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Tammikuussa valittiin yhteensä 1 379 alue-
valtuutettua ja varavaltuutettua 21 hyvin-
vointialueelle Suomessa. Hyvinvointialuei-
den vastuulla on turvata yhdenvertaiset ja 
laadukkaat palvelut, parantaa palveluiden 
saatavuutta ja saavutettavuutta sekä keven-
tää hyvinvointi- ja terveyseroja. Hyvinvoin-
tialue on sote-uudistuksen myötä käyttöön 
tuleva uusi hallinnollinen taso. Muutos on 
Suomen historian suurin sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelujärjestelmää koskeva 
hallinnollinen ja toiminnallinen uudistus. 

Aluevaltuutetut päättävät perustervey-
denhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaa-
lipalvelujen ja pelastustoimen järjestämi-
sestä uusilla hyvinvointialueilla. Valtuutetut 
myös linjaavat hyvinvointialueen sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksut. Valtuute-
tut eivät voi vaikuttaa alueella käytettävis-

sä olevaan rahamäärään, ainoastaan raho-
jen kohdentamiseen. Nähtäväksi jää muun 
muassa kuinka moni terveyskeskuksista säi-
lyy sekä mihin rahaa ja resurssia ohjataan. 
Näillä asioilla on vaikutusta kaikkien meidän 
elämäämme.

Epilepsialiitto seuraa, miten epilepsiaa 
sairastavien kansallisten hoitopolkujen mu-
kainen hyvä hoito toteutuu uudistuksen jäl-
keen. Epilepsiaa sairastavalla on oikeus 
saada mahdollisimman tarkka diagnoosi, 
siihen liittyvä oikea-aikainen hoito ja sopi-
vat yhteiskunnan tarjoamat palvelut, jotta 
hänen toimintakykynsä säilyy ja mahdol-
lisimman hyvä elämänlaatu mahdollistuu. 
Epilepsiaa sairastavalla tulee olla yhdenver-
tainen mahdollisuus päästä tarvittavan eri-
tyisosaamisen piiriin asuinpaikasta riippu-
matta yli hyvinvointialuerajojen. Vaikeaa 

epilepsiaa sairastavan tulee päästä viiveet-
tä arvioon vaikeaan epilepsiaan perehty-
neeseen erikoissairaanhoidon yksikköön 
yliopistosairaalaan. Tarvittaessa hoitopo-
lun tulee edelleen edetä vaikean epilepsian 
erityisdiagnostiikkaan ja -hoitoon erikoistu-
neeseen keskukseen (HUS ja KYS). 

Epilepsian hyvä hoito ei ole vain lääketie-
teellistä hoitoa. Epilepsialiitto jäsenyhdis-
tyksineen tarjoaa vertaistukea, osallisuutta 
ja merkityksellisiä kohtaamisia. Helmikuus-
sa kampanjoimme Kansainvälisenä epi-
lepsiapäivänä ja Euroopan 112-päivänä 
turvallisemman arjen puolesta. Tutustu toi-
mintaamme ja tule mukaan! 

Hyvää uutta vuotta 2022 lukijoille toivot-
taen, 

Virpi Tarkiainen, toiminnanjohtaja

I januari valdes totalt 1 379 ledamöter och 
ersättare för de 21 välfärdsområdena i Fin-
land. Välfärdsområdena har ansvaret för att 
trygga jämlika och högklassiga tjänster, för-
bättra tillgången till tjänster och tjänsternas 
tillgänglighet samt minska skillnaderna i väl-
färd och hälsa. Välfärdsområdet är en ny för-
valtningsnivå som tas i bruk som ett led i so-
cial- och hälsovårdsreformen. Ändringen är 
den största förvaltningsmässiga och funktio-
nella reformen av social- och hälsovårdens 
tjänstesystem i Finlands historia. 

Områdesledamöterna beslutar om ar-
rangerandet av primärvården, specialsjuk-
vården och räddningsväsendet inom de 
nya välfärdsområdena. Ledamöterna drar 
även upp riktlinjerna för klientavgifterna 
inom social- och hälsovården i välfärdsom-

rådet. Ledamöterna kan inte påverka den 
mängd pengar som kan användas i områ-
det, endast hur pengarna ska allokeras. Det 
återstår bland annat att se hur många häl-
sovårdscentraler som bevaras samt hur 
pengar och resurser ska riktas. Dessa frågor 
påverkar allas våra liv.

Epilepsiförbundet följer med hur god vård 
enligt de nationella vårdvägarna för per-
soner med epilepsi förverkligas efter refor-
men. Personer med epilepsi har rätt att få 
en så exakt diagnos som möjligt, tillhöran-
de vård i rätt tid och lämpliga tjänster från 
samhället så att de kan bibehålla sin funk-
tionsförmåga och så att det möjliggör för 
dem bästa tänkbara livskvalitet. Personer 
med epilepsi bör ha en jämlik möjlighet till 
behövlig specialkompetens oavsett var de 

bor och över välfärdsområdenas gränser. 
Personer med svår epilepsi ska utan dröjs-
mål utvärderas av en epilepsiinriktad spe-
cialsjukvårdsenhet vid ett universitetssjuk-
hus. Vid behov ska vårdvägen fortsätta till 
specialdiagnostik för och vård av svår epi-
lepsi (HUS och KYS). 

Bra vård av epilepsi är inte bara medi-
cinsk vård. Epilepsiförbundet och dess med-
lemsföreningar erbjuder kamratstöd, delak-
tighet och betydelsefulla möten. I februari 
har vi en kampanj på Internationella epilep-
sidagen och europeiska 112-dagen för en 
tryggare vardag. Ta del av vårt verksamhet 
och kom med! 

Med önskan om ett gott nytt år 2022, 

Virpi Tarkiainen, verksamhetsledare

 Sote-uudistus tuli – mitä nyt tapahtuu?

Social- och hälsovårdsreformen kom – vad händer nu?

Pääkirjoitus | Ledare
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Osaatko auttaa?

Teksti: Elina Kelola  |  Kuvat: Marja Haapio

Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta ihmistä. Ensiavun  
antaminen ei vaadi erityistaitoja. Jaetaan yhdessä tietoa epilepsia-
kohtauksen ensiavusta ja rohkaistaan ihmisiä auttamaan. Yhdessä 
saamme vietyä tärkeää viestiämme eteenpäin!

E pilepsia on yksi maailman yleisimmis-
tä neurologisista sairauksista. Epilep-
siaa sairastaa noin 50 miljoonaa ih-

mistä. Suomessa epilepsiaa sairastavia on 
lähes 60  000, joista 36 000 on säännöllinen 
epilepsialääkitys. Epilepsioita ja epilepsia-
kohtauksia on hyvin monia erilaisia. 

Tänä vuonna nostamme epilepsiakoh-
tauksen ensiaputaitoja esille 112-päivän ja 
Kansainvälisen epilepsiapäivän kampan-
joinnissamme 7.–14.2. yhdessä epilepsiayh-
distysten ja Suomen Epilepsiaseuran kans-
sa. Kysymme kampanjaviikolla ”Osaatko 
auttaa?” ja tarjoamme oikeaa tietoa epi-
lepsiakohtauksen ensiavusta sekä rohkai-
semme opettelemaan ensiavun antamis-
ta. Kampanjamme kuuluu valtakunnallisilla 
radiokanavilla ja näkyy sosiaalisen median 
kanavissamme sekä verkkosivuillamme. 

Oikeaa tietoa tarvitaan
Teimme kesäkuussa 2021 kyselyn tuhannel-
le suomalaiselle epilepsiakohtauksen en-
siavusta ja siihen liittyvistä ajatuksista. Ky-
selyn perusteella ihmiset haluavat auttaa, 
mutta osa vastaajista kokee, että he eivät 
tiedä, mitä tehdä. Lisäksi ensiavun antami-
seen liittyy edelleen jonkin verran väärää 
tietoa.

Kaikista vastaajista 37 % kertoi, että he 
tietäisivät, miten toimia, jos työ- tai opis-
kelukaveri saisi epilepsiakohtauksen. Ky-
syimme vastaajilta sitä, ovatko he nähneet 
epilepsiakohtausta. Tuhannesta vastaajas-
ta noin 40 % kertoi nähneensä kohtauksen. 
Heistä hieman useampi (46 %) tiesi, mitä 

tehdä auttaakseen kohtauksen saanutta. Yli 
puolet (54 %) oli kuitenkin epävarmoja koh-
taustilanteessa. 

Epilepsiakohtauksen näkeminen voi olla 
pelottava ja hämmentävä kokemus. Koh-
tauksen nähneistä vastaajista 17 % kertoi, 
että tilanne pelotti heitä. Silloin ei välttä-
mättä tiedä, miten tilanteessa tulisi toimia. 
Näin tilannetta kuvasi eräs vastaaja: ”Ha-
luaisin sanoa, että auttaisin ja tekisin oikeat 
asiat, mutta todellisuudessa varmaan pani-
koisin, enkä oikein osaisi toimia.” 

Kyselystä selvisi, että ihmisillä on edel-
leen jonkin verran vääriä käsityksiä epilep-
siakohtauksen ensiavusta. Osa vastaajista 
kertoi, että jos he näkisivät kadulla ihmisen, 

joka kaatuu ja kouristelee, laittaisivat he hä-
nen suuhunsa esimerkiksi nenäliinan tai 
vaatteen. Suuhun ei kuitenkaan kohtausti-
lanteessa saa laittaa mitään, sillä se vaikeut-
taa hengittämistä.

Kysely tehtiin internetissä IROResearch 
Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. 
Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista ja otos 
painotettiin vastaamaan suomalaista väes-
töä valtakunnallisesti. Vastaajista noin 60 
prosenttia ei tuntenut ketään epilepsiaa 
sairastavaa ja kaksi prosenttia kertoi sai-
rastavansa epilepsiaa. Tilastollinen virhe-
marginaali on maksimissaan noin + 3,2 % 
-yksikköä.

Jaetaan yhdessä tietoa epilepsiakohtauksen ensiavusta

Euroopan 112-päivä 11.2. ja Kansainvälinen epilepsiapäivä 14.2. 
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Miten voit osallistua kampanjointiin?
Kampanjaan on helppo osallistua jakamalla tie-
toa epilepsiakohtauksen ensiavusta. Olemme 
tehneet paljon erilaisia materiaaleja, joita voit 
jakaa eteenpäin esimerkiksi sosiaalisessa me-
diassa, työ- tai opiskelupaikassasi tai vaikkapa 
harrastuksissasi.

Nettisivuillamme tietoa  
ja ensiaputesti
Olemme koonneet sivuillemme tietoa ja materi-
aaleja epilepsiakohtauksen ensiavusta. Lisäksi 
löydät sivuiltamme uuden testin, jolla voi tarkis-
taa ensiaputaitosi tai haastaa muita testaamaan 
taitojaan. Nettisivumme löydät osoitteesta 
 www.epilepsia.fi/tietoa-epilepsiasta/ensiapu/

Videot YouTube-kanavallamme
Löydät YouTube-kanavaltamme kaksi ensi-
apuvideota, joista toisessa kerrotaan tajutto-
muuskouristuskohtauksen ensiavusta ja  
toisessa tajunnanhämärtymiskohtauksen  
ensiavusta. Videot löydät osoitteesta  
www.youtube.com/epilepsialiitto/ 

Esitteet verkkokaupastamme
Voit tilata uudistettuja epilepsiakohtauksen  
ensiapuesitteitä maksutta verkkokaupastamme 
www.epilepsia.fi/kauppa. Esitteitä on tehty  
suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saameksi. 

Testaa ensiaputaitosi  
uudella nettitestillä
Tiedätkö, kuinka moni suomalainen sairastaa epilepsiaa? 
Entä mistä tunnistat epilepsiakohtauksen tai miten voit 
auttaa maassa makaavaa ja kouristelevaa henkilöä? 

Selvitä epilepsiakohtauksen ensiaputaitosi nettisivuiltamme 
löytyvällä testillä, jonka olemme tehneet yhdessä 
epilepsiayhdistysten kanssa. Samalla saat hyödyllistä tietoa, 
jolla voit auttaa kohtauksen saanutta. 

Jaa testi myös omissa sosiaalisen median kanavissasi ja 
haasta muita tekemään testiä. Kiitos, että olet mukana 
parantamassa arjen turvallisuutta!

Tee ensiaputesti osoitteessa www.epilepsia.fi

Kansainvälinen epilepsiapäivä
• Vietetään joka vuosi helmikuun toisena maanantaina.
• Mukana vuosittain yli 130 maata.
• Tavoitteena lisätä tietoa epilepsiasta ja nostaa esiin 

epilepsiaa sairastavien kokemuksia.
• Suomessa kampanjaan osallistuvat Epilepsialiitto 

jäsenyhdistyksineen sekä Suomen Epilepsiaseura.
• Kansainvälisen epilepsiapäivän taustaorganisaatioita 

ovat kansainväliset epilepsia-alan kattojärjestöt 
International Bureau for Epilepsy (IBE) ja International 
League Against Epilepsy (ILAE). Epilepsialiitto on yksi 
IBE:n jäsenjärjestöistä ja Suomen Epilepsiaseura on yksi 
ILAE:n jäsenjärjestöistä.

www.internationalepilepsyday.org

112-päivä
• Hätänumeropäivää vietetään  

Euroopassa vuosittain 11.2. 
• 112-päivä on Suomen turvallisuustoimijoiden yhteinen 

kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi.
• Vietetty Suomessa vuodesta 1997 lähtien.
•  Vuonna 2022 teemana on  

”Turvallisuuden tunne tehdään yhdessä”.
• Jokainen voi parantaa omaa ja läheistensä turvallisuutta 

kiinnittämällä huomion pieniin arjen tekoihin ja 
valintoihin.

www.112-paiva.fi

Seuraa ja  
jaa somessa!

 facebook.com/epilepsialiitto

 @epilepsialiitto

 @epilepsialiitto

 www.linkedin.com/ 
 company/epilepsialiitto/

#EpilepsyDay 
#112paiva
#JokaSadas 
#epilepsia
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Text: Elina Kelola  |  Bilder: Marja Haapio

Epilepsi är en av världens vanligaste 
neurologiska sjukdomar. Cirka 50 mil-
joner människor har epilepsi. I Finland 

finns det nästan 60 000 personer med epi-
lepsi, varav 36 000 har regelbunden epilep-
simedicinering. Epilepsierna och epilepsi-
anfallen är mycket olika. 

I år vill vi öka första hjälpen-kunskaper-
na vid epilepsianfall i våra kampanjer på 
112-dagen och Internationella epilepsida-
gen under 7.–14.2 tillsammans med epilep-
siföreningarna och Epilepsisällskapet i Fin-
land. Under kampanjveckan frågar vi ”Kan 
du ge hjälp?” och vi ger korrekt informa-
tion om första hjälpen vid ett epilepsianfall 
samt uppmuntrar personer att lära sig hur 
man ska ge första hjälpen. Kampanjen hörs 
bland annat på de nationella radiokanaler-
na och ses i våra kanaler i sociala medier 
samt på vår webbplats. 

Korrekt information behövs
I juni 2021 utförde vi en enkät bland tusen 
finländare om första hjälpen vid ett epilep-
sianfall och de tankar åsynen av ett anfall 
väcker. Enligt enkäten vill människor hjälpa 
men en del av de svarande upplever att de 
inte vet hur de ska gå till väga. Dessutom fö-
rekommer det fortfarande en del felaktig in-
formation beträffande första hjälpen.

Av alla svarande angav 37 % att de vet hur 
de ska gå till väga om en arbets- eller stu-
diekamrat skulle få ett epilepsianfall. Dess-
utom frågade vi de svarande om de hade 

sett ett epilepsianfall. Av tusen svarande 
sa cirka 40 % att de hade sett ett anfall. En 
aningen större andel (46 %) visste vad de 
skulle göra för att hjälpa en person som fått 
ett anfall. 

Det kan vara en skrämmande och förbryl-
lande upplevelse att se ett epilepsianfall. Av 
de svarande som hade sett ett anfall sa 17 
% att situationen hade skrämt dem. Då vet 
man inte nödvändigtvis hur man ska agera i 
situationen. Så här beskrev en svarande si-
tuationen: ”Jag skulle vilja säga att jag hjäl-
per och gör de rätta sakerna, men i prakti-
ken skulle jag säkert få panik och inte veta 
vad jag ska göra.” 

Av enkäten framgick det att människor 
fortfarande har en del felaktiga uppfattning-
ar om första hjälpen vid ett epilepsianfall. 

En del av de svarande berättade att de skul-
le sätta till exempel en näsduk eller ett klä-
desplagg i munnen på en person som lig-
ger på gatan och har kramper. Man ska dock 
inte sätta något i munnen på en person som 
har ett anfall eftersom detta gör det svåra-
re att andas.

Enkäten gjordes på internet i IROResear-
ch Oy:s internationella konsumentpanel. 
Enkäten besvarades av 1 000 finländare och 
urvalet betonades så att det skulle motsva-
ra den finska befolkningen på riksomfattan-
de nivå. Av de svarande kände cirka 60 pro-
cent inte någon med epilepsi och cirka två 
procent angav att de har epilepsi. Den sta-
tistiska felmarginalen är maximalt cirka ± 
3,2 procentenheter.

Kan du hjälpa?

Vi kan alla hjälpa när en person har fått ett epilepsianfall. Att ge första hjälpen 
kräver inga specialkunskaper. Låt oss tillsammans dela med oss av information 
om första hjälpen vid ett epilepsianfall och uppmuntra människor att hjälpa. 
Tillsammans kan vi föra vidare det viktiga budskapet!

Låt oss tillsammans dela med oss av information  
om första hjälpen vid ett epilepsianfall

112-dagen i Europa 11.2 och Internationella epilepsidagen 14.2 
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Hur kan du delta i kampanjen?
Du deltar enkelt i kampanjen genom att 
dela med dig av information om första hjäl-
pen vid epilepsianfall. Vi har utarbetat en 
mängd olika material som du kan dela med 
dig av exempelvis i sociala medier, på ar-
bets- eller studieplatsen eller t.ex. inom ra-
men för dina hobbyer.

Information och första 
 hjälpen-test på vår webbplats
Vi har samlat information och material 
om första hjälpen vid epilepsianfall på vår 
webbplats. Dessutom hittar du ett nytt test 
på vår webbplats för att kontrollera dina för-
sta hjälpen-färdigheter eller utmana andra 
att testa sina färdigheter. Vår webbplats hit-
tar du på www.epilepsia.fi/tietoa-epilepsi-
asta/ensiapu/

Videor på vår YouTube-kanal
På vår YouTube-kanal hittar du två första 
hjälpen-videor där den ena berättar om för-
sta hjälpen vid ett tonisk-kloniskt anfall och 
den andra om första hjälpen vid ett kom-
plext partiellt anfall. Videorna hittar du på 
www.youtube.com/epilepsialiitto/ 

Broschyrer i vår webbutik
Du kan gratis beställa de nya första hjäl-
pen-broschyrerna för epilepsianfall i vår 
webbutik www.epilepsia.fi/kauppa. Bro-
schyrerna finns på finska, svenska, engelska 
och samiska.

Testa dina första 
hjälpen- kunskaper med  
det nya webbtestet
Testa dina första hjälpen-kunskaper med det nya webbtestet
Vet du hur många finländare som har epilepsi? Hur känner du 
igen ett epilepsianfall och hur kan du hjälpa en person som  
ligger på marken och har kramper? 

Ta reda på dina första hjälpen-färdigheter vid epilepsianfall med 
testet på vår webbplats. Vi har utvecklat det tillsammans med 
epilepsiföreningarna. Samtidigt får du nyttig information som 
du kan använda för att hjälpa en person som fått ett anfall. 

Dela testet i dina egna kanaler i sociala medier och utmana an-
dra att göra testet. Tack för att du är med och förbättrar  
säkerheten i vardagen!

Gör ett första hjälpen-test på www.epilepsia.fi

Internationella epilepsidagen
• Firas varje år den andra måndagen i februari.
• Över 130 länder deltar årligen.
• Målet är att öka kännedomen om epilepsi och hur det är att 

leva med epilepsi. 
• I Finland deltar Epilepsiförbundet och dess medlemsföre-

ningar samt Epilepsisällskapet i Finland i kampanjen.
• Organisationer bakom den internationella epilepsidagen 

är de internationella takorganisationerna International Bu-
reau for Epilepsy (IBE) och International League Against 
Epilepsy (ILAE). Epilepsiförbundet är medlemsorganisati-
on i IBE och Epilepsisällskapet i Finland är medlemsorgani-
sation i ILAE.

www.internationalepilepsyday.org

112-dagen
• •Nödnummerdagen firas årligen 11.2. 
• 112-dagen är de finska säkerhetsaktörernas gemensamma 

kampanj för en tryggare vardag.
• Har firats sedan 1997 i Finland.
• Temat för kampanjen 2022 är ”Vi skapar en känsla av säker-

het tillsammans”.
• Alla kan förbättra sin egen och sina anhörigas säkerhet 

genom att uppmärksamma små handlingar  
och val i vardagen.

www.112-paiva.fi

Följ och dela  
i sociala medier!

 facebook.com/epilepsialiitto

 @epilepsialiitto

 @epilepsialiitto

 www.linkedin.com/ 
 company/epilepsialiitto/

#EpilepsyDay 
#112paiva
#JokaSadas 
#epilepsia
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Epilepsia voi vaikuttaa toimintakykyyn 
ja arkielämän sujumiseen hyvin vaih-
televasti ja ennakoimattomasti. Suurin 

osa epilepsiaa sairastavista saadaan hoide-
tuksi lääkityksellä kohtauksettomaksi, jol-
loin epilepsialla ei ole suurta vaikutusta sai-
rastavan toimintakykyyn.

Jos epilepsia on vaikea eli henkilöllä esiin-
tyy asianmukaisesta lääkehoidosta huoli-
matta merkittäviä arkielämää haittaavia 
epilepsiaan liittyviä oireita, kuten toistuvia 
kohtauksia, kognitiivisia tai käyttäytymisen 
ongelmia, kehityksen hidastumista tai hoi-
don haittavaikutuksia, tarvitaan usein tukea 
arkipäivän sujumiseen. Vaikeaa epilepsiaa 
sairastavilla ihmisillä on kohonnut tapatur-
mariski kohtausten vuoksi. Kotona asumi-
seen voi saada tukea ja apua, jos sairaus tai 
vamma haastaa kotona selviytymistä.  

Turvallinen koti 
Kodin turvallisuuteen ja esteettömyyteen 
voi vaikuttaa. Kulkureitit kannattaa pitää 
väljinä, jotta kompastumis-, törmäämis- ja 
juuttumisvaara vähenee. Myös kodin kalus-
teilla, niiden sijoittelulla ja materiaalivalin-
noilla voi lisätä kodin turvallisuutta. Pyöre-
äkulmaiset, pehmeät ja korkeat kalusteet 
ovat hyviä valintoja. Rikkoutuvia esineitä 
kuten lasia ja peilejä ei kannata asettaa kul-
kureiteille. Lasipintoja on mahdollista saa-
da turvalasina tai turvakalvolla päällystetty-
nä. Portaissa kaatuminen voi olla vakavaa, 
joten portaita ja tasoeroja olisi hyvä välttää. 
Portaiden turvallisuutta voi lisätä liuku-
mattoman maton tai liukuesteiden avulla. 

Ovien tulee olla ulospäin aukeavia tai liu-
kuovia, jotta ne saadaan auki siinäkin ta-
pauksessa, että sisällä oleva kaatuu ovea 
vasten. 

Tapaturmista yleisimpiä ovat keittiös-
sä ja kylpyhuoneessa saadut palovammat. 
Mikroaaltouuni on turvallinen vaihtoehto 
ruoan lämmittämiseen. Lieden käytön tur-
vallisuutta voit lisätä käyttämällä ajastin-
ta ja lieden takalevyjä. Käännä kattiloiden 
kahvat aina itsestäsi poispäin. Liesivahti 
sammuttaa virran liedestä, jos levy ylikuu-
menee tai palovaroitin hälyttää. Induktio-
liesi kuumentaa vain liedellä olevan katti-
lan, ja virta katkeaa heti, kun nostat kattilan 
liedeltä tai neste haihtuu kattilasta. Siliko-
nisilla patakintailla saat napakan otteen 
kuumasta kattilasta. Kylpyhuoneessa pa-
lovammojen vaaraa voit vähentää erilaisin 
hanojen turva- ja automaattiominaisuuksin. 

Älä unohda palovaroitinta. Se on lain mu-
kaan pakollinen varuste jokaisessa asun-
nossa. Aseta vähintään yksi palovaroitin 
jokaista alkavaa 60 neliötä kohden asunnos-
sa. Alkusammutusvälineet kuten käsisam-
mutin ja sammutuspeite on hyvä hankkia 
jokaiseen kotiin. 

Turvapuhelin on rannekkeessa tai kaula-
hihnassa oleva nappi, jota painamalla avau-
tuu kaiutinpuhelu ennalta asetettuun nu-
meroon. Turvapuhelimeen voidaan kytkeä 
erilaisia lisälaitteita kuten ovi-, palo-, liesi-, 
vuode- tai kaatumishälytin. Älyturvapuhelin 
tarkkailee käyttäjänsä elintoimintoja 
ja hälyttää automaattisesti apua, jos 
henkilö esimerkiksi jää tajuttomana tai 

liikkumattomana paikoilleen makaamaan 
tai kaatuu eikä pääse ylös.

Joskus kodissa on tarpeen tehdä turvalli-
suutta ja omatoimisuutta edistäviä korjauk-
sia. Kunta korvaa vaikeavammaiselle henki-
lölle asunnon muutostöiden kustannuksia, 
mikäli hän vammansa tai sairautensa joh-
dosta niitä välttämättä tarvitsee suoriutuak-
seen tavanomaisista elämän toiminnoista. 
Kunta voi antaa kotiin tai korvata itsenäis-
tä pärjäämistä tukevia välineitä ja laitteita, 
kuten hälytyslaitteita. Vammaispalvelulain 
mukaisina muutostöinä voidaan esimerkiksi 
poistaa kynnyksiä, kiinnittää tukikaiteita tai 
muuttaa wc- ja peseytymistiloja turvallisiksi.

Taloudellista tukea asunnon muutostöi-
hin voit hakea kunnan vammaispalvelus-
ta. Omistusasunnon muutostöihin voi tie-
tyin edellytyksin saada valtion rahoittamaa 
muutostyö- ja korjausavustusta, jota voit 
tiedustella kunnan asuntotoimistosta.

Yksilölliset palvelut ja tuki
Palvelujen ja tuen tarpeen määrä ja laa-
tu ovat yksilöllisiä. Siinä missä toinen epi-
lepsiaa sairastava ihminen tarvitsee asumi-
seensa ympärivuorokautista tukea, pystyy 
toinen sopivasti tuettuna elämään itsenäi-
semmin. Asumisratkaisut ovat aina yksilölli-
siä ja niihin vaikuttaa epilepsian lisäksi koko 
muu elämäntilanne. 

Jos sairauden vuoksi tarvitset apua ar-
kiselviytymiseen, erilaiset sosiaali- ja vam-
maispalvelut ovat tukenasi:
• kotihoito ja kotipalvelu, jos tarvitset sai-

rauden vuoksi apua selviytyäksesi arki-

Teksti: Virpi Tarkiainen ja Paula Salminen  |  Piirrokset: iStock 

Kun nuori itsenäistyy, tulee ajankohtaiseksi monen muun asian lisäksi nuoren 
asumisratkaisujen pohtiminen. Muutto pois lapsuudenkodista on aina iso ja 
vähän pelottavakin kokemus. Vanhempien tehtävänä on tukea itsenäistyvää 
nuorta ja päästää irti. Omassa kodissa asuminen on jokaisen perusoikeus. 

Oma koti – oma lupa
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päivän askareista ja henkilökohtaisista 
toiminnoista (maksullinen palvelu)

• henkilökohtainen apu pitkäaikaissairail-
le ja vammaisille henkilöille, jotka tar-
vitsevat toistuvasti ja välttämättä toisen 
henkilön apua selviytyäkseen päivittäisis-
tä toiminnoista sekä esimerkiksi työstä ja 
harrastuksista 

• omaishoidontuki perheenjäsentä tai 
muuta läheistä avustavalle henkilölle.

Palveluasumisella tarkoitetaan sopivan 

asunnon ja toimivien palvelujen muodos-
tamaa kokonaisuutta. Palveluasumista jär-
jestetään sosiaalihuoltolain, vammaispal-
velulain ja kehitysvammalain perusteella. 
Se, mitä lakia sovelletaan ja miten palve-
lut järjestetään, riippuu yksilöllisestä ti-
lanteesta kuten avuntarpeen määrästä. 
Palveluasumista voidaan järjestää omas-
sa asunnossasi tai palvelutalossa, palve-
luasumisryhmässä tai muussa asumis-
yksikössä. 

Lisätietoa
• Epilepsialiiton verkkosivu www.epilep-

sia.fi/tietoa-epilepsiasta/arki-epilep-
sian-kanssa/asuminen

• Kodin turvallisuuden tarkistuslista, SPEK 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

• Kodin turvaopas www.kodinturvaopas.fi
• Turvallinen asuminen ja epilepsia,  

ASPA-opas 2009
• Vammaispalvelujen käsikirja, THL 

Itsenäinen asuminen onnistuu, kun koti  
on esteetön ja apuvälineitä on saatavilla
Parikymppinen Noora Korri sairastaa harvinaisepilepsiaa, jonka oireet etenevät vähi-
tellen. Ensimmäiseen omaan kotiin muutto jännitti, vaikka Noora selviääkin vielä hyvin 
itsenäisesti kodin askareista. Esteetön koti ja pienet apuvälineet tekevät arjesta sujuvaa.

Nooran epilepsia todettiin keväällä 
2009, kun hän oli kolmannella luo-
kalla. 

– Äitini kiinnitti huomiota, kun minul-
ta tippui usein tavaroita käsistä ja esimer-
kiksi lasit kaatuivat helposti. Koulussa ter-
veydenhoitaja epäili, että kyseessä on vain 
tic-oireita eli vaarattomia lihasliikkeitä, mut-
ta menimme kuitenkin lääkärille saamaan 
asiaan varmistuksen, Noora kertoo. 

Lääkäri totesi pian, että kyseessä on epi-
lepsia. Sen jälkeen Nooralle tehtiin tarkem-
pia tutkimuksia. Tutkimuksista selvisi, että 
Nooralla on harvinaisiin epilepsioihin kuu-

Teksti: Mari Röpelinen ja Elina Kelola  |  Kuva: Valokuvaamo Skopix

luva etenevä myokloninen epilepsia ULD-
EPM1. Diagnoosin ja lääkityksen aloitta-
misen jälkeen alkoivat myös varsinaiset 
epilepsiakohtaukset. Kohtauksia tuli noin 
puolen vuoden välein.

– Olin diagnoosin saadessani vielä niin 
nuori, etten oikeastaan osannut reagoida 
siihen mitenkään. Varsinkaan kun se ei tuol-
loin aluksi näkynyt pahemmin arjessani. 

Sairauden aiheuttamat muutokset ovat ta-
pahtuneet Nooran elämässä vuosien saatos-
sa. Vähitellen etenevät oireet alkoivat näkyä 
esimerkiksi liikkumiskyvyssä. Peruskoulun 
ylimmillä luokilla Noora huomasi, että hänen 

juoksukykynsä alkoi kadota, ja vuonna 2015 
hän ei enää pystynyt ajamaan pyörällä. 

Muutto omaan kotiin
– Muutin ensimmäistä kertaa yksin asu-
maan noin kaksi vuotta sitten. Se oli jännit-
tävää ja varsinkin nukkumaan mennessä 
jännitti, että mitä jos tulee kohtaus. 

Jotta yksin asuminen olisi turvallisempaa, 
Nooralle hankittiin turvaranneke. Se hälyt-
täisi kohtauksen tullessa apua läheisestä 
palveluasumisen keskuksesta. Lisäksi Noo-
ran poikaystävä oli usein yötä hänen luo-
naan. Se toi turvallisuuden tunnetta arkeen.
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Etenevä myoklonusepilepsia tyyppi 
1 (EPM1) eli Unverricht-Lundborgin 
tauti on osa suomalaista tautiperintöä 
eli se on maassamme suhteessa ylei-
sempi kuin missään muualla. Sairaus 
johtuu kystatiini B- eli CSTB-geenin vir-
heestä ja periytyy peittyvästi eli taudin 
ilmeneminen vaatii, että virheellinen 
geeni periytyy molemmilta vanhem-
milta. Valtaosa sairaustapauksista liit-
tyy geenin tietyn toistojakson pidenty-
miseen. Tämä mutaatio on rikastunut 
suomalaisessa väestössä. Geenivirhe 
tunnistettiin vuonna 1993. Suomessa 
sairastavia on noin 200.

Unverricht-Lundborgin taudin 
keskeisiä piirteitä ovat ärsyke-
herkät lihasnykinät (myoklonia) raa-
joissa ja vartalolla sekä harvakseltaan 
esiintyvät tajuttomuuskouristuskoh-
taukset. Oireilu alkaa 6–18-vuotiaana. 
Sairaus on etenevä, mutta yksilöllinen. 
Liikunta- ja tasapaino-ongelmat pahe-
nevat osalla niin, että tarvitaan pyörä-
tuolia. Lihasnykinät haittaavat usein 
myös puheen motoriikkaa. Sairaut-
ta hoidetaan epilepsialääkkeillä. Myös 
kokonaisvaltainen henkilön toiminta-
kyvyn ja osallistumisen tukeminen eri 
keinoin on hoidon tärkeä osa.

Esteetön koti on Nooralle 
tärkeä, jotta myös pyörä-
tuolia käyttävät kaverit 
pääsevät kyläilemään 
hänen luokseen.  

Ensimmäinen oma koti ei vastannut Noo-
ran toiveita ja se oli huonossa kunnossa. 
Muutaman kuukauden yksin asumisen jäl-
keen Noora ja hänen poikaystävänsä päätti-
vät hankkia yhteisen asunnon. 

– Asunnon löytämisen kanssa kävi hyvä 
tuuri, sillä läheltä löytyi juuri sopiva, siisti 
ja esteetön asunto. Esteettömiä asuntoja ei 
ole aina helppo löytää.

Nooralle on tärkeää, että asunnos-
sa mahtuu kulkemaan pyörätuolilla siltä 
varalta, jos hänelle tulee huono kausi liik-
kumisen kanssa. Esteettömien kulkureit-
tien lisäksi Nooralla on erilaisia arjen suju-
mista helpottavia apuvälineitä. Keittiössä 
on esimerkiksi useita erityisiä kuorimaveit-
siä ja juustohöyliä, jotka auttavat ruoan lait-
tamisessa. Pieniä apuvälineitä on ollut help-
po saada ja tietoa niistä Noora on saanut 
fysioterapeutiltaan. Kaiken kaikkiaan Noora 
selviää vielä hyvin itsenäisesti erilaisista ko-
din askareista. 

– Tarvitsen toisen ihmisen apua oikeas-
taan eniten yöaikaan. Jos poikaystäväni ei 
ole yötä kotona, niin silloin soitan yleensä 
jonkun minun seurakseni tai menen esimer-
kiksi vanhemmilleni.  

Jos Noora suunnittelisi itselleen asunnon, 
olisi hänellä ainakin yksi toive, joka olisi 
mukava saada. Noora pitää saunomisesta ja 
hän tietää, millainen saunan pitäisi olla. 

– Rakastan saunoja, jotka on tehty niin, 
että pääsen ponnistamaan käsien voimilla 
ylälauteille. 

Tukien hakeminen  
aiheuttaa päänvaivaa
Noora on tällä hetkellä työkyvyttömyyseläk-
keellä. Hän kokee, että tukien saaminen on 
monesti taistelua ja on haastavaa tietää, mi-
hin tukiin on oikeutettu. Silloin on tarvittu 
omatoimisuutta, jotta tietoa on ylipäätään 
löytänyt. 

– Onneksi apunani on ollut loistava lääkä-
ri, joka neuvoi esimerkiksi eläkkeen hakemi-
sessa ja kirjoitti sitä varten lausunnon. Myös 
kuljetuspalveluiden saamiseen olen saanut 
apua sosiaalityöntekijältä. 

Kun elämässä tulee hankalia hetkiä, Noo-
ra saa voimaa etenkin perheeltään ja poi-
kaystävältään. Lisäksi myös kissat tuovat 
iloa arkeen. Hän myös ajattelee, että oma 
asenne elämään vaikuttaa paljon vaikeina 
hetkinä. 

– Jos haluaa, että elämä on hyvää, niin se 
tulee olemaan hauskaa, vaikka sinulla oli-
si epilepsia. Ja minulla ainakin on ollut tosi 
kiva elämä. 
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Pirkanmaalainen Mari Heinilä on löytänyt kodin, jossa hän viihtyy. Arki sujuu 
monelta osin omatoimisesti, mutta hän saa tarvittaessa apua ohjaajilta, jotka ovat 
asukkaiden saatavilla ympäri vuorokauden. Se tuo turvaa itsenäiseen asumiseen. 

Unelmien koti löytyi pitkän  
odotuksen jälkeen

Lapsena Marilla diagnosoitiin Rasmus-
senin enkefaliitti, joka on harvinaisepi-
lepsioihin kuuluva sairaus.  Marille tuli 

ensimmäisiä oireita 2,5-vuotiaana ja hänelle 
tehtiin epilepsialeikkaus 3-vuotiaana. Leik-
kauksen jälkeen lääkehoitoa jatkettiin var-
muuden vuoksi vielä noin puoli vuotta. Kun 
lääkkeet jätettiin pois, ei kohtauksia enää 
tullut.

Mari asuu kehitysvammaisten asumispal-
veluyksikössä, joka toimii tavallisessa ker-
rostalossa. 

– Tämä on siitä vähän erilainen talo, että 
täällä asuu kaikenlaisia asukkaita eli esi-
merkiksi ihan tavallisia lapsiperheitä. Sen li-
säksi kunta on vuokrannut kehitysvammai-
sille asukkaille 20 asuntoa, Marin äiti Leena 
Heinilä kertoo.

Alimmassa kerroksessa on kahdeksan au-
tetun asumisen asuntoa ja ylemmissä ker-
roksissa asuvat itsenäisemmin pärjäävät 
asukkaat. 

Apua saa tarvittaessa
Kolmekymppinen Mari haluaa tehdä itse 
mahdollisimman paljon ja hän asuu ohja-
tussa asumisessa. Hän siis saa apua, jos sitä 
tarvitsee. 

– Iltaisin ohjaajat käyvät hoitamassa jal-
kojani. Yhdessä pyyhimme myös pölyjä ja 
joskus olen tehnyt ruokaa ohjaajan kanssa, 
Mari kertoo.

