö-
dyllinen. Kurssin parasta antia olivat 
vertaistuki, pienryhmäkeskustelut sekä 
asiantuntijatieto epilepsiasta ja hy-
vinvointia edistävistä tekijöistä. Lähes 
kaikki vastaajat (95 %) arvioivat, että oli 
tärkeää tavata muita kurssilaisia. Suurin 
osa oli saanut tukea muilta kurssilaisil-
ta ja koki, että vertaisryhmä oli tuonut 
voimaa arkeen. 
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Kaikki Avo- 
ryhmä

Ikään-
tyneet

Toimin-
nallinen

Perhe-
kurssi

Noudatan paremmin  
terveellisiä elämäntapoja.

67 14 91 70 50

Tunnistan paremmin  
omia voimavarojani.

72 43 78 100 57

Olen levollisempi ja  
toiveikkaampi.

70 43 70 100 64

Koen selviytyväni paremmin  
sairauteni kanssa arjessa.

72 29 74 90 79

Sain tietoa palveluista,  
joista saa tukea. 

69 29 83 70 64

Sosiaalinen tukiverkkoni  
on vahvistunut. 

48 29 57 50 43

Sain rohkaisua, että voin itse  
vaikuttaa elämääni. 

70 29 74 80 79

      
Kaikki

Avo- 
ryhmä

Ikään-
tyneet

Toimin-
nallinen

Perhe- 
kurssi

Sukupuoli, naisia, % 65 70 65 53 72

Ikäryhmä v, suurin  yli 65 36-45 yli 65 26-35 ja 
56-65

36-45

Peruskoulutus: yliopistotutkinto, % 44 80 19 47 56

Ammatillinen koulutus: vähintään 
opistotaso, %

48 70 31 47 61

Elämäntilanne, %                                                    
· työssä 25 10 0 47 50
· sairauspäiväraha, kuntoutus, 
  työtön

12 20 0 20 17

· työkyvyttömyyseläke,  
  kuntoutustuki

33 40 35 27 33

· muu eläke 30 30 65 7 0

Koettu terveydentila, %
· hyvä tai melko hyvä 54 70 35 73 56
· keskitasoinen tai huono 46 30 65 27 44

Masennusoire, % 61 70 58 53 67

Epilepsian aiheuttamat rajoitukset 
kotona, %
· ei lainkaan tai vähän 57 60 42 60 72
· jonkin verran tai paljon 44 40 58 40 28

Epilepsian aiheuttamat rajoitukset 
kodin ulkopuolella, %
· ei lainkaan tai vähän 36 20 35 47 39
· jonkin verran tai paljon 64 80 65 53 61

Aiempi sopeutumisvalmennus, % 36 30 39 40 33
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Vastaukset sisälsivät myös syvem-
pää pohdintaa kurssin merkityksestä. 
Vastaajien näkemyksiä kurssin parhaasta 
annista kuvaavat hyvin muun muassa 
seuraavat suorat lainaukset: ”Saada ’auki 
omia lukkoja’ elämässäni ja ymmärtää 
niitä – jotain sairauden hyväksymistä?”, 
”Itsetuntoni parani ja opin pitämään 
itsestäni huolta.”, ”Ymmärrän nyt epilep-
siaani.”, ”Sai tukea omien voimavarojen 
tunnistamiseen ja tukemiseen.” ja  
”Epilepsia ei ole sairautta kummempi.”

Seurantakyselyssä puoli vuotta kurs-
sin jälkeen kolme neljäsosaa vastaajista 
arvioi kurssilla olleen erittäin paljon tai 
jonkin verran pitkäkestoista vaikutusta 
omaan arkeen (Taulukko 2). Kurssista oli 
erittäin paljon hyötyä sairauden kanssa 
omassa arjessa selviytymisessä ja omien 
voimavarojen tunnistamisessa, joissa 
noin kolmasosa vastaajista raportoi  
erittäin paljon vaikutuksia.

Koettu elämänhallinta oli kaikis-
sa kurssiryhmissä vahvempi kurssin 
seurantavaiheessa kuin sopeutumisval-
mennuksen alkaessa. Terveyteen liittyvä 
valtaistuminen vahvistui kaikissa muissa 
kurssiryhmissä paitsi avokuntoutus-
ryhmissä. Raportoitu masennusoireilu 
väheni kurssin aikana selvästi kaikissa 
kurssiryhmissä.

Tarkemmat tutkimustulokset  
löydät Epilepsialiiton verkkosivuilta  
www.epilepsia.fi.

Kiitos kaikille tutkimukseen osallistu- 
neille ja Epilepsialiiton hallitukselle  
mahdollisuudesta toteuttaa tutkimus. 

Taulukko 2. Sopeutumisvalmennuskurssin merkitys oman arjen kannalta. Erittäin paljon tai 
jonkin verran hyötyä kurssista saaneiden osuus (%) koko aineistossa ja kurssiryhmittäin.

Taulukko 1. Osallistujien taustatiedot kurssiryhmittäin (alkukyselyyn vastanneet).
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Vaikuttajafoorumi
1.–3.10.2021

Voit osallistua  
Vaikuttajafoorumiin  

myös etänä! 

15.00–18.00  Vaikuttajatori    
 Tervetuloa kiertelemään ja juttelemaan torin kojuille!

15.00–18.00  Ilmoittautuminen  

17.00–19.00 Päivällinen ja vapaata yhdessäoloa

Lue lisää ja ilmoittaudu  
15.9. mennessä  
epilepsia.fi/tapahtumat 
Jokainen osallistuja huolehtii omista  
matkakuluistaan sekä ohjelman oma- 
vastuuosuudesta.

Koko vkl 90 e/hlö, pe-la 45 e/hlö,  
la-su 45 e/hlö. Hinnat sis. majoituksen 2hh 
sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut.  
Majoitus 1hh, +44,50 e/yö.  
Ilman majoitusta, sis. ohjelman ja tarjoilut: 
koko vkl 30 e/hlö, 2pv 20 e/hlö, 1pv 15 e/hlö.  

Lisätiedot: järjestöassistentti  
Heli Lehtimäki, heli.lehtimaki@epilepsia.fi,  
p. 050 401 5569

Koronatilanteen vuoksi tapahtumaan voi 
tulla muutoksia.  
Seuraa www.epilepsia.fi ja somea.

9.00  Hyvää huomenta ja orientaatio työpajoihin 
 Mitä hyötyä järjestön ja sairaalan yhteistyöstä? Sairaala- 
 yhteistyömallin esittely, erityisasiantuntija Paula Sorjonen

9.30–11.00 Kokemusten matkalaukku – sunnuntain voimatyöpajat, 
 työskentelymenetelmänä hiljainen dialogi  
 • Oma polkuni epilepsiayhteisöön 
 • Kokemuksia hoidosta – ytimekkäitä sanoja tai lauseita 
 • Mikä auttaa jaksamaan – voimalauseita vertaisille 
 • Hoivaa mieltä ja kehoa

11.00–11.30 Tauko

11.30–12.30 Työpajojen purku 
 Yhteenveto, palaute  ja päätös

12.30- Lounas ja hyvää kotimatkaa! 

