
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjanmaan SYLI ry 

Jäsenkirje 2/19 
  



 
Puheenjohtajan tervehdys 

 

Hei, 

Kevään lämmin ilma ja auringon säteet herättävät minut eloon. Nautin kävellä luonnossa, 

tuoksutella kevään puiden ja kukkien tuoksua, pysähtyä katsomaan järven rantaan vapaana 

kulkevia aaltoja, upottaa varpaat hiekkaan, kävellä vastaleikatulla nurmella ja juosta 

aurinkoisena kevätaamuna pyörätiellä, jossa pilkistää sinivuokko. Toivon aurinkoisten 

päivien jatkuvan läpi kesän, jotta saan tehdä niitä asioita, joista nautin. Toivon kesän 

jatkuvan mahdollisimman pitkälle syyskuun alkuun ja rohkaisen myös sinua tekemään 

asioita, joista nautit. Muista myös pysähtyä hengittämään kesän raikkautta.  

Maaliskuussa järjestettiin yhdistyksen vuosikokous, jossa päivitettiin yhdistyksen sääntöjä, 

hyväksyttiin toimintakertomus ja myönnettiin vastuuvapaus edellisen vuoden hallitukselle. 

Tässä jäsenkirjeessä pääset lukemaan esittelyn yhdistyksen hallituksen jäsenistä, tekstin 

yhdistyksen viettämästä 20-vuotisjuhlapäivästä Seinäjoen keskussairaalan OLKA-pisteellä 

sekä läheisen Arjan kokemuksia vertaistuesta. Lisäksi jäsenkirjeessä on monipuolisia 

Vaasan syömishäiriöyksikön Anne Prihalta sekä Älä laihduta -päivän ruokarauhan julistus.  

Älä laihduta -päivä tulee taas, valtakunnallisena sitä vietetään jo kymmenettä kertaa!  Älä 

laihduta päivää vietetään maanantaina 6.5.2019. Päivän tarkoitus on kyseenalaistaa 

laihduttaminen automaattisena terveystekona ja haastaa arvostamaan kehojen upeaa 

monimuotoisuutta kapeiden kehoihanteiden sijaan. 

Yhdistys osallistuu Älä laihduta -päivään jakamalla esitteitä Seinäjoen ja Vaasan alueella ja 

kirjoittamalla tekstin Älä laihduta -päivään liittyen. Myös sinä voit osallistua Älä laihduta -

päivään lukemalla Ruokarauhan julistuksen työpaikalla, koulussa tai kotona, jopa 

kaveriporukan kesken. Voit myös viettää päivää käyttämällä #älälaihduta365 -

aihetunnistetta sosiaalisessa mediassa. 

Hyvää vappua! 

 

Lämpimin kevätterveisin 

Marika Uusi-Illikainen  



 
POHJANMAAN SYLI ry 20 vuotta 

 

 

Yhdistyksemme Pohjanmaan-SYLI r.y. 

täytti 15.2.2019 20 vuotta. Etukäteen 

hallituksen kokouksessa mietittiin, mikä 

olisi hyvä, sopiva tapa juhlia 

syntymäpäivää.  Luentotilaisuus?  

Konsertti?  Olisi kiva juhlia synttäreitä, 

mutta myös samalla tiedottaa 

yhdistyksen toiminnasta ja 

syömishäiriöihin liittyvistä asioista.  

Miten yhdistää nämä kaksi asiaa? 

 

Yhdistyksen hallitus päätti juhlia työn 

merkeissä. Seinäjoen 

keskussairaalassa on OLKA-piste, jossa 

eri yhdistyksillä on mahdollisuus esitellä 

toimintaansa. Varattiin tila 15.2.2019 klo 

9-13.  OLKA-pisteellä kävijöille päätettiin 

tarjota pullakahvit synttärien kunniaksi. 

 

OLKA-tilaan varattiin jaettavaksi 

yhdistyksen ja liiton esitteitä ja liiton 

avainnauhoja.  

Syömishäiriöihin liittyvää kirjallisuutta 

laitettiin esille. Myös Seinäjoen 

terveyskeskuksen puolelle vietiin 

esitteitä. 

  



 
 

 

Syömishäiriöliitto-SYLI ry:stä lupautui mukaan järjestösuunnittelija Ritva Näräkkä.  

Synttäripäivän toiminnassa oli mukana yhdistyksen nykyisiä ja entisiä vapaaehtoisia. 

 

Vähän meitä jännitti etukäteen, kuinka moni pysähtyy tutustumaan toimintaamme.  

Jännitys oli aivan turhaa. Jo ennen yhdeksää alkoi kiinnostuneita pysähtyä tutustumaan 

yhdistykseemme. Kerroimme toiminnastamme ja jaoimme esitteitä.  Kävijät halusivat 

kuulla syömishäiriöistä ja niiden hoidosta. Monet 

halusivat jakaa omia kokemuksiaan ja kertoa läheisten 

tilanteista. Saimme paljon palautetta siitä, että 

yhdistyksemme tekee arvokasta työtä. Hyvää oli myös 

se, että tietoa oli näin helposti saatavilla päivän aikana. 

 

Pidimme tukkimiehen kirjanpitoa kävijöistä. Välillä oli 

niin ruuhkaa, ettei kaikkia ehditty tilastoida, mutta 

ainakin 120 kävijää pysähtyi asiamme ääreen ja 

juomassa syntymäpäiväkahvit! 

 

Päivästä jäi hyvä mieli. Olimme onnistuneet 

tavoitteessamme, lisäsimme tietoutta syömishäiriöistä 

ja niiden hoidosta. 

 

Helena Pohjasniemi 

  



 
Läheisenä haluan kertoa vertaistyön tärkeydestä ja omista kokemuksistani 

 

Vuonna 2002 olin varma, että tyttäreni sairastaa syömishäiriötä. Asiaa helpotti se, että hän 

kertoi siitä minulle ja oli yhteistyöhaluinen. Kuitenkin uuvuin, koska meillä oli monia 

vaikeuksia hoidon suhteen. 

Lähdin Kokkolaan läheisten vertaistukeen, jota Auli-Maritta johti. Kävin kerran kuukaudessa 

siellä Vaasasta asti. Voimaannuttavaa oli huomata, ettei ollut yksin tämän asian 

kanssa. Sen verran sain sieltä virtaa, että pidin jopa luentoja yhdistyksen puitteissa. Sitten 

Aimo tuli kerran kiittämään luennosta ja sanoi, että samaa hän on kokenut isänä. Parin 

vuoden kuluttua Aimo soitti minulle, että eiköhän me Arja aleta pitämään läheisten ryhmää 

Seinäjoella. Siitä se alkoi. Kerran oli vain yksi äiti, Helena, paikalla ja minä. Keskustelimme 

puoli tuntia ja lopuksi huomasimme olevamme samalta kylältä kotoisin. Nyt Helena pitää 

tätä Seinäjoen läheisten ryhmää. 

Minä olen sen jälkeen noin vuodesta 2008 lähtien vetänyt läheisten ryhmää täällä Vaasassa 

FinnFamin tiloissa. Sitten tuli Susanna huolineen ja murheineen ryhmäämme. Pian hän 

kiinnostui yhdistystoiminnasta ja meni mukaan Pojanmaan-SYLIn hallitukseen. Nyt 

Susanna vetää pääasiallisesti tätä Vaasan läheisten ryhmää samoissa tiloissa ja minä olen 

vieraileva tähti... En malta pysyä poissa, koska meillä on mukava ryhmä. Toki kaikki ei aina 

pääse paikalle, mutta pari, kolme ainakin. Ryhmässämme on rento meininki. Joskus 

itketään, joskus nauretaan. Pienet positiiviset asiat ovat meille suuria. 

Lopuksi kehotan läheisiä pitämään itsestään huolta. Se ei ole itsekästä. Jos et jaksa pitää 

itsestäsi huolta, et jaksa pitää huolta sairaastakaan - etsi omaa asiaa esim. uusi harrastus. 

Älä jää yksin. itse saan voimaa liikunnasta, ystävistä, palstan hoidosta, kissastani ym. 

Mottoni onkin; Laita ensin happinaamari omille kasvoillesi, sitten vasta voit auttaa muita.  

 

Terveisin Arja  

Pohjanmaa-SYLI ry:n vapaaehtoinen ja läheinen 

  



 
Vaasan syömishäiriöpoliklinikka - alueellista erityisosaamista 

 

Vaasassa on toiminut syömishäiriöiden hoitoon erikoistunut yksikkö vuoden 2015 alusta 

lähtien osana Vaasan keskussairaalan psykiatrista poliklinikkaa. 

Toimintamme on avohoitoa yksittäisistä polikliinisista käynneistä intensiivisiin 

päiväosastojaksoihin. Poliklinikalla hoidetaan 13 vuotta täyttäneistä nuorista aina aikuisiin 

saakka. Hoidamme laihuushäiriöita, bulimiaa ja vaikeaa ahmintahäiriötä. Meillä 

työskentelee moniammatilinen tiimi ja jokaiselle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. 

Keskeistä hoidossa on ravitsemuskuntoutus, tunnesäätelytaitojen, ahdistuksen 

hallintakeinojen harjoittelu ja perheiden tukeminen. Hoito suunnitellaan aina asiakkaan 

yksilöllisten tarpeiden pohjalta.  

