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Puheenjohtajan tervehdys 
Hei! 

 

Kiitos, että olet yhdistyksen jäsen. Tässä jäsenkirjeessä saat lukea Syömishäiriöliitto-

SYLI:n asiantuntijan Katri Mikkilän tekstin Syöminen voi mennä rikki -luennosta ja 

vastuullisemmasta painopuheesta.  

Jäsenkirjeen mukana saat myös kutsun yhdistyksen maaliskuun vuosikokoukseen. 

Jäsenenä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ja päättää yhdistyksen vuoden 2021 

toiminnasta ja talousarviosta. Maaliskuun vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle 

uusi puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.  Vuosikokouksessa on mahdollista lähteä 

mukaan yhdistyksen hallitukseen ja puheenjohtajaksi.  

Etsimme yhdistykselle uutta puheenjohtajaa vuosille 2020-2021! 

- Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on laatia hallituksen kokouksen esityslistat yhdessä 

sihteerin kanssa 

- seurata päätettävien asioiden toimeenpanoa 

- edustaa yhdistystä tapahtumissa,  

- kerätä kokouksiin liittyvät asiat ja valmistella ehdotuksia päätettävistä asioista 

- pitää yhteyttä yhteistyötahoihin 

- tapahtumien järjestäminen yhdessä hallituksen kanssa  

Puheenjohtajan tehtävien hoitaminen vie viikossa 0-10 tuntia. 

Yhteydenotot tehtävään liittyen puheenjohtaja Marikaan, pj@pohjanmaansyli.fi 

Olet lämpimästi tervetullut vuosikokoukseen! 

Marika Uusi-Illikainen 

Puheenjohtaja 

Pohjanmaa-SYLI ry 



Syöminen voi mennä rikki -yleisöluento ja ammattilaisten aamukahvit – 

miten ne Seinäjoella sujuivat? 
Syömishäiriöliiton asiantuntija-Mikkilän vuoden 2019 viimeiset esiintymislavalle 

nousut nähtiin Seinäjoella. Tarjolla oli Syömishäiriöliitossa viime vuonna lanseerattu 

kombo, johon kuuluu kaikille avoin yleisöluento ja ammattilaisten aamukahvit. 

Miten meni ja millä fiiliksillä Katri Pohjanmaalle tuli, näki ja lähti? 

 

Syöminen voi mennä rikki -yleisöluento 2.12. Seinäjoen kaupunginkirjastolla 

Me ollaan Syömishäiriöliitto, me tehdään syömishäiriötyötä eikä pelätä sanoa 

syömishäiriö-sanaa ääneen. Paitsi nyt. Haluttiin kokeilla, vaikuttaako asian 

nimeäminen toisin siihen, miten hyvin saadaan porukkaa paikalle. 

Meidän toiminta ja meidän tuottama tieto koskettaa tosi paljon laajempaa porukkaa 

kuin niitä, joilla on se syömishäiriön leima otsassa tai potilaspapereissa (toki 

teitäkin!). ”Eihän mulla nyt mitään syömishäiriötä ole”, on aika tyypillinen viesti, 

vaikka seuraavassa lauseessa jo kerrottaisiin hyvinkin tunnistettavaa 

syömishäiriöoireilua. 

Syöminen voi mennä rikki. Mielsi sen sitten itse syömishäiriöksi tai ei, se on yhtä 

vakavasti otettava ja elämänlaatua heikentävä. 

(Seinäjoen luennolla oli yli 30 ihmistä paikalla, tuntui toimivan tämä meidän uusi 

lähestymistapa asiaan yleisöluennolla.) 

Ammattilaisten aamukahvit juotiin 3.12. Hyvinvointiteknologiakeskus Mediwestissä 

Me Syömishäiriöliitossa kuullaan paljon kokemuksia syömishäiriöön sairastuneilta, 

eri tavoin syömisen, liikkumisen ja oman kehonsa kanssa oireilevilta ja 

sairastuneiden läheisiltä. Me kuullaan paljon siitä, mitkä kaikki asiat hoidossa ei 

toimi. Ammattilaisten aamukahvit on meille supertärkeä tilaisuus kuulla, mitä 

mietteitä ruohonjuuritason syömishäiriöhoitotyölle kuuluu ammattilaisten itsensä 

näkökulmasta. 

