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Lounais-Suomen - SYLI ry 
SYÖMISHÄIRIÖTYÖTÄ VUODESTA 1993 

Tässä on Jäsenkirjeemme 1 / 2021, ole hyvä! 
 
 
Tässä on Jäsenkirjeemme 1 / 2021, ole hyvä! 
 
”Mieli, jonka uusi kokemus on kerran laajentanut, ei koskaan 
palaa vanhoihin mittoihinsa.” —Oliver Wendell Holmes 
 
 
Pääsemme jälleen aloittelemaan kevätkautta ja 
mielenkiinnolla odotamme, mitä se tuo tulleessaan! 
 
Luvassa on tuttuja ja turvallisia ryhmiä, mutta myös paljon 
uutta! Tutustu rauhassa ja jos koet jonkin ryhmän herättelevän 
kiinnostustasi, tule rohkeasti mukaan!  
 
 

 
 
 
 

 
Yhdistyksen kuulumisia! 
 
Pari sanaa koronasta….  
 
Vuosi 2020 on ollut aika ikimuistoinen monella 
tapaa ja moni on joutunut opettelemaan uusia 
taitoja joko digiloikkana tai sitten vain aloillaan 
olemisena. Kaikille vuosi ei ole ollut helpoimmasta 
päästä, mutta meillä L-S-SYLI ry:llä mennyt vuosi 
on ollut kaiken kaikkiaan hyvin onnistunut!  
 
Syksyllä alkoi runsaasti uusia ryhmiä ja kaikki 
ryhmät täyttyivät kasvaneen näkyvyyden vuoksi 
nopeasti. Avoimissa kahvihetkissäkin kävijämäärät 
ovat lisääntyneet roimasti ja hetkien aikana on 
solmittu myös uusia ystävyyssuhteita! Sosiaalinen 
media, kuten Instagram, tavoittaa uskomattoman 
määrän ihmisiä ja seuraajamäärät kasvavat 
viikoittain. Kevään 200 seuraajasta, olemme 
päässeet yli 500 seuraajaan!  
 



 
 
 
 
 

2 
 

Lounais-Suomen - SYLI ry 
SYÖMISHÄIRIÖTYÖTÄ VUODESTA 1993 

Koronan vuoksi pidimme syksyn aikana muutaman luennon netissä aiheena nuoret ja syömisen 
vaikeus. Molemmat luentokerrat tavoittivat ihmisiä ympäri Suomea ja ensimmäisellä luennolla 
kuulijoita oli 40 ja toisella 80. Koska etäluennot ovat selkeästi menestys eikä kenenkään 
osallistuminen jää väliin esimerkiksi välimatkojen vuoksi, jäävät nämä etäkäytännöt osaksi 
arkeamme.  
 
Vuoden 2020 aikana joukkomme on kasvanut myös uusilla vapaaehtoisilla, joilla on ollut omia 
uusia ideoita ja muun muassa ahminnalla oireilevien vertaistukiryhmä saadaan jälleen 
starttaamaan löytyneen ohjaajan myötä!  
 
Mielenkiinnolla siis odotamme, mitä vuosi 2021 tuo tullessaan! Uskomme suunnan olevan 
nousujohteinen vallitsevasta tilanteesta huolimatta ja kevätsuunnitelmia katsellessa ei voi 
sanoa muuta kuin, että hyvältä näyttää! 

 
 
 
Ruokarauhaa -podcast saa jatkoa keväällä 2021! 
 

 
Ruokarauha saa jatkoa toisen tuotantokauden jaksoin! 
Jakson äänitykset ovat parhaillaan käynnissä ja uusia 
jaksoja julkaistaan jo kevät talven aikana! Podcastin 
tekijöinä ovat Lina ja Kirsti, ja podcastin vieraina on 
keskeisiä syömishäiriön asiantuntijoita. Jaksojen teemat 
vaihtelevat hoidosta ulkonäköpaineisiin. Luvassa on siis 
sekä tietoa että mielenkiintoisia keskusteluja! 
Podcast julkaistaan Spotifyssa, mutta sitä voi kuunnella 
myös ilmaisissa palveluissa, kuten Podtailissa tai 
SoundCloudissa! 
 
