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Epilepsia ei ole vain yksi sairaus. Kyseessä 
on monimuotoinen sairauksien joukko. Jo-
kaisen epilepsiaan sairastuneen ihmisen 
polku on erilainen. Lotta, Taina, Mari, Satu, 
Noora, Kati ja Eija kertovat elämästään ja 
kokemuksistaan uudessa julkaisussamme 
”Meitä on muitakin – kokemuksia elämästä 
epilepsian kanssa”. 

Kokemuskirja kuvaa seitsemän erilaista 
tositarinaa sairastumisesta epilepsiaan, sen 
vaikutuksista omaan ja läheisten elämään, 
haasteista, sopeutumisesta muuttunee-
seen elämään, hyväksymisestä, selviytymi-
sestä ja voimaantumisesta. Tositarinat ovat 
vahvoja elämänmakuisia kuvauksia epilep-
sian monimuotoisuudesta ja arvaamatto-
muudesta. 

Vertaistuki on kokemusten jakamista 
toisten saman kokeneiden kanssa. Se an-
taa usein uusia näkökulmia ja auttaa jak-
samaan. Moni on kokenut vertaistuen tär-
keäksi osaksi sairauteen sopeutumisessa. 
Vertaistuki on osa hyvää epilepsian hoitoa. 

Toivomme, että kokemuskirja voi tarjota 
sinulle ja läheisellesi samaistumiskokemuk-
sen – meitä on muitakin, et ole yksin sairau-
tesi kanssa. 

Lämmin kiitos kaikille oman kokemuk-
sensa jakaneille. 

Hyvää kesää kaikille Epilepsialehden lu-
kijoille!

Virpi Tarkiainen
toiminnanjohtaja

Kokemuskirja on tutustuttavissa  
verkkojulkaisuna www.epilepsia.fi →  
Tietoa epilepsiasta → Oppaat ja esitteet.

Kokemuskirja on myös tilattavissa  
painettuna verkkokaupastamme  
www.epilepsia.fi/kauppa tai puhelimitse  
p. 09 350 8230 (toimisto).

Epilepsi är inte bara en enda sjukdom, utan 
det rör sig om en mångfaldig grupp av sjuk-
domar. Alla människor som insjuknar i epi-
lepsi har sin egen livsstig. Lotta, Taina, Mari, 
Satu, Noora, Kati och Eija berättar om sitt liv 
och sina erfarenheter i vår nya publikation 
”Meitä on muitakin – kokemuksia elämästä 
epilepsian kanssa”. 

Erfarenhetsboken återger sju olika san-
na historier om insjuknande i epilepsi, dess 
konsekvenser för det egna och de anhörigas 
liv, utmaningar, anpassningen till det för-
ändrade livet, accepterande, överlevande 
och egenmakt. Dessa sanna historier, fyllda 
av liv, är starka beskrivningar av hur mång-
fasetterad och oberäknelig epilepsi är. 

Kamratstöd är att dela erfarenheter med 
andra som varit med om samma saker. Ofta 
ger det nya perspektiv och gör det lättare att 
orka. Många har upplevt kamratstödet som 
en viktig del av anpassningen till sjukdo-
men. Kamratstöd är en del av god vård när 
man har epilepsi. 

Vi hoppas att du och dina anhöriga kan 
identifiera er med erfarenhetsboken – det 
finns fler av oss och du är inte ensam med 
din sjukdom. 

Ett varmt tack till alla som delat med sig 
av sina erfarenheter. 

Jag önskar alla läsare av Epilepsitidning-
en en bra sommar!

Virpi Tarkiainen
verksamhetsledare

Du kan ta del av erfarenhetsboken  
(på finska) som en webbpublikation  
www.epilepsia.fi → Tietoa epilepsiasta →  
Oppaat ja esitteet.

Du kan även beställa erfarenhetsboken  
i tryckt form via vår nätbutik  
www.epilepsia.fi/kauppa eller  
per telefon på 09 350 8230 (kontor).

Kokemuksia elämästä epilepsian kanssa

Erfarenheter av att leva med epilepsi

Pääkirjoitus | Ledare
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Epilepsian sairastavuus kasvaa ihmisen ikääntyessä. Tämä johtuu siitä, että 
ikääntyessä muutkin aivosairaudet lisääntyvät. Aivoissa tapahtuneet muutokset 
lisäävät epileptisten kohtauksien riskiä, minkä takia lääkitys usein aloitetaankin 
jo ensimmäisen kohtauksen jälkeen. Ikääntyneen epilepsia on kuitenkin monella 
tapaa erilainen verrattuna nuoremmalla iällä alkavaan epilepsiaan.

Teksti: Salla Lamusuo, neurologian erikoislääkäri, Tyks  |  Kuva: iStock

Ikääntyneen epilepsia
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Tarkkaa määritystä ikääntyneen epi-
lepsialle ei ole, mutta kirjallisuu-
dessa se käsitetään tavallisimmin 

yli 60–65-vuotiaana alkavaksi epilepsiak-
si. Ikääntyneen epilepsiassa on monia sille 
ominaisia piirteitä. Ensinnäkin kohtauksien 
luonne samoin kuin epilepsiaan sairastumi-
sen syyt ovat erilaisia ja epilepsialääkkeen 
valintaan voivat vaikuttaa eri asiat kuin nuo-
remmalla iällä alkavassa epilepsiassa.  

Äkillinen aivotapahtuma voi aiheuttaa sa-
manaikaisen tai lähes samanaikaisen aivo-
jen sähköisen toiminnan häiriön, mikä il-
menee epileptisenä kohtauksena. Näiden 
kohtauksien riski kasvaa 35 ikävuoden jäl-
keen ollen noin 1,23/1000 asukasta kohden 
75 ikävuoteen mennessä. Aivojen rakenteel-
linen muutos voi kuitenkin johtaa epilep-
sian ilmaantuvuuteen monenkin vuoden 
jälkeen itse tapahtumasta. 

Miksi riski epilepsiaan sairastumi-
selle kasvaa ikääntyessä?
Aivoverenkiertohäiriöt yleistyvät ikäänty-
misen myötä ja ovat tavallisin syy ikäänty-
vän epilepsiaan. Ne ovat myös yleisin syy 
tapahtumahetkellä tapahtuvaan ensimmäi-
seen epileptiseen kohtaukseen. Noin 40–55 
% aivoverenkiertohäiriön (joko aivoinfark-
ti tai aivoverenvuoto) saaneista saa elämän-
sä ensimmäisen epileptisen kohtauksen 
7–14 vuorokauden kuluessa tapahtumas-
ta. Näistä noin 60 % saa sen juuri sairauden 
tapahtumahetkellä tai 24 tunnin sisällä sii-
tä. Aivoverenkiertohäiriön saaneella on yli 
kolminkertainen riski saada epilepsia ver-
rattuna terveisiin. Sekä ensimmäisen koh-
tauksen että myöhäisemmässä vaiheessa 
ilmaantuvan epileptisen kohtauksen riski 
riippuu osaksi aivoverenkiertohäiriön ana-
tomisesta paikasta.

Degeneratiivisiin dementiaan johtavien 
sairauksien, joista tavallisin on Alzheime-
rin tauti, riski kasvaa ikääntyessä. Nämä 
 sairaudet aiheuttavat muutoksia aivojen ra-
kenteissa ja toiminnoissa, ja siten altistavat 
jossain vaiheessa tapahtuville epileptisil-
le kohtauksille. Dementiaa sairastavilla on 
2–10-kertainen riski sairastua epilepsiaan. 

Kaatumistapaturmat ovat yleisiä ikäänty-
villä ja ne voivat johtaa aivovammaan, mikä 
taas voi aiheuttaa epileptisiä kohtauksia 
montakin vuotta tapaturman jälkeen. 

Ikääntyneen epileptisten  
kohtauksien luonne
Ikääntyneen epileptiset kohtaukset ovat ta-
vallisimmin paikallisalkuisia kohtauksia. Ge-

neettisen yleistyneen epilepsian alkaminen 
myöhäisemmällä iällä on harvinaista. Tällai-
sessa tilanteessa taustalla voi olla jo lapsuu-
dessa/nuoruudessa alkanut epilepsia, joka 
on ollut koko aikuisiän rauhallinen. 

Paikallisalkuiset tajunnanhämärtymis-
kohtaukset, yleisimmin ohimolohkoalkui-
set, ovat tavallisimpia ensimmäisiä epilepti-
siä kohtauksia (noin 40–50 % kohtauksista) 
ikääntyneellä. Tajuttomuuskouristuskoh-
taukset käsittävät noin 25 % ensimmäisis-
tä kohtauksista. Ikääntyneen ohimoloh-
koalkuisen kohtauksien luonne on usein 
vähäeleisempi ja niissä on vähemmän au-
tomatismeja verrattuna nuorempien koh-
tauksiin. Toisaalta kohtauksen jälkeinen pit-
kittynyt tunteja tai jopa päiviäkin kestävä 
sekavuus, afasia tai halvausoireisto on ta-
vallisempaa kuin nuoremmilla. 

Noin 30 % ikääntyneen ensimmäisestä 
epileptisestä kohtauksesta johtaa pitkitty-
neeseen kohtaustilanteeseen eli status epi-
lepticukseen, jonka taustalla yleisimmin to-
detaan aivoverenkiertohäiriö.  Osa näistä 
tilanteista on niin sanottuja non-konvulsiivi-
sia status epilepticuksia. Ne ilmenevät vain 
pitkittyneenä sekavuutena ilman näkyviä 
kouristuksia, jotka ovat tavallisin status epi-
lepticuksen ilmenemismuoto. 

Erotusdiagnoosi
Epilepsiadiagnoosin selvittely tapahtuu 
ikääntyneellä samalla tavalla kuin muilla-
kin. Kohtauskuvauksen saaminen silminnä-
kijältä on ensiarvoisen tärkeää. Vaikeuksia 
kohtauskuvauksen saamisessa kuiten-
kin tuottaa usein ensinnäkin silminnäki-
jän puute ikääntyneen usein asuessa yksin 
tai luotettavan kuvauksen saaminen. Lisäk-
si ikääntyessä lisääntyy riski myös muihin 
eri syistä johtuviin tajunnanmenetyskoh-
tauksiin muun muassa sydämen rytmihäiri-
öihin liittyvänä tai verenpaineen äkillisestä 
laskusta johtuvaan pyörtymiseen. Pyörty-
miseen voi liittyä jäykistelyä ja virtsojen-
kin alle menoa, mutta erotuksena epilepti-
seen kohtaukseen tajunnantaso palautuu 
yleensä nopeasti.  Myös dementiaan, infek-
tioihin, aivoverenkiertohäiriöihin ja moniin 

veriarvojen muutoksiin voi liittyä tajunnan 
hämärtymistä ja sekavuutta. Unenaikaisten 
kohtauksellisten tilanteiden diag nosointi 
voi myös aiheuttaa erotusdiagnostisia on-
gelmia eri unihäiriöiden ja epileptisen koh-
tauksen välillä. 

Ikääntyneelläkin kuitenkin epileptiset 
kohtaukset ovat stereotyyppisiä.

Ikääntynen epilepsiadiagnoosi
Epilepsiadiagnoosi voidaan asettaa, kun on 
näyttöä siitä, että potilaalla on pitkäkestoi-
nen taipumus saada epileptisiä kohtauksia. 
Tavallisimmin tämä edellyttää, että potilaal-
la on ollut vähintään kaksi ilman merkittä-
viä altistavia tekijöitä esiintynyttä epileptis-
tä kohtausta. Mutta mikäli potilaan aivoissa 
havaitaan jokin kohtauksille altistava teki-
jä (esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö, aivo-
vamman jälkitila), jonka vuoksi riski seuraa-
valle kohtaukselle on seuraavan 10 vuoden 
aikana yli 60 %, ja kliininen kohtauskuvaus 
puoltaa paikallisalkuista epileptistä koh-
tausta, epilepsiadiagnoosi voidaan antaa jo 
ensimmäisen kohtauksen jälkeen. EEG voi 
olla normaali. Aivojen kuvantaminen on tär-
keää ikääntyneemmänkin epilepsian syyn 
selvittelyissä. 

Ikääntyneen epilepsian hoito
Ikääntyneen epilepsian hoidossa on huomi-
oitava muut sairaudet ja niihin käytettävien 
lääkkeiden yhteisvaikutukset epilepsialää-
kityksen kanssa, mahdolliset epilepsia-
lääkkeen sivuvaikutukset, jotka voivat huo-
nontaa ikääntyneen toimintakykyä (muun 
muassa mieliala, muistivaikeudet, luustoon 
kohdistuvat vaikutukset). Lähes kaikilla kes-
kushermostoon käytettävillä lääkkeillä on 
myös riski keskushermostoon liittyvistä si-
vuvaikutuksista. Näin on myös epilepsia-
lääkkeillä. Tavallisimmat sivuvaikutukset oi-
keastaan kaikilla epilepsialääkkeillä ovat 
huimaus, tasapainovaikeudet ja väsymys. 
Epilepsialääke aloitetaan yleensä aina vähi-
tellen annosta nostaen, jolloin sivuvaikutuk-
sien riski pienenee. Ikääntyneellä annoksen 
nosto olisi hyvä tehdä tavallista hitaam-
min ja epilepsian hoitotavoite, kohtaukset-
tomuus, saavutetaan yleensä pienemmällä 
kokonaisannoksella kuin nuoremmalla.

Huonossa hoitotasapainossa oleva epi-
lepsia lisää tapaturmariskiä, pitkittyneen 
hengenvaarallisen kohtauksen riskiä ja 
vaarantaa aivoterveyttä. Ikääntyneelläkin 
epilepsian hyvän hoidon tavoite on koh-
tauksettomuus ja mahdollisimman lievät 
lääkityksestä johtuvat sivuvaikutukset. 

Ikääntyneen epilepsia

Ikääntyneen epilepsian 
hoidossa on  
huomioitava muut  
sairaudet.
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Ritva aloittaa tarinansa palaamalla vuo-
den 2011 kesäkuun lauantai-iltapäi-
vään. Hän oli työkaverinsa mökillä 

ja he kärräsivät märkää kuoriketta istutuk-
sien juurelle. Ritva kompastui kottikärryjen 
kanssa ja kaatui. Maanantaina hänellä alkoi 
kova päänsärky.

Työterveydestä Ritva ohjattiin neurologin 
vastaanotolle. Magneettikuvissa todettiin 
kaatumisesta aiheutunut kaulan nikamaval-
timon repeämä. Sattumalta samalla löydet-
tiin myös synnynnäinen epämuodostuma 
aivoissa, joka päätettiin korjata. 

Syksyllä Ritvalle tehtiin aivoverisuonten 
valtimo-laskimoepämuodostuman hoito-
toimenpide, joka ei kuitenkaan onnistunut 
suunnitellusti. Sen seurauksena Ritva sai 
aivoinfarktin. Hoidosta ja kuntoutuksesta 
huolimatta hektinen työ anestesiasairaan-
hoitajana ei ollut enää mahdollinen ja Ritva 
jäi työkyvyttömyyseläkkeelle.  

Tässä vaiheessa on aika hypätä syksys-
tä kaksi ja puoli vuotta eteenpäin. Vuoteen 
2014 ja kesäkuun alun aamuun, jolloin Ritva 
heräsi normaaliin tapaan.

– Ylävartaloni alkoi nytkähdellä ja nyt-
kähtely kiihtyi ja voimistui. Ymmärsin, että 
nyt ei ole kaikki hyvin. Soitin naapureilleni, 
mutta he eivät olleet kotona. Samalla alkoi 
ensimmäinen kouristuskohtaus. 

Kun naapurit eivät saaneet enää yhteyt-
tä Ritvaan, soittivat he ambulanssin. Ensi-
hoitajien saapuessa paikalle Ritva sai uuden 
kouristuskohtauksen. Ambulanssimatkas-

”En ole yksin”

ta Turun yliopistolliseen sairaalaan hän ei 
muista mitään.

Tutkimusten jälkeen todettiin, että epi-
lepsia oli paikallisalkuinen ja se liittyi aiem-
paan aivoinfarktiin. Ensimmäisten kohtaus-
ten jälkeen Ritva sai epilepsialääkityksen ja 
se on toiminut hyvin.

– Syön edelleen samaa lääkettä saman 
määrän aamuin illoin. Kohtauksia en ole 
enää saanut.

Vertaistuki on kuljettanut  
eteenpäin
– Arvelen, että sairaanhoitaja-ammattini on 
vaikuttanut haluuni lähteä hakemaan apua 
ja tietoa.

Ritva otti pian epilepsiadiagnoosin jäl-
keen yhteyttä Turun seudun epilepsiayh-
distykseen. Hän sai sieltä paluupostissa tu-
kevan nipun tietoa. Lisäksi hän osallistui 
samana vuonna epilepsiaa sairastaville tar-
koitetulle kurssille ensimmäistä kertaa ja 
myöhemmin hän on osallistunut monille 
muille kursseille.

