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Pääkirjoitus  |  Ledare

Vertaistuki on osa 
epilepsian hyvää 
hoitoa!
Lokakuun alussa kokoonnuimme jälleen 
Vaikuttajafoorumiin ja miten mukavaa 
olikaan taas tavata tuttuja! Vaikuttajafooru-
min lauantai-iltapäivän aihe oli vertaistuki. 
Sen merkitys ja erityislaatuisuus nousivat 
vahvasti esiin keskusteluissa. Vertaistuki on 
monimuotoista ja kaksisuuntaista, sanallista 
ja sanatonta. Se on tärkeää sekä sairasta-
valle että hänen läheisilleen. Mutta millä 
tavalla vertaistuki on osa epilepsian hyvää 
hoitoa?

Epilepsian hyvä hoito ei ole vain lääke-
tieteellistä hoitoa. Hoito tähtää kohtaukset-
tomuuteen ilman merkittäviä haittavaiku-
tuksia tai joskus siihen, että toimintakykyä 
haittaavia kohtauksia on mahdollisimman 
vähän. Hyvällä hoidolla tuetaan sairastavan 

toimintakykyä ja erityisesti lasten kohdalla 
kehityksen etenemistä. Hyvä hoito tavoit-
telee parasta mahdollista elämänlaatua 
potilaalle ja hänen lähipiirilleen.

Hoito onnistuu parhaiten, kun sairas-
tava ja hänen omaisensa osallistuvat ja 
sitoutuvat hoitoon. Omilla elämäntavoilla ja 
säännöllisellä lääkkeiden otolla on mer-
kitystä hyvinvointiin. On tärkeää uskaltaa 
kertoa hoitavalle lääkärille toiveista hoidon 
suhteen. Tämä ei ole aina ihan helppoa. 
Sairastaminen aiheuttaa monenlaisia tunte-
muksia. Vertaiskokemukset auttavat sopeu-
tumaan sairauteen ja huomaamaan, että on 
paljon muitakin, jotka ovat kokeneet saman 
epäuskon, pelon, kiukun, surun ja väsymyk-
sen sairauteen liittyen. Vertaistuki rohkaisee 
jaksamaan, sitoutumaan ja osallistumaan 
hoitoon.

Elämänlaatua ei määrittele hoitotaho, 
vaan sairastava itse. Sairastuminen vaikut-
taa usein niin, että on vaikea nähdä hyviä 
asioita elämässä kirkkaasti. Sairastumisen 
tuomat rajoitukset, menetykset ja pelot 

korostuvat. Samaa sairautta sairastavien 
kohtaaminen auttaa näkemään mahdolli-
suuksia ja antaa uskallusta tehdä asioita 
epilepsiasta huolimatta: ”Minä voin, koska 
nuo muutkin voivat.” Parhaimmillaan 
vertaistuki voimaannuttaa näkemään, että 
vaikeakaan epilepsia ei saa määrittää koko 
elämää. 

Tehtävämme epilepsiayhteisönä on 
tarjota epilepsiaa sairastaville monenlai-
sia vertaistukea mahdollistavia tapaami-
sen paikkoja. Nyt kun rakennetaan uutta 
terveyden ja sosiaalitoimen organisaatiota, 
on tärkeää rummuttaa epilepsian hyvän 
hoidon puolesta, vertaistuen merkityksestä 
epilepsian hyvässä hoidossa sekä yhteisöm-
me tietoa ja taitoa epilepsiaa sairastavien 
arjen tukemisessa.

Syksytsemppiä paikallisyhdistyksiin, 
liiton työntekijöille ja kaikille lukijoille,
Liisa Metsähonkala 
hallituksen puheenjohtaja 
lastenneurologian erikoislääkäri, dosentti

Kamratstöd är en 
del av en bra  
epilepsivård!
I början av oktober träffades vi igen på 
Influencerforum och det var jättetrevligt 
att träffa bekanta igen! På lördagsefter-
middagen var Influencerforumets tema 
kamratstöd. Kamratstödets betydelse och 
extraordinära ställning kom kraftigt fram i 
diskussionerna. Kamratstöd är mångfacet-
terat och dubbelriktat, verbalt och icke-ver-
balt. Det är viktigt såväl för patienten som 
för hens närstående. Men på vilket sätt är 
kamratstödet en del av en bra epilepsivård?

Till en bra epilepsivård hör inte bara 
medicinsk behandling. Vården strävar till en 
vardag utan epilepsianfall och biverkningar, 
alternativt till en minimering av anfall som 
försämrar funktionsförmågan. En god vård 
stödjer patientens funktionsförmåga och, 

särskilt hos barn, deras utveckling. En god 
vård syftar till bästa möjliga livskvalitet för 
patienten och hens närstående.

Behandlingen fungerar bäst när både 
patienten och de närstående deltar i och 
förbinder sig till vården. Patientens livsstil 
och en regelbunden medicinering är viktiga 
för hens välbefinnande. Det är viktigt att 
patienten vågar berätta för sin läkare om 
sina önskemål gällande vården. Detta är 
inte alltid så lätt. Man upplever många olika 
känslor när man blir sjuk. Andra insjuk-
nades erfarenheter hjälper patienten att 
anpassa sig till sjukdomen och att upptäcka 
att det finns många andra som har upplevt 
samma misstro, rädsla, ilska, sorg och trött-
het i samband med sjukdomen. Kamratstöd 
gör att man orkar bättre och gör det lättare 
att engagera sig i och delta i vården.

Livskvaliteten bestäms inte av den som 
tillhandahåller vården, utan av patienten 
själv. När man blir sjuk är det ofta svårt att 
urskilja de bra sakerna i livet. De begräns-
ningar, förluster och rädslor som sjukdomen 
för med sig lyfts fram. Att möta människor 

med samma sjukdom hjälper patienten att 
se möjligheter och ger mod att göra saker 
trots epilepsin: ”Om de andra kan, så kan 
jag också.” När kamratstöd är som bäst 
ger det patienten styrka att förstå att inte 
ens en svår epilepsi kan tillåtas styra hela 
patientens liv.

Vårt uppdrag som epilepsigemenskap är 
att erbjuda ett brett utbud av mötesplatser 
där personer med epilepsi kan få kamrat-
stöd. Nu, när en ny hälso- och socialvårds-
organisation byggs upp är det viktigt att 
trumma för en bra epilepsivård, för vikten 
av kamratstöd som en del av en bra epilep-
sivård och för samhälleliga kunskaper och 
färdigheter i att stödja det dagliga livet med 
epilepsi.

Med önskan om kämparanda i höst för 
lokala föreningar, förbundets anställda och 
alla läsare,
Liisa Metsähonkala 
styrelseordförande 
barnneurologisk specialistläkare, docent
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Teksti: Virpi Tarkiainen  |  Kuva: Elina Kelola

Matti Sillanpää 85 v jatkaa aktiivista tutkimus- ja harrastustoimintaa:  

”Kiirettä on ollut” 
Emeritusprofessori ja Epilepsialiiton kunniapuheenjohtaja Matti Sillanpää vietti 
85-vuotispäiväänsä 4.8.2021 Turussa. Sillanpää on tehnyt pitkän ja menestyk- 
sekkään uran lääkärinä, lastenneurologina, opettajana ja tutkijana. Hän on yksi  
tuotteliaimpia epilepsia-alan tutkijoita ja hänen tutkimustyönsä tunnetaan  
hyvin myös maailmalla. Sillanpää vieraili Epilepsialiiton Vaikuttajafoorumissa  
lokakuussa ja kertoi kuulumisistaan. Haastattelun alkuun teimme sinunkaupat. 
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Usein sanotaan, että eläkkeellä ollessa 
kiireet vasta alkavat. Matti Sillanpää 
vahvistaa sanonnan ja kertoo naurah-
taen, että kiirettä on ollut. Sillanpää on 
seurannut 55 vuoden ajan epilepsiaan 
lapsena sairastuneiden ihmisten elämää 
ja pärjäämistä yhteiskunnassa. Tämä 
maailmalla Sillanpään tunnetuin Epilep-
sian pitkäaikaisseuranta -projekti 
(EPILAD, nyk. TACOE-projekti) alkoi 
väitöskirjan (1973) tutkimushenkilöistä, 
joita hän seurasi viiden vuoden välein ja 
joiden seuranta jatkuu edelleen. Tämän 
ainutlaatuisen monialaisen seuranta- 
tutkimuksen uusin raportti on julkaisu-
vaiheessa. 

Sillanpäätä on viime aikoina työllistänyt 
myös toinen mittava tieteellinen projekti, 
joka selvittää, miten epilepsian esiinty-
vyys on muuttunut 1960–1990 välisenä 
aikana. Selvityksen tausta-aineistona 
Sillanpää on käynyt läpi joukon eri rekis- 
teritietoja sekä noin 2 500 sairauskerto-
musta. Tieteellisen tutkimustyön ohella 
mieluisia harrastuksia ovat vielä jatkuvat 
muutamat luottamustehtävät, mies- 
kuorolaulu sekä klarinetin ja saksofonin 
soittaminen. 

Epilepsian diagnostiikka-
loikka ja lääkehoidon  
kehittyminen
Epilepsian diagnostiikka ja hoito on 
kehittynyt valtavasti vuosikymmenten 
aikana. Nykyaikainen tieteellinen epilep-
siatutkimus levisi 1970-luvun puolivälistä 
vähitellen kaikkiin yliopistosairaaloihin. 
Neurologinen diagnostiikka tarkentui, ja 
potilashoito kehittyi huomattavasti, kun 
aivojen kuvantamistutkimukset, kuten 
tietokonekerros- ja magneettikuvaukset 
(1970-luvulla) sekä video-EEG rekiste-
röinnit (1980-luvulla) ja PET-tutkimukset 
(1990-luvulla), yleistyivät ja mahdollisti-
vat yksityiskohtaisemman aivokudoksen 
tarkastelun. 

1990-luku julistettiin maailmalla aivojen 
vuosikymmeneksi, jolloin aivojen tutki-
muksen voidaan sanoa olleen eksponen-
tiaalisessa kasvussa. Uudet keksinnöt 

erityisesti aivojen kuvantamistutkimusten 
saralla ja lääkehoidon kehittyminen 
lisäsivät ja tarkensivat merkittävästi 
neurologista diagnostiikkaa ja hoitoa. 
Hoidon kannalta merkittävää on ollut 
1990-luvulta lähtien markkinoille tulleet 
useat niin sanotut uuden sukupolven 
epilepsialääkkeet. 

Hyvä hoito – mitä se  
tarkoittaa epilepsiaa  
sairastaville tänään? 
Hyvän hoidon lähtökohtana Sillanpää 
näkee aina ihmisen. Ei pidä hoitaa vain 
epilepsiaa ja kohtauksia vaan ihmistä, 
jolla on epilepsia. Samaan aikaan kun 
lääkärinä pohtii diagnoosia ja hoitoa, 
tulee nähdä ihminen kokonaisuutena. 
Sosiaaliset taustatekijät ovat tärkeitä 
neurologisten ongelmien tutkimuksessa  
ja hoidossa. Hyvään hoitoon kuuluu  
huomioida perhe, koulu, työelämä,  
sukulaiset ja muu lähiympäristö. Lasten-
neurologina Sillanpää korostaa myös  
lapsen itsetunnon vahvistamisen merki-
tystä lapsen uskoon omiin kykyihinsä  
ja pärjäämiseensä. 

Hyvä epilepsian hoito on aina kokonai-
suus. Se kattaa mahdollisimman tarkan 
epilepsiadiagnoosin, taustasyyn selvitte-
lyn, liitännäissairauksien huomioimisen, 
oikean lääkehoidon sekä mahdollisten 
muiden hoitokeinojen tarkastelun lisäksi 
potilaan motivoinnin omaan hoitoonsa. 

Ajatuksia sote-uudistuksesta
Sote-uudistus on mittava uudistus, jonka 
tarkoituksena on sosiaali- ja terveyden-
huollon sisällöllinen ja rakenteellinen uu-
distus ja yhdistäminen. Vastuu palvelujen 
järjestämisestä ja tuottamisesta siirretään 
21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kau-
pungille 1.1.2023 alkaen. 

Mitä ajattelet sote-uudistuksesta?  
Sillanpää pohtii hetken ja kuiskaa:

– Jos saan olla ihan rehellinen, uudis-
tusta ei olisi pitänyt tehdä nykymuodos-
saan. Mielestäni olisi pitänyt kehittää 
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vanhaa ja toimivaa suomalaista systee-
miä. Sote koskee koko kansaa, mutta 
se tehdään varsin vähälukuisten, joskin 
kieltämättä vaikeita sairauksia potevien 
potilaiden ehdoilla, kun asia mielestäni 
olisi voitu hoitaa kustannustehokkaam-
min kuntainliittoajattelua kehittämällä. 
Suomalainen terveyden- ja sairaanhoito 
on ollut toimivaa ja kustannustehokasta 
verrattuna esimerkiksi muihin Pohjois-
maihin. Meillä on tällä hetkellä Suomessa 
puutteistaan huolimatta maailman paras 
terveydenhuoltojärjestelmä. Pelkään, 
että sote-järjestelmä ei tuo odotettuja 
taloudellisia säästöjä.

Uudistuksessa Sillanpäätä huolettaa 
lähipalvelujen turvaaminen. Palvelujen 
keskittämisessä on vaarana palvelujen 
etääntyminen ruohonjuuritasolta, mikä 
murentaa EU:nkin korostamaa läheisyys-
periaatteen toteutumista ja lisää alueel-
lista epätasa-arvoisuutta, vaikka tarkoitus 
on vähentää sitä. Positiivisena asiana hän 
näkee sen, jos uudistus onnistuu tarjoa-
maan sosiaali- ja terveyspalveluja nykyis-
tä paremmin samalta luukulta, mutta se 
vie vielä aikaa ja jää nähtäväksi. 

Sote-uudistus on nyt kuitenkin tapah- 
tunut tosiasia ja sen kanssa meidän  
on elettävä.

Varjoista valoon 
Sairautena epilepsiaan liittyy synkkä his-
toria. Epilepsia on sairautena aiheuttanut 
salailua ja häpeää. Epilepsiaa sairastaviin 
ihmisiin on suhtauduttu epätasa-arvoi- 
sesti. Esimerkiksi avioliittolaki kielsi 
epilepsiaa sairastavien avioitumisen vielä 
1960-luvulla. Vain tasavallan presidentti 
saattoi antaa epilepsiaa sairastaville 
poikkeusluvan avioliiton solmimiseen. 
Avioeste poistui vuonna 1970. 

Sillanpää on tyytyväinen siihen, että 
kielteiset ennakkoasenteet ovat vähenty-
neet ja epilepsiaa sairastavien ihmisten 
opiskelu- ja työmahdollisuudet ovat  
parantuneet. Asiallinen tieto ja tutkimus-
työ sekä aktiivinen potilasjärjestö- 
toiminta ovat osaltaan vaikuttaneet  
positiiviseen kehitykseen.

Kansallista ja kansainvälistä 
vaikuttamista
Matti Sillanpää on toiminut, antanut 
aikaansa ja asiantuntemustaan monille 
epilepsia-alan asiantuntija- ja potilas- 
järjestöille niin kansainvälisesti, kansalli-
sesti kuin paikallistasollakin. Sillanpää on 
toiminut puheenjohtajana muun muassa 
Epilepsialiiton hallituksessa (1985–1998) 
sekä Epilepsialiiton vuonna 1985 perus-
tamassa Epilepsiatutkimussäätiössä. Hän 
käynnisti Suomen Epilepsiaseuran perus- 
tamisen 2012 ja toimi pitkään seuran 
puheenjohtajana. Paikallistasolla hän on 
vaikuttanut Turun Seudun Epilepsiayh-
distyksen puheenjohtajana. Muistoksi ja 
kiitokseksi epilepsiajärjestötoiminnasta 
Sillanpäälle on jäänyt Epilepsialiiton, 
Suomen Epilepsiaseuran ja Epilepsiatut-
kimussäätiön kunniapuheenjohtajuudet 
sekä Epilepsia elämäntyö -tunnustus, 
joka hänelle myönnettiin 2016. 

Lastenneurologina kansainväliset ovet 
avautuivat Sillanpäälle muun muassa 
epilepsia-alan tiedejärjestöön Internatio-
nal League of Epilepsy (ILAE), potilasjär-
jestöön International Bureau of Epilepsy 
(IBE) sekä Pohjoismaisiin epilepsia-alan 
organisaatioihin. Kansainvälisesti Sillan-
pää on tunnettu ja tunnistettu asiantunti-
ja ja tutkija, jonka tutkimuksia on viitattu 
ahkerasti. Turhaan häntä ei ole aikanaan 
kutsuttu olleen epilepsia-alan maailman 
huipulla – ”On the top of the world in 
epilepsy”. 

Sillanpää näkee potilasjärjestötoiminnan 
hyvin tärkeänä. Esimerkiksi Epilepsialii-
ton perustamisen taustalla oli vahva halu 
muuttaa yhteiskuntaa ymmärtäväisem-
mäksi ja vähentää epilepsiaa sairasta-
viin ihmisiin liittyviä ennakkoluuloja, 
epätasa-arvoista kohtelua ja syrjintää. 
Siinä olemme menneet hyvään suuntaan. 
Asenneilmapiiri epilepsiaa sairastavia 
kohtaan on muuttunut ymmärtäväm-
mäksi ja epilepsiaa sairastaviin ihmisiin 
suhtaudutaan tasa-arvoisemmin kuin 
vuosikymmeniä sitten. 

– Tällä hetkellä kuitenkin huolettaa se, 
miten järjestötoiminnan rahoituskuviot 

muuttuvat, Sillanpää kertoo. Pelkona on, 
että rahoituspohja kaventuu, kun avustus- 
kohteiden, kuten kolmannen sektorin 
potilasjärjestöjen rahoitus näyttää olevan 
tarkoitus siirtää valtion budjettirahoituk-
sen piiriin. Muutosvaikutukset voivat olla 
merkittäviä. 

Matin terveiset Epilepsialiitolle ja sen 
jäsenyhdistyksille: 

• Olkaa rohkeita. 

• Uskokaa asiaanne ihan täysillä. 

• Luokaa ja ylläpitäkää verkostoja.

• Pelisilmää ja lonkeroita tarvitaan  
eri verkostoissa. 

Sillanpää jatkaa aktiivista tutkimus- ja 
musiikkiharrastustoimintaansa niin 
kauan kuin oppii uutta, kehittyy ja  
mielenkiinto säilyy. Vielä ei ole aika  
jarrutella. 

Runsaista kokemuksistaan elämänsä var-
relta Sillanpää on julkaissut 300-sivuisen 
muistelmateoksensa ”Elämäni polkuja”  
– lastenneurologi muistelee (2021). 

Lämmin kiitos haastattelusta.

Matti Sillanpään haastattelu tehtiin 
1.10.2021 Turussa, Miina Sillanpään  
ja kansalaisvaikuttamisen päivänä.

”Jokaisella ihmisellä on  
oikeus hyvinvointiin,  

inhimillisiin työoloihin  
ja ihmisyyden  

kunnioittamiseen.” 

– Miina Sillanpää

#MiinaSillanpää  
#kansalaisvaikuttaminen  

#JärjestöjenPäivä

EPILEPSIALEHTI6 5 |  2021



Vaikuttajafoorumin toisena päivänä puheenvuoroja pitivät 
neurologian erikoislääkäri Salla Lamusuo, lastenneurologian 
erikoislääkäri, Epilepsialiiton hallituksen puheenjohtaja Liisa 
Metsähonkala sekä järjestöasiantuntija Reeta Valta SOSTEn 
koordinoimasta Järjestöjen sote-muutostuesta.

Salla Lamusuo kertoi epilepsian hyvästä hoidosta ja siitä, 
miten hoito on muuttunut vuosien varrella. Tieto erilaisista epi-
lepsioista lisääntyy koko ajan ja se mahdollistaa myös epilepsian 
hyvän hoidon. Suomessa epilepsian hoito perustuu Käypä hoito 
-suositukseen. Se toimii Lamusuon mukaan lääkärille tietyn- 
laisena ohjenuorana epilepsian hoidossa.

– Jotta hoito osataan rakentaa hyvin, niin siihen tarvitaan 
myös hyvä perusta. Perusta muodostuu muun muassa tarkan 
diagnoosin avulla.

Lisäksi epilepsian hyvä hoito muodostuu myös monista muista  
osista. Viime vuosina yhä tärkeämmäksi on Lamusuon mukaan 
tullut esimerkiksi se, että potilaan kanssa tehdään yhteistyötä 
ja yhteinen hoitosuunnitelma. Siten potilaan on myös helpompi 
sitoutua hoitoon.

Lisäksi Lamusuo nosti esille kansallisen vaikean epilepsian 
diagnostiikan ja hoidon koordinaatiotyöryhmän. Sen tavoitteena 
on vaikean epilepsian yhtenäinen diagnostiikka ja hoidon jatkumo  
lapsuudesta aikuisuuteen.

– On tärkeää, että ihmiset eri puolilla Suomea saavat hoitoa 
samanlaisten hoitopolkujen ja suositusten mukaisesti. 

Vertaistuen merkitys epilepsian hoidossa
– Mitä ihminen tarvitsee silloin, kun hän tai hänen läheisensä 

saa epilepsiadiagnoosin, Liisa Metsähonkala kysyi puheenvuo-
ronsa aluksi.

Ne ovat neljä t-kirjaimella alkavaa sanaa: tietoa, turvaa, tukea 
ja toivoa. Terveydenhoito tarjoaa tietoa, mutta myös tunteen 
siitä, että sairastunut on turvassa. Lisäksi tuki ja toivon luominen 
ovat Metsähonkalan mukaan tärkeitä lääkärin ja hoitajan työssä. 
On kuitenkin huomattava, että myös vertaistuki vaikuttaa näihin 
kaikkiin ja se on osa epilepsian hyvää hoitoa. 

– Epilepsialiiton ja yhdistysten tehtävänä on tarjota niitä  
paikkoja ja tilanteita, joissa vertaistuki onnistuu ja sitä on 
mahdollista syntyä. Paikkoja, joissa ihmiset pääsevät tapaamaan 
muita ihmisiä.

Teksti: Elina Kelola  |  Kuvat: Marja Haapio

Vaikuttajafoorumi Turussa 1.–3.10.2021 

Vaikuttajafoorumissa pureuduttiin 
epilepsian hyvään hoitoon
Epilepsialiiton Vaikuttajafoorumin 
aiheena oli tänä vuonna ”Hyvä hoito 
kuuluu kaikille”. Kolmen päivän  
tapahtumassa kuultiin ajankohtaisia  
ja keskustelua herättäviä puheen- 
vuoroja epilepsian hyvästä hoidosta 
sekä jaettiin kokemuksia ja vietettiin 
mukavaa aikaa yhdessä. 

Vertaistuki on osa epilepsian hyvää hoitoa,  
painotti Liisa Metsähonkala puheenvuorossaan.

Vaikuttajafoorumin  
toisena päivänä kuultiin 

ja keskusteltiin  
epilepsian hyvästä 

hoidosta.
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Paikalla Turussa omista kokemuksistaan kertoivat kaksi 
äitiä ja heidän tyttärensä, jotka olivat tavanneet Epilepsialiiton 
tilaisuudessa viisi vuotta sitten. Heidän mukaansa vertaistuessa 
hienointa on se, että on joku, jolle voi aina soittaa ja hän tietää, 
mille toisesta tuntuu. Vertaistuen arvo piileekin siinä, että ker-
tojalla ja kuulijalla on samanlainen kokemus, joka mahdollistaa 
toisen tarinan ymmärtämisen. 

Erityisen tärkeää vertaistuki on toivon luomisessa. Toisen 
tarinan kuultuaan voi huomata, että minä en ole tässä yksin, 
muutkin ovat tästä selvinneet ja kyllä minäkin tästä selviän.

Järjestöt mukana sote-uudistuksessa
Reeta Valta kertoi Vaikuttajafoorumiin osallistuneille järjestöjen 
roolista sote-uudistuksessa. Sote-uudistuksessa koko julkinen 
sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimen palvelujen 
järjestämistapa uudistetaan. Nykyisin niiden järjestämisestä 
vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit. Tammikuusta 2023 lähtien 
sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta vastaavat  
21 hyvinvointialuetta ja Helsinki. 

– Uutta siis on, että hyvinvointialueet ovat jatkossa järjestö-
jen yhteistyökumppaneita, Valta kertoi. 

Tärkeää on se, että järjestöjen tuoma lisäarvo tulee mukaan 
uusiutuviin palvelurakenteisiin ja niiden toimintaedellytykset 
turvataan. Koska sote-uudistus ja siihen liittyvät termit kuulosta-
vat helposti sekaville, monissa yhdistyksissä saatetaan ihmetellä, 
mitä pitäisi tehdä, kun uusia hyvinvointialueita nyt rakennetaan. 

– Tehdään juuri sitä, mitä on aiemminkin tehty eli järjeste-
tään toimintaa ja tarjotaan vertaistukea sekä osallistutaan tapah-
tumiin ja tehdään yhteistyötä oman alueen epilepsiaa hoitavien 
poliklinikoiden kanssa, Metsähonkala sanoi.

Yhdistysten on tärkeä näkyä omilla paikkakunnillaan sekä 
kertoa erilaisissa tilanteissa siitä, että vertaistuki on osa epilep-
sian hyvää hoitoa. Lisäksi on huolehdittava, että järjestöjen ääni 
kuuluu alueilla jatkossakin.

– Kannattaa pitää korvat höröllä siitä, millaista yhteistyötä 
uudet hyvinvointialueet alkavat tarjota järjestöille. Siihen on 
tärkeä päästä mukaan, Metsähonkala kannusti. 

Järjestöt ovat ihmisten tukena
Valtan mukaan sote-uudistuksella on hyvä tarkoitus. Sen  
tarkoituksena on parantaa kaikkien ihmisten palveluita ja 
palveluketjuja sekä edistää myös yhdistysten jäsenten asioita. 
Järjestölähtöisen auttamistyön tarve ei ole vähentynyt.

– Muistetaan siis, mikä on Epilepsialiiton ja alueilla  
toimivien yhdistysten perustehtävä. Se ei katoa uudistuksessa. 

Vaikka emme Valtan mukaan vielä ihan tarkkaan tiedä,  
mitä on tulossa, niin luotetaan ja uskotaan kuitenkin siihen,  
että uudistuksesta tulee hyvä. Voimme järjestöinä vaikuttaa  
yhdessä siihen, että saamme järjestöjen asiat kuuluviin.

– Kaikkein tärkein asia on muistaa, että järjestöt ovat  
ihmisten tukena sote-Suomessa eli myös uudistuksen jälkeen.

Sote-uudistuksessa Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointi-
alueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet 
valitaan aluevaaleilla. Aluevaltuustot vastaavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa  
sekä pelastustoimea koskevasta päätöksenteosta omalla alueellaan maaliskuusta  
2022 alkaen, mutta varsinainen järjestämisvastuu siirtyy niille vuoden 2023 alussa.

Ensimmäiset aluevaalit pidetään sunnuntaina 23.1. Ennakkoäänestysaika on koti-
maassa 12.–18.1. ja ulkomailla 12.–15.1. Helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa 
2022, koska Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue, eikä kuulu mihinkään 
hyvinvointialueeseen.

– Aluevaaleja ja sitä, mistä niissä päätetään, tunnetaan vielä huonosti. Nyt on 
kuitenkin tärkeä äänestää ja valita aluevaltuustoihin ihmisiä, jotka ajavat myös 
järjestöyhteistyötä. Kaikkien kannattaa olla kiinnostuneita lähtemään  
vaaliuurnille, Reeta Valta kertoi Vaikuttajafoorumissa.

Mukaan Vaikuttaja-
foorumiin pääsi myös 
etäyhteydellä.

ÄÄNESTÄ

VAIKUTA

ALUEVAALIT JÄRJESTETÄÄN 23.1.2022

Lisätietoja aluevaaleista 
oikeusministeriön sivuilta: 
vaalit.fi/aluevaalit
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Kun lapsi sairastuu epilepsiaan, alkaa se nipistys. Lapsen epi-
lepsia nipistää. Se pitää minua vanhempana otteessaan, eikä 
anna lupaa uskoa kohtauksettomaan tilanteeseen. Heti, kun 
uskoo, alkaa taas tapahtua. Vasta, kun lääkäri kertoi, että meidän 
ei tarvitse enää tavata epilepsian merkeissä, aloin pikkuhiljaa 
ymmärtämään, että tilanne on ohi. Edellisestä kohtauksesta oli 
kulunut vuosi. Näin kuvasi tilannetta äiti, jonka lapsi sairastui 
epilepsiaan.

Epilepsia on pitkäaikaissairauksista ehkä nipistävin. Epilepsian 
ennakoimattomuus luo ilmapiirin, joka muistuttaa jatkuvaa 
hälytystilaa. Punaista nappia on syytä pitää alas painettuna, jotta 
varmasti ehtii reagoimaan, jos kohtaus tulee. Vanhemmuus on 
yhtä tarkkailua ja reagointia. Keho virittyy valmiustilaan ja hen-
gittäminen unohtuu. Tiedon tarve on huima ja netistä löytyvät 
myös ne kauhutarinat.

Maksutonta kurssia voit käydä omaan tahtiin
Juha Takanen suunnitteli kanssamme uuden verkkokurssin, jota 
hän olisi itse tarvinnut vuosia sitten, kun hänen oma lapsensa 
sairastui epilepsiaan ja elämä järkkyi. Kurssilla kuulet myös siitä, 
kuinka Juha selviytyi ja mitä sitten tapahtui.

Epilepsiaan sairastuneen lapsen vanhemmille suunnatulla 
verkkokurssillamme keskitytään miettimään sitä, mitä kehossa ja 
mielessä tapahtuu, kun epilepsia on tullut perheeseen. Kurssia 

voit käydä silloin, kun saa lapset vihdoinkin nukkumaan, oman-
tahtisesti vaikka yksi video kerrallaan. Kurssi ei ole kuitenkaan 
kurssi, josta valmistutaan kokeiden kautta, vaan ennemminkin 
ensiapupaketti vanhemmille tilanteeseen, jossa lapsi on sairastu-
nut epilepsiaan ja kaikki on uutta. 

Kurssilla saat tervehdyksiä epilepsiaa sairastavan lapsen äidiltä, 
sisarukselta ja lääkäriltä. Lisäksi kurssilla puhutaan siitä, mitä 
minussa tapahtuu, kun elämä järkkyy. Edetään askel kerral-
laan, tehdään suunnitelmaa uuden arjen palikoista rauhassa ja 
kiireettömästi. Mietitään, miten kertoa lapsille epilepsiasta sekä 
sitä, miten ja mitä kerrotaan kaikille muille. Pysähdytään lasten 
tunnetaitojen tukemisen äärelle ja pohditaan lapsen tempera-
mentteja. 

Kurssi on kaikille avoin ja maksuton. Kun olet ilmoittau- 
tunut, sinulla on kuukausi aikaa käydä kurssia.

Oman mielen CV-listaan tämä kurssi saattaa aikanaan tulla kurs-
sina, joka auttoi eteenpäin. Toivottavasti, sillä toivon näkökulma 
on se, joka kannattelee ja kannattaa.

Tule ihmeessä kurkkaamaan uutta kurssia!

Tästä osoitteesta pääset ilmoittautumaan:  
https://rekisteri.epilepsia.fi/Tapahtumat/ilmoittautumislomake.
aspx?tilaisuusId=7413

Uusi verkkokurssimme on rakennettu  
Yhtä perhettä -hankkeessamme. 

Kurssin videoissa tapaat muun muassa 
lapsi- ja perhetyön asiantuntijamme 

Susannan ja Juhan, jonka lapsi  
sairastaa epilepsiaa.

Teksti: Susanna Heugenhauser

Verkkokurssista voimaa ja välineitä 
uuteen elämäntilanteeseen

Ilmoittaudu 
mukaan!
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Polku avataan Terveyskylän Omapolku- 
verkkopalveluun, joka käyttää vahvaa 
tunnistautumista. Terveyskylä on yliopis-
tosairaanhoitopiirien tuottama julkinen 
verkkopalvelu, joka tuo terveydenhuollon 
palveluja kaikkien ulottuville asuinpai-
kasta riippumatta.

Digihoitopolku on työkaluna moni-
käyttöinen. Siellä potilas tai hänen omai-
sensa voi muun muassa täyttää hoitoon 
liittyviä kyselyitä, lukea potilasohjeita, 
välittää oireiden ja terveysmittausten 
seurantatietoa sekä olla yhteydessä 
hoitaviin ammattilaisiin viesteillä tai 
etävastaanotoilla.

Myös monissa epilepsiayksiköissä 
potilaan tueksi on luotu digihoitopolku. 
Polun tavoitteena on lisätä epilepsia- 
tietoa, parantaa tiedon välittymistä sekä 
tukea epilepsian kanssa elämistä.

Digihoitopolkuun ohjataan, 
ei pakoteta

Katja Pulkkinen työskentelee sairaan-
hoitajana HUSin Uuden lastensairaalan 

Lasten epilepsiavastaanotolla. Hän toimii 
myös epilepsiakirurgiakoordinaattorina.

Pulkkinen on saanut digihoitopolusta 
jo varsin paljon kokemusta, ja pitää sitä 
oikein hyvänä työkaluna.

– Kyseessä on omahoitopalvelu, josta  
muun muassa saa asianmukaista tietoa 
epilepsiasta.  Netistä googlettamalla 
löytyvä tieto ei aina ole relevanttia, 
mutta Terveyskylän avoimella puolella ja 
digihoitopolulla tieto on ammattilaisten 
tekemää.

Viestipalvelu on kätevä toiminto. 
Hoitaja vastaa sen kautta tulleisiin  
kysymyksiin parin päivän sisällä. Viesti-
toimintoa ei ole tarkoitettu päivystyksel-
listen asioiden hoitamiseen.

Sairaanhoitajan mukaan monet epi-
lepsiaa sairastavat ja heidän omaisensa 
edellyttävät jo verkkopalveluita. Nuorem-
pien ikäluokkien myötä siirrytään yhä 
enemmän digiin.

– Ketään ei pakoteta digihoitopolun 
käyttöön, jos hän ei niin halua. Aina  
tulee olemaan ihmisiä, jotka eivät  
digitaalisia palveluita käytä, ja se on  
vain hyväksyttävä.

Viestejä tulee monelta  
kanavalta
Katja Pulkkinen kertoo, että HUSin  
Uuden lastensairaalan Lasten epilepsia- 
vastaanotolla digihoitopolkua käyttää 
tällä hetkellä noin 300 lasta.

– Jos potilas on 10–17-vuotias, niin 
huoltaja voi asioida hänen puolestaan, 
jos lapsi antaa luvan. Nuori, jolla on jo 
omat pankkitunnukset voi asioida itse. 
Silloin puolesta asioinnin lupaa ei tarvita.

Epilepsiavastaanoton hoitajien työn 
kannalta Pulkkinen ei näe digihoitopolun 
tuoneen mitään kovin suuria muutoksia. 
Ammattilainen oppii uuden työvälineen 
käytön varsin nopeasti.

Yksi nykyajalle tyypillinen haaste 
kuitenkin on ilmennyt. Hoitajille tulee 
epilepsiaa koskevia viestejä nyt monen 
eri kanavan kautta.

– Digihoitopolun kautta tulevien 
viestien lisäksi lähetetään edelleen myös 
sähköposteja sekä viestejä Apotti-tieto-
järjestelmän kautta.

Massiivinen Apotti-järjestelmä on toki 
myös helpottanut asioita.

Digihoitopolku  
on tätä päivää
Digihoitopolku täydentää perinteistä  
sairaanhoitoa ja vastaanottokäyntejä.  
Se mahdollistaa potilaan auttamisen juuri 
silloin, kun on tarvetta. HUSin Uuden  
lastensairaalan Lasten epilepsiavastaan-
otolla on saatu digihoitopolusta hyviä 
kokemuksia.

Teksti: Vesa Keinonen  |  Kuvat: Satu Sarelainen ja Marja Haapio

Sairaanhoitaja Katja Pulkkinen pitää digihoito- 
polkua hyvänä työkaluna, josta saa muun 

muassa asianmukaista tietoa epilepsiasta.
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– Ennen me hoitajat liitimme epi-
lepsiapotilaan digihoitopolulle. Uuden 
tietojärjestelmän myötä hoitava lääkäri 
voi tehdä liittämisen suoraan.

Mobiilidigihoitopalvelu  
tulossa
Yksi digihoitopolun hyödylliseksi koettu 
toiminto on kohtauskalenteri. Potilas tai 
hänen omaisensa merkitsee siihen epi-
lepsiakohtauksen ajankohdan ja keston 
sekä kohtausta koskevia muita tietoja. 

Kohtauskalenteriin voi esimerkiksi 
kirjata, onko epilepsiaa sairastava ottanut 
lääkkeensä säännöllisesti, ja onko hän 
tarvinnut ensiapulääkettä. 

– Kohtauskalenteri on hyödyllinen 
meille hoitajille ja lääkäreille, koska 
voimme jo ennen vastaanottoa perehtyä 
potilaan tilanteeseen, Pulkkinen sanoo.

Lasten puolesta asiointi ei ole digi-
hoitopolulla vielä toiminnallisuudeltaan 
paras mahdollinen.

– Jotkut potilaiden omaiset ovat ker-
toneet, että he ovat kokeneet kirjautumi-
sen sinne vaikeaksi. Meidän on pitänytkin 
auttaa.

Kun vanhempi asioi lapsen puolesta, 
kohtauskalenteri toimii toistaiseksi vain 
tietokoneella. Nuoret, joilla on pankki-
tunnukset ja jotka asioivat digihoito- 
polulla itse, voivat käyttää kohtaus- 
kalenteria kännykällä.

Vanhemmilta on tullut aika paljon 
sellaista palautetta, että koko digihoito-
polkua haluttaisiin käyttää puhelimella. 

– Mobiilidigihoitopolku on jo joillain 
muilla erikoisaloilla HUSissa käytössä, 
meille se on tulossa tämän vuoden 
lopulla.

Pulkkisen mukaan digihoitopolku 
mahdollistaa myös videoneuvottelu- 
yhteydellä toteutettavat etävastaanotot. 

– Erityisesti kauempana asuvat ovat 
olleet tästä mahdollisuudesta mielissään. 

Palvelu on helppokäyttöinen
Espoolaisen Sari Jaakonsaaren Daniel- 
pojalla todettiin epilepsia vuonna 2015. 

Daniel ja vanhemmat Epilepsialiiton 
Yökylä-tapahtumassa vuonna 2019.

Lapsi oli päiväkodissa lyönyt päänsä ja 
seuraavana päivänä hänelle tuli kummal-
linen olo.

Tutkimusten jälkeen Danielilla 
todettiin epilepsia ja myöhemmin se on 
täsmentynyt vaikeahoitoiseksi. Erilaisia 
lääkkeitä on hänen kanssaan kokeiltu, 
vähän vaihtelevin tuloksin.

– Tällä hetkellä poikamme on 12-vuo-
tias ja hänellä on 4–8 kohtausta kuukau-
dessa. Daniel pystyy ihan hyvin käymään 
koulussa, kohtaukset tulevat pääosin 
öisin, Sari kertoo.

Uuden lastensairaalan Lasten epilep-
siavastaanotolla Jaakonsaarille suositel-
tiin digihoitopolun käyttöönottoa.

– Otimmekin sinne tunnukset. Danie-
lin piti antaa suostumuksensa siihen, että 
minä saan käyttää sitä.

Sari Jaakonsaari opiskeli digihoito- 
polun käytön pitkälti itsenäisesti.

– Eipä siinä mitään ihmeellistä  
ollut, minusta palvelu on ihan helppo-
käyttöinen.

Kohtauspäiväkirjan kanssa 
ei ongelmia
Myös Jaakonsaaren perheessä käyte-
tään digihoitopolun kohtauskalenteria. 
Kalenterin valikosta valitaan kohtauksen 

päivämäärä, kellonaika ja kohtauksen 
kesto.

Sarin mukaan kohtauspäiväkirjan 
täyttäminen sujuu jo aivan rutiinilla. Se 
ei paljoa poikkea paperisesta versiosta, 
jonka täyttäminen oli jo tullut tutuksi.

– Melkein saman tien, kun Danielilla 
on ollut kohtaus, niin menen digihoito-
polkuun ja teen tarvittavat merkinnät.

Sari kiittelee sitä, että hänen lähet- 
tämiinsä kysymyksiin tulee vastaus 
useimmiten nopeasti. Jos hoitajat eivät 
jotakin asiaa tiedä, niin sitten he kysyvät 
lääkäreiltä.

– Ja jos Danielilla on ilmennyt joku 
hankalampi asia, niin sitten on sovittu 
soittoaika. Olen kokenut tämän toiminta-
tavan oikein hyväksi.

Jaakonsaaren mukaan mitään  
suurempia teknisiä ongelmia digihoito-
polulla ei ole ilmennyt.

– Joskus on käynyt niin, että palve-
luun ei ole heti päässyt läpi. Mutta kun 
olen yrittänyt myöhemmin uudelleen, 
niin sitten kirjautuminen on aina  
onnistunut.

Digihoitopolun sisältämiä lisätietoja 
ja linkkejä Sari Jaakonsaari ei ole aina-
kaan toistaiseksi paljoakaan tutkinut.

– On kuitenkin hyvä tietää, että 
luotettavaa tietoa epilepsiasta on siellä 
helposti saatavilla.
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Vårdvägen kommer att finnas tillgänglig 
via Vårdbyns Min vårdväg -onlinetjänst, 
som använder stark autentisering. 
Vårdbyn är en offentlig onlinetjänst som 
tillhandahålls av de olika universitets-
sjukhusdistrikten, och som gör hälso-
vårdstjänster tillgängliga för alla, oavsett 
var de bor.

Den digitala vårdvägen är ett 
mångsidigt verktyg. Där kan patienten 
eller patientens anhöriga bland annat 
fylla i behandlingsrelaterade frågefor-
mulär, läsa patientinstruktioner, ge 
uppföljningsinformation om symtom och 
hälsomätningar och kommunicera med 
behandlande yrkespersoner via medde-
landen eller distansbesök.

Även många epilepsienheter har 
skapat en digital vårdväg för att stödja 
patienten. Målet med vårdvägen är att 
öka medvetenheten om epilepsi, att för-
bättra informationsöverföringen, och att 
stödja dem som lever med epilepsi.

