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                     Puheenjohtajan tervehdys 

   

   Pohjanmaan yhdistys täyttää 15.2. 20 vuotta. Toimin  

   ensimmäistä kertaa vuosia täyttävän yhdistyksen puheen- 

   johtajana. Minulla on ilo olla tässä roolissa toimiessa  

   yhdistyksen vapaaehtoisena. Kymmenen vuotta sitten omasta 

sairastumisesta toipumisen lopussa en tiennyt tekevän tulevaisuudessa tärkeää vapaaehtoistyötä 

yhdistyksessä, joka tarjoaa vertaistukea läheisille, tukea sekä tietoa sairastaville ja vaikuttaa Syömis-

häiriöliitto -SYLI ry:n muussa toiminnassa. Vuonna 2011 oma tieni Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n alue-

yhdistystoimintaan ja vuonna 2008 Pohjanmaan yhdistyksestäkin jakautuneeseen Pohjois-Suomen 

Syömishäiriöperheet ry:n (nykyisin Pohjois-Suomen-SYLI ry:n) puheenjohtajaksi tapahtui sattumalta.  

Oman sairastumisen keskellä omalla kotipaikkakunnallani ei ollut liiton tai alueyhdistyksen toimintaa ja 

kymmenen vuotta sitten syömishäiriötä sairastavien hoito ei ollut niin hyvin kehittynyttä kuin nykyään. 

Silloin oman sairastumisen ja toipumisen keskellä vertaistukena toimi Syömishäiriöliitto - SYLI ry:n 

keskustelufoorumi. Foorumin keskusteluita ja syömishäiriö aiheisia kirjoja lukiessa, sai vastauksia itseä 

askarruttaviin kysymyksiin. Muiden kokemusten jakamisella oli merkitystä myös omassa toipumisessa. Ne 

saivat ajattelemaan! Siksi koen yhdistyksen yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi toimia vertaistuen puolesta 

puhuvan roolissa.  

Lyhyesti vielä viime vuoden kuulumia yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Viime vuonna saimme 

keskittyä yhdistyksen hallituksen ja vapaaehtoisten kanssa vapaaehtoisten kouluttamiseen ja koulutuksiin 

osallistumisiin. Keskityimme myös viime vuoden aikana päivittämään yhdistyksen vapaaehtoistoimijan 

oppaan ja sopimukset. Saimme jättää Pohjanmaan yhdistyksen toiminnassa taaksemme tapahtumien 

järjestämisen osalta kevyen vuoden. Kuitenkin yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi viime vuonna. Vuoden 

lopussa meitä oli 57 jäsentä. Kiitos mukana olostasi ja toimintamme tukemisesta! 

Näin vuoden alusta on kuitenkin taas syytä katsoa eteenpäin ja tehdä toimintasuunnitelmia tulevalle 

vuodelle. Maaliskuun vuosikokouksessa vuoden 2018 joulukuun loppuun mennessä jäsenmaksun 

maksaneen jäsenen on mahdollista vaikuttaa yhdistyksen toimintaan yhdistyksen vuosikokouksessa 

lauantaina 16.3.2019. Haluaisitko olla mukana toiminnassa tai hallituksessa? Toivotan ilomielin 

tervetulleiksi kaikki vapaaehtoistyöstä tai yhdistystoiminnasta kiinnostuneet yhdistyksen vuosikokoukseen.   

Vielä lopuksi haluan jakaa sen, että kaksikymmentä vuotta sitten yhdistyksen toiminnan käynnistäjänä oli 

tuki ja sen tarve syömishäiriöihin liittyvissä asioissa. Haluamme vielä tänäkin päivänä yhdistyksen 

toiminnassa korostaa ja muistuttaa vertaistuen merkityksestä ja kokemusten jakamisesta. Muista! Et ole 

yksin oman tai läheisen sairauden kanssa.  

Onnea Pohjanmaan-SYLI! 

Tehdään yhdessä vuodesta Pohjanmaan yhdistyksen juhlavuosi jokaisen jäsenen, vapaaehtoisen ja 

toiminnasta kiinnostuneen kanssa. Sinä olet tärkeä. Sinä riität!  

Marika Uusi-Illikainen 

Puheenjohtaja 

 



Mistä kaikki alkoi…  

…Maisemassa harmaus, ilmassa kosteus ja poskella kyynel...siitä se alkoi. Lasten psykiatrian osaston ovi 

sulkeutui takanani, edessäni eräs isä surullisine silmineen… kuulin; eikö meille ole mitään tukea? ...Ei, ei 

vielä, vastasin. 