Erityisesti Ritvan mieleen on jäänyt Kuu-
samossa vuosia sitten järjestetty kurssi. 
Vaikka sää oli kolea ja kylmä, oli ihmisten 
välittämä lämpö vaikuttavaa. 

– Ventovieraat ihmiset tutustuivat toisiin-
sa ja saivat vertaistukea. Meillä kaikilla oli 
erilainen epilepsia ja oma tarina kerrottava-
na. Kokemukset koskettivat ja koin, että en 
ole yksin.

Ritva ajattelee, että vertaistuen tarpeen 

ymmärtää konkreettisesti vasta silloin, kun 
sairastuu vakavasti.

– Sitä samaa vertaistukea ei voi saada edes 
läheisiltään. Samaa sairautta sairastavat ym-
märtävät ajatukseni syvemmin. Voin kertoa, 
miksi minusta tuntuu tällaiselta ja miksi esi-
merkiksi olen väsynyt ja tarvitsen lepoa. 

Ritva on osallistunut myös Epilepsialii-
ton vertaisohjaajakoulutukseen. Hän on 
kiitollinen siitä, että voi vertaisohjaaja-
na antaa muille sitä tukea, jota on itsekin 
saanut. Hän haluaa kertoa konkreettisis-
ta asioista, kuten siitä, että yksin ei tarvitse 
jäädä. Kaverikahviloita, kursseja ja tapah-
tumia järjestetään ja kaikki ovat niihin ter-
vetulleita.

Entä mikä sai Ritvan alun perin lähte-
mään vertaisohjaajaksi? Siihen on vaikutta-
nut moni asia. Hän on aina viihtynyt ihmis-
ten parissa. Kun sairaanhoitajan työ jäi, niin 
osallistumalla epilepsiayhdistyksen toimin-
taan ja toimimalla vertaisena hän saa tehdä 
merkityksellistä työtä, josta hän pitää.

– Kun joku kertoo toisille tarinansa, on se 
kuin avaisi oman sisimpänsä, pelkonsa ja 
huolensa. Sen jälkeen saa viereltään rohkai-
sevia ja ymmärtäviä sanoja, niin se on hie-
noa ja lämmittävää. Se on varmaan yksi syy, 
miksi lähdin mukaan. 

Aika auttaa muuttamaan  
ajatuksia
Ensimmäisen epilepsiakohtauksen jälkeen 
Ritvan olo oli sairaalassa sekava ja väsynyt. 

Turussa asuvan Ritva Peltosen epilepsia alkoi aivoinfarktin seurauksena, 
kun hän oli noin 60-vuotias. Sairaanhoitajana työskennellessään Ritva oppi, 
että asioista kannattaa ottaa selvää ja vaikeuksistakin voi puhua. Tiedolla ja 
vertaistuella on ollut iso merkitys arjessa epilepsian kanssa.  

Teksti: Elina Kelola  |  Kuva: Ritva Peltosen kotialbumi

Jaetut kokemukset koskettavat ja rohkaisevat
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Kohtaus oli säikäyttänyt ja kaikki epilep-
siaan liittyvä oli uutta.

– Siinä kohtaa, kun oma pää on pyörällä, 
niin et edes osaa esittää kysymyksiä, joita 
olisi ehkä tarvittu.

Aluksi epilepsiaan sairastuminen aiheut-
ti pelkoa, huolta ja häpeää. Ritva kokee, 
että epilepsia oli jollakin tapaa vaiettu asia. 
Hän ei tiennyt, miten puhua siitä läheisten-
sä kanssa. Sairaus oli niin vieras ja outo asia 
heillekin. Ritva mietti muun muassa sitä, 
miten pärjäisi yksinasuvana. 

Tiedon tarve oli suuri ja muiden koke-
mukset arvokkaita. Ritva muistelee, että 
kun hän osallistui ensimmäistä kertaa epi-
lepsiayhdistyksen järjestämälle kesäretkelle 
Nousiaisissa, hän oli ainoa vastikään epilep-
siaan sairastunut. 

– Takerruin jokaiseen ja halusin tietää, 
kuinka he pärjäävät yöllä ja miten he olivat 
ylipäätään pärjänneet epilepsian kanssa.

Suhtautuminen sairauteen on kuitenkin 

muuttunut ajan myötä.
– Kun minulla ei ole ollut kohtauksia, niin 

epilepsian tavallaan unohtaa. Ainoa asia, 
mikä muistuttaa sairaudestani ovat lääk-
keet sekä se, että haluan ylläpitää mahdolli-
simman tervettä elämäntapaa.

Ja on vaikeuksista seurannut hyvääkin. 
Ritva on saanut paljon ystäviä, joita hän ei 
olisi tavannut ilman epilepsiaa. Ystävien 
kanssa hän on pitänyt yhteyttä jo vuosia. 
He ovat esimerkiksi perustaneet Facebook- 
ja WhatsApp-ryhmiä. Pari ystävistä on sel-
laisia, joiden kanssa hän on kyläillyt puo-
lin ja toisin. 

Valot ja varjot kiehtovat
Ritva on syntynyt Kotkassa ja asunut lap-
suutensa saaressa. Meri on hänelle edelleen 
tärkeä. 

Ennen kun Ritva aloitti sairaanhoitaja-
opinnot, hän oli töissä valokuvausliikkees-
sä. Valokuvaus on edelleen rakas harrastus. 

Hän tekee yhdessä miesystävänsä kanssa 
retkiä pitkin lounaisrannikkoa ja heillä on 
aina kamerat mukanaan. Esimerkiksi Parais-
ten historiallinen Gamla Malmen on Ritvan 
mielestä ihana paikka, samoin kuin Naanta-
li, Kaskinen ja Tammisaari. 

– Eikä aina tarvitse mennä kauas kotoa. 
Muutaman kilometrin päässä Turun kes-
kustasta löytyy Kuralan Kylämäki. Alue on 
50-luvun aitoa maalaismiljöötä ja käymme 
usein siellä. 

Ritva ja hänen ystävänsä etsivät retkillään 
mielenkiintoisia kuvauskohteita. Repussa 
kulkee mukana eväät ja termospullo. Usein 
he menevät meren rannalle. Ritva toimii ret-
killä kartturina ja miesystävä ajaa.

– Moni on ihmetellyt, mistä me löydämme 
uusia kuvauspaikkoja. Mutta se on sitä, kun 
poikkeat isolta valtatieltä pienemmille po-
luille. Vähän kuin elämässä muutenkin – sil-
loin löytyvät uudet näkökulmat. 

Ritva Kuralan Kylämäessä Turussa.
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Julkinen kuva ikääntymisestä ja ikään-
tyvistä ihmisistä on kapea. Yleisiä kes-
kustelunaiheita ovat muun muassa 

hoivapalvelut ja niiden haasteet sekä yk-
sinäisyys. Ikääntyminen lisää toki palvelu-
tarvetta, mutta se keskittyy muutamaan vii-
meiseen elinvuoteen. Esimerkiksi 75-vuotta 
täyttäneistä vain 11 prosenttia on kotihoi-
don palveluiden piirissä. Yksinäisyyttäkin 
moni ikääntynyt sietää nuorempia parem-
min.

Ikääntyneiden joukko on moninainen. 
Esimerkiksi 65-vuotias on elänyt monta 

Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi

Teksti: Sonja Maununaho, asiantuntija, ikäihmisten mielenterveyden edistäminen,  
MIELI Suomen Mielenterveys ry  |   Piirros: iStock

Vuosien karttuessa mielen  
voimavaroja kertyy ja kuluu

Meillä on keskuudessamme kasvava joukko ihmisiä, 
joilla on rikasta elämänkokemusta, monipuolista 
osaamista ja tietoa, miten vaikeuksista voi selviytyä. 
Tätä joukkoa voi kutsua monilla nimillä, yksi niistä on 
ikääntyneet. Jos ikääntyneiksi luetaan yli 65-vuotiaat, 
heitä on väestöstä nyt yli viidennes ja vuonna 2030 
noin neljännes. Valtaosa heistä voi hyvin. Pitkälti yli  
60 prosenttia kokee elävänsä elämän parasta aikaa.
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Mitä voi tehdä, kun maailmantilanne ai-
heuttaa huolta, epävarmuutta ja pelkoja? 
Olemme eläneet maailmanlaajuisesti poikkeuksellisissa olosuhteissa jo yli kaksi 
vuotta. Moni kärsii pelosta, huolesta ja epävarmuudesta, ja pohtii omaa ja läheisten 
jaksamista. Omaa ja läheisten mieltä voi kuitenkin rauhoittaa monin tavoin. 

• Älä jää yksin, keskustele muiden kanssa. Läheisiin kannattaa pitää yhteyttä myös 
poikkeuksellisessa tilanteessa. Jos ei ole mahdollista tavata toista fyysisesti, ai-
kaa voi viettää yhdessä etäyhteyksien avulla. Myös rupattelu esimerkiksi tut-
tavien, hoitajien tai naapureiden kanssa voi jo helpottaa oloa. Jos läheisen hy-
vinvointi huolestuttaa, voit kysyä häneltä vaikkapa ”Mitä kuuluu?” ja kuunnella 
vastauksen. 

• Pidä huolta perusvoimavaroista ja arjen rytmistä. Ravinto, lepo ja liikkuminen 
kannattelevat meitä kaikissa elämäntilanteissa. Haastavissa tilanteissa niiden 
merkitys korostuu entisestään. Rutiinit luovat turvallisuutta ja perusvoimavarat 
antavat meille voimaa käsitellä mielen päällä olevia asioita.

• Hyväksy tunteet. Kaikista tunteista ei tarvitse pitää, mutta niitä ei kannata väis-
tää. Hankalat tunteet voivat tuntua myös kehossa jännityksinä tai puristuksi-
na. Tunteita kannattaa kuulostella ja antaa aikaa, silloin niistä voi myös ajallaan 
päästää irti ja palautua. 

• Rauhoita mieltäsi itselle sopivin tavoin. Monelle arjen rutiinit tuovat turvallisuut-
ta ja hallinnan tunnetta. Liikunta ja erityisesti luonnossa liikkuminen ovat tehok-
kaita tapoja rauhoittua ja ottaa tarvittavaa etäisyyttä huolta aiheuttaviin asioihin. 
Musiikki, käsityöt tai jopa kotityöt voivat rentouttaa. Myös erilaisia rentoutumis-
harjoituksia kannattaa kokeilla.

• Pidä yllä realistista tilannekuvaa. Seuraa luotettavia tiedonlähteitä ja pohdi ratio-
naalisesti maailmantilanteen aiheuttamia riskejä omaan arkeen. Uutistulvasta 
on hyvä pitää säännöllisesti taukoja.

• Muista, että apua on tarjolla. Jos arkiset neuvot eivät auta, vaan huoli kasvaa 
liian suureksi, hae keskusteluapua läheisiltä tai kriisipalveluista.  
MIELI ry:n kriisipuhelin palvelee suomeksi numerossa 09 2525 0111

Työkaluja mielen  
hyvinvoinnin tueksi
• Onko liikkeelle lähteminen hanka-

laa sinulle tai läheisellesi? Liikkuvan 
mielen tukija -työkirja auttaa pohti-
maan ikääntymistä, liikkumisen ja 
mielenterveyden yhteyttä sekä liik-
kumisen esteitä. 

• Hyvä mieli -pohdintoja mielen hy-
vinvointiin -työkirja johdattelee luki-
jaa pohtimaan omaan mielentervey-
teen vaikuttavia tekijöitä ja erityisesti 
omia vahvuuksia ja voimavaroja. 

• Molemmat työkirjat löydät Mieli ry:n 
sivuilta, mieli.fi, Materiaalit ja koulu-
tukset -osiosta.  

että ihminen käy mielessään uudelleen läpi 
kokemaansa ja tuntee samankaltaisia tun-
teita kuin tapahtumahetkellä. 

Myös jälleenrakentamisen aikakaudella 
kasvaneet elävät uudelleen varhaisten vuo-
siensa tunneilmapiiriä, jossa sota oli jo lop-
pu, mutta edelleen jollain tavalla läsnä. So-
taan liittyvistä tunteista usein vaiettiin, 
vaikka ne vaikuttivat monin tavoin perhei-
den ilmapiiriin. Monet kokevat huolta nuo-
rista, jotka nyt kasvavat epävarmuuden lei-
maamana aikana – olivat he omia jälkeläisiä 
tai eivät.

Tällä hetkellä moni ikääntynyt on valmis 
kertomaan niistä tunteista ja kokemuksista, 
joista sota- ja jälleenrakentamisaikaan laa-
jasti vaiettiin. Meidän nuorempien olisi ar-
vokasta kuulla, miten vaikeista ajoista sel-
vittiin ja miten yhteiskuntaa niiden jälkeen 
rakennettiin. Voimme oppia niistä paljon. 

kymmentä vuotta aikuista elämää, ja jos hy-
vin käy, hän tulee elämään vielä toiset mo-
komat. Pitkän elämän aikana ihminen eh-
tii kohdata niin mielenterveyttä vahvistavia 
kuin koettelevia tilanteita. Myös ikääntymi-
nen itsessään tuo mukanaan muutoksia – 
osa myönteisiä ja osa vähemmän toivottuja.

Ikääntyminen vaikuttaa kuitenkin ennem-
min tai myöhemmin kehoon ja heikentää 
fyysistä toimintakykyä. Sen sijaan ikäänty-
misen vaikutukset mielenterveyteen ovat 
suurelta osin myönteisiä. Ikä muun muassa 
lisää itsetuntemusta, suhteellisuudentajua 
ja myötätuntoa. Monen ikäihmisen tunne-
taidot, kuten tunteiden säätely, epämuka-
vien tunteiden sietäminen ja myönteisten 
tunteiden havaitseminen ovat vahvistuneet 
elämän myötä. Elämän monet muutokset ja 
menetykset ovat opettaneet sopeutumis- ja 
selviytymistaitoja. 

Eletystä elämästä voimavaroja 
koronapandemian aikaan
Ikääntyneiden kyvykkyys sopeutua haas-
taviin tilanteisiin on näkynyt myös koro-
napandemian aikana. Vaikka monet ra-
joitukset ja vakavan sairauden uhka ovat 
kohdistuneet juuri varttuneeseen väestöön, 
iso osa ikääntyneistä on selvinnyt tilan-
teesta nuorempia vähemmällä psyykkisel-
lä kuormituksella. Elämää ovat kannatelleet 
muun muassa ihmissuhteiden ylläpitä-
minen eri tavoin, luonnossa liikkuminen 
sekä ylipäätään omannäköinen arki. Monet 
ikääntyneet ovat osoittaneet joustavuut-
taan ja uuden oppimisen valmiuksiaan otta-
malla käyttöön digitaalisia sovelluksia. 

On kuitenkin muistettava, että moneen 
ikääntyneistä pandemia on jättänyt jälken-
sä. Yksinäisyyden kokemukset ovat yleisty-
neet ja ne koskettavat paljon myös ikään-
tyneitä, joista moni asuu yksin. Sosiaali- ja 
terveyspalvelut ovat ruuhkautuneet, mikä 
aiheuttaa huolta ja epävarmuutta niiden 
käyttäjille. Rajoitukset ja huolen ilmapii-
ri vaikuttavat toimintakykyyn heikentävästi 
monin tavoin: niin psyykkisesti, sosiaalises-
ti kuin fyysisestikin. Järjestökentällä huolta 
herättävät erityisesti ne ikääntyneet, jotka 
eivät rajoitusten poistuttukaan enää osallis-
tu yhteisönsä toimintaan entiseen tapaan.

Ukrainan kriisi voi  
herättää sotamuistot 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tehnyt nä-
kyväksi niin ikääntyneiden voimavaroja 
kuin haavoittuvaisuutta. Sota on aina trau-
matisoiva sen kokeneelle. On luonnollista, 
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Miten monisairastavuus 
tulisi huomioida 
epilepsiaa sairastavan 
potilaan hoidossa?
Teksti: Johanna Annunen, LT, neurologian el, Neurologia, Neurokeskus, Oulun yliopistollinen sairaala
  |  Kuva: iStock
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Monisairastavuutta voidaan määritel-
lä monin eri tavoin. Kansallisen Käy-
pä hoito -suosituksen määritelmän 

mukaan monisairaalla henkilöllä on vähin-
tään kaksi samanaikaista pitkäaikaista sai-
rautta, vammaa tai toiminnanvajausta. Näi-
hin luetaan muun muassa fyysinen sairaus, 
mielenterveyshäiriö tai jokin erityisvaikeus 
(esimerkiksi pitkäaikainen kipu). Monisai-
raiden potilaiden toimintakyky, arjessa sel-
viäminen ja kyky hoitaa itseään vaihtelee. 
Hoitavan tahon olisi tärkeää tunnistaa tämä 
potilasryhmä, koska etenkin heidän hoiton-
sa vaatii yksilöllistä suunnittelua yhdessä 
potilaan kanssa. Monisairaalla henkilöllä on 
kasvanut riski terveydentilan heikentymi-
selle, heikentyneelle kyvylle selviytyä saira-
uksiensa kanssa, hoitojen haittavaikutuksil-
le, hoidon laadun heikkenemiselle ja hoidon 
sujuvuuden heikkenemiselle eri hoitotaho-
jen välillä.