Tutut asiat liittyen yhteiseen rintamaan, ammattilaisten omaan ruoka- ja 

kehosuhteeseen ja painokeskeisyyteen puhututtivat Seinäjoenkin 

aamukahviporukkaa. Menemättä sen tarkempiin yksityiskohtiin aamukahvien 

keskustelun sisällöstä haluan sen pohjalta muistuttaa meitä kaikkia yhdestä asiasta 

(puhuttiin siis kyllä paljon muustakin, mm. siitä miten ihanaa oli kun oli suklaata 

tarjolla): 



Syömishäiriöstä voi toipua vain syömällä (vaikkei se yksin riitäkään). Syömishäiriöstä 

toipumisen edellytys on, että keho alkaa taas luottaa, että ruokaa tulee tasaiseen 

tahtiin, ilman rajoittamista ja ilman ulkopuolelta tulevaa ohjeistusta siitä, kuinka 

paljon saa syödä tai kuinka paljon paino saa nousta. Siksi syömishäiriöön 

sairastuneelle ei ikinä, toistan, ei ikinä määritetä mitään maksimipainorajaa tai 

ohjeisteta rajoittamaan syömistä, ettei paino nousisi enempää. Ei ikinä.  

Kiitos Seinäjoki! 

Teillä on aina ilo käydä kylässä. Erityiskiitos pitkän linjan sitkeälle uurastajalle, 

Helena Pohjasniemelle, joka tälläkin kertaa auttoi kaikessa mahdollisessa ja 

enemmässäkin. Ensi kertaan! 

Katri Mikkilä, asiantuntija, Syömishäiriöliitto – SYLI ry  



Läheisten virkistäytymispäivä 

 

Syömishäiriöliitto SYLI ry. ja Pohjanmaan SYLI ry.  järjesti virkistäytymispäivän 

läheisille Tampereella 1.2.2020.  Tavoitteena oli tarjota virkistystä, vapaata 

keskustelua toisten läheisten kanssa, omaa aikaa käydä vaikka ostoksilla ja syödä 

herkullista toisten tekemää ruokaa. 

Lähdimme aamuvarhaisella Seinäjoelta junalla kohti Tamperetta.  Matka meni tosi 

nopeasti, ei ehditty kuin päästä keskustelun alkuun, kun oltiin jo Tampereella. 

Päätimme olla reippaita ja kävellä rautatieasemalta Tampereen SYLI-keskukseen 

Hämeenpuistoon. 

Perillä meitä odotti SYLI-keskuksen toiminnanohjaaja Tuija Luhtala aamupalan 

kanssa. Sen äärellä keskustelu jatkui. 

Sitten siirryimme istumaan mukavammin sohville ja nojatuoleihin viltteihin 

käärityneinä.  Tuija johdatteli puhetta läheisten jaksamiseen, mitä keinoja siihen on.  

Hyvin erilaisia asioita tuli esiin: oman ajan ottaminen, on se sitten lyhyt lukuhetki 

ennen nukkumaanmenoa, luonnossa liikkuminen tai jokin muu asia tai tekeminen, 

jonka kokee voimaannuttavaksi.  Ymmärtävä tukiverkosto.  Vertaistuki. Mindfulness-

harjoitukset. Itsemyötätuntoharjoitukset.  Nukkuminen.  Vertaistuki, jossa saa 

keskutella toisten samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa.  Tuija kannusti 

miettimään asioita, jotka voimaannuttaisivat meitä ja toteuttamaan niitä, vaikka 

vain pienien hetkien muodossa päivittäin.  Tuija käytti vertauksena myös 

lentokoneessa käytettyä ohjetta: laita ensin happinaamari omille kasvoillesi, jotta 

pystyt auttamaan muita. 

Rentoutushetkessä asettauduimme lattialle fleese-vilttien alle ja Tuijan rauhallisella 

äänellä annetuin ohjein vaivuimme rentouteen.  Osa nukahtikin.  Lopuksi Tuija kulki 

meidän kaikkien vierellä Koshi-tuulikelloja soittaen.  Se kuullosti kauniilta, 

pehmeältä ja tuntui värinänä kehon sisällä.  Oli ihanaa! 

Hyvillä mielin ja rentoutuneina jatkoimme matkaa lähellä sijaitsevaan Henriks-

ravintolaan.  Voi mikä herkullinen ja runsas brunssi oli meille varattu.  Istuimme 

kaikessa rauhassa ja nautimme hyvästä ruuasta, erilaisista mauista. 