9.30–10.00  Tervetuloa! 
 Epilepsiateko 2020 huomionosoituksen jakaminen

10.00–11.00 Epilepsian hyvä hoito tänään 
 Salla Lamusuo, neurologian erikoislääkäri TYKS

11.00–11.15  Tauko

11.15–12.15 Mikä muuttuu sote-uudistuksessa?  
 Järjestöjen rooli sote-uudistuksessa 
 Reeta Valta, järjestöasiantuntija, SOSTEn koordinoima  
 Järjestöjen sote-muutostuki

12.00–14.00 Lounas ja lepotauko 

14.00–15.30  Vertaistuki osana hoitopolkua  
 Epilepsialiiton puheenjohtaja, lastenneurologian erikoislääkäri  
 Liisa Metsähonkala johdattelee keskustelemaan vertaistuen  
 merkityksestä. Kuulemme myös kokemuksia vertaisuudesta.

15.45–16.30  Kaffe ja jottai piänt purtava

16.30–17.30   Kulttuurikävely Aurajoen rannalla 
 Virkistävä iltapäiväkävely ryhmissä. Säävaraus.

18.30  Alkumalja ja Turun seudun epilepsiayhdistyksen tervehdys

19.00 Päivällinen

Scandic Julia (Eerikinkatu 4, 
20100 Turku)  

Sunnuntai 3.10.

Lauantai 2.10.

Perjantai 1.10.

Hyvä hoito kuuluu 
kaikille 
Vaikuttajafoorumi tarjoaa kaikille  
kiinnostuneille mahdollisuuden tulla keskus-
telemaan tärkeistä vaikuttamisen paikoista 
epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä 
hyväksi. Tule mukaan!

Koronatilanteesta johtuen olemme  
joutuneet rajaamaan osallistujamäärän 50 
henkilöön ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Jotta kaikki halukkaat pääsevät osaksi  
Vaikuttajafoorumia, lauantaipäivän  
ohjelmaan voi osallistuja vaihtoehtoisesti 
etäyhteydellä maksutta. Myös etäosallis- 
tujien tulee ilmoittautua ennakkoon  
osallistumislinkin saamiseksi.
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– Heippa Aatos, mitä hyvää kuuluu tähän päivään ja minne 
soittelen?

– Hei vaan! Soitat tänne Teuvalle, Etelä-Pohjanmaalle. Kuuluu 
hyvää, vaikka maha on hieman reistaillut. En osaa sanoa onko 
uusi lääkitys aiheuttanut sen vai mikä, mutta muuten vallan 
hieno päivä tähän asti. 

Aatos Paavola kertoo pitävänsä fyysisestä kunnostaan huol-
ta lenkkeilemällä ja kuntosaliharjoittelulla. Päivän aamulenkki oli 
jäänyt kuitenkin väliin, sillä kerkeää sitä huomennakin.

– Onko sinulla perhettä siellä, omia lapsia?
– On! Vaimoni Armin kanssa juhlimme juuri heinäkuussa 

37-vuotishääpäiväämme ja meillä on kaksi tytärtä, Laura ja  
Saara. Saaralla on kolme lasta. Pelkäsin jonkun verran, että  
epilepsia periytyisi, sillä tutkimuksissa ei ollut vielä selvinnyt, 
että sairauteni johtuu pään fyysisestä traumasta. 

Kolhu, joka kolahti
– Päähäsi on siis kohdistunut isku tai vastaava, joka on siten 

aiheuttanut epilepsian. Kertoisitko tilanteesta?
– Selvisi, että aivoissani on vaurioitunut kohta. Olen pohtinut 

neurologien kanssa sen johtuneen joko saunasynnytyksestä tai 
sitten se on tullut myöhemmin isäni enon luona, kun tipuin ker-
roksen alaspäin. Tämä todettiin kuitenkin myöhemmin, kun syytä 
sairauteen tutkittiin tarkemmin.

– Siis saunasynnytys? Synnyttikö äitisi saunassa, tuliko teille 
kiire sairaalaan? utelen lisää.

– No ei saunassa, se on vain nimitys kotisynnytykselle. Kätilö 
haettiin kotiin ja myös kaksi sisarustani ovat syntyneet niin.  
Kotisynnytys ei ollut aivan outoa 1950-luvulla. Kauhajoen synny-
tyslaitos olisi tietysti ollut vaihtoehto.

Kuva 1: Aatos tämän vuoden heinäkuussa – kaikki sormet tallessa.
Kuva 2: Aatos 2,5-vuotiaana.

Kuva 3: Nuorena 4H-kerhon toiminnassa Aatos sai hoidettavakseen  
20 kanaa. Tällöin epilepsia oli jo osa elämää.

Kuva 4: Sotilaskuva syksyltä 1975, jolloin Aatos suoritti  
asepalvelusta Niinisalon Eläinlääkintäkoululla.

”Kiitos jokaisesta aamusta”

VERTAINEN TAVATTAVISSA

Teksti: Mari Sydänmaanlakka 
Kuvat: Aatos Paavolan kotialbumi

Aatos Paavola on Teuvalla syntynyt ja edelleen asuva, vuonna 1955 syntynyt 
mies, joka sairastaa aivotraumasta johtuvaa epilepsiaa. Hän ja lääkärit ovat 
pohtineet hänen menneisyydestään kahdenlaista mahdollisuutta, jotka  
olisivat aiheuttaneet oirehtivan epilepsian. Sairaus on aiheuttanut  
elämän varrella myös kognitiivisia haasteita ja opiskelu- sekä työelämän  
eriarvoisuutta. Aatos on iloinen persoona ja tekee vapaaehtoistyötä  
epilepsiayhteisössä Etelä-Pohjanmaalla.
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Korvaamaton ennakko-oire 

Ensimmäisen kohtauksensa Aatos kertoo tapahtuneen ennen 
kouluunmenoa vuonna 1961. Kyläkouluun tarvittiin lisää oppilai-
ta ja hän aloitti koulun veljensä tuella vuotta aikaisemmin. Veli 
valjastettiin ikään kuin vahdiksi, sillä vanhemmat olivat hyvin 
huolissaan varsinkin käsityötuntien suhteen. Ensimmäinen koh-
taus kun oli tajuttomuuskouristuskohtaus, jonka aura Aatoksella 

oli jo silloin suun maiskuttelu.
– Olen kiitollinen aurastani. Osaan 

hakeutua istumaan sängylle ja valmis-
tautua. Tajuttomuus-kouristuskoh-
tauksia ei tosin ole ollut kymmeneen 
vuoteen. Siitä iloitsemme molemmat.

Lapsuuden diagnoosista Aatos ei 
muista paljoa.

– En meinannut EEG-tutkimuksis-
sa pysyä paikallani. Hoitajat antoivat 
viihdykkeeksi mustan paperin. Myöhem-
min epilepsia rauhoitti nuorta sielua 
väkisinkin. 

