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HALLITUKSEN TERVEHDYS
Tämä vuosi on opettanut itselle monia asioita. Jo toisen
koronavuoden lähestyessä loppuaan toivon, että ensi vuosi olisi
yhtä toiveikas kuin se oli tämän vuoden alussa. Odotin viime
vuoden lopussa, että pandemian keskellä olisi hieman enemmän
valoisia aikoja, ja muistan pysähtyä tärkeimmän äärelle, keskittyä
läheisiin ja unohtaa suorittamisen.
Tämä vuosi on edelleen muistuttanut lähimmäisen rakkaudesta ja
välittämisestä – että olisimme läsnä, kun läheinen tai itse
tarvitsemme apua tai pystyisimme tarjoamaan tukea toiselle omien
voimavarojen ja kykyjen mukaan. Moni apua tarvitseva on
todennut, että riittää, kun toinen on vain läsnä ja kuuntelee. Toisen
läsnäololla on voimaannuttava vaikutus. Apua tarvitseva saa lisää
voimavaroja kohdata omat haasteensa, kun hänen tukenaan ovat
leveämmät hartiat. Muista, että sinä riität, kun tarvitset apua tai
haluat tarjota sitä toiselle.
Toivon sinulle rauhallista joulua suomeksi käännetyn Feliz Navidad
-laulun sanojen saattelemana:
”On valkoinen maa ja puut hopeaa,
niin rikkumaton Pohjolan talvinen luonto on
ja henkäyksen myös pakkasien
nyt vie etelään vihreään, jouluun niin lämpimään.
Näin jouluterveiset pohjolasta, tuo taulu luonnosta valkeasta
se joulutunnelman maailmalle kaikkialle viestittää."

Marika Uusi-Illikainen,
Pohjanmaan-SYLI:n puheenjohtaja

Pohjanmaan-SYLI

Vertaistukiryhmät kevät 2022
SEINÄJOKI
Avoin vertaistukiryhmä
syömishäiriötä sairastavien läheisille
13.1. klo 18–20
10.2. klo 18–20
10.3. klo 18–20
7.4. klo 18–20
5.5. klo 18–20
Paikka: Järjestötalo, Ruukintie 3, 2. kerros
60100 Seinäjoki
Lisätietoja: Helena Pohjasniemi
040 516 3204

TERVETULOA MUKAAN!
Vertaistukiryhmät kokoontuvat koronavirustilanteen salliessa.

VAASA
Avoin vertaistukiryhmä
syömishäiriötä sairastavien läheisille

Svenskspråkig stödgrupp för anhöriga
till personer med ätstörning

13.1. klo 18–20
10.2. klo 18–20
10.3. klo 18–20
7.4. klo 18–20
5.5. klo 18–20

12.1. kl. 18–20
9.2. kl. 18–20
9.3. kl. 18–20
6.4. kl. 18–20
4.5. kl. 18–20

Paikka: FinFami, Kirkkopuistikko 31,
65100 Vaasa

Plats: Vasa, Vörå och eventuellt via Zoom

Lisätietoja: Susanna Eriksson-Nummela
040 850 2823, vaasa(at)pohjanmaansyli.fi

För mera information kontakta:
Michaela Relander
040 503 8393

TERVETULOA MUKAAN! VÄLKOMMEN MED!
Vertaistukiryhmät kokoontuvat koronavirustilanteen salliessa.
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Syömishäiriötä sairastavan kohtaaminen
ja hoito -koulutus keräsi osallistujia
kolmen maakunnan alueelta
Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n mukaan
vain yksi kolmasosa syömishäiriöistä
tunnistetaan terveydenhuollossa, vaikka
syömishäiriöt koskettavat Suomessa
joka kuudetta naista ja joka
neljättäkymmenettä miestä.
Pohjanmaan-SYLI ry järjesti lokakuun
alussa Syömishäiriötä sairastavan
kohtaaminen ja hoito -Teamskoulutuksen Etelä-Pohjanmaan,
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
ammattilaisille sekä alan opiskelijoille.
Kouluttajana toimi psykologi,
psykoterapeutti VET, Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja Pia
Charpentier. Koulutus järjestettiin
yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen
yksikön kanssa Kosken Plikat ry:n
lahjoituksen turvin.
Koulutukseen osallistui lähes 200
Pohjanmaan-SYLI ry:n toiminta-alueen
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
ammattilaista ja opiskelijaa.
Koulutuksen tavoitteena oli lisätä
syömishäiriöiden tunnistamista kouluja opiskeluterveydenhuollossa sekä
antaa ammattilaisille tukea
syömishäiriötä sairastavan asiakkaan
kohtaamiseen ja hoitoon.

Vain 1/3
syömishäiriöistä
tunnistetaan
terveydenhuollossa

Koulutuksen aikana Charpentier esitteli,
mistä syömishäiriöissa on kyse, miten
syömishäiriöihin sairastutaan sekä kävi
läpi oirekuvaa erityisesti laihuushäiriön
ja ahmimishäiriön osalta. Lisäksi
koulutuksessa käsiteltiin syömishäiriön
tunnistamista, puheeksiottamista ja
hoitoa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.
Koulutuksen aikana toimintaansa
pääsivät esittelemään myös alueiden
syömishäiriöyksiköiden työntekijät
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
Syömishäiriöyksiköstä, Fredrikaklinikalta Pietarsaaresta ja
Syömishäiriötiimi Versosta Soitesta.
Kiitos kaikille, jotka osallistuivat
koulutuksen järjestämiseen!

Riikka Suorajärvi-Bron,
Pohjanmaan-SYLI:n vapaaehtoinen
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Läheisen jaksaminen
Kun ihminen sairastuu syömishäiriöön,
vaikuttaa se väistämättä myös muihin ihmisiin
hänen ympärillään. Sairastuminen aiheuttaa
läheisessä monia tunteita; surua, pelkoa,
huolta, avuttomuutta, kärsimystä tärkeän
ihmisen kärsimyksestä. Lohduttominta on, että
mitä tahansa teetkin, toista ei voi parantaa, voi
vain kulkea rinnalla ja tukea.

Saako läheinen väsyä?
Saako siitä puhua?
Syömishäiriön luonne sairautena on sellainen,
että se pyrkii pysymään piilossa. Siksi läheisen
voi olla erityisen vaikeaa jakaa omaa
tunnetaakkaansa muiden kanssa. Onko minulla
oikeutta puhua kaikesta siitä, mitä käyn läpi,
jos sairastunut ei halua, että tästä puhutaan
kenellekään? Kyllä on! Sinulla on siihen täysi
oikeus ja lupa. Syömishäiriö ei sitä lupaa tule
sinulle antamaan, mutta itseäsi sinulla on aina
lupa auttaa.

Usein sairastanutta myös helpottaa tieto, että
läheinen on hakenut itselleen apua. Itsestä
huolehtiminen ja armollisuus itseä kohtaan
antavat myös arvokkaan esimerkin
sairastuneelle, joka tyypillisesti ei koe
ansaitsevansa huolenpitoa tai mitään hyvää.
Itsemyötätunto on tärkeä taito syömishäiriöstä
toivuttaessa ja samaa kannattaa myös läheisen
harjoitella.
Sairastunut ei varmasti ole paras henkilö omien
huolten ja murheitten jakamiseen. Onneksi on
muita tahoja, joiden kanssa omia tuntemuksia
voi päästä käsittelemään. Se taho voi olla
esimerkiksi luotettu ystävä, vertaistukiryhmä,
terapia, koulu- tai työterveyshuolto. Monet
järjestöt, kunnat ja seurakunnat tarjoavat
maksutonta tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin
tarjoamalla esimerkiksi keskusteluapua,
vertaisryhmiä tai apua kotihoitoon. Myös
Mielenterveystalo tarjoaa maksuttomia
omahoito-ohjelmia esimerkiksi ahdistuksen tai
tietoisen läsnäolon harjoitteluun.

JÄSENKIRJE 4/21

JOULUKUU 2021

Hae apua ennen kuin uuvut
Helposti käy niin, että omien voimien
vähenemiseen havahtuu vasta, kun tilanne on
jatkunut jo pitkään. Mitä syvemmälle
uupumukseen on vajonnut, sitä voimattomampi
on hakemaan itselleen apua. Kun yrittää vain
rämpiä jaksamisessa ja pitää pään pinnalla, voi
kehotus itsen hoitamisesta tuntua velvoitteelta
muiden joukossa. Kun yrittää pitää myös
sairastunutta pinnalla, ei ajan ottaminen itselle
ehkä ole päällimmäisenä mielessä, vaikka juuri
se voisi olla se, mikä auttaisi kaikkia osapuolia
siinä tilanteessa eniten.

Miten tuoda jaksamista arkeen?
Mitkä siis voisivat olla konkreettisia arkeen
sopivia keinoja, joilla omaa jaksamistaan voisi
kartuttaa. Kaikki olemme tässä tietysti erilaisia
ja eri keinot toimivat eri ihmisille eri tavoin.
Tulevathan omat perustarpeet täytettyä?
Muistathan itse syödä? Saatko nukuttua tai
tarvittaessa apua siihen? Voit myös miettiä,
mitkä olivat sellaisia asioita, jotka ennen
(läheisen) sairastumista toivat sinulle iloa?
Voisiko näitä asioita tuoda uudestaan arkeen,
edes pieninä annoksina? Miten voisit viettää
hetken niin, ettei syömishäiriö vaikuttaisi
elämääsi? Voisiko vaikka joku näistä keinoista
olla toimiva:
Sohvalla makaaminen kuulokkeet korvilla
musiikkia tai podcastia kuunnellen
Lukeminen
Käsityöt
Puutarhanhoito
Mindfulness
Kävelylenkki tai muu kevyt liikunta
Metsässä tai muuten luonnossa oleskelu

Kahvin juominen ja ikkunasta ulos tuijottelu
Jalkakylpy tai hieronta
Laulaminen tai soittaminen
Omasta säännöllisestä harrastuksesta kiinni
pitäminen

Vertaistuesta voimaa
Yksi toimiva keino oman jaksamisen
kartuttamiseen, jota toistuvasti läheisten
suusta kuulee, on vertaistuki. Monet kokevat
hyvin voimaannuttavana sen, että joku saman
kokenut kuuntelee ja ymmärtää. Asiaa ei
tarvitse selitellä ja vääntää rautalangasta, vaan
toinen ymmärtää heti sen, mitä olet käymässä
läpi. Iso osa itsensä auttamista on nimenomaan
se, että tulee kuulluksi.
Syömishäiriöliiton nettisivuilta löydät
ajankohtaiset tiedot läheisten
vertaistukiryhmistä. Tiedot muistakin läheisten
tukipalveluista, kuten esimerkiksi läheisten
omasta tukipuhelimesta Läheisten luurista
löydät nettisivuilta. Ota yhteyttä!
Vaikka läheisen auttaminen voi tuntua
ensisijaiselta, et voi auttaa, jos olet itse täysin
loppu. Älä jää yksin.

Mirva Korpela,
Läheistyöntekijä, Syömishäiriöliitto – SYLI ry

Alkuperäinen Mirva Korpelan teksti "Läheisen jaksaminen" on
julkaistu Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n blogissa 15.11.2021. Lue
alkuperäinen teksti täältä!
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Syömishäiriöliiton aluevaalitavoitteet –
Liity mukaan luomaan toimivampaa
hoitoa ja kuntoutusta
Sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy hyvinvointialueille.
Hyvinvointialueiden vastuulla on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa
palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.
Aluevaaleissa ratkaistaan, miten syömishäiriöiden hoito ja kuntoutus jatkossa Suomessa eri
hyvinvointialueilla järjestetään. Syömishäiriöliitto on laatinut omat aluevaalitavoitteensa,
joihin sitoutumalla olet edistämässä hyvän ja toimivan hoitokokonaisuuden rakentamista
omalla hyvinvointialueellasi.

Tavoite 1: Sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisten syömishäiriöosaamista on vahvistettava
hyvinvointialueilla henkilöstökoulutusten avulla

Syömishäiriöt ovat moniulotteisia sairauksia,
joiden hoidossa ja kuntoutuksessa vaaditaan
laaja-alaista osaamista sekä psyykeen,
somatiikan että ravitsemuksen suhteen.

Syömishäiriöt koetaan ammattilaisten
keskuudessa usein haastaviksi sairauksiksi
Hyvinvointialueiden on taattava henkilöstönsä hoitaa ja ammattilaisen asenteet
riittävä osaaminen syömishäiriöiden hoidon ja syömishäiriötä sairastavia kohtaan voivat ovat
negatiivisia (Reas, Isomaa et al. 2021).
kuntouksen suhteen.
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Syömishäiriöliiton aluevaalitavoitteet –
Liity mukaan luomaan toimivampaa hoitoa
ja kuntoutusta
Ammattilaiset toivovat ratkaisuksi lisää
koulutusta syömishäiriöiden erityispiirteistä.
Ammattilaisille räätälöidyt koulutukset
takaavat syömishäiriöiden paremman
tunnistamisen, sairastaville laadukkaat hoitoja kuntoutuspalvelut sekä vahvistavat sote-alan
ammattilaisten jaksamista ja työhyvinvointia.