Till den digitala vårdvägen 
blir man ledd, inte tvingad
Katja Pulkkinen arbetar som sjukskö-
terska på Barnens epilepsimottagning på 
Nya barnsjukhuset. Hon fungerar också 
som koordinator för epilepsikirurgin.

Pulkkinen har redan ganska mycket 
erfarenhet av den digitala vårdvägen och 
anser att den är ett mycket bra verktyg.

– Det här är en egenvårdstjänst som 
bland annat tillhandahåller saklig infor-
mation om epilepsi. Information som 
man kan hitta via Google är inte alltid  
relevant, men information som hittas i 
den öppna delen av Hälsobyn och via 
den digitala vårdvägen är skriven av 
proffs.

En praktisk funktion är meddelande-
tjänsten. En sköterska svarar inom ett 
par dagar på alla frågor som kommer in. 
Meddelandefunktionen är inte avsedd för 
jourfrågor.

Enligt Pulkkinen förutsätter många 
personer med epilepsi och deras  
anhöriga redan att det finns tillgång 
till onlinetjänster. I och med nya, yngre 
åldersgrupper går allt fler över till det 
digitala.

– Ingen tvingas använda en digital 
vårdväg om de inte vill. Det kommer 
alltid att finnas de som inte använder 
digitala tjänster och det måste vi bara 
acceptera.

Meddelanden kommer via 
många olika kanaler
Katja Pulkkinen säger att ca 300 barn 
vid Barnens epilepsimottagning vid Nya 
barnsjukhuset för närvarande använder 
den digitala vårdvägen.

– Om patienten är mellan 10 och 17 
år kan vårdnadshavaren agera för patien-
tens räkning om barnet ger tillstånd. En 
ung person som redan har egna bankko-
der kan själv sköta sina ärenden. I så fall 
behövs ingen fullmakt att sköta barnets 
ärenden.

När det gäller sjuksköterskornas 
arbete på epilepsikliniken tycker Pulkki-
nen inte att den digitala vårdvägen har 
medfört några större förändringar. En 
yrkesmänniska lär sig att använda det 
nya verktyget ganska snabbt.

Den digitala  
vårdvägen är 
dagens melodi
Den digitala vårdvägen kompletterar traditionell 
sjukvård och mottagningsbesök. Den gör det  
möjligt att hjälpa patienten genast när ett behov 
uppstår. Vid Barnens epilepsimottagning vid  
Nya barnsjukhuset som hör till HUS har man  
goda erfarenheter av den digitala vårdvägen.

Text: Vesa Keinonen  |  Foton: Satu Sarelainen och Marja Haapio

Sjuksköterskan Katja Pulkkinen anser att den 
digitala behandlingsvägen är ett bra verktyg 

som bland annat tillhandahåller saklig  
information om epilepsi.
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En utmaning som är typisk för idag 
har dock dykt upp. Sköterskorna får nu 
meddelanden som gäller epilepsi via 
många olika kanaler.

– Förutom meddelanden som tas 
emot via den digitala terapibanan får de 
även e-post och meddelanden via Apottis 
informationssystem.

Naturligtvis har det massiva Apotti- 
systemet också underlättat.

– Förr registrerade vi sjuksköterskor 
epilepsipatienterna hos den digitala 
vårdvägen. I och med det nya informa-
tionssystemet kan den behandlande 
läkaren göra registreringen direkt.

Mobil digital vårdväg  
kommer snart
En funktion som uppfattats som an-
vändbar hos den digitala vårdvägen är 
anfallskalendern. Där kan patienten eller 
patientens anhöriga ange epilepsian-
fallens tid och varaktighet, samt annan 
information om anfallen.

De kan till exempel registrera huru-
vida en person med epilepsi har tagit 
sin medicin regelbundet och om hen har 
behövt första-hjälp läkemedel.

– Anfallskalendern är användbar för 
oss sjuksköterskor och läkare eftersom 
vi kan bekanta oss med patientens situ-
ation redan innan patienten kommer till 
mottagningen, säger Pulkkinen.

Det är ännu inte så enkelt som det 
kunde vara att sköta barns ärenden på 
den digitala vårdvägen.

– Vissa anhöriga till patienterna har 
rapporterat att de har haft svårt att  
registrera sig där. Vi har fått hjälpa till.

När en förälder sköter ett barns 
ärenden fungerar anfallskalendern tills 
vidare bara på dator. Unga människor 
med bankkoder, som själva sköter sina 
ärenden på den digitala vårdvägen,  
kan använda anfallskalendern på mobil-
telefon.

Det har kommit ganska mycket feed-
back från föräldrar om att de skulle vilja 
använda hela den digitala vårdvägen på 
mobiltelefon.

– Den mobila digitala vårdvägen an-
vänds redan vid några andra specialiteter 
inom HUS och vi kommer att ta i bruk 
den i slutet av detta år. Daniel och hans föräldrar vid Epilepsiföreningens Yökylä-evenemang år 2019.

Enligt Pulkkinen möjliggör den digi- 
tala vårdvägen även fjärrmottagningar 
via videokonferenser.

– Särskilt de som bor längre bort har 
varit nöjda med den här möjligheten.

Tjänsten är enkel att  
använda
Sari Jaakonsaaris son Daniel från Esbo 
diagnostiserades med epilepsi år 2015. 
Han hade slagit i huvudet på dagis och 
dagen efter kände han sig konstig.

Efter undersökningar fick Daniel diag-
nosen epilepsi och sedermera har hans 
epilepsi specificerats som svårbehand-
lad. Han har fått pröva olika mediciner, 
med lite varierande resultat.

– För närvarande är vår son 12 år 
gammal och får 4–8 anfall i månaden. 
Daniel kan alldeles bra gå i skolan, för 
anfallen kommer mest på natten,  
berättar Sari.

Vid det nya barnsjukhusets Barnepi-
lepsimottagning rekommenderade man 
Jaakonsaari att ta i bruk den digitala 
vårdvägen.

– Vi skaffade användarkoder till 
vårdvägen, och Daniel behövde ge sitt 
samtycke för att jag skulle kunna använ-
da den.

Sari Jaakonsaari studerade använd-
ningen av den digitala vårdvägen i stort 
sett på egen hand.

– Det var inte speciellt svårt. Jag 
tycker att tjänsten är ganska enkel att 
använda.

Inga problem med  
anfallskalendern
Familjen Jaakonsaari använder också 
den digitala vårdvägens anfallskalender. 
I menyn väljer de anfallens datum, tid 
och varaktighet.

Enligt Sari känns det redan ganska 
rutinmässigt att fylla i anfallskalendern. 
Det skiljer sig inte mycket från papper-
sversionen som de redan var bekanta 
med.

– Nästan genast efter att Daniel har 
haft ett anfall går jag till den digitala 
vårdvägen och matar in informationen 
om anfallet.

Sari är nöjd över att frågor hon 
skickar oftast besvaras snabbt. Om det 
är något som sjuksköterskorna inte kan 
svara på, så frågar de läkarna.

– Och om Daniel har haft något svå-
rare problem så har vi kommit överens 
om en telefontid. Jag tycker att det här 
tillvägagångssättet är mycket bra.

Enligt Jaakonsaari har inga större 
tekniska problem dykt upp hos den  
digitala terapivägen.

– Ibland har det hänt att jag inte  
genast har kunnat ta mig fram till tjäns-
ten. Men när jag har försökt igen lite 
senare har inloggningen alltid lyckats.

Ytterligare information och länkar 
hos den digitala vårdvägen har Sari  
Jaakonsaari ännu inte tittat så mycket 
på.

– Det är ändå bra att veta att tillför-
litlig information om epilepsi finns lätt 
tillgänglig där.
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Vertaistuen tarve voi olla suuri muutosvaiheissa. Vertaistuki on 
osa hyvää hoitoa ja sen merkitys on nostettu myös epilepsian  
Käypä hoito -suosituksessa. Epilepsiaan sairastunut tulee 
ohjata vertaistuen piiriin. Kaikilla ei kuitenkaan ole samanlaisia 
mahdollisuuksia tavata muita samassa tilanteessa olevia. Heti 
Epilepsialiiton Mahdollistaja-hankkeen alussa tuli ilmi, että mo-
nilla alueilla asuvilla epilepsiaa sairastavilla ei välttämättä ollut 
aiempia kokemuksia vertaistuesta. Harvemmin asutuilla alueilla 
ja huonojen julkisten yhteyksien päässä mahdollisuudet vertais-
tukeen ovat heikommat. 

Mahdollistaja-hanke on pyrkinyt vähentämään tätä eriarvoisuutta 
tarjoamalla vapaaehtois- ja vertaistukipohjaista tukea alueelli- 
sesti. Hankkeessa on kehitetty toimintaa Pohjois-Suomessa sekä 
Satakunnassa.

Tapahtumat tuotiin lähelle ihmisiä 
Mahdollistaja-hankkeessa järjestettiin tapahtumia ja tapaamisia 
lähellä ihmisiä, myös pienemmillä paikkakunnilla. Hankkeessa 

Teksti: 
Aida Mikkola, yhteisövalmentaja 
Vuokko Mäkitalo, palvelupäällikkö

Erilaiset elämän muutoskohdat voivat tuoda 
mukanaan haasteita, kun matkakumppanina 
on epilepsia. Näitä elämän suuria muutoskoh-
tia voivat olla esimerkiksi epilepsiadiagnoosin 
saaminen, epilepsian oireilu pitkän tasaisen 
kauden jälkeen, opiskelu ja työllistyminen,  
lapsen syntymä ja muut ihmissuhteissa 
tapahtuvat muutokset. Kaikki nämä tuovat 
mukanaan uudenlaisia tunteita ja pohdintoja.

tehdyn kyselyn pohjalta tarvetta oli erityisesti mielen hyvin-
vointiin liittyvälle tuelle. Lisäksi toivottiin tapahtumia luonnon 
helmassa. Myös korona-ajalla oli suuri vaikutus hanketoimin-
taan. Kaikille raskas ja muutosten täyteinen aika vaikutti arjessa 
jaksamiseen ja mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tarve päästä 
keskustelemaan muiden kanssa voimistui, kun osallistumisen 
mahdollisuudet vähenivät. 

Hankkeessa uusiin haasteisiin vastattiin järjestämällä mielen 
hyvinvoinnin teemailtoja ja ryhmiä verkossa. Vaikka tapaamiset 
tapahtuivat etäyhteydellä monille jo tutuksi tulleen Teamsin väli-
tyksellä, osallistujat kokivat vertaistuen toteutumisen toiminnan 
parhaana antina. Mindfulness-harjoitukset toivat konkreettista 
apua arkeen myös kurssin jälkeen. Osallistujat oppivat rentoutu-
miskeinoja ja oivalsivat syitä omiin stressaaviin kokemuksiinsa. 
Suureksi rikkaudeksi koettiin myös parikeskustelut eri ikäisten 
osallistujien kanssa. Niiden avulla oivallettiin, että muutkin 
kokevat samanlaisia tunteita. Verkkoryhmissä vahvistui ajatus, 
ettei kukaan ole tunteiden ja ajatuksien kanssa yksin – meitä on 
muitakin.

Mahdollistaja-hankkeessa kehitimme toimintaa  
epilepsiaa sairastaville aikuisille (2018–2021)

Tukena elämän  
muutoskohdissa

Hankkeessa on kehitetty toimintaa  
Pohjois-Suomessa sekä Satakunnassa.
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Luonnolla on tunnetusti positiivinen vaikutus hyvinvointiin ja 
jopa 15 minuuttia luonnossa tuottaa hyvinvointia ja energiaa  
lisäävää voimaa itselle. Syksyllä 2021 hankkeessa järjestettiin 
Metsämieli-kävelyitä Lapissa ja Satakunnassa. Metsämieli- 
kävelyiden tavoitteena oli tuoda epilepsiaa sairastavia ja läheisiä 
yhteen saamaan energiaa elämäänsä ja vahvistamaan omia 
voimavaroja luonnon keskellä. Tapahtumat koettiin voimaan- 
nuttaviksi ja innostaviksi. 

Yhteinen vaikuttamistyö kannattaa 
Satakunnassa ja Pohjois-Suomessa järjestetyt vaikuttamiskoulu-
tukset keräsivät osallistujia epilepsia-, neuro- ja AVH-yhdistyksis-
tä. Yhteisiä vaikuttamisen paikkoja löytyi paljon. Ne vaihtelivat 
yhdistysten näkyvyydestä aina esteettömyyden ja myönteiseen 
asenneympäristön vahvistamiseen saakka. Yhteistyön parasta 
antia olivat porukassa syntyneet oivallukset. Jokainen voi toimia 
vaikuttajana päivittäisessä elämässään. Monet arkiset vuorovai-
kutustilanteetkin tarjoavat mahdollisuuden saada oma tai yhtei-
nen ääni kuuluviin. Koska monet paikalliset yhdistykset toimivat 
pienillä vapaaehtoisresursseilla, on yhteistyö kaikkien aikaa ja 
voimia säästävää.   

Erilaisista vaikuttamisen keinoista viestintään liittyvä innostus 
oli käsinkosketeltavaa. Yhdessä pohdittiin, minkälainen viestintä 
tulee lähelle ihmistä, koskettaa, pysäyttää tai herättää ajatuksia. 
Viestinnän kehittäminen yhdistyksissä kiteytyi uudenlaiseen 
tapaan ajatella. Minkälainen kuva, video tai aloituslause saisi 
uuden osallistujan kiinnostumaan esimerkiksi yhdistyksen  
järjestämästä tapahtumasta? Ideoita syntyi niin vauhdikkaasti,  
että julkaisuja yhdistysten some-kanaviin tehtiin jo vaikutta- 
miskoulutusten aikana. 

Vertaismentorointi on yhteinen matka
Epilepsialiiton vertaismentorointi on osa suurempaa vertaistoi-
minnan kokonaisuutta. Mentoroinnissa korostuu henkilökohtai-
nen tuki, tieto ja turva saman tilanteen läpikäyneen henkilön 
kanssa. Vertaismentorin tehtävä on toimia tukihenkilönä sitä 
tarvitsevalle tietyn ajanjakson verran. Pari keskittyy aiheeseen, 
jonka myös vertaismentori on elämässään käynyt läpi. Mentori-
parit ovat tavanneet niin kahvilla ja piknikillä kuin puhelimitse ja 
etäyhteyden välitykselläkin. Mentorointi on siis yhteinen matka, 
jonka mentori ja mentoroitava käyvät läpi tietyssä uudessa elä-
mäntilanteessa, jossa katsotaan toiveikkaasti tulevaisuutta kohti. 

