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Sinulle
Kädessäsi on syömishäiriöön sairastuneelle kirjoitettu materiaali. 
Tämä teksti on kirjoitettu ennen kaikkea Sinulle, joka haet selvyyt-
tä omaan tilanteeseesi ja tarvitset tukea muutosten tekemiseen. 
Sinun on hyvä tietää, että syömishäiriöt ovat varsin tavallisia saira-
uksia. Et ole yksin, vaikka sinusta tuntuisikin siltä.  

Se, miten syömishäiriösi ilmenee, ei ole olennaista. Olennaista on 
tieto siitä, että kyseessä on sairaus, joka ei ole sinun vikasi. Syömis-
häiriö ei ole itse valittu käyttäytymismalli, ei paino- tai ulkonäkö-
kysymys eikä liiallisuuksiin vietyä laihduttamista. Syömishäiriö on 
sairaus, johon täytyy hakea apua ja josta voi parantua.

Tähän vihkoon on koottu tietoa tavallisista syömishäiriön aiheut-
tamista tunteista ja ajatuksista. Tarkoituksena on rohkaista Sinua 
puhumaan tilanteestasi ja hakemaan apua. Tekstissä olevien lai-
nausten tavoitteena on toimia vertaistukena ja antaa toivoa usein 
pitkältäkin tuntuvalla toipumisen tiellä.

Teksti on haluttu pitää lyhyenä ja helposti lähestyttävänä. Tästä 
syystä syömishäiriöön liittyvää faktatietoa, kuten diagnooseja tai 
hoitoinfoa, ei tässä materiaalissa ole. Loppuun on kuitenkin koottu 
nettilinkkejä, joista löydät tarvittaessa lisätietoja.
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Syömishäiriöön 

voi sairastua minkä 
ikäisenä tahansa. 

Kaikista syömishäiriöön 
sairastuneista poikien 
ja miesten osuuden 

arvioidaan olevan noin 
10 prosenttia.

Syömishäiriöön 
sairastuminen 

on aina monen asian 
summa. Taustalla on 

psyykkistä pahoinvointia, 
pelkoja ja tunnesolmuja, 

jotka johtuvat esimerkiksi 
erilaisista epävarmuutta 

aiheuttavista elämänvaiheista, 
traumaattisista kokemuksista 

tai ristiriidoista 
ihmissuhteissa.

Syömishäiriö 
ei ole itse valittu 

käyttäytymismalli. 
Kyseessä on 
sairaus, jota 

voidaan ja täytyy 
hoitaa.

Syömishäiriö 
yhdistetään usein 

virheellisesti pelkästään 
laihuuteen. Kuitenkin vain 

pieni osa syömishäiriöitä 
sairastavista on niin laihoja, 

että lääketieteellisen 
aliravitsemuksen kriteerit 
täyttyvät. Suurin osa on 

joko normaali- tai 
ylipainoisia. 

Syömishäiriössä 
sekä mieli että 
keho sairastavat. 

Syömishäiriöt ilmenevät 
mm. häiriintyneenä 

käyttäytymisenä suhteessa 
ruokaan, painoon 

ja liikuntaan sekä 
vääristyneinä käsityksinä 

itsestä ja omasta 
kehosta. 

Kaikki 
syömishäiriön muodot 

on otettava vakavasti. 
Parhaiten näistä tunnetaan 

anoreksia ja bulimia. Yleisimpiä ovat 
kuitenkin epätyypilliset syömishäiriöt, 

jotka eivät täytä anoreksian, bulimian tai 
BED:n määritelmiä (jokin keskeinen oire 

puuttuu tai esiintyy lievempänä, mm. 
ortoreksia). 
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o{  S Y Ö M I S H Ä I R I Ö N  N O I D A N K E H Ä  }

>>Olen 
väsynyt siihen, 

että saadakseni syödä 
täytyy ensin liikkua tietyn 
verran. En tiedä, mikä on 

tarpeeksi liikuntaa, tuntuu ettei 
mikään riitä. Miten pärjään 

sen ahdistuksen kanssa, 
joka syntyy, kun ei jaksa 

tai jostain syystä voi 
liikkua?>>

>>Tänään aloitin 

jälleen uuden elämän. 