Kohtaaminen herätti minut, pakotti toimimaan, etsimään apua. Turusta löytyi tietoa ja tukea, tuolloin 

täysin vapaaehtoisvoimin toimineesta Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistyksestä (perustettiin 

1993). Maantieteellinen etäisyys ajoi asiaa eteen päin niin, että tuli aika aloittaa tukitoiminta 

pohjoisemmassakin suomessa. 

Muutamassa kuukaudessa tilanne eteni toiminnan tasolle. Sain helposti mukaani aktiivisia läheisiä, 

aktiivisen sairaanhoitaja-äidin, ja sen kohtaamani surusilmäisen isän. Tiimi oli kasassa, ja toiminta 

polkaistiin käyntiin. Keski-Pohjanmaan Syömishäiriöperheiden Tuki aloitti terveyskeskuksen 

takkahuoneessa, mutta jo pian kokoontumiset siirtyivät Kokkolan kaupungin nuorisotoimen tiloihin. 

Nuorisotalolla kohtaamamme lämmin vastaanotto, yli kymmenen vuoden ajan, on jäänyt syvälle mieleeni. 

Siitä myötäelämisen tunnelmasta pääsivät osallisiksi ihmiset laajalta alueelta, kauimpaa tulleille 

edestakaista matkaa kertyi satojakin kilometrejä. Se kertoi ymmärryksen, lämmön ja sylin tarpeesta, ja siitä 

kuinka vähän, julkisessa terveyden huollossa, tuolloin osattiin tukea sairastuneen läheisiä. 

Sitä mukaan, kun tieto ryhmästä levisi, alkoi allekirjoittaneen kymmenen vuotta kestänyt puhelintuki. Ring 

ring ja se soi, monet vaikeat ja haikeat, kyyneleiset ja huumorinkin voimauttavat kohtaamiset olivat 

viikoittaisia, joskus päivittäisiäkin. Näin jälkeen päin ymmärtää entistäkin selvemmin niiden hetkien 

merkityksen. Toivoo että heillä olisi nyt kaikki hyvin, ja jos ei hyvin, niin kuitenkin paremmin. 

Yhteydenottoja tuli myös keskisuomesta, idästä ja pohjoisesta. Alue oli hurjan laaja, asialle oli tehtävä 

jotain. Sain olla mukana käynnistämässä ryhmiä mm. Kuopiossa ja Rovaniemellä, ja yhdistyksen nykyisellä 

kotipaikalla Seinäjoella. Tukiryhmien aloittaminen eri puolilla suomea oli tullut helpommaksi, Syömishäiriö 

liitto SYLI:n perustamisen jälkeen. Toimia ohjattiin ja organisoitiin Turusta käsin, ja siellä palkatut 

työntekijät hoitivat hienosti monimutkaisia käytännön toimia, kuten tekevät edelleen. Toimet tukevat 

vapaaehtoisten jaksamista. Jossain vaiheessa yhdistyksemme nimikin vaihtui Pohjanmaan 

Syömishäiriöperheet ry:ksi, ja sitten edelleen nykyiseen muotoonsa Pohjanmaan-SYLI ry:ksi. Näin maailma 

muuttuu Eskoseni. 

Palaan vielä aikaan, jolloin sihteerin kanssa pakersimme kaikenlaisten virallisten yhdistys kiemuroiden 

kimpussa. Yhteisten pähkäilyjen kautta asiat aina hoituivat, vaikka sihteeri välillä vaihtuikin. Riitti 

motivaatiota ja voimaa koota tiedotuskansioitakin, joita käytiin jakamassa sairaaloiden odotustiloihin. 

Pienimuotoisia luentotilaisuuksia järjestettiin, ja oppia jaettiin erilaisille kuulijakunnille. Tuki-illoissa henki 

oli sanomattoman hyvä ja lämmin, yhteiset kokemukset yhdistivät ihmiset toisiinsa. Paitsi läheiset, myös 

sairastuneet itse olivat yhä enemmän mukana tukitoiminnassa, yhdessä ja erikseen. Syntyi uusia yhteyksiä, 

kasvavaa viisautta ja ymmärrystä asian ympärille. Kaikki se viisaus, jonka sain yhdistyksessä toimiessani, on 

ollut suurena voimavarana myöhemminkin, työskennellessäni vuosia taideterapeuttina syömishäiriötä 

sairastavien parissa. Vapaaehtoistyö on parhaimmillaan vuorovaikutteista, ja kasvattaa tietoisuutta, mitä ei 

voi mistään muualta saada. 