Vertaismentoroinnin avulla on tuotu kohdennettuja teemoja ver-
taistuen piiriin. Mentorikeskusteluja on käyty monesta aiheesta. 
Esimerkiksi on jaettu kokemuksia epilepsian hoidosta vagus-
hermostimulaattorin asentamisen ja leikkaushoidon jälkeen. 
Mentorointi on voinut liittyä myös hiljattain todetun epilepsian 
herättämiin ajatuksiin tai elämäntilanteisiin, esimerkiksi yksin 
asumiseen tai arkeen työelämän jälkeen. Vertaismentorointi sopii 
monenlaiseen tilanteeseen ja mahdollistaa aidot kohtaamiset 
ihmisten välillä avoimesti ja luontevasti. 

Mentoroitavat ovat kokeneet vertaismentoroinnin mahdollisuu- 
tena saada turvaa ja toivoa tulevaisuuteen. Vaikeidenkin asioiden 
käsittely oman mentorin kanssa on tuonut rohkeutta kohdata 
elämän haasteet ja selviytyä niistä. Mentoroitavat suosittelevat 
mentorointia kaikille, jotka haluavat tukea muuttuvassa arjessa 
ja voimaa jaksamiseen. 

Tutustu vertaismentorointiin!
Löydät verkkosivuiltamme videoita vertaismentoroinnista.  
Uusimmassa videossa mentoripari Laura ja Mari kertovat  
oman mentoritarinansa. 

Katso video ja tutustu toimintaan osoitteessa  
www.epilepsia.fi > Tukea ja toimintaa > Vertaistuki >  
Vertaismentorointi

Vaikeidenkin asioiden käsittely oman 
mentorin kanssa on tuonut rohkeutta  

kohdata elämän haasteet ja  
selviytyä niistä. 
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”He ovat täällä tänään – tervetuloa!” toivotti Kanta-Hämeen epilepsiayhdis-
tyksen puheenjohtaja Jouko Dahlman meidät tervetulleiksi juhlakonserttiin 
18.9. Musiikkineuvos, pianisti Seppo Hovi ja harmonikkamestari Jarno  
Kuusisto kajauttivat konsertin alkuun Säkkijärven polkan lähes täydelle  
Kiipulasalille Turengissa. Suurten ikäluokkien korvissa soi tuttu polkka.  
Kiipulan ammattiopiston puutarhuriopiskelijat olivat koristelleet juhlapaikan 
syksyn sadolla. Olimme kokoontuneet muistelemaan Joukon järjestämiä 
retkiä ja yhteisiä hetkiä yli puolen vuosisadan edestä.

Teksti ja kuvat: Virpi Tarkiainen

Joukon retkiä yli 50 vuotta

Kuvassa Jarno Kuusisto (vas.), Hannu Lehtonen, 
Jouko Dahlman, Mari Palo ja Seppo Hovi.
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Kiitoskonsertti 
Jouko Dahlman mietti koronavuoden aikana, miten kiittäisi 
kaikkia hänen retkilleen osallistuneita ihmisiä kaikista yhteisistä 
hetkistä – iloista ja joskus suruistakin. Yhdessä ollessa ilo kasvaa 
ja suru usein puolittuu.  

Jouko otti yhteyttä Seppo Hoviin ja tarjosi hänelle ainutlaatui-
sen tehtävän, josta Seppo todella innostui. Hän tutustui Kan-
ta-Hämeen epilepsiayhdistyksen jäsentiedotteisiin ja retkiesit-
teisiin vuosikymmenten ajoilta ja kokosi Joukon järjestämistä 
retkistä ja teatterimatkoista konsertin, jonka aikana kuullut 
esitykset liittyivät kaikki tavalla tai toisella Joukon järjestämiin 
teatterimatkoihin ja retkiin. Matkasimme konsertin aikana Sai-
maan rannalta Venezuelan yöhön ja edelleen Kotkasta Italiaan. 
Vieraileva solisti, sopraano Mari Palo ja laulaja, saksofonisti 
Hannu Lehtonen veivät meitä esityksillään tunteesta toiseen. 
Saimme nauttia hyvätuulisia, haikeita, koskettavia, romanttisia ja 
dramaattisiakin musiikkiesityksiä reilun kahden tunnin ajan.

Retkitoimintaa ja teatterimatkoja 
Ensimmäiset retket Jouko toteutti jo 60-luvulla Janakkalan 
kansalaisopiston opiskelijayhdistyksen puheenjohtajana. Siitä 
alkoi kipinä retkien järjestämiseen. Kanta-Hämeen epilepsiayh-
distyksessä Jouko on järjestänyt lukuisia retkiä ja teatterimatkoja 
useiden vuosikymmenten ajan. Kulttuuriretkille on osallistu-
nut kymmeniä tuhansia ihmisiä, epilepsiaa sairastavia, heidän 
läheisiään ja ystäviään. Vain koronapandemia aiheutti vuosina 
2020–2021 retkien ja matkojen peruuntumisia. Kevään 2022 retki- 
ja teatteritarjonta näyttää monipuoliselle ja markkinointi on jo 
täydessä vauhdissa. On ilo tavata jälleen pitkästä aikaa. 

Kanta-Hämeen epilepsiayhdistys on Joukon johdolla järjestänyt 
monipuolisia retkiä Janakkalasta Helsinkiin, Riihimäeltä Tampe-
reelle, Kittilästä Hankoon, Turengista Orimattilaan, Äänekoskelle, 
Iittalaan, Kotkaan, Kaustiselle ja lukuisiin muihin mielenkiintoi-
siin paikkoihin. 

Tunnelmasta toiseen 
Konsertti vei meitä tunnelmasta toiseen. Kuulimme sopraano 
Mari Palon ja laulaja Hannu Lehtosen herkän tulkinnan  
Aleksis Kiven sanoittamasta ja Oskar Merikannon säveltämästä 
Onnelliset laulusta:  

”Kun mennyt on yö, kun kimmeltää kesäinen aamu ja  
linnut ne laulelee…” 

Juha ”Watt” Vainion Juhannustanssit Hannu Lehtosen esittämä-
nä sai yleisön keinahtelemaan Janatuisen jatsin tahdissa. Silmät 
loistivat ja hymy oli monen huulilla, vaikka huulet peittyivätkin 
kasvomaskien taakse. 

”Rantalava, juhannus. Hanurista valitus. Kaikuu, järveen päilyy 
illan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö. Soittajan on raskas työ  
Janatuisen jalka tangon tahtiin lyö…”

Oopperalaulaja Mari Palo tulkitsi vahvasti Lasse Mårtensonin 
Myrskyluodon Maijan, ja yleisö taputti raikuvasti. 

Kysymys: ”Montako sopraanoa tarvitaan vaihtamaan  
sähkölamppua?” kysyi Seppo Hovi.  
Vastaus: ”Yksi. Sopraano pitää sähkölamppua, ja  
maailma pyörii hänen ympärillään.”  

Kuulimme konsertin aikana muun muassa Suutarin tyttären 
pihalla, Päivänsäde ja menninkäinen, Valssi menneiltä ajoilta,  
Ilta Saimaalla, Yö saapuu Venezuelaan ja Nuoruusvuosia. Konser-
tin päätteeksi Palo & Lehtonen esittivät kauniin tulkinnan Laila 
Kinnusen Toiset meistä laulusta, sillä jokainen meistä tarvitsee 
välillä valkoista laivaa, jota seurata. Rikas on se ihminen, joka 
pystyy ottamaan tukea vastaan. 

”Niin ovat toiset meistä laivoja, jotka löytävät väylänsä yksin.  
Niin ovat toiset meistä laivoja, jotka poijulta toiselle käy ja niin 
ovat monet meistä lokkeja, jotka eivät ole mitään ilman valkeaa 
laivaa, sen turvaa, sen tahtoa, varmuutta ylitse mainingin.” 

Miksi tämä konsertti, Jouko?
Haluan kiittää kaikkia retkille osallistuneita. Yhdistystoiminnassa 
on tärkeää ihmisten ja yhteisön välinen vuorovaikutus sekä yhtei-
söllisyyden rakentaminen. Vapaaehtoistoiminnalla on suuri inhi-
millinen merkitys. Retket ja matkat ovat tuoneet yhteen lukuisia 
ihmisiä. Ne ovat tarjonneet kulttuurielämyksiä, kasvattaneet 
kiintymystämme toinen toisiimme ja luoneet toivoa tulevaan.  
Ne ovat olleet toivottuja ja mieluisia monille Kanta-Hämeen  
epilepsiayhdistyksen jäsenille ja muille mukana olleille. Retkille 
ja matkoille on ollut helppo tulla mukaan ja osallistua, kun joku 
on järjestänyt kaiken valmiiksi ja huomioinut lukuisat käytännön 
järjestelyt. Matka- ja retkijärjestelyt ovatkin mieluisaa vapaa- 
ehtoistoimintaa Joukolle. 

Konsertti antoi meille myös toivoa koronapandemian jälkeen. 
Voisimmeko palata vähitellen uuteen aikaan ja tavata isommissa 
porukoissa, teatterimatkoilla ja retkillä hyvin poikkeuksellisen 
ajanjakson hellittäessä? Tätä todella toivomme. 

Kiitos on kaunis sana. Kiitos lähtee sydämestä. 
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Syyskesäkisojen lajivalikoimaan kuului kolmiottelu, kävely ja 
ruotsalaisviesti. Lisäksi hauskaa pidettiin myös keppihevos- ja 
huutosakkikisassa sekä lakupötkön heitossa.

– On ollut kiva päivä. Päivässä parasta on yhdessäolo, toisten 
kannustaminen ja yhteishenki. Lajeista oma suosikkini oli kol-
miottelu ja siinä varsinkin kuulantyöntö, Hämeenlinnasta kisoihin 
matkannut Hanna Lius kertoo.

Epilepsialiiton urheilukisat järjestettiin tänä vuonna jo yhdeksät-
tä kertaa ja Hanna on ollut mukana myös viime kerralla Turussa 
pidetyissä kisoissa. Liikkuminen ei ole jäänyt vain kisojen varaan, 
sillä Hanna harrastaa liikuntaa myös muulloin. Hän on pelannut 
kaksi vuotta frisbeegolfia ja lisäksi hän pitää pyöräilystä.

– Liikunta on tärkeää myös kaikille pitkäaikaissairaille, joten täl-
laiset päivät ovat hienoja. Kunto pysyy kohdallaan, Hanna sanoo. 

Kisat tarjoavat liikunnallisia kokemuksia
Syyskesäkisat avasi Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto. 
Kaupungin tavoitteena on, että kaikki jyväskyläläiset liikkuisivat 
mahdollisimman paljon ja löytäisivät liikunnallisen elämäntavan. 
Tästä näkökulmasta Syyskesäkisojen kaltaiset liikuntatapahtumat 
ovat Koiviston mukaan todella suurten kiitoksien arvoisia. 

– Kisat ovat erinomainen tapa leikkimielisesti ja toki osittain 
myös tosissaan kilpailla, mutta ennen kaikkea harrastaa  
liikuntaa. Samalla ne osoittavat, että epilepsiasta johtuvista  
mahdollisista haasteista riippumatta liikuntaa pystyy harras-

tamaan ja se tuo lisäarvoa elämään, kaupunginjohtaja sanoi 
tervehdyksessään.

Paikalla oli myös Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan 
puheenjohtaja, kilpauimari Ari-Pekka Liukkonen. Hän painotti 
puheessaan sitä, miten tärkeää on löytää hyviä tapoja ja sopiva 
porukka, jossa on mahdollista liikkua ja pitää huolta omasta 
hyvinvoinnistaan. 

Keppihevoset ravasivat kentällä  
ensimmäistä kertaa
Perinteisempien lajien rinnalla Vaajakosken kentällä nähtiin 
myös huikea keppihevoskisa. Kisaa vetivät Jyvässeudun 4H- 
yhdistyksen kerhonohjaajat, jotka huolehtivat, että jokainen rat-
sukko pääsi nauttimaan lajista. Kentällä nähtiin eri-ikäisiä osallis-
tujia, sillä esteitä radalla ylittivät niin lapset kuin aikuisetkin.

Jokainen osallistuja sai kisan jälkeen ansaitusti oman ruusuk-
keen. Kisan nuori voittaja kommentoi ensimmäistä sijaa heti 
kisan jälkeen napakasti: ”Voitto tuntui kivalle!” 

Teksti: Elina Kelola  |  Kuvat: Vuokko Mäkitalo

Syyskesäkisoissa  
iloittiin yhdessäolosta  
ja liikunnasta
Epilepsialiiton perinteiset Kesäkisat saivat tänä  
vuonna uuden vivahteen nimeensä, kun ne järjestettiin  
poikkeuksellisesti kesän ja syksyn taitteessa.  
Jyväskylään, Vaajakosken kentälle kokoontui  
syyskuun ensimmäisenä lauantaina lähes 60 kisaajaa.  
Onnistumisen ilo oli läsnä kentällä koko päivän ajan.

Syyskesäkisat järjestettiin tänä vuonna           yhdessä Keski-Suomen  
epilepsiayhdistyksen kanssa.

Päivän aikana nähtiin huikeita urheilu-
suorituksia ja liikunnan riemua.
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Vertaistuki on tärkeä osa tapahtumia
Epilepsialiiton Syyskesäkisat järjestettiin tänä vuonna yhdessä 
Keski-Suomen epilepsiayhdistyksen kanssa. Yhdistyksen kisa-
paikalla pitämässä kioskissa varapuheenjohtaja Anja Sukanen 
kertoi, että yhdistysten järjestämät tapahtumat ovat hyvä väylä 
saada myös uusia jäseniä mukaan.
– Aina kun ollaan näkyvillä, niin on mahdollisuus saada uusia
jäseniä. Se on hyvin tärkeää.
Tänä vuonna yhteisellä urheilutapahtumalla oli entistä suurempi 
merkitys osallistujille, koska koronan takia tapahtumia ei ole 
pystytty järjestää samaan tapaan kuin aiemmin.
– Syyskesäkisat ovat olleet tosi hyvä vertaistuki. Emme ole pääs-
seet aikoihin näkemään toisiamme, saati sitten muiden alueiden
yhdistysten väkeä. Siinä mielessä tämä on todella tärkeää ja tun-
tuu, että tätä kautta päästään eteenpäin, Anja summaa päivän
parasta antia.

