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Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä TATU ry:n ALUVE-hankkeen kanssa, jonka 

tavoitteena on kehittää 16-29-vuotiaiden, rokotteesta narkolepsiaan sairastuneiden ja 

heidän läheisten alueellista ja valtakunnallista vertaistukea. Opinnäytetyön tavoitteena 

oli kyselyn avulla kerätä tietoa siitä, kuinka tyytyväisiä narkolepsiaa sairastavat nuoret 

ovat jo saamaansa vertaistukeen, millaista vertaistukea he tarvitsevat ja mikä on paras 

kanava tiedottaa vertaistukitoiminnasta. 

 

Opinnäytetyötä lähdettiin työstämään hankkimalla teoriatietoa opinnäytetyön keskei-

sistä käsitteistä. Tietoa hankittiin narkolepsiasta ja miten se vaikuttaa sairastavan elä-

mään, nuoruuden elämänvaiheesta ja pitkäaikaissairaiden nuorten tilanteesta, vertais-

tuen eri muodoista ja vaikutuksesta sekä millaista tukea kirkko tarjoaa sairauden kes-

kellä eläville.  

 

Kysely toteutettiin tammikuussa 2017 määrällisenä Webropol-kyselynä. Kyselyn ky-

symykset olivat pakollisia, minkä vuoksi kysymysten asettelussa tähdättiin helposti 

ymmärrettävään ja nopeasti vastattavaan kyselyyn. Kyselyn kohderyhmä on koko vä-

estöön nähden pieni, joten kysymysten pakollisuuden ei haluttu vaikuttavan mahdol-

listen vastaajien mielenkiintoon vastata kyselyyn. Kolmen viikon aikana vastauksia 

kertyi 34.  

 

Facebookin vertaistukiryhmät ovat suosituin vertaistuen muoto vastaajien keskuu-

dessa. Tulokset kertovat vastaajien olevan valmiita matkustamaan pitkiäkin matkoja 

vertaistukitapaamisiin. Saman ikäisten ja samanlaisessa elämäntilanteessa olevien ver-

taisten tapaaminen koetaan tärkeäksi, mutta varsinkin nuorimmat vastaajaryhmät ha-

luavat tavata myös itseään vanhempia vertaisia. Parhaiten tieto vertaistukitapaamisista 

tavoittaa vastaajat Facebookin vertaistukiryhmien ja sähköpostin välityksellä. 

 

Tulokset vahvistavat vertaistuen tärkeyttä ja merkitystä sairauden hyväksymisen ja 

sairauden kanssa elämään sopeutumisen suhteen. Vaikka sosiaalisen median kautta ta-

pahtuva vertaistuki on helposti saavutettavaa, perinteiselle kasvokkain tapahtuvalle 

vertaistuelle on edelleen tarve. Samaistuminen toisen vertaisen tilanteeseen mahdol-

listuu, kun jaettavana on muutakin yhteistä kuin sama sairaus, esimerkiksi ikä tai elä-

mäntilanne. Toisaalta itseä vanhempien vertaisten tapaaminen on antoisaa heiltä saa-

tavan kokemustiedon vuoksi. 

 

Opinnäytetyön tulokset tarjoavat TATU ry:lle välineitä narkolepsiaa sairastavien 

nuorten vertaistukitoiminnan kehittämiseen entistäkin paremmin kohderyhmän tarpeet 

huomioon ottaen. 

 

Avainsanat: narkolepsia, nuoruus, vertaistuki. 



 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

ABSTRACT 

 

Heikkilä Jere 

Kontiokorpi Vilma 

Peer support for young people with narcolepsy. 

65 pages. 2 appendices 

Fall 2018 

Diaconia University of Applied Sciences 

Degree Programme in Social Services 

Bachelor of Social Services (UAS), Christian Youth Work. 

 

The thesis was done in cooperation with TATU ra´s ALUVE-project, which aims to 

develop the regional and nationwide peer support of 16 to 29-year-olds who suffer 

from narcolepsy infected by a vaccine. The aim of the thesis was to collect information 

through a survey on how satisfied young people with narcolepsy are on previously 

received peer support, what kind of peer support they need and what is the best channel 

to inform about peer support. 

 

The thesis was started by acquiring theoretical knowledge of the key concepts of the 

thesis. Information was obtained about narcolepsy and how it affects the life of the 

patient, the life of the youth, and the situations of young peoples in long-term sick-

nesses, the different forms and effects of peer support and what kind of support the 

church offers to the people with the sickness. 

 

The survey was conducted in January 2017 as a quantitative Webropol survey. The 

questions of the survey were mandatory and therefore the questioning was aimed to be 

easily understandable and quick to answer. The target population of the survey is small 

in relation to the entire population, so we didn’t want the constraints of the questions 

to affect the potential respondents´ interest in answering the questionnaire. Within 

three weeks the questionnaire had accumulated 34 answers. 

 

Facebook´s peer support groups are the most popular form of peer support among the 

respondents. The results indicate that the respondents are ready to travel long distances 

to peer-to-peer meetings. Meetings between peers of the same age and in similar life 

situations is considered important but especially the youngest respondents are also 

looking forward to meeting older peers. The best way to inform about a peer support 

meeting is through Facebook´s peer support groups and via e-mail.  

 

The results confirm the importance of peer support in the acceptance of the illness and 

in adapting to life. While peer support through social media is easy to reach, traditional 

face to face peer support is still a necessity. Being able to relate with another compa-

rable situation is possible when there is more in common than just the same illness, for 

example age or a comparable life situation. On the other hand, meeting with elder peers 

is more rewarding due to the experience and knowledge gained from them.  

 

The result of the thesis provides TATU ra with even better tools to develop peer sup-

port activities for youth with narcolepsy, taking into account the needs of the target 

group.  

 

Keywords: narcolepsy, youth, peer support. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Narkolepsia on krooninen keskushermostoperäinen nukahtelusairaus, jonka oireet vaikut-

tavat jokapäiväiseen toimintakykyyn (Hublin & Partinen i.a; Huttunen 2016). Vertaistuen 

avulla saman sairauden omaavat, tässä narkolepsiaa sairastavat nuoret, voivat jakaa ko-

kemuksiaan siitä, millaista elämä narkolepsiaa sairastavana on. Samanlainen elämänti-

lanne luo ymmärrystä vertaisten välille. (Terveyskylä. Vertaistalo. Tietoa vertaistuesta. 

Mitä on vertaistuki?.) Vertaistuki voi olla voimaannuttavaa ja sen avulla voi oppia tun-

nistamaan omia voimavarojaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vammaispalvelujen 

käsikirja. Itsenäisen elämän tuki. Vertaistuki). Aihe on ajankohtainen, sillä narkolepsian 

esiintyvyys alle 18-vuotiailla lisääntyi hetkellisesti vuoden 2009 jälkeen kun Pandemrix-

rokotukset sikainfluenssaa vastaan aloitettiin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutki-

mus ja kehittäminen. Tutkimukset ja hankkeet. Narkolepsia ja sikainfluenssarokote. Nar-

kolepsian ilmaantuvuus vuodesta 2006 lähtien.). Tämä tarkoittaa, että Suomessa on tällä 

hetkellä aiempaa enemmän opinnäytetyömme kohderyhmään kuuluvia 16–29-vuotiaita 

narkolepsiaa sairastavia nuoria. 

 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhdessä tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vam-

mautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallisen 

tukiyhdistyksen TATU ry:n kanssa. TATU ry hallinnoi ALUVE-projektia, jonka tavoit-

teena on kehittää alueellisia vertaistukimalleja rokotteesta narkolepsiaan sairastuneille 

lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. (TATU ry; TATU ry. ALUVE-hanke.) Opinnäy-

tetyön tavoitteena oli kyselyn avulla kerätä tietoa siitä, kuinka tyytyväisiä narkolepsiaa 

sairastavat nuoret ovat jo saamaansa vertaistukeen, millaista vertaistukea he tarvitsevat ja 

mikä on paras kanava tiedottaa vertaistukitoiminnasta. Opinnäytetyön tulokset tarjoavat 

TATU ry:lle välineitä narkolepsiaa sairastavien nuorten vertaistukitoiminnan kehittämi-

seen entistäkin paremmin kohderyhmän tarpeet huomioon ottaen. 

 

Tulevina sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaajina nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi 

on meille tärkeä asia, joten opinnäytetyössämme on otettu huomioon myös ihmisen hen-

gellinen hyvinvointi ja tarpeet. 

 

  



7 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

2 NARKOLEPSIA 

 

 

2.1 Narkolepsian oireet 

 

Narkolepsia on krooninen keskushermostoperäinen sairaus, jolle on ominaista päiväai-

kaiset poikkeavat väsymyskohtaukset ja tahaton, jopa hallitsematon nukahtelu. (Hublin 

& Partinen i.a; Huttunen 2016). Tyypillisimmin oireet ilmaantuvat 14–16-vuotiaana, 

mutta oireiden alkamisajankohta voi vaihdella ikävuosien 10 ja 30 välillä. Narkolepsiaan 

kuuluu erilaisia oireita, johtuen häiriintyneestä vireystilan ylläpitämisestä ja REM-unen 

säätelystä. Yleisiä oireita ovat päiväaikaiset väsymyskohtaukset, katapleksia, unihalvaus, 

katkonainen yöuni ja hallusinaatiot. Oireita voidaan mahdollisesti lievittää lääkehoidolla, 

mutta parhaallakaan lääkityksellä ei päästä täyteen oireettomuuteen. Kaikki eivät kuiten-

kaan halua lääkehoitoa, tai sopivaa lääkettä ei ole löytynyt. Keskeisenä narkolepsian hoi-

dossa ovat säännölliset ja terveelliset elämäntavat. (Hublin & Partinen i.a.) 

 

Yleinen harhakäsitys on, että narkolepsiaa sairastava nukkuu suurimman osan vuorokau-

desta. Usein narkolepsiaa sairastava kuitenkin kärsii heikosta unen laadusta ja saattaa he-

rätä useita kertoja kesken yön. (National Institute of Neurological Disorders and Stroke. 

Narcolepsy Fact Sheet. Disorders. Patient & Caregiver Education. Fact Sheets.) Väsy-

myksen tullessa narkolepsiaa sairastava on yhtä väsynyt, kuin terve ihminen joka olisi 

ollut hereillä 2-3 vuorokautta. Väsymyksestä johtuvia torkahteluja voi olla useita joka 

päivä ja niitä sattuu todennäköisimmin tilanteissa, joissa ollaan paikallaan ja jotka ovat 

yksitoikkoisia. (Hublin & Partinen i.a.). Toisin kuin liikaunisuudessa, narkolepsiassa tor-

kahtelut ovat piristäviä. Torkahtelujen vuoksi päivittäinen unen määrä tulee täyteen, 

vaikka yöllä uni olisikin katkonaisempaa. (Huttunen 2016.)  

 

Osa narkolepsian oireista johtuu siitä, että nukahtaessa narkolepsiaa sairastava vajoaa 

vuorokaudenajasta riippumatta suoraan syvään REM-uneen. REM-unta edeltää yleisesti 

hidasaaltoinen NREM-univaihe, narkolepsiassa NREM-uni jää lyhyeksi tai kokonaan 

pois ja REM-uni alkaa lähes suoraan. REM-univaiheessa ihmisen lihakset veltostuvat ja 

unien näkeminen alkaa. REM-unessa ihmisen aivot ovat hyvin aktiivisessa tilassa. REM-

univaiheessa ilmenee kehonliikkeitä ohjaavien lihasten tilapäistä heikkoutta ja hetkellisiä 
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halvaantumisia. Perusterve ihminen ei tiedosta halvaantumisia, koska ne tapahtuvat kes-

ken syvänunen. Narkolepsiaa sairastavan uni on katkonaisempaa, joten hän saattaa herätä 

kesken halvauksen. Tällöin ihminen on hereillä, mutta on hetkellisesti kykenemätön pu-

humaan tai liikkumaan. Tätä kutsutaan unihalvaukseksi. Unihalvausta ilmenee narkolep-

siassa usein nukahtaessa, herätessä tai unen aikana. Unihalvaus kestää usein muutamasta 

sekunnista muutamaan minuuttiin, minkä jälkeen unihalvauksen saanut ihminen palautuu 

nopeasti normaaliin tilaan. Unihalvauksen aikana saattaa ilmetä hallusinaatioita, mutta 

hallusinaatioita voi esiintyä myös ilman unihalvausta. Hallusinaatiot ovat aistiharjoja 

joita ilmenee unen ja valveilla olon rajoilla. Näkö-, tunto-, kuulo-, liike- ja luuloharhat 

ovat näistä yleisimpiä. Vaikkakin unihalvaus ja hallusinaatiot ovat ohimeneviä, voivat ne 

olla hyvin ahdistavia kokemuksia. Unihalvauksia tai hallusinaatioita kokee joka kolmas 

narkolepsiaa sairastava. (Huttunen 2016; National Institute of Neurological Disorders and 

Stroke. Narcolepsy Fact Sheet. Disorders. Patient & Caregiver Education. Fact Sheets.) 

 

Yksi yleinen oire narkolepsiassa on katapleksia, sitä ilmenee noin 70 prosentilla narko-

lepsiaa sairastavista. Katapleksiassa tunnetilat laukaisevat nopean ja ohimenevän lihas-

jänteyden menetyksen, jonka usein sen aiheuttaa nauraminen tai vitsin kertominen. Li-

hasjänteyden menetyksen voimakkuus ja laajuus ovat hyvin yksilöllistä. Se voi ilmetä 

pelkkänä ohimenevänä tuntona, pään nyökkäyksenä niskalihasten voiman hiipuessa, pol-

vien notkahtamisena tai kokonaan lihasjänteyden menettämisenä, jolloin henkilö on täy-

sin kykenemätön liikkumaan tai puhumaan. Katapleksian kesto voi vaihdella muutamasta 

sekunnista jopa pariin minuuttiin. Katapleksian aikana ihmisen tajunta säilyy koko ajan, 

mutta se saattaa aiheuttaa nukahtamisen. Katapleksian ilmeneminen on hyvinkin yksilöl-

listä, joillain kohtauksia on useasti, jopa monta saman päivän aikana ja joillain se ilmenee 

elämän aikana vain muutaman kerran. Jos katapleksiaa ilmenee usein ja voimakkaana, se 

voi olla kiusallista tai altistaa tapaturmille. (Hublin & Partinen i.a; Huttunen 2016; Na-

tional Institute of Neurological Disorders and Stroke. Narcolepsy Fact Sheet. Disorders. 

Patient & Caregiver Education. Fact Sheets.) On todettu, että sairauden puhkeamisen al-

kuvaiheilla painon lisääntyminen on tavanomaista (Kirjavainen ym. 2013, 9). Liikunnan 

määrä voi vähentyä väsymyksen vuoksi ja oreksiini-pitoisuuden vähäisyys tai sen puute 

voi toisilla lisätä ruokahalua ja aiheuttaa muutoksia energiasäätelyssä. Toisin sanoen, nar-

kolepsiaa sairastava lihoo helpommin samasta kalorimäärästä, kuin terve henkilö. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2012, 25.) Painoindeksin nousua havaitaan etenkin 
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narkoleptikoilla, joiden oireisiin kuuluu katapleksiaa, sillä heistä 80% oreksiini-pitoisuu-

den on havaittu olevan matala tai mittaamattomissa. (Kirjavainen ym. 2013, 9.) 