Söin terveellisen 

aamiaisen, mutta 

siitä se taas riistäyt
yi. 

Hain kaupasta 
ruokaa ahmittujen 

tilalle, ostin jäätelöä 

ja taas mentiin. 

Suunnittelen 
aloittavani huomenna 

uudelleen, ilman 

ahmimista ja 
oksentelua.>>

>>Kaikki 
keskittymiseni 
menee syömisen 
suunnitteluun. Mitä 
syön aamupalaksi, 
mitä päivällä, mitä 
herkkuja syön, 
syönkö mitään? En 
pääse tätä tunnetta 
karkuun edes yöllä, 
sillä ruoka seuraa 
minua pahimmissa 
painajaisissakin.>>
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o

I Pakko tehdä, pakko jaksaa, ei saa, täytyy...

Syömishäiriö tarkoittaa sääntöjä ja käskyjä: paljonko, milloin ja 
mitä saa syödä, paljonko pitää jaksaa, suorittaa ja tehdä ollakseen 
riittävä ja hyvä. Ruoka ja lepo pitää ansaita. Syömishäiriössä ne ei-
vät enää ole ihmisen perustarpeita, vaan ne alkavat määrittää ih-
misen käsitystä itsestään.

Syömishäiriön sääntöihin on helppo jäädä kiinni. Varsinkin kun 
niiden uhmaaminen aiheuttaa ahdistusta, itsesyytöksiä, epäonnis-
tumisen tunteita ja pelkoa hallinnan menettämisestä. On helpom-
pi totella kuin vastustaa. Syömishäiriön edetessä mustavalkoiset 
säännöt ja käskyt kuitenkin tiukentavat otettaan. Syömiseen, syö-
mättömyyteen ja liikkumiseen liittyvät pakkoajatukset ja käyttäy-
tyminen alkavat hallita elämää. 

Mieli täyttyy ajatuksista, jotka eivät anna hetken rauhaa. Syömi-
set suunnitellaan ja aikataulutetaan usein jo edellisenä päivänä. 
Lipsahdus suunnitelmissa suistaa helposti kaiken raiteiltaan. Syö-
mishäiriön oireet, kuten paastoaminen, ahmiminen, oksentaminen 
tai pakonomainen liikunta, tuovat helpotusta mielessä vellovaan 
tauottomaan käskyjen ja kieltojen kaaokseen. Tästä syntyy syömis-
häiriön noidankehä. 

{  S Y Ö M I S H Ä I R I Ö N  N O I D A N K E H Ä  }
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II Miten ihmeessä päädyin tähän?

Syömishäiriön oireet ilmestyvät usein jonkin vaikean asian tai elä-
mänmuutoksen myötä. Vaikeat asiat voivat olla oikeastaan mitä 
tahansa. Esimerkiksi yksinäisyys, kiusatuksi tuleminen, läheisen 
ihmisen menetys, vanhempien ero, väkivallankokemus tai nuo-
ruusiän kehitykseen liittyvät asiat (kehonmuutokset, itsenäistymi-
nen, seksuaalisuus yms.) ovat tavallisia syömishäiriön yhteydessä 
esiin tulevia tekijöitä. Olennaista ei kuitenkaan ole itse asia tai ta-
pahtuma vaan se, miten ihminen kokee tilanteen ja sen seuraukset. 

Se, miksi kaikki saman asian tai elämänmuutoksen kokeneet eivät 
sairastu syömishäiriöön, selittyy yksilöllisillä tekijöillä. Meillä jokai-
sella on omanlaisemme perimä, persoonallisuus ja elämänhistoria, 
jotka vaikuttavat siihen, miksi jotkut ovat alttiimpia sairastumaan 
juuri syömishäiriöihin. 

Syömishäiriön alkamista ei tavallisesti itse huomaa, koska oireis-
ta tulee sairaus pikkuhiljaa. Saattaa mennä melko kauan, että sai-
rastunut oivaltaa syömishäiriön ja sen seurausten (kuten väsymys, 
masentuneisuus, palelu, unettomuus jne.) liittyvän toisiinsa. Vaikka 
sairauden tajuaisikin, syömishäiriön myöntäminen itselle ja muille 
tuntuu vaikealta. Sairastunut voi pitkään ajatella, että hän haluaa 
ja voi hoitaa tilanteen itse ilman muiden apua.  