 
 

 
’’Terveiset Ruokarauha-podcastilta! Ensimmäinen kauden positiivisen palautteen siivittämänä 
toisen kauden jaksojen äänitys on nyt käynnistynyt, ja odotamme innolla niiden julkaisua. Tällä 
kaudella käsittelemme mm. ahmintahäiriötä, ortoreksiaa sekä syömishäiriöiden hoidon 
järjestämistä politiikan näkökulmasta. Jaksojamme on kuunneltu jo yli 10 000 kertaa!  
Podcastin lisäksi teemme syömishäiriöihin liittyvää tietoa näkyväksi myös instagramissa ja 

facebookissa, ottakaa seurantaan @ruokarauhapodi.      
 
Avartavia kuunteluhetkiä kaikille toivottavat Lina & Kirsti’’ 
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Hei, olen Aino! 
  
Muutama vuosi sitten mä löysin tieni elämäni ensimmäiseen 
Avoimeen kahvihetkeen. Seisoin rappukäytävässä pitkään 
sydän tykyttäen ennen kuin uskalsin soittaa ovikelloa. Ovi 
aukesi ja minut toivotettiin tervetulleeksi. Siitä hetkestä 
lähtien Syli on kuin keveistäkin aiheista. Olen saanut kokea 
valtavan määrän vertaistukea, joka on auttanut minua 
eteenpäin omalla syömishäiriöstä toipumisen tielläni. 
  
Sylin hyvä ja turvallinen tunnelma vei mut täysin mukanaan. 
Ajan saatossa löysin tieni kahvihetkissä kävijästä 
vapaaehtoiseksi, yhdistyksen hallitukseen ja 
vertaistukiryhmän ohjaajaksi. Uusimpana hullutuksena aloitin 
syksyllä työkokeilun täällä Sylissä. Samin ja Petran seurassa 
olen päivittäin päässyt tekemään töitä ja toteuttamaan 
ideoitani minulle tärkeässä ympäristössä, jotta syömishäiriön 
koskettamat ihmiset saisivat tukea ja ymmärrystä sairauden 
kanssa elämiseen ja siitä toipumiseen.  

  
Silloin muutama vuosi sitten en olisi osannut kuvitellakaan, mihin kaikkeen Sylin toiminnassa 
vielä pääsisinkään mukaan. Matkan varrella olen saanut tutustua mahtaviin tyyppeihin ja 
oppinut paljon syömishäiriöistä ja ihmiselämästä. Omakohtainen kokemus sairaudesta on 
auttanut ymmärtämään vastaan tulleita tarinoita sekä valanut uskoa parempaan. Tässä 
hetkessä olen onnellinen siitä, että voin itse olla se, joka avaa toimiston oven ja toivottaa sen 
takana seisovan ihmisen tervetulleeksi.  
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Kevään 2021 aikatauluja: 
 

 
Lounais-Suomen-SYLI ry:n 
vapaaehtoisten ryhmänohjaaja 
koulutus la 13.2 klo10–13! 
 
Koulutuksessa käsitellään ryhmän toimintaa ja 
dynamiikkaa, keskustelujen rajaamista sekä 
haastavien tilanteiden kohtaamista. Lisäksi aikaa 
on varattu yhteiselle jakamiselle ja keskusteluille! 
 
Tarjolla on kahvia ja teetä sekä pientä purtavaa! 
 
Koulutus pidetään Lounatuulet Yhteisötalossa 
osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33, Turku. 
 
 

  



 
 
 
 
 

5 
 

Lounais-Suomen - SYLI ry 
SYÖMISHÄIRIÖTYÖTÄ VUODESTA 1993 

 

TURKU 
 
Sairastavien ja toipuvien vertaistukiryhmä kokoontuu joka toinen viikko 
keskiviikkoisin kello 18.00 – 19.30 yhdistyksen toimitilassa.  Kokoontumispäivät ovat:  

13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5. ja 19.5. 
 