Monisairastavuuden mielletään liitty-
vän vanhenemiseen, koska ikä lisää sairas-
tavuutta, mutta muut sairaudet on otetta-
va huomioon jo nuorien potilaiden kohdalla 
epilepsian hoidossa. Nuoremmissa ikäluo-
kissa monisairastavuus on yleisempää alem-
piin sosiaaliluokkiin kuuluvilla. Eri ikäisil-
lä epilepsiaa sairastavilla henkilöillä muiden 
sairauksien kirjo vaihtelee. Vanhemmassa 
ikäluokassa korostuvat esimerkiksi muis-
tisairaudet ja aivoverenkiertohäiriöt, kun 
taas nuoremmassa ikäryhmässä esimerkik-
si migreeni ja psyykkiset oireet. Monisairas-
tavuuteen liitetään lisääntynyt hoidon kuor-
mittavuus, jolla tarkoitetaan sitä taakkaa, 
joka potilaalle aiheutuu sairauksiensa hoi-
dosta, esimerkiksi rajoitukset arjen toimin-
takyvyssä, erinäiset tutkimukset, lääkärissä 
käynnit ja kuntoutuksellinen hoito. 

Monisairastavuuteen liittyy useimmiten 
monilääkitys. Monilääkitykseksi määritel-
lään tilanne, jossa potilaalla on vähintään 
viisi pitkäaikaisesti käytössä olevaa lää-
kettä. Monilääkitys suurentaa riskiä lääk-
keiden haittavaikutuksille, mutta moni-
sairaat ovat myös alttiimpia lääkityksen 
sivuvaikutuksille. Vaikka virallisen määri-
telmän mukaan monilääkitys ei itsessään 
lisää monisairastavuutta, on monilääkityk-
sellä siinä osuutensa. Esimerkkinä tästä on 
tilanne, jossa epilepsialääkityksen on kat-
sottu myötävaikuttaneen potilaan sairas-

tumiseen lääkehoidon aloitusta vaativaan 
osteoporoosiin.

Yksilöllinen ja  
kokonaisvaltainen hoito
Epilepsiaa sairastavilla henkilöillä saat-
taa olla neurologisia, neuropsykiatrisia ja 
kognitiivisia oireita ja epilepsian tiedetään 
lisäävän muiden sairauksien riskiä. Toisaal-
ta monet elämänlaatuun vaikuttavat lii-
tännäissairaudet, erityisesti neurologiset 
ja neuropsykiatriset sairaudet ovat osa ai-
vosairautta, jonka yhtenä osana potilaal-
la on myös epilepsia. Osassa liitännäissai-
rauksista voi olla geneettinen yhteys, kuten 
epilepsiassa ja migreenissä. Etenkin psyyk-
kisiä oireita ilmenee epilepsiaa sairastavilla 
enemmän kuin väestössä keskimäärin. Ylei-
simpiä oireita ovat depressio, ahdistunei-
suus, psykoottiset oireet ja toiminnalliset 
kohtausoireet. Epilepsiaan tiedetään liitty-
vän myös muun muassa lisääntynyt aivove-
renkiertohäiriöiden riski. 

Muut sairaudet on huomioitava potilaan 
kokonaisvaltaisessa hoidossa jo epilepsian 
diagnosoinnin yhteydessä. Hoitavan tahon 
on aktiivisesti selvitettävä potilaan muut 
sairaudet, sillä potilaat eivät aina osaa itse 
tuoda näitä esille. Monisairaan potilaan tun-
nistaminen on avainasia. Tunnistamalla mo-
nisairaat epilepsiaa sairastavat potilaat, voi-
daan parantaa heidän hoitoaan ja edistää 
samalla heidän terveyttään suunnittelemal-
la hoitoa yksilöllisesti ja laajentamalla näkö-
kulmaa epilepsian hoitamisesta heidän ko-
konaistilanteensa huomioimiseen.

Monisairastavuus pitää huomioida epi-
lepsiaa sairastavan henkilön kaikessa lää-
kehoidossa ja muussa hoidon suunnit-
telussa niin erikoissairaanhoidossa kuin 
perusterveydenhuollossakin. Pääsään-
töisesti epilepsiaa sairastavan henkilön 
muihin sairauksiin otetaan kantaa ter-
veyskeskuksessa tai työterveyshuollossa. 
Neurologin vastuulla on kuitenkin erityis-
tilanteiden pohtiminen esimerkiksi lääke-
vaihdon tarpeesta. Epilepsian ja muiden 
sairauksien hoidossa täytyy yksinkertaisim-
millaan ottaa huomioon lääkevalinnassa eri 
lääkkeiden yhteensopivuus ja riittävä veri-
koe- ja muu seuranta. Hoidossa pitää kui-
tenkin ottaa laajemmin huomioon potilaan 
toimintakyky ja etenkin elämänlaatu, joi-

den kohentamiseen hyvällä kokonaisuuden 
hoitamisella pyritään.

Hyvän hoidon periaatteet
Monisairaan potilaan hyvän hoidon periaat-
teisiin kuuluu, että hoitava taho keskuste-
lee potilaan kanssa hoitovaihtoehdoista ja 
lähestymistavoista. Lisäksi on syytä huomi-
oida hoidon kuormittavuus, potilaan omat 
tavoitteet ja tärkeysjärjestykset. Potilaan 
kanssa tulisi käydä läpi lääkitykset ja muut 
hoidot ottaen huomioon potilaalle koituvat 
yksilölliset hyödyt ja haitat sekä huomioida 
potilaan kannalta merkittävimmät asiat. 

Potilaan kanssa pitäisi sopia yksilöllises-
tä hoitosuunnitelmasta ja seurannasta. Yk-
silöllisen hyvän hoitosuunnitelman lähtö-
kohtana on toisin sanoen potilaan ja häntä 
hoitavan moniammatillisen tiimin yhteinen 
ymmärrys hoidon tavoitteista, toteutukses-
ta ja jatkuvuudesta. Hyvä hoitosuunnitelma 
vähentää potilaan käyntejä terveydenhuol-
lossa sekä lisää tyytyväisyyttä ja keskinäistä 
luottamusta hoitotahon ja potilaan välillä. 
Pitkien hoitosuhteiden yhä harvennuttua, 
tuo potilaan kanssa tehty hoitosuunnitelma 
myös ammattilaisille selkeän rungon tueksi 
potilaan hoitoon pitkällä tähtäimellä.

Monisairaiden potilaiden hoidossa myös 
vertaistuki ja keskusteluapu voivat olla tar-
peen. Sähköisillä terveyspalveluilla voidaan 
helpottaa yhteydenpitoa potilaan ja tervey-
denhuollon erilaisia palveluita järjestävien 
tahojen kanssa, seurata potilaan terveyden-
tilaa etänä, konsultoida eri ammattilaisia ja 
lisätä potilaan omahoitovalmiutta. 

Mitä monisairas potilas voi itse tehdä ter-
veytensä ja toimintakykynsä edistämiseksi? 
Hoitavan tahon näkökulmasta potilaan ak-
tiivinen osallistuminen ja sitoutuminen hoi-
tosuunnitelmaan on vain yksi, joskin tärkeä 
osa. Elämäntavat vaikuttavat ihmisen hyvin-
vointiin monin eri tavoin. Tupakointi ja al-
koholin käyttö heikentävät terveydentilaa 
vääjäämättä. Säännöllinen ruokailu ruuan 
ravintosisältö huomioiden tukee hyvinvoin-
tia, kuten myös liikunta kunkin henkilön toi-
mintakyvyn sallimissa rajoissa. Oman kehon 
kuuntelu ja rajojen tunnistaminen edesaut-
tavat jaksamista. Toisaalta olisi hyvä pyrkiä 
säilyttämään elämässä erilaisia positiivisia 
asioita, jotka tuovat sisältöä ja jaksamista, 
elämää liikaa rajoittamatta. 
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Hur ska multisjuklighet 
beaktas i vården av 
patienter med epilepsi?
Text: Johanna Annunen, MD, sl i neurologi, Neurologi, Neurocentralen, Uleåborgs universitetssjukhus  |  Bild: iStock
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Multisjuklighet kan definieras på fle-
ra olika sätt. Enligt den nationel-
la anvisningen god medicinsk praxis 

har en multisjuk person minst två samtidi-
ga och långvariga sjukdomar, skador eller 
funktionsnedsättningar. Till dessa räknas 
bland annat fysisk sjukdom, mentala stör-
ningar eller några särskilda svårigheter (till 
exempel kronisk smärta). Multisjuka patien-
ters funktionsförmåga, förmåga att klara sig 
i vardagen och förmåga att sköta sig själva 
varierar. Det är viktigt att den vårdande in-
stansen identifierar den här patientgrup-
pen, eftersom framför allt vården av dessa 
personer kräver individuell planering till-
sammans med patienten. En multisjuk per-
son har en ökad risk för att hälsotillståndet 
försämras, att förmågan att klara sig med 
sina sjukdomar avtar, att vården har biverk-
ningar, att kvaliteten på vården försämras 
och att smidigheten i vården försämras mel-
lan olika vårdande instanser.

Multisjuklighet kopplas i regel till åldran-
de, eftersom ökad ålder ökar sjukligheten, 
men andra sjukdomar måste beaktas även 
för unga patienter vid behandlingen av epi-
lepsi. I de yngre åldersklasserna är mul-
tisjuklighet vanligare bland personer som 
hör till de lägre sociala klasserna. Spektret 
av andra sjukdomar hos personer med epi-
lepsi varierar i olika åldrar. I den äldre ål-
dersgruppen framträder exempelvis min-
nessjukdomar och störningar i hjärnans 
blodcirkulation, medan den yngre ålders-
gruppen oftare lider av migrän och psykiska 
symtom. Multisjuklighet är förknippad med 
en ökad belastning för vården, vilket bety-
der den belastning som patienten utsätts 
för när hans eller hennes sjukdomar be-
handlas, till exempel begränsningar i funk-
tionsförmågan i vardagen, olika undersök-
ningar, läkarbesök och rehabiliteringsvård. 

Multisjuklighet är ofta förknippad med 
multimedicinering. Man talar om multi-
medicinering i sådana fall där patienten 
har minst fem läkemedel som han eller hon 
tar långvarigt. Multimedicinering ökar ris-
ken för biverkningar från läkemedlen, men 
multisjuka personer är också mer utsatta 
för medicineringens biverkningar. Även om 
multimedicinering enligt den officiella de-
finitionen inte i sig ökar multisjuklighet har 
multimedicinering nog en andel i fenome-
net. Ett exempel på detta är en situation där 
man ansett att epilepsimedicineringen har 
bidragit till att en patient insjuknat i osteo-

poros som förutsatt införande av läkeme-
delsbehandling.

Individuell och övergripande vård
Personer med epilepsi kan ha neurologis-
ka, neuropsykiatriska och kognitiva symtom 
och man vet att epilepsi ökar risken för an-
dra sjukdomar. Å andra sidan är associera-
de sjukdomar som påverkar livskvaliteten, 
särskilt neurologiska och neuropsykiatris-
ka sjukdomar en del av en hjärnsjukdom, 
som hos en del av patienterna även är epi-
lepsi. Vissa associerade sjukdomar kan ha 
en genetisk koppling, till exempel epilep-
si och migrän. Framför allt psykiska symtom 
är något som förekommer mer bland per-
soner med epilepsi än i befolkningen i ge-
nomsnitt. De vanligaste symtomen är de-
pression, ångest, psykotiska symtom och 
funktionella anfallssymtom. Man vet att epi-
lepsi också är förknippat med bland annat 
en ökad risk för störningar i hjärnans blod-
cirkulation. 

Övriga sjukdomar ska beaktas i den över-
gripande vården av patienten redan när epi-
lepsin diagnostiseras. Den vårdande instan-
sen ska aktivt ta reda på patientens övriga 
sjukdomar, eftersom patienterna inte alltid 
själva kan lyfta fram dem. Det är av yttersta 
vikt att en multisjuk patient identifieras. Ge-
nom att identifiera multisjuka patienter med 
epilepsi kan man förbättra vården av dem 
och samtidigt främja deras hälsa genom att 
planera en individuell vård och få ett större 
perspektiv på behandlingen av epilepsi med 
beaktande av deras situation överlag.

Multisjukligheten bör beaktas i all medi-
cinsk behandling av en person med epilep-
si och vid planeringen av övrig vård såväl 
inom specialsjukvården som inom primär-
vården.  I regel tar man på hälsovårdscen-
tralen eller företagshälsovården ställning 
till vilka övriga sjukdomar en person med 
epilepsi har. Det ligger emellertid på neu-
rologens ansvar att fundera över specialsi-
tuationer till exempel vad gäller byte av lä-
kemedel. Vid behandlingen av epilepsi och 
andra sjukdomar måste man i det enklas-
te fallet beakta kompatibiliteten mellan de 
olika läkemedlen när man väljer läkemedel 
och följa upp med tillräckliga blodprover 
och också annars. I vården bör man dock på 
ett mer heltäckande sätt beakta patientens 
funktionsförmåga och framför allt livskvali-
tet, vilka man vill förbättra genom att sköta 
helheten väl.

Principer för god vård
Till principerna för god vård av en multisjuk 
patient hör att den vårdande instansen dis-
kuterar olika vårdalternativ och tillväga-
gångssätt med patienten. Dessutom bör 
man beakta hur påfrestande vården är, pa-
tientens egna mål och prioriteringar. Man 
borde gå igenom medicinering och annan 
behandling med patienten med beaktan-
de av de individuella för- och nackdelar som 
patienten får samt beakta det som är vikti-
gast för patienten. 

En individuell vårdplan och uppföljning 
borde överenskommas med patienten. Ut-
gångspunkten för en individuell, bra vård-
plan är med andra ord att patienten och 
det vårdande, mångprofessionella tea-
met har en gemensam uppfattning av vår-
dens syften, genomförande och kontinu-
itet. En bra vårdplan minskar patientens 
besök hos hälsovården och ökar belåten-
heten och den inbördes tilliten mellan den 
vårdande instansen och patienten. När 
långa vårdförhållanden blir allt mer säll-
synta, ger en vårdplan som upprättats till-
sammans med patienten, proffsen en tyd-
lig ram som stöd för vård av patienten på 
lång sikt.

Vid vården av multisjuka patienter kan 
även kamratstöd och diskussionshjälp vara 
nyttiga. Med elektroniska hälsotjänster kan 
man underlätta kontakten med patienten 
och de instanser som erbjuder olika tjäns-
ter inom hälsovården, följa upp patientens 
hälsotillstånd på distans, konsultera oli-
ka proffs och öka patientens beredskap till 
egenvård. 

Vad kan en multisjuk patient själv göra 
för att främja sin hälsa och funktionsförmå-
ga? Ur den vårdande instansens perspektiv 
är patientens aktiva deltagande i och enga-
gemang för vårdplanen bara en, om än viktig 
del. Livsstilen påverkar människans välbe-
finnande på flera olika sätt. Rökning och al-
koholkonsumtion försämrar ofrånkomligen 
hälsotillståndet. Regelbundna måltider med 
beaktande av matens näringsinnehåll stöder 
välbefinnandet, vilket även gäller motion 
inom de gränser som varje persons funk-
tionsförmåga tillåter. Man orkar bättre när 
man lyssnar på sin kropp och känner sina 
gränser. Å andra sidan skulle det vara bra att 
sträva efter att bevara sådana positiva saker 
i livet som ger innehåll och ork, utan att de 
ändå begränsar livet för mycket. 
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”Se on se tieto tässä puhelimessa mukana 
koko ajan, eikä se ole siellä kotona.” Digita-
lisaatio on tullut osaksi arkeamme, moniin 
elämämme osa-alueisiin, kuten yhteiskun-
nan palveluissa toimimiseen. Digitalisaatio 
mahdollistaa asioita. Se voi tuoda tukea ar-
keen ja ehkä myös siitä selviytymiseen. Digi 
toimii hyvänä keinona pitää yhteyttä toisiin 
ihmisiin, virkistäytyä tai harrastaa ja viettää 
aikaa itselle mieluisten asioiden parissa. Di-
gitalisaatio tukee ja sujuvoittaa arjen asioin-
tia ja palveluissa toimimista. 

Osalle kansalaisista digitalisaatio ei tuo-
ta lisäarvoa, jos kansalaisella ei ole halua, 
kykyä tai mahdollisuutta eri syistä johtuen 
käyttää digilaitteita ja -palveluja. Sen vuok-
si on tärkeää huolehtia siitä, että kasvokkai-
nen asiointimahdollisuus ja muut perintei-
set tavat hoitaa asioita ovat digitalisaation 
rinnalla. 

Digitaidot eivät ole kenelläkään meistä si-
säsyntyisiä taitoja, ei edes 2000-luvulla syn-
tyneillä. Jokaisen meistä pitää opetella digi-
taitoja, ja näitä taitoja tulee jatkuvasti pitää 
yllä ja kehittää – ikään katsomatta. Suo-
messa oli vuonna 2021 yli 1,2 miljoonaa yli 
65-vuotiasta henkilöä, ja ikääntyvien määrä 
kasvaa vauhdilla. Ikääntyneiden joukko on 
hyvin moninainen ja sen vuoksi emme voi 
yleistää, että ikääntyneet eivät olisi mukana 
digitalisaatiossa tai että he eivät osaisi toi-
mia digimaailmassa. 

Iäkkäät oppivat digitaitoja
”Passi meni vanhaksi, ei tarvinnut minne-
kään lähteä, kun vaan uskaltaa eikä pelkää.” 
Yleensä ottaen iäkkäät haluavat oppia digi-
taitoja ja heillä on innostunut asenne digi-
talisaatiota kohtaan. Ikäihmiset saattavat 
kuitenkin olla arkoja uusien teknisten ja di-
giasioiden haltuunotossa, ja he eivät välttä-
mättä halua tai osaa pyytää tukea digiasioi-
hin. Iäkkäiden digitaitojen haltuunottoa 
motivoi ja helpottaa vertaisuus ja yhdessä 
oppiminen. Oppimisen tulee myös tapahtua 
omaan tahtiin, ja se vaatii toistoa. Ikäihmi-
set ovat moninainen joukko ja he tarvitse-
vat yhtä lailla yksilöllistä tukea kuin muun-
kin ikäiset. 

den pelkoja ja huolia toimia verkossa. Hyvä 
omatoimiseen digiturvallisuuteen ja medi-
alukutaitoihin perehdyttävä sivu on esimer-
kiksi YLEn Digitreenit -verkkosivu. 

Luottamusta ja uskallusta käyttää digisi-
sältöjä lisää myös sovellusten ja verkkosi-
vustojen helppokäyttöisyys ja selkeä kieli. 
”Kun tietää itse, mitä on tekemässä, niin var-
muus kasvaa.” Suomessa on ollut vuodes-
ta 2019 voimassa digipalvelulaki, joka edel-
lyttää julkisten toimijoiden verkkosivujen ja 
mobiilisovellusten saavutettavuutta. Saavu-
tettavilla digialustoilla varmistetaan se, että 
esimerkiksi erilaisia apuvälineitä käyttävät 
henkilöt saavat yhdenvertaisen tiedon ja 
käyttökokemuksen digipalveluissa ja muus-
sa digitarjonnassa kuin kaikki muutkin. 

Digitukea on tarjolla
”Olisipa joku, jolle soittaa.” VALLIn selvitys-
ten mukaan ikäihmiset arvostavat tukea ja 
neuvoa vertaisiltaan tai digiopastusta tarjoa-
vilta toimijoilta. Yhdessä oppiminen ja toi-
nen toistaan opettaminen tuottaa iloa ja se 
on luontevaa. Läheisten kanssa aika halu-
taan usein käyttää muuhun kuin tekniseen 
tukeen, ja toisaalta läheiset monesti tekevät 
iäkkään mieltä askarruttavan asian puoles-
ta, jolloin ikäihmisen omaa oppimista ei ta-
pahdu. Toisaalta, jos esimerkiksi lastenlasten 
tarjoama digituki on ikäihmisen omista tar-
peista lähtevää, tällaista sukupolvien välis-

Digitalisaatio kiinnittyy tiiviisti hyvinvointiimme. Jokaisella on oikeus olla 
osallinen ja taitava digimaailmassa. Pysyäkseen mukana yhteiskunnan 
tasavertaisena jäsenenä kansalaiset tarvitsevat digitaitoja. Myös ikääntyneillä 
pitää olla riittävät digitaidot ja niitä taitoja pitää voida pitää yllä koko ajan. Kyse 
on hyvästä digiarjesta.  

Yhdessä oppiminen ja 
toinen toistaan opetta-
minen tuottaa iloa ja se 
on luontevaa.

Digiaika on tuonut myös uudenlaisia 
haasteita mediasisältöihin. Disinformaati-
on ja verkkorikollisuuden tunnistaminen 
edellyttää meiltä kaikilta, myös ikäihmisiltä, 
mediakriittisyyttä ja medialukutaitoja. Me-
dialukutaitojen tukeminen vähentää iäkkäi-

Digitaitojen kanssa ei 
synnytä, niitä opitaan 

Teksti: Suvi Hiltunen, vastaava suunnittelija, Ikäteknologiakeskus, 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry | Kuva:  iStock
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tä osaamisen ja kokemuksen vaihtoa ei tule 
vierastaa digitaitojenkaan kartuttamisessa. 

Usein ikäihmiset, jotka ovat jo tottunei-
ta digin käyttäjiä, kokevat pärjäävänsä hy-
vin niin kauan, kunnes tulee häiriötilanne 
tai päivitystarve. Tarvitaan tukea laitteiden 
ja ohjelmistojen käyttöönottoon sekä moni-
naisiin digitaitoihin. Tällaisen tuen tarve on 
jatkuvaa. 

Digiopastusta tarjoavien tahojen määrä 
kasvaa jatkuvasti. Tukea digitaitoihin ei kui-
tenkaan ole vielä riittävästi. On tärkeää, että 
ikäihmiset saavat opastusta heille luontevis-
ta paikoista ja tutuilta henkilöiltä, esimer-
kiksi alueen järjestöistä. Ikäihmiset tarvit-
sevat usein henkilökohtaista ja räätälöityä 
tukea. Kotiin vietäviä digituen palveluita on 
ehdottomasti kehitettävä. Digiopastuksesta 
pitäisi olla entistä paremmin tietoa ja tiedon 
siitä pitäisi olla helposti löydettävissä. 

Oikeus päättää itse
Vaikka digi on iloinen ja mahdollistava asia, 
ei ketään voi, eikä pidä pakottaa digiin. On 
tärkeää pitää huolta siitä, että yhteiskun-
nassamme on jatkossakin mahdollisuus 
saada tarvitsemansa palvelut sekä osallis-
tua yhteiskuntaan ilman digiäkin. Itselle so-
pivan tuen saaminen, toimivat ja helppo-
käyttöiset laitteet ja mielekkäiden asioiden 
löytäminen netistä voivat innostaa digilait-
teiden käyttöön myös niitä, jotka eivät vielä 

ole syystä tai toisesta sitä tehneet. Pienellä-
kin rohkaisulla digimaailmasta voi avautua 
ikäihmiselle uusia asioita omaan elämään.

Digiosaaminen ei tarkoita sitä, että digi-
maailma pitää olla kokonaan hallussa ja 
että kaikkia digin tarjoamia mahdollisuuk-
sia pitäisi hyödyntää. Oma kokemus digitai-
doista voi olla vääristynyt. Joskus iäkkäät 
kertovat, etteivät he osaa toimia digissä – ja 
samalla käy ilmi, että he kuitenkin käyttävät 
Facebookia, sähköistä ajanvarausta tai kat-
selevat elokuvia netissä.  

VALLIn Ikäteknologiakeskus tekee työtä 
sen eteen, että ikääntyneiden ääni, koke-
mus ja tarpeet tulevat esille kovaa vauhtia 

teknologisoituvassa ja digitalisoituvassa 
yhteiskunnassamme. Tuotamme säännöl-
lisesti erilaisia selvityksiä ja muuta tietoa 
ikäihmisten kokemuksista päätöksente-
koon ja kehittämistyöhön. Ikääntyneiden 
ja kaikkien kansalaisten digiosallisuuden 
kokemusta on seurattava säännöllisesti. Il-
man sitä tasavertaisuus yhteiskunnassa ei 
toteudu. Sitä työtä teemme joka päivä. Di-
giosallisuuden edistäminen kuuluu kaikil-
le – sillä digitaidot ovat uusia kansalaistai-
toja. 

Lainaukset ovat Ikäihmisten kokemuksia di-
gitaalisista palveluista 2021 -selvityksestä. 
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Harvinaisiin ja vaikeisiin epilepsioihin 
voi liittyä monenlaisia arjen haasteita. 
Näiden asioiden parhaita asiantunti-

joita ovat sairastavat ja läheiset, jotka elävät 
näiden sairauksien parissa ja katsovat elä-
mää harvinaissairauden näkökulmasta. 

Epilepsialiiton Harvinaiset ja vaikeat epi-
lepsiat -toimikunta koostuu harvinaisepi-
lepsiaa sairastavista, heidän läheisistään ja 
harvinaisepilepsioiden parissa työskente-
levistä ammattilaisista. Toimikunnan teh-
tävänä on tuoda kokemustietoa järjestön 
harvinaistoiminnan suunnitteluun ja kehit-
tämiseen. Toimikunta kokoontuu pääsään-
töisesti kahdesti vuodessa, ja kokouksen 
koollekutsujana toimii Epilepsialiiton har-
vinaistyöstä vastaava, erityisasiantuntija 
 Paula Sorjonen. 

Toimikuntaan haetaan aika ajoin uu-
sia jäseniä, ja tällöin hakuilmoitus julkais-
taan Epilepsialiiton viestintäkanavissa. Toi-
mikunnan kokoonpanossa pyritään siihen, 
että edustettuna olisi laajasti erilaisia harvi-
naisia ja vaikeita epilepsioita sekä sairasta-
vien että läheisten näkökulmasta.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii 
 Päivi Hölttä, joka on toiminnassa mukana 
läheisen roolissa. Päivi vastasi muutamaan 
toimikuntaan liittyvään kysymykseen.

Mikä sai sinut mukaan  
Harvinaiset ja vaikeat  
epilepsiat -toimikuntaan?
Toimikunnan jäsenenä olen päässyt vaikut-
tamaan harvinaista ja vaikeaa epilepsiaa 
sairastavien henkilöiden arjesta selviytymi-
seen ja vertaistuen mahdollistamiseen. 

Millaisiin asioihin toimikunta  
on vaikuttanut menneiden  
vuosien aikana?
Toimikunta on ollut mukana suunnittele-
massa harvinaisepilepsiaa ja vaikeaa epi-

lepsiaa sairastavien ja läheisten vertaista-
paamisia. Olemme ottaneet kantaa erilaisiin 
sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksiin. 
Toimikunnan jäsenistä on kirjoitettu koke-
mustarinoita ja kuvattu kokemusvideoita, 
joissa molemmissa tulee ilmi harvinaista tai 
vaikeaa epilepsiaa sairastavan arki. 

Miksi kokemustieto on mielestäsi 
tärkeää Epilepsialiiton toiminnan 
suunnittelussa?
Kokemustiedolla saadaan esille epilep-
siaa sairastavien ja heidän läheistensä nä-

Harvinaiset ja vaikeat epilepsiat -toimikun-
nan jäseniä kokoontui ryhmäkuvaan Lahden 
kokouksessa marraskuussa 2021.

Teksti ja kuva: Paula Sorjonen

Harvinaiset ja vaikeat  
epilepsiat -toimikunta  
ideoi ja kehittää

Harvinaiset ja  
vaikeat epilepsiat 
-toimikunnan  
jäsenet
• Päivi Hölttä, puheenjohtaja 
• Heimo Hauhia 
• Tiina Haimelin-Serimaa 
• Katja Heinonen 
• Minna Kaasalainen 
• Salla Kivelä 
• Helinä Kujansuu 
• Karita Lehikoinen 
• Marika Raitanen 
• Anna Pohjalainen 
• Taina Saarenketo 
• Jaana Tossavainen 
• Satu Vyyryläinen 
• Piia Ylitalo 
• Liisa Metsähonkala,  

asiantuntijajäsen, HUS

kökulmaa heitä koskevissa asioissa esimer-
kiksi terveydenhoidossa, sosiaalitoimessa 
ja kuntoutuksessa. Kokemustiedon pohjal-
ta Epilepsialiitossa osataan suunnitella har-
vinaisryhmille sopivia tapaamisia, kursseja 
ja tiedonsiirtoa myös sosiaalipuolen toimi-
joille.

Tuleeko mieleen jokin erityinen 
muisto toimikuntaan liittyen? 
Ensimmäinen Dravet’n oireyhtymän viikon-
lopputapaaminen Härmän kylpylässä vuon-
na 2013. Toimikunta oli mukana järjestelyis-
sä ja vertaiskeskusteluiden vetäjinä. Tämä 
oli tärkeä ja mieleenpainuva viikonloppu. 
Sekä vanhemmat että lapset saivat vertais-
tukea toinen toisiltansa.  
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Jane ja Aatos Erkon säätiö rahoittaa 
Itä-Suomen yliopiston A. I. Virtanen 
-instituutin ja Kuopion yliopistollisen 

sairaalan (KYS) Epilepsiakeskuksen yhteis-
työnä tehtävää tutkimusta, jonka pitkän 
tähtäimen tavoitteena on kehittää vaikean 
epilepsian hoitoa.

Paikallisalkuista epilepsiaa sairastavilla 
potilailla, joilla lääkehoito ei riitä estämään 
kohtauksia, usein ainoa hoitovaihtoehto on 
epilepsian kirurginen hoito. Leikkaukses-
sa aivoista poistetaan kohtauksia aiheutta-
va epilepsiapesäke.  Säätiön rahoittaman 
tutkimuksen tavoitteena on kehittää en-
tistä herkempiä ja spesifisempiä magneet-
tikuvausmenetelmiä epilepsiapesäkkeen 
kartoittamiseen. Lisäksi pyritään ymmär-
tämään rakenteellisella, toiminnallisella ja 
molekulaarisella tasolla, miksi aivokudos ai-
heuttaa kohtauksia. 

Osana epilepsiakirurgista hoitoa edeltä-
viä tavanomaisia tutkimuksia potilaat kuva-
taan uusilla magneettikuvausmenetelmillä. 
Toimenpiteessä poistettua kudosta hyödyn-

netään potilaan suostumuksella korkean 
resoluution magneettikuvauksessa ja mik-
roskooppisessa analyysissä sekä solutason 
toiminnallisissa ja molekyylianalyyseissä. 
Tuloksena saadaan samasta potilaasta ai-
nutlaatuinen moniskaalainen ja moniulot-
teinen data, jota analysoidaan koneoppi-
mispohjaisen automaattisen kuva-analyysin 
ja kehittyneiden laskennallisten menetelmi-
en avulla.

Mukana useita tutkimusryhmiä
Tutkimuksessa on mukana useita tutkimus-
ryhmiä Itä-Suomen yliopistosta ja KYSistä. 
Professori Reetta Kälviäinen on kliininen 
epileptologi, joka vastaa yhdessä professo-
ri Ville Leinosen ryhmän kanssa epilepsia-
potilaiden monialaisesta arvioinnista ja ki-
rurgiasta. Professori Olli Gröhnin ryhmä 
kehittää magneettikuvausmenetelmiä, tut-
kimusjohtaja Alejandra Sierra Lopezin 
ryhmä hyödyntää korkean resoluution 
magneettikuvausta sekä kehittynyttä mik-
roskopiaa kudosnäytteiden tutkimukses-

sa, professori Tarja Malmin ryhmä analysoi 
kudoksesta toiminnallisia ja molekulaarisia 
verkostoja, ja professori Jussi Tohkan vas-
tuulla on kuva-analyysi ja useista lähteistä 
saatavan datan yhdistäminen.

– Olen todella innoissani tästä mahdol-
lisuudesta kehittää magneettikuvausta ja 
tutkia eritasoisten verkostojen merkitystä 
epilepsiaa aiheuttavassa kudoksessa. Kuo-
piossa on ainutlaatuista osaamista: KYSin 
ja yliopiston läheisyys sekä tutkimusryhmi-
en sujuva yhteistyö mahdollistavat tällaisen 
maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen tut-
kimuskokonaisuuden, sanoo tutkimuskon-
sortion johtaja professori Olli Gröhn.

Jane ja Aatos Erkon säätiö rahoittaa kol-
mevuotista Multiscale assessment of epi-
leptogenicity in the human brain – for better 
diagnosis and treatment of drug-refractory 
epilepsy -hanketta 1 483 000 eurolla. 

Lähde: Itä-Suomen yliopiston uutinen 
6.4.2022

Vaikean epilepsian 
hoidon kehitykseen 
myönnettiin  
1,5 miljoonan  
euron rahoitus
Piirros: iStock 
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– Heippa Arja! Mitä hyvää kuuluu tänään? 
Halaamme ja istahdamme rauhalliseen loosiin. 
– Moi, kuuluu hyvää, mukavaa nähdä pitkästä aikaa. Tälle päiväl-

le yhdistyksemme on onnistunut järjestämään lääkärin luennon 
striimattuna YouTubessa. Se vaati hommaa, mutta toivottu striimi 
alkaa parin tunnin päästä, Arja hymyilee.

– Hienoa! Kerrotko aluksi, miten päädyit epilepsiayhteisön aktii-
viksi?

Keltaiseen neuletakkiin pukeutunut iloinen nainen kertoo, että 
kaikki alkoi kulttuuriseteleistä, joita oli yhdistyksen jäsenenä mah-
dollista hankkia tietty määrä pienemmällä summalla. 

