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vuonna 1983. Jäsenmäärä on 1268.
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asian harrastajille. 
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siä omatoimisuuteen terveyden vaali-
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Tankkaa lepoa 
loma-aikana

Puheen-
johtajalta

Sirpa Rehn

Toivotan teille kaikille lukijoille 
ihanaa uutta vuotta 2017 ja 

hyvää oloa

Rakkaat lukijat,
Pienen hetken muistelin kulunutta 

vuotta.
Niin kuin usein sellainen on tapana vuo-

den vaihteessa. Kulunut vuosi oli yhdistyk-
sen hallituksen jäsenille äärimmäisen haas-
tava monella tapaa. Siksi olenkin erityisen 
kiitollinen niille hallituksen jäsenille, jotka 
antoivat pyyteettömästi oman työpanoksen 
kuluneen vuoden aikana.

Yhtä lailla olen kiitollinen teille arvon jä-
senet, mukanaolostanne, joka on myös ol-
lut äärettömän tärkeää yhdistyksellemme, 
jonka toiminta on yleishyödyllistä ja voit-
toa tavoittelematonta.

Toimintamme pääasiallinen tulonlähde 
on jäsenmaksut. Tiesittehän, että yhdistyk-
sen toimistotyöntekijä palkataan työllistä-
mistuella, joten ensisijaisesti haemme hen-
kilöä, joka on oikeutettu täyteen palkkatu-
keen. Jos olet tällainen henkilö, ja kykenet 
itsenäiseen toimistotyöhön, ota yhteyttä 
yhdistyksen toimistoon, sillä haemme jäl-
leen uutta työntekijää toimistoomme.

Elävä raakaravinto on ainutlaatuinen kas-
vualusta terveelle keholle. Useat jäsenis-
tämme ovatkin löytäneet elävästä raakara-
vinnosta ratkaisun terveydessään kohtaa-
miinsa haasteisiin. Tässä numerossa tarjo-
amme lukuelämyksiä, jotka antavat tukea 
ja vastauksia mielessänne joskus olleisiin 
kysymyksiin elävän raakaravinnon hyö-
dyistä sekä mitä kaikkea tulisi huomioida, 
jotta keho ja mieli jaksavat.

Juhana Harju vieraili tiloissamme kerto-
malla elävän raakaravinnon ja kasvisruokai-
lun hyödyistä ja heikkouksista, Kaija Shu-
rupov kertoo, miten oikealla ravinnolla ja 
terveyden ylläpidolla jokainen meistä voi 

aidosti vähentää myös yhteiskunnan ku-
luja, jotka ovat kasvaneet ihmisillä lisäänty-
vien terveysongelmien (aikuisiän diabetes, 
sydän- ja verisuonitaudit, syövät, muistisai-
raudet, allergiat) vuoksi.

Ulla-Maija Arminen kertoo I love me 
-messuista, jonne yhdistys osallistui tänäkin 
vuonna. Lisäksi lehdessä kerrotaan ruoka-
valion roolista osana urheilu-uran tukipila-
reista ja paljon muuta. Nauttikaa näistä lu-
kijoille tarjolla olevista helmistä.

Huomaattehan, että lehdessä on myös 
kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen hel-
mikuun 12. päivänä. Nyt on hyvä hetki 
alkaa miettiä, josko juuri sinä haluaisit mu-
kaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan.

Toivon, että olette myös saaneet nauttia 
olostanne loppuvuoden kiireiden lomassa. 
Yhtä tärkeää kuin laadukkaan ja monipuo-
lisen ravinnon syöminen ja aktiivinen lii-
kunta, on myös antaa keholle ja mielelle le-
poa.

Pysähdytään ja katkaistaan kiire ja jat-
kuva suorittaminen. Nautitaan ohimene-
vistä hetkistä ja otetaan vuosi 2017 vastaan 
levänneinä ja iloisin mielin.
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Tehokkain yhdistelmä 
B12-vitamiinin saannin 

turvaamiseen
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Oma ruokavalioni muistuttaa Välime-
ren ruokavaliota, mutta pyrin syö-

mään melko paljon kypsentämätöntä raa-
karavintoa. Yleensä päivittäin syön yhden 
pääruokasalaatin tai vihreän smoothien. 

Olen aina tuntenut sympatiaa elävää ra-
vintoa kohtaan, vaikka en täysin sen mu-
kaisesti syökään. Tutustuin elävään ravin-
toon jo 1980-luvulla, kun Helsingin Erot-
tajalla oli Green Way -niminen elävän ra-
vinnon ravintola. Sittemmin olen käynyt 
neljä elävän ravinnon kurssia ja yhden raa-
karavintokurssin.

Elävän ravinnon syöjien ravitsemusti-
lasta saatiin paljon hyvää tietoa, kun Kuo-
pion yliopisto 1990-luvulla ja vuosituhan-
nen vaihteessa tutki elävän ravinnon syöjiä. 
Myöhemmin on tutkittu myös tavallisia ve-
gaaneja, myös suomalaistutkimuksissa.

