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Tiivistelmä

Opinnäytetyöni ”Sisäinen sipuli” on kuvakirja sekä 
nuorille että aikuisille. Kirja käsittelee syömishäiriötä, 
jonka taustalla on omakohtainen kokemus kahdeksan 
vuoden ajalta. Kirjan taustalla on halu tuoda oma 
tarinani julki. 
Kirja sisältää lauseita, joita olen sairauteni aikana 
kirjoittanut muistiin. 
Sarjakuvamaisella kuvituksellani on kirjassa merkittävin 
osa. 
Kutsun syömishäiriötäni sisäiseksi sipuliksi ja siitä 
myös tulee nimi opinnäytetyölleni. Kirjan kannet ovat 
puusta tehdyt ja ne tuovat muodollaan mieleen sipulin. 
Kansien, toisin sanoen arkun, sisällä makaa itse sitomani 
kirja. Kansien idea on lähtöisin kreikkalaisesta tarusta 
Pandoran lipas. 
Haluan myös pohtia opinnäytetyössäni median vaikutusta 
syömishäiriöön ja naisten miltei raadollista kamppailua 
kauneudesta. Käytin pohdinnoissani hyväksi Marshall 

McLuhanin (1984) kirjaa Ihmisen uudet ulottuvuudet. 

My thesis “Sisäinen sipuli” is a picture book for both 
young and adults. The book deals with eating disorders 
and it is based on my personal experiences in past eight 
years. I made this book, so that I could tell my story to 
public.
 The book contains phrases that I have written up during 
my illness. The most important part of this book are the 
illustrations, which are cartoon like. 
I call my eating disorder “sisäinen sipulini” and it is also 
the name of this picture book. It can be translated freely 
as “the onion inside me”. The covers of this book are made 
of wood and they resemble an onion. Covers are shaped 
as a coffin and inside the coffin you can find my picture 
book. I have done the bookbinding myself. The idea behind 
the covers comes from the Greek legend of the Pandora’s 
box.
I also want to reflect on my thesis the impact of the 
media on eating disorders and women’s almost brutal 
struggle for beauty. I have used the book “Ihmisen 
uudet ulottuvuudet” by Marshall McLuhan (1984) in my 
reflections. 

Abstract

4 5



Johdanto

Opinnäytetyöni käsittelee syömishäiriötä, joka nousi 
aiheeksi omakohtaisen kamppailuni kautta. Olen 
sairastanut syömishäiriötä nyt kahdeksan vuotta. Se ei 
ole mieluisa matkakumppani ja sen saattaa hyvin havaita 
kuvituksesta ja ajatuksista, joita kirja sisältää.
Syömishäiriö on asia, johon sairastunut henkilö havahtuu 
vähitellen. Sen tuntee menetetystä nälän tunteesta, 
hitaasti lyövästä sydämestä ja tipahtelevasta tukasta. 
Tiedät tekeväsi itsellesi hallaa, mutta et usko sen 
vaikuttavan niin nopeasti. Vasta kun kohtaat lääkärin, 
totuus alkaa valjeta sinulle ja kärsimyksiä kokeneelle 
kehollesi.
Kuvakirjani kautta haluan tehdä syömishäiriöstä 
helpommin lähestyttävän. Käsittelen sairautta pahan 
päivän ajatuksina, pelottavina kuvina ja raskaana asiana, 
josta lähti idea myös kirjan kansiin. 
Kannen materiaalit kuvastavat, kuinka tiukassa ja sisälle 
kätketty sairaus on. 
Kuvakirjani on suunnattu enemmän nuorille ja aikuisille 
raskaan aiheensa vuoksi. Toki syömishäiriötä on alkanut 
näkyä jo 10-13-vuotiailla lapsillakin, joten en turhan 
raskaalla kädellä halua rajata lukijakuntaa.

Vaikka ajatukset kirjassa ovat hyvin henkilökohtaisia, 
uskon niiden aukeavan lukijalle. 
Haluan tehdä tämän kirjan sekä lukijalle että myös 
itselleni. 
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Vajaat kymmenen vuotta ruoan kanssa pelleilemistä 
ottaa sekä henkisesti että fyysisesti koville. Sen huomaa 
masennuksesta, josta kärsin, heikosta itsetunnosta, 
hidastuneesta ruoansulatuksesta, sydämestä ja muista 
ruumillisista ongelmista.  
Kirja voisi olla myös päätös minun matkalleni sairauden 
kanssa. 
Kirjoja, joissa kerrotaan syömishäiriöstä, on paljon, 
mutta kuvituksia niissä on harmittavan vähän. 
Omassa teoksessani kuvitus kertoo enemmän kuin sanat. 
Lauseet ja kuvat eivät kulje aivan käsi kädessä ja se on 
myös tarkoitus. En halua lauseiden olevan kuvatekstejä 
vaan omia itsenäisiä ajatuksia niinpä tekstit ovat kirjassa 
esitetty paljon niukemmin ja värittömämmin kuin kuvitus,
Kuvitusta pohtiessani kävin läpi kirjoja, joissa esiteltiin 
tatuointeja. Olen aina ollut hyvin kiinnostunut 
tatuoinneista ja pohdin, että käyttäisin kuvituksessa 
tatuointien näköisiä kuvia. Niiden pelkistetty muoto 
ja selkeä rajaus kiehtovat. Kuten tatuoinneista, 
kuvituksestani voi löytää erilaisia merkityksiä ja 
piilokuvia.  
Haluan herättää keskustelua myös median vaikutuksesta 
syömishäiriöön. Käytän häiriön tutkimiseen Marshall 
McLuhanin (1984) teosta Ihmisen uudet ulottuvuudet.  
Pohdin sen kautta mailman menoa ja naisten taistelua 

olla kaunis. 
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Sisäisen sipulin Lähtökohdat    

