Mitäs nyt?
Näkökulmia elämänhallintaan urheilu-uran
päättyessä

Johdanto
Tähän oppaaseen on koottu näkökulmia elämänhallintaan urheilu-uran päättyessä. Teemat käsittelevät urheilijan identiteettiä, mielen hyvinvointia, sosiaalisia suhteita ja arkea. Teemat ovat
nousseet tutkimusartikkeleista, jotka ovat
perustuneet urheilijoiden omiin kokemuksiin.
Opas on tarkoitettu Sinulle urheilija tutustuttavaksi jo urheilu-uran aikana, mutta sisältö
antaa pohdittavaa myös uran päättyessä. Opas
on rakennettu niin, että jokaisen teeman jälkeen
löytyy pohdittavaksi-osio herättelemään ajatuksia. Loppuun on koottu sivustoja, joista löytyy
lisää tietoa.
Urheilu-uran päättyminen on iso muutos elämässä. Arjen, tapojen, tottumusten sekä roolien
uudelleen muotoutumiselle on annettava aikaa.
On hetkiä, jolloin kaikki sujuu niin kuin etukäteen
suunnitteli, sitten on taas niitä hetkiä, kun asiat
tuntuvat vaikeilta. Voitot ja tappiot kuuluvat
myös urheilu-uran lopettamisprosessiin, mutta
niiden etukäteen pohtiminen voi madaltaa
edessä olevia esteitä.
Tämä on Metropolia ammattikorkeakoulun
toimintaterapeuttiopiskelijoiden opinnäytetyön
tuotos, joka on tehty yhteistyössä Oman
Elämänsä
Urheilija
-hankkeen
ja
Syömishäiriökeskuksen kanssa syksyllä 2020.
Satu Linnasalmi ja Hanna Salo
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Iden2tee3
Urheilu-uran päättyminen on monelle urheilijalle suuri elämänmuutos. Uran päättyminen on prosessi,
johon olisi hyvä valmistautua jo uran
aikana, sekä tulla tietoiseksi tekijöistä, joiden on todettu olevan yhteydessä uran jälkeiseen elämäntilanteeseen sopeutumisessa. Kilpaurheilussa urheilijan rooliin liittyy
usein tarkkoja rutiineja, sekä
päivittäistä arkea rytmittäviä aikatauluja ja tottumuksia. Urheilussa
päämääränä on pyrkiä kohti parasta
mahdollista lopputulosta, jolloin
myös identiteetin rakentamiseen
heijastuu tavoitteellisuus, kurinalaisuus sekä suorituskeskeisyys.
Urheilijan identiteetti voidaan määritellä tarkoittavan urheilijan omaa
käsitystä roolistaan urheilijana. Siihen liittyy subjektiivinen kokemus
siitä, kuka olen, mitä tunnen ja mitä
ajattelen urheilijana. Vahva urheilijan identiteetti liittyy positiivisesti
urheilijan
suorituskykyyn
uran

aikana. Monissa urheilijoiden identiteettiä koskevissa tutkimuksissa on
kuitenkin todettu, että vahvaksi
koettu urheilijan identiteetti saattaa
merkittävästi lisätä sopeutumisvaikeuksia urheilu-uran jälkeisessä
elämäntilanteessa. Heikompi urheilijan identiteetti taas näyttäisi
olevan yhteydessä helpommaksi
koettuun siirtymävaiheeseen. Käsityksemme siitä, millaisena näemme
itsemme ovat siis vahvasti sidoksissa
tottumuksiin tehdä asioita opituilla
tavoilla, sekä uskomuksiin niiden
merkityksellisyydestä.
Uran päätyttyä ja uuden elämäntilanteen edessä seuraavat kysymykset saattavat nousta mieleen:
Kuka minä olen ja keneksi haluan
tulla? Elämänhallinta voi tuntua
haastavalta, kun totuttuja rutiineja,
ja arkea rytmittävää aikataulua ei
tarvitse enää noudattaa.
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Uusien mielenkiinnon kohteiden, tekemisen tai roolien löytäminen ovatkin keskeisiä tekijöitä idenPteePn
uudelleenmääriQelyn sekä elämänhallinnan näkökulmasta. IdenPteetPtyö on prosessi, jonka voidaan
ajatella jatkuvan läpi elämän. IdenPteePn kehiQämisen tueksi olisi hyvä
vahvistaa itsetuntemustaan, sekä
tunnistaa itselleen tyypillisiä toimintatapoja ja toQumuksia. Yhdenlaiseen minäkuvaan kiintyminen voi
jarruQaa idenPteePn kehiQymistä
muuQuvissa elämänPlanteissa.

