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SYÖMISHÄIRIÖTYÖTÄ VUODESTA 1993

Tässä on Jäsenkirjeemme 2 / 2021, ole hyvä!
Tässä on Jäsenkirjeemme 2 / 2021, ole hyvä!
Aloitamme tämän syksyn toiminnan ihan kasvokkain ja
pidämme ovet auki. Tietysti seuraamme koronatilanteen
kehittymistä, ja toimimme aina tilanteen mukaan. Eli
seuraa tiedottamistamme kotisivuillamme ja somessa
edelleenkin!
”Ei ole sinun tehtäväsi olla kaikkea kaikille’’ - tuntematon

Yhdistyksen kuulumisia!
Vapaaehtoisemme Lina ’’eläkelöityy’’ tehtävistään!
’’Aloitin vertaistukiryhmän ohjaajana
psykologian opintojeni alussa, ja nyt
valmistumisen kynnyksellä on tullut aika
siirtyä kohti uusia haasteita ja luopua
ohjaajan tehtävästä. Ryhmän ohjaaminen
on ollut todella antoisaa, ja olen oppinut
paljon syömishäiriöistä, itsestäni ja
ihmisten kohtaamisesta. Olen kiitollinen
näistä opeista, jotka varmasti jäävät
osaksi minua, vaikka ohjaaminen
päättyykin.
Onneksi kaikki ei pääty kerralla ja saan
vielä jatkaa Ruokarauha-podcastin
parissa, sillä vapaaehtoistyöstä on vuosien varrella muodostunut tärkeä ja merkityksellinen osa
elämääni. Haluan kiittää kaikkia ihmisiä, joihin olen saanut tutustua ja toivotan kaikille
nykyisille ja tuleville ohjaajille ja muille vapaaehtoisille yhtä merkityksellisiä ja antoisia hetkiä
kuin itse olen saanut kokea!’’
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Toiminnanohjaajat tervehtivät!
Meidän naamat ovat monille tuttuja
toimistolta, eri tapahtumista sekä sosiaalisesta
mediasta, mutta halusimme kirjoittaa myös
terveisemme tänne näkyviin!
Syksy on lähtenyt täysillä käyntiin ja tiedossa
on vaikka ja mitä! Löytyy tuttua vakitoimintaa,
mutta myös todella paljon kaikkea uutta on
tulossa!
Kävijöitä ryhmissä riittää ja uusia ihmisiä ottaa
yhteyttä viikoittain. Kaikkiin toiminnallisiin
ryhmiinkin on jo tulijoita ja muutama ryhmä on
jo täynnä! Hienoa on, että maailman tilasta
huolimatta, ihmiset ovat liikkeellä ja etsivät
itselleen apua. On hienoa olla mukana
tukemassa jokaisen omaa toipumismatkaa ja
tuoda heille toivoa ja ajatuksia!
Hyvää syksyn alkua kaikille!
Terkuin Petra ja Sami
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Ruokarauha -podcast tekee vielä kolmannen tuotantokauden
syksyllä 2021!
Podcast jatkuu vielä kolmannelle kaudelle, eli syksyllä on
luvassa lisää Ruokarauhaa! Aiheet eivät lopu kesken, ja
luvassa on taas mielenkiintoista asiaa mm.
syömishäiriömyyteistä ja ruokasuhteesta. Olkaa kuulolla
syyskuussa, kun uusi kausi alkaa! Kuunneltavissa tuttuun
tapaan esimerkiksi Spotifysta ja Podtailista
Ja tuttuun tapaan löydät Ruokarauhan myös somesta,
kuten instagramista ja facebookista!

Kai olet kuunnellut myös Ruokarauhapodin kesäjaksoja? Lina ja Kirsti koostivat kesällä myös
minisarjan, joka tietysti on täyttä priimaa!
Jaksojen aiheet ovat:
Syömishäiriöiden vaiheet ja vinkit tukemiseen
Mitä hyvinvointi on?
Miten reagoida läheisen syömishäiriöön?
Miten ehkäistä uusiminen?
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Heippa!