– Kohtaukset lievenivät murrosiän 
myötä, eikä isompia kohtauksia enää 
tullut. Vuonna 2006 olin Kuopiossa viisi-
päiväisissä tutkimuksissa ja aivoistani 
löytyi kohta, joka oli mahdollista leikata. 
Leikkauksessa oli 50 prosentin toden-
näköisyys, että menettäisin puhekykyni. 

Pään trauma oli siis lähellä puhekeskusta. Päätös oli helppo. 
Mieluummin saan kohtauksia ja elän epilepsiaa sairastavana. 

Epilepsian myötä muuttuneet elämänvaiheet
– Kertoisitko, minkälaisia haasteita epilepsia on heittänyt 

eteesi?
– Koulumenestys oli hyvä, vaikka kognitiivisia ongelmia oli 

– muisti ei pelannut kunnolla ja olin aika hidas omaksumaan 
uusia asioita. Kolmannen luokan kävin kahdesti, mutta aloitinkin 
koulunkäynnin vuotta aiemmin. 

– Armeija oli erilainen kokemus kuin muille. Olin kaksi viik-
koa Niinisalon tykistössä ja sen jälkeen olisin joutunut kolmen 
vuoden ajaksi siviiliin epilepsian oireillessa. Pyysin keskustelua 
armeijan vastaavan kanssa, josko asevelvollisuus olisi mahdollis-
ta suorittaa. Asiat järjestyivät ja pääsin Niinisalon Eläinlääkintä-
kouluun eläinlääkärin apulaiseksi. 

Työhön liittyi eläinten ruokintaa, karsinoiden siivousta ja leik-
kauksissa avustamista. Avustaessa Aatos ojensin lääkärille niitä 
työkaluja, mitä milläkin hetkellä tarvittiin. Vuonna 1975 armei-
jassa oli hevosia ja koiratarhalla koiria suuri määrä. Sillä pestillä 
Aatos sai armeijan suoritettua.

– Olen mielestäni ollut aikaansaava, koko ajan liikkeellä.  
Valmistuin puuseppä-verhoilijaksi ja tein paljon sitä sivuavia 
töitä. Armeijan jälkeen perustin oman yrityksenkin, joka oli 
toiminnassa 10 vuotta. Kaikki sormet ovat ammatista huolimatta 
tallessa, Aatos naurahtaa. 

Yrittäjänä toimiminen oli psyykkisesti raskasta ja  
neurologin kanssa he tulivat siihen tulokseen, että olisi aika 
aloittaa palkkatyö.  

– Epilepsia ei sinällään tuonut varsinaisia haasteita, mutta 
lama-aikaan olin ensimmäisiä, jotka irtisanottiin. Olin sairas, 
eikä kognitio ollut kohdillaan. Eräs mieluinen muisto on. Minua 
kysyttiin Teuvan kurssikeskukseen työnopastajaksi kahdeksi vii-
koksi. Kaiketi ammattitaitoni koettiin niin kelvolliseksi, että jäin 
opistolle hommiin kahdeksi ja puoleksi vuodeksi.

Sain lahjaksi laulun
– Kulttuuri on lähellä sydäntäni. Aloitin kuoroharrastuksen 

1977 ja olen jatkanut siitä asti musiikin parissa itseäni ilmaisten. 
Olen harrastanut myös yksinlaulua. Laulaminen on kuin tera-
piaa. Tosin nykyään on hankaluuksia hakea sanoja kulkemaan 
sävelen rinnalla, mutta silti minulla on kunnia kuulua Kauhajoen 
Kamarikuoroon, jonka kanssa olemme esiintyneet muun muassa 
Toscanassa Italiassa ja Budapestissä Unkarissa.

– On onni, että minulla on ystävä, jonka kanssa jakaa hyvät ja 
huonot hetket. Osaamme väitelläkin, sillä sopu on aina se, mihin 
kuitenkin päädymme.

Aatos herkistyy ja muistelee erään tärkeän virren sanoja. 
– Olen hyvin tunteva ihminen. ”Nousta sain aamuun” on 

sellainen kappale, joka nostattaa kyyneleet silmiin sanomallaan. 
Siinä kuuluu kiitos elämästä, jonka saa joka aamu uudestaan 
kokea – olla vielä elossa, rakastaa uutta päivää. 

– Kuulostaa siltä, että olemme saaneet pysähtyä hetken 
arvostamiseen, sen ollessa monelle itsestäänselvyys, pohdin 
ääneen.

– Kyllä, juurikin! Virren sanat menevät jotakuinkin näin, Aatos 
aloittaa laulun videopuhelussa.

”Nousta sain aamuun, lintujen lauluun, Jumalan luomiskau-
neuteen. Lauluista kiitän, aamuista kiitän raikkaina ne kohtaan 
uudelleen...”

– No se oli ensimmäinen osa, mutta saat varmasti kiinni 
ajatuksesta!

Kukaan ei ole aiemmin laulanut minulle haastattelussa ja 
pienet tipat molempien silmissä jaamme kiitollisuuden hetken. 

– Haluan sanoa vertaisille, että eletään tämän elämän kanssa, 
joka meille on lahjaksi suotu, ei epilepsian. 

Lopettelemme hymyssä suin, minä yhtyen Aatoksen sanoihin 
ja vielä kiittäen laulusta.

Paikallisalkuinen epilepsia
Aatoksella on paikallisalkuinen epilepsia. Paikallisalkuisen 
epilepsian taustasyyt ovat hyvin moninaisia. Syy voi olla aivojen 
rakenteen poikkeavuus, esimerkiksi aivokuoren kehityshäiriö tai 
aivovaurio, aivovaurion taustalla voi olla tapaturma tai esimer-
kiksi aivotulehduksen aiheuttama vaurio. Luinen kallo suojaa 
aivoja hyvin. Vaaditaan aika voimakas päähän kohdistunut isku, 
että siitä tulisi aivoihin rakennevaurio. Yleinen syy aivovauriolle 
ovat myös vastasyntyneisyysvaiheen aivoverenkiertohäiriöt tai 
vakavat hapenpuutetilat.  

Aivojen magneettikuva paljastaa aivojen rakennepoikkeavuudet. 
Paikallisalkuinen epilepsia voi kuitenkin olla myös geneettisistä 
tekijöistä johtuva. Vaikka tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet, 
joskus käy edelleen niin, että tarkka syy paikallisalkuiselle  
epilepsialle ei selviä.
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– Hej Aatos, vad hörs det för bra i dag och vart är det jag 
ringer?

– Hejsan! Du ringer till Teuva i Södra Österbotten. Jag har det 
bara bra även om magen har krånglat lite. Jag vet inte om det är 
den nya medicineringen som gör det eller vad, men annars har 
dagen varit riktigt bra än så länge. 

Aatos Paavola berättar att han sköter om sin fysiska hälsa 
genom att jogga och träna i konditionssalen. I dag har han skip-
pat morgonlänken för den hinner man ju med imorgon också.

– Har du familj där, egna barn?
– Javisst! Med min fru Armi firade vi nyss vår 37-års bröllops-

dag i juli och vi har två döttrar, Laura och Saara. Saara har tre 
barn. Jag var aningen orolig för att epilepsin skulle gå i arv, efter-
som undersökningarna inte då ännu hade visat att min sjukdom 
beror på ett fysiskt trauma i huvudet. 

En stöt som slog till
– Ditt huvud har alltså råkat ut för en stöt eller något motsva-

rande som sedan har orsakat epilepsin. Vill du berätta om detta?

– Det framgick att det finns ett skadat område i min hjärna. 
Jag har tillsammans med neurologerna funderat över om det 
beror på att jag föddes i bastun eller så har skadan uppkommit 
senare vid ett tillfälle hos min pappas morbror, när jag föll en 
våning neråt. Detta konstaterades dock först sedan när orsaken 
till sjukdomen undersöktes mer ingående.

– En bastufödsel, säger du? Födde din mamma dig i bastun, 
fick ni bråttom till sjukhuset? frågar jag ytterligare nyfiket.

– Nja, inte i bastun, det är bara ett uttryck för hemförloss-
ning. Barnmorskan hämtades hem och mina två systrar föddes 
också så. Hemförlossning var inte alldeles ovanligt på 1950-talet. 
Förlossningsanstalten i Kauhajoki skulle förstås också ha varit ett 
alternativ.

Ett oersättligt förhandssymptom 
Aatos berättar att hans första anfall inträffade innan han skul-

le börja gå i skola 1961. Byskolan behövde fler elever och han 
började ett år tidigare stödd av sin bror. Brodern instruerades i 
att ha ett vakande öga över mig, eftersom föräldrarna var mycket 

Bild 1: Aatos i juli i år – med alla fingrar i behåll.
Bild 2: Aatos som 2,5-åring.

Bild 3: När Aatos var ung och deltog i 4H-klubbens verksamhet fick han  
20 hönor att sköta om. Då var epilepsin redan en del av livet.

Bild 4: Soldatbild från hösten 1975 när Aatos gjorde sin  
militärtjänst på djurklinikskolan i Niinisalo.

”Tack för varje morgon”

EN VÄN SOM DU FÅR MÖTA

Text: Mari Sydänmaanlakka 
Bilder: Aatos Paavolas hemalbum

Aatos Paavola är en man som föddes 1955 i Teuva och som fortfarande bor 
där. Han har epilepsi orsakad av ett hjärntrauma. Han och läkarna har gått 
igenom två olika möjligheter i hans förflutna som kan ha orsakat hans symp-
tomatiska epilepsi. Sjukdomen har även medfört kognitiva utmaningar i livet 
samt ojämlikhet i studie- och arbetslivet. Aatos är en glad person som deltar i 
frivilligarbetet i epilepsigemenskapen i Södra Österbotten.
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oroliga särskilt för handarbetstimmarna. Det första anfallet som 
var ett anfall med medvetslöshet och kramper och redan då var 
Aatos aura att han smackade med munnen.

– Jag är tacksam för min aura. Jag hinner sätta mig på säng-
en och förbereda mig. Visserligen har jag inte haft några anfall 
med medvetslöshet och kramper på tio år. Det är vi båda glada 
över.

Aatos kommer inte ihåg så mycket om diagnosen i barndo-
men.

– Jag tänkte inte hållas på plats 
under EEG-undersökningarna. Skötarna 
gav mig ett svart papper som under-
hållning. Senare tvingade epilepsin den 
unga själen att lugna ner sig. 

– Anfallen blev lindrigare i puber-
teten och några större anfall förekom 
inte längre. År 2006 var jag i Kuopio och 
undersöktes i fem dagar och då hittade 
de ett sådant ställe i hjärnan som skulle 
vara möjlig att operera. Vid en operation 
fanns det en 50 procents sannolikhet 
för att jag skulle förlora talförmågan. 
Traumat i huvudet låg alltså så nära 
talcentret. Det var ett lätt beslut. Hellre 
får jag anfall och lever med min epilepsi. 

Livsskedena förändrades på 
grund av epilepsin

– Vill du berätta om hurdana utmaningar epilepsin har ställt 
dig inför?

– Jag hade bra framgång i skolan även om jag hade kogniti-
va problem – minnet fungerade inte helt som det skulle och jag 
lärde mig nytt ganska långsamt. Tredje klassen gick jag om, men 
jag hade ju å andra sidan börjat skolan ett år tidigare. 

– Militären var en annorlunda upplevelse än för andra. Jag 
var två veckor i artilleriet i Niinisalo och därefter skulle jag ha va-
rit tvungen att vara civil i tre års tid när epilepsin visade tendens 
på symptom. Jag bad att få tala med den ansvariga i militären 
om huruvida det skulle vara möjligt att göra militärtjänsten. Det 
redde upp sig och jag blev assistent till veterinären på djurklinik-
skolan i Niinisalo. 

I arbetet ingick att utfodra djuren, städa båsen och hjälpa till 
vid operationer. När Aatos assisterade, räckte han över de red-
skap som veterinären behövde. År 1975 hade militären enormt 
många hästar och även massor av hundar i en hundgård. I detta 
värv lyckades Aatos göra sin militärtjänst.

– Jag anser att jag har fått mycket till stånd och hela tiden 
hållit mig i gång. Jag blev snickare-tapetserare och gjorde många 
arbeten med anknytning till det. Efter militären grundade jag 
mitt eget företag som var verksam i tio år. Trots yrket har jag alla 
fingrar kvar, skrattar Aatos. 

Det var psykiskt tungt att arbeta som företagare och tillsam-
mans med neurologen kom de fram till att det var dags att söka 
anställning.  

Epilepsin i sig medförde inga egentliga utmaningar, men 
under lågkonjunkturen var jag den första som sades upp. Jag var 
sjuk och kognitionen var inte som den skulle. Ett trevligt minne 

har jag. Jag blev ombedd att arbeta som arbetshandledare i två 
veckor på kurscentralen i Teuva. Förmodligen ansåg de att min 
yrkeskunskap var tillräcklig, eftersom jag arbetade i två och ett 
halvt år på institutet.

Fick sången som gåva
– Kulturen ligger mig varmt om hjärtat. Jag började med 

körsångshobbyn 1977 och har allt sedan dess fortsatt att arbeta 
med musiken och uttrycka mig genom den. Jag har också sjungit 
solo. Sång är lite som terapi. Nuförtiden har jag visserligen lite 
svårigheter med att få orden att passa ihop med melodin, men 
jag har ändå äran att få vara med i Kauhajoen Kamarikuoro. 
Vi har uppträtt med kören bland annat i Toscana i Italien och i 
Budapest i Ungern.

– Jag är lycklig över att ha en vän att dela mina goda och 
svåra stunder med. Vi kan nog argumentera också eftersom vi 
alltid når ett samförstånd.

Känslorna kommer över Aatos och han tänker på orden i en 
viktig psalm. 