{  S Y I TÄ  S Y Ö M I S H Ä I R I Ö N  TA U S TA L L A   }
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{  S Y I TÄ  S Y Ö M I S H Ä I R I Ö N  TA U S TA L L A   }

>>Muistan sen, kun aloin vajoamaan yhä 
syvemmälle sairauteen; kudoin salailun 

verkkoa ympärilleni, 
tein parhaani, että 

kukaan ei saisi 
tietää. Sairastumiseni 
oli monen ikävän sattuman 

summa, hätähuuto, johon kukaan ei 
osannut reagoida ajoissa.>>

>>Sairastuin, koska olen luonteeltani tietynlainen ja reagoin 
asioihin tietyllä tavalla. Lisäksi minulle tapahtui elämässä 
sellaisia asioita, joita en osannut käsitellä. Laihduttaminen 
laittoi liikkeelle noidankehän, jota en osannut pysäyttää. 
Toisaalta, koen, että syömishäiriö oli minulle jonkinlainen 
selviytymiskeino (vaikkakin huono sellainen), jota tarvitsin 

selviytyäkseni vaikeasta tilanteesta.>>
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>>Olen nuori 
enkä elä. Valun 

vain päivien 
mukana viikosta, 

kuukaudesta, 
vuodenajasta ja 

vuodesta toiseen.>>
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III Minä olen niin kuin muut, sen minkä kykenen

Syömishäiriö vie ilon elämästä. Se hautaa alleen mielihyvän ja 
huumorintajun. Ajatukset pyörivät syömishäiriön tahdittamassa 
maailmassa, ja voi olla vaikea kuvitella, että kukaan ymmärtäisi. 
Häpeä omasta käyttäytymisestä aiheuttaa salailua, yksinjäämisen 
tunteita ja eristäytymistä. Itseään vertaa jatkuvasti muihin ja mui-
den saavutuksiin. Itse ei osaa tai tee koskaan riittävästi. Ulospäin 
voi esittää vahvaa ja pärjäävää, mutta sisällä asuu synkkyys ja epä-
varmuus.

{  U L K O P U O L I S U U S   }

>>Esitän kaikille, että olen 
se pirteä Anna, josta 
kaikki niin tykkää. Aloitin 
korkeakoulussa nyt syksyllä 
ja kukaan ryhmäläisistäni 

ei tiedä ongelmastani. 
Sen sijaan olen luonut 

heille mielikuvan 
sporttisesta 
nuoresta 
naisesta, joka 
syö hurjan 
terveellisesti. 

Niinpä 
niin.>>

>>Minä olen niin kuin muut, 
sen minkä kykenen, 
kävelen, puhun, 

hymyilen, nauran, 
touhuan, väsähdän, 

nousen taas ja 
menen ja teen. 

Eikä kukaan näe 
sisälläni olevaa 

mustaa möykkyä. 
Se syö koko ajan 

tilaa itselleen, 
enkä tiedä, mitä 

on onnellisuus tai hyvä 
olo.>>

~~11
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IV Sain sanottua, että mulla on oikeasti paha olla

Ensimmäinen tärkeä askel avun hakemisessa on uskaltaa kertoa 
jollekin ajatuksistaan. Etsi ihminen, johon luotat: perheenjäsen, ys-
tävä, valmentaja, ammattihenkilö... Jos sinun on vaikea puhua, voit 
vaikka antaa tämän materiaalin* hänelle luettavaksi. 

Hoitoon hakeutuminen tapahtuu samalla tavalla kuin missä tahan-
sa muussakin sairaudessa (koulu-, opiskelija- tai työterveyshuolto, 
terveyskeskus- tai yksityislääkäri). Pyydä luottamaltasi henkilöltä 
apua vastaanottoajan varaamisessa, jos et itse siihen pysty.

Avunhakeminen ja omasta tilanteestasi avautuminen vaativat roh-
keutta. Kannattaa kirjoittaa paperille jo etukäteen asiat, jotka ha-
luat sanoa ja ne kysymykset, joihin haluat vastauksia. On tärkeää, 
että kerrot elämästäsi mahdollisimman tarkasti, vaikka kokisit jot-
kin asiat häpeällisinä. Terveydenhoitaja tai lääkäri voi arvioida fyy-
sistä vointiasi, mutta kukaan ei pysty lukemaan ajatuksiasi. Muista, 
että painonmuutokset ovat vain yksi oire syömishäiriössä. Apua saa 
pyytää, vaikka sinulla ei olisikaan alipainoa.    