 

 

2.2 Narkolepsian vaikutus elämään 

 

Narkolepsian moninaiset oireet vaikuttavat jokapäiväiseen toimintakykyyn, joka voi ai-

heuttaa huolta arjessa pärjäämisestä ja kuormittaa henkisesti. Oireet saattavat vaikeuttaa 

opiskelussa ja työssä pärjäämistä. Varsinkin ennen diagnoosin saamista oireet voivat olla 

hämmentäviä ja narkolepsiaa sairastavaa ihmistä voidaan luulla vain laiskaksi, epäkohte-

liaaksi tai välinpitämättömäksi. (Hublin & Partinen i.a.; Huttunen 2016.) 

 

Narkolepsiaan liittyvää päiväaikaista vireystilan vaihtelua ja yöunen katkonaisuutta voi-

daan hoitaa lääkkeillä, mutta usein tämä ei yksinään riitä. Tärkeää narkolepsian hoidossa 

ovatkin säännölliset ja terveelliset elämäntavat. (Hublin & Partinen i.a.) Uni-valverytmin 

säännöllisyys, etukäteen suunnitellut lyhyet päiväunet ja ruokavalio ovat tärkeimpiä lääk-

keettömiä hoitokeinoja (Hublin, Kirjavainen, Ojala, Partinen & Saarenpää-Heikkilä 

2011, 1782). Vähä-hiilihydraattinen ruokavalio auttaa vähentämään päiväaikaista väsy-

mystä, joten nopeiden hiilihydraattien nauttimista päivällä on suositeltavaa välttää (Kir-

javainen ym. 2013, 25; Hublin & Partinen i.a.).  

 

Oireet voivat häiritä sosiaalista kanssakäymistä ihmisten kanssa ja johtaa jopa eristäyty-

miseen. Oireista johtuvan psykososiaalisen taakan lisääntymistä on lähes jokaisella nar-

kolepsiaa sairastavalla. (Hublin & Partinen i.a.; Huttunen 2016.) Väsymyksen aiheutta-

miin torkahduksiin liittyy usein myös ennen torkahdusta oppimis- sekä muistivaikeuksia, 

kaksoiskuvien näkemistä, hämärätiloja ja automaattisia toimintoja. (Hublin & Partinen 

i.a.; Huttunen 2016.) Automaattisia toimintoja voi ilmetä, kun kesken tekemisen vireys-

tila laskee ja narkolepsiaa sairastava saattaa tehdä asioita virheellisesti, eikä muista teke-

misiään jälkikäteen (Hublin ym. 2011, 1782). Narkolepsiaa sairastavat kertovat esimerk-

kejä tällaisista tilanteista: väsymyksen ilmaantuessa kesken kirjoittamisen voi tekstistä 

tulla lukukelvotonta tai asia muuttua kesken lauseen. Ruokapöydässä alkanut yllättävä 

väsymys voi johtaa siihen, että narkolepsiaa sairastava voiteleekin leivän sijaan älypuhe-

limensa. (Narkolepsiaan vertaistukea-Facebook ryhmä 2018.) Katapleksian aiheuttamat 

kasvolihasten vääntelyt voivat hävettää ja johtaa siihen, että narkolepsiaa sairastava 
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joutuu kiusatuksi. (Auranen ym. 2015, 6). Lisäksi katapleksiaan liittyy kohonnut onnet-

tomuusriski (Huttunen 2017). Narkolepsiaa sairastava saattaa alkaa vältellä voimakkaita 

tunnetiloja aiheuttavia tilanteita katapleksian välttämiseksi tai aktiviteetteja, jotka ovat 

tapaturma-alttiita katapleksian vuoksi. (Hublin & Partinen i.a. ; Suomen narkolepsiayh-

distys ry). Hallusinaatiot ja unihalvaukset saattavat saada narkolepsiaa sairastavan miet-

timään omaa mielenterveyden tilaansa (Hublin & Partinen i.a). Hallusinaatiot voivat olla 

erittäin todentuntuisia ja ahdistavia, vaikka usein narkoleptikko tietää, etteivät tapahtumat 

ole todellisia (Hublin ym. 2011, 1782). 

 

Narkolepsiaa sairastavan työkykyyn vaikuttavat oireiden voimakkuus, hoitovaste ja am-

matinvalinta. Säännölliset työajat sekä työn riittävä monipuolisuus ovat suositeltavia ja 

voivat edesauttaa vireystilan pysymistä hyvänä työpäivän aikana. Ammatinvalintaa teh-

dessä tulisi ottaa huomioon työn turvallisuus, esimerkiksi ammattikuljettaja tai vaarallis-

ten työkoneiden käyttö, eivät ole sopivia narkoleptikolle. (Hublin & Partinen i.a). Työ-

paikan valintaan voivat vaikuttaa myös työmatkan pituus ja onko työpäivän aikana mah-

dollisuus nukkua päiväunia. Toiset eivät pysty ajamaan pitkiä matkoja, jolloin joukkolii-

kenteen puute voi rajata pois muuten mahdollisia työpaikkoja. Tämä kaikki on kuitenkin 

yksilöllistä ja jokaisen narkolepsiaa sairastavan tulee itse miettiä mikä ala ja millainen 

työpaikka hänelle soveltuu.  

 

Ryhmän 1 ajokortin (henkilöauto, mopo, moottoripyörä, traktori) saaminen on mahdol-

lista, edellyttäen ettei narkolepsiaa sairastavalla ilmene äkillisiä tai hallitsemattomia oi-

reita, jotka voisiva aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä. (Hublin ym. 2011, 1783.) Au-

tolla ajaminen, kuten muutkin hyvää vireystasoa edellyttävät toimet, vaativat monilta en-

nakkoon valmistautumista onnistuakseen. Varsinkin ennen pidemmille ajomatkoille läh-

temistä lyhyet päiväunet ovat suositeltavia ja tarpeen mukaan myös kesken matkan (Hub-

lin ym. 2011, 1783).  Riittävän väljä aikataulu mahdollistaa päiväunet matkan aikana. 

Lisäksi väsyttäviä hiilihydraattipitoisia aterioita olisi hyvä välttää ennen ajoa tai sen ai-

kana. 

 

Narkolepsian hankaloittaessa yleistä toimintakykyä ja työkykyä, voi taloudellisen toi-

meen tulemisen niukkuus aiheuttaa stressiä. Moni narkoleptikko ei pysty tekemään täyttä 

työpäivää. Sairastuneelle aiheutuu myös kustannuksia narkolepsiasta ja sen hoidosta. 

(Auranen ym. 2015, 19).  
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2.3 Narkolepsian esiintyminen 

 

Narkolepsiasta on saatavilla hyvin vähän tilastoitua tietoa ennen väestön sikainfluenssaa 

vastaan rokottamisen aloittamista vuoden 2009 loppupuolella. Tämän jälkeen narkolepsia 

diagnoosien määrä on noussut huomattavasti, mikä on todettavissa alla olevista taulu-

koista. Aikaisempia tutkimuksia narkolepsian syistä ja oireista löytyy, mutta tilastoitua 

tietoa narkolepsiaa sairastavien määrästä ei. 

 

Vuonna 2009 ei alle 20-vuotiaissa narkolepsiaan sairastuneissa ole vielä isoa kasvua, kun 

jo 2010 vuonna kuviosta voi havaita sairastuneiden määrän kasvaneen suuresti. 2009 

vuonna sairastuneita 0–19-vuotiaita oli yhteensä alle 10, kun vuonna 2010 jo ainoastaan 

10–14-vuotiaiden sairastuneiden määrä oli yli 30. Yhä nuorempien on todettu sairastu-

neen narkolepsiaan vuoden 2009 jälkeen. Ennen vuotta 2009 sairastuneita 5–9-vuotiaita 

ei ollut havaittu yhtään, kun taas vuonna 2010 sairastuneiden 5–9-vuotiaiden määrä oli 

20. (Kuvio 1.)  

 

 

KUVIO 1. Narkolepsiaan sairastuneet 0–19-vuotiaat (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

2017). 
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20–24-vuotiaiden kohdalla on sairastuneiden määrä ollut korkea aikaisempiin vuosiin 

verrattuna. Esimerkiksi vuonna 2011 sairastuneita oli 19 ja vuonna 2009 sekä 2015 sai-

rastuneita oli 14. Verrattaessa vuoden 2006 sairastuneisiin, 3, on sairastuneiden määrä 

ollut moninkertainen. (Kuvio 2.)  

 

Nuorissa ikäluokissa sairastuneiden määrä on siis kasvanut moninkertaiseksi vuoden 

2009 jälkeen. Ikäluokissa 25 vuodesta ylöspäin on sairastuneiden määrä ollut tasaisem-

paa, tai määrä ei ole noussut korkeammaksi kuin ennen rokotusten aloittamista. Tämä 

tarkoittaa, että maassamme on tällä hetkellä aikaisempaa enemmän 16–29-vuotiaita nar-

kolepsiaa sairastavia. (Kuvio 2.) 

 

 

KUVIO 2. Narkolepsiaan sairastuneet 20–64-vuotiaat (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

2017). 
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3 PITKÄAIKAISSAIRAUDEN VAIKUTUS NUOREN ELÄMÄSSÄ 

 

 

Nuorille vertaistukea järjestettäessä on otettava huomioon se, miten sairastuminen vai-

kuttaa nuoren identiteetin rakentumiseen. Sairaus on osa identiteettiä ja identiteetti muut-

tuu sen mukaan, missä vaiheessa sairastumistaan nuori on. Nuori voi määritellä itseään 

entisen, ennen sairastumista olevan identiteetin mukaan tai tavoitella jo uutta identiteettiä, 

joka sairastumisen jälkeen muodostuu. Identiteetin muuttuessa nuorelle voi muodostua 

uudenlainen suhde omaan kehoon, hän voi alkaa pohtia rooliaan suhteessa muihin ihmi-

siin ja etsiä elämälleen uusia tavoitteita ja haaveita. (Hiltunen 2017, 16.) 

 

 

3.1 Nuoruus elämänvaiheena 

 

Nuoruusiällä tarkoitetaan tässä ajanjaksoa, joka sijoittuu lapsuuden ja aikuisuuden väliin, 

ikävuosina 12–22. Nuoruusiässä on kolme vaihetta: varhaisnuoruus 12–14-vuotiaana, 

varsinainen nuoruus 15–17-vuotiaana ja myöhäisnuoruus (tai varhaisaikuisuus) 18–22-

vuotiaana. (Aalberg ja Siimes 2007, 15, 68.) Nuoruuden käsite ajanjaksona on laajentunut 

tarkoittamaan jopa kahden vuosikymmenen pituista jaksoa ihmisen elämässä, jonka ai-

kana kasvetaan lapsesta aikuiseksi. Nuori kehittyy monien fyysisten, psyykkisten ja sosi-

aalisten muutosten kautta. (Nurmi ym. 2015, 142–143.)  

 

Perinteiden merkitys arkielämän toiminnoissa on vähentynyt, mistä johtuen nuoruuteen 

suuntautuu isompia yhteiskunnallisia odotuksia. Nykynuorella on aikaisempaa suurem-

mat mahdollisuudet valita, koulujen, töiden ja ihmissuhteiden saralla. Suurempi vapaus 

valita aiheuttaa epävarmuutta valinnoista ja vaikeuttaa tulevaisuuden ennustamista, sekä 

siihen varautumista. Nuoruusikä on siis todella merkittävä ajanjakso ihmisen kehityk-

sessä. (Hujanen 2009.) 

 

Varhaisnuoruuteen ajoittuvassa murrosiässä nuoren kehossa tapahtuvan fyysiset muutok-

set voivat hämmentää. Nuori alkaa ottaa etäisyyttä vanhempiinsa itsenäistyäkseen. Kiistat 

vanhempien kanssa ja tunteiden kuohunta kuuluvat varhaisnuoruuteen, eikä nuori aina 

ymmärrä omia vahvoja tunteitaan. (Aalberg & Siimes 2007, 68–69.) Varsinaisessa nuo-

ruudessa nuori alkaa olla sopeutunut muuttuneeseen kehoonsa ja nuorelle muodostuu uusi 
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minäkuva. (Aalberg & Siimes 2007, 69; Nurmi ym. 2015, 146). Sukupuoli-identiteetin 

omaksuminen ja seksuaalinen kehitys ovat vauhdissa ja nuori voi kokea epävarmuutta 

niiden kanssa. (Aalberg & Siimes 2007, 69–70; Nurmi ym. 2015, 149).  

 

Nuori itsenäistyy yhä, perheen kanssa vietetty aika vähenee ja kaverisuhteiden merkitys 

korostuu (Nurmi ym. 2015, 148). Nuori käyttää kaveripiiriään irtautuessa vanhempiensa 

vaikutuspiiristä. Tytöillä kaverisuhde keskittyy usein parhaaseen kaveriin, pojat taas ha-

kevat voimaa ryhmistä. Nuoret vertailevat itseään muihin ihmisiin ja ottavat niitä vaikut-

teita, joita he haluaisivat itse. (Hujanen, 2009, 24)  

 

Myöhäisnuoruus on tunteiden osalta olla jo tasaisempaa. Nuori alkaa tehdä tulevaisuu-

teensa vaikuttavia valintoja ja ottaa vastuuta yhteiskunnan jäsenenä. Valinnat koskevat 

mm. tulevaa ammattia, kumppanin valintaa ja perheen perustamista. (Aalberg & Siimes 

2007, 70–71.) Myöhäisnuoruudessa nuori havaitsee itsessään sellaisia piirteitä, joita hän 

huomaa itsessään myös aikuisena. Nuori löytää omia aikuisen elämän toimintamalleja ja 

ongelmien ratkaisu välineitä. (Hujanen 2009.) 

 

Nuorille tehty kysely paljastaa, että he itsekin ajattelevat elämän olevan sarja siirtymiä, 

jotka seuraavat toisiaan ja niiden oletetaan tapahtuvan tietyn ikäisenä. Koulut käydään 

loppuun 18–19-vuotiaana, siirrytään työelämään vähän yli kaksikymppisinä, solmitaan 

parisuhde ja perustetaan perhe 24–25-vuotiaana, kirjoittavat Crockett ja Bingham (2000) 

sekä Nurmi (1989) Nuoret pyrkivät saavuttamaan em. asiat ja tekevät työtä sen eteen, 

mutta aina kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Asiat voivat epäonnistua eikä aina ta-

voiteltuja asioita saavuteta. Tällöin nuoren on jotenkin pyrittävä sopeutumaan asiaan. 

(Nurmi ym. 2015, 152, 158.) Suunnitelmien ja tavoitteiden saavuttamisen vaikeutta voi 

lisätä esimerkiksi jokin pitkäaikaissairaus. 

 

 

3.2 Pitkäaikaissairaus nuoren elämässä 

 

Coupey (2002) kertoo, että nuorten pitkäaikaissairaudet ovat lisääntyneet. Yeon ja Sawy-

erin (2005) mukaan, yli 10% nuorista on jokin pitkäaikainen vaiva, joka vaikuttaa joka-

päiväiseen elämään. Nuoruuteen kuuluu kehityksellisiä haasteita, jotka liittyvät muun 

muassa itsenäistymiseen ja seksuaalisuuteen. Pitkäaikaissairaat nuoret kohtaavat nämä 
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asiat, aivan kuten terveetkin nuoret. Kehitys vaikuttaa siihen, miten sairaus ja sen kulku 

etenevät ja sairaudella on taas vaikutuksensa nuoren psyykkiseen ja fyysiseen kehityk-

seen. Nuorta tulisikin hoitaa ja tukea kokonaisvaltaisesti. Nuoren hyvinvointiin vaikutta-

vat sairauden vakavuus sekä sairaudesta aiheutuvat psykologiset ja sosiaaliset seuraukset. 