IdenPteeS rakentuu myös suhteessa muihin ihmisiin sekä erilaisiin
ryhmiin kuulumisesta. Urheilu-uran
jälkeisessä elämänPlanteessa uusien
harrastus-, työ- tai opiskeluympäristöjen avulla voi rakentaa
sosiaalisia verkostoja, joiden avulla
idenPteeSä on myös mahdollista
kehiQää. Omaa idenPteeSä vahvistavaan ja itselleen merkitykselliseen
toimintaan osallistuminen tukee
hyvinvoinPa ja elämän mielekkyyQä.

IdenPteeStyön kannalta olisi keskeistä pysähtyä tarkastelemaan sitä,
keneksi haluaa tulla ja millaisten
tekojen kauQa se on mahdollista
saavuQaa. Urheilu-uran aikana opittuja elämänhallinnan taitoja, kuten
vastuullisuuQa, päämääräPetoisuutta tai tunnollisuuQa voi pitää
vahvuuksinaan, sekä sitä kauQa
hyödyntää urheilutaustaansa myös
muilla elämän osa-alueilla.
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Identiteetti
•

Identiteetti ei ole muuttumaton. Se kehittyy vuorovaikutuksellisesti läpi
elämän. Henkilökohtainen identiteetti erottaa meidät muista ja kertoo
ainutlaatuisuudestamme. Identiteetti rakentuu myös suhteessa muihin
ihmisiin ja erilaisiin ryhmiin kuulumisesta.

•

Toimintasi heijastelee identiteettiä. Teot kertovat siitä, millainen uskot
olevasi, joko tiedostaen tai tiedostamatta. Mitä syvemmin kiinnyt vain
yhdenlaiseen minäkuvaan, sitä enemmän se jarruttaa identiteettisi
kehittymistä.

•

Rutiinit ovat tapa ilmentää identiteettiäsi ja mitä enemmän toistat
tiettyä toimintaa, sitä enemmän siihen liittyvä identiteettisi vahvistuu.
Muokkaamalla omia uskomuksia ja opettelemalla uusia rutiineja, voit
kehittää identiteettiäsi kohti haluamaasi myönteistä lopputulosta.
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Pohdi0avaksi
•

Vahvista identiteettiäsi toimimalla arvojasi vastaavalla tavalla. Millaisiin
harraste- ja ammattiryhmiin haluat kuulua tai minkälaiseen
kulttuurilliseen toimintaan voit samaistua?

•

Pohdi kuka sinä olet nyt? Keneksi haluat tulla?

•

Millainen ihminen saavuttaisi haluamasi asiat? Missä rooleissa
urheilijan lisäksi voit nähdä itsesi?

•

Tehokkain tapa muokata identiteettiä, on pysähtyä tarkastelemaan sitä,
keneksi haluaa tulla ja millaisten tekojen avulla siihen on mahdollista
päästä.
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Mieli
Kilpaurheilu tarjoaa parhaimmillaan
jännityksen, nautinnon sekä yhteenkuuluvuuden tunteita. Urheilu-uraan
sitoutuminen ja keskittyminen ovat
suorituskyvyn kannalta keskeisiä
tekijöitä, mutta toisinaan keho ja
mieli saattavat uupua väsymyksen
tai paineiden seurauksena. Urheiluuran
lopettaminen
on
emotionaalinen
prosessi,
joka
saattaa
tuoda
mukanaan
menetyksen,
suruun
tai
ahdistukseen liittyviä tunnereaktioita. Tunnereaktioiden taustalla
vaikuttavat uran lopettamiseen liittyvät haaveet, tavoitteet ja unelmat,
joihin sitoutuminen on usein intohimoista, ja sen myötä niistä luopuminenkin usein henkisesti raskasta.
Keho ja mieli ovat yhteydessä
toisiinsa. Kehon kautta saadaan
tietoa ympäröivästä maailmasta ja
tapahtumista. Tämä vaikuttaa siihen, miten asioita käsittelee omassa
mielessään ja kuinka toimii eri tilanteissa. Urheilu-uran päättyessä päivittäinen kova fyysinen harjoittelu
vähenee, joten mieli ja keho voivat
kaivata tuttuja liikesarjoja tai rasituksen tunnetta. Harjoittelukuorman asteittainen vähentäminen
nähdään suojaavana tekijänä myös