Opinnäytetyöni aihe oli minulle selvä jo yli vuosi sitten. 
Haluan tuoda julki sairauteni, jota niin tarkoin varjelin 
ja pidin piilossa vielä pari vuotta sitten. Piilottelu 
saattoi johtua kyllä myös siitä, etten ollut sinut 
totuuden myöntämisen kanssa.  
Opinnäytetyöni lopullinen muoto oli minulle myös selkeä. 
Halusin kuvittaa kirjan aiheesta, joka niin syvästi minua 
kosketti. Sairastan syömishäiriötä. Kuten tyypillistä 
on, minun häiriöni on vaihtunut anoreksiasta bulimiaan. 
Sairauteni alkoi vuonna 2004, jolloin huomasin olevani 
hieman painavampi kuin ystäväni. Asian innoittamana 
aloin laihduttaa vähentäen hiilihydraatit minimiin ja 
oikeastaan söin pelkkää proteiinia. Paino laski nopeasti, 
aivan liian nopeasti. Se innoitti minua silti vain lisää 
laihduttamiseen ja yltiöpäiseen liikkumiseen. Jäin 
koukkuun, enkä osannut enää tiedostaa, mikä oli tervettä 
ja mikä sairauden aiheuttamaa. Ihmiset sanoivat minua 
anorektikoksi ja nautin siitä. Aika anorektikkona on jäänyt 
mieleeni ihanana ja upeana aikana ja vieläkin, huonoina 
hetkinä, uskon olleeni onnellisin tuolloin. 
Huolestuin itsestäni ja hyvinvoinnistani vuonna 2006 
ja otin silloin yhteyttä koulupsykologiin hetken 
mielijohteesta. Olen todella iloinen, että lähetin 
sähköpostia hänelle, koska sitä kautta minulle on 
tarjoutunut parhaimmat mahdollisuudet parantua. 
Nyt tämä sairaus on ollut matkassani kahdeksan pitkää 
vuotta eikä loppua näy. 

Se on ollut mukanani koko opiskelujeni ajan. 
Joskus tuntuu, että olen vielä täysi aloittelija 
graafisessa suunnittelussa, mutta kysy minulta 
kaloreista, ruokaympyrästä tai vaikka painoindeksistä, 
niin voin miltei kirjoittaa sinulle aiheesta väitöskirjan. 
Ehkä juuri siksi haluankin tehdä päättötyöni sairauden 
innoittamana. 
Kun kouluni alkoi Muotoiluinstituutissa, olin laiha kuin 
luuranko ja hyvin tyytyväinen itseeni. Jos nyt saisin 
vuoden 2005 takaisin, tekisin paljon toisin. En silti tiedä, 
kykenisinkö paljoa muuttamaan, mutta usein pohdin, 
olisiko koulunkäyntini ollut toisenlaista, jos minulla ei 
olisi tätä sairautta. Ehkä olisin valmistunut ajallani ja 
itseluottamukseni omiin taitoihini olisivat kohdillaan. 
En  silti halua tällä työlläni selitellä puutteellista 
koulunkäyntiäni, vaan haluan kertoa kaikille sen, 
mitä syömishäiriö on. Se ei ole pelkkää “ruualla 
pelleilyä” niinkuin mummuni uskoo tai “nuoren naisen 
ulkonäköpaineita”. Se on sairaus korvien välissä, joka 
estää menemästä ulos, puhumasta ihmisille, synnyttää 
pelkoja ja saa nuoren tytön viiltelemään käsivarsiaan 
verille, jotta kipu sisällä lähtisi. Se sai minut seisomaan 
parvekkeen kaiteella ja pohtimaan hyppäämistä vuonna 
2007. Ja kuinka olenkaan istunut pöydän alla piilossa 
maailmaa ja itkenyt ulkonäköäni. Säälinyt itseäni ja 
tuudittanut itseni ajatukseen olevani tyhmä, ruma ja 
turhaa nahkaa. 
Maailmassa näyttää olevan nykyään aika monta, jotka 
kärsivät samasta kuin minä. 
Asia on yleistynyt hyvin paljon. 
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Turun Sanomissa (27.1.2011) kerrottiin joka kymmenennen 
sairastavan syömishäiriötä Suomessa. Kansainvälisten 
painorajojen perusteella joka kolmas suomalaistyttö 
koki perusteettomasti olevansa ylipainoinen. Psykiatrian 
erikoislääkäri Taina Hätösen (2011) mukaan anoreksiaa 
taas sairastaa noin 0,5-1 prosenttia ja bulimiaa noin 1-3 
prosenttia 12-24-vuotiaista tytöistä ja naisista. 

Väestöliiton verkkosivujen mukaan 5-6 prosentilla 
nuorista on kehon ja mielen sairauksia, jotka viittaavat 
syömishäiriöön. Sivuilla kerrotaan, että “syömishäiriöiden 
yleistymisen syiksi arvellaan nuoriin naisiin kohdistuvia 
ristiriitaisia odotuksia ja median luomia tai ylläpitämiä 
hoikkuusihanteita. Yksilöllisillä tekijöillä on myös tärkeä 
merkitys sairauden puhkeamisessa”. (Väestöliitto 2011) 
Päättötyötäni innoitti myös Marshall McLuhanin kirja 
Ihmisen uudet ulottuvuudet (1984), josta löysin loistavia 
ajatuksia mediasta ja sen vaikutuksesta ihmiseen. 