(Makkonen & Pynnönen 2007, 225, 227.) 

 

Nuoruus on aikaa, jolloin kehityksen tavoitteena on murrosiän muutosten kautta luoda 

aikuisen identiteettiä. Pitkäaikaissairauden omaavalle nuorelle voi olla haasteellista sel-

vitä näistä tehtävistä. (Makkonen & Pynnönen 2007, 227) Pitkäaikaissairaus voi tuoda 

mukanaan joitain rajoituksia. Jotta nuori voisi hyväksyä nämä rajoitukset, hänen tulisi 

sopeutua sairauteensa hyväksymällä, että sairaus on osa häntä. Jos nuori ei opi hyväksy-

mään sairauttaan, hän saattaa elää kuin sitä ei olisikaan tai alkaa vihaamaan sairautta, 

jotka taas saattavat johtaa sairauden hoidon laiminlyömiseen. (Aalberg ja Siimes 2007, 

277.) 

 

Coypeyn ym. (2002) mukaan, sairauden kulkuun vaikuttaa sairastumisikä. Jos lapsi on 

sairastanut koko- tai lähes koko ikänsä, vanhemmat voivat epäillä nuoren kykyä huolehtia 

itsestään. Sillä taas voi olla vaikutusta siihen, luottaako nuori itsekään kykyihinsä huo-

lehtia omista asioistaan, kirjoittavat Aalberg ja Siimes (1999.) Sairastuminen varhais-

nuoruudessa aiheuttaa nuoressa hämmennystä ja epävarmuutta. Tämä ikä on muutenkin 

sellainen, jossa nuori miettii omaa normaaliuttaan suhteessa muihin. (Makkonen & Pyn-

nönen 2007, 228, 229.) 

 

Suuria kehityksellisiä haasteita aiheutuu, jos sairastuminen tapahtuu itse nuoruudessa. 

Nuoruus on itsenäistymisen aikaa, vanhempiin otetaan etäisyyttä ja kavereista tulee tär-

keitä. Myös seksuaalisuus kehittyy merkittävästi. Pitkäaikaissairaudella voi olla vaiku-

tusta näihin kehityksen alueisiin. Nuori ei välttämättä halua ottaa hoitoa tai lääkitystä vas-

taan, ja riskinä on myös nuoren masentuminen, päihteiden käyttäminen sekä seksuaalinen 

riskikäyttäytyminen, kirjoittavat Coupey ym. (2002). (Makkonen & Pynnönen 2007, 

229.) 

 

Jos nuori on identiteetiltään ja itseluottamukseltaan ikäistensä mukaisesti kehittynyt, ei 

myöhäisnuoruudessa alkanut pitkäaikaissairaus aiheuta niin paljoa myrskyisyyttä kuin ai-

kaisemmin alkanut sairaus. Koulu, opiskelu, työelämä, parisuhde ja ylipäätään 
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tulevaisuus ja itsenäinen elämä voivat mietityttää nuorta, kun hän pohtii sairauden vaiku-

tuksia em. asioihin. (Makkonen & Pynnönen 2007, 229.) 

 

Monet pitkäaikaissairauksista ovat sellaisia, joista aiheutuu kuormittavuutta nuoren sekä 

hänen perheensä elämään. Nuoren itseluottamus vahvistuu, kun hoitoon liittyy onnistu-

misen kokemuksia ja tätä kautta nuori oppii ottamaan vastuuta omasta elämästään. (Mak-

konen & Pynnönen 2007, 229.) 
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4 VERTAISTUKI 

 

 

4.1 Vertaistuen merkitys 

 

Vertaistuki on samankaltaisessa tilanteessa elävien tai samankaltaisia asioita läpikäynei-

den henkilöiden vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa sekä saadaan että annetaan tu-

kea samanaikaisesti (Karnell & Laimio 2010, 13; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vam-

maispalvelujen käsikirja. Itsenäisen elämän tuki. Vertaistuki. 2016). Esimerkiksi saman 

vamman tai sairauden omaavat ihmiset voivat vertaistuen kautta tasavertaisesti tukea toi-

siaan, luottamuksellisessa ilmapiirissä (Hyvis 2014). Yhteinen tekijä luo ymmärrystä ver-

taisten välille. Heillä on kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta tietynlaisessa tilan-

teessa elämisestä ja he voivat keskenään jakaa henkilökohtaisia kokemuksiaan ja saada 

näin sellaista apua ja tukea, jota muualta ei pysty saamaan. Juuri tähän vertaistuki perus-

tuu. (Karnell & Laimio 2010, 11–13.) 

 

Vaikeassa elämäntilanteessa oleva tai sairauden kanssa elävä voi kokea olevansa yksin 

tilanteessaan. Vertaistuki mahdollistaa ihmiselle kokemuksen siitä, että on olemassa mui-

takin, jotka kamppailevat samanlaisten asioiden kanssa. Samanlaisessa elämäntilanteessa 

olevat ihmiset voivat vertaistuen kautta auttaa toisiaan. Vertaistukeen osallistuvat voivat 

esimerkiksi jakaa vinkkejä arjessa selviytymiseen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Vammaispalvelujen käsikirja. Itsenäisen elämän tuki. Vertaistuki. 2016.) Vertaistuen 

kautta voi myös saada tietoa erilaisista hoito- ja tukimuodoista, lääkityksistä, palveluista 

tai mistä tahansa, mikä on joskus jotakin toista auttanut omassa tilanteessaan. Vertaiset 

toimivat esimerkkeinä toisilleen kertoessaan, kuinka ovat itse selviytyneet (Karnell & 

Laimio, 2010, 19). Toisaalta on muistettava, että vaikka vertaisilla on yksi yhteinen tekijä, 

on silti jokaisen tilanne ainutlaatuinen, mistä syystä kokemukset ja ajatukset voivat olla 

hyvinkin erilaisia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vammaispalvelujen käsikirja. Itse-

näisen elämän tuki. Vertaistuki. 2016). 

 

Vertaistuki on tärkeää, mutta se ei vähennä läheisten merkitystä. Vaikka perhe ja ystävät 

olisivat ymmärtäväisiä ja halukkaita tukemaan ihmistä haastavassa elämäntilanteessa, on 

vertaistuella annettavanaan sitä tietynlaista ymmärrystä, jota vain samaa kokeneet voivat 

toisilleen antaa. Vertaistukeen osallistuvat kokevat usein sen, että muut ymmärtävät asian 
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jo puolikkaasta sanasta. Joskus kriisin tai uuden elämäntilanteen kohdanneella ihmisellä 

saattaa olla suuri tarve puhua tilanteestaan, läheiset saattavat kuormittua, eivätkä aina 

jaksa kuunnella, Läheisten voi olla myös hankala suhtautua asioihin, jos ne ovat kovin 

arkoja tai herkkiä aiheita. Tällöin vertaistuki vähentää läheisten taakkaa. (Karnell & Lai-

mio 2010, 13, 18.) 

 

 

4.2 Vertaistuen muodot 

 

Vertaistuen toimintamuotoja ja toteutusympäristöjä on monia erilaisia. Se voi olla ohjat-

tua tai avoimempaa ryhmätoimintaa tai toteutua kahdenkeskisenä keskusteluna tai tapaa-

misena. (Karnell & Laimio 2010, 13; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Julkaisut. Säh-

köiset käsikirjat. Vammaispalvelujen käsikirja. Itsenäisen elämän tuki. Vertaistuki. 

2016.) Vertaiset voivat kohdata kasvokkain tai olla yhteydessä internetin välityksellä 

(Hyvis.fi, 2014). Vertaistukea on myös lukea lehtiartikkeleita ja haastatteluja, elämänker-

toja tai internetin keskustelupalstoja, joissa ovat äänessä ihmiset, joilla on samankaltainen 

elämäntilanne tai kokemus kuin lukijalla itselläänkin. Vertaistuki pääsee toteutumaan 

mahdollisimman hyvin silloin, kun vertaistuelle on luotu turvalliset ja luotettavat puitteet, 

sillä omien henkilökohtaisten asioiden kertominen voi olla arkaluontoista. (Karnell & 

Laimio 2010, 13, 18.)  

 

Turklen (2011) mukaan vertaistuen piiriin hakeudutaan yhä useammin internetin kautta, 

varsinkin nuorille tämä on ominaista. Internetissä tapahtuvan vertaistuen suosio johtuu 

sen jatkuvasta saavutettavuudesta. Vaikka vertaiset eivät olisi paikalla samaan aikaan, 

pääsee aiemmin käytyjä keskusteluja selaamaan, toteaa Coulson ym. (2015.) Coulsonin 

ym. (2015) ja Putnamin (2000) mukaan ihmisten työajoissa on suuria vaihteluja toisiin 

nähden, eikä yhteistä vapaa-aikaa aina ole, joten internetin välityksellä tapahtuvan ver-

taistuen ajankäytölliset ominaisuudet ovat eduksi. Jokaiselle sairaudelle ja ongelmalle ei 

resurssien puuteen vuoksi voida järjestää omaa kasvokkain kohtaavaa vertaistukiryhmää. 

Coulson ym. (2015) toteavatkin, että internet mahdollistaa vertaistuen saamiseen myös 

harvinaisempiin sairauksiin. Intertin kautta vertaistukeen osallistuminen on mahdollista 

myös anonyymisti, noloistakin asioista voidaan keskustella ilman häpeää, kirjoittaa Potts 

(2015). Toisaalta Coulsonin ym. (2015) mukaan anonymiteetista johtuen, koskaan ei voi 
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olla varma, kuka tekstejä lukee ja kuka ne on kirjoittanut, joten sivustoilla voidaan jakaa 

myös väärää tietoa. (Taskinen 2017, 6, 29-31.) 

 

Usein läheisen tai perheen jäsenen sairastuttua tai loukkaannuttua tapaturmaisesti, vai-

kuttaa se myös koko perheeseen. Lahden (1995) mukaan läheisen sairastumisen myötä 

voivat muut perheenjäsenet kokea hyvinkin vaihtelevia tunteita. Pelko, syyllisyys, häpeä, 

ahdistus ja väsymys voivat olla läheisten kokemia tunteita, siinä missä helpotuskin, kun 

läheinen saa hetken vapaata läheisen hoitamisesta. Riittämättömyys ja ajatukset siitä, että 

olisiko jotain voinut tehdä toisin, voivat aiheuttaa henkistä kärsimystä perheenjäsenille, 

kun läheiset alkavat tiedostamaan sairastumisen syitä. (Bystrom & Tuomi 2013, 29.) 

 

Vuonna 2013 tehdyn haastattelun mukaan, vertaistuesta puhuminen ja asioiden läpikäy-

minen koettiin tärkeimmiksi asioiksi. Tärkeää omaisille oli kokemus, että he voivat auttaa 

toista, samalla kuin he käyvät itse läpi samanlaisia tuntemuksia. Myös tiedostaminen, että 

omaiset eivät ole yksin tilanteessa, vaan on muitakin samankaltaisessa elämänvaiheessa, 

on tärkeää. Omaiset kokivat myös tarpeelliseksi vertaistuen lisäksi saada ulkopuolista 

asiantuntija-apua, sekä lisää tietoa. (Bystrom & Tuomi 2013, 40-43.) 
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5 KIRKKO TUKENA SAIRAUDEN KESKELLÄ 

 

 

5.1 Spiritualiteetti osana hyvinvointia 

 

Ihminen on kokonaisuus, joka käsittää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden 

lisäksi myös henkisen ja hengellisen ulottuvuuden (Vähä-Savo-Väänänen 2015, 3). 

Nuorta tulisikin hoitaa ja tukea kokonaisvaltaisesti (Makkonen & Pynnönen 2007, 225). 

Teettämästämme kyselystä ilmenee, että noin 47 % vastaajista toivoo saavansa vertais-

tuen kautta henkistä tukea. Henkisyyteen kuuluu myös hengellisyys. Henkisiä ja hengel-

lisiä kysymyksiä voi olla vaikea erottaa toisistaan, sillä ne ovat usein limittäisiä. Ihmisen 

olemassaolo, merkitys ja maailmankatsomus ovat näiden kysymysten keskiössä, ja näin 

ollen ne liittyvät ihmisen kokonaishyvinvointiin, terveyteen ja elämänlaatuun. (Louheen-

ranta, Lähteenvuo & Kangasniemi 2016, 235.) Henkisyydestä ja hengellisyydestä voi-

daan käyttää yhteistä käsitettä spiritualiteetti. Tirrin ja Ubanin (2005) sekä Astin (2004) 

mukaan spiritualiteetin voidaan ajatella liittyvän ihmisen näkemykseen oman elämänsä 

tarkoituksesta ja merkityksestä sekä viitata ihmisen tunne-elämään ja kokemuksiin (Tur-

pela 2014). 

 

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen on Jumalan luoma yksilö, jonka elämällä 

on tarkoitus. Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu ihmisten keskinäinen kunnioitus, tasa-

arvo ja huolenpito. Yksilön ihmisarvo ei riipu hänen ominaisuuksista tai teoistaan, esi-

merkiksi ihmisen koulutustasolla tai terveydentilalla ei ole merkitystä. Jumalan silmissä 

jokainen on kaunis ja me kaikki olemme yhtä arvokkaita - Jumalan omia kuvia. (TOIVE 

Kristillinen vertaistoiminta. Hengellisyys. Kristillinen ihmiskäsitys.)  

 

 

5.2 Nuorten toiminta seurakunnassa 

 

Seurakuntien nuorten toimintaan ovat kaikki tervetulleita. Kirkon nuorisotyö käsittää pal-

jon muutakin kuin rippileirin ja isoskoulutuksen. Seurakunnista riippuen toiminta voi olla 

hyvinkin laaja-alaista. Nuorten illat, viikkomessut, retket, leirit tai yhtenä uutena toimin-

tana lanit, ovat jo usealla paikkakunnalla tiivis osa nuorisotyötä. (Suomen ev.lut. kirkko. 

Osallistu. Antia arkeen. Nuorten toiminta.) Tunnetuin kirkon nuorisotyön muoto on 
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leirityö. Vuonna 2000 yli 426 000 nuorta osallistui seurakuntien järjestämiin retkille ja 

leireille. Vaikka suunta on ollut laskeva, esimerkiksi vuonna 2009 osallistujia oli noin 

350 000, koetaan leirityö edelleen osaksi nuorisotyön ydintä. Leireillä nuorilla on mah-

dollisuus kokea yhteisöllisyyttä, kaikkien hyväksymistä itsenään, onnistumisen koke-

muksia ja hengellisyyttä. (Sakasti. Seurakuntatyö. Kasvatus. Nuorisotyö. Leiri- ja retki-

toiminta.) Leirejä ja retkiä suunniteltaessa nuorisotyönohjaajat voivat ottaa huomioon eri-

tyistä tukea tarvitsevien leiriläisten tarpeet ja leiriohjelmaa voidaan tarvittaessa yksilöidä. 

Tällöin mahdollistetaan kaikkien osallistuminen leireille ja retkille. Tutkimuksen mukaan 

mitä pidempi leirijakso on, sitä todennäköisempiä positiiviset uskonnolliset muutokset 

ovat (Sakasti. Seurakuntatyö. Kasvatus. Nuorisotyö. Leiri- ja retkitoiminta).  