mielen hyvinvoinnille. Samaan aikaan oma kehonkuva voi muuttua
totutusta erilaiseksi. Käsitys omasta
kehosta muuttuu kaikilla läpi elämän. Muuttuvan kehon hyväksyminen, ja oman kehon viestien
kuuntelu edesauttaa tasapainoisen
suhteen luomiseen oman kehon ja
ajatusmaailman välille.
Jatkuvien psykologisten tekijöiden
kuormittavuus on yhteydessä myös
ahdistuneisuuteen, uupumukseen
sekä masennuksen kaltaisiin emotionaalisiin reaktioihin. Tunnereaktioihin valmistautuminen, tietoisuus
niiden monimuotoisuudesta sekä
mahdollisuus psyykkiseen ja sosiaaliseen tukeen ovat mielen hyvinvointia edistäviä keinoja. Usein jo
asioiden tiedostaminen itse tai niistä
ääneen keskusteleminen läheisten,
urheilupiirien
tukijoukkojen
tai
terveydenhuollon
ammattilaisten
kanssa helpottaa käsittelemään
muutosta oman pään sisällä. Tieto
siitä, että muutkin kokevat ja käyvät
läpi samankaltaisia asioista samassa
elämäntilanteessa helpottaa sopeutumista.
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Mieli
•

LopeDamiseen liiDyvät tunnereakEot voivat olla moninaisia ja ne voivat
vaihdella päivästä toiseen. Esimerkiksi helpotus, ilo, peDymys, suru,
haikeus tai jokin muu tunne kuuluu osaksi lopeDamisprosessia. Eri
tunteiden Eedostaminen, ja niiden hyväksyminen auDaa selviämään
elämänmuutoksesta eteenpäin.

•

Uuden elämäntavan omaksuminen ja uusien toDumusten rakentaminen
urheilu-uran jälkeen ei tapahdu hetkessä. Siihen tulisi antaa riiDäväsE
aikaa itselle. Ole lempeä itsellesi ja pyri ajaDelemaan elämänmuutosten
vievän Sinua kohE uusia mahdollisuuksia.
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Pohdi0avaksi
•

Kuuntele kehoasi. Hyväksy muuttuva kehonkuva ja arvosta omaa
kehoasi. Pohdi, mitä kaikkea olet saavuttanut kehosi ansiosta. Arvostus
omaa kehoa kohtaan auttaa vaalimaan positiivista kehonkuvaa ja
kohtelemaan itseäsi arvostavalla tavalla.

•

Huolehdi levon, ravitsemuksen ja liikunnan tasapainosta. Kehon
hyvinvointi heijastuu henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen.
Rentoutumista ja rauhoittumista tukevat harjoitukset auttavat
vähentämään kehon rasitustilaa.

•

Pohdi millaisia tunteita koet juuri nyt? Mihin tunnetila liittyy? Hengitysja läsnäoloharjoitusten avulla voit oppia tunnistamaan kehollisia
tuntemuksia ja sitä kautta harjoitella myös tunteiden käsittelyä.

•

Älä jää omien ajatusten kanssa yksin. Hae keskusteluapua rohkeasti
matalalla kynnyksellä ennen kuin omat tunnetilat kasvavat isoiksi
mielessäsi. Muista, että muillakin uraansa päättävillä tai jo lopettaneilla
on ollut varmasti samoja kokemuksia sekä tunteita.
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Sosiaaliset suhteet
Urheilu on luonteeltaan yhteisöllistä. Joukkuelajeissa voitot ja tappiot
jaetaan yhdessä ja yksilölajeissakin
samanhenkiset ihmiset jakavat kokemuksiaan urheilun parissa. Urheiluuran aikana sosiaaliset verkostot
rakentuvatkin monesti urheiluympäristön kautta. Valmentajiin tai joukkuetovereihin saattaa olla lähes
päivittäinen yhteys, joten väistämättä näistä sosiaalisista suhteista muodostuu urheilu-uran aikana keskeisiä.
Urheilu-uran päättyessä uran aikaiset sosiaaliset verkostot saattavat
kaventua tai jopa kokonaan hävitä.
Sosiaalisen verkostojen kaventuminen voi tuntua kaipuuna takaisin
urheilu-uraan ja siihen liittyvän elämäntyylin pariin. Sosiaalisen tuen
puute saattaa lopulta johtaa yksinäisyyteen ja muihin negatiivisiin tunnereaktioihin, jos keskusteluapua tai
muuta tukea ei ole saatavilla. Riittävän keskusteluavun saaminen antaa
mahdollisuuden puhua elämän
muutoksista, tunteista ja kokemuksista laaja-alaisesti, sekä sitä kautta
helpottaa sopeutumisprosessia.