Lakupötkön heitossa kisasivat niin  
aikuiset kuin lapset omissa sarjoissaan. 

Kuopion epilepsiayhdistyksen huutosakkijoukkue harjoitteli esitystä vielä 
linja-autossa matkalla Jyväskylään. Harjoitus kannatti, sillä he voittivat 
huutosakkikisan.

Keppihevoskisassa osallistujat 
heittäytyivät mukaan leikki- 
mieliseen kilpailuun.

Osallistujat iloitsivat onnistumisesta ja kannustivat muita kisoihin osallistuneita.

Syyskesäkisat järjestettiin tänä vuonna           yhdessä Keski-Suomen 
epilepsiayhdistyksen kanssa.
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Huutosakkien luovuus riemastutti
Huutosakkikisan voittopokaali matkasi tänä vuonna Savoon*, 
kun Kuopion epilepsiayhdistyksen joukkue voitti tiukan kisan. 
Vahvan vastuksen Kuopion joukkueelle antoivat Keski-Suomi, 
Päijät-Häme sekä Pirkanmaa.

Idea Kuopion joukkueen esitykseen syntyi Kaverikahvilassa, jossa 
huomattiin, että kisaan osallistujilla on erilaisia soittimia koto-
naan. Ideasta innostuneena kisapaikalle tuotiin muun muassa 
tuuba. Päivän aikana aurinko pilkisteli pilvien lomasta, mutta 
Kuopion huutosakkijoukkueen marssiessa kentälle tuuban sä-
velten siivittämänä ja mustiin jätesäkkeihin pukeutuneena, alkoi 
sataa. Sade loppui heti esityksen jälkeen. Kentän laidalla tämä 
aiheutti pilke silmäkulmassa pienimuotoista spekulaatiota siitä, 
miten kieroja savolaiset voivatkaan olla: asuvalintansa mukaan 
tekivät sateenkin.

www.epilepsia.fi     •     epilepsialiitto@epilepsia.fi
* Painetussa lehdessä kerrottiin virheellisesti, että 
huutosakkikisan voitto meni ensimmäistä kertaa Savoon, 
vaikka voitto on mennyt Savoon jo aiemminkin.



Teksti: Mari Sydänmaanlakka  |  Kuvat: Petra Zweygbergin kotialbumi ja Mari Sydänmaanlakka

Matkustan junalla Karjaalle tapaamaan Petra Zweygbergiä 
ja hänen kolmea lastansa. Petra on paikallisalkuista  
epilepsiaa sairastava yksinhuoltaja Lucakselle, Rasmukselle 
ja Annille, joilla kaikilla on neurologisten haasteiden  
taustaa. Haasteina perheellä on mukana myös ADHD, 
SI-häiriö, yliherkkyys ja kehityshäiriöt. Istahdamme  
Billnäsin ruukin ravintolan sohvakulmaukseen. 

Ensimmäinen  
vertaistapaaminen (ikinä)

Petralle on tärkeää puhua  
vaikeistakin asioista avoimesti.

VERTAINEN TAVATTAVISSA
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– Mitä teille kuuluu tänään, kysyn, kun olen kertonut epilepsia- 
taustastani. Näytän epilepsiatatuointiani ja Petra näyttää 
koruaan. Meillä on vertaismerkit.

– Tänään on ollut ihan suht ok päivä. Meillä on putkiremontti, 
lapset käyvät koulua ja olen sairauspäivärahalla vahtimassa 
remppamiehiä sekä meidän kuutta koiraamme.

Alkaa mennä yli ymmärryksen, miten tämä nainen jaksaa tehdä 
kaiken. Pyydän Petraa kertomaan omasta epilepsiastaan ja sen 
vaikutuksista elämään.

Tuttuja tuntemuksia
– Nukkumaan mennessä noin 5-vuotiaana aloin nähdä sellaisia 
valopalloja ja tuli jännä Liisa ihmemaassa -olo.  Maailma pyöri 
ja välillä koin fyysisesti muuttuvani tosi pieneksi, minimaalisen 
kokoiseksi. Vanhempani laittoivat tämän vilkkaan mielikuvituk- 
seni piikkiin. 

– Mulla oli samanlaisia ”mielikuvitusoireita”, hymyilen.

– Koulussa alkoi tulla suorituspaineita stressiä puhkoen. Sain 
uusia oireita, kohtauksiakin. 14-vuotiaana sain kylillä ensimmäi-
sen tajunnanhämärtymisen: hetki elämästä hävisi ja palasin tovin 
päästä takaisin. Kaverit huomasivat, ettei kaikki ollut ihan ok. 
Tuo ymmärrettiin alhaisella verensokerilla tai verenpaineen nou-
sulla. Olin myöhemmin nuoruudessani usein kuskina kavereilleni 
ja olin monesti se, joka jäi baarin ulkopuolelle, koska vaikutin 
humalaiselta. 

Petra hyväksyi asiat hiljaa.

Raskaita raskauksia
– Lucasta odottaessani sain uudenlaisia oireita. Sain kohtaus- 
alkuja, voimakasta savunhajua ja koin itseni äärettömän 
väsyneeksi. Sen jälkeen tuli totaalinen lihasheikkous. Menetin 
hallinnan kehooni kaksi kuukautta ennen esikoiseni syntymää. 
Olin peloissani.

Syntymän jälkeen oireet katosivat, ja Petrasta tuntui, ettei 
tilannetta otettu tarpeeksi vakavasti. Vasta toista lasta, Rasmusta 
odottaessa alkoivat neurologiset ensitestaukset. 

– Raskausajalla sain tajunnanhämärtymisiä. Elämästäni hävisi 
pidempiä hetkiä. Minuutteja. Olin jossain muualla puuhastele-
massa ja havahduin aivan toisesta paikkaa. Aamuisin minua ei 
saatu hereille ja se on pahin aika päivästä. Olin hämmentynyt ja 
väsynyt. Pääsin vihdoin EEG-tutkimukseen. Diagnoosina oli pai-
kallisalkuinen epilepsia. Sain lääkityksen haittavaikutuksineen, 
paino nousi vauhdilla ja väsymys oli liikaa, jotta jaksaisin arkea. 

– Kaikki oli suht ok siihen asti, kunnes olin jälleen raskaana ja 
Annin syntymään oli vain muutama kuukausi. Aloin oireilla.  

Tuntui, että kaikki pika-
kelattiin eteenpäin minun 
vain seuratessa sivusta. Ja 
sellaiset Liisa ihmemaassa 
-tuntemukset lisääntyivät. 
Lääkitystä petailtiin.

– Nykyisin on kaikenlaista, 
mutta epilepsia on tasa-
painossa. Mulla oli kaa-
mea tinnitus 24/7 eli ihan 
lakkaamaton vinkuna, 
suhina ja sirkutus päässä 
viisi vuotta. Se  
alkoi silloin kun odotin Annia ja loppui siihen, kun aloitin nykyi-
sen lääkityksen. Se on löytynyt monen kokeilun kautta. Haittavai-
kutuksena hiukset harvenevat. Se on kova pala. En ehkä koskaan 
saa normaalipaksuisia kauniita hiuksia. Tukkaa lähti alussa 
tuppoina ja nyt hiukseni ovat ohutta höytyvää laikkuineen.

Petra, Lucas, Rasmus ja Anni
Petran kaikilla lapsilla on ollut epileptisiä oireita ja kahdella 
diagnoosi. Kolmikolla on myös laaja-alainen kehityshäiriö sekä 
Lucaksella ja Annilla on myös SI-häiriö (sensorisen integraation 
häiriö), he eivät aisti kipua. 

Esikoinen, luonteikas 15-vuotias Lucas, sai puolen vuoden ikäi- 
senä oirehdintaa, silmät kääntyivät ylöspäin ja hän tärisi. Kolmen 
vanhana EEG:ssä löytyi aivojen sähköisiä purkauksia ja hän söi 
lääkkeitä lapsuusiän epilepsiaan 11-vuotiaaksi, jolloin neurologi 
suositteli lääkityksen lopetusta. Pieniä oireita on kuitenkin ollut 
ja tilannetta tarkkaillaan. Rasmus, kohtelias 13-vuotias, sai epi-
lepsiaa muistuttavia oireita, jotka neurologi totesi ohimeneviksi 
ja jotka loppuivatkin ensimmäiseen ikävuoteen. 

Petran nuorin, 6-vuotias iltatähti Anni, sai lyhyitä muutamien 
sekuntien poissaoloja, joissa hän ikään kuin katosi täysin ja 
tärisi. Anni syntyi suunniteltua aiemmin. Tytöllä todettiin fyysisiä 
ja hermostollisia kehityshäiriöitä ja lastenlääkäri sanoi, ettei hän 
välttämättä kävele koskaan. Jalkojen tukena olivat ortoosit.  
Puolivuotias sisunpesä Anni ei kävellytkään heti, vaan lähti  
suorilta juoksemaan. Tytön ollessa 5-vuotias hänen puhekykynsä 
oli 3-vuotiaan tasolla. Äskettäin neuvolasta luvattiin toiminta- 
terapiaa. Ei uskoisi moista tavatessa!

– No, huh huh. Onpa teillä valikoimaa! Ihmeellinen soturiperhe 
olette.

– No juu, Petra myöntää ja ei tunnu olevan siitä mitenkään 
pahoillaan. Kurjinta kuitenkin on, kun ihmiset eivät ymmärrä 
katsoa, mitä toisten ihmisten erilaisuuden takaa löytyy.

– Ihmiset katsovat helposti vinoon, koska eivät ymmärrä kuin 
omista lähtökohdistaan, mikä on normaalia ja mikä ei. Minua 

Pojat nimesivät uuden vauvan 
ennen syntymää Anniksi.
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Paikallisalkuinen  
epilepsia 
Paikallisalkuisen epilepsian diagnoosi viivästyy  
usein, koska lievät oireet jäävät tunnistamatta,  
osoittaa juuri julkaistu kansainvälinen tutkimus. Hoitama-
ton epilepsia voi johtaa vaaratilanteisiin voimakkaamman 
epileptisen kohtauksen yllättäessä. Tutkimuksen perus-
teella paikallisalkuisen epilepsian diagnoosi viivästyy 
keskimääräin kahdella vuodella, jos varhaisia lieviä oireita 
ei tunnisteta. Diagnoosi viivästyy etenkin potilailla, joilla 
ei ole näkyviä motorisia kohtausoireita, kuten raajojen 
nykimistä, vaan esimerkiksi tajunnanhämärryskohtauksia. 
Paikallisoireinen epilepsia tunnistetaan usein vasta, kun 
tauti on edennyt häiritseviin motorisiin oireisiin.

Lähde: www.uef.fi/fi/artikkeli/paikallisalkuinen-epilepsia- 
todetaan-usein-viiveella

on luultu monessa tilanteessa päihtyneeksi, puheestani tulee 
kohtauksissa puuroa ja tasapainoa ei ole. Olin esimerkiksi työ-
haastattelussa ja sain jälkeenpäin kuulla juttua, että olin muuten 
hyvä, mutta harmi, että olin niin kännissä! Me nauramme yhdes-
sä ihmisten ymmärtämättömyydelle. 

Kaikki ei kuitenkaan ole aina hauskaa. Petra ja hänen katraansa 
on joutunut kokemaan syrjintää. Se voi mennä joskus todella 
pitkälle, fyysisesti tai henkisesti. 

– Ikätoverini sairasti vaikeaa epilepsiaa ja se oli pienellä paikka- 
kunnalla juttu, mistä ei voinut puhua ja perhe häpesi sitä.  
Onneksi asiat eivät ole enää niin tabuja, vaikka epilepsian moni-
muotoisuutta pitäisi tuoda enemmän esiin, toteamme yhdessä.

Voimaa arkeen ja pelkoihin 
– 2019 jouduin kolariin. Autooni törmättiin ylinopeudella vasem-
malta ja lensin autoni kyydissä noin kolme metriä katolleen. Taju 
lähti, mutta mitään muuta vakavaa ei käynyt ja tulin autosta 
omin jaloin ulos. Sen jälkeen oireet kuitenkin voimistuivat. Olen 
loukannut itseni monesti epilepsian aiheuttaman kömpelyyden 
vuoksi. Hyvä esimerkki on, että myoklonia nykäisi sukkapuikon 
reidestä sisään polvilumpioon asti. Nousin ylös ja ymmärsin mitä 
oli tapahtunut vasta, kun näin katkenneen puikon lattialla ja 
verta. 

– Tunteet menevät vuoristorataa. Pelkään välillä myös kuolemaa. 
Kaikenlaista odottamatonta voi tapahtua.

– Täytyy todeta, että nämä kaikki diagnoosit, joiden vuoksi olen 
taistellut, epilepsia, ADHD ja lasten sairaudet. En olisi kestänyt 
tätä kaikkea karusellia ilman näitä kolmea. Enkä osaa vastata, 
miksi tämä kohtaaminen kanssasi oli ensimmäinen vertaistapaa-
minen koskaan. Tuntuu hyvältä jakaa asioita ja olla tulematta 
tuomituksi. 

Petra kertoo, että on ollut uuvuttavaa hakea apua, kun tietää, 
että jokin ei ole kuten pitää, mutta ”läpi” ei pääse. Onneksi  
hän on saanut tukea kahdelta mahtavalta perhetyöntekijältä  
jo vuosia.

– On tärkeää lisätä tietoisuutta! Sitä kautta saa ymmärrystä ja 
stigma hälvenee. Kukaan ei tahallaan käyttäydy oudosti. Tämä 
on aivosairaus. 

Petralle on tärkeää saada puhua vaikeistakin asioista avoimesti. 
Hän kokee tärkeäksi kertoa omasta ja lastensa sairastamisesta ja 
siitä, että hän rakastaa heitä. 

– Minä, Lucas, Rasmus ja Anni olemme arvomme ansainneet 
siinä missä muutkin.

