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1. JOHDANTO 
 

Minulla on omakohtaista kokemusta syömishäiriöstä ja vuosien aikana siitä on tullut itselleni 

monesta syystä henkilökohtaisesti tärkeä aihe. Sen takia päädyin valitsemaan tämän 

opinnäytetyöni aiheeksi.  

Syömishäiriöistä tiedetään sekä puhutaan aivan liian vähän ihmisten keskuudessa. Se on 

harmillista, koska kyseessä on kuitenkin yleinen sairaus. Silloin kun itse lähdin hakemaan 

apua, niin huomasin myös kuinka paljon ennakkoluuloja ja oletuksia oli syömishäiriöihin 

liittyen. 

Syömishäiriöt ovat erittäin laaja käsite, joten aluksi oli vaikeaa valita, kuinka lähden 

rajaamaan aihetta juuri tähän opinnäytetyöhön. Loppujen lopuksi päätös oli kuitenkin aika 

helppo, koska halusin tuoda jollakin tavalla sairastuneiden nuorten ääntä kuuluviin ja tuoda 

heidän ajatuksiansa sekä kokemuksia esille. Ihmissuhteet ovat mielestäni hyvä aihe, koska 

harva ihminen elää oikeasti täysin yksin. Oli sairaus mikä tahansa, sen vaikutus 

ihmissuhteisiin voi joskus olla hyvinkin suuri. Haluan selvittää, kuinka syömishäiriöön 

sairastuminen vaikuttaa nuorten ihmissuhteisiin ja miten se näkyy arjessa. 

Uskon, että tästä aiheesta ja tiedosta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Jo nyt olen 

kohdannut monia nuoria, jotka kipuilevat juuri näiden asioiden ympärillä. Toivon, että vielä 

tulevaisuudessakin saan olla se, joka voi yrittää auttaa parhaansa mukaan. 

Tavoitteeni on välittää tällä opinnäytetyöllä lisää tietoa erilaisista syömishäiriöstä ja rikkoa 

myös yleisiä oletuksia sekä ennakkoluuloja tästä sairaudesta. Haluan, että syömishäiriöön 

sairastuneet nuoret saavat tuoda vapaasti omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan esille juuri 

omalla tavallaan. Sen kautta ehkä joku lukija, joka sattuu tätä lukemaan, voisi mahdollisesti 

saada vertaistukea ja hyvällä tuurilla saada sellaisen olon, ettei ole näiden ajatusten kanssa 

yksin.  

Ennen kaikkea tämä opinnäytetyön kirjoittaminen on tukemassa omaa toipumistani. Uskon, 

että näitä asioita käsitellessäni opin ymmärtämään itseäni vielä paremmin ja toivottavasti 

silloin kun saan tämän valmiiksi, olisin päässyt toipumisen kanssa jo pitkälle ja alkaisin olla 

oma ihana itseni.  
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2. HAASTATTELUN ESITTELY 
 

Tein Instagramissa haastattelututkimuksen tilillä nimeltä Toipumispaivakirja. 

Tein haastattelun tätä tutkimusta varten ja samalla se on ollut osittain tukemassa omaa 

toipumistani, koska olen saanut sen kautta paljon vertaistukea. Haastatteluun osallistui 46 

ihmistä. 

Yllätyin siitä, että kuinka moni halusi auttaa. Pyysin halukkaita ilmoittautumaan minulle ja 

sen jälkeen laitoin heille viestin, jossa kerroin vastaavani kysymyksiin mielelläni sekä pyysin 

keksimään nimimerkin itselleen. Painotin sitä, että on tärkeää vastata vain sellaisiin 

kysymyksiin, mitkä tuntuvat hyvältä.  

Tässä opinnäytetyössä on runsaasti otteita haastattelututkimukseen vastanneilta. 

Haastattelun kysymykset koostuivat alkukysymyksistä, apukysymyksistä sekä 

pääkysymyksestä. Alkukysymyksissä yritin kartoittaa vähän tilannetta ja apukysymykset 

olivat vain vastaamisen tukena, koska joskus voi olla vaikea saada omia ajatuksia kasaan. 

Pääkysymys oli tutkimukseni kannalta tärkein, joten toivoin siihen vähän laajempaa 

vastausta. 

 

Alkukysymykset: 

1. Miten syömishäiriösi/syömishäiriöoireilusi alkoi? 

2. Missä vaiheessa perheesi, ystäväsi tai joku muu läheisesi huomasi tilanteen? 

Vai kerroitko siitä esimerkiksi itse? 

3. Huomasiko kukaan näin jälkeenpäin mietittynä selvästi oireiluasi, mutta ei 

kuitenkaan osannut ajatella asiaa sen enempää? 

 

Pääkysymys: 

Miten syömishäiriö on vaikuttanut ihmissuhteisiisi omasta näkökulmastasi? 
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Apukysymykset: 

• Etäännyitkö muista? 

• Jos etäännyit muista ihmisistä, niin teitkö sen tarkoituksella? 

• Lähennyitkö kenenkään kanssa? 

• Oletko sairauden aikana tuntenut olevasi yksinäinen, vaikka ihmisiä olisikin 

ympärilläsi? 

• Jos olet saanut apua, niin vaikuttiko avun saaminen ihmissuhteisiisi millään 

tavalla?  

• Mitä tunteita ihan yleisesti kaikki asiat ovat herättäneet? 

 

Haastatteluun osallistuneet olivat kaikki nuoria, jotka sairastavat tai ovat joskus sairastaneet 

syömishäiriötä. En kerännyt erityisen tarkasti vastaajien taustatietoja (esim. ikä, sukupuoli), 

koska mielestäni sillä ei ole mitään merkitystä. Kaikkien kokemukset ovat yhtä tärkeitä. 

Haastattelun vastaukset herättivät paljon ajatuksia. Ne olivat todella koskettavia ja 

syvällisiä. Vaikka käsiteltiin tosi vaikeaa aihetta, oli ilo huomata osasta myös toiveikkuutta 

tulevaisuuden suhteen. Kun kävin haastatteluja läpi, olisin halunnut tuoda ihan kaikkien 

kertomukset ja kokemukset tähän esille. Jokainen niistä on arvokas ja ihan jokainen 

ansaitsee tulla kuulluksi. 

 

 3. YLEISTÄ 
 

Kun puhutaan syömishäiriöistä, valitettavasti usein tulee kohdattua tietynlaisia oletuksia ja 

ennakkoluuloja. Yleensä nämä oletukset ja mielikuvat on sellaisia, jotka liitetään hyvin usein 

esimerkiksi vain laihuuteen ja syömättömyyteen. On kuitenkin tärkeää muistaa se, että 

totuus voi olla aivan toinen. Syömishäiriöitä on erilaisia ja usein ne eivät edes näy mitenkään 

ulospäin.  (Etelän-SYLI ry, Syömishäiriöistä.) 
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“Syömishäiriön kanssa kamppailu ei ole helppoa, eikä kyseiset ennakkoluulot 

ainakaan paranna asiaa.” -Elämän aalloissa  

 

Syömishäiriö on sairautena sellainen, mistä ei ole aina kovin helppo puhua (Etelän-SYLI, 

Sairastuneelle).  On hyvä ottaa huomioon, että sairastunut saattaa itse kokea häpeää tai 

jopa syyllisyyttä omista tunteistaan. Sen lisäksi esimerkiksi omien tunteiden hyväksyminen 

ei ole välttämättä helppoa. (Eronen, 2020.) Omankin kokemuksen kautta voin sanoa sen, 

että omiin tunteisiin liittyvä häpeä voi olla hyvinkin suurta. Välillä omat ajatukset saattavat 

tuntua järjellä ajateltuna jopa ihan järjettömiltä. Se taas voi sekoittaa ajatuksia lisää. 

Kun syömishäiriön myötä syömisestä tai syömättömyydestä muodostuu elämän pääsisältö, 

niin se alkaa myös helposti vaikuttamaan omaan arkeen (Keski-Rahkonen, Charpentier & 

Viljanen, 2010). Syömisen ja syömättömyyden lisäksi elämää voi sekoittaa kaikenlainen 

oireilu. Piilottelu, salailu sekä valehtelu voi varjostaa jokapäiväistä arkea. (Etelän-SYLI, 

Sairastuneelle.) Kun ollaan siinä pisteessä, että oireilu ei ole enää vain pelkästään osana 

elämää, vaan koko elämä oikeastaan pyörii oireilun ympärillä, voi tuntua, että elämässä ei 

ole enää oikein mitään muuta jäljellä kuin esimerkiksi jatkuvaa suorittamista sekä sairaita 

rutiineja, sääntöjä, kieltoja ja ehtoja (Keski-Rahkonen ym, 2010) (Etelän-SYLI, 

Sairastuneelle). 

 

“Se lähti ns. käsistä ja lopulta mulla oli enää vain muutamia ”turvaruokia”, 

joita sain syödä ilman huonoa omatuntoa. Ruoat oli ns. luokiteltu sallittuihin ja 

kiellettyihin, joten se kiellettyjen lista kasvoi kokoajan pidemmäksi.” -

Sofiarecovery 

 

Tämänkin takia syömishäiriöstä voi tulla sairauden lisäksi helposti enemmänkin elämäntapa 

(Etelän-SYLI, Syömishäiriöistä). Toisaalta se ei ole mikään ihme, koska jos elää täysin vain 

syömishäiriön ympäröimänä, niin siinä voi helposti kadottaa oman itsensä. (Etelän-SYLI, 

Sairastuneelle.) Kun oireilu ja sitä kautta tulleet sairaat ajatukset vaikuttavat omiin 

valintoihin, sitä kautta voi herätä kysymyksiä siitä, että jos syömishäiriötä ei olisi, niin kuka 

siinä vaiheessa enää itse on tai mitä jäisi enää jäljelle. (Etelän-SYLI, Syömishäiriöistä) (Keski-

https://www.goodreads.com/author/show/6534911.Anna_Keski_Rahkonen
https://www.goodreads.com/author/show/7875170.Pia_Charpentier
https://www.goodreads.com/author/show/7875171.Riikka_Viljanen
https://www.goodreads.com/author/show/6534911.Anna_Keski_Rahkonen
https://www.goodreads.com/author/show/6534911.Anna_Keski_Rahkonen
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Rahkonen, ym) Jos aina valitsee ja tekee kaikki päätökset vain syömishäiriön mukaan, 

minkälaisia omat valinnat ihan oikeasti olisivat? 

 

“Olin tehnyt neljä tuntia matikan läksyjä illalla, itkenyt, huutanut ja satuttanut 

itseäni koska en olisi jaksanut tehdä yhtään mitään. Kaiken tämän jälkeen se 

sairaus pakotti mut lähtemään vielä kello 11 illalla tunnin pyörälenkille. Se, 

miten näin ensimmäistä kertaa isäni itkevän kun huusin että haluan tappaa 

itseni, oli murskaavaa. Mutta en pystynyt lopettamaan. Vanhempani elivät 

jatkuvasti huolessa ja pelossa, mutta sairaus ja nälkä tekivät minut sokeaksi 

sille.” -Lasinsiruilla 

 

4. AHDISTUS 

 

Jos ahdistusta miettii eri näkökulmista, voi huomata, että se on myös tärkeä tunne 

hyvinvoinninkin kannalta (Suomen mielenterveys ry, Ahdistus). 

Jokainen ihminen voi tuntea hetkittäin ahdistusta, mikä on toisaalta hyvä juttu, koska sen 

kautta voi huomata, että kaikki ei ole välttämättä hyvin (Mehiläinen, Ahdistus) (Suomen 

mielenterveys ry, Ahdistus). Ahdistukselle löytyy yleensä syy, mutta siihen voi vaikuttaa 

todella moni asia samaan aikaan (Mehiläinen, Ahdistus). Sen takia tämäkin saattaa vaikuttaa 

siihen, että ahdistunut ihminen ei välttämättä osaa heti yhdistää tunteelleen mitään tiettyä 

syytä. (Suomen mielenterveys ry, Ahdistus). 

Koen, että ahdistusta on monenlaista, niin kuin on meitä ihmisiäkin. Se ei aina ole 

mitenkään pitkäkestoista, vaan se voi tulla esimerkiksi reaktioina joihinkin tilanteisiin 

(Suomen mielenterveys ry, Ahdistus). Eli ahdistuksen voimakkuus ja kesto vaihtelevat siis 

kovin laajasti ihan tilanteesta ja yksilöstä riippuen. Joillakin se voi liittyä esimerkiksi 

stressitilanteisiin, mutta ahdistuksen voimistuessa se saattaa riistäytyä jopa ihan 

järjenvastaisiin pelkotiloihin. (Huttunen 2018/1.)  

