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ELÄVÄN RAVINNON YHDISTYS RY 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 
2013 

1. Yhdistyksen tehtävä 

Kun Elävän ravinnon yhdistys perustettiin 30 vuotta sitten, sen perustehtäväksi määriteltiin 
tiedon levittäminen elävästä ravinnosta ja sen parantavasta vaikutuksesta ja jäsenten 
tukeminen elävän ravinnon elämäntavan noudattamisessa. Yhdistyksessä on edelleen 
paljon jäseniä, jotka ovat tulleet mukaan jo 1980- ja 1990-luvuilla. Viime vuosina 
jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti uuden aallon raakaravintoliikkeen ansiosta. Ruoan 
suhteen olemme kaikki vanhat ja uudet jäsenet raakaravinnon ja elävän ravinnon 
”sekasyöjiä”. Yhdistys haluaa koota yhteen kaikki, jotka haluavat edistää tietoutta 
raakaravinnosta.  
 

Kaikki elävä ravinto on raakaravintoa. Kaikki raakaravinto ei ole elävää, mutta tietoa 
elävän ravinnon ohjelmasta voi levittää myös laajapohjainen raakaravintoyhdistys. Elävän 
ravinnon yhdistys haluaa levittää tietoa sekä parantavasta elävän ravinnon ohjelmasta että 
raakaravinnosta ja kasvaa laajaksi raakaravintoyhteisöksi, jonka yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus myös kasvaa. Raakaravinnon laajan käytön avulla terveydenhoito-
kustannusten jatkuva kasvu saadaan kääntymään laskuun ja ihmisen aiheuttamat 
ilmastonmuutokset vähenemään. Yksilötasolla moni paranee elävän ravinnon avulla 
parantumattomista sairauksista jopa siinä vaiheessa, kun lääketieteen keinot ovat 
loppuneet. Yhdistyksen tehtävä kertoa parantavasta ravinnosta jatkuu seuraavalle 30-
vuotiskaudelle. 

2. Talous  

ERY:n talous perustuu jäsenmaksuihin. Jäsenhankintaa on voimistettava myös talouden 
turvaamiseksi. Vuoden 2013 tavoite on nostaa jäsenmäärä nykyisestä noin 730:stä 
1100:an jäseneen. Tänä vuonna yhdistys palkkaa toiminnanjohtajan toiminnan 
organisoimiseksi ja tehostamiseksi. Toiminnanjohtajan pääasiallinen tehtävä tulee 
olemaan jäsenpalveluiden tuottaminen ja jäsentyytyväisyyden ylläpitäminen. Palkkaus 
lisää menoja, mutta lisää jatkossa varmasti myös tuloja, muun muassa toimitilojen 
tehokkaamman vuokrauksen kautta. Tuloja saadaan myös järjestämällä yleisötilaisuuksia, 
myymällä alan kirjallisuutta ja DVD-levyjä sekä hakemalla apurahoja ja sponsorointia 
kohdennetusti eri hankkeisiin. Jäsenlehden kustannukset pyritään kattamaan 
ilmoitustuloilla. Mainostajien hankintaa kotisivuille tehostetaan.  

3. Hallitus ja ulkorinki 

Vuoden 2012 viimeisessä hallituksen kokouksessa päätettiin, että hallitus pitää jatkossa 
kokouksia säännöllisesti kerran kuukaudessa, esimerkiksi aina kuukauden ensimmäisenä 
keskiviikkona. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka jaetaan sähköisesti 
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kaikille hallituksen jäsenille tarkastettavaksi mahdollisimman nopeasti kokouksen jälkeen.  
 

Toiminnan tehostamiseksi hallitus jakaa selkeät vastuualueet jäsenilleen. Vastuualue voi 
olla myös pieni, ei vain hallituksen päätehtäviin kuuluva tehtävä.  
 

Hallituksen pöytäkirjat jaetaan hyväksymiskierroksen jälkeen sähköisesti ulkoringin 
jäsenille, jotta laajempi joukko aktiiveja olisi tietoinen päätöksistä. Ulkorinkiin kuuluu 
hallituksen entisiä jäseniä ja muita aktiiveja. Siihen kutsutaan juhlavuoden aikana lisää 
yhdistyksen kehittämisestä kiinnostuneita jäseniä ja eri alojen ammattilaisia 
(markkinointiosaajia, tiedottajia, valokuvaajia, graafikoita, tapahtumatuottajia, ravintola-
alan ammattilaisia jne.), jotka haluavat olla mukana tapahtumien suunnittelussa ja 
järjestämisessä, mutta eivät voi osallistua säännölliseen hallitustyöskentelyyn.  

4. Viestintä 

4.1. Jäsenlehti 

Yhdistys julkaisee vuonna 2013 neljä Elävän ravinnon ystävä -jäsenlehteä. Lehti edistää 
yhdistyksen perustehtävää ja kertoo mahdollisimman monipuolisesti elävästä ravinnosta ja 
raakaravinnosta ja niihin liittyvästä elämäntavasta. Tänä juhlavuonna lehti tulee 
julkaisemaan joka numerossa yhdistyksen historiaan liittyviä haastatteluja ja juttuja. 
Lehden toimitus jatkaa entisessä kokoonpanossa. Toimitus ottaa mielellään mukaan uusia 
kirjoittajia ja tiedottajia eri paikkakunnilta. 
 

Lehden jokaiseen numeroon pyritään saamaan kertomus omakohtaisista kokemuksista. 
Kaikki yhdistyksen jäsenet voivat ottaa aktiivisesti osaa lehden tekoon kirjoittajina, 
valokuvaajina, ilmoitusten hankkijoina ja postittajina. Jokaisesta jäsenlehdestä siirretään 
muutama yleisesti kiinnostava juttu myös yhdistyksen kotisivuille. Viime vuosien ERY-
lehtien julkaisemista kokonaisuudessaan PDF-kuvina kotisivuilla voisi tutkia. Useat 
muualla kuin pk-seudulla asuvat maksavat jäsenmaksun saadakseen lehden. Vanhojen 
lehtien julkaisemisen voisi kytkeä jäsenhankintakampanjaan teemalla: Liity jäseneksi, niin 
saat lehdet jatkossa kotiisi! Tästä vuodesta lähtien lehden voi saada vaihtoehtoisesti 
sähköisessä muodossa.  

4.2. Sähköinen viestintä 

Yhdistyksen kotisivuja päivitetään vuoden aikana visuaalisesti. Tietoa elävästä ravinnosta 
ja raakaravinnosta kartutetaan kotisivuille, ja ajankohtaisiin ravintoa ja terveyttä koskeviin 
asioihin pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. 
 

Videopankkia tullaan kartuttamaan edelleen yleisötapahtumista ja haastatteluista tehdyillä 
videoilla. Videopankin säilytystilana tullaan käyttämään Youtubea. 
 

ERY:n Facebook-ryhmän keskustelijamäärä tulee jo alkuvuodesta ylittämään 1000:n rajan. 
Keskustelijoita on jo tällä hetkellä muutama sata enemmän kuin jäseniä. Vapaan FB-
keskustelun toivotaan keskittyvän elävään ravintoon ja raakaravintoon liittyviin aiheisiin.  
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Hallitus voisi valita FB-pääkeskustelijan/keskustelijoita, jotka varsinkin 30-vuotisjuhlien 
vieton merkeissä nostaisivat esiin yhdistyksen tehtävälle keskeisiä asioita ja tapahtumia ja 
lisäisivät linkkejä sekä kuvia.  
 
ERY:n uusi, vuonna 2012 perustettu Facebook-sivu, jolla on yli 200 tykkääjää, toimii 
yhdistyksen tiedotuskanavana tapahtumien ja kurssien mainonnassa. Sen näkyvyyttä 
pyritään lisäämään ja sivulle voivat yhdistyksen hallituksen jäsenet lisätä moderaattoreina 
yhdistyksen tulevien tapahtumien mainoksia, kuvia aiemmista yleisötapahtumista jne. Sivu 
pyritään varaamaan ERY:n omaan tiedotukseen. 
 

Kotisivujen postituslistalle liittymällä saa omaan sähköpostiinsa kuukausittain tiedot 
ajankohtaisista tapahtumista, joita julkaistaan kotisivuilla. Postituslistaa kokoaa tehtävään 
valittu vastuuhenkilö yhdistyksen kalenterin ja jäsenlehden tietojen pohjalta.  

4.3. Sisäinen tiedottaminen 

Yhdistyksen jäsenet ja myös sen toiminnasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä 
yhdistykseen sähköpostitse, Facebookin kautta tai puhelimitse päivystysaikoina.  
Hallitus käyttää sisäisessä päätöksiin liittyvässä tiedottamisessaan sp-osoitetta 
hallitus@elavaravinto.fi. Muuta keskustelua käydään ERY:n FB-foorumin Hallituksen 
verstaassa. Ulkoringille hallitus tiedottaa osoitteeseen ulkorinki@elavaravinto.fi. 