Kaksikymmentä vuotta, eikä todellakaan suotta! 

Onnea, ja jaksamista edelleen kaikille toimijoille! Vaikka kruunu ei kirkastuisikaan, kirkastuu monen kanssa 

kulkijan taival! 

Lämpimin ajatuksin ja terveisin, Auli-Maritta Ruuskanen   



Syömishäiriöliitto – SYLI ry onnittelee 20-vuotiasta yhdistystä 

  

Pohjanmaan – SYLI on yksi Syömishäiriöliiton kolmesta perustajayhdistyksestä. Sen juuret ovat 

Kokkolan syömishäiriötä sairastavien läheisten vertaistukiryhmässä, jonka muutama aktiivinen äiti 

perusti 1990-luvulla. Rekisteröitynä yhdistys on toiminut jo 20 vuotta ja saavuttanut nuoren 

aikuisen iän. 

  

Yhdistyksen toiminnan kivijalkana on aina ollut vertaistuki. Saman kokeneet, syömishäiriötä 

sairastavat ja heidän läheisensä auttavat muita haastavissa tilanteissa olevia. Vertaistuen ja 

yhdistysten vapaaehtoisten työpanos korvaamaton. Ilman vapaaehtoisten ylläpitämiä toimintoja 

iso joukko syömishäiriötä sairastavia ja heidän läheisiään jäisi ilman apua ja tukea. Usealle 

vertaistuki on ainoa avun ja tuen muoto tai ensimmäinen kontakti muihin sairastaviin ja läheisiin. 

  

Olen itse ohjannut syömishäiriötä sairastavien vertaistukiryhmää 2000-luvun ensimmäisinä 

vuosina. Ryhmään tulleita yhdisti aina yksi asia syömishäiriön lisäksi ja se oli helpotus. Helpotus 

siitä, että on muita samojen asioiden kanssa kamppailevia. Että ei ole yksin. Että on muitakin, joilla 

on syömishäiriö. Että näkee sellaisia henkilöitä, jotka ovat jo toipuneet syömishäiriöstä. 

  

Syömishäiriöliiton tärkein viesti on, että syömishäiriöstä toipuminen on aina mahdollista. 

Toipuminen ei kuitenkaan ole mahdollista 

yksin, vaan syömishäiriö on sairaus, johon 

täytyy hakea apua. Myös sairastuneen 

läheiset tarvitsevat tietoa sairaudesta ja 

tukea omaan jaksamiseen. 

  

Toivotan paljon onnea 20-vuotiaalle 

yhdistykselle sekä omissa nimissäni että 

Syömishäiriöliiton hallituksen puolesta. 

Olkaa jatkossakin rohkeita ja aktiivisia – 

ilman teitä ei olisi Syömishäiriöliittoa. 

  

Kirsi Broström, toiminnanjohtaja 

Syömishäiriöliitto – SYLI ry 

  



 

Juhani Laakso                                                               

LL, yleislääketieteen erikoislääkäri                        

Nuorisolääkäri          

 

 

 

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto nuoren tukena syömishäiriöissä 

 

Nuoruusiän haasteet, 

Puberteetti-iän monimutkaisen biologisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen onnistuessa 

hyvin nuoresta kehittyy tasapainoinen aikuinen. Alakoulun loppuvaiheessa lasten 

sukupuolihormonien eritys lisääntyy voimakkaasti, minkä seurauksena lapsi muuttuu 

fyysisesti aikuiskokoiseksi muutamassa vuodessa yleensä yläasteen aikana. Sen sijaan 

nuoren psyykkinen ja sosiaalinen kehitys kestää noin kolminkertaisen ajan fyysiseen 

kehitykseen verrattuna.  

 

Nuoruusikä on ihmisen elämässä mielenkiintoinen ajanjakso, jolloin tehdään monia 

päätöksiä, joiden vaikutus heijastuu koko aikuisikään. Peruskoulun jälkeisillä 

koulutusvalinnoilla on merkittävä vaikutus ammatinvalintaan. Nuoruudessa tehdyt valinnat 

suhtautumisessa päihteisiin säilyvät yllättävän samanlaisina myöhemmässä elämässäkin. 

Osa nuorista löytää elämänkumppaninsa jo nuoruudessaan.  

