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Puheenjohtajan teksti 

 

Syksyn alku ja syksy ovat toivoa täynnä! 

Elokuun ruska alkaa saapua vähitellen lehtien puihin ja metsään. 

Vihreät lehdet kellastuvat ja putoilevat kevyenä maahan. Runsas 

lehtiset puut ja pensaat tulevat paljaaksi ja esiin. Kesän vihreys 

on poissa, tilalla on ruska ja sen eri sävyt. Elokuu on vielä yksi 

kesän kuukausi, mutta tavallisemmin elokuussa puhutaan syksystä ja 

sen saapumisesta.  

Minulle elokuu tuo mieleen lämpimiä muistoja menneestä kesästä ja 

kesän lopusta. Se herättää myös ajatuksia tulevasta syksystä ja 

metsäretkistä, joita saan tehdä viikonloppuisin. Elokuu on minulle 

myös pysähtymistä ja arjen käynnistämistä. Elokuu on myös vielä 

yksi kuukausista, jolloin voin kävellä ulkona valoisaan aikaan. 

 

Toivon sinulle lämmintä elokuun loppua ja voimaa arkeesi! 

 

Marika Uusi-Illikainen 

Puheenjohtaja 

 

”Elokuun pimeinä iltoina 

puiden suhinassa 

kesän viime henkäys, 

haikean suloinen 

ja syksyyn katoava. 

- Kuiskaus menneestä kesästä” 

 

Tekijä: Maria Alstedt 

Lähde: https://birgitmummu.vikki.fi/Runous/Kuukausirunot.htm 

  



 

 

Älä laihduta-päivä Seinäjoella 6.5. 

 

Älä laihduta-päivä on kansainvälinen No Diet Day.  Sitä 

on ensimmäisen kerran vietetty Iso-Britanniassa vuonna 

1992.  Suomessa Älä laihduta-päivää on vietetty vuodesta 

2008 alkaen, valtakunnallisena ensimmäisen kerran vuonna 

2010. 

Päivän tarkoituksena 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 on 

oikeasti 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, 

vyötärönympärystästä ja kehonkoostumuksesta 

huolimatta. 

 

3. Älä laihduta – uskalla elää! 

Älä laihduta-päivä on myös syömishäiriöiden 

ennaltaehkäisyn ja syömishäiriöistä 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 syömishäiriöistä 

toipumiselle oirekuvasta riippumatta. 

Laihduttaminen ei automaattisesti ole terveysteko.  

Laihduttaminen voi myös sairastuttaa. 

Lainaus: Syömishäiriöliitto- SYLIN tiedotteesta 25.4.2019. 

 

Seinäjoella Älä-laihduta päivää on vuosittain vietetty 

eri paikoissa. Päivän materiaaleja on jaettu 

Torikeskuksessa, nuorten kokoontumispaikoissa, 

aikuisneuvoloiden odotushuoneissa. Vuonna 2018 Älä 

laihduta-päivää vietettiin Seinäjoen keskussairaalan 

Olka-pisteessä. 

 

Tänä vuonna yhdistyksen hallitus päätti, että päivän 

materiaalia jaetaan Seinäjoella Seinäjoen 



 

Ammattikorkeakoulun tiloissa Kampus-talossa. Paikaksi 

sovittiin aula, jonka ohi opiskelijat menevät syömään.  

Asiasta sovittiin lehtori Tua Niemelän kanssa. 

Liiton Älä laihduta-päivän materiaalit ovat tänä vuonna 

oranssi avainnauha ja samanvärisen rannenauha. 

6.5. aamupäivällä vein runsaasti sekä avainnauhoja että 

rannekkeita aulan pöydille. Myös liiton ja yhdistyksen 

esitteitä laitoin esille. 

Aamulla kello 10 jälkeen opiskelijoita alkoi kulkea 

käytävällä pysähtyen päivän materiaalin äärelle.  Kerroin 

mitä päivää nyt vietetään ja miksi, minkälainen filosofia 

päivän taustalla on.  Olin yllättynyt, kun kuulin, ettei 

kukaan pöydän ääreen pysähtynyt ollut kuullut päivän 

vietosta, eivät myöskään opettajat.  Positiivisesta sen 

sijaan oli, että todella monet totesivat päivän sanoman 

olevan hyvin tärkeä. Käytiin mielenkiintoisia 

keskusteluja.  Moni kiittikin päivästä. 