 

 

5.3 Kirkon tuki kriisitilanteessa 

 

Ihminen voi kohdata elämässään suuria ja yllättäviä tapahtumia, kuten oma tai läheisen 

loukkaantuminen, sairastuminen, vammautuminen tai läheisen menehtyminen. Kriisien 

keskellä on mahdollista saada tukea kirkolta, niin käytännön asioiden hoitamiseen kuin 

henkiseen jaksamiseen. Kirkon antama apu ei edellytä asiakkaalta kirkon jäsenyyttä, vaan 

apua tarjotaan kaikille sitä tarvitseville. (Suomen ev.lut. kirkko. Apua ja tukea. Suru ja 

kriisi.) Kirkko järjestää monenlaisia vertaistukiryhmiä, joiden tarjonta vaihtelee seura-

kunnittain. Ryhmiä on tarjolla erilaisiin elämäntilanteisiin, kuten päihde- ja mielenter-

veysongelmaisille, sururyhmiä kuoleman kohdanneille omaisille, sekä eri vammaisryh-

mille. (Suomen ev.lut. kirkko. Apua ja tukea. Suru ja kriisi.) Kirkon järjestämät vertais-

tukiryhmät ovat hengellistä vertaistoimintaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ryh-

mässä käsiteltäisiin aina hengellisiä asioita. Kristillinen ihmiskäsitys on toiminnan poh-

jana, joten ihmisen hengellinen ulottuvuus otetaan huomioon, mikä mahdollistaa hengel-

listen asioiden käsittelyn. (TOIVE Kristillinen vertaistoiminta. Hengellisyys.) Hengelli-

siä kysymyksiä voi nousta mieleen esimerkiksi joidenkin sairauksien myötä, etenkin jos 

hengellisyys on kuulunut ihmisen elämään myös ennen sairastumista (Terveyskylä. Pal-

liatiivinen talo. Tukea. Henkinen ja hengellinen tuki.). 

 

Yksi kirkon tarjoama apu on sielunhoito. Sielunhoito on kristilliseltä perustalta tehtävää 

nuoren tarpeiden tukemista. Sielunhoito tiedostaa nuoren kehityksen yleiset ominaisuudet 

eri ikäkausina kehityksen eri osa-alueilla. Nämä osa-alueet ovat henkinen, hengellinen, 
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emotionaalinen, sosiaalinen ja fyysinen kehitys. Tukea nuori voi saada normaaliin kehi-

tykseen liittyvissä muutoksissa, sekä vaikeammissa tilanteissa kuten kriiseissä ja äkilli-

sissä sairastumisissa. Nuorten sielunhoidossa korostuu ennaltaehkäisevä sielunhoito sekä 

korjaava sielunhoito. Ennaltaehkäisevä sielunhoito on kaikki nuoren kanssa tehtävä kans-

sakäyminen ja toiminta joka vahvistaa nuoren minäkuvaa myönteisesti. Korjaava sielun-

hoito on nuoren tukemista erityisissä vaikeuksissa, esimerkiksi silloin kuin nuoren elä-

mässä on tapahtunut jotain, mikä on vaikuttanut hänen hyvinvointiin tai tunne-elämään. 

(Asikainen ym. 2012, 15–16.)  

 

Narkolepsiaan sairastuminen, narkolepsia diagnoosin saaminen ja sairauden aiheuttamat 

vaikutukset elämään, voivat olla sellaisia tilanteita jolloin sielunhoidosta voi olla hyötyä. 

Nuorten kanssa toimiessaan sielunhoitaja on tukena nuoren valinnoissa ja pyrkii ennalta-

ehkäisemään nuoren syrjäytymistä (Gothóni 2014, 93). Sielunhoitajan kohdatessa narko-

lepsiaa sairastavan nuoren, on tärkeää keskustella mahdollisista yksinäisyyden kokemuk-

sista. Narkolepsiaa sairastava ei välttämättä enää jaksa tavata ystäviä samaan tapaan kuin 

ennen sairastumistaan ja hän voi alkaa eristäytyä aikaisemmista sosiaalisista piireistään, 

kuten harrastuksista. Lisäksi nuori voi kokea olevansa erilainen kuin muut, eikä tunne 

oloaan hyväksytyksi. Hyväksyvät aikuiset voivat auttaa itseluottamuksen vahvistumi-

sessa, mutta nuori tarvitsee rohkaisua ja neuvoa tavatakseen ikäisiään nuoria, saadakseen 

heiltä hyväksynnän ja kokeakseen yhteenkuuluvuuden tunteen. Tällainen voi mahdollis-

tua esimerkiksi seurakunnan nuorten toiminnassa. Nuoren kanssa voi keskustella myös 

siitä, että Jumala on hänen kanssaan ja hyväksyy hänet ja kysyä mitä se nuorelle merkit-

see. (Kinnunen i.a., 54–57.) Nuoren sielunhoitaja kohtaa usein myös ulkonäköpaineisiin 

ja itsensä hyväksymisen vaikeuteen liittyviä kysymyksiä (Kinnunen i.a., 54). Narkolep-

siaa sairastavan nuoren liikuntaharrastukset saattavat jäädä aikaista vähäisemmiksi ja itse 

sairaus lisää painon nousemisen riskiä. Tällaisissa tilanteissa sielunhoitajan on tärkeää 

vakuuttaa, että nuori on juuri sellaisenaan hyvä, eikä ystäviä valita ulkonäön perusteella 

(Kinnunen i.a., 54). 
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6 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI 

 

 

6.1. Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kerätä tietoa narkolepsiaa sairastavien nuorten mie-

lipiteistä ja odotuksista koskien vertaistukitoimintaa. Keräämiemme tietojen avulla 

TATU ry voi kehittää narkolepsiaa sairastavien nuorten vertaistukitoimintaa. Keräämisen 

välineenä käytimme kyselytutkimusta. Kyselyn tavoitteena oli selvittää millaista vertais-

tukea narkolepsiaa sairastavat nuoret tarvitsevat, kuinka tyytyväisiä he ovat jo saamaansa 

vertaistukeen ja mitkä ovat parhaita kanavia tiedottaa vertaistukitoiminnasta. (Liite 2.) 

 

Narkolepsiaa sairastavien nuorten vertaistukitoiminnan kehittäminen tehtiin yhteistyössä 

TATU ry:n kanssa. TATU ry on tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautu-

neiden tai sairastuneiden lasten, nuorten ja heidän läheisten valtakunnallinen tukiyhdis-

tys. TATU ry on aloittanut hankkeen vuoden 2016 alussa yhteistyössä Suomen Narko-

lepsiayhdistyksen, Tukinetin sekä lapsen ja nuoren elinpiirin kuuluvan verkoston kanssa. 

Hanke on nimeltään ALUVE-projekti (2016–2018) ja sen tavoitteena on kehittää alueel-

lisia vertaistukimalleja rokotteesta narkolepsiaan sairastuneille lapsille, nuorille ja heidän 

perheilleen. (TATU ry. TATU ry. ALUVE-hanke.) 

 

Kyselyyn tulevia kysymyksiä miettiessämme, otimme huomioon työelämän yhteistyö-

kumppanimme TATU ry:n toiveet. Toiveena TATU ry:llä oli selvittää mm. millaiseen 

vertaistukeen nuoret osallistuvat, minkälaisen vertaistuen he kokevat toimivaksi, miten 

pitkien matkojen päähän ollaan valmiita saapumaan vertaistukitapaamiseen ja mitä väyliä 

pitkin tiedostus onnistuu parhaiten. (Liite 2.) 

 

 

6.2 Kyselytutkimuksen teoria ja toteutus 

 

Käytimme opinnäytetyössämme määrällistä tutkimusmenetelmää, joka perustuu mittaa-

miseen ja sen avulla saadaan vastauksia kysymyksiin: kuinka moni, kuinka paljon ja 

kuinka usein (Vilkka 2014, 14 ja Vilpas i.a. 1). Valitsimme määrällisen tutkimusmene-

telmän, koska tavoitteena oli saada tilastotietoa ja menetelmä on kohderyhmälle sopiva. 



24 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Kyselylomakkeen (Liite 2) tuli olla helposti ja nopeasti täytettävä, jotta narkolepsiaa sai-

rastavien vireystila pysyisi yllä koko kyselyn täyttämisen ajan. Määrällisessä tutkimuk-

sessa vastausvaihtoehdot ovat usein valmiina. Sen avulla saadaan usein selville nykyinen 

tilanne ja tietoa siitä. (Heikkilä 2014.) Tavoitteeksi asetimme saada tietoa siitä, kuinka 

moni narkolepsiaa sairastava nuori on osallistunut mihinkin vertaistuen eri muotoihin, 

kuinka hyödyllisiksi eri vertaistuen muodot on koettu, millaista sisältöä vertaistukitapaa-

misin halutaan, mitä vertaistuelta haetaan ja lisäksi selvittää vertaistukitapaamisten kes-

toon, matkustettavan matkan pituuteen ja tiedotuskanaviin liittyviä asioita. Määrällisessä 

tutkimuksessa tietoa tutkittavasta asiasta saadaan erilaisten välineiden avulla, joita ovat 

kysely-, haastattelu- ja havainnointilomake. Näitä kutsutaan mittareiksi. (Vilkka 2014, 

14.) Tämän kyselyn toteutimme Webropol-kyselynä.  

 

Kysely laadittiin Webropolissa, jossa vastaajat pystyivät vastaamaan kyselyyn sähköi-

sesti. Kyselyn oli tärkeä olla selkeä, helposti ymmärrettävissä ja lyhyt, jotta vastaajien 

mielenkiinto säilyisi. Kyselyn alussa olleista saatesanoista selvisi, mitä varten kysely suo-

ritetaan. Saatesanoissa painotettiin vastaajien pysymistä anonyymeinä, jolloin vastauk-

sista tulisi mahdollisimman todenmukaiset. (Liite 1.) Saate on tärkeä, koska siitä vastaaja 

saa tiedon, mihin hän antaa mielipiteitään ja mihin niitä käytetään. (Vilkka 2014, 81, Nie-

minen 2016, 3)  

 

Kyselytutkimus eli survey-tukimus on tapa kerätä tietoa suunnitelmallisesti esimerkiksi 

kyselyn avulla (Manninen 2010). Survey-kyselyn tulokset pyritään yleistämään vastaa-

jista koko perusjoukkoon (Jyväskylän yliopisto 2015). Kun määrällisessä tutkimuksessa 

kerätään aineistoa kyselyn avulla, käytetään pääsääntöisesti suljettuja kysymyksiä. Tut-

kimus painottuu aina johonkin tiettyyn tutkimusmenetelmään, mutta niitä voidaan käyttää 

myös yhdessä, jolloin ne täydentävät toisiaan. (Vilpas i.a. 1.) Kyselymme sisälsi pääosin 

pakollisia suljettuja monivalintakysymyksiä, jotta vastaaminen ja analysointi olisi mah-

dollisimman helppoa. Osassa kysymyksistä oli myös vapaaehtoinen avoin jokin muu 

mikä? vastausvaihtoehto ja viimeisenä kysymyksenä oli avoin kysymys, johon vastaajat 

saivat kirjoittaa ajatuksiaan narkolepsiaa sairastavien vertaistukitoiminnasta. (Liite 2.) 

Täten saimme kyselystä myös jonkin verran laadullisia vastauksia.  

 

Määrällisen tutkimuksen tavoitteena on selittää, kartoittaa, kuvata, vertailla tai ennustaa 

erilaisia asioita (Vilkka 2014, 26). Käytimme kyselyssämme Likert-asteikkoa. Likert-
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asteikolla voidaan mitata esimerkiksi asenteita tai käyttäytymistä ja se on yksi luotetuim-

mista menetelmistä kyseiseen tarkoitukseen. Likert-asteikolla mitataan asenteita ääri-

päissä olevilla vaihtoehdoilla. (SurveyMonkey i.a.) Kyselyssämme ääripäät olivat Erit-

täin hyödyllinen – Ei lainkaan hyödyllinen ja Täysin samaa mieltä – Täysin eri mieltä 

(Liite 2). 

 

Kyselytukimusta tehtäessä on otettava huomioon operationalisointi ja strukturointi. Ope-

rationalisoinnissa teoreettiset asiat muutetaan sellaiseen muotoon, että vastaaja ymmärtää 

ne helposti. Strukturoinnissa puolestaan asiat vakioidaan kyselyyn siten, että jokainen 

vastaaja ymmärtää kysymyksen samalla tavalla, toteavat Tuomi ja Sarajärvi. (Vilkka 

2014, 14-15.) Opinnäytetyössämme operationalisointi ja strukturointi näkyivät kysymyk-

sen suunnittelussa. Matriisikysymyksissä vastausvaihtoehtoja oli monta, josta vastaaja 

valitsi yhden, minkä koki sopivan itselleen parhaiten. Näissä kysymys muodoissa struk-

turoimme kysymykset helposti ymmärrettäviksi, esimerkiksi kysymyksessä, Kuinka hyö-

dyllisiä eri vertaistuen muodot ovat olleet sinulle? eri väittämien vastausvaihtoehtoina 

olivat, erittäin hyödyllinen, hyödyllinen, hieman hyödyllinen, ei lainkaan hyödyllinen tai 

ei ole kokemusta (Liite 2). Näin vastaajan oli helppo ymmärtää kysymys ja mitä siihen 

vastata. 

 

Kyselyä testasimme muutamalla narkolepsiaa sairastavalla nuorella, jonka jälkeen 

teimme yhdessä TATU ry:n kanssa viimeiset muutokset ja julkaisimme kyselyn. Kyse-

lyyn linkki julkaistiin eri sosiaalisenmedian väylissä, kuten Facebookin suljetuissa ver-

taistukiryhmissä. Kysely oli auki noin kolme viikkoa tammi-, helmikuussa 2017.  Vas-

tausaikaa pidimme tarkoituksellisesti lyhyenä, jotta saisimme vastaukset mahdollisim-

man nopeasti, eikä kysely unohtuisi keneltäkään vastaajalta. Kyselyn sulkeuduttua vas-

tauksia oli kertynyt 34.  

 

 

6.3 Analyysimenetelmän teoria ja toteutus 

 

Kyselyn kaikki vastaukset tulee analysoida ja niiden perusteella tehdään johtopäätökset 

(Hiltunen i.a. 10). Tulosten tarkastelun, eli analysoinnin tavoitteena voi olla myös kuvata 

muuttujien välisiä riippuvuuksia, selittää ilmiöitä tai ennustaa kehitystä (Vilkka 2014, 14 

ja Vilpas i.a. 1). Määrällisellä tutkimusmenetelmällä kerätään numeerisia 
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tutkimusaineistoja ja tulokset esitetään numeroina (Vilkka 2014, 14 ja Vilpas i.a. 1). Nu-

meroina saatuja tuloksia tarkastellaan ja niistä tutkimuksen kannalta tärkeimmät selite-

tään auki myös sanallisesti (Vilkka 2014, 14).  

 

Esitämme kyselymme tulokset palkkidiagrammeina, joista näkee, kuinka moni vastaaja 

on valinnut minkäkin vaihtoehdon. Palkkidiagrammilla voidaan vertailla suuruussuhteita 

tai osoittaa, miten kokonaisuus jakautuu osiin (Internetix 2015). Palkkidiagrammeissa 

vastaukset on laitettu laskevaan järjestyksen, niin että ylimpänä on aina suosituin vastaus-

vaihtoehto. Poikkeuksena vastaajien ikää, vertaistukitapaamisen sopivaa kestoa ja mat-

kustettavan matkan pituutta koskevat palkkidiagrammit. Näitä ei muutettu laskevaan jär-

jestykseen, koska ne ovat selkeämmin luettavissa ollessaan vastausvaihtoehtojen mukaan 

numeerisessa järjestyksessä.  