 
Toipumisen puolella - elämässä eteenpäin ryhmä  
Toipumisen puolella on ryhmä, jonne ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat selättäneensä 
syömishäiriön, mutta haluavat edelleen jakaa kokemuksiaan ja tilanteita arjestaan. Onko 
vaiheita, jolloin syömishäiriön ääni vielä voimistuu? Miten vaimennan sen? Koetko vielä 
satunnaisia oireiluhetkiä, mutta pystyt voittamaan nämä hetket? Ryhmää ohjaavat SYLI:n 
vapaaehtoiset.  
Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 17.30 – 18.30. Välillä ryhmään kutsutaan myös puhumaan 
vierailijoita, tällöin tapaaminen on klo 17.30 – 19. Vierailijakerroista ilmoitetaan ajoissa 
kotisivuilla ja somessa. Kokoontumiset ovat: 14.1., 28.1., 25.2. ja 25.3. Loput päivämäärät 
tarkentuvat myöhemmin keväällä ja niistä ilmoitetaan kotisivuilla ja somessa.  
 

 
Syömishäiriötä sairastavien läheisten vertaistukiryhmä kokoontuu kerran 
kuukaudessa kello 18.00 – 19.30 yhdistyksen toimitilassa. Kokoontumiset ovat:  
2.2., 2.3., 30.3., 27.4. ja 25.5. 
 
 
Ahminnasta ja tunnesyömisestä kärsivien vertaistukiryhmä kokoontuu kerran 
kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18.00 – 19.30. Kokoontumiset ovat: 

21.1., 18.2., 18.3., 15.4. ja 20.5. 
 

 
PORISSA 
 

Teetä ja sympatiaa -vertaistukiryhmä syömishäiriötä sairastaville ja 
sairastavien läheisille kokoontuu Pikku-Tiinan kirppiksen tiloissa Herttuan torilla, käynti 
Juhana Herttuan kadun puolelta. Kokoontumiset ovat joka toinen keskiviikko klo17.15 – 18.45 
ja päivät ovat  

13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5. ja 19.5. 
 
 

Avoimet kahvihetket kaikille, joita syömishäiriö tavalla tai toisella koskettaa, Yhteisötalo 

Otavassa, Otavankatu 5 tiistaisin 2.3., 30.3. ja 27.4. klo 15.00 – 17.00.  
Tervetuloa! 
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Avoimet kahvihetket kaikille, joita syömishäiriö 
tavalla tai toisella koskettaa, järjestetään yhdistyksen 
toimitilassa maanantaisin sekä torstaisin klo 15.00 – 
17.00. Puhutaan aiheesta ja asian vierestä. 
Tervetuloa! 

 
Puuroperjantai perjantaisin klo 12.00 – 13.00 
helmikuun alusta alkaen. Sinun on mahdollista tulla 
toimistollemme nauttimaan puurolounas yhdessä 
toiminnanohjaajien kanssa. Puuroperjantai on 
tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tulla ruokailemaan 
yhdessä muiden kanssa turvallisessa ilmapiirissä. 
Puhutaan kaikkea asioista ja asioiden vierestä! 
Puurot ovat laktoosittomia. Tarjolla on lisäksi kahvia 
ja teetä. Ilmoittaudu mukaan viimeistään edeltävänä 
torstaina klo16 mennessä toiminnanohjaaja Petra 
Alamäki petra.alamaki@syliin.fi tai 040 153 5399 
 

Hyvää huomenta! - brunssi keskiviikkoisin  
klo 10-11 ja ensimmäinen kattaus on 3.2. Tarjolla on monipuolinen brunssi, voit tulla 
nauttimaan hyvässä ja turvallisessa seurassa juuri sellaisen määrän joka sinulle sopii. Tarjolla 
on myös kahvia ja teetä. Ilmoittaudu mukaan viimeistään edeltävänä tiistaina klo16 mennessä 
toiminnanohjaaja Petra Alamäelle petra.alamaki@syliin.fi tai 040 153 5399.  
 
