
 

Aktiivisuuden 
rytmittäminen ME-
sairaille 

Opas aktiivisuuden ja levon rytmittämiseen aikuisille, 
jotka sairastavat lievää tai keskivaikeaa ME:tä.   

 



 

Suomentajan esipuhe 

Suomentajan esipuhe 
Pacing-menetelmä eli aktiivisuuden rytmittäminen on omahoitomenetelmä, jolla on 

useiden ympäri maailmaa tehtyjen kyselytutkimusten mukaan laaja hyväksyntä 

ME/CFS-sairaiden joukossa. Suomenkielistä materiaalia aktiivisuuden rytmittämisestä 

on ollut niukasti saatavilla ja toivon tämän suomennoksen vastaavan tarpeeseen nyt 

kun kansallinen hoitosuosituksemmekin suosittelee aktiivisuuden rytmittämistä 

harkittavaksi osana hoitoa ja kuntoutusta. 

Oppaassa mainitaan muutamia kertoja NICEn (National Institute of Health and Care 

Excellence) vuonna 2020 päivitettävä ME/CFS-hoitosuositus. Tämä julkaistiin 

lokakuussa 2021 ja on ladattavissa osoitteesta 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng206. 

Otteet joissa viitataan brittiläiseen terveydenhuoltoon ja sosiaalijärjestelmään olen 

kääntänyt suoraan suomenkielelle mukauttamatta niitä kotimaamme olosuhteisiin. 

Kiitokset käännöksen tarkastuksesta Ida Järviselle ja Katja Brandtille. 

 

Helsingissä 6.6.2022 

Samuli Tani 
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Esipuhe 

Esipuhe 
Myalgista enkefalomyeliittiä (ME) sairastaa arviolta 250,000 ihmistä Iso-Britanniassa ja 

35 miljoonaa ihmistä koko maailmassa. Yhdistyneen kuningaskunnan julkisessa 

terveydenhuoltojärjestelmässä (NHS) käytetään usein kroonisen väsymysoireyhtymän 

(CFS) tai ME/CFS:n diagnoosia. Jotkut kertovat myös saaneensa virusinfektiota 

seuraavan väsymysoireyhtymän (PVFS) diagnoosin, mikä voi monista olla 

hämmentävää.  

Brittiläinen potilasjärjestö Action for M.E. käyttää termiä ME, CFS ja ME/CFS. Termien 

tarkoitus on tukea myös heitä, jotka ovat saaneet CFS-diagnoosin ME-diagnoosin 

sijasta. 

Aktiivisuuden rytmittäminen eli pacing on omahoitomenetelmä, joka auttaa 

hallitsemaan aktiivisuuden ja levon tasapainoa sekä oppimaan miten viestitään muille 

itselle parhaiten toimivasta tasapainosta. 

Tässä oppaassa oleva tieto ei ole suositus, vaan tarkoituksemme on tukea 

päätöksentekoasi tehdessäsi valintoja eri omahoidon menetelmien välillä. Oppaaseen 

sisältyy esimerkkejä ja käytännön vinkkejä ja se perustuu terveydenhuollon 

ammattilaisten ja terapeuttien kokemuksiin ja hoitokäytäntöihin sekä Action for 

M.E.:n ME-sairailta saamaan palautteeseen.  

Jokaisen kyky sietää rasitusta on erilainen, joten on tärkeää, että sinua tukevat 

terveydenhuollon ammattilaiset ymmärtävät ME-sairautta ja miten se vaikuttaa 

itseesi. 

Olemme hyvin kiitollisia fysioterapeutti Pete Gladwellille (Bristol NHS M.E./CFS 

Service) hänen tämän oppaan laatimiseen valjastamastaan ajasta, energiasta ja 

kokemuksesta ja seuraavien tahojen korvaamattomasta ja yksityiskohtaisesta 

palautteesta: 

• Potilaiden ja huoltajien ohjausryhmä 

• Johtokuntamme jäsenet: Alison Deeth, Sue Hardy ja Phil Murray  

• Action for M.E.:n tukija Glen Buchanan 

• Action for M.E.:n lääketieteelliset neuvonantajat: LT Gregor Purdie ja prof. Julia 

Newton 
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• ME-sairaat, jotka on mainittu tässä oppaassa ja jotka jakoivat pacing-kokemuksensa 

verkossa ja isoon kyselytutkimukseemme 

• Näkemykset, joita jaettiin tästä oppaasta Science4ME-keskusteluryhmässä 
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Lue tämä ensin 
 

Tämä opas on tarkoitettu ME:tä sairastaville aikuisille, jotka eivät ole tutustuneet 

pacing-menetelmään (esim. koska ovat vasta saaneet diagnoosin) ja 

muistinvirkistykseksi heille, joille aihe on jo tuttu. 

Oppaan jakaminen itseäsi tukeville terveydenhuollon ammattilaisille, hoitajille tai 

läheisille voi olla hyödyllistä. Jokaisen kyky sietää rasitusta on erilainen, joten on 

tärkeää, että he ymmärtävät ME:n aiheuttamat rajoitteet ja erityisesti niiden 

vaikutuksen itseesi. 

Tämä opas on pakostakin pitkä ja seikkaperäinen. Aktiivisuuden rytmittäminen ei ole 

helppoa, ja useimmat kertovat järjestöllemme kokeneensa menetelmän yhden tai 

useamman osa-alueen haastavaksi. Tieto, taidot ja strategiat vievät aikaa kehittää ja 

oppia, mikä voi olla vaikeaa etenkin vakavammasta tautimuodosta kärsivälle ME-

sairaalle. 

Tämän oppaan pystyy kuitenkin lukemaan lyhyissä jaksoissa — älä yritä omaksua 

kaikkea kerralla! — ja taitoja pystyy harjoittelemaan yksi kerrallaan, kunnes on luonut 

oman tapansa harjoittaa pacing-menetelmää. 

Pacing-menetelmän ydinasiat on kerrottu kappaleessa ”Aktiivisuuden rytmittäminen 

askel askeleelta” (sivut 15–28). Muita hyödyllisiä omahoidon työkaluja on esitetty 

osiossa ”Aktiivisuuden rytmittäminen osana omahoitoa” (sivut 29–53). 

On jokaisen oma päätös, kokeileeko pacingia tai muita omahoitomenetelmiä ja ennen 

päätöksen tekemistä tulee ymmärtää mitä kyseiseen menetelmään sisältyy. 

Olemme sisällyttäneet oppaaseen joitain eläviä esimerkkejä pacing-menetelmästä 

(sitaatit oranssilla värillä), jotka on kerätty isosta kyselytutkimuksestamme vuodelta 

2019, johon osallistui yli 4000 ME:tä sairastavaa henkilöä. 

Muista, että tämä opas ei korvaa kokeneen ja ME:n oirekuvaa ymmärtävän 

terveydenhuollon ammattilaisen lääketieteellisiä ohjeita. 

 

 

 

Olennaista tietoa 
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Mikä ME on? 

Myalginen enkefalomyeliitti (ME) on pitkäaikainen, aaltoileva, neurologinen sairaus, 

joka aiheuttaa moneen eri elinjärjestelmään vaikuttavia oireita, yleisimmin 

hermostoon ja immuunijärjestelmään. 

Kaikilla ME:tä sairastavilla on erilainen oirekuva, ja oireet sekä niiden vaikeusaste 

voivat ailahdella ja muuttua ajan myötä. ME-sairaat kokevat invalidisoivaa kipua, 

uupumusta ja kirjon muita oireita, jotka liittyvät PEM-oireeseen (rasituksen jälkeinen 

voinnin heikentyminen, engl. post-exertional malaise). 

PEM-oire on oireiden voimistumista vähäisenkin energian käytön jälkeen; oire voi 

ilmetä päivän tai kahden viiveellä. PEM-oireen lisäksi ME-sairaat voivat kärsiä: 

• Flunssan kaltaisista oireista 

• Toistuvasta kurkkukivusta, johon voivat liittyä turvonneet imusolmukkeet 

• Lihas-, nivel- tai hermokivusta 

• Päänsärystä tai migreenistä 

• Nykivistä lihaksista tai lihaskrampeista 

• Unihäiriöistä, kuten virkistämättömästä unesta, nukahtamisvaikeuksista tai 

kääntyneestä uni-valverytmistä 

• Keskittymis-, ajattelu- ja muistivaikeuksista (joita kutsutaan usein 

”aivosumuksi”) 

• Hermostollisista ongelmista, ml. heikko lämpötilan säätely ja huimaus 

seistessä tai ylös noustessa 

• Yliherkkyys valolle, äänille, hajuille, joillekin ruuille tai joillekin lääkkeille 

• Ruuansulatusongelmat, kuten pahoinvointi, ruokahaluttomuus tai ärtyneen 

suolen oireyhtymä 

Noin joka neljäs sairastaa ME:n vakavaa muotoa. Britannian NICEn (National Institute 

for Health and Care Excellence) v. 2007 hoitosuositus (tarkastettua ja päivitettyä 

versiota odotetaan julkaistavaksi joulukuussa 2020) kertoo, että vaikeasti sairaan ME-

potilaan hoito on ”vaikeaa ja monimutkaista, ja terveydenhuollon ammattilaisten tulisi 

huomata, että hoidon suunnittelu ja tarjoaminen vaatii erityistä ammattitaitoa”. 

[NICEn hoitosuositus julkaistiin lokakuussa 2021 ja on ladattavissa osoitteesta 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng206] 

ME-alan asiantuntijoilla on lisääntyvää näyttöä siitä, että ME:ssä on useita alaryhmiä, 

mikä todennäköisesti selittää valtavan vaihtelun sairauden etenemisessä. 

Alaryhmien tunnistamisen toivotaan auttavan asiantuntijoita yksilöimään hoitoja ja 

parantamaan hoitotuloksia ME-potilailla. 

ME:n kanssa toimeen tulemisessa keskitytään sairauden hallintaan ja voinnin 

kohentamiseen, milloin mahdollista. Pacing-menetelmällä ja muilla 

omahoitomenetelmillä on tässä tärkeä rooli. 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng206
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Action for M.E.:hin tukea saadakseen yhteyttä ottavat ME-sairaat kertovat, että heille 

voi olla äärimmäisen haasteellista hyväksyä tarpeensa rytmittää aktiivisuuttaan, 

eritoten jos he ovat tottuneet kiireiseen ja aktiiviseen elämään ennen sairastumistaan. 

Vastikään diagnoosin saaneet tarvitsevat usein aikaa sopeutua elämään ME-sairaana 

ja sen hyväksymiseen, että he joutuvat tekemään muutoksia tullakseen toimeen 

uudessa tilanteessa. Jotkut kokevat hyötyvänsä siitä, että puhuvat tunteistaan 

ennakkoluulottoman ystävän tai koulutetun terapeutin kanssa.  

HUOM. ME-sairaat kokevat joskus turhautumista, ahdistusta, alakuloisuutta ja 

masentuneisuutta seurauksena siitä, että joutuvat selviytymään sairautensa 

vaikutuksista ja oireista. Tämä ei tarkoita sitä, että ME on mielenterveysongelma, eikä 

sitä tule hoitaa sellaisena. 

Mikä pacing-menetelmä on? 

Pacing on omahoidon menetelmä. 

Omahoito on lavea käsite; yhdistelmä tietoa, taitoja ja strategioita, joita voidaan 

käyttää vähentämään jonkin terveysongelman elämänlaadulle aiheuttamaa haittaa. 

Omahoidossa on useita osa-alueita ja tässä oppaassa esitellään tärkeimpiä niistä, jotka 

liittyvät ME:hen.  

”Se on hyvin henkilökohtaista ja jokainen yksilö tarvitsee mielestäni oman versionsa 

pacing-menetelmästä. Se on vahvasti sidoksissa “elämään ennen ME:tä” — ja me 

kaikki olimme erilaisia silloinkin! Pacing on yksinkertainen konsepti, jonka 

soveltaminen on hankalaa. On paljon eri tekijöitä, jotka täytyy huomioida yrityksen 

ja erehdyksen  kautta.” 

Omahoitomenetelmänä pacingia ei pitäisi ajatella hoitona, vaan enemmän keinona 

tulla toimeen ME:n kanssa. Tasapainoinen ja vakaa ote toimintaan hillitsee taipumusta 

mennä liian pitkälle. Toiminnan tason pitäminen järjellisissä rajoissa ehkäisee liiallista 

oireiden provosoitumista ja pidentyneitä palautumisjaksoja aktiivisuushuippujen 

jälkeen. 

Pidettäessä suunniteltu toiminta omissa rajoissa on realistinen mahdollisuus suorittaa 

se suunnitellusti loppuun asti. Omien senhetkisten kykyjen ymmärtäminen ja 

hyväksyminen lisäävät itsevarmuutta suunnitelmien tekoon. 

Ajan myötä, jos tila vakautuu, voi halutessaan kokeilla vähitellen lisätä aktiviteetteja 

nousujohteisesti (kts. s. 44). 

Olennaista tietoa 
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Hieman terminologiasta 
Toimintojen ja levon tasapainottamista kutsutaan joskus ”energian hallinnaksi”, 

”aktiivisuuden rytmittämiseksi” tai yksinkertaisesti ”pacingiksi”, joka on termi, jota 

Action for M.E. ja ihmiset joita tuemme useimmiten käyttävät. 

”Energian hallinta” on useammin terveydenhuollon ammattilaisten käyttämä 

termi, johon sisältyy muutakin kuin pelkkä pacing-menetelmä, kuten 

suunnitelmien teko ja priorisointi (kts. s. 32) ja unihygienia (kts. s. 30). 

On tärkeää huomata, että pacing-menetelmä voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. 

Jotkut kliinikot pitävät pacingia menetelmänä, jossa huolellisesti rytmitetään 

aktiviteetteja ja muita stressitekijöitä, jotta vältyttäisiin PEM-oireelta. Joskus viitataan 

”rasitusikkunateoriaan” (energy envelope theory), missä keskitytään suhteuttamaan 

aktiviteetit käytettävissä olevaan energiatasoon. Valtaosa tästä oppaasta keskittyy 

tällaiseen pacing-menetelmään. 

NICEn ME-hoitosuosituksessa vuodelta 2007 (tarkastettu ja päivitetty versio on 

tarkoitus julkaista lokakuussa 2020) sanotaan: ”Tässä hoitosuosituksessa, pacing on 

määritelty energian hallinnan menetelmäksi, jonka tarkoitus on maksimoida 

kognitiivinen ja fyysinen toiminta, samaan aikaan välttäen ylirasituksesta johtuvat 

taudin pahenemisjaksot/uusiutumiset. Pacing-menetelmän avainasioita ovat tietää 

milloin lopettaa ja levätä kuuntelemalla ja ymmärtämällä omaa kehoaan, joustava 

lähestymistapa ja omien rajojen sisäpuolella pysyminen; eri ihmiset käyttävät eri 

tekniikoita tähän.” 

Toiset kliinikot pitävät pacing-menetelmää tapana ensin vakauttaa ja sitten asteittain 

lisätä toimintaa, mitä joskus kutsutaan ”nousujohteiseksi pacingiksi” — kts. s. 44. 

PEM-oire (engl. post-exertional malaise) 
On hyvä ymmärtää millä tavalla oireet voivat pahentua päivän tai kahden päästä 

merkittävän fyysisen, henkisen tai emotionaalisen rasituksen lisäämisestä.  

Lääketieteellinen termi tälle on PEM-oire (engl. post-exertional malaise) ja se on yksi 

tärkeimmistä ME:tä määrittelevistä ominaisuuksista. Käytännössä oire voi näyttäytyä 

niin, että sairastava voi lisätä aktiivisuustasoaan maanantaina, mutta tuntea olonsa 

huonommaksi vasta tiistaina tai keskiviikkona. 

Pacing-menetelmässä hallitaan toiminnan ja levon tasapainoa pyrkien ehkäisemään 

PEM-oire ja opetellaan kertomaan muille ihmisille tasapainosta, joka toimii yleensä 

parhaiten itselle (kts. s. 49). 

On hyvin tärkeä huomioida, että ”toiminta” ei tarkoita vain fyysisiä toimintoja. 

Henkinen toiminta, kuten kirjan lukeminen, television katsominen, keskusteleminen 

kasvokkain tai puhelimitse lasketaan myös toiminnaksi — kuten myös emotionaalinen 

toiminta. Joillekin seisaallaan tehdyt toiminnot voivat olla erityisen haastavia (tällä 
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saattaa olla yhteys ortostaattiseen intoleranssiin, erääseen liitännäisoireeseen). 

Aistien ylikuormitus (jolloin yksi tai useampi aisti on yliherkistynyt) voi myös vaikuttaa 

oireisiin. 

”Hyväksyntä on keskeistä, ja fyysisten asioiden rytmittämisen oppiminen tarkoittaa 

tiukkoja rutiineja siihen asti, kunnes oppii mukautumaan. Mutta myös henkisiä 

toimintoja pitää rytmittää, olivat ne sitten television katsomista, IPadin tai 

kännykän käyttämistä tai — kaikista tärkeimpänä — stressaavia ajatuksia ja 

tilanteita. Huonot uutiset voivat olla yhtä invalidisoivia.” 

Toisilla toiminta saattaa olla hyvin vähäistä (erityisesti vakavasti sairailla) ja silti 

vaikuttaa merkittävästi käytettävissä olevaan energiaan ja oireisiin. Valitettavasti 

kokemustemme mukaan kaikki terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole tietoisia 

tästä tai hyväksy, että näin voisi olla. Jos olet tällaisessa tilanteessa, ota yhteyttä 

Action for M.E.:hen tietoa ja tukea saadaksesi. 

 

 Yhteenveto  Mikä pacing-menetelmä on? 

• Pacing on omahoitomenetelmä, eikä sitä tulisi mieltää hoidoksi vaan enemmänkin 
keinoksi tulla toimeen ME-sairauden kanssa.  

• Pitämällä toiminta kohtuullisella tasolla vältetään liiallista oireiden pahenemista. 

• Pacing-menetelmä tarkoittaa toiminnan ja levon tasapainottamista pyrkimyksenä 
ehkäistä PEM-oire. 

• Toiminnoilla tarkoitetaan fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia toimintoja. 

• Toisilla toiminnan määrä saattaa olla hyvin vähäistä (erityisesti vakavasti sairailla) 

ja silti vaikuttaa merkittävästi oireisiin ja käytettävissä olevaan energiaan. 
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Sopiiko pacing-menetelmä 

minulle? 

Valittaessa eri omahoitomenetelmien välillä, kannattaa tarkistaa millaista näyttöä 

niiden toimivuudesta on ja varmistaa, että ymmärtää täysin mitä niihin sisältyy. 

Mitä menetelmää kokeilet ja mitä jätät kokeilematta, on täysin oma päätöksesi. 

Kenenkään ei pitäisi painostaa sinua kokeilemaan jotakin, josta et pidä, tai hyljeksiä 

siksi, että haluat kokeilla menetelmää, jonka uskot olevan hyödyksi itsellesi. 

”Pacing-menetelmä on ollut hyödyllisin kaikista tekemistäni asioista. 

