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Puheenjohtajan joulutervehdys 

 
Vuosi on lähes lopuillaan. Ensi vuonna alkaa uusi vuosikymmen.  
Tänä vuonna yhdistyksen vuosi on ollut eloisa ja vauhdikas. Yhdistys 
myös täytti helmikuussa 20 vuotta. Tänä vuonna yhdistys on 
järjestänyt kaksi avointa tilaisuutta yhdessä Syömishäiriöliitto-SYLI 
ry:n työntekijöiden kanssa. Vietimme myös yhdistyksen 
syntymäpäiviä Seinäjoen Keskussairaalan OLKA-pisteellä. Päivän 
anti oli antoisa ja lämmin. Päivän aikana yhdistyksen pisteellä vieraili 
useita kymmeniä ihmisiä ja jaoimme yhdistyksen ja liiton 
materiaaleja eri ihmisille.  

 Tämä vuosi on ollut myös yhdistyksen toiminnan näkyväksi 
tekemistä. Yhdistyksemme vapaaehtoiset ovat olleet eri 
tapahtumissa pitämässä esittelypöytiä ja kertoneet yhdistyksen 
toiminnasta eteenpäin. Kiitoksia heille.  Yhdistyksen vapaaehtoisten 
antama aika yhdistyksen toiminnalle on arvokasta. Sitä ei voi mitata 
rahassa. Se näkyy yhteisöllisyytenä, lämpiminä tunteina ja siihen 
käytetty aika tulee monin verroin takaisin.  

Kiitoksia kuluneesta vuodesta jäsenillemme, 
yhteistyökumppaneillemme ja vapaaehtoisillemme. Olette 
mahdollistaneet yhdistyksen toiminnan tänä vuonna. 

 

Lämpimin jouluterveisin 

 

Marika Uusi-Illikainen 

Puheenjohtaja 



 

 

 

Taiji hellii kehoa 
 
Kiinalaiseksi aamuvoimisteluksikin sanottu taiji (tai chi chuan) on 
lajina rauhallinen, lempeä, kehon ja mielen yhdistävä kokonaisuus. 
Lajissa yhdistyy hallittu, rento liike sekä hengitys. Taijia 
harrastetaan rauhallisen taustamusiikin siivittämänä tai luonnon 
äänien keskellä puistoissa. 
 
Kaikkiin liikesuuntiin tehtävät askellukset sekä käsien laajat 
pyöreät liikkeet antavat keholle sen tarvitsemaa liikettä 
optimaalisella tavalla: lajin harrastamisen lähtökohta on liikkumisen 
taloudellisuus eli liikkeiden puhtaus sekä ylimääräisen 
lihasjännityksen poistaminen. Kun ihminen askeltaa ja vaikkapa 
käsillään kannattelee näkymätöntä palloa, käytetään vain 
niitä lihaksia, jotka ovat oleellisia liikkeen tekemiseen. 
 
Kehon rauhoittuminen ja lihasjännitysten laskeminen heijastuvan 
myös mieleen. Vaikka uusien liikkeiden ja liikesarjojen opettelu on 
intensiivistä ja vaatii ajatuksien keskittämistä niin tunnilla on 
usein valtavan rauhoittava vaikutus niin ajatuksiin kuin myös 
tunteisiin. Kun keholla tekee rauhallista, keinuvaa liikettä se 
tuudittaa ja rauhoittaa. Samasta syystä myös vauvaa heijataan 
sylissä. 
 
Kamppailutaidoista liikeinspiraationsa saanut laji on paitsi 
kamppailuharrastajien hiljentymiseen sopiva laji, mutta erityisesti 
ryhmässä tehden esteettiset hitaat lyönnit, potkut ja puolustukset 



saavat lajin näyttämään muulta kuin kamppailulta. Liikkeillä on 
erityisiä nimiä kuten ”Pallon pitely”, ”Ota varpusen pyrstöstä 

kiinni”, ”Kuolematon vartija osoittaa tien”. Ryhmässä tehty 
harjoite on joukkosynkronaatiossa liikkumista jossa yksilö ei voi 
kiirehtiä tai tehdä nopeasti, vaan kaikki tekevät samaa liikettä 
samaan, rauhalliseen tahtiin. 
 