 

Suen ja Ritterin (2007) mukaan usein ennen tutkimuksen analysointia tutkimuksen tulok-

set olisi hyvä seuloa läpi, jotta epävalidit vastaukset saadaan kitkettyä pois. Epävalideja 

vastauksia on esimerkiksi ikää kysyttäessä joku vastaajista olisi vastannut 265-vuotta tai 

joku vastaajista olisi jättänyt vastaamatta johonkin kysymykseen. (Immonen 2010, 29.) 

Tekemässämme kyselyssä tätä ei tarvinnut tehdä, koska kaikki kysymykset olivat pakol-

lisia ja kysymyksiin oli valmiit vastausvaihtoehdot.  

 

Heikkilän (2004) ja Nummenmaan (2006) mukaan määrällisessä tutkimuksessa tavoitel-

laan yleensä suurta vastaajamäärää. He toteavat, että vastauksia olisi hyvä olla vähintään 

100, jotta tutkimuksesta voidaan esittää luottavia tilastoja ja prosentteja. (Vilkka 2014, 

17.) Vastauksia kyselyyn kertyi 34. Tarkkaa narkolepsiadiagnoosien määrää Suomessa ei 

ole tiedossa ja vaikka olisikin, niin on vaikea arvioida moniko narkolepsiaa sairastava 

kuuluisi opinnäytetyömme kohderyhmään, eli 16–29-vuotiaisiin. Emme siis tiedä, kuinka 

suuren osan heistä tavoitimme kyselyllämme. Koimme kuitenkin tärkeäksi esittää joitain 

tuloksista myös prosenttilukuina. Varsinkin ristiintaulukoinneissa, joissa käytimme 

muuttujina vastaajien ikää ja asuinaluetta, vastausten esittäminen prosenttilukuina sel-

kiyttää sitä, kuinka suuri osa tietyn ikäryhmän tai tietyn asuinalueen vastaajista on valin-

nut mitäkin vastausvaihtoehtoja. Ristiintaulukoinnissa tarkastellaan muuttujien jakaantu-

mista, sekä niiden riippuvuuksia. Tutkittaessa riippuvuutta tai riippumattomuutta tutki-

muksen kohteena on, eroaako selvitettävän muuttujan jakauma sen eri luokissa. (Mene-

telmä tietovaranto. KvantiMOTV. Ristiintaulukointi. 2004.) Tulosten esittäminen 
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pelkkinä vastaajien määrällä olisi harhaanjohtavaa, sillä vastaajien määrä vaihteli ikäryh-

mittäin ja asuinalueittain. Varsinkin nuorimman ikäryhmän (16–19 v.) kohdalla analy-

sointi oli hankalaa, koska vastaajia oli vain kuusi, joten ikäryhmästä kolme vastaajaa 

muodostaa jo 50 %.  
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

7.1 Taustatiedot 

 

Kyselyn alussa selvitimme vastaajan perustietoja kysymällä ikää, sukupuolta ja asuinalu-

etta. Kysyimme myös mihin vertaistuen muotoihin vastaaja on osallistunut ja kuinka hyö-

dyllisiksi hän on eri vertaistuen muodot kokenut. Kyselyyn vastasi (n=34) henkilöä joista 

naisia noin 85 % (n=29) ja miehiä noin 15 % (n=5). Vastaajia oli jokaisesta ikäryhmästä, 

mutta eniten vastaajia (n=15) oli ikäryhmästä 20-24-vuotiaat. (Kuvio 1.) Asuinalueita ky-

syimme kartalla, jossa oli rajattu alueet Lappi, Pohjois-Suomi, Länsi- ja Sisä-Suomi, Itä-

Suomi, Lounais-Suomi ja Etelä-Suomi. Eniten vastaajia (n=13) oli Etelä-Suomen alueelta 

ja vähiten (n=0) Lapin alueelta. Muilla alueilla vastaajia oli kolmesta kahdeksaan. (Kuvio 

2.)  

 

 

KUVIO 1. Ikä 

 

 

KUVIO 2. Millä alueella asut? 
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Jokainen vastaaja oli osallistunut johonkin kysymäämme vertaistuen muotoon. Eniten 

vastaajat olivat osallistuneet Facebookin vertaistukiryhmiin. Vastauksia tutkittaessa 

myös pelkästään tietyn ikäryhmänkohdalla oli Facebookin vertaistukiryhmiin osallistuttu 

eniten jokaisessa. Joku muu, mikä? kohtaan pystyi vapaasti itse kirjoittamaan, millaiseen 

vertaistukeen oli osallistunut. Muutama joku muu, mikä? kohdan vastauksista voitiin mie-

lestämme sisällyttää valmiiksi kysymiimme vertaistuenmuotoihin. Ennen lisäyksiä tar-

kistimme, etteivät vastaajat olleet jo itse valinneet sitä kohtaa, johon mielestämme avoin 

vastaus liittyi. Kysymiemme vertaistuki muotojen lisäksi joku muu, mikä? kohdassa mai-

nittiin osallistumisesta KELA:n järjestämään vertaistukiviikkoon ja sopeutumisvalmen-

nuskurssille. (Kuvio 3.)  

 

 

KUVIO 3. Mihin vertaistuen muotoihin olet osallistunut? 

 

Kaikki kysymämme vertaistuen muodot koettiin vähintään hieman hyödyllisiksi. Hyö-

dyllisimmiksi vertaistuen muodoiksi koettiin ne, joihin edellisessä kysymyksissä moni oli 

osallistunut. Yleisesti hyödyllisimmäksi muodoksi koettiin Facebookin vertaistukiryh-

mät. Narkolepsiayhdistyksen tapahtumat sekä TATU ry:n ALUVE- projektin tapaamiset 

koettiin 20–24- vuotiaiden osalta hyödyllisiksi. Keskimäärin yli puolet 25–29-vuotias 

vastasi, että heillä ei ole kokemusta narkolepsia yhdistyksen ja TATU ry:n järjestämistä 

vertaistukitapaamisista. Kuvio 5:stä näkee keskiarvot siitä, kuinka hyödyllisiksi vastaajat 

kokevat eri vertaistuen muodot. Paras mahdollinen keskiarvo on 4, jonka saisi, jos kaikki 

vastaajat olisivat valinneet vaihtoehdon erittäin hyödyllinen. (Kuvio 4.) 
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KUVIO 4 Kuinka hyödyllisiä eri vertaistuenmuodot ovat olleet sinulle? 

 

 

7.2 Vertaistukitapaamisen sopiva kesto ja valmius matkustamiseen 

 

Sopivimmat kestot vertaistukitapaamisille vastaajien mielestä on kaksi päivää (n=22) tai 

kolme päivää (n=22). Ikäryhmittäin verrattaessa vanhemmissa ryhmissä yhden päivän 

suosio kasvoi ja vanhimmassa ryhmässä se oli suosituin vaihtoehto. Alueittain tutkitta-

essa vastauksia Lounais-Suomessa yhdenpäivän vaihtoehto oli suosituin, Etelä-Suomessa 

kaikki kestot saivat ääniä melko tasaisesti, mutta yhdenpäivän ja kolmenpäivän kestot 

saivat eniten (n=8). Muualla Suomessa kahden- tai kolmenpäivän kestot olivat suosituim-

pia. (Kuvio 5.) 

 

  

KUVIO 5. Minusta sopiva kesto vertaistuki tapaamiselle on 

 

Vertaistukitapaamiseen ollaan valmiita matkustamaan pitkiäkin matkoja ikäryhmästä 

riippumatta. Vastaajista 17 on valmis matkustamaan yli 200 kilometriä ja 10 on valmis 
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matkustamaan 100–200 kilometriä vertaistukitapaamiseen. Vanhimmassa ryhmässä ly-

hyiden matkojen suosio kasvoi, mutta enemmistö silti oli valmis matkustamaan yli 200 

kilometriä. Verrattaessa alueita keskenään, Etelä-Suomessa asuvien matkustus valmiudet 

jakautuvat tasaisimmin, lyhyempien vaihtoehtojen vastauksien kasvaessa, mutta pitkät 

matkat olivat silti enemmistö. Kaikkialla muualla 100–200 kilomeriä ja yli 200 kilometrin 

vaihtoehdot olivat suosituimpia. (Kuvio 6.) 

 

 

KUVIO 6. Kuinka pitkän matkan olet valmis matkustamaan päästäksesi vertaistukita-

paamiseen? 

 

 

7.3 Vertaistukitapaamisiin liittyvät odotukset 

 

Kysyttäessä mitä on tarpeellista olla vertaistukitapaamisissa, kaikki vastaus vaihtoehdot 

koettiin tarpeellisiksi, riippumatta ikäryhmästä. Tarpeellisimmaksi nuorimmassa ikäryh-

mässä (16–19-v.) koettiin ohjattu toiminta, keskimmäisessä (20–24-v.) aikaa vapaalle 

keskustelulle ja vanhimmassa (25–29-v.) ohjattu keskustelu. Vapaassa vastauskohdassa 

toivottiin tukea virallisten kaavakkeiden täyttämisessä ja tarpeeksi väljä aikataulu, jotta 

olisi aikaa nukkua päiväunet juuri silloin kuin tarvitsee. (Kuvio 7.)  
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KUVIO 7. Vertaistukitapaamisissa on tarpeellista olla 

 

Vertaistuesta odotetaan saavan kaikkea kyselyssä olleita vaihtoehtoja. Vastaajista 21 ha-

luaisi saada ainakin ohjeita virallisten asioiden hoitamiseen sekä vinkkejä arjessa jaksa-

miseen. Ikäryhmittäin tutkittaessa vastauksia enemmistö 16–19- (n=4) sekä 25–29-vuo-

tiaista (n=10) toivoo saavansa uusia tuttavuuksia vertaistuesta. (Kuvio 8.)  
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KUVIO 8. Odotan saavani vertaistuesta 

 

Vertaistuen parissa vastaajista 30 haluaa tavata saman ikäisiä vertaisia, myös samassa 

elämäntilanteessa olevia haluaa tavata 30 vastaajaa. Enemmistö 16–19- (n=5) ja 20–24-

vuotiaista (n=12) toivovoivat tapaavansa vertaistuen parissa heitä vanhempia vertaisia. 

Lähes puolet (n=7) 20–24-vuotiaista toivoi myös tapaavansa heitä nuorempia vertaisia, 

muiden ikäryhmien kohdalla vastausmäärät olivat paljon vähäisemmät. (Kuvio 9.)  

 

  

KUVIO 9. Toivon tapaavani vertaistuen parissa 
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7.4 Sopiva seura vertaistukitapaamisiin 

 

Haluan osallistua vertaistukeen - kysymykseen vastaaja pystyi valitsemaan kaikki itsel-

leen sopivat vaihtoehdot. Kaikkien ikäryhmien vastauksia yhdessä tarkasteltaessa eniten 

vertaistukitapaamisiin halutaan osallistua yksin, lähes kaikki ovat valinneet tämän vaih-

toehdon. Reilu kolmasosa haluaa osallistua myös kumppanin tai vanhempien kanssa. 

Myös koko perheen kanssa osallistuminen oli saanut vastauksia, koskipa se sitten lapsuu-

denperhettä sisaruksineen, tai omaa nykyistä perhettä. Kaikki vastaajat haluavat jollakin 

lailla osallistua vertaistukitapaamisiin, sillä En halua osallistua vertaistukitapaamisiin ol-

lenkaan – kohtaa ei oltu valittu kertaakaan. (Kuvio 10.)  

 

 

KUVIO 10. Haluan osallistua vertaistukitapaamisiin 
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7.5 Vertaistukitapaamisiin osallistumisen esteet 

 

Kysyttäessä, minkä takia vastaaja jättäisi osallistumatta vertaistukitapaamiseen noin 65 

% vastaajista oli sitä mieltä, että liian pitkän matkan tai liian suuren osallistumismaksu 

olisivat syitä, joiden takia he jättäisivät tulemasta vertaistukitapaamiseen. Myös huonot 

kulkuyhteydet ja ajan puute olivat yli 40 % mielestä, syitä jonka takia he eivät osallistuisi 

vertaistukitapaamiseen. Jokin muu tekijä, mikä? kohtaan vastaajat kertoivat oman jaksa-

misen olevan myös iso tekijä samoin kuin työ tai koulu koetaan osallistumista rajoittaviin 

tekijöihin. (Kuvio 11.) 

 

 

KUVIO 11. Tekijöitä, joiden takia jättäisin tulematta vertaistukitapaamiseen 

 

Ikäryhmittäin verrattaessa suurin osa vastauksista koettiin lähes yhtä suuriksi syiksi olla 

osallistumatta vertaistukitapaamiseen. Nuorin ikäryhmä koki osallistumismaksun ja pit-

kän matkan suurimmaksi kynnykseksi, molemmat vastaukset saivat noin 83 %. Vanhin 

ikäryhmä, koki myös osallistumismaksun olevan suurin kynnys, mutta poiketen nuorim-

mista pitkän matkan vain noin 38 % koki syyksi olla osallistumatta vertaistukitapaami-

seen.  
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7.6 Paras tiedotuskanava 

 

Yleisesti tutkittaessa kysymystä, Mistä olet saanut tiedon vertaistukitapaamisista, Face-

bookin vertaistukiryhmät sai selvästi eniten vastauksia, muiden jakautuessa tasaisemmin. 

(Kuvio 12.) Ikäryhmittäin verrattaessa nuorimmassa ikäryhmässä (16–19 v.) vastaukset 

jakaantuivat tasaisimmin. Tässä ikäryhmässä mikään vastausvaihtoehto ei ylittänyt 33 %. 

Mitä vanhempi ikäryhmä oli kyseessä, sitä yleisemmin tietoa oli saatu Facebookin ver-

taistukiryhmistä. Tähän tulokseen saattoi vaikuttaa se, että kyselyä jaettiin juuri Faceboo-

kin vertaistukiryhmien kautta, joten todennäköisesti suuri osa vastaajista on Facebookin 

vertaistukiryhmissä. Tulos olisi voinut olla toisenlainen, jos kyselyä olisi jaettu monipuo-

lisemmin eri väylien kautta, ja kysely olisi taviottanut enemmän niitä, jotka eivät ole Fa-

cebookin vertaistukiryhmissä.  

 

KUVIO 12. Mistä olet saanut tiedon vertaistukitapaamisista? 

 

Kuvio 13:sta näkee keskiarvot siitä, kuinka hyvin vastaajat saavat tiedon vertaistukita-

paamisista eri tiedotuskanavien kautta. Paras mahdollinen keskiarvo on 4, jonka saisi, jos 

kaikki vastaajat olisivat valinneet vaihtoehdon täysin samaa mieltä. Tämän kysymyksen 

tarkoituksena oli selvittää, mitä kautta vastaajat kokeva tulevansa tavoitetuksi, riippu-

matta siitä, onko vertaistukitapaamisista tietoa saatavilla tällä hetkellä kyseisten kanavien 

kautta. 



37 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

 

Suurin osa vastaajista kokee saavansa tiedon hyvin Facebookin vertaistukiryhmien 

kautta. Yli puolet (n=20) on vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että sähköpostin 

kautta saa hyvin tiedon vertaistukitapaamisista. Yhdistysten omat nettisivut, sekä yhdis-

tysten Facebook-sivut ovat jakaneet vastaajat puoliksi, jos tarkastellaan vastaajien mieli-

piteitä yleisesti samaa mieltä (n=15) ja eri mieltä oleviin (n=19). Kuitenkin kummankin 

tiedotuskanavan kohdalla 40 % on täysin eri mieltä siitä, että he saavat kanavien kautta 

hyvin tiedon vertaistukitapaamisista. Heikoimmaksi tiedotusväyläksi vastaajat kokevat 

Instagramin ja Twitterin. Tähän tulokseen on voinut vaikuttaa se, että tällä hetkellä ky-

seisten kanavien kautta ei ole tiedotusta.  

 

 

KUVIO 13. Saan hyvin tiedon vertaistukitapaamisista 

 

 

7.7 Muita toiveita vertaistukitoimintaan 

 

Viimeisenä kysymyksenä kyselyssä oli Mitä muuta haluat sanoa liittyen narkolepsiaa sai-

rastavien vertaistukitoimintaan? Tähän kysymykseen vastaaminen oli vapaaehtoista ja 

siihen vastataajat saivat omin sanoin kertoa toiveita tai kehittämisideoita.  

Vastauksista tuli ilmi monenlaisia tärkeitä asioita. Toivottiin, että eri ikäryhmät ja tarpeet 

huomioitaisiin vertaistukitapaamisissa, yleensä osallistujat toivovat tapaavansa samaikäi-

siä vertaisia. Toivottiin myös vaihtelua ohjelman sisältöön, jotta aina ei käsiteltäisi 
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samoja asioita. Pidemmät kuin yhden päivän tapaamiset nähtiin tärkeäksi, koska matka 

tapaamiseen voi olla pitkä ja se vie voimia. Pitkä matka tarkoittaa usein myös suurempia 

matkakustannuksia ja kynnys lähteä kauas yhden päivän tapaamiseen on suurempi, kuin 

että tapaaminen kestäisi esim. koko viikonlopun. Osa koki kustannusten olevan esteenä 

osallistua tapahtumiin ja toivottiinkin sellaisia tapaamisia, joissa ei ole osallistumismak-

sua. Tapaamisia toivotaan olevan useammin, yhden–kahden kuukauden välein, jotta jo-

kaisella olisi joskus mahdollisuus osallistua. 

 

Ehdotettiin, että toisiaan lähellä asuvia vertaisia autettaisiin verkostoitumaan ja että olisi 

joku paikka mistä voisi kysellä, asuuko samalla alueella muita narkolepsiaa sairastavia. 

Toivottiin myös, että vertaistuen järjestäjä ohjaisi ensi kertaa vertaistukitapaamiseen osal-

listuvan saman ikäisten tai samalla alueella asuvien luo. Pohdintaa oli myös siitä, että 

voiko jostain saada ns. yksityisempää vertaistukea, jos ei halua osallistua tapaamisiin 

joissa on paljon ihmisiä. Lisäksi koettiin tarvetta keskustelupalstalle, johon ei tarvitsisi 

kirjautua ja jossa voisi jutella muiden vertaisten kanssa asuinalueesta riippumatta. 

 

Osa narkolepsiaan sairastuneista on sairastunut sikainfluenssarokotteen saatuaan ja he 

ovat oikeutettuja lääkevahinkovakuutuspoolin myöntämiin korvauksiin. Toiset taas ovat 

sairastuneet ns. luonnollisesti, eivätkä kuuluu lääkevahinkovakuutuspoolin korvausten 

piiriin.  Tämän koetaan aiheuttavan ristiriitoja. Rokotteesta sairastuneilla on tarve kes-

kustella korvauksista ja toisaalta suurinta osaa narkolepsiaa sairastavista henkilöistä aihe 

ei henkilökohtaisesti kosketa, joten korvausasioista keskustelun koetaan vievän aikaa 

muilta tärkeiltä aiheilta. 

 

Koettiin, että narkolepsiaan sairastuneet eivät saa tarpeeksi tai ollenkaan vertaistukea, tai 

siitä on tiedotettu huonosti, varsinkin sairauden alussa, jolloin vertaistukea tarvittaisiin 

eniten. Tulikin ehdotus siitä, että neurologian poliklinikoilla olisi esitteitä vertaistuen jär-

jestäjistä. Myös Facebookin vertaistukiryhmät koettiin hyväksi väyläksi tiedottaa vertais-

tukitapaamisista.  

 

Vertaistuessa tärkeäksi nähdään keskustelu sellaisten ihmisten kanssa, jotka ymmärtävät 

ja vertaistuen toivotaankin tavoittavan mahdollisimman monet sitä tarvitsevat.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä kyselyn avulla tietoa narkolepsiaa sairastavien 

nuorten odotuksista ja mielipiteistä koskien vertaistukea ja tarjota TATU ry:lle välinei-

neitä kohderyhmälle suunnatun vertaistukitoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena oli sel-

vittää kuinka tyytyväisiä narkolepsiaa sairastavat nuoret ovat jo saamaansa vertaistukeen, 

millaista vertaistukea he tarvitsevat ja mikä on paras kanava tiedottaa vertaistukitoimin-

nasta. Tuloksista voi tulkita, että vertaistuelle on tarvetta, sillä jokainen vastaaja oli osal-

listunut johonkin vertaistuen muotoon. Vastausvaihtoehdoista Facebookin vertaistukiryh-

miin vastaajat olivat osallistuneet eniten, ja se myös koettiin hyödyllisimmäksi. Tästä on 

nähtävissä sosiaalisen median ja erityisesti Facebookin kannatus sekä helppo saavutetta-

vuus asuinpaikasta riippumatta. Sosiaalisen median kautta tapahtuva vertaistuki nousi 

suosituimmaksi vertaistuen muodoksi myös Paanasen ja Toivasen (2015) tekemässä 

opinnäytetyössä, jossa tutkittiin narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhempien koke-

muksia vertaistuesta. Facebook nousi vastausvaihtoehdoista suosituimmaksi, osittain 

myös siitä johtuen, että kyselyn yksi jakelukanavista oli Facebookin vertaistukiryhmät.  

 

Kaikkien ikäryhmien vastauksia yhdessä tarkastellessa kahden ja kolmen päivän pituiset 

tapaamiset koettiin sopivimmiksi ja puolet vastaajista olivat valmiita matkustamaan yli 

200 kilometriä päästäkseen vertaistukitapaamiseen. Narkolepsiaa sairastavalle matkusta-

minen ja sosiaaliset tilanteet, kuten vertaistukitapaamiseen osallistuminen, voivat olla hy-

vin kuormittavia. Tästäkin syystä vertaistukitapaamiset, jotka kestävät yön yli, voivat olla 

narkolepsiaa sairastaville parempi vaihtoehto, kun ennen kotimatkaa pääsee kunnolla le-

päämään. Pidemmillä kahden tai kolmen päivän tapaamisilla on mahdollisesti vaikutusta 

siihen, että myös kauempana asuvat narkolepsiaa sairastavat tulevat paikalle ja näin sa-

maan tapaamiseen saataisiin enemmän osallistujia.  

 

Valmius pitkiin matkoihin ja pidempiin tapaamisiin voidaan tulkita vertaistuen tarpeena 

ja myös tarpeesta kokea vertaistukea kasvokkain. Toisaalta Paananen ja Toivanen (2015, 

31) toteavat opinnäytetyössään, että narkolepsiaa sairastavien lasten vanhemmat kokevat 

yli kolmen päivän pituiset vertaistukitapaamiset liian raskaina lapsille. Kyselyssämme 

selvitimme sopivaa vertaistukitapaamisen kestoa vastausvaihtoehdoilla yksi, kaksi tai 

kolme päivää. Emme siis selvittäneet vastaajien halukkuutta osallistua kolmea päivää 



40 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

pidempiin vertaistukitapaamisiin, koska TATU ry:n järjestämät vertaistukitapaamiset 

ovat olleet kestoltaan yhdestä kolmeen päivään. 

 

Sekä vapaa että ohjattu keskustelu muiden kanssa koetaan tarpeelliseksi, mikä kertoo tar-

peesta päästä keskustelemaan asioista muiden kanssa, joilla on sama sairaus. Ohjatulla 

keskustelulla tarkoitamme keskustelua johonkin aihepiiriin, esimerkiksi lääkitykseen tai 

painajaisiin, liittyen. Avoimissa vastauksissa tuli ilmi, että usein tapaamisissa käyvät ko-

kevat keskustelun keskittyvän aina samoihin aiheisiin ja toistoa tulee paljon. Tärkeäksi 

koetut ja narkolepsiaa sairastavia mietityttävät aihealueet nousevat kuitenkin yhä uudel-

leen pintaan ja niistä on hyvä käydä keskustelua useammalla eri kerralla. Joka kerralla 

mukana voi olla joku uusi, joka ei ole ennen osallistunut vertaistukitoimintaan eikä pääs-

syt aiemmin vertaisten kanssa keskustelemaan.  

 

Enemmistö kahdesta nuorimmasta ikäryhmästä kokevat tarvetta kohdata tapaamisissa it-

seään vanhempia vertaisia. Tämä voi kertoa tarpeesta keskustella itseään mietityttävistä 

asioista vanhemman vertaisen kanssa esimerkiksi työ- tai perhe-elämästä, joista nuorem-

malla ei vielä itsellä välttämättä ole kokemusta. Narkolepsiaa sairastavien lasten vanhem-

matkin kokevat lapselleen olevan hyödyllistä tavata itseään vanhempia vertaisia, sillä 

heiltä lapsi voi saada vahvistavan kokemuksen elämässä selviämiseen sairaudesta huoli-

matta (Paananen & Toivanen 2015, 31). Lähes kaikki toivovat tapaavansa saman ikäisiä 

ja samassa elämäntilanteessa olevia vertaisia. Vaikka jo sama sairaus saa vertaiset sa-

maistumaan toisiinsa, niin vielä syvällisempää vertaistuesta tulee, kun vertaisilla on muu-

takin yhteistä kuin sama sairaus. Vertaistukitapaamisia voisikin järjestää myös ikäkausien 

mukaisesti (tai elämäntilanteen mukaisesti) jolloin tapaamisessa voitaisiin keskittyä jo-

honkin tiettyyn aiheeseen. Tapaamisen aiheet voivat liittyä esimerkiksi jatko-opintoihin, 

työnhakuun tai perheen perustamiseen, kuten narkolepsiaa sairastavien lasten vanhemmat 

ovat toivoneet (Paananen & Toivanen 2015, 31). 

 

Vertaistukitapaamisiin halutaan osallistua yksin, kumppanin, vanhempien, sisarusten ja 

ystävien kanssa, riippuen vastaajasta. Samaan vertaistukitapaamiseen voi osallistua näitä 

kaikkia vaihtoehtoja. Eniten vastaajat kokevat haluavansa osallistua yksin, joten jos ta-

paamisessa on sekä vertaisia että omaisia, olisi tapaamiseen tärkeää sisällyttää hetkiä, 

jolloin vertaiset ovat keskenään omassa ryhmässä ja omaiset omassa ryhmässään. Näin 

mahdollistetaan narkolepsiaa sairastaville tilaisuus keskustella vain vertaisten kanssa, 
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koska voi olla aiheita, joista ei haluta omaisten kuullen puhua, esimerkiksi omaisten ym-

märryksestä ja suhtautumisesta narkolepsiaan sekä narkolepsian tuomiin haasteisiin pari-

suhteeseen tai suhteesta lapsiin, vanhempiin tai ystäviin. Myös omaiset tarvitsevat ver-

taistukea toisiltaan ja omassa ryhmässä keskustellessaan heillä on tilaisuus purkaa tuntei-

taan liittyen läheisen narkolepsiaan.  

 

Aiemmin tässä työssämme käsittelimme omaisten vertaistukea. Omaiset voivat kokea 

riittämättömyyttä ja syyllisyyttä siitä olisivatko he voineet tehdä jotain toisin, kun sairas-

tumisen syyt alkavat selvitä (Bystrom & Tuomi 2013, 29). Sikainfluenssarokotteesta nar-

kolepsiaan sairastuneiden vanhemmat voivat kokea edellä mainittuja tunteita mietties-

sään, miksi sallivat lastensa rokottamisen sikainfluenssaa vastaan. Moni kyselymme koh-

deryhmästä oli sikainfluenssarokotteen saadessaan alaikäinen. Vanhemmilla on oikeus 

olla päättämässä alaikäisen lapsen saamaan hoitoon ja muihin henkilökohtaisiin asioihin, 

esimerkiksi rokotuksen saamiseen (L 361/1983). Vanhempien olisi tärkeää päästä kes-

kustelemaan myös tästä aiheesta samassa tilanteessa olevien kanssa. 

 

Pitkä matka ja liian suuret osallistumismaksut ovat suurimmat syyt miksi vertaistukita-

paamisiin jätetään tulematta. Pitkä matka tarkoittaa useimmiten myös suurempia matka-

kustannuksia. Vaikka matkakustannuksista saisikin jotain hyvitystä, voi niiden hyvityk-

sien odottaminen olla taloudelle raskasta. Osallistumismaksut täytyisi pitää mahdollisim-

man matalana, jolloin mahdollistettaisiin se, etteivät kustannukset nousisi esteeksi osal-

listua vertaistukitapaamiseen. Monella narkolepsiaa sairastavalla on taloudellisesti tiuk-

kaa alentuneen työkyvyn ja sairauden hoidon tuomien kustannusten vuoksi (Auranen ym. 

2015, 19). Nuorimmassa ikäryhmässä myös kynnys lähteä pitkän matkan päähän vertais-

tukitapaamiseen yksin, joko julkisilla joukkoliikennevälineillä tai omalla kyydillä, voi 

olla liian suuri.  

 

Kirkko järjestää monenlaisia eri vertaistukiryhmiä (Suomen ev.lut. kirkko. Apua ja tukea. 

Suru ja kriisi). Erityisesti narkoleptikoille tarkoitettua ryhmää ei kuitenkaan ole ollut. 

Tämä on ymmärrettävää, sillä narkolepsiaa sairastavien määrä on väestöön nähden pieni, 

joten saman seurakunnan alueella ei todennäköisesti asu kovin montaa narkolepsiaa sai-

rastavaa. 
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Resurssien puutteen vuoksi jokaiselle sairaudelle ja ongelmalle perinteisen vertaistuki-

ryhmän järjestäminen olisi siis hankalaa (Taskinen 2017, 31). Kyselymme tuloksista il-

menee, että vastaajien suosituin vertaistuen muoto on Facebookin vertaistukiryhmät. 

Turklen mukaan (2011) yleensäkin yhä useammin vertaistukea haetaan verkon kautta 

(Taskinen 2017, 29). Kirkolla olisi internetin välityksellä loistava mahdollisuus tarjota 

tukea narkolepsiaa sairastaville, esimerkiksi perustamalla Facebookiin ryhmän, jossa 

voisi tavallisten sairauteen liittyvien asioiden lisäksi keskustella myös hengellisistä asi-

oista. Tämä vaatisi kirkon työntekijän kuulumista ryhmään, jotta hengellisiin kysymyk-

siin saataisiin myös vastauksia. 
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9 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

 

Opinnäytetyön eettisyyttä ja luotettavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla, onko opin-

näytetyö toteutettu hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Ennen kyselytutkimuksen 

aloittamista on hankittava tutkimuslupa ja sovittava kyselyn tekemiseen osallistuvien osa-

puolten oikeuksista ja velvollisuuksista, miten kyselystä saatavat aineistot säilytetään ja 

kenellä on niihin käyttöoikeus. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Tutkimus-

lupa, jossa on sovittu salassapitovelvollisuudesta, tehtiin TATU ry:n kanssa syyskuussa 

2016. Ennen kyselyn suunnittelun aloittamista sovimme toteuttavamme kyselyn Webro-

polissa. TATU: ry antoi meille omat rajoitetut tunnukset heidän Webropol-tililleen, johon 

he olivat luoneet meille valmiiksi kansion kyselyn laatimiseen. Tunnuksillamme pää-

simme vain itse luomaamme kyselyyn ja tarkastelemaan sen tuloksia. Oikeus käyttäjä-

tunnukseemme päättyi opinnäytetyömme valmistuttua ja tulokset jäivät ainoastaan 

TATU ry:n käyttöön.  