 

“On ahdistanut ja masentanut. Pahimmassa vaiheessa olin itsetuhonen ja 

halusin mielummin kuolla, kun lihota. Onnistumiset oli vaan syömishäiriö 

https://www.goodreads.com/author/show/6534911.Anna_Keski_Rahkonen
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ajatuksia, kuten se miten on jättänyt ruokia välistä tai muuta vastaavaa.” -

Stillalive 

 

Sen lisäksi, että ahdistuksen vaikutus näkyy voimakkaasti tunteissa ja ajatuksissa, niin sen 

vaikutus voi ilmetä myös kehossa (Suomen mielenterveys ry, Ahdistus). Lähteiden mukaan 

voimakkaan ahdistuksen myötä elimistön sympaattinen hermosto aktivoituu ja sen kautta 

voi ilmetä somaattisia oireita. (Huttunen 2018/1) Esimerkiksi sydämentykytys, verenpaineen 

kohoaminen ja vapina ovat sellaisia, joita minullakin on ilmennyt voimakkaan ahdistuksen 

myötä. Jos ahdistukseen ei saa ajoissa apua, niin sen pitkittyessä se voi vaikuttaa vahvasti 

omaan arkeen. Kun omat voimat vähenevät ja ahdistus ei katoa, on mahdollista, että se 

johtaa lopulta esimerkiksi masennukseen. (Suomen mielenterveys ry, Ahdistus) 

 

“Masennuksen myötä ruokahalu väheni ja joku päivä huomasin että olin 

vahingossa paastonnut koko päivän ja että siitä tuli hyvä olo. Sit aloin 

skippaamaan kouluruuat ja sit määrät koko ajan vaan väheni ja samalla aloin 

myös liikkumaan enemmän. Siitä tilanne sitten eskaloitui siihen että jouduin 

sairaalaan.” -Usva 

 

Ahdistus on psykiatrisissa sairauksissa kovin yleinen oire (Huttunen 2018/1). Sanotaan, että 

syömishäiriö on eräänlainen ahdistuksenhallintakeino. Syömishäiriöoireilun kautta 

sairastunut voi yrittää sietää tai hallita esimerkiksi vaikeiden asioiden pohjalta nousevaa 

ahdistusta silloin, kun tuntuu ettei omat voimat enää riitä niiden käsittelyyn tai kun ei löydä 

siihen muita keinoja. (Meskanen 2017) (Etelän-SYLI ry 2019) 

 

“Kävin ahdistuksen vuoksi koulupsykologilla, ja mainitsin hänelle kerran siitä, 

että oksentelen joskus tahallani ruoan jälkeen. Psykologi sanoi, että "ei sitä 

itselleen väkisin kannata syömishäiriötä hankkia", eikä enää puhuttu asiasta. 

Ajattelin silloin, että ehkä se ei sitten ole niin vakava juttu.” -Lasinsiruilla 

 

Mutta helpottaako ahdistus ihan oikeasti syömishäiriöoireilun kautta? Oman kokemuksen 

kautta voisin sanoa, että itselläni se ei ainakaan loppujen lopuksi helpottanut. Sen kautta 
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sain ajatuksia hetkeksi muualle, mutta pikkuhiljaa ahdistus palasi ihan samalla tavalla 

takaisin. Välillä jopa entistä voimakkaampana. Mutta silti aina yhä uudelleen olen päätynyt 

yrittämään ahdistuksen helpottamista aivan väärillä tavoilla.  

Oikeasti tunne siitä, että syömishäiriön kautta voi jotenkin hallita tai lievittää ahdistusta voi 

olla todellinen. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että sen myötä myös elimistön omat 

voimavarat joutuvat kovalle koetukselle. Joten ahdistusta aiheuttavien asioiden 

kohtaaminen voi vaikeutua yhä enemmän. Kun voimavarat syömishäiriön myötä vähenee, 

niin ahdistusta ei tietenkään pysty hallita enää samalla tavalla.  (Meskanen 2017) 

Meskasen (2017) mukaan ahdistusta voi kuitenkin oppia hallitsemaan erilaisilla keinoilla. Se 

voi tuntua vaikealta ajatukselta, koska syömishäiriötä sairastava on voinut omilla tavoillaan 

yrittää helpottaa ahdistusta niin, että siitä on voinut muodostua helposti hyvinkin vahva 

rutiini, joka tulee lähes automaattisesti. Yleensä nämä rutiinit ovat jopa pakonomaisia, 

mutta ne voivat tuoda sairastuneelle turvallisuuden tunteen. (Meskanen 2017) (Etelän-SYLI, 

Syömishäiriöistä) Hyvin useilla ihmisilläkin on omassa arjessaan asioita, jotka koostuvat 

usein rutiineista ja tietyistä asioista. Ne asiat tulevat vain luonnostaan, ihan niin kuin 

syömishäiriötä sairastavan omat tavat helpottaa ahdistusta. (Etelän-SYLI, Syömishäiriöistä) 

Jotta voi lähteä toipumaan, se vaatii suuren askeleen ottamisen. Sairastuneen täytyy 

kohdata ahdistusta aiheuttavia asioita, esimerkiksi monista omista rutiineista luopumisen 

(Etelän-SYLI, Syömishäiriöistä). Vanhojen tapojen tilalle pitäisi löytää muita 

ahdistuksenhallintakeinoja, että ei tulisi turvauduttua aina syömishäiriöön. Siihen tarvitaan 

rohkeutta. (Meskanen 2017)  

 

“Parantuminen on vaikeaa ja pirun pelottavaa, mutta rohkeutta on tarttua 

siihen, vaikka pelkäisikin kaikkea tulevaa. Parantuessa syömishäiriöstä kaikki 

entuudestaan tutut säännöt ja rutiinit kannattaa ja pitää heittää romukoppaan 

ja alkaa rakentaa omaa suhtautumista omaan kehoon, ruokaan ja liikkumiseen 

alusta, opetella kuten pieni lapsi.” -Elämän aalloissa 
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5. SYÖMISHÄIRIÖT 

 

Vaikka syömishäiriöitä on erilaisia, niin niille löytyy myös yhteisiä ja yhdistäviä asioita. 

Arvottomuuden tunne on valitettavasti hyvin yleinen syömishäiriöissä. Niin on myös tunteet 

ja ajatukset siitä, että ei ansaitse esimerkiksi ruokaa tai lepoa, sekä muitakaan hyvinvointia 

tukevia asioita. Sairastunut ei koe ansaitsevansa mitään hyvää. (Syömishäiriöliitto-SYLI, 

Kuinka yleisiä syömishäiriöt ovat) 

 

“Aluksi kyse oli vaan siitä et pudotan pari kiloo jotta olisin nätimpi, mut lopulta 

mun arvo määräytyi syötyjen kaloreiden ja vatsalihasliikkeiden perusteella, ja 

sairaus veti mua 100-0.” -Nipsu 

 

Painolla sekä keholla on myös hyvin keskeinen vaikutus itsetuntoon (Syömishäiriökeskus 

2017). Se ei kerro kuitenkaan oikeasti syömishäiriön vakavuudesta. Oli paino sitten mikä 

tahansa, niin tilanne voi olla vakava ja myös vaikea. (Syömishäiriökeskus 2017) Edes 

ravitsemustilan arvioimiseen paino ei ole hyvä mittari (Sisä-Suomen SYLI ry, Ravitsemustila 

ja sen korjaaminen). 

 

“Mulla oli jo monta vuotta ollut häiriintynyt suhde ruokaan ja olin yrittänyt 

laihduttaa kuitenkin siinä onnistumatta. Olin pettynyt itseeni, mutta pelkäsin 

kuitenkin itseäni ja sitä mitä olin tekemässä. Kerroin opettajalle, joka huolestui 

ja vei mut kuraattorille. Selitin sille saman ja kerroin myös, että toivoisin 

melkein, että mulla olisi anoreksia. Hänen vastauksensa siihen oli ´Et ole niin 

laiha, että sulla voisi olla anoreksiaa.´ Päätin siinä ja silloin, että minäpä 

näytän sinulle.” -Kauan kamppaillut 

 

Broström (2019/1) kirjoitti mielestäni hienosti Syömishäiriöliiton blogissa sen, että 

syömishäiriöitä on yhtä monta kuin on sairastaviakin. Jokaisen oireilu on siis yksilöllistä. 

Tutkitusti vain muutamalla prosentilla väestöstä on diagnosoituja syömishäiriöitä. Siihen 

vaikuttaa se, että esimerkiksi liikkumisella, syömisellä ja omalla kehosuhteella voi oireilla 

erilaisilla tavoilla. Kaikki syömishäiriöiden epätyypilliset muodot eivät siis näy tilastoissa. 

(Syömishäiriöliitto-SYLI, Kuinka yleisiä syömishäiriöt ovat) 
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Kun puhutaan epätyypillisestä syömishäiriöstä, niin se voi johdattaa helposti harhaan. 

Epätyypillinen syömishäiriö on syömishäiriön muodoista kaikista yleisin. 

(Syömishäiriökeskus, Epätyypillinen syömishäiriö.) Tunnetuimpiin syömishäiriöihin kuuluvat 

anoreksia, bulimia ja ahmintahäiriö eli BED (Terveystalo, Syömishäiriöiden hoito ja 

ravitsemus). Syömishäiriöitä luokitellaan oireiden perusteella erilaisiin diagnooseihin. 

Näiden diagnoosien kriteerit eivät kuitenkaan määritä syömishäiriön vakavuutta. Myös 

esimerkiksi muita epätyypillisiä syömishäiriöitä ovat ortoreksia, ruokariippuvuus, sekä ARFID 

(Sisä-Suomen SYLI, Syömishäiriöt). Oli kuitenkin oireilu minkälaista tahansa, se ei silti ole 

haitatonta. (Syömishäiriökeskus 2017.) 

 

“Ihanaa ku ihmiset olettaa, että on vain kaksi eri syömishäiriötä. Joko 

anoreksia ja silloin oot ihan luuranko tai bulimia jolloin on sit ihan 

normipainoinen.” -Kauan kamppaillut  

 

5.1 Anoreksia 

 

Laihuushäiriö eli anoreksia nervosa on monimuotoinen syömishäiriö. Lääketiede 

määrittelee, että laihuushäiriötä sairastavan paino on vähintään 15% vähemmän, kuin oman 

pituuden mukainen keskipaino. (Huttunen & Jalanko, 2019.) 

Sairastumisen alussa oireilu voi edetä huomaamattomasti ja muiden lisäksi myös salassa 

itseltään, koska mielen sekä kehon vointi voi olla vielä suhteellisen hyvä. Mutta kun sairaus 

etenee niin paino voi lähteä laskemaan nopeasti. Samalla syöminen muuttuu vaikeaksi ja 

ahdistus voimistuu. (Syömishäiriökeskus, Laihuushäiriö eli anoreksia nervosa). 

 

“Syksyllä äiti halusi mennä lääkäriin. Vastaanotolla äiti kertoi kaiken 

syömisestäni, mutta päätti sanomansa: `mutta ei Selinalla mitään anoreksiaa 

ole´. Myöhemmin hän sanoi että ei uskonut minulla olevan anoreksiaa koska 

olin hyvin kiinnostunut ruuasta ja puhuin kaikenlaisista herkkufantasioistani 

koko ajan. Hän luuli ettei anorektikoita kiinnosta ruoka ollenkaan.” -Selina 
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Tyypillistä oireilua on, että sairastunut alkaa rajoittaa esimerkiksi ruokamääriä, ruoka-aineita 

sekä ruoan laatua. Laihuushäiriö voi myös riistäytyä syömättömyyskierteeksi, jota on vaikea 

hallita, joskus jopa mahdoton. Sen voi laukaista ruumiinkuvahäiriö, minkä kautta 

sairastuneella pelko lihomisesta on suuri. (Huttunen & Jalanko, 2019.) Kun kehonkuva on 

vääristynyt, niin silloin näkee itsensä eri tavalla kuin muut ihmiset (Honkala 2019). 

 

“Anoreksiaan sairastuminen tuntui aluksi tosi hyvältä. Se kontrollin tunne oli 

huumaava, samoin se, kun oli pitänyt päivän energiansaannin aivan minimissä. 

Kuitenkin suurimman osan ajasta halusin kuolla.” -Lasinsiruilla 

 

“Aloin olemaan todella epävarma kehostani ja itsestäni, joten helpoin tapa 

vaikuttaa siihen oli rajoittaa syömisiä. Ensin karsittiin herkuista ja 

loppujenlopuksi söin enää vain kuivaa vähärasvaista ruokaa.” -Healingtb 

 

Lihomisen pelon lisäksi anoreksiassa esiintyy myös pakkoliikuntaa. Myös oksentelu, 

vatsavaivat, kuukautisten poisjääminen, eristäytyminen, väsymys, masennus, ahdistus, 

mielialan vaihtelut ja ulostuslääkkeiden tai nesteenpoistolääkkeiden käyttö voivat olla 

mahdollisia. (Honkala 2019.) 