Mari tekee ruokaa itse melkein joka päi-
vä. Kodin keittiöstä löytyy turvahella, jos-
sa on ajastin. Mari on harjoitellut ruuanlait-
toa koulussa, jossa hän on opiskellut ennen 
omaan kotiin muuttoa kotityö- ja puhdistus-

Teksti: Elina Kelola  |  Kuva: Leena Heinilä

Teatteria ja musiikkia 
harrastavalla Marilla on monia 

eri soittimia, joita hän soittaa 
usein kotona ollessaan.
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Rasmussenin enkefaliitti on yleensä 
lapsuusiässä alkava harvinaissairaus. 
Sen taustasyy on hidas tulehduspro-
sessi toisessa aivopuoliskossa. Tuleh-
dus aiheuttaa vaikean epilepsian ja ai-
vopuoliskon vaurioituessa vähitellen 
lisääntyviä neurologisia oireita kuten 
käden ja jalan kömpelyyttä ja oppimis-
vaikeuksia. Tämänkin sairauden oireis-
sa on kuitenkin yksilöllistä vaihtelua. 
Tulehduksen taustalla ei ole mikään 
bakteeri eikä virus, vaan elimistön oman 
puolustusjärjestelmän virheellinen 
käynnistyminen. Sitä ei tiedetä, mik-
si tällainen virheellinen käynnistyminen 
tapahtuu. Hoitona käytetään paitsi epi-

lepsialääkkeitä myös tulehduspro-
sessiin vaikuttavia lääkehoitoja. 
Jos epilepsia on hyvin hankala ei-
vätkä hoidot tehoa riittävästi, voidaan 
päätyä leikkaushoitoon, jossa sairaan 
aivopuoliskon yhteydet terveelle puolel-
le katkaistaan. Leikkaus on tehokas hoi-
to epilepsiaan, mutta siihen liittyy myös 
haittoja, muun muassa toispuolioirei-
den korostuminen.

Rasmussenin enkefaliittia sairastavat 
henkilöt tarvitsevat paitsi lääkehoitoa 
usein myös fysio- tai toimintaterapiaa ja 
tukea oppimiseen ja asumiseen.

palvelujen perustutkinnon. Opiskellessaan 
hän asui viikot koululla ja viikonloput van-
hempiensa luona. 

– Silloin pääsin harjoittelemaan itsenäi-
sempää asumista. 

Opintojen päätyttyä Mari toivoi, että hän 
pääsisi pian muuttamaan omaan asuntoon. 
Sopivaa kotia ei kuitenkaan ollut tarjolla ja 
hän asui vielä nelisen vuotta vanhempien-
sa kanssa. 

Sopivaa kotia etsiessä Mari kirjoitti vam-
maispalvelutoimistossa listan toiveistaan, 
millainen olisi hänen unelmiensa koti. Lis-
talla oli ainakin oma sänky, imuri, tiskikone, 
jääkaappi, siivouskomero, kylppäri ja pesu-
kone. Vuonna 2017 pitkä odotus palkittiin, 
kun Marin asunto valmistui.

Koti täytti toiveet
Omaan kotiin muutto ei jännittänyt, sillä 
Mari oli haaveillut siitä pitkään. 

– Nykyinen asunto on minulle sopiva ja 
haaveet ovat toteutuneet. 

Kodissa on Marin mielestä kaikki, mitä 
hän tarvitsee. Kodin lempiasioita ovat esi-
merkiksi karaokevälineet ja mikrofoni. Hän 
on myös sisustanut kodin haluamallaan ta-
valla. 

– Punainen on ollut lempivärini pienestä 
asti. Punaisen sohvan lisäksi minulla on esi-
merkiksi punainen tietokone, verhot, tuoli 
ja sydämenmuotoinen lamppu. 

Myös äidin mielestä asunto on hyvä ja ti-
lava. Marilla on asunnossaan kaiken varal-
ta myös turvapuhelin, jolla hän saa yhtey-
den nappia painamalla alakerran ohjaajille. 
Lisäksi alakerrassa on ”talotaulu”, jossa on 
asukkaiden kuvat. Kun asukas lähtee talos-
ta tai tulee takaisin, hän merkitsee sen tau-
luun. Näin ohjaajat näkevät, onko Mari pai-
kalla vai ei. 

– Yksi aamu sain tiedon, että Mari ei ole 
lähtenytkään töihin, kun hänellä on flunssa. 

On turvallista, että pidetään huolta tietyssä 
määrin, Leena kertoo.

Arki sujuu töissä, harrastuksissa 
ja kavereiden kanssa 
Vanhemmat asuvat noin kilometrin pääs-
sä Marin kodista, mutta he eivät tapaa päi-
vittäin. 

– Työpäivän jälkeen näen monesti kave-
reitani. Viereisessä asunnossa asuu ystävä-
ni, johon olen tutustunut jo nuorempana 
koulussa. 

Mari viettää aikaa myös muiden asukkai-
den kanssa alakerran isossa yhteisessä ti-
lassa. Siellä järjestetään esimerkiksi ka-
raokeiltoja.

Maanantaista torstaihin Mari käy töis-
sä taideverstaalla, jossa työskennellään tai-
teen ja kulttuurin parissa. Hän saa eläkettä, 
mutta se ei yksin riitä vuokraan ja elämi-
seen. Eläkkeen lisäksi hän saa hoito- ja asu-
mistukea. 

Mari on mukana kahdessa eri teatterissa 
ja hän käy bänditreeneissä kerran viikossa.

– Olen aiemmin soittanut bändissä, mutta 
nykyisin laulan enemmän. Lisäksi kirjoitan 
räppisanoituksia ja biisejä. 

Itsenäinen elämä ja omat haaveet
Leena-äidillä oli aluksi epäilynsä Marin 
muuton suhteen. Hän muistaa ajatelleensa, 
että ”et kyllä nyt tiedä, mitä haluat ja var-
maan ei kyllä ole ihan helppoa”, mutta pian 
hän huomasi olevansa väärässä. 

– Mari kyllä tiesi, mitä halusi. Kaikki on su-
junut hyvin – jopa minulla, Leena kertoo. 

Kun Mari vietti ensimmäisen yön omas-
sa kodissaan, äiti tarjoutui jäämään sohval-
le yöksi. Mari kuitenkin ilmoitti, että se ei ole 
tarpeen. Ensimmäinen yö sujui hyvin ilman 
vanhempiakin.

– Tässä sen näkee. Aikuisella pitää olla 
omia haaveita, koska en voi toteuttaa tois-
ten unelmia, Mari sanoo. 
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Matias Rantanen on vastikään muuttanut Lehtimäen kansanopistosta 
valvottuun Onni-nimiseen asumisyksikköön Kangasalle. Hänellä on oma yksiö. 
Matias on kertonut epilepsiatarinansa aiemmin Vertainen tavattavissa -palstalla. 
Tuolloin hänen elämäänsä oli tulossa suuria muutoksia ja sovimme, että 
palaamme asiaan, kun uusi elämänvaihe on alkanut tasaantumaan. 

Muutos on varma juttu

Moni asia on nyt edennyt siihen, mis-
tä Matias on haaveillut. Ensimmäise-
nä voidaan mainita oma koti ja elä-

kepäätöksen varmistuminen.

Itsenäinen, itseni oloinen
– Tämä yksiö on ihan mun näköinen. Mahta-
vaa, kun saa päättää sisustuksesta ja enem-
män omasta elämästä. Toki tarvitsen siihen 
toiminnanohjausta ja tukea, mutta olen it-
senäinen ja vastuun määrä on kasvanut – 
se on välillä aika rankkaakin. Katso nyt näi-
tä verhojakin kuin makeet ja toi matto, se 
näyttää ihan puunrungon poikkileikkauk-
selta, nuori mies vaikuttaa enemmän kuin 
tyytyväiseltä. 

Matiaksella on myös oma terassi, joka tu-
lee olemaan kesällä mahtava paikka viettää 
aikaa. Seinillä on Matiaksen tauluja parin 
vuoden takaa. Tauluissa näkyy tunne ja ne 
ovat taidokkaasti toteutettuja.

Ensiaskeleet omaan kotiin
Ennen asumistukiyksikön asuntopaikan var-
mistumista Matiaksen oli vietettävä koekuu-
kausi valmiiksi sisustetussa huoneessa. Se 
meni hyvin, mutta hotellinomainen ilmapii-
ri alkoi pian tympäistä. Odotus omaan asun-
toon oli kova. 

Matias sai oman yksiön, josta hän maksaa 
vuokraa. Yksiö on täysin esteetön ja hänen 
mielestään erittäin hyvin suunniteltu. Asun-
nossa on paljon tukikahvoja, kynnykset on 
muokattu ja oviaukot ovat leveitä. Pyörä-
tuolilla on helppo mennä suihkutilaan, sil-
lä liukuovi antaa tilaa ja sitä on helppo 
käyttää. Äiti on vielä varmistanut poikansa 
turvallisuutta ja asentanut keittiön pöydän-
kulmiin pehmikkeet. 

– En hirveästi käytä keittiötä. Äiti siel-
lä enemmän säheltää jotain, kun käy ky-

Teksti: Mari Sydänmaanlakka  |  Kuvat: Matias Rantanen

lässä. Kaikella rakkaudella, tietenkin. Mun 
vanhemmat ovat kyllä ihan enkeleitä. Ei-
vät vanhemmat kovin usein käy täällä, kun 
asuvat Padasjoella, mutta ovat aina terve-
tulleita! 

Uudet kuviot, uudet tyypit
– Meillä on täällä myös yhteisöllisyyttä. 
Syömme yhdessä ja meillä on yhteinen tila, 
jossa voimme katsoa leffoja tai muuten 
vaan oleskella. Yksiössä mulle tulee välil-
lä ihan oikeasti yksinäinen olo, niin on mah-
tavaa, että tuolta saa seuraa. Sosiaalista 
kanssakäymistä saan myös päivätoiminnas-
ta, jossa meidät on jaettu ryhmiin. Teemme 
luovia asioita, joskus ruokaakin, vaikka sin-
ne tulee ruoka aina suurkeittiöstä.

Kun elämä muuttui itsenäisemmäksi, toi 
se mukanaan paljon vastuuta. Välillä vastuu 

kuormittaa. Esimerkiksi laskujen maksu ja 
viralliset asiat tuottavat päänvaivaa. Siihen 
on onneksi apua saatavilla. 

– Toiminnanohjaaja käy täällä auttamas-
sa arjen asioissa, talossa on sosionomi ja 
myös seinältä löytyvä lukujärjestys auttaa 
hahmottamaan arkea. Siitä löytyy tosin pal-
jon vapaa-aikaa ja soittelen uutta bassoa-
ni, jolla olen saanut jo joululaulut ja virret 
haltuun. Rumpusetti siirtyi Padasjoelle van-
hempien iloksi, Matias virnistää.

Lisää muutoksia, toivottavasti
Toistaiseksi voimassa oleva työkyvyttömyys-
eläke tarkoittaa koko loppuelämän eläke-
turvaa. Niistä asioista voi hengähtää ja ottaa 
vastuuta omasta elämästään, normaalien 
asioiden äärellä. Myös taksikyydit ovat il-
maisia Kelan päätöksen mukaan. 

Matiaksen kodin seiniltä löytyy hänen maalaamiaan tauluja.
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Apurahoja epilepsiatutkimukseen  
– Epilepsiatutkimussäätiön apurahat ovat nyt haettavissa!
Hae nyt tieteelliseen tutkimukseen  
Epilepsiatutkimussäätiön vuoden 2022 
apurahaa. Apurahoja jaetaan pää-
sääntöisesti eri alojen väitöskirjatutki-
muksiin. Hakuaika on 1.2.–28.2.2022.

Hakulomake ja liitteet
Löydät hakulomakkeen sekä tarkemmat 
hakuohjeet verkosta osoitteesta  www.epi-
lepsia.fi/epilepsiatutkimussaatio/. Liitä 
mukaan tutkimussuunnitelmasi ja suosi-
tuksesi (väitöskirjatutkijalta vaaditaan  
ohjaajan suositus) sekä eettisen toimi-
kunnan lausunto.

Asiakirjojen lähetysmuoto  
ja nimeäminen
Lähetä hakemuslomake ja liitteet sähköi-
sesti pdf-muodossa. Sähköistä lomaketta 
ei tarvitse allekirjoittaa. Sähköiset asiakir-

jat on nimettävä seuraavasti:  
Hakemus_sukunimi.pdf ja liitteet  
Liite1_suositus.pdf.

Hakemusten toimittaminen 
Lähetä Epilepsiatutkimussäätiön  
hallitukselle osoitettu hakemuksesi liittei-
neen 28.2.2022 mennessä osoitteeseen  
sari.kuitunen@utu.fi. Merkitse sähkö-
postin aihekenttään hakijan etunimi ja  
sukunimi. Varmista, että sähköposti  
kuitataan saapuneeksi 24 tunnin kuluessa 
sen lähettämisestä.

Apurahojen julkistaminen
Seuraa Epilepsiatutkimussäätiön  
verkkosivua sekä Epilepsia.fi -sivun  
uutisointia. Saajille välitetään tieto  
myös sähköpostilla. 

Epilepsiatutkimussäätiö edellyttää 
 selvitystä apurahan käytöstä ja  
tieteellisistä tuloksista. 

Lisätiedot
Asiamies Sari Kuitunen
puh. 040 516 5821
sari.kuitunen@utu.fi
Asiamiehen tavoittaa  
parhaiten sähköpostilla.

– On mahtavaa, kun on vakiona sama tak-
sikuski, joka tuntee minut. Kaikki liikkumi-
sessa ei ole kuitenkaan helppoa. Mukana-
ni kulkee avustaja, joka on melkein aina eri 
tyyppi, eikä heillä ole kokemusta esimer-
kiksi pyörätuolista. Osa on myös pelästynyt 
epilepsiakohtauksiani, enkä ole silloin saa-
nut toivomaani apua. Avustajilla on myös 
aina kova kiire. Tarvitsisin tutun avustajan, 
jolla olisi minulle oikeasti aikaa. Koulutusta 
heillä ei ole ensihoidosta tai terveydenhuol-
losta ja se olisi kyllä ensiarvoisen tärkeää. 
Se toisi minulle turvallisuutta. Toivon siihen 
muutoksia ja haluaisin vaikuttaa asiaan. 
Haaveissani on henkilökohtainen avustaja. 

Sähkösäädettävä mies
– Käyn Tampereen yliopistollisessa sairaa-
lassa parin kuukauden välein kontrollissa 
ja minusta pidetään siellä tosi hyvää huol-
ta. Olen kiitollinen, että mulla on ollut sama 
lääkäri nyt kymmenen vuotta. 

– Lääkärikäynneillä säädetään vagusher-
mostimulaattoria ja sen virtaa. Se on minul-
la nykyään myös öisin päällä ja pystyn itse 
hallitsemaan stimulaattoria rannekkeella. 
Konenäkötutkimuksia on kerran vuodessa ja 

se vaatii pidemmän ajan kuin pelkän muu-
taman tunnin käynnin. Minulla on käytössä 
epi-patja, joka reagoi liikkeeseen, mutta en 
käytä sitä enää juurikaan. Täällä ei valvota 
samalla tavalla kuin aiemmassa asumispai-
kassani ja lääkkeetkin haetaan itse hoitajal-
ta, niitä ei enää tuoda luokse. Kotini on paik-
ka, jonne tullaan kutsuttaessa. 

Eteisen kokoelma  
urheiluvälineitä
Liikunta on Matiakselle tärkeää. Hän pe-
laa tällä hetkellä sulkapalloa pyörätuolin 
kanssa. 

– Tosin tämä nykyinen tuoli on sellainen 
kohlo, että muutkin nauravat, miten edes 
olen pystynyt sen kanssa harrastamaan. 
Olen innoissani, sillä pari viikkoa sitten kä-
vin sovittamassa uutta tuolia. Se on sellai-
nen aktiivipyörätuoli kaikkine ampeerikul-
mineen, jota urheilijatkin käyttävät. Se on 
tulossa viimeistään vuoden 2022 alussa.

Helpotusta suvanto - 
vaiheisiin eri tavoin
Itsenäisyyden mukanaan tuomat haasteet 
Matias saa katkolle, kun hän keskittyy pese-

mään pyykkiä. Talossa on yhteinen pesutu-
pa ja Matiaksen kylpyhuoneessa on siististi 
kuivumaan ripustetut pyykit. Stressiin ja ah-
distukseen auttavat hengitysharjoitukset. 

Välillä henkinen puoli elämässä tuntuu 
raskaalta, jolloin hän turvautuu läheisiin 
sekä Jumalaan. Matias kokee, että hänestä 
on pidetty ihmeellisellä tavalla huolta ja hä-
nellä on ollut suojelusenkeleitä matkassa. 
Hän on joutunut olemaan vaikeiden asioi-
den, kuten kuoleman ja sairaalajakson ää-
rellä. Sitä hän on saanut onneksi käsitellä 
terapiassa.

– Usko asuu mun sydämessä ja risti roik-
kuu kaulassa epilepsiatunnuksen kanssa sa-
massa ketjussa. Jokaisella on oma tapansa 
toteuttaa henkistä puoltaan. Tämä on mi-
nun tapani.

Matias jatkaa Epilepsialiiton vertaisohjaa-
jana etänä ja jakaa mielellään omia koke-
muksiaan netin välityksellä. 

Matias on kertonut omasta tarinastaan en-
simmäisen kerran Epilepsialehdessä 3/2021.

OMANNÄKÖINEN ELÄMÄ SUJUU YKSILÖLLISIN PALVELU- JA ASUMISRATKAISUIN
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Muutoksia Kelan korvaamien  
taksimatkojen tilaamisessa
Kela korvaa sairaudesta ja kuntoutuksesta 
aiheutuneita matkakustannuksia. Korvausta 
saat ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden 
kustannusten mukaisesti. Jos et voi käyttää 
julkista liikennettä terveydentilasi tai julki-
sen liikenteen puutteiden vuoksi, voit saada 
korvausta oman auton tai taksin käytöstä. 
Taksin käyttöä varten tarvitset terveyden-
huollosta todistuksen.

Tämän vuoden alusta alkaen jokaises-
sa maakunnassa on kaksi palveluntuottajaa 
Kelan korvaamia taksimatkoja varten. Myös 
tilausnumerot ovat muuttuneet ja löydät ne 
osoitteesta www.kela.fi/muutoksia-taksi-
matkoihin-1.1.2022. Yhdensuuntaisesta mat-
kasta maksat 25 euron omavastuuosuuden.

Jos sinulla on kuulo- tai puhevamma, voit 
tilata taksimatkan tekstiviestillä. Omat tie-
dot pitää nyt kuitenkin ilmoittaa puhelimes-
sa uusille palveluntuottajille, vaikka olisit 
käyttänyt tekstiviestipalvelua aikaisemmin. 

Matka koronarokotukseen
Kela korvaa koronarokotusmatkojen kus-
tannuksia 30.6.2022 saakka. Yhdensuun-

taisen matkan omavastuu on tässäkin ta-
pauksessa 25 euroa. Koronarokotukseen 
tehdystä taksimatkasta voit saada korvauk-
sen, jos et voi terveydentilasi vuoksi käyttää 
julkisia kulkuneuvoja tai niitä ei ole käytet-
tävissä. Tilaa taksi alueellisesta tilausnume-
rosta.

Terveydenhuollon maksukatto
Vuoden 2022 alusta terveydenhuollon mak-
sukattoon lasketaan mukaan aiempaa 
enemmän maksuja, muun muassa suun ter-
veydenhuollon maksut ja tilapäisen kotisai-
raanhoidon maksut. 