Uusin suomalaistutkimus vegaanien ra-
vintoaineiden saannista on tältä vuodelta 
ja sen ovat tehneet Itä-Suomen yliopisto ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Elävän ravinnon vahvuudet
Tutkimuksissa on havaittu, että elävän ra-
vinnon syöjien LDL-kolesterolin tasot ovat 
huomattavasti alempia kuin sekaruoan syö-

Elävän ravinnon
VAHVUUDET JA HEIKKOUDET
Ravintoasiantuntija Juhana 
Harju piti yhdistyksen tiloissa 
marraskuussa luennon elä-
vän ravinnon hyvistä ja huo-
noista puolista. Korjaamalla 
ruokavalion tunnettuja puut-
teita sitä voidaan parantaa 
aivan ratkaisevasti niin, että 
pitkän aikavälin terveysvai-
kutukset ovat huomattavasti 
parempia kuin ilman näitä 
korjauksia.

jien. Sen voi olettaa vähentävät tuntuvasti 
sydäntautiriskiä. Sitä tukee sekin, että myös 
muissa tutkimuksissa vegaanien ja yleen-
säkin kasvissyöjien sydäntautiriskin on ha-
vaittu olevan sekaruoan syöjien riskiä huo-
mattavasti pienempi.

Lisäksi elävän ravinnon syöjien kuidun 
saanti on runsaampaa kuin sekaruoan syö-
jien. Voi hyvällä syyllä olettaa, että se vä-
hentää varsinkin suolistosyöpien riskiä.

Elävässä ravinnossa ei myöskään paisteta 
mitään. Se on terveydelle hyväksi, sillä pais-
tettaessa syntyy monenlaisia haitallisia ai-
neita. Jo viiden minuutin tavallisen paista-
misen aikana esimerkiksi proteiini- ja ras-

Juhana Harju, Suomen Terveysravin-
to Oy:n ravintoasiantuntija, luennoi 
ERY:ssä vuonna 2014 luuston hyvin-
voinnista. Vastaavanlainen luento on 
luvassa tammikuun 19. päivä.
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vapitoisiin ruokiin muodostuu merkittä-
viä määriä AGE-tuotteita (AGE, advanced 
glycation end products) eli glykosylaation 
lopputuotteita. Ne ovat haitallisia elimis-
töömme kerääntyviä aineita, jotka lisäävät 
tulehdusta ja vauhdittavat ikääntymistä.

Eräs elävän ravinnon etu on se, että kuu-
mentamaton ruoka sisältää ruokaentsyy-
meitä, jotka parantavat ruuan sulamista.

Joidenkin ravintoaineiden saanti on elä-
vän ravinnon syöjillä parempaa luokkaa 
kuin tavallisella vegaaniruokavaliolla olta-
essa. Osaltaan hyödyt johtuvat siitä, että 
monesti elävän ravinnon syöjiksi ryhdy-
tään terveyssyistä, kun taas tavallisiksi ve-
gaaneiksi ryhdytään usein eläinoikeussyistä, 
jolloin terveyssyyt jäävät taka-alalle. Tun-
nettu ilmiöhän on sipsikaljavegaanit, jotka 
eivät ole kiinnostuneita terveellisyydestä.

Esimerkiksi maitohappobakteereita, leh-
tivihreää, beetakaroteenia, C-vitamiinia, E-
vitamiinia ja marjojen polyfenoleita saadaan 
elävässä ravinnossa enemmän kuin tavalli-
sessa vegaaniruokavaliossa. Toisaalta taval-
liset, kuumennettua ruokaakin syövät ve-
gaanit saavat enemmän soijan isoflavoneita 
kuin elävän ravinnon syöjät.

Sen ansiosta, että elävän ravinnon syöjät 
syövät usein paljon marjoja, elimistön anti-
oksidanttitilanne on parempi kuin monilla 
muilla. Sen voi arvioida vähentävän ikään-
tymiseen liittyviin rappeutumissairauksiin 
sairastumista.

Elävälle ravinnolle ryhdyttäessä yleensä 
laihdutaan. Se on hyvä asia, jos on tarve pu-
dottaa painoa. Tällöin painonpudottamisen 
voi arvioida vähentävän esimerkiksi tyypin 
2 diabeteksen ja nivelrikon riskiä.

Kun elävää ravintoa tutkittiin suomalais-
tutkimuksissa vuosituhannen vaihteen paik-
keilla, tehtiin myös kaksi kontrolloitua tut-
kimusta, joissa havaittiin, että elävä ravinto 
auttaa nivelreumaan ja fibromyalgiaan. Elä-
vän ravinnon hyöty näissä sairauksissa voi 
johtua esimerkiksi ruokaentsyymeistä, mai-
tohaposta, lihan puuttumisesta sekä paista-
misen välttämisestä.

Monet elävälle ravinnolle siirtyneet ovat 
myös kokeneet vointinsa muuttuneen ener-
gisemmäksi.

Elävän ravinnon riskit ja      
heikkoudet
Elävälle ravinnolle siirryttäessä paino usein 
laskee. Se voi olla haitallista tilanteessa, 
jossa paino on jo normaali eikä ole tarvetta 
pudottaa painoa.

Eräässä suomalaisessa elävän ravinnon 
syöjiä koskevassa tutkimuksessa laskennalli-
nen energiansaanti oli elävän ravinnon syö-
jillä riittävää, mutta tälle ruokavaliolle siir-
tyneet laihtuivat kuitenkin yhdeksän pro-

Kalsium
Kalsiumin saanti on raakaravinnon syöjillä vä-
hän niukkaa, keskimäärin noin 80 prosenttia 
800 mg suositustasosta -> heikentää luustoa 
ja lisää luunmurtumien riskiä.

Ratkaisuehdotus: Voisