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Opinnäytetyössä tutkitaan nuoressa aikuisiässä epilepsiaan sairastumista, eli elämän-
muutosta ja tilanteen hyväksymistä. Tarkoitus on selvittää, minkälainen vaikuttaja liikunta on 
kyisessä prosessissa. Epilepsiaan sairastuminen ja sen läpi käyminen on hyvin yksilöllistä. 
Se vaatii kuitenkin paljon henkistä voimaa sillä se on usein psyykkisesti hyvin raskas sairaus. 
Epilepsia on paljon muuta kuin pelkästään erilaisia kohtauksia. Epilepsian seurauksena esiin-
tyy usein muun muassa ahdistuneisuutta ja masennusta, joten aihe on myös senkin takia 
tärkeä, jotta mahdolliset jälkiseuraukset saataisiin mahdollisimman vähäisiksi.  
 
Opinnäytetyö on toteutettu laadullisena tutkimuksena, narratiivisesta tutkimusnäkökulmasta. 
Kohderyhmä koostui viidestä henkilöstä, jotka olivat sairastuneet epilepsiaan 12-28-vuotiaina. 
Kohderyhmän henkilöt olivat jo erittäin liikunnallisia ennen epilepsiaan sairastumista, joko 
kilpaurheilijoita tai muuten aktiivisia liikunnan harrastajia. Jokainen viisi henkilöä kirjoitti oman 
tarinansa epilepsiasta ja liikunnasta, mitä kaikkea siihen liittyi tai liittyy vieläkin.  
 
Tarinoiden analysointi paljasti ensireaktioina joko paniikin tai vihan siitä miksi epilepsia oli 
ilmennyt itselle ja samanaikaisesti tapahtui myös muutoksia liikunnan suhteen. Liikunta jäi 
joko kokonaan pois tai esiintyi suurta turhautuneisuutta vähäisen liikkumisen mahdollisuudes-
ta ja heikentyneestä kunnosta. Pahimman alun jälkeen prosessin edetessä liikunta kuitenkin 
esittäytyi työkaluna epilepsian hyväksymisessä ja elämänmuutokseen sopeutumisessa.  
 
Elämänmuutoksessa tärkeitä ovat keinot ja menetelmät joiden avulla muutokseen so-
peutuminen tapahtuu. Aktiivinen liikunta esittäytyi merkittävänä osana itsetunnon yllä-
pitämistä sekä vahvistamista. Fyysinen aktiivisuus auttaa ihmistä kuuntelemaan omaa keho-
aan ja näin ollen toimimaan olotiloille sopeutuvalla tavalla. Liikunnan avulla on helppo purkaa 
erilaisia tunteita. Tietenkään aktiivinen liikkuminen ei yksinään korjaa asioita, mutta se on 
tärkeä työväline muiden joukossa johon tulisi myös kiinnittää enemmän huomiota.  
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1 Johdanto  

 

Epilepsialla on monivaiheinen historia. Aikaisemmin epilepsiasta on käytetty nimeä 

kaatumatauti ja siihen on liitetty erilaisia uskomuksia. Vuonna 1898 perustettiin Kuopi-

oon ensimmäinen kaatumatautisten hoitoyhdistys. Vielä 1940 -luvullakin epilepsiapoti-

laita saatettiin hoitaa mielisairaaloissa, sillä sairaus yhdistettiin heikkohermoisuuteen 

(Työväenmuseo 2014). Epilepsia koettiin häpeänä ja siitä ei puhuttu. Nykypäivänä epi-

lepsia tiedetään sairautena johon saa apua ja sitä sairastavat voivat elää lähes normaalia 

elämää (Koponen 1/2001, 9-10). Mitä ’lähes normaalia elämää’ sitten tarkoittaa ja mitkä 

keinot auttavat sen saavuttamiseen? 

 

Nuoruus on aikaa jolloin etsitään omaa paikkaa maailmassa; seurataan omia mielenkiin-

toja ja näin luodaan omia polkuja. Toisin sanoen, se on itsenäistymisen aikaa. Nuoruus-

iässä epilepsiaan sairastuminen voi muuttaa monia asioita. On yleistä, että epilepsia tuo 

hallitsemattomuuden tunnetta elämään, joka puolestaan saattaa vaikuttaa nuoren ra-

kennusvaiheessa olevaan minäkuvaan, toisten ihmisten kanssa toimimiseen sekä tule-

vaisuuden suunnitelmiin. Näiden asioiden takia onkin siis tärkeää, että epilepsiaa sairas-

tavalla on ympärillään tukiverkosto, joka auttaa käsittelemään kyseisiä asioita ja antaa 

ymmärtää, että asian kanssa ei ole yksin, vaan ympärillä on ihmisiä joihin voi tukeutua 

(Koponen 1/2001, 9-10). 

 

Sairastuin itse epilepsiaan aloittaessani liikunnanohjaajaopinnot Vierumäellä, syksyllä 

2011. Koin siis myös itse suuren elämänmuutoksen. Tämän kokemuksen myötä kiin-

nostuinkin liikunnan osuudesta ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin. Vaikka epilepsia 

tunnetaankin nykypäivänä suhteellisen hyvin, kuitenkin vain sitä sairastavat voivat to-

della ymmärtää sen aiheuttamia henkisiä haasteita ja vaikeuksia. Oman kokemukseni 

kautta minulla heräsi myös innostus ja mielenkiinto soveltavaan liikuntaan ja halu kehit-

tää asioita eteenpäin tällä kyseisellä osa-alueella. 

 

Työn tavoitteena on ymmärtää liikunnan vaikutuksia ja merkityksiä epilepsiaa sairasta-

van elämässä. Vaikka ihmisellä on sairaus, ei sen tule poistaa mahdollisuutta liikkua ja 
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nauttia liikunnan tuomista kokemuksista ja tuntemuksista. Liikunta ei ole pelkkää fyy-

sistä suorittamista, se on myös paljon muuta. 
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2 Epilepsia 

 

Maailmassa epilepsiaa sairastaa noin 50 miljoonaa ihmistä (WHO 2014). Suomessa epi-

lepsiaa sairastavia ihmisiä on noin 56 000, eli 1 % väestöstä. Epilepsia on krooninen, eli 

pitkäaikainen sairaus. Sairauden puhkeaminen on yleisempää lapsuusiässä, mutta on 

myös mahdollista että se ilmenee vasta aikuisiän aikana. Harvinaisempaa kuitenkin on, 

että epilepsia ilmenisi nuoruusiässä tai keski-iällä. Epilepsiaan liittyy edelleen hyvin 

voimakkaita tunteita ja käsityksiä, mutta onneksi tieto ja ymmärrys ovat sairaudesta li-

sääntyneet. (Epilepsialiitto 2006.) 

 

2.1 Fysiologinen näkökulma  

  

Epileptisen kohtauksen aiheuttaa hetkellinen aivotoiminnan häiriö, jossa aivojen her-

mosoluryhmät purkautuvat poikkeuksellisesti. Epileptinen kohtaus voi ilmetä monin eri 

tavoin. Yleisempiä kohtaustyyppejä ovat muun muassa tajunnanhäiriöt, joihin kuuluvat 

hämärätila, poissaolo ja tajuttomuus. Kohtauksia voi myös ilmetä aisti- ja käyttäytymis-

häiriöinä, kuten raajojen nykimisenä, vartalo saattaa jäykistyä tai koko vartalon kouriste-

lukohtauksena. Epilepsia on sairaus joka on hyvin moninainen ja sen syy, ilmenemis-

muoto ja ennuste vaihtelevat jokaisella yksilöllisesti. (Eriksson, Heikkilä, Mårtensson, 

Nieminen, Parviainen, Seppälä & Valtonen 2003 15-18.) 

 

Epilepsiakohtauksia on siis monia erityyppisiä. Kaikkia kohtauksia ei välttämättä edes 

aina ulkopuolinen huomaa. Epilepsiakohtauksen kesto on hyvin vaihteleva, muutamas-

ta sekunnista jopa muutamiin minuutteihin. Yhdellä henkilöllä voi ilmetä myös monia 

erityyppisiä kohtauksia. (Lääkekasvatus 2015.) Epilepsiakohtauksista näkyvin ja ehkä 

pelottavinkin, jos sen näkee ensimmäistä kertaa, on tajuttomuus-kouristuskohtaus. 

Henkilö on tämän kohtauksen aikana tajuton, vartalon sekä raajojen lihakset kouriste-

levat. Kohtauksen aikana henkilö ei myöskään hengitä ja on mahdollista, että kohtauk-

sen aikana virtsaa alleen tai puraisee kieleensä. Pisimmätkin kohtaukset pitäisivät olla 

ohi alle viidessä minuutissa. Kohtauksesta heräävä henkilö on usein hyvinkin sekava ja 
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aikaa kuluu paljon ennen kuin kykenee jälleen normaalitoimintaan. (Neo -sairaala 

2015.) 

 

Epilepsia on yleensä lääkkeillä hoidettava sairaus. On kuitenkin mahdollista että epilep-

sia ilmentää kohtauksien kautta jotain muitakin neurologisia ongelmia. Epilepsioista 

2/3 saadaan joka tapauksessa hoidettua lääkityksen avulla, loppu 1/3 jää perussyyltään 

tuntemattomiksi. Epilepsia ei varsinaisesti ole periytyvä sairaus, mutta jos suvussa on 

epilepsiaa, on alttius sairastua epilepsiaan tällöin suurempi. Ensisijaisesti epilepsiaa hoi-

detaan lääkkeiden avulla. Lääkkeet eivät varsinaisesti poista sairautta mutta niiden avul-

la saadaan suurin osa sairastavista kokonaan jopa kohtauksettomiksi tai vähintäänkin 

hyvään hoitotasapainoon. Lääkärikäynnit ovat alussa tiheämpiä, mutta kun sairaus on 

hallussa ja lääkehoito toimiva, on seurantakäyntejä tämän jälkeen 1-2 kertaa vuodessa. 

Epilepsialääkitys saattaa aiheuttaa yksilöllisesti joitain sivuvaikutuksia. Yleisimpiä näistä 

ovat muun muassa väsymys, huimaus, pahoinvointi ja päänsärky. Tietyt lääkkeet voivat 

myös tuoda esille mielialavaihteluita, käytöshäiriöitä ja asioihin keskittyminen saattaa 

tuottaa selkeitä vaikeuksia. Joskus oikean lääkkeen löytäminen voi viedä pitkänkin ajan 

sillä myös oikeanlainen lääkitys on epilepsiassa erittäin yksilöllinen. (Eriksson ym. 2003, 

20-28.) 