 

“Mun mielestä kukaan ei kuitenkaan huomannut ihan selvästi mun oireilua. 

Pidin sen niin hyvin salassa ja valehtelin mennen tullen, joten pahin oireilu pysyi 

visusti salassa. Ei kukaan ikinä huomannut kuinka paljon mä ruokaa heitin 

roskiin tai jätin syömättä. Kaverit kyllä koulussa huomasivat etten syönyt ja 

olin huonon näköinen, mutta eivät uskaltaneet asiaa viedä eteenpäin. 

Treenikavereista parit huolestuivat hyvinkin paljon liiallisesta urheilusta, josta 

kertoivat mun vanhemmille, mutta silloin olinkin jo joutunut sairaalahoitoon.” -

Healingiv 

 

5.2 Bulimia 
 

Ahmimishäiriö eli bulimia nervosa kuuluu rajoittaviin syömishäiriöihin. Ruokaa vältellään tai 

siitä yritetään päästä syömisen jälkeen haitallisilla keinoilla eroon. (Broström 2019/2.) 
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Painon tarkkailu sekä voimakas pelko lihomisesta liittyvät tähän sairauteen. 

(Mielenterveystalo, F50.2 Ahmimishäiriö). 

 Lääketieteen mukaan bulimialla tarkoitetaan ruoan ahmintakohtauksia, minkä jälkeen usein 

päädytään itse aiheuttamaan oksentaminen. Oksentamisen lisäksi sairastunut käyttää 

lihomisen välttämiseksi väärin tai liikaa ulostuslääkkeitä, virtsaneritystä lisääviä lääkkeitä tai 

peräruiskeita. (Huttunen 2018/2.) Toiset taas eivät tyhjennä tahallisesti vatsaansa, vaan 

ahmimista kompensoidaan esimerkiksi liiallisen liikunnan tai sitten paastoamisen avulla. 

(Mielenterveystalo, F50.2 Ahmimishäiriö) 

On tyypillistä, että ahmintakohtauksissa syödään lyhyessä ajassa runsaasti ruokaa, joka 

sisältää paljon energiaa. Ahmimiskohtaukset ovat tyypillisesti jatkuvia ja ne toistuvat yleensä 

vähintään kahdesti viikossa. (Huttunen 2018/2.) Tunne siitä, että menettää 

ahmimiskohtauksen aikana hallinnan on hyvin keskeinen bulimiassa (Broström 2019/2). 

 

“Päässä pyörii vaan ruoka ja se miltä näytän ja ne jotenki ohjaa koko ajan mun 

elämää. Tää on yhtä helvettiä päivästä toiseen. Lihominen on viimeinen asia 

mitä mä haluan, mut silti mä päädyn aina ahmimaan vaikka lupaan itelleni et 

ei tätä enää ikinä. Kun mä ahmin niin päässä hämärtyy ihan täysin ja menetän 

hallinnan. Ahmin kaikkea mitä mä vaan mun kaapeista löydän. Ja sit mä 

oksennan niin kauan että muhun ihan sattuu. Pahinta on et en pysty 

lopettamaan.” -Toivoton 

 

Oksentelun myötä sairastuneelle voi aiheutua erilaisia suun sairauksia, kuten hampaiden 

reikiintymistä, sylkirauhasten turpoamista, suun haavaumia ja ikenien tulehduksia. Myös 

muun oireilun seurauksena voi tulla esimerkiksi nestehukka, vakavia sydämen rytmihäiriöitä 

ja kuukautisten poisjäämistä tai niiden epäsäännöllisyyttä. (Huttunen 2018/2.) Muita fyysisiä 

oireita ovat päänsärky ja heikotus (Honkala 2019). Jatkuvan oireilun myötä voi myös 

aiheutua joskus jopa hengenvaarallisia seurauksia (Huttunen 2018/2). 

Bulimian diagnoosin kriteerit ovat niin tiukkoja, että moni sairastunut ei saa koskaan 

diagnoosia (Broström 2019/2). 
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5.3 BED 

 

BED on lyhenne, joka tulee sanoista Binge Eating Disorder. BED eli ahmintahäiriö on 

bulimian kaltainen mutta se eroaa sillä, että ahmittuja ruokia ei kompensoida esimerkiksi 

tahallisen oksentamisen tai ulostus- ja nesteenpoistolääkkeiden avulla. Vaikka ahmintahäiriö 

tulee esille usein painon sekä syömiseen liittyvien ongelmien kautta, niin se on kuitenkin 

mielen sairaus. (Meskanen 2018.) 

Ahmintahäiriössä tapahtuu ikään kuin kohtauksenomaista syömistä. Sillä tarkoitetaan sitä, 

että ruokaa syödään suuria määriä lyhyessä ajassa. Syöminen on melkein pakonomaista ja 

sairastunut syö ruokaa kerralla selkeästi enemmän kuin esimerkiksi muut ihmiset 

samantapaisessa tilanteessa. (Näräkkä 2019) (Meskanen 2018.) Sairastunut tuntee, että ei 

hallitse ahmintakohtauksen aikana tilannetta. Sairastunut kokee myös yleensä häpeää 

syömisestään. Sen takia ahmiminen tapahtuu usein salassa. (Meskanen 2018.)  

Näräkän (2019) mukaan useat sairastuneet kokevat häpeää omaa oireiluaan sekä kehoaan 

kohtaan.  

Häpeä voi estää myös toimimisen omassa arjessa. (Näräkkä 2019) 

 

“Mun ahmintahäiriöoireilu alkoi noin pari vuotta sitten. Aloin syömään tosi 

paljon makeita herkkuja. Yhtäkkiä en enää pystynytkään kontrolloimaan mun 

herkuttelua ja söin päivittäin tuhansien kalorien edestä. Tein tätä salaa, esim. 

julkisissa vessoissa kun oli pakko saada ahmittua, mutta muitten edessä sitä ei 

kehdannut tehdä. Pikkuhiljaa tajusin, että nyt ei oo kaikki ok syömisten 

kanssa.” -Bed tarinoita 

 

 Ahminta voi päättyä täyden olon tunteeseen, joka on ahdistava. Vatsassakin voi tuntua 

kipua. Tilanteen voi myös keskeyttää joku ulkoinen tekijä, esimerkiksi jos vaikka 

ahmintaruoat loppuvat kesken tai joku sattuu tulemaan paikalle. (Meskanen 2018.) 

Ahmintahäiriössä yritetään joko tietoisesti tai ihan tiedostamatta helpottaa omaa psyykkistä 

pahaa oloa ruoan ja syömisen avulla. Kun sairastunut aiheuttaa ahmimalla itselleen 

fyysisesti pahan olon, niin sitä on helpompi sietää kuin psyykkistä pahaa oloa (Näräkkä 

2019). 
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“Ahmintakohtausten jälkeen tunnen aina pettymystä itseäni kohtaan ja 

ajattelen, että olen heikko, koska mulla ei ole ollenkaan itsekuria. Toisaalta 

yritän olla itselleni armollinen, enkä halua moittia itseäni, koska siitä tulee 

vaan entistä pahempi olo.” -Bed tarinoita 

 

Kuten muissakin syömishäiriöissä, myös ahmintahäiriössä on vääristyneitä ajatusmalleja.  

Esimerkiksi ravinnonsaannin rajoittamista tai rajujakin laihdutusvaiheita. Siinä samalla kun 

nälkävelka kasvaa, niin se laukaisee ahmimiskohtauksia. (Näräkkä 2019.)  

 

“Terveyskausina olo ei ole yhtään sen parempi, paitsi ehkä fyysisesti. Silloinkin 

ruoka pyörii mielessä jatkuvasti ja kaikista turhauttavimpaa on se, että en 

löydä kultaista keskitietä näiden välillä. Terveyskaudella joku on voinut pyytää 

mua esimerkiksi pizzalle, mutta en ole halunnut lähteä, koska ylittäisin silloin 

päivän kalorit.” -Bed tarinoita 

 

Näräkkä kertoo syömishäiriöliiton blogissa, että ahmintahäiriötä sairastavia aikuisia on 

tilastojen mukaan vain 2-3%, mutta nämä tilastoissa näkyvät luvut ovat niin sanotusti vain 

jäävuoren huippu. Moni tuntuu välttelevän terveydenhuoltoon menemistä sen takia, että 

pelkää fyysisen kokonsa vuoksi tulevansa väärinymmärretyksi tai vähätellyksi. (Näräkkä 

2019.)  

 

 5.4 Epätyypillinen syömishäiriö 

 

Epätyypillinen syömishäiriö on syömishäiriöistä yleisin (Syömishäiriökeskus, Epätyypillinen 

syömishäiriö). Siitä on kyse silloin kun muiden määriteltyjen syömishäiriöiden kaikki 

diagnostiset kriteerit eivät täyty (Lahti 2019). Suurin osa sairastavista ei täytä niitä kaikkia 

kriteerejä, joten silloin epätyypillinen syömishäiriö voidaan diagnosoida 

(Syömishäiriökeskus, Epätyypillinen syömishäiriö). 

Epätyypillinen syömishäiriö voi myös johtaa nimensä mukaan harhaan (Syömishäiriökeskus, 

Epätyypillinen syömishäiriö). Sen nimi ei siis kerro siitä, että minkälaisia tai miten vakavia 
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fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia haittoja se voi aiheuttaa (Lahti 2019). Epätyypillinen 

syömishäiriö ei siis ole sairautena yhtään sen helpompi kuin muutkaan syömishäiriöt 

(Syömishäiriökeskus, Epätyypillinen syömishäiriö). 

 

“Kriteerit ovat kauhean tiukkoja. Mulla diagnosoitiin epätyypillinen 

ahmimishäiriö, koska bulimiasta yksi kriteeri ei täyttynyt täysin. Se ei muuten 

haittaisi, koska yritän ajatella että diagnoosilla ei ole mitään merkitystä mutta 

avun saaminen on niin hankalaa että sitä ajattelee välillä väkisinkin että en mä 

voi olla edes sairas.  -Varjovain  

 

Broström (2020) toteaa, että epätyypilliseen syömishäiriöön on haastavaa saada hoitoa sen 

yleisyydestä sekä vakavuudesta huolimatta. 

Epätyypillisen syömishäiriön muotoja voi olla esimerkiksi ortoreksia, joka on rajoittava 

ruokavalio, koska se näyttäytyy pakollisena tarpeena syödä mahdollisimman terveellisesti. 

Kapea ruokavalio yleensä johtaa riittämättömään energiansaantiin ja sen takia siitä voi 

seurata anoreksia. (Sisä-Suomen SYLI, Syömishäiriöt) 

ARFID eli avoidant restrictive food intake disorder. Sillä tarkoitetaan välttävää tai rajoittavaa 

syömisoireilua, eli silloin ihminen ei kykene iänmukaisesti pitämään yllä omaa 

ravitsemustilaansa. Uudet tai uudemmalla tavalla valmistetut ruoat herättävät voimakasta 

pelkoa ja se saattaa liittyä aistiyliherkkyyteen. (Sisä-Suomen SYLI, Syömishäiriöt) 

Ruokariippuvuudessa taas tullaan riippuvaiseksi tietynlaisten ruokien syömisestä johtuvaan 

hyvänolontunteeseen ja ruoan hankkimiseen käytetään rahaa sekä aikaa. Se taas johtaa 

yltiöpäiseen ahmintaan, joka tapahtuu usein salassa ja sen seurauksena eristyy muista. (Sisä-

Suomen SYLI, Syömishäiriöt) 
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6. DIAGNOOSIT 

 

“Jos olisi vain yksi syömishäiriödiagnoosi, kenenkään ei tarvitsisi laihduttaa itseään tiettyyn 

kilomäärään tai painoindeksiin saadakseen diagnoosin. Kenenkään ei tarvitsisi ahmia ja 

kompensoida tiettyä kertamäärää tietyllä aikavälillä saadakseen diagnoosin. Kenenkään ei 

tarvitsisi sairastua lisää saadakseen hoitoa.” (Broström 2020.) 

Broström on kirjoittanut syömishäiriöliiton blogiin mielestäni todella tärkeän tekstin 

diagnooseista ja siitä, kuinka ne vahvistavat paino- ja numerokeskeisyyttä. Painoindeksi, 

kilot, mittaaminen ja numerot näkyvät syömishäiriön diagnostisissa kriteereissä suuresti. 

Sen kautta se vaikuttaa myös hoidon tarpeen arviointiin sekä hoidon suunnitteluun. 

(Broström 2020.) 

Pitkäsen (2019) mukaan diagnoosin saaminen on ollut monen syömishäiriöön sairastuneen 

mielestä helpottavaa tietyssä kohdassa oireilua, koska silloin voi ymmärtää enemmän omaa 

oireilua sekä toimintatapojansa. Diagnoosin saaminen voi kuitenkin hidastaa toipumista ja 

lisätä syömishäiriöajatuksia.  (Pitkänen 2019.) 

“Jos olisi olemassa vain yksi syömishäiriödiagnoosi, voitaisiinko sairautta alkaa diagnosoida 

ja hoitaa enemmän sen aiheuttaman haitan, kärsimyksen ja toimintakyvyn laskun mukaan?” 

(Broström 2020). 

Diagnoosia merkitsevämpää on huomioida miten oireilu vaikuttaa arjessa toimimiseen ja 

sairastuneen hyvinvointiin fyysisesti, sekä psyykkisesti (Pitkänen 2019). 

 

7. HAASTATTELUT, OIREILU 

 

Kysyin kaikilta haastatteluun osallistuneilta alkukysymyksissä, miten heidän 

syömishäiriöoireilunsa alkoi. Koska syömishäiriö on ruumiin ja mielensairaus niin “näkyvän 

oireilun” taustalla voi olla vaikka mitä. Kaikilla oli erilaisia vastauksia, mutta kun luin ne 

kaikki ihan rauhassa ajatuksella läpi, löysin monista vastauksista yhdistäviä asioita. 

Näissä haastatteluista korostui epävarmuus, inho, tyytymättömyys ja ennen kaikkea 

ahdistus omaa kehoa kohtaan. Se taas lisää oman kehokuvan vääristymistä. Myös 
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murrosiässä kehoon liittyvät muutokset vaikuttivat vahvasti joidenkin sairastuneiden 

minäkuvaan.  

Jokainen oireilee omalla tavallaan ja sen takia puhutaankin, että syömishäiriöitä on yhtä 

monta kuin on sairastunutta.  Isolla osalla haastateltavista tahallinen tai ihan harmiton 

herkkulakko oli ensimmäistä oireilua. 

 

“Ensin halusin vaan vähentää herkkujen syömistä ja tuli mm. karkkilakko, joka 

vaan jatkui... Sitten liikunta alkoi lisääntymään ja ruoka annokset pieneni 

entisestään niin, että lautasella oli suurilta osin vaan salaattia. Se lähti ns. 

käsistä ja lopulta mulla oli enään vain muutamia ´turvaruokia´, joita sain syödä 

ilman huonoo omatuntoa. Ruoat oli ns. luokiteltu sallittuihin ja kiellettyihin, 

joten se kiellettyjen lista kasvoi kokoajan pidemmäksi. Nautin siitä 

syömättömyyden tunteesta ja kun tunsin painon pudonneen.” -Sofiarecovery 

 

“Ensimmäisiä syömishäiriöoireitani oli se kun ahdistuin herkkujen syönnistä ja 

aloin urheilemaan pakonomaisesti aina harkkojen jälkeen. Sitten aloin 

vähentämään herkkujen syöntiä, ja myöhemmin kaikkia ruokia. Sitten aloin 

laskemaan kaloreita ja skippailemaan kokonaisia aterioita.  N. 4 kuukauden 

päästä oireiluni alusta äitini alkoi huolestumaan ja hän kysyi minulta olenko 

dietillä. Kielsin tämän heti, mutta äitini alkoi olla todella huolestunut ja aloin 

itsekin voimaan huonosti.” -Selina 

 

“Mulla syömishäiriö alkoi alakoulun lopussa. Se hiipi tosi hitaasti mun 

elämään, joten mun on vaikea tietää tai muistaa ihan ensimmäisiä oireita. 

Alakoulussa monesti itkin ja yritin mennä karkki/herkkulakkoon, koska muka 

”söin niin paljon”.  Vertailin kroppaani muihin saman ikäisiin urheileviin nuoriin, 

ja ajattelin itseni kuitenkin olevan se ihrakasa.” -Healingiv 

 

“Syömishäiriön oireilu minulla alkoi ihan jo siitä, kun päätin että haluan 

laihtua. Mulla siis ollut huono omakuva jo todella pitkään- ihan lapsesta 

saakka. Sitten päätin alkaa herkkulakkoon- josta sitten aika nopeasti mopo 

karkasi käsistä.” -Elamavie 
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“Aloin olemaan todella epävarma kehostani ja itsestäni, joten helpoin tapa 

vaikuttaa siihen oli rajoittaa syömisiä. Ensin karsittiin herkuista ja 

loppujenlopuksi söin enää vain kuivaa vähärasvaista ruokaa.” -Healingtb 

 

“Sit tuli murrosikä ja kun lantio leveni ja alko tulla muotoja niin mua alkoi 

ahdistaa. En ollutkaan se pienin enää ja se vaivas mua tosi paljon. Kerroin mun 

ajatuksia yhdelle ystävälle, se läpsäs mua poskelle ja sanoi että kai mä tajuan 

että en voi jatkaa näin. Opettaja ihmetteli miks en syö mutakakkua ja sanoin 

että oon karkkilakossa. Se oli vähän aikaa huolissaan, mutta ei tajunnu 

kuitenkaan mitään kun vasta jälkeenpäin. Kaikki lähti parin kilon 

tiputtamisesta ja harmittomasta karkkilakosta. En kuitenkaan ollu tyytyväinen 

missään vaiheessa siihen minkä kokonen olin tai miltä näytin, edes alimmassa 

painossa.” -Stillalive 

 

Monet sairastuneet tarkkailevat sekä myös laskevat kalorit tarkasti. Haastattelujen pohjalta 

voin todeta, että kalorit ovat olleet merkittävä osa joidenkin sairastuneiden oireilua ja 

elämää. On karua lukea, kuinka moni on jo todella nuorena alkanut kiinnittämään huomiota 

kaloreihin.  

 

“Oon ihan ala-aste ikäsestä ollu tosi epävarma itestäni ja pitäny itteeni 

lihavana, vaikka en sitä ollu. En tiiä mistä sain päähäni sellasen ajatuksen, mut 

halusin olla laihempi. Joskus 6. luokalla sit opin kaloreista ja aloin rajottaa 

ruokaa. Yläaste meni ihan hyvin, laihduttaminen pyöri mielessä mut pystyin 

olee toteuttamatta mun ajatuksii. Lukion ekalla aloin taas kiinnittää huomioo 

syömiseen ja liikkuu enemmän. Kesällä ennen lukion 2. vuotta se meni ihan yli.” 

-Nipsu 

 

 “Muistan 9-vuotiaana ymmärtäneeni, mitä kalorit tarkoittaa ja että niiden 

kautta ruoka luokitellaan terveellisiin ja epäterveellisiin ruokiin. Silloin myös 

monet tytöt luokallani puhuivat laihdutuksesta. -Varsinaisesti mun oireet alkoi 

12-vuotiaana, kun mulle tuli pakkomielle olla aina kaikista laihin. Silloin aloin 

piilottaa ruokaa, jätin syömättä ja valehtelin syöneeni jo. Lisäksi aloin liikkua 

pakonomaisesti ja suorittaa koulua täydellisesti.” -Näkymätönlapsi 
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“Tyttöporukan painostuksesta aloin laskemaan myös kaloreita ja halusin saada 

mahdollisimman vähän syötyä niitä, en edes tiedä miks. Pahin oireilu alkoi 

yhdeksännen luokan keväällä, jolloin kuvia katsottua tunsin itseni todellakin 

lihavammaksi kuin muut, ja halusin lisää kiinteyttä. Aloin urheilemaan 

pakonomaisesti omien jalkapallo reenien lisäksi. Siitä se alamäki pahempaan 

oireiluun alkoikin”. -Healingiv 

 

“Syömishäiriön alkua en tarkalleen tunnista, sijoitan sen yläasteelle 7-8luokan 

taipeeseen. Alkuun se oireili vain itseinhona, vertasin itseäni muihin, haukuin 

itseäni "läskiksi" vihasin omaa kuvaani. Tästä sitten se muuttui pikku hiljaa 

vähäisenä syömisenä ja paastoamisena. Eli tyylillä päivät syömättä, ja ruokailu 

painottui iltaan kun "säästi kaloreita." -Retakku  

 

 

Pari nuorta pohti sitä, että heidän syömishäiriöoireilunsa olisi alkanut pikkuhiljaa 

masennuksen kautta. Masennuksen myötä heidän ruokahalunsa oli vähentynyt, ja sen 

jälkeen annosten määrät olivat pienentyneet ihan huomaamattakin. 

 

“Masennuksen myötä ruokahalu väheni ja joku päivä huomasin että olin 

vahingossa paastonnut koko päivän ja että siitä tuli hyvä olo. sit aloin 

skippaamaan kouluruuat ja sit määrät koko ajan vaan väheni ja samalla aloin 

myös liikkumaan enemmän. siitä tilanne sitten eskaloitui siihen että jouduin 

sairaalaan.” -Usva 

 

“Koen, että syömishäiriöni sai alkunsa masennuksestani. En aluksi huomannut 

että aloin pienentämään ruokamääriäni. Masennus näkyi mulla huonona 

ruokahaluna ja juuri siksi lähdin annoksia pienentämään. Seuraavaksi aloin 

syömään koulussa pelkkää salaattia. Samoihin aikoihin loin kielletyt ja sallitut 

ruoat-listan päässäni sekä erilaisia sääntöjä liittyen syömiseen ja urheiluun. 

Noudatin niitä tiukasti. Lopulta söin enää järjettömän kokoisia 

salaattiannoksia ja olin paastolla.” -Elämän aalloissa 

 

Liikunta tekee hyvää keholle ja mielelle, mutta se voi mennä myös yli. Silloin se voi 

terveyden edistämisen sijaan sairastuttaa. Ei todellakaan aina, mutta kuitenkin usein liikunta 

kuuluu jollakin tavalla syömishäiriöoireiluun. Silloin siitä puhutaan pakkoliikuntana ja usein 
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sen taustalla on saada kulutettua mahdollisimman paljon energiaa. Sairastunut voi ajatella 

myös, että sen avulla voi ansaita esimerkiksi ruokaa. Tässä vaiheessa suhde liikuntaan ei ole 

kunnossa. 

Haastatteluissa tuli todella monilla esille pakkoliikunta ja kuinka se on ollut vahvasti osana 

oireilua.  

 

“Olin aina pitänyt itsessäni siitä, että olin aika hoikka, ja ihan lapsesta asti 

muistan tunteneeni siitä jonkinlaista ylpeyttä. Murrosiässä luonnollisesti tuli 

muotoja yms, ja paino nousi. Aloin inhota omaa kehoa. Pidin jo yläasteella 

satunnaisia paastopäiviä, oksensin välillä jos tuntui, että olin syönyt liikaa ja 

pakkoliikuin joskus. En kuitenkaan voi sanoa varsinaisesti sairastavani vielä 

silloin. Kun olin 17-vuotias, elokuussa huomasin että paino oli noussut kesän 

aikana pari kiloa. Inhosin omaa kroppaani syvästi. Päätin, että nyt on pakko 

laihtua. Aloin pikku hiljaa vähentää syömisiä, pakkoliikkua päivittäin ja siitä se 

sitten lähti.” -Lasinsiruilla 

 

“Vähensin syömistä siihen, että söin vain kerran päivässä koulun jälkeen.  tämä 

alkoi siis, kun olin kuudennella luokalla. Pikku hiljaa tuli mukaan ylimääräinen 

liikunta ja yölliset jumppa hetket.” -Seinästäläpi 

 

“Treenikavereista parit huolestuivat hyvinkin paljon liiallisesta urheilusta, josta 

kertoivat mun vanhemmille, mutta silloin olinkin jo joutunut sairaalahoitoon.”  

-Healingiv 

 

On tyypillistä, että syömishäiriöön sairastunut pyrkii pitämään kontrollia omasta 

elämästään. Asioiden suorittaminen ja niin sanottu täydellisyyteen pyrkiminen on myös 

usein mukana kuvioissa. Olen huomannut monien nuorten sekä myös itseni kohdalla sen, 

että syömishäiriö saattaa tulla elämään juuri silloin, kun on vaikeampaa ja monet asiat 

tuntuvat kaatuvan päälle. Kun on paljon asioita mihin ei voi itse vaikuttaa, niin silloin voi 

kontrolloida edes sitä, kuinka paljon syö ja mitä syö. Paljonko liikkuu ja miten voi vaikuttaa 

omaan painoonsa. Koko elämä voi olla täynnä sääntöjä, jotka sairastunut on asettanut 

itselleen. 
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“Jäin koukkuun siihen kontrollin tunteeseen. Aluks kyse oli vaan siitä et 

pudotan pari kiloo jotta olisin nätimpi, mut lopulta mun arvo määräytyi 

syötyjen kaloreiden ja vatsalihasliikkeiden perusteella, ja sairaus veti mua 100-

0.” -Nipsu 

 

Se pitää myös muistaa, että kontrollin lisäksi kontrollin menetys on osa joidenkin oireilua. 

Siihen voi olla ihan samalla tavalla syynä esimerkiksi kuormittavat elämäntilanteet.  

 

“Mun ahmintahäiriöoireilu alkoi noin pari vuotta sitten. Aloin syömään tosi 

paljon makeita herkkuja. Yhtäkkiä en enää pystynytkään kontrolloimaan mun 

herkuttelua ja söin päivittäin tuhansien kalorien edestä. Tein tätä salaa, esim. 

julkisissa vessoissa kun oli pakko saada ahmittua, mutta muitten edessä sitä ei 

kehdannut tehdä.” -Bed tarinoita 

 

Jokainen oireilee tavallaan ja siksi tässä on vasta hyvin pieni osa erilaisista tavoista oireilla. 

Kaikista tärkeintä on tunnistaa pienikin oireilu ja uskaltaa hakea apua mahdollisimman pian. 

Koska jokainen on arvokas ja jokainen ansaitsee saada apua. 

 

 

8. VAIKUTUS IHMISSUHTEISIIN NUORTEN NÄKÖKULMISTA 

 

Kuulin kerran sanonnan, että “mitä enemmän rakastaa ja arvostaa itseään ja omaa 

elämäänsä, sitä enemmän kykenee jakamaan itsessä sisällä olevaa rakkautta ulkopuolelle.” 

Tästä on tullut minulle itselleni tärkeä lause nyt sen jälkeen, kun olen toipumisen kannalta 

ollut paremmassa kunnossa. Nyt ymmärrän sen merkityksen aivan eri tavalla. 

Sairastumisen myötä kadotin aika lailla kokonaan itseni. En ollut enää minä vaan joku, jonka 

jokaisia tekoja, ajatuksia ja olemistani varjosti syömishäiriö. Muiden nuorten haastatteluja 

lukiessa tunnistin tosi paljon tutun kuuluisia tunteita ja ajatuksia siitä, kuinka syömishäiriö 

on vaikuttanut ihmissuhteisiin. 
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Halusin jakaa sekä tuoda tähän esille monien rohkeiden nuorien henkilökohtaisia 

kokemuksia ja ajatuksia siitä, kuinka he ovat kokeneet syömishäiriön vaikuttaneen heidän 

ihmissuhteisiinsa. Mukana on myös pätkä erään nuoren päiväkirjasta. 

 

8.1 Eristäytyminen ja luottamuksen puute 

  

Luottamus on tärkeä osa ihmissuhteita. Valitettavasti syömishäiriö saa sairastuneen 

esimerkiksi valehtelemaan ja sen takia heitä kohtaan voi muodostua isojakin 

luottamusongelmia, jotka vaikuttavat ihmissuhteisiin.  

 

“Valehtelin niin sulavasti. Se onkin johtanut todella isoon luottamuksen 

puutteeseen sekä hoitohenkilökuntaa että perhettäni kohtaan. 

Syömishäiriön viedessä muo enemmän ja enemmän mukanaan, aloin 

eristäytymään kyllä ihan kunnolla. En jaksanut nähdä mun kavereita, yleensä 

vietin päiväni pakkoliikkuessa kotona. Liikunta ja kalorit meni aina kavereiden 

edelle. Koulussa jaksoin hädin tuskin pysyä pystyssä, joten sosiaalisuus oli ihan 

minimissään. Kun sain käydä vielä jalkapallo reeneissä, se oli ainut sosiaalinen 

paikka. Ennen sairaalaan joutumista reeneissäkään en jaksanut juuri 

kellekkään puhua. 

Ainut ihminen kenen kanssa lähennyin, oli mun vanha joukkuelainen joka on 

sairastanut anoreksian. Se oli katsomassa mun peliä talvella, jonka jälkeen tuli 

kyselemään onko mulla kaikki hyvin kun olin laihtunut niin paljon. Ensin kielsin 

kaiken, mutta lopulta suostuin kertomaan hänelle. Tää tyttö on tähän päivään 

asti auttanut todella paljon muo ja kertonut omia kokemuksia. Oon todella 

kiitollinen että hän on mun rinnalla hyvinä ja huonoina aikoina. 

Sairauden pahimpina aikoina tunsin itseni lukuisia kertoja yksinäiseksi. 

Masennus ja anoreksia sai mut luulemaan että oon niin iljettävä ja kamala 

ihminen, ettei kukaan edes halua olla mun kanssa. Vaikka monet kaverit pitivät 

yhteyttä ja kyselivät miten voin, tunsin kamppailevan täällä maailmassa aivan 

yksin. Varsinkin kevään ja kesän pitkä sairaalakierre sai mut erkaantumaan 

muista. Voin sanoa, että viimeisen vuoden aikana mun monet ihmissuhteet on 

kariutunut. Oon kuitenkin iloinen että ne oikeat ystävät on pysyneet mun 

rinnalla. 
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Kaikista vaikeinta oli varmasti erkaantuminen perheestä. Pikkuhiljaa aloin 

erkaantumaan enemmän ja enemmän, kunnes en enää juurikaan jutellut 

perheelleni. Vanhemmat olivat äärettömän huolissaan, ja en kommunikoinut 

juuri yhtään heille. Varsinkin äidin kanssa välit tulehtuivat aika pahasti. Äidin 

kanssa meillä on aina ollut todella hyvä ja läheinen suhde, ja äiti on aina ollut 

mun roolimalli. Anoreksian myötä aloin torjumaan äidin tuen ja huolen, joka 

jälkeen päin tuntuu aivan kamalalta. Riitelimme paljon ja haukuin laidasta 

laitaan hänet. Äitini terveydellinen tila oli todellakin koetuksella. Mutta kun 

aloin vähitellen ottamaan apua vastaan sairaalahoidolla ja aloin toipumaan 

henkisesti, alkoivat äitini ja koko perheeni välit parantumaan. Se on ollut mulle 

parantuessa kultaakin tärkeämpää.” -Healingiv 

 

8.2 Muiden pelko 

 

Sairastuneen läheiset joutuvat usein miettimään tarkkaan, mitä he voivat sanoa ilman, että 

sairastunut ymmärtää sen väärin. Usein syömishäiriö saa sairastuneen kääntämään 

positiivisetkin kommentit ja asiat negatiiviksi sekä vain syömishäiriön eduksi. 

  Monet nuoret kertoivat haastattelussa, että heidän läheiset olivat pelänneet, mitä voi 

sanoa sairastuneen seurassa. Joillakin myös pelko sairastuneen menettämisestä vaikutti 

ihmissuhteisiin.  

 

“Syömishäiriö on vaikuttanut monella tavalla mun ihmissuhteisiin. Aluksi 

etäännyin tosi paljon muista esim. kavereista, koska en yksinkertaisesti pysynyt 

muiden mukana tai jaksanut mennä mihinkään. Vaikea sanoa teinkö sen 

tarkoituksella, koska olisin halunnut viettää aikaa kavereiden kanssa mutta 

sitten kun jouduin sairaalakuntoon se ei ollut enää mahdollista... Ehkä se 

etääntyminen johtui suurilta osin siitä että välttelin syömistilanteita viimeiseen 

asti enkä halunnut `paljastua.`  

Oon ollut aina läheinen äidin kanssa,   mutta paranemis vaiheessa lähennyin 

myös isän kanssa, jota harvemmin tapaan. Mutta siis yleisesti vanhempien 

kanssa lähennyin ja erkaannuin kavereista. Olen monesti tuntenut olevani 

yksinäinen ja on tuntunut siltä että kukaan ei olisi halunnut viettää mun kanssa 

aikaa, koska olin niin epävarma itsestäni. Oikeasti kaverit on ehkä halunneet 

olla mun kanssa, mutta se on ollut vaikeeta, koska he ovat ehkä pelänneet 

sanovansa jotain väärin mun aikana.  
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Oon saanut apua ja se oli varmasti hyvä asia että pääsin sairaalaan, koska sen 

jälkeen mun vointi on ollut noususuuntainen ja mun ehkä tarvitsi mennä ensin 

syvälle ja nousta sieltä entistä vahvempana ylös. Sairaalassa mua kävi 

katsomassa muutama ystävä, jotka ovat olleet tukena sieltä asti ja oon siitä 

todella kiitollinen heille. Kun pääsin sairaalaan niin myös äiti sai 

hengähdystauon ja itsenäistyin sillä välin huomattavasti, koska en ollut vain 

vanhempien kanssa jatkuvasti. Oon myös onnekas että pääsin sairaalaan sillä 

mun kroppa ei olisi jaksanut enään pitkään sellaista tilannetta. Osastolla oli 

mukavia hoitajia ja tutustuin myös heihin jonkun verran.  

Negatiivisesti vaikutti tietenkin se, että en ollut koulussa, joten erkaannuin 

monista kavereista mutta pääasia oli että pääsin hoitoon.” -Sofiarecovery 

 

“Syömishäiriö itse oireiluaikana rikkoi paljon ihmissuhteita. Erakoiduin ja 

minua myös pelättiin, kun olen näin jälkeenpäin asiasta puhunut. Ihmiset 

pelkäsivät että kuolen tai hajoan.  

Paranemisen myötä olen lähentynyt hurjasti mm. Oman isäni ja kummisetäni 

kanssa. Myös suhde äitiin on muuttunut ja on ehkä tasavertaisempi. Kuitenkin 

ajoittain tunnen edelleen olevani yksinäinen, mutta toisaalta nautin myös 

omasta rauhasta. Pääasiassa olen lähentynyt entisestään perheeni kanssa, osa 

ystävistä taas on kaikonnut, mutta läheisimmät säilyneet.” -Retakku 

 

 

8.3 Ihmissuhteiden ylläpito on raskasta 

 

Elämän aikana ihmissuhteita syntyy ja ne myös muuttuvat. Haastatteluissa tuli pari kertaa 

esille, että sairastuneet eivät ole itse jaksaneet pitää ihmissuhteita mitenkään yllä, vaan he 

ovat keskittyneet vain syömishäiriöön. Monesti ihmisten katoaminen ympäriltä on tuntunut 

helpommalta ratkaisulta, koska silloin on saanut olla ja sairastaa rauhassa.  

 

“Kavereita on lähtenyt, koska en jaksanut nähä niitä, ja tahalleenkin keskityin 

vaan syömishäiriöön. Sh myös on saanut yksinäisen olon aikaan.” -

Recoveringeme 
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“Syömishäiriön oireilu alkoi ensinnä itsevihana ja ahdistuksena omasta kehosta 

ja sitten kaikesta. Ensiksi vähensin syömistä ja lisäsin liikuntaa mutta nopeasti 

lopetin syömisen aikalailla kokonaan. Taustalla oli vahvana koko ajan ahdistus 

ja itseviha. Todella nopeasti etäännyin myös ihmisistä ja halusin olla 

ainoastaan yksin eikä seura kiinnostanut, jotta sain laihtua rauhassa. 

Tilanteeni huomasi ensimmäisenä terveydenhoitaja terveystarkastuksessa ja 

sitten vanhemmat ja ihan viimeisenä ystävät, sillä itse en kertonut mitään 

kellekkään enkä puhunut asiasta. Aluksi huomattiin vain painon lasku enkä 

myöntänyt laihduttavani, joten minulla ensiksi epäiltiin jotain fyysistä sairautta 

ja kävin paljon erilaisissa testeissä. Jälkeenpäin ajateltuna vanhempani, 

ystävät, kaikki läheiset sekä lääkärit ovat tajunneet, että se oli täysin 

syömishäiriötä, en vain myöntänyt asiaa koskaan. 

Syömishäiriö vaikutti erittäin vahvasti ihmissuhteisiini. Menetin paljon ihmisiä, 

kuten kavereita ja isäni. Etäännyin paljon perheestäni ja kaikista läheisistä. En 

jaksanut pitää minkäänlaisia ihmissuhteita ja oli helpompi olla yksin. 

Pikkuhiljaa sain myös koulukavereita takaisin mutta se ei ole enää samanlaista 

kuin ennen, kuin he eivät enää osaisi reagoida minuun. Käytännössä olen kuin 

ilmaa koulussa.” -Riesana 

 

8.4 Oma kupla 

 

Useat sairastuneet tuovat ilmi, että he kokevat elävänsä omassa kuplassa. Haastattelujen 

perusteella siihen on voinut vaikuttaa se, että on etääntynyt muista ihmisistä, ei ole 

halunnut aiheuttaa huolta muille ihmisille ja sairastuneen päivät täyttyvät omista sairaista 

rutiineista.  

 

“Mielestäni syömishäiriöni on eristänyt minua valtavasti omiin oloihin. 