Terveydenhuollon maksujen enimmäis-
määrä on tänä vuonna 692 euroa. Kun mak-
sukatto on täyttynyt, maksukattoon sisäl-
tyvät palvelut ovat sinulle pääsääntöisesti 
maksuttomia vuoden loppuun saakka.

Muutoksia perhe-eläkkeissä
Työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeisiin on 
tullut muutoksia, joista keskeisimpiä ovat:
• leskeneläke muuttui määräaikaiseksi 

vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä
• myös avopuoliso voi saada leskeneläket-

tä tiettyjen edellytysten täyttyessä

• lapseneläkettä saa 20-vuotiaaksi asti
Muutos ei koske leskiä, joille leskeneläke 

on myönnetty ennen tämän vuoden alkua.

Tukea työhön paluuseen 
Työterveyshuollon rooli työssä jatkamisen 
tukena on vahvistunut. Jos olet pitkällä sai-
rauslomalla, sinun tulee saada neuvontaa ja 
ohjeistusta työterveyshuollosta työhön pa-
luun tueksi. Työterveyshuolto myös seuraa 
ja arvioi työkykyyn ja työhön paluuseen liit-
tyvien hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden 
toteutumista.

Kela selvittää kuntoutustarvetta ja työhön 
paluun mahdollisuuksia viimeistään silloin, 
kun olet saanut sairauspäivärahaa 60 päi-
vää. Seuraava tarkistuspiste on silloin, kun 
sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivää. 
Jatkossa Kela voi pyytää arviota tilanteesta 
myös ennen 150 ja 230 sairauspäivärahapäi-
vää. Uudet tarkistuspisteet liittyvät sairaus-
vakuutuslain muutokseen.

Kelan ammatillinen Taito-kuntou-
tus tukee, jos sairaus tai vamma vaikeut-
taa pääsyä työelämään tai opiskelemaan. 
Taito-kuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmä-
kuntoutusta sekä työharjoittelua. 

Teksti: Paula Salminen  |  Kuva: iStock

Ajankohtaista 
sosiaaliturvassa 2022
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Yleislääketieteen erikoislääkäri, nuori-
solääketieteen dosentti Silja Kosola 
sai tutkimusryhmänsä kanssa kaksi 

vuotta sitten merkittävän apurahan aiheen 
tutkimiseen. 

Tutkimuksessa seurataan 500 pitkäaikais-
sairautta sairastavaa nuorta kolmen vuo-
den ajan.

Kosolan mukaan transitiosta on puhuttu 
jo vuosikymmeniä, mutta se ei oikein vielä-
kään toimi kunnolla.

– Lastenklinikoilla kyllä tiedetään, että 
nuori potilas pitäisi tavata kahden kesken ja 
valmistella häntä siirtymään aikuisten pal-
velujärjestelmään. Liian usein tämä ei kui-
tenkaan kaikessa kiireessä toteudu.

Aikuisten sairaaloistakin puuttuu usein 
tietoa siitä, miten sinne tuleva nuori pitäi-
si kohdata, ja mitä asioita olisi tärkeää ottaa 
hänen kanssaan esille.

– Yhteiskuntana olemme kuitenkin pa-
nostaneet tämän hetken nuorten hoitoon 
paljon heidän lapsuusaikanaan. Onhan se 
hassua, jos hoidon annetaan nuoren itse-
näistymisvaiheessa lopahtaa.

Siirtymiseen tarvitaan aikaa
Kosola huomauttaa, että siirtyminen aikuis-
ten sairaalamaailmaan ei suju pikavauhtia, 
vaan siihen tarvitaan runsaasti aikaa. 

Aika on tärkeää erityisesti nuoruusiässä, 
kun aivot vielä kypsyvät.

Nuorten elämä ei myöskään aina ole va-
kaata. Teinin elämässä myllertää monenlai-
sia asioita, jotka vaativat oman huomionsa. 

– Opinnoissa siirrytään eteenpäin ja lap-
suudenkodista lähdetään maailmalle. Toi-
vottavasti löydetään hyviä ystäviä, ehkä 
elämänkumppanikin. Samalla sitten pitäi-

si ottaa yhä enemmän vastuuta omasta hoi-
dostaan.

Silja Kosola muistuttaa siitä, että esimer-
kiksi epilepsian kaltaisessa pitkäaikaisessa 
sairaudessa syntyy oikea ihmissuhde hoita-
jaan ja lääkäriin. On tavallaan suruprosessi 
luopua heistä.

– Sitten edessä on uuden, luottamuksel-
lisen hoitosuhteen luominen eri ihmisten 
kanssa. Eihän nuorikaan potilas sitoudu mi-
hinkään kasvottomaan järjestelmään, vaan 
toiseen ihmiseen. 

Pitkäaikaissairaus  
voi olla iso taakka
Useimmilla nuoruusikään kuuluu erilai-
sia ahdistuksia, joita tulee ja menee. Pitkä-
aikaissairaus voi edelleen monimutkaistaa 
asioita.

– Pitkäaikainen sairastaminen on suures-
sa ristiriidassa nuoruuteen kuuluvan pys-
tyvyyden ja kuolemattomuuden tunteiden 
kanssa. Kuorma voi olla erityisen paha, jos 
on käynyt lähellä kuolemaa tai ollut pitkällä 
sairaalajaksolla.

Silja Kosola kertoo, että nuoren siirtyminen aikuisten sairaalamaailmaan ei suju pikavauhtia.

Teksti: Vesa Keinonen 

Hoidon siirtyminen  
aikuispuolelle kaipaa huomiota
Hoidon transitiovaihe tarkoittaa pitkäaikaista, suunnitelmallista prosessia, 
jolla lastensairaalan potilasta valmistellaan siirtymiseen aikuisten 
sairaalaan. Hyvin toteutettuna transitio voi helpottaa esimerkiksi epilepsiaa 
sairastavan hoitoa ja elämää.
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Epilepsia on yksi niistä pitkäaikaissai-
rauksista, joihin saattaa liittyä aika vahva-
kin leima. Mielikuvat kohtauksen kouris-
sa tärisevästä ihmisestä pysyvät sitkeässä. 

Saattaa käydä niinkin, että nuori haluaa 
tämän häpeän takia jopa piilotella sai-
rauttaan.

Mikäli epilepsiasta ei tiedetä oppilai-
toksessa tai kaveripiirissä, niin voi syntyä 
vaaratilanteita. 

– Kannustaisinkin lääkäreitä keskuste-
lemaan tästä asiasta avoimesti nuorten 
kanssa. On hyvä herätellä pohdintaa.

Silja Kosola kertoo, että monet nuoret ovat 
pystyneet kouluttamaan kavereitaan diabe-
teksen ensihoitoon. Mikään ei estä toimimas-
ta samalla tavalla epilepsiankin kanssa.

– Voi kertoa suoraan ystävilleen, miten 
toimitaan, jos saan epilepsiakohtauksen. 
Pysy lähelläni ja soita tarvittaessa 112.

Transitiovastaanotto voi  
helpottaa siirtymää
Lastenklinikoilta aikuisten puolelle siirty-
mistä voidaan helpottaa transitiovastaan-
otolla. Kyseessä on yhteisvastaanotto, 
jossa on mukana tuttu lääkäri tai hoita-
ja lasten puolelta ja uusi vastuuhenkilö ai-
kuisten sairaalasta.

Transitiovastaanotto voi lisätä nuoren 
sitoutumista hoitoon. 
– Hän pääsee näkemään, että nämä am-
mattilaiset luottavat toisiinsa ja pystyvät 
keskustelemaan keskenään. Nuorella on 
mahdollisuus täydentää omilla kommen-
teillaan ammattilaisten keskustelua.

On esiintynyt käsitystä, että transitio-
vastaanotto olisi jotenkin hankala toteut-
taa. Kosola on eri mieltä.

– Ei molempien lääkärien tarvitse olla 
yhtä aikaa samassa tilassa. Onhan käy-
tössä Teamsit ja muut videoneuvottelu-
yhteydet.

Silja Kosola on huomannut, että nuo-
ren kanssa pääsee usein parhaaseen lop-
putulokseen, kun kysyy, mikä on sinulle 
tärkeintä juuri nyt. Olipa se sitten seurus-
telusuhde tai liikuntaharrastus.

– Kun tuota asiaa pystyy käyttämään 
hoitoon motivoinnissa yhtenä keinona, 
niin todennäköisesti sairauskohtaiset mit-
taritkin paranevat. Nuori on saanut tun-
teen siitä, että hän tuli oikeasti kuulluksi.

Ei kannata ylihuolehtia
Vanhemmat ovat merkittävässä roolissa, 

kun mietitään nuoren potilaan mahdolli-
simman sujuvaa transitiota.

Tieto on jälleen kerran avainasemassa. 
Esimerkiksi potilasyhdistykset järjestävät 
jonkin verran tilaisuuksia, joissa vanhem-
mille kerrotaan heidän lastensa hoidon 
siirtymisestä aikuisten puolelle.

Paljonko vanhemman kannattaa sitten 
auttaa sairasta lastaan? 

Kosola näkee kultaisen keskitien olevan 
paras ratkaisu. Ylihuolehtia ei kannata, 
vaikka se sinällään onkin ymmärrettävää.

– Liika huolehtiminen voi olla este nuo-
ren kasvulle ja omalle vastuunotolle. Toi-
saalta ei ole hyvä myöskään tuupata hän-
tä luotaan pois. On parempi olla olemassa 
ja tarvittaessa tukena. Vaaditaan herk-
kyyttä ja kuuntelua.

Silja Kosola antaa vanhemmille – ja am-
mattilaisillekin – yhden vinkin, jonka hän 
on aikoinaan kuullut eräältä psykologilta.

– Omassa päässä kannattaa luoda mie-
likuva siitä, että tämä nuori onnistuu esi-
merkiksi hoitoon liittyvissä asioissa. Sil-
loin hän usein onnistuukin. On jotenkin 
helpompi toteuttaa myönteistä ennakko-
kuvaa.

Nuorilta oppii paljon
Haastattelun lopuksi kysyn vielä Koso-
lalta, mikä on vienyt hänet monista lää-
kärien erikoistumisaloista juuri nuorten 
pariin?

– Alun perin minusta piti tulla lastenki-
rurgi. Siihen kuulunut päivystystyö osoit-
tautui kuitenkin kahden pienen lapsen äi-
dille raskaaksi ja vaihdoin koululääkäriksi 
teinien pariin. 

Hän myöntää menneensä uuteen teh-
tävään hieman pelonsekaisin tuntein. Työ 
nuorten kanssa imaisi kuitenkin nopeas-
ti mukanaan.

– Miten mahtavia keskusteluja voi käy-
dä vaikka 14-vuotiaan kanssa, joka alkaa 
vähitellen havahtua elämän suuriin kysy-
myksiin. Kuka minä olen, ja kelpaanko? 
Mitä minusta voi tulla?

Silja Kosola iloitsee siitä, että hän on 
vuosien mittaan saanut nuorilta potilail-
taan paljon. He ovat opettaneet hänelle 
esimerkiksi kyseenalaistamisen taitoa.

– Olin aikaisemmin sellainen kiltti ja 
kuuliainen tyttö, joka tekee niin kuin on 
sanottu. Nuorten kohtaamisten kautta 
opin, että eihän minun niin tarvitse toi-
mia. 

”Uuden neurologin 
tapaaminen jännitti”

Olen Henni, 25-vuotias nuori ja sairastanut 
epilepsiaa lapsesta asti. Siirryin lasten sai-
raalasta aikuisten sairaalaan 16-vuotiaana. 
Mielestäni siirtyminen meni hyvin. Se ei tun-
tunut vaikealta, sillä tiesin, että se tulee ta-
pahtumaan ennemmin tai myöhemmin. Oli 
hyvä, että siirtymästä puhuttiin minulle etu-
käteen, jotta osasin varautua siihen kunnol-
la ja tiesin, miten siirtymä konkreettisesti 
tapahtuu. En kuitenkaan muista, että olisin 
tavannut yhdessä lastenneurologin kanssa 
aikuispuolen neurologia.  

Lasten puolella minulla oli koko lapsuuden 
sama neurologi ja hoitajat, jotka tulivat vuo-
sien mittaan hyvin tutuiksi. Pystyin luotta-
maan heihin ja uskalsin puhua asioistani. 
Eniten siirtymisessä aikuisten puolelle mi-
nua jännitti uuden neurologin kohtaami-
nen. Onneksi minulla oli äiti mukana. Hän 
on tukenut minua paljon. 

Nyt aikuisten puolella neurologi ja hoitajat 
ovat vaihtuneet useammin, mikä on hieman 
ikävää. Olen kuitenkin saanut aina hyvää 
hoitoa ja tuntenut, että minua kuunnellaan. 

Teksti: Aida Mikkola  |  Kuva: Marja Haapio
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Miksi kannattaa  
puhua unelmista?
S: Minun mielestäni parhaimmillaan unel-
mat ohjaavat sellaiseen tekemisen tasoon, 
että ihminen menee kohti omaa tulevai-
suuttaan. Alkaa tulla tekoja ja onnistumi-
sia ja tulee positiivinen kehä, joka ruokkii it-
seään ja vie meitä eteenpäin. 

M: Olen samaa mieltä. Voisin uskoa siihen, 
että ilman unelmia mikään muutos ei ole 
oikein mahdollinen, vaan asiat jäävät jau-
hamaan paikalleen. Miksi asiat eivät sitten 
saisi jäädä jauhamaan paikalleen? Nuoren 
kuuluu muuttua ja kasvaa sellaiseksi aikui-
seksi ihmiseksi, jollaiseksi hänellä on mah-
dollisuus tulla.

Onko unelmista puhumiselle  
perusteita?
M: Psykologisessa mielessä unelma on vä-
hän hankala käsite, koska se ei kovin hy-
vin liity psykologian teorioihin. 1990-luvulta 
lähtien on kuitenkin puhuttu positiivises-

Muutos lähtee unelmista!
Epilepsialiiton lapsi- ja 
perhetyön asiantuntija 
Susanna Heugenhauser 
ja erikoispsykologi 
Miikka Niskanen pohtivat 
unelmien ja unelmoinnin 
merkitystä. Ajatuksissa 
olivat erityisesti 
epilepsiaa sairastavat 
nuoret, mutta myös  
me kaikki.

Teksti: Susanna Heugenhauser  
ja Miikka Niskanen  |  Kuva: Khamtoy 
Phudsadavong

Susanna ja Miikka ovat työskennelleet yhdessä 
Epilepsialiiton kursseilla kymmenen vuoden ajan.
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ta psykologiasta, jonka keskiössä eivät ole 
ongelmat ja oireet, vaan hyvinvointi, vah-
vuudet ja voimavarat. Ratkaisukeskeinen 
ajattelu esittää, että se mihin kiinnitetään 
huomiota, lisääntyy. Eli jos tehdään omia 
unelmia näkyviksi, ihmisen mieli voi toimia 
niin, että se alkaa ohjata elämää ja toimin-
taa unelmien ja tavoitteiden suuntaan.

S: Tuo on minusta tärkeä viesti myös nuor-
ten vanhemmille. Olen kuitenkin myös vä-
hän kriittinen positiivisen psykologian suh-
teen. Se on lyönyt vähän yli kasvatusalalla. 
On alettu näkemään hyvää myös siellä, mis-
sä sitä ei ole. Pieni lapsi kyllä rakentaa itse-
tuntoansa sen palautteen varaan, jota hän 
ulkopuoleltaan saa, joten onhan se tärkeää, 
että palaute on realistista. Mutta myös nuo-
ruus on aikaa, jolloin tarvitaan erityises-
ti tsemppausta, jotta opitaan suuntaamaan 
ajattelua kohti tulevaisuutta niin, että pik-
kuhiljaa omat onnistumiset alkavat vahvis-
taa itsetuntoa. Samoin ihan jokainen meis-
tä, jos alkaa hiipua usko itseen ja omiin 
kykyihin.

M: Minusta unelmoinnin ja toisaalta itsetun-
non ja itsetuntemuksen vahvistamisen pi-
täisi kulkea käsi kädessä. Silloin unelmat 
voivat taipua myös konkreettisiksi tavoit-
teiksi ja teoiksi.

S: Niin juuri.

Millainen on hyvä unelma?
M: Minua vastaan tuli Matti Peltosen jaotte-
lu ihmisen tulevaisuuteen suuntautumisen 
tasoista. Ne voidaan jakaa unelmiin, visioi-
hin ja tavoitteisiin. Hyvä unelma kytkeytyy 
vahvasti tunteisiin ja intuitioon. Unelman 
äärellä on hyvä fiilis. Visiot ovat sitten seu-
raava taso. Niissä järki tulee enemmän mu-
kaan. Kuitenkin tunteiden tulisi hyväksyä 
visio eli unelmat ovat siellä taustalla. Tavoit-
teet liittyvät sitten siihen, miten käytännös-
sä lähdetään tekemään ja toimimaan.

S: Tämä konkretisoitui hyvin, kun ”Minus-
ta tulee isona” -kerhon yhteydessä kerättiin 
lasten ja nuorten haaveita. Kerhossa lapset 
haaveilevat isoksi kasvamisesta ja saavat vi-
deotervehdyksiä aikuisilta, jotka toteutta-
vat lapsen haaveammattia. Eräs lääkäri ky-
syi, että mitäs teet sitten, kun epilepsiaa 
sairastava lapsi haluaa ammattiautoilijaksi. 
Siihen oli ensin vaikea muotoilla vastausta. 
Mutta sitten näin Jenkeissä itseohjautuvia 
autoja ja minulle välähti, että tärkeintä pie-

nelle lapselle ei ole sen unelman konkreet-
tinen lopputulema, vaan se, että hänellä on 
kyky ajatella itseään isompana. Kyky unel-
moida on suurempi asia kuin mikä sen lop-
putulema on. Unelmat muuttuvat ja konk-
retisoituvat ajassa. Voihan käydä niin, että 
poliisin ammatista haaveileva päätyy polii-
siasemalle vaikkapa toimistohommiin.

M: Voi ehkä käydä niin, että jos lapselle tai 
nuorelle sanotaan usein, että ei tuollaisesta 
kannata haaveilla, se vaientaa kaikenlaisen 
muunkin unelmoinnin. 

S: Niin, meidän tulisi suostua siihen, että 
lapsen tai nuoren unelma on tällä hetkellä 
eräänlainen höttö tai kummallisuus. Unel-
moinnin vaiheessa asia ei voi olla vielä juu-
ri sellainen kuin mitä siitä voi todellisuudes-
sa tulla.  

M: Minä itse asiassa en ole työssäni nuorten 
ja aikuisten kanssa juuri nähnyt sitä, että 
unelmat olisivat mahdottoman utopistisia. 

killistä reittiä ja lopuksi voi ehkä todeta, että 
hyvä etten luovuttanut!

Mitä olemme oppineet unelmista 
työmme kautta?
S: Kyselin erään perhekurssin ”Minusta tu-
lee isona” -kerholaisten vanhemmilta puo-
li vuotta kurssin jälkeen, kokevatko he, että 
lapsen itsetunnossa on tapahtunut muutok-
sia. Sain vastaukseksi, että lapset puhuvat 
unelmista edelleen ja että se on tehnyt lap-
sille hyvää. Myös epilepsia oli tullut osaksi 
lapsen omaa minäkuvaa ja epilepsiasta pu-
huttiin kotona edelleen. Ja kuulin, että van-
hemmat eivät näe lapsessaan enää vain epi-
lepsiaa, vaan tulevan puun istuttajan, jolla 
nyt vain sattuu olemaan epilepsia. 