 

Oman persoonallisuuden rakentumiseen nuoruusiässä kuuluu keskeisesti sitoutuminen 

ikätovereihin, kuten myös etäisyyden ottaminen omiin vanhempiin ja heidän 

arvomaailmansa kyseenalaistaminen. Nuorisokulttuurissa ajan muutokset näkyvät 

esimerkiksi musiikissa, muodissa ja nuorten suhtautumisessa päihteisiin.  

 

Nuoren keskeinen kysymys puberteetissa on: ”Olenko normaali”? Useimmilla nuorilla on 

voimakas tarve miellyttää ikätovereitaan ja tulla hyväksytyksi. Nykynuorten ehkä 

merkittävin haaste on sähköisen median voimakas vaikutus heidän arjessaan. Sekä 

kuvallinen että sanallinen viestintä ovat muuttuneet nopeaksi. Sosiaalisessa mediassa 

toisen arvosteleminen ja arvostelluksi tuleminen ovat haasteellisia asioita. Yksikin 

negatiivinen palaute vaikuttaa nuoren kehittyvään itsetuntoon paljon voimakkaammin kuin 

monta hyväksyvää tykkäystä. 

 

Nykynuorella on usein voimakkaita menestyspaineita niin opiskelussaan kuin 

harrastuksissaankin. Ollakseen mediasta havaitsemansa ihannekuvan kaltainen tai 

kohdattuaan ulkonäkönsä negatiivista arvostelua nuori kokee ahdistuneisuutta ja 

riittämättömyyttä. Hän saattaa pyrkiä hallitsemaan elämäänsä ja ulkonäköään säätelemällä 

itse voimakkaasti ruokailuaan ja liikuntaansa sen sijaan, että antaisi elimistönsä 

termostaattien hoitaa ne automaattisesti. 



 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa nuoren kehitystä seurataan tarkkaan  

Kouluterveydenhuollon yhtenä tehtävänä on nuoren kasvun ja kehityksen seuranta. 

Terveydenhoitaja tapaa terveystarkastustensa yhteydessä koko ikäluokan vuosittain. 

Koululääkäri kohtaa nuoren ja hänen huoltajansa peruskoulun I, V ja VIII luokalla laajoissa 

terveystarkastuksissa, joissa kartoitetaan koko perheen hyvinvointia ja puututaan 

mahdollisiin huolenaiheisiin. Näissä tarkastuksissa lääkärillä on käytettävissään oppilaan ja 

huoltajien antamien tietojen lisäksi myös terveydenhoitajan ja opettajan arviot lapsen ja 

nuoren tilanteesta sekä myös oppilaan kasvukäyrät lapsuudesta asti. 

 

Toisella asteella ei ole enää laajoja terveystarkastuksia, mutta edelleen terveydenhoitaja 

tapaa nuoret vuosittain, ja lääkäri kerran toisen opiskeluvuoden aikana. 

Opiskeluterveydenhuollossa korostuu kouluterveydenhuoltoon verrattuna sairauksien 

hoito ja varsinkin mielenterveyden pulmien selvittely.  

 

Kun kasvukäyrässä todetaan merkittäviä muutoksia tai herää epäily syömishäiriöstä, syyt 

pyritään selvittämään lisätutkimuksin ja sulkemaan pois somaattiset sairaudet muutoksen 

taustalta. Syömishäiriön mahdollisuutta selvitellään nuoren haastattelulla ja esimerkiksi 

SCOFF-syömishäiriötestin avulla. 

 

Perusterveydenhuollon toimintatavat syömishäiriöissä  

Osa nuorista ja heidän huoltajistaan hakee perustason asiantuntija-apua joko 

terveyskeskusten tai yksityissektorin yleislääkäreiden vastaanotoilta. Koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon työntekijät ovat kuitenkin perusterveydenhuollon toimijoista 

avainasemassa nuorten syömishäiriöiden tunnistamisessa.  

 

Epäily syömishäiriöstä herää usein, kun opetushenkilöstö, nuoren ystävät tai hänen 

huoltajiansa havaitsevat nuoren laihtuvan, välttelevän syömistä tai harrastavan 

lisääntyneesti liikuntaa. Ammattitaitoinen terveydenhoitaja on keskeinen henkilö 

tunnistamaan nuoren kasvussa ja mielialoissa tapahtuneita muutoksia. Terveydenhoitaja ja 

koululääkäri tekevät paljon yhteistyötä oppilaitosten kuraattorien ja psykologien sekä 

syömishäiriöyksikön asiantuntijoiden kanssa, jolloin perustasollakin nuorelle voidaan 

järjestää jo monialaista tukea.  

 

Syömishäiriön paljastuessa moni nuori kieltää ongelmansa ja suhtautuu kielteisesti kaikkiin 

hänelle ehdotettuihin hoitotoimenpiteisiin. Jos terveydenhoitaja kuitenkin onnistuu 

luomaan luottamuksellisen hoitosuhteen nuoreen, lääkärinkin on paljon helpompi 

motivoida nuori tarvittaviin tutkimuksiin ja hoitoon.  

 

Olen kokenut, että usein hoitosuhteen alussa on helpompi keskustella nuoren kanssa 

syömiseen tai painoon liittyvien asioiden sijaan hänen mielialastaan ja hyvinvoinnistaan. 

Useimmilla syömishäiriöstä kärsivillä nuorilla on samanaikaisesti myös masennusta tai 

ahdistuneisuutta. Niistä he ovat monesti valmiimpia avautumaan ja ottamaan vastaan 

tarjottua apua.  



 

Jo hoidon alussa on tärkeää, että nuori antaa hoitohenkilöille luvan kertoa ongelmistaan 

huoltajilleen, ellei hän ole sitä itse pystynyt tekemään. Luvan saaminen vaatii joskus aikaa 

ja nuoren taivuttelua. Aikuisopiskelijoidenkin kohdalla usein puolison tai jonkun läheisen 

tuki on tärkeää muun hoidon ohessa. 

 

Perusterveydenhuollossa on tärkeää seuloa ja tunnistaa syömishäiriöt mahdollisimman 

varhain ja sulkea pois somaattiset syyt. Perustason työntekijöiden varhainen puuttuminen 

ongelmiin saattaa riittää hoidoksi lievissä syömishäiriöissä. Luottamus perustason 

työntekijöihin parantaa myös nuoren motivoitumista mahdollisesti tarvittavaan 

erikoissairaanhoitoon.  

 

Etelä-Pohjanmaalla tarvitaan lisää nuorisolääketieteeseen ja -psykiatriaan perehtyneitä 

lääkäreitä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, jotta he voisivat osallistua nykyistä 

paremmin syömishäiriönuorten jatkohoitoon erikoissairaanhoidon päätyttyä. 

Oppilaitoksissa ja nuorisoasemilla toimivien hoitotiimien vahvistaminen vaatii 

lisäpanostuksia sekä terveydenhoitaja- että psykologityövoimaan.  

 

Mitä varhaisemmassa vaiheessa syömishäiriö tunnistetaan ja nuori ohjataan 

asianmukaisen hoidon piiriin, sitä paremmat ja nopeammat ovat hoitotulokset. 

Työntekijöiden on tärkeää alusta alkaen valaa nuoreen uskoa parantumiseen ja vahvistaa 

nuoren uskoa siihen, että hän kelpaa omana itsenään. 

  



”On se kuule häpeä, kun en vieläkään osaa syödä” 
   -Syömishäiriötä sairastava nuori terveydenhoitajan puheilla 

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sisällöt ovat muuttuneet 

aikojen kuluessa jonkin verran.  50 -60- luvulla koululaiset 

jonottivat keuhkokuvauksiin, tubirokotuksiin ja täitarkastuksiin. 

Terveydenhoitaja valisti tartuntataudeista, hygieniasta ja ravitsemuksesta.  

Karttakomerossa vieraileva terveydenhoitaja levitti tarvikkeensa esille ja oppilaat odottivat 

rivissä päästäkseen rokotuksiin ja näöntutkimuksiin. Keskustelulle oli varattu niukasti aikaa. 

Tänään terveystapaamisissa varataan eniten aikaa juuri keskustelulle. Yleisiä 

keskusteluaiheita ovat väsymys, liian vähäinen nukkuminen, ahdistus, uupumus, 

masennus, ihmissuhdehaasteet, opiskeluvaikeudet ja myös syömisenhallinnan haasteet. 

 

Syömishäiriöt alkavat yhä nuorempana. Herkät vastuunkantajat, huipputuloksia itseltään 

vaativat nuoret, jotka eivät osaa kertoa pahasta olostaan perheelleen tai auttajille, alkavat 

oireilla. Elämä tuntuu nuoresta hallitsemattomalta. Lapsuus on jäänyt taa. Aikuisuuteen on 

pitkä matka. Kun elämää ei saa hallintaan, nuori voi alkaa hallita syömisiään. On tavallista, 

että nuori kertoo anorektisen syömishäiriövaiheen menneen jo peruskoulussa. Toisella 

asteella päälle painaa ahmimiset ja laihduttaminen vuoronperää.  