Työterveyslääkärini kertoi alkuvaiheessa minulle, että oireet voivat iskeä 

muutaman päivän viiveellä. Rasitin itseäni aivan liikaa ensimmäisen vuoden ajan — 

oli vaikea muuttaa ajattelutapaa, että pusken vain läpi, kuten olin aina aikaisemmin 

tehnyt, kun voin huonosti. Pelkästään toisten samassa tilanteessa olevien 

tapaaminen oli paljon hyödyllisempää kuin olin odottanut: tämä on aaltoileva 

sairaus, jota ei voi aina kontrolloida. Tämän ymmärtäminen kevensi paineita ja olen 

nyt parempi olemaan syyttelemättä itseäni joka kerta kun romahdan tai tunnen 

oloni vähän paremmaksi.” 

Pacing-menetelmän mukautuvuus yksilön tilanteeseen tekee siitä sopivan monille ME-

sairaille. 

Kun pacing-menetelmän perusperiaatteet on ymmärretty, niitä voi soveltaa omaan 

tilanteeseen. Tärkeintä on muistaa, että pacing-suunnitelma pitää aina sovittaa omaan 

jaksamiseen.  

”Sairaus tuntuu joskus aaltoilevan tai pahenevan huolimatta siitä mitä teen ja 

joustamaton pacing-suunnitelma tai päiväkirja ei toimisi itselleni, minun täytyy 

kuunnella kehoani ja mukautua päivä kerrallaan. Epäilen, että energiakapasiteettini 

on edelleen vain 15 % normaalista, mutta voin saavuttaa 30–40 % toimintakyvyn 

normaaliin nähden pacingin ansiosta.”  

 Yhteenveto  Sopiiko pacing-menetelmä minulle? 

• Varmista, että ymmärrät täysin mitä omahoitomenetelmään sisältyy ennen kuin 

päätät, kokeiletko sitä vai etkö. 

• ME-sairaus vaikuttaa ihmisiin eri tavoilla ja kaikkien omahoitomenetelmien tulee 

huomioida tämä. 
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Pacing-menetelmä osana 

työkalupakkiasi 
Pacing-menetelmä on vain yksi työkalu ME-sairauden kanssa selviämiseen. Muita 

keinoja hallita oireita ja vähentää niiden vaikutusta elämään ovat: 

• oireenmukainen lääkitys (kts. alla) 

• ME-erikoisyksikön tuki (kts. s. 12) 

• ruokavalio ja ravitsemus (kts. s. 12) 

• rentoutuminen tai meditaatio (kts. s. 17) 

• delegointi tai avun pyytäminen (kts. s. 39) 

• unihygienia (kts. s. 30)  

• suunnittelu (kts. s. 32) 

• suunnitelma pahenemisjaksojen varalle (kts. s. 57). 

Katso lisää osoitteessa www.actionforme.org.uk/treatment-and-management 

”Pacingia, kuten mitä tahansa menetelmää, pitää käyttää sopivina ajankohtina. Kun 
olen huonoimmillani, se ei toimi, mutta muulloin on hyödyllistä määrittää perustaso 
ja varmistaa, etten puske itseäni katkeamispisteeseen asti (esim. sängynpohjalle, 
kykenemättömänä tekemään yhtään mitään).” 

Oireenmukainen lääkitys 
ME-sairauteen ei ole lääkkeellistä parannuskeinoa, mutta on useita lääkkeitä, joita 

lääkäri voi määrätä yksittäisiin oireisiin. Joissain tapauksissa tämä voi tarkoittaa myös 

off-label-käyttöä (virallisesta käyttöaiheesta poikkeava käyttö). Action for M.E.:n 

vuoden 2019 ison 4000 hengen Big Survey -kyselytutkimuksen vastaajista 68 % käytti 

lääkitystä yksittäisen oireen hoitoon. 

Eri lääkkeillä on erilaisia vaikutuksia oireisiin ja niiden sivuvaikutukset ovat erilaisia. Jos 

käyttämälläsi lääkkeellä ei ole vaikutusta tai et siedä sitä, voi olla vaivan arvoista 

järjestelmällisesti kokeilla muita lääkityksiä yhteistyössä oman lääkärisi kanssa. ME-

sairailla on usein rajoittunut kyky sietää lääkkeitä, joten voi olla tarpeellista aloittaa 

lääkitys normaalia pienemmällä annostuksella ja tarvittaessa lisätä annostusta hitaasti 

ja ainoastaan lääkärin hyväksynnällä. 

http://www.actionforme.org.uk/treatment-and-management
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ME-erikoisyksiköt 
Asuinpaikastasi riippuen, hoitava lääkärisi voi mahdollisesti tehdä lähetteen NHS:n 

(National Health Service, Yhdistyneen kuningaskunnan julkinen 

terveydenhuoltojärjestelmä) erikoisyksikköön. Jotkut NHS:n yksiköt tarjoavat ME-

potilaille erikoispalveluita, jotka on rakennettu pacingin ja muiden menetelmien, 

kuten kognitiivisen käyttäytymisterapian (CBT), asteittain lisättävän liikunnan terapian 

(GET — kts. s. 44) ja ruokavalion ja ravitsemuksen hoidon ympärille. 

HUOM! Merkittävä määrä potilaita, tieteenharjoittajia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä, 

mukaan lukien Action for M.E., ei tue NICEn nykyisen hoitosuosituksen näkemystä, 

jonka mukaan CBT ja GET ovat ”interventioita, joiden hyödyllisyydestä on selkeintä 

tieteellistä näyttöä” ihmisille, jotka sairastavat lievää tai keskivaikeaa ME:tä; siitä 

johtuen, että näiden turvallisuus ja tehokkuus on aiheellisesti kyseenalaistettu. 

Ruokavalio ja ravitsemus 
Tasapainoisten ja terveellisten aterioiden syöminen sairauden aikana on tärkeää, 

koska se antaa tarvittua energiaa ja ravintoa terveyden kohentumista varten. Hyvän 

nestetasapainon ylläpito on myös tärkeää. Stimulanttien (esim. kofeiini) sekä 

depressanttien (esim. alkoholi) kulutuksen vähentäminen on suositeltavaa. 

Ravitsevien aterioiden valmistamisen ja ruokaostosten tekemisen vaatima ponnistus 

voi joidenkin ME-sairaiden tapauksessa tehdä terveellisen ruokavalion 

noudattamisesta hankalaa. Tätä voi lisäksi vaikeuttaa ruokahaluttomuus tai 

ruokaintoleranssi, joiden takia voi joutua harkitsemaan vitamiini- tai mineraalilisän 

käyttöä.  

Jos sinulla on huomattavia ongelmia ruokavaliosi kanssa ja kamppailet ylläpitääksesi 

riittävää ravinnonsaantia, keskustele lääkärisi kanssa mahdollisuudesta saada lähete 

ravitsemusterapeutille. Ravitsemusterapeutit ovat päteviä ja laillistettuja 

terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka arvioivat, diagnosoivat ja hoitavat 

ruokavalio- ja ravitsemusongelmia. 

 Yhteenveto  Pacing-menetelmä osana työkalupakkiasi 

• Pacing-menetelmä on yksi työkalu muiden joukossa, joilla selvitä ME-sairauden 

kanssa. 

• Lääkärisi voi määrätä yksittäisiin oireisiin oireenmukaisen lääkityksen. 

• Riippuen asuinpaikastasi, lääkärisi voi olla mahdollista tehdä lähete NHS:n 

erikoisyksikköön alueellasi. 
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• Jos sinulle tuottaa vaikeuksia syödä tasapainoisia ja terveellisiä aterioita, 

keskustele lääkärisi kanssa mahdollisuudesta saada lähete ravitsemusterapeutille. 

Miksi harjoittaa aktiivisuuden rytmittämistä? 

Mitä apua pacing-menetelmästä 

voi olla?  

Edellä mainitut asiat huomioiden, pacing-menetelmä ei ehkä vaikuta kovin 

houkuttelevalta. On selvinnyt, että se vaatii suunnittelua ja kurinalaisuutta, mikä ei 

luultavasti kuulosta helpolta sairaana. Se voi myös vaikuttaa rajoittavalta — viimeiseltä 

asialta mitä kaipaat selviytyessäsi jo muutenkin elämää rajoittavan sairauden kanssa. 

Joten, onko se sen arvoista? Yleisin vastaus ME-sairailta, jotka ottavat yhteyttä Action 

for M.E.:hin, on kyllä. Menetelmän pitkäaikaisiin etuihin voi kuulua vakautta, hallintaa, 

parempaa selviytymistä sairauden kanssa ja — joillekin — lähtökohta voinnin 

kohentumiselle tai parantumiselle. 

Action for M.E.:n vuoden 2019 yli 4000 henkilön Big Survey -kyselytutkimuksessa 

kysyttiin useista oireiden hallintatavoista, ml. pacing-menetelmästä. Suurin osa 

kyselyyn vastanneista (88 %) oli kokeillut pacing-menetelmää kuluneen viiden vuoden 

aikana. Näet alla olevasta diagrammista tärkeimmät tulokset pacing-menetelmästä. 
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Minkä tahansa pitkäaikaisen sairauden kanssa toimeentuleminen on haastavaa. 

Pacing-menetelmä voi lisätä ymmärrystä omasta terveydentilasta ja tehdä sairauden 

kanssa  toimeen tulemisesta helpompaa. Menetelmä auttaa omaksumaan omaan 

tekemiseen uuden näkökulman, jolla voi vastustaa luonnollista taipumusta jatkaa 

siihen asti kunnes uupumus tai oireet pakottavat lopettamaan.  

“Pacing on ollut minulle elämää mullistava muutos. Sitä ehdotti ensimmäisen 

kerran ME-spesialisti muutama kuukausi sen jälkeen, kun sain diagnoosin. Se oli 

äärimmäisen vaikeaa aluksi, koska se tuntui niin ehdottomalta! Vain puoli tuntia 

”punaista” aikaa päivässä (eli korkeaenergistä), johon sisältyi hiusteni harjaus ja 

television katselu. Oli järkyttävää kuinka paljon energiaa olin käyttänyt 

huomaamattani. Pacingin aloitettuani minulla ei ole ollut enää niin äärimmäisiä 

eroja päivittäisessä suorituskyvyssä.” 
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Fysioterapeutin näkökulma 
Pete Gladwell, fysioterapeutti ja kliinisen työn asiantuntija kertoo: “Pacing-

menetelmässä on kyse fyysisten ja henkisten toimintojen tasapainottamisesta levon 

kanssa. Toimiva aktiivisuuden rytmittäminen voi tuoda elämään tasapainoa, kontrollia 

ja aktiivisuustason, jota on mahdollista ylläpitää. Tämä voi myös haluttaessa toimia 

vankkana perustana nousujohteiselle pacingille (kts. s. 44), johon liittyy harkittu 

suunnitelma yrittää nostaa toiminnon tai harjoituksen tasoa.” 

“Niiden, joiden toimintakyky ei parane voivat silti havaita pacing-menetelmän ja 

perustason asettamisen olevan hyödyllisiä strategioita: 

• haasteellisen sairauden hallinnan lisäämisessä 

• pahenemisjaksojen määrän ja vakavuuden vähentämisessä 

• suunnittelussa ja ongelmien ratkaisussa rajallisten resurssien puitteissa 

• muille ihmisille omista rajoista viestittäessä.” 

Yhteenveto  Mitä apua pacing-menetelmästä voi olla? 

• Useimmat Action for M.E.:hin yhteyttä ottavat kertovat, että pacing-menetelmän 

vaatima ponnistus, suunnittelu ja kurinalaisuus ovat vaivan arvoisia. 

• Menetelmän pitkäaikaisiin etuihin voi kuulua vakautta, hallintaa, parempaa 

selviytymistä sairauden kanssa ja — joillekin — lähtökohta voinnin 

kohentumiselle tai parantumiselle. 

• Lähes kolme neljännestä Action for M.E.:n Big Survey -kyselytutkimuksen 

vastaajista sanoi käyttävänsä pacing-menetelmää tehdäkseen mihin kykenevät 

omissa rajoissaan. 

• Pacing-menetelmä voi lisätä ymmärrystä omasta terveydentilasta ja voi tehdä 

pitkäaikaisen sairauden kanssa toimeen tulemisesta helpompaa. 



16 Aktiivisuuden rytmittäminen askel askeleelta 

Perusasioiden ymmärtäminen 
Seuraavassa on johdanto jokaisesta avainalueesta ennen niiden tarkempaa käsittelyä. 

Aktiivisuuden rytmittämisen kolme keskeistä elementtiä ovat:  

• toimintoanalyysi 

• kestävän perustason määrittäminen 

• lepo ja rentoutuminen. 

Toimintoanalyysi 
Aktiivisuuden rytmittämisen oppiminen on sitä, että havaitsee kuinka vaativa 
kulloinenkin toiminto on nykyhetkellä: eli toimintoanalyysiä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
arvioidaan mitä tiettyyn toimintoon liittyy ja mitä taitoja ja kuinka paljon energiaa sen 
suorittamiseen tarvitaan. 

Jos mieltää toiminnan liittyvän vain fyysisiin suoritteisiin, pacing-menetelmä vaatii 

katsomaan asiaa uudesta näkökulmasta. Siinä toiminnaksi katsotaan mikä tahansa 

toiminto, joka kuluttaa energiaa, oli se sitten fyysistä, henkistä tai emotionaalista.  

Jokapäiväiset toiminnot voivat vaihdella sängyssä istumisesta tai suihkussa 

käymisestä television katseluun, murehtimiseen ja vihan tuntemiseen. Jotkut ME-

sairaat kertovat meille emotionaalisen toiminnan olevan kaikista kuluttavinta sekä 

vaikeinta mitata ja kontrolloida. 

Kestävän perustason määrittäminen 
Perustaso on toiminnan taso, jota pystyy jatkuvasti ylläpitämään. Toisin sanoen, 

päivästä toiseen pitäisi pystyä suoriutumaan samasta perustason määrästä toimintaa. 

Perustaso on alhaisempi kuin “henkilökohtainen paras”, josta pystyy suoriutumaan 

parempana päivänä.  

Jos tietää perustasonsa, voi päättää keskeyttää toiminnon siinä vaiheessa, kun on 

vähemmän todennäköistä, että saa PEM-oireen tai oireet pahentuvat. 

Kun kestävä perustaso on määritetty ja sitä noudatetaan saatetaan huomata, että 

oireet helpottavat ja energiatasot nousevat tai että oireiden taso pysyy samanlaisena, 

mutta pahenemisjaksoja tulee vähemmän. 

 ”Ensimmäinen konsultti, jonka tapasin ME-asioissa, neuvoi minua tekemään aina 

korkeintaan 70 % siitä mihin tunsin pystyväni; 30 % reservissä varmistaisi, etten 

ylisuorittaisi. Olen soveltanut tätä siitä lähtien toimintoihin, joissa minulla on täysi 

määräysvalta (esim. harrastukset, urheilu, kotityöt, puutarhan hoito jne.) sekä 

toiminnan keston että intensiteetin suhteen. Ajan kuluessa huomasin selviytyväni ja 

pystyväni nauttimaan isommasta määrästä toimintaa ilman haittavaikutuksia.” 
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Lepo ja rentoutuminen 
Lyhyet, säännölliset lepojaksot pitkin päivää antavat mahdollisuuden palautua ja 

voivat estää oireiden äitymistä ylivoimaisiksi. Lepo ja rentoutuminen ovat yhtä 

keskeisiä aktiivisuuden rytmittämisessä kuin toiminta, vaikkakin vaadittava levon 

määrä vaihtelee sairauden eri vaiheissa. 

 “Käytän pacing-menetelmää osana päivärutiiniani, Yritän levätä aamulla ja 

iltapäivällä. Jos yritän tehdä jotain raskaampaa, esim. hieman kevyttä kitkemistä, 

täytyy minun levätä 15 minuutin välein. Aktiivisuuden rytmittämisellä on 

huomattava vaikutus siihen, kuinka paljon pystyn ja en pysty tekemään. Se myös 

vähentää hetkellisiä fyysisiä ja henkisiä romahduksia.” 

Jotta mieli ja keho hyötyisivät enemmän, kannattaa opetella miten rentoutua 

täydellisesti ja miten lepuuttaa aivoja oikealla tavalla. Tämä saattaa vaatia uuden 

näkökulman siihen, mitä pitää rentoutumisena. Ennen sairastumista on saattanut 

rentoutua henkisillä toiminnoilla, kuten lukien tai televisiota katsellen, tai on ehkä 

nauttinut fyysisestä harjoittelusta. Sairastumisen jälkeen lepääminen hiljaa ja 

paikallaan oleminen voivat olla fyysisesti ja henkisesti parempia keinoja.  

On yleisesti ottaen parempi välttää päivällä nukkumista, koska se voi häiritä yöunta 

(kts. s. 30). Pyri lepäämään nukkumisen sijaan, jos vain mitenkään mahdollista. 

“Tasapainoni toiminnan, levon ja rentoutumisen välillä vaihtelee päivittäin riippuen 

oireistani ja valinnoistani. Yritän ’mennä virran mukana’ ja hyväksyä sen mitä 

jokainen päivä tuo tullessaan.” 

 Yhteenveto  Perusasioiden ymmärtäminen 

• Kolme pacing-menetelmän avainelementtiä ovat toimintoanalyysi, kestävän 

perustason määrittäminen sekä lepo ja rentoutuminen. 

• Toimintoanalyysi tarkoittaa sen havaitsemista, kuinka vaativa kukin fyysinen, 

henkinen tai emotionaalinen toiminto on itselle. 

• Kestävä perustaso on toiminnan taso, jota pystyy jatkuvasti ylläpitämään. 

• Lepo ja rentoutuminen ovat yhtä keskeisiä aktiivisuuden rytmittämisessä kuin 

toiminta; tämä saattaa vaatia uuden näkökulman rentoutumiseen. 
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Aktiivisuuden rytmittäminen 

käytännössä: 

toimintoanalyysi 
Pacing-menetelmässä toiminta-termi sisältää kaiken, jossa käytetään energiaa, oli se 

sitten fyysistä, henkistä tai emotionaalista. Sen lisäksi, että arvioidaan onko toiminta 

fyysistä, henkistä tai emotionaalista, voidaan myös järjestää toiminnot sen mukaan, 

kuinka paljon energiaa ne vievät. Toiminnot jaetaan energiankulutukseltaan joko 

alhaisiin, keskitasoisiin tai korkeisiin. Omaa päivää suunnitellessa tulee huomioida 

tasapaino erityyppisten toimintojen ja toimintojen kuluttaman energian välillä.  

Aktiivisuuspäiväkirjan pitäminen voi auttaa ymmärtämään omaa tilannetta paremmin. 

Se tarjoaa viikosta yleiskatsauksen, jonka avulla voi ottaa etäisyyttä yksityiskohtiin ja 

tarkastella toiminnan ja levon säännönmukaisuuksia. Tämä voi auttaa ymmärtämään 

mitä tapahtuu ja auttaa pohtimaan omien asioiden tilaa. Ylisuorittamisen vaikutukset 

eivät välttämättä näy päivään tai kahteen, joten päiväkirja voi auttaa tunnistamaan 

oireiden laukaisijan.   

 ”Olen pitänyt pacing-päiväkirjaa aika ajoin, vaikka se on minusta liian väsyttävää, 

tehdäkseni niin jatkuvasti. Se auttoi minua ymmärtämään, että minun täytyy levätä 

useammin ja jakaa päivittäisiä toimintoja pienempiin osiin. Se on tiettyyn 

pisteeseen asti mahdollistanut minun tehdä enemmän asioita omissa rajoissani.” 