M: Tuo varmasti koskee myös nuorta, joka 
tekee unelmakarttaa. Epilepsia voi alkaa jä-
sentyä vähän uudella tavalla omaan itseen 
siten, ettei näekään epilepsiaa oman tule-
vaisuutensa ainoana määrittäjänä.

S: Ajattelen myös vertaistukea ja siihen liit-
tyvää mallin voimaa. Kun kuulee muiden 
nuorten tarinoita ja unelmia, kyllähän se 
avaa sitä, että tämä voisi olla itsellekin mah-
dollista.

M: Yksi peruste tehdä unelmakarttoja – us-
koo niiden jonkinlaiseen taikavoimaan tai 
ei – on myös se, että niiden tekeminen on 
kiva hetki yleensä. Esimerkiksi kun vanhem-
mat tekevät perhekursseilla yhdessä unel-
makarttaa, on tässä-ja-nyt arvo jo sillä, että 
puolentoista tunnin ajan ollaan hyvissä tun-
nelmissa yhdessä eri tavalla kuin tavallisesti. 

S: Olemme tehneet unelmakarttoja van-
hempien kanssa ja sitten vanhemmat ovat 
jakaneet ne niin, että myös lapset ovat kuul-
leet mistä vanhemmat unelmoivat. On mi-
nusta aika iso asia, että lapset kuulevat, että 
vanhemmatkin unelmoivat. Uskon, että sel-
lainen puhe vahvistaa lapsen kykyä unel-
moida.

Mistä itse unelmoimme?
S: Minä unelmoin tällä hetkellä jonkinnäköi-
sestä himmaamisesta, että olisi enemmän 
tasapainoa työn ja vapaa-ajan ja isovan-
hemmuuden välillä. 

M: Minä unelmoin pitkästä lasillisesta 
tuoretta passionhedelmämehua jäillä il-
man lisättyä sokeria päiväntasaajan mai-
semissa. 

”Kyky unelmoida  
on suurempi asia  
kuin mikä sen  
lopputulema on.” 

Voiko unelmoinnista olla haittaa?
M: Ehkä jos keskittyy ylenpalttisesti unel-
moimaan, voi käydä niin, että alkaa elää 
”sitten kun -elämää”, jolloin asiat, jotka ovat 
läsnä tässä ja nyt voivat jäädä huomioi-
matta. Ja toiseksi jos kokee toistuvasti, että 
unelmat eivät toteudu, se voi tuottaa ja lisä-
tä pettymystä. 

S: Siksi unelmia pitää palastella. Ja van-
hempana auttaa nuoria niissä lähikehityk-
sen vyöhykkeissä eli mitä tämän asian eteen 
voitaisiin nyt tehdä.

M: Onko mahdollista, että lapsia voidaan 
ylisuojella paitsi unelmoimiselta, myös rea-
listisen itsetunnon vahvistamiselta, eli siltä, 
että yrittää ja erehtyy?

S: Onhan se tärkeää, että me kaikki saamme 
myös epäonnistua. Nykyään saatetaan aja-
tella, että kukaan ei saisi oikein itse oppia. 
Eihän mikään elämä ole suoraviivaista me-
nemistä kohti unelmia. Se voi mennä mer-
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Unelmia kohti -kurssimme yli 18-vuotiail-
le epilepsiaa sairastaville nuorille käyn-
nistyi kahdella verkkotapaamisella loka-

kuussa 2021. Etätapaamisissa pohdittiin omaa 
elämänjanaa ja jäsennettiin elämässä tähän 
hetkeen asti tapahtuneita asioita. Nuoret oli-
vat innoissaan, kun he pääsivät tapaamaan toi-
siaan myös kasvotusten kahden yön mittaisella 
lähijaksolla Helsingissä marraskuussa.

Kurssin aikana keskityimme pohtimaan tu-
levaisuutta unelmien kautta ja lähijakso su-
jui mahtavasti monien ryhmätöiden merkeissä. 
Unelmakarttatyöskentelyssä osallistujat laati-
vat omia unelmia aikakausilehdistä leikattujen 
kuvien ja tekstien avulla. Se sai jokaisen osallis-
tujan pohtimaan tulevaisuuttaan. Karttoja kat-
sellessa huomasimme, että vaikka kurssilaiset 
ovat eri ikäisiä ja eri taustoista, unelmat voivat 
olla hyvinkin samanlaisia. 

Unelmien konkretisointi jatkui Itäkeskuk-
sen sykkeessä, kun nuoret suuntasivat kahdes-
sa ryhmässä ottamaan valokuvia annetun teh-
tävän mukaisesti. Yhtenä suosikkina nousivat 
esiin kuvat, jotka otettiin ohjeella ”ota kuva pai-
kasta, jossa voisit nähdä itsesi työskentelevän”. 

Jottei koko kurssi menisi pelkäksi unelmoin-
niksi, harjoittelimme myös itsenäistymisen 
taitoja. Mahtavat kurssilaiset suunnittelivat, 
hankkivat ruokatavarat ja kokkasivat kolmen 
ruokalajin illallisen. Salaatti, pitsa ja mokkapa-
lat yhdistettynä mukavaan yhdessäoloon kruu-
nasi kurssin viimeisen illan. Kurssi jatkuu vielä 
lyhyellä lähijaksolla keväällä 2022. 

Nuorten unelmia: 
• Unelmani on palata työelämään.
• Unelmani on perustaa perhe ja 

löytää asunto Etelä-Suomesta.
• Unelmani on oppia tekemään  

Harry Potter -aiheiset sukat.
• Unelmani on oppia laittamaan ruokaa.
• Unelmani on päästä taas ratsastamaan  

ja saada hoitohevonen.
• Unelmani päästä Apulannan konserttiin.
• Unelmani on ottaa oma lemmikki.

Teksti ja kuvat: Aida Mikkola

Unelmia ja  
tulevaisuuden  
pohtimista

Nuorten toiminta – Finnish Epilepsy Warriors
Nuorten toiminta, eli Finnish Epilepsy Warriors (FEW), on avointa kaikille 
13–29-vuotiaille nuorille. Näemme kuukausittain Teamsissa ja järjestämme tapaa-
misia eri paikkakunnalla. Seuraa nuorten toimintaa ja tulevia tapahtumia Epilep-
sialiiton nettisivuilta tai Instagramissa @finepilepsywarriors 

Haluatko mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorten toimintaa? Kiinnos-
taako vapaaehtoistyö nuorten parissa? Tule mukaan uuteen nuorten toimintaryh-
mään! Voit esimerkiksi osallistua tapahtumien tai sohvanurkkien järjestämiseen tai 
pitää yllä FEWin somea. 

Lisätietoja: epilepsia.fi/tukea-ja-toimintaa/vertaistuki/vertaistukea-nuorille/  
tai Aidalta, aida.mikkola@epilepsia.fi 

Unelmia kohti -kurssilla tehtyjä unelmakarttoja.
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NUORTEN NURKKA

Olin jäänyt kahdestaan opettajan 
kanssa istumaan käytävän penkil-
le. Minulle oli tullut tuttu ”kumiuk-

komainen olo” ja tiesin, että epilepsiakoh-
taus vaanii kulman takana. Pelkäsin tuolloin 
kohtauksia paljon, enkä tullut muutenkaan 
juttuun epilepsiani kanssa. Vaappuvan hoi-
totasapainon aikaan mietiskelin kaikenlais-
ta. Haluaako kukaan seurustella tulevaisuu-
dessa kanssani? Entä jos minulle joudutaan 
antamaan peräruiskelääke silloin, kun on 
menkat? Olin usein kahdestaan hankalas-
ti sanoitettavan yksinäisyyden ja häpeän 
kanssa. Tunnen nytkin ohi hiipivän kiusaan-
tuneisuuden kirjoittaessani. 

Minun oli hankalaa nähdä sairauttani si-
ten kuin monet aikuiset sen näkivät – epi-
lepsiani ei siis ollut minusta erillinen ai-
vosähkökäyrän tanssahtelun aiheuttama 
neurologinen juonne, vaan osa minua ja 
identiteettiäni. Lapsena epilepsia ei haitan-
nut niin paljoa kuin myöhemmin murrosiän 
kynnyksellä. Sairaus oli kasvanut kiinni mi-
nuun. Kun koulukaverini pelkäsi oireitani, 
eikä uskaltanut olla seurassani kahdestaan 
tunsin ahdistusta siitä, millainen olen. Li-
säksi huomasin tutuksi käynyttä ja minus-
sa kauan ollutta ulkopuolisuuden tunnet-
ta. Joskus toivoin, että osaisin vain sulautua 
porukkaan ja olla kuten kaikki muut. Muis-
tan harmitelleeni sitä, etten ollut mielestä-
ni kovinkaan ”normaali” vertaillessani it-
seäni muihin. Vanhempani usein viisaasti 
korostivat epilepsian olevan normaalia. Yk-
sin jäädessäni mieleeni nousi kuitenkin ke-
hää kiertäviä kysymyksiä siitä, miksi minus-
ta tuntuu tältä tai miltä minusta oikeastaan 
edes tuntuu. 

Äitini huolestuneet silmät tuijottivat mi-
nua, kun avasin silmäni sairaalassa muuta-
man kilometrin päästä siitä penkistä, johon 

olin aiemmin jähmettynyt. Ovatko vanhem-
pani surullisia minun takiani? Olo oli vaikea. 
Tunsin hätää sekä syyllisyyttä. Tämähän on 
minun epilepsiani, ei vanhempien. Ylihuo-
lehtivaisuudelta tuntuvat ohjeet jo valmiiksi 
rajattuun epilepsiaa sairastavan elämänryt-
miin tuntuivat joskus epäreilulta. Jokaisella 
läheiselläni on oma käsityksensä sairaudes-
tani, mikä heijastuu suhteeseemme. Lähei-
silleni epilepsiani ei edes vaikeimpina aikoi-

na ollut minua määrittävä piirre. Ainoastaan 
huolenaihe, jonka esiin nouseminen on 
merkki välittämisestä.

Epilepsian määrittelee helposti osaksi it-
seä ja sen kanssa kohdataan erilaisia kysy-
myksiä sekä tilanteita. On tärkeää antaa ti-
laa ja aikaa jännitykselle, ahdistukselle 
ja kaikille moninaisille tunteille. Niistä on 
myös hyvä jutella läheisten kanssa. Sairau-
den aiheuttamat elämän erilaiset tilanteet 
kasvoivat osaksi minäkuvaani. Minulle epi-
lepsia on se osa tarinaani, josta johtuu esi-
merkiksi ujouteni ja pelkoni siitä, etten ehkä 
riitä omana itsenäni. Toisaalta moni epi-
lepsiaan liittyvä kokemus on tehnyt minus-
ta myös ymmärtäväisemmän ja reilumman. 
Edelleen minulle on ominaista, että uudet 
jutut jännittävät ajoittain hirveästi ja joskus 
joudun maanittelemaan itseni mukaan uu-
teen sosiaaliseen tilanteeseen, mutta se on 
ihan ok – menen useimmiten silti. 

”Mua vähän jännittää, joskus jopa pelottaa” 
– Epilepsia ja minäkuva sosiaalisissa tilanteissa
Emma Huttunen

Tavataan verkossa!
Tule mukaan tapaamaan muita nuo-
ria Teamsissa joka kuukauden ensim-
mäinen tiistai klo 16.30 alkaen. Virtu-
aalinen Sohvanurkka on avoin kaikille 
13–29-vuotiaille nuorille. Tänä vuon-
na joka toinen kerta Sohvanurkassa on 
teema, jossa paneudumme kiinnosta-
viin keskustelunaiheisiin kuten opiske-
luun, töihin, mielen hyvinvointiin ja ih-
missuhteisiin. Nähdään linjoilla! 

Lisätietoa: epilepsia.fi/tukea-ja- 
toimintaa/vertaistuki/ 
vertaistukea-nuorille/

Moi, täällä kirjoittelee lapsuudessa 
ja nuoruudessa epilepsian kanssa 
kasvanut yhteiskuntatieteiden opiske-
lija. Innostun hyvistä dokumenteista, 
skeittaamisesta, maalaamisesta ja eri-
tyisesti kirjoittamisesta. Kirjoitan usein 
niistä jutuista, joista ei aina muisteta 
puhua.  – Emma
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VERTAINEN TAVATTAVISSA

– Moi Hanna! Mitä hyvää kuuluu?
On hetken aikaa hiljaista ja sitten tulee lista asioista, jotka ovat 

elämässä hyvin.
– Aika lailla pelkkää hyvää. Mulla on ystävä, työelämän kuviot 

kunnossa ja mukava asuinympäristö täällä Hämeenlinnassa tuki-
asumisyksikössä. Sen nimi on Kotipesä ja se on kaksikerroksinen 
luhtitalo mukavine naapureineen. Olen asunut täällä jo kuusi vuot-
ta ja viihdyn edelleen. Ei ole käynyt mielessäkään muuttaa. 

– Ja olen odottanut tätä haastattelua tosi paljon, Hanna hymyi-
lee ruudun takaa. 

Mietin, että onpa suloinen tyyppi. Kiinnitän myös huomiota soh-
van selkänojalla riviin Halinalleja. Ne ovat lapsuuteni lemppareita.

– Kerrotko vähän matkastasi epilepsian kanssa?
– Kun olin yksivuotias, sain isoja kuumekouristuskohtauksia, jot-

ka eivät tuntuneet menevän ohi. Minut kiidätettiin pikavauhtia 
Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Siellä diagnosoitiin harvi-
nainen Sturge-Weberin oireyhtymä. Saan paikallisalkuisia kohtauk-
sia ja niitä on nykyään harvakseltaan. 

Hannan sairautta on hoidettu diagnoosista asti lääkityksellä, ja 
hän on käynyt läpi lukuisia lääkekokeiluja.

– Nyt on löydetty aika hyvä tasapaino, mutta stressi ja jännittävät 
tilanteet voivat aiheuttaa kohtauksen, jolloin mulla tulee toispuo-
linen halvausoire ja alkaa huimata. Se on ennakko-oire, mutta on 
myös tilanteita, kun kohtaus tulee ihan puun takaa.

Hanna näyttää kasvoissa silmäkulman kohdilla olevaa punaista 
merkkiä, jota luulen ensin mustelmaksi.

– Tämä on yksi erityispiirre epilepsiatyypissäni. Sitä luultiin syn-
tymämerkiksi ennen lopullista diagnoosia.

Kurveja koulutuksessa ja perhe-elämässä
Hannan äiti sairasti myös epilepsiaa ja hän menehtyi kohtaukseen. 
Hanna oli silloin kuusivuotias. Myöhemmin isäkin poistui, sairaus-
kohtaukseen hänkin. Hanna kuitenkin kertoo elävänsä yhdessä 
suuressa perheessä.

Yritän kysyä hellävaraisesti aroista aiheista ja Hanna sanoo ole-
vansa avoin kaikesta. Silti vanhemmista puhuttaessa hän menee 
hieman pois ja hiljenee. En osaa kuvitella, miltä tuntuu, kun ei ole 
kumpaakaan vanhempaa tukena.

Teksti: Mari Sydänmaanlakka  |  Kuvat: Hanna Liuksen kotialbumi

Vertaistukea ja syvää ystävyyttä
Hanna Lius on 26-vuotias artesaani Hämeenlinnasta, jolla on mutkikas 
menneisyys ja elämässä kulkee mukana haastava harvinaisepilepsia. 
Elämä kuitenkin vaikuttaa olevan kohdillaan ja sitä rikastuttaa vahva 
ystävyys, joka toimii myös vertaissuhteena. 

– Mun tärkein perhe on veli. Me olemme pieni perhe ja meillä on 
suuri suku, josta minulle merkitsee eniten tätini. Juhannukset vie-
tämme suvun kanssa hänen mökillään Parolassa, Petäyksen lähellä 
ja joka joulu kokoonnumme yhteen. 

– Kävin erityiskoulua, jossa sain mukautettua erityisopetus-
ta. Sen jälkeen kouluttauduin käsityöalan artesaaniksi. Valmistuin 
2018 ja hakeuduin heti töihin. En tosin oman alani, mutta päivätöi-
hin kuitenkin. Olen S-marketissa töissä hyllyttäjänä neljä päivää 
viikossa ja teen 4,5 tuntisia työpäiviä. Yhden päivän viikosta olen 
työkeskus Viisarissa kädentaitojen osastolla. Siellä saan toteut-
taa itseäni luovasti oppimillani artesaanin taidoilla. Viimeisenä tein 
”Hyvän Mielen Taulun”, joka on esillä Viisarin ruokailutilassa.

Ystävä linjoille!
Olemme sopineet, että juttelemme ystävyydestä. Se on aina 
ajankohtaista. Päätimme ottaa Hannan hyvän ystävän Joonas 
 Karjalaisen mukaan keskusteluun. 

– Moi Joonas! Kiitos, kun lähdit leikkiin. 
Joonas on sosionomiksi opiskeleva nuori mies Lappeenrannasta. 

Hän on tavannut Hannan kanssa noin kaksi vuotta sitten Epilepsia-
liiton nuorten kurssilla. Kurssi aloitettiin etäyhteydellä tutustuen ja 
se jatkui Piispalassa kesällä. 

Joonas sai epilepsiadiagnoosin 2020, jolloin oli tosi kyseessä ja 
sairaus löi kehiin heti status epilepticus -tilan, pitkittyneen koh-
tauksen. Sen aiheutti aivoverenkiertohäiriö ja sitä tutkittiin Oulun 
yliopistollisessa sairaalassa. Nuori mies selvisi ja lähti heti etsimään 
tukea. Sitä löytyi liiton kurssilta ystävyyteen asti. Ystävyydessä on 
molemminpuolista vertaisuutta. Sopeutuminen ottaa oman aikan-
sa, mutta Joonas kokee, että hän on jo aika sinut oman sairauten-
sa kanssa.

– Mulla on teille molemmille muutama yhteinen kysymys. Mikä 
teitä yhdistää ja mitä ystävyys teille merkitsee?

– Erittäin hyvä kysymys, Joonas sanoo ja Hanna hymyilee Team-
sin toisessa kuvaruudussa. 

– Toisesta välittäminen ja sen vastavuoroisuus, Lappeenrannan 
päästä ytimekkäästi sanotaan ja Hanna yhtyy mielipiteeseen. 

– Mä olen keksinyt, että me olemme sellaiset Hali-ystävät. Meillä 
on omat Halinalle-persoonat, Hanna kertoo.
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VERTAINEN TAVATTAVISSA

Hanna ja Joonas näkevät melko usein, vaikka asuvat kaukana 
toisistaan. Viimeksi he näkivät viikko tai kaksi sitten Helsingissä.

– Ja seuraavaksi Hanna tulee meidän maille Kajaaniin viettä-
mään uutta vuotta. 

– Entä mikä teissä on parasta, jos mietitte toisianne?
Joonas kertoo, että Hannalla on suuri sydän. Hanna toteaa, että 

Joonas oikeasti kuuntelee. 
– Haluan sanoa muille, että uskaltakaa olla oma itsenne. Jos joku 

ei teitä hyväksy juuri tuollaisena, se ei ole teiltä pois. Meillä on vain 
tämä hetki, kannattaa ottaa se sellaisenaan, Joonas puhuu viisaasti.

– Kehotan olemaan rohkea ja avoin sekä puhumaan omasta tilan-
teesta. Se auttaa jaksamaan myös ystävyyssuhteiden ulkopuolella 
esimerkiksi töissä ja koulussa.

