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Puheenjohtajan tervehdys 

Hei, 

Kesä on jo puolessa välissä. Tämä kevät on ollut unohtumaton ja todella erilainen. 
Yhdistyksen toiminta laitettiin tauolle koronavirus-tilanteen vuoksi. Yhdistys järjesti 
vuosikokouksen ennen korona-rajoituksia. Yhdistyksen hallitukseen valittiin uusi jäsen, 
Noora. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa vuoden 2021 kevätkokoukseen asti 
yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Marika. Vaikka kevät oli yhdistyksen toiminnan 
kannalta yllätyksellinen ja uusi, onnistuimme yhdistyksen toiminnan ylläpitämisessä 
kohtuullisen hyvin. Yhdistyksen Seinäjoen läheisten vertaistukiryhmän toiminnassa 
kokeiltiin myös uudenlaista toimintamuotoa etävertaistukiryhmän muodossa.  

Yhdistyksemme toiminta rauhoittuu hetkeksi kesätauon ajaksi. Syömishäiriöliiton 
tukipuhelin ja muut sähköiset tukipalvelut päivystävät kesän aikana. Lisätietoa liiton 
tarjoamista tukipalveluista löytyy https://syomishairioliitto.fi/artikkelit/syomishairioliiton-
tukipalvelut-kesalla-2020. Myös yhdistyksen puheenjohtajaan voi ottaa yhteyttä kesän 
aikana.  

Toivon sinulle kesäksi lämpöä, auringon paistetta, sateen kasteleman ruohon tuoksua ja 
ilman raikkautta. Rohkaise itseäsi tekemään asioita ja kokeilemaan uusia juttuja, joista saa 
energiaa syksyyn. Voimia myös koronatilanteen keskelle! 

 

Kesäterveisin,  

Marika, puheenjohtaja  

https://syomishairioliitto.fi/artikkelit/syomishairioliiton-tukipalvelut-kesalla-2020
https://syomishairioliitto.fi/artikkelit/syomishairioliiton-tukipalvelut-kesalla-2020


 



Erilainen kevät 

Alkuvuodesta 2020 Hubein maakunnan pääkaupunki 

Wuhan Kiinassa tuli niin Suomen kuin koko 

maailman tietoisuuteen.  Covid-19, koronavirustauti 

lähti Wuhanin torilta liikkeelle, ensin Hubein 

maakuntaan, sitten muualle Kiinaan.  Ja kuin varkain 

Eurooppaan ja siltä Suomeen. 

Suomessa ryhdyttiin ennennäkemättömiin toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi. 

Yksi näistä oli valtioneuvoston julistama poikkeustila Suomessa 18.3.2020 alkaen. Tilanne 

oli hyvin harvinainen.  Se tarkoitti monenlaisia laajoja rajoitustoimenpiteitä, palvelujen 

sulkemista, lasten siirtymistä kotiopetukseen, vanhempien etätöihin kotiin. Yli 70 

vuotiaiden eristämistä kotiin.  Tuli lomautuksia, irtisanomisia. 

Mitä tämä tarkoitti meidän perheessä? 

Asun kahdestaan puolisoni ja koiramme kanssa.  Mieheni on yli 70 vuotias ja sairastaa 

astma ja reumaa.  Toimimme hallituksen ohjeiden mukaan, sovimme lastemme kanssa, 

ettemme tapaa heitä toistaiseksi.  Samoin sovittiin ystävien kanssa, että kuulumiset 

vaihdetaan puhelimitse.  Kauppatavarat tilattiin netin kautta ja toimitettiin kotiin.  

Teeveestä katseltiin kaikki korona-aiheiset ajankohtaisohjelmat, mitä päivän mittaan tuli. 

Näin kului muutamia päiviä.  Koronauutisten tulva alkoi tuntua ahdistavalta.  Ja vaikka 

uutisia kuinka kuunteli, jäi paljon epäselviä asioita, eikä varmuutta siitä, mitä tulevat 

päivät, viikot ja kuukaudet tuovat tullessaan.  Alkoi tuntua siltä, että jokin muutos arjen 

ohjelmaan pitää tulla. 