 

2.2 Psyykkinen hyvinvointi ja sosiaalinen selviytyminen 

 

Epilepsia muuttaa sitä sairastavan kuin myös läheisten elämää. Sairauden hyväksyminen 

ja sen kanssa elämään oppiminen vaatii sopeutumista. Epileptikon on mahdollista saada 

sairauden puhjetessa apua ja tukea muuttuneen arkielämän organisoinnissa ja siihen 

mukautumisessa. Sairauden ollessa hyvin yksilöllinen, on myös epilepsian vaikutus arki-

elämään jokaisen kohdalla omanlainen. Epävarmuuden ja turvattomuuden tunne saat-

tavat olla hyvinkin vahvoja. Monesti ahdistuneisuus tai jopa masennus ovat yleisiä epi-

lepsian seurauksia. (Nylèn, Tervonen & Leino 2009.) 

 

Epilepsia saattaa vaikuttaa persoonallisuuteen joissain määrin ja muutamia selkeitä 

muutoksia on havaittu. Neurologien suorittamassa tutkimuksessa on todettu, että epi-

lepsiapotilailla masennus on kaksinkertaisesti yleisempää kuin muilla fyysistä sairautta 
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sairastavilla. Näin on myös itsetuhoyrityksien kohdalla, mutta jopa neljä kertaa yleisem-

pää. (Niemelä 2009.) 

Epilepsialiiton julkaisemassa artikkelissa ”Epilepsia on muutakin kuin kohtauksia”, 

tuodaan hyvin monipuolisesti esille, mitä kaikkea muuta epilepsia sairautena tarkoittaa 

kohtauksien lisäksi. Mikäli lääkehoidolla sairaus on hallinnassa, esiintyy masennusta 

harvemmin kuin yhdellä kymmenestä. Mutta vaikeasti hoidettavan epilepsian kohdalla 

jopa yhdellä neljästä kerrotaan olevan masennusoireita. Artikkelissa tuodaan esille myös 

harvemmin kuultu selitys, että masennusoireiden ilmeneminen ei pelkästään johdu pit-

käaikaissairaudesta, vaan siihen voi myös olla biologinen selitys. Nimittäin ”aivot sääte-

levät mielialaa ja erilaisiin aivojen rakenteiden ja toiminnan häiriöihin voi liittyä häiriöitä 

näissä mielialaa säätelevissä aivojen osissa.” (Metsähonkala & Ansakorpi 2014.) 

 

2.3 Epilepsia ja liikunta  

 

Epilepsiaa sairastavilla voi ilmetä monista syistä johtuen muun muassa lihasjäykkyyttä 

sekä ongelmia tasapainossa ja koordinaatiossa. Yleisesti kuitenkin nähdään, että liikunta 

tekee epilepsiaa sairastaville hyvää, kunhan huomioidaan turvallisuus. Lisäksi harraste-

ryhmään kuuluminen edesauttaa sosiaalista kanssakäymistä ja tukee itsetuntoa. (Rantala 

1995, 2, 38-39.)  

 

On tutkittu, että vain yksi kymmenestä epilepsiaa sairastavasta ihmisestä saa kohtauksia 

enemmän, mikäli tekee erittäin kovia fyysisiä liikuntaharjoituksia. Liikunta pikemminkin 

auttaa ja helpottaa pitkäaikaissairaan ihmisen arkea. Näin ollen myös muut pysyvät sai-

raudet kuten 2 tyypin diabetes pysyy paremmin loitolla, kun liikunta on osana arkea. 

Epilepsia ei sairautena estä ihmiseltä liikkumisen iloa. Päinvastoin, siihen kannustetaan.  

Uhkarohkea ei tule kuitenkaan olla, sillä epilepsiaan liittyy tietenkin omat riskinsä lii-

kunnan parissa. Turvallisuus tulee siis aina ottaa huomioon. Tietyissä lajeissa, kuten 

autourheilussa, sukelluksessa, vuorikiipeilyssä ja ilmailussa nähdään olevan suurimmat 

riskit ja seuraukset, mikäli epilepsiakohtaus ilmenisi näiden aikana. Jokaisen tulee tie-

dostaa oma hoitotasapaino sekä jutella lääkärin kanssa ja tältä pohjalta lähteä tekemään 

päätöksiä liikuntalajien suhteen. (Vehmanen 2015.) 
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Epilepsiaa sairastavan on hyvä kertoa sairaudestaan etenkin tilanteissa, joissa asiasta 

tietäviä ei ole lähettyvillä. Esimerkiksi opettajalle tai liikunnanohjaajalle on kannattavaa 

kertoa sairaudesta ja mainita tärkeimmät asiat siihen liittyen, kuten kohtauksia provo-

soivat tekijät, kohtaustyyppi ja toimintatavat. Näin varmistaa itselleen kuin myös toisel-

le osapuolelle turvallisemman olon. Tärkeää olisi, että epileptikko pitää huolen hyvästä 

ravinnosta, lääkkeiden otosta, unen saannista, liikunnasta ja levosta. Säännöllinen elä-

mäntapa ennaltaehkäisee kohtauksia. Kohtauksen jälkeen ihminen tarvitsee lepoa ja 

aikaa, jotta keho rauhoittuu ja palautuu normaalirytmiin. (Jyväskylän yliopisto 2013.) 

 

Epilepsialiitto on ollut aktiivinen kehittäjä ja tiedon jakaja jo monien vuosien ajan. 

Vuosina 2006 - 2008 liitto järjesti Pelko pois! – epilepsiaa sairastavat liikkumaan – pro-

jektin. Projektin ideana oli saada useampi epilepsiaa sairastava innostumaan liikunnasta 

ja aloittamaan jonkin säännöllisen liikuntaharrastuksen. Tärkeänä osana projektia oli 

myös laajentaa epilepsiaa sairastavien ja heidän läheisten tietoa liikunnan fyysisistä, so-

siaalisista ja psyykkisistä vaikutuksista. (Seitavuopio 2006.) 
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3 Nuoruusikä  

 

Nuoruus on ikäväaihe jota on hyvin vaikea määritellä. On selkeää, että nuoruutta edel-

tää lapsuus ja nuoruutta seuraa aikuisuus. Silti aivan tarkasti ei voida määritellä, mistä 

iästä nuoruus alkaa ja mihin ikään se päättyy. 15 - 25-vuotiaat kuuluvat ainakin nuoruu-

den ikään, mutta se käsittää kuitenkin aika lyhyen aikavälin. Toisaalta voidaan ajatella, 

että 13 - 17-vuotiaat ovat varsinaisia nuoria ja kun taas 18 - 24 ikävuoden välissä ollaan 

nuoria aikuisia. (Hellström 2010, 198). Tästä voidaan päätellä, että 13 - 25-vuotiaat kuu-

luvat ainakin nuoruuden ikään tämän lähteen mukaan.  

 

 Nuorten mielenterveystalo määrittää nuoruusiän 12 ja 22 ikävuoden väliin. Tämän 

kyseisen ikäkauden rankkuus tuodaan esille kertomalla varhaislapsuuden vetävän aino-

astaan vertoja nuoruusiän muutoskaudelle. Nuoruusiän haasteista johtuen onkin siis 

erittäin tärkeää, että nuori saa myös henkistä tukea. Kerrotaan, että tälläkin hetkellä 

noin joka viides nuorista kärsii jonkin asteisista mielenterveyshäiriöistä. (Nuorten mie-

lenterveystalo 2015.) Nuoruusiän aikana keho muuttuu ja se vaatii sopeutumista. Tämä 

on myös henkisesti raskasta aikaa, sillä nuori alkaa muodostaa omaa identiteettiään ja 

hiljalleen irtautumaan vanhemmistaan. Myös ihmissuhteet muuttuvat ja yhteenkuulu-

vuuden tunne koetaan tärkeäksi ja tästä johtuen nuoret vertailevatkin usein itseään 

muihin. (MLL 2015.) 

 

3.1 Nuoruusiän fyysiset ja sosiaaliset muutokset  

 

Nuoruusikä on siirtymävaihe lapsuudesta aikuisuuteen. Fyysisesti nuori kokee nopeita 

ja suuria muutoksia. Jokainen sopeutuu muutoksiin omalla aikataulullaan. Nuoren 

ruumiinkuva siis muuttuu ja usein muutokset saattavat ensin ahdistaa ja tuntua epämu-

kavilta, mutta ajan kuluessa alkaa nuori tottua kehoonsa uudelleen. Nuori alkaa itsenäis-

tyä ja rakentamaan omaa arvomaailmaansa. Nuoruudessa opetellaan paljon itsensä hy-

väksymistä ja omaa suhdetta muihin ihmisiin. (Saarniaho 2005.) 
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Nuori alkaa huomata kuinka tunteet eivät ole enää samalla tavoin hallittavissa kuin ai-

kaisemmin ja sopeutumismekanismeja tulee muokata. Nuoruusiän muutosvaiheessa 

yksi tärkeä ja keskeinen asia on hallinnan tunne. Kaiken muutoksen keskellä nuori ko-

kee usein menettävänsä hallinnan omasta elämästään ja tästä johtuen syntyy monia 

komplikaatioita. Nuori tarvitsee tukea ja ohjausta. Nyky-yhteiskunta vaikuttaa myös 

negatiivisesti asiaan suhteellisen korkeilla tavoitevaatimuksilla. Ei ole siis ihme, että 

monen nuoren mielessä pyörii ajatukset: Kelpaanko minä? Riitänkö minä? (Aalberg 

2014.) 

 

3.2 Nuoruusiän liikunta ja ravinto 

 

Liikunnalla on suuri merkitys nuoren elämässä monen asian saralla. Liikunnalla on 

myönteisiä vaikutuksia fyysisesti niin kasvuun, kehittymiseen ja etenkin terveyteen. 

Suomessa nuorten tulisi liikuntasuosituksen mukaan liikkua monipuolisesti vähintään 

noin 1-2 tuntia päivittäin (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015).  

 

Fyysinen aktiivisuus ja monipuolinen ruokavalio edistävät terveyttä. On tärkeää, että 

ruokailu on monipuolista ja ruoka-aineet ovat vaihtelevia ja värikkäitä. Tärkeää on 

muistaa tasapaino liikunnan ja ravinnon välillä, kulutus ja energiansaanti tulee olla hy-

vässä suhteessa. Lautasmalli on hyvä apu aterian kokoamisessa ja sen avulla pystyy pi-

tämään huolta monipuolisesta aterioinnista. (Lahti-Koski 2009.)  
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4 Elämänmuutos 

 

Kriisit koetaan yleensä negatiivisiksi muutoksiksi, mutta ne voivat myös olla positiivisia. 

Suurimpia muutoksia elämässä ovat esimerkiksi läheisen kuolema, sairastuminen, avioi-

tuminen tai avioero, työpaikan menettäminen tai lapsen saaminen. Ne voivat herättää 

ihmisen näkemään elämää eri tavoin ja voivat jopa pakottaa tekemään ehkä kaivattuja-

kin muutoksia. Elämä muuttuu jatkuvasti, joten kriisit kuuluvat väistämättä elämään. 