Miksi sitten juuri minä sairastuin syömishäiriöön? Oliko 
minun lapsuudessani jotain vialla? Olen usein pohtinut 
kysymystä ja tullut siihen tulokseen, että lähtökohtani 
syömishäiriössä eivät kuitenkaan ole menetetty lapsuus 
tai maailman pahuus. Uskon olevani ihmisenä vain 
yksinkertaisesti liian heikko. 
Otan minulle tuputetut viestit fundamentalisesti ja toimin 
niiden mukaan kuin hypnoosissa. 
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Vuorovaikutukseni ihmisten ja median kanssa on kuin 
imisin lisäoppia siitä, millainen minun pitäisi olla ja mitä 
minä vielä muutan itsessäni. 

Koin ahaa-elämyksen tutkiessani McLuhanin kirjaa, jossa 
hän kertoo viestinten olevan aistien ja ylipäänsäkin 
ihmiskehon jatkeita, työkaluja tai apuneuvoja. Hän 
kirjoittaa, että “Viestiyhteydet ovat myös ihmisen 
hermoston jatkeita. Normaalisti olemme kytkeytyneenä tai 
suhteessa maailmaan viiden aistimme välityksellä: kuulo-, 
tunto-, haju-, maku- ja näköaistin. Viestimien avulla 
viestin voi lähettää ja vastaanottaa ylivertaisen kaukaa 
verrattuna viestintään ilman apuvälineitä. Näin viestimet 
ovat tilallisen ulottuvuutemme laajentajia, erityisesti 
uudet sähköiset viestimet ovat tehneet etäisyydet 
viestinnällisesti merkityksettömiksi.” (McLuhan 1984).
Tämä aistieni jatke, minuun lisätty häntä, media, ohjaa 
toimintojani miltei tiedostamattani. Herää kysymys, olenko 
vain jatkeeni varassa riippuva sätkynukke, jota media 
pyörittää? Ovatko viestimet turruttaneet meidät, emmekä 
tajua, että meitä ohjaillaan ajattelemaan tietyllä tavalla. 
Kertooko joku minulle, minkälainen minäkuvani kuuluu 
olla?
McLuhanin mukaan (1984) kaavojen tai mallien psyykkiset 
ja sosiaaliset seuraukset laajentuessaan kiihdyttävät 
meneillään olevia prosesseja. Toisin sanoen median viestit
muokkaavat ihmisten toimintaa. Ymmärrän McLuhanin 
ajatuksen esimerkiksi kuvankäsittelyohjelmien kautta. 
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Niiden kehittyessä ja yleistyessä tuli mahdolliseksi 
muokata kansikuvien tyttöjä laihemmiksi. On mahdollista, 
että kuvien muokkaaminen edistää katsojien laihuuden 
ihainnointia ja vie totuutta kauemmaksi. 

Tämä ajatus voidaan sisällyttää myös nykynaisen 
elämään. Kun tutkimme vaikka missikisoja, huomaamme, 
että aikojen alussa Miss Suomi oli luonteeltaan puhdas 
ja kiltti, viaton suomineito, joka haluttiin edustamaan 
suomikuvaa ja senaikaisia arvoja. Missikisojen juuret 
löytyvät eugeniikasta ja kisojen tarkoitus oli löytää 
mahdollisimman ”rotupuhtaita” naisia, joista tulisi 
muotovalioiden ihmisten äitejä myöhemmin (Burch 2011). 
Katsoessani 1930-luvun voittajia huomaan suuren 
eroavaisuuden nyt esiintyviin missikandidaatteihin. Mikä 
onkaan tämänhetkisten missikisojen arvomaailma? Media 
on muokannut tämän valiorotuetsinnän jonkunlaiseksi 
pehmopornoiluksi, jossa nuoret tytöt poseeraavat 
korkkareissa ja miltei läpinäkyvissä alusvaatteissa 
öljytttyinä kaikkien ihmisten pällisteltävänä. Ja mitä 
teemme me, jatkeittemme päässä roikkuvat rassukat? 
Me ihannoimme näitä muovinukkeja ja pyrimme 
samanlaisuuteen sairastuen mieleltämme puhumattakaan 
fyysisistä oireistamme. Tietysti voimme ajatella, että 
tuolloin 30-luvulla olisin pyrkinyt olemaan se 
“valioroduksi”- luokiteltava ihminen, 
mutta silloin minulla ei olisi sellaisia apuvälineitä kuin 
plastiikkakirurgia, botox ja abtronic. 

Ajatukseni mediasta ovat aika rajuja ja negatiivisia. Silti 
pohdittuani asioita, joita olen syömishäiriön kourissa 
tehnyt, en pidä ajatuksiani virheellisinä. Median 
innoittamana olen esimerkiksi kerännyt tietokoneeni 
työpöydän täyteen ihailemieni mallien kuvia, ottanut 
oppia televisiosta siitä, mitä anorektikot syövät, etsinyt 
Internetistä anoreksiaa ihainnoivia sivustoja (proana) 
ja leikannut laihojen ihmisten kuvia aikakauslehdistä. 
Tätä kaikkea en olisi varmasti osannut tehdä ilman median 
ohjausta.
Opinnäytetyöni ei kuitenkaan ole palopuhe mediaa vastaan, 
vaan omakohtainen kokemus syömishäiriöstä ja sen tuonti 
julkisuuteen kirjana ja kuvituksina. Haluan poistaa 
viimeisenkin ajatuksen siitä, että nainen, joka sairastaa 
syömishäiriötä, olisi pelkkä pinnallinen ja omahyväinen, 
tyhmä tyttö. Olen monesti kärsinyt omantunnon tuskia 
siitä, että olen säälinyt itseäni ja kumpua mahassani. 
Ajatuksiini ovat samalla hiipineet soimaamaan nälänhädät, 
pyörätuolit ja sodat. Miten voin ajatella vain itseäni ja 
pyöriä napani ympärillä, kun muilla ovat asiat huonommin 
kuin minulla? Oma elämäni on kuitenkin melko helppoa ja 
vaivatonta. Minulla on kaikki raajat paikallaan ja olen 
suhteellisen terve. 