Teimme uuden päiväohjelman.  Sovimme, että aamupäivisin teemme kotitöitä, siivousta, 

pyykinpesua, ruuanlaittoa.  Koimme tärkeäksi, että pidämme omasta hyvinvoinnista 

mahdollisimman hyvää huolta.  Olemme aina lenkkeilleet paljon, päivittäin jo senkin takia, 

että koira tarvitsee omat lenkkinsä.  Halusimme jotain uutta tutuksi tulleisiin 

lenkkimaastoihin.  Asiaa 

miettiessä tuli mieleen, että 

olisi mielenkiintoista 

tutustua lähikuntien 

maaseutuun, missä 

luultavasti saisimme liikkua 

rauhassa riittävin 

turvavälein.  



Puolisollani on kattava valikoima karttoja ja niitä nyt hyödynnettiin. 

Aloitimme kyläreitteihin tutustumisen Ilmajoelta. Valitsimme sellaisia 

kohteita, joissa emme olleet aikaisemmin käyneet.  Parkkeerasimme 

auton jonkin kyläkoulun pihaan ja lähdimme kävellen etukäteen 

sopimaamme reittiä pitkin.  Lenkit olivat 6-8 km pituisia.  Ilmajoella 

tuli tutuksi Neiro, Alajoki, Munakka, Pojanluoma, kirkonkylä. 

Sitten Nurmon alueelle: Manunkylä, Hirvijärven penkka, Ylijoki.  

Seinäjoellakin oli monia paikkoja, jotka eivät olleet ennenstään 

tuttuja.  Tutustuimme myös Lapuan kyläteihin.  Peräseinäjoki on tuttu vanhastaan, mieleen 

tuli paljon ihania, hyvänmielen  muistoja  siellä kävellessämme. 

Nämä lenkit alkoivat maaliskuun loppupuolella, jolloin oli talviset säät ja tiet.  Oli ihanaa 

seurata kevään edistymistä ja valon lisääntymisistä.  Iloa toi myös se, että sai seurata sitä, 

kuinka entistä enemmän oli lintuja 

liikkeellä.  Niiden viserrykset toivat 

hyvää mieltä.  Kuinka kaunis Suomen 

luonto onkaan ja kuinka omanlaisensa 

täällä Etelä-Pohjanmaalla.  

Lenkkeilessämme keskityimme 

maisemiin, luontoon aivan 

vaistomaisesti, korona unohtui 

kokonaan.  Oli todella hyvä päätös 

aloittaa ”ympäristöopin” opiskelu.  

Lenkkeily virkisti mieltä ja piti kuntoa 

yllä.  Koiramme, joka on kohta 

kahdeksan vuotias, ei ollut joka päivä 

yhtä innoissaan lähtemään lenkille.  Näytti ajattelevan, että taasko lenkille, mutta innostui, 

kun pääsi uusille lenkkipoluille. 

Kevään edistyessä lenkkeily jäi vähemmälle, kun pääsimme mökille aloittamaan pihatöitä.  

Rajoitukset olivat edelleen voimassa, joten aikaa oli riittämiin touhuta mökillä.  Koskaan 

eivät kevättyöt olleet valmiina näin varhain.  Toteutimme myös pitkäaikaisia haaveita, 

mökille valmistui silta rannalta lähellä olevalle kivelle.  Nyt oli aikaa keskittyä  seuraamaan 

kevään heräämistä: varhaisten kukkien aukeamista, lintujen kevätpuuhia.  Oli helppoa olla 

läsnä hetkessä. 

Korona aiheutti myös sen, että yhdistyksemme läheisten vertaisryhmät jäivät tauolle. 

Seinäjoen Järjestötalolta sain hyvin runsaasti opetusta ja tukea etänä, niin että läheisten 

vertaistukiryhmä pidettiin kahdesti.  Ensimmäisellä kerralla oli runsaasti teknisiä ongelmia, 



mutta toisella kerralla onnistui paremmin.  

Vaikka etäyhteys ei korvaa läheskään sitä, että tapaamme oikeasti, niin oli mielenkiintoista 

kuitenkin kokeilla.  Toivon vain kovasti, että syksyllä läheisten ryhmä voisi kokoontua  

Järjestötalolla, istuisimme saman pöydän ääressä, joisimme kahvia ja juttelisimme. 