– Jag är en mycket känslosam person. ”Tänk att få vakna” är 
ett sådant stycke som driver fram tårarna med sitt budskap. Där 
sjunger man om tacksamheten för det liv man får återuppleva 
varje morgon – att ännu få vara vid liv och att få älska en ny dag. 

– Det låter som om vi fått stanna upp och värdesätta stunden, 
där den för många är en självklarhet, säger jag.

– Just det, precis! Orden i psalmen går ungefär så här, Aatos 
börjar sjunga i videosamtalet.

”Tänk att få vakna tidigt en morgon, höra ett vårregn sjunga 
sin sång. Jag älskar regnet som väcker jorden. Tack käre far för 
regnet du gav ...”

– Det var den första delen, men du förstår säkert tanken!
Ingen har någonsin sjungit för mig under en intervju och med 

tårar i ögonvrån delar vi två en stund av tacksamhet. 
– Jag vill säga till er alla med epilepsi att vi ska leva det här 

livet som vi har fått som gåva, inte utifrån epilepsin. 
Vi tackar för oss med ett leende på läpparna, jag underteck-

nar Aatos ord och tackar honom ännu för sången.

Fokal epilepsi
Aatos har fokal epilepsi. Det finns många olika orsaker till fokal 
epilepsi. Orsaken kan vara en strukturell deformation i hjärnan, 
till exempel en utvecklingsstörning eller hjärnskada, hjärnskadan 
kan bero på olycka eller till exempel vara orsakad av en hjärnin-
flammation. Skallen skyddar hjärnan bra. Det krävs en ganska 
hård stöt mot huvudet för att en strukturell skada ska uppstå i 
hjärnan. En allmän orsak till hjärnskada är också blodcirkula-
tionsstörningar eller allvarliga syrebrister när man är nyfödd.  

En magnetbild av hjärnan avslöjar strukturella avvikelser i hjär-
nan. Fokal epilepsi kan även bero på genetiska faktorer. Även om 
undersökningsmetoderna har utvecklats går det ännu ibland så 
att man inte lyckas utreda den exakta orsaken till fokal epilepsi.
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Ihmiset ovat erilaisia samoin kuin kokemukset epilepsiasta ja sen 
hoidosta. Itselläni hoito on tapahtunut Kuopion yliopistollisen 
sairaalan Epilepsiakeskuksessa. Olen kokenut hoidon erittäin 
hyväksi ja ammattitaitoiseksi. Minua on kuunneltu ja kohdeltu 
kunnioittavasti. Muutamia neurologin vaihdoksia on mahtunut 
väliin, mutta se ei ole minua haitannut, koska tilanteeni on pysy-
nyt samanlaisena jo vuosia. 

Hyvällä hoidolla on suuri merkitys elämässäni. Tiedän, että voin 
elää normaalisti, soittaa jos on jotakin kysyttävää, ja kontrolli-
käynnit ovat parin vuoden välein. Olen ollut tyytyväinen omaan 
hoitooni. Muutin Jyväskylään pari vuotta sitten, mutta hoitoni 
jatkuu edelleen Kuopiossa, mistä olen tyytyväinen.

Itselleni tärkein tekijä, joka on tehnyt hoidostani hyvää, on ollut 
juuri se, miten minut on kohdattu ja minua on kuunneltu. Tämä 
herättää minussa luottamusta, mikä auttaa minua avautumaan 
omista asioistani. Kun suunnittelin hakevani ammattikorkea-
kouluun opiskelemaan, niin neurologini kannusti hakemaan paik-
kaa, vaikka hakeminen tuntui minusta aluksi ihan älyttömältä. 
Hän oli iloinen, kun seuraavalla kontrollikäynnilläni ilmoitin, että 
pääsin hakemaani opiskelupaikkaan.

Kokemukset epilepsian hoidosta 
ja asiakkaan kohtaamisesta

Hyvällä hoidolla on suuri 
merkitys elämässäni.

Kuva: Shutterstock

Veera Parviainen

@intepilepsyday

@finepilepsywarriors
@hippiewithepilepsy

NUORTEN  NUORTEN  
NURKKANURKKA

Kuulluksi tuleminen on tärkeää
Kysyin saksalaiselta ystävältäni hänen kokemuksistaan liittyen 
epilepsian hoitoon sekä siihen, kuinka hän on tullut kohdatuksi. 
Saksassa asuva kaverini Leonie sairastaa paikallisalkuista epilep-
siaa. Hänen epilepsiakohtauksensa ovat usein tajuttomuus- 
kouristuskohtauksia, joita edeltää ennakoivat aurat. 

Leonie kertoi, että hän on tyytyväinen hoitoonsa ja kokee tul-
leensa kuulluksi nykyisen neurologin kanssa, jonka hoitoon hän 
pääsi, kun hän muutti toiseen kaupunkiin. Aiempien neurologien 
kanssa yhteistyö ei ollut niin toimivaa, koska Leonie koki, että he 
eivät kuunnelleet häntä ja olivat välinpitämättömiä kokeilemaan 
uusia hoitokeinoja tai tekemään muutoksia hoidon suhteen. Ny-
kyinen neurologi antaa aikaa, kuuntelee ja on motivoitunut tarjo-
amaan parasta mahdollista hoitoa Leonielle. Nykyisillä lääkkeillä 
hänen kohtaustilanteensa onkin hyvässä tasapainossa, mikä on 
kaikkien epilepsiaa sairastavien hyvän hoidon tavoitteena. 

Tsemppiä kaikille nuorille syksyyn!
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Susanna Heugenhauser 
lapsi- ja perhetyön asiantuntija, 

Yhtä perhettä -hanke

PERHEPOSTIA

Prinsessa-Ninja -koulussa  
puhutaan tärkeistä asioista
Lasten tunnetaitojen tukeminen puhututtaa vanhempia Perhe-
luurissa. Itkupotkuraivareita, vetäytymisiä, kiukkua, murjotusta, 
yhteyden katkaisemista ja ovien paukkumista on ilmassa. Mikä 
lienee lääkkeen sivuvaikutusta, mikä epilepsiaa, mikä kasvuun 
kuuluvaa ikäkausiriehuntaa ja mikä kaikkea tätä yhdessä.

Arki alkoi ja ympäristön odotuksia satelee sekä vanhemmille 
että lapsille. Taas ollaan uuden edessä. Tämä ei ole ihan helppo 
juttu kenellekään. Siinä, missä vanhempina opettelemme uusia 
ja vanhoja työssä käymisen rutiineja, lapset taatusti hoksaavat, 
että jokin täällä on nyt eri tavalla. Mitäs jos otettaisiin aikalisä?

Prinsessa-Ninja -koulu syntyi eräässä varhaiskasvatus- 
yksikössä vastauksena lapsen kysymykseen opettajalleen:  
”Ope, missä sä oot aina, kun sä et oo täällä?”

”No, Prinsessa-Ninja -koulussahan minä olen leikisti”, vastasi 
opettaja, ja välittömästi iso piiri suurine kuuntelukorvineen 
ilmaantui rinkiin kuulemaan lisää koulusta. Prinsessataitoja ovat 
muun muassa vaikeat asiat, kuten pahan ruuan syöminen (ruu-
an, josta ei pidä), harmituksen kesyttäminen, silmiin katsomien 
ja tyhmien asioiden tekeminen (omien jälkien siivoaminen). 
Aiheita ovat olleet myös ystävyys ja hyvä sydän. Ninjataitoja ovat 
muun muassa pukeminen, ninjatervehdykset ja toisten puolusta-
minen. Aivot ovat kuulemma ninjojen tärkein työkalu ja aivojen 
pitää miettiä, koska pitää taistella ja koska olla taistelematta.  
Ninjathan ovat hyviksiä. 

Prinsessa-Ninja -koulussa käsiteltävät teemat nousevat 
yksikön varhaiskasvatussuunnitelmista, ryhmän suunnitelmasta, 
lasten vanhemmilta ja ennen kaikkea lapsilta itseltään. Lapset 
raportoivat koulussa käsiteltävistä asioista ahkerasti kotiin ja 
keskustelut jatkuvat. Kaikki ymmärtävät, että kyseessä on  
hauska yhteinen leikki.

Tärkeitä asioita ei opita riitelemällä, vaan niitä opitaan 
satujen, tarinoiden, empatian ja leikkisyyden avulla. Tukemalla 
lapsen osallisuutta onnistuu varmemmin. Prinsessa-Ninja -koulu 
on mahtava paikka ulkoistaa asioiden pohtimista ja oppia uusia 
taitoja ilman noloa oloa. Voisiko kotonakin olla lapsen lempileik-
keihin pohjautuva perheen yhteinen areena vaikeiden asioiden 
käsittelyyn?

Hankalissa tilanteissa voit vanhempanakin aina kutsua apuun 
Ninjaprinsessa-voimia: Perheluuriimme voi nimittäin soitella, jos 
kaipaat ideoita lapsen tukemiseen. Mietitään yhdessä.

Toivotan teille oikein antoisaa uutta arkea!

Perheluuri: Susanna, p. 050 444 9947

Teksti: Tea ja Titta Häme 
Kuva: Pixabay

Opinnäytetyö  
selvitti tyytyväisyyttä 
elämän eri  
osa-alueisiin
Epilepsiaa sairastavien suomalaisten arjesta ja elämänlaadusta 
on hyvin niukasti tutkimustietoa ja aiempi tieto on jo yli kym-
menen vuotta vanhaa. Epilepsialiitto ja Diakonia-ammattikor-
keakoulun asiantuntija Sakari Kainulainen keräsivät yhteis-
työssä aiheesta tutkimusaineiston, jota käytettiin ja analysoitiin 
opinnäytetyössä ”Epilepsia arjessa: Tutkimuksellinen opinnäy-
tetyö epilepsiaa sairastavien arjesta ja elämänlaadusta.” (Häme 
& Häme 2021.) Tutkimusaineiston keräämisessä hyödynnettiin 
3X10D®-elämäntilannemittaria. 

Opinnäytetyötä varten hankittujen aiempien kotimaisten ja 
kansainvälisten tutkimusten mukaan epilepsia vaikuttaa eri-
tyisesti työelämään, koulunkäyntiin, vapaa-aikaan ja koettuun 
terveyteen. Opinnäytetyössä saadut tulokset puoltavat aiempaa 
tutkimustietoa. Kaikki tutkimukseen vastanneet olivat tyytyväi-
simpiä 3X10D®-elämäntilannemittarissa asumisoloihin ja perheen 
osa-alueisiin (Kuvio 1). Seuraavaksi tyytyväisimpiä oltiin kykyyn 
voittaa elämässä eteen tulevia vaikeuksia, päivittäiseen pärjäämi-
seen ja elämään kokonaisuutena. Kaikkien vastanneiden kesken 
alhaisimmat keskiarvot prosentuaalisesti olivat taloudellisessa 
tilanteessa ja itsetunnossa. Seuraavaksi alhaisimmat keskiarvot  
annettiin terveydentilalle, luotettavien ystävien määrälle ja 
omien vahvuuksien kehittämiselle. 

Opinnäytetyössä tarkasteltiin myös eroja eri ikäryhmien kesken. 
Tutkimuksessa tarkastellut tulokset rajautuivat 20–60 vuotiaisiin, 
jotka jaoteltiin kymmenen vuoden ikähaarukoihin. Eri ikäryhmien  
vertailussa esiintyi vain joitakin pieniä eroja. 50–60-vuotiaat  
olivat tyytyväisimpiä taloudelliseen tilanteeseen. Omien vah-
vuuksien kehittämiseen tyytyväisimpiä olivat 20–29-vuotiaat. 
Kokonaisuudessaan kaikista korkeimmat arvot eri osa-alueissa 
antoivat 50–60-vuotiaat ja alhaisimmat 30–39-vuotiaat.

Lisäksi opinnäytetyössä vertailtiin vastauksia kahden eri ryhmän 
kesken, eli tutkittiin, miten sairauden koettu vaikeusaste vaikut-
taa elämän osa-alueisiin. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat koki-
vat epilepsian vaikuttavan korkeintaan hieman omaan elämään 
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ja toisessa ryhmässä koettiin, että sairauden takia vähintään jo-
kin ulkopuolinen apu on välttämätöntä. Mitä enemmän epilepsia 
haastoi omaa elämää, sitä huonompia arvioita ihmiset antoivat 
eri elämän osa-alueistaan: itsetunto, terveydentila, resilienssi 
eli vahvuus kohdata elämässä eteen tulevia vastoinkäymisiä, 
ystävyyssuhteet, perhe, pärjääminen, talous, asuminen, elämään 
tyytyväisyys ja omien vahvuuksien kehittäminen. 

Eri osa-alueiden vertailussa nousi molemmissa ryhmissä kuiten-
kin esiin tyytyväisyys asumisoloihin ja perheeseen. Näissä oli 
myös prosentuaalisesti eniten vastauksia arvosanalla 10.  
Tyytymättömyys näyttäytyi olevan ensimmäisen ryhmän tulok- 
sissa vahvimmillaan taloudellisessa tilanteessa. Sen sijaan toinen 

ryhmä koki päivittäiseen pärjäämiseen ja terveydentilan heikoksi 
osa-alueeksi. Yhteiseksi tyytymättömyyden kohteeksi molempien 
ryhmien kohdalla nousi itsetunto.

Kaikkien vastanneiden kesken myönteiseksi asiaksi nousi kuiten-
kin suhteellinen tyytyväisyys elämään sairauden aiheuttamista 
haasteista huolimatta. Havaintojen perusteella voidaan siis saada 
viitteitä siitä, että Suomessa epilepsiaa sairastava kokee vähin-
tään jonkinasteista tyytyväisyyttä elämässään. Tutkimustulosten 
mukaan elämä kuitenkin hankaloituu kaikin tavoin niillä, joilla 
epilepsia on vaikea tai se ei ole hoitotasapainossa. Aihe vaatii siis 
jatkotutkimuksia, jotta epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään 
voidaan tukea kohti parempaa arkea ja elämänlaatua.

Terveydentila

Resilienssi

Asumisolot

Päivittäinen pärjääminen

Perhe

Luotettavien ystävien määrä

Taloudellinen tilanne

Omien vahvuuksiesi kehittäminen

Itsetunto

Elämä kokonaisuutena

Kuvio 1: Elämän osa-alueiden keskimääräiset arvot kaikkien vastaajien kesken

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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Tutkimuksen toteutus ja  
luotettavuus
Opinnäytetyössä käytetty tutkimusaineisto on kerätty 
sähköisesti kevään 2019 aikana ja kyselylinkkiä on levitetty 
Epilepsialiiton viestintäkanavissa ja Epilepsialehdessä. 

Tutkimusaineisto rajattiin 20–60-vuotiaisiin ja se analysoi-
tiin määrällisesti, eli kerättyä tietoa tarkasteltiin ja tutkittiin 
numeerisesti. Aineistoa lähdettiin tutkimaan kysymyksellä, 
kuinka tyytyväinen epilepsiaa sairastava on 3X10D®-elä-
mäntilannemittarissa esiintyviin kymmeneen eri elämän 
osa-alueisiin. Lisäksi selvitettiin, kuinka sairauden koettu 
vaikeusaste vaikutti edellä mainittuihin vastauksiin. Tässä 
vastaajat jaettiin kahteen ryhmään. 

Ryhmien vastauksien vertailussa ja analysoinnissa hyödyn-
nettiin ristiintaulukointia. Tutkimuksen alussa vastaajat 
jaettiin ikäryhmiin ja tarkasteltiin, esiintyykö mahdollista 
hajontaa vastauksissa eri ikäisten kesken. Kaiken kaikkiaan 
tutkimukseen sisältyi 200–201 vastaajaa tutkimuskysymyk-
sestä riippuen. 

Analysoinnissa käytettiin Excel-laskentataulukko-ohjelmaa. 
Tutkimustulosten luotettavuuden arvioinnissa tulee ottaa 
huomioon osallistujamäärä, sillä kaiken kaikkiaan Suo-
messa on noin 56 000 epilepsiaa sairastavaa. Lisäksi tulee 
huomioida, että mahdollisesti vaikeahoitoista epilepsiaa 
sairastavien ääni ei ole tullut tutkimusaineistossa yhtä vah-
vasti esiin, sillä suurin osa vastaajista koki, että epilepsia 
vaikuttaa korkeintaan hieman omaan elämään. Tutkimuk-
sen tuloksia voidaan siis pitää suuntaa antavina.

3X10D®-elämäntilannemittari
3X10D®-elämäntilannemittarissa arvioidaan omaa tai 
perheen elämää vastaamalla kysymyksiin koskien keskei-
siä elämänalueita. Selkeämmin katsottuna 3X10D®-elä-
mäntilannemittarissa tarkastellaan kymmentä eri elämän 
osa-aluetta: itsetunto, terveydentila, resilienssi, ystävyys-
suhteet, perhe, pärjääminen, talous, asuminen, elämään 
tyytyväisyys ja vahvuudet. 

Vastaajan tehtävänä on pohtia, miten oma arki sujuu eri 
osa-alueilla, numeerisesti arvioiden 0–10. Asteikossa nolla 
tarkoittaa, että vastaaja on erittäin tyytymätön ja kymme-
nen merkitsee, että vastaaja on erittäin tyytyväinen. Nume-
ron viisi kohdalla vastaaja ei ole tyytymätön tai tyytyväinen 
eli kyseinen lukuarvo osoittaa neutraalia näkemystä. 

Mittarin kehittämisen taustalla on yhteistyö Diakonia- 
ammattikorkeakoulun ja Kuopion kaupungin kanssa.
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Kaikki tapahtumamme ja kurssimme löydät  
verkkosivujemme tapahtumakalenterista:  
www.epilepsia.fi/ajankohtaista/tapahtumat/ 

Muutokset tapahtumiin ja kursseihin ovat mahdollisia 
koronavirustilanteen vuoksi. Seuraa ilmoitteluamme  
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 

Tapahtumat ja kurssit
Terveysturvallisuus tapahtumissa

• muista hyvä hygienia: pese kädet,  
yski hihaan

• vältä tarpeettomia lähikontakteja  
matkustaessasi paikan päälle

• kasvomaskisuositus kaikille yli  
12-vuotiaille

• älä tule oireisena paikalle
• jos sairastut tai samassa taloudessa 

asuva läheisesi sairastuu koronaviruksen 
tyyppisiin lieviinkin oireisiin, hakeudu 
koronatestiin, pysy kotona ja odota  
testituloksen vastaus

IDEOITA JA INTOA LIIKUNTATOIMINTAAN 
– liikuntavastaavien koulutuspäivät  
29.–31.10.
Tule mukaan innostumaan sekä saamaan uusia ideoita 
yhdistyksesi liikuntatoimintaan!

Koulutuspäivät on tarkoitettu kaikille epilepsiayhdistysten 
liikuntavastaaville sekä liikuntatoiminnan järjestämisestä 
kiinnostuneille. Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisätietoja, 
mikäli olet kiinnostunut järjestämään liikuntaa omalla  
paikkakunnallasi epilepsiaa sairastaville.  

Epilepsialiiton liikuntavastaavien koulutuspäivät on  
osallistujille maksuton tapahtuma. Mukaan mahtuu  
20 osallistujaa.

Katso alustava ohjelma ja ilmoittaudu mukaan:  
epilepsia.fi/tapahtumat 

Lisätietoja:

• Milla Haglund, milla.haglund@epilepsia.fi, 050 365 1464

• Heli Lehtimäki, heli.lehtimaki@epilepsia.fi, 050 401 5569

Kuva: Essi Saarela

Yhdistysten
liikunta-
vastaaville
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Tapahtumat ja kurssit jatkuu sivulla 28 >

HYVÄÄ MIELTÄ – IKÄÄNTYMINEN, EPILEPSIA JA HYVINVOINTI
Kaipaatko virkistystä ja juttuseuraa?  Pohditko ikääntymiseen ja arjessa pärjäämiseen  
liittyviä kysymyksiä epilepsiaa sairastavana tai hänen läheisenään? Tule hakemaan  
hyvää mieltä ja vertaistukea tapahtumasta, jossa tarjolla on myös vinkkejä omasta  
hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Paikkakunnat ja ajankohdat

Varkaus, Warkauden Wanha asema, Asemakatu 3 
keskiviikko 27.10. klo 13–15.30 
Lue lisää: www.epilepsia.fi/tapahtuma/hyvaa-mielta-epilepsia-ikaantyminen-ja-hyvin-
vointi-2/ 

Lappeenranta, kaupungintalon valtuustosali, Villimiehenkatu 1 
tiistai 9.11. klo 13–16 
Lue lisää: www.epilepsia.fi/tapahtuma/hyvaa-mielta-epilepsia-ikaantyminen-ja-hyvin-
vointi/ 

Lisätietoja: Paula Salminen, p. 050 574 2488, paula.salminen@epilepsia.fi

VERTAISTUKEA HARVINAISEPILEPSIAA  
SAIRASTAVILLE JA LÄHEISILLE
30.10. Klo 10–12 
Verkkotapaaminen CSWS- tai Landau Kleffnerin oireyhtymää sairastavien  
lasten vanhemmille ja muille läheisille

30.10. Klo 13–15  
Verkkotapaaminen infantiilispasmioireyhtymää sairastavien lasten  
vanhemmille ja muille läheisille

1.11. klo 17–19 ja 8.11. klo 17–19  
Kaksiosainen verkkotapaaminen kaikille, joita koskettaa Rasmussenin enkefaliitti.  
Toinen tapaamiskerta sisältää lastenneurologin alustuksen. 