Action for M.E.:n yli 4000 henkilön Big Survey -kyselytutkimuksessa v. 2019 

havaittiin, että päiväkirjaa pitäneet vastaajat kertoivat kokonaisuutena paremmista 

tuloksista energiansa hallinnassa. Voi viedä jonkin aikaa, että löytää itselleen sopivan 

tavan pitää päiväkirjaa ja tulee huomioida, että päiväkirjan pitäminen on energiaa 

vaativa tehtävä itsessään.  

 “Käytin aluksi erittäin yksityiskohtaista päiväkirjaa, jota inhosin, ja se lisäsi 

ahdistustani ja alakuloisuuttani. Vähemmän muodollinen menetelmä toimii minulle 

paremmin. On itselleni lähes vaistomaista jakaa toimintoja päivän tai viikon ajalle.”  

North Bristol NHS Trustin ME-palveluiden käyttämästä päiväkirjasta on esimerkki 

sivulla 18. 

Oireet vaihtelevat muistakin syistä kuin toiminnan tasosta riippuen esimerkiksi 

huonolaatuisen unen takia. Aktiivisuuspäiväkirja voi auttaa unen seurannassa (kts. s. 

30), jotta saa selvitettyä ongelmakohdat ja tehtyä tarvittavat muutokset. 
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Aktiivisuuspäiväkirjaa on hyödyllistä käyttää siihen saakka, kunnes pystyy 

havaitsemaan säännönmukaisuuksia tai soveltamaan aktiivisuuden rytmittämisen 

periaatteita mielessään tai rakentamaan ne osaksi omia rutiinejaan ja suunnitelmiaan 

(kts. s. 32). Aktiivisuuspäiväkirja voi antaa vihjeitä siitä mihin aikaan päivästä voisi olla 

tilaa uusille toiminnoille ja se voi olla myös hyödyksi yritettäessä tehdä merkittäviä 

aktiivisuuden muutoksia, esimerkiksi vaiheittaista paluuta töihin tai opintoihin tai 

aloitettaessa autolla ajamista uudelleen. 

Päiväkirjan pitämisen voi joutua aloittamaan tilapäisesti uudestaan pahenemisjakson 

sattuessa (kts. s. 52). 

 “Pacing-menetelmä on ehdottoman välttämätöntä arkielämästä suoriutumiseksi. 

Kun sain diagnoosin, pidin päiväkirjaa, määritin perustasoni jne. ja tämä oli erittäin 

hyödyllistä oireideni lievittämisessä ja auttoi ylläpitämään joitain sosiaalisia 

yhteyksiä. Asun itsekseni, joten minun on tärkeä pysyä riittävän hyvässä kunnossa 

pystyäkseni peseytymään ja ruokailemaan, hoitamaan arkisia askareita jne.”  

Kuinka täyttää aktiivisuuspäiväkirjaa 
1. Katso s. 21 taulukon alaosan selitettä: siinä on laatikko unelle, laatikko levolle 

ja kolme laatikkoa eri tason toiminnoille. Valitse toisistaan erottuvat värit tai kuviot 

jokaiselle laatikolle ja täytä ne. 

2. Katso nyt päiväkirjan ensimmäistä riviä: se alkaa ensimmäisen päivän 

keskiyöstä, ja jokainen laatikko merkitsee yhtä tuntia. Käytä valitsemiasi värejä tai 

kuvioita täyttäessäsi laatikoihin eri aikoihin päivän aikana tekemäsi asiat. 

3. Voit täyttää vain osan laatikosta, jos toiminto on kestänyt vähemmän kuin 

tunnin. Täytä loput laatikosta toisella värillä tai kuviolla, riippuen siitä mitä teit 

seuraavaksi. Jos yksittäisen tunnin aikana on useita eri toimintoja, voi se olla merkki 

siitä, että teet liikaa. 

4. Voit itse päättää minkä toimintojen arvioit olevan vaatimustasoltaan korkeita, 

keskitasoisia, kevyitä tai rentouttavia. Ajattele kuinka paljon energiaa (fyysistä, 

henkistä tai emotionaalista) jokainen toiminto vaatii ”keskinkertaisena” päivänä. Tällä 

tavalla pystyt mukauttamaan päiväkirjan nykytilanteeseesi sopivaksi. 

5. Jos unesi on rikkonaista, tee karkea arvio siitä kuinka pitkän ajan vietit 

hereillä ja täytä päiväkirja levon, korkean tason toiminnon, keskitason toiminnon tai 

matalan tason toiminnon värillä, riippuen siitä mitä teit hereillä ollessasi. 

Aktiivisuuspäiväkirjan analyysi 
Kun olet täyttänyt päiväkirjaa viikon verran tai pidempään, voit ruveta etsimään 

säännönmukaisuuksia. 
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•  Noudattavatko päivät samaa kaavaa? (esim. kiireinen aamu, pakko levätä 

loppupäivä) 

• Noudattavatko useiden päivien jaksot samaa kaavaa?  (esim. kiire arkisin, romahdus 

viikonloppuisin) 

• Lepäätkö vain silloin kun olet uupunut vai ennen toimintaa? Jälkimmäinen 

tunnetaan ennaltaehkäisevänä lepona ja on suunniteltua. 

• Ovatko toimintosi enimmäkseen fyysisiä vai henkisiä? Ovatko ne tasapainossa? 

• Teetkö asioita joista nautit “pakollisten askareiden” lisäksi? 

• Pystyisitkö pilkkomaan joitain toimintoja pienempiin osiin? Jos tunnistat tällaisia, 

saatat hyötyä kestävän perustason määrittämisestä — kts. s. 16. 

“Pidin aikaisemmin pacing-päiväkirjaa — se on aktiviteetti itsessään ja vaatii 

energiaa. Käytin web-pohjaista ME-päiväkirjaa löytääkseni säännönmukaisuuksia, 

mikä oli hyödyllistä ja kiinnitti huomion ongelmiin, joiden johdosta ruvettiin 

pitämään ruokapäiväkirjaa ja syöttösoluhäiriö löydettiin. Alussa pacing tarkoitti vain 

muutaman minuutin toimintaa, jota seurasi 15–20 minuuttia lepoa, mikä oli yllätys. 

Huomasin, että henkisen toiminnan rytmittäminen oli vaikeaa, koska ahdistus oli 

iso osa oireistoani ja vei nopeasti energiani. Perheen odotukset ja heidän halunsa 

saada vanhat minämme takaisin voi olla vahingollista, kun yritetään aktiivisuuden 

rytmittämistä.” 

  

 Yhteenveto  Aktiivisuuden rytmittäminen käytännössä: 

toimintoanalyysi 

• Pacing-menetelmässä toiminta-termi sisältää kaiken, missä käytetään 

energiaa, oli se sitten fyysistä, henkistä tai emotionaalista. 

• Aktiivisuuspäiväkirja voi auttaa ymmärtämään mitä tapahtuu ja auttaa 

pohtimaan omien asioiden tilaa. 

• Aktiivisuuspäiväkirjan täyttäminen on järjestelmällinen prosessi ja voi 

kestää jonkin aikaa ennen kuin löytää itselleen sopivan käyttötavan.  

• Kun on täyttänyt päiväkirjaa viikon verran, voi ruveta etsimään 

säännönmukaisuuksia ja käyttää näitä apuna tehdessään päätöksiä siitä, miten 

hallitsee omaa aktiivisuutta ja lepoa. 
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Aktiivisuuden rytmittäminen 

käytännössä: kestävän 

perustason määrittäminen 
Aktiivisuuspäiväkirjan avulla voi “zoomata ulos” tarkastellakseen aktiivisuuden ja levon 

säännönmukaisuuksia. Perustason määrittäminen on “zoomaamista sisään” 

toimintojen yksityiskohtien ja keston tarkastelemiseksi, käyttäen seis-periaatetta. Seis-

sääntöjä on neljä ja niihin perehdytään alla. 

Huomaamme, että aikaan ja toimintaan perustuvat seis-säännöt ovat hyödyllisimpiä 

opeteltaessa aktiivisuuden rytmittämistä. 

“Kamppaileminen” seis-sääntönä (ei ihanteellinen) 
Ajatellaan, että henkilö aloittaa toiminnon, vaikka kävelyn. Hän saattaa olla tietoinen 

siitä, että kävelyn jatkaminen muuttuu vaikeammaksi ja vaikeammaksi lisääntyvien 

oireiden takia ja että todennäköisesti tulee piste, jossa hänen täytyy lopettaa oireiden 

pahennuttua. On kuin hän yrittäisi kamppailla oireitaan vastaan jatkaakseen niin 

pitkälle kuin mahdollista. 

Tällaisten henkilöiden seis-sääntönä ovat vakavat, häiritsevät oireet ja he eivät lopeta 

vasta kuin pakotettuna. He jatkavat väkisin tehdäkseen parhaansa lyhyellä aikavälillä, 

mutta maksavat tästä todennäköisesti myöhemmin: palautumiseen voi kulua heiltä 

loppupäivä, seuraava päivä tai pidempään. Tämä myös todennäköisesti laukaisee 

PEM-oireen (kts. s. 8). Tämän seis-säännön käyttäminen ei kuulu tämän oppaan 

pacing-menetelmään. 

“Kehon kuunteleminen” seis-sääntönä (parempi) 
Joku saattaa käyttää systeemiä, jossa sanoo itselleen: ”Olen käyttänyt liian monta 

päivää ylirasituksesta palautumiseen, joten olen oppinut tunnistamaan 

varoitusmerkit.” Jos tällainen henkilö huomaa varoitusmerkkejä oireidensa 

voimistuessa, hän saattaa päättää lopettaa aikaisemmin. Hän toivoo näin toipuvansa 

nopeammin kuin ne jotka jatkavat toimintaa väkisin ja voivansa jatkaa piakkoin 

seuraavasta toiminnosta. 

Tällaiset ihmiset voivat joutua tulkitsemaan jatkuvasti henkilökohtaisia 

varoitusmerkkejään kuten hitautta, uupumusta tai lisääntyneitä kipuja. Tämän 

tyyppistä pacingia kutsutaan yleensä “oman kehon kuuntelemiseksi” ja seis-sääntönä 

ovat lisääntyneet tai muuttuneet oireet. 
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Malli aktiivisuuspäiväkirjasta 
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Keskipäivästä keskiyöhön 

 

 
Tämä on hienovaraisempi tapa hallita toimintaa kuin “kamppailu” seis-sääntö, mutta 

sellaisten henkilöiden mahdoton käyttää, joiden varoitusmerkit tulevat aina viiveellä, 
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esimerkiksi päivän tai kaksi toiminnan lisäämisen jälkeen. Varoitusmerkit tulevat liian 

myöhään. 

Se on myös vaikea seis-sääntö niille ME-sairaille, jotka ovat yrittäneet selvitä kivun, 

uupumuksen ja muiden oireiden kanssa kiinnittämällä huomionsa muihin asioihin 

oireiden loitolla pitämiseksi. Joillekin jatkuvista oireista kärsiville ainoa tapa tulla 

toimeen on olla keskittymättä oireisiin, mutta “kehon kuunteleminen” on tietysti 

tämän vastakohta. 

Käytän Fitbitiä tarkkaillakseni kuinka paljon pystyn kävelemään oireetta ja kuinka 

paljon on liian paljon.” 

  

Ajan käyttäminen seis-sääntönä (hyödyllisin) 
Kolmas tapa tunnistaa milloin keskeyttää toiminto perustuu kokemukseen ja ajan 

käyttöön seis-sääntönä. Joku voisi sanoa: “Tiedän kokemuksesta, että jos menen 

viiden minuutin kävelylle ja pidän kymmenen minuutin tauon, pystyn jatkamaan toiset 

viisi minuuttia.” 

“Käytän minuuttiajastinta, en päiväkirjaa. On äärimmäisen vaikea tietää milloin 

lopettaa toiminta; ylisuorittaminen aiheuttaa romahduksen ja voi aiheuttaa 

kuukausien takaiskun itselleni. Tämä voi käydä helposti vilkaisemalla tekstiä, 

kuuntelemalla kun joku lukee minulle, nousemalla istumaan tai käyttämällä 

Ipadiani. Ajastimeni on säädetty hyvin alhaiselle tasolle, alkaen kolmesta minuutista 

hyvin hitaasti nostaen.” 

 

Toiminnan käyttäminen seis-sääntönä (hyödyllisin) 
Neljäs tapa on samanlainen kokemukseen perustuva, mutta käytetään toiminnan 

määrää seis-sääntönä ajan sijasta. Tällaisen pacing-menetelmän käyttäjä voisi sanoa: 

“Olen päätynyt siihen, että ruokaa valmistaessani esivalmistelen yhdenlaiset 

vihannekset ja sitten keskeytän ja pidän tauon. Sitten aloitan uudestaan seuraavasta 

vaiheesta kunnes keskeytän.” 

Tarkoituksena on pilkkoa asiat helpommin hallittaviin osiin ja keskeyttää toiminta kun 

tietty osa on saatu päätökseen, vaikka tuntuisi siltä, että pystyisi jatkamaan 

pidempään.  

“Pacing-menetelmä on auttanut löytämään rajani ja pystyn havaitsemaan, koska 

minun on keskeytettävä toiminto. Perustasoni on hyvin alhainen, mutta minua 

hoitava ammattilainen tunnistaa tämän ja käyttää pacingia auttaakseen minua 

ehkäisemään äkillistä oireiden pahenemista sen sijaan, että yrittäisi lisätä 

aktiivisuuttani.” 
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Ensimmäinen kestävän perustason asettaminen 
• Jos tiedät ylisuorittavasi usein tietyssä toiminnossa, voit kokeilla asettaa lähtötasosi 

50 % siitä mihin uskot pystyväsi. Tätä kutsutaan “50 % säännöksi”. Se on 

nyrkkisääntö, mutta voi auttaa joitain ihmisiä alkuun perustason määrittämisessä. 

• Jos ajattelet rasittavasi itseäsi toiminnossa vain hieman liikaa, kokeile käyttää 75 % 

sääntöä. Jos esimerkiksi suoritat tiettyä toimintoa 20 minuuttia, mutta epäilet sen 

olevan vain hieman liikaa, kokeile vähentää käyttämääsi aikaa viidellä minuutilla 15 

minuuttiin (eli 75 % 20 minuutista). Tavoite olisi sitten ylläpitää 15 minuutin jakso 

tämän tyyppistä toimintaa päivittäin. Jotkut huomaavat pystyvänsä toistamaan 

perustason suorituksen lepo/rentoutus-jakson jälkeen. 

• Toinen tapa on miettiä, kuinka paljon pystyisi tekemään, jos tavoite olisi tehdä 

saman verran joka päivä. Tämä metodi nojaa aluksi vaikutelmaan ja intuitioon, 

mutta saat selville, oletko löytänyt kestävän tason pitämällä kirjaa aktiviteeteistasi 

(kts. s. 18). Voit käyttää alla olevan kaltaista luottamusasteikkoa. 

 Kävele 100 metriä Kävele 40 metriä 

 

 0 10 

• Kysy itseltäsi kuinka paljon luotat pystyväsi selviytymään toiminnosta päivittäin 

kyseisellä tasolla. Jos luottamuksesi on korkea, olet todennäköisesti lähellä 

perustasoasi. 

• Kultainen sääntö on: muista, että kaikki toiminnot täytyy asettaa oletetusti 

kestävälle tasolle. Voi olla iso pettymys huomata, että oma perustaso on oletettua 

matalampi, mutta muista, että askel taaksepäin otetaan, jotta päästäisiin eteenpäin 

tavalla, joka parhaiten sopii itselle ja olosuhteisiin. Ensimmäinen tavoite on vakaa ja 

säännöllinen toiminta. 

Toiminnan vakauttaminen 
Kun perustaso on määritetty, keholle on annettava aikaa asettua tälle tasolle. Tähän 

kuluva aika vaihtelee eri henkilöillä; se voi usein viedä viikkoja ja joskus pidempäänkin. 

Tasapaino on avainasemassa paitsi valituissa toiminnoissa niin myös niiden tyypeissä. 

Päivään tulisi sisältyä tasapainoinen sekoitus fyysisiä ja henkisiä toimintoja ja niiden 

välillä voi tarkoituksenmukaisesti vuorotella tai ”vaihtaa” niiden välillä. 
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“Yksi asia, jonka olen havainnut hyödylliseksi, on toimintojen vuorottelu siten, että 

mikään lihasryhmä ei väsy liikaa, esim. luen tai katselen tietokoneella, sitten teen 

kotitöitä tai laitan ruokaa tai soitan pianoa.” 

Sykemittarit 
Moni Action for M.E.:n vuoden 2019 Big Survey kyselytutkimuksen vastaajista kertoi 

käyttävänsä sykemittareita. Erikoistunut fysioterapeutti Pete Gladwell kertoo: “Olen 

tietoinen käytännöstä ja mielestäni siinä on joitain etuja ja joitain merkittäviä haittoja. 

Syke voi nousta monista syistä, kuten autonomisten häiriöiden takia. On myös 

mahdollista ylisuorittaa jatkamalla suoritusta alemmalla tasolla, joka ei nosta sykettä. 

Lisäksi sykemittarin käytöstä ei ole apua henkisen tai emotionaalisen kuorman 

kanssa.” 

Sykemittauksen monimutkaisuuden vuoksi suosittelemme, että pyydät asiantuntija-

apua, jos harkitset sellaisen käyttöä. 

 Yhteenveto  Kestävän perustason määrittäminen 

• Perustason määrittäminen on oman toiminnan ja toiminnan keston 

yksityiskohtaista tarkastelua käyttäen seis-säännön periaatetta. 

• On neljä erilaista seis-sääntöä: kamppaileminen (ei ihanteellinen), kehon 

kuunteleminen (parempi), ajan käyttäminen (hyödyllisin), toiminnan käyttäminen 

(hyödyllisin). 

• Perustason määrittämiseen voi kuulua aloittaminen 50 % tai 75 % siitä 

tasosta mihin uskoo pystyvänsä, jotta ei ylisuorittaisi toiminnossa. 

• Yritä olla lannistumatta, vaikka perustasosi olisikin alempi kuin toivoit: 

muista, että askel taaksepäin otetaan, jotta päästäisiin eteenpäin itselle 

sopivimmalla tavalla. 

• Kun perustaso on asetettu, pitää itselle antaa aikaa tottua siihen. 

• Tasapaino on avainasemassa paitsi valituissa toiminnoissa niin myös niiden 

tyypeissä, esim. sekoitus erilaisista fyysisistä, henkisistä ja emotionaalisista 

kuormituksista. 
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Aktiivisuuden 

rytmittäminen 

käytännössä: lepo ja 

rentoutus 
Hyvälaatuinen lepo ja rentoutuminen ovat olennainen osa onnistunutta pacing-

ohjelmaa ja ne tulee rakentaa osaksi päiväjärjestystä. Action for M.E.:n vuoden 2019 

yli 4000 henkilön Big Survey -kyselytutkimuksessa 92 % vastaajista käytti lepoa tai 

vuodelepoa sairauden hallintaan. 

Tarvittavan levon määrä vaihtelee henkilökohtaisesti. Jotkut tarvitsevat paljon lepoa 

toisten huomatessa, että levon ollessa hyvälaatuista, tulevat he toimeen lyhyillä ja 

tiheillä pikkulevoilla, jotka kestävät vain viidestä kymmeneen minuuttiin. 