 

Tutkimuksen osallistuvan on tärkeää tietää mihin tutkimukseen hän on vastaamassa ja 

mihin vastauksia käytetään (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). On myös var-

mistettava, että tutkittavan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen (Tietoarkisto. Ai-

neistot. Aineistohallinnan käsikirja. Tutkittavien informointi.) Laatimaamme kyselyn 

linkkiä jaettiin eri tiedotuskanavien kautta. Linkin yhteydessä kerrottiin mihin aiheeseen 

kysely liittyy, keille se on kohdistettu, mihin vastauksia käytetään ja kuka kyselyä tekee. 

Saatesanoissa painotettiin vastauksien ja vastaajien anonymiteettien säilymistä. Kyse-

lyymme johtavan saatteen (Liite 1) pyrimme muotoilemaan niin, että se herättäisi mah-

dollisten vastaajien mielenkiinnon. Kiinnostusta kyselyyn vastaamiseen lisäsimme pai-

nottamalla vastaajien mahdollisuutta vaikuttaa tuleviin vertaistukitapaamisiin. Saatteen 

tarkoitus on motivoida vastaamaan kyselyyn ja aikaansaada luottamusta. Sillä on myös 

lainsäädännöllinen merkitys. Kyselyn tekijällä on velvollisuus kertoa miksi ja mitä tar-

koitusta varten kysely tehdään. (Menetelmäopetuksen tietovaranto. KvantiMOTV. Posti-

kyselyaineiston kokoaminen 2011.) Lisäksi epäselvyyksien välttämiseksi heti kyselyn 

alussa ennen kysymyksiä selitettiin mitä me kyselyssämme tarkoitamme puhuessamme 

vertaistukitoiminnasta.  
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Kysymysten asettelu selkeään muotoon on tärkeää, jotta vastaajat ymmärtävät kysymyk-

set oikein, sillä tämä vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Kyselyä laatiessamme otimme 

huomioon myös kysymysten järjestyksen. Kysymysten järjestys oli oltava selkeä, sekä 

kysymysten määrän oli oltava sopiva vastaajien mielenkiinnon ja keskittymisen ylläpitä-

miseksi. Tässä onnistuimme hyvin, sillä vielä viimeiseen avoimeen sekä ainoaan vapaa-

ehtoiseen kysymykseen saimme paljon vastauksia. Tästä voi päätellä, että kysymyk-

semme ovat saaneet vastaajat pohtimaan vertaistukea laajemminkin ja tuomaan esille 

muitakin vertaistukeen liittyviä asioita, kuin mitä kyselyssämme kysyttiin. Toisaalta, 

emme tiedä kuinka monta kertaa kyselymme on avattu ja onko moni vastaaja jättänyt 

kyselyn täyttämisen kesken tai ei ole jaksanut vastata ollenkaan, jos kysely on heti alkuun 

tuntunut liian pitkältä.  

 

Viimeistä kysymystä lukuun ottamatta kaikki kyselyn kysymykset olivat pakollisia. 

Koska kysymykset olivat pakollisia, pyrimme tekemään vastaamisesta mahdollisimman 

helppoa. Kaikissa kysymyksissä oli valmiit vastausvaihtoehdot, käytimme sekä moniva-

lintakysymyksiä, että matriisi- eli asteikkokysymyksiä. Useimmissa kysymyksissä oli lo-

pussa vapaaehtoinen Joku muu, mikä? -vastausvaihtoehto laajempien tulosten mahdollis-

tamiseksi. Matriisikysymyksissä vastausvaihtoehdot olivat neliportaisia, esimerkiksi täy-

sin samamieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä ja täysin eri mieltä. Jä-

timme tarkoituksella vastausvaihtoehdoista pois en osaa sanoa vaihtoehdon, koska ajat-

telimme niiden olevan hyödyttömiä tutkimuksen kannalta. Osasimme ennalta olettaa vas-

tauksien määrän jäävän melko vähäiseksi, joten halusimme kaikkien vastauksien hyödyt-

tävän tutkimusta. En osaa sanoa vaihtoehdon puuttuminen pakottaa vastaajan olemaan 

jotakin mieltä, eikä vastaus välttämättä enää vastaa hänen omaa mielipidettään, toteavat 

DeRouvray ja Couper (2014) (Tilastokeskus 2015). Kuinka hyödyllisiä eri vertaistuen 

muodot ovat olleet sinulle matriisikysymyksessä oli lisäksi viimeisenä vastausvaihtoeh-

tona ei ole kokemusta, joten kysymys ei pakottanut vastaajaa valitsemaan mielipidettä 

ilman kokemusta. Matriisikysymyksiä valittiin kyselyyn mahdollisimman vähän, koska 

ajattelimme niihin vastaamisen olevan raskasta, varsinkin jos matriisikysymyksiä on mo-

nia peräkkäin. Kysymyksiä muokkaamalla saimme vähennettyä niiden määrän kahteen.  

 

Kysymyksestä riippuen vastaajan oli mahdollista valita vastausvaihtoehdoista joko yksi 

tai useampi itselleen sopivia vaihtoehto. Kahdessa kysymyksessä vastausten määrää oli 

rajoitettu, joten kaikkia vaihtoehtoja ei voinut valita, vaikka ne olisivatkin olleet 
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vastaajasta sopivia vaihtoehtoja. Kysymysten Odotan saavani vertaistuesta ja Tekijöitä 

joiden takia jättäisin tulematta vertaistukitapaamiseen, valmiit vastausvaihtoehdot olivat 

sellaisia, että ajattelimme suuren osa valitsevan kaikki vastausvaihtoehdot, jos se olisi 

mahdollista. Tämä ei olisi hyödyttänyt tutkimustamme. Kun vastaajaa pyydettiin valitse-

maan yhdestä neljään itselleen painavinta syytä, saimme tarkempaa tietoa siitä, mihin 

asioihin tulee kiinnittää huomiota vertaistukitapaamista järjestettäessä.  

 

Aikaa kyselyyn vastaamiseen oli kolme viikkoa ja siihen saivat vastata ne, ketkä halusi-

vat, joten vastaaminen oli täysin vapaaehtoista. Toisaalta emme voi tietää ketkä ovat ky-

selyymme vastanneet, ovatko kaikki vastaajat oikeasti kuuluneet kohderyhmäämme? 

Linkkiä kyselyyn jaettiin Facebookin suljetussa narkolepsiavertaisryhmässä  ja narkolep-

siaa sairastaville, joiden sähköpostiosoitteet olivat TATU ry:n tiedossa. Lisäksi kyselyn 

linkki oli TATU ry:n kotisivuilla. Vastausten määrä olisi voinut olla suurempi, jos koh-

deryhmää olisi osattu tavoitella jotakin muutakin kautta. Lisäksi, koska linkkiä kyselyyn 

jaettiin monien eri tiedotuskanavien kautta, emme voi tietää kuinka monta vastaajaa oli-

simme voineet potentiaalisesti tavoittaa. Ennen vastausten analysointia vastausten jou-

kosta on poistettava asiattomasti ja puutteellisesti täytetyt lomakkeet (Vilkka 2014, 106). 

Linkkiä kyselyyn jaettiin suoraan kohderyhmälle, joten asiattomien vastausten mahdolli-

suus on pieni, emmekä havainneet asiattomilta vaikuttavia vastauksia. Puutteellisesti täy-

tettyjä vastuksia ei kyselyssämme voinut palauttaa, sillä kaikki vastauskohdat olivat pa-

kollisia.  
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10 POHDINTA 

 

 

10.1 Arviointi 

 

Opinnäytetyöprosessimme alkoi tammikuussa 2016 miettimällä sopivaa ja meitä kiinnos-

tavaa aihetta. Toinen meistä sairastaa itse narkolepsiaa, joten kiinnostus aiheeseen ja sen 

tärkeyteen syntyi sitä kautta. Kohderyhmäksi valikoituivat nuoret narkolepsiaa sairasta-

vat, koska meillä on yhteinen intressi nuorten parissa työskentelyyn, jonka vuoksi 

olemme hakeutuneet opiskelemaan sosionomi - kirkon nuorisotyönohjaajiksi. Alkuperäi-

nen ajatuksemme oli toteuttaa jonkun yhteistyötahon kanssa esimerkiksi viikonlopun mit-

tainen vertaistukileiri, johon suunnittelisimme ja totuttaisimme toimintaa kohderyhmän 

toiveiden mukaisesti.  

 

Ensimmäiseksi otimme yhteyttä Suomen Narkolepsiayhdistyksen puheenjohtaja Hanna 

Nikupaavoon yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi. Jo tässä vaiheessa kävi ilmi, 

että vertaistukileirin järjestämisessä haasteeksi voivat nousta leirin kustannuksiin, vastuu-

seen ja vakuutuksiin liittyvät kysymykset, joten suunnitelmaa oli syytä hioa. Saimme hä-

neltä tiedon juuri alkaneesta TATU ry:n ALUVE hankkeesta, joka sopi täydellisesti opin-

näytetyömme aiheeseen ja kohderyhmään. Olimme yhteydessä ALUVE-hankkeen han-

kekoordinaattori Marjo Juuti-Taviin, sovimme yhteistyöstä opinnäytetyön suhteen ja kä-

vimme tapaamassa sekä häntä, että TATU ry:n toiminnanjohtaja Timo Rautiaista huhti-

kuussa 2016. Tapaamisessa keskustelimme tarkemmin opinnäytetyömme tavoitteista ja 

siitä, miten opinnäytetyömme toteutetaan niin, että se mahdollisimman hyvin palvelisi 

heitä. 

 

Opinnäytetyöprosessi on kokonaisuudessaan kestänyt kaksi ja puoli vuotta, joten suunni-

telmat ovat ehtineet muuttua sen aikana monta kertaa. Opinnäytetyön keskiössä on kui-

tenkin koko ajan ollut narkolepsiaa sairastavien nuorten vertaistuen kokemusten ja tar-

peiden selvittäminen. Aluksi oli tarkoitus tehdä kyselylomakkeita, joilla kerättäisiin pa-

lautteita TATU ry:n ALUVE-hankkeen järjestämiin vertaistukitapaamisiin osallistuvilta 

nuorilta. Nopeasti suunnitelma muuttui, sillä tällä tavoin saavutettaisiin vain kyseisen 

hankkeen toimintaan osallistuneita nuoria. Suomessa narkolepsiaa sairastavien vertaistu-

kitapaamisia järjestää myös Suomen Narkolepsiayhdistys ja lisäksi Kelalla on järjestänyt 
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kohderyhmällesopeutumisvalmennuskursseja. Tavoitteena oli tavoittaa myös heitä, jotka 

eivät vielä ole osallistuneet minkäänlaiseen vertaistukitapaamiseen narkolepsiaan liit-

tyen. 

 

Koko prosessin ajan olemme olleet yhteydessä TATU ry: hyn puhelimitse ja sähköpostin 

välityksellä, pitäneet heidän ajan tasalla opinnäytetyön etenemisestä ja saaneet heiltä neu-

voja. Syyskuussa 2016 teimme tutkimussuunnitelman ja sopimuksen työelämäyhteistyön 

suunnitelmasta ja sitoumuksesta, jossa sitouduttiin muun muassa salassapitovelvollisuu-

teen. Tämän jälkeen saimme luvan alkaa suunnittelemaan kyselyä. Kyselyn kysymyksiä 

on mietitty tarkkaan ja paranneltu monta kertaa. Niitä on käyty läpi sekä TATU ry:n työn-

tekijöiden, että ohjaavan opettajan kanssa, sähköpostitse, sekä pitämällä palavereja. Han-

kimme myös kirjallisia lähteitä siitä, kuinka kyselytutkimus toteutetaan onnistuneesti. 

Huolellisesta suunnittelusta huolimatta, analysointi vaihe osoittautui haastavaksi. Kysy-

myksiä miettiessä olisi voinut enemmän keskittyä siihen, millaisia vastauksia kyseisillä 

kysymyksillä tullaan saamaan ja miten ne ovat analysoitavissa ja ovatko eri kysymysten 

vastaukset vertailukelpoisia keskenään.  

 

Tavoitteenamme oli selvittää narkolepsiaa sairastavien nuorten mielipiteitä heille suun-

natusta vertaistukitoiminnasta. Ensimmäinen tavoite oli selvittää millaista vertaistukea he 

tarvitsevat, toinen kuinka tyytyväisiä he ovat jo saamaansa vertaistukeen ja kolmas mitkä 

ovat parhaita kanavia tiedottaa vertaistukitoiminnasta. Kyselyä voidaan pitää onnistu-

neena, sillä saavutimme kaikki työhömme asetetut tavoitteet. Yhteistyö TATU ry:n 

kanssa on ollut mutkatonta ja molempien mielipiteitä kunnioittavaa.  

 

 

10.2 Opinnäytetyön merkitys TATU ry:lle ja omalle ammatilliselle kasvulle 

 

TATU ry pystyy tulevaisuudessa hyödyntämään kyselystä saatuja tuloksia. Tulokset an-

tavat tärkeää tietoa narkolepsiaa sairastavien nuorten toiveista koskien vertaistukea ja 

TATU ry pystyy profiloimaan toiminnan mahdollisimman hyvin kohderyhmälle sopi-

vaksi. ALUVE-hankkeen tarkoitus on ollut kehittää rokotteesta narkolepsiaan sairastu-

neiden lasten, nuorten ja heidän läheistensä vertaistukea (TATU ry. ALUVE-hanke). Tu-

lokset ovat tärkeitä vertaistukitoimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa, vaikka itse 

ALUVE-hanke päättyykin vuoden 2018 loppuun. TATU ry järjestää monipuolisesti 
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erilaisia vertaistukeen pohjautuvia tapaamisia ja kursseja, joihin voivat osallistua kaikki 

TATU ry:n kohderyhmään kuuluvat, mukaan lukien rokotteesta narkolepsiaan sairastu-

neet lapset, nuoret ja heidän läheiset. Tapaamisia on tarjolla liittyen esimerkiksi nuorten 

itsenäistymiseen, parisuhteeseen tai perheen yhteiseen aikaan, sairaudesta tai vammasta 

riippumatta. (TATU ry. Vertaistuki.) Tuloksia ei voida suoraan soveltaa toisen sairaus-

ryhmän vertaistukitoimintaan, mutta siitä voi olla hyötyä, kun mietitään, mitä jonkun sai-

rausryhmän vertaistukitoimintaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon.  