Etäännyin läheisistäni, enkä halunnut kertoa heille oikeastaan mitään 

kuulumisiani. Välillä ärsyynnyin ja jopa kiivastuin pienistäkin jutuista. Olisin 

halunnut mennä juttelemaan heille, mutta se oli liian pelottavaa. Toisaalta 

halusin kaikin keinoin suojelle vanhempiani omasta tilanteestani, sillä koin, 

että ei kenenkään muun tarvitse kantaa ongelmia. Koin, että elin ja ehkä elän 

edelleen omassa "kuplassa". Kun vihdoin uskalsin sanoittaa ongelmiani yhdelle 

hyvälle kaverille, koin pienen taakaan lähtevän harteiltani. Koin, että 

lähennyimme. Luotettavan ihmisen kanssa on helpottavaa puhua. Koko 

sairauteni aikana olen kokenut valtavaa yksinäisyyttä myös ihmisten tukemana 

ja ympäröivänä. Ajattelen, että olisin vain taakaksi ihmisilleni ympärilleni, joten 
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minun on vaikea ottaa heihin yhteyttä jos on paha olla. Kokemusta osastosta 

minulla ei ole, mutta täältä syömishäiriö some-yhteisöstä olen saanut 

valtavasti tietoa ja vertaistukea, joten yksinäisyys on hieman lievittynyt, sillä 

tiedän, että en ole näiden asioiden kanssa yksin. Psykoterapia on auttanut 

lähentymään taas vanhempieni kanssa, joten heille jutteleminen vaikeistakin 

asioista on hieman helpompaa kuin ennen, vaikka toisinaan silti sulkeudun 

omaan huoneeseeni ja käsittelen ahdistuksen yksin. -Elämän aalloissa 

 

“Äiti ja isä huomasivat sen silloin kun olin todella ärtynyt ruuasta puhuttaessa, 

en syönyt enää heidän tekemiään ruokia, suutuin helposti jos joku oli koskenut 

ruokiini ja liikuin todella paljon. Jotkut ystävistä jopa tiesivät olevani huonossa 

jamassa mutta eivät koskaan ottaneet sitä puheeksi. 

Ihmissuhteeni kärsivät rankasti ja kovin! Minulla oli tietyt rutiinit, joita piti 

noudattaa eikä ystäville ollut aikaa. Elin omassa kuplassa, enkä halunnutkaan 

oikeastaan nähdä ketään. Sairauden myötä lähennyin perheeni ja varsinkin 

vanhempieni kanssa. Äidistä tuli melkein heti osastolle jouduttuani parhain 

ystäväni kenen kanssa tein oikeastaan kaiken.  

Olen ollut todella yksinäinen tänäkin päivänä, vaikka tiedän että minulla on 

paljon ystäviä, jotka haluavat olla kanssani. Kun jouduin osastolle, menetin 

paljon ystäviä. Jotkut eivät vain ymmärtäneet tai pelästyivät sairauttani. Koko 

tämä sairaus herättää jopa pelokkaita tunteita.” -Healingtb 

 

8.5 Yksinäisyyden tunne 

 

Syömishäiriö voi saada tuntemaan itsensä seurassa aivan ulkopuoliseksi. Jotkut kokevat 

olevansa täysin yksin sekä läheisten, että muidenkin ihmisten ympäröimänä.  

 

 “Syömishäiriö on etäännyttänyt ja eristänyt mut kaikista läheisistäni. 

Pahimmassa vaiheessa mä tahdoin sulkea kaikki pois, jotta saisin rauhassa 

oireilla ja sairastaa. En uskaltanut käydä bileissä tai juhlissa, koska olisi 

tarvinnut syödä ja juoda. Rikkoa rutiineja. 

 Kun muutin pois kotoa, etäännytin vanhemmatkin itsestäni, koska en tahtonut 

heidän näkevän mun itsetuhoista käytöstä. Hakeuduin myös itse muiden 

sairastavien seuraan saadakseni vertaistukea. Yleensä vertaistuki kääntyi 

kuitenkin kilpailuksi, joten nekin ihmissuhteet rikkoutuivat ajan myötä. 
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Sairaus on tehnyt musta todella yksinäisen. Vaikka olisin ollut seurassa, olen 

kokenut suurta yksinäisyyttä. On ollut olo, ettei kukaan ihan oikeasti ymmärrä 

tai välitä.  

Terapia auttoi ylläpitämään ja uudelleenrakentamaan ihmissuhteita. 

Terapiasta myös mun läheiset sai itselleen tukea ja työkaluja auttaa ja olla 

mulle tukena.” -Näkymätönlapsi 

 

“Syömishäiriö on vaikuttanut ihmissuhteihini isosti. Etäännyin muista ihmisistä 

ja olin vain omassa huoneessani. En tehnyt sitä omasta mielestä tarkoituksella. 

Lähennyin kuitenkin kahden toisen sh ihmisen kanssa, koska ajattelivat samoin 

kuin minä.  Olen silti tuntenut olevani yksin vaikka ympärilläni olisi paljon 

ihmisiä.” -Seinästäläpi 

 

“Ennen olin se iloinen ja nauravainen tyttö, mutta yhtäkkiä mun 

persoonallisuus oli muuttunut täysin. Olin kuin kuori, mutta sisältä olin aivan 

tyhjää. Syömishäiriö on vaikuttanut todella paljon mun ihmissuhteisiin. 

 Minähän etäännyin kavereista lähes täysin, etäännyin aivan omasta 

perheestäkin vaikka asuinkin saman katon alla. Se tapahtui tavallaan 

tiedostamatta, mutta myös tiedostaen- sillä mua ei yksinkertaisesti 

kiinnostanut. Mun elämässä oli vain minä ja mun syömishäiriö (+mun koira 

onneksi), eikä muille ollut tilaa.  Aina kun olin paremmassa voinnissa, pystyin 

jotenkuten juttelemaan yhdelle siskolle joistakin asioista, jonka myötä me 

lähennyttiin. Sen lisäksi oon lähentynyt näin jälkeenpäin kun ajattelee, niin 

mun muutaman ystävän kanssa. Mulla on paljon sisaruksia ja kavereita, mutta 

joissakin määrin oon kokenut olevani yksinäinen näiden vuosien aikana. 

Sairastaminen ja siihen liittyvät asiat on herättäneet melko paljon eri tunteita, 

etenkin aina paremmassa voinnissa. Sairastamisen aikaan mulla on kaikki 

tunteet jotenkin kuihtuneet enkä tuntenut lähes mitään muuta kuin raivoa. Ja 

sitäkin tunsin vain sellaisissa tilanteissa, jos joku tuijottaa tai yrittää udella 

mun syömishäiriöstä jotain. Ja silloin se raivo oli todella voimakasta.  

Ihmissuhdeasiat oli aivan turhaa sairastamisen keskellä, en edes halunnut 

ajatella muita ihmisiä kun ajattelin että pärjään yksin ja että kukapa nyt edes 

tarvisi ihmisiä lähelle.” -Elamavie 

 

8.6 Sosiaaliset tilanteet 
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Sairastuneille sosiaaliset tilanteet voivat olla vaikeita monesta syystä. Haastatteluissa moni 

kuitenkin sanoi, että sosiaalisiin tilanteisiin liittyi usein ruoka ja syöminen, joten se sai 

välttelemään niitä. Sen kautta moni on etääntynyt esimerkiksi kavereistaan.  

 

“Etäännyin muista paljon. Osittain tarkotuksella, koska pelkäsin syömistä ja 

sosiaalisia tilanteita missä piti syödä ja varsinkin mennä kaverille kylään, koska 

pelkäsin että siellä tuputetaan ruokaa. 

Lähennyin ainoastaan hoitokontaktin kanssa, koska se oli ainut kenelle pystyin 

puhumaan. Musta tuntui, että olin kokoajan yksin vaikka mulla oli todella 

paljon ihmisiä tukemassa mua. Loppuvaiheissa kuitenkin työnsin kaikki ihmiset 

pois kun olin niin ahdistunu ruuasta ja kaikesta siihen liittyvästä. Avunsaanti 

kuitenkin sai korjattua mun ystävyyssuhteita, koska ne oli niin helpottuneita 

siitä että haluan parantua ja otan avun vastaan.” -Stillalive 

 

“Syömishäiriö on vaikuttanut mun ihmissuhteisiin tosi vahvasti. Pahimman 

vaiheen aikana mun elämään ei mahtunu muuta ku kalorit, ruoka ja 

kuluttaminen. Kaikki pyöri sellasen ennalta suunnitellun kontrollin ympärillä, ja 

kaikki spontaani tekeminen oli ihan mahdotonta, liittyi se ruokaan tai ei. Olin 

jatkuvasti niin väsyny, uupunu ja voimaton, ettei mulla ollu edes kiinnostusta 

tai energiaa tehdä mitään sosiaalista tai nähdä kavereita. Eristäydyin 

perheestäki vetäytymällä mun omaan huoneeseen. Söin yksin, koska häpesin 

sitä syömistä niin paljon. Tän takia esimerkiks kouluruokailu oli ihan kamalaa, 

ja osittain sen takii etäännyinki koulukavereista ku en koskaan tullu lounaalle 

(jos ylipäätään edes jaksoin tulla kouluun.) 

Mulla anoreksiaan liittyi myös niin valtava itseinho, et tunsin olevani vaan 

taakka muille ja ihan hirveetä seuraa. Halusin vaan vetäytyä piiloon johonki 

kuoreen ja kadota. En yrittäny tahallani olla yksin, päinvastoin, mut se itseinho 

ja väsymys ajoi mut käyttäytymään niin, että työnsin ihmisiä pois mun 

elämästä. Parantumisen alottamisen jälkeen lähennyin varsinkin äidin kanssa, 

ja nykyään meidän välit on paremmat ku koskaan. Pystyin vihdoinki 

kohtaamaan sairauden ja myöntämään nää ongelmat, eikä mulla ollu enää 

sellasta tarvetta eristäytyä ja varjella tätä `salaisuutta.` 

 Fyysisesti paremmassa kunnossa oleminen auttoi myös siinä että nykyään 

jaksan ja haluan viettää aikaa kavereiden kanssa. Anoreksia teki musta 

ärtyneen, vihasen ja yksinäisen. Tunsin olevani enemmän se sairaus ku minä, ja 

se tietenkin vaikutti perheeseen ja ystäviin, mikä taas vaikutti mielialaan ja 

ruokki sairautta.” -Nipsu 
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“Etäännyin ihan selkeesti mun kavereista koska yleensä me juteltii 

kouluruokalassa mutta sit ku en mennykkää nii en sit jutellu niiden kaa. kotona 

sulkeuduin omaan huoneeseen, enkä nähny kavereitakaan. ajatuksena 

taustalla oli osittain se että mein kaveriporukan tekemisiin liittyi usein ruoka, ja 

se pelotti.” -Usva 

 
“En jaksanut pitää yhteyttä juuri keneenkään, ja sen jälkeen, kun jouduin 

osastolle, loppui yhteydenpito kokonaan yhteen suhteellisen hyväänkin 

kaveriin. Sen jälkeen ei enää olla oltu tekemisissä. Pari kuitenkin piti edelleen 

yhteyttä ja kävi katsomassa osastolla. Oon tästä heille loputtoman kiitollinen. 

Kaikki energia ja aika meni siihen, että mietin, mitä voisin syödä seuraavaksi ja 

missä välissä ehtisin liikkua. En jaksanut keskittyä ihmissuhteisiin, ja ihmisten 

tapaaminen oli hankalaa, koska niihin yleensä liittyi jollain tavalla ruoka. 

Tutustuin samana syksynä sairauden puhkeamisen kanssa yhteen tyyppiin 

samassa koulussa. Hän oli minulle tosi tärkeä kaveri, ja nähtiin paljon. Lisäksi 

puhuin paljon avoimemmin vanhempien ja muiden perheenjäsenten kanssa, ja 

koen, että sairauteni on lähentänyt meitä.” -Lasinsiruilla 

 

8.7 Lähentyminen 

 

Vaikka sairastamisen aikana voi etääntyä suuresti kaikista ihmisistä, niin on ilo lukea, että 

jotkut sairastuneet ovat lähentyneet myös joidenkin ihmisten kanssa sairauden aikana.  

 

“Syömishäiriön aikana etäännyin vanhemmistani kun he halusivat auttaa, 

mutta syömishäiriöni ei tietenkään halunnut sitä. Kuitenkin silloin kun ei ollut 

ruoka-aika, puhuin äidilleni todella paljon ajatuksistani, kunnes huomasin että 

avautumiseni äidille sai äidin voimaan huonosti. Lopetin sitten senkin ja kärsin 

yksin ajatusteni kanssa. Ystävät olivat koko ajan tukenani vaikka en nyt 

pystynyt heille puhumaan syvällisistä asioista, mutta he eivät koskaan 

jättäneet minua. 

Kun jouduin osastolle ensimmäisen kerran, en oikeen muista ajasta paljoa, 

mutta lähettelin äidille paljon viestejä esim `no nyt mä ainaki tapan itteni mul 

oli isompi piirakkapala ku muilla` kun en kyennyt avautumaan hoitajille. Se sai 

äidin huolestumaan enemmän. 
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Äiti tuli osastolla vierailulle joka päivä ja me lähennyimme todella paljon. 