 
Ryhmät kokoontuvat Lounais-Suomen SYLI ry:n toimitilassa, 
osoitteessa Maariankatu 8 D 104 (2. krs), Turku. 

Luennot  

 
Järjestämme kaksi etäluentoa keväällä Zoomissa. Luennot ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. 
Ilmoittaudu luennolle sähköpostitse sami.heimo@syliin.fi tai puhelimitse 040 5958 542. Saat 
myös tarkemmat ohjeet Zoomin käyttöön.  
 
Ke 3.3. klo 17.00 Syömishäiriötä sairastavan ruokailun tukeminen koulussa -luento 

Luennolla käydään läpi millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia koululla, 
sairastavalla ja läheisillä on sekä millaisia käytännön ratkaisuja kouluissa on 
käytössä. Luennon pitävät toiminnanohjaajat Petra Alamäki ja Sami Heimo. 

 
Ke 28.4. klo 17.00 Syömishäiriötä sairastavan läheisten jaksaminen ja voimavarat -luento  

Luennolla käydään läpi mistä ihmisen voimavarat ylipäänsä koostuvat, miksi ne 
hupenevat ja miten omaa jaksamista voi pitää yllä ja voimavaroja saada lisää. 
Puhutaan myös omista rajoista, syömishäiriöstä ja toiveikkuudesta. Luennon pitävät 
toiminnanohjaajat Petra Alamäki ja Sami Heimo. 

 

mailto:petra.alamaki@syliin.fi
mailto:petra.alamaki@syliin.fi
mailto:sami.heimo@syliin.fi
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TOIMINNALLISET RYHMÄT 

 

 
TURKU 
 
Heijastuksia - ryhmä  
 
Ryhmä on tarkoitettu Sinulle, joka olet kokenut syömishäiriön tai kärsinyt 
syömishäiriöoireista. Uskot, että ryhmästä saat tukea toipumiseesi ja haluat omalla 
läsnäolollasi auttaa muita ryhmäläisiä toipumisen tiellä. Haluat sallivuutta ja joustavuutta 
elämääsi. Ja uusia ihmisiä.  
Ryhmässä keskustellaan ja tehdään sellaisia asioita, joita ei välttämättä yksin syystä tai 
toisesta tulisi tehtyä. Tämä voi olla mikä tahansa ilmajoogasta museoon, Ruissalon 
luontokävelystä ratsastustallikäyntiin. Heijastuksia kokoontuu kerran viikossa 10 viikon ajan. 
Joka toinen viikko istutaan kahvien äärellä keskustelemassa ja joka toinen tavataan 
vaihtelevan toiminnan merkeissä.  
Keskustelukerrat toteutuvat torstaisin 18.2.-22.4.2021 klo 18-20. Toimintakerroista sovitaan 
myöhemmin ryhmäläisten kesken. Ryhmä kokoontuu Lounais-Suomen SYLI:n toimistolla, 
osoitteessa Maariankatu 8 D 104. Ryhmä on tarkoitettu yli 16-vuotiaille nuorille ja nuorille 
aikuisille. 

Kiinnostuitko? 
Lisätietoja saat: 
 
Toiminnanohjaaja Petra Alamäki 
petra.alamaki@syliin.fi 
puh. 040 153 5399 
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Läheisten lauantait keväällä 2021 
 
Järjestämme neljä kokoontumista syömishäiriötä sairastavien läheisille keväällä 2021. 
Läheisten lauantait ovat maksuttomia kokoontumisia, joissa käsitellään vaihtuvia 
teemoja. Tavoitteena on saada tietoa syömishäiriöstä, käydä vertaistuellisia keskusteluja 
ja saada ideoita, kuinka toimia omassa tilanteessaan. Syömishäiriötä sairastava läheinen 
voi olla oma lapsi, puoliso, vanhempi tai muu sairastavalle tärkeä henkilö. 
 