Joskus mietin, olenko vain itserakas ja naiivi ihminen 
kuten Kreikan mytologiasta tuttu Narkissos. Käsitteleekö 
kertomus Narkissoksesta oikeasti syömishäiriöistä oman 
napansa ihailijaa? 
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Tarinan mukaan nuori Narkissos oli ylimielinen ja 
omahyväinen mies, joka ei vastannut ihailijoittensa 
kontaktiyrityksiin. Loukkaantuneina ihailijat pyysivät 
jumalia rankaisemaan nuorukaista. Näin kävikin; 
kumartuessaan metsästysretkellä juomaan lammesta ja 
nähdessään veden pinnassa kauniit kasvonsa Narkissos 
ihastui kuvajaiseensa ikihyviksi ja jäi siihen itseään 
ihailemaan. Hän hylkäsi häneen ihastuneen kauniin 
nymfin, Ekhon, joka lopulta näivettyi niin, että hänestä 
jäi jäljelle vain ääni. Narkissos sai rangaistuksen 
itseihailustaan ja omahyväisyydestään, kun hän katkaisi 
kontaktit kanssaihmisiinsä. Lopulta Narkissos näivettyi 
itsekin ja kuoli, koska ei ollut malttanut syödä 
keskittyessään itsensä ihailuun.
Vaikka myytti saa toisinaan minut pohtimaan 
arvomaailmaani, en kuitenkaan liitä sitä syömishäiriöisiin. 
Vaikka itsensä tarkkailu ja kriittisyys ovat ominaisia 
piirteitä sairaudessa, se ei kuitenkaan tarkoita 
syömishäiriöisen olevan omahyväinen ja itsekeskeinen 
ihminen. Syömishäiriö vie ajatukset ylivoimaiseen 
kontrollointiin, josta on erittäin vaikea päästä irti. 
Vaikka haluan olla ystävällinen ja avoin ihminen, tämä 
minun riippakiveni, sisäinen sipulini, estää minua olemasta 
täysin vapaa ja rohkea. Olen vanki omassa vartalossani.
Syömishäiriöstä voi parantua, siihen voi myös kuolla. 
Toivon, että päättötyöni olisi viimeinen niitti 
syömishäiriöarkkuuni, jonka jälkeen voisin hyvästellä sen 
maan uumeniin ja katsoa rohkeasti eteenpäin.
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Tulostin itse kuvat oppilaitoksessani. Kuvien 
tulostusjälki miellytti minua suuresti, koska kuviin 
jäi selkeä tekemisen jälki. Minulle on tärkeää, 
että kuvituksestani huokuu itse tehty pinta ja 
maalauksellisuus. Siksi osissa kuvia peiteväri näkyy 
selkeinä pensselinvetoina. 
En halua turhaan avata aivan jokaisen kuvan tarinaa. Se 
kokemus, jonka lukija kuvista saa, riittää minulle. 
Kuvien takana on kuitenkin aina isompi kertomus ja jotta 
opitte paremmin ajattelutapani, kerron teille muutamista. 
Kuvassa, jossa pillerit tipahtelevat reseptin kautta 
tytön suuhun, käsittelen lääkkeiden käyttöä ja sitä, 
miten helppoa on saada nappeja kuin nappeja, jos vähän 
pipo kiristää. Olen aina ollut lääkkeiden syömistä 
vastaan ja kun minulle ehdotettiin masennuslääkitystä, 
torjuin sen monta kertaa. Kuitenkin monien arviointien 
ja lääkärikäyntien jälkeen minulla todettiin hyvin vaikea 
masennus ja pitkän suostuttelun jälkeen otin tabletit 
vastaan. En vieläkään pidä päivittäisistä pillereistä 
ja pelkään, etten pysty elämään normaalisti ilman 
lääkitystäni. Aika näyttää, pääsenkö joskus vielä eroon 
niistä.
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Kuvitus

Halusin tehdä kirjani kuvituksen todellisista peloistani, 
tunteistani ja kokemuksistani. Kuvituksen ideana oli 
puhutella lukijaa enemmän kuin teksti. Graafisessa 
suunnittelussa kuvituksen tekeminen on vahvuuteni ja 
siksi haluan antaa työssäni kuville isoimman arvon ja 
tilan. Kuvat puhuvat enemmän kuin sanat ja se on minulle 
tärkeää. 
Kuvat tein tussilla ja väritin peiteväreillä. En halunnut 
lähteä kokeilemaan mitään uutta menetelmää kuvitukseen, 
koska mielestäni opinnäytetyöhön soveltuu hyvin tapa, 
jolla osaan tehdä parhaiten hyvännäköistä jälkeä. Kuvat 
ovat vahvasti rajattuja ja niistä henkii eräänlainen 
tatuointimainen piirre. Hyvin usein tatuointien pohjalla 
on joku suurempi ajatus ja se tuntui sopivalta idealta 
myös kirjani kuvituksiin. Joskus tatuointi puhuu enemmän 
kuin ensisilmäyksellä huomaa, ja tämä ajatus on myös 
kuvituksessani. Kuviani saa tarkastella monelta eri 
kannalta ja näin voi löytää eri merkityksiä. 
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Halusin välttää kuvituksessani ideaa, joka on hyvin 
tyypillinen kuvatessa syömishäiriöitä. Minulle kuva, jossa 
laiha nainen katsoo itseään peilistä ja vastassa on lihava 
hahmo, on vastenmielinen. Se kyllä kertoo hyvin selkeästi, 
mistä syömishäiriössä on kyse, mutta itse haluan
kuitenkin painua hiukan syvemmälle kuvien aiheissa 
ja jättää niin sanotut kliseet käyttämättä. Kuva, jossa 
nainen osoittaa aseella vaakaa ja takana luikertelee 
mittanauhakäärme, on jo hiukan kliseisiin viittaava, mutta 
hyväksyin sen mukaan, jotta se toisi muitakin vihamiehiä 
tarinaan kuin pelkät pään sisällä olevat. Puntari on 
tosiaan yksi pahimmista vihollisistani. Hyvin heikosti 
suostun sen päälle. Vain jos tiedän, että olen laihtunut 
- minkä osaan helposti sanoa miltei numerotarkkuudella - 
suostun mittaukseen. Paras mittari minulle ovat vaatteet. 
Jos en mahdu pieniin anoreksian aikaisiin housuihini, olen 
lihava. Ajattelutapani on hyvin mustavalkoinen.