5. Kurssit ja toimintapiirit 

ERY tukee raakaravinnon ja elävän ravinnon kouluttajia heidän työssään. Kouluttajat 
voivat vuokrata kursseja varten ERY:n tiloja, jotka on varustettu koulutukseen sopiviksi. 
ERY voi myös kutsua kiinnostavia ja ajankohtaisia kotimaisia tai kansainvälisiä raw food- 
kokkeja kurssittamaan yhdistyksen tiloissa. Kouluttajien kaupallisista ilmoituksista 
lehdessä tai verkkosivuilla yhdistys antaa 50 % alennuksen. Jäsenlehden ja kotisivujen 
tiedotuspalstoilla voi ilmoittaa maksutta, paitsi ERY:n tiloissa, myös eri puolella Suomea 
pidettävistä tilaisuuksista. 
 

Jäseniä kannustetaan perustamaan keskustelu-, kokkaus- ja ruokapiirejä, jotka voivat 
käyttää ERY:n tiloja ja laitteita. Yhdistys kerää tilojen käytöstä pienen maksun (2 € jäsenet, 
4 € muut) jokaiselta osallistujalta.  

6. Yleisötilaisuudet 

6.1. Kesän suurtapahtuma 30-vuotissyntymäpäivän 
merkeissä 

Juhlavuoden kunniaksi kesällä tullaan järjestämään ERY:n 30-vuotisjuhla juhlaillallisineen 
Hippocrates Health Instituten johtajien Brian ja Anna Maria Clementin luentovierailun 
yhteyteen. Työryhmä, jossa on mukana ERY:n hallituksen jäsen, suunnittelee 
Raakafestivaalin järjestämistä 8.6.2013 Helsingin Teurastamon tiloissa. Jos hanke 
toteutuu, voisi Clement-tilaisuuden pitää samana päivänä Teurastamolla festareiden 
yhteydessä.  

mailto:hallitus@elavaravinto.fi
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ERY:n 30-vuotisjuhlan illallisineen voisi tässä tapauksessa järjestää sunnuntaina 9.6. 
samassa paikassa. Koko viikonlopun tapahtumaan tulisi varmasti runsaasti ERY:n jäseniä 
myös muualta maasta ja sillä juhlistettaisiin hienosti 30-vuotista yhdistystä. ERY:n 
alkutaipaleen aktiivijäseniä kutsutaan kunniavieraina paikalle.  

6.2. ERY:n Raaka baari –tapahtumat 

Yhdistyksen tiloissa tullaan järjestämään jo perinteeksi muodostunut Raaka baari –

tapahtuma kaikkina vuoden neljänä Ravintolapäivänä. Raaka baari tarjoaa korkeatasoista 

raakaravintoa, usein gourmet-raakakokkien valmistamaa. Raaka baari vakuuttaa 

raakaravinnon maukkaudesta ja mahdollisuuksista ja tuo yhdistykselle myös tuloja.  

 

Raaka baari on järjestetty kuusi kertaa toisesta Ravintolapäivästä lähtien ja monet 

harrastajat tulevat sinne yhä uudestaan saamaan virikkeitä ja syömään herkullista ruokaa. 

Reseptejä on jaettu ilmaiseksi kävijöille flyereina, jotta kotona voi kokeilla kokkaamista. 

Niistä voi alkaa koota Raaka baari -reseptisarjaa. 

 

ERY:n Raaka baarin hyvä maine on tuonut sille muun muassa kutsun järjestää 

raakaravintomyyntiä toukokuun Maailma kylässä –festivaalille. Yhteistyötarjouksia ja -

kumppaneita on löytynyt ja etsitään tulevien tapahtumien yhteydessä. Raaka baari-

tapahtuman järjestämisestä vastaa vastuuhenkilö, joka on yhdistyksen tai hallituksen jäsen 

tai ulkopuolinen kutsuttu vierailija. Tapahtumien konsepteja vaihdellaan monipuolisesti 

Raaka baari otsakkeen alla, jotta kiinnostus elävää ja raakaravintoa kohtaan kasvaa 

edelleen.  

 

7. Yhdys- ja tukihenkilötoiminta 
 

ERY:n alueelliset yhdyshenkilöt ovat lisääntyneet viime vuosina. Yhdistys toivoo lisää 

yhdyshenkilöitä eri paikkakunnille ja sen medioita voi käyttää paikallisista tapahtumista 

tiedottamiseen. Yhdyshenkilöiden tiedot ilmoitetaan kaikissa Elävän ravinnon ystävä -

lehdissä ja kotisivuilla.  

 

Tukihenkilötoiminta on ollut ERY:n vertaistukea. Tukihenkilöt ovat itse voittaneet 

sairautensa elävän ravinnon avulla. Tukihenkilöiden neuvoilla ja kannustuksella oli 

merkitystä yhdistyksen toiminnan alkuvuosina. Nettiaikana se on selvästi menettänyt 

merkitystään ja luo joskus vääriä odotuksia. Listan poistamista ainakin netistä voidaan 

harkita. 

 

AKTIIVISTA JUHLAVUOTTA 2013! 