Rentoutumisessa on kyse kehon ja mielen täydellisen lepotilan saavuttamisesta. Jos 

sinusta tuntuu siltä, että aivojasi tai kehoasi stimuloidaan, et ole saavuttanut todellista 

rentoutumista. Voi kestää jonkin aikaa ennen kuin oppii pysäyttämään itsensä 

fyysisesti ja henkisesti. Jotkut ihmiset kokevat hyvin vaikeaksi rentoutua kunnolla ja 

tuntevat syyllisyyttä, jos he eivät ole kiireisiä tai tee jotakin ”hyödyllistä”. 

On useita opeteltavia tekniikoita tai taitoja, jotka voivat auttaa saavuttamaan 

rentoutuneisuuden tilan. On hyödyllistä:  

• tehdä tilaa rentoutumiselle (kts. alla) 

• opetella oikeanlainen hengittäminen (kts. alla)  

• purkaa jännitystä (kts. s. 28)  

• palautua (kts. s. 29). 

Tee tilaa rentoutumiselle 
Varaa aika ja paikka rentoutumiselle. Paikan valinta riippuu olosuhteista, mutta sen 

tulee olla vailla häiriötekijöitä. Sulje puhelin ja kerro läheisillesi, ettet halua itseäsi 

häirittävän. Tee olosi niin mukavaksi kuin mahdollista, makuulla tai istuallasi niska, 

jalat ja käsivarret tuettuina. Varmista, että sinulla on riittävän lämmin. 

Oikeanlainen hengittäminen 
Oikeanlaisten hengitystekniikoiden opettelu ja niiden soveltaminen käytäntöön on 

tärkeää. Kun tuntee itsensä stressaantuneeksi, ahdistuneeksi tai huolestuneeksi, 
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hengittäminen voi olla pinnallista ja nopeaa. Tätä kutsutaan hyperventiloinniksi. 

Hyperventiloitaessa käytetään vain rintakehän yläosaa, kun taas oikeanlaisessa 

hengittämisessä käytetään koko rintakehän ja keuhkojen aluetta. 

Moni ei tunnista hyperventiloivansa ja siitä voi tulla tapa. Se muuttaa veren kemiaa ja 

aiheuttaa oireita, kuten pistelyä, huimausta, sydämentykytystä, hengenahdistusta ja 

rintakipua, sekä lisää ahdistusta ja paniikkia. Nämä oireet voivat luonnollisesti 

aiheuttaa lisää huolta ja ahdistusta ja muodostaa noidankehän. 

On hyödyllistä harjoitella oikeanlaista hengittämistä säännöllisesti. 

1 Aseta toinen käsi rintakehän päälle ja toinen käsi rintakehän alaosan/vatsan 

alueelle.  

2 Hengitä hitaasti sisään nenän kautta keuhkojen “pohjaan”. Sinun pitäisi tuntea 

vatsan alueen nousevan ja rintakehän liikkuvan vain hieman. 

3 Kun hengität sisään, pysähdy hetkeksi ja sitten hengitä hitaasti ulos joko nenän tai 

suun kautta. Varmista, että uloshengitys on kokonainen.  

4 Toista tämä prosessi hitaasti. Saatat joutua kasvattamaan hitaiden, rauhallisten 

vatsahengitysten määrää asteittain, kunnes totut tekemään niitä. 

Pura jännitystä 
Jännityksen purkamiseen on useita eri tekniikoita, joista on löydettävä itsellesi 

parhaiten sopiva. Jotkut kokevat, että miellyttävään tai rentouttavaan kuvaan 

keskittyminen voi auttaa rauhoittamaan mieltä ja kehoa.  

Toinen menetelmä on tietoisesti rentouttaa tarpeetonta lihasjännitystä. Tavoitteena 

on tunnistaa, milloin lihakset ovat jännittyneet ja sitten rentouttaa niitä vastauksena 

jännitykseen. Yksi tapa rentouttamiseen on puristaa hetken kättä nyrkkiin ja sitten 

avata se. Huomaat kuinka jännittyneeltä ja epämukavalta käsi tuntui nyrkkiin 

puristuneena ja kuinka hyvältä se tuntui täysin rentona.  

Kokeile tätä kehon muilla lihaksilla, kuten niskalla, hartioilla ja selällä. Keskity mihin 

tahansa alueeseen, jonka uskot olevan jännittynyt. Jännitä lyhyen aikaa ja sitten 

rentouta. Jotkut kokevat hyödylliseksi käydä keho järjestelmällisesti läpi päästä 

varpaisiin. 

Kun tekniikassa kehittyy, on mahdollista ohittaa jännitys ja vain “päästää irti” 

jokaisesta lihasryhmästä vuorollaan. Tätä voidaan käyttää myös hitaan, syvän 

hengittämisen kanssa “ensiapuna” stressaavissa tilanteissa.  Monia kehon 

skannausmeditaatioita on saatavilla ilmaiseksi netistä ja mindfulness-

meditaatiosovelluksissa, jotka voivat auttaa keskittymään hengittämiseen. 
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Palaudu 
Syvä rentoutuminen vaatii harjoittelua ja rentoutumis- tai mindfulness-sovellukset tai -

CD-levyt voivat olla hyviä oppaita. Jotkut ihmiset hyötyvät meditaation ja joogan 

harjoittamisesta. Tärkeintä on löytää itselle sopivia tapoja levätä. Lempeä musiikki voi 

auttaa joitain, mutta toiset mieltävät musiikin kuuntelun aktiviteetiksi. 

Jos sinulla on vaikeuksia oppia lepäämään tai rentoutumaan onnistuneesti, pyydä 

lisäneuvoja. Lääkärisi pitäisi pystyä auttamaan tai suosittelemaan toista 

terveydenhuollon ammattilaista, joka pystyy tukemaan sinua. 

 Yhteenveto  Lepo ja rentoutuminen 

• Hyvälaatuinen lepo ja rentoutuminen ovat olennainen osa onnistunuttta 

pacing-ohjelmaa 

• Varaa aika ja paikka rentoutumiselle; yritä pyhittää sänky yöunille. 

• Etsi itsellesi sopiva keino purkaa jännitystä: tavoite on tunnistaa lihasjännitys ja 

vastata siihen rentouttamalla ne. Tätä voi myös käyttää syvän, hitaan 

hengittämisen kanssa “ensiapuna” stressaavissa tilanteissa. 

• Syvä rentoutuminen vaatii harjoittelua; omaksu itsellesi toimiva tapa. 

• Jos sinulla on vaikeuksia oppia lepäämään tai rentoutumaan onnistuneesti, 

pyydä lisäneuvoja; lääkärisi pitäisi pystyä auttamaan. 
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Unihygienia 
Useimmilla ME-sairailla on univaikeuksia. Joillain on hankaluuksia nukahtaa tai uni on 

rikkonaista. Joillain on päinvastainen ongelma ja he nukkuvat normaalia enemmän, 

tätä kutsutaan hypersomniaksi. Hypersomnia voi heikentää unen laatua ja se vähentää 

valveajan toiminnoille käytettävissä olevaa aikaa. Uniongelma voi voimistaa oireita, 

kuten uupumusta ja heikkoa keskittymiskykyä. 

Tutkimukset osoittavat, että ME:ssä on useita ”unen fenotyyppejä” — mikä tarkoittaa, 

että uniongelmien laatu vaihtelee henkilöstä toiseen ja voi vaihdella sairauden aikana. 

Se tarkoittaa myös, että mistä on apua toiselle univaikeuksien hallintaan ei välttämättä 

toimi toisella. Silti yleisistä uniohjeista voi olla apua joillekin. 

Millainen ongelma on kyseessä? 

Unihäiriön syyt on tärkeää tunnistaa. Voit käyttää aktiivisuuspäiväkirjaa (kts. s. 16) 

unirytmin kirjaamiseen ja tarkemman selon saamiseen ongelmien laadusta. Tämä 

auttaa päättämään millaisista muutoksista voisi olla apua. 

• Onko sinulla ongelmia nukahtamisessa? 

• Heräiletkö läpi yön? 

• Heräätkö aikaisin saamatta uudestaan unta? 

• Etkö tunne oloasi levänneeksi, vaikka saitkin nukuttua? 

• Koetko tarvetta nukkua pidempään aamuisin, mennä aikaisemmin nukkumaan tai 

nukkua päiväunia? 

Missä nukut? 

Tee makuuhuoneestasi “uniystävällinen”. Makuuhuoneen tulisi olla rentouttava 

ympäristö, joka mielletään paikaksi, jossa nukutaan (vastakohtana paikoille, joissa 

seurustellaan, katsotaan televisiota ja niin edelleen). Sinistä valoa säteilevien 

näyttöjen katselu (esim. televisiot, läppärit, kännykät) voi vaikeuttaa nukahtamista. 

Näiden pitäminen suljettuna kaksi tuntia ennen nukkumaanmenoa voi auttaa 

nukahtamisessa. Makuuhuoneessa tulisi yöunien aikana olla pimeää, hiljaista ja siistiä. 

Ihannelämpötila makuuhuoneelle on 18–24°C. 

Varmista myös, että sinulla on tukevat ja mukavat patjat ja tyynyt. 

• Panosta sänkysi mukavuuteen. 

• Lämpötila on tärkeä asia: on vaikea nukkua, jos huone on liian lämmin tai liian 

kylmä. 

• Millainen ilmanvaihto huoneessa on? Jotkut nukkuvat mielellään ikkuna avoinna, 

mutta toisille tulee kylmä tai he pitävät sitä häiritsevänä. 
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• Onko huoneessa häiritseviä ääniä, joille voit tehdä jotakin? Jotkut eivät saa unta, jos 

on liian hiljaista ja nukkuvat paremmin, kun taustalla on vähän ääntä. 

Miten valmistaudut yöunille? 

Kuumat juomat rauhoittavat joitain ihmisiä ja yhdistämmekin usein kuuman maidon 

nukkumaanmenoon, joten se voi olla hyödynnettävä assosiaatio. Kuitenkaan 

stimulantteja sisältävien juomien käyttö ei ole hyvä idea. Kahvissa ja teessä oleva 

kofeiini on stimulantti, jonka tiedetään häiritsevän unta. Sen vaikutus kestää useita 

tunteja nauttimisen jälkeen. Mitä enemmän kofeiinia saa päivän aikana, sitä 

todennäköisemmin se vaikuttaa yöuniin. 

Kofeiinin välttäminen kuusi tuntia ennen nukkumaanmenoa voi riittää. Joidenkin 

täytyy olla käyttämättä kofeiinia lainkaan iltapäivisin ja iltaisin. Alkoholi voi auttaa 

joitakin nukahtamaan, mutta se saattaa häiritä unta myöhemmin yöllä, joten sen 

välttäminen on suositeltua.  

Tunteet ja nukkuminen 
Vaikka onkin helppo todeta, ettei sängyssä voi tehdä huolilleen mitään, joskus on silti 

vaikeaa olla murehtimatta. Jos haluaa asioiden ruotimiseen aikaa itsekseen, voi olla 

parempi tehdä se aikaisemmin päivällä; asioiden kirjoittamisesta muistiin voi olla 

hyötyä. 

Voi myös olla hyödyllistä luoda hetkelle ennen nukkumaanmenoa rutiineja, joista 

kokee olevan apua rentoutumiseen. Jotkut kokevat hyödylliseksi listojen kirjoittamisen 

tulevaa päivää varten, rentoutusharjoitukset, kirjan lukemisen tai rentouttavan 

musiikin tai puheradion kuuntelemisen. Tärkeintä on tehdä jotain mikä auttaa itseäsi 

rauhoittumaan, jotta et tunne oloasi stressaantuneeksi nukkumaan mennessäsi. 

Muista, että avain omahoitoon on oppia mikä on itsellesi yksilönä hyödyllistä ja hallita 

tekemiäsi asteittaisia muutoksia. 

Lääkitykset ja uni 
Monet lääkkeet vaikuttavat uneen. Jos kipu häiritsee nukkumistasi, voi olla aiheellista 

keskustella eri kipulääkkeiden eduista ja haitoista hoitavan lääkärisi tai farmaseutin 

kanssa. Reseptivapaat kipulääkkeet voivat auttaa, mutta jotkut henkilöt hyötyvät 

reseptilääkkeistä kuten Triptylistä ja Noritrenistä hyvin alhaisilla annoksilla otettuna 

noin kaksi tuntia ennen nukkumaanmenoa. 

HUOM. Jotkut saavat näistä lääkkeistä sivuvaikutuksia ja kokevat vaikeaksi lopettaa 

niiden käytön. Kaikkia lääkkeenkäytön seurauksia tulee arvioida perusteellisesti 

lääkärin kanssa ennen lääkityksen aloittamista. 
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 “Huomasin heti sairauteni alussa, että pacing vaikutti toimintakykyyni, erityisesti 

kognitiivisissa toiminnoissa, mutta huolimatta siitä kuinka paljon lepäsin tilani ei 

kohentunut ennen kuin vasta vuosia myöhemmin, kun minun annettiin luopua 

töissä käymisestä ja kävin ME-spesialistin vastaanotolla. Minulle annettiin 

unilääkitys ja niin kauan kuin pitäydyin pacing-menetelmässä, unenlaatuni ja 

kognitiivinen toimintakykyni paranivat. Jos tein enemmän kuin aktiivisuuden 

rytmittämiseni antoi myöten, vointini heikkeni ja kärsin pahemmista oireista kuin 

mitä minulla oli ollut koskaan aikaisemmin.” 

 Yhteenveto  Uniongelmien hoito 

• Hyvässä unessa tärkeintä on laatu, ei määrä. Säännöllisen unirytmin 

ylläpitäminen on tärkeää. 

• Mikä toimii yhdelle ei välttämättä toimi toiselle. Omahoito on keskeistä: selvitä 

mistä on apua juuri itsellesi ja tee muutoksia asteittain. 

• Aktiivisuuspäiväkirjaa (kts. s. 18) voi käyttää apuna oman unirytmin 

seuraamisessa ja ymmärtämisessä. 

• Onko makuuhuoneesi “uniystävällinen”? Mieti kuinka mukavia sänkysi, patjasi 

ja tyynysi ovat ja kiinnitä huomiota lämpötilaan, valaistukseen ja melutasoihin.  

• Voi olla hyödyllistä ylläpitää rutiineja, joista koet olevan apua rentoutumiseen, 

kuten kofeiinin välttäminen kuusi tuntia ennen nukkumaanmenoa.  

• Keskustele lääkärisi kanssa, jos harkitset lääkityksen aloittamista uniongelmiin. 

Päivä- ja viikkosuunnitelmat 
Suunnitelmien tekeminen voi olla vahva omahoitotaito ja hyvin yksinkertainen 

prosessi, jolla varmistetaan, että päivät ja viikot ovat tasapainoisia. On mahdollista 

”yhdellä silmäyksellä” nähdä onko suunniteltujen toimintojen lepo ja aktiivisuus 

kestävällä tavalla tasapainossa. Voit myös jakaa suunnitelman muiden kanssa 

auttaaksesi heitä ymmärtämään paremmin, miten joudut säätelemään kestävällä 

tavalla toimintojasi.  

 “Joinain päivinä aktiivisuuden rytmitys toimii ja auttaa minua lievittämään 

uupumustani; toisina päivinä sillä on vähän tai ei lainkaan vaikutusta 

energiatasoihini. Yleisesti ottaen olen kokenut sen varsin hyödylliseksi ME:n 

omahoidossa tehtävien suunnittelun ja priorisoimisen lisäksi.” 

Toimivan suunnittelun pitäisi tehdä aivotyöskentelystä helpompaa “aivosumusta” 

huolimatta, koska siinä “puretaan” paljon informaatiota suunnitelmien järjestelmään. 
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Aivot toimivat paremmin annettaessa niille vain yksi tehtävä kerrallaan. Jos olet 

suunnitellut päivän tai viikon etukäteen, voit käyttää suunnitelmaasi muistuttajana sen 

sijaan, että yrittäisit pitää kaiken tiedon mielessäsi ja olettaisit sen vielä selviytyvän 

hyvin käsillä olevasta tehtävästä. 

On tärkeää ymmärtää, että suunnitelmat eivät aina toteudu toivotusti. Jokin 

tapahtuma voi muodostua esteeksi, elämäntilanteet voivat muuttua ja silloin 

suunnitelmaa tulee muuttaa. Joten jousta suunnitelmasi kanssa: lue sitä kuin opasta 

eikä kuin jotain, joka olisi kiveen kirjoitettu. Kannattaa ajatella, että viisas suunnitelma 

lisää mahdollisuuksiasi selviytyä suunnittelemistasi asioista, mutta ei takaa sitä. 

“Pacing on tärkeää minulle, koska en pysty hoitamaan “isoja asioita” ilman sitä. 

Joudun rytmittämään lääkäritapaamiset ja suunnittelemaan lepo- ja 

palautumispäivät. Käytän ’kun lähdet talosta -tarkistuslistaa’, jotta en unohtaisi 

mitään tärkeää. Olen enimmäkseen vuoteenoma, joten kotoa lähteminen on iso 

asia. Jos en rytmittäisi toimintojani olisin täysin muiden avun varassa kääntyäkseni 

sängyssä/käydäkseni vessassa jne. Tajusin tämän sen jälkeen, kun minulla oli ollut 

kaksi tapaamista perättäisinä päivinä ja haluan välttää uuden samanlaisen 

tilanteen, jos vain mahdollista.” 

Kuinka tehdä suunnitelmia 
Suunnitelmien tekoon on monia erilaisia tapoja kuten paperiset tai elektroniset 

päiväkirjat ja kalenterit. Elektronisissa järjestelmissä on lisäetuna hälytysten 

asettaminen, jotka auttavat suunniteltujen asioiden muistamisessa. Tässä osiossa 

esitellään joitakin yksinkertaisia menetelmiä, joita voi käyttää paperilla tai 

yksinkertaisen nettipohjaisen taulukon kanssa, jos niin haluaa. 

Päiväaikataulu voi olla sangen yksityiskohtainen, tai yksinkertaistettu laittamalla 

tärkeimmät tavoitteet jonkinlaiseen järjestykseen, mutta jättämällä paljon 

liikkumavaraa.  

Melko yksityiskohtainen esimerkki lievälle/keskivaikealle ME:lle on sivulla 36, jossa 

vasemmanpuoleiseen sarkaimeen on merkitty kellonaika. Toiminnot on jaettu kahteen 

sarakkeeseen, fyysisesti vaativammat toiseen ja henkisesti vaativammat toiseen. 

Oikeanpuoleinen sarake on jätetty “levon ja rentoutumisen” kategorialle.  

Tällainen aikataulu auttaa “vaihtamaan” fyysisten ja henkisten toimintojen välillä ja 

lepäämään. Voidaan myös kirjata jokaiseen toimintoon kulunut aika ja laskea paljonko 

on yhteensä kulunut aikaa fyysisiin ja henkisiin toimintoihin sekä lepäämiseen. Tämä 

voi auttaa näiden kolmen aktiviteettityypin tasapainon seuraamisessa. 

Osiot voidaan myös värikoodata siten, että käytetään samoja värejä kuin 

viikkosuunnitelmassa korkean-, keski- ja matalantason aktiviteeteille (kts. alla). Tästä 

voi olla apua suunniteltaessa mukavia asioita kuin myös “pakkopullaa”. 

Sivulla 38 on esimerkki viikkoaikataulusta. Aikataulussa on sarake jokaiselle 

viikonpäivälle, jotka on jaettu aamuun, iltapäivään ja iltaan. Tällaista voi käyttää 
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suunnitellessaan viikon tärkeimpiä asioita ja varmistaessaan ettei mikään päivistä ole 

ylikuormitettu. Viikosta voi etsiä tällä myös tyhjiä kohtia, kun on halukas lisäämään 

vähitellen uusia aktiviteetteja. 