auttaa muodostamaan sosiaalista
identiteettiä. Uusia vuorovaikutussuhteita on mahdollista rakentaa
esimerkiksi uusien harrastusten,
koulutus- tai työympäristöjen kautta. Sosiaalisten suhteiden rakentaminen urheilupiirien ulkopuolelle
toimii turvaverkkona myös tilanteissa, joissa urheilu-ura päättyy yllättäen. Vertaistukea uran päättyessä voi
löytää urheilu-uran sosiaalisista
verkostoista, mutta myös mediassa
julkaistuista tarinoista ja kirjallisuudesta voi olla hyötyä.
Urheilu-uran päättyessä on hyvä
myös pitää mielessä, että vaikka
ammatinomainen urheilu loppuu, ei
liikkumisen tai itselleen tuttujen
harjoittelukäytäntöjen tarvitse kuitenkaan hävitä. Urheilun jatkuminen
harrastetasolla tai pelkästään tutuissa urheilupaikoissa käyminen voi
helpottaa muutosvaiheessa koettua
etääntymisen tunnetta.

Vuorovaikutussuhteiden luominen
edistää sosiaalista hyvinvointia, sekä
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Sosiaaliset suhteet
•

Ihminen haluaa luontaisesti kuulua osaksi yhteisöä tai ryhmää. Kaipaus
takaisin sosiaaliseen urheiluyhteisöön on yleistä. Sosiaalinen identiteetti
rakentuu osallistumisen kokemuksista erilaisiin toimintoihin sekä
yhteenkuuluvuudesta tai samaistumisesta eri ryhmiin.

Pohdittavaksi
•

Mistä voit löytää vertaistukea? Ota yhteyttä jo uransa päättäneisiin
urheilijoihin. Vertaistukea voi löytyä myös mediasta tai kirjallisuudesta.

•

Laajenna jo varhaisessa vaiheessa sosiaalisia piirejä urheiluyhteisön
ulkopuolelle. Mahdollisesti uusien opiskelu-, työ- ja vapaaaikaympäristöjen kautta elämään tulee luontaisesti uusia ihmisiä ja
vuorovaikutussuhteita. Tämä auttaa näkemään itsensä uusissa rooleissa
pelkän urheilijaroolin sijasta.
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Arki
Uusissa elämäntilanteissa tai ympäristön muuttuessa, saatamme joutua etsimään ja kokeilemaan uusia
tapoja jäsentää arkeamme. Urheiluuran päättyminen ei ole siis pelkkä
päätös lopettaa kilpailua ja siihen
liittyvää ammatillista harjoittelua.
Urheilu-uran aikana luodut rutiinit,
roolit ja tavat jäsentävät uran
jälkeenkin käyttäytymisen tyyliä ja
arvomaailmaa.
Elämänhallinnan
tunne onkin sidoksissa tottumuksiin,
jotka tuntuvat turvallisilta ja helposti
kontrolloitavilta.
Pyrkimys kohti parhainta mahdollista suorituskykyä sekä päämäärätietoinen, tavoitesuuntautunut ajattelu ovat muokanneet urheilu-uran
aikana opittuja tapoja sekä tottu-

muksia. Itseltä on totuttu vaatimaan
tiettyä suoritustasoa niin urheilussa,
kuin omassa henkilökohtaisessa
elämässäkin. Tottumukset ovat toimintoja, jotka aikaa myöten muotoutuvat tavoiksi tehdä asioita
itselleen tutulla tavalla. Tavat ovat
kuin opittuja sääntöjä, joiden puitteissa toimimme luontevasti, kun
ympäristö on meille tuttu. Urheiluuran päättyessä arki muuttuu ja
tottumus tehdä asioita tietyllä
tavalla ei enää toimikaan. Tavat
säätelevät ajankäyttöämme sekä
luovat käyttäytymisellemme ominaisen tyylin. Ajankäyttö voi muuttua ja
ammattimaisen harjoittelun väheneminen vapauttaa vuorokaudesta aikaa uusille asioille.
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Uusien mielenkiinnon kohteiden
etsiminen urheilu-uran päättyessä
olisikin tärkeää, sillä ne tuovat
jaksamista ja sisältöä elämään.
Mielenkiinnon kohteet voivat liittyä
myös joihinkin päivittäisiin askareisiin, kuten ruoanlaittoon, siivoukseen tai ulkoiluun. Aina ei tarvitse
keksiä täysin uutta harrastusta. Voi
myös miettiä, onko jonkun toisen
urheilulajin harrastaminen mahdollista tai voiko omaa lajia harrastaa
vähemmän ammattimaisesti. Liikunnan pitämällä edelleen osana elämää tukee kokonaisvaltaisesti mielen
ja kehon hyvinvointia.
Osaksi arkea kuuluu useimmiten
myös opiskelu- ja työelämä. Ammatillisia haaveita on hyvä miettiä jo
urheilu-uran aikana. Yleisesti korkeampi koulutustaso avaa useampia

mahdollisuuksia työuralle aktiivisen
kilpaurheilun päättyessä ja sopeutuminen uuteen arkeen helpottuu.
Uusien tai jo olemassa olevien
koulutus- ja työympäristöjen kautta
sosiaalinen verkosto myös laajenee
luontaisesti.
Kaiken kaikkiaan tulemalla tietoiseksi omista rooleista, tottumuksista
ja mielenkiinnon kohteista on
mahdollista pyrkiä kohti omia
päämääriään, rakentaa tyytyväisyyden ja elämänhallinnan tunnetta,
sekä osallistua itselleen merkityksellisten roolien mukaiseen toimintaan.
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Arki
•

Urheilu-uran päättyminen on muutosprosessi, joka kestää oman
aikansa. Uuden toimivan arjen muodostuminen ei välttämättä tapahdu
hetkessä, kuukaudessa tai edes välttämättä vuoden aikana. Tahti on
yksilöllinen, joten anna itsellesi aikaa käsitellä asiaa.

•

Monipuoliset mielenkiinnon kohteet jo urheilu-uran aikana helpottavat
aikanaan muutosprosessia. Näin ollen kaikki asiat eivät ole täysin
sidoksissa vain omaan lajiurheiluun. Tätä tukevat myös opiskeleminen
ja/tai töiden tekeminen jo ennen urheilu-uran päättymistä.

•

Kaikesta urheiluun liittyvästä ei tarvitse luopua. Liikunta tukee yleistä
hyvinvointia ja se saakin jäädä osaksi elämää.
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Pohdittavaksi
•

Pohdi mihin aika kuluu arjessa? Miten voit vähentää asteittain tuttuja
urheilurutiineja viikkorytmistä, ilman että kaikki loppuu kerralla? Voiko
omassa lajissa urheilla edelleen harrastuksenomaisesti?

•

Nyt voi olla hyvä hetki aloittaa joku uusi harrastus. Se voi olla myös uusi
urheilulaji. Nouseeko nuoruudesta tai lapsuudesta joku mielenkiinnon
kohde, johon voisi keskittyä?

•

Mitä kaikkia työelämän taitoja urheilun ansiosta olet oppinut tähän
mennessä? Mitä kouluja olet käynyt ja haluatko jatkaa vielä
kouluttautumista? Ammatillisten haaveiden pohdintaa apua voi saada
esimerkiksi työhönvalmentajilta, ammatinvalintapsykologeilta tai muilta
terveysalanammattilaisilta.
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Hyödyllisiä nettisivuja
Seuraaville sivuille on koottu
kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia nettisivuja ja matalan kynnyksen
tukimuotoja. Urheilu-uran päättyessä ennakoiminen ja tilanteisiin
etukäteen varautuminen madaltaa,
sekä poistaa eteen tulevia haasteita.
Usein asiat järjestyvät toivomallasi
tavalla, ajan kuluessa ja omalla
painollaan. Joskus voi kuitenkin
tuntua siltä, että pelkkä asioiden