 

Joskus oireet voivat alkaa hyvin viattomasti. Nuori pyrkii terveellisiin elämäntapoihin ja 

laihduttuaan saa ihailua ja kehuja. Itsetunto kasvaa. Nuori haluaa laihtua enemmän ja 

saada lisää hyvää. Nuori uskoo, että laihtumalla itsetunto kasvaa.  Syömishäiriön 

laukaisevana tekijä voi olla hyvinkin pieni asia. Eräs nuori kertoi, että kaikki alkoi siitä, kun 

punnituksessa terveydenhoitaja huokasi liian syvään. Nuori tulkitsi sen tarkoittavan ”olet 

lihava”. 

 

Kuherruskuukausi syömishäiriön kanssa näkyy siinä, että kaikki muut ovat huolissaan 

nuoren laihtumisesta paitsi nuori itse ” Miksei mun anneta olla rauhassa, En tuu 

punnitukseen vaikka aseella uhattais ”, nuori huutaa. Puuttuminen aiheuttaa kiukkua. Juuri 

kun voin parhaiten, joku yrittää estää.  Kuherruskuukauden aikana on todella vaikeaa saada 

nuori tottumaan ajatukseen, että hän hyötyisi avusta. Tässä kohtaa vanhempien kanta on 

todella tärkeä. Pitävätkö he oiretta tarpeeksi vakavana ja kannustavatko nuortaan avun 

piiriin? 

 

Kärsimysvaiheessa nuori alkaa tunnustaa: ”No on tää laihdutus mennyt vähän yli, on se 

kuule häpeä, kun vielä tässäkään iässä ei osaa syödä”.  Sairauden rutiinit ovat tuoneet 

turvaa, huonot puolet alkavat muuttua riesaksi, mutta tapojen muuttaminen on edelleen 

uhka.  Se on hyppy tuntemattomaan. Tässä vaiheessa terveydenhoitaja yrittää saada 

nuorta tajuamaan ristiriidan missä hän elää. Miten ruuan välttäminen, oksenteleminen, 

hätälenkkeily vievät kaiken voiman muulta elämältä. Usein lause ”sinulla on varmaan tosi 

raskasta kaiken tämän kanssa”, saa auttajan ja autettavan samalla puolelle. 

 



Toive muutoksesta alkaa hiljaa viritä: ”kyllä mä kuukautiset haluaisin takaisin.  Yksin en 

kyllä onnistu ”. Muutosta halutaan, mutta vielä ei ole oikein uskoa, että muutokseen 

pystyisi. Muutoksen ajatteleminen ahdistaa. Tässä vaiheessa nuori tulee usein itse 

hakemaan apua.  Nuori voi vielä kuitenkin pelätä, ettei hänen murhettaan oteta todesta. 

Terveydenhoitaja voi vahvistaa uskoa parempaan oloon. Yksin ei tarvitse selvitä. Hyvää 

apua on tulossa. Usein vasta tässä vaiheessa nuori saadaan menemään lääkärin arvioon 

tilanteestaan. Paraneminen tapahtuu pienin askelin. Nuoret kuvaavat sitä näin:” Muutos 

lähti siitä, kun aloin uskaltaa ottaa läksyt rennommin. ”Paraneminen alkoi siitä, kun opin 

sanomaan kavereille, kun he loukkasivat minua. Mun ei enää tarvitse miellyttää kaikkia.” 

Välillä nuorelle iskee epäröinti, välillä luottamus. Uhka hälvenee ja isommatkin muutokset 

onnistuvat. Terveydenhoitaja rohkaisee, kannustaa ja auttaa toteamaan hyvät vaikutukset. 

 

Välillä mietin, kuinka sattumanvaraista on, millä oireella nuori oireilee kuormitukseensa. 

Onko se masennus, paniikkikohtaus, syömishäiriö vai käytösoire.  Usein nämä oireet 

kulkevat myös rintarinnan. Valikoituuko oire geenipohjalla vai millä?  Mutta sen olen 

huomannut, että mitä aikaisemmin nuori ottaa apua vastaan, sen nopeammin 

syömishäiriöstä paranee. Tosin tauti tuntuu olevan sitkeää lajia. Uusissa kuormittavissa 

elämäntilanteessa taltutettu oire voi yllättäen taas nousta. Syömishäiriö vaatii oman 

osaamisensa.  Seinäjoen keskussairaalan syömishäiriöpoliklinikalta saamaansa apuun 

nuoret ovat olleet tyytyväisiä. Hoito on moniammatillista ja osaavaa.  Toivon 

syömishäiriöstä kärsivän nuoren pääsevän jo alkuvaiheessa hyvään hoitoon. 