“Minulle pacing on ainoa tapa saada asioita hoidettua. Suunnittelen päivän sijaan 

viikon eteenpäin, jotta tiedän olla tekemättä liikaa asioita pari päivää ennen jotain 

tärkeää.” 

Lepohetkien aikatauluttaminen 
Pacing-menetelmään kuuluu erilaisten aktiviteettien tasapainottaminen sopivalla 

määrällä lepoa ja rentoutumista. Suunnitelman käyttö mahdollistaa lepojaksojen 

aikatauluttamisen ja niiden hyödyllisyyden arvioinnin. 

Jotkut viettävät lepohetkensä ennen aktiviteetteja lisätäkseen mahdollisuuksia 

onnistua niissä. Suunniteltu lepo voi auttaa myös, kun jotain odottamatonta tapahtuu: 

kun olet sisällyttänyt lepohetket työjärjestykseen ennen odottamatonta tapahtumaa, 

olet paremmissa kantimissa selviytyä tilanteesta.   

“Pacing-menetelmä parantaa elämänlaatuani ja antaa minun osallistua joihinkin 

tärkeisiin perhejuhliin. Minulla oli erittäin tärkeä tilaisuus, johon pystyin 

osallistumaan lepäämällä koko päivän, viettämällä tunnin tilaisuudessa 

sähköskootterilla, sitten 20 minuuttia auton takapenkillä maaten, sitten taas tunnin 

tilaisuudessa ja sitten taas toiset 20 minuuttia auton takapenkillä. Selvisin siitä ja 

nautin siitä kiitos pacing-menetelmän.” 

Aikataulun käyttäminen apuvälineenä kommunikoinnissa 
Muiden voi olla vaikeaa ymmärtää ME:n kanssa elämiseen ja ME:n omahoitoon 

liittyviä haasteita. Voit käyttää päivä- tai viikkoaikataulua työkaluna esittäessäsi heille, 

miten sinun täytyy jakaa tekemisesi pidemmälle aikavälille. 

Se voi auttaa myös neuvotteluissa muiden kanssa, kun suunnittelette tekevänne 

yhdessä jotakin. Jos he ovat nähneet aikataulusi, on heillä parempi mahdollisuus 

ymmärtää omahoitostrategiasi ja siten tukea suunnitelmiesi onnistumisessa. 

Odottamattomat tapahtumat 
Elämä on arvaamatonta, joten suunnitteli asiat kuinka perusteellisesti tahansa, voi 

yllätyksiä silti tulla. Siksi on tärkeää olla toimimatta sillä rajalla mitä juuri ja juuri pystyy 

ylläpitämään, vaan mieluummin jättää vähän liikkumavaraa, jotta voi sitten hoitaa 

odottamattomatkin asiat. Jos jäät pinteeseen, kompensoi poistamalla jokin toiminto 

suunnitelmastasi. 
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 “Olen ehdottomasti sitä mieltä, että pacing-menetelmä toimii ja parantaa 

kuntoani. Haastavat tapahtumat kumoavat helposti saavuttamani kehityksen. 

Emotionaaliset vaatimukset ja järkytykset tuottavat minulle pahimmat takaiskut. 

Yritän oppia näppärimpiä tapoja navigoida näitä, mukaan lukien sen miten palautua 

parhaiten. Minulla on paljon opittavaa näistä tilanteista.” 

Jos oireesi voimistuvat yllättäen, älä jätä sitä huomioimatta ja älä puske väkisin läpi 

suunnitelmasi mukaan. Kuuntele kehoasi ja priorisoi lepo ja rentoutuminen. 
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Esimerkki päiväaikataulusta lievässä/keskivaikeassa ME:ssä  

Aloitusaika 

(suurinpiirtein)  

Fyysinen toiminta 

(enimmäkseen 

seisten) 

Henkinen 

toiminta 

(enimmäkseen 

istuen) 

Lepo ja rentoutuminen 

(istuen tai makuulla) 

    

     

8.00     herätys, lepo 

8.30  Ylösnousu, 

peseytyminen 

  

8.45  Keitä kuppi teetä   

8.50    Juo teetä, katso 

televisiota 

 

9.20 Tee aamiainen   

9.30    Syö aamiainen, 

televisio 

 

9.50   

  

  

  

Meditaatioharjoitus 

10.10  Peseydy, siisti keittiö   

10.30   Soita puhelu  

10.40   Sähköposti  

11.00     Lepää makuulla 

11.30 Kitke puutarha   

11.40     Istu puutarhassa 

11.50 Istuta uudet kasvit   

12.00     Istu puutarhassa 

12.30 Valmistele lounas   

12.40   Syö lounas  

13.00    Lue  

13.20      Lepää makuulla 

14.30  Tee juoma   

14.40    Juo, lue  
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Aloitusaika 

(suurinpiirtein) 

Fyysinen toiminta 

(enimmäkseen seisten) 

Henkinen toiminta 

(enimmäkseen 

istuen) 

Lepo ja rentoutuminen 

(istuen tai makuulla)  

15.00  10 minuutin kävely   

15.10      Lepää makuulla 

15.50  Valmistaudu 

suihkussakäyntiin 

  

16.00      Lyhyt lepo istuen 

16.15  Käy suihkussa ja kuivaa 

hiukset 

  

16.45     

  

  

  

Rentoutusharjoitus 

17.15  Valmistele vihannekset   

17.30    Katso televisiota  

18.00  Valmista yksinkertainen 

ateria 

  

18.30    Syö ateria  

18.50      Lyhyt lepo istuen 

19.00  Peseydy, siisti keittiö   

19.20    Ystävän vierailu  

20.30     

  

Katso televisiota 

ystävän kanssa 

 

21.00      Lepää makuulla 

21.30  Tee kuuma juoma   

21.40     

  

Juo, kuuntele 

musiikkia 

 

22.00  Valmistaudu nukkumaan   

22.20     

  

  

  

Rentoutuminen sängyssä 
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Esimerkki viikkoaikataulusta 

 

 Yhteenveto  Päivä- ja viikkosuunnitelmat 

• Yksinkertainen aikatauluttaminen voi olla vahva taito, jolla varmistat, että 

päiväsi ja viikkosi ovat tasapainossa, ja joka auttaa jäsentämään tietoa päästäsi 

suunnitelmaasi. 

• Voit jakaa suunnitelmasi muiden kanssa auttaaksesi heitä ymmärtämään, 

kuinka joudut säätelemään toimintojasi kestävällä tavalla. 

• Suunnitelmat eivät aina toteudu toivomallasi tavalla, joten joustavuus on 

avainasemassa. 

• On monia erilaisia tapoja tehdä aikatauluja ja suunnitelmia, mukaan lukien 

paperiset ja sähköiset päiväkirjat ja kalenterit. Tässä kappaleessa on esimerkit 

yksinkertaisista päivä- ja viikkoaikatauluista. 

         

      
  

Sam kylässä 

(auttaa 

pyykkien 

kanssa) 

  

  

  

  
        
          

  

 

 
 

 
  

  
    
    

Rauhalli-

nen aamu  

Rauhallinen 

iltapäivä 
Rauhallinen 

iltapäivä 

Vietä 

aikaa 

puutar-

hassa 

TV-ilta 
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Aktiivisuuden rytmittäminen ja 

elämän realiteetit 
“Pacing-menetelmä auttoi todella vaikeissa pahenemisvaiheissa, mutta ei ole 

realistista yrittäessäni tasapainoilla pienten lasten kasvatuksen ja työnteon 

vaatimuksien kanssa. Tämä johtaa usein siihen, että käytän vapaapäivät 

palautumiseen enkä asioista nauttimiseen tai seurusteluun. Siksi elän enimmäkseen 

elämää, jossa on hyvin vähän omaa aikaa, aikaa ystävien kanssa, rentouttavaa 

tekemistä ja niin edelleen. Koen, että tämä vaikuttaa suuresti elämänlaatuuni.” 

Tässä kirjasessa esitettyä vaihe vaiheelta -opasta ei ole helppo noudattaa, varsinkaan 

kun on muita velvollisuuksia tai sitoumuksia, joista ei voi helposti joustaa tai pitää 

taukoa. 

Alla on käytännön ehdotuksia ME-sairaille aktiivisuuden rytmittämiseen kotona, töissä 

ja muista huolehdittaessa. Kuulemme hyvin usein, että ihmiset tuntevat syyllisyyttä 

jäädessään paitsi jostain, joka oli osa heidän pacing-suunnitelmaansa, tai tuntevat 

olonsa ulkopuoliseksi tai hylätyksi. On todella tärkeää, että on mahdollista saada 

tukea, ei ainoastaan ME-sairauden vaan myös valitsemansa omahoitostrategian 

emotionaalisiin vaikutuksiin. 

Aktiivisuuden rytmittäminen kotona 

Vaatimustasoni kotitöille ovat laskeneet. Enimmäkseen perhe ja läheiset ystävät 

käyvät kylässä ja he tietävät, että olen sairas, joten ei huolta. Jos et pysty tekemään 

sitä, anna olla. Teen kaiken mitä pystyn istualtani. Laitan ruokaa ja valmistelen 

ateriat istuen baarijakkaralla. Jos haluan leipoa tai tehdä jotakin yhtään 

monimutkaista, kerään raaka-aineet kasaan edellisenä päivänä. Käyn suihkussa 

istualtani. Silitän mahdollisimman vähän, aina istualtani. Kauppaostokset netissä. 

Ruuat valmistan etukäteen ja pakastan jos joku on tulossa vierailulle. Älä yritä 

käydä suihkussa samana päivänä, kun käyt ulkona; siistiytyminen riittää hyvin. Kun 

käyt ulkona, ota tunnin jälkeen 20 minuutin lepo vaakatasossa autossa. Käytä 

sähköskootteria. Ole enimmäkseen armollinen itsellesi ja pidä hauskaa niin paljon 

kuin voit.” 

Jotkut ME-sairaat ovat oikeutettuja kotiin tuotavaan apuun, mukaan luettuna 

ateriapalvelu tai henkilökohtainen avustaja, joka auttaa ylösnousemisessa, 

peseytymisessä, pukeutumisessa, syömisessä ja vessassa käymisessä. 

Jos ME-sairautesi estää tekemästä näitä asioita helposti itse, ensimmäinen asia, joka 

sinun tulisi tehdä, on ottaa yhteyttä paikalliseen sosiaalipalveluun ja pyytää arvio 

hoidon ja tuen tarpeesta. 
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Jotkut paikallisviranomaiset voivat tehdä seulontaa ennen kuin suostuvat arviointiin, 

joten sinun kannattaa miettiä hoitotarpeitasi ennen kuin soitat. 

Käytännön vinkkejä ME-sairailta 

• Suunnittele viikkomenu ja tilaa ostokset kotiin netin kautta. Ruuanlaiton 

ajatteleminen töistä kotiin tullessa voi olla turhan suuri kognitiivinen rasitus. Vaikka 

viikon aterioiden suunnitteleminen viikonloppuna viekin jonkin verran aikaa, tekee 

se arkipäivien illoista selviytymisestä paljon kevyempää. Tee lista ruuista, joita laitat 

säännöllisesti tehdäksesi suunnittelusta helpompaa. Suurten valintamyymälöiden 

nettisivuilla myöhempää käyttöä varten tallennettavien ostoslistojen tekemisestä 

on tehty vaivatonta ja näiden avulla on helppo tilata säännölliset viikko-ostokset.  

• Viikkoaikataulun (kts. s. 38) käyttäminen osana aktiivisuuden rytmittämistä tekee 

helpommaksi ennustaa minä iltoina todennäköisesti kärsii voimakkaimmasta 

uupumuksesta. Näinä voi sitten varata aikaa nopeasti valmistettavalle aterialle tai 

ottaa jotain pakastimesta. 

• Vaivattomia aamiaisia: jogurtissa yön yli liotetut kaurahiutaleet, joihin lisätään 

marjoja aamulla; kovaksi keitetyt kananmunat, jotka voi valmistaa viikonloppuina; 

pikapuuro ja chiakulhot. Yritä välttää sokeroituja aamiaismuroja, joista et 

välttämättä saa energiaa kestääksesi lounaaseen asti. 

• Mitä tulee ruuanlaittoon, seisominen voi olla liian uuvuttavaa, joten harkitse 

keittiöjakkaran käyttöä. Mieti haluatko jakaa valmistelun pienempiin osiin, joiden 

välissä pidät taukoa — kts. seis-säännöt s. 21.  

• Edulliset työkalut voivat tehdä joidenkin aterioiden valmistamisesta vaivatonta. 

Esimerkiksi keittokoneet leikkaavat ja keittävät raaka-aineet yhdessä kulhossa. Niitä 

voi käyttää valmiiden pohjien valmistamiseen muita ruokia varten ja jatkaa sitten 

ruuanlaittoa liedellä. Myös haudutuspadat helpottavat ruuanlaittoa huomattavasti. 

• Tee pakastimesta ystäväsi. Laita ruokaa paljon kerralla ja pakasta annoksia 

myöhempää käyttöä varten. Hyvin pakastamista kestäviä ruokalajeja ovat 

esimerkiksi curryt, pastakastikkeet kuten bolognese, pataruuat, keitot ja chilit. 

• Pyydä ystäviä ja perhettä tekemään sinulle ylimääräisiä annoksia, kun he 

valmistavat tällaisia aterioita. 

Aktiivisuuden rytmittäminen töissä 
Yhdeksän kymmenestä vastaajasta Big Survey -kyselytutkimuksessamme oli lopettanut 

kokonaan tai vähentänyt töissäkäyntiä ME:n takia. Työssäkäyvien osalta vuoden 2010 

tasa-arvolain (Equality Act 2010) mukaan työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus 

tehdä kohtuullisia muutoksia työpaikkaan tai työtapoihin, jotta ME-sairaat työntekijät 

eivät joutuisi epäedulliseen asemaan. Nämä voivat koskea: 

• sitä missä, milloin ja kuinka paljon työskentelet, kuten rauhallisen alueen 

osoittamista lepotauoille, työaikojen siirtämistä ruuhka-aikaan matkustamisen 

välttämiseksi, joustavia työaikoja ja etätyöskentelyä 
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• työympäristöäsi, kuten sinulle varattua pysäköintipaikkaa ja työpisteesi sijainnin ja 

valaistuksen parantamista työpaikallasi 

• tukea tai varusteita, joiden avulla selviydyt työstäsi, kuten ergonominen tuoli ja 

avustava teknologia, esim. puheentunnistusohjelmisto. 

• tehtäviäsi, miten suoritat ne ja miten kollegasi työskentelevät kanssasi. Sinä ja 

työnantajasi saatatte olla tottuneita tekemään asiat tietyllä tavalla vain siksi, että 

niin on aina ollut. Pystyisittekö löytämään yhdessä vaihtoehtoisia, tehokkaampia 

työskentelytapoja? 

“Varmista, että pöytäsi tai työtilasi sopii sinulle eikä lisää kipujasi. Saatat tarvita 

ylimääräisen selkä- ja niskatuen tai käsinojat. Varmista myös, että valaistus ei 

aiheuta lisäongelmia. Saatat tarvita myös lämmittimen tai tuulettimen, jos sinulla 

on ongelmia lämpötilan säätelyssä.” 

Aktiivisuuspäiväkirjan (kts. s. 19) pitäminen voi auttaa ymmärtämään paremmin mihin 

käytät energiasi töissä ja millaisista työn muokkauksen toimenpiteistä työpaikalla voisi 

olla eniten hyötyä. 

Neuvontaa ja taloudellista apua voi olla saatavilla. Sinä tai työnantajasi voitte 

halutessanne konsultoida työpaikkaterveyden ja työn muokkauksen asiantuntijoita, 

kuten työterveydenhuoltoa. 

Käytännön vinkkejä ME-sairailta 

• Älä pelkää hyödyntää joukkoliikenteessä apua, joka on tarjolla vammaisille joiden 

vamma ei näy ulospäin. Esimerkiksi Lontoon joukkoliikenteen suunnittelusta ja 

järjestämisestä vastaavalta Transport for Londonilta on mahdollista saada 

”Tarjoaisitko minulle paikan” -merkki. 

• Opettele sanomaan ei — pidä työtaakkasi sopivissa rajoissa äläkä antaudu 

houkutukselle ottaa vastaan enemmän töitä kuin mistä pystyt realistisesti 

suoriutumaan. 

• Valvo omia rajojasi. Työnantajilla ja kollegoilla voi olla taipumus olettaa, että pystyt 

edelleen tekemään töitä täydellä kapasiteetilla ja he voivat pyytää sinua tekemään 

töitä yli rajojesi. Pysy lujana ensimmäisestä kerrasta lähtien kun näin tapahtuu, 

jotta he ymmärtävät olevasi tosissasi. 

• Tee selväksi, ettei sinua saa keskeyttää työskennellessäsi — kognitiiviset 

häiriötekijät vaikeuttavat keskittymistä ja jatkuvat keskeytykset voivat tehdä 

työnteosta hankalaa. Pidä lounastauko poissa työpaikalta — tee lyhyt kävelymatka 

(jos mahdollista); istu hiljaisessa paikassa, kuten kirkossa; Ilmoittaudu työpaikkasi 

lähellä lounasaikaan järjestettävälle meditaatiotunnille. 

• Harkitse vastamelukuulokkeiden käyttöä ja kiinteiden aikojen asettamista, joina 

olet vapaa keskustelemaan muiden kanssa. 
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• Voit pyytää järjestämään työpaikalle itsellesi erillisen lepotilan, jonne voit viedä 

tyynyn, korvatulpat tai unimaskin tai jossa voit kuunnella ohjattua meditaatiota. 

• Pääkatujen kaupoista, henkilökunnan ruokaloista ja päivittäistavarakaupoista on 

toki saatavilla suuri valikoima voileipiä, keittoja ja salaatteja. Jos lounasajan ruuhka 

tuntuu kuitenkin liian raskaalta, saattaa olla helpompi tuoda kotoa yksinkertaisia 

lounaita, jotka eivät vaadi liikaa energiaa. 

– Viipaloidut vihannekset (esim. porkkanat, selleri, kirsikkatomaatit, kurkku, 

sokeriherneet) hummuksen kanssa. Tämä on helppoa siksi, että suuret 

valintamyymälät myyvät valmiiksi leikattuja vihanneksia pienissä pusseissa. Ja/tai 

sekaan voi lisätä esikypsennettyä kanaa, viipaloitua lihaa tai kalaa. 

– Keitot ovat myös helppoja — ne voi esilämmittää kotona ja tuoda töihin 

termospullossa, jos mikroaaltouuni ei ole käytettävissä. 

– Ilta-aterioiden tähteistä saa helppoja lounaita. 

Aktiivisuuden rytmittäminen huolehdittaessa muista 
Hoitovelvollisuudet — huolehtiessasi lapsista tai iäkkäistä perheenjäsenistä, asuivatpa 

he luonasi tai muualla — tekevät aktiivisuuden rytmittämisestä äärimmäisen 

haastavaa. 

Paikallisviranomaisilla on velvollisuus tehdä tarpeenarvio ja tarjota tukea 

omaishoitajille, jotka hyväntekeväisyysjärjestö Carers Trust (kts. s. 60) määrittelee 

“keneksi tahansa, joka pitää palkatta huolta ystävästään tai perheenjäsenestään, joka 

sairaudesta, vammasta, mielenterveyden ongelmasta tai riippuvuudesta johtuen ei 

pysty tulemaan toimeen ilman heidän apuaan.” 