Ilmoittautumiset: www.epilepsia.fi/tukea-ja-toimintaa/vertaistuki/vertaistukea- 
harvinaisepilepsiaa-sairastaville/

Lisätietoja: erityisasiantuntija Paula Sorjonen,  
paula.sorjonen@epilepsia.fi, puh. 040 9210976

POHJOIS-SUOMEN TAPAAMISET 
Sodankylä 23.9. 
Tule tervehtimään meitä kahvihetkeen Sodankylän järjestötalolle (Jäämerentie 19)  
klo 15–18. Kahvittelu on Epilepsialiiton, Lapin epilepsiayhdistyksen ja Aivoliiton  
Lapin AVH-yhdistyksen yhteinen tapahtuma, jonne kaikki epilepsiaa sairastavat,  
läheiset sekä epilepsiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. 

Ivalo 28.10. 
Tervetuloa Ivalon Hotelli Kultahippuun viettämään aikaa ja tapaamaan muita  
epilepsiaa sairastavia ja läheisiä klo 15.30–17 välisenä aikana. Tarjolla kahvia ja  
pientä naposteltavaa. Tapaaminen on avoin kaikille kiinnostuneille. 

Tapahtumat ovat osa Epilepsialiiton Mahdollistaja-hanketta. 

Lisätietoja: Aida Mikkola, aida.mikkola@epilepsia.fi, p. 040 921 0975

Kuva: Unsplash

Kuva: Pixabay

Kuva: Marja Haapio

Epilepsiaa  
sairastaville  
aikuisille ja  
läheisille

Eri ikäisille 
harvinaise-
pilepsiaa 
sairastaville 
ja läheisille

Epilepsiaa 
sairastaville  
ja läheisille
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KURSSI EPILEPSIAA SAIRASTAVILLE AIKUISILLE KUOPIOSSA
Onko epilepsia uusi asia elämässäsi tai kaipaatko vahvistusta voimavaroihisi?  
Arki-iltaisin kokoontuva, ammattilaisen ohjaama ryhmä tarjoaa vertaistukea ja  
tietoa epilepsiaa sairastaville aikuisille ja heidän läheisilleen.  

Ryhmä kokoontuu tiistaisin 26.10.–30.11. klo 18–20 Kuopion perheentalossa,  
Lapinlinnankatu 14 (16.11. ei tapaamiskertaa).  

Hae mukaan 4.10. mennessä: https://www.epilepsia.fi/tapahtuma/avokurssi-kuopio/

Lisätietoja: palvelupäällikkö Vuokko Mäkitalo,  
vuokko.makitalo@epilepsia.fi, p. 040 516 0022Kuva: Unsplash

NÄKÖALOJA – VERKKOKURSSI PERHEELLISILLE EPILEPSIAA 
SAIRASTAVILLE
Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa vanhemmalla on epilepsia. Kurssilla kaikki  
perheenjäsenet, myös lapset, pääsevät vaihtamaan kokemuksia ja saavat asian- 
tuntijoilta tietoa tilanteensa tueksi. Kurssi sopii hyvin myös perheille, jotka eivät ole 
aiemmin osallistuneet Epilepsialiiton kursseille. Kurssin aluksi kartoitamme  
perheenne tarpeet ja toiveet tuelle ja tiedolle. 

Verkkotapaamiset kerran viikossa torstaisin 14.10.–11.11. klo 17–19. 

Hae mukaan 23.9. mennessä: www.epilepsia.fi/tapahtuma/nakoaloja-verkkokurssi- 
aikuisille-perheineen/

Lisätietoja: sosiaaliturva-asiantuntija Paula Salminen,  
paula.salminen@epilepsia.fi, p. 050 574 2488

Kuva: Pexels

Mukana tukemassa Epilepsialiiton laatutyötä

Kultakumppani Hopeakumppanit

Perheille

Epilepsiaa 
sairastaville 
aikuisille ja 
läheisille
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Syksyinen värityskuva – päästä luovuus valloilleen!
Värittäminen on rentouttavaa ja luovaa ajanvietettä niin lapsille kuin aikuisillekin. Värittämiseen ei ole oikeaa tai  

väärää tapaa, joten tee kuvasta omannäköinen. Voit värittää kuvan myös yhdessä läheistesi kanssa. 

Mukavaa syksyä kaikille lehden lukijoille!
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Epilepsialiitto ry – Epilepsiförbundet rf on vuonna 1969 perustettu kansanterveys- ja  
potilasjärjestö. Liittoon kuuluu 22 epilepsiayhdistystä, 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 
Paikka täytetään  
mahdollisimman pian 
p. 040 921 0975

YHTEISÖVALMENTAJAT

Kuopio
Anu Hämäläinen 
(hoitovapaalla 10.10.2021 saakka)

Helsinki
Aida Mikkola
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

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 
Kuninkaankatu 36 B, 33200 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

TURUN SEUTU (TURKU)  
Toimisto ti klo 10–13 
Vartiokuja 1, Turku 

 040 630 5651 
@  toimisto.turunseutu@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 

 044 255 8687 
@  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

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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Epilepsia voi pitkäaikaissairautena rajoittaa elämää monella tapaa.  
Yllättävät epilepsiakohtaukset pelottavat ja muiden ihmisten  
suhtautuminen huolestuttaa. Pelko ruokkii vetäytymistä sosiaalisista  
tilanteista ja syventää yksinäisyyttä.

Kun sairastuneen omat voimavarat ovat vähissä, vertaistuki  
vahvistaa hyvinvointia ja auttaa pärjäämään arjessa.

Nyt voit tukea vertaisohjaajiemme kouluttautumista, jotta yhä  
useammalla epilepsiaa sairastavalla olisi mahdollisuus saada  
tukea haasteelliseen elämäntilanteeseensa. 

Rahankeräyslupa: Poliisihallituksen myöntämä  
rahankeräyslupa toistaiseksi 1.1.2021 alkaen RA/2020/1561 

koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Tue vertaisohjaajiemme 
kouluttautumista

”Vain toinen samaa  
sairautta sairastava  
voi ymmärtää miltä  
minusta tuntuu.”

Lahjoita osoitteessa:  
www.epilepsia.fi/epilepsialiitto/lahjoita/ 


