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                                 KYSYMYKSIÄ 

1) Mitä mielikuvia sinussa herättää sana 
syömishäiriö? 

2) Miksi syömishäiriöoireita yleensä peitellään?  

3) Miten syöminen ja liikkuminen voivat 
häiriintyä?  

4) Mitä ajatuksia sinussa herättää ihminen, 
 joka on liian kiltti, epäitsekäs ja vastuuntuntoinen 

sekä vaatii itseltään paljon? 

5) Miksi joku kieltäytyy hyvistä asioista? 

Syömishäiriö  
ON 

 
 MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖ 

 VAKAVA SAIRAUS 
 PITKÄKESTOINEN SAIRAUS 
 HOITOA VAATIVA SAIRAUS 
 ITSETUNTO-ONGELMIA 

MIELIKUVIA SYÖMISHÄIRIÖSTÄ 

Syömishäiriö  
VOI JOSKUS OLLA 

 
 LAIHUUTTA 
 YLIPAINOA 

 OKSENTAMISTA 
 PAKKOLIIKUNTAA 

 TÄYDELLISYYDEN TAVOITTELUA 
 ITSETUHOISUUTTA 

 KUOLEMAAN JOHTAVA SAIRAUS 

Syömishäiriö  
EI OLE 

 
  VAIN LAIHOJEN TEINIEN JUTTU 

 RUUALLA LEIKKIMISTÄ 
 HUOMION HAKEMISTA 
 TURHAMAISUUTTA 
 PINNALLISUUTTA 
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1) Mitä mielikuvia SINUSSA herättää sana syömishäiriö? 

”Anoreksiaa sairastava nähdään 
hyvin kapeasti: sen pitää olla 
tikkulaiha ja sen ei pidä syödä 

mitään, kympin tyttö ja 
tämmöisiä kliseitä, joihin törmää 

koko ajan. Painorajat ovat 
mullekin juttu, miksi olen 

väheksynyt omaa sairauttani.”  

”Mulla on yksi hyvä ystävä, 
jolla oli anoreksia kouluaikana. 
Hän ei kehdannut siitä puhua, 

kuten en minäkään, koska 
hänkin oli normaalipainoinen. 
Ihmiset ajattelevat, että kun ei 

ole langanlaiha, niin mitä 
valitat, olisi vara vielä 

laihtuakin.” 

Monilla on hyvin yksipuolinen käsitys syömishäiriöstä.  
Anoreksia on vain yksi syömishäiriö,  
eivätkä kaikki sairastavat ole laihoja.  

Myös tavallisen näköisen ja kokoisen ihmisen  
ajatukset ja syöminen voivat olla sekaisin. 

2) Miksi syömishäiriöoireita yleensä peitellään?  

”Se on nolo, salattava asia. 
Jos lähtisi joku äiti tai isä 

sanomaan, että noin ei saa 
tehdä, ei se auttaisi. Siihen 

tarvitsisi kaverin tai sen 
tyyppisen ihmisen apua.” 

”Tuskin opinto-ohjaaja tai terkkari huomasi 
mitään, koska olin tollaisille ihmisille 

ylettömän mukava, iloinen ja varman oloinen. 
Toistan edelleen samaa, että niin kauan kuin 
kaikki ei ole hajoamassa käsiin, sanon, että 

kaikki on jees ja luotan siihen, että olen 
kyvykäs korjaamaan kaiken.” 

Syömishäiriöön liittyy häpeää siitä, 
 ettei pysty elämään tavallista elämää eikä hallitsemaan asioitaan. 

Oireita pyritään salaamaan myös siksi, ettei kukaan puuttuisi niihin. 

”Silloin ollaan aika syvällä, kun huomaa itse, saati ympäristö. Mullakaan ei 
ympäristö reagoinut alkuvaiheessa, niin enhän mä itsekään tiedostanut, että 
jokin on vialla. En halunnut, että ihmiset huomaavat tai voivottelevat, kai siksi, 
ettei siihen puututa. Alku oli psyykkisestikin kuherrusta: hyvän olon tunteita, olen 
saavuttanut jotain, jopa tykkäsin itsestäni.”  

3) Millaisin eri tavoin syöminen ja liikkuminen voivat häiriytyä?  

”Terveelliset elämäntavat nousivat tosi 
tärkeiksi ja aloin urheilla paljon. En 

missään vaiheessa ihannoinut laihuutta 
vaan lihaksikkuutta ja urheilijamaisuutta. 

Olin euforinen: jäin koukkuun fyysisen 
tyhjyyden tunteeseen.” 

”Alussa en tajunnut, että on kyse syömishäiriöstä. Rupesin laihduttamaan: 
ensin vähensin syömistä ja sitten lopetin sen. Koin sen kauhean positiiviseksi. 

Kilot lähtivät ja tuli energiaa hirveästi. Positiiviset fiilikset huijasivat. Eka 3 
vuotta oli myös yliaktiivista, pakonomaista liikuntaa.”  

