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Kohderyhmän määrittely:

” Oireilu jatkuu joillakin ihmisillä vaikka ulkoinen syy näyttää
poistuneen eikä mikään sairaus selitä oireita”

TTL, Aki Vuokko, Väitöskirja 2019 (Disability related to workplace indoor air)



Tausta:

• Mentaalivalmennus

➢ Kyky selvitä elämän haasteista opiskelemalla aivojen toimintaa

➢ Mentaalivalmennuksen avulla voi oppia uuden tavan ajatella, reagoida ja    
toimia

• Annie Hopper

➢ Wired for Healing – Remapping the Brain to Recover from Chronic and    
Mysterious Illnesses



Ympäristöyliherkkien ryhmät TYKSissä, aloitus
03/ 2019

• Osallistujat lääkäreiden kautta (tietyt kriteerit)

• Korkeintaan 8 henkilöä/ryhmä

• Aloitushaastattelut

• 10 tapaamista viikon välein

• Teoriaa ja tehtäviä

• Harjoitusjakso tapaamisten välillä



Oireet ennen kurssia:

• Kemikaali-, tuoksu- sekä sähköyliherkkyys

• Allergiaa ja astmaa

• Ihottumaa

• Aivosumua

• Äänen menetystä

• ”Kohtauksia” (paniikkikohtaus?) jne.



Kurssin tavoite pähkinänkuoressa:

” vahvistetaan mielen vastustuskykyä, resilienssiä”



Kurssin rakenne / sisältö
a)  Teoriaa ja tietoa ympäristöyliherkkyyden mekanismeistä

b)  Rauhoittuminen ja stressitason laskeminen on oleellista jotta toipuminen voi alkaa. 

Opetellaan mm oikein hengittämistä.

c)  Oman tilanteen ja toiminnan analysointi. Opitaan ottamaan etäisyyttä omiin ajatuksiin ja 
kehon tuntemuksiin.

d)  Harjoitukset. 

- Oikein hengittäminen sekä fyysinen että psyykkinen rentoutuminen 

- Harjoitellaan pieniä altistumisia ja vaihtoehtoisia tapoja toimia jos oireet alkavat nousta.

- Työkaluja reaktion hillitsemiseksi ja hallitsemiseksi

- Mielikuvaharjoitukset 

- Asetetaan tavoitteita tulevaisuutta ajatellen sekä harjoitellaan terveenä olemista



Voiko ympäristöyliherkkyydestä toipua
ryhmäohjauksen avulla?
Tulokset 10 tapaamiskerran jälkeen (8 osallistujaa, joista 6 kävi kurssin loppuun)

” Kurssi oli todella hyödyllinen, olen päässyt eroon monista oireista mm tuoksu- ja 
kemikaliyliherkkyydestä. Netti aiheuttaa edelleen oireita mutta kännykän
aiheuttamat oireet ovat vähentyneet”

”Uskon tästä olevan hyötyä koska omakin toiminta on saanut tukea ja näitä
työkaluja pystyy soveltamaan muihinkin asiohin elämässä”

” Henkisesti vointini on ainakin parantunut opiskelukuvioiden selkiydyttyä. 
Fyysisesti voin myös paremmin kuin maaliskuussa” 



Tilanne 6 kk:n jälkeen:

Kysely osallistuneille:

Psyykkinen hyvinvointi? Kaikki kokivat olevansa psyykkisesti paremmassa kunnossa kurssin jälkeen

Fyysinen hyvinvointi? 4/6 kokivat olevansa kurssin jälkeen paremmassa fyysisessä kunnossa

Elämänlaatu? 4/6 kokivat elämänlaadun parantuneen

Terveisiä Tyksille
” Kurssi oli tarpeellinen, näki myös kohtalontovereita ja heidän selviämistään. Ei ollut niin yksin

vaivansa kanssa ja kyllä tästä selvitään. Sain myös eväitä miten toiset ovat hoitaneet asioita.”



Ajatuksia…

• Oireet johtuvat sekä altistumisista että huolista (Helena Liira, Hasse 
Karlsson)

• Koska ihmisiä ei uskota -> kovaan tarpeeseen puhua -> liitytään mm 
keskusteluryhmiin -> haittaa heidän toipumistaan

• Miten heitä voidaan auttaa?

• Niin että heitä kuullaan, nähdään ja uskotaan. He tarvitsevat empatiaa ja 
myötätuntoa

• Toivoa ja tietoa – ympäristöyliherkkyydestä voi toipua

” He ovat vankeja omien tekojensa johdosta mutta syy ei ole heidän”



Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus

Kiitos!