Lajin terveysvaikutuksia on tutkittu laajasti ja näissä korostetaan 
usein kehon tuntemuksen kasvua, kehonhallintaa, alaraajojen lihasvo
iman kasvamista sekä tasapainon lisääntymistä. Taijissa ihminen 
käyttää tehokkaalla mutta lempeällä tavalla kokonaisia lihas- ja 
liiketoimintaketjuja ja näin kehosta saadaan purettua 
epätasapainotiloja ja ohjattua toimintaa kohti rauhallista 
”keskitietä”. Harjoittelun myötä ihmiselle karttuu kokemus siitä 
miltä tuntuu kantaa löysää, lamaantunutta kehoa tai jäykkää, 
jännittynyttä kehoa. Se paras vaihtoehto meille kun on jotain siitä 
väliltä ja lempeä liike ei ole mahdollista jos kehossa ylläpitää 
näitä äärivaihtoehtoja. 
 

Taiji on matka, jota usea harrastaja kulkee vuosia. Joogan tavoin 
tietty tai tietyt liikesarjat voivat tulla tutuksi kursseilla melko 
nopeassakin ajassa mutta harjoittelu ja harrastaminen jatkuu 
samojen sarjojen parissa, yksin tai ryhmässä, vuosiakin. Ja aina löytää 
uusia elementtejä siitä miten saa itseään yhä nopeammin ja 
helpommin tasaiseen tilaan niin, että sekä kehossa että mielessä on 
tyyni olla. 
 
Taijia voi harrastaa useissa kansalaisopistoissa sekä monessa 
kaupungissa olevissa taijiseuroissa. 
 
Ville Köykkä, fysioterapeutti, taijiharrastaja vuodesta 2003. 



 
LÄHEISTEN	LAUANTAI	8.2.2020	
Seinäjoen	keskussairaalan	syömishäiriöyksikkö	järjestää	yhdessä	Pohjanmaa-Syli	ry:n	kanssa	
koulutustilaisuuden	syömishäiriöstä	toipuvien	läheisille	sekä	syömishäiriön	parissa	toimiville	
ammattilaisille.	

Yhden	perheenjäsenen	sairastuminen	syömishäiriöön	vaikuttaa	koko	perheeseen.	Sairaus	ei	ulotu	
vain	ruokapöytään,	vaan	se	kontrolloi,	manipuloi	ja	kaventaa	kaikkea	elämää.	Syömishäiriöön	
sairastuneesta	huolehtiminen	kuormittaa	läheisiä	tavalla,	jota	asiaa	tuntemattoman	on	vaikea	
ymmärtää.	Haasteet	ovat	aivan	erilaisia	kuin	aiemmin	kohdatut	ongelmat	kasvattajana.	Vaikka	
sairastuminen	ei	olekaan	perheen	vika,	voivat	perheenjäsenten	vääränlaiset	reaktiotavat	ylläpitää	
syömishäiriöoireilua	ja	hidastaa	toipumista.	Hyödyttömillä	reaktiomalleilla	läheiset	myös	
uuvuttavat	itsensä.	

	

Kouluttaja:	LT	Reita	Nyberg	on	kolmen	nuoren	äiti,	jolla	on	omakohtaista	kokemusta	jälkeläisen	
sairastumisesta	anoreksiaan	ja	siitä	toipumisesta.	Hän	on	mukana	Sisä-Suomen	SYLI	ry:n	ja	
Syömishäiriöliitto-SYLI	ry:n	hallituksissa	ja	toimii	vertaistukiohjaajana	ja	taitovalmentajana	
syömishäiriöön	sairastuneiden	läheisille.		

Paikka:	Mediwest	auditorio,	Koskenalantie	16,	Seinäjoki	

Aika:	8.2.2020	klo	12.30-17.00	

Koulutuksen	tavoite:	Päivän	tavoitteena	on	antaa	osallistujille	käsitys	siitä,	miten	syömishäiriöön	
sairastuneen	läheiset	ja	lähellä	olevat	voivat	edistää	syömishäiriöstä	toipumista,	sekä	tarjota	
työkaluja	sairastuneen	auttamiseen.	Konsepti	perustuu	Maudsleyn	sairaalan	(Lontoo,	UK)	
kehittämään	uuteen	Maudsleyn	menetelmään,	sitä	hyödyntäviin	läheisille	kehitettyihin	
työpajoihin	ja	niitä	koskeviin	tieteellisiin	julkaisuihin.	Päivän	aikana	käsitellään	mm.	seuraavia	
aiheita:	

-	Mitä	syömishäiriöt	ovat	ja	miksi	niihin	sairastutaan?	

-	Millaista	syömishäiriökäyttäytyminen	on?	

-	Syömishäiriötä	ylläpitävät	asiat	

-	Läheisten	reaktiomallit	ja	niiden	muokkaaminen	

-	Hankalat	tilanteet	ja	eskalaatio		

-	Ravitsemustila	ja	sen	korjaaminen,	ruokailujen	tukeminen	

Hinta:	Koulutus	on	maksuton.	Kahvi	ja	suolainen	piirakka	iltapäivän	aikana	tarjolla	

Ilmoittautuminen:	Sitovat	ilmoittautumiset	15.1.2020	mennessä	osoitteeseen	
johanna.hermans@epshp.fi	tai	ari.kaataja@epshp.fi		

                                                                                                                   



 

Joulukirkkohon 

Muistelen aikaa vuosikymmeniä sitten, kun olin kakara, elettihin 
1930-lukua.  Oli puhuttu pitkin syksyä, että jos tuloo luminen 
joulu niin mennähän joulukirkkohon päinsä. 

No tulihan lumikeli!  Äitee sitten herätteli anivarahi ja hoputti 
pukemaha reiruhun, ettei tuu kylymä.  Oli lampahan pökkimät 
sukat ja aluushousut ja tietysti villakankahinen tanttu, villatakki 
ja pieksusaappaat, karvakaulustakki ja karvalakki.  Naapurin Aili 
tuli kuskiksi.  Pian olikin Kasperi- hevoonen aisoos ja reki peräs, 
rekiroiti alla ja fällyt päällä.  Niin me: Elli, Antti, Aino ja mä 
menimmä fällyyhin, Aili kuskinpukille kintahat käsiiis ja miesten 
suuret päläsyt niskas.  Lunta oli vähä ja tie kaliamalla. 

Läherettihin hyvin aijoos, jotta oltaas kirkos hyvällä paikalla. 
Kylloli komiaa kattella, taivas tähäres ja joka taloos paloo valot 
ja kynttilöötäkin johonakin.  Aisakellot soitteli heliästi.  Päästihin 
lähemmäs kirkkua, oli eres ja takana kymmeniä hevoosia johos 
menos.  Siinä tahtoo vähä toiset tryykiä etehe, mutta Kasperi 
piti pintansa ja niin ajettihin kirkkotalliille. Sinne ajettihin, vaikka 
sai hevosta pirellä, soli vähä kovasuinen, hyvin kumminki 
päästihin perille.  Silloon oli kirkkotallit viä Ilmajoella komiana.  
Joku ne sitte poltti, mutta en muista kuka ja koska.  Kasperi 
ohjattihin pilttuusehen, heiniä etehen ja roiti selekähän.   

Kiekko oli juhulavalaaistuna, kynttilät loisti kruunuus ja 
alttarilla.  Kanttori pauhuutti uruulla, että viäkin korvis kuuloo 
ja sisuksisnansa tuntoo.  Soli juhulallista istua penkis ja veisata 
Enkeli taivahan.  Joulukirkko on aina joulukirkko.  Saarnasta en 
muista mitää, kun oli niin palio kattelemista ja kuulemista.   



 

 

Sitte lähärettihin kotia kohore.  Kasperi täpisteli ja olis 
tryykänny heti lentohon, kun oli pari tiimaa seisonu.  Soli kovaa 
menos.  Aili sai sahata ja kiristää suittista enempi ku jaksoo, eikä 
se tahtonu jonoskaa pysyä, joka välis tormas erelle.  Ku sitte 
loppuu erellämenijät niin tie piisas.  Aili ei voinu mitää, vauhti 
kiihtyy ja kiihtyy, tiarat vain lenteli.  Suora tie loppuu ja tultihin 
Nikkoolan mukkahan, alakas reki siristelöhön tästäkö tästäkö, 
tien puolelta toiselle.  Onneksi ei tullu ketää vastaha, autoja kun 
ei ollu.   