 

Kirkon nuorisotyönohjaajan ydinosaamiseen kuuluu lasten ja nuorten ja perheiden koh-

taaminen. Kristillisen opetuksen ja kasvatuksen lisäksi työssä on keskeistä nuoren kasvun 

tukeminen kokonaisvaltaisesti. Työssä tarvitaan muun muassa vuorovaikutustaitoja, työ-

yhteisötaitoja, taitoa erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen, taitoa arvioida omaa työtä ja 

tunnistaa kehittämishaasteita. (Sakasti. Koulutus. Ydinosaaminen. Ydinosaamiskuvauk-

sia. Nuorisotyönohjaajan ydinosaaminen.). Kirkon nuorisotyönohjaajan yksi keskeisistä 

tehtävistä on mahdollistaan nuorten osallisuus toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen 

sekä koordinoimiseen (Suomen ev.lut. kirkko. Tietoa kirkosta. Töissä kirkossa. Ammatit. 

Nuorisotyönohjaaja). Edellä mainittuja taitoja tarvitaan myös vertaistuen suunnittelussa 

ja järjestämisessä. Tämän opinnäytetyö prosessin aikana opimme, että vertaistuen suun-

nittelussa on otettava huomioon muun muassa kohderyhmään kuuluvien määrä, ikä, ver-

taistukitapaamisen sijainti ja kulkuyhteydet sinne sekä esimerkiksi sairauden tuoma eri-

tyisyys. Erityisyys voi tarkoittaa jollakin kohderyhmällä esimerkiksi liikuntarajoittei-

suutta, joka tulee ottaa huomioon vertaistukitapaamisen toiminnan suunnittelussa.  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää narkolepsiaa sairastavien nuorten vertais-

tukea kohderyhmän toiveet ja tarpeet huomioon ottaen. Prosessi kesti kokonaisuudessaan 

kaksi ja puoli vuotta ja siihen sisältyi monia erilaisia vaiheita. Opinnäytetyön keskiössä 

on alusta alkaen ollut narkolepsiaa sairastavien vertaistuki, mutta lopullisen tavoitteen 

asettaminen vei aikaa. Työvaiheiden järjestys, aikataulussa pysyminen ja molempien 

opinnäytetyöntekijöiden kalentereiden yhteensovittaminen on vaatinut pitkäjänteisyyttä 

ja kykyä organisoida. Tiedonhaussa haasteeksi osoittautui tiedon vähyys. Tietoa hakies-

samme opimme lähdekriittisyyttä ja soveltamaan tietoa. Narkolepsian ollessa harvinainen 

sairaus, siitä on vaikea löytää tutkittua tietoa, joten käytimme lähteinä myös muista sai-

rauksista tehtyjä tutkimuksia, sekä englanninkilisiä lähteitä.  
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Opinnäytetyön tekeminen opetti työyhteisötaitoja ja kompromissien tekemistä. Työn ede-

tessä huomioon otettavia asioita on tullut monelta eri taholta. TATU ry:n toiveet ja oh-

jaajan opettajan vaatimukset on otettu työssä huomioon. Lisäksi molempien opinnäyte-

työntekijöiden mielipiteet ja näkemykset ovat vaatineet toisen kuuntelemista ja huomioon 

ottamista.  

 

Opinnäytetyömme kautta halusimme antaa erityistä tukea tarvitseville, narkolepsiaa sai-

rastaville nuorille, mahdollisuuden osallistua heille järjestettävän vertaistuen kehittämi-

seen. Tämä edellytti nuoren kehitykseen ja elämäntilanteeseen tutustumista lähdekirjalli-

suuden kautta, pohtimaan sitä, miten pitkäaikaissairaus vaikuttaa nuoren elämään ja mil-

laista tukea nuori tällaisessa tilanteessa tarvitsee. Näitä asioita oli tärkeää pohtia ennen 

kyselylomakkeen tekemistä. Kyselyn kysymyksiä muokattiin moneen kertaan, jotta niistä 

saataisiin ymmärrettävät ja jotta vastaaminen olisi mahdollisimman helppoa. Kysymysten 

asettelussa oli kiinnitettävä huomiota sanajärjestykseen ja että yhdessä kysymyksessä ky-

syttäisiin vain yhtä asiaa. Koko prosessin ajan omaa työtä on pitänyt arvioida ja tunnistaa 

mahdollisia kehittämiskohtia.  

 

Tulevina kirkon nuorisotyönohjaajina meidän täytyy ymmärtää myös eri elämänvaiheissa 

sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten elämäntilanteet ja niiden vaihtelevuudet. Erityistä 

tukea tarvitsevaa nuorta voi kannustaa ja tukea osallistumaan seurakunnan toimintaan 

sekä auttaa hakeutumaan vertaistuen piiriin. Tarvittaessa voidaan tehdä erityisjärjeste-

lyitä, jotta nuoren osallistuminen mahdollistuu. Kuten Ensimmäisessä Johanneksen kir-

jeessä sanotaan: Jumalan rakkauden takia mekin rakastamme ja meidän rakkautemme Ju-

malaa kohtaan tulee näkyä myös rakkautena muita kohtaan. (1.Joh.4: 19-21.)  

 

 

10.3 Jatkotutkimusaiheet 

 

Narkolepsian harvinaisuuden vuoksi siitä on saatavilla vain vähän tutkittua tietoa. Suo-

messa on valmistunut muutamia opinnäytetöitä aiheeseen liittyen. On tutkittu narkolep-

siaa sairastavien lasten vanhempien kokemuksia vertaistuesta, narkolepsiaa sairastavien 

kokemuksia liikunnan harrastamisesta ja tehty opas peruskoulun opettajille, kuinka koh-

data ja auttaa narkolepsiaa sairastavaa lasta koulussa. Tämä opinnäytetyömme keskittyi 

tutkimaan narkolepsiaa sairastavien nuorten kokemuksia ja tarpeita vertaistukeen liittyen 
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ja miten kohderyhmän vertaistukitoimintaa voisi kehittää. Lisäksi monista eri lähteistä on 

saatavilla tietoa narkolepsian puhkeamisen mahdollisista syistä ja oireista. Vaikka tietoa 

narkolepsian oireista on, ei niistä selviä, millä tavalla oireet vaikuttavat ja näkyvät narko-

lepsiaa sairastavan elämässä konkreettisesti. Tämä olisi varmasti tarpeellinen jatkotutki-

musaihe, josta hyötyisivät kaikki ammattialat, jotka voivat työssään kohdata narkolepsiaa 

sairastavia, esimerkiksi terveydenhoitohenkilökunta ja kasvatuksen- ja opetuksenammat-

tialat. Tällaisesta tutkimuksesta olisi hyötyä jokaiselle, joka jatkossa tekee mitä tahansa 

narkolepsiaan liittyvää tutkimusta. Laadullinen haastattelu voisi olla paras menetelmä tä-

mäntyyppiseen tutkimukseen. 
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Liite 1. Kyselyyn johdatus sanat 

 

Hei sinä 16-29-vuotias narkolepsiaa sairastava. Haluatko olla vaikuttamassa narkolep-

tikoille järjestettyyn vertaistukitoimintaan? Nyt se on mahdollista! 

 

Kaksi sosionomi-opiskelijaa on laatinut kyselyn yhteistyössä TATU ry:n hallinnoiman 

Aluve-projektin kanssa. Kysely on osa opiskelijoiden opinnäytetyötä, jonka tarkoitus on 

tutkia ja kehittää narkolepsiaa sairastavien nuorten vertaistukitoimintaa. Kysymykset 

koostuvat monivalintakysymyksiä, joten niihin vastaaminen on helppoa ja nopeaa (5-10 

min.) Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti ja opinnäytetyön valmistumisen jälkeen 

vastaukset hävitetään asianmukaisella tavalla. 

 

Kysely on auki 9.-22.1. ja pääset siihen alla olevan linkin kautta. Vain vastaamalla voit 

vaikuttaa. 

 

Kiitos vaivannäöstäsi, vastauksesi ovat arvokkaita! 

 

  



58 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

 

Liite 2. Narkolepsiaa sairastavien nuorten ja nuorten aikuisten vertaistukikysely 2017 

 

Narkolepsiaa sairastavien nuorten ja nuorten aikuisten vertais-

tukikysely 2017 

Vertaistuki on samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien vastavuoroista kokemusten 

vaihtoa. Vertaistuki voi toteutua monin eri tavoin, erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. 

Vertaistukea on mm. kahden narkolepsiaa sairastavan välinen keskustelu, erilaiset järjes-

tetyt tapaamiset ja tapahtumat, joissa kohdataan muita narkoleptikoita ja internetin eri 

sivustoilla toimivat ryhmät, joissa narkoleptikot voivat keskustella keskenään. 

 

1. Sukupuoli * 

   Mies 
 

   Nainen 
 

 

 

 

 

2. Ikä * 

   16-19 
 

   20-24 
 

   25-29 
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3. Millä alueella asut? * 

Jokaisen alueen suurin kaupunki on 
merkitty karttaan hahmottamisen 
helpottamiseksi. 

 

   A) Lappi 
 

   B) Pohjois-Suomi 
 

   C) Länsi- ja Sisä-Suomi 
 

   D) Itä-Suomi 
 

   E) Lounais-Suomi 
 

   F) Etelä-Suomi 
 

 

 

 

 

 

 

4. Mihin vertaistuen muotoihin olet osallistunut? * 

Voit valita useita vaihtoehtoja. 
 

 Facebookin vertaistukiryhmät 
 

 Narkolepsiayhdistyksen tapahtumat 
 

 TATU ry:n ALUVE-projektin tapaamiset 
 

 Vertaisen tapaaminen kahden kesken 
 

 Vertaistukiryhmät 
 

 
Epäviralliset vertaisten tapaamiset (Esim. toisen vertaisen 

järjestämä) 
 

 

Joku muu, mikä? 

________________________________ 

 

 En ole osallistunut mihinkään edellä mainituista 
 

 

 

 

   

 

5. Kuinka hyödyllisiä eri vertaistuen muodot ovat olleet sinulle?  

 Erit-

täin 

Hyö-

dylli-

nen 

Hie-

man 

Ei 

lain-

kaan 

Ei ole 

koke-

musta 
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hyö-

dylli-

nen 

hyö-

dylli-

nen 

hyö-

dylli-

nen 

Facebookin vertaistukiryhmät * 

 

     

                

Narkolepsiayhdistyksen tapahtumat * 

 

     

                

TATU ry:n ALUVE-projektin tapaamiset * 

 

     

                

Vertaisen tapaaminen kahden kesken * 

 

     

                

Vertaistukiryhmät * 

 

     

                

Epäviralliset vertaisten tapaamiset (Esim. toisen 

vertaisen järjestämä) * 

 

     

                

Jokin 

muu, 

mikä?  

________________________________ 

 

               

 

 

 

 

6. Vertaistukitapaamisissa on tarpeellista olla * 

Voit valita useita vaihtoehtoja. 
 

 Aikaa vapaalle keskustelulle 
 

 
Ammattilaisten pitämiä luentoja (esim. neurologi, ravitsemusterapeutti, 

psykologi) 
 

 
Ohjattua keskustelua (esim. jonkin aiheen tiimoilta mm. lääkitys, elä-

mäntavat, hallusinaatiot/painajaiset, työ/opiskelu…) 
 

 Ohjattua toimintaa (esim. liikunta, käsityöt, pelit/leikit) 
 

 Vapaa-aikaa 
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Jotakin muuta, mitä? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

7. Odotan saavani vertaistuesta * 

Valitse 1-4 mielestäsi tärkeintä asiaa. 
 

 Henkistä tukea 
 

 
Ohjeita virallisten asioiden hoitamiseen (esim. 

Kela-asiat, Pooli) 
 

 Rentoutumista ja huumoria 
 

 Tietoa ja vinkkejä terveelliseen elämäntapaan 
 

 Tietoa lääkityksistä 
 

 Uusia näkökulmia omaan tilanteeseen 
 

 Uusia tuttavuuksia 
 

 Vinkkejä arjessa jaksamiseen 
 

 
Vinkkejä työ-/opiskelupaikan hakemiseen ja niissä 

pärjäämiseen 
 

 

Jotain muuta, mitä? 

________________________________ 

 

 

 

 

     

 

8. Toivon tapaavani vertaistukitoiminnan 

parissa * 

Voit valita useita vaihtoehtoja. 
 

 Saman ikäisiä vertaisia 
 

 Minua nuorempia vertaisia 
 

 Minua vanhempia vertaisia 
 

 
Samassa elämäntilanteessa olevia 

vertaisia 
 

 
Eri elämäntilanteessa olevia vertai-

sia 
 

 
Muita, ketä? 

         



62 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

_______________________________

_ 

 

 

 

 

 

9. Minusta sopiva kesto vertaistukitapaamiselle 

on * 

Valitse kaikki sopivat. 
 

 Yksi päivä, (Esim. lauantai) 
 

 Kaksi päivää, (Esim. la-su) 
 

 Kolme päivää, (Esim. pe-su) 
 

 

 

 

        

 

10. Kuinka pitkän matkan olet valmis matkustamaan päästäksesi vertaistukita-

paamiseen? * 

Valitse sopivin. 
 

   Alle 50 km 
 

   50-100 km 
 

   100-200 km 
 

   Yli 200 km 
 

 

 

 

 

 

11. Haluan osallistua vertaistukitapaamisiin * 

Voit valita useita vaihtoehtoja. 
 

 Yksin 
 

 Vanhempieni kanssa 
 

 Vanhempieni ja sisarusteni kanssa 
 

 Oman kumppanini kanssa 
 

 Oman kumppanini ja lasteni kanssa 
 

 Lasteni kanssa 
 

 

Jonkun muun kanssa, kenen? 

________________________________ 
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En tahdo osallistua vertaistukitapaamisiin 

ollenkaan 
 

 

 

 

 

12. Tekijöitä, joiden takia jättäisin tulematta vertaistukitapaami-

seen * 

Valitse neljä mielestäsi merkittävintä tekijää. 
 

 Ajan puute 
 

 Huonot kulkuyhteydet 
 

 Liian suuri osallistumismaksu 
 

 Oma jaksaminen 
 

 Oma ujous/arkuus 
 

 Pitkä matka 
 

 Tapaamisen kesto on liian lyhyt 
 

 Tapaamisen kesto on liian pitkä 
 

 Tapahtuman sisältö ei ole kiinnostava 
 

 

Jokin muu tekijä, mikä? 

________________________________ 

 

 

 

 

    

 

13. Mistä olet saanut tiedon vertaistukitapaamisista? * 

Valitse kolme yleisintä. 
 

 Facebookin vertaistukiryhmien kautta 
 

 Kirjeellä kotiin 
 

 Kuulin tapaamisesta tuttavalta 
 

 Sähköpostitse 
 

 Twitter-tilin kautta 
 

 Yhdistyksien Facebook-sivuilta 
 

 Yhdistyksien omilta nettisivuilta 
 

 

Jotakin muuta kautta, mitä? 

________________________________ 
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 En ole saanut tietoa vertaistukitapaamisista 
 

 

 

 

 

14. Saan hyvin tiedon vertaistukitapaamisista  

 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Jok-

seenkin 

samaa 

mieltä 

Jok-

seenkin 

eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

Facebookin vertaistukiryhmien kautta * 

 

    

             

Instagramin kautta * 

 

    

             

Kirjeellä kotiin * 

 

    

             

Sähköpostitse * 

 

    

             

Twitter-tilin kautta * 

 

    

             

Yhdistyksien facebook-sivuilta * 

 

    

             

Yhdistyksien omilta nettisivuilta * 

 

    

             

Jokin 

muu, 

mikä?  

________________________________ 

 

            

 

 

 

 

15. Mitä muuta haluat sanoa liittyen narkolepsiaa sairastavien vertaistuki-

toimintaan?  
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____________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

 

 