Syömishäiriöille on tyypillistä, että aluksi ei tunne olevansa ollen-
kaan sairas tai avun tarpeessa; usein läheiset huolestuvat tilantees-
ta aiemmin. Voi olla, että sinulle on tarjottu apua, mutta olet ken-
ties kieltäytynyt siitä. Tämä ei tarkoita, ettetkö voisi hakea apua ja 
hoitoa nyt, kun itse koet siihen tarvetta. Syömishäiriön oireet voivat 
muuttua sairauden eri vaiheissa. On tärkeää, että uskallat kertoa 
näistä muutoksista sinua hoitaville henkilöille.

~12~

*) ks. sivun 22 lista
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>>Avun 
hakemisen 
suurimpia 

esteitä oli häpeä 
ja vaikeus 

myöntää omaa 
heikkoutta. 
Kuvittelin 

olevani 
ainoa koko 

maailmassa, ja 
pelkäsin lääkärin 

nauravan 
minulle.>>

>>Mulla 
on sellanen 

tyhmä ajatusmalli, 
että kun saan painoni 

laskemaan tarpeeks alas, 
niin ehkä sitten uskallan 
mennä hakemaan apua... 
Mua pelottaa, ettei ne 
ota mua painon takia 

tosissaan.>>

{  AV U N  H A K E M I N E N   }
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{  M U U T O S T E N  T E K E M I N E N  }

>>Uskalsin juoda 
appelsiinimehua 
aamupalalla! 
Jihuu! Kuulostaa 
ihan älyttömältä, 
mutta mehut 
on kuuluneet 
mun kiellettyjen 
ruokien listaan 
jo vuosia.>> 

>>Minulla 
on oikeus 
olla 
väsynyt, 
aamen.>>

>>41. 
vuorokausi ilman 
oksentamista! 
Ja heivasin 
vaa’an eilen 
pöpelikköön!! 
Minä todella 
H-A-L-U-A-N 
parantua. Hetki 
kerrallaan hyvä 
tulee.>>
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{  M U U T O S T E N  T E K E M I N E N  }

V Hetki kerrallaan hyvä tulee

Syömishäiriö on kuin juoksisi vauhtipyörässä, sokeasti, yhä kiihty-
vämpiä kierroksia. Tiedät jo, että vaikka kuinka lujaa juoksisit ja 
kiristäisit tahtia, se ei ole koskaan riittävästi. 

Pysähtyminen, se että joku – joko sinä itse tai joku toinen – antaa 
luvan pysähtyä, auttaa sinua näkemään ympärillesi. Paikalleen jää-
minen ahdistaa, mutta se antaa sinulle hengähdystauon arvioida 
tilanne uudelleen: kumpi tätä halusikaan, minä vai syömishäiriö? 
Pysähtyminen antaa sinulle mahdollisuuden valita toisin. Edes ker-
ran. Ja sitten toisen ja kolmannen. Pienin askelin kerrallaan.  

 

>>Söin eilen jälkkäriksi suunnittelemattoman mansikkajäätelötuutin. Jälkeenpäin ahdisti ja tuli ahminta-ajatuksia. Kerrankin sain järjellä ajattelemalla ne ajatukset loppumaan. Söin vielä välipalani kiltisti ennen liikuntaa, vaikka kävi mielessä sen pois jättäminen sen jäätelön takia. Pieni voitto.>>

>>Tänään 
aion pysyä 
”kuivilla”. 

Aamupalan 

syöminen pelottaa, 

kun viime päivinä 

sekin on päättynyt 

oksentamiseen. Nyt 

aion kuitenkin 
yrittää.>>
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VI Mitä minä oikein pelkään? 