Olen Aino, kolmannen vuoden
sosionomiopiskelija Turun
Ammattikorkeakoulusta. Opinnoissani olen
suuntautunut toiminnallisiin menetelmiin, ja
tulevaisuudessa haluaisin työskennellä nuorten
parissa joko kouluissa tai matalan kynnyksen
palveluissa. Lisäksi minua kiinnostaa
eläinavusteinen toiminta, ja tulevaisuuden
suunnitelmissani on opiskella aiheesta lisää ja
ottaa eläimiä mukaan työskentelyyn.
Suoritan viimeistä harjoitteluani Sylissä, joten
minut voi bongata täältä tämän syksyn aikana.
Välillä mukanani saattaa olla myös koirani Bruno.
Tarkoituksenani on myös harjoittelun aikana
päästä suunnittelemaan ja ohjaamaan
jonkinlaista toiminnallista ryhmää, mutta sen
sisältö selviää myöhemmin.

Nähdään Sylissä!

Halusimme myös kuulla kävijöidemme ajatuksia
toiminnastamme, joten pyysimme heitä jakamaan aatoksiaan!
1. Minkä vuoksi olet mukana toiminnassa?
Olen toiminnassa mukana hyvän vertaistuen, ihanan ilmapiirin ja yhteisöllisyyden tunteen vuoksi
Mä oon mukana SYLIn toiminnassa aaltoilevan syömishäiriöoireilun vuoksi. SYLIstä on tullut turvallinen
paikka käsitellä ajatuksia ja tunteita
Olen mukana sen takia, että huonon hetken koittaessa muistan itse omat perimmäiset syyni, miksi olen
päättänyt kääntyä syömishäiriötä vastaan enkä ole sen puolella. Uskon, että moni syömishäiriö tarvitsee
vielä useat kasvot Suomessa, että ihmiset näkevät, että aidosti jokainen voi sairastua tähän sairauteen.
Tätä toimintaa haluan olla edistämässä!
Oon toiminnassa mukana, sillä koen hyötyväni siitä. Mielekästä toimintaa ja tukea sairaslomalaisen
arkeeni.
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Ulkopuolisen avun hakeminen kamppailuun itseni kanssa tuntu hankalalta, mut se kynnys vaikutti
huomattavasti matalammalta SYLIssä. Mun ei tarvinnut osua tiettyyn muottiin, jotta ansaitsisin apua.
Mut otettiin lämpimästi vastaan just tälläsenä.

2. Mikä sinua on erityisesti auttanut?
Minua on erityisesti auttanut se, että toiminnassa mukana olevat ovat ymmärtäväisiä ja myötätuntosia
ja saa puhua luottamuksellisessa ympäristössä, jossa ei tuomita. Olen kokenut myös hyödyksi
yhteissyömiset, joissa kävin aiempina vuosina.
Mua on auttanut erityisesti se, että oon saanut omaan tahtiin puhua tai olla puhumatta. Vertaistuki on
ollut tärkeää, vaikka tietenkään ei ole kiva kuulla, että muut kokee syömishäiriöarkea.
Luottamus ja turvallisuuden tunne työntekijöiden kanssa. hyvin monipuolinen toiminta. tuki ja
kannustus, mutta tavoitteita ei ole, saa olla ja mennä omaa tahtia + tietty myös vertaistuki
Eniten on auttanut yksinkertaisesti tietoisuus syömishäiriöstä ja omista siihen liittyvistä käytösmalleista.
SYLIssä oon voinut puhua tai olla puhumatta. Oon saanut mennä täysin oman oloni mukaan.
Multa ei vaadita mitään, eikä kukaan kysele multa mun oireilusta tai et oonko edennyt tai ollut
etenemättä. Siellä keskitytään vaan siihen miltä musta tuntuu.
Se on iso syy miks oon pystynyt olemaan täysin rehellinen ehkä ensimmäistä kertaa muille, mutta myös
itselleni.