Tämän takia on siis tärkeää tuntea itsensä, jotta pystyy käsittelemään ja selviytymään 

kriiseistä. (Day 2006, 9-12.) 

 

4.1 Muutoksen käsittely 

 

Elämänmuutoksesta selviämisessä on kyse siitä, mitä tekee kun muutos on tapahtunut. 

Tärkeää on tuntea itsensä, omat tavat toimia ja käsitellä asioita. Elämässä kaikki ei kui-

tenkaan ole niin yksinkertaista ja ensimmäisenä me ihmiset useimmiten vastustamme 

suuria muutoksia, jokainen itselle tyypillisellä tavalla. Yleisimpiä näistä ovat kieltäminen, 

raivo, pelko, masentuminen tai ahdistuminen. Itsetuntemus on siis tärkeää, jotta pääsee 

elämässä eteenpäin ja vaikeatkin asiat tulevat käsiteltyä. (Day 2006, 63-80.) 

 

Jokaisella tulee jossain vaiheessa elämää vastaan yllättäviä kriisejä, muutos muokkaa 

elämää ja sopeutuminen vaatii työstämistä sekä aikaa. Sopeutumisprosessi on tietenkin 

yksilöllinen, mutta voidaan sanoa että se noudattaa tiettyä kaavaa, jonka jokainen käy 

läpi omalla aikataulullaan. Nämä sopeutumisprosessin vaiheet ovat: shokkivaihe, reak-

tio-vaihe, käsittelyvaihe ja uudelleen suuntautumisen vaihe. (Terveyskirjasto 2010.) 

 

Vaikka voidaan puhua kriisin neljästä vaiheesta, se ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen 

käsittelisi kriisit samalla tavalla. Kriisin voi aiheuttaa esimerkiksi läheisen menetys tai 

vakava sairastuminen. Shokkivaihe ilmenee ensimmäisenä muutoksen jälkeen. Se voi 

vaihdella pienestä hetkestä useampiin vuorokausiin ja silloin tapahtunutta ei pystytä 

vielä ymmärtämään, se voidaan jopa kieltää.  
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Reaktiovaihe kestää viikoista kuukausiin. Silloin ihminen pyrkii ymmärtämään, mitä on 

tapahtunut ja mitenkä se näkyy konkreettisesti elämässä. On myös mahdollista että krii-

siin liittyvät asiat tulevat ajatuksina ja kuvina mieleen niin hereillä ollessa kuin nukkues-

sakin. Käsittelyvaihe on jokaisella aika eripituinen, mutta yleisesti ottaen voidaan sen 

ajatella kestävän kuukausista noin vuoteen. Käsittelyvaiheessa aletaan hyväksyä tapah-

tunut ja sen tuoma muutos. Tällöin ihminen pystyy myös aloittamaan varsinaisen suru-

työn. Käsittelyvaihe valmistaa ihmistä suuntaamaan elämää enemmän kohti tulevaisuut-

ta. Uudelleen suuntautumisen vaihe kestää tavallisesti vuodesta kahteen vuotta. Sopeu-

tuminen sen hetkiseen elämään ja tulevaisuuteen alkaa. (Suomen mielenterveysseura 

2009.) 

 

4.2 Tukiverkosto  

 

Lähimmäisten läsnäolo ja seura antavat voimaa niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Kun 

ihminen pystyy jakamaan ajatuksiaan ja mietteitään, tuntee hän olonsa tärkeämmäksi ja 

osaksi yhteisöä (Vartiovaara 2000, 106-107). Ilkka Vartiovaaran kirjassa (201-202) tuki-

verkosto nähdään koostuvan ikään kuin kahdesta eri ryhmästä ympärillä olevia ihmisiä. 

Ensimmäisenä on perhe ja muut läheiset ihmiset. Toisena ryhmänä puolestaan sosiaali-

nen verkosto, joka muodostuu erilaisista yhteyksistä ihmisten välillä. Kun ihminen tar-

vitsee tukea ja apua, tarvitsee hän tukiverkostoa kokonaisuudessaan. Ryhmien apu saat-

taa olla hieman erilaista toisiinsa verrattuna, mutta molempien apu on tarpeellista. Tu-

kiverkoston antama sosiaalinen tuki ei välttämättä ole fyysisesti näkyvää, kyse on 

enemmänkin läsnäolosta ja siitä, että ihmiset ovat valmiita koska vain kuuntelemaan ja 

tarjoavat aikaansa sitä tarvitsevalle. 

 

Mikäli epilepsiaan sairastunut henkilö masentuu tai sairastuu epilepsian seurauksena 

muuten psyykkisesti, korostuu tukiverkoston tärkeys entisestään. Jonkun perheenjäse-

nen sairastuessa psyykkisesti, on kyseessä aina kriisi. Jokainen perheenjäsen reagoi 

omalla tavalla tilanteeseen, mutta yleisempiä reaktioita ovat syyttely itseään ja muita 

kohtaan, häpeä, suru, ahdistuneisuus, pelko sekä aggressiivisuus. On tärkeää, että kiin-

nitetään huomio negatiivisten tunteiden käsittelyyn, jotta ne eivät huomaamatta kohdis-

tuisi sairastavaan perheenjäseneen tai häntä hoitaviin tahoihin. Perheen tuki ja panostus 
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on erittäin ratkaisevassa asemassa hoidon tuloksen kannalta. (Toivio & Nordling 2011, 

283.) 
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5 Tutkimuksen toteutus  

 

Tutkimuksen toteutus alkaa idean synnystä, aiheen valinnasta. Kuitenkin ennen aiheen 

päättämistä tulee olla selkeä käsitys siitä, mitä aiheesta tiedetään jo valmiiksi. Etenkin 

laadullisen tutkimuksen toteutuksessa on analysointi erittäin tärkeä asia. Aikaisemman 

tiedon kokonaisuus tulee hahmottaa, toiminta tulee raportoida ja tutkimuksen pohjalta 

tehdään päätelmiä esille tulleista asioista ja niiden merkityksistä sekä luotettavuudesta. 

(virtuaaliammattikoulu 2007.) 

 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää vastauksia epilepsian sairastamisen ja liikunnan 

välillä. Sairauden ilmeneminen ja sen läpi käyminen on henkilökohtainen prosessi, jossa 

kaikki positiivinen apu ja tuki ovat tarpeen. Tarkoitus on löytää tekijöitä liikunnasta, 

jotka ovat osaltaan vaikuttaneet elämänmuutokseen. 

 

 

Tutkimusongelmat: 

 

1. Mitä liikunta merkitsi epilepsiaan sairastuneelle nuorelle ennen sairastumista ja 

jälkeen sairastumisen? 

 

2. Kuinka koeryhmän henkilöt kokivat yhteyden epilepsian, liikunnan ja henkisen 

hyvinvoinnin välillä? 

 

3. Millä tavoin liikunta auttaa epilepsiaan sairastunutta henkilöä elämänmuutoksen 

käsittelyssä ja siihen sopeutumisessa? 
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6 Menetelmät  

 

Valitsin menetelmäksi laadullisen tutkimuksen, koska kyseisessä tavassa keskeisenä 

asiana ovat tutkittavien kokemukset. Halusin päästä mahdollisimman syvälle epilepsian 

aiheuttamiin tuntemuksiin sekä liikunnan merkitykseen osana sitä. Tavoite oli myös 

saada opinnäytetyö rakennettua niin, että kohderyhmän henkilöiden omat äänet pääsi-

sivät mahdollisimman paljon esille. Työssä käsitellään jokaisen tähän asti elettyä elämää 

ja keskitytään siinä epilepsiaan liittyviin tuntemuksiin sekä tekijöihin ja kuinka liikunta 

onkaan vaikuttanut siinä rinnalla. (Puusa & Juuti 2011, 47-48, 52.) 

 

6.1 Laadullinen tutkimus 

 

Laadullinen tutkimus tunnetaan myös nimellä kvalitatiivinen tutkimus. Tämä tutki-

musmalli on erittäin hyvä selvitettäessä monimutkaista aihetta. Se vastaa yleensä kysy-

myksiin miksi, miten ja millainen. (Inspirans 2014.) Laadullista menetelmää käytettäessä 

tiedetään tutkittava joukko, kohderyhmä, jolta tieto kerätään. Tiedon kerääminen ta-

pahtuu yleensä avoimen kysymysaiheen tai teeman avulla. (Virsta 2014).    

 

Laadullisessa tutkimuksessa tiedon kerääminen voi tapahtua monin eri tavoin. Esi-

merkkeinä näistä ovat ryhmähaastattelu, syvähaastattelu, valokuvat, päiväkirjat sekä 

tarinat. Laadullista tutkimusta voi analysoida muun muassa teemoittelun, luokittelun, 

tyypittelyn tai tarina-analyysin, eli narratiivisen kerronnan kautta. (Inspirans 2014.) Laa-

dullinen aineisto on siis usein tekstiä, johon numerot ja tilastot eivät varsinaisesti kuulu 

(Metsämuuronen 2001, 117). Tärkeää myös on, että tekijä pitää omat näkemyksensä 

tutkimuksen sivussa ja pyrkiä nimenomaan asettumaan kohderyhmän henkilöiden ase-

maan (Virsta 2014). 

 

Laadullisessa analyysissä ajatellaan aineiston olevan yhtenäinen kokonaisuus. Kyseisessä 

tutkimusmallissa ei tarvita suurta tutkimusjoukkoa ja tuloksia ei tarvitse selittää tilastol-

listen väitteiden kautta, sillä se on tarpeetonta ja jopa mahdotonta. Laadullisessa tutki-

muksessa voidaan nähdä olevan kaksi eri vaihetta, havaintojen pelkistäminen ja arvoi-
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tuksen ratkaiseminen. Ei voi kuitenkaan ajatella, että nämä olisivat kaksi erillistä asiaa 

jotka sisältyvät tekstiin, vaan käytännössä ne nivoutuvat yhteen. (Alasuutari 1999, 38-

39.) 

 

Havaintojen pelkistäminen alkaa kokonaisuuden tarkasteluna näkökulmasta, jossa tode-

taan kyseisen tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja kysymyksenasettelu, jonka jälkeen 

tekstistä etsitään olennaisimmat asiat. Tämän jälkeen havaintoja pelkistetään edelleen, 

mutta yhdistelemällä. Ensimmäisistä havainnoista etsitään yhteisiä piirteitä, nimittäjiä tai 

sääntöjä jotka sopivat jokaiseen. Näin jäljelle jää harvempi joukko havaintoja. Pelkistä-

minen toteuttaa sen, että niin sanotut poikkeukset ja erilaisuudetkin suhteutetaan tut-

kimuksen varsinaiseen kokonaisuuteen. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että kun ha-

vaintoja yhdistetään, ei muodosteta keskiarvoja tai tehdä päätelmiä tyypillisestä tapauk-

sesta. Poikkeuksien tarkoitus on nimenomaan herättää ajatuksia, sillä poikkeus kumoaa 

säännön ja näin ollen asiaa lähdetään miettimään ja tutkimaan tarkemmin. (Alasuutari 

1999, 40-42.) 

 

Arvoituksen ratkaiseminen tarkoittaa samaa kuin tulkinta. Tämä vaihe käsittää merki-

tystulkinnan tekemisen edellä selvitettyjen vihjeiden pohjalta. Vihjeiden lisäksi tulkin-

taan usein käytetään myös teoriakirjallisuutta, tilastotietoja ja muita tutkimuksia. On 

selvää, että tieteellistä varmuutta tällä tutkimusmallilla ei voida saavuttaa. (Alasuutari 

1999, 44-48.) 

 

6.2 Narratiivinen tutkimus  

 

Narratiivinen tutkimus käsittää kerronnallisen eli tarinanomaisen tekstikielen. Narratii-

vinen strategia käsittää mielenkiinnon olevan tutkimuskohteen kertomuksissa ja aiheen 

asemassa yhteiskunnassa tai kulttuurissa. Strategian pohjana on kielenkäytön ja tekstin 

asema merkityksen tuottajina. (Jyväskylän yliopisto 2014).   

 

Narratiivisen kerronnan nähdään pohjautuvan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. 

Näin ollen ei nähdä yhtä ainoaa oikeaa vastausta, vaan ihmisten eri käsitykset antavat 

asialle monia todellisuuksia.  (Kohonen, 2011, 196-197.) Narratiivinen tutkimusmene-
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telmän käyttö on yleistynyt viime vuosikymmenien aikana ja sitä on käytetty muun mu-

assa terveyden ja sairauksien tutkimisessa. Tämä kerronnallinen tutkimuskulma on 

joustava tapa tutkia asioita ja sen sisälle mahtuu monia eri tutkimusmenetelmiä. (Löy-

tönen 2014.)  

 

Näistä edellä mainituista syistä valitsin narratiivisen tutkimusotteen työlleni koska ha-

luin päästä mahdollisimman lähelle ihmisten rehellisiä tuntemuksia. Kun kyse on näin-

kin henkilökohtaisesta ja ehkä arasta aiheesta, niin tekstin kirjoittaminen itsekseen saat-

taa olla stressittömämpi tapa kertoa ja jakaa asioita, joten näin ollen myös rehellisempi. 

  

6.3 Työn luotettavuus  
 

Laadullisessa tutkimuksessa työn luotettavuuden arviointia vaikeuttaa tulkitsemisen 

vapaus, eli kielellisesti tapahtumien kuvauksille ja käsityksille, ei löydy yhtä oikeaa vas-

tausta. Tämän takia onkin siis enemmän kyse työn uskottavuuden arvioinnista (Puusa, 

Juuti 2011, 169-170).  

 

Työn luotettavuutta tulee arvioida koko opinnäytetyön prosessin aikana. Laadullisessa 

tutkimuksessa luotettavuuden lisäksi on tärkeä arvioida työn uskottavuutta. Tutkimus-

menetelmien avulla on kyettävä tutkimaan tutkimuksen alkuperäisiä tutkimusongelmia. 

Tulokset eivät saa siis olla sattumanvaraisia, vaan ne tulee olla siirrettäviä tai yleistettä-

viä joihinkin muihin vastaavanlaisiin tilanteisiin. (Jyväskylän yliopisto 2014.) 

 

Luotettavuutta saattaa heikentää kohderyhmäläisten eritasoinen panostus tarinan kir-

joittamiseen. Jotkut ovat saattaneet muistella ja tarkistella asioita hyvinkin tarkasti kun 

taas sitten jotkut ovat ehkä kirjoittaa suurpiirteisesti asiat jotka ovat muistaneet ja mah-

dollisesti jopa laittanut tarinaan asioita, joista ei oikeasti ole ollut aivan varma. On myös 

mahdollista, että todellisuutta halutaan edelleenkin peitellä jollakin tavalla ja tarinasta ei 

tule täysin todenmukainen.  

 

Työn luotettavuus riippuu myös paljon tarinan tulkitsijan, eli minun, tulkinnasta ja ana-

lysoinnista. Taustalla kun on omakohtainen kokemus aiheesta, on oltava valppaana sen 
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suhteen, että omat näkemykset ja mielipiteet eivät vaikuta tulkintaan. Tavoitteena on 

pystyä keskittymään kohderyhmän henkilöiden kertomuksiin sekä heidän ajatuksiin ja 

näkemyksiin. Koen, että itse onnistuin tässä asiassa ihan hyvin. Aivan alussa kirjoitin 

oman tarinani samalla ohjeistuksenannolla mitä kohderyhmäläisetkin käyttivät. Näin sai 

omat ajatuksen myös kirjoitettua ja pystyi jättämään sivummalle työn ajaksi. Lopputu-

loksia olikin yllättävä sitten verrata myös omaan tarinaan, kun työ oli valmis. Yh-

teneväisyyksiä kuin myös eroavaisuuksia löytyi. 
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7 Tutkimuksen prosessi  

 

Tutkimus on kokonaisuus, joka koostuu eri osa-alueista. Jo työn alussa tulee olla koko-

naiskuva tutkimuksen prosessista. Kuinka tekeminen etenee aiheen valitsemisesta ana-

lyysin aloitukseen ja tuloksien tekemiseen sekä työn päättämiseen. Aikataulutusta tulee 

siis olla käsitys jo työtä aloittaessa. (Jyväskylän yliopisto 2014.)  

 

7.1 Kohderyhmän valinta  

 

Opinnäytetyön kohderyhmän kokoaminen tapahtui Epilepsialiiton kautta sekä satun-

naisten poimintojen avulla. Kohderyhmän jäsenien tehtävänä oli kirjoittaa tarina omas-

ta epilepsiakokemuksesta ja liikunnasta osana sitä. Kriteereinä oli nuoruusiässä (12 – 

22-vuotiaana) epilepsiaan sairastuminen, jokin säännöllinen liikuntaharrastus tai kil-

paurheilutausta.  

 

Yhteydenottoja tuli epilepsialiiton ilmoituksen kautta, joka laitettiin facebook yhteisön 

seinälle, mutta kaikkien kokemukset eivät kuitenkaan täysin toteuttaneet tarvittavia kri-

teereitä. Yllättävän moni otti yhteyttä ja kertoivat kiitollisuutensa, että opinnäytetyössä 

tutkitaan kyseistä aihetta. Lopulta heidän joukostaan valittiin kolme henkilöä, joille lä-

hetettiin tarkempi ohjeistus tarinan kirjoittamisesta. Yksi näistä henkilöistä oli sairastu-

nut epilepsiaan vasta 28-vuotiaana, kaksi muuta 12 - 22-vuotiaana. Kokonaisuudessa 

kohderyhmän kooksi muodostui viisi henkilöä. Kohderyhmän kaksi muuta henkilöä 

liittyi mukaan saatuaan tiedon opinnäytetyöstä tuttavan kautta. Kohderyhmästä muo-

dostui erittäin moninainen. Jokaisella on omanlainen tausta sekä erilaiset tarinat. Viides-

tä kohderyhmän henkilöstä kaksi ovat miespuolisia ja kolme ovat naisia.  

 

7.2 Tarinat 

 

Kohderyhmän henkilöt kirjoittivat omakohtaisista kokemuksista tarinan, jotka toimivat 

työn tulkintapohjana. Tarinoiden kirjoittamiseen annettiin suhteellisen vapaat kädet. 

Tarinan kirjoitusmuodon sai jokainen kohderyhmäläinen valita itse ja pituudelle ei ase-
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tettu mitään rajaa. Kohderyhmän henkilöille lähetettiin sähköpostitse lyhyt ohjeistus 

tarinan kirjoittamisesta, johon oli liitetty yleisiä asioita opinnäytetyöhön liittyen ja kiitet-

tiin heitä hienosta panostuksesta ja avusta (Liite 1). Tarinan ohjeistuksena toimi otsik-

ko: ”Minun tarinani epilepsiasta ja liikunnan vaikutuksista – muutos elämässä ja liikunta 

sen rinnalla”. Ohjeistus ei lähtenyt kaikille samaan aikaan, mutta jokaisella oli noin kuu-

kausi aikaa kirjoittaa tarina ja toimittaa lopullinen versio opinnäytetyötä varten. 

 

Tarinoiden tavoitteena oli selvittää miltä elämä ennen ja jälkeen sairastumisen näytti, 

tuntui ja miten se muuttui. Tavoitteena oli myös saada esille liikunnan osa koko sairau-

den käsittelyssä ja sen läpi käymisessä. Ohjeistus tarinan kirjoittamiseen oli sen takia 

erittäin vapaa, koska niin kuin on jo tullut esille, on epilepsia hyvin yksilöllinen sairaus 

ja jokaisen tunteet ovat henkilökohtaisia, ei siis ole oikeaa tai väärää vastausta.  

 

7.3 Aineiston analysointi ja tulkinta  

 

Usein laadullisen aineiston analyysi tuo esille näkökulmia, jotka eivät olisi nousseet esil-

le tilastollisin tutkimuksin. Laadullisen aineiston tutkiminen kannattaa aloittaa etsimällä 

avainsanoja ja yhteneviä teemoja, jotka ponnahtavat esille jokaisesta tarinasta. Teemat 

on tämän jälkeen käsitteellistettävä ja hyvä yhtenäistää sopivaan teoriaan tai käsitykseen. 

Laadullisen tutkimuksen kohdalla aineiston keruu, analyysi ja raportointi luovat tiiviin 

paketin yhdessä. Täten työn luotettavuus on myös paljolti kiinni kokonaisuudesta. 

(Willberg 2009.) 

 

Aloitin aineiston tutkimisen siitä, että luin tarinat ensimmäistä kertaa, vasta kun kaikki 

olivat ne palauttaneet. Luin ne ensin moneen kertaan läpi tekemättä mitään merkintöjä.  

Kun tarinat tuntuivat jo tutuilta ja olin niissä niin sanotusti sisällä, kirjasin vain ylös asi-

oita jotka olivat pistäneet silmääni ja jääneet teksteistä mieleeni. Tämän jälkeen aloin 

kokoamaan tarinoista aina teemoittain yhteneväisiä tai eroavaisia asioita. Aina yhden 

kokonaisuuden sisältä löytyi paljon asioita, kun niitä pilkkoi aina vaan pienemmiksi. 

Paljon kertoi myös tarinan teksti itsessään; millä tavalla tai tyylillä asiat oli imaistu, mikä 

tarinassa oli päällimmäisin tunnelma ja mikä jäi merkittävimpänä asiasta mieleen? 
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Merkittävimpinä teemoina nousi esille epätietoisuus ja ahdistuneisuus tai turhautunei-

suus. Nämä olivat ensimmäiset suurimmat tuntemukset, mitkä teksteistä välittyivät. 