Toimintamme perustana ja 

lähtökohtana on ihmisarvon 

kunnioittamien ja yksilöllisyys. 

Haluamme vaalia turvallisuutta, 

yhdenvertaisuutta ja 

itsemääräämisoikeutta. Kaikki 

toimintamme perustuu 

luottamuksellisuuteen ja 

vapaaehtoisuuteen.  

 

Hoidamme myös alaikäisiä 

nuoria, joten perheiden 

huomiointi kuuluu luonnollisena ja 

tärkeänä osana yksikön hoitofilosofiaan.  Lähtökohtana on läheisten huomioiminen ja 

heidän mukanansa olon mahdollistaminen kaikissa hoidon vaiheissa. Perheiden tukeminen 

ja heidän tietämyksensä lisääminen syömishäiriöstä sekä perheiden auttaminen 

selviytymään syömishäiriötä sairastavan perheen jäsenen kanssa on yksi toimintamme 

kulmakivistä. Myös aikuisen sairastuneen kohdalla läheisiltä saadun tuen on todettu 

edistävän sairastuneen toipumista. Läheinen voi auttaa sairastunutta haastamaan 

syömishäiriötä ja menemään sairauden vaatimuksia vastaan. Toisaalta sairastuneen 

myötätuntoinen kohtaaminen ja sairauden ymmärtäminen on tärkeää, jotta sairastunut voi 

ja uskaltaa olla mahdollisimman avoin. Sairaudelle ominaista on, että sairastunut voi 

vähätellä oireitaan. Tilanne voi näyttäytyä läheiselle sairastuneen haluna pärjätä ja 

puuttuminen koetaan vaikeaksi. Usein asioiden avaaminen ja selittäminen kuitenkin 

helpottavat sairastunutta sekä omaisia tilanteen hallinnan tunteen vahvistumisen kannalta.  

 

  



 
Olemme laatineet työryhmässä huoneen taulun, jonka kaikkia kohtia pyrimme vaalimaan 

päivittäisessä työskentelyssämme. Seuraavia asioita haluamme ja pitää mielessämme 

jokaisena päivänä:  

 

- Lupaamme, että tulet kuulluksi 

- Lupaamme olla vuoropuhelussa kanssasi 

- Lupaamme antaa sinulle tilaa 

- Lupaamme tukea sinua 

- Lupaamme, että emme jätä sinua yksin 

- Lupaamme suojata koskemattomuuttasi 

 

 

Syömishäiriöstä kärsivä ihminen on saattanut olla jopa vuosia tilanteessa, jossa ei ole 

puhunut oireistaan kenellekään. Usein omaan kokemukseen liittyy paljon negatiivisia 

tunteita ja tulkintoja tilanteesta. Pidämme tärkeänä, että olisimme taho, jonne voi ja uskaltaa 

tulla omana itsenään. Kertoa myös niistä vaikeimmista ajatuksista ja tuntemuksista, joita 

kokee.  

 

Anne Priha 

Kliininen erityissairaanhoitaja 

Syömishäiriöyksikkö 

Vaasan keskussairaala 

  



 

 

Älä laihduta -päivä 6.5. 

Tiedote 25.4.2019 

 

Älä laihduta -päivä tulee taas, valtakunnallisena sitä vietetään jo 

kymmenettä kertaa! Päivän tarkoitus on kyseenalaistaa laihduttaminen automaattisena 

terveystekona ja haastaa arvostamaan kehojen upeaa monimuotoisuutta kapeiden 

kehoihanteiden sijaan. 

 

Älä laihduta -päivän teesit vuonna 2019 ovat: 

 

1. Älä laihduta - saatat laihtua! 

Älä laihduta -päivä on terveyden asialla. Laihduttaminen nimittäin altistaa paitsi 

lihomiselle myös häiriintyneelle syömiskäyttäytymiselle. Syömiseen liittyvät säännöt ja 

rajoitukset, joita laihduttamiseen lähes poikkeuksetta kuuluu, vievät aina vain 

kauemmas oman kehon kuuntelun arvokkaasta taidosta. Hyvinvointi ei löydy 

laihduttamisen vaan oman kehon arvostamisen ja kehon tarpeisiin vastaamisen avulla. 

 

Älä laihduta -päivä ei kiellä laihtumista. Älä laihduta -päivä muistuttaa, että 

laihtuminenkin (jos sille oikeasti on tarvetta) onnistuu parhaiten silloin, kun ei aktiivisesti 

laihduta. 

 

2. Älä laihduta - arvosta ainutlaatuisuuttasi! 