Muutosten tekeminen pelottaa ja tuntuu vaikealta. Huonona het-
kenä luovuttaminen ja oireisiin palaaminen voi tuntua helpommal-
ta vaihtoehdolta. Epäonnistumiset kuuluvat toipumiseen. Voi olla 
vaikea kuvitella elämää ilman syömishäiriötä; syömishäiriötön tu-
levaisuus saattaa tuntua hallitsemattomalta kaaokselta tai tyhjiöl-
tä, jonka täyttäminen herättää paljon kysymyksiä. Uusien elämän-
sisältöjen etsiminen on osa paranemista: miten tyhjiöstä tulee tila, 
jonka saa täyttää itselleen mieluisilla ja tärkeillä asioilla?

Syömishäiriöistä paraneminen tarkoittaa kokonaisvaltaista eheyty-
mistä. Fyysinen toipuminen on tärkeää, mutta psyykkinen työsken-
tely vaatii enemmän aikaa. Oireista luopuminen nostaa esiin tun-
teita ja muistoja, joiden tukahduttamiseksi syömishäiriö alun perin 
kehittyi. Toipuminen ja lopullinen parantuminen edellyttävät uusia 
tapoja käsitellä negatiivisia tunteita ja stressiä. Oman heikkouden 
myöntäminen on osa prosessia. On tärkeää oivaltaa, että rohkeutta 
on näyttää tarvitsevansa toipumisessa muiden apua. Paranemista 
ei voi suorittaa. Elämän ja ihmisten epätäydellisyyttä on opittava 
sietämään, ja erityisesti itseään on kohdeltava armollisemmin.

{  PA R A N T U M I N E N  }

>>Ratkaiseva askel on joskus otettava, mutta halun parantua 
on tultava sisältä päin. On elettävä itseään varten. Mitään ei 
koskaan saavuta, jos ei ota riskejä, eikä hyviä päiviä koskaan 
tule ilman huonoja.>>
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{  PA R A N T U M I N E N  }

>>100% 
todennäköisyydellä 
kärsin, pelkään ja 
vihaan itseäni koko 
ajan enemmän ja 
jaksan vähemmän...
Mutta miksi kavahdan 
paranemista? 
Enkö uskalla olla 
onnellinen? Pelkäänkö 
terveyden tuomaa 
vastuuta? Pelkäänkö 
epäonnistumista, 
jolloin minusta 
ei enää ole toista 
kertaa yrittämään? 
Pelkäänkö, etten 
tulekaan olemaan 
onnellinen, vaikka 
parantuisin?>>

>>Anoreksia muuttui bulimiaksi ja 

siitä hiljalleen parannuin. Tuntuu siltä 

kuin syömishäiriövaihe olisi ollut osa 

matkaani siksi ihmiseksi, joka ol
en 

nyt. Tunnen olevani jotain uutta. Sen 

vuoksi en tunne yhtään huolta siitä, 

että syömishäiriö palaisi koskaan
.>>

>>Vertaistuki ja tieto 
siitä, että joku on 
toipunut täysin, on 
antanut toivoa ja 
uskoa parempaan.>>
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{  S I N Ä  V O I T.  }

P.S.
Voisit olla onnellinen, 
iloinen!

>>Haluan parantua, jotta:
* voisin taas tanssia
* voisin rakastaa
* kehoni ei enää kärsisi 
* kykenisin olemaan 
rehellinen itselleni ja 
muille  
* olisin esimerkki siitä, 
että syömishäiriöstä voi 
parantua
* voisin vastustaa typeriä 
kauneusihanteita
* tuntisin itseni ihanaksi ja 
riittäväksi juuri sellaisena 
kuin olen
* voisin olla onnellinen, 
iloinen - minä!>>
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{  S I N Ä  V O I T.  }

~19

 >> HALUAN KUULUA IHMISIIN,

Haluan ryhmittyä heihin, 
joilla on lauantaisin sau-

navuoro, jotka nauravat 
älyttömille vitseille, 
tykkäävät ajaa metrol-
la, höperöityvät näh-
dessään eläinvauvoja, 
halaavat kavereitaan, 

nauttivat piirtämisestä, 
pitävät vihreästä väristä, 

löhöilevät alusvaatteisil-
laan, nikkaroivat ja hakkaavat 

halkoja mökillä, leikkivät lastensa kanssa, käyvät 
ystäviensä kanssa sirkuksessa ja ottavat selvää 

maailman monista ihmeellisistä asioista. 
Haluan tehdä kaikkia niitä asioita, joille ei ole 
diagnoosikoodia, joihin ei tarvitse lääkitystä ja 

joissa ei ole kyse hoitomuodosta. >> 

JOTKA USKALTAVAT ELÄÄ!