– Ne piti noutaa toimistolta ja tutustuin yhdistyksen sihteeriin. 
Hän kyseli, kiinnostaisiko minua hallitustyö. Pohdin tovin ja suos-
tuin. Aloitin keväällä 2010. Yli 30-vuotinen ura valtiolla tutkimus-
ryhmän sihteerinä oli loppunut ja olin ikäluokkaa, joka pääsi niin 
sanottuun eläkeputkeen. Yo-merkonomin koulutuksella olisi ollut 
vaikea saada uutta työpaikkaa ja ikääkin alkoi olla melkein 60 vuot-
ta. Puheenjohtajuus oli sopiva haaste ja vaikutti mielenkiintoiselta.

– Etukäteen koin sen olevan uusi työ, jossa toimitaan samoin 
kuin muuallakin. Tehtävät suoritetaan ja ihmisten kanssa tullaan 
toimeen, jotta kaikki sujuu. Yhdessä onnistuminen on palkitsevaa, 
vaikka välillä koin, että hieman liian iso kakku oli tipahtanut har-

Tampereella sataa rakeita 
vaakatasossa. Olen matkalla 
moikkaamaan Pirkanmaan 
epilepsiayhdistyksen puheenjohtajaa 
Arja Friskiä salaattibaariin. Hän 
on minulle tuttu ajalta, kun itse 
hakeuduin epilepsiakentälle. Epilepsia 
on ollut poikkeuksellisesti mukana 
hänen elämässään enimmiltä osin 
järjestötyöstä käsin.

Arja Frisk – 11 vuotta  
auttamista ylä- ja alamäissä

Arja Tampereella kauppahallin edustalla.

Teksti: Mari Sydänmaanlakka   
Kuvat: Arja Friskin kotialbumi ja Mari Sydänmaanlakka
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teilleni. Tuntui, että oli niin paljon hallintohommaa, etten jaksanut 
osallistua niihin mukaviin tapahtumiin.

Ymmärrän Arjaa. Kun itse muutin Tampereelta pois 2015, Arja 
toivoi jonkun toisen jatkavan tilallaan ja pyysi minuakin. En suos-
tunut, sillä tiesin byrokratian olevan minulle raskas kulttuuri. Ju-
tellessamme asia edelleen nousee esiin. Joskus hän ihmettelee it-
sekin omaa jaksamistaan yhdistystoiminnassa.

Sisäiset muutokset toivat  
ulkoiset oireet
– Sain vuonna 2001 ja 2002 tajunnanhämärtymiskohtauksen. Ke-
vät 2001 oli hyvin stressaava töissä ja nukuin huonosti. Minulla oli 
myös voimakas hormonilääkitys, joka lopetettiin heti kohtausten 
jälkeen. Aivokasvaimenkin mahdollisuus otettiin huomioon, mut-
ta kuvantamisissa ei näkynyt mitään siihen viittaavaa. Epäiltiin epi-
lepsiaa ja neurologi ehdotti lääkityksen aloittamista. 

Arjaa pelotti, että kohtauksia tulee lisää, mutta onneksi näin ei 
käynyt. Molemmat kohtaukset sattuivat hänen työpaikallaan.

– Niiden jälkeen olin aivan shokissa. Pelkäsin ja kammottavinta 
oli epätietoisuus. Ajattelin melkein varmaksi, että minulla on aivois-
sa kasvain ja tämä oli pikkuhiljaa tässä. Syöpä kummitteli mieles-
sä hurjine hoitoineen. Epilepsialääke olisi haluttu lopettaa jo 2008. 
Annosta pienennettiin, enkä vieläkään halua täysin luopua siitä. Yh-
dessä lääkärin kanssa mietimme sen vähentävän ainakin stressita-
soja, vaikka annostelu onkin melkein olematon. Ainakin lumeena 
toimii hyvin, jos ei muuten, Arja naurahtaa. 

Kortisoli, estrogeeni, adrenaliini – hormonien oma 
harmonia
– Olen jälkeenpäin pohtinut, että iän tuomat hormonimuutokset, 
estrogeenilääkitys ja pitkittynyt stressi herkistivät kehoani näille 
kohtauksille. Hormonit vaikuttavat ihan kaikkeen.

Positiivisinta näinä vuosina on ollut  
tutustua erilaisiin inspiroiviin ihmi-
siin ja heidän tarinoihinsa.

Kesäinen veneretki perheen kanssa.
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– Niinpä! Ihan mahdollista. Myös kuukautisten alkaminen tai 
e-pillerit saattavat laukaista epilepsiakohtauksia. Myös raskaus voi 
olla hurjaa aikaa. 

– Alussa olin todella peloissani uusista kohtauksista ja kaikki 
pyöri tunnemaisemaltaan jännityksen peitossa.

Töissä Arja sai tukea. Hän kertoo esimerkkinä, ettei uskaltanut 
lähteä lounaalle vaan olisi jäänyt mieluummin työpaikalle. Pomo 
kuitenkin tokaisi, että hän lähtee mukaan pitämään huolen siitä, 
ettei ole mitään hätää.

– Muistan myös, kun olimme mieheni kanssa menossa elokuviin 
ja sitä ennen kävimme pizzeriassa syömässä. Aviomieheni sanoi 
menevänsä vessaan ja hätäännyin. Et tasan mene ja jätä tähän yk-
sin! Se oli sellaista alkuajan irrationaalista pelkoa. Tietämättömyys 
teki elämästä epävarmaa. Oireeton aika hälvensi pelkoa ja epilep-
sia jäi taka-alalle, toivottavasti lopullisesti, Arja muistelee.

Hetki on kaunis elämä,  
siinä onnellinen eläjä
– Minulla on kaksi tytärtä, vävyt ja viisi teini-ikäistä lastenlasta sekä 
mies, jonka kanssa vietämme ensi vuonna kultahääpäivää. Saimme 
lapset nuorina opiskelijoina. Perheeni on ollut aina tukeni, myös 
epilepsian kanssa. Olen todella kiitollinen omista lapsista ja lap-
senlapsistani ja kaikesta, mitä saan perheeni sisällä kokea. Myös 
työelämässä olen saanut ensiarvoisen ymmärtävää ja humaania 
tukea.

Vaikka epilepsia ei ole haitannut Arjan elämää, eikä hän koe tar-
vitsevansa vertaistukea, pesti puheenjohtajana on jatkunut yli yksi-
toista vuotta. Hän kertoo ilostuvansa nuoresta energiasta, mitä on 
ympärilleen saanut. Arja nuorimmaisensa kanssa vuonna 1976.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ:
katja.irmola@coronaria.fi  |  p. 040 778 6616    
coronaria.fi/kuntoutuskurssit-ja-valmennukset/

Järjestämme sopeutumisvalmennuskursseja epilepsiaa  
sairastaville lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen Kuusamon  
Tropiikissa, Kuopion Rauhalahdessa ja Lohja Spa Resortissa.  

 
Kursseiltamme saat ajankohtaista tietoa sairaudesta, vertais- 
tukea sekä voimavaroja ja keinoja toimivaan arkeen. Kurssilla 

jää vapaa-aikaa nauttia kylpylähotellin rentouttavista puitteista. 
Kursseille voi osallistua kaikkialta Suomesta.

Osallistujalle maksuton kurssi kylpyläympäristössä

Kelan kustantama perhekurssi  
epilepsiaa sairastavalle lapselle  
ja nuorelle ja hänen perheelleen

Hae nyt 
mukaan 
syksyn 

kursseille!

– En kokenut, että olisi liikaa vapaa-aikaa, tylsää tai yksinäistä, 
jotta tähän jäin. Tiesin, että on muita, joille tämä on hyvin tärkeää. 
Tiedän paljon asiasta ja osaan hommat. Muistan, kun nuorempana 
minulle sanottiinkin, että sopisin paremmin niin sanottuun ihmis-
työhön kuin sihteeriksi. 

– Olen samaa mieltä, hymyilen.
– Vaikka epilepsia meni elämässäni ohi, ei se kuitenkaan tarkoit-

tanut, että olisin loppuelämäni terve. Kun huomaan stressaantuva-
ni, yritän levätä, mutta ei se aina onnistu. Pahin tapahtui keväällä 
2018, kun pitkän kokouksen jälkeen sain yöllä aivoinfarktin. Sel-
visin kaikesta huolimatta helpolla, kun pahoja jälkiseuraamuksia 
ei jäänyt ja olen elossa. Sydän hieman vaurioitui ja minulla on nyt 
tahdistin sekä oikealla puolella jonkun verran hermokipua. 

”Vain numero”  
– ei se ihan niin ole!
– Marraskuussa viime vuonna tuli 70-vuotta täyteen. Nyt sitä miet-
tii, mihin se elämä on kulunut. Nuorena aika kului välillä liiankin hi-
taasti, mutta nyt se tuntuu kiitävän ja minä sen mukana.

– Positiivisinta näinä vuosina on ollut tutustua erilaisiin inspiroi-
viin ihmisiin ja heidän tarinoihinsa. Minulla on ollut myös etupen-
kin mahdollisuus huippuneurologien luentoihin, Arja kertoo.

– Tunne siitä, että olen saattanut auttaa jotakuta, tekee sisälle 
tärkeän olon. Eräs puhelu on jäänyt mieleeni. Pahoittelin nuorel-
le äidille, jonka lapsi oli sairastunut epilepsiaan, etten ikävä kyllä 
osaa auttaa enempää kuin tämän verran. Äiti kiitti kuulluksi tulemi-
sesta, joka helpotti hänen oloaan paljon.  
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Ryhmäedut jo 20 hengen ryhmälle! Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min+pvm)lktliput@lahti.fi / Väliaikatarjoilut (03) 7826 474
Ryhmämyynti (03) 752 6000 / lktryhmat@lahti.fi / www.lippu.fi • www.lahdenkaupunginteatteri.fi

K O S T O N K I E R R E
tarina jakautuneesta kaupungista

Tervetuloa Lahden kaupunginteatteriin – syyskauden esitykset myynnissä! 
Timo Sandberg – Aila Lavaste

kostonkierre 
- tarina jakautuneesta kaupungista

kantaesitys 1.10.2022

Ohjaus Tommi Kainulainen

Minna Rytisalo – Heini Tola
Rouva C.

Rohkea ja siksi vaarallinen
ENSI-ILTA 28.9.2022

Ohjaus Aino Kivi

Karey Kirkpatrick – John O´Farrell – Wayne Kirkpatrick
SOMETHING ROTTEN! JOTAIN MÄTÄÄ!  

Järjettömän hauska musikaali
Ensi-ilta 3.9.2022

Ohjaus Ilkka Laasonen

 
Epilepsiatutkimussäätiö jakoi vuoden 2022 apurahat
Epilepsiatutkimussäätiö tukee epilep-
siaan liittyvää tieteellistä tutkimusta, 
jonka avulla etsitään uusia keinoja aut-
taa epilepsiaa sairastavia ja edistää epi-
lepsian hyvää hoitoa. Vuodesta 1985 
toiminut Epilepsiatutkimussäätiö on 
myöntänyt vuosien varrella apurahoja 
kymmenille tutkijoille, joista monet ovat 
jatkaneet tutkimustyötään nousten kan-
sainvälisestikin katsottuna merkittäviksi 
epilepsia-alan tutkijoiksi.
Epilepsiatutkimussäätiön vuoden 2022 
apurahat on päätetty jakaa seuraaville:
• Andrade de Abreu, Pedro: Biomar-
kers for epileptogenesis after traumatic 
brain injury – focus on sleep – Epilepsy 
 Research Laboratory, Dept. of Neurobio-
logy, A. I. Virtanen institute, UEF – 4000 €
• Haanpää, Anna: Neuronaaliset auto-
vasta-aineet ja näihin yhdistyvät neuro-
logiset ilmentymät – tautiryhmän kirjo, 
hoitoja uusien immunologisten mekanis-
mien tunnistaminen epilepsiapotilailla – 
HUS, Neurokeskus, Neurologia – 4000 €

• Janutenas, Simas: The meningeal 
lymphatic system’s role in brain connec-
tivity and hyperexcitability – Laboratory 
of Biology of neuro-immune interaction, 
 HiLIFE/Neuroscience center, Helsinki 
 University – 3000 €
• Kiiski, Rebecca: Clinical characteriza-
tion and treatment of idiopathic gene-
ralized epilepsies – Tampereen yliopis-
to, Tampereen yliopistollinen sairaala 
– 3000 €
• Moilanen, Moona: Epilepsiaa lapse-
na sairastaneiden miesten 20-vuotisseu-
rantatutkimus – Oulun yliopistollinen 
sairaala – 3000 €
• Ollila, Leena: Epilepsialääkkeiden 
 valinta ja vaste glioomapotilaan epilep-
sian hoidossa – HUS Meilahden sairaala, 
neurologian pkl – 3000 €
• Peltola, Maria: Vaikeahoitoisen epi-
lepsian kliininen ja immunologinen 
karak terisointi – Tampereen yliopisto, 
TAYS – 3000 €
• Saez Garcia, Marta: Membrane lipids 

contribution to GABAergic distruption in 
Temporal Lobe Epilepsy – Neuroscience 
Center, HiLife – 3000 €
• Vinogradov, Andrey: Biologiset mallit 
maljalla – sähköfysiologinen analyysi  
– Neuro Group, Faculty of Medicine and 
Health Technology, Tampere University 
 – 4000 €
Onnea apurahojen saajille!
Epilepsiatutkimussäätiö toimii lahjoi-
tusvaroin. Myös sinä voit tukea epilep-
siatutkimusta lahjoituksin. Tutustu eri 
lahjoitustapoihin: www.epilepsia.fi/epi-
lepsiatutkimussaatio/lahjoita. Apusi on 
arvokasta!

Lisätietoja: asiamies Sari Kuitunen,  
sari.kuitunen@utu.fi
(Poliisihallituksen rahankeräyslupa 
RA/2022/556)
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Verkkovertaisohjaajat 
 tukevat ja tarjoavat  
kokemustietoa  
Facebookissa

Katja
Olen kolmen nuoren äiti. Asun maa-
seudulla nauttien rauhasta ja hil-
jaisuudesta. Sairastuin vaikeaan 
epilepsiaan vuonna 2009 johtuen 
muista sairauksistani. Minusta pää-
see lukemaan tarkemmin Katjan 
matkassa  -sivulta Facebookissa.

Koen vertaistuen itselleni hyvin 
tärkeänä joka päivä. Kuka muu ym-
märtäisi paremmin kuin vertainen? 
Toivon, että pystyn helpottamaan 
vastasairastuneiden alkutaivalta. 
Meille pidempään sairastaneillekin 
tulee edelleen uusia asioita eteen. 

Vertaisohjaajana koen, että saan myös itse vertaistukea sitä toisel-
le antaessani.

Verkkovertaisohjaajat toimivat moderoijina Epilepsialiiton yl-
läpitämässä Epilepsian kanssa -vertaistukiryhmässä Face-
bookissa.  Moderoijat huolehtivat siitä, että keskustelu pysyy 

asianmukaisena ja ohjaavat oikean tiedon äärelle. 
Epilepsian kanssa -ryhmä on perustettu vuonna 2017. Se pe-

rustettiin, koska haluttiin tarjota vertaistukea, joka ei ole sidottu 
 aikaan ja paikkaan. Ryhmä on suljettu ryhmä Facebookissa ja se on 
tarkoitettu kaikille epilepsiaa sairastaville ja läheisille. Ennen ryh-
mään  hyväksymistä hakijan on luettava säännöt ryhmän etusivulta 
ja  hyväksyttävä säännöt. Tällä hetkellä ryhmässä on jäseniä 1 700 ja 
keskustelu on aktiivista. 

Viisi verkkovertaisohjaajamme kertoo, miten he ovat löytäneet 
vertaistuen ja millaista vapaaehtoistyö verkossa on. Tutustu verk-
kovertaisohjaajiimme!

Lotta A.
Sairastuin paikallisalkuiseen epi-
lepsiaan aivoverenvuodon yhtey-
dessä 2013. Vertaistoimintaan pää-
sin mukaan yhdistyksen kautta 
järjestämällä kaverikävelyjä. Ver-
taistoiminta verkossa antaa mah-
dollisuuden saada ja antaa tukea 
samassa elämäntilanteessa ole-
ville.

Lotta R.

Sain epilepsiadiagnoosin vuon-
na 2003, jolloin olin 7-vuotias. En-
simmäisen epilepsiakohtauksen 
olen kuitenkin saanut jo 2000-lu-
vun taitteessa. Minulla on vai-
keahoitoinen epilepsia. Kun saan 
kohtauksen, kouristelen, mutta 
pysyn niiden aikana koko ajan ta-
juissani ja pystyn puhumaan. Mi-
nulle ei jää kohtauksesta jälkioi-
reita, eikä minulle tule myöskään 
ennakkotunnetta, jonka vuoksi 

olen monesti joutunut kiperiin tilanteisiin. 
Löysin vertaistuen äärelle kuntoutumiskursseilla, joissa tutus-

tuin muihin epilepsiaa sairastaviin lapsiin sekä aikuisiin. Heille 
on ollut helppo puhua sairaudesta. Monet epilepsiaa sairastavat 
ovat jääneet elämääni hyvinä ystävinä. Verkkoympäristössä seu-
raan muiden epilepsiaa sairastavien keskustelua ja tarvittaessa 
kerron oman mielipiteeni tai kokemukseni. 