Kokoontumiset ovat maksuttomia, kaikkiin ei ole pakko osallistua. Kokoontumisiin 
ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostilla sami.heimo@syliin.fi tai puhelimitse 040 5958 
542 edeltävään torstaihin mennessä. 
Kokoontumiset pidetään Lounatuulet Yhteisötalossa osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33, 
Turku. 
 
Kokoontumiset ovat lauantaisin klo 11.00 – 14.00 ja teemat ovat: 
 
20.2. Kohti turvallista toipumisympäristöä kotona 
20.3. Syömishäiriön haastaminen 
17.4. Muutokseen motivoiminen 
15.5. Oma jaksaminen 
 
Läheisten lauantait ohjaavat yhdistyksen toiminnanohjaajat Petra Alamäki ja Sami Heimo.  
 
Seuraavalla sivulla on kyseisten lauantaiden iso mainos 
 
 

mailto:sami.heimo@syliin.fi
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”Ruokapöydän ääressä”- työpaja syömishäiriöön sairastuneen 

huoltajille 
 

 
Reita Nyberg luotsaa keväällä etäkoulutuksia läheisille! 

 
Kohderyhmä  
• Huoltajat, joiden alaikäinen huollettava on hiljan sairastunut rajoittavaan syömishäiriöön 
(anoreksia, bulimia ja niiden epätyypilliset muodot)  
• Diagnoosi asetettu 6 kk:n sisällä  
• Käytössä perhepohjainen hoito tai sen muunnelma: vanhemmat vastaavat sairastuneen 
ruokailuista  
• Menossa 1. vaihe = ravitsemustilan korjaaminen  
 
Työpajan tavoitteet  
• Lisätä huoltajien luottamusta omiin kykyihin selvitä sairastuneen ravitsemustilan 
korjaamisesta kotona  
• Tarjota täsmävertaistukea toisilta samanlaisessa tilanteessa olevilta 
 • ymmärrys ja empatia 
 • Kokemusten jakaminen ja hankalien tilanteiden ratkaisujen pohtiminen  
• Vinkit ja mallioppiminen  
 
Toteutus 
 • 2 x 1,5 h etäsessio  
• Lauantait 30.1.2021 ja 13.2.2021 klo 13-14:30  
• Enintään 10 osallistujan suljettu ryhmä, vaatii ennakkoilmoittautumisen  
• Molemmat huoltajat mukaan, mikäli mahdollista 
 • Toivotaan sitoutumista molempiin kertoihin  
• Työpaja sisältää lyhyitä tietoiskumaisia alustuksia ja ryhmäkeskustelua  
• Mukana 2–3 ohjaajaa: Reita, Sisä-Suomen SYLI ry; Uura, Etelän-SYLI ry; Sami tai Petra, 
Lounais-Suomen SYLI ry 

 
 
Yhteistyössä: 
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Liikkeen iloa – hyväksyvän tanssin lyhytkurssi! 
 

Oletko aina halunnut tanssia, mutta pelkäät olevasi syystä tai toisesta siihen 
sopimaton? Tämä kurssi on sinulle, joka haluat kokeilla tanssia ja tunnustella kehon 

liikkeen tuottamaa iloa turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. 
 

Järjestämme Liikkeen iloa – hyväksyvän tanssin lyhytkurssin yhteistyössä 
turkulaisen Tanssistudio Flaman kanssa. Ryhmä on tarkoitettu kaikille, jotka 

haluavat terveemmän, ystävällisemmän tai sopivamman suhteen omaan kehoonsa. 
Lyhytkurssilla opetellaan latinalaisamerikkalaisia tansseja, kuten salsaa, aivan 

alkeista alkaen muutaman hengen pienryhmässä. Tunneilla käydään läpi 
yksinkertaisia askelsarjoja, ja tanssitaan niitä musiikkiin noin 30–40 minuutin ajan. 

Tuntien aluksi ja päätteeksi keskustellaan SYLI:n (vertaistuki)ohjaajan ja muiden 
kurssilaisten kesken tuntemuksista tanssiin, liikkeeseen ja omaan kehoon liittyen. 