Olemme yhä paljon läheisempiä kuin koskaan! Ja pystyn puhumaan äidille 

kaikesta ja äidistäkin on tullut paljon vahvempi asioiden käsittelemisessä. 

Löysin myös päiväkirjamerkinnän joka kertoo paljon minun ja äidin väleistä 

sairaina aikoinani.” -Selina 

 

“Äiti käyttäytyy ku lapsi. Joskus mul tulee sellane fiilis et hei mun pitäs olla se 

jolla on ongelmii. Se itkee vaa sitä ku ei jaksa vaik mun pitäs olla se joka ei 

jaksa ja sen pitäs auttaa mua. Osastolääkäriki sano et pitäs huoltajana pystyy 

kestää. Ja esim ku mut jätettii osastolle nii luulis et mä alan parkuu ennemmi 

ku äiti mut niin se vaa oli se itkevä osapuoli. Nyt se on tuol vierashuonees 

itkemäs ku se ei jaksa koska mä sanoi et vihaan itteeni. Eli mä vihaan itteeni ja 

kärsin itsemurha-ajatuksista, jonka takii äiti ei jaksa ja alkaa itkee. Kyllä mäki 

siis itken mutta en iskän syliin vaan omaan peittoon mahollisimman 

huomaamattomasti ettei vaa aateltais et mulla on joku hätä.” -Selina, 

päiväkirjamerkintä 15.1.2019 

 

“Ahmintahäiriö on vaikuttanut jonkin verran mun ihmissuhteisiin, riippuen siitä 

onko mulla menossa ahmintakausi vai `terveellinen kausi`. Olen esimerkiksi 

valehdellut poikaystävälle, että tarvitsen omaa aikaa ja haluan olla yksin, 

mutta todellisuudessa olen halunnut vain ahmia rauhassa. Jatkuva turvotus 

huonontaa mun itsetuntoa, mistä seuraa mustasukkaisuutta parisuhteessa. 

Ruoan pyöriminen päässä 24/7 saa mut kiukkuiseksi ja puran sitä välillä 

muihin. Jos en saa herkuteltua vaikka haluaisin, saatan olla todella ärtynyt ja 

tiuskia pienistä asioista, mistä syntyy riitoja.  

Terveyskaudella joku on voinut pyytää mua esimerkiksi pizzalle, mutta en ole 

halunnut lähteä, koska ylittäisin silloin päivän kalorit. En erityisesti ole 

etääntynyt kenenkään kanssa. Olen ehkä lähentynyt poikaystävän kanssa 

jonkin verran, sillä hän tuntee mut sairauden myötä paremmin ja ymmärtää 

mun tilanteen.  

Välillä tulee hieman yksinäinen tunne, kun haluaisi kertoa asiasta muillekin 

läheisille, muttei kuitenkaan kehtaa, koska asia hävettää niin paljon.” -Bed 

tarinoita 
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9. OMAT KOKEMUKSET 

 

Syömishäiriöni alkoi aika yllättäen. Mutta toisaalta taas se tavallaan tuli elämääni 

pikkuhiljaa. 

Siinä vaiheessa, kun istuin pimeässä vessassa työntämässä ensimmäistä kertaa sormiani 

kurkkuun ja olin oksentamassa tahallisesti, en ollenkaan osannut ajatella, että se mitä teen, 

ei ole hyvä juttu. En ajatellut oikeastaan mitään ihmeellistä, enkä varsinkaan mitään, mikä 

liittyisi syömishäiriöön. On vieläkin mysteeri, mistä tämä ajatus oli tullut ja miten se päätyi 

teoksi. Mutta se toistui kuitenkin vielä samana iltana heti uudestaan. 

Monet asiat olivat vaikuttaneet siihen, että niin sanotusti elämän kuorma oli ylittänyt 

kantokykyni. Olin palanut ihan loppuun, mutta yritin jaksaa silti yksin. Niin olin tehnyt aina. 

Pikkuhiljaa ruokailuni olivat töiden takia vähentyneet ja aloin iloita siitä, että huomasin 

painoni laskeneen. Oireilua oli siis ollut jo pidemmän aikaa, mutta oksentaminen oli se 

ratkaisevin juttu, jonka jälkeen kaikki lähti aivan käsistä. Pakkoliikunta tuli kuvioihin, ja joka 

viikko painotavoitteeni oli yhä alhaisempi. 

Tässä vaiheessa ainut tavoite elämässäni oli vain laihtua.  Kuitenkaan ikinä mikään ei 

riittänyt ja näin jälkeenpäin ajateltuna kai yritin kontrolloida edes jotain. Syömishäiriö ei 

ollut enää vain osana elämääni, vaan se oli koko elämäni. Ei sitä kyllä elämäksi enää voinut 

sanoa.  

Haastatteluissa yksi nuori totesi, että: 

 

 “Mun elämässä oli vain minä ja mun syömishäiriö (+mun koira onneksi), eikä 

muille ollut tilaa.” -Elamavie 

 

Se kuulosti juuri siltä mitä minullekin tapahtui. Syömishäiriön vallatessa elämääni koko ajan 

vain enemmän yritin samaan aikaan hoitaa töitä ja opintoja. Kotona odotti aina iloinen ja 

erittäin energinen koira vastassa ja syömishäiriön kannalta se oli vain hyvä juttu, koska 

silloin oli pakko lähteä pitkän päivän jälkeen aina pitkälle lenkille. 

Olin jo pidemmän aikaa työntänyt kaikki läheiseni ja myös muut ihmiset mahdollisimman 

kauas läheltäni. En halunnut satuttaa ketään. Toivoin ettei kukaan näkisi tilannettani ja 
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saisin oireilla ihan rauhassa. Se oli helppoa, koska olin muuttanut toiseen kaupunkiin yksin 

asumaan ja koulun sekä töiden ulkopuolelta en tuntenut yhtään ketään. Hetken aikaa oli 

myös helppo hymyillä, vaikka samaan aikaan kävin kauheata kaaosta läpi pääni sisällä. 

Hymyilyni ei kuitenkaan riittänyt kovin pitkälle, vaan pian väsymys ja se kaikki paha olo alkoi 

näkymään myös ulospäin.  

Pitkän suostuttelun jälkeen menin terveydenhoitajan luo puhumaan ongelmista, jotka 

liittyivät syömisiin. Silloin osasin jo ajatella syömishäiriötä, mutta en kuitenkaan niin, että 

itse olisin oikeasti sairastunut siihen.  

Aloin käymään terveydenhoitajan luona ja sen jälkeen äitini sai vihdoin tietää tilanteesta. 

Pyysin äitiäni kirjoittamaan tätä opinnäytetyötä varten omia ajatuksiansa siitä, kun 

sairauteni tuli hänelle esille. 

 

“Alun salaamisen jälkeen mulle tuli tunne, että että olit tyytyväinen ja 

helpottunut, että asia tuli mun tietoon myös.  

Mutta sitten jossakin vaiheessa muutaman kerran huomasin, että jätit 

pitämättä yhteyttä etkä halunnut puhua mistään mitään. Jos yritin kysellä, 

vastasit heti, että älä kysele. Ja jossakin vaiheessa syyllistit myös mua. Niinku 

että en tee sun pikkusiskon kanssa samoja virheitä mitä sun kanssa tein. 

Mutta sitten kun aloit saamaan apua ja elämää järjestykseen, niin ollaan 

puhuttu asioista avoimemmin.” -Äiti 

 

Äitini oli huomannut jo aikaisemmin, että olin etääntynyt ja en enää laittanut viestiä. 

Häpesin suuresti sitä, että oireiluni oli yhtäkkiä oikeasti ongelma ja muiden tiedossa. Olin 

aina pärjännyt yksin, enkä osannut olla se, joka ottaisi apua vastaan. Välit äitiini huononi ja 

pidin hänet vieläkin mielelläni etäällä omista asioistani. Pystyin kuitenkin puhumaan 

“normaaleista” päivittäisistä asioista, mutta jos äiti erehtyi kysymään mitään syömisiin tai 

vointiini liittyvää, niin suutuin ihan sekunneissa. 

Minulla alkoi säännölliset punnitukset terveydenhoitajan luona, mutta se oli asia, joka 

tavallaan pahensi tilannetta. Syömishäiriöajatukset olivat hyvin voimakkaana päässäni ja se 

olisi ollut kuin maailmanloppu jos painoni olisi noussut punnitusten välillä.  
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Tämän jälkeen hoitopaikkani vaihtui pari kertaa ja tuntui siltä, että kukaan ei voinut auttaa. 

Olin turhautunut ja vihainen siitä, että aina kun vihdoin uskalsin vähän luottaa uuteen 

ihmiseen ja pystyin kertomaan ajatuksistani, niin aina minut siirrettiin seuraavaan paikkaan 

uuden ihmisen luo. Päädyin kuitenkin lopulta syömishäiriöyksikköön ja siellä olen pysynyt 

tähän asti. Jo yli vuoden kestäneen hoidon aikana vointini on välillä romahtanut ja välillä 

taas mennyt parempaan päin. Hoidon aikana on ollut monia itkuja, turhautumisia, 

päiväosastojaksoja, erimielisyyksiä ja halua luovuttaa. Mutta silti löytyy myös iloa, 

onnistumisia ja ennen kaikkea toivoa. Päiväosastojaksoilta olen saanut eniten apua ja 

psykologin tutkimus taas oli ratkaisevin asia sille, miten voin nyt. 

Kun viimeisen kerran vointini romahti, kävin tosi pohjalla. En kertonut äidilleni tai 

kenellekään muulle läheiselle, että miten minulla ihan oikeasti menee. Eikä kukaan heistä 

tiedä siitä ajasta vieläkään. Pidin kulissit yllä. Silloin oli hetki, jolloin mietin kuolemaa 

vaihtoehtona. Oli todella paha olla ja en voinut sietää kehoani enää hetkeäkään. Minulla ei 

ollut voimia enää, että olisin jaksanut liikkua ja sen takia kuvittelin painoni nousevan jopa 

veden juomisesta. Olen iloinen siitä, että juuri silloin psykologin tutkimukset olivat kesken.  

Psykologi, jonka luona kävin muutaman kerran, oli sellainen ihminen jolle osasin jo 

ensimmäisellä kerralla puhua asioista josta en ollut puhunut ikinä ennen. Silloin uskalsin 

pitkästä aikaa luottaa ja sille olen kiitollinen. Tutkimusten jälkeinen hoitokokous oli 

henkisesti rankka. Voin huonommin kuin ikinä ennen. Psykologin lisäksi kukaan ei tiennyt 

oikeaa tilannettani ja lääkärini tuntui vähättelevän vointiani. Jäin silloin odottamaan 

kahdeksi viikoksi uuden hoitomuodon aloittamista ja se tuntui silloin pitkältä ajalta. Silloin 

en tiennyt vielä sitä, että odotan hoidon alkua vielä kolme kuukautta täysin yksin.  

Kun näin psykologin hoitokokouksen jälkeen ulkona vielä viimeisen kerran, se halasi ja sanoi, 

että: “Mä uskon suhun.”  Se on lause mikä on auttanut vielä tähänkin päivään asti 

jaksamaan. Silloin tein päätöksen, että tällä kertaa teen kaikkeni toipumisen eteen. Ja siinä 

päätöksessä olen myös pysynyt.  

Kaikki syömishäiriöajatukset ovat vieläkin tosi voimakkaita sekä raskaita ja vaikuttaa lähes 

päivittäin elämääni. Tällä kertaa on kuitenkin se ero, että saan pidettyä ne ajatuksen tasolla, 

enkä enää lähde toteuttamaan niitä. Niihin saan onneksi apua. 
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Juuri nyt alan olla pikkuhiljaa oma itseni, löydän jokaisesta päivästä jotain positiivista sekä 

tarkkailen ympärilläni olevaa maailmaa täysin uudella tavalla. Päivä päivältä tunnen yhä 

enemmän ja olen täynnä iloa, valoa ja etenkin rakkautta. Saan rakastaa ja olla rakastettu. 

Voin taas elää, päivä kerrallaan. Elämä pitää minut kasassa. 

Vaikka syömishäiriö on vaikuttanut ihmissuhteisiini huonolla tavalla, niin nyt toipuessa välit 

läheisiini korjaantuvat koko ajan yhä enemmän ja olen tutustunut paljon uusiin ihmisiin. 

Olen myös löytänyt ihan sattumalta viereeni ihmisen, jonka kanssa tunnen olevani turvassa 

ja voin olla täysin oma itseni.  Olen kiitollinen monille niille, jotka ovat olleet tukenani. Myös 

niinäkin hetkinä, kun olen yrittänyt työntää kaikki läheltäni pois.  Kuitenkin kaikista tärkein 

tuki tämän koko sairauden aikana on tullut ihmiseltä, joka totesi minulle kerran, että joskus 

ollaan vahvoilla ja vahvoja mutta väistämättä elämässä tulee hetkiä, kun ollaan heikoilla ja 

heikkoja. Siitä olen ikuisesti kiitollinen. 