Meille oli suunniteltu myös vapaata aikaa, jolloin sai omaan tahtiinsa ja omien 

mieltymysten mukaan käyttää aikaa ennen kotiinlähtöä. Kuten arvata saattaa 

käytimme tilaisuutta hyväksemme ja kävimme tavarataloissa ja vaatekaupoissa.  Oli 

myös hyvä tilaisuus tavata ystäviä. 



Jos jokin asia ei mennyt aivan kohdalleen, niin se oli sää.  Koko ajan satoi, välillä 

vettä, välillä räntää.  Sää ei kuitenkaan häirinnyt meitä.  Olimme iloisia ja tyytyväisiä 

siitä, että olimme saaneet lahjana tämän lauantaipäivän virkistyksen.  Mieleen jäivät 

itämään Tuijan viisaat sanat siitä, kuinka tärkeää on muistaa hoitaa ja vahvistaa 

myös itseään. 

 

Iloiset kiitokset Syömishäiriöliitto-SYLI, Pohjanmaan-SYLI ja toiminnanohjaaja Tuija 

Luhtala!  Erityiskiitokset Eija Salo-Rankilalle päivän käytännönjärjestelyistä, kaikki 

meni hienosti! 

 

Mukana olleiden puolesta 

Helena Pohjasniemi 

 

 

Tuija Luhtala, Tampereen SYLI-

keskuksen toiminnanohjaaja 



Vastuullisempaa painopuhetta vuoteen 2020 / Katri Mikkilä 

13.1.2020 

Tammikuu. Uuden vuoden alku. Uuden vuosikymmenen alku. Nyt jos koskaan. Kyllä, 

nyt jos koskaan on aika tehdä ryhtiliike. Ottaa itseään oikein kunnolla niskasta kiinni. 

Kaivaa se kadoksissa ollut itsekuri esiin. Minä pystyn siihen! On vihdoin ja viimein 

aika opetella, miten siitä painosta sitten pitäisi puhua. 

 

Paino ja terveys 

En yritä enkä edes halua kiistää kaikkia niitä tutkimuksia ja tilastoja, jotka todistavat 

esimerkiksi lihavuuteen liittyvät terveysriskit. Olen tietoinen siitä, että lihavuus on 

yleistynyt ja sen myötä pitkä lista eri sairauksia. Ymmärrän kansanterveydellisen 

huolen, mikä liittyy aiheeseen. 

Sen sijaan yritän ja haluan kyseenalaistaa painon aseman ja roolin, kun puhutaan 

terveydestä ja hyvinvoinnista. Haluan kyseenalaistaa, saavutetaanko lihavuuden 

yleistymisen kauhistelemisella, sairastumisriskeillä pelottelulla ja huoleen 

naamioidulla painokuittailulla mitään hyvää. Näyttö sen puolesta on ainakin 

toistaiseksi kovin heikkoa. 

 

Paino ei ole ongelma vaan mittarilukema 

Olemme tottuneet pitämään painoa ongelmana, varsinkin silloin kun sitä on 

enemmän kuin tilastollisesti olisi terveyden kannalta hyväksi olla. Onko ongelma 

silloin todella se paino? Saadaanko ongelma ratkaistua painoon tarttumisella, 

painosta puhumisella, punnitsemisella? Onko ongelma ratkaistu, kun sahataan yksi 

raaja pois ja paino laskee tämän sahaamisen myötä nätisti annettuun 

viitealueeseen? 

No eihän se ole. Paino on mittarilukema, johon vaikuttaa eletyn elämän pituinen ja 

jokaisella omannäköinen tarina. Ihmisen painossa ei koskaan ole kyse vain siitä, 

kuinka paljon tai vähän on syönyt ja liikkunut. Harva ihminen on lihava siksi, että on 

valinnut ja halunnut olla lihava, tykkää erityisen paljon ruoasta tai ei omaa 

riittävästi itsekuria. 

 

 



Ongelma on joku muu kuin paino sinänsä. Ongelma on myös terveydenhuollon tai 

hyvinvointialan ammattilainen, joka ajattelee tehneensä työnsä hyvin, kun kertoo 

ihmiselle, että ”hei, olet lihava, laihduta”, kirjaa papereihin, että paino otettu 

puheeksi asiakkaan kanssa, ja seuraava! (Noin niin kuin superkärjistetysti.) 