Jos olet omaishoitaja, voit pyytää tuen tarpeen arviota ottamalla yhteyttä kunnan 

sosiaalitoimistoon. Voit myös pyytää lääkäriäsi tekemään lähetteen. 

Käytännön vinkkejä ME-sairailta 

• Palkkaa avustaja, jos vain mahdollista; kustannus maksaa itsensä moninverroin 

takaisin, riippumatta siitä onko sinulla varaa vain tuntiin päivässä tai useampaan 

päivään viikossa. 

• Kiireisinä aikoina on löydettävä viisi tai kymmenen minuuttia, joina istua hiljaa 

paikallaan. Jokainen minuutti on tärkeä. 

• Delegointi on välttämätöntä; koko perhe työskentelee tiiminä. Lapseni osasivat 

laittaa ruokaa 12-vuotiaasta lähtien, koska laitoimme ruokaa yhdessä ennen ME:tä. 

Kotitöiden kanssa kannattaa ottaa rennommin. Olennaiset hygienia-asiat 

hoidetaan, mutta muiden asioiden kanssa joustetaan. ME-sairaana on vaikea olla 

perfektionisti, joten luovuin siitä. Riittävän hyvä on hyvä. 

• Kamppailin tasapainoillessani lasteni ja oireideni välillä. Keskityin mahdollisesti 

liikaa ensin mainittuihin, koska nyt yli vuosikymmen myöhemmin olen enimmälti 

vuoteenoma, mutta minulla on kolme aikuista lasta, jotka pärjäävät hyvin ja joista 
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olen suunnattoman ylpeä. Valoisa puoli oli, että he kaikki oppivat perustaidot 

kuinka olla itsenäisiä. Tekisin samat valinnat uudestaan. 

• Lasten kanssa ollessa kannattaa ennakoida kun mahdollista. Varaa esimerkiksi 

muutamia esineitä/leluja, jotka he voivat hakea tai etsiä sillä aikaa, kun itse 

valmistaudut. Kun palaat takaisin, heidän pitää laittaa ne iästä riippuen takaisin 

paikoilleen tai piilottaa ne uudelleen, jolloin voit itse hengähtää. 

• Meillä on kolme pientä lasta ja olen surkea aktiivisuuden rytmittämisessä, koska 

olen yksi heidän huoltajistaan ja samalla tuen tarpeessa itsekin. Oppitunti numero 

yksi: luovu syyllisyydestä, jota tunnet perumisesta/pois jäämisestä/sohvalla 

rötköttämisestä, se ei johda mihinkään. Opettelen sitä vielä itsekin. 

• Se on todella vaikeaa. Taaperoni kanssa olen huomannut, että minun täytyy 

muistaa ottaa huomioon myös tunneasioiden aiheuttama uupumus. Jos hänellä on 

raivokohtaus tai hän metelöi, se vaikuttaa minuun. Olen yrittänyt hankkia lisää 

leluja, joiden kanssa voin istua ja leikkiä hänen kanssaan lempeästi: tarrakirjoja, 

palapelejä ja niin edelleen. Tukeudumme paljon perheen apuun. Olen myös 

palkannut lastenvahdin leikkimään hänen kanssaan nukkuessani. 

• Kun lapseni olivat nuorempia, hyödynsimme lepoaikojani käyttämällä niitä 

elokuvien katseluun tai “hemmottelujuhlien” pitämiseen. Sillä tavoin käytin 

mahdollisimman vähän energiaa, mutta vietin silti aikaa heidän kanssaan. On myös 

hyvä selittää, miksi joutuu lepäämään, esimerkiksi vertaamalla tilannettaan akkujen 

lataamiseen, koska se auttaa heitä ymmärtämään tilaasi paremmin. 

Muita esteitä aktiivisuuden rytmittämiselle 
Aktiivisuuden rytmittämiselle luotavaa strategiaa voi olla vaikea tasapainottaa muiden 

somaattisten tai psyykkisten sairauksien tarpeiden kanssa. Ahdistuksen, masennuksen 

tai muiden mielenterveysongelmien kokeminen ei ole epätavallista elettäessä 

pitkäaikaissairauden kanssa, kun huomioidaan millaisia vaatimuksia se asettaa 

selviytymistaidoille. 

Mielenrveysongelmien hallintaan annettaviin neuvoihin kuuluu usein hyvin syöminen 

— mikä voi olla haastavaa ME-sairaalle — ja liikuntaharjoittelu, mikä on tietysti 

ongelmallista. On tärkeää, että neuvoja antavat terveydenhuollon ammattilaiset 

ymmärtävät kunkin sairauden vaikutukset elämääsi. 

NICEn (National Institute for Health and Care Excellence) hoitosuosituksessa 

monisairaille potilaille — eli heille, jotka elävät useamman kuin yhden sairauden 

kanssa — lukee, että hoitoon pitäisi kuulua “henkilökohtainen arviointi ja yksilöllisen 

hoitosuunnitelman laatiminen. Tavoite on parantaa elämänlaatua vähentämällä 

hoitotaakkaa, haittatapahtumia ja suunnittelematonta tai koordinoimatonta hoitoa. 

Lähestymistapa ottaa huomioon yksilön tarpeet, hoitoon kohdistuvat toiveet, 

terveyden prioriteetit ja elämäntavan.” 
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 Yhteenveto  Aktiivisuuden rytmittäminen ja elämän 

realiteetit 

• Aktiivisuuden rytmittäminen ei ole helppoa, varsinkaan kun elämässä on 

muita asioita, joista joutuu kantamaan vastuuta. On todella tärkeää, että on 

mahdollista saada tukea, ei ainoastaan ME-sairauden vaan myös valitsemansa 

omahoitostrategian emotionaalisiin vaikutuksiin. 

• Suunnittelu, valmistelu, edulliset apuvälineet ja avun pyytäminen voivat 

helpottaa ruuanlaittoa ja kotitöitä. 

• Vuoden 2010 tasa-arvolain (Equality Act 2010) mukaan työnantajilla on 

lakisääteinen velvollisuus tehdä kohtuullisia muutoksia työpaikkaan tai 

työtapoihin, jotta ME-sairaat työntekijät eivät joutuisi epäedulliseen asemaan. 

Nämä voivat koskea: sitä missä, milloin ja kuinka paljon työskentelet; 

työympäristöä; velvollisuuksiasi, miten hoidat ne ja miten kollegasi työskentelevät 

kanssasi; sekä tukea tai varusteita. 

• Paikallisviranomaisilla on velvollisuus tehdä tarpeenarvio ja tarjota tukea 

omaishoitajille. Voit pyytää tarpeenarviota ottamalla yhteyttä kunnan 

sosiaalitoimistoon tai kysymällä lääkäriltäsi. 

• Ahdistuksen, masennuksen tai muiden mielenterveysongelmien kokeminen 

on tavallista pitkäaikaissairauden, kuten ME:n, kanssa eläville. On tärkeää, että 

neuvoja antavat terveydenhuollon ammattilaiset ymmärtävät kunkin sairauden 

vaikutukset elämääsi. 

Lisäysten tunnustelu: 

”nousujohteinen pacing” 
Tiedämme, että jotkut kliinikot ajattelevat pacing-menetelmän keinoksi, jolla 

huolellisesti rytmitetään aktiviteetit ja muut rasitustekijät, jotta vältyttäisiin PEM-

oireelta. Toiset pitävät sitä tapana ensin vakauttaa ja sitten vähitellen lisätä 

aktiviteetteja; tätä kutsutaan joskus nousujohteiseksi aktiivisuuden rytmittämiseksi 

(engl. pacing up).  

Esimerkiksi vuonna 2019 tehdyssä kyselytutkimuksessa yli 90:stä NHS:n kivun tai 

uupumuksen hoidossa työskentelevästä ammattilaisesta (ei välttämättä ME-

palveluiden asiantuntijoita) 87 % vastasi pitävänsä ”aktiviteettien vähittäistä 

lisäämistä” osana pacing-menetelmää. 1 

Näihin vähittäisiin lisäyksiin tai nousujohteiseen aktiivisuuden rytmittämiseen kestävän 

perustason selvittämisen jälkeen voidaan erheellisesti viitata asteittain lisättävän 

liikunnan terapiana (GET, graded  exercise therapy). GET perustuu malliin 

huonokuntoisuudesta, jota yritetään kohentaa harjoittelulla, mutta nousujohteinen 
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aktiivisuuden rytmittäminen on pragmaattista, sitä ei johdeta teoriasta. 

Nousujohteista aktiivisuuden rytmittämistä voidaan soveltaa kaikenlaisiin 

toimintoihin, ei vain fyysisiin, joten ei ole oikein kutsua sitä GETiksi. 

Nousujohteisen aktiivisuuden rytmittämisen noudattaminen on jokaisen oma 

päätös. Action for M.E.:n vuoden 2019 Big Survey -kyselytutkimuksessa, johon 

osallistui yli 4000 ME-sairasta, vain yksi viidestä vastaajasta oli lisännyt 

onnistuneesti aktiivisuuttaan ja yksi kolmesta kertoi yrittäneensä tehdä näin 

asteittain, todeten sen lopulta mahdottomaksi. 

“Olen todennut varovaisen aktiivisuuden rytmittämisen hyödylliseksi, huomioiden 

kokemukseni sairaudestani ja lisäten varovaisesti asteittain aktiviteetteja, ottaen 

huomioon sairaustilani joka kohdassa ja olemalla taistelematta oireita vastaan 

enemmän kuin sen mistä uskon palautuvani täysin vuorokauden kuluessa. 

Mielestäni paras on, ettei mitään oireiden provosoitumista (PEM-oire) juuri olisi.” 

Henkilöt, jotka elävät sairauden vaihetta, jossa oireet ovat lievittyneet, ja jotka ovat 

selvittäneet kestävän perustasonsa, voivat huomata pystyvänsä lisäämään 

aktiivisuuttaan hyvin pienin askelin. He saattavat tehdä tämän lisäämällä yhden pienen 

ylimääräisen tehtävän tai pidentämällä jotain toimintoa, jopa vain minuutilla. 

Toiset yrittävät lisätä tekemistä, kun ovat polkeneet jonkin aikaa paikallaan: he 

haluavat nähdä pystyisivätkö he lisäämään jonkin toiminnon tai pidentämään niiden 

kestoa. He käyttävät lisäämistä keinona ymmärtää paremmin mihin pystyvät, 

hyväksyen ettei jokainen lisäys tuo tulosta. Nousujohteinen aktiivisuuden 

rytmittäminen ei välttämättä ole tie toipumiseen vaan keino määrittää uusi perustaso. 

 Käytin alussa sovellusta, MECFS Diarya, joka oli oikein hyödyllinen. Pacing on 

antanut minulle mahdollisuuden lisätä aktiivisuuttani, mutta vain tiettyyn rajaan 

asti. Kun yritin ylittää sen, kuntoni huononi.” 

Asteittaiset lisäykset 
Lisäysten tulisi olla hyvin asteittaisia ja aloitteen niihin tulla ja hallinnan niihin olla 

itselläsi. On tärkeää selvittää ensimmäiseksi perustasosi, jota pystyt kestävästi 

ylläpitämään — kts. s. 16. 

Jos päätät lisätä toiminnon kestoa, tee korkeintaan 10 % nosto kerrallaan, ei enempää. 

Jos esimerkiksi pystyt tällä hetkellä kävelemään 10 minuuttia, yritä nostoa 11 

minuuttiin. Nosto 5 minuutista 10 minuuttiin ei ole suositeltavaa, tämä olisi 100 % 

lisäys! 

Muista odottaa hyvän aikaa varmistaaksesi, että toiminnan lisääminen ei ole 

aiheuttanut oireidesi pahentumista. Toista prosessi ajan kanssa siten, että 

aktiivisuusjaksosi pitenevät asteittain ja lepojaksosi lyhenevät. 

Minkä lähestymistavan valitsetkaan, älä ole liian kunnianhimoinen ja lisää toimintoja 

vain pienin askelin. Varmista joka vaiheessa, että olet saavuttanut uuden vakaan ja 
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kestävän perustason ennen seuraavaa lisäystä. Et välttämättä saavuta alun perin 

asettamaasi tavoitetta, mutta kaikki kehitys on hyödyllistä terveyden ja elämänlaadun 

kannalta. 

Vakavasti sairaalle esimerkistä voisi käydä päivänvalon asteittainen lisääminen 

kotiympäristöön. Realistinen tapa auringonvalon asteittaiseen tavoitteluun voisi olla 

prosessin aloittaminen pimeän aikaan pelkässä kuunvalossa. Tästä voisi sitten hitaasti 

jatkaa kohti iltahämärälle altistumista. 

“Käytän pacing-menetelmää “aktiivisuuteni” lisäämiseen, jolla tarkoitan seisomista 

ja liikkumista, en liikuntaharjoittelua. Pacing on todella vaikeaa, koska yksikään 

päivä tai toiminto ei ole samanlainen, mutta minusta on tullut parempi 

kuuntelemaan kehoni varhaisia varoitusmerkkejä (sen oppimisessa kesti pitkään!). 

Kävelin aikaisemmin todella nopeasti ja ryntäilin. Nykyään yritän supistaa kävelyn 

minimiin, esim. parkkeeraamalla mahdollisimman lähelle sisäänkäyntiä ja 

kävelemällä hitaasti. Taaperon kanssa on tosin vaikea pitää taukoja, vaikka olisin 

kellottanut tarvitsevani sellaisen. Jos en olisi opetellut pacing-menetelmää, olisin 

uskoakseni ison aikaa vuoteenoma. Tämän taidon oppiminen on ollut lahja.” 

 

Action for M.E.:n vuoden 2019 Big Survey -kyselytutkimuksessa, johon vastasi 4000 

ME-sairasta, alle kymmenesosa (9 %) vakavasti sairaista vastaajista kertoi käyttävänsä 

pacing-menetelmää lisätäkseen aktiivisuuttaan. 

Älä puske liian lujaa 
Minkään omahoitomenetelmän ei tulisi ohjeistaa yrittämään kovempaa kuin mihin 

tuntee pystyvänsä tai on halukas ja kaikki huolenaiheet tulisi aina käydä läpi rinnalla 

kulkevan ammattilaisen kanssa. Jos on huolissaan tämän reaktiosta, on myös 

mahdollista puhua hänen esimiehelleen tai praktiikan johtajalle. 

Toiminnan lisäämisen normaalit vaikutukset on opittava erottamaan ylitekemisen 

kielteisistä vaikutuksista. Esimerkiksi fyysisen toiminnan tasoa nostettaessa on 

todennäköistä tuntea tilapäisesti lisääntynyttä jäykkyyttä tai uupumusta. Tämä on 

normaalia ja keho tarvitsee muutaman päivän tottuakseen ja mukautuakseen uuteen 

tilanteeseen. Toiminnan jälkeen venytteleminen voi auttaa vähentämään lihaskipua, 

tosin tulee muistaa, että venyttely itsessään on toimintaa. 

Viikon tai pidempään kestänyt lisääntynyt uupumus ja muut oireet, eritoten jos ne 

voimistuvat päivä päivältä, ovat todennäköisesti merkki siitä, että toimintaa on lisätty 

liian nopeasti tai liian paljon. 

Kehon signaalit voivat olla varsin hienovaraisia eivätkä välttämättä fyysisiä, kuten 

kipua tai uupumusta. Itsensä tunteminen ärtyneeksi, stressaantuneeksi tai 

keskittymiskyvyn herpaantuminen voivat yhtä lailla olla merkkejä siitä, että tekee liian 

paljon. Jotkut hyötyvät oppiessaan tunnistamaan nämä varhaiset varoitusmerkit, 

mutta monille muille nämä ovat rasituksen jälkeisiä merkkejä. Toisin sanoen, ne 

ilmaantuvat vasta kun he ovat jo tehneet liikaa asioita.  
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Et ole sairautesi 
Jotkut ME:tä sairastavat päättävät tietoisesti aika ajoin ylittää rajansa saadakseen 

hoidettua tärkeitä asioita, mutta rytmittävät tämän jälkeen aktiivisuuttaan 

palautuakseen nopeammin. Tämä ei kuulu pacing-menetelmään, mutta pacing voi 

auttaa todenmukaisesti ennakoimaan mitä vaikutuksia tällaisella suorituksella voi olla, 

jolloin pystytään tekemään tietoisia valintoja. Et asu laboratorio-oloissa ja tiedät mihin 

pystyt. On tärkeää olla myötätuntoinen itselleen, jos lipsuu pacing-suunnitelmastaan 

tai päättää pitää siitä taukoa ja elää vaikutusten kanssa. Et ole yhtä kuin sairautesi. 

Tavoitteiden asettaminen 
Koska jokaisen kestävä toiminnan taso on erilainen, on välttämätöntä, että jokainen 

terveydenhuollon ammattilainen, joka on mukana tukemassa tavoitteiden 

asettamisessa ymmärtää ME:tä ja sen, että moni ME-sairas ei pysty pääsemään 

sovittuihin tavoitteisiin, vaikka he yrittäisivät kuinka huolellisesti ja vähitellen. 

Oman toiminnan hallitsemiseksi voi olla erittäin hyödyllistä asettaa selkeät 

saavutettavissa olevat tavoitteet, joita vasten mitata edistymistä. Tavoitteiden 

miettimisellä etukäteen varmistetaan, että tavoite on todennäköisesti saavutettavissa, 

palkitseva ja kestävä. 

Esimerkiksi: jos keskittymis- ja muistiongelmat tekevät lukemisesta vaikeaa, voi 

asettaa itselleen erityisen lukutavoitteen. Valitse kirja, josta nautit ja joka ei ole liian 

rasittava ja lue se sitten pienissä pätkissä — kappale kerrallaan ja pitäen kunnollisia 

lepojaksoja.  

Kokeile kirjoittaa muistamisen avuksi lyhyet muistiinpanot lukemistasi keskeisistä 

kohdista: tämä auttaa aloittaessasi lukemisen uudelleen, koska voit palata 

muistiinpanoihisi ennen kuin aloitat. Vastaavasti voit valita sanoma- tai 

aikakauslehden ja noudattaa samaa lähestymistapaa. 

Jos haluat kokeilla fyysisen toiminnan kasvattamista, kuten kävelyä lähikauppaan, 

ajattele nykyistä suorituskykyäsi tai perustasoasi ja aseta itsellesi realistinen ja 

mitattavissa oleva tavoite. Jos perustasosi on tällä hetkellä säännölliset kävelyt kotisi 

ympäri, nosta tasoa useissa pienissä vaiheissa ennen lopputavoitettasi päästä 

lähikauppaan. Näitä vaiheita kutsutaan usein “toimintosuunnitelmiksi” (kts. seuraava 

sivu). 

Ensimmäinen vaihe voi olla kävely ulos puutarhaan tai jalkakäytävälle. Tätä voi seurata 

usea nousujohteinen välivaihe matkan varrella. Älä antaudu houkutukselle tehdä isoja 

loikkia tai lisäyksiä, huolimatta siitä miten hyvin tunnet voivasi. Loppujen lopuksi hidas 

ja rauhallinen lähestymistapa auttaa saavuttamaan tavoitteesi menestyksekkäämmin. 