 

10. SAIRASTUNEELLE JA LÄHEISILLE 
 

On yleistä, että syömishäiriöön sairastuneilla esiintyy sairaudentunnottomuutta, sekä 

ajatuksia siitä, että on arvoton eikä ansaitse hoitoa. Usein sairastuneilla on myös ajatuksia 

siitä, että ei ole tarpeeksi sairas hakeutuakseen hoitoon. (Syömishäiriöliitto-SYLI, Mistä saa 

apua.) Haluan korostaa, että aivan kaikki ansaitsevat saada apua. 

“Oireiluun puuttuminen herättää usein kysymyksiä, ja monet miettivät, onko juuri hän oikea 

ihminen puuttumaan. Huolen ilmaiseminen ei kuitenkaan ikinä saisi olla väärin. ” 

(Syömishäiriöliitto-SYLI, Mistä saa apua.) Muut ihmiset sairastuneen ympärillä ovat 

avainasemassa syömishäiriön tunnistamisessa ja hoitoon ohjaamisessa. Oli kyseessä 

esimerkiksi puoliso, opettaja, ystävä, perhe tai valmentajat, niin muistakaa, että oikea aika 

puuttua tilanteeseen on silloin, kun huoli herää. Hoitoon ohjaamisen ja oireiluun 

puuttumisen lisäksi kannustus on hyvä muistaa. (Syömishäiriöliitto-SYLI, Mistä saa apua.) 

Luottamus ja tuki ovat myös tärkeitä.  

Syömishäiriöiden hoidon järjestämisen käytännöt, sekä resurssit vaihtelevat 

paikkakunnittain, joten sen takia ei ole olemassa yhtä tiettyä hoitopolkua. Hoidon 

hakeminen kannattaa aloittaa sillä, että ottaa yhteyttä omaan opiskelu-, työ-, tai 
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kouluterveydenhoitoon. Myös oma terveyskeskus käy. (Syömishäiriöliitto-SYLI, Mistä saa 

apua.)   

Olen kokenut, että omalla kohdallani olen löytänyt eniten tietoa syömishäiriöliiton 

nettisivuilta- ja Instagram tililtä. Sieltä löytää tietoa niin sairastuneille, kuin myös 

sairastuneen läheisille. Sieltä löytyvistä oppaista olen saanut läheisilleni tietoa, mikä on 

auttanut heitä ymmärtämään minua ja sairauttani paremmin.  

Syömishäiriöliitto järjestää myös erilaisia vertaistukiryhmiä, jotka olen kokenut ainakin 

itselleni hyödylliseksi. Syömishäiriöliiton järjestämät kahvihetket ja jooga ovat olleet 

loistavia sekä omaa toipumistani tukevia.  

Tiedän, että hoidon hakeminen ei ole välttämättä helppoa. Omasta kokemuksesta voin 

kuitenkin sanoa, että se on oikeasti sen arvoista.  

 

“Parantuminen on mahdollista ihan jokaiselle, ja paras valinta mitä voi tehdä. 

Elämässä on niin paljon muuta ku syömishäiriö, niin paljon mahdollisuuksia ja 

upeita kokemuksia, eikä niitä edes huomaa ennen ku uskaltaa päästää irti 

sairaudesta.” -Nipsu 

 

“Syömishäiriöstä parantuminen vie aikansa, mutta uskon, että on sen kaiken 

ahdistuksen ja vaikeuksien arvoista. Jokainen voi sairastua, mutta jokainen voi 

myös parantua! Parantuminen on vaikeaa ja pirun pelottavaa, mutta 

rohkeutta on siihen tarttua, vaikka pelkäisikin kaikkea tulevaa. Parantuessa 

syömishäiriöstä kaikki entuudestaan tutut säännöt ja rutiinit kannattaa ja 

pitää heittää romukoppaan ja alkaa rakentaa omaa suhtautumista omaan 

kehoon, ruokaan ja liikkumiseen alusta. Opetella kuten pieni lapsi.”-Elämän 

aalloissa 

 

“Toipumisen täytyy lähteä sinusta itsestäsi. Se vaatii paljon ja on rohkea 

päätös. Mutta kun uskallat tehdä sen valinnan, niin uskon että se kantaa 

pitkälle. Ja että sä pääset pitkälle. Sä vielä pystyt siihen.” -Rauha 
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Haluan sanoa sinulle, joka olet sairastunut, että olet äärimmäisen arvokas ihminen. Toivon, 

että muistat sen. Toipuminen ei ole yksinkertaista tai mitenkään suoraviivaista. Takapakkeja 

voi tulla, mutta se on osa toipumista. Minä uskon sinuun. 

Ja sinulle sairastuneen läheinen haluan sanoa sen, että sinäkin voit hakea apua. Sinäkin olet 

tärkeä. Syömishäiriö voi kuormittaa sairastuneen läheisiä paljon, joten avun hakeminen ei 

ole ollenkaan väärin. Se on tärkeä asia oman hyvinvoinnin kannalta.  

 

11. POHDINTA 
 

Vuosi on kulunut ja on vihdoin aika saada tämä opinnäytetyö päätökseen. Aika tuntuu 

pitkältä, mutta toisaalta olen tehnyt tätä oman vointini mukaan ja pitänyt taukoja.  

On hämmentävää lukea tämä opinnäytetyö alusta asti näin pitkän ajan jälkeen. Tämän 

kirjoittamisen aikana olen kasvanut todella paljon ihmisenä. On hämmentävää lukea 

esimerkiksi omat kokemukset kohta nyt läpi, koska sen kirjoittamisen jälkeen olen päässyt 

niin pitkälle omassa toipumisessani. Tämä on ollut tärkeä matka niin ammatillisesti kuin 

myös henkisesti. 

Viimeisen muutaman kuukauden aikana olen pystynyt elämään ihan täysillä ja nauttimaan 

elämästä. Sairaat ajatukset eivät ole enää päivittäisiä ja harvemmin murehdin enää sitä 

miltä näytän tai varsinkaan sitä paljonko painan. Koska olen tajunnut sen, että sillä ei 

oikeasti ole merkitystä ja minä riitän juuri näin.  

 

 11.1 Havaintoja 

 

Tämä opinnäytetyö on tukenut toipumistani aivan erilaisella tavalla, ja siitä on ollut paljon 

enemmän hyötyä kuin alussa edes uskoin. Olen saanut vertaistukea lukiessani 

haastateltavien nuorten tekstejä ja tajunnut, että elämä on tässä ja nyt.  
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 Valitsemastani aiheesta ei löytynyt kovin paljon tietoa, joten siinä keskityin kokonaan 

nuorten haastatteluihin. Se oli hyvä ratkaisu, koska näin koen, että sain tilaa vain ja 

ainoastaan nuorten omille kokemuksille. 

Minusta tuntuu, että vaikein osuus koko opinnäytetyössä oli alussa kirjoittaa lähteistä 

tekstejä erilaisiin syömishäiriöihin liittyen. Se oli haastavaa, koska niin monessa eri lähteessä 

oli paino- ja numerokeskeisyyttä.  Halusin kuitenkin itse keskittyä siihen, että en tuo tähän 

opinnäytetyöhön itse mitään missä puhutaan kauheasti painosta tai numeroista.  

Lähteissä keskityttiin myös niin paljon pelkkiin diagnooseihin ja niiden kriteereihin. Se 

herätti paljon vihaa. Eli hermot ja kärsivällisyys ovat siis olleet aika kovilla. Onneksi kuitenkin 

vastaan tuli eräs terveyskirjaston teksti, jonka oli kirjoittanut psykologi, joka on perehtynyt 

syömishäiriöihin. Sitä oli jotenkin ihana lukea, koska siinä käsiteltiin syömishäiriötä 

erilaisesta näkökulmasta ja kiinnitettiin huomiota eri asioihin kuin muissa lukemissani 

terveyskirjaston teksteissä.  

Oli surullista huomata kuinka yllättävän moni toi haastattelu vaiheessa esille, että heillä on 

ollut apua hakiessa paljon kokemuksia useista lääkäreistä ja hoitajista, joilla ei ole ollut lähes 

yhtään tietoa syömishäiriöistä. Sen takia he olivat saaneet paljon vähättelyä.  On harmillista, 

kuinka paljon negatiivisia kokemuksia nuorilla oli ja kuinka paljon satuttavia, sekä tylyjä 

kommentteja he olivat saaneet. Se on niin väärin. 

Näin muuten opinnäytetyön tekeminen tuntui kivalta. Mutta samalla se rajoitti aika paljon 

tekemistäni, koska olisin halunnut kirjoittaa vaikka kuinka paljon ja tuoda omia ajatuksiani 

myös alussa enemmän ilmi. Ehkä vielä joku päivä kirjoitan kirjan. 

Omassa opinnäytetyössä opin jonkin verran lisää syömishäiriöstä ja ahdistuksesta, mutta 

täytyy sanoa, että kaikista eniten opin samalla itsestäni. 

 

11.2 Työn tulokset 
 

Yllätyin, että sain niin monelta nuorelta vastaukset kysymyksiini. Se jäi harmittamaan, että 

en voinut jakaa tässä kaikkia. Kaikkien haastattelujen pohjalta huomasin sen, että 

syömishäiriö on vaikuttanut kaikkien ihmissuhteisiin jollakin tavalla.  
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Etääntyminen läheisistä, muiden ihmisten pois työntäminen ympäriltä ja omassa kuplassa 

eläminen olivat yleisimpiä seurauksia jo ennen sairastumista tai sen aikana. Muista 

etääntymiselle oli monia syitä. Esimerkiksi monella ei ollut enää energiaa pitää ihmissuhteita 

yllä, osa halusi tarkoituksella olla yksin ja oireilla rauhassa ja toiset taas etääntyivät muista, 

ettei syömishäiriö paljastuisi muille tai etteivät he huolestuttaisi muita. 

Vaikka etääntymisiä tapahtui paljon, niin onneksi oli myös lähentymisiä esimerkiksi 

vanhemman, ystävän, puolison, hoitajan tai vertaistuen kautta. Toivoisin, että kaikilla voisi 

olla joku ihminen kenelle pystyisi avaamaan ajatuksiaan suoraan. Kenenkään ei pitäisi joutua 

miettimään kaikkia asioita aivan yksin päänsä sisällä. 

Haastatteluista löytyi siis paljon yhdistäviä asioita ja moneen olen pystynyt samaistumaan 

joskus myös itse.  

 

11.3 Tavoitteet 

 

Johdannossa kirjoitin, että toivoisin päässeeni toipumisessa pitkälle ja olevani oma ihana 

itseni silloin kun tämä on valmis. Otan sen tavallaan tavoitteena itselleni ja nyt täytyy 

todeta, että siinä olen onnistunut erittäin hyvin. 

En saanut kirjoitettua mielestäni tarpeeksi erilaisista syömishäiriöistä, koska pelkäsin koko 

ajan sitä, että laitan jotain väärin. Aihe on vaikea, koska jokainen syömishäiriö on 

omanlaisensa. Jokainen kokee asiat eri tavalla. Joten jos jotain pitäisi tehdä tässä työssä 

toisin, niin kirjoittaisin siitä enemmän. 

Ennakkoluulojen rikkomisesta en osaa vielä sanoa. Sen kuitenkin tiedän, että eräs nuori, 

joka luki tätä heikompana hetkenään vähän keskeneräisenä, sanoi minulle saavansa tästä 

suuresti motivaatiota jatkaa eteenpäin. Ja se jos joku merkitsee minulle äärettömän paljon 

ja siihen olen tässä erittäin tyytyväinen. 
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12. KIITOS 

 

Vielä lopuksi haluan kiittää kaikkia niitä rohkeita nuoria, jotka osallistuivat tämän 

opinnäytetyön tekoon tuomalla omia koskettavia kokemuksiaan tähän esille. Siitä suuri 

kiitos heille kaikille. 

Haluan kiittää myös äitiäni, joka on yrittänyt aina parhaansa mukaan ymmärtää minua ja 

sairauttani vaikeinakin hetkinä tuomitsematta. Samalla haluan sanoa kiitos myös 

rakkaalleni, joka on auttanut toipumiseni ratkaisevimpina hetkinä minua eteenpäin. 

Suuri kiitos myös valkuille, jotka ovat auttaneet minua jokainen omalla tavallaan. 

Erityisesti toivoisin, että voisin vielä kerran kiittää rakasta koiraani, joka nukkui pois vähän 

aikaa sitten. Silloin kun olin työntänyt kaikki ihmiset pois ympäriltäni, koirani oli suurin tuki 

ja turva, joka piti minut kasassa ja pysytteli aina lähellä.  

Kiitos. 
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