Älä laihduta -päivä on ihmisoikeuksien asialla. Laihduttamaan kannustaminen viestii 

aina, että sinussa ja kehossasi on jotain vikaa. Älä laihduta -päivä muistuttaa, että 

kaikenkokoiset ja -muotoiset kehot ovat yhtä hyviä, riittäviä ja arvokkaita ja ansaitsevat 

tulla kohdatuksi ja kohdelluksi sen mukaisesti. 

 

Laihduttaminen ei ole jokaisen ylipainoisen velvollisuus. Sen sijaan jokaisen ihmisen 

velvollisuus on kohdella toista tasavertaisesti – vaa-an lukemasta, 

vyötärönympäryksestä ja kehonkoostumuksesta riippumatta. 

 

3. Älä laihduta - uskalla elää! 

Älä laihduta -päivä on myös syömishäiriöiden ennaltaehkäisyn ja syömishäiriöstä 

toipumisen asialla. Syömishäiriön laukaisevana tekijänä on usein jokin laihduttamiseen 

liittyvä kommentti tai sisäsyntyinen ajatus. Laihduttaminen sysää liikkeelle 

tapahtumaketjun, jonka lopputuloksena on hengenvaarallinen ja elämän joka kolkkaan 

vaikuttava sairaus - syömishäiriö. Laihduttamisen lopettaminen on edellytys 

syömishäiriöstä toipumiselle syömishäiriön oirekuvasta riippumatta. 

 

Laihduttaminen ei automaattisesti ole terveysteko. Laihduttaminen voi myös sairastuttaa. 



 
 

 

Mitä Älä laihduta -päivänä tapahtuu ja missä? 

 

Syömishäiriöliitto – SYLI viettää Älä laihduta -päivää somekanavillaan facebookissa, 

instagramissa ja twitterissä. Älä laihduta -kampanja näkyy päivittäisessä someviestinnässä 

2. – 7.5. Älä laihduta -päivän viestinnässä käytettävät tunnisteet ovat: #älälaihduta365 

#älälaihduta 

 

Varsinaisena Älä laihduta -päivänä eli maanantaina 6.5. luvassa on ekstrasometykitystä, 

mm. uudistuneen ruokarauhan julistuksen julkaisu sekä Älä laihduta -teeman mukainen 

instalive klo 12. 

 

Älä laihduta -päivänä järjestetään myös tapahtumia ja tempauksia eri paikkakunnilla. 

Lisätietoa tapahtumista: https://syomishairioliitto.fi/tukea-ja-toimintaa/#luennot-ja-

koulutukset  

 

 

Älä laihduta -päivän historiaa 

 

Älä laihduta -päivä on kansainvälinen (International No Diet Day) ja sitä on ensimmäisen 

kerran vietetty Iso-Britanniassa vuonna 1992. Suomessa Älä laihduta -päivää on vietetty 

vuodesta 2008 alkaen, valtakunnallisena ensimmäisen kerran vuonna 2010. 

 

 

Yhdistyksen lisätiedot: 

Pohjanmaan Syli ry 

Puheenjohtaja, Marika Uusi-Illikainen 

pjpohjanmaa@nettisyli.fi 

 

www.syomishairioliitto.fi   

Facebook: https://www.facebook.com/syomishairioliitto  

Instagram: @syomishairioliitto  

Twitter: @syomishairio 

 

https://syomishairioliitto.fi/tukea-ja-toimintaa/#luennot-ja-koulutukset
https://syomishairioliitto.fi/tukea-ja-toimintaa/#luennot-ja-koulutukset
http://www.syomishairioliitto.fi/
https://www.facebook.com/syomishairioliitto


 

 



 

 

 

  Pohjanmaan SYLI ry:n 

VERTAISTUKIRYHMÄT 
Seinäjoella 

Läheisille: 

5.9. klo 18-20 

3.10. klo 18-20 

31.10. klo 18-20 

28.11. klo 18-20 
 

Paikka: Järjestötalo, Kauppakatu 1, 2.krs, 60100 Seinäjoki 
Lisätietoja: Helena Pohjasniemi, puh. 040-5163204 

 

Syömishäiriötä sairastavalle ja siitä toipuvalle 

Ryhmä on tauolla 

Vaasassa 

Läheisille: 

5.9. klo 18-20 

3.10. klo 18-20 

31.10. klo 18-20 

28.11. klo 18-20 
 

Paikka: FinFami, Kirkkopuistikko 31, 65100 Vaasa 

Lisätietoja: Susanna Eriksson-Nummela, puh. 040 8502823, sp. vaasa@nettisyli.fi 

 

Syömishäiriötä sairastavalle ja siitä toipuvalle 

Ryhmä on tauolla  

mailto:vaasa@nettisyli.fi


 

 