Luova ja välittävä persoona
Kun Joonas poistuu Teams-linjalta, jatkamme Hannan kanssa vielä 
hetken aiemmin kesken jäänyttä keskustelua.

– Taisit kysyä aiemmin, mistä löysin Epilepsialiiton toimintaan 
mukaan. Muistaakseni ihan tapahtumien kautta. Olen kiinnostu-
nut vertaisohjaajana toimimisesta ja aion todennäköisesti koulut-
tautuakin.

Kun epilepsia tai mieli muuten vetää maahan, Hanna kertoo saa-
vansa voimaa harrastuksista, ystävistä, läheisyydestä ja vertaisuu-
desta.

– Olen soittanut kitaraa kolmisen vuotta, laulan karaokea ja har-
rastan frisbeegolfia. Enemmän olen luova persoona. Asioita, jois-
ta tulee hyvä mieli, kannattaa yrittää jaksaa tehdä. Mikään ei tunnu 
paremmalta kuin toisista välittäminen. Haluan olla hyvä kuuntelija 
ja pyrkiä tukemaan toisia. 

1. Hanna työskentelee  
kaupassa hyllyttäjänä.

2. Hannan ystävä Joonas 
opiskelee Lappeenrannas-
sa sosionomiksi.

3. ”Olen keksinyt, että ollaan 
Hali-ystävät. Joonas on 
selkeästi Helläsydän ja 
minä olen Ilonalle”,  
Hanna kertoo.

4. Kitaran soitto ja karaoken 
laulaminen ovat Hannan 
itseilmaisukanavia.

Vertaistukea ja syvää ystävyyttä

Sturge-Weberin oireyhtymä on harvinainen syn-
nynnäinen sairaus. Suomessa syntyy keskimäärin yksi 
Sturge-Weberin oireyhtymää sairastava lapsi vuodessa. 
Oireyhtymä johtuu pienten verisuonten kehityksen häi-
riöstä kasvojen iholla, aivoissa ja silmässä, yleensä vain 
toispuoleisesti. Verisuonten poikkeava kehitys johtuu 
geenimutaatiosta poikkeavan kudoksen soluissa. Mu-
taatiota ei siis ole henkilön muissa soluissa eikä sairaus 
ole periytyvä. 

Oireet ovat eri potilailla eriasteisia ja kaikilla potilailla 
ei ole kaikkien elinten oireita. Iholla poikkeavat verisuo-
net aiheuttavat tuliluomeksi kutsutun laajan tumman-
punaisen ihomuutoksen. Silmässä verisuonten kehi tys-
häiriö johtaa silmän sisäisen nestekierron häiriöön ja 
silmänpaineen nousuun. Aivoissa poikkeava verisuoni-
tus ulottuu joko pienelle aivoalueelle tai yli koko toisen 
aivopuoliskon. Verisuonten kehityshäiriö vaikeuttaa ai-
vokudoksen verenkiertoa ja usein aiheuttaa poikkeavien 
suonten alla olevan aivokudoksen toiminnan häiriön. 
Tästä johtuu se, että oireyhtymään usein liittyy toispuo-
lihalvausoire, migreenityyppisiä päänsärkyjä, epilepsia 
ja eriasteisia oppimisen vaikeuksia. Sturge-Weberin oi-
reyhtymän hoidossa voidaankin tarvita paitsi epilepsian 
ja silmänpaineen hoitoa myös oppimisen ja toimintaky-
vyn monenlaista tukea.
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OSA 1 

Yhdistykset tutuksi,  
käy peremmälle!
Tässä neljän osan juttusarjassa epilepsiayhdistykset esittelevät  
toimintaansa, kertovat tarinansa, hauskan muistonsa tai suosikkijuttunsa.
Yhdistysten yhteystiedot löydät lehden lopusta. Lisätietoja yhdistysten 
toiminnasta voit lukea nettisivuiltamme epilepsia.fi/yhdistykset. 

Etelä-Kymen Epilepsiayhdistys ry  
Yhdistyksessä mennään täysin  
purjein ja yhdessä eteenpäin

Etelä-Kymen epilepsiayhdistykses-
sä rempseys ja lempeys ovat toi-
minnan sydän. Ei ole ihme, jos lei-
pomishetki muuttuu yhteisen innon 
iskiessä lautapeli-illaksi. Myös mi-
nigolfradalle päädyttiin viime kesä-
nä lähes ex tempore. Aurinkoisen 
päivän päätteeksi nautittiin rupat-
telun ohessa vielä makkaraperu-
nat ja todettiin, että riemukas retki 
on otettava uudestaan ensi kesänä. 
Nämä ilon hetket ovat todella tär-
keitä ja ne tuovat hetken hengähtä-
misen arkeen.  

Jo 25 vuoden ajan puheenjohtajana toiminut Ritva Malinen näkee 
uusien aktiivijäsenten merkityksen tärkeänä toiminnan jatkuvuuden 
kannalta sekä epilepsiayhteisön näkökulmasta. Vuonna 1982 perus-
tetun yhdistyksen rooli paikallisen yhteisöllisyyden luojana on edel-
leen tärkeää. Tulevaisuuden haaveet liittyvät kiinteästi siihen, että 
toiminta kohtaa jäsenistön tarpeet. Tämä on läsnä yhdistystoimin-
nan tekemisessä ja kehittämisessä joka päivä. Toisaalta yhteisölli-
syys on ollut kantava voima aina: kerhotoiminta ja retket ovat tul-
leet tutuiksi, kertoohan sen jo mottokin. 

Motto: Täysin purjein ja yhdessä eteenpäin! 

Uudenmaan epilepsiayhdistys ry  
Lisätään osallisuutta yhdessä  
Paras ja palkitsevin tapaaminen syntyy siitä, kun suunnitte-
lemme ja toteutamme tapahtumia yhdessä. Järjestämme 
monenlaista toimintaa lapsiperheille, nuorille, aikuisille ja 
senioreille.

Tärkein tehtävänämme on tarjota mahdollisuus vertaistu-
keen. Tukea on mahdollista saada erilaisissa tilaisuuksissam-
me joko sairastavana tai läheisenä. Voit tulla mukaan viikon-
lopputapahtumiin, luentotilaisuuksiin, vertaistapaamisiin, 
Kaverikahviloihin, värikylpypäiviin, hevostoimintaryhmiin- ja 
päiviin, keilaamaan, ajamaan Kartingia tai vaikka huvipuis-
toihin. Löydät tiedot tapahtumista nettisivuiltamme.  

Meillä koko perhe pää-
see tapahtumiin jäsen-
hinnalla, kun yksi per-
heestä on jäsen. 

Yhdistyksellämme on 
pitkä historia, se on pe-
rustettu jo vuonna 1967. 
Meillä on paljon mahta-
via aktiivisia vapaaeh-
toisia, joten tule sinäkin 
mukaan suunnittele-
maan ja toteuttamaan 
toimintaa. Vapaaehtoise-
na mahdollistat ikimuis-
toisia kohtaamisia. Kysy 
rohkeasti lisää! 

 
Motto: Juuri sinä olet läm-
pimästi tervetullut  
mukaan joukkoomme! 

Peli-illat ovat tärkeä osa 
yhdistyksemme toimintaa.

Vauvojen värikylpy  -päivässä 
vauvat ja heidän perheensä 
tapaavat toisiaan. 

Teksti: Päivi Hartikainen, Emma Huttunen, Tuomas Koivuniemi, Laura Närhi, Pia Salmela  
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Lapin alueen  
epilepsiayhdistys ry  
”Jo vain met yhessä  
klaarathan”
Olemme eskari-iän saavuttanut yhdis-
tys revontulien alla ja lähellä puhdasta La-
pin luontoa. Jäseniä meillä on hieman rei-
lu sata, mutta aktiivisia toimijoita ei silti ole 
liikaa. Yhdistyksen toiminta-alue on mel-
kein puoli Suomea ja osa jäsenistämme 
asuu tiettömien taipaleiden takana. Olem-
me vireä ja nuorekas yhdistys, jossa hul-
lutkin ideat toteutetaan. Jäsenemme ovat 
kaiken ikäisiä, ja tämä tuo värikkyyttä ja 
temperamenttia toimintaan. Meitä ei pysäy-
tä mikään: jos saamme idean, menee vain 
hetki niin se on jo suunnitteilla. 

Näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja tie-
dotusvälineissä kuten Yle Radio Perämeres-
sä ja Radio Novassa on ollut positiivista ja 
meille eduksi. Kaverikahvilat ovat ottaneet 
hyvin paikkansa yhdistyksen toiminnassa. 
Matalan kynnyksen kahvilat ovat tärkeä ka-
nava yhdistyksen jäsenhankinnassa.  

 Lapissa on toiminut epilepsiayhdistyk-
siä 1980-luvulta lähtien. Monien vaiheiden 
jälkeen yhdistyksemme perustettiin vuon-
na 2016 ja siitä lähtien toiminta on jatkunut 
nykyisellään. Yhdistyksessä tehdään mo-
nenlaista yhteistyötä muiden yhdistysten ja 
oppilaitosten kanssa. Se on helppoa ja se ri-
kastuttaa molempiin suuntiin. Yhdistyksen 
aktiivit käyvät myös maakunnissa tekemäs-
sä toimintaa tunnetuksi ja näkyväksi. Meil-
lä on edustus myös Epilepsialiiton hallituk-
sessa.  

Motto: Me tehdään mitä halutaan  
ja muut tekee mitä osaa.

Etelä-Pohjanmaan  
epilepsiayhdistys  
”Vertaistuki ja saman-
vertaisuus on tärkeää” 

Heidi ja Pirkko Sampo kuuluvat vuonna 
1979 perustetun Etelä-Pohjanmaan Epi-
lepsiayhdistyksen aktiivisiin jäseniin. Hei-
din elämässä epilepsia on ollut arkea 24 
vuotta 15-vuotiaasta lähtien. 

– Heidin sairauden vuoksi olen aikoi-
naan lähtenyt mukaan yhdistyksen toi-
mintaan. Koen, että tätä kautta on saanut 
ajankohtaista tietoa sairaudesta. Tärkeää 
on ollut myös vertaistuki, sillä usein sitä 
menee läheisen sairauden vuoksi ”syvälle”. 
Vertaistuen kautta saa ajatuksia muualle, 
Pirkko Sampo toteaa. 

Myös Heidi korostaa vertaistuen ja yh-
dessäolon sekä liiton kurssien ja yhdistyk-
sen tapahtumien merkitystä. 

– Viime kesänä olimme äidin kanssa 
Vaasassa VNS-tapaamisessa. Oli muka-
va jutella toisten kanssa siellä ja saada uu-
sia kavereita. Kaikki olivat tasavertaisia ja 
se tuntui mukavalta. Vaikka sain siellä epi-
lepsiakohtauksia, ei tarvinnut miettiä, että 

on erilainen tai mitä joku muu ajattelee, 
hän sanoo. 

Tytär ja äiti ovat mielellään osallistuneet 
Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistyksen 
kaverikahviloihin, pikkujouluihin ja luon-
toretkille. 

– Luontoretkillä esimerkiksi Lauhanvuo-
ren kansallispuistossa olemme olleet mu-
kana ja aina on ollut hauskaa, Heidi ker-
too. 

Motto: Tuu rohkiasti mukahan! 

Kuopion seudun epilepsiayhdistys ry  
Savossa ollaan lupsakkaasti yhdessä

Kuopion seudun epilepsiayhdistys on Suo-
men vanhin epilepsiayhdistys. Se on perus-
tettu vuonna 1898. Vahva vertaistuellinen 
toiminta sekä halu kokeilla uutta kuvastavat 
hyvin nykyistä yhdistyksen toimintaa. Esi-
merkiksi ensimmäinen Kaverikahvila käyn-
nistyi Kuopiossa keväällä 2017. Siitä lähtien 
Kaverikahvilat ovat olleet tärkeä osa yhdis-
tyksen toimintaa. Kahvilat kokoavat edel-

leen joka toinen viikko noin parikymmentä 
kävijää Ramin konditoriaan. Yhdistys myös 
ideoi kahviloiden rinnalle kahdesti kuussa 
kokoontuvat Kaverikävelyt, jotka palkittiin 
epilepsiatekona vuonna 2020.  

Haluamme olla mukana kehittämässä toi-
mintoja, jotka vahvistavat epilepsiayhtei-
söä sekä turvaavat elinvoimaisuuden tule-
vaisuudessa. Suunnitteilla on tänä vuonna 
toteuttaa esimerkiksi lapsiperheille uuden-
laista Leikkitreffi-toimintaa yhdessä Epilep-
sialiiton kanssa. Liiton tuella yhdistys pää-
see kokeilemaan uusia toimintoja, joita 
odotellaan jo innolla. Toimintaamme kuuluu 
myös askartelu, keilailu, kuntosali sekä alue-
kerho Pielavedellä.  

Haluaisitko sinä tulla mukaan suunnitte-
lemaan yhdistyksemme toimintaa? Ota roh-
keasti yhteyttä! Haluamme aidosti järjestää 
toimintaa jäsentemme toiveiden pohjalta.  

 
Motto: ”Täällä ollaan sinua varten, yhdessä 
on hauskempaa!” 

Elokuisella retkellä Norvajärvellä nauru oli 
herkässä.

Heidi ja Pirkko Sampo liikkuvat paljon  
yhdessä niin vapaa-ajalla kuin  
epilepsiayhdistyksen tapahtumissa. 

Kuopiolaiset riemuitsivat viime vuoden 
Syyskesäkisojen huutosakkikisan voitosta.
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PERHEPOSTIA 

Ensin happinaamari omalle naamalle, niinhän lentokoneessa sano-
taan. Omasta hyvinvoinnista pitää huolehtia ensin, jotta jaksaa olla 
hyvä vanhempi. 

Vanhemmat ovat kekseliäitä nipistämään omaa aikaa arjessa. 
Eräs herää sunnuntaisin viideltä saadakseen omaa aikaa, toinen is-
tuu töistä tullessaan aina kymmenen minuuttia autossa parkkiruu-
dussa ja on vaan. Kolmas kertoo menevänsä salaa bensa-asemal-
le kerran viikossa kahville ennen kuin hakee lapset hoidosta. Neljäs 
hankkii lastenhoitajan ja harrastaa parisuhde-yökylää hotellissa 
parin sadan metrin päässä kotoaan.

Voi olla, että aika-ajoin tarvitaan hetki itselle. Hetki, jolloin voi 
havahtua siihen todellisuuteen, että olen muutakin kuin huoltaja. 

Mites teillä?
Nyrkkisääntö on seuraava: yksivuotias selviää yhden yön, kaksi-

vuotias kaksi yötä ja kolmevuotias kolme yötä tutun hoitajan hoi-
vissa. Lapsen on tärkeää kuulla, kun oma vanhempi kertoo lapsen 
hoitajalle, miten häntä hoidetaan. Aina vaan uudestaan ja uudes-
taan. Rakennetaan luottamuksen siltaa lapsen ja hoitajan välille. 

Mukana tukemassa Epilepsialiiton laatutyötä

Kultakumppani Hopeakumppanit

Susanna Heugenhauser 
lapsi- ja perhetyön asiantuntija,  

Yhtä perhettä -hanke

Missä menee hyvä raja omasta ja lapsen 
hyvinvoinnista huolehtimisen välillä?

Sitten on vielä temperamenttien erot, toiselle asia on ihan helppo 
ja toiselle ei tahdo helpottua millään. 

Erossa olemisen ja jälleennäkemisen riemu on osa isoksi kasva-
mista. Kuinka ihanaa onkaan huomata, että selvittiin, vaikka koville 
otti. Kuinka ihanaa onkaan huomata, että minua pystyy hoitamaan 
joku muukin kuin lähivanhempi. Epilepsiasta huolimatta.

Tarvitseeko teillä tukijoukot, kummit, mummit, vaarit tai muut 
lapselle läheiset henkilöt tsemppausta epilepsiaa sairastavan lap-
sen hoidossa? Laitetaanko pystyyn yhteinen neuvonpito ja kysel-
lään kokemuksia vertaismummilta, joka selätti pelon ja jännityksen 
ja otti koko poppoon yökylään? Epilepsiasta huolimatta.

Kolmenkymmenen vuoden jälkeen uskallan tunnustaa, että minä 
olin se, joka oli Esson bensa-asemalla kahvilla.

Kurkatkaapa myös kurssitarjontaamme nettisivuiltamme. Kesäl-
lä epilepsiaa sairastaville lapsille on mainio mahdollisuus turval-
liseen kurssikokemukseen ihan ilman vanhempia kesäseikkailun 
merkeissä. 

 

Mukana tukemassa Epilepsialiiton laatutyötä

Kultakumppani Hopeakumppanit
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Epilepsialiiton hallituksen jäsenet 
edustavat monipuolisesti epilep-
siaa sairastavien arjen, sosiaali- ja ter-

veydenhuollon, talouden sekä muiden yh-
teiskunnallisten alojen asiantuntijoita ja 
vaikuttajia. 

Hallituksen puheenjohtajana toimii las-
tenneurologian erikoislääkäri, dosentti 
 Liisa Metsähonkala, Helsingistä. Kysyimme 
hallituksemme varsinaisilta jäseniltä ja hei-
dän henkilökohtaisilta varajäseniltään kol-
me kysymystä hallitustyöskentelystä.

1. Miten olet tullut mukaan Epilepsialiiton 
toimintaan, entä miten kiinnostuit  
hallituksen jäsenyydestä?

2. Mihin asioihin haluat vaikuttaa  
Epilepsialiiton hallituksen jäsenenä?

3. Mikä luottamustoiminnassa on  
mielestäsi palkitsevinta?

Tuomo Malinen, Mikkeli,  
varsinainen jäsen
1. Olen tullut mukaan Epilepsialiiton toimin-
taan syksyllä 2000. Kun kävin epilepsiahoi-
tajan luona, sain nipun esitteitä liiton sekä 
silloisen Helsingin epilepsiayhdistyksen toi-
minnasta ja päätin liittyä mukaan. Sillä tiel-
lä olen edelleen, tosin nykyään Mikkelin seu-
dun epilepsiayhdistyksen jäsenenä.

Olen vanhanliiton järjestöihminen, ja pi-
dän kaikenlaisesta järjestötyöskentelystä. 
Liiton hallituksen jäsenyydessä kiinnostuin 
mahdollisuudesta vaikuttaa päätöksiin kaik-
kien epilepsiaa sairastavien ja heidän lä-
heistensä parhaaksi. 
2. Työssäkäyvänä haluan ajaa etenkin työi-
käisten kuntoutumiseen liittyvien asioiden 
eteenpäin viemistä. Koulutukseni ja työni 

Koonnut: Elina Kelola

myötä haluan olla myös edistämässä digita-
lisaatioon liittyvien mahdollisuuksien tuo-
mista epilepsiayhteisöön. 

3. Palkitsevinta on tehdä hallituksen kesken 
päätöksiä, jotka toivottavasti edistävät koko 
epilepsiayhteisön hyvinvointia.

Aino Puronkari, Tyrnävä,  
varajäsen
1. Haluan olla mukana minulle tärkeässä 
toiminnassa ja auttaa toisia epilepsiaa sai-
rastavia. Olen saanut perintönä edesmen-
neeltä isältäni halun osallistua järjestö-
toimintaan ja kiinnostuksen olla mukana 
luottamustoiminnassa. Osallistumalla voin 
vaikuttaa moneen asiaan. Pyrin tekemään 
järkeviä päätöksiä meidän kaikkien hyväksi.