3. Minkä vuoksi suosittelisit SYLIä muille apua tarvitseville?
Suosittelisin SYLIä muille apua tarvitseville erityisesti siksi, että paikalla voi tulla aina juuri silloin, kun
itselle käy ja haluaa, eikä tarvitse ottaa paineita vaan voi tulla juuri omana itsenään
Suosittelisin SYLIä muille apua tarvitseville, koska tiedän, että SYLIstä löytyy jokaiselle jonkinlaista tukea
matalalla kynnyksellä. Apu ei ole hoidollista, mutta se voi olla ensimmäinen askel toipumisen polulla.
Sylillä ei ole sitä negatiivista auktoriteettia, joka syömishäiriötä hoitavilla terveydenhuollon
ammattilaisilla syömishäiriöisten mielestä on (moni on peloissaan lääkäreistä ja hoitajista, koska niihin
liitetään mielleyhtymiä kuten: pakko syödä, en saa tehdä sitä, en saa tehdä tätä, tuo kyttää mua jne.)
Sylissä jää tilaa ajatuksille ja omalle ajatustoiminnalle.
Syliin saa tulla ilman diagnoosia. omaisena tai mitä sh häiriötä sairastavana/sairastaneena tahansa.
matalan kynnyksen paikka. Hirmu tärkeä paikka ainakin minulle. Oon käynyt itse n. vuoden välillä
aktiivisemmin ja välillä en. Suosittelen kaikille vähääkään pohtiville tyypeille sylissä käyntiä, sillä se on
ihan huippupaikka!
SYLIissä on ihmisiä, jotka on siellä vapaaehtosesti. Heistä huokuu se, että he haluaa auttaa. Mä itse koin,
etten ansaitse sitä apua, eikä mulla oo tarpeeks hyvät syyt sitä hakea, mutta SYLIssä mulle saatiin
sellanen olo, että siellä on paikka just mulle ja oon enemmän ku tervetullut. SYLIssä ihanaa on ollut myös
se, että sinne saa mennä aina, mutta ikinä ei oo pakko. Sua autetaan just sun oman olon mukaan ja se on
ehkä parasta.
SYLI on paikka, jossa tuntee olonsa helpoks ja turvalliseks. Siellä on hyvä ja siellä sä oot hyvä.
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Haemme Poriin innokkaita vapaaehtoisia!

Ja myös Turkuun!
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Syksyn 2021 aikatauluja:
Lounais-Suomen-SYLI ry:n
vapaaehtoisten koulutukset:
Kahvia, kuulumisia ja hyvää seuraa
to 19.8. klo 18.00 – 19.30
yhdistyksen toimitilassa osoitteessa Maariankatu 8
D 104.
Tule moikkaamaan muita vapaaehtoisia ja
kuulemaan mitä on meneillään ja mitä on tulossa.

Toiveikkuus ja omat rajat

la 9.10. klo 10.00 – 13.00
Koulutus pidetään Lounatuulet Yhteisötalossa
osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33, Turku.

Glögiä, kuulumisia ja hyvää seuraa
la 27.11.
tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tarjontaa ammattilaisille:
Ammattilaisten aamukahvit!
L-S-SYLI ry järjestää syksyllä Ammattilaisten aamukahvitilaisuuden joko etänä Zoomissa
tai livenä toimistolla korona tilanteesta riippuen! Aamukahvit ovat pe 12.11 klo 8.30–
9.30. Ilmoittaudu mukaan Petralle petra.alamaki@syliin.fi tai 040 1535399. Tilaisuudessa
vaihdellaan kuulumisia sekä keskustellaan ajankohtaisista ja mielen päällä olevista
syömishäiriöproblematiikkaan liittyvistä asioista ja tilanteista.
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Vertaistukiryhmät:
TURKU
Sairastavien ja toipuvien vertaistukiryhmä kokoontuu joka toinen viikko
keskiviikkoisin kello 18.00 – 19.30 yhdistyksen toimitilassa Maariankatu 8D 104.
Kokoontumispäivät ovat: 8.9, 22.9, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12 ja 15.12

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 on tauolla syksyn 2021.