Alusta alkaen olen hokenut lausetta “olen sisältä 
ruma, joten ulkokuoren on kiilleltävä”. Se oli jossain 
vaiheessa elämänohjeeni ja sen myötä tutustuin 
hiustenpidennyksiin, joista yksikuvistanikin kertoo. Pidän 
pidennyksiä eräänlaisena jatkumona syömishäiriölleni. 
En kykene irtautumaan niistä. Eihän se sisänsä paha juttu 
ole, monilla on jatkot hiuksissaan, mutta minulle siitä on 
tullut kuin huume.  Tämä on myös toinen asia, jossa olen 
todella vahvoilla, ja aihetta olisi taas väitöskirjalle. 
Osaan laittaa itse itselleni hiustenpidennyksen ja tiedän 
niistä hyvin paljon. Sinänsä surullista, että käytän 
näinkin turhien asioiden opettelemiseen enemmän aikaa 
kuin vaikka parantumisprosessiin. Joskus tuntuu, etten 
edes halua parantua. Unelmani on, että päättötyöni 
esittelyvaiheessa en olisi enää tuo musta pitkätukkainen 
tyttö, joka kuvituksessani seikkailee, vaan uusi 
lyhyttukkainen terveempi minä.
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Eräässä kuvistani tytöllä on kasvoillaan naamio ja 
käsissään luuranko. Sen kuvan takana on ajatus meksikossa 
pidettävistä Dia de los Muertos- juhlasta, jossa juhlitaan 
kuolleita. Marraskuussa 2010 ilmestyneestä Yhteishyvä 
lehdestä löysin artikkelin, jossa kerrottiin juhlasta ja 
naamioista. 
Tekstissä kerrottiin juhlan olevan aiheestaan huolimatta 
hilpeä ja iloinen: “Perheet koristelevat hautoja, viettävät 
yön hautausmaalla ja vievät vainajille uhrilahjoja, vainajan 
mieltymyksen ja tapojen mukaan. 
Päivän symbolina on pääkallo, joka koristaa kaikkea lasten 
naamioista leivoksiin ja kauppojen ikkunoihin.” (Jusslin 
& Saksman 2010). Aiheesta on tehty myös hyvin paljon 
tatuointeja ja tämä synnytti minulle idean omasta naamiosta, 

jonka takana olen minä, tapojeni vanki.

Eräs kuvistani käsittelee tupakointia, johon jäin koukkuun 
vuoden 2007 lopulla. Tämä aika oli minulle erittäin raskas. 
Olin todella masentunut ja ahdistunut. Kuljin seurassa, 
jossa liikkuivat pahat aikeet. Tein paljon typerää ja siitä 
minulla ovat muistona käsivarressani näkyvät arvet. 
Tuolloin halusin kuolla. Pohdin parvekkeen kaiteella 
lähtemistä ja kaiken jättämistä taakse, mutta en pystynyt 
siihen, kiitos Jumalan. Mielestäni itsemurha on itsekkäin 
teko, jonka voi lähimmäisilleen tehdä. Jo se, että he 
näkivät minut huonossa kunnossa, sai aikaan paljon pahaa 
mieltä. Tupakka tuli osaksi elämääni, vaikkei se lopulta 
helpottanut oloani eikä laihduttanut. 
Olen päättänyt lopettaa tuon paheen opinnäytetyöni 
valmistumisen jälkeen. Tämä on minun päätös kaikille 
paheille. 
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Ahdistuneena pelot ovat suuria, myös sitä haluan käsitellä 
kuvissani. Tappelen mörköjeni kanssa joka päivä ja halusin 
kuvata ne käärmeinä minussa. Joskus ne ottavat vallan ja 
pelkään tulevani hulluksi, toisinaan saan ne pois. 

Värimaailma kuvissani on monipuolinen. Halusin käyttää 
paljon mustaa, koska se antaa vahvuutta kuviin. ”Mustaa 
pidetään usein värinä, joka ”hautaa muut värit”. Se liitetään 
pimeyteen, yöhön ja suruun. Musta kuvaa syvyyttä ja 
toivottomuutta. Englannin kielessä musta on äärimmäisyyttä 
kuvaava sana, esimerkiksi all black strangers – kaikki 
tuiki tuntemattomia.” (Coloria.Net 2009) Vaikka musta 
vie suurimman osan päättötyöni pinnoista, se myös antaa 
muille väreille loistavan pohjavärin ponnahduslaudaksi. 
Mitään täydellistä surua opinnäytetyöni värit eivät edusta. 
Pikemminkin värimaailma kertoo, että mustankin keskellä voi 
käyttää kirkkaita värejä. 
Sarjakuvamaisuuden valitsin siksi, koska se on vahvin 
tyylini. Valinnassani minua innoittivat sarjakuvataiteilijat 
Kati Kovâks ja Lise Myhre, tatuoija Don Ed Hardy ja 
taiteilija/kuvittaja Aaron McKinney. Selasin myös useita 
tatuointisivustoja Internetistä. Halusin kuvien olevan 
selkeitä ja miellyttäviä katsoa. En tuntenut omakseni 
taiteellista lähtötapaa, vaan sarjakuvamaisuus sopii 
mielestäni paremmin vaikean asian kertomiseen. Jos kuvitus 
olisi liian lennokasta, joutuisin tukemaan sitä enemmän 
tekstillä. Nyt kun kuvat ymmärtää ja niitä voi niin sanotusti 
lukea, ei tarvita turhan paljoa tekstiä.  