Osallistujana voit purkaa mieltäsi tunteista, jotka liittyvät liikkumiseen ja joita 
tanssiminen sinussa herättää. Voit osallistua keskusteluun myös kuuntelijana, jos 

sinulla ei ole tarvetta jakaa ajatuksiasi. Tavoitteena on löytää uutta iloa liikkumisesta 
ja omasta kehosta turvallisessa ympäristössä vertaistuen ja keskustelun avulla. 

 
Ryhmä kokoontuu kolme kertaa, lauantaisin klo11.30–13.00. Päivämäärät ovat 13.3., 
20.3. ja 27.3. Ryhmä kokoontuu Tanssistudio Flaman tiloissa osoitteessa Linnankatu 

84, Turku. Studiolla ei ole muuta toimintaa samaan aikaan. Ryhmää tanssittaa 
Flaman perustaja Anna Tolppa, joka ohjaa studiolla muun muassa soolo- ja 

parisalsatunteja, reggaetonia ja bachataa. 
 

Mukaan tarvitset ainoastaan mukavat vaatteet ja vesipullon. Tunnille voi osallistua 
joko sukkasilleen tai sisäliikuntakengillä. ET tarvitse minkäänlaista ennakko-

osaamista, tanssikenkiä tai muita erityisvarusteita osallistuaksesi tunnille. 
 

Tämäkin ryhmä on osallistujalle maksuton. Kysy lisää, ja ilmoittaudu mukaan 
Petralle numeroon 040 153 5399 tai petra.alamaki@syliin.fi. Voit kysyä lisätietoja 

tanssiin liittyen Flaman Annalta numerosta 044 240 7272 tai anna@flama.fi. 
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Solmut auki! – kirjoittamisen 
työpaja saa jatkoa loppukeväästä 
2021! Päivämäärät ovat vielä auki, 
mutta ne täsmentyvät kevään 
aikana. 
 
Oireiletko ahminnalla ja hallitsetko tunteitasi 
syömisellä? Onko erilaisten ajatusten ja 
tunteiden kohtaaminen sinulle ongelmallista? 
Havainnointia kirjallisesti – työpajassa on 
tarkoitus lähteä kartoittamaan omia 
tuntemuksia erilaisissa arjen tilanteissa ja oppia havainnoimaan niitä. Miten toimin? Millaisia 
ajatuksia tai tunteita minulla herää? Miten reagoin niihin?  
 
Sinun ei tarvitse olla taitava kirjailija eikä kyseisiä kirjoituksia tarvitse jakaa muille ellet niin 
itse tahdo. Viikoittain vaihtuvin teemoin käsitellään havaintoja omista tunteista ja mielen 
reagointeja. 
 
Kirjoittaminen saattaa monille tuntua pelottavalta. Pitäisikö minun olla hyvä kirjoittaja, jotta 
voin lähteä ryhmään? Työpajassa ei kuitenkaan ole tarkoituksena kirjoittaa suuria 
taidonnäytteitä, vaan tehdä havaintoja omista toiminnoistaan arjessa esimerkiksi 
ranskalaisilla viivoilla, päiväkirjamerkinnöillä tai kirjoittamalla ylös muutamia lauseita. 
Kirjoituksia ei ole tarkoitus lukea muille, vaan ne toimivat omina muistiinpanoinasi, kun 
seuraavalla kerralla alamme niitä käsitellä. Tietysti, jos sisäinen kirjailijasi herää, saat lukea 
meille havaintojasi! Viimeisellä kerralla tarkoituksena olisi pitää lukupiiri, johon jokainen voi 
tuottaa oman tekstin, jonka voisi muille jakaa TAI pohtia, jotain tekstiä, kirjoitusta, kappaleen 
sanoja, joka on itselle tärkeä ja jakaa sen muille. 
 
Vaihtuvat teemat voivat olla esimerkiksi, millaisia tunteita ja reagointeja yllättävät muutokset 
saavat aikaan, miten reagoin stressitilanteissa tai miten positiiviset ja negatiiviset 
kokemukset laukaisevat häiriökäyttäytymistäni? Ryhmä kuitenkin voi itse vaikuttaa teemojen 
sisältöihin omien mielenkiintojensa mukaan! 
 
