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Tervetuloa! 
 
Ohjeet ohjelman käyttämiseen 
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Tervetuloa HOT-potato ohjelmaan! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Tervetuloa syömishäiriöiden 
hoitoon ja hoidon tueksi 
suunnitellun hyväksymis- ja 
omistautumisterapiaan (HOT) 
pohjautuvan verkko-ohjelman 
pariin! Mahtavaa 
saada Sinut mukaan tälle 
matkalle. 
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Edessäsi on kuuden viikon ohjelma, jonka aikana pääset selkiyttämään, 
mikä on sinulle elämässä tärkeää, harjoittelemaan tietoisuustaitoja ja 
hyväksyntää sekä oppimaan konkreettisia keinoja lisätä omaa 
hyvinvointiasi. 
 
 Saat myös ajankohtaista tietoa syömishäiriöistä sekä HOT-terapiasta ja 
pääset tutustumaan itseesi erilaisten vertauskuvien ja tehtävien avulla. 
Toivomme, että saat ohjelman aikana uusia oivalluksia, löydät itsellesi 
tärkeitä asioita sekä opit keinoja, joilla voit vaikuttaa omaan 
hyvinvointiisi, olipa nykyinen elämäntilanteesi millainen tahansa. 
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  Aluksi… 
 

 
HOT-potato -ohjelma on kehitetty Jyväskylän yliopiston psykologian 
laitoksella ja se perustuu hyväksymis- ja omistautumisterapian 
periaatteisiin ja siihen liittyvään tutkimukseen sekä aikaisemmin 
vaikuttaviksi todettuihin verkko-ohjelmiin. Alustavat 
tutkimustulokset viittaavat siihen, että ohjelma hyväksytään hyvin ja 
sillä on myönteistä vaikutusta sekä psykologiseen joustavuuteen että 
syömishäiriöihin. Kehittäjäryhmään ovat kuuluneet Jyväskylän 
yliopiston psykologian kandidaatti Riina Pölönen, professori Raimo 
Lappalainen, psykologian tohtori Anne Puolakanaho ja psykologi 
Marja Koskinen.  

Ohjelma on herättänyt kiinnostusta sekä syömishäiriöiden kanssa 
työskentelevien ammattilaisten että asiakkaiden keskuudessa. 
Niinpä päätimme julkaista ohjelman verkkosivuillamme. Ohjelma on 
maksuton ja vapaasti käytettävissä verkkosivuilta (www-osoite 
tähän).  

Riina Pölönen teki aiheesta ”HOT-potato: hyväksyvä ja joustava 
suhde itseen ja ruokaan – hyväksymis- ja omistautumisterapiaan 
pohjautuva verkko-ohjelma syömishäiriöiden hoidossa” pro-gradu -
tutkielman (2022), joka on luettavissa osoitteessa 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202207183893.  

Aiheeseen liittyvän verkkosivun on suunnitellut Anne Puolakanaho. 
Ohjelma on pyritty esittämään alkuperäisen ohjelman mukaisena, 
vaikkakaan tutkimukseen liittyviä tehtäviä ei kokonaisuudessaan 
tässä versiossa esitetä.  

Ohjelmaan tekijät: Pölönen, Riina; Puolakanaho, Anne; Koskinen, 
Marja & Lappalainen, Raimo (2023). HOT-potato: hyväksyvä ja 
joustava suhde itseen ja ruokaan. Verkko-ohjelma (www-osoite 
tähän). Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos. 
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Ohjelman rakenne 

Jokainen viikko sisältää luettavaa tekstiä, viikkotehtäviä sekä vertauskuvia. 
 

1. Ensimmäisellä viikolla saat psykoedukatiivista tietoa syömishäiriöistä sekä 
tehdään yksilöllinen tilanteen kartoitus ja kuvaus. 

2. Toisella viikolla tutustut hyväksymis- ja omistautumisterapiaan 
tarkemmin ja syvennät ensimmäisellä viikolla tekemääsi tehtävää 

3. Kolmannella viikolla pääset pohtimaan omia arvojasi, tekemään niiden 
mukaisia tekoja sekä selkiyttämään, mikä on sinulle elämässä tärkeää 

4. Neljännellä viikolla harjoittelet tietoisuustaitoja sekä kykyä 
havainnoida omia ajatuksiasi ja tunteitasi 

5. Viidennellä viikolla opit ottamaan välimatkaa omiin ajatuksiisi ja 
tunteisiisi sekä päästämään irti niiden kontrolloimisesta 

6. Kuudennella eli viimeisellä viikolla harjoittelet hyväksynnän taitoa 
 

Suosittelemme, että etenet ohjelmassa järjestyksessä yksi viikko kerrallaan. Lue 
materiaalit läpi ja halutessasi voit tulostaa sivuja itsellesi. Jokaiselle viikolle on 
lisäksi omat tehtävänsä, jotka toivomme sinun tekevän. Ne syventävät lukemaasi 
sekä kiinnittävät luetut asiat omaan elämääsi.  
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Kuinka etenen ohjelmassa? 

 

Jokainen viikko sisältää luettavaa tekstiä, jonka avulla syvennyt viikkoteeman 
aiheeseen. Teksti sisältää aina pääteeman ja/tai lisätietoa teemasta, esimerkkejä tai 
vertauskuvia. Lue ensin pääteema ja etene sen jälkeen pohtimaan viikon 
mielikuvaharjoituksia. 
 
Luettuasi tekstin voit syventyä VIIKKOTEHTÄVÄN tekemiseen. Ohjeet niiden 
tekemiseksi löytyvät kunkin tehtävän yhteydestä. Kaikissa tehtävissä pääset 
pohtimaan omaa elämääsi ja syventymään itseesi, ajatuksiisi ja tunteisiisi. Ole avoin 
uusille oivalluksille äläkä lannistu, jos jokin tehtävä tuntuu aluksi vaikealta. 
 
Viikkotehtävien jälkeen voit vastata viikkokyselyyn. Se auttaa sinua reflektoimaan 
kunkin viikon aikana oppimiasi asioita.  

Ohjelma pitää sisällään kuusi erilaista viikko-osiota. Ohjelman alussa on kuitenkin 
tämä osio, jossa esitellään ohjelman rakenne ja käyttö. Ohjelman loputtua on vielä 
pohdintajakso siitä mitä olet oppinut. 

Sinun on hyvä käyttää aikaa tutustua jokaiseen viikkoteemaan, lukea tekstejä sekä 
tehdä tehtävät ja vastata viikkokyselyyn! Ohjelma on suunniteltu tehtäväksi viikko 
eli etappi kerrallaan. Voit kuitenkin käyttää aikaa enemmänkin kunkin etapin läpi 
käymiseen. Tärkeää on omakotainen paneutuminen aiheeseen. Hitaasti pääsee 
varmemmin perille! 

 

 

 


	HOT-potato verkko-ohjelma: hyväksyvä ja joustava suhde itseen ja ruokaan
	Tervetuloa!
	Tervetuloa HOT-potato ohjelmaan!
	Aluksi…


	Kuinka etenen ohjelmassa?