itsenäinen pohtiminen ei riitä.
Seuraavilta sivuilta löydät vinkkejä ja
lisää työkaluja arjen hallintaan sekä
mielen hyvinvoinnin tukemiseen.
Loppuun on koottu myös sivustoja,
joista voit etsiä itsellesi sopivia
keskusteluryhmiä ja erilaisia chatsivustoja elämän eri tilanteisiin.
Nettisivuihin voit palata myös myöhemmin elämässä, jos aiheet tulevat
ajankohtaiseksi.
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Hyvinvoin2
Oman Elämänsä Urheilija –neOsivut
Julkaistaan loppuvuonna 2020
Oman Elämänsä Urheilija -somekanavat:
www.facebook.com/oeu2020
www.twiQer.com/oeu_2020
www.instagram.com/oeu_2020/
Suomen mielenterveys Ry
Mielenterveyssivuston kauQa löytyy paljon Petoa mielenterveydestä ja
hyvinvoinnista. Sivustolla on erilaisia harjoituksia liiQyen hyvinvoinPin sekä
Petoa elämän muutoksista selviytymiseen.
hQps://mieli.ﬁ/ﬁ
Oiva mieli
Sivustolta löytyy harjoituksia kehon hyvinvoinPin. Siellä on myös
hyviä harjoituksia arvojen ja valintojen tekemiseen.
hQps://oivamieli.ﬁ/
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Voimavarat
Tukinet
Eri teemojen kautta voit tutustua itseä koskettaviin aiheisiin, osallistumalla
ryhmächatteihin, kahdenkeskisiin chatteihin tai ottamalla osaa
ryhmäkeskusteluihin. Aihealueita löytyy laidasta laitaan. Täältä löytyy myös
aikuisille suunnattu ”Solmussa chat”.
https://tukinet.net
Sekasin Chat
Sekasin-chat on valtakunnallinen matalankynnyksen keskustelupalvelu 12-29vuotiaille, jota koordinoi MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Suomen Punainen
Risti.
https://sekasin247.fi
Mielenterveystalo
Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoitoohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä voit hakea erilaisia palveluja.
Mielenterveystalossa on tarjolla myös nettiterapiaa, jonne pääsee lääkärin
lähetteellä ympäri Suomen.
https://www.mielenterveystalo.fi

19

Lähteitä ja lisälukemista
Hautala, Tiina, Hämäläinen, Tuula, Mäkelä, Leila
& Rusi-Pyykönen, Mari 2016. Toiminnan voimaa
Toimintaterapia käytännössä. 3.-4 painos.
Helsinki: Edita
KelKkangas-Järvinen 2001. TemperamenN,
stressi ja elämänhallinta. Toinen painos. Juva:
WSOY
Suomen Mielenterveysseura ry. IdenKteeN –
Kuka minä olen? Saatavana osoiXeessa:
hXps://mieli.ﬁ/ﬁ/mielenterveys/itsetuntemus/id
enKteeN-kuka-minä-olen
Kaikki kuvat Unplash kuvapankki.

Tomintaterapian opinnäytetyö oppaan taustalla
Löytyy Theseus Kekokannasta:
hXps://www.theseus.ﬁ Metropolia
AmmaXkorkeakoulu, Toimintaterapian tutkintoohjelma, tekijät Satu Linnasalmi ja Hanna Salo
Syömishäiriökeskuksen neOsivut
Tietoa syömishäiriöistä ja niiden hoidosta,
hoitoon liiXyviä yhteysKetoja.
hXps://www.syomishairiokeskus.ﬁ/uusi/
Syömishäiriökeskuksen blogi Omenatupa
Pohdintaa syömishäiriöistä, hoidosta ja
kuntoutuksesta – myös urheilijanäkökulmasta.
hXp://syomishairiokeskus.blogspot.com/
SyömishäiriöliiDo – SYLI ry
SyömishäiriöliiXo edistää syömishäiriöKetouden
lisääntymistä yhteiskunnassa.
hXps://syomishairioliiXo.ﬁ/
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”Tämä on sinun matkasi ja yksin sinun,
muut voivat kulkea rinnallasi, mutta
kukaan ei voi kulkea sinun puolestasi."
- Rumi

Tämä on Metropolia ammattikorkeakoulun
toimintaterapeuttiopiskelijoiden opinnäytetyön tuotos,
joka on tehty yhteistyössä Oman Elämänsä Urheilija hankkeen ja Syömishäiriökeskuksen kanssa.