Tästä eteenpäin pystyikin huomaamaan, kuinka päällimmäiset teemat liittyivät aina so-

peutumisprosessin eri vaiheisiin. Kaikkein merkittävimpänä asiana nousi kuitenkin esil-

le koko prosessissa niin ikään taistelun käyminen itsensä kanssa. Eniten kaikki liittyi 

siihen, kuinka pystyisi itse hyväksymään epilepsian; kuinka pystyisi olemaan itselleen 

armollisempi, mikä tapa olisi itselle oikea käydä tapahtunutta läpi, miten vaikuttaa 

omaan asenteeseen ja uskoa, että edelleen on arvokas ja merkittävä, vaikka onkin sairas.  

Tämä oli se ydin, jonka ympärille lähdin keräämään vastauksia ja kuinka liikunta vaikut-

ti kaikkeen edellä mainittuun.  
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8. Tutkimuksen tulokset 

 

Kaikilla kohderyhmän henkilöillä liikunta oli ollut osana elämää jo paljon ennen epilep-

siaan sairastumista. Kolmella heistä oli kuntoliikuntatausta ja kahdella kilpaurheilutaus-

ta. Liikuntaharrastuksien vaihtelevuus ja monipuolisuus oli huomattavissa kaikkien 

kohderyhmäläisten kesken. Liikuntamuotoja, joita harrastettiin ennen epilepsiaan sai-

rastumista, olivat muun muassa kävely- ja juoksulenkkeily, uinti, ratsastus, laskettelu, 

melonta, voimistelu, rullaluistelu, kuntosaliharjoittelu, tanssi, potkunyrkkeily, tennis, 

moottoriurheilu sekä pesäpallo ja muita yleisimpiä joukkueurheilulajeja.  

 

Jokaisen kohderyhmäläisen suhde liikuntaan oli aina ollut erittäin positiivinen ja osittain 

se myös koettiin enemmänkin elämäntapana, mitä harrastuksena. Kuntoliikkujien koh-

dalla lajikirjo oli todella suuri ja monet olivat ehtineet harrastamaan hyvinkin monipuo-

lisesti liikuntaa eri lajien parissa. Kilpaurheilun omaavat olivat puolestaan keskittyneet 

enemmän johonkin tiettyyn lajiin ja ajan sallimissa rajoissa harrastaneet omaa lajia tuke-

via muita liikuntaharrastuksia. 

 

8.1 Muutos ja liikunta 

 

Tarinoista ilmenee liikunnan tärkeys ja terveyden suuri merkitys. Jokainen teki selväksi, 

että hyvä peruskunto on jokaisen omalla vastuulla. Yleensä aivan nuorena ei tätä asiaa 

tietoisesti aina ajattele, mutta näin liikunnasta ehkä tuleekin helpommin elämäntapa, 

kuin jokin asia, joka tulee suorittaa.  

 

Niin kuin sairauksien kohdalla yleensäkin, ne ovat asioita joita ei toivo kellekään. Epi-

lepsian kohdalla vielä kun kyse on kroonisesta sairaudesta, on muutos usein pysyvä ja 

tarkoittaa mahdollisesti jopa loppu elämää. Kaikista tarinoista pystyi näkemään alun 

shokin ja ärsytyksen, miksi juuri minulle tuli tämä sairaus ja minkä takia? Kohderyhmän 

kaikille henkilöille oli annettu jonkinlainen vastaus sairauden syyn ilmenemiselle. Tämä 

varmasti myös helpotti prosessin läpikäymistä, kun kohtauksien syyn pystyi itse ymmär-

tämään edes jollain tasolla. Epilepsia vaikutti myös kohderyhmän henkilöiden elämään 
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liikuntaa ajatellen. Tarinoista ilmeni kaksi ääripäätä siitä, mitä henkilöiden kunnolle ta-

pahtui ensimmäisien kohtauksien tai epilepsia-diagnoosin jälkeen. Enimmäkseen ker-

rottiin kuinka fyysinen kunto heikentyi. Kohtauksien arvaamattomuus ja niistä johtuva 

väsymys, etenkin alussa, vähensi voimavaroja harrastaa liikuntaa. Vähentyneen fyysisen 

jaksamisen lisäksi esille tuotiin tasapainon selkeä heikentyminen.  

 

”En pystynyt kävelemään 15 - 20 minuuttia pidempään yhtä mittaa ja tasapainoni 

heikentyi huomattavasti. Jos satuin astumaan edes yhden pienen askeleen harhaan, löy-

sin itseni makaamasta maasta.” 

 

Yhtenä poikkeuksena tuli esille myös tapaus jossa epilepsia oli syy liikunnan pois jäämi-

seen. Kuitenkin ajan kuluessa, kun epilepsian oli sairautena oppinut ymmärtämään ja 

hyväksymään, tapahtui muutos. Henkilö aloitti uuden liikuntaharrastuksen, joka oli erit-

täinkin säännöllinen ja sai siitä paljon iloa ja hyvää oloa. Kaikista kohderyhmän henki-

löistä vain yksi koki, ettei sairastuminen vaikuttanut fyysiseen kuntoon, liikuntaan tai 

muutenkaan elämään sen suuremmin. Tässä tapauksessa kohtauksien määrä oli huo-

mattavasti vähäisempi verrattuna muihin. Kuitenkin suhteessa kohderyhmän kaikkiin 

tarinoihin, fyysisen kunnon heikentyminen ja liikunnan määrän väheneminen oli hyvin 

huomattavissa.  

 

Tarinoiden sävystä ja kerronnasta pystyi huomaamaan, kuinka tärkeä asia liikunta voi 

olla ja miten suuria tunteita elämänmuutokset voivat aiheuttaa. Yhdessä tarinassa ku-

vailtiin seuraavasti tuntemuksia, kun henkilölle konkretisoitui puolen vuoden liikunta-

kielto:  

”Tunsin itseni oman kehoni vangiksi, sillä en päässyt tekemään sitä mitä todella ra-

kastin – urheilua.” 

 

Rakkaan asian – liikunnan, väheneminen tai puuttuminen saattoi aiheuttaa kohderyh-

män henkilöissä kateutta, tuskaisuutta ja ahdistuneisuutta. Tilanne vaati siis sopeutu-

mista. Alkuun oli tärkeä ymmärtää, mitä epilepsia sairautena tarkoitti. Muutoksen ym-

märtäminen ja sen hyväksyminen ei ole aina helppoa ja se ottikin jokaisella oman aikan-
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sa. Sairauden aiheuttamien muutoksien kanssa lähdettiin hiljalleen etenemään ja selvit-

tämään kuinka liikkuminen olisi mahdollista toteuttaa sairauden ehdoilla.  

 

”Oli vaikea katsoa muiden kehitystä ja liikunnan iloa kun itse tiesi, ettei pystynyt 

siihen.” 

 

Liikunnan väheneminen lisäsi osakseen henkistä taakkaa, sillä aikaisemmin liikunta oli 

ollut hyvinkin tärkeä osa arkielämän sisältöä. Oli havaittavissa, että vaikutuksen merki-

tys kasvoi senkin takia, että liikunta ei merkinnyt pelkkää fyysistä kuntoilua ja harjoitte-

lua, mutta se oli myös oman mielen selkeyttämistä ja ehkä jopa hetkellisen mielen-

rauhan löytämistä.  

 

Tarinoista huomasi kuinka myöhemmin sairastumisen jälkeen liikunnan avulla alettiin 

ehkä huomaamattakin käsitellä sairaudesta johtuvia ajatuksia ja tunteita. Liikunta sai 

myös henkilöt tuntemaan itsensä vahvemmiksi ja voimakkaammiksi, verrattuna muuten 

yleiseen olotilaan, minkälaiseksi he itsensä tuolloin tunsivat. Tässä tulee siis esille lii-

kunnan ja psyykeen yhteys. Tarinoista ilmeni kuinka paljon ihminen joutuu epilepsian 

myötä käsittelemään asioita itsensä kanssa. Liikunta selvästi toi helpotusta etenkin muu-

toksen käsittelyyn ja vahvisti henkilöiden itsetuntoa.  

 

”Henkinen hyvinvointi, joka vaikuttaa olennaisesti epileptikon elämään, hyötyy tie-

tenkin myös urheilusta, sillä se on asia josta pidän ja nautin,” 

 

8.2 Luonne ja asenne 

 

Tarinat eivät suoraan paljasta henkilöiden luonnetta tai käsitystä omasta itsestään, vaan 

ne ovat analysoitavissa tekstistä. Kaikille yhtenäisenä tekijänä tulee esille määrätietoi-

suus ja toiminnallisuus. Kun jokin asia selkeentyy itselle, sen eteen nähdään vaivaa ja 

sitä jaksetaan tavoitella. Kaikista tarinoista huokui tekeminen ja toiminnallisuus. Ku-

kaan tarinoiden kirjoittajista ei tuntenut, että luonnollinen tila pääsääntöisesti itselleen 

olisi vain olla, vaan liikunta ja oman kehon käyttäminen kuului jokapäiväiseen elämään.  
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”Olen aina tykännyt siitä, että ’rääkkää’ itsensä aivan loppuun.” 

 

Naisien ja miehien kohdalla tuli kuitenkin esille selkeä ero siinä, millä tavoin omaa itse-

ään ja omaa toimintaa kuvailtiin. Miehet osasivat suhtautua rennommin ja ehkä hieman 

naurahtaakin omille tekemisilleen ja tilanteilleen. Kahdesta naisen kirjoittamasta tarinas-

ta tuli hyvin esille pohdinnan määrä ja vaihtoehtojen punnitseminen. Näin ollen myös 

pinnan alla olleet tunteet tulivat selkeämmin esille. Naiset saattoivat käsitellä tapahtu-

nutta enemmän ensin itsekseen ennen kuin ajatukset tuotiin esille muiden kuultavaksi. 

Kuitenkin yhdessä naisen kirjoittamassa tarinassa tämänkaltaista pohdiskelua ei ilmene 

ollenkaan ja asiat sekä omat ajatukset kuvailtiin hyvinkin yksinkertaisesti ja selkeästi. 

Aivan kuin olisi ollut vain yksi totuus ja pohdinnalle ei jätetty edes tilaa. Tästä syystä 

tämä yhden naisen kirjoittama tarina poikkesi joukosta hyvinkin paljon. On kuitenkin 

mahdollista, että juuri sinne taakse piiloutuu vielä paljon tunteita ja käsittelemättömiä 

asioita. 

 

Miettiessä mitä negatiivista liikunta on saattanut aiheuttaa, niin ehkä liikunnallinen elä-

mäntapa on ehkä opettanut vaatimaan itseltään välillä aika paljon. Etenkin mikäli hen-

kilöillä oli kilpaurheilutaustaa. Tämän asian kautta törmättiin ajoittaiseen turhautumi-

seen, mikäli ei pystytty tekemään asioita joita olisi halunnut tai ei kyetty saavuttamaan 

omia tavoitteita. Vaikka ärsytystä koettiin välillä kun ei voinut toimia niin kuin oma 

mieli olisi halunnut, nähtiin liikunnan silti auttavan yleisesti ottaen epilepsian hyväksy-

misessä.  

 

”Turhauduin usein siitä, etten kyennyt urheillessani tekemään samoja asioita kuin 

ennen, sillä kuntoni oli aivan nollassa. Tästä alkoi kuitenkin erittäin pitkä kuntou-

tusjakso joka on vahvistanut minua ihmisenä entistä enemmän.” 

 

Epilepsian tuoma muutos ja siihen sopeutuminen vaati koehenkilöitä aikaa, niin kuin 

on jo tullut esille. Toinen hieman negatiivisempi liikunnan tuoma ilmiö liittyikin juuri 

tähän. Aika, jonka jokainen tarvitsi muutokseen sopeutumiseen, oli yksilöllinen. Tähän 

liittyen oli huomattavissa ajattelutapa, että annetaan kaikki kaikessa tai sitten ei mitään. 

Epilepsian tuoma tilanne oli kuitenkin sellainen johon ei vain omalla asenteella ja teke-
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misellä voinut vaikuttaa, piti siis antaa itselleen armoa siinä suhteessa. Oli hyväksyttävä, 

että kaikki ei vain korjaantuisi hetkessä, vaikka kuinka yrittäisi. Oli annettava itselle pe-

riksi ja antaa itsensä olla muutoksen aiheuttamassa tilassa. Siitä hiljalleen täytyi sitten 

lähteä käsittelemään yhtä asiaa ja kokonaisuutta kerrallaan. Samalla oli hyvä etsiä elä-

mään asioita joista sai iloa ja joiden tunsi tekevän hyvää omalle mielelle sekä keholle.  

 

8.3 Askel askeleelta  

 

Niin kuin aikaisemmin jo kerrottiin kriisitilanteesta ja siinä näkyvästä tietystä kaavasta 

(Terveyskirjasto 2010), pystyy saman kaavan havaitsemaan tarinoissa epilepsian suh-

teen. Tarinoissa ilmenee kuinka sairastuminen koettiin ja millä tavoin sairauden käsitte-

lyprosessi eteni.  

 

Vaiheet olivat siis shokkivaihe, reaktiovaihe, käsittelyvaihe sekä uudelleen suuntautumi-

sen vaihe. Neljässä tarinassa nämä kaikki neljä eri vaihetta tulivat esille. Shokkivaihe ja 

uudelleen suuntautumisen vaihe olivat erittäin helppo tunnistaa ja löytää, mutta reak-

tiovaihe ja käsittelyvaihe tuntuivat olevan kovin kiinni toisissaan ja raja niiden välillä ei 

ollut yhtä selkeä.  

 

Yhdessä tarinoista oli vaikea löytää mitään näistä vaiheista ja luultavasti siitä syystä, että 

tekstissä ei menty yhtä syvälle tuntemuksiin ja ajatuksiin, verrattuna muihin tarinoihin. 

Tarina oli kirjoitettu hyvinkin neutraalisti ja tuntemuksia ei kuvailtu lähes ollenkaan. 

Epilepsiaan sairastuminen ja sitä seuraavat tapahtumat tuntuivat olevan vain asioita 

jotka tapahtuivat, mutta aidot reaktiot puuttuivat. Erittäin epätodennäköistä on, että 

asia näin käytännössä oikeasti menisi. Tämän henkilön epilepsiatarina poikkesi muu-

tenkin muiden tarinoista siinä mielessä, että kohtauksia koko elämän aikana oli ollut 

vain muutama, paljon vähemmän mitä muilla kohderyhmän henkilöillä. Silti tekstistä 

pystyi poimimaan kyseisiä vaiheita, mutta toki paljon pienemmässä muodossa.  

 

Eräässä tarinassa sävy oli kuitenkin lempeämpi sairautta kohtaan jo alun alkaen. Tämän 

kohdalla tapahtuikin poikkeus muihin tarinoihin verrattuna siinä, että liikunnan vähen-

tyminen ei tuottanut yhtä suurta harmitusta, koska elämässä tapahtui myös muita muu-
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toksia samaan aikaan. Tarina ei myöskään kerro sen suuremmin epilepsia-asian käsitte-

lystä, vaan keskittyminen menee muihin uusiin asioihin elämässä. Aivan kuin epilepsia 

olisi työnnetty pois mielestä kokonaan. Kuitenkin kun tätä jatkui pidemmän aikaa, tuli 

turhautuminen ja ilmeni halu laittaa asiat järjestykseen. Ehkä siis vasta tuolloin epilepsi-

an varsinainen käsittely alkoi, jolloin myös liikunta astui taas voimakkaasti mukaan ku-

vioihin.  

 

Tarinoiden sisällöstä pystyi poimimaan yhtäläisyyksiä eri vaiheisiin liittyen. Shokkivai-

heessa tuli esille kieltäminen, mutta myös vähättely ja suuri epäusko tapahtuneesta. 

Tämän jälkeen tapahtunutta pyrittiin jollain tavalla tuomaan todellisuuteen ja ymmär-

tämään mitä oikeasti onkaan tapahtunut. Tämä reaktiovaihe saattoi ilmetä esimerkiksi 

tarpeena puhua henkilön kanssa, joka epilepsiasta tiesi ja pystyisi asian jollain tavoin 

yksinkertaistamaan. Silti epätietoisuus tuntui olevan edelleen suuri ja se tuli esille kysy-

myksinä ja tiedon hankinnan tarpeena. Käsittelyvaiheeseen liittyi paljolti totuttelua sai-

rauden kanssa elämiseen ja tunnustelua, kuinka jatkaa elämää eteenpäin. Viimeisessä, eli 

uudelleen suuntautumisen vaiheessa esiintyi uusien asioiden löytäminen elämään tai 

vanhojen harrastuksien takaisin saaminen.  

 

Muutoksen tuomat sopeutumisvaiheet näkyivät myös tarinoissa sanojen käytössä. Sa-

nat, jotka teksteissä toistuivat, olivat: elämän säännöllisyys, epilepsia, aika, epävarmuus, 

turvallisuus sekä liikunta ja urheilu.  

 

”Aikaa se on vienyt ja vie vieläkin. Mutta ilman urheilua en olisi tässä, näin hyvissä 

voimissa.” 

 

Toistuvista sanoista voi huomata, että jokaiseen epilepsian sopeutumisprosessin vaihee-

seen liittyy aina yksi näistä esille nostetuista sanoista. Ensimmäisenä sanana oli epilepsia, 

joka oli siis kyseisten henkilöiden sairaus ja siksi niin iso asia. Toisena epävarmuus, johon 

liittyi muutos ja kuinka se muokkasi elämää uudenlaiseksi. Kolmantena sanana esiintyi 

turvallisuus, jota jokainen pyrki hakemaan jostain omaan elämäänsä. Uuden ja ehkä pe-

lottavankin asian äärellä kaivattiin jotain tuttua ja turvallista. Neljäntenä sanana oli puo-

lestaan säännöllisyys, johon pyrittiin koska se on epilepsian kannalta erittäin merkittävä 
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asia. Tietoisesti lähdettiin siis muokkaamaan elämää siihen suuntaan, jotta se olisi mah-

dollisimman hyvää ajatellen epilepsian hallinnassa pitämistä ja omaa hyvää oloa. Viiden-

tenä sanana oli aika, joka merkitsi sitä itseään, eli aikaa. Muutoksen keskellä oli osattava 

antaa armoa ja aikaa itselleen sekä läheisille.  

 

Tarinoissa siis ilmeni liikunnan ja henkisen hyvinvoinnin yhteys erittäinkin selkeästi. 

Yksi henkilö kirjoittikin kuinka liikunta toimi hänelle ikään kuin terapiamuotona. Kui-

tenkin ajan kuluessa ja hyväksymisprosessin edetessä alkoi liikuntakin jälleen muuttaa 

hieman merkitystään. Liikkuminen ei ollut ainoastaan negatiivisten asioiden käsittelyä ja 

purkamista, vaan sitä tehdessä pystyi myös jälleen nauttimaan paremmin raikkaasta ul-

koilmasta tai saattoi lähteä lenkkeilemään jonkun seurassa ja pystyi puhumaan arkipäi-

väisistä asioista ilman suurempaa henkistä painetta ja pahaa oloa.  

 

8.4 Kasvattava matka 

 

Jokaisessa tarinassa huomaa alun ja lopun eron. Alussa epilepsia koettiin epämiellyttä-

vänä ja ärsyttävänä asiana, koska se heikensi fyysistä oloa ja haastoi psyykettä muutok-

sillaan. Lääkitys saattoi myös aiheuttaa henkilökohtaisia sivuvaikutuksia. Alussa sairaus 

tuntui totta kai paljon rankemmalta ja suhde epilepsiaan oli yleisesti ottaen erittäinkin 

kielteinen.  

 

Epilepsian alkuaikoina vallitsevimpina tunteina tulivat esille epäusko, turhautuneisuus, 

ahdistuneisuus ja epävarmuus. Aivan kyseisestä muodosta ei voinut näitä kaikkia tuntei-

ta selkeästi löytää jokaisesta tarinasta, mutta tilanteiden ja tunteiden kuvailut kuitenkin 

yhtenevät näihin sanoihin.  Mahdollisesti tunteet olivat myös niin sekavia, että ei tiedet-

ty miten tunnetta olisi voinut kuvailla selkeästi yhdellä sanalla. Vastavuoroisesti tarinoi-

den loppupuolella pystyi havaitsemaan uskon, voiman ja tahdon tunteet. Eli ikävästä 

asiasta ja muutoksesta elämässä on pystytty löytämään jotain hyvää. Negatiivisesta asi-

asta on lopulta lähdetty etsimään positiivisia asioita, jotka ovat käännetty voimavaraksi 

jatkaa elämässä eteenpäin.  
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Alun shokin jälkeen kun pienin askelin malttoi edetä, alkoi arkielämä helpottua ja epi-

lepsian kanssa löytyi tietynlainen tasapaino. Tietenkin oli huomattavissa vielä epävar-

muutta, sillä jokainen etsi omia rajojaan. Suurta helpotusta toi se, että tässä vaiheessa 

jokainen pystyi jo harrastamaan liikuntaa omalla tasolla ja oman olonsa mukaisesti. Oli 

alettu löytää omia tapoja toimia sairauden kanssa ja opittu kuuntelemaan omaa kehoa 

paremmin. Tämä oli liikunnan kannalta myös erittäin hyvä, koska silloin tuli harrastet-

tua liikuntaa kehoa palvelevasti. Turvallisuus piti tietenkin ottaa huomioon aina kun 

lähti liikkumaan. Kaikilla sairauden vaikutukset vaihtelivat eri tavoin, joten jokaisen tuli 

omasta turvallisuudestaan huolehtia sen mukaan. Mikäli esimerkiksi juoksulenkille us-

kalsi lähteä itsekseen, niin ainakin oli hyvä ottaa puhelin mukaan ja kertoa jollekin min-

kälaisen lenkin oli ajatellut juoksevansa. 