6.5. päivä Koulutuskuntayhtymä Sedun tiloissa oli 

virkistävä ja mielenkiintoinen. Päivän materiaaliin kävi 

tutustumassa n 150 opiskelijaa ja muutama opettaja. 

Kaikkien materiaaliin tutustuneiden mielestä päivän 

ajatukset olivat tärkeitä ja niitä pitäisi pitää esillä 

muulloinkin kuin Älä laihduta -päivänä! 

 



 

Helena Pohjasniemi  



 

   

”ISÄN TUSKA KUN TYTÄR RIUTUU ANOREKSIAN OTTEESSA” 

 

Syömishäiriö sairaus oli minulle ja perheelleni täysin 

tuntematon sairaus. Tyttäreni oli ollut jo useita vuosia 

työelämässä lasten päiväkodissa Helsingissä. Ja hän 

tykkäsi kovasti työstään. Ja kaikki meni siihen asti 

kohtalaisen hyvin.  

Lisäopiskelu kiinnosti tytärtäni ja hän päätti lähteä 

opiskelemaan uutta ammattia. Siinä vaiheessa puhkesi 

vakava syömishäiriö, jonka seurauksena tytär alkoi 

karttaa ruokailuhetkiä ja vähensi rajusti ruokamääriä. 

Fyysinen kunto heikkeni nopeasti. Onneksi koulukuraattori 

kehotti oppilastaan menemään lääkäriin. Hän soitti 

minulle ja kertoi, että tyttärenne on vakavasti sairas ja 

tarvitsee pikaisesti sairaalahoitoa.   

Vakava  sh-sairaus keskeytti opinnot                                  

Tyttäreni joutui keskeyttämään opintonsa ja palaamaan 

syntymäkotiinsa luokseni.  Saimme kotikuntani lääkäriltä 

lähetteen Seinäjoen Psykiatriseen sairaalaan, jossa 

aloitettiin välittömästi tyttäreni hoidot. 

Sairaalajaksosta tuli pitkä, peräti 2 vuotta. 

Anoreksiasta selviäminen osoittautui yllättävän 

vaikeaksi. Tyttäreni pelkäsi syömistä ja useaan otteeseen 

lopetti syömisen kokonaan, jolloin ei ollut muuta 

mahdollisuutta kuin nenämahaletkun avulla saada hänelle 

edes sen verran ravinteita, että pysyy jotenkin hengissä. 

Säälimätön anoreksia-syömishäiriö piti tytärtäni 

rautasessa otteessaan. Perheenä ja isänä oli tosi 

surullista katsoa tyttäreni kärsimystä ja pelkoaan, kun 

pienikin syöminen oli hänelle suuri uhka ja onnettomuus?  

Tyttäreni oli fyysisesti jo hyvin heikossa kunnossa, 

mutta hän ei ollut omasta mielestään sairas. Isänä olin 

jo hyvin epätoivoinen, selviääkö tyttäreni ollenkaan 

vakavasta sairaudestaan? 

  



 

Pitkän sairaalajakson jälkeen odotettu käänne tapahtui ja 

tyttäreni pääsi viimein pois sairaalasta kotihoitoon. 

Hänen elämänuskonsa alkoi pikkuhiljaa vahvistua. Ruoka 

alkoi jo maistumaan. Fyysinen kunto kohentui ja olimme 

tosi iloisia perheenä, kun vakava anoreksia- sairaus oli 

hänen kohdaltaan ohi. 

 

Sairaus iski uudelleen 

Lähes neljä vuotta tytär oli kohtalaisen hyvässä 

kunnossa. Fyysinen kunto oli hyvä. Ruokailu sujui hyvin 

muun perheen kanssa. Sosiaalinen kanssakäyminen kaverien 

kanssa alkoi pikkuhiljaa korjaantua. Monenlaiset työt 

kotona ja vapaaehtoistyö kirpputorilla auttoi 

tervehtymisessä... kunnes alkoi näkyä merkkejä siitä, 

että syömishäiriö palasi tyttäreni elämään entistä 

pahempana. Ruokailu tilanteet oli jälleen tyttärelleni 

vaikeita. Paino tippui pienessä ajassa hurjaa vauhtia. Ja 

kaikista isän varoitteluista huolimatta, sairaalaan paluu 

näytti todennäköiseltä. Viimein tyttäreni ei pystynyt 

enää syömään eikä juomaan. Omasta mielestään hän ei ollut 

sairas, vaikka oli ollut viimeiset neljä päivää täysin 

syömättä ja juomatta. Olin todella huolestunut tyttäreni 

huonontuneesta tilanteesta. Pelkäsin, että hän menehtyy. 

 

Isän taistelu lapsen pelastamiseksi 

Sain houkuteltua hänet kotikuntani päivystyksen 

vastaanotolle. Sieltä sain lähetteen Seinäjoen 

psykiatriselle päivystyspoliklinikalle, jonne lähdin 

viemään tytärtäni. Siellä nuori lääkäri tutki potilasta 

ja viimein kysyi tyttäreltäni, haluatko jäädä sairaalaan? 

Tytär vastasi, ettei hän halua. Hän ei omasta mielestään 

ollut sairas? Isän mielestä kyllä – kuoleman sairas. 

Yllätyin psykiatrisen sairaalan lääkärin toimista. 

Tytärtä ei otettu sairaalahoitoon. Jouduin palaamaan 

hänen vastaanotoltaan ilman apua? 

Vielä kävin Seinäjoen tk:n päivystävän lääkärin 

vastaanotolla. Yhtä huonoin tuloksin. Hän ei tehnyt 



 

lähetettä sairaalaan. Syy siihen, että tytär täysi-

ikäisenä päättää itse haluaako hän sairaalaan . Olin 

kauhuissani lääkärin päätöksestä.  Kysyin häneltä, 

otatteko vastuun, jos tyttäreni kuolee?  Hän vastasi, 

että ei hän ota! Vaan tyttärellänne on vastuu. Sanoin 

hänelle, että kuinka sellainen voi ottaa vastuuta, jos 

hän ei ole omasta mielestään sairas??  Emme saaneet apua, 

vaikka tyttäremme oli kuolemanvaarassa? Valitettavasti on 

lääkäreitä, jotka eivät ota vanhempien huolta vakavasti 

sairaista, yli 18 vuotiaista potilaista - sairaan 

oikeuteen vedoten. Minulla isänä ei ole varaa menettää 

yhtäkään lapsistani. Teen kaikkeni, että lapseni saa 

avun, vaikka hän olisi täysi-ikäinen! 

Onneksi löytyi lääkäri, joka otti täyden vastuun. 

Jouduin odottamaan vielä kaksi päivää yli viikonvaihteen 

ja tyttäreni sai avun, joka pelasti hänen henkensä. 

Psykiatrian lääkäri teki pakkolähetteen ja tytär pääsi 

sairaalaan hoidettavaksi.  Lääkärit ja hoitohenkilökunta 

tekivät kaikkensa ja tytär alkoi toipumaan n 8 kk:n 

sairaalajakson aikana. Tyttäreni fyysinen kunto on nyt 

hyvä. Hyvin vakava anoreksia on voitettu. Yhteiset 

ruokahetket sujuvat jälleen perheen kanssa. Sosiaaliset 

kanssakäymiset kavereihin, ystäviin, perheen jäseniin, 

sisaruksiin ovat eheytyneet. Ilo ja elämänhalu on 

palautunut. Meidän perheellä on suuri ilo siitä, että 

vakava ja pitkäkestoinen anoreksia on nyt voitettu! 

                                                                     

Sairastuneen tukeminen ja perheenjäsenten jaksaminen. 

Perheeni ja sisarusten jaksamisessa meille oli suuri apu, 

sairaalan järjestämät perhetapaamiset. Niihin kutsuttiin 

kaikki perheenjäsenet, isä ja 7 sisarusta. Hyvin 

mielellään kaikki tulivat satojen kilometrien päästä. 

Yksi pojistani Ranskasta saakka. Minulle isänä oli 

koskettavaa kuulla jokaisen lapseni kommentit, huolensa, 

surunsa ja kannustuksena sisarelleen. Sisaruksille nämä 

tapaamiset olivat myös hyvin hoitavia. 

Läheisten vertaistuki auttoi minua isänä jaksamaan. Kävin 

pitkään yli 100 km:n päässä Kokkolassa kerran kuussa 



 

vertaistuessa. Oli tosi rohkaisevaa, kun sai puhua 

tuskaansa saman kokeneiden läheisten kanssa. Myöhemmin 

olin perustamassa Seinäjoelle läheisten 

vertaistukiryhmää. Olin sen toisena vetäjänä useita 

vuosia. Siinä sai olla avuksi monelle ja itsekin koki 

aina saavansa uutta voimaa jokaiseen päivään. 

 

Kokemusosaajana, tärkeänä osana hoitoketjua. 

Minulla isänä on sairastuneesta lapsestani paras 

”kokemustieto” jonka mielelläni annan lääkärien ja 

hoitohenkilökunnan käyttöön. Uskon, että se kokemustieto 

osaltaan auttaa lääkäreitä tärkeässä työssään. Olen 

todennut, että lääkärit ja sairaanhoitajat arvostavat 

kokemusosaajia. Näin yhteistyössä toimien saadaan paras 

mahdollinen hoitotulos. Minun edesmenneellä puolisollani 

Riitalla olisi ollut vielä parempi kokemustieto 7 

lapsestaan kuin minulla, mutta surullista että hän 

menehtyi vuonna -94 autokolarissa. Suuren perheen rakasta 

äitiä ja puolisoa ei voi kukaan korvata. Isänä yritän 

tehdä parhaani, että lapseni voisivat hyvin – suuresta 

menetyksestään huolimatta. 

 

”Kokemuksen ääni” 

 

Terveisin, Aimo Joensuu 

sähköposti; ajo@japo.fi 
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SYKSY 2019 

Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden 

osallistua edullisesti Taiji & hyvinvointia 

hengityksen avulla-ryhmään. Neljä kertaa 

kokoontuvan ryhmän normaali hinta on 45 

euroa, hinta jäsenillemme 20 euroa. Tähän 

hintaan ryhmästä on varattu jäsenillemme 10 

paikkaa. Ryhmä kokoontuu Seinäjoella Törnävän sairaalan 

alueella sijaitsevassa Taideverstaassa, osoite 

Seuralantie 25. Ryhmän ohjaa fysioterapeutti Ville 

Köykkä.  

Ilmoitathan osallistumisestasi viimeistään perjantaina 

6.9.2019. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 

pohjanmaansyli@pohjanmaansyli.fi 

 

 

Hei! 

 

Olen Ville Köykkä, lähihoitaja ja 

fysioterapeutti. Olen työskennellyt 

mielenterveyden edistämisen parissa 

yli 12 vuotta, ensin hoitajana ja 

sittemmin fysioterapeuttina. 

Työskentelyni pohjana käytän 

psykofyysistä näkemystä ihmisestä, 

eli pyrin ottamaan huomioon ihmisen 

kokonaisvaltaisena olentona. 

Liikunnan ja ohjauksellisen 

työskentelyn perustana on lempeä, kaikille soveltuva 

liike ja kehon eheyttävä käyttö. Suorituksellisuuden 

sijaan keskiöön nousevat kehollisuuden positiiviset 

kokemukset, kehon liikkuvuus, sulava ja joustava liike 

sekä keho-mieliyhteys. 

 

Tulen ohjaamaan Verstaalla myöhemminkin erilaisia 

lempeitä kehollisen harjoittelun tunteja 

mailto:pohjanmaansyli@pohjanmaansyli.fi


 

 

 

 

  

TAIJI & HYVINVOINTIA 
HENGITYKSEN AVULLA 
Hyvinvointiperjantain ryhmät 13.9. – 4.10.2019 

Taijiharjoittelua matalalla kynnyksellä 
Ryhmässä opetellaan lempeää liikkumisen muotoa, taijia, jonka 

juuret ulottuvat tuhansien vuosien taakse. Taijissa hengitys ja 

kehon liike yhdistyvät rauhoittavaksi kokonaisuudeksi. 

Tunnit koostuvat hengitys- ja liikeharjoittelusta, rauhallisesta 

venyttelystä ja mukavasta yhdessäolosta. Ryhmässä opetellaan 

perusteita taijiin ja harjoitellaan liikkeiden ketjuttamista 

liikesarjoiksi. 

Taiji soveltuu henkilöille, jotka haluavat vahvistaa kehonkuvaansa, 

oppia aktiivista rentoutta tai hetkessä olemisen taitoa. Aiempaa 

kokemusta taijin harrastamisesta ei tarvita. Tulethan ryhmään 

joustavissa vaatteissa. 

Hyvinvoinnin maksimoimista hengitysharjoituksin 

Ryhmässä opetellaan erilaisia hengitystekniikoita ja harjoitellaan 

itsesäätelykeinoja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. 

Sekä ali- että ylivireystiloihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti mutta 

lempeästi. 

 

 

Taiji on 

monipuolisesti 

hyödyllistä! 

 

Rentoutta 

liikkeestä 

 

Tyyneyttä ja 

mielenrauhaa. 

 

Kehon tuntemus 

lisääntyy 

 

Lempeä 

liikuntamuoto 

sopii kaikille 

 
RYHMÄN 

OHJAAJANA TOIMII 

Ville Köykkä, 
fysioterapeutti, 

rentoutusohjaaja 

Paikka: Taideverstas 

Aika: Perjantaisin 13.9 – 
4.10.2019 

Taiji klo 17.15-18.15 

Hyvinvointia hengityksen 
avulla klo 18.15 – 19.00 



 

Kansallispuistoihin tutustumassa 

 

Olemme puolisoni kanssa molemmat eläkkeellä. Vapaa-aikaa 

on nyt paljon enemmän kuin työssä ollessa. Lappi on suuri 

rakkautemme, vaellukset, hiihtoretket, tutustuminen 

uskomattoman kauniiseen luontoon.  Sinne suuntaamme, kun 

aikaa on 1-2 viikkoa.  Seinäjoelta Lappiin on matkaa n 

800 kilometriä. Matkaan menee päivä mennessä ja päivä 

kotiin tullessa. Lapissa ei niin vain piipahdeta. 

 

Keväällä mietimme mitä olisi mielekästä tehdä,kun aikaa 

on vain muutama päivä. Ystäväpariskunnalta kuulimme 

heidän suunnitelmastaan tutustua Suomen 

kansallispuistoihin. Innostuimme kovasti ja niin päätimme 

kesän aikana aloittaa myös lähialueilla oleviin 

kansallispuistoihin tutustumiseen. 

 

Heinäkuussa lähdimme sukulaisten luo Virtasalmelle.  

Suunnitelmaan kuului yhdistää käynnit joihinkin 

kansallispuistoihin samalle matkalle. Ajelimme Ruovedelle 

ja jätimme asuntovaunun sinne. Matka jatkui siitä 

Helvetinjärven kansallispuistoon. Vietimme siellä ihanan 

päivän tutustuen alueen erikoisiin maanpinnan 

muodostuksiin.  Yksi kauneimpia näkemiämme paikkoja oli   

Helvetinkolu, kapea, leveydeltään vain parimetrinen sola.  

Erikoista on myös kapeiden ja jyrkkärantaisten 

rotkojärvien jono: Iso Helvetinjärvi, Pitkä 

Helvetinjärvi. Luomajärvi ja Kovero. Monin paikoin 

jyrkänteet nousivat pystysuorina seinäminä kymmenien 

metrien korkeuteen järven vedenpinnasta.  Vaelsimme 

alueen polkuja ihaillen henkeäsalpaavia maisemia, silmät 

eivät väsyneet ihailemaan niitä.  Kasvillisuus oli 

paikoin hyvinkin rehevää ja erilaista kuin kotimetsissä.  