Tultihin Kalamun mukkahan, Kasperi vähä oikaasi, reki pökkäs 
seipääsehen ja kumohon.  Kasperi kirmaasi, Aililta irtosi suittet, 
me lennettihi yks sinne toinen tänne lumisehe ojaha.   

Kasperi lenti viivana kotia kohore.  Me ojan paltos mukkelis 
makkelis.  Onneksi emmä saanu palio kipiää eikä palio 
musteloomia tullu.  No me kömmittihin pystyhy ja ihimeteltihi 
mihinä Aili on.  Samas se kömpiiki ojasta pystyhyn vällyt pääs 
niinku olis karhu sieltä noussu.  Kyllä meille nauru kelepas, ku 
kukaa ei ollu eres kipiää saanu ja  Kasperi sai tiuhtiana juosta.  Se 
meni villinä kotia ja pirätti vasta tallin solaha, ku jäi aisoosta 
kiinni. 

Meillä oli kilometrin verran siitä kotia matkaa, mutta äitee ja isä 
tuli hakemahan, kun äkkäsivät kuinka oli käyny.  Siinä me fällyt 
niskas seisottihin tien poskes. Pian rekehen ja kotia lämpöösehen 
ja oli jo näläkäki.  Loppu hyvin- kaikki hyvin.  Kyllä sen 
kirkkoreissun muistaa aina ja tulomatkan varsinki. 

 



 

 

Näin muisteli rakas 
anoppini Aune 
Pohjasniemi ( 1919-2011)  

lapsuutensa 
joulukirkkomatkaa. 

 

Helena Pohjasniemi 



  

Syömishäiriöliitto-SYLI	ry	julkaisi	16.12.2019	blogissaan	tekstin	”Ruokarauhaa	
joulupöytään”.	

Syömishäiriöliiton	blogissa	julkaistu	teksti	kertoo	vastuullisesta	ruoka-	ja	
kehopuheesta,	joka	kuuluu	kaikille,	vuoden	jokaisena	päivänä,	arkena	ja	

juhlana.	Syömishäiriöliiton	mielestä	on	erityisen	tärkeää	muistaa	ruokarauha	
joulun	kaltaisten	juhlapyhien	aikaan,	kun	monissa	kodeissa	kokoonnutaan	

perheen	tai	suvun	kanssa	yhteisen	pöydän	ääreen.	

Lue	koko	blogiteksti:	https://syomishairioliitto.fi/blogi/ruokarauhaa-
joulupoytaan?fbclid=IwAR1X3S4VyNgB6-

Nqf1YTNAUjjFxTzsF1TpkqtGHjL1XPmo1EJdryNlxiAaU	

Kuvan	lähde:	Syömishäiriöliitto-SYLI	ry:n	Facebook-sivu.	

Alla	teesit	jokaiseen	joulupöytään:	



 

 

	

Pohjanmaan	SYLI	ry:n		

VERTAISTUKIRYHMÄT	
Seinäjoella	

Läheisille:	

9.1.20	klo	18-20	
6.2.20	klo	18-20	
5.3.20	klo	18-20	
2.4.20	klo	18-20	
7.5.20	klo	18-20	

	
Paikka:	Järjestötalo,	Kauppakatu	1,	2.krs,	60100	Seinäjoki	

Lisätietoja	ryhmästä	ja	muut	yhteydenotot:	Helena	Pohjasniemi,	
	puh.	040-5163204	

	
Syömishäiriötä	sairastavalle	ja	siitä	toipuvalle	

Ryhmä	on	tauolla	

Vaasassa	
Läheisille:	

9.1.20	klo	18-20	
6.2.20	klo	18-20	
5.3.20	klo	18-20	
2.4.20	klo	18-20	
7.5.20	klo	18-20	

	
Paikka:	FinFami,	Kirkkopuistikko	31,	65100	Vaasa	

Lisätietoja	ryhmästä	ja	muut	yhteydenotot:	Susanna	Eriksson-Nummela,		
puh.	040	8502823,	sp.	vaasa@pohjanmaansyli.fi	

	
Syömishäiriötä	sairastavalle	ja	siitä	toipuvalle	

Ryhmä	on	tauolla 