Syömishäiriötä sairastavien läheisten vertaistukiryhmä kokoontuu kerran
kuukaudessa kello 18.00 – 19.30 yhdistyksen toimitilassa. Kokoontumiset ovat:

24.8., 21.9., 19.10. ja 16.11.

Ahminnasta ja tunnesyömisestä kärsivien vertaistukiryhmä on tauolla, kunnes
löydämme ohjaajalle ohjaajaparin. Mikäli olet kiinnostunut ryhmän ohjaamisesta, ota yhteyttä
toiminnanohjaajiin.

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 klo 17.15 –
18.45 ja päivät ovat

18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12.

Avoimet kahvihetket kaikille, joita syömishäiriö tavalla tai toisella koskettaa, Yhteisötalo
Otavassa, Otavankatu 5 tiistaisin 14.9., 12.10. ja 9.11. klo 15.00 – 16.45.
Tervetuloa!
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Perustoimintaa Turussa toiminnanohjaajien vetäminä:
Avoimet kahvihetket kaikille, joita syömishäiriö
tavalla tai toisella koskettaa, järjestetään yhdistyksen
toimitilassa maanantaisin sekä torstaisin klo 15.00 –
17.00. Avoimet kahvihetket alkavat elokuussa!
Puhutaan aiheesta ja asian vierestä. Tervetuloa!

Puuroperjantai perjantaisin klo 12.00 – 13.00
elokuun 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! - aamupala keskiviikkoisin
klo 9.30-10.30 ja ensimmäinen kattaus on 18.8. 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 LounaisSuomen SYLI ry:n toimitilassa,
osoitteessa Maariankatu 8 D 104
(2. krs), Turku.
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Svenska veckan 1-7.11.2021!
Svenska Veckanina 3.11 jalkaudumme Monitoriin Kop-kolmiossa Aurakatu 8! Paikalla ovat
toiminnanohjaajat sekä ruotsinkielinen vapaaehtoinen ja mahdollisuus on saada tietoa
toiminnastamme sekä suomen että ruotsin kielellä. Tervetuloa!

Etelän-Sylin etäluennot
Sisaryhdistyksemme Etelän-SYLI ry järjestä kaikille avoimia luentoja ja keskustelutilaisuuksia
eri aiheista. Luennot ovat maksuttomia, niihin ilmoittaudutaan toiminnanohjaaja UuraLiinalle sähköpostilla: uura-liina.lahti(at)etelansyli.fi.
Ti 31.8.2021 17.30–19.30 | WEBINAARI: Arfid-syömishäiriöt
Ke 29.9.2021 17.30–19.30 | Webinaari: Some tukena syömishäiriöstä toipumisessa – miksi,
miten, millaisin välinein?
Ke 27.10.2021 17.30–19.30 | Webinaari: Syömishäiriö ja nepsy-oireet ADHD, autismikirjo, pakko-oireet ja tic-oireet
Ke 15.12.2021 17.30–19.30 | Webinaari: Itsemyötätunto - toipumisen
ja hyvinvoinnin kulmakivenä