 

Nykyhetkeä tarkastellessa, ovat kaikki kohderyhmän henkilöt käyneet sairauden aiheut-

tamaa prosessia läpi ja jokainen päässyt vähän tasaisempaan vaiheeseen epilepsian 

kanssa. Huolimatta ikävistä muistoista, on vihasuhde lähtenyt muuttumaan positiivi-

sempaan suuntaan. Negatiiviset tilanteet ja kokemukset ovat hiljalleen käännetty omak-

si voimavaraksi. Koetaan, että vaikeudet ovat kasvattaneet henkisesti ja niistä on saanut 

lisää voimaa ja uskallusta elämään. Kohderyhmäläiset ovat jokainen omassa vaiheessaan 

epilepsian varsinaisessa hyväksymisessä, mutta jokainen on jo niin sanotusti voiton 

puolella.  

 

”Minä elän nyt tietyllä tavalla epilepsian ehdoilla” 

 

”Vaikka vastoinkäymisiä oli paljon ja takapakkia tuli säännöllisin väliajoin, en an-

tanut periksi.” 

 

Ratkaisevat asiat epilepsian hyväksymisessä ovat olleet aika ja jokin tekijä, joka antaa 

voimaa. Kohderyhmän tarinoissa kyseinen tekijä näyttäytyi liikuntana. Liikunnasta on 

löytynyt paljon hyviä asioita, jotka auttavat epileptikon elämää ja tekevät arjesta ja 

omasta olosta mukavamman. Kohderyhmän henkilöillä on jokaisella liikunta jatkunut 

osana elämää epilepsia diagnoosin jälkeenkin. Jokaisella liikunta on ollut eri tavoin läsnä 
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osana elämänmuutosta ja sopeutumisprosessia, mutta mukana se on joka tapauksessa 

pysynyt.  

 

Loppuvaiheessa nousi yksi yhteinen asia esille, sillä nykypäivänä turvallisuuteen ja 

suunnitelmallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota, mitä ennen epilepsiaan sairas-

tumista. Elämästä on tullut myös hieman säännöllisempää epilepsian ominaisuuksien 

takia, mutta se on ehkä auttanut löytämään vielä terveellisemmän ja tasapainoisemman 

elämänmuodon. Tarinoissa joissa kokemukset ovat olleet rankempia epilepsiakohtauk-

sien suhteen, on etenkin niissä tapauksissa liikunnan merkitys kasvanut entisestään. 

Tarinat antavat ymmärtää senkin, että puhdas liikunnan ilo on kasvanut ja sen merkitys 

on suurentunut. Osataan olla pelkästään jo siihen tyytyväisiä, että saadaan harrastaa 

urheilua ja liikkua monipuolisesti. Liikunta tuo hyviä asioita mukanaan, etenkin epilep-

siaa sairastavan kannalta. Sairaus vaatii säännöllisyyttä, jota liikunta tarjoaa. Varsinkin 

jos harjoittelee aktiivisemmin, jolloin mukaan tulee hyvät ja säännölliset ruokailut sekä 

hyvässä suhteessa treeniä ja lepoa. Tosin jokaisen tulee henkilökohtaisesti selvittää ja 

tietää missä kulkee omat urheilulliset rajat epilepsian huomioon ottaen. Tällöin liikun-

nasta voi nauttia täysin rinnoin.  

  

Huomio kiinnittyi monessa tarinassa siihen, kuinka suoraan sanottiin, että epilepsian 

hyväksyminen tapahtui varmasti nopeammin liikunnan avulla, mitä se olisi tapahtunut 

ilman. Kaikista tarinoista tämä ei kuitenkaan käynyt suoraan ilmi, vaan se ilmeni liikun-

nan läsnäololla ja sen merkityksellä matkan varrella. Esille tuotiin myös se, että tämän-

hetkinen kunto ei olisi lähelläkään niin hyvää mitä se on, jos taustalla ei olisi liikunnal-

lista elämäntapaa ja mikäli epilepsia olisi estänyt myös kaiken sen liikunnan mitä diag-

noosin jälkeen pystyi kuitenkin harrastamaan.  

 

”Ilman urheilua ja liikuntaa sairauteni olisi varmasti ollut huonommin hoidettavissa, 

enkä varmasti pystyisi elämään sellaista elämää jota nyt elän” 
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9. Pohdinta  

 

Matka tarinoiden vastaanottamisesta tuloksiin oli erittäin haastava, mutta samalla mie-

lenkiintoinen ja opettavainen. Prosessin aikana ilmeni monia mielenkiintoisia asioita ja 

yksikään esille tulleista asioista ei ollut yksiselitteinen. Epilepsian tuoma elämänmuutos 

ja sen rinnalla liikunnan vaikutukset ja liikunnan merkitys ilmenivät todella mielenkiin-

toisina. Koko prosessi oli ikään kuin kerroksien kuorimista ja aina uuden kerroksen 

paljastavien asioiden analysointia ja pyrkimystä ymmärtää niitä.   

 

Opinnäytetyön idea kiteytyi muutokseen, epilepsian lähtötilanteeseen ja nykyhetken 

tilanteeseen. Mitenkä on joutunut ihmisenä kasvamaan prosessin aikana ja kuinka pal-

jon on joutunut omaa itseään sekä omia tuntemuksiaan käsittelemään. Epilepsia, joka 

toi tullessaan negatiivisia ja varautuneita tuntemuksia sekä ajatuksia, muuttuikin lopulta 

voimavaraksi ja kokemukseksi joka kasvatti monin tavoin. 

 

Miten tämä kaikki sitten tapahtui? Suurimmat ja vallitsevimmat tunteet sairauden ilme-

nemisen jälkeen olivat epäusko, turhautuneisuus, ahdistuneisuus ja epävarmuus. Mikäli 

näitä tunteita ei tuntenut kovinkaan voimakkaasti, oli kohtauksia ollut vain muutamia, 

eikä niillä koettu olevan sen suurempaa vaikutusta. Näin ollen pystyi jatkamaan suhteel-

lisen normaalia elämää ja liikuntakin pysyi edelleen siinä rinnalla. Mikäli kohtauksia oli 

ollut paljon ja muutenkin kokemukset olivat erittäin raskaita, oli tietoinen tuska paljon 

suurempi. Fyysisen väsymyksen takia liikkuminen ei aina ollut mahdollista siinä määrin, 

mitä itse olisi saattanut haluta, joten tilanne saattoi turhauttaa. Tällöin sisäinen ahdistus 

kasvoi entisestään ja epilepsian hyväksyminen saattoi kestää pitkänkin aikaa. Kuitenkin 

jokaisella tuli jossain vaiheessa vastaan aika, jolloin liikunnasta pääsi jäälleen nauttimaan 

paremmin. 

 

Kun suhteellisen hyvä hoitotasapaino sairauden kanssa oli löydetty, tuli liikunta jälleen 

merkittävämpään rooliin. Etenkin henkilöiden kohdalla, joilla kokemukset epilepsiasta 

olivat hyvin rankat. Kun liikuntaa pääsi jälleen harrastamaan, osasi sen tuomaa iloa ja 

vaikutuksia arvostaa entistäkin enemmän. Liikuntaa ei pidetty enää samalla tavalla itses-

tään selvyytenä. Nautittiin jo pelkästään mahdollisuudesta päästä liikkumaan. 
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Voisiko siis olla mahdollista, että epilepsiaa ja koko elämänmuutokseen sopeutumista 

olisi käsitelty tiedostamatta myös liikunnan avulla? Kohderyhmän tarinoihin pohjau-

tuen, kyllä.  

 

Epilepsiaan sairastuessaan ihminen yleensä tuntee ensin häpeää, jonka pohjalta kumpu-

aa kiukun tunteita. Vihaa siitä, miksi sairaus ilmeni itsellä, miksi sitä ei pysty itse hallit-

semaan ja siitä johtuen häpeää. Epilepsiakohtaus voi tulla missä vain ja milloin vain. 

Sen lisäksi ettei sitä itse pysty hallitsemaan, on tajuttomuus-kouristelukohtaus monen 

mielestä ruman ja hullunkin näköinen. Alussa yksin oleminen ei ole kovin turvallista ja 

siinä vaiheessa tarvitsee usein jonkun vierelle avuksi. Tämä saattaa asettaa takaisin ikään 

kuin lapsen tasolle ja vahvistaa häpeän tunnetta, kun kokee itsensä hyödyttömäksi ja 

kelvottomaksi. Asia ei tietenkään todellisuudessa näin ole. Ei ihminen ole huonompi 

koska hänellä on epilepsia. Jokainen säilyy omana itsenään, jotain uutta vain tulee osak-

si omaa minuutta ja omaa elämää. Niin kuin monessa muussakin asiassa tässä maail-

massa, ei tähänkään asiaan ihmisellä ole loputonta vaikutusvaltaa. Kaikkea ikävää ei 

voida vain poistaa, ikävätkin asiat tulee uskaltaa kohdata ja niiden kanssa tulee oppia 

elämään. Kaikille tulee vastaan elämässä jotain ikävää, sille ei mitään mahda. On kui-

tenkin kyse siitä, että millä tavoin inhottavat ja pelottavat asiat kohdataan. Ilman epä-

miellyttävien asioiden läpikäymistä ei voi koskaan päästä täysin eteenpäin. On siis etsit-

tävä keinoja, jotka auttavat näiden asioiden selvittämisessä ja niiden hyväksymisessä. 

Epilepsian kohdalla yksi polku siihen on liikunta. 

 

Liikunnalla on selvästi vaikutus epilepsiaan ja koko elämänmuutokseen monessa mie-

lessä. Yksi näistä asioista on itsetunto. Liikunta saa henkilöissä aikaan tunteen, että on 

edelleen kykenevä hallitsemaan edes jotenkin omaa kehoaan. Liikunnan tuoma voima ja 

energia luo vastapainoa kohtauksien hallitsemattomuudelle. Monessa tapauksessa sai-

rauden puhjetessa henkilöiden itsetunto kokee kovan kolauksen ja liikunta on yksi apu-

keino sen jälleenrakentamisessa. 