Sarjakuvataitelija
Lise Myhre

Tatuointitaiteilija
Don Ed Hardy

Inspiraatio lähteet
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Sarjakuvataiteilija 

Kati Kovâcs

Taitelija/Kuvittaja
Aaron McKinney
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Kansieni päällä on lukko, jonka olen laittanut kiinni 
nahkanauhalla. En halunnut liian koristeellisella 
tavalla lukita kansia saati lisätä isoa munalukkoa 
roikkumaan siihen. Nopeasti aukeava nauha täyttää hyvin 
tehtävänsä kansissa. 
Kirjan lauseet kirjoitin jo paljon ennen opinnäytetyöni 
alkua. Ne ovat lausahduksia, joita olen tuskallisina 
hetkinä laittanut ylös pieneen ruutuvihkooni. Fontin 
valinta ja kirjoituksen pohjakuvan teko olivat isoin 
prosessi opinäytetyössäni. Olin alussa päättänyt tehdä 
tekstit kirjaani itse käsin. Tätä kokeiltuani hylkäsin 
kuitenkin ajatuksen, koska se ei näyttänyt hyvältä 
kuvitukseni kanssa. Lähdin etsimään fonttia, joka 
mielyttäisi minua ja tukisi hyvin kuvitusta. Keksin idean 
leikata lehdistä kirjaimia ja asetella ne sitten lauseiksi. 
Idea oli loistava, mutta lopulta se kaatui liialliseen 
värien kirjoon ja vaikealukuiseen tekstiin. En halunnut 
kuitenkaan hylätä täysin ideaa, jossa kirjaimet ovat 
omalla pohjallaan ja erilaisia. Löysin fontin dafont.com 
sivustolta nimellä Postinkantaja Job, joka palveli tätä 
ideaa ja lopulta löysi tiensä kirjani sivuille. Fontin on 
suunnitellut Juha Korhonen. Fontin nimi oli itse asiassa 
hyvin opinnäytetyötäni täydentävä, koska Raamatun 
Job, johon kaiketi nimi viittaa, ei tuo hyvää postia 
sananlaskunsa mukaan. En kuitenkaan valinnut fonttia 
nimen perusteella.

Kirjan lauseet

Käsittelen lyhyesti jokaisen kirjassa olevan lauseen 
takana olevan tarinan, jotta saatte käsityksen siitä, mitkä 
hetket ja tunteet ovat olleet vaikeita minulle ja millainen 
tarinani on. 

“Aitaus, jossa voin pyöriä napani ympärillä.”
Lause kertoo siitä, miten koko maailma on minulle vain 
syömishäiriötä. Katson kaikkea sairauden tuomien lasien 
takaa. Jokaisesta tilanteesta, asiasta tai vaikka ihmisestä 
löydän minua koskevan pilkan tai ivailun. Syömishäiriö tuo 
paljon kieltoja ja rajotteita. Minulla on monia asioita, 
joita en omasta mielestäni voi syödä tai tehdä. On vaatteita, 
joita en saa pitää tai sanoja, joita en saa sanoa. Olen 
aitauksessa, enkä pääse vapauteen. On vain minä ja napani. 

“Tiedostan itseni ja olen sen vanki.”
Tiedostan hyvin, mitkä liikkeeni teen syömishäiriön takia. 
Osaan sanoa, koska syömishäiriö alkoi ja miten se minussa 
näkyy. Osaan kertoa, koska syön syömishäiriön kourissa ja 
koska laihdutan samasta syystä.  Osaan ruokaympyrän ja 
lautasmallit ulkoa. 

“Olen sisältä ruma, joten ulkokuoren on kiilleltävä.”
Tämä oli mantrani vielä hetki sitten. Olen mätää sisältä, 
en kiinnosta ketään. Minun on saatava häikäisevä ulkonäkö, 
jotta joku edes kadehtisi minua. 
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“Olen vahva koska olen vielä elossa.”
Lääkärikäyntejä on ollut monia sairauteni aikana, mutta 
vielä olen jaloillani. Sairaus on tappava, sen tiedän. Niin 
heikko kuin olenkin taidan olla myös vähän vahvakin.
“Sääli minua koska itsesäälini ei riitä minulle.”
Itsesäälissä pyöriskely on kovaa sairauden pahimpina 
hetkinä. Sääli on sairautta, olen joskus kuullut 
sanottavan. Se ei todellakaan vie eteenpäin, vaan jättää 
kieriskelijän neljän seinän sisälle. 

“Kun katsot minua tiedän mitä ajattelet.”
Uskon jokaisen ihmisen haluavan minulle pahaa, paitsi oma 
perheeni. Tunne on vahva. Kun menen parturiin, uskon 
hänen leikkaavan minulle ruman tukan, koska vihaa minua. 
Luulotauti näkyy myös, kun vierailen ihmisten luona. 
Uskon heidän laittavan sokeria ja rasvaa suuria määriä 
ruokaani, koska he haluavat, että lihon ja olen ruma. 
Hullua, eikö? Epäluulo on aina kanssani, en saa siltä 
rauhaa. 