2. Haluan parantaa epilepsiaa sairastavien 
oikeuksia. Epilepsiaa sairastavia karsaste-
taan edelleen työmarkkinoilla. Haluaisin, 
että näitä asenteita ja ennakkoluuloja saa-
taisiin korjattua näkyvällä toiminnalla.

3. Minusta palkitsevinta on olla mukana kä-
sittelemässä asioita, jotka tekevät Epilepsia-
liitosta toimivan järjestön, jossa epilepsiaa 
sairastavien on hyvä olla mukana. Välillä 
olemme käsitelleet myös melko haasteelli-
sia asioita, jotka ovat herättäneet keskuste-
lua puolesta ja vastaan. Aina olemme kui-
tenkin saaneet asiat ratkottua.

Kaisa Nurminen, Oulu,  
varsinainen jäsen
1. Tutustuin Pohjois-Pohjanmaan epilepsia-
yhdistykseen noin 25 vuotta sitten. OYSin 
epilepsiahoitaja vinkkasi minulle paikalli-

sesta yhdistyksestä ja lähdin mukaan tapah-
tumiin. Osallistuin kurssille, jossa opetettiin 
yhdistyksen hallitustyöskentelyä. Lisäksi 
osallistuin sopeutumisvalmennuskurssille 
ja tuetuille lomille. Opiskeluaikanani tutus-
tuin Rovaniemellä paikallisiin toimijoihin. 
Paikkakunnan vaihdosta riippumatta olen 
pysynyt Lapin alueen epilepsiayhdistyksen 
aktiivina. 

2. Vahvuuteni hallituksessa on sairastavan 
näkökulma ja pohjoisemman Suomen ti-
lan ymmärtäminen. Tietenkin myös pitkä-
aikaisesta jäsenyydestäni on hyötyä. Tiedän 
omasta kokemuksestani esimerkiksi lääk-
keistä, leikkauksista ja tutkimuksista, stimu-
laattorista ja työhön liittyvistä tuista. 

Epilepsiani ei ole täysin oireeton ja vertais-
tuen tarve vain muuttaa muotoaan iän tuo-
mien muutosten vuoksi. Vertaistuki on aina 
kaksisuuntaista! Haluan antaa tietoa erityi-
sesti nuorille ja nuorille aikuisille. Haluan 
myös vaikuttaa ns. epilepsian maineeseen ja 
diagnoosin saaneiden sopeutumiseen. 

3. Koen, että kaveruus, kunnioitus ja yhtei-
söllisyyden kasvu on palkitsevaa. 

Tapani Reinikka, Jyväskylä,  
varajäsen
1. Kun sairastuin, liityin epilepsiayhdistyk-
sen jäseneksi ja toimin sen hallituksessa. 
Epilepsialiiton toiminnoissa olen ollut mu-
kana aluksi yhdistyksen edustajana liit-
tokokouksissa ja muissa valtakunnallisis-
sa tapahtumissa. Hallituksen jäsenyydestä 
kiinnostuin seurattuani sen päätöksentekoa 
liittokokousaineistoista ja keskustellessani 
hallituksen pitkäaikaisten jäsenten kanssa. 

Epilepsialiiton hallitus  
muodostuu monien  
alojen osaajista



28 1  |  2022

2. Haluan vaikuttaa ennen kaikkea liiton ta-
louden hallintaan sekä varainhoidon asian-
mukaisuuteen. Kiinnostukseni kohdistuu 
myös liiton edunvalvontaan yleisemminkin.

3. Palkitsevinta on ollut tilaisuus vaikut-
taa päätöksentekoon ja päästä seuraamaan 
monia mielenkiintoisia keskusteluja sekä 
asiantuntijoiden esityksiä.

Päivi Hölttä, Kouvola,  
varsinainen jäsen
1. Lapsemme vakava ja harvinainen epilep-
sia sai minut liittymään epilepsiayhdistyk-
sen jäseneksi, kun lapseni oli vielä ihan pie-

Kuvassa Päivi Hartikainen (vas.), Kaisa Nurminen,  
Päivi Hölttä, Liisa Metsähonkala, Tuomo Malinen,  
Tapani Reinikka, Jaana Lähdetie ja Aino Puronkari.
Erilliset kuvat vasemmalta oikealle Tiina Willman,  
Lotta Virrankari ja Tuomas Koivuniemi.

ni. Kaipasin kovasti vertaistukea ja tietoa 
epilepsiasta. Hallituksen jäsenyydellä olen 
voinut vaikuttaa varsinkin vaikeahoitoista ja 
harvinaista epilepsiaa sairastavien arkeen 
ja ottanut esille asioita, joihin Epilepsialiitto 
on voinut vaikuttaa kannanotoillaan. 

2. Haluan vaikuttaa perheiden tukemiseen 
sekä lasten ja nuorten asioihin. Lisäksi myös 
vaikeahoitoiseen ja harvinaiseen epilepsiaa 
liittyvät asiat ovat lähellä sydäntäni.

3. Saamme yhdessä toimien epilepsiaa sai-
rastavien ääntä kuuluviin. Olen kokenut työ-
ni vapaaehtoisena merkittäväksi, sillä olen 

pystynyt viemään asioita eteenpäin ja näh-
nyt niiden toteutuvan.

Jaana Lähdetie, Turku, varajäsen
1. Olen lastenneurologina hoitanut epi-
lepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria. Eri-
koistumisvaiheessa ohjaajani Turun yli-
opistollisessa sairaalassa oli professori 
Matti Sillanpää, joka toimi pitkään myös 
Epilepsialiitossa. Hän ehdotti minulle pai-
kallisen yhdistyksen toimintaan ryhty-
mistä. Nyt olen ollut yli kymmenen vuotta 
Turun Seudun Epilepsiayhdistyksen halli-
tuksessa ja viimeiset pari vuotta puheen-
johtajana. 
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Vuonna 2020 tulin valituksi liittohalli-
tuksen varajäseneksi hieman yllättäen, 
kun ilmeni, että ehdokkaita ei ollutkaan 
riittävästi. Minua kiinnostaa saada valta-
kunnallisen tason näkökulma liiton toi-
mintaan ja päästä vaikuttamaan epilepsiaa 
sairastavien lasten, nuorten ja perheiden 
parhaaksi. 

2. Haluan tukea toiminnan painottumista jä-
seniin, vertaistuen tarjoamiseen ja helpo-
tusta byrokratiaan. Jotta yhdistykset jaksa-
vat toimia ja saavat uusia jäseniä sekä uusia 
toimintamuotoja, tarvitaan liiton taholta 
konkreettista apua ja tukea.

Haluan myös olla mukana vahtimassa, 
miten sote-uudistuksessa järjestöjen toi-
mintaa ylläpidetään ja kehitetään, ja miten 
terveyspalvelut tarjotaan tasapuolisesti, ku-
ten laki edellyttää. Epilepsiaa sairastavat 
ovat mielestäni riskissä joutua eneneväs-
ti perusterveydenhuollon asiakkaiksi, mut-
ta neurologinen osaaminen ei siellä yleensä 
riitä. Epilepsian monimuotoisuuden vuok-
si tulisi epilepsiapotilaiden pääsääntöisesti 
saada erikoissairaanhoitoa. 

3. Yhteinen päämäärä ja yhdessä toimimi-
nen on rohkaisevaa. Jäseniltä saatu palau-
te ilahduttaa.

Päivi Hartikainen, Kuopio, varsi-
nainen jäsen
1. Osin sattumaa. Oma sairastumiseni sai 
minut osallistumaan Kuopion seudun epi-
lepsiayhdistyksen toimintaan. Hallituksen 
jäsenyydessä kiinnostaa mahdollisuus vai-
kuttaa asioihin. Halu toimia, oppia ja saa-
da ajankohtaista tietoa muuttuvassa maa-
ilmassa.

2. Tasa-arvoiseen hoitoon riippumatta epi-
lepsiaa sairastavan henkilön asuinpaikasta. 
Tietoisuuteen epilepsian monimuotoisuu-
desta sairautena. 

3. Vertaistuen merkityksen huomaaminen. 
Voida olla mahdollistamassa sitä. Lisäk-
si palkitsevaa on nähdä ajantasaisen tie-
touden epilepsiasta sairautena saavuttavan 
mahdollisimman monen ihmisen.

Salla Lamusuo, Turku, varajäsen
1. Olen hoitanut pitkään epilepsiapotilaita 
ja lisäksi ollut Suomen Epilepsiaseuran hal-
lituksessa. Epilepsialiiton hallituksen jäse-
nyys sopii hyvin yhteen Suomen Epilepsia-
seuran hallituksessa toimimiseen. 

2. Toivon, että voin edistää yleistä epilepsia-
tietoutta yhteiskunnassa, parantaa epilep-
siaa sairastavien yhteiskunnallista asemaa 
ja kuntouttavia toimia. 

3. Oppia uusia näkökulmia ja vaikutusmah-
dollisuuksia, ja nähdä kuinka tärkeisiin 
asioihin voidaan puuttua ja vaikuttaa sekä 
korjata haluttuun muotoon.

Tuomas Koivuniemi, Kauhajoki, 
varsinainen jäsen
1. Veljeni ja vaimoni sisko ovat sairastu-
neet epilepsiaan, mutta vielä lähemmäksi 
sairaus tuli, kun nyt 12-vuotiaalla Eero-po-
jallamme diagnosoitiin epilepsia 2014. 
Liityimme vaimoni kanssa Etelä-Pohjan-
maan Epilepsiayhdistyksen jäseniksi. Ha-
luan olla antamassa oman panokseni epi-
lepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän 
läheistensä hyvinvoinnin ja oikeuksien 
edistämiseen.

2. Haluan vaikuttaa siihen, että liiton jäsen-
ten ääni kuuluu yhteiskunnassa ja näkyy 
päätöksenteossa. On tärkeää, että meillä 
on aktiivista vertaistuki-, virkistys- ja vaikut-
tamistoimintaa koko maassa. Lisäksi ihmi-
sillä pitää olla oikeaa tietoa epilepsiasta ja 
haluan vaikuttaa siihen, että näymme julki-
suudessa.

3. Hyvä mieli – tunne siitä, että on omalla 
panoksellaan voinut vaikuttaa siihen, että 
ihmisten arkeen on saatu aikaan pienikin 
parannus.

Tiina Willman, Pietarsaari/Ja-
kobstad, varsinainen jäsen
1. Tyttäremme sairastuttua epilepsiaan 
osallistuimme Epilepsialiiton järjestämälle 
perheiden sopeutumisvalmennuskurssille 
ja siitä se lähti. Olen ollut mukana liiton per-
hejaostossa ja oman yhdistyksen hallituk-
sessa jäsenenä, puheenjohtajana, varapu-
heenjohtajana ja jäsenrekisterinhoitajana. 
Jäsenenä liiton hallituksessa tunnen, että 
osallistun tärkeään tehtävään epilepsiaa 
sairastavien puolesta.

Efter att vår dotter fick epilepsidiagno-
sen deltog vi i anpassningskursen för famil-
jer och efter det har jag varit med. Har va-
rit medlem i förbundets familjesektion och 
medlem, ordförande, viceordförande och 
sköter om medlemsregister i vår egen före-
ning. Som medlem känner jag att jag har en 
viktig uppgift i att påverka för den som har 
epilepsi.

2. Siihen että epilepsiaa sairastavat saavat 
sen tuen, mihin ovat oikeutettuja.

I det att de som har epilepsi får det stöd 
som de är berättigade till.

3. Se kun saamme positiivista palautetta va-
paaehtoistyöstä, jota teemme.

Det då vi får positiv respons om frivilligar-
bete som vi utför med.

Lotta Virrankari, Helsinki,  
varajäsen
1. Olen ollut jo lapsena Epilepsialiiton kurs-
seilla isäni epilepsian vuoksi. Opintojeni ai-
kana tein korkeakouluharjoittelun Epilep-
sialiitossa. Harjoittelun jälkeen Helsingin 
epilepsiayhdistys pyysi minua ehdokkaaksi 
hallituksen jäseneksi. 

2. Haluan vaikuttaa siihen, että epilepsiaa 
sairastavien ja heidän läheistensä ääni ja 
tarpeet tulisivat moninaisemmin esille. Epi-
lepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä 
osallisuuden edistäminen niin yhteisön toi-
minnassa kuin laajemminkin yhteiskunnas-
sa on minulle tärkeää.

3. Epilepsiayhteisön kehittäminen yhdessä 
sekä tutustuminen uusiin ihmisiin.

Lisäksi hallitukseen kuuluu yrittäjä Riina 
Lindström, joka toimii Tuomas Koivuniemen 
varajäsenenä.  

Epilepsialiiton  
sääntömääräinen 
liittokokous 23.4.
Epilepsialiiton liittokokous järjestetään 
Helsingissä 23.4.2022. Liittokokous kut-
sutaan koolle lähettämällä kutsu jäse-
nille vähintään 30 vuorokautta ennen 
kokousta postitetuilla kirjeillä tai säh-
köisesti jäsenen liitolle toimittamaan 
osoitteeseen. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat.

Kevään koronatilanteesta riippuen Epi-
lepsialiiton hallitus voi päättää etä-
osallistumisesta ja sallia, että valtuu-
tettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun 
käyttämään äänestysoikeuttaan liitto-
kokouksessa väliaikaisen poikkeamis-
lain nojalla. 
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AJANKOHTAISTA

Tiedätkö tapahtuman tai jutun, joka 
olisi huomionarvoinen? Tunnetko 
henkilön, joka on edistänyt ansiok-
kaasti epilepsiavapaaehtoistyötä? 
Epilepsialiiton hallitus on myöntänyt 
Epilepsiateko -huomionosoituksen 
vuodesta 2014 lähtien. Huomionosoi-
tus voidaan myöntää henkilölle tai ta-
holle, joka on edistänyt ansiokkaas-
ti epilepsiavapaaehtoistyötä tai luonut 
uusia toimintatapoja. Huomionosoi-
tuksen tavoitteena on tuoda esiin va-
paaehtoistoiminnan merkitystä epi-
lepsiaa sairastavien ihmisten hyväksi 
tehtävässä toiminnassa. 

Ehdotuksia huomionosoituksen 
saajaksi voi tehdä kuka tahansa. Ehdo-
tukset tulee toimittaa Epilepsialiittoon 
28.2.2022 mennessä osoitteeseen: epi-
lepsialiitto@epilepsia.fi 

Epilepsialiiton hallitus päättää huo-
mionosoituksen saavasta henkilös-
tä/tahosta 18.3.2022. Huomionosoi-
tus julkistetaan liittokokouksessa 
23.4.2022. 

Palkittu henkilö/taho ei saa konk-
reettista palkintoa, mutta tekijä/teko 
nostetaan esiin liiton medioissa ja sii-
tä tiedotetaan liittokokoustiedotuksen 
yhteydessä myös muille medioille.

Oikaisu: Epilepsialehden 5/2021 Syyskesäkisa-artikkelissa kerrottiin virheellisesti, että huutosakkikisan 
voittopokaali matkasi ensimmäistä kertaa Savoon. Kisan voitto on mennyt myös aiemmin samalle suunnalle.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
myönsi vuoden 2021 Konrad ReijoWaa-
ran palkinnon neurologi, apulaisylilääkäri 
Anna Maija Saukkoselle. Palkinto kuuluu 
lääketieteen merkittävimpiin suomalai-
siin tunnustuksiin ja se jaetaan vuosit-
tain ansiokkaasta käytännön lääkärin työs-
tä henkilölle, joka voi olla toisaalta ahkera, 
uhrautuva ja taitava lääkäri tai toisaalta val-
takunnallista arvostusta saanut hallinnol-
liseen ja tutkimustyöhön osallistunut käy-
tännön lääkäri. 

Anna Maija työskentelee Siun s  otessa 
Pohjois-Karjalassa, Joensuussa. Hänet 
 tunnetaan erinomaisena diagnostiikkona, 
joka pohjaa ammattitaitonsa vahvaan po-
tilas-lääkäri -suhteeseen ja vankkaan tie-
teelliseen perustaan. Opettajana hän on 
esikuva nuoremmille kollegoilleen. Apulais-
ylilääkärinä hän on kehittänyt merkittäväl-

Ehdota Epilepsiateko  
-huomionosoituksen saaja

KUVA SIUN SOTE/ANTTI PITKÄJÄRVI

Neurologi Anna Maija Saukkoselle  
Konrad ReijoWaaran palkinto
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Suomen Neurologisen yhdistyksen järjes-
tämillä virtuaalisilla Neurologipäivillä oli 
marraskuussa 2021 yli 350 osallistujaa. Päi-
vien aikana käsiteltiin ajankohtaisia aiheita 
muun muassa koronavirusinfektion pitkä-
aikaisoireiden hoidosta ja biomarkkereiden 
käytöstä etenevien muistisairauksien hoi-
dossa sekä jaettiin Erkki Kivalo -palkinto. 
Epilepsialiitto esittäytyi päivien virtuaalisel-
la näyttelyalueella. 

Erkki Kivalo -palkinto jaettiin 
seitsemättä kertaa
Erkki Kivalo -palkinto myönnettiin Neurolo-
gipäivillä Helsingin yliopiston neurologian 
professori Perttu Lindsbergille. Palkinnon 
perusteina ovat Lindsbergin ansiot kliinisen 
neurologian sekä neurologisen opetuksen 
kehittäjänä, aktiivisena neurologian tutkija-
na sekä neurologian popularisoijana ja yh-
teiskunnallisena keskustelijana. 

Monipuolisen uran taustalta löytyy inhi-
millinen ominaisuus, uteliaisuus.

– Olen aina ollut utelias ja valmis oppi-
maan uutta. Uran edetessä on tullut eteen 
monia kiinnostavia asioita. On hienoa, että 
olen voinut tutustua neurologiaan monesta 
eri näkökulmasta ja samalla edistää sen ke-
hitystä Suomessa.

Lindsbergin tähänastisen uran kenties 

suurin saavutus on syntynyt tutkimustyön 
ja kliinisen potilastyön yhdistämisestä. Hän 
oli keskeisessä roolissa, kun HYKSissä alet-
tiin 1990-luvulla kokeilla liuotushoitoa ai-
voinfarktipotilaisiin. 

Perttu Lindsberg korostaa tutkimustyön 
merkitystä lääketieteessä ja neurologian 
alalla. Toinen Lindsbergin sydäntä lähellä 
oleva teema on neurologien koulutus.

– Kliiniset tutkimukset takaavat sen, että 
diagnostiikka ja hoidot kehittyvät. Toivon-
kin, että valtiovalta ymmärtää, ettei kliini-
sen tutkimuksen rahoittamisessa saa ottaa 
taka-askeleita.

Professori Kivalolla merkittävä 
rooli liiton historiassa
Palkinto jaetaan professori Erkki Kivalon 
(1920–2009) muistoksi. Kivalo oli suoma-
laisen neurologian uranuurtaja. Hänet ni-
mettiin vuonna 1963 Helsingin yliopistoon 
Suomen ensimmäiseksi neurologian profes-
soriksi. 

Erkki Kivalo on ollut mukana aloittamassa 
monen potilasjärjestön toimintaa, ja hänel-
lä on ollut merkittävä rooli myös Epilepsia-
liiton perustamisessa. Kivalo on ollut Epi-
lepsialiiton perustajajäsen vuonna 1969 ja 
toiminut liiton varapuheenjohtajana vuosi-
na 1969–1978.

lä tavalla neurologisten sairauksien hoitoa 
Pohjois-Karjalassa.