“Pacing-menetelmästä tuli minulle negatiivinen työkalu, koska niin perusteellinen 

kirjanpito korosti enemmän mitä en pysty tekemään, sen sijaan että olisi antanut 

arvoa sille mitä pystyn tekemään. Menetelmä kuitenkin osoitti minulle, kuinka voin 
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hallita energiankäyttöäni paremmin olemalla rehellinen itselleni päivä-, viikko- ja 

kuukausitavoitteita asettaessani.” 

Toimintojen suunnittelu 
Toimintojen suunnittelu on usein käytetty omahoitotyökalu. Se auttaa kohdentamaan 

voimavaroja ja voi auttaa tekemään suunnitelmia, joilla on paremmat mahdollisuudet 

onnistua. Toimintojen suunnitteluun kuuluu viisi elementtiä, jotka yhdessä 

muodostavat SMART-suunnitelman, jonka voi laatia paperille. 

• Selkeä (engl. Specific) – aseta selkeä tavoite, esimerkiksi tietyn kirjan lukeminen 

• Mitattava (engl. Measurable) – kuinka paljon aiot lukea ennen kuin lopetat? 

• Saavutettava (engl. Achievable) – arvioi luottamuksesi toiminnosta suoriutumiseksi 

asteikolla nollasta kymmeneen. Jos se on alle seitsemän, kannattaa ehkä harkita 

toimintosuunnitelmaa uudelleen: voitko helpottaa sitä jollain tavalla tai vähentää 

aiotun toiminnon määrää? 

• Palkitseva (engl. Rewarding) – toiminnon tulisi olla jotakin mihin voit olla 

tyytyväinen saavutettuasi sen. On helppoa ajautua tekemään asioita joita “pitäisi” 

tehdä: varmista, että asia on sinulle tärkeä. 

• Ajoitettu (engl. Time factor) – milloin aiot toteuttaa suunnitelmasi? Aamulla, 

iltapäivällä vai illalla? Kerran viikossa, kahdesti viikossa vai joka päivä? Voit yhdistää 

tämän päivä- tai viikkosuunnitelmaasi (kts. s. 32). 

On tärkeää ymmärtää, että jokainen toimintosuunnitelma ei toteudu. Silloinkin se voi 

olla tärkeä osa omahoitosi opettelua: jos suunnitelma epäonnistui, niin miksi? Voiko 

sille tehdä jotakin? Kannattaa ehkä tutustua kappaleeseen kompastuskivistä (kts. s. 

51). 

 Yhteenveto  Lisäysten tunnustelu: “nousujohteinen 

pacing” 

• Nousujohteinen aktiivisuuden rytmittäminen tarkoittaa toiminnan vähittäistä 

lisäämistä sen jälkeen, kun tilanne on vakautettu. 

• Nousujohteinen aktiivisuuden rytmittäminen on jokaisen oma valinta. Minkään 

omahoidon menetelmän ei tulisi ohjeistaa yrittämään kovempaa kuin mihin 

tuntee pystyvänsä tai on halukas. 

• Action for M.E.:n vuoden 2019 Big Survey kyselytutkimuksessa joka viides 

vastaaja oli pystynyt lisäämään aktiivisuuttaan; joka kolmas oli yrittänyt tätä, 

mutta todennut sen mahdottomaksi. Jotkut eivät pysty lisäämään 

aktiivisuuttaan, yrittivät he kuinka varovasti tahansa. 
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• Jos päätät lisätä toiminnon kestoa, tee korkeintaan 10 % nosto kerrallaan, ei 

enempää. Muista odottaa hyvän aikaa varmistaaksesi, että toiminnan 

lisääminen ei ole aiheuttanut oireidesi pahentumista. 

• Toimintojen hallitsemisessa voi olla hyödyksi asettaa SMART-tavoitteita (selkeä 

(Specific), mitattava (Measurable), saavutettava (Achievable), palkitseva 

(Rewarding), ajoitettu (Time factor). 

• Vaikka toimintosuunnitelma jäisi toteutumatta voi se silti olla tärkeä osa 

omahoidon opettelua ja auttaa ratkaisemaan ongelmia. 

ME:n ja aktiivisuuden 

rytmittämisen selittäminen 

muille 
ME on “näkymätön” sairaus, joten muut eivät välttämättä huomaa kuinka voit tai 

mihin pystyt. Se on myös sairaus, jota on ymmärretty huonosti ja joudut mahdollisesti 

kertomaan siitä henkilöille, jotka eivät ole perillä sairaudesta. Tästä johtuen hyvät 

viestintätaidot ovat erittäin tärkeä osa omahoitoa. 

On olemassa kolme tärkeää viestinnän aluetta, jotka kannattanee pitää erillään, jotta 

kommunikaatio olisi mahdollisimman selkeää.  

Mikä on ME? 

Voi olla yksinkertaisempaa antaa nopea selitys siitä mikä ME on, sen sijaan, että 

lähdettäisiin perehtymään monimutkaisiin tutkimustuloksiin. Rivin mittaisen 

vastauksen valmistelusta tilanteisiin, joissa joku kysyy mikä ME on, voi olla hyötyä. 

Esimerkkejä siitä mitä jotkut sanovat: 

• “Se on kuin sairastaisi kamalaa flunssaa, joka ei parane.” 

• “Se on neurologinen sairaus, joka aiheuttaa äärimmäistä uupumusta ja kipuja.” 

Toinen hyvä vaihtoehto on jakaa linkki Action for ME:n nettisivuille tai sosiaaliseen 

mediaan (kts. s. 60). Sillä tavalla ne, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita asiasta, voivat 

lukea enemmän ja voit säästää energiasi muihin keskusteluihin. 

Miltä tuntuu sairastaa ME:tä? 

Jotkut haluavat tietää kuinka voit ja mitä oireesi ovat. Muiden ihmisten voi olla 

kuitenkin vaikea ymmärtää oireita, etenkin koska niitä voi olla niin monia. 

Lusikkateoria voi auttaa tässä. Christine Miserandino, yhdysvaltalainen SLE:tä 

sairastava nainen, kirjoitti sen kertoakseen, millaista on elää kroonisen sairauden 
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kanssa. Se on luettavissa osoitteessa www.butyoudontlooksick.com/articles/written-

by-christine/the-spoon-theory.  

Vielä vaikeampaa on selittää mitä tuntee jollekin, jolla ei ole koskaan ollut merkittäviä 

terveysongelmia. Asiaa mutkistaa entisestään se, että vaikka muut pystyisivätkin 

hieman ymmärtämään tunteitasi ei se selitä heille mihin pystyt tai miten elät elämääsi. 

Sen tehdäksesi sinun täytyy kertoa heille tavastasi toteuttaa omahoitoasi. 

Miten tulet toimeen ME:n ja sen oireiden kanssa? 

Tämä kolmannenlainen keskustelu voi joskus olla edellisiä suoraviivaisempi, koska 

kysymys on käytännöllinen ja faktakeskeinen. Jos joku ei esimerkiksi ymmärrä ME:n 

lääketieteellistä selitystä tai miten voit kyseisenä päivänä, he saattavat ymmärtää 

selityksen siitä miten pitkän matkan pystyt kävelemään ennen kuin sinun on levättävä.  

Hyvä ymmärrys perustasoista ja suunnittelusta voi auttaa tämän kaltaisissa 

keskusteluissa. Jos tiedät, että perustasosi tietokoneen käytölle on 20 minuuttia, 

pystyt kertomaan muille mihin yleensä siinä pystyt. Jos tiedät, että tarvitset päivittäin 

kolme puolen tunnin lepotaukoa, pystyt kertomaan tarpeistasi, kun sinulla on 

vierailijoita tai käyt itse jossakin. On todennäköisempää, että muut ymmärtävät sinua, 

jos pystyt kommunikoimaan selkeästi. 

Sinun on ehkä oltava jämäkämpi. Jämäkkyys on selkeä kommunikointityyli, jolla 

ilmaistaan omia tarpeita samalla kun huomioidaan muiden tarpeet. Se on keskitie 

passiivisuuden (myötäileminen, vain jotta olisi helpompaa) ja aggressiivisuuden 

(tahtonsa saaminen läpi hinnalla millä hyvänsä) välillä. Jämäkkyydestä (engl. 

assertiveness) on saatavilla monia kirjoja ja verkkomateriaaleja. 

Neuvoja antava psykologi Joan Crawford kirjoittaa Action for M.E.:n jäsenlehdessä 

InterActionissa: “Jämäkkyys tarkoittaa sitä, että pystyy kertomaan tunteistaan 

itsevarmasti ja ei-aggressiivisesti ja vahvistamaan rajat itsensä ja muiden välillä — 

rajat, joita jonkun toisen epäusko tai ymmärtämättömyys on voinut rikkoa. Itsensä 

ilmaiseminen jämäkästi voi olla hyvinkin tarpeellista, ja sen tekemättä jättäminen voi 

johtaa lisääntyneeseen ahdistukseen, koska omat tarpeemme jäävät huomioimatta. 

 Yhteenveto  ME:n ja aktiivisuuden rytmittämisen 

selittäminen toisille 

• Muut ihmiset eivät todennäköisesti huomaa kuinka voit tai mihin pystyt, 

joten hyvät kommunikointitaidot ovat tärkeitä. 

• Voi olla helpompaa antaa nopea selitys ME:stä sen sijaan, että syventyy 

monimutkaisiin tutkimustuloksiin. 

• Voi olla helpompi kertoa muille omasta tavasta toteuttaa omahoitoa, 

mukaan lukien perustasosta ja suunnittelusta, kuin kertoa omista tunteista ja 

oireista. 

http://www.butyoudontlooksick.com/articles/written-by-christine/the-spoon-theory
http://www.butyoudontlooksick.com/articles/written-by-christine/the-spoon-theory
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• Sinun on ehkä opittava olemaan jämäkämpi, jotta pystyt sanomaan “ei” 

helpommin jonkun pyytäessä tekemään jotain, joka ylittää kestävän perustasosi. 

Kompastuskivistä selviytyminen 
Nyt kun ymmärrät kuinka omahoito toimii huomaat, että sen toteuttaminen 

käytännössä voi olla haasteellista. Arjelta, itseltäsi ja muilta tulee todennäköisesti 

paineita poiketa omista suunnitelmista. Jos oma elämäntapa tekee omahoidosta 

erityisen vaikeaa, täytyy varata aikaa asian pohtimista varten ja miettiä, onko kaikki 

mitä yrittää tehdä välttämätöntä.  

Asioiden kasaantuminen 
Voi olla vaikea päästää irti asioista, jotka voivat olla tehokkaan omahoidon esteenä. 

Muilta ihmisiltä tulee todennäköisesti vaatimuksia ja paineita, ja saatat myös taistella 

omien odotustesi kanssa. Jos omat vaatimuksesi vaikeuttavat omahoitoasi, tulee sinun 

mukauttaa ja muuttaa niitä. 

Tiedämme, että aktiivisuuden rytmittämisen onnistumiseksi välttämättömien 

elämänmuutosten tekeminen voi olla hyvin vaikeaa. Voit joutua luopumaan 

tottumuksistasi ja luonteenomaisista tavoistasi ajatella. Tämä vaatii aikaa ja 

kärsivällisyyttä ja voit hyvinkin hyötyä ME-sairaiden kanssa työskennelleen 

terveydenhuollon ammattilaisen tuesta muutosten toteuttamiseksi.  

On helppoa tehdä virhe, että pakottaa itsensä suorittamaan tehtävän loppuun tai 

tuntee syyllisyyttä siitä, että on ”tuottanut pettymyksen jollekulle”. On tärkeää oppia 

päästämään irti ja vaatia itseltään vähemmän. Ei vain ole mahdollista tehdä kaikkea 

mihin pystyi ennen sairastumistaan, eikä se ole oma vika. 

 “Ole myötätuntoinen itseäsi kohtaan ja tunnusta, että olet tekemässä jotain hyvin 

vaikeaa, mahdollisesti vaikeinta kaikista asioista, joita olet yrittänyt tavoitella 

elämäsi aikana. Moni ME-sairas on voinut tottua ponnistelemaan selvitäkseen 

esteistä töissä tai elämässä yleensä. Ponnistelu on pahinta mitä voi tehdä 

aktiivisuutta rytmittäessä.” 

Elämässäsi voi olla ihmisiä, jotka kuluttavat henkisiä voimavarojasi tai saatat olla 

sellainen henkilö, joka on aina toisten käytettävissä kriisin tullen. Laitatko aina muut 

ihmiset etusijalle, huolimatta siitä miten itse voit? Muista, että ME-sairauden 

omahoitoa opetellessa tunteiden ilmaiseminen on normaalia vaikeampaa. Jos sinun on 

vaikea delegoida, sanoa “ei” tai käsitellä muiden ihmisten reaktioita ja asenteita, voit 

hyötyä neuvonta-avusta. 

Muista myös sisällyttää suunnitelmaasi toimintoja, joilla pidät itsestäsi huolta ja joista 

nautit. Kroonisen sairauden sairastaminen ei tarkoita, ettei olisi oikeutettu 

kohtelemaan itseään hyvin ja nauttimaan elämästä. Kuulemme monilta ME-sairailta 

heidän tuntevan syyllisyyttä, jos he eivät käy töissä ja heidän perheensä tai ystävänsä 
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näkevät heidän tekevän jotain nautinnollista. Vaikka itse tietää ehkä maksavansa 

hinnan tästä, voi se olla vaikeaa selittää muille (kts. s. 49). 

 ”Ansaitset sisällyttää elämääsi jotain hauskaa ja pitkällä aikavälillä tämä 

todennäköisemmin auttaa sinua saavuttamaan parempaa terveyttä ja hyvinvointia. 

Suosittelen Tri Kristen Neffin kirjaa itsemyötätunnosta.” 

Pahenemisjaksot 
ME on aaltoileva sairaus: on todennäköistä, että vastaan tulee niin hyviä kuin huonoja 

kausia. Pahenemisjaksot tai sairauden uusiutuminen voivat tapahtua monista syistä, 

mutta usein siksi, että on yrittänyt tehdä liikaa.  

“Päivittäisen ME-päiväkirjan pitäminen kaikesta terveyteeni liittyvästä on ollut 

ehdottoman tarpeellista. Olen tehnyt tätä vuodesta 2007, siihen menee vain viisi 

minuuttia päivän lopuksi, mutta se on hyvä resurssi relapsin sattuessa. Pidän kirjaa 

myös lääkityksestä, lääkäri- ja sairaalakäynneistä, mistä on apua huonon muistin ja 

aivosumun kanssa.” 

Jos tunnet, että sairaudessasi on tapahtumassa käänne huonompaan suuntaan, arvioi 

miksi näin tapahtuu. Usein palautuessa on järkevää pudottautua alemmalle 

aktiivisuuden tasolle ennen kuin yrittää nousua takaisin. Silti jotkut huomaavat 

kokemuksen kautta, ettei ole hyvä idea lopettaa toimintaa kokonaan, koska liika lepo 

ja liian vähäinen aktiivisuus voivat pahentaa pahenemisvaihetta tilanteen 

parantamisen sijaan.  

Pete Gladwell, fysioterapeutti ja kliinisen työn asiantuntija Bristol NHS ME/CFS-

palveluista kertoo: “Emme tiedä miksi näin on — selvästi kyse ei ole 

huonokuntoisuudesta — mutta klinikallamme käyvät potilaat kertovat tällaisesta 

jatkuvasti. Se vaikuttaa lisäävän energian puutetta, aivosumua, kipua ja jäykkyyttä ja 

lisää riskiä alakuloisuudelle. Päivänvalon saannin ja luontokontaktien vähentyminen 

voivat myös vaikuttaa negatiivisesti.” 

Tässä kaikessa on kyse omahoidosta: sen opettelusta, mikä on nykyhetkessä kaikkein 

hyödyllisin lähestymistapa itselle.  

Alemmalle toiminnantasolle tiputtautuminen voi tuntua lannistavalta, mutta hyvä 

uutinen on, että ihmisten on yleensä helpompi nousta takaisin aiemmalle perustasolle, 

jos he ovat oppineet etenemään pienin askelin opetellessaan aktiivisuuden 

rytmittämistä. 

Jos koet säännöllisesti pahenemisvaiheita tai oireiden uusiutumista on mahdollista, 

että yrität tehdä liikaa hyvän jakson aikana kärsien sitten takautuvasti. 

Mieti seuraavia asioita: 

• Asetinko perustasoni oikein? 
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• Olenko rasittanut itseäni liikaa? 

• Olenko huomioinut kaikki toiminnot — emotionaaliset, fyysiset ja henkiset?  

• Lepäänkö kunnolla? 

• Nukunko tarpeeksi laadukasta unta?  

Jos koet vaikeaksi palata pahenemisjakson jälkeen normaalille toiminnantasolle, on 

suositeltavaa keskustella tästä hoidostasi vastaavan terveydenhuollon ammattilaisen 

kanssa. Opi kokemuksistasi. Luo oma strategiasi estääksesi samaa toistumasta. 

“Teen aktiivisuuden rytmittämistä päässäni päivittäin, luoden suurpiirteisiä 

mielikuvia siitä mihin sosiaalisiin asioihin voin myöntyä huomioiden muut 

sitoumukseni jne. Mutta kun olen kärsinyt pahoista relapseista olen käyttänyt 

sitä paljon täsmällisemmin, pitäen päivittäistä kirjaa väsymyksestä, 

aivosumusta, kivuista, unesta, toiminnoista jne.” 

 Yhteenveto  Kompastuskivistä selviytyminen 

• Aktiivisuuden rytmittämisen onnistumiseksi välttämättömien elämänmuutosten 

tekeminen voi olla vaikeaa. Vaaditaan aikaa ja kärsivällisyyttä vanhoista 

rutiineista, tavoista ja ajattelutavoista luopumiseen. 

• Ei vain ole mahdollista tehdä kaikkea mihin pystyi ennen sairastumistaan, eikä se 

ole oma vika. 

• Jos sinun on vaikea delegoida tai käsitellä muiden ihmisten asenteita, voit hyötyä 

neuvonta-avusta. 

• Muista sisällyttää suunnitelmaasi toimintoja, joilla pidät itsestäsi huolta ja joista 

nautit. Kroonisen sairauden sairastaminen ei tarkoita, ettei olisi oikeutettu 

kohtelemaan itseään hyvin. 

• ME on aaltoileva sairaus. Käänteitä huonompaan tai oireiden uusiutumista voi 

tapahtua monista syistä, mutta usein ne aiheutuvat siitä, että on yrittänyt tehdä 

liikaa asioita. 

• Jos tunnet, että sairaudessasi on tapahtumassa käänne huonompaan suuntaan, 

arvioi miksi näin tapahtuu. Jos koet pahenemisjaksoja säännöllisesti, saatat yrittää 

tehdä liikaa hyvien jaksojen aikana. 

• Yritä oppia kokemuksistasi ja luoda henkilökohtainen strategia estääksesi samaa 

toistumasta. 
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Usein kysyttyjä kysymyksiä 
Miten tasapainotan tehokkaan aktiivisuuden rytmittämisen 

muiden asettamien vaatimusten kanssa?  
Ensiksikin tunnusta, että sairastuminen muuttaa rooliasi ja vaikuttaa suhteisiisi 

lähimmäistesi kanssa. Anna itsellesi lupa sairastaa ja päästää irti asioista, jotka ovat 

tällä hetkellä fyysisesti, henkisesti tai emotionaalisesti liian uuvuttavia toteuttaa. Tämä 

on välttämätöntä tilasi vakauttamiseksi ja sen pitäisi auttaa pääsemään asioissa 

eteenpäin ja toivottavasti pienin askelin aloittamaan uudelleen haluamiasi toimintoja. 