>>Haluan 
nousta 

päivään innolla, 

sen sijaan että 

odotan taas yhtä 

epäonnista päivää 

päättyväksi.>> 
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Syömishäiriöliitto-SYLI ry – tietoa ja tukea

Vuonna 2004 perustettu Syömishäiriöliitto-SYLI ry on valtakunnal-
linen syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava 
järjestö. Liiton tehtävänä on lisätä kokemukseen perustuvaa syö-
mishäiriötietoutta ja -osaamista.  

Liiton tarkoituksena on tukea alueellisten jäsenyhdistystensä toi-
mintaa, edistää syömishäiriöön sairastuneiden hoitoa ja kuntoutus-
ta, toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana sekä tehdä tunnetuksi 
edustamiensa ryhmien erityispiirteitä. Paikallisesta toiminnasta, 
mm. vertaistukitoiminnan ylläpitämisestä, vastaavat liiton jäsen-
yhdistykset. 

Liiton verkkosivuilla www.syomishairioliitto.fi on tietoa liiton ja alu-
eellisten jäsenyhdistysten toiminnasta, vertaistuesta ja syömishäi-
riöistä. Sivustolla toimii myös keskustelupalstat sekä syömishäiri-
öön sairastuneille että heidän läheisilleen. Sivuilta löytyvät lisäksi 
tiedot eri puolilla maata kokoontuvista vertaistukiryhmistä ja tar-
jolla olevasta sähköpostivertaistuesta. Liiton nettisivujen kautta voi 
liittyä jäseneksi itseä lähimpänä olevaan jäsenyhdistykseen. 

Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n keskustoimiston yhteystiedot:                        
puh. (02) 251 9716 ja info@syomishairioliitto.fi. 
Muiden toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta. 
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SAIRASTUNEELLE: 
www.syomishairioliitto.fi/syomishairiot/sairastuneelle.html
www.syomishairioliitto.fi/toiminta/vertaistuki.html 

SAIRASTUNEEN LÄHEISILLE: 
www.syomishairioliitto.fi/syomishairiot/laheisille.html
www.syomishairioliitto.fi/syomishairiot/ensitieto-opas.html 
www.syomishairioliitto.fi/toiminta/vertaistuki.html
 

Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n neuvontapuhelin (02) 251 9207
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Muista, että saadaksesi apua sinun tulee olla 
rehellinen. 

Asioista kertominen ei ole helppoa, mutta se on välttämätöntä. Ole rohkea ja avoin, 
sillä vain siten saat sellaista apua, jota tarvitset. Alla oleva lista on tehty helpottamaan 
syömishäiriön oireista kertomista; voit rastittaa ne kohdat, jotka sopivat sinun tilanteeseesi. 
Käy lista läpi esimerkiksi terveydenhoitajan tai sinulle läheisen ihmisen kanssa.

Minulla on ollut seuraavaa:

{   } pyrin syömään mahdollisimman vähän ja harvoin

{   } en syö, vaikka minulla on nälkä

{   } syön vain tiettyjä ruokia

{   } olen pitkään syömättä ja yhtäkkiä syön paljon

{   } syön niin paljon, että voin pahoin

{   } oksennan syötyäni

{   } muuta:

Minulla on ollut seuraavia ajatuksia:

{   } ajattelen ruokaa koko ajan tai ainakin mielestäni liikaa

{   } uskon olevani lihava

{   } en usko, että kukaan voi rakastaa minua

{   } jos laihdun, olen onnellisempi

{   } olen arvoton

{   } en jaksaisi elää
{   } muuta:

o
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Muuta asiaan liittyvää:

{   } harrastan liikuntaa, vaikka en pidä siitä

{   } minua ahdistaa, jos päättämäni liikuntasuoritus jää väliin

{   } en saa nukuttua

{   } salailen asioita läheisiltäni

{   } olen alkanut valehdella

{   } tarkkailen painoani päivittäin

{   } palkitsen itseni, jos olen laihtunut

{   } muuta:

o
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