 

Nuoren painosta keskusteleminen vaatii hienotunteisuutta ja nuoren ajatuksiin 

paneutumista.  Kenellekään ei tarvitse sanoa ” Olet lihava”. Sen verran usein tuo lause on 

päässyt ilmoihin terveydenhuollon ammattilaisilta. Jos sillä saisi Suomen kansan 

laihdutettua, ei ylipainoisia olisi joukossamme.  Ylipainoinen tietää varsin hyvin kokonsa. 

Miten sitten ottaa puheeksi ylipaino?  Terveystarkastuksessa kysyn jokaiselta, onko hän 

tyytyväinen painoonsa. On helpompaa alkaa miettiä syömisenhallintaa nuoren 

lähtökohdasta ja ajatuksista.  On myös tärkeää kysyä, haluaako nuori mennä puntarille, 

voiko painosta puhua, onko nyt oikea hetki painonhallintaan tai toivooko hän 

terveydenhoitajalta siihen apua. 

Painonhallintakeskustelutkin 

kannattaa käydä nuoren vahvuuksia 

etsimällä. 

 

- Anne Ahonen 

Terveydenhoitaja 



Pohjanmaan- SYLI ry:n täyttäessä vuosia on hyvä tilaisuus pohtia myös syömishäiriötä sairastavien 

potilaiden ravitsemusterapeutin työnkuvan muutoksia vuosien aikana. Itselläni on ollut 

mahdollisuus työskennellä syömishäiriötä sairastavien potilaiden tukena vajaa kymmenen vuotta. 

Vaikka perusperiaatteet ravitsemusterapian ja syömishäiriön hoidon osalta ovat pysyneet 

ennallaan näiden vuosien aikana, näkisin, että työnkuvassa on nähtävissä myös luontaista 

laajentumista ja myönteistä kehittymistä jo yhteiskunnassakin tapahtuvien muutosten ja 

paineidenkin osalta. Muun muassa ruokailuun liittyvältä arvokeskustelulta ei voida välttyä 

sairaalassakaan, mikä on ehdottomasti hyvä asia.  

 

Yhteistyön vahvistuminen eri ammattiryhmien välillä on tapahtunut hiljalleen tuoden potilaiden 

hoitoon moniammatillisuuden kautta erilaisia ulottuvuuksia ja yhtenäisten hoitolinjausten 

vahvistumista. Onkin tärkeää, että hoitotahossa työskentelevillä eri toimijoilla on samanlainen 

linjaus hoidon periaatteista ja että linjaukset ovat myös potilaalla selkeästi tiedossa.  

 

Julkisuudessa käydään kiivaasti keskustelua kehopositiivisuudesta. Ajoittain puhjennut 

vastakkainasettelun omainen ajattelu on välillä vienyt keskustelua sivuraiteille, vaikka ymmärrys 

kehopositiivisuuden merkityksestä ja mahdollisuuksista on varmasti yhteinen ja kiistaton. Millä 

termeillä ja miten asiaa tuodaan julkisuudessa esiin, onkin tärkeä varmistaa, jotta 

väärinkäsityksiltä voitaisiin välttyä. Kuten voimauttavassa valokuvauksessa, jossa 

perusperiaatteena on hyvän näkemisen omaksuminen ja sen opettelu, puhutaan 

kehopositiivisuussa paljon samasta teemasta; huomion siirtämisestä positiiviseen havainnointiin. 

Aihe on silti herkästi keskustelua herättävä ja vastakkainasettelulle otollinen, koska toisaalta 

havahtuminen muutokseen saattaa myös tulla oman kehon kautta; esimerkiksi halu olla tietyn 

painoinen tai tietyn kokoinen ilman, että sitä kukaan ulkopuolinen taho erikseen vaatii. Halu voi 

olla täysin terve, omista toiveista ja tarpeista heräävä, ilman syömishäiriön tuomaa vaatimusta 

sisältävä. Onkin tärkeä pyrkiä avoimeen keskusteluun, ja huomioida, että vaikeistakin asioista 

voidaan puhua ääneen ja ottaa kantaa.   

Syömishäiriöpäivillä Tampereella saimme vahvistusta syömishäiriöstä toipuneen kokemana siihen, 

miten tärkeä merkitys on pienillä sanoilla, eleillä ja ymmärryksen osoittamisella hoidon 

luottamuksen rakentumisen ja sitä kautta yhteisen päämäärän saavuttamisen kannalta. 