Syömishäiriöliiton koulutukset
Ke 1.9. klo 17.30-19 Kaikille vapaaehtoisille avoin webinaari, teemana syömishäiriön kanssa
päällekkäiset ongelmat ja haasteet vertaistuessa. Kouluttamassa ja keskusteluttamassa
Etelän-SYLI ry:n Uura-Liina ja Ritva.
Läheisten vertaistukijoiden zoom-illat:
ma 13.9. (teema avoin)
ma 25.10. teemana parisuhde ja seksuaalisuus, vieraana paripsykoterapeutti,
seksuaaliterapeutti, uusperheneuvoja Milla Sahla
Ke 15.9. ja 17.11. Kokemuspuhujien zoom-illat Teemat vielä avoinna, saa toivoa!
La 20.11. Valtakunnallinen Iloa ja innostusta -koulutus Jos mahdollista, kokoonnutaan
kasvotusten Tampereella. Teemana toipumismyönteisyys ja turvallinen tila vertaistuessa.
Kysy lisää koulutuksista Syömishäiriöliiton vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Ritva
Näräkältä sähköpostitse ritva.narakka@syomishairioliitto.fi tai puhelimitse 050 471 1451.
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TOIMINNALLISET RYHMÄT
TURKU
Ryhmät syömishäiriötä sairastavan
läheisille:
EtäTaito -valmennus verkossa
Onko läheisesi sairastunut syömishäiriöön? Koetko olevasi
voimaton, mutta haluaisit auttaa häntä toipumisessa?
Sisä-Suomen SYLI ry, Etelän-SYLI ry ja Lounais-Suomen
SYLI ry järjestävät yhteistyössä syksyn 2021 aikana neljän
kerran etätaitovalmennuksen, joka perustuu TAITOkonseptiin.
TAVOITE: Taitovalmennuksen tavoitteena on antaa tuhti
tietopaketti syömishäiriöoireilun muodoista sekä sitä
laukaisevista ja ylläpitävistä tekijöistä, työkaluja hankalista
tilanteista selviämiseen kotona sekä keinoja keskusteluun ja
sairastuneen motivointiin kohti toipumista.
KENELLE: Aiemman palautteen perusteella taitovalmennus koettiin erityisen
hyödyllisenä huoltajille, joiden huollettavalla oli puolen vuoden sisällä todettu
syömishäiriö. Siitä on tutkitusti kuitenkin hyötyä myös muille läheisille ja oireilun
kestettyä kauemmin. Virallista syömishäiriödiagnoosia ei tarvita. Järjestävien yhdistysten
jäsenyys ei ole edellytys osallistumiselle.
MITEN: Taitovalmennus järjestetään etänä Zoom-sovelluksen avulla neljänä lauantaina
11.9., 25.9., 9.10. ja 30.10.2021 klo 12:30 – 15. Valmentajana toimii Reita Nyberg, SisäSuomen SYLI ry. Valmennus on maksuton ja sisältää myös valmennusmateriaalin
sähköisessä muodossa. Valmennuskerrat tallennetaan, ja ilmoittautuneilla on
mahdollisuus katsoa tallenne jälkikäteen.
Ilmoittaudu mukaan sähköisesti, tässä linkki https://bit.ly/eTaito-s21 . Viimeinen
ilmoittautumispäivä on 9.9. Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta aina vahvistuksen
antamaasi sähköpostiin. Vahvistus sisältää ohjeita ja osallistumislinkin valmennukseen.
Jos sitä ei kuulu, tarkista roskapostikansiosi! Tiedustelut: pj@sisasuomensyli.fi.

Yhteistyössä:
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Hengähdä hetkeksi -työpajat läheisille
Järjestämme syksyn aikana kolme Hengähdä hetkeksi työpajaa syömishäiriötä sairastavien läheisille. Voit
osallistua yhteen työpajaan tai kaikkiin aivan omien
tarpeidesi ja jaksamisesi mukaan. Työpajat ovat lauantaisin
klo 13-16 ja ne järjestetään Lounatuulet Yhteisötalossa
osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33. Meillä on käytössä isot
tilat, ja noudatamme aina voimassa olevia koronaohjeita.
Kaikissa työpajoissa käytetään luovia työtapoja; kuvallista ja
taiteellista työskentelyä, liiketerapeuttisia harjoitteita,
kirjoittamista ja erilaisia rentoutumiskeinoja.
Mitään ei tarvitse osata ja kaikki tähtää myös
suorituskeskeisyydestä poispäin. Vaikka valtaosin
työskennellään itsenäisesti, omien tuntemusten parissa niin
mukana on myös hieman ryhmä- ja pariharjoitteita.

