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Tervehdys jo tutummat kuin uudetkin tuttavuudet. 

 

Halusin lähestyä teitä lyhyen asialistan sijaan henkilökohtaisella viestillä ja kertoa 

sekä itsestäni että ajatuksistani koskien ERY:n toimintaa, tulevaisuutta ja mahdollista 

roolia yhdistyksessä.  

 

Minä ERY:n toiminnassa 

 

Kun sain ensimmäisen kerran käsittelyyni sen seikan, että minulle tarjoutui 

mahdollisuus toimia perinteikkään ja arvostamani järjestön vaikuttavana osana, 

pohdin asiaa niin omista kuin järjestön näkökulmista. Esitän teille pintapuolisesti 

ajatukseni asiasta, jotta motiivini ja asenteeni käy selväksi. 

 

Järjestön lähtökohdat 

 

Uskon ERY:n elävän tällä hetkellä suurinta kokemaansa murrosaikaa. Uudet 

vaikuttajat ja uudenlainen kiinnostus järjestön toimintaa kohtaan herättävät toiveita ja 

ajatuksia monenlaisista mahdollisuuksista ja valoisammasta tulevaisuudesta.  

 

Samanaikaisesti uusi tuntuu painostavan kaikkea vanhaa ja järjestön perustukset 

vaativat uudistuksia, jotka tuntuvat aina pelottavilta ja vaikeilta. Koska oma roolini 

on erinäisissä hankkeissa liittynyt uuden synnyttämiseen, olennaisen uuttamiseen ja 

suunnan antamiseen, uskoisin minulla olevan annettavaa juuri tällaiseen tilanteeseen.  

 

Epäilemättä on niin, että selvitäkseen, kehittyäkseen ja kukoistaakseen yhdistyksen 

toiminta vaatii isoltakin tuntuvia muutoksia mutta kokemukseni on, että yksin asiaa 

pohtiessa teemme tällaisista muutoksista paljon todellisuutta isompia. Selkeät visiot 

ja yhteiset tavoitteet on helpompi tehdä yhdessä. Kokous auttoi näkemään asiat 

selkeämmin ja siksi tuumasta toimeen ryhtyminen tuntuu nyt paljon helpommalta.  

 

Järjestötoiminta on haastavaa, koska se mielletään vapaa-ajan toiminnaksi.  

 

Samanaikaisesti yhdistyksiä ohjaavat tänä päivänä samat peruslait kuin 

yritysmaailmaa. Kevyttäkin liiketoimintaa muistuttava toiminta vaatii siihen 

osallistuvilta henkilöiltä reilusti enemmän ajallista panostusta.  ERY ei pysty korvata 

ajasta vastaavalla rahamäärällä, täytyy toimintaa ohjaavilla tahoilla olla olemassa 

jokin voimakas henkilökohtainen syy kiinnostukseen ja omistautumiseen. On ollut 

todella hienoa nähdä kuinka hyvin ERY on kehittynyt viimeisen vuoden aikana. 



Tämä on vaatinut innostuneita ja omistautuneita tiimiläisiä. 

 

Ansiokaskaan yhdistys ei voi pysyä paikallaan, koska paikallaan pysyminen 

merkitsee tänä päivänä samaa kuin surkastuminen. Ainoa todellinen suunta onkin 

ylös ja eteenpäin. Saman asian voisi sanoa toimivan myös yksittäisen ihmisen 

kohdalla. Jos emme pyri kehittymään, alkaa elämämme laatu ennenpitkää heikentyä.   

 

Mitä tahansa ERY:läiset tekevätkin, me suhtaudumme siihen 100% kiinnostuksella, 

vailla kompromissia. Me kakki olimme ilahtuneita kuullessamme yhdistyksen 

talouden olevan parantumaanpäin.  Hallituksen aktiivinen toiminta on ollut kaiken 

talouden perusta. Erilaiset yleisötapahtumat toteutettiin menestyksellä ja nämä ovat 

jatkossakin yhdistyksen taloutta tukeva keino. Kasvaava jäsenten määrä tarjoaa 

mahdollisuuden kasvattaa ERY:n talouttaan sellaiseksi, että se mahdollistaa myös 

paremman vaikuttajan aseman. ERY:ssä olen oppinut, että systemaattisuus ja tehokas 

toiminta ei ole ristiriidassa hauskanpidon ja mielekkyyden kanssa. 

 

Jokainen halua saada henkilökohtaisella tasolla mahdollisuuden vaikuttaa.  ERY:ssä 

toimiminen on tarkoittanut meille kaikille mahdollisuuden kokea suurta onnistumista 

henkilökohtaisella tasolla, kun meidän jakamat ideat muuttavat ihmisten elämää 

mielekkäämpään ja terveellisempaan suuntaan.  

 

Hallitustyö on tilaisuus tavata kasvotusten loistavien ihmisten kanssa. ERY:n 

hallitusen jäseniä yhdistää se, että jokainen tuntee äärimmäisen voimakasta vetoa 

toimia asian parissa voidakseen antaa muillekin mahdollisuuksia telemään oikeita 

valintoja ja pysyä niissä. Jatkan ulkoringissa, koska uskon sen antavan minulle 

mahdollisuuden toimia osana arvostamaani kokonaisuutta. 

 

Raaka on elävän ravinnon kanta-isä, ei toisinpäin. Lopulta kyse on kuitenkin samojen 

asioiden tavoittelusta mutta eri aikataulussa. Elävä ravinto on voimakkaita 

terapeuttisia vaikutuksia tuova ohjelma, kun taas raaka kasvisravinto on arkikäyttöön 

sopiva kokonaisuus, jolla ei välttämättä saavuteta samanlaisia terapeuttisia 

vaikutuksia kuin Elävällä ravinnolla. Ihmisten tarpeet ja halut vaihtelevat yksilöiden 

kohdalla todella paljon. Arvostamme todella paljon Elävän ravinnon historiaa, sen 

oppien osaajia ja terapeuttista lähestymistapaa ruokavalioon. Elävällä ravinnolla on 

vahva historia auttajana. Brian Clementin tilaisuudet vakuuttavat niin liikkeen 

synnyttäjien kuin tämän hetkisten toimijoiden olevan samalla asialla. 

 

Raakaravintoa pidämme yleiskäyttöön helpommin sopivana ja 

houkuttelevana ”viitekehyksenä”, kun taas vakavasti sairaille puhumme elävästä 

ravinnosta.  Molemmat ”opit” ovat yhdistyksen peruspilareita ja niiden suhde tulee 

saattaa toisiaan tukevaksi, ei kilpailevaksi. Raakaravinto on tällä hetkellä paljon 

potentiaalia tarjoava käsite jonka hyödyntäminen on yhdistykselle ensisijaisen 

tärkeää. Kun asioita halutaan päivittää, pitää vain muistaa että ERY:n vahvassa 

perinteessä on niin paljon tietotaitoa, näkemystä ja elämänkokemusta, ettei tällaista 

voimavaraa ole varaa ajaa kauemmas.  



 

Yhdistyksen toiminta-alue 

 

Toiminnan kannalta ehdottoman olennaista on jakaa osaaminen ja näkemykset 

sähköisessä mediassa. ERY:n jäseniä on ympäri Suomen, mutta sisältöä kauempana 

asuvat eivät saa samassa suhteessa kuin muut.  

 

Mikäli yhdistyksen tarkoitus on toimia valtakunnallisena terveysvaikuttajana, on sen 

toimintaa ohjattava enemmän tähän suuntaan. Laajempi näkyvyys lisää näkyvyyttä 

myös paikallisilla tasoilla. Levittyminen voi tapahtua jo esille tulleiden muualla kuin 

Helsingissä järjestettävien tapahtumien muodossa, mutta myös huomioimalla asiaa jo 

olevissa medioissa, eli lehdessä ja sähköisessä sisällössä. Selkeä visio auttaa 

vastaamaan myös tähän kysymykseen. 

 

Talous 

 

Pienikustanteinen vapaa-ajan toiminta tuo säännöllisesti toteutettuna sisältöä jäsenille 

ja katetta kassaan. Tulosten aikaansaaminen edellyttää aina suunnitelmia varojen 

hankkimiseksi ja ihmisiä muutosten toteuttajiksi. Voisiko Clementien lisäksi 

hyödyntää myös muita tunnettuja ammattilaisia? Entä Elävän ravinnon osaaminen ja 

runsas materiaali jota on jo olemassa, voisiko sitä hyödyntää yhdityksen omassa 

koulutustoiminnassa? 

 

Koen ERY:n puhenjohtajuuden tarjoavan minulle täysin uusia kanavia missioni 

toteuttamiseen.  

 

Toivotan hyvää kokousta ja jään odottamaan mielenkiinnolla ajatuksianne. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Aaro Löf 

 

 
 

 

 

 