Kannustavat ja aidot, toivoa herättävät näkökulmat voivat säilyä mielessä vielä vuosienkin jälkeen 

toimien positiivisena ohjenuorana, jos sairaus tai sairauteen liittyvät ajatukset alkavat nostamaan 

päätään. Kun taas ajattelematon kommentti epäasiallisesti esitettynä saattaa myös jäädä mieleen 

kummittelemaan ja nakertamaan luottamusta pahimmillaan koko hoitotahoa kohtaan. Onkin 

toisaalta ymmärrettävää, miksi esimerkiksi ravitsemustieteen harjoittelijoilla tai vasta työuran 

aloittaneilla kollegoilla, saattaa syömishäiriötä sairastaviin potilaisiin liittyä vahvaakin 

ennakkoluuloa ja jopa arkuutta; miten toimia, ettei puhu mitään typerää ja pilaa kaikkea? Itse 

ajattelisin, että suurin merkitys on nähdä ihminen sairauden ja oireiden takana. Olla aidosti 

kiinnostunut ja uteliaskin. Ja siihen peilaten, voinko auttaa? Miten? Kun herkästi 

ravitsemusterapeuttiin liitettävästä auktoritaarisesta mielikuvasta voidaan hiljalleen siirtyä kohti 

potilaan arvojen tunnistamista ja niiden merkityksen ymmärtämistä, on yhdessä asetettujen 



tavoitteiden saavuttaminen huomattavasti helpompaa eikä ylimääräistä jännitettä oikeasta 

sanamuodosta tai yksittäisestä kommentista tarvitse niin vahvasti kantaa huolta.  

Tärkeä on tiedostaa se, että syömishäiriöön ei kukaan sairastu tahallaan. Kukaan ei valitse omaa 

rooliaan olla syömishäiriötä sairastava potilas vaan tekijöitä, jotka sairastumiseen altistavat on 

useita, ja jokaisella on oma historiansa sairauteen mahdollisesti myötävaikuttavien tekijöiden 

suhteen. Toisaalta myös ravitsemusterapeutin ei tarvitse olla vihollinen, vaikka se herkästi 

syömishäiriötä sairastavan silmissä niin saattaa näyttäytyä. Ravitsemusterapeutin kanssa ruokaan 

liittyvät teemat; normaali ja epänormaali syöminen, kielletyt ja sallitut ruuat, terveyttä tukevat 

rutiinit on luonteva ottaa keskustelussa esille ja saada sitä kautta ajatteluaan laajennettua; onko 

nykyinen toimintani varmasti sellaista mihin olen tyytyväinen ja mitä haluan jatkossakin tavoitella? 

Arvokeskustelun liittäminen ravitsemusterapeutin työhön on ollutkin vuosien aikana yksi 

merkittävimmästä myönteisistä muutoksista, mistä ainakin itse iloitsen ja minkä uskon kantavan 

myös vakaampaan sairaudesta toipumiseen.  

 

Eija Soini 

ravitsemusterapeutti 

Syömishäiriöyksikkö 

  



 

    

Vuosikokouskutsu 

Tervetuloa Pohjanmaan-SYLI ry:n vuosikokoukseen 

Järjestötalolle, Kauppakatu 1, 60100 Seinäjoki, lauantaina 16.3.2019 

klo 13.30. Uuden hallituksen 

järjestäytymiskokous pidetään heti vuosikokouksen jälkeen. 

 

Kaikilla 31.12.2018 mennessä jäsenmaksunsa maksaneilla 

varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus vuosikokouksessa. Kokoukseen voivat osallistua 

kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet. 

 

Olet lämpimästi tervetullut! 

 

Lisätietoja Helenalta: helena@pohjasniemi.com tai 040 5163 204 



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 sääntömuutos (liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 2) 

7§ Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2018 (liite 3, nähtävillä 

vuosikokouksessa) 

8§ Käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen tileistä ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 

2018 (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 2019  

 

11§ Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 (liite 5, nähtävillä vuosikokouksessa) 

12§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma kalenterivuodelle 2020 (liite 6, nähtävillä vuosikokouksessa) 

 

13§ Jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 2020  

14§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja 

15§ Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja varajäsenen tilalle seuraaviksi 

kahdeksi vuodeksi 

 

16§ Vahvistetaan hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä 

 

17§ Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa 

 

18§ Valitaan edustajat Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n vuosikokoukseen 27.-28.4.2019 

 

19§ Kokouksen päättäminen  



 



 