Päivämäärät ja teemat ovat:
Lauantai 2.10. Itsemyötätunto
Työpajassa vahvistetaan hyvänolon tunnetta ja armollisuutta itseensä ja muihin.
Lauantai 6.10. Ahdistuksen purkaminen ja rentoutuminen
Työpajassa tehdään monipuolisia kehollisia harjoitteita muun muassa hengityksen ja liikkeen
avulla.
Lauantai 27.11. Omat voimavarat
Työpajassa kirjoitetaan ja tehdään kuvallista työskentelyä
ajatusten, toiveiden ja tuntemusten parissa. Tavoitteena
on ruokkia luovuutta ja yhdistää sitä kautta omien rajojen
ja toiveiden oivaltamista.
Työpajoja ohjaa Henna Uusilehto, joka toimii luovien
terapioiden alalla ryhmien, sekä yksilöohjausten parissa.
Hän on ekspressiivisen taideterapian ohjaaja. Taustallaan
hänellä on myös tanssi- ja liiketerapian, sekä
musiikkiterapian opintoja.
Työpajat ja terapeuttinen ohjaus painottuu
monimuotoisesti tutkimaan meissä tapahtuvaa sekä
hetkessä syntyvää taiteiden välisyyden, eli eri
taidemuotojen avulla. Hän toimii myös hoitotyössä (mm.
hierontaa, lymfaterapiaa, vyöhyketerapiaa) joten kehonhoito ja rentoutus ovat tuttuja."
Ilmoittaudu työpajaan heti tai viimeistään edellisenä torstaina Samille
sami.heimo@syliin.fi tai puhelimitse 040 5958 542.
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Läheisten lauantait
Järjestämme syksyllä kaksi Läheisten lauantai kokoontumista. 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, molempiin
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 10.00 –
13.00 ja teemat ovat:
la 16.10. Syömishäiriöt – mistä on kyse?
la 13.11. Turvallinen toipumisympäristö
Läheisten lauantait ohjaavat yhdistyksen toiminnanohjaajat Petra Alamäki ja Sami Heimo.
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Ryhmät sairastaville ja toipuville:

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.
Ryhmä alkaa keskiviikkona 29.9.2021 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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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 klo13.30-15. Päivämäärät ovat 6.11. ,
13.11. ja 20.11. Ryhmä kokoontuu Tanssistudio Flaman uudessa tilassa osoitteessa
Eerikinkatu 38, 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 ennakkoosaamista, 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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Kirjoittamisryhmät yhteistyössä Kirjantalon kanssa syksyllä 2021!
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Eläinlähtöistä toimintaa!
Oletko kiinnostunut kokeilemaan eläinlähtöistä toimintaa? Ihana vapaaehtoisemme Iida
yhteistyössä Metsäkylän ratsastuskeskuksen kanssa järjestää vierailuja tallille! Tallilta löytyy
muun muassa hevosia, poneja, kanoja sekä pupuja. Ensimmäinen pilottiryhmä pääsi
kokeilemaan toimintaa ja ohjelmassa oli muun muassa poni-agilitya (kyllä, luit oikein!),
ponien taluttamista sekä hevosten ja pupujen silittelyä.
Seuraava ryhmä kokoontuu 4.10 klo17-19
Metsäkylän ratsastuskeskuksella, joten jos
haluat mukaan, ilmoittaudu Petralle
petra.alamaki@syliin.fi, 0401535399 tai
laittamalla viestiä somessa!
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TOIMINNALLISET RYHMÄT
PORI
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SYÖMISHÄIRIÖLIITTO-SYLI RY
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 sekä muut
jänseyhdistykset löydät myös sosiaalisesta mediasta.
Instagramista kanavat löydät @lounaissuomensyli ja @syomishairioliitto ja @etelansyli
Ja sitten on myös @sylikeskuskuopio, @sylikeskuspohjoissuomi ja @sylikeskustampere ja
@sisasuomensyli.
Facebookista kanavat löydät @Lounais-Suomen SYLI ry ja @Syömishäiriöliitto-SYLI ry ja
@Etelän-SYLI.

ÄLÄ JÄÄ YKSIN!
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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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