“Kilpailen kanssasi, koska olen nähnyt sinut.”
Jokainen ihminen on parempi, kauniimpi, viisaampi ja 
suloisempi kuin minä. Kadehdin kaikkia.

“En kai halua edes parantua.”
Olen jo niin juurtunut näihin paheisiini, etten aina edes 
halua niistä eroon. Pelkään, että jos paranen, luovun 
painon tarkkailusta.

“Valheista koostuu lautasmallini. Ruokaympyräni on 
karusellini.”
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Osaan lautasmallit, ruokaympyrät ja kalorit ulkoa. Silti 
en osaa noudattaa niitä.  Uskon lihovani, jos noudatan 
niitä. 
Olen valehdellut ruuasta ja syömisestä monta kertaa. 
Valheet ovat muuttuneet päässäni jo todeksi.

“Totuudella on monet kasvot.”
En ole se, miltä näytän. Olen enemmän, mutta en osaa 
näyttää sitä. Haluan huutaa, mutta en uskalla. Haluaisin 
olla niin paljon enemmän.

“Hätähuutoni koostuu itseironiasta”
Piilotan sairauteni nauruun. Puhuessani terapeutilleni 
nauran usein aivan turhaan ja väärässä paikassa. Se 
helpottaa tosiasioiden kertomista. Puhun avoimesti 
sairaudestani kuin vitsinä, mutta totuus on, että kaikki 
naurunsekaiset lauseeni ovat totta.

“Naurat minulle ja nauran kanssasi.”
Uskon ihmsten ajattelevan minusta pahaa. Olen surkea 
tapaus ja naurunalainen sekamelska.  Saatan nauraa sille, 
vaikka se loukkaa.

“Niin erilainen kuin olenkin, haluan näyttää samalta kuin 
sinä.”
Matkin muita. Haluan olla oma itseni, mutta koska en osaa 
sanoa mitä se on, katson muilta mallia. 

En halunnut kuvakirjaani sivunumerointia. Syömishäiriön 
tavoin kirjaa voi lukea takasivulta etusivulle tai vaikka 

keskeltä loppuun. 

31



33

Kun katsot minua, 
tiedän mitä 
ajattelet.
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Kirjan sidonta

Kirjan sidonnan halusin tehdä itse. Löysin Internetistä 
mielenkiintoisen tavan solmia kirja ja halusin kokeilla 
sitä. Sidonta osoittautui kuitenkin yllättävän vaikeaksi 
toteuttaa ja jouduin lopulta valitsemaan eri tekniikan. 
Tein sidonnan, jonka olen aikaisempien opintojeni kautta 
oppinut. Ensisijaisen sidonnan epäonnistuminen ei 
kuitenkaan ollut pettymys, koska sidontatapa oli hyvin 
löysä ja jätti sivut heilumaan holtittomasti. Käyttämäni 
sidontatapa puolestaan lisäsi kirjani tukevuutta.

Halusin, että myös kirjastani henkii tekemisen maku. 
Kirjani ei ole täydellisesti sidottu myyntikirja vaan oma 
näkemykseni kirjasta, jonka aihe on vaikea ja sisältö 
jopa hieman ironinen. Maalasin kannet itse akryyleillä 
käyttäen mustaa jälleen pohjavärinä. Tein erilaisia 
kansimaalauksia teoksiini, koska en halua jokaisen kirjani 
kulkevan samassa muotissa. Toisessa kirjani kannessa 
on vaaleanpunainen siipi ja toisessa punakeltainen 
orjantappurakruunu. Aiheet nousivat minulle toivosta ja 
uskosta. 
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Sipulikansien idea lähti nimestä, jonka olen 
syömishäiriölleni antanut: sisäinen sipuli. Aloin kutsua 
sairauttani siksi, koska en halunnut puhua asiasta sen 
oikeilla nimillä, en varsinkaan julkisilla paikoilla. 
Nimesin syömishäiriöni sisäiseksi sipuliksi, koska niin kuin 
sipuli, sairaus on monikerroksellinen. Kun kuorii yhden 
kerroksen, paljastuu toinen. Olen monesti miettinyt, 
onko sipulini pelkästään loputtomia kuorikerroksia 
vai päättyykö kuoriminen joskus. Monesti olen ottanut 
askelen taaksepäin ja sulkenut yhden kerroksen avaten 
sen sitten uudelleen. Voisin sanoa, että sipuli on myös 
siitä hyvä nimi, koska sen pistävä haju pakottaa ihmiset 
kyynelehtimään. Syömishäiriö vaikuttaa kuin pistävä haju 
lähimmäisiin hyvin paljon. Se huolen määrä, jonka sairaus 
heille aiheuttaa, on valtava. Sana “sisäinen” siksi, koska 
asia on minussa syvällä ja lujasti kiinni.

Sipulikannet
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Rakensin sipulin muotoiset kannet kirjalleni puusta. 
Valitsin puun, koska halusin pakata kirjani kuin arkkuun, 
pois näkyvistä. Arkun saa silti jokainen auki ja sisällä 
makaa totuus minusta. Niin kuin Pandoran lipas, tämä 
arkku on minun salaisuuteni, joka aluksi vaikutti 
hyvältä ja kiinnostavalta, mutta päästyään valloilleen 
se aiheutti vain pelkkää pahaa. Kreikkalaisen myytin 
mukaan ensimmäisellä luodulla naisella, Pandoralla, 
ei ollut lupaa avata lahjaksi saamaansa lipasta, mutta 
kiinnostus vei voiton ja lippaasta lennähtivät ulos kaikki 
taudit, vaivat ja onnettomuudet, jotka siitä lähtien ovat 
kiusanneet ihmisiä. Samalla tavoin laihuuden tavoittelu 
houkutteli minua, mutta toi vain harmia.