Liikuntaan ja syömiseen voi liittyä sääntöjä ja kieltoja,  
joita on pakko noudattaa.  

On liikuttava tai syötävä tiettyyn aikaan ja tietty määrä,  
vaikka se tuntuisi pahalta.  

Liikkumisen ilo ja kylläiseksi tulemisen nautinto katoavat. 

”Yritin syödä muiden edessä 
kauhean terveellisesti ja 

täydellisesti, mutta salassa 
söin mitä vain. Se lähti 
ahmimisena liikkeelle, 

tunne-syömisenä.” 
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4) Mitä ajatuksia sinussa herättää ihminen, joka on liian kiltti, 
epäitsekäs ja vastuuntuntoinen sekä vaatii itseltään paljon? 

”Mun on ollut aina tosi 
vaikea sanoa ei. Kun 

opiskeluaikana 
pyydettiin töihin,  

en voinut sanoa, etten 
nyt jaksa tai pysty.” 

”Tuntosarvet olivat päässä ihan pienestä asti: päästin suusta vain asioita, 
joita tiesin muiden haluavan kuulla. Siihen meni hirveästi energiaa, ettei 
loukkaa ketään ja miellyttää. En tiennyt, mitä mieltä asioista olen. Senkin 

takia vajosin yhä syvemmälle syömisjuttuihin, että kun olin uuvuttanut itseni 
miellyttämisellä, sen piti jotenkin purkautua. ” 

Toisten liiallinen palveleminen voi johtaa siihen,  
ettei enää tiedä, mitä itse haluaa ja mitä mieltä on.  

On tärkeää oppia pitämään itselle tärkeistä asioista kiinni,  
vaikka ne olisivat erilaisia kuin muilla. 

”En halunnut sanoa kenellekään vastaan. 
Olen semmoinen ihminen, että joustan 

niissäkin tilanteissa, joissa ei ehdottomasti 
pitäisi, joissa mulle tehdään pahaa. Helposti 

lakaisen itseni syrjään toisten tieltä.”  

5) Miksi joku kieltäytyy hyvistä asioista?  

”En ole sallinut itselleni, että haen toisilta 
apua ja huolenpitoa. MÄ olen huolehtinut 

toisista ja olen vastuussa kaikista  
maailman vääryyksistä.” 

”En viitsinyt ostaa itselleni mitään; en halunnut tuhlata siihen. Saatoin 
kyllä ostaa vaatteita, mutta siitäkin syyllistin itseäni. Ajattelin, etten voi 

sallia itselleni tavallisia asioita, mikä muille olisi ollut normaalia. Kävin jo 
töissä opiskelun ohella. Jos vaan pystyin olemaan töissä, sitä parempi: 
siitä tuli palkkio, eikä tullut käytettyä rahaa. Unohdin itseni kuuntelun 

kokonaan.”  

Syömishäiriöön kuuluu arvottomuuden tunne:  
ei ole ansainnut mitään hyvää, koska on huonompi kuin muut. 

”Tosi tarkasti 
punnitsin, mitä ostan, 

enkä ikinä ostanut 
mitään itselleni.” 

MIETIPÄ …   

Mieti,   
millaista syöminen ja 

ruokailu voi olla ja mitä 
kaikkea siihen liittyy,  

kun se on  
 

EPÄSÄÄNNÖLLISTÄ 
JOUSTAMATONTA 

KOHTUUTONTA 
EI NAUTINNOLLISTA 

 

… millaista sinun mielestäsi on terve syöminen?  

Jos syömme terveesti,  
voimme muutenkin hyvin.  

Terve syöminen antaa voimia käydä koulua, 
harrastaa ja olla kavereiden kanssa.  

Ja ennen kaikkea se pitää mielen virkeänä.  
Terve syöminen on ainakin 

 
SÄÄNNÖLLISTÄ 

JOUSTAVAA 
KOHTUULLISTA 

NAUTINNOLLISTA 
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Osuivatko ajatuksenne yhteen diojen kanssa? 
Arvioi, mihin oma syömisesi asettuu.  

Miksi kullekin videon nuorelle on mahtanut kehittyä juuri 
tietyntyyppisiä syömishäiriöoireita?  

 
Millaisia ominaisuuksia ihmisellä olisi parempi olla ennemmin 

kohtuullisesti kuin äärimmäisen paljon? 
 

Voiko omaa luonnettaan muuttaa tai kehittää? 

VIDEO  
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 Mieti, miten yleensä syöt.  
Onko se riittävän 

- säännöllistä? 
- monipuolista? 

- joustavaa? 
- kohtuullista? 

- nautinnollista? 
 

Jos on tarpeen, tee jokin konkreettinen muutos.  
 

Millaisia ominaisuuksia ihmisellä olisi parempi olla  
ennemmin kohtuullisesti kuin äärimmäisen paljon? 

 
Voiko omaa luonnettaan muuttaa tai kehittää? 