 

Liikunta tuo sisältöä arkeen, se ikään kuin tasapainottaa elämää. Epilepsian takia kun 

tulee kiinnittää huomiota liikunnan ja levon hyvään suhteeseen, ruokailuihin ja stressin 
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määrään, tuo se siis mukanaan hyvin terveelliset eväät elämään. Tätä kaikkea ei tieten-

kään välttämättä osaa nähdä heti alussa vaan sen ymmärtää vasta myöhemmin ajan ku-

luessa, sopeutumisprosessin edetessä.  

 

 Liikuntaharrastuksien kautta pääsi osaksi jotakin yhteisöä tai seuraa, joka puolestaan 

edesauttoi sitä, että ei liiakseen jäänyt murehtimaan tapahtuneita yksin oman pään sisäl-

lä. Yhteisön kautta tunsi kuuluvan osaksi jotain porukkaa ja koettiin, että itsellä on 

merkitystä. On tärkeää, että jokainen tuntee olevansa merkityksellinen, sillä jokainen 

meistä on erilainen mutta silti yhtä arvokas.  

 

Liikunnalla ja henkisellä hyvinvoinnilla on selkeä yhteys. Kun pääsi liikkumaan, eivät 

asiat enää tuntuneet niin harmailta. Vaikka liikkuminen veikin fyysisiä voimia, toi se 

henkiselle hyvinvoinnille lisää energiaa. Liikunnan ja henkisen hyvinvoinnin kautta sai 

enemmän energiaa ja voimaa asioiden kohtaamiseen ja fyysiseen jaksamiseen. Kun jos-

tain sai intoa ja voimaa, jaksoi myös elämässä yleisesti ottaen nähdä asiat positiivisem-

min. Edellä mainitut asiat myös vahvistavat siis sen, mitä tarinoissa kerrottiin, kuinka 

ilman liikuntaa epilepsian hyväksyminen ja sen kanssa elämään oppiminen ei olisi yk-

sinkertaisesti onnistunut yhtä helposti tai nopeasti.   

 

Epilepsian kohdalla tulisikin kiinnittää enemmän huomiota myös henkiseen hyvinvoin-

tiin sairauden myötä. Puhuminen auttaa totta kai ja on olemassa vertaisryhmiä, joissa 

saa jakaa ajatuksiansa. Siihen ei aina kuitenkaan kykene ja kaikille se ei välttämättä tun-

nu luonnolliselta. Liikunnan avulla pystyi nähtävästi purkamaan suurimpia ahdistuksia 

ja siten ehkä helpommin henkiset lukotkin aukeavat.  

 

Olisi hienoa, mikäli liikunnan ja puhumisen voisi välillä yhdistää keskenään. Toisinaan 

on tietenkin hyvä keskittyä vain johonkin yhteen asiaan, mutta liikunnan ja keskustelun 

yhdistäminen voisi saada aikaan ehkä vilkkaampaa ajatustoimintaa ja vahvempia tunne-

reaktioita. Tuloksien pohjalta voitaisiin olettaa, että tunteet olisivat helpompi saada ulos 

tai ne olisi helpompi näyttää liikunnan avulla. Käytännössä voitaisiin tämä toteuttaa 

niin, että pienissä ryhmissä ohjaajan kanssa liikuttaisiin, jonka jälkeen jatkettaisiin tera-

piaa keskustelulla yhdessä avoimesti. Ryhmien olisi hyvä olla suhteellisen pieniä, noin 
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kolme tai neljä ihmistä ohjaajan lisäksi. Näin ryhmän sisälle saataisiin helpommin syn-

nytettyä luottamus ja ohjaaja olisi puolestaan kykenevä huomioimaan jokaista ihmistä 

tasapuolisesti ja suhteellisen paljon. Näin voisi olettaa toiminnan olevan kaikkein te-

hokkainta asiakkaiden hyvinvoinnin kannalta. 

 

Mikäli haluaa vain purkaa oloaan ja olla hiljaa voi sen tehdä esimerkiksi kuntosalilla, 

ryhmäliikuntatunnilla tai oikeastaan missä vaan liikunnan muodossa, kunhan muistaa 

turvallisuuden ja tiedostaa oman tilanteensa sairauden kanssa. On mahdollista, että liik-

kumaan lähteminen muiden ihmisten kanssa on vaikeaa kohtauksen pelossa. Tässä ti-

lanteessa, ja muutenkin, on hyvä varmistaa asia vaikka siten, että kertoo sairaudesta 

henkilökunnalle tai ohjaajalle, että he ovat asiasta tietoisia. Näin asiasta ei tarvitse tehdä 

suurempaa numeroa, mutta voi kuitenkin lähteä muiden ihmisten kanssa liikkumaan 

turvallisin mielin.  

 

Tämän työn tulokset eivät tietenkään ole tilastollisesti päteviä, mutta ne tuovat esille 

tunteiden kautta asioita epilepsiasta ja liikunnasta, joita ei tilastollisesti pystyttäisi edes 

välttämättä mittamaan. Työstä ilmenneet asiat ovat tietenkin tutkijan, eli minun, tulkin-

taan ja ymmärrykseen perustuvia päätelmiä. Siksi työhön tulee suhtautua tietyllä kriitti-

syydellä. Kuitenkin voin kertoa sen verran, että vaikka en omia kokemuksiani tutki-

muksessa tietenkään käyttänyt ja pyrin ajattelemaan kohderyhmän henkilöiden näkö-

kulmasta koko tutkimuksen ajan, niin tulokset ovat sellaisia, joihin pystyn epileptikkona 

erittäin hyvin samaistumaan.  

 

Opinnäytetyöprosessi kokonaisuudessaan oli erittäin antoisa, opettavainen ja myös ras-

kas. Itse kun olen kokenut myös tämänkaltaisen elämänmuutoksen, nousivat tunteet 

monesti pintaan. Samalla prosessi oli siis hyvin opettavainen ja terapeuttinenkin. Erit-

täin hienoa oli huomata kuinka suuri merkitys liikunnalla on ollut kohderyhmäläisten 

elämässä ja se herätti ymmärtämään tämän saman asian myös paremmin omalla kohdal-

lani. Mikäli liikunta vietäisiin kokonaan pois, jäisi elämääni suuri tyhjä aukko. Toki sen 

pystyisi ajan kuluessa täyttämään jollain muulla asialla, joka toisi iloa ja hyvää oloa, mut-

ta ei se tietenkään olisi sama asia. 
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Omalla kohdallani olen epilepsiaan sairastumisen jälkeen saanut liikunnasta voimaa 

enemmänkin henkiseen hyvinvointiin. Tai voin ehkä sanoa, että en sairastumisen jäl-

keen ole kiinnittänyt ulkoisiin asioihin enää samalla tavalla huomiota. Henkisestä hy-

vinvoinnista on tullut paljon tärkeämpi asia ja olen oppinut arvostamaan jo pelkästään 

sitä, että minulla on mahdollisuus liikkua. 

 

Opinnäytetyö osoitti ja varmisti ainakin epilepsian osalta sen, että liikunnasta pystyy 

nauttimaan sairauden ehdoilla ja se on myös monesti kantava voimavara. Ihminen py-

syy paremmassa fyysisessä kunnossa ja liikunta ehkäisee myös sairastumista moniin 

muihin sairauksiin. Liikunnalla on myös merkittävä vaikutus henkiseen hyvinvointiin. 

Aina liikkumaan lähteminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, se saattaa sisältää 

paljon asioita ja järjestelyitä joita tulee ottaa huomioon. Kuitenkin kun tietää, kuinka 

hyvän olon liikunnasta saa, jaksaa sen eteen nähdäkin vähän enemmän vaivaa. 

 

Oli myös havaittavissa, että epilepsia vaatii sairautena sisukkuutta ja pitkäjänteisyyttä, 

joita liikunnan harrastaminen myös vaatii. Urheilutaustasta oli siis paljon hyötyä, mutta 

esimerkiksi entisten kilpaurheilijoiden näkemys tarpeeksi hyvästä oli monesti liian kor-

kealla. On siis osattava vaatia itseltään, mutta samalla tulee myös osata olla armollinen 

itselleen. Epilepsiaan sairastuminen ja sopeutumisprosessin läpi käyminen kasvatti 

myös selkeästi jokaista henkilöä ihmisenä, henkisesti. Tärkeä taito joka myös nousi esil-

le, oli oman kehon kuunteleminen. Kyseinen asia kun on tärkeä muutenkin aivan arki-

elämässä, niin epilepsiaan sairastumisen jälkeen sen merkitys korostui entisestään ja 

oman kehon kuunteleminen harjaantui.  

 

Jokainen ihminen käy positiivisia ja negatiivisia asioita läpi elämässään, se on normaalia, 

niiden käsittely vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Liikkuessaan ihminen on hyvin tietoinen 

omasta itsestään sekä omasta kehostaan. Tämän takia kannattaakin olla avoin kaikelle ja 

kokeilla mikäli liikunta voisi olla yksi työväline asioiden käsittelyssä ja niiden proses-

soinnissa. Niin kuin Saarniahon mukaan alussa kerrottiin, on nuoruus jo itsessään haas-

teellista aikaa kun opetellaan itsensä hyväksymistä ja omaa suhdetta muihin ihmisiin. 

Mikäli nuoruudessa sairastuu epilepsiaan, vaativat kyseiset asiat nuorelta vielä enem-

män. 
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Liite 1 

 

Liite 1. Ohjeistus kohderyhmän henkilöille tarinan kirjoittamiseen.  

 

Hei! 
 
Kiitos kun olet mukana auttamassa toteuttamaan opinnäytetyötäni, sillä on suuri merki-
tys!  
 
Tarinasi sinun tulisi kirjoittaa omista kokemuksistasi epilepsiaan ja liikuntaan liittyen.  
 
Tarinan pituudella ei ole väliä ja toteutuksen saa tehdä omalla tyylillä. Tarinan voi lähet-
tää minulle sähköisesti tai postitse.  
Ainut varsinainen ohjeistus tarinalle on sen otsikko: 
 
Minun tarinani epilepsiasta ja liikunnan vaikutuksista 

- muutos elämässä ja liikunta sen rinnalla  
 
 
Opinnäytetyössä käytetään ainoastaan tarinoiden sisältöä, ketään ei henkilöidä ja aineis-
to hävitetään työn valmistuttua. Jokainen saa myös työstä oman kappaleensa kiitoksena 
suuresta vaivannäöstä!  
 
Toivon, että opinnäytetyöstäni ja sen tuloksista nousisi esille liikuntaan liittyviä apukei-
noja epilepsian kohtaamiseen ja koko prosessia ajatellen.  
 
Olisin kiitollinen mikäli tarinat valmistuisivat 23.2.2014 mennessä.  Jos jotain kysyttävää 
ilmaantuu, ota rohkeasti yhteyttä! 
 
 
Jannika Välimaa 
Haaga-Helian ammattikorkeakoulu 
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma 
 
jannikasvalimaa@gmail.com 
 
Kolkankatu 19 A 2 
15140 Lahti 
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