Ilmoittautumiset sekä lisätietoja saa petra.alamaki@syliin.fi tai soittamalla 040 1535399. 
Ilmoittautua voi myös instagramissa @lounaissuomensyli tai facebookissa @Lounais-Suomen 
SYLI ry viestiä laittamalla. Mukaan mahtuu 5 henkilöä. 
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PORI 
 

Täysin hyvä - Oma kuva – ryhmä 
aloittaa keväällä 2021 
koronatilanteesta riippuen. 
Päivämäärät tarkentuvat myöhemmin 
keväällä! 
 
Mietityttääkö suhteesi kehonkuvaan? Kurssilla 
pääset pohtimaan kehonkuvaan liittyviä 
kysymyksiä luovien menetelmien avulla. 
Hyödynnämme kurssilla kirjoittamista, 
liikkumista, rentoutumista ja kuvia. Kurssilla 
tapaamme neljänä iltana, joista kolmannella 
pääset ammattivalokuvaajan kuvattavaksi 
valiten itse, miten ja millaisessa ympäristössä 
haluat olla kuvattavana. Neljännellä kerralla 
tutustumme kurssilaisten kuviin yhdessä. 
 
Kurssille mahtuu ensimmäiset 8 
ilmoittautunutta!  
Osoite: Yrjönkatu 2, 2. kerros, Pori. Ilmoittautumiset Kaisalle: kaisa@piuma.fi,  
p. 045 645 0366 Kurssin toteuttavat Piuman tanssiliiketerapeutti Kaisa Selin ja milla x 
markuksen valokuvaaja Milla Karhumäki. 
 
Olet hyvä juuri sellaisena kuin olet, lämpimästi tervetuloa mukaan!  
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SYÖMISHÄIRIÖLIITTO-SYLI RY 

AUTTAA JA TUKEE 
 
 
Tukipuhelin 02 251 9207 
Syömishäiriötä sairastaville ja läheisille tarkoitettu tukipuhelin päivystää 02 251 9207 
maanantaisin klo 9.00–15.00. Tukipuhelimessa päivystävät Syömishäiriöliiton työntekijät. 
 
Puhelin on soittajalle paikallisverkkomaksua lukuun ottamatta maksuton.  
 
SYLI-chat 
 
Keskustelua luotsaavat syömishäiriön kokeneet vapaaehtoiset Syömishäiriöliiton ammattilaisen 
taustatuella. 
 
SYLI-chatit Tukinetissä: 
keskiviikkoisin klo 18-19.30 
perjantaisin klo 14-15.30 
 
Lue lisää Syömishäiriöliiton sivuilta tai Tukinet.net. 
 
  
 

JA SITTEN SE SOME! 

 
Lounais-Suomen-SYLI:n, Syömishäiriöliitto-SYLI:n ja Etelän SYLI:n löydät myös sosiaalisesta 
mediasta.  
 
Instagramista kanavat löydät @lounaissuomensyli ja @syomishairioliitto ja @etelansyli 
Ja sitten on myös @sylikeskuskuopio, @sylikeskuspohjoissuomi ja @sylikeskustampere. 
 
Facebookista kanavat löydät @Lounais-Suomen SYLI ry ja @Syömishäiriöliitto-SYLI ry ja 
@Etelän-SYLI. 
  

https://tukinet.net/teemat/syli-chat-1903200558/ryhmachatit/
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YHTEYSTIEDOT 

 
 

LOUNAIS-SUOMEN – SYLI RY 

Maariankatu 8 D 104 
20100 Turku 

lounaissuomi@syliin.fi 
 

www.facebook.com/lssyli/ 
www.syliin.fi 

 
Toiminnanohjaaja Petra Alamäki 

petra.alamaki@syliin.fi 
040 1535 399 

 
 

Toiminnanohjaaja Sami Heimo 
sami.heimo@syliin.fi 

040 5958 542 
 
 

Olemme myös Instassa! 
@lounaissuomensyli
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