 

Jos ammattilaisella ei ole mahdollisuutta tarjota apua, tukea, aikaa ja osaamista 

painon taustalla mahdollisesti vaikuttavan rikkinäisen keho- ja ruokasuhteen 

läpikäymiseen, on parempi, että ei ota painoa puheeksi ollenkaan. 

 

Punnitseminen ja terveys 

Terveydenhuolto ja hyvinvointiala tuntuu rakastavan ihmisten punnitsemista. 

Kyllähän nyt pitää tietää, mitä ihminen painaa! Kyllähän ihmisen itse varsinkin pitää 

tietää, mitä painaa! 

Tarvitseeko todella? Vai olisiko syytä kyseenalaistaa punnitsemisrutiinia ja miettiä, 

mitä tämä yksittäinen mittaustulos oikeastaan kertoo ihmisestä? Onko se oikeasti 

tarpeellinen tieto juuri nyt, juuri tässä tilanteessa? Kumpi kertoo ihmisen terveydestä 

ja hyvinvoinnista enemmän, vaa’an lukema vai reaktio, minkä punnitseminen ja 

oman painolukeman kohtaaminen aiheuttaa? 

Minut saa punnita niin monta kertaa kuin haluaa, oli se perusteltua tai ei, koska 

minua, ajatuksiani, tunteitani ja käyttäytymistäni oman painolukeman kohtaaminen 

ei hetkauta enää suuntaan eikä toiseen. Olen vuosien rämpimisen jälkeen oppinut 

suhtautumaan painooni yhtä suurella latauksella kuin kengännumerooni ja 

jatkamaan tyynen rauhallista elämääni tyynen rauhallisena myös 

punnitsemistilanteen jälkeen. Valitettavan harva meistä kuitenkin nousee puntarille 

ja kohtaa oman painolukemansa samoin kuin minä (nykyään) eli ilman, että se 

aiheuttaisi jonkinlaista tunnereaktiota suuntaan tai toiseen. Valitettavan moni 

jännittää, pelkää ja murehtii pitkään etukäteen tilanteita, joissa tietää tulevansa 

punnituksi. Tätä ei voi, ei vaan voi jättää huomioimatta, jos ja kun työkaluna on 

henkilövaaka ja jos ja kun haluaa tehdä työtään vastuullisesti. Jos on oikeasti 

kiinnostunut ihmisen terveydestä, eikä vain näennäisesti. 

 

 

 



Haastan siksi jokaisen terveydenhuollossa, hyvinvointi- ja liikunta-alalla 

työskentelevän kyseenalaistamaan rutiininomaista punnitsemista osana asiakkaan 

kohtaamista. Mitä kamalaa tapahtuu, jos en punnitsekaan. Voisiko punnitsematta 

jättäminen ohjata sekä minun itseni että asiakkaan ajatuksia kohti jotain 

hyvinvoinnin kannalta oleellisempaa? 

 

Mitä itse painat ja mitä siitä ajattelet? 

Terveydenhuollon, hyvinvoinnin tai liikunnan alalla työskenteleminen ei 

automaattisesti tarkoita, että ammattilaisen oma ruoka-, liikkumis- ja painosuhde 

olisi kunnossa. Itseasiassa päinvastoin. Uskallan väittää, että terveydenhuolto, 

hyvinvointi- ja liikunta-ala on nykymuodossaan laajalti häiriintyneelle ja 

vääristyneelle käyttäytymiselle ja ajattelulle altistavaa. Uskallan väittää, että alalle 

myös hakeutuu tavallista enemmän ihmisiä, joilla on oman ruoka-, keho-, liikkumis- 

ja painosuhteensa kanssa ongelmia. Koska jostain syystähän juuri se tietty ala 

kiinnostaa. 

 

Vääristyneet ja häiriintyneet ajatukset ja asenteet liittyen syömiseen, liikkumiseen, 

lihavuuteen, omaan kehoon ja omaan painoon välittyvät AINA 

ihmiskohtaamistilanteissa eteenpäin. Vastuullinen työskentely terveydenhuollon-, 

hyvinvoinnin tai liikunnan alalla edellyttää siksi ammattilaisen oman painosuhteen ja 

laajemminkin kehosuhteen, ruokasuhteen ja liikkumissuhteen rehellistä tarkastelua, 

mahdollisten (lue: todennäköisten) kipukohtien tunnistamista ja niiden aktiivista 

työstämistä. 

 

Uskallan lisäksi väittää, että terveydenhuollossa, hyvinvointi- ja liikunta-alalla 

(varsinkin yksityisellä/kaupallisella puolella) työskentelee paljon ihmisiä, jotka ovat 

kehojensa kanssa hyvin etuoikeutettuja. Valkoihoisia, cis-sukupuolisia, painoindeksin 

mukaan normaalipainoisia, muottiin mahtuvia. Vastuulliseen työskentelyyn kuuluu 

oman etuoikeutetun aseman tunnistaminen ja tunnustaminen. Siihen kuuluu mm. 

sen myöntäminen, että esimerkiksi hoikkuus ei ole onnistumista, itsekuria, 

uhrautumista ja ihmisen omaa ansiota, vaan oma elämäntarina on monessa 

käänteessä mahdollistanut tilanteen. 

 

 



Paino ja ihmisarvo 

Meillä jokaisella on oikeus olla olemassa riippumatta siitä, minkä kokoinen, 

muotoinen, värinen tai kykyinen keho on. Meillä jokaisella on oikeus näkyä ja kuulua 

riippumatta siitä minkä kokoinen, muotoinen, värinen tai kykyinen keho on. Meillä 

jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi ja kohdelluksi tasavertaisena ihmisenä 

riippumatta siitä, minkä kokoinen, muotoinen, värinen tai kykyinen keho on. 

 

Hyväksytyksi tulemisen kokemus ei tiettävästi ole terveysriski. 

 

Katri Mikkilä, asiantuntija, Syömishäiriöliitto – SYLI ry 

 

*** 

Niinpä. Helppohan se on minun täältä huudella, jos ei ole mitään kättä pidempää 

antaa vaihtoehdoksi. Eiku ai niin, kohta on! Miten siitä painosta sitten pitäisi 

puhua? – opas vastuulliseen painopuheeseen lähti painoon viime viikolla. Me ollaan 

kirjoitettu se ihan ite, ja se on suunnattu terveydenhuolto-, hyvinvointi- ja liikunta-

alan ammattilaisille. Sitä voi tilata maksutta käyttöönsä heti, kun se saadaan 

painosta pihalle, ja kyllä, aiotaan kertoa siitä kovaan ääneen kaikilla mahdollisilla 

kanavilla, heti kun se tapahtuu. Makupaloja oppaasta oli tässä blogitekstissä 

(tunnistat kursivoinnista). 

 

Aika siistiä, eikö? 

EDIT: Miten siitä painosta sitten pitäisi puhua? -opas 

vastuulliseen painopuheeseen luettavissa, 

tulostettavissa ja/tai tilattavissa 

https://syomishairioliitto.fi/tietoa-

syomishairioista/esitteet-ja-oppaat 

  

https://syomishairioliitto.fi/tietoa-syomishairioista/esitteet-ja-oppaat
https://syomishairioliitto.fi/tietoa-syomishairioista/esitteet-ja-oppaat


Reita Nybergin luento 8.2.2020, Seinäjoki 

Sisä-Suomen-SYLI:n puheenjohtaja Reita Nyberg luennoi 8.2.2020 

Seinäjoella aiheesta Syömishäiriö kotona -mitä voin tehdä? Luento 

järjestettiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

Syömishäiriöyksikön kanssa. Luennon kohderyhmänä oli syömishäiriötä 

sairastavan läheiset ja ammattilaiset. Paikalla oli yli 60 osallistujaa. 

Kiitoksia järjestäjille ja Reitalle luennosta.   

  



Laskiaasmuistoja 

 

Kunne härkäviikot loppuu, alettihin orottaa laskiaasta.  Soli helemikuun kohokohta.  

Pikkuhiljaa katteltihin jokitöyrältä jyrkimpää ja triivuusempaa kohtaa.  Soli 

useimmiten meirän saunan kohorasta.  Siihen sitä aliettihin teherä, laskiaasaheretta 

paria viikkoa ennen.  Ensi tehtihin reunat kummanki puolen, leveyttä meeterin 

verran. Reunoohin fläiskittihin vettä jäätymistä varten.  Tramapttihin ahtehen 

pohoja tasaaseksi. 