– Palkinto tuli minulle täytenä yllätykse-
nä. Esimieheni Jussi Sipilä oli hakenut sitä 
suosittelijoiden kanssa. Minulla ei ollut aa-
vistustakaan asiasta. Duodecimista soitet-
tiin minulle eräänä iltana ja ajattelin vähän 
kummissani, että minua pyydetään johon-
kin käytännönläheiseen työryhmään, mut-
ta sainkin kuulla tästä kunnianosoituksesta, 
kertoi Anna Maija.

– Palkinnon saaminen on hämmentä-
vää. Olen todella kiitollinen, että tällainen 
kunnianosoitus osuu omalle uralle. En oli-
si päässyt tähän ilman omaa työyhteisöäni. 
Olen sen heille monesti sanonut ja kirjoitta-

nut. Meillä jokainen voi olla sellainen kuin 
on, kuvailee Anna Maija klinikkansa ilmapii-
riä kiitollisena.

”Neurologia on innostavaa  
ja mielenkiintoista”
Anna Maija Saukkonen on nähnyt lääketie-
teen kehityksen 1980-luvulta lähtien omas-
sa työssään ja neurologian saralla Pohjois- 
Karjalan keskussairaalassa. Anna Maija 
Saukkonen jaksaa innostua neurologiasta. 
Nuorten erikoistuvien lääkäreiden kanssa 
hän tekee mielellään töitä. 

– Toivon olevani esimerkki siitä, että neu-
rologia on kiinnostava lääketieteen ala. On 
ilo nähdä miten erikoistuvat lääkärit kehit-

KUVA KUVATAPIO

tyvät ja heistä tulee taitavia ja minua osaa-
vampia.

– Innostun myös, kun minut kutsutaan 
puhumaan erilaisten järjestöjen tilaisuuk-
siin. Rohkaisen myös kollegoitani samanlai-
seen toimintaan. Vapaammissa tilanteissa 
potilaissa, joita näkee vastaanotolla sairau-
den merkeissä, näkeekin jäljellä olevaa ter-
veyttä, kertoo Anna Maija, joka oli yli 20 
vuotta Joensuun seudun epilepsiayhdistyk-
sen hallituksessa.

Neurologipäivillä jaettiin  
arvostettu kunnianosoitus

Epilepsialiitto 
onnittelee  

lämpimästi!
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Kaikki tapahtumamme ja kurssimme löydät verkkosivujemme ta-
pahtumakalenterista: www.epilepsia.fi/ajankohtaista/tapahtumat/

Muutokset tapahtumiin ja kursseihin ovat mahdollisia 
koronavirustilanteen vuoksi. Seuraa ilmoitteluamme epilepsia.fi  
ja some-kanavissamme. Noudatamme tapahtumissamme 
viranomaisohjeita. Jos sinulla tai läheiselläsi on koronaviruksen 
tyypillisiä oireita, kasvokkain järjestettäviin tapahtumiin ei voi 
osallistua. Tarkempia tietoja koronaviruksesta: www.thl.fi 

Hae mukaan kevään ja kesän kursseille ja ryhmiin!
Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta. Matkakuluista  
osallistujat vastaavat itse. Verkkotapaamiset ja -ryhmät  
toteutetaan Teamsin välityksellä. 

LAPSILLE JA NUORILLE
Lasten kesäseikkailu-kurssi, 27.–29.6. 
Lomakoti Onnela, Oulu 
Aloitustapaaminen verkossa 21.6. klo 17.30–19.30
Kurssi on tarkoitettu 9–14-vuotiaille, epilepsiaa sairastaville lapsil-
le. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden epilepsiaan liittyvien asioiden 
käsittelyyn, mukavaan kesätekemiseen, onnistumisen kokemuksiin 
sekä uusiin kaverisuhteisiin. Matkat kurssipaikalle ja kotiin tapahtu-
vat huoltajien kyydeillä.

Hae mukaan 16.5. mennessä:  
www.epilepsia.fi/tapahtuma/lasten-kesaseikkailu-kurssi/

Lisätiedot: yhteisövalmentaja Tanja Vihriälä-Määttä,  
tanja.vihriala-maatta@epilepsia.fi, p. 0400 954 830

Minun polkuni- kurssi nuorille 20.–22.5. 
Iiris-keskus, Helsinki 
Aloitus- ja päätöstapaamiset verkossa 12.5. ja 2.6. klo 17.30–19.00
Kurssi on suunnattu noin 15–20-vuotiaille, epilepsiaa sairastaville 
nuorille. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden oman tilanteen ja tulevai-
suudensuunnitelmien jäsentämiseen, epilepsiaan liittyvien asioi-
den käsittelyyn, uusiin kavereihin sekä mukavaan yhteiseen teke-
miseen kaupunkiympäristössä.

Hae mukaan 18.4. mennessä: www.epilepsia.fi/tapahtuma/ 
minun-polkuni-nuorten-kurssi/ 

Lisätiedot: yhteisövalmentaja Anu Hämäläinen,  
anu.hamalainen@epilepsia.fi, p. 040 511 0092

PERHEILLE
Dravet-talvitapaaminen 8.–10.4. 
Vuokatti Sport Resort, Sotkamo 
Aloitustapaaminen verkossa 31.3. klo 17.30–19.00
Vertaistapaaminen on tarkoitettu perheille, joissa on Dravet’n oi-
reyhtymää sairastava lapsi tai nuori. Ohjelmaan sisältyy vanhem-
pien vertaiskeskusteluja, lasten ohjattua toimintaa ja perheiden 
yhteistä ajanviettoa. Lisäksi tapahtumassa pääsee kokeilemaan oh-
jatusti talviliikunnan lajeja ja toimintavälineitä.
 
Hae mukaan 7.3. mennessä: 
www.epilepsia.fi/tapahtuma/dravet-talvitapaaminen/

Lisätiedot: erityisasiantuntija Paula Sorjonen,  
paula.sorjonen@epilepsia.fi, p. 040 9210976

Meidän perhe -kurssit 

Kurssit on tarkoitettu perheille, joissa on epilepsiaa tai harvinais-
ta epilepsiaa tai epilepsiaoireyhtymää sairastava alle kouluikäinen 
lapsi. Kurssit tarjoavat voimavaroja, tietoa ja verkostoja, jotka vah-
vistavat arjessa selviytymistä ja lisäävät luottamusta tulevaan. Van-
hempien ja lasten ryhmien lisäksi aikaa jää myös perheen yhteisel-
le ajanvietolle. 

Meidän perhe -kurssi harvinaisepilepsiaa  
sairastavien lasten perheille 7.–10.6. 
Imatran kylpylä 
Aloitustapaaminen verkossa 30.5. klo 17.30–19.00

Hae mukaan 8.5. mennessä:  
www.epilepsia.fi/tapahtuma/meidan-perhe-kurssi- 
harvinaisepilepsiaa-sairastavien-lasten-perheille

Lisätiedot: erityisasiantuntija Paula Sorjonen,  
paula.sorjonen@epilepsia.fi, p. 040 9210976

Tapahtumat 
ja kurssit
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Meidän perhe -kurssi epilepsiaa sairastaville  
lapsille perheineen 14.-17.6. 
Imatran kylpylä  
Aloitustapaaminen verkossa 6.6. klo 17.30–19.00

Hae mukaan 8.5. mennessä:  
www.epilepsia.fi/tapahtuma/meidan-perhe-kurssi/ 
 
Lisätiedot: yhteisövalmentaja Aida Mikkola,  
aida.mikkola@epilepsia.fi, p. 050 512 6617

AIKUISILLE JA LÄHEISILLE
Lähelläsi-verkkoryhmä ti-iltaisin  
15.3.–12.4. klo 17.30–19.30
Ryhmä on tarkoitettu epilepsiaa sairastavien aikuisten läheisille, 
esimerkiksi puolisoille, aikuisille lapsille tai ystäville. Kurssi tarjoaa 
tukea voimavarojen vahvistamiseen ja uusia näkökulmia omaan ti-
lanteeseen. Verkkotapaamisissa jutellaan läheisen epilepsiaan ja 
omaan hyvinvointiin liittyvistä ajatuksista ja huolista. 

Hae mukaan 20.2. mennessä:  
www.epilepsia.fi/tapahtuma/lahellasi-verkkoryhma-laheisille/ 

Lisätiedot: palvelupäällikkö Vuokko Mäkitalo,  
vuokko.makitalo@epilepsia.fi, p. 040 516 0022

Epilepsia ja ajokyky-verkkotilaisuus  
23.5. klo 17.30–19.30
Epilepsiaa sairastaville ja läheisille suunnattu tilaisuus tarjoaa tie-
toa epilepsiasta, ajokyvystä ja ajokiellosta sekä tukea muutostilan-
teista selviytymiseen. Lisätietoja ja ilmoittautumisohje tulossa hel-
mikuun lopussa verkkosivuillemme:  
www.epilepsia.fi/tukea-ja-toimintaa/tapahtumat/

Tuberoosiskleroosi-verkkoryhmä  
23.3. ja 30.3. klo 17.30–19.00 

Kaksiosainen verkkoryhmä kaikille, joita koskettaa oma tai 
läheisen tuberoosiskleroosi. Ryhmä tarjoaa vertaistukea, 
tietoa sekä yhteistä keskustelua ja kokemusten vaihtoa. 
Toisella tapaamiskerralla aiheesta alustaa lastenneurologian 
erikoislääkäri Jonna Komulainen-Ebrahim.  

Ilmoittaudu 20.3. mennessä:  
www.epilepsia.fi/tapahtuma/ 
tuberoosiskleroosi-verkkoryhma/

Lisätiedot: erityisasiantuntija Paula Sorjonen,  
paula.sorjonen@epilepsia.fi, p. 040 9210976

KUVA VUOKKO MÄKITALO

Polkuja hyvinvointiin-kurssi 20.–22.6 
Liikuntakeskus Pajulahti, Lahti 
Aloitustapaaminen verkossa 13.6. klo 17.30–19.30
Kurssi on tarkoitettu epilepsiaa sairastaville, työikäisille aikuisille. 
Kurssille voi osallistua yksin tai läheisen kanssa. Kurssin tavoitteena 
on vahvistaa omia voimavaroja ja luottamusta pärjäämiseen epilep-
sian kanssa. Liikunnan ja luonnon myönteisiä vaikutuksia hyödyntä-
vä kurssi tuo myös keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. 

Hae mukaan 18.5. mennessä: www.epilepsia.fi/tapahtuma/ 
polkuja-hyvinvointiin-kurssi-aikuisille-ja-laheisille/   

Lisätiedot: palvelupäällikkö Vuokko Mäkitalo,  
vuokko.makitalo@epilepsia.fi, p. 040 516 0022

Kesäkisat Tampereella 18.6.

Epilepsiayhteisön vuosittainen kesän kohokohta Kesäkisat pide-
tään Tampereella 18.6. Maksuton tapahtuma on tarkoitettu kaikille 
epilepsiaa sairastaville ja läheisille. Voit tulla kisailemaan, osallis-
tumaan hauskoihin oheislajeihin tai vain kannustamaan ja nautti-
maan iloisesta tapahtumastamme. 
Kisalajit: 
• kolmiottelu (60 m juoksu, kuulantyöntö ja pituushyppy) 
• 1000 m kävely 
• ruotsalaisviesti 
• Lisäksi hauskoja kaikille sopivia oheislajeja

Ilmoittaudu 28.5. mennessä:  
www.epilepsia.fi/tukea-ja-toimintaa/tapahtumat/

Lisätiedot: yhteisövalmentaja Anu Hämäläinen,  
anu.hamalainen@epilepsia.fi, p. 040 511 0092
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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 epilepsia.fi-sivulla. Tietosuojaselosteet ovat saatavissa myös  Epilepsialiiton keskustoimistolta.

Epilepsialiitto ry – Epilepsiförbundet rf on vuonna 1969 perustettu potilasjärjestö.  
Liittoon kuuluu 22 epilepsiayhdistystä, joissa on noin 6 500 jäsentä.

Toiminnanjohtaja 
Virpi Tarkiainen
p. 050 400 9191

Järjestöpäällikkö 
Piritta Selin
p. 050 514 4484

Hallintovastaava 
Milla Haglund
p. 050 365 1464

Palvelupäällikkö
Vuokko Mäkitalo
p. 040 516 0022

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

Erityisasiantuntija
Paula Sorjonen
p. 040 921 0976

Sosiaaliturva- 
asiantuntija
Paula Salminen
p. 050 574 2488

Järjestöassistentti 
Heli Lehtimäki
p. 050 401 5569

Viestintäpäällikkö 
Elina Kelola
p. 040 921 0978

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

YHTEISÖVALMENTAJAT
Helsinki
Aida Mikkola
p. 050 512 6617

Kuopio
Anu Hämäläinen
p. 040 511 0092

Oulu
Tanja Vihriälä-Määttä
p. 0400 954 830

Sähköpostit
etunimi.sukunimi@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

Olethan rohkeasti  
yhteydessä  
työn tekijöihimme,  
autamme mielellämme 
sinua!
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ETELÄ-KYMI (KOTKA)
Ritva Malinen
050 561 6679, arkisin klo 12–20
etelakymen@epilepsia.fi

ETELÄ-POHJANMAA (SEINÄJOKI)
Toimisto ti-ke 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)
Kreetta Kärkkäinen 
040 511 8471
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

Seuraa paikallista tapahtumatarjontaa  
osoitteessa www.epilepsia.fi

Huomioithan, että yhdistysten toimistojen aukioloajoissa saattaa olla poikkeuksia korona-aikana.

Epilepsiayhdistykset

Ota yhteyttä ja tule mukaan!

KUOPION SEUTU
Toimisto 
Kirjastokatu 5 A 1, 70100 Kuopio
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 klo 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

VAASAN SEUTU  
– VASANEJDEN (VAASA – VASA)
Toimisto – byrå
045 1241 771
toimisto.vaasanseutu@epilepsia.fi

VAKKA-SUOMI (UUSIKAUPUNKI)
Jani Salonen
040 721 0480
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



HELSINKI
Paikka: Robert’s Coffee,  
Kampinkuja 2, Helsinki
Ajankohdat:  
Tiistaisin 1.3., 5.4., 3.5. klo 16–18
Yhteystiedot: toimisto.uusimaa@epilepsia.fi, 
p. 050 535 4009 (ti-to klo 10–14)

ESPOO
Paikka: Espresso House  
(kauppakeskus Iso Omena 1. kerros)  
Piispansilta 11, Espoo
Ajankohdat: Keskiviikkoisin 23.3.,  
4.5. klo 9.30–11.00
Yhteystiedot: toimisto.uusimaa@epilepsia.fi, 
p, 050 535 4009 (ti-to klo 10–14) 

VANTAA
Paikka: Cafe Charlotta  
(Kulttuurikeskus Vernissa)  
Tikkurilantie 36, Vantaa 
Ajankohdat: Tiistaisin 15.2., 15.3.,  
12.4., 10.5. klo 13-15. 
Yhteystiedot: toimisto.uusimaa@epilepsia.fi, 
p, 050 535 4009 (ti-to klo 10–14)

TAMPERE
Paikka: Fazer Café  
(Tempon talo)  
Hämeenkatu 15, Tampere
Ajankohdat: Maanantaisin  14.2., 14.3.,  
11.4., 9.5. klo 16.30–18.30
Yhteystiedot: Arja Frisk p. 050 378 1451

TURKU
Paikka: Café Sirius,  
Linnankatu 2–4, Turku
Ajankohdat: Keskiviikkoisin 23.2.,  
30.3., 27.4. Klo 16.15–18
Yhteystiedot:  
toimisto.turunseutu@epilepsia.fi 

SALO
Paikka: Cafe Figaro (Kauppakeskus Plaza)  
Vilhonkatu 8, Salo
Ajankohdat: Keskiviikkoisin  
16.2., 20.4. klo 17.30–18.45
Yhteystiedot: toimisto.turunseutu@epilepsia.fi

PORI
Paikka: Cafe Steiner (Puuvilla)  
Siltapuistokatu 14, Pori
Ajankohdat: Keskiviikkoisin 23.2., 23.3., 20.4. 
klo 17–19
Yhteystiedot: Noona Mäkitalo,  
p. 044 292 2994, noona.makitalo@gmail.com

JYVÄSKYLÄ
Paikka: Cafe Elonen (Jyväskeskus),  
Kauppa katu 31, Jyväskylä 
Ajankohdat: Torstaisin 24.2., 31.3.,  
28.4., 26.5. klo 13–15
Yhteystiedot: Raija Roitto, p. 050 360 7246,  
raija.roitto@gmail.com tai Keski-Suomen  
epilepsiayhdistys, p. 045 318 2306,  
toimisto.keski-suomi@epilepsia.fi

KUOPIO
Paikka: Ramin konditoria  
(kauppakeskus Sektori),  
Puijonkatu 23, Kuopio
Ajankohdat: Maanantaisin 28.2., 14.3.,  
28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5. klo 13–15
Yhteystiedot: pj.kuopionseutu@epilepsia.fi,  
p. 040 777 1216 (ma-to kello 9–17)

MIKKELI
Paikka: Ramin konditoria (Kauppakeskus  
Akseli), Hallituskatu 7, Mikkeli
Ajankohdat: Tiistaisin 8.2., 8.3.,  
12.4., 10.5. klo 16.30–18
Yhteystiedot: Päivi Nykänen,  
p. 050 532 3093

JOENSUU
Paikka: Hilun Paikka, Torikatu 12, Joensuu
Ajankohdat: Kuukauden viimeinen arkipäivä 
28.2., 31.3., 29.4., 31.5. klo 15–17
Yhteystiedot: Merja Tuominen  
p. 044 333 1203

OULU
Paikka: Cafe Rooster, Torikatu 26, Oulu
Ajankohdat: Keskiviikkoisin 23.2.,  
30.3., 27.4., 25.5. klo 17–19
Yhteystiedot: Anja Häikiö, p. 044 287 1136

ROVANIEMI
Paikka: Coffee House,  
Maakuntakatu 30, Rovaniemi
Ajankohdat: Keskiviikkoisin 2.3.,  
6.4., 4.5. klo 13–15
Yhteystiedot: Annikki Autti,  
p. 045 131 5836, aautti@gmail.com

KEMI
Paikka: Cafe Hertta, Rautatiekatu 1, Kemi
Ajankohdat: Keskiviikkoisin 2.2., 16.2., 2.3., 
23.3., 6.4., 27.4., 11.5., 1.6. klo 15–17
Yhteystiedot: Seppo Romppainen,  
p. 040 549 0039, lapin.epy@gmail.com

TORNIO 
Paikka: Karkiaisen leipomo,  
Länsiranta 9, Tornio
Ajankohdat keskiviikkoisin 9.2., 23.2.,  
30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5. klo 15–17
Yhteystiedot: Seppo Romppainen,  
p. 040 549 0039, lapin.epy@gmail.com

Kaverikahvilat järjestetään huomioiden ajan-
kohtainen koronatilanne. Tule paikan pääl-
le vain terveenä. Tapahtumia voidaan joutua 
perumaan tai muuttamaan etätapaamisiksi. 
Ajantasaiset tiedot epilepsia.fi/kaverikahvila

Kaverikahvilassa tapaat rennossa tunnelmassa 
muita epilepsiaa sairastavia ja heidän läheisiään. 
Kaverikahvilassa on aina mukana ohjaaja.
Ilmoittautumista etukäteen ei tarvita, voit vain 
tulla paikalle. Tarjoamme kahvin ja pullan!

KAVERIKAHVILAT  
KEVÄT 2022   