Menemme samaa matkaa juna-asemalle pimenevässä illassa.  
Olemme vielä yhteydessä. Olen iloinen, vertaistuki löytyi  
naamatusten. Koen, että sille oli käyttöä ja pyydänkin ottamaan 
yhteyttä, kun siltä tuntuu. Kuljemme elämää vertaisina ja  
toisten joukossa tasa-arvoisina.

6-vuotias Anni osaa skeitatakin.

Perheen esikoinen Lucas.

Rasmus on perheen 
keskimmäinen lapsi.

EPILEPSIALEHTI22 5 |  2021



Hilmaan on aina hauska mennä. 
Hilmassa nauretaan sydämen 
pohjasta asti, vaihdetaan  
kuulumisia ja ennen kaikkea 
vertaillaan kommelluksia ja  
opitaan toisiltamme  
monikulttuurisuudesta.

Hilmassa lapsista puhutaan 
suurella sydämellä

Vammaisten maahanmuuttajien tukikes-
kus Hilma edistää vammaisten ja pitkä- 
aikaissairaiden maahanmuuttajien  
oikeuksia ja yhdenvertaisia osallistumis- 
mahdollisuuksia suomalaisessa yhteis- 
kunnassa. Hilmassa järjestettävät  
tapaamiset nähdään osana kotouttavaa  
toimintaa ja toimintaa arvioidaan  
yhdessä.

Epilepsialiiton Yhtä perhettä -hankkeessa 
tuotetaan eri kielisiä videoita epilepsiasta 
ja ne valmistuvat monien keskustelujen 
pohjalta kunkin kieliryhmän kanssa. 
Olemme keskusteluissa pohtineet lähtö- 
maan tilanteita ja epilepsian hoitoa. 
Lisäksi olemme keskustelleet myös epi-
lepsiaan liittyvistä käsityksistä ja ennak-
koluuloista. Lapsen epilepsia saatetaan 
nähdä perheen kohtalona ja perheen 
kanssa ei haluta olla tekemisissä. Eräs 
tapaamani äiti kertoi, että lähtömaassa 
ei ollut mitään lääkkeitä lapsen epilep-
sian hoitoon. Lisäksi äidit kertovat, että 

Teksti: Susanna Heugenhauser  |  Kuva: Marja Haapio

on tärkeää jutella epilepsiasta omalla 
äidinkielellä ja tehdä asioita yhdessä. 
Näille äideille lapsen hoitaminen on 
kunnia-asia ja lapsista puhutaan suurella 
sydämellä. Epilepsian hoito ja perheiden 
saama tuki Suomessa saa suurta kiitosta. 

Yhtä perhettä -hankkeessamme tuote-
taan materiaalia epilepsiasta somalin, 
darin ja arabian kielillä. Somalinkielinen 
video epilepsiasta on jo valmis ja se 
tuotettiin yhdessä Suomen somalilääkä-
reiden kanssa. Arabiankielinen video tuo-
tetaan yhdessä Hilman henkilökunnan ja 
heidän asiakkainansa olevien perheiden 
kanssa, joissa lapsi sairastaa epilepsiaa.  
Epilepsialiittona haluamme myös 
kuulostella, kuinka voisimme paremmin 
palvella eri kieli- ja kulttuuritaustaisia 
perheitä. Haluamme tietää minkälaista 
toimintaa he toivovat ja kuinka voisimme 
potilasjärjestönä ojentaa kätemme heille. 
Olemmehan ihan yhtä perhettä. 

Katso YouTube-kanavaltamme  
somalinkielinen video, jossa  
kerrotaan epilepsiasta:  
www.youtube.com/epilepsialiitto
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Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion 
yliopistollisen sairaalan yhteistyössä 
toteuttamassa tutkimuksessa osoitettiin, 
että paikallisalkuista epilepsiaa sairas-
tavien diagnoosi viivästyy usein merkit-
tävästi myös kehittyneissä maissa kuten 
Suomessa. Diagnoosin viivästyminen ai-
heuttaa aina myös hoidon viivästymisen. 
Tutkimuksen mukaan pitkäkään viive  
yksin ei välttämättä huononna hoidon 
ennustetta, mutta useat kohtaukset  
ennen diagnoosia ja hoidon aloitusta  
yhdistyivät huonompaan hoitovastee-
seen. Tutkimus julkaistiin Epilepsia Open 
-lehdessä, joka palkitsi työn viime vuo-
den parhaana kliinisenä artikkelina kan-
sainvälisten epilepsiajärjestöjen kongres-
sissa 29.8.2021. Kongressi järjestettiin 
poikkeuksellisesti virtuaalisena.

Epilepsia on aivojen sairaus, jossa poti-
laalla on pitkäkestoinen taipumus saada 
epileptisiä kohtauksia. Tietyissä tilan-
teissa diagnoosi voidaan tehdä jo yhden 
kohtauksen perusteella, esimerkiksi  
aivovamman tai aivoverenkiertohäiriön  
jälkeen, mutta yleisimmin diagnoosi teh-
dään kohtauksen toistuttua eli kahden 
kohtauksen jälkeen. Diagnoosiviiveellä 
tarkoitetaan aikaa ensimmäisestä koh-
tauksesta hoidon aloitukseen.

Teksti: 
LL Laura Parviainen 
Professori Reetta Kälviäinen 
Itä-Suomen yliopisto, Kliinisen lääketieteen yksikkö 
Kuopion yliopistollinen sairaala, Epilepsiakeskus, EpiCARE ERN-jäsen

Aineistona tutkimuksessa käytettiin 
kahdeksaa Kuopion yliopistollisessa 
sairaalassa aiemmin tehtyä vastasairas-
tuneiden potilaiden epilepsialääketutki-
musta. Potilaiden suostumuksella näihin 
tutkimuksiin oli kerätty tarkkoja tietoja 
heidän aiemmista kohtauksistaan ennen 
diagnoosin tekemistä ja tutkimukseen 
mukaan tuloa. Tutkimuksiin osallistui 
yhteensä 176 potilasta. Jo näiden lää-
ketutkimusten aikana oli havaittu, että 
potilailla on diagnoosihetkellä takanaan 
enemmän kohtauksia ja pidempi sairas-
tamisaika kuin mitä yleisesti ajatellaan.

Diagnoosia edeltäneiden kohtausten 
määrä vaihteli eri potilailla kahdesta 
jopa kahteen tuhanteen. Lukumäärä 
erosi eri kohtaustyypeissä. Eniten oli 
ollut kohtauksia, jotka eivät johtaneet 
tajunnan hämärtymiseen, eli keskimää-
rin 461. Eri potilailla näiden kohtausten 
määrä ennen diagnoosia vaihteli 2–2000 
välillä. Tajunnanhämärryskohtauksia oli 
keskimäärin 11 ennen hoidon aloitusta, 
ja määrä vaihteli välillä 2–220. Tajutto- 
muuskohtauksia oli kaikista vähiten, 
keskimäärin 4 ennen hoidon aloitusta ja 
eri potilailla 2–30. Noin puolella potilaista  
epilepsia diagnosoitiin vuoden sisällä 
kohtausten alkamisesta, mutta jopa  

15 prosentilla potilaista viive oli yli  
kymmenen vuotta.

Tutkimuksessa olleiden potilaiden en-
nuste oli kuitenkin hyvä: 40 prosentilla 
kohtaukset loppuivat heti hoidon alettua 
ja 40 prosentilla lääkemuutosten myötä. 
Pitkä viive ei vaikuttanut kohtausennus-
teeseen vielä viidenkään vuoden kohdal-
la, mutta niillä potilailla, joilla kohtauksia 
oli ehtinyt olla lukumääräisesti paljon en-
nen hoidon aloitusta, lääkehoidon huono 
teho oli merkittävästi tavallisempaa.

Syitä diagnoosin ja hoidon aloituksen vii-
västymiseen on monia. Tajuttomuuskou-
ristuskohtaukset ovat selkeästi tunnistet-
tavissa, mutta muiden kohtaustyyppien 
kohdalla potilaan tai läheisten voi olla 
vaikea havaita oiretta heti tai mieltää sitä 
poikkeavaksi. Samoin myös terveyden-
huoltohenkilöstö saattaa tulkita oireet 
muuksi kuin epileptisiksi. Hoitoon tullaan 
usein vasta kun pienemmät oireet ovat 
edenneet tajuttomuuskouristuskohtauk-
siksi tai pienempiä kohtauksia tulee 
hyvin tiheästi.

Epilepsiaan liittyy vieläkin stigmaa, eikä 
siihen haeta apua välttämättä yhtä aktii-
visesti kuin muihin sairauksiin. Samoin 
mahdolliset epilepsiadiagnoosiin liittyvät 

Kansainvälinen Epilepsia Open -lehti 

palkitsi suomalaisen  
tutkimuksen
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Mitä on onni? 
Lapsen ensiaskeleet. Rakkaan pusu. Hiljainen oma aika 
aamukahvin äärellä tai se sanaton yhteys, kun toisen  
silmistä paistaa aito onni. 

Sen voi antaa toiselle tai saada yllättäen itse.  
Joskus oven avaaminen vieraalle riittää ja näet sen.

Onni ja onnellisuus eivät ole sama asia. Onnellisuus on jotain, 
mitä rakennat. Joskus se vaatii työtä. Oma koti ja ystäväpiiri. 
Taloudellinen varmuus. Toimiva keho. Joskus tuntuu, että 
onnellisuus on viety pois. Vaikka elämäsi ei olisi onnellista,  
voit silti kokea onnen tunnetta ja iloa päivittäin. 

Onni on olemassa rikkaille, köyhille, terveille ja sairaille. Onni 
syntyy pienissä hetkissä, viipyy ajatuksissa ja elää muistoissa. 

Lahjoita ja auta meitä antamaan onnea. Kiitos ♥

pienen eleen lahjoituksilla saadaan onnen hetkiä, tukea ja  
turvaa kotimaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten arkeen. 
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Epilepsialiitto on mukana pienessä eleessä. Lipaskeräys aluevaalien äänestyspaikoilla 12.–18.1. ja 23.1.2022.

ajokyvyn ja työkyvyn rajoitteet voivat 
saada epäröimään hoitoon hakeutumis-
ta. Epilepsiaa on kuitenkin tärkeää hoitaa 
aktiivisesti erityisesti siihen liittyvän 
lisääntyneen onnettomuus- ja kuoleman- 
riskin vuoksi. Hoidon avulla näitä riskejä 
voidaan merkittävästi vähentää. Varhai-
nen aktiivinen hoito parantaa siis myös 
ennustetta. Tutkimuksessa ilmenneiden 
tulosten perusteella olisikin tärkeää 
parantaa sekä kansalaisten että  
terveydenhuollon henkilöstön tietoutta 
epilepsiakohtausten monimuotoisuu- 
desta ja riskeistä.

Artikkeli: Parviainen L, Kälviäinen R,  
Jutila L. Impact of diagnostic delay  
on seizure outcome in newly  
diagnosed focal epilepsy.  
Epilepsia Open. 2020 Dec 8;5(4):605-610. 
doi: 10.1002/epi4.12443.

Kuuntele  
#JokaSadas 
-podcastin  
uusia jaksoja!

Julkaisemme #JokaSadas-podcastissamme syksyn aikana  
neljä uutta jaksoa, josta viimeinen ilmestyy 25.11. Uusissa  
jaksoissa keskustellaan koulunkäynnistä, työelämästä ja  
alanvaihdosta, ihmissuhteista sekä nuoren itsenäistymisestä. 
Jokaisessa jaksossa vierailee epilepsiaa sairastavia ja  
heidän läheisiään.

Podcast on verkossa julkaistu äänitallenne, jota on helppo  
kuunnella. Et tarvitse erillisiä ohjelmia, vaan pääset  
kuuntelemaan uusia ja vanhoja jaksoja suoraan netti- 
sivuiltamme tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla.  
Löydät samat jaksot myös Spotifystä, Apple Musicista,  
Googlesta ja uutena nyt myös Suplasta.

Kuuntele jaksoja: www.epilepsia.fi/ajankohtaista/podcastit/
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Nuorten jaksaminen voi olla koetuksella monista eri syistä. Opiskelu, ihmis- 
suhteet, yksinäisyys tai omaan terveyteen liittyvät asiat voivat painaa mieltä. 
Tämän takia haluan kertoa Diakonia-ammattikorkeakoulun ja heidän yhteistyö-
kumppaneidensa kehittämästä maksuttomasta Zekki.fi -palvelusta. Se kannustaa 
pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Zekki- 
verkkotestissä esitetään kymmenen kysymystä elämän eri osa-alueista. Kyselyssä 
kysytään muun muassa omaa tyytyväisyyttä ystäväsuhteisiin, taloudelliseen  
tilanteeseen ja terveyteen. 

Palvelu on tehty ensisijaisesti 15–25-vuotiaille nuorille, mutta myös sitä 
vanhemmat voivat tutustua materiaaleihin. Olen 28-vuotias, mutta testi oli myös 
minulle mielenkiintoinen. Oli hyödyllistä nähdä, mitä kaikkia palveluita järjestöillä 
ja kunnilla on nuorille tarjottavana. 

Tutustuin Zekkiin ja ensimmäisenä tykästyin sen ulkonäköön. Sivusto on 
mukavan taiteellinen ja esteettinen. Testi on helposti saatavilla etusivulla. Se on 
yksinkertainen ja helppo tehdä. Kun olin tehnyt testin, sivusto antoi yhteenvedon 
omien vastausteni pohjalta ja ohjasi palveluihin, joista minulle voisi olla hyötyä. 

Mielestäni kohta, jossa käsiteltiin taloudellista tilannetta ja tuotiin esille 
rahankäyttöön liittyviä palveluita, oli erittäin hyödyllinen ja tärkeä. Rahankäyttö 
voi olla monelle opiskelijalle alkuun hankalaa. Kun muuttaa kotoa pois, niin kaikki 
konkretisoituu: pitää hoitaa laskut, vuokrat ja kaikki muut asumiseen liittyvät asiat. 
Tämän jälkeen ei ole välttämättä hirveästi varaa mihinkään ylimääräiseen, ellei 
käy opintojen ohella töissä. Zekki tuo esille muun muassa raha- ja velka-asioissa 
auttavan Takuusäätiön eri palveluita, joita ovat esimerkiksi anonyymi chat-palvelu, 
talouden tila -testi sekä ilmainen verkkovalmennus. 