Tekstin koonnut: Tanja Vihriälä-Määttä  |  Kuvat: Katjan, Lotta A:n,  
Lotta R:n, Ninan ja Sepon kotialbumit

Verkkovertaisohjaajat ovat Epilepsialiiton 
kouluttamia vapaaehtoisia, joilla on kokemusta 
epilepsian kanssa elämisestä. Kokemuksen lisäksi 
he haluavat olla muiden epilepsiaa sairastavien ja 
heidän läheistensä tukena verkkoympäristössä. 
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Oletko  kiinnostunut 
toimimaan 
 moderaattorina 
 Epilepsian kanssa 
-ryhmässä?
Me Epilepsialiitossa opastamme  sinut 
mukaan Epilepsian kanssa -ryhmän 
 moderaattoreiden tiimiin. Vapaa- 
ehtoisena toimivat moderaatto-
rit  huolehtivat muun muassa siitä, 
että  keskustelu ryhmässä on ryhmän 
 sääntöjen mukaista, tasavertaista ja 
 kaikkia kunnioittavaa. 

Moderaattorina sinun ei tarvitse olla 
 vertainen eli epilepsiaa sairastava  
tai läheinen, vaan tärkeintä on, että 
 sinulta löytyy kiinnostusta ohjata 
 ryhmää verkkoympäristössä.

Tule mukaan kivaan joukkoomme!

Kysy lisää: Tanja Vihriälä-Määttä,  
p. 040 095 4830,  
tanja.vihriala-maatta@epilepsia.fi

Nina

Olen sairastanut epilepsiaa lähes koko elämäni, 
 mutta aikuisena epilepsiasta tuli vaikeahoitoinen. 
Löysin vertaistuen, kun kaipasin muiden kokemuk-
sia epilepsiakirurgiasta. Netistä niitä löysinkin ja nyt 
tykkään jakaa itsekin kokemuksiani. Kirurginen hoi-
to ei ole kaikille mahdollista, eikä se minuakaan täy-
sin auttanut. Sain kuitenkin paljon tietoa epilepsiani 
taustoista ja arvostan sitä.

Tiedostan, etten kokemuksillani voi olla avuksi kai-
kille, koska epilepsia ilmenee niin eri tavoin, mutta 
parhaani haluan tehdä. Epilepsiayhteisö on tuonut 
elämääni paljon uutta: tekemistä ja ystäviä. Kuullaan 
pian!

Seppo

Sairastuin epilepsiaan vuonna 1979, kun olin ar-
meijassa. Tilanteeni on sikäli hyvä, että epilep-
siakohtaukset ovat pysyneet poissa jo 30 vuotta. 
Lähdin aikoinaan mukaan toimintaan, kun näin 
lehdessä ilmoituksen paikallisesta kerhotoimin-
nasta ja päätin lähteä katsomaan, mitä se tuo 
tullessaan. 

Itselleni tulee edelleen hyvä mieli siitä, kun 
saan jakaa omia kokemuksiani sekä auttaa lä-
himmäistä. 
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Nyt jos koskaan on aika puhua nuor-
ten epilepsiaa sairastavien osallis-
tumisesta ja vaikuttamisesta. Sellai-

set kysymykset kuten, miten nuori nähdään 
osana epilepsiaan liittyviä palveluja, miten 
nuoruus ja epilepsia nähdään hoitopolkua 
tarkasteltaessa, ja millainen käsitys nuorten 
eletystä todellisuudesta päättäjillä on, ovat 
kysymyksiä, joihin nuorten tulisi voida vai-
kuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudis-
tuksen edetessä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä niis-
sä asiakkaana ja potilaana oleminen ovat 
yhteiskunnallinen asia, johon voi vaikut-
taa. Kysyin Allianssin nuorten osallisuuden 
asiantuntijalta Silja Uusikankaalta nuor-
ten roolista ja vaikuttamismahdollisuuksis-
ta sote-uudistuksessa. Allianssi on pyrkinyt 
läpi sote-uudistuksen korostamaan nuorten 
asemaa ja osallisuutta sosiaali- ja terveys-
palvelujärjestelmän reformissa.  

NUORTEN NURKKA

Hyvinvointialueet ja nuorten 
osallistaminen
20-vuotias nuori on elänyt koko elämänsä 
sote-puheen keskellä. Silti jää helposti epä-
selväksi, mitä sote-uudistuksella oikeas-
taan tarkoitetaan. Sosiaali- ja terveyspal-
velut ovat olleet 1860-luvulta asti kuntien 
vastuulla, joten uudistus on kova ponnis-
tus ja merkittävä yhteiskunnallinen muutos. 
Sote-uudistuksessa uudistetaan hallintoa, 
rahoitusta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen 
sisältöä. Uudistuksessa muodostettiin 21 
hyvinvointialuetta, sillä aiemmin palvelui-
den järjestämisestä vastanneet kunnat ei-
vät kyenneet kannattelemaan palveluiden 
laajaa kokonaisuutta. Poikkeuksena uudis-
tuksessa on Uusimaa. Helsingin alueella 
pelastustoimesta sekä sosiaali- ja terveys-
palveluista vastaa jatkossakin kunta. Eri-
koissairaanhoidon Uudellamaalla järjestää 
HUS-yhtymä. Kaikkialla muualla Suomessa 
kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden jär-
jestämisestä vastaa hyvinvointialue.   

 Hyvinvointialueen ylimmän toimielin-
ten aluevaltuuston kausi on neljä vuotta. 

Sen tehtävänä on päättää koko hyvin-
vointialueen toiminnasta eli ensihoi-

don, perus- ja erikoissairaanhoidon 
ja sosiaalihuollon järjestämisestä. 

Aluevaaleilla valitut päättäjät luovat alue-
valtuustossa muun muassa strategian eli 
alueen toiminnan kartan siitä, miten ede-
tään kohti parempia ja tasa-arvoisempia 
palveluita. Alueilla on velvollisuus osallis-
taa nuorisovaltuusto tai vastaavanlainen 
nuorista koostuva vaikuttajaryhmä aluei-
den työhön. Esimerkiksi Etelä-Savo  perusti 
jo vuoden alussa oman hyvinvointialueel-
la toimivan nuorisovaltuuston, jonka tehtä-
vänä on ajaa nuorten asioita sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämisessä.  

Nuoret vaikuttamisen väylillä
Uudistuksen monimutkaiselta vaikutta-
vat teemat liittyvät epilepsiaa sairastavien 
nuorten arkeen oleellisesti. Nuorten vaikut-
tamisen ja poliittisen osallisuuden tärke-
ys korostuu uudistuksessa, mutta samalla 
nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen väy-
lät hyvinvointialueilla ovat Uusikankaan 
mukaan vielä monelta osin epäselviä. Hän 
on huolissaan siitä, otetaanko nuorten ääni 
vakavasti ja nähdäänkö nuorten p  oliittinen 
osallisuus ylimääräisenä asiana vai mah-
dollisuutena kehittää parempia palvelu-
ja.  Lisäksi on olennaista, että nuoret pää-

Teksti: Emma Huttunen

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän 
 uudistus kaipaa nuorten ääntä! 
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PERHEPOSTIA

Susanna Heugenhauser 
Oivalluksia lapsilähtöisen osallisuuden 
 polulla -hanke, Munuais- ja maksaliitto 

Ovatko jalat jo kotona? 
Lapsen kasvaminen omaksi ainutlaatuiseksi itsekseen voi vaatia kasvukipuja. Omak-
si itseksi ei tulla ilman vanhempien ja lasten erillisyyden kokemuksia.  

Ensin löytyy lapsen ”minä haluun”-vaihe. Sitten on hetken tyyntä myrskyn edellä 
ja sen jälkeen voi toivottaa tarvetulleeksi murrosiän omine erillisyyden tunteineen ja 
 kapinointeineen. Ihan varmasti näin on ja jokaisella omalla tavallaan. 

Kuinka perheen säännöt ja normit saisi sisäistetyksi lapselle ennen kuin todellinen 
 irtautuminen tapahtuu? Siinä ei jankutus enää auta, kun kapina on päällä. Vanhem-
pina tehtävänämme on olla lasten muistin tukena eli jankuttaa, kun he ovat  pieniä. 
  Todellisuudessa häviämme valtataistelun oikeasta ja väärästä lasten kanssa, el-
lei  lapsella ole aikaa itse oivaltaa asiaa. Taistelun areenan toivoisi olevan jokin muu 
kuin epilepsialääkkeen ottaminen.  

Lasten kavereihin kannattaa tutustua. Kutsua heidät yökylään ja leikkitreffeille jo 
ihan pieninä. Samalla he tulevat tutuiksi, kun he ovat vielä vanhempiensa tutustut-
tavissa. Juodaan kahvit vanhempien kesken jossain välissä. Vaihdetaan puhelinnu-
merot ja perustetaan vanhemmille esimerkiksi WhatsApp-ryhmä. Sieltä on mukava 
myöhemmin kysäistä, että onko se meidän murumme teillä.

Lasten syrjäytymiskehitystä estää ensisijaisesti se, että lasten kavereiden vanhem-
mat tuntevat toisensa. Toinen lasta suojaava tekijä on, että lapset aloittavat hölmöi-
lynsä mahdollisimman myöhään, jolloin järki ehtii mukaan miettimään, mitä kan-
nattaa tehdä ja mitä ei. Edes vanhempien tulotaso ei ole niin merkityksellinen kuin 
lapsen vanhempien keskinäinen tuttuus. Lapset luovat omia ihmissuhteitaan ja me 
vanhempina  olemme niiden äärellä ihan huomaamattamme koko heidän lapsuuten-
sa ajan. 

Tuetaan leikkiä, jotta leikki jatkuu mahdollisimman pitkään. Ollaan mukana leikis-
sä ja arvostetaan leikkimistä. Ei ole mitään kiirettä kasvaa isommaksi. Otetaan lap-
sen  kaverit tutuiksi. Puhutaan lapsentahtisesti epilepsiasta ja sen ensiavusta, niin 
että kaikki kaveritkin tietävät, mitä tehdä ja mihin soittaa, jos jotain sattuu. 

Eräs äiti kertoi, että hän varmistaa vanhemman lapsensa jalkojen pilkottamisen 
yöllä bileillan jälkeen. Yöllisellä vessareissulla pieni tarkistus, näkyväthän jalat jo pei-
ton alta? Onhan lauma jo kotona? Vasta sen jälkeen alkaa äidin uni. 

Tervetuloa Epilepsialiiton leikkitreffeille! Seuraa meitä somessa – nyt leikkitreffejä 
on jo Uudellamaalla, Turussa ja Oulussa.  

Nuorten kokemuksia 
podcastissa
#JokaSadas-podcastimme uusimmissa 
jaksoissa ääneen pääsevät nuoret.    
Jaksoissa käsitellään itsenäisen elä-
män  askelia, kuten omaan kotiin 
 muuttoa ja opiskelua. Kokemuksis-
taan kertovat Anna-Lotta,  Elli-Noora, 
 Lotta, Elsa ja Jarmilla. Kuuntele  
jaksot 10 ja 11 suoraan sivuiltamme:  
epilepsia.fi/ajankohtaista/podcastit

Tule tapaamaan 
muita!
Nuoret tapaavat Porissa lauantaina   
1 0.9.  Tapaaminen on tarkoitettu 
13–29-vuotiaille epilepsiaa sairastavil-
le. Mukaan voit  ottaa myös kaverin tai 
sisaruksen. Aikataulu ja paikka tarken-
tuvat myöhemmin. Seuraa Instagra-
missa @finepilepsywarriors tai katso 
tapahtumakalenteristamme  
epilepsia.fi.

Lisätietoja saat Aidalta,   
p. 050 512 6617,   
aida.mikkola@epilepsia.fi

sevät vaikuttamaan laaja-alaisesti itseään 
kiinnostavissa asioissa. Uusikankaan mu-
kaan, olisi tärkeää, että nuorten osallistumi-
sen mahdollisuuteen liittyvät kysymykset 
olisivat alusta asti mukana uutta toimintaa 
rakennettaessa, sillä tällä hetkellä tehtävät 
raamit ohjaavat toimintaa tulevaisuudessa. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei edel-
lytä politiikassa mukana oloa. Uusikan-
kaan mukaan hyviä keinoja ovat mielipide-
kirjoitukset, päättäjiin yhteydenottaminen 
sekä alue- ja nuorisovaaleissa äänestämi-
nen. Nuoret voivat myös kerääntyä yhtei-
sen teeman ympärille ja lähestyä kirjelmällä 
nuorisovaltuustoja. On hyvä pysähtyä poh-
timaan, millaisia asioita itse toivoisi palve-
luita käyttäessä ja millaisia epäkohtia on 
palveluita käyttäessä kohdannut.  Martha 
Nussbaum (eläinfani, bosslady ja filosofi) 
näkee vaikuttamisen itsensä ulkopuolelle 
jäljen jättämisenä. Vaikuttamista tapahtuu 
siis jatkuvasti. Siihen liittyy tietoisuus omis-
ta näkökulmista ja niiden ilmaiseminen.  
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Yhdistykset tutuksi,  
käy peremmälle!
Tässä juttusarjan toisessa osassa viisi yhdistystä esittelevät toimintaansa,  
kertovat tarinansa, hauskan muistonsa tai suosikkijuttunsa. Yhdistysten 
yhteystiedot löydät lehden lopusta. Lisätietoja yhdistysten toiminnasta voit   
lukea nettisivuiltamme epilepsia.fi/yhdistykset

Teksti: Marika Silver, Tarja Laine, Jaana Lähdetie, Emilia Smeds, Heini Tapaninen

OSA II

Päijät-Hämeen epilepsiayhdistys ry  
Vertaistuesta voimaa ja virtaa arkeen 

Yhdistyksellemme on tär-
keää, että lisäämme toimin-
nallamme epilepsiatietout-
ta.  Vertaistuki, tasa-arvoinen 
kumppanuus, virkistystoi-
minta ja hyvinvointi ovat yh-
distyksemme toiminnan kul-
makiviä ja kantavia voimia. 
Yhteisöllisyydellä on suuri 
merkitys meille kaikille: retket 
ja muu reippailu, tapahtumat, 
tutustumiskäynnit tai yhtei-
set kahvihetket  eivät olisi puo-
liksikaan niin hauskoja ilman 
 yhdistysystäviä! 

Vuonna 1970 perustettu yhdistyksemme käynnisti alun perin toimin-
tansa sillä ajatuksella, että epilepsiatietoutta saataisiin levitettyä ja lisät-
tyä Päijät-Hämeessä. Myös se, että ensiaputaitojen merkitys ymmärret-
täisiin ihan tavallisessakin arjessa, koettiin ja koetaan edelleen tärkeänä. 
Toiminnan  alkuvaiheessa järjestettiin säännöllisesti sen ajan sopeutu-
misvalmennusta, joka tunnetaan nykyään hyvinvointileirin nimellä. 

Liikunta on meille todella tärkeää. Osallistumme innokkaasti liiton 
järjestämiin tapahtumiin, esimerkiksi vuosittaisiin Kesäkisoihin. Olem-
me käyneet myös keilaamassa, minigolfaamassa, joogaamassa ja pe-
laamassa biljardia. Näkisimme mieluusti uusiakin jäseniä mukavassa ja 
hauskassa porukassamme. Lämpimästi tervetuloa! 

Motto: Jaettu ilo tuottaa parhaat naurut!

Järjestämme muun muassa 
ohjattua  liikuntaa  kuntosalilla.

Vakka-Suomen epilepsiayhdistys ry 
Mukavaa yhdessäoloa ja  monia 
tapahtumia

Vakka-Suomen epi-
lepsiayhdistys on pe-
rustettu vuonna 1978.  
Olemme pieni, noin 60 
jäsenen yhdistys. Toi-
mimme merimaisemissa 
Uudenkaupungin, Laiti-
lan, Kustavin, Vehmaan 
ja Taivassalon alueilla lä-
hellä kaunista luontoa. 

Meillä on erilaisia ta-
pahtumia, virkistys-
toimintaa ja vertaista-
paamisia. Järjestämme 
säännöllisesti teatterikäyntejä, keilausta, vesijumppaa, ke-
säretkiä ja pikkujoulut. Uutena toimintana meillä on oh-
jattua kuntosaliliikuntaa. Osallistumme säännöllisesti 
myös muiden yhdistysten tapahtumiin. Jäseniltoihimme 
kutsumme usein asiantuntijoita kertomaan ajankohtai-
sista ja jäseniä kiinnostavista asioista. Jaamme epilep-
siaan liittyvää materiaalia, kuten esitteitä ja lehtiä muun 
muassa Uudenkaupungin Merefesteillä sekä  Laitilan Mu-
namarkkinoilla. 

Vaikka jäseniä onkin vähän, meillä on mukavasti osal-
listujia. Uudet osallistujat ovat aina tervetulleita tapahtu-
miimme! Liikuntarajoitteetkaan eivät ole este osallistumi-
selle. Yhdistyksessämme viihdytään yhdessä ja meillä on 
hyvä tunnelma.

Motto: Kyl jotta kiva taas keksitä.

Kesäkisoissa liikutaan, kannustetaan  
ja pidetään hauskaa.



27www.epilepsia.fi epilepsialiitto@epilepsia.fi

Turun seudun 
 epilepsiayhdistys ry 
Vahvuutenamme 
 perheille suunnattu 
 toiminta

Turun Seudun Epilepsiayhdistys on aktiivi-
nen, vuonna 1970 perustettu yhdistys, joka 
tunnetaan kivoista retkistä ja tapahtumista. 
Lapsille on tarjolla erilaisia mukavia tempa-
uksia ja retkiä perheen kanssa, joissa van-
hemmatkin saavat keskustella keskenään ja 
jakaa vertaistukea. Meillä on myös Kaveri-
kahvilat Turussa ja Salossa tarjoamassa ver-
taistukea. 

Yhdistyksemme toimitila sijaitsee Turun 
keskustassa ”täl pual jokke”, kauniilla pai-
kalla kirjastosillan lähellä. Siellä pidetään 
kerhoiltoja ja kokouksia, kuullaan asian-
tuntijaluentoja tai vain jutustellaan. Saa-
ristomaisemia voi ihastella vaikkapa yh-
distyksen kävelyretkillä Ruissalossa tai 
Naantalissa. Tiimihenkeä luomme osallis-
tumalla Pekka Hyysalon FightBack Run 
 -tapahtumaan alkusyksystä. Siellä ei ylpeil-
lä kunnolla ja kestävyydellä, vaan ollaan 
 hyvällä mielellä. 

Pidämme yllä yhteyksiä Tyksiin ja Turun 
kaupunkiin. Tässä osaltaan auttavat myös 
kaupungin muut järjestöt. Heidän kanssaan 
kampanjoimme syksyisin Turun päivänä ja 
talvisin Kansainvälisenä epilepsiapäivänä ja 
112-päivänä.

Motto: Et sää mittä vertaistuke tarttis?

Pirkanmaan epilepsiayhdistys on perustet-
tu vuonna 1968. Tarjoamme vertaistukea 
ja turvaverkkoja epilepsiaa sairastaville ja 
heidän läheisilleen. Vain toinen samaa sai-
rautta sairastava voi aavistaa, miltä toisesta 
 todella tuntuu.

Haluamme välittää ajanmukaista tie-
toa epilepsiasta ja järjestämme aktiivises-
ti  tapahtumia, virkistystoimintaa sekä ver-
taistapaamisia. Jokavuotisiin perinteisiimme 
kuuluu osallistuminen Kesäkisoihin. Jär-
jestämme kuukausittain erilaisia vertaistu-
kiryhmiä sekä muun muassa lentopallo- ja 
curlingkerhoja. Myös jäsentapahtumat ja 
yleisöluennot ovat tärkeä osa yhdistyksem-
me toimintaa. Striimattuja luentojamme voit 
katsoa myös YouTubesta, josta ne löytyvät 
hakusanalla Pirkanmaan epilepsiayhdistys.

Yhdistyksemme löytää sosiaalisesta me-
diasta, mutta haluamme myös tulevaisuu-

Sain epilepsiadiagnoosin vuonna 1998 ollessani kah-
deksanvuotias. Vuonna 2000 osallistuimme perheen 
kanssa lapsiperheille tarkoitetulle sopeutumisval-
mennuskurssille. Vaikka siitä on aikaa, muistot tuol-
ta kurssilta ovat aina mielessä.  Epilepsiayhdistyksen ja 
 Epilepsialiiton toiminnan ansiosta sain tutustua mui-
hin lapsiin ja nuoriin, jotka olivat samassa tilanteessa. 
Se merkitsi paljon, kun huomasin, että en olekaan yksin 
sairauteni kanssa. 

Olen osallistunut monille yhdistyksen ja liiton järjes-
tämille leireille ja tapahtumiin. Sitä kautta olen tavan-
nut useita ihmisiä, joilla kaikilla on ollut oma tarinansa 
kerrottavana. Myös vanhempani ja mieheni ovat olleet 
mukana retkillä ja joulujuhlissa aina kun mahdollista. 

Suosittelen kaikille osallistumista epilepsiayhdistys-
ten ja liiton tapahtumiin, sillä niissä saa vertaistukea 
ja voi antaa tukea myös muille. Vertaistuki on korvaa-
matonta silloin, kun sitä tarvitsee. Samalla saa arvokkaita kokemuksia ja uusia ystäviä. 
Keskustelun aloittaminenkaan ei aiheuta haasteita, kun meitä kaikkia yhdistää vähin-
tään yksi asia, epilepsia.

Nykyään olen Vaasan seudun epilepsiayhdistyksen hallituksen jäsen. Epilepsiayhdistyk-
semme on epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä tukiyhdistys, joka on pe-
rustettu 1977. Tuemme epilepsiaa sairastavia ihmisiä elämään tasa-arvoisina.  Välitämme 
ajanmukaista tietoa epilepsiasta ja korostamme epilepsian hyvän hoidon, arjessa pärjää-
misen sekä työllistymisen merkitystä. Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen. 

Motto: Tillsammans för varandra – Yhdessä toisiamme tukien

Järjestämme hauskoja elämyksiä lapsi-
perheille, joissa myös vanhemmat voivat 
keskustella ja saada vertaistukea toisiltaan.

Emilia Smeds maalaa, piir-
tää ja valokuvaa mielellään, 
mutta suurin harrastusinto on 
kuitenkin moottori pyöräily ja 
metallikonserteissa käynti.

Me välitämme sinusta.

Pirkanmaan  epilepsiayhdistys ry 
Tarjoamme turvaverkkoja ja aktiivista toimintaa

Vaasan seudun epilepsiayhdistys ry  
Vasanejdens epilepsiförening rf 
Emilia löysi vertaistukea yhdistyksestä

dessa mahdollistaa epilepsiaa sairastavien 
kasvokkaiset kohtaamiset – tästä esimerk-
kinä Kaverikahvila. Tiedämme yli 50 vuoden 
kokemuksella, että Pirkanmaan epilepsiaa 
sairastavat tarvitsevat kaltaistamme moni-
puolista ja vapaaehtoistyöllä toimivaa yh-
distystä. 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan! 

Motto: Kuljetaan yhdessä huomiseen.  
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AJANKOHTAISTA

Kultaiset ja hopeiset  
 ansiomerkit jaettiin   
liittokokouksen yhteydessä
Epilepsialiiton hallitus on myöntänyt kultaiset ja hopeiset ansiomer-
kit epilepsiatyössä ansioituneille henkilöille.  Ansiomerkit jaettiin 
23.4. liittokokouksen yhteydessä. Seuraavat henkilöt ovat toimineet 
aktiivisesti Epilepsialiiton, epilepsiayhdistysten ja epilepsiaa sairas-
tavien hyväksi. Lämmin kiitos arvokkaasta työstänne!

Kultaisen ansiomerkin 20 vuoden  aktiivisesta 
 toiminnasta saivat:
• Kalevi Anttila, Etelä-Kymen epilepsiayhdistys
• Jari Tanskanen, Etelä-Kymen epilepsiayhdistys
• Marjatta Tanskanen, Etelä-Kymen epilepsiayhdistys
• Saara Vainio, Etelä-Kymen epilepsiayhdistys
• Niina Piira, Etelä-Kymen epilepsiayhdistys
• Ritva Puusaari, Kala- ja Pyhäjokilaakson epilepsiayhdistys
• Helena Ylitalo, Kala- ja Pyhäjokilaakson epilepsiayhdistys
• Gun-May Prest, Keski-Pohjanmaan epilepsiayhdistys
• Kaisa Nurminen, Lapin alueen epilepsiayhdistys
• Paula Soutukorva, Lapin alueen epilepsiayhdistys

Hopeisen ansiomerkin 10 vuoden   
aktiivisesta  toiminnasta saivat:
• Raija Näppi, Etelä-Kymen epilepsiayhdistys
• Aulis Mäkinen, Keski-Suomen epilepsiayhdistys
• Arja Frisk, Pirkanmaan epilepsiayhdistys
• Päivi Hölttä, Pohjois-Kymen epilepsiayhdistys
• Leila Kiskonen, Pohjois-Kymen  

epilepsiayhdistys
• Nina Teerimäki, Turun seudun  

epilepsiayhdistys ry
• Sari Wiren, Uudenmaan  

epilepsiayhdistys
• Seija Källman, Vaasan seudun  

epilepsiayhdistys
• Seppo Ekström, Vaasan seudun  

epilepsiayhdistys
• Ann-Katrin Åstrand-Fellman,  

Vaasan seudun epilepsiayhdistys
• Mars Snellman, Vaasan seudun  

epilepsiayhdistys

Kuvassa liittokokouksessa paikalla olleet ansiomerkkien saajat.

#JokaSadas-podcast on vuoden 
2021 Epilepsiateko  
– lämmin kiitos puhujille!

Epilepsialiiton hallitus myönsi vuoden 2021 Epilepsiateko- 
huomionosoituksen #JokaSadas-podcastille. 

#JokaSadas-podcastissa puhujat kertovat avoimesti elämäs-
tä epilepsian kanssa ja välittävät viestiä epilepsian monimuotoi-
suudesta. Jaksot antavat tietoa, tuovat esiin kokemuksia ja ker-
tovat, että jokaisen tarinan takana on muutakin kuin sairaus. 
Podcastissa käsitellään muun muassa sairauteen liittyviä pelko-
ja, koulunkäyntiä, työelämää, vanhemmuutta ja ihmissuhteita.

Jaetuilla tarinoilla on tärkeä rooli siinä, että ne vähentävät 
pala palalta epilepsiaan liittyviä vääriä käsityksiä ja ennakkoluu-
loja. Lisäksi tarinat antavat muille epilepsiaa sairastaville ja lä-
heisille tunteen siitä, että sairauden kanssa ei ole yksin.

Viime vuonna #JokaSadas-podcastissa julkaistiin yhdeksän 
jaksoa. Podcast on saanut hyvän vastaanoton ja uusia jaksoja on 
julkaistu myös tämän vuoden puolella. Podcastia voi kuunnella 

helposti epilepsia.fi -sivustolla.
Epilepsialiittoon tuli määräaikaan mennes-

sä neljä ehdotusta epilepsiateoksi. Hallitus 
halusi tänä vuonna kiittää myös muita 

Epilepsiateko-palkinnon saajiksi ehdo-
tettuja vapaaehtoisia, jotka ovat teh-

neet paljon vapaaehtoistyötä omas-
sa yhdistyksessään tai muuten 
tuoneet epilepsiaa näkyväksi. Kii-
toksen saivat Mari Sydänmaalak-
ka, Anja Sukanen ja Päivi Nykä-
nen perheineen.

Toiminnanjohtaja Virpi Tarkiainen jakoi Epilepsiateko-huomion-
osoituksen ennen liittokokouksen alkua.
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Liittokokous pidettiin huhtikuussa

Epilepsialiiton liittokokous järjestettiin 23.4.2022 Helsingissä ja etä-
yhteyksin. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Liittokokouksessa oli 73 osallistujaa, joista 50 oli äänivaltaisia. Ko-
kousedustajilla oli myös tänä vuonna mahdollisuus osallistua liitto-
kokoukseen väliaikaisen poikkeamislain nojalla etäyhteydellä. 

Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet
Hallituksen varsinaisista jäsenistä erovuorossa olivat Tuo-
mo  Malinen ja Päivi Hartikainen ja heidän varajäsenensä Aino 
 Puronkari ja Salla Lamusuo. Hallituksen varsinaisiksi jäsenik-
si kaudelle 2022–2024 valittiin Tuomo Malinen ja Aino Puronka-
ri ja heidän varajäsenikseen Mari Sydänmaanlakka ja Arja Frisk. 
 Lisäksi Tuomas Koivuniemen varajäsen Riina Lindström oli pyy-
tänyt eroa varajäsenyydestä ja hänen tilalleen valittiin Päivi Harti-
kainen loppukaudeksi 2022.

Hallituksen jäseninä jatkavat Kaisa Nurminen, Päivi Hölttä, Tii-
na Willman ja Tuomas Koivuniemi sekä heidän varajäsenensä Ta-
pani Reinikka, Jaana Lähdetie ja Lotta Virrankari. Hallituksen 
puheenjohtajana toimii lastenneurologian erikoislääkäri,  dosentti 
Liisa Metsähonkala.

Lämmin kiitos viime vuodesta!
Toiminnanjohtaja Virpi Tarkiainen esitteli liittokokouksessa vii-
me vuoden toimintaamme. Koronapandemia vaikutti myös viime 
vuonna, mutta yhdessä luotu strategia kantoi eteenpäin poikkeuk-

Kuvassa Epilepsialiiton hallituksen puheenjohtaja Liisa  
Metsähonkala ja liittokokouksen puheenjohtajana  
toiminut oikeusneuvos Mikael Krogerus.

Uusia kasvoja  Epilepsialiitossa

Epilepsialiiton viestinnän ja varainhankinnan asiantuntijana on 
aloittanut Tuuli Häärä ja Yhtä perhettä -hankkeessa lapsi- ja perhe-
työn asiantuntijana Anna Jääskeläinen. Tervetuloa mukaan epi-
lepsiayhteisöön!

Tutustu Tuuliin: Koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Opiskelen 
tällä hetkellä myös Metropoliassa ylempää ammattikorkeakoulu-
tutkintoa. Olen työskennellyt aiemmin pienemmässä yhdistyksessä 
mielenterveystyön puolella. Vahvuuksiini ja osaamiseeni kuuluu jär-
jestöissä tehtävä viestintä, kehittäminen ja varainhankinta. 

Erityisen innoissani olen siitä, että viestinnän ja varainhankinnan 
asiantuntijana pääsen mukaan ihan uudenlaisiin tehtäviin, kuten 
kehittämään varainhankintaa. Järjestötoiminnan asema on Suo-
messa vahva, mutta elämme kuitenkin muutoksen aikaa. On siis 
hienoa päästä mukaan vaikuttamaan tulevaisuuden ratkaisuihin. 
Koen järjestökentällä tehdyn työn motivoivaksi ja yhteiskunnalli-
sesti merkitykselliseksi.

Tutustu Annaa: Yhtä perhettä -hankkeeseen saavuin varhaiskas-
vatuksen maailmasta. Siellä olen työskennellyt niin lastenhoitaja-
na kuin varhaiskasvatuksen opettajana. Epilepsialiiton toiminnassa 
olen ollut vuodesta 2018 alkaen. Tuolloin minulla oli mahdollisuus 
olla mukana ideoimassa ja kehittämässä Minusta tulee isona -ker-

homallia. Sen jälkeen olen ollut myös perhekursseilla lastenohjaa-
jana.

Lasten kanssa työskennellessä minulle tärkeää on leikki- ja leik-
kimielisyys, luovuus, ilo sekä kannustava ilmapiiri. Parhaimpia 
hetkiä olen kokenut lasten palavereissa ja keskusteluissa. Ne ovat 
osoittaneet kerta toisensa jälkeen, kuinka oivaltavia ja fiksuja lap-
set ovat. Olen päässyt aitiopaikalta seuraamaan, miten paljon läs-
näolo, jakamaton huomio, yhdessä ihmetteleminen ja keskuste-
leminen sekä lopulta oivaltaminen  antaa lapsille ja perheille. Tätä 
saamaa työtä saan jatkaa Yhtä perhettä -hankkeessa. 

sellisenakin aikana. Vuoden aikana syntyi joustavia kokeiluja ja ta-
voitimme ihmisiä uusin keinoin. 

Epilepsiayhteisössä tehdään suurella sydämellä merkittävä mää-
rä vapaaehtoistyötä vuosittain. Poikkeuksellisena vuotena 2021 
mukana oli noin 400 aktiivista vapaaehtoista, jotka tekivät yhteen-
sä lähes 13 000 vapaaehtoistyötuntia. Epilepsiayhdistykset järjesti-
vät koronatilanteen sallimissa  rajoissa lähes 400 tapahtumaa, jotka 
kokosivat noin  4 600 osallistujaa eri puolilla Suomea.

Tuuli Häärä Anna Jääskeläinen
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VÄITÖSTUTKIMUS

Aivoverenvuodon jälkeinen  
pitkäaikaisselviytyminen ja epilepsia

Aivoverenvuoto on jo pitkältä ajal-
ta tunnettu äkillinen ja vakava sai-
raus, johon liittyy korkea alkuvaiheen 

kuolleisuus. Nykyään monet aivoverenvuo-
toon sairastuneet selviävät vuodosta elos-
sa, ja voivat elää jopa vuosia verenvuodon 
jälkeen. Varsin vähän on kuitenkaan ollut 
tiedossa näiden ihmisten elämästä ja sel-
viytymiseen vaikuttavista tekijöistä pidem-
mällä aikavälillä, sillä  aiempi tutkimus on 
pitkälti keskittynyt vain aivoverenvuodon 
alkuvaiheen arviointiin. Lääketieteen lisen-
siaatti Anna-Maija Lahden väitöskirjatutki-
muksessa keskiössä olivat aivoverenvuodon 
pitkäaikaisselviytyjät, ja tutkimus tuo uut-
ta tietoa näiden ihmisten kuolemanriskistä, 
siihen vaikuttavista tekijöistä sekä aivove-
renvuodon jälkikomplikaatioista. Erityisenä 
huomion kohteena oli epilepsia, joka kehit-
tyy osalle aivoverenvuodon sairastaneista – 
joskus jopa vuosia vuodon jälkeen.