Pandoran lippaan pohjalle jäi kuitenkin toivo: ”Ja siitä 
syystä toivo ei milloinkaan, vastoinkäymisistä huolimatta, 
hylkää ihmistä. Ja niin kauan, kuin meillä se on, mikään 
määrä kurjuuksia ei onnistu meitä kokonaan nujertamaan.” 
(Kotisatama.Net 2005). Ajatuksissani tämä minun kirjani 
voisi olla minullekin se toivo, joka Pandoran lippaan 
pohjalle jäi. Kirja makaa arkkuni pohjalla toivona ja 
uskona parempaan. Minua on sairaudessani lähimmäisten 
ja psykiatrisen poliklinikan lisäksi auttanut usko ja se 
saa myös osuutensa kirjastani. Se näkyy kirjan sidotuissa 
kansissa orjantappurakruununa ja vaaleanpunaisena 
siipenä.
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Puun valitsin materiaaliksi myös siksi, koska sille on 
miellyttävä maalata. Sen haptinen pinta lisää syvyyttä 
työlleni. Kuviot kansissa ovat värikkäitä. Halusin 
kansien olevan kaunis esine, joka kiinnostaa katsojaa. 
Mustaa väriä käytin pohjalla, koska se on yhteydessä 
kirjan kuvituksiin ja antaa loistavan pohjavärin, josta 
kuvioiden kirkkaat värit voivat ponnahtaa esille. Käytin 
sipulikansissa samoja ideoita kuin itse kirjan kansissa. 
Näin ollen sekä kirja että kannet kulkevat hyvin yhdessä. 
Minulle oli tärkeää, että kirja lähtee irti kansista. Siksi 
en sitonut itse kirjaa kiinni siihen. 
Aluksi olin ideoinut sipulikansiin eräänlaisen 
pehmusteen, jonka keskelle kirjani upotettaisiin. 
Materiaalivalinnat tekivät pehmusteen rakentamisesta 
kuitenkin liian hankalaa ja jouduin hylkäämään 
idean. Tämä pehmuste ei kuitenkaan täysin sopinut 
opinnäytetyöni tyyliin ja oikeastaan oli hyvä, ettei sen 
tuottaminen onnistunut.  Jos kirjani olisi maannut kuin 
kuningas pehmustetulla sängyllään, olisin mielestäni 
tuonut työni ja sairauteni esille liian positiivisella 
tavalla. Kirja ei kaivannut pehmusteita maatakseen arkun 
pohjalla, mutta jonkunlaisen tuen se kylläkin tarvisi 
pysyäkseen paikoillaan. Vanhan  mallinen sorsakosken 
tehtaan valmistama haarukka toi pientä pilkettä kansiin 
ja käänsi sopivasti ajatukset syömiseen.  Maalaukset 
sipulikansien sisällä jatkavat samaa teemaa kuin 
ulkokannet. Näin ollen tumman kirjan ei tarvitse maata 
täysin tummalla pohjalla. 
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Tekeminen oli mielekästä. En ole miettinyt näin 
syvällisesti hetkeen tunteitani sairauttani kohtaan. 
Sairauden pahimmat ajat ovat pyyhkiytyneet mielestäni 
pois miltei kokonaan. Elämä anorektikkona on myös 
siinä mielessä haitallista, että muisti ei toimi, kun 
keho ei saa tarpeeksi ravintoaineita. Jouduin useasti 
kysymään vanhemmiltani menneiden vuosien tapahtumia 
opinnäytetyötäni ajatellen. Se on pelottavaa, miten 
pelkästään ravinnon saanti voi vaikuttaa mieleen. 
Vanhempani muistavat sairauden pahimmat hetket 
epätoivoisina aikoina. Kun haastattelin äitiäni, hän 
kertoi, miten istui päivät kotipihallamme marjapensaita 
tyhjentäen ja yritti saada minulle edes jotain ruokaa, 
jota suostuisin syömään. Isäni kiinnitti tuolloin huomiota 
lisääntyneeseen liikuntaani. 
Joskus turhauttaa ajatus siitä, että olen menettänyt 
tuon kahdeksan vuotta elämästi täysin turhuuteen. 
Mietin monesti, miksi juuri minun piti olla näin heikko ja 
napata tällainen sairaus matkaani. 

Minkälaista sipulin teko oli

46

Uskon silti, että jos meillä jokaisella on tehtävä täällä 
maan päällä, minun tehtäväni on kertoa sairaudestani. 
Toivon, että jonain päivänä voin kertoa myös sen, miten 
syömishäiriöstä voi parantua. Joskus tuntuu, että 
olen vain turhamainen eikä syömishäiriöni ole sairaus, 
mutta silloin petän itseäni. Vaikka vähättelisin kuinka 
syömishäiriötäni, se on oikea sairaus eikä tekosyy 
turhamaisuudelle.

Kuvituksen ideoiden saaminen oli helppoa. Pahimmat 
hetket ovat piirtyneet kyllä mieleeni. Myös omien 
sairauden aikaisten tekstien käyttö oli mielestäni 
hyväksi. Todelliset tilanteet puhuvat syömishäiriöstä 
parhaiten.  
Kirjan sipulikansien teko oli ehkä mieluisin hetki koko 
prosessin aikana. Puun kanssa työskentely ja sille 
maalaaminen ovat yksi lempipuuhistani.  
Olen tyytyväinen työni tuloksiin ja toivon, että kirjani 
lukijat kohtaavat ajatusmaailmani ja ymmärtävät 
tarkoitusperäni. 
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