Voi tuntua mahdottomalta luopua toiminnoista, joihin muut luottavat osallistuvasi, 

mutta tämä voi olla kriittinen vaihe omahoitoprosessissa. Tätä helpottaa, jos 

lähimmäisesi ymmärtävät mitä olet tekemässä, joten voit ehdottaa heille, että he 

vilkaisevat tätä opasta. 

Miten varaudun isoihin tapahtumiin? 

Päätä mikä on itsellesi realistista ja opettele hallitsemaan tilanteita eri tavalla käyttäen 

tässä oppaassa esitettyä lähestymistapaa. Jos haluat osallistua seurustelutilaisuuteen, 

kuten perhejuhliin tai häihin, on sinun päätettävä mistä realistisesti pystyt 

selviytymään. Tehtyäsi tämän voit aloittaa suunnittelun.  

Esimerkiksi, jos olet tullut siihen tulokseen, että pystyt osallistumaan osaan 

tilaisuudesta kunhan pidät välillä taukoja, voit suunnitella tauot etukäteen. Jos 

matkustaminen on ongelma, harkitse matkustatko edellisenä päivänä tai lähdetkö 

matkaan aikaisin, jotta ehdit levätä ennen tilaisuuden alkua. Kerro muille 

rajoituksistasi ja selitä tarpeesi. Jos tarvitset hiljaisen tilan levätäksesi, mainitse siitä. 

Useimmat ihmiset ovat valmiita mukautumaan toisten toiveisiin ja tarpeisiin, mikäli 

vain mahdollista. 

”Pacing-menetelmä on ollut paras löytämäni asia. Sen parhaita paloja ovat 

suunnitelmien tekeminen, mukaan lukien kieltäytymisen opettelu tai asioiden 

lykkääminen etukäteen ja voimaantumisen tunne liittyen näiden syiden 

selittämiseen muille; ajatusmallini muuttaminen niin etten tunne olevani 

tehtäväkeskeinen (esim. voin pilkkoa tehtävän pienempiin vaiheisiin, eikä minun 

tarvitse tehdä sitä loppuun asti); ja tekemieni asioiden vertailu oireisiin, jolloin ajan 

kanssa minulle on selvinnyt mihin pystyn. Negatiivisia puolia ovat se, että otan 

liikaa taakkaa/vastuuta kannettavakseni kamppaillen tasapainosta oireiden 

vaikeusasteen ja tehdyksi saatujen asioiden maksimoimisen kanssa.” 
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Miksi tunnen vointini usein huonommaksi lisätessäni 

aktiivisuuttani? 

Jos päätät lisätä aktiivisuuttasi — asteittain ja vain jos tunnet pystyväsi siihen (kts. s. 

44) — saatat huomata, että oireesi, kuten uupumus ja lihasjäykkyys, lisääntyvät 

hieman. Tämä on yleinen kokemus ja kehosi saattaa hyvinkin mukautua uudelle 

aktiivisuustasolle muutamassa päivässä.  

Jos nämä oireet eivät kuitenkaan rupea helpottamaan, ei yritys lisätä aktiivisuutta 

todennäköisesti toimi tällä erää. Sen oppiminen, milloin pieni lisäys oireissa on 

hyväksyttävä vaste aktiivisuutta lisätessä ja milloin lisäys aiheuttaa liikaa haasteita, on 

osa omahoitoa. On tärkeää olla lempeä etsiessään pystyvyytensä rajoja ja olla valmis 

lopettamaan tarvittaessa. 

Jos yrität lisätä aktiivisuuttasi liian nopeasti tai sopimattomalta tai epävakaalta 

perustasolta, tulet kohtaamaan ongelmia. Käy tilanteesi läpi ajan kanssa. 

• Oletko määrittänyt sopivan perustason?  

• Oletko vakauttanut tilaasi nykytasolla riittävän pitkään ennen kuin yrität lisätä 

aktiivisuuttasi?  

• Yritätkö liikaa kerralla? Muista, että lisäykset toimivat parhaiten, jos ne ovat pieniä 

— korkeintaan 10 %. 

Anna itsellesi aikaa sopeutua tasollesi ja pidä runsaasti lepo- ja rentoutumisjaksoja. Jos 

sinulla on univaikeuksia, kipuja, alakuloisuutta tai ahdistusta, tartu näihin ongelmiin 

ennen kuin ne saavat vallan ja alkavat häiritä omahoitoa. 

Jos lisään aktiivisuuttani, saatan ylisuorittaa ja saada 

relapsin. Miten toimin tässä tilanteessa? 

Aktiivisuustason nostamisesta huolestuminen on ymmärrettävää, etenkin jos 

aikaisempi kokeilu on epäonnistunut.  

Aktiivisuuden lisääminen ei sovi kaikille ja aktiivisuuden rytmittämistä voidaan käyttää 

pelkästään omissa energiarajoissa pysyttäytymisessä (kts. s. 16). He jotka haluavat ja 

tuntevat pystyvänsä lisäämään aktiivisuuttaan törmäävät yleensä vaikeuksiin, koska 

eivät ole määrittäneet kestävää perustasoa (kts. s. 21) ja ovat yrittäneet tehdä liian 

paljon liian nopeasti (kts. s. 45).  

Älä ole liian ankara itsellesi, jos omahoito ei aina onnistu suunnitelmien mukaan.  

Virheiden tekeminen on väistämätöntä ja tärkeintä on yrittää oppia kokemuksista, 

jotta tulevaisuudessa olisi paremmat mahdollisuudet onnistua. 
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Lääkärini mielestä minun pitäisi harrastaa liikuntaa 

enemmän. Mitä mieltä olette tästä? 

Useimmille ihmisille liikunta tarkoittaa fyysistä rasitusta: kehon haastamista 

äärimmilleen kunnon kasvattamiseksi juoksemisen tai pyöräilyn kaltaisilla toiminnoilla. 

Tässä viitekehyksessä v. 2007 NICEn ME-hoitosuositus (tarkistettua ja päivitettyä 

laitosta odotetaan julkaistavaksi joulukuussa 2020) varoittaa, että ”valvomattomaan 

tai vapaamuotoiseen raskaaseen harjoitteluun ei tulisi ohjeistaa (kuten esimerkiksi 

’mene salille’ tai ’harjoittele enemmän’)”, koska tämä hyvin todennäköisesti pahentaa 

oireita. 

Jotkut terveydenhuollon ammattilaiset määrittelevät liikunnan melko eri tavalla, 

esimerkiksi miksi tahansa liikkumiseksi, jolla tavoitellaan terveydentilan parantumista. 

Tätä määritelmää käytettäessä moni lempeä liike lasketaan liikunnaksi. Jopa sängyssä 

kääntyminen, istumaan nouseminen tai tuolilla istumisen voidaan ajatella olevan 

liikuntaa, jos niiden tavoitteena on ylläpitää ja parantaa henkilön terveyttä. 

Jos uskot lääkärilläsi olevan hyvä käsitys perustasostasi, nykyisestä aktiivisuustasostasi 

ja ME:n vaikutuksista itseesi ja ymmärrät miksi he haluavat sinun lisäävän 

aktiivisuuttasi, sitä voi harkita, jos se tuntuu itsestäsi järkevältä.  

Hellävarainen venyttelyohjelma voi olla joillekin kokeilemisen arvoinen, koska se vie 

vähän energiaa, rentouttaa ja voi tehdä notkeammaksi ja kehittää tasapainoa ja 

koordinaatiota. Tällaiset liikkumismuodot voivat rauhallisempana päivänä auttaa 

joitakin säilyttämään tasapainon palauttavan levon ja liikkumisen välillä. Toiset 

saattavat aloittaa muutaman minuutin päivittäisellä joogalla, pilateksella, kävelyllä tai 

taijilla, riippuen sairautensa vaikeusasteesta ja mielenkiinnon kohteista. Voi olla 

hyödyllistä tehdä nämä sellaisen fysioterapeutin seurannassa, joka ymmärtää miten 

ME vaikuttaa kehoosi. 

Omahoitoa opetelleet ME-sairaat tuntevat fyysisen perustasonsa (kts. s. 16). Jos he 

kokevat voivansa päättää omahoidostaan, he pystyvät määrittämään itse tavoitteensa 

fyysiselle aktiivisuudelle ja tämä opas voi auttaa tekemään näitä omahoidollisia 

päätöksiä. 

Ratkaisevaa on liikunnan tai terveyttä tavoittelevan liikkumisen käsitteleminen minkä 

tahansa muun toiminnan tavoin (kts. s. 8). Kokeile pientä määrää vähitellen, kunnes 

saat määritettyä kestävän perustason ja lisää toiminnon määrää korkeintaan 10 %, 

kunnes olet saavuttanut uuden kestävän perustason. Terveyttä edistävä liikkuminen 

on todennäköisesti hyödyllisempää, jos omia tarpeita ajatellaan voiman, kestävyyden, 

notkeuden ja vakauden kautta. Keskittymällä parantamaan edes yhtä näistä voidaan 

saada hyötyjä. 
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Miksi yritykseni rentoutua saavat minut ahdistumaan? 

Rentoutuminen voi kuulostaa helpolta, mutta useimmille ihmisille se on taito, joka 

vaatii opettelua ja voi olla melkoinen haaste! Rentoutumistekniikkoja voi oppia 

ohjatuilla tunneilla (lempeä jooga ja meditaatio), verkossa, itseapu-kirjoista tai 

rentoutus- ja itsehypnoosisovelluksista ja CD-levyistä. 

Jos huomaat huolen ja ahdistuksen häiritsevän jatkuvasti rentoutumis- ja lepojaksojasi, 

yritä varata muutama minuutti päivittäin kirjoittaaksesi ylös huolesi. Voit sitten lisätä 

ideoita niiden ratkaisemiseksi. Jos ahdistus tuntuu ylitsepääsemättömältä, on tärkeää 

hakea ammattiapua — keskustele lääkärisi kanssa. 

Olen saanut relapsin: miten aloitan aktiivisuuden 

rytmittämisen uudestaan? 

Se riippuu relapsin laadusta. Jos pystyt yhdistämään relapsin siihen, että olet tehnyt 

liian paljon liian nopeasti, on tärkeää ottaa opiksi koetusta ja pudottautua takaisin 

realistisemmalle tasolle tai arvioida kestävää perustasoasi (kts. s. 16).  

Jos pacing-ohjelmasi on sujunut hyvin ja uskot relapsin johtuvan toisesta sairaudesta, 

voit mahdollisesti saavuttaa vähitellen lähtötasosi. Ole lempeä itsellesi ja kuuntele 

kehoasi. 

Jos se johtuu ajankohtaisesta asiasta, kuten suremisen vaikutuksesta, saatat joutua 

tekemään aikatauluusi tilaa väistämättömälle ja välttämättömälle emotionaalisen 

energian kulutukselle.  

On normaalia tuntea jonkin verran lihasheikkoutta tai -jäykkyyttä, kun on tullut 

takapakkia tai on saanut relapsin. Mikä tahansa relapsin syy onkaan — ja joskus 

ilmeistä syytä ei saata olla — pyri asteittaiseen, varovaiseen paluuseen aikaisempaan 

toimintaasi. 

 “Tässä se mitä olen oppinut 12-vuotisen matkani aikana. Kannattaa tehdä vain noin 

puolet siitä mihin uskoo pystyvänsä missä tahansa tehtävässä. Jos innostuu ja 

menee liian pitkälle (mitä me kaikki teemme) on OK mennä makuulle ja levätä 

vähän aikaa. Lepo auttaa. Älä huoli siitä mitä muut ajattelevat sinusta: sinä olet 

sairas, he eivät ole. He ajattelevat miten haluavat, huolimatta siitä kuinka kovasti 

teet töitä yrittääksesi miellyttää heitä. Suunnittele, jos voit. Se antaa mielenrauhaa 

ja kontrollia. Hanki laitteita kaikkeen mahdolliseen. Sähköhammasharja, kauko-

ohjattavat pistorasiat, suihkuistuin, ajastin keittiöön, video-ovikello, häiriköintisuoja 

ja soittajan tunnus. Niistä on paljon apua. Muista ettet ole yksin. Iso-Britanniassa on 

250 000 ME:tä sairastavaa. Olemme kaikki kanssasi.” 
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Sanasto 
Toiminto, aktiviteetti (activity) 
Fyysinen, henkinen ja emotionaalinen rasitus vähäisissäkin määrin lasketaan 

toiminnaksi. Esimerkkejä ovat kävely, kirjan lukeminen tai vaikean keskustelun 

käyminen ystävän tai perheenjäsenen kanssa. Vaikeammin sairailla sängystä istumaan 

nousu voi olla toiminto — kts. s. 11. 

Toimintoanalyysi (activity analysis) 
Toimintojen tyypin ja keston kirjaamista päiväkirjaan ja näiden kautta ilmi tulevien 

säännönmukaisuuksien analysoimista. 

Aktiivisuuspäiväkirja (activity diary) 
Aktiivisuuspäiväkirja tarjoaa viikosta yleiskatsauksen, jonka avulla voi ottaa etäisyyttä 

yksityiskohtiin ja tarkastella toiminnan ja levon säännönmukaisuuksia — kts. s. 18. 

Perustaso (baseline) 
Perustaso on toiminnan taso, jota pystyy jatkuvasti ylläpitämään. Toisin sanoen, 

päivästä toiseen pitäisi pystyä suoriutumaan samasta perustason määrästä toimintaa, 

muiden tekijöiden pysyessä samoina — kts. s. 16. 

Energian hallinta (energy management) 
Toimintojen ja levon tasapainottamista kutsutaan joskus ”energian hallinnaksi”, 

”aktiivisuuden rytmittämiseksi” tai yksinkertaisesti ”pacingiksi”, joka on termi, jota 

Action for M.E. käyttää — kts. s. 7. 

Liikunta (exercise) 
Useimmille ihmisille liikunta tarkoittaa fyysistä rasitusta: kehon haastamista 

äärimmilleen kunnon kasvattamiseksi juoksemisen tai pyöräilyn kaltaisilla toiminnoilla. 

Jotkut terveydenhuollon ammattilaiset määrittelevät liikunnan melko eri tavalla, 

esimerkiksi miksi tahansa liikkumiseksi, jolla tavoitellaan terveydentilan parantumista. 

Tätä määritelmää käytettäessä moni lempeä liike lasketaan liikunnaksi. Jopa sängyssä 

kääntymisen, istumaan nouseminen tai tuolilla istumisen voidaan ajatella olevan 

liikuntaa, jos niiden tavoitteena on ylläpitää ja parantaa henkilön terveyttä —kts. s. 56. 

Aktiivisuuden rytmittäminen, pacing-menetelmä (pacing) 
Pacing on omahoidon menetelmä, joka keskittyy hallinnan saavuttamiseen ja 

elämänlaadun parantamiseen. Sitä ei tulisi nähdä hoitona, vaan enemmän keinona 

tulla toimeen ME:n kanssa — kts. s. 6. 

Nousujohteinen aktiivisuuden rytmittäminen (pacing up) 
Kun henkilö on määrittänyt kestävän perustason toiminnolle, sen asteittaista 

lisäämistä kutsutaan “nousujohteiseksi aktiivisuuden rytmittämiseksi”. 
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Vaihtoehtoisesti henkilö on voinut vakiinnuttaa kestävän rutiinin itselleen ja 

nousujohteinen pacing voi olla uuden toiminnon sisällyttämistä rutiiniin — kts. s. 44. 

PEM-oire (post-exertional malaise) 
PEM-oire (engl. post exertional malaise) on oireiden voimistumista vähäisenkin 

energian käytön jälkeen; tämä voi ilmetä yhden tai kahden päivän viiveellä — kts. s. 8. 

Sairauden uusiutuminen, relapsi (relapse) 
Sairauden pahenemisjaksosta tai uusiutumisesta puhutaan, kun oireet pahenevat 

ajanjaksolla — kts. s. 52. 

Lepo (rest) 
Lyhyet, säännölliset lepojaksot pitkin päivää antavat mahdollisuuden palautua ja 

voivat estää oireiden äitymistä ylivoimaisiksi. Lepo ja rentoutuminen ovat yhtä 

keskeisiä aktiivisuuden rytmittämisessä kuin toiminta, vaikkakin vaadittava levon 

määrä vaihtelee sairauden eri vaiheissa — kts. s. 27. 

Omahoito (self-management) 
Omahoito on lavea käsite; yhdistelmä tietoa, taitoja ja strategioita, joita voidaan 

käyttää vähentämään jonkin terveysongelman elämänlaadulle aiheuttamaa haittaa — 

kts. s. 7. 

Pahenemisjakso (setback) 

Kts. “sairauden uusiutuminen” yllä. 

Unihygienia (sleep management) 
Useimmilla ME-sairailla on univaikeuksia. Unihygienia on menettelytapa, jolla pyritään 

vaikuttamaan näihin ongelmiin — kts. s. 30. 

Seis-sääntö (stop rule) 
Seis-sääntö kuvaa millaisissa tilanteissa toiminta on keskeytettävä. Tietyn tyyppiset 

seis-säännöt ovat hyödyllisempiä aktiivisuuden rytmittämisessä, koska niiden avulla 

voi olla mahdollista määrittää henkilön perustaso. Seis-säännöt auttavat 

tarkastelemaan tekemisen yksityiskohtia ja kestoa — kts. s. 21. 
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Hyödyllisiä yhteystietoja 
Action for M.E. tarjoaa tietoa ja tukea kotisivuillaan, InterAction-jäsenlehdessään sekä 

tiedotus- ja tukivirkailijoidensa kautta puhelimitse tai sähköpostitse. 

TIetoa, tukea ja hyvinvointi: 0117 927 9551 

Sähköposti: questions@actionforme.org.uk 

www.actionforme.org.uk 

Paikalliset ME-tukiryhmät voivat olla arvokas tuen, tiedon ja ystävyyden lähde. Jotkut 

ovat hyvin pieniä, jotkut toimivat laajalla alueella, yleensä tarjoten säännöllisiä 

tapaamisia ja joskus uutiskirjeen tai muita resursseja sekä myös tapahtumia. 

www.actionforme.org.uk/find-local-services 

Ystävällisille vertaistukifoorumeillemme ME-sairaille voi liittyä ilmaiseksi. 

www.actionforme.org.uk/forum 

Access to Work -palvelu 
Valtion tuki työssäkäyville vammaisille 

Puh: 0800 121 7479 www.gov.uk/access-to-

work 

Carers Trust -järjestö 
Paikalliset omaishoitajakeskukset antavat tukea ja neuvoja omaishoitajille. 

www.carers.org/search/network-partners 

Jos olet mielestäsi hyötynyt tästä oppaasta, harkitse lahjoittamista, 
jotta tavoittaisimme enemmän ME-sairaita ihmisiä. 

Lahjoita nyt kotisivuilla www.actionforme.org.uk tai soittamalla 

numeroon 0117 927 9551. 

Kiitos. 

mailto:questions@actionforme.org.uk
http://www.actionforme.org.uk/
http://www.actionforme.org.uk/


 

“Pacing on yksinkertaisesti tapa työskennellä 
kehoni kanssa eikä sitä vastaan, jotta voisin 
toimia niin hyvin kuin kehoni, mieleni ja 
tunteeni sallivat.” 
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