Sitte alakoo jäärytys.  Ensi vesi upposi lumehen.  Jos sattuu olohon kovee pakkaanen 

rupes pohjoja pitämähän.  Ny alakoo varsinainen jäärytys.  Kaikki kynnelle kykenevät 

kantoo vettä töyrän päälle, siitä kaattihin tulemahan alahappäin, notta klosina ja 

nasket kuuluu.  Jo tuli liukastaki.  Kyllä oltihin rasat märkinä ja pieksut fletkuuna ku 

veten kans rääpästettihin. 

Jokaikinen ehtoo kantaa retuutettihin vettä.  No siinä 

välis vielä lasketeltihin suksillaki, jokitöyrä kun oli ainua 

mäki.  Sen antamat luijjut oli lyhkääsiä mutta vinkeetä, 

tantun helemat vain vipaji alaha tulles.  Kokasteltihin 

laskia pernakuopan katoltaki lisäluijun toivos. 

Ahares oli valamis sitte laskiaisaamuna.  Erellisehtoona 

jäärytettihin pussit, joihin tukittihin olokia 

pehemikkeeksi, suu sirottihin kiinni nuoralla ja jätettihin 

lenkki, josta sai vetää perässänsä. 

Laskiaastiistai – soli juhulapäivä! Varhaasin aamulla pimiänhämys vähän arkaallen 

ensin laskettihin alaha ja huutaa roikastettihin pitkiä pellavaattia.  Ku sattuu olla 

pyry yöllä, sinne vain truivattihin sekahan jotta lumi pöllys.   

 

Kropsua, kropsua 

 

Aamulla heti tehtihin uunihin valakia ja ruvettihin ainoomahan pernakropsua.  

Pernat keitettihi ja kuumana kuorittihin, tömpättihin pyttyhyn, seattihin joukkohon 

ohoraasia jauhoja jonkin verran, pytty peitettihin lämpöösehen paikkahan 

imeltymähän pariksi, kolmeksi tiimaksi.  Siinä samas kravattihin raakoja pernoota, 

jota riivattihin mäskiksi, vähän enintä ruskiaa vettä puristettihin pois, sekahan 

maitua ja suolaa.  Omanmaan nisujauhoja seattihin joukkohon. Soli sitä 



kriivinkropsua.  Tehtihin maitokropsuaki ja nisua.  Kyrsiä ja pullia iliman mantelia ja 

maittilavahtua, sokurisantaa vain ripoteltihin päälle. 

Ensin paistettihin maito- ja pernakropsu ja nisut, viimeeseksi kriivinkropsu.  Koko 

päivä laskettihin ja konhotettihin kaikella lailla.  Makiat luijjut tuliki, aiva ylähän 

toiselle rantaa.  Siinä kropsut teki kauppansa ku oli sen tuhannen kertaa noussu 

töyrää yähä ja laskenu alaha, aina joka välis peltattihin vattan täyreltä.  Kiiruski oli 

piti kilipaalla kuka on nopiee laskemaha , hätinä siinä jouti toisinaan enimpähän 

näläkähän vähä hotkaasohon. 

 

Silimis vilaji 

 

Ehtoolla vasta oli maharottoman mukavaa ku kaikki jokivarren kakarat ja raavahakki 

oli laskemas.  Jos oli nepsiä ilma pruukattihin lähtiä kyläälöhön toisille ahtehille, 

mennä flatikoottihin puolta hyssyä välistä kauaski. 

Oli se vaan kummaa ku ei ollu mitää trukommia, ei hasaattu, eikä toisiansa 

kurmootettu, mitä ny joskus vähä muikiaa kattottihin päälle.  Lasketeltihi ja 

nautittihin elämästä ja yhyresolosta. 

Tehtihin vipukelekkaki joskus.  Ensin tehtihin jäähän reikä, johonka jäärytettihin 

meeterinen paalu pystyhy, paaluhun iskettihin vahava naula, katteltihin pitkä riuku, 

jonka päähän väännettihin orrella reikä ja purotettihin naulahan.  Ohkaasempahan 

päähän tehtihin kelekka yksauraanen, johon voi istua.  Kelekan kiertorinki 

jäärytettihin liukkahaksi ja kuki vuorollansa istuu kelekkahan.  Toiset alako pyörittää 

vipua.  Pökerryksis siitä noustihin monta kertaa ku maailma vilaji silimis, muttei oltu 

tieroosnansa eikä maraattu.  No onneksi kymmenen ympärystää oli enin yhren 

kohralla.  Ku lopuksi maltettihin tulla tupahan, oltihin niin fletkooksis, ei palio 

flääsätty muuta ku trossattihin rohkeurestansa. 

Voikahan ollakkaa parempaa laskiaasen viettua ku oli kolomekymmentäluvulla! 

 

 Anoppini Aune Pohjasniemi (1919-2011) muisteli 

lapsuutensa laskiaisen viettoa.  Aunen tekstien pohjalta 

kirjoitti Helena Pohjasniemi  



Ystävälle! 

 

Ystävälle lähetän 

tervehdyksen pienen. 

Ystävää kun aattelen 

lämpö täyttää mielen. 

Antanut on elämälle 

ilon pisaroita. 

Ystävyyttä aitoa 

ei hetken huumat voita. 

 

Ystävälle toivotan 

hyvää kaikenlaista. 

Hengen herkkää hekumaa 

ja menestystä maista. 

Antanut on elämälle 

ilon pisaroita. 

Ystävyyttä aitoa 

ei hetken huumat voita. 

 

Seija Silvennoinen  

 

 

Hyvää ystävänpäivää Pohjanmaan SYLI:n puolesta!  



 

 

VERTAISTUKIRYHMÄT 
Seinäjoella 

Läheisille: 

9.1.20 klo 18-20 

6.2.20 klo 18-20 

5.3.20 klo 18-20 

2.4.20 klo 18-20 

7.5.20 klo 18-20 

 

Paikka: Järjestötalo, Kauppakatu 1, 2.krs, 60100 Seinäjoki 
Lisätietoja ryhmästä ja muut yhteydenotot: Helena Pohjasniemi, 

 puh. 040-5163204 
 

Syömishäiriötä sairastavalle ja siitä toipuvalle 

Ryhmä on tauolla 

Vaasassa 

Läheisille: 

9.1.20 klo 18-20 

6.2.20 klo 18-20 

5.3.20 klo 18-20 

2.4.20 klo 18-20 

7.5.20 klo 18-20 

 

Paikka: FinFami, Kirkkopuistikko 31, 65100 Vaasa 

Lisätietoja ryhmästä ja muut yhteydenotot: Yhdistyksen puheenjohtaja,  

sp. pj@pohjanmaansyli.fi 

 

Syömishäiriötä sairastavalle ja siitä toipuvalle 

Ryhmä on tauolla 

 



 
Kutsu vuosikokoukseen 

 
Pohjanmaan-SYLI ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 

 lauantaina 7.3.2020 klo 13. alkaen  
Seinäjoen Järjestötalolla (kauppakatu 1 Seinäjoki)  

.   
 

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki vuoden 2019 loppuun mennessä 
jäsenmaksun maksaneet varsinaiset jäsenet.  

 
Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti vuosikokouksen jälkeen. 

 
Kokoustarjoilujen vuoksi ilmoitathan tulostasi viimeistään torstaina 5.3.2020 

tekstiviestillä tai soittamalla numeroon 040 5163204. 
 

Vuosikokous on hyvä tilaisuus tutustua yhdistyksen toimintaan ja 
yhdistyksessä toimiviin ihmisiin. Kokoukseen tuleminen ei sido sinua 

mihinkään. 
 
 

Olet lämpimästi tervetullut! 
 
 

Pohjanmaan-SYLI ry:n hallitus 
  



Vuosikokouksen asialista: 
 
1§ Kokouksen avaus 

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3§ Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet (liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 1) 

4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
6§ Yhdistyksen sääntömuutokset (liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 2) 

7§ Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2019 (liite 3, nähtävillä 
vuosikokouksessa) 

8§ Käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen tileistä ja toiminnantarkastajan lausunto 
vuodelta 2019 (liite 4, nähtävillä vuosikokouksessa) 

9§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tileistä ja hallinnosta 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

 
 10§ Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2020 

 
11§ Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 (liite 5, nähtävillä vuosikokouksessa) 

 12§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma kalenterivuodelle 2021 (liite 6, nähtävillä vuosikokouksessa) 

 
13§ Jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 2021 

14§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja 

15§ Vahvistetaan hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä 

16§ Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja varajäsenen tilalle seuraaviksi 
kahdeksi vuodeksi 
 
17§ Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa 

 
18§ Valitaan edustajat Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n vuosikokoukseen 25.-26.4.2020 

 
19§ Valitaan edustajat Mielenterveyden keskusliitto ry (MTKL) liittokokoukseen 6-7.6.2020 
 
20§ Kokouksen päättäminen 

 

 