Mielestäni Zekki vaikuttaa hyvältä palvelulta nuorille oman elämän tarkaste-
luun – oli kyse sitten nykyhetken tai tulevaisuuden pohtimisesta. Työkalu myös 
muistuttaa omasta hyvinvoinnista huolehtimisesta ja siitä, miten tärkeää on kysyä 
itseltä ja toisilta, miten sinulla menee juuri nyt. Työkalun tekemisessä on huomi- 
oitu nuorten palaute siitä, että he kokevat palveluiden saamisen liian hankalana ja 
pirstaleisena. Aina ei välttämättä tiedä, mistä pitäisi lähteä hakemaan apua ja  
nuori saatetaan ohjata moneen eri paikkaan.

Kuva: Diakonia-ammattikorkeakoulu/Zekki.fi

Veera Parviainen

@intepilepsyday

@finepilepsywarriors
@hippiewithepilepsy

NUORTEN  NUORTEN  
NURKKANURKKA

Zekki.fi
Zekki.fi on anonyymi palvelu nuorelle. 
Tämä tarkoittaa sitä, että oman elämän 
arviointi, tulevaisuuden suunnittelu ja 
mahdollinen yhteydenotto tukipalve-
luun on täysin sinun päätettävissä.

Zekki tarjoaa kartan ja kompassin, 
silloin kun haluat löytää sinulle sopivia 
palveluita. Testin lopuksi voit halutes-
sasi kirjoittaa ylös ajatuksiasi ja asioita, 
joihin toivoisit muutoksia. Tiedot saat 
talteen lataamalla sivustolta pdf-tie-
doston. 

Zekki perustuu 3X10D®-elämän- 
tilannemittariin, tutkimuksiin ja asian-
tuntijatietoon. Zekin ovat kehittäneet 
yhdessä Diakonia-ammattikorkea-
koulu, Diakonissalaitoksen Vamos, 
Ehyt, HelsinkiMissio, Mannerheimin 
lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Mieli, 
Nuorisoasuntoliitto, Nuorten Ystävät, 
Pelastakaa Lapset, Takuusäätiö,  
Väestöliitto ja Yeesi.

Zekkaa tilanteesi!

Tee  
verkkotesti  
ja selvitä,  
miten sinulla 
menee.
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Mukana tukemassa Epilepsialiiton laatutyötä

Kultakumppani Hopeakumppanit

Tankataan yhteyttä
Maailma aukenee, ihanaa. Tuntuu kuin patoutunutta kohtaamis- 
energiaa olisi ilma täynnä. Some täyttyy kuvista, joissa iloitaan 
jälleennäkemisestä. Mitäs kuuluu lapsille? Kuinka he kokivat 
koronarajoitukset ja ajan ilman perheen ulkopuolisten jäsenten 
kohtaamista?

Olin yllättynyt siitä, että pystyin ylläpitämään suhdetta kaksivuo-
tiaaseen lapsenlapseeni videopuheluilla. Leikimme yhdessä, luin 
satuja, katsoimme paikkoja ja ihmettelimme asioita päivittäin 
puhelimessa. Toki tavatessamme hän aina tarkisti, miltä mummi 
näyttää takaapäin. Kolmiulotteisuus viehätti häntä kovasti. Siitä 
jatkettiin, mihin viimeksi jäätiin. Leikki jatkui.

Miten me aikuiset oikein pysymme pienen lapsen mielessä, kun 
mieli on vielä pieni? Yhteyden ylläpitäminen on niin kovin tär-
keää ja osalle lapsista korona-aika on ollut heidän koko elämän-
sä mittainen. Käsidesin ottamisesta on tullut pienille normaali 
arjen rutiini, ennen ei voi mennä kauppaan, näin kuuluu aina 
tehdä. Vanhemmilla on kasvomaski päällä, kun mennään  
yleisiin tiloihin, jolloin ilmeiden ja eleiden lukeminen  
vanhemman kasvoilta on entistä vaikeampaa.  

Koulusta kuuluu, että erityisesti tukea tarvitsevat lapset kaipa- 
sivat kovasti opettajansa silmiä etäopetuksen aikana. Silmien  
välityksellä olemme yhteydessä toisiimme. Vanha kunnon  
katsekontakti. Saadaan kokemus nähdyksi tulemisesta,  
kumpikin. Koneen kautta kokemus on osittain mahdollinen. 
Opettajia kehotettiin opetuksen aikana katsomaan tiukasti  
kameraan tämän kokemuksen välittämiseksi lapsille. 

Onko teillä vanhemmat lapsenne kuva lompakossa? Kuinka 
ihanaa siihen on törmätä kesken kiireisen työpäivän. Entä onko 
lapsellanne kuvat teistä päiväkodissa hänen omassa lokerossaan, 
jotta lapsi voi pukeutumistilanteessa törmätä niihin ja ilahtua 
yhtä lailla, tai kenties vaikka tarvita niitä nukkarissa unikave-
rikseen, jotta pysytte hänen mielessään nukahtamisen hetkellä. 
Onhan se yksi suurimpia eronhetkiä, nukahtaminen.

Kuvia katselemalla ja niistä juttelemalla pidämme toinen  
toisiamme myös lapsen mielessä ja muistissa. 

Mennään nyt urakalla lapsen tasolle ja katsotaan silmiin.  
Tankataan yhteyttä, kun se on vihdoin mahdollista.

Susanna Heugenhauser 
lapsi- ja perhetyön asiantuntija, 

Yhtä perhettä -hanke

PERHEPOSTIA
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Kliinisen neurofysiologian lääkäriltä vaaditaan kärsivällisyyttä  s. 6
Matiaksen tarina: ”Vertaisuus on korvaamatonta”  s. 16

Miten 
harvinaista 

ja vaikeaa 
epilepsiaa 
tutkitaan?

s. 4

Epilepsialehti ilmestyy jatkossa 
neljä kertaa vuodessa
Painettu Epilepsialehti on jäsenetu, joka on monille lukijoillem-
me ja ammattilaisille tärkeä kanava epilepsiatiedon ja kokemus-
ten pariin. 

Epilepsialehti ilmestyy vuoden 2022 alusta lähtien neljä kertaa 
vuodessa 36-sivuisena julkaisuna. Panostamme Epilepsialehden 
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Hauskaa joulun odotusta!
Epilepsialiiton joulukalenterilla voit toivottaa hyvää 
joulua läheiselle tai tuoda iloa itsellesi joulun odotuk-
seen. Joulukalenterin upea kuvitus on Marjo Nygårdin 
käsialaa ja jokaisesta luukusta aukeaa kansikuvaa 
täydentävä hauska kuva. 

Kalenterin hinta on 10 euroa (sis. postikulut).

Tilaa kalenteri 
Epilepsialiiton verkkokaupasta  

www.epilepsia.fi/kauppa
sähköpostilla  

epilepsialiitto@epilepsia.fi 
soittamalla p. 050 401 5569

10€ 
perille 
asti!

AJANKOHTAISTA

sisältöön saamamme palautteen ja lukijatoiveiden perusteella. 
Epilepsialiiton hallitus käsitteli ja hyväksyi 24.9. Epilepsialiiton 
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022. Samalla 
hallitus hyväksyi ja päätti myös Epilepsialehden ilmestymisker-
roista. 

Epilepsialiitto viestii monissa eri kanavissa. Tuotamme osan 
sisällöstä painettuna ja osa sisällöstä on saatavilla verkossa – 
molempia tarvitaan. Näin tavoitamme eri-ikäisiä ja erilaisissa 
elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja tarjoamme jokaiselle sopivan 
tavan päästä sisältöjen pariin. Julkaisemme Epilepsialehden ar-
tikkelit jatkossa painetun lehden lisäksi myös verkkosivuillamme. 

Antoisia lukuhetkiä niin printtilehden parissa kuin verkossa, 

Virpi Tarkiainen, Epilepsialehden päätoimittaja 
Elina Kelola, Epilepsialehden toimitussihteeri
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Tiedonkäsittelytoimintojen haasteet epilepsiassa s. 6

Aatos arvostaa elämää ja sen pieniä hetkiä: ”Kiitos jokaisesta aamusta” s. 18

Voimaa vertaisuudesta  

– perhekurssilla opitaan  

ilon ja leikin kautta 
s. 4

Uudeksi yhteisövalmentajaksi  
on valittu Aida Mikkola
Terveyspsykologian maisteri Aida Mikkola on aloittanut loka-
kuun alussa Epilepsialiiton uutena yhteisövalmentajana. Hän 
työskentelee Helsingin toimipisteessä. Aida siirtyi uuteen työhön 
Mahdollistaja-hankkeemme projektityöntekijän tehtävästä.

”Yhteisövalmentajan työ on innostava askel eteenpäin, 
jossa pääsen tekemään lähemmin yhteistyötä nuorten 
ja yhdistysten kanssa. Olen yhteisövalmentajana  
mukana myös vertais- ja vapaaehtoistoiminnan  
kehittämisessä ja pääsen tuomaan Mahdollistaja- 
hankkeen aikana kehitettyä mentoritoimintaa  
osaksi Epilepsialiiton laajempaa vertaistoiminnan  
kokonaisuutta. On mahtavaa jatkaa työtä Epilepsia- 
liitossa ja päästä kohtaamaan uusia ihmisiä”,  
Aida kertoo uudesta työstään.
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Tapahtumat ja kurssit
Löydät tämän lehden välistä vuoden 2022 kurssiesitteemme. 
Lisäksi tapahtumamme ja kurssimme ovat verkkosivujemme 
tapahtumakalenterissa:  
www.epilepsia.fi/ajankohtaista/tapahtumat/

Muutokset tapahtumiin ja kursseihin ovat mahdollisia korona- 
virustilanteen vuoksi. Seuraa ilmoitteluamme www.epilepsia.fi  
ja some-kanavissamme. 

Noudatamme tapahtumien järjestämisessä viranomaisohjeita. 
Jos sinulla tai läheiselläsi on koronaviruksen tyypillisiä oireita, 
kasvokkain järjestettäviin tapahtumiin ei voi osallistua.  
Tarkempia tietoja koronaviruksesta ja sen oireista sekä  
riskiryhmistä: www.thl.fi

TUKEA HARVINAISTA/VAIKEAA EPILEPSIAA  
SAIRASTAVILLE JA LÄHEISILLE

Ketogeenisen ruokavalion kokkikurssi  
la 22.1., Helsinki, Uudenmaan Marttojen opetuskeittiö
Vertaistapaaminen perheille, joissa lapsen epilepsian hoidossa 
käytetään ketogeenistä ruokavaliota. Ohjelmassa asiantunti-
joiden alustuksia, ruoanlaittoa, reseptivinkkejä ja kokemusten 
vaihtoa muiden perheiden kanssa. 

Harvinaiset kehitysvammaoireyhtymät ja epilepsia  
-verkkotilaisuus  
ti 1.2. klo 17.30–19.30
Tilaisuudessa alustaa lastenneurologian erikoislääkäri  
Liisa Metsähonkala. Tilaisuus järjestetään Teams-alustalla.  
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Kehitysvammaisten  
Tukiliitto/Harvinaiskeskus Norio ja Epilepsialiitto. 

Tuberoosiskleroosi-verkkoryhmä  
ke 23.3. ja ke 30.3. klo 17.30–19.00
Kaksiosainen verkkoryhmä perheille, joissa lapsella on tuberoosi- 
skleroosi. Sisältää neurologin luennon ja yhteistä keskustelua. 

Dravet-talvitapaaminen  
pe-su 8.–10.4., Vuokatti Sport, Sotkamo
Viikonlopputapaaminen perheille, joissa lapsi sairastaa Dravet’n 
oireyhtymää. Ohjelmaan sisältyy vertaistukea, ulkoilua ja tietoa 
soveltavan liikunnan mahdollisuuksista sekä mukavaa yhteistä 
tekemistä koko perheelle. 

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

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

Tuetut lomat 2022
Lomalla voit unohtaa arjen huolet ja tutustua samankaltaisessa 
elämäntilanteessa oleviin. Maaseudun terveys- ja lomahuolto 
(MTLH) järjestää lomia epilepsiaa sairastaville ja läheisille  
yhteistyössä Epilepsialiiton kanssa. Lomatuki myönnetään  
taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Loman  
omavastuuosuus aikuisilta ja 17 vuotta täyttäneiltä on  
100 € / 5 vrk. Alle 17-vuotiaat lomailevat maksutta.  
Lomailija maksaa itse matkakulunsa lomakohteeseen. 

Lomaa voit hakea täyttämällä lomakkeen MTLH:n verkkosivuilla 
mtlh.fi tai tilaamalla paperilomakkeen MTLH:n puhelinpalvelusta 
p. 010 2193 460. Hakuajat päättyvät 3 kk ennen loman alkamis-
päivää. 

VOIMAA VERTAISUUDESTA -LOMAT LAPSIPERHEILLE, JOISSA 
JOLLAKIN PERHEENJÄSENELLÄ ON EPILEPSIA

Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy, Leppävirta     28.2.–5.3.

Vuokatin Urheiluopisto 7.3.–12.3.

Kuortaneen Urheiluopisto 11.6.–16.6.

VOIMAA VERTAISUUDESTA -LOMAT OMATOIMISILLE AIKUISILLE 
Osallistua voi yksin tai läheisen kanssa. 

KK-Verve/Lahti 7.8.–12.8.
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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 
Mari Röpelinen 
p. 040 921 0975

YHTEISÖVALMENTAJAT

Kuopio
Anu Hämäläinen 
p. 040 511 0092

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

Mukavaa  
joulunaikaa  

kaikille lehden 
lukijoille!

Asiakaspalvelumme ja 
neuvontamme on  
suljettu 24.12.–7.1. 
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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 
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.  

Lahjoituksellasi olet mahdollistamassa epilepsiaa  
sairastavien ja heidän läheistensä vertaistukea.

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

Vertaistuki auttaa jaksamaan  
– tue vertaisohjaajiemme  
kouluttautumista!

”Vain toinen samaa  
sairautta sairastava  
voi ymmärtää miltä  

minusta tuntuu.”Lahjoita osoitteessa:  
www.epilepsia.fi/epilepsialiitto/lahjoita/ 
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