Korona-aika on tuonut mahdollisuuden osallistua etänä erilaisiin konsertteihin ja ohjelmiin, 

luennoille.  Minäkin olin mukana kolmessa webinaarissa.  Ensimmäisellä kerralla puoliso oli 

mukana auttamassa niin, että pääsin  luennolle.  Toisella kerralla huomasin, ettei se niin 

vaikeaa ollutkaan.  Mukavaa se oli, istua omassa nojatuolissa, keittää välillä kahvia ja 

keskittyä luennolle.  Eikä matka luennolla ollut pitkä.  Kannustan kaikkia osallistumaan 

mielenkiintoisille etäluennoille!  Se on helppoa, kun minäkin osasin! 

Korona-aika on tuonut mukanaan monenlaista huolta, ahdistusta ja pelkoa.  Se on 

vaikuttanut voimakkaasti ihmisten arkeen ja elämään.  Itse koen, että tämä aika on myös 

kirkastanut ja selkiyttänyt sen, mikä omassa elämässä on tärkeää: lapset, lapsenlapset ja 

muut läheiset.  Vaikka tuon on tiennyt aikaisemminkin, niin tämä aika on tuonut selvästi 

esille läheisten merkityksen.  Liikkuminen luonnossa, hetkessä eläminen, kiitollisuuden 

aiheiden miettiminen ovat tukeneet jaksamista tänä erilaisena keväänä.   

 

Teksti ja kuvat: 

Helena Pohjasniemi  



  



 

 

SYÖMISHÄIRIÖLIITON VALTAKUNNALLISET TUKIPALVELUT 

 

Tukipuhelin 02 251 9207 

 

Syömishäiriötä sairastaville ja läheisille tarkoitettu tukipuhelin päivystää 

numerossa 02 251 9207 maanantaisin klo 9:00-15:00 välillä. Tukipuhelimeen 

vastaavat syömishäiriöliiton työntekijät. 

 

Tukipuhelimessa voit purkaa mieltäsi, saada kokemukseen perustuvaa tietoa 

syömishäiriöistä, kysyä hoitoon hakeutumisesta ja jutella läheisesi tilanteesta. 

Huomioithan, että emme ole syömishäiriöitä hoitava taho, joten varsinaisesta 

hoidosta tai lääkityksestä emme pysty antamaan sinulle tietoa. 

 

Puhelin on soittajalle paikallisverkkomaksua lukuun ottamatta maksuton. 

 

SYLI-chat 

 

Askarruttaako syöminen, ruoka tai liikkuminen? Onko oma kehosuhde 

vinksallaan? 

SYLI-chatissä pääset juttelemaan näistä ja monista muista mielessä 

myllertävistä ajatuksista ja tunteista porukalla, turvallisessa ilmapiirissä. 

 

Keskustelua luotsaavat syömishäiriön kokeneet vapaaehtoiset 

Syömishäiriöliiton ammattilaisten taustatuella.  

 

Chat kokoontuu Hyvä kysymys? –sivustolla. Katso lisätiedot ja tarkemmat 

aikataulut Syömishäiriöliiton sivulta: 

syomishairioliitto.fi/tukea-ja-toimintaa/#tukipuhelin-ja-chat 

  

https://syomishairioliitto.fi/tukea-ja-toimintaa#tukipuhelin-ja-chat


 

Pohjanmaan – SYLI ry:n 

Vertaistukiryhmät 

Seinäjoella 

Läheisille 

3.9.20 klo 18-20 

1.10.20 klo 18-20 

5.11.20 klo. 18-20 

3.12.20 klo 18-20 

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

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

Syömishäiriötä sairastavalle ja siitä toipuvalle 

Ryhmä on tauolla 

Vaasassa 

Läheisille:  

3.9.20 klo 18-20 

1.10.20 klo 18-20 

5.11.20 klo. 18-20 

3.12.20 klo 18-20 

 

Paikka: FinFami, Kirkkopuistikko 31, 65100 Vaasa 

Lisätietoja ryhmästä ja muut yhteydenotot: Susanna Eriksson-Nummela, puh 040-

850 2823, sp. vaasa@pohjanmaasyli.fi 

Syömishäiriötä sairastavalle ja siitä toipuvalle 

Ryhmä on tauolla 

Huom! Vertaistukiryhmät kokoontuvat 

koronavirus-tilanteen niin salliessa. 

mailto:vaasa@pohjanmaasyli.fi