Polut olivat aika helppokulkuisia ja hyvin merkittyjä.   

Ajelimme illalla takaisin karavaanarialueelle. Olimme 

väsyneitä, mutta hyvillä mielin. 



 

  

 

Seuraavana aamuna suuntana oli Seitsemisen 

kansallispuisto. Koko päivän kiertelimme eri reittejä, 

ihailimme ikivanhoja metsiä, soita ja harjumaisemia.  

Koveron vanha, kaunis ja huolella 1930 luvun tyyliin 

entisöity perinnetila oli näkemisen arvoinen.  

Seitsemisestä löytyi myös esteettömiä reittejä, mitkä 

soveltuvat lastenvaunuille ja pyörätuoleille. 

 

Ruovesi on idyllinen viehättävä kunta, vehmas, järvien 

ympäröimä. Siellä on myös pala Suomen historiaa: Suomen 

kansallisrunoilija J.L. Runeberg asui ja toimi 



 

kotiopettajana vuosina 1825-1826. Runebergin Lähde on 

suosittu kohde turisteille. Ruovedellä toimii 

kirjakauppa, jota sama suku on pitänyt 116 vuotta!  Ja se 

on edelleen toiminnassa!  Tänä kesänä kirjakaupassa on 

kahvilakin.  Aivan ihania pullia!  

 

 

kuva: https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Kovero_farm_at_Seitseminen_NP.jpg, tekijä: PtG 

 

Matka jatkui. Seuraava pysähdys oli Joutsa ja Leivonmäen 

kansallispuisto. Alueella oli monta eri mittaista ja 

vaativuustasoltaan erilaista reittiä, myös esteettömiä 

reittejä.  Kiersimme päivän kansallispuistossa ihaillen 

monimuotoista luontoa.Mahtavimmat näkymät olivat 

Joutsniemen harjun laelta.  

 

 

 

 

 

 

Leivonmäen 

kansallispuisto, 

kuva: luontoon.fi 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Kovero_farm_at_Seitseminen_NP.jpg


 

mihin suuntaan seuraavaksi? 

 

Tutustuminen kolmeen Kansallispuistoon oli sykähdyttävä 

kokemus. Näin ihania, erilaisia, henkeäsalpaavia maisemia 

on näinkin lähellä kotia. Sen päätimme, että ennen 

seuraavaan kansallispuistoon menoa tutustumme etukäteen 

minkälaisia vaellusreittejä alueella on ja mitkä ovat 

parhaimmat nähtävyydet. Siten saa enemmän irti 

vaelluksista. Kansallispuistoissa vaeltaminen hoitaa sekä 

mieltä että ruumista. Mieli rauhoittuu luonnossa 

katsellen ja ihaillen luonnon taidetaideteoksia: järviä, 

puita kukkia ja eläimiä. Tekee hyvää myös sopivasti 

rasittua vaeltamassa. 

 

Kolmessa kansallispuistossa käyty, 37 jäljellä! 

Helena Pohjasniemi 

 

  



 

 

Pohjanmaan SYLI ry:n  

 

VERTAISTUKIRYHMÄT 

Seinäjoella 

Läheisille: 

5.9.19 klo 18-20 

3.10.19 klo 18-20 

31.10.19 klo 18-20 

28.11.19 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: 

5.9.19 klo 18-20 

3.10.19 klo 18-20 

31.10.19 klo 18-20 

28.11.19 klo 18-20 
 

Paikka: FinFami, Kirkkopuistikko 31, 65100 Vaasa 

Lisätietoja ryhmästä ja muut yhteydenotot: Susanna Eriksson-Nummela,  

puh. 040 8502823, vaasa@pohjanmaansyli.fi 

 

Syömishäiriötä sairastavalle ja siitä toipuvalle 

Ryhmä on tauolla. 