Neljännesvuosisadan mittaisen seuran-
nan aikana aivoverenvuotoon sairastuneis-
ta menehtyi 81 %, ja kuolemanriski oli koko 
seuranta-ajan suurempi verrattuna muu-
hun väestöön. Merkittävä osa menehty-
neistä kuoli uuteen aivoverenvuotoon tai 
muuhun aivoverenkiertohäiriöön. Aivove-

renkiertohäiriöiden riskitekijöihin kuten 
 verenpaineeseen ja elintapoihin kannat-
taa siis kiinnittää huomiota varsinkin niil-
lä  aivoverenvuodon sairastaneilla potilailla, 
joilla on edellytykset mielekkääseen toipu-
miseen.

Tutkimuksessa niistä aivoverenvuodon 
sairastaneista, jotka olivat selvinneet elos-
sa vähintään kolme kuukautta, 13,5 % sai-
rastui epilepsiaan. Epilepsian kehittymi-
nen oli todennäköisempää, jos vuoto sijaitsi 
 aivoissa lähellä aivokuorta tai jos epilep-
tisiä kohtauksia ilmeni ensimmäisten päi-
vien  aikana vuodon jälkeen. Epilepsia ilme-
ni myös useammin henkilöillä, joilla ei ollut 
verenpainetautia. Erityisesti näihin potilas-
ryhmiin olisi syytä jatkossa kiinnittää huo-
miota seurannassa epilepsian puhkeamis-
riskin vuoksi hoitoviiveiden välttämiseksi.

 Epilepsiaan sairastuminen oli yhteydes-
sä korkeampaan kuolemanriskiin, ja epilep-
siaan sairastuneet menehtyivät huomatta-
vasti useammin keuhkokuumeeseen kuin 
muut aivoverenvuodosta selviytyneet. Vas-
taavaa yhteyttä ei ole aivoverenvuodon sai-
rastaneilla aiemmin pystytty osoittamaan. 
Tieto on merkityksellinen aivoverenvuo-
toa ja epilepsiaa hoitaville lääkäreille,  sillä 

 mikäli aivoverenvuodon sairastaneiden 
 ihmisten seuranta ei ole riittävän systemaat-
tista, on riskinä, että epilepsian oireita ei 
heti sen puhjetessa tunnisteta, ja ennusteen 
kannalta merkityksellisen sairauden diag-
noosi ja hoito voivat viivästyä.

 Tutkimuksessa hyödynnettiin potilasai-
neistoa, johon kuuluivat Oulun yliopistolli-
sen sairaalan erityisvastuualueella vuosina 
1993–2008 asuneet ja tänä aikana aivo-
verenvuotoon sairastuneet henkilöt. Ver-
tailuaineistona toimi iän, sukupuolen ja 
tarkemman asuinpaikan suhteen vakioitu 
verrokkiaineisto. Tutkimusaineistoon kuului 
yhteensä 963 aivoverenvuodon sairastanut-
ta henkilöä ja 2884 verrokkia. 

Anna-Maija Lahden väitöskirja Long-  
term survival and post-stroke epilepsy after 
primary intracerebral hemorrhage

Lähde: Oulun yliopisto, väitökset,  
uutinen 12.11.2021

Piirros: iStock
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Kuvat: Vuokko Mäkitalo

Voit tulla kisailemaan ja osallistumaan 
hauskoihin oheislajeihin tai vain kan-
nustamaan ja nauttimaan iloisesta ta-

pahtumastamme.

Aika ja paikka: lauantai 18.6.2022 klo 
12.00–15.30 Hervannan keskusurheilukent-
tä, Lindforsinkatu 15, 33720 Tampere. 

Toivomme ilmoittautumisia ennakkoon 
28.5. mennessä www.epilepsia.fi/tapahtu-
mat. Voit ilmoittautua myös kisapaikalla. Il-
moittautuminen alkaa klo 10.30.

Kisalajit: 
• kolmiottelu (60 m:n juoksu, kuulantyöntö 
ja pituushyppy) 
• 1 000 m kävely 
• ruotsalaisviesti (neljän hengen joukkue, 
jonka kokoonpano on tänä vuonna vapaa, 
matkat: 50 m, 75 m, 100 m + 125 m)

Lisäksi hauskoja kaikille sopivia oheis-
lajeja, mm. supersuosittu huutosakkikisa ja 
keppihevoskisa.  Huutosakkikisassa äänek-
käin, tyylikkäin ja huomiota herättävin jouk-
kue voittaa. Keppihevoskisaan voit osallis-
tua omalla ratsulla tai käyttää lainaratsua. 
Voit tulla mukaan, vaikka sinulla ei olisi ai-
empaa kokemusta. Kaikki keppariosallistu-
jat saavat ruusukkeen. Kisoissa on mukana 
myös kisapelle Eevatti. Nuorille tapahtu-
massa on oma nurkkaus ja yllätysaktiviteet-
ti, mukana Epilepsialiiton nuorten yhtei-
sö FEW.

Lounas: Tapahtumaan osallistuville tarjo-
taan maksuton lounas klo 11 alkaen. Ilmoi-
tathan erityisruokavaliosi ennakkoilmoit-
tautumisen yhteydessä 28.5. mennessä. 

Matka- ja majoituskuluista jokainen 
 huolehtii itse. Kimppakyytejä kannat-
taa tiedustella omasta yhdistyksestä. Rau-
tatieasemalta Hervantaan pääsee ratikalla 
 numero 3. Pysäkki on samalla puolella tietä 
kuin rautatieasema. Matka ratikalla kestää 
noin 15 minuuttia. 

Kisoihin osallistujat voivat hyödyntää 
 halutessaan Epilepsialiiton majoituskiintiö-

Maksuton tapahtuma 
on tarkoitettu kaikille 
epilepsiaa sairastaville 
ja heidän läheisilleen.

Kisat  
järjestetään 
Pirkanmaan 

epilepsia
yhdistyksen 

kanssa.

Kesäkisat ovat epilepsiayhteisön 
vuosittainen kesän kohokohta. Tule 
mukaan fiilistelemään kisatunnelmaa 
Tampereelle kesäkuussa! 

Kesäkisat järjestetään 
jo kymmenettä kertaa 
TULE MUKAAN!

tä. Kiintiö on varattu Scandic Tampere City 
ja Scandic Tampere Station 17.–19.6. Jokai-
nen majoittuja varaa huoneensa itse  
verkossa, puhelimitse tai sähköpostilla.  
Verkossa varaukset tehdään osoitteessa:   
www.scandichotels.fi. Käytä aina varaustun-
nusta BEPI170622. Huoneet ovat varatta-
vissa hotellin varaustilanteen mukaan.  
Katso hinnat ja tarkemmat tiedot  
www.epilepsia.fi/tapahtumat 

Lisätietoja: yhteisövalmentaja Anu Hämä-
lainen, anu.hamalainen@epilepsia.fi,  
p. 040 511 0092
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EPILEPSIAA SAIRASTAVILLE  
AIKUISILLE JA LÄHEISILLE
Hyvinvointia arkeen -kurssi yli 60-vuotiaille 
Härmän kylpylä, Ylihärmä 20.–23.9.
Kurssin tavoitteena on vahvistaa omia voimavaroja ja saada eväitä 
sujuvampaan arkeen. Osallistua voit yksin tai läheisen kanssa.  

Hae mukaan 17.8. mennessä: 
www.epilepsia.fi/tapahtuma/hyvinvointia-arkeen- 
 kurssi-yli-60-vuotiaille/

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

Elämää epilepsian kanssa -ryhmät 
Ryhmät kokoavat yhteen samalla suunnalla asuvia epilepsiaa sai-
rastavia ja läheisiä. Ohjattujen iltapäiväryhmien keskusteluteemat 
nousevat osallistujien tilanteista ja toiveista. 

Helsinki, Epilepsialiiton tilat, Malmin kauppatie 26
tiistaisin 23.8.–4.10. klo 15.00–17.00 (20.9. ei tapaamiskertaa) 
Hae mukaan 2.8. mennessä:
www.epilepsia.fi/tapahtuma/ 
elamaa-epilepsian-kanssa-ryhma-helsinki/

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

Oulu, Järjestötalo Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53
tiistaisin 1.11.–13.12. klo 15.30–17.30 (6.12. ei tapaamiskertaa) 
Hae mukaan 11.10. mennessä: 
www.epilepsia.fi/tapahtuma/ 
elamaa-epilepsian-kanssa-ryhma-oulu/

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

Hyvinvoinnin huoltamo -verkkoryhmä 
keskiviikkoisin 16.11.–7.12. klo 17.30–19.30 
Ryhmä tarjoaa epilepsiaa sairastaville tietoa ja vertaistukea le-
poon, liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa.  
Hae mukaan 23.10. mennessä:
www.epilepsia.fi/tapahtuma/hyvinvoinnin-huoltamo- 
verkkoryhma/

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

Tapahtumat ja kurssit

EPILEPSIAA SAIRASTAVIEN LASTEN 
VANHEMMILLE 
Vuorovaikutuksen verstas -verkkoryhmä 

torstaisin 22.9.–13.10. klo 17.30–19.30 
Ryhmä on suunnattu arjen tueksi epilepsiaa sairastavien lasten van-
hemmille. Hae mukaan 30.8. mennessä:
www.epilepsia.fi/tapahtuma/vuorovaikutuksen-verstas- 
verkkoryhma-vanhemmille/

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

Kaikki tapahtumamme ja kurssimme löydät tapahtumakalen-
teristamme: www.epilepsia.fi/ajankohtaista/tapahtumat/ 
Muutokset tapahtumiin ja kursseihin ovat mahdollisia korona-
virustilanteen vuoksi. Seuraa ilmoitteluamme epilepsia.fi -si-
vustolla. Noudatamme tapahtumissamme viranomaisohjeita. 
Jos sinulla tai läheiselläsi on koronaviruksen tyypillisiä oirei-
ta, kasvokkain järjestettäviin tapahtumiin ei voi osallistua. Tar-
kempia tietoja koronaviruksesta: www.thl.fi

Hae mukaan alkusyksyn kursseille ja ryhmiin! 
Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta. Matkakuluista 
osallistujat vastaavat itse. Verkkotapaamiset ja -ryhmät toteu-
tetaan Teamsin välityksellä. 
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Tavataan syksyllä  
Vaikuttajafoorumissa!
Järjestyksessään kahdeksas Vaikuttajafoorumi järjeste-
tään Seinäjoella (Scandic Seinäjoki, Kauppakatu 10) 30.9.–
2.10.2022. Vaikuttajafoorumi tarjoaa kaikille kiinnostuneille 
mahdollisuuden tulla keskustelemaan tärkeistä vaikuttami-
sen paikoista epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä 
hyväksi. Viikonloppu on täynnä mielenkiintoisia keskusteluja, 
ajankohtaisia puheenvuoroja ja kivoja työpajoja. 

Laita jo nyt ajankohta kalenteriisi ja tule mukaan!  
Vaikuttajafoorumissa tapaat uusia tuttavuuksia tai  
näet vanhoja tuttuja. 

Julkaisemme ohjelman elokuussa, jolloin myös ilmoittautu-
minen alkaa. Seuraa ilmoitteluamme somekanavissamme ja 
epilepsia.fi. 

Lisätiedot: Piritta Selin, piritta.selin@epilepsia.fi,  
p. 050 514 4484

Hyvää mieltä – ikääntyminen,  
epilepsia ja hyvinvointi
Pohditko ikääntymiseen ja arjessa pärjäämiseen liittyviä kysymyksiä 
epilepsiaa sairastavana tai hänen läheisenään? Tule hakemaan hyvää 
mieltä ja vertaistukea tapahtumista, joissa tarjolla on myös vinkkejä 
omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. 

1.6. klo 11 Retki Sipoonkorven kansallispuistoon,  
kokoontuminen Tasakalliontie 1, Vantaa
Parkkipaikalta lähtee noin kilometrin esteetön reitti Storträskin ran-
taan, jossa evästämme nuotiomakkarat, salaatin ja kahvit. 
Ilmoittaudu mukaan www.epilepsia.fi/tapahtuma/ 
retki-alkukesan-luontoon-ikaantyneille-ja-laheisille/

13.8. klo 13 tapahtuma Härmän kuntokeskuksessa,  
Vaasantie 22, Ylihärmä
Ohjelmassa mm. luento hyvän olon avaimista. Kahvitarjoilu.  
Ilmoittaudu mukaan www.epilepsia.fi/tapahtuma/hyvaa- 
mielta-epilepsia-ikaantyminen-ja-hyvinvointi/

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

EPILEPSIAA SAIRASTAVILLE  
NUORILLE JA LÄHEISILLE
Juuret ja siivet -verkkoryhmä 

tiistaisin 4.10.–1.11. klo 17.30–19.30
Ryhmä on tarkoitettu epilepsiaa sairastavien nuorten vanhemmil-
le, jotka pohtivat nuoren itsenäistymiseen liittyviä asioita.  

Hae mukaan 11.9. mennessä:
www.epilepsia.fi/tapahtuma/juuret-ja-siivet-verkkoryhma- 
nuorten-vanhemmille/

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

Nuorten ja harvinaisnuorten oma viikonloppu 
Iiris-keskus, Helsinki 7.–9.10.
Kurssi on tarkoitettu 15–29-vuotiaille epilepsiaa tai harvinais-
epilepsiaa sairastaville nuorille ja nuorille aikuisille. Kurssille voi 
ottaa mukaan yhden läheisen. 

Hae mukaan 7.9. mennessä:
www.epilepsia.fi/tapahtuma/harvinaisnuorten-oma-viikonloppu/

Lisätiedot: Paula Sorjonen, paula.sorjonen@epilepsia.fi,  
p. 040 921 0976
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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
Anna Jääskeläinen
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!

Viestinnän ja varain-
hankinnan asiantuntija  
Tuuli Häärä 
p. 040 921 0979

Aukioloaikamme kesällä 2022
Toimistomme ja asiakaspalvelumme lomailevat  
11.7.–7.8. Loma-aikana voit kuitenkin lähettää  
yhteydenottopyynnön epilepsialiitto@epilepsia.fi  
tai olla suoraan yhteydessä henkilökohtaisiin  
numeroihimme. Mukavaa kesää kaikille lukijoille!
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ETELÄKYMI (KOTKA)
Ritva Malinen
050 561 6679, arkisin klo 12–20
etelakymen@epilepsia.fi

ETELÄPOHJANMAA (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

KALA JA PYHÄJOKILAAKSO  
(YLIVIESKA)
Kreetta Kärkkäinen 
040 511 8471
kalajapyhajokilaakso@epilepsia.fi

KANTAHÄME (HÄMEENLINNA)
Jouko Dahlman
050 542 4726
jouko.dahlman@pp1.inet.fi

KESKIPOHJANMAA – MELLERSTA 
ÖSTERBOTTEN  
(KOKKOLA, KARLEBY)
Gun-May Prest
050 056 4251
keskipohjanmaa@epilepsia.fi

KESKISUOMI (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

KUOPION SEUTU
Toimisto 
Kirjastokatu 5 A 1, 70100 Kuopio
Päivi Hartikainen
040 777 1216 (ma–to klo 9–17)
toimisto.kuopionseutu@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!

LAPIN ALUE (ROVANIEMI)
Sihteeri  
Satumaaria Barkas
045 642 4451
sihteeri.lapinalue@epilepsia.fi

MIKKELIN SEUTU (MIKKELI)
Päivi Nykänen
050 532 3093
mikkelinseutu@epilepsia.fi

PIRKANMAA (TAMPERE)
Toimiston päivystysaika  
ma klo 11–13 ja ti klo 15.30–17.30
Puhelinpäivystys ma ja ke  
klo 9–16 sekä ti klo 9–17.30
Kuninkaankatu 36 B, 33200 Tampere
045 211 1810
pirkanmaa@epilepsia.fi

POHJOISKYMI (KOUVOLA)
Päivi Hölttä
040 724 9989
pj.pohjoiskymi@epilepsia.fi

POHJOISPOHJANMAA (OULU)
Aino Puronkari
040 578 7011
toimisto.pohjoispohjanmaa@epilepsia.fi

PÄIJÄTHÄME (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
sihteeri.vaasanseutu@epilepsia.fi

VAKKASUOMI (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



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

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

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

Vertaistuki auttaa jaksamaan  
– tue vertaisohjaajiemme kouluttautumista! 

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

Lahjoituksellasi olet mahdollistamassa epilepsiaa 
sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä 
vertaistukea. 

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