Syömishäiriöliitto vaatii, että hyvinvointialueet
tarjoavat riittäviä ja oikea-aikaisia
tukipalveluita syömishäiriötä sairastavien
läheisille. Potilaan hoidossa on tärkeää
omaksua entistä vahvemmin perhelähtöinen
työote.

Tavoite 3: Sote-järjestöjen palvelut

Syömishäiriöliitto vaatii, että hyvinvointialueet
tulee integroida osaksi sosiaali- ja
varaavat budjeteissaan rahaa henkilöstön
terveyskeskusten palvelutarjontaa
syömishäiriöosaamista tukevien koulutusten
suunnitteluun ja toteutukseen.
Järjestöjen palvelujen (mm. neuvonta, ensitieto,
vertaistuki, palveluohjaus) tulee olla osa soteHyvinvointialueiden on huomioitava
keskusten palveluntarjontaa. Sote-keskusten ja
syömishäiriöiden hoidon kehittäminen myös
järjestöjen yhteistyöhön tulee luoda selkeät
tutkimus-, kehittämis- ja
valtakunnalliset rakenteet ja toimivat
innovaatiotoiminnassa.
käytännöt.

Tavoite 2: Syömishäiriötä sairastavan
koko perheelle on taattava riittävä
tuki psykososiaalisen hoidon
muodossa
Syömishäiriöt ovat usein hyvin pitkäkestoisia
sairauksia, jotka kuormittavat koko perhettä
sairastuneen iästä riippumatta. Läheiset
kokevat syömishäiriön aikana ahdistusta,
uupumista, masennusta, unettomuutta,
syyllisyyttä sairastumisesta sekä kuvaavat
sosiaalisen elämän, perhe-elämän ja työ- tai
opiskelukyvyn kärsivän (Noutia 2020).

Järjestöjen tekemä työ tulee huomioida myös
rahoituksen tasolla, ja maakuntien on
huolehdittava sote-järjestöjen riittävästä
rahoituksesta.
Syömishäiriöliitto vaatii, että hyvinvointialueet
varmistavat sote-järjestöjen integraation sotekeskuksiin siten, että järjestöjen asiantuntijuus
valjastetaan osaksi potilaan
hoitokokonaisuutta.

Kiinnostuitko?

Lisätietoa Syömishäiriöliiton
aluevaalitavoitteista antaa toiminnanjohtaja
Huomioimalla läheiset sairauden aikana ja
Kirsi Broström, puh. 040 752 9526,
tarjoamalla heille psykososiaalista hoitoa, esim.
kirsi.brostrom@syomishairioliitto.fi.
keskusteluapua, varmistetaan läheisten
hyvinvointi ja työkyky pitkäkestoisen
#aluevaalit #ihmisensote #järjestöt
sairauden aikana.

Alkuperäinen Kirsi Broströmin teksti "Syömishäiriöliiton
aluevaalitavoitteet – Liity mukaan luomaan toimivampaa hoitoa ja
kuntoutusta" on julkaistu Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n verkkosivuilla
29.11.2021. Lue alkuperäinen teksti täältä!
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Syömishäiriöliiton tukipalvelut
jouluna ja vuodenvaihteessa 2022
MA 20.12.2021
MA 3.1.2022
MA 10.1.2022
KLO 9.00–15.00

Tukipuhelin
02 251 9207

Tukipuhelimeen voit soittaa, jos olet huolestunut
omasta tai läheisesi ruoka- tai kehosuhteesta.
Tukipuhelimeen vastaavat
Syömishäiriöliiton työntekijät

Lisätietoa

TI 21.12.2021 KLO 12–18
TI 28.12.2021 KLO 12–18
TI 4.1.2022 KLO 10–16

Läheisten Luuri
02 251 9207

Läheisten Luuri on tarkoitettu syömishäiriötä sairastavan tai
syömisellä oireilevan läheisille.
Läheisten Luuriin vastaavat
Syömishäiriöliiton
läheistyöntekijät

Lisätietoa

KE 22.12. KLO 18–19.30
KE 29.12. KLO 18–19.30
KE 5.1. KLO 18–19.30
PE 7.1. KLO 14–15.30

SYLI-chat Tukinetissä

Askarruttaako syöminen, ruoka tai liikunta?
SYLI-chatissä pääset juttelemaan näistä ja monista muista
asioista porukalla, turvallisessa ilmapiirissä.
Keskustelua ohjaavat yhdistysten
vapaaehtoiset Syömishäiriöliiton
työntekijöiden tuella

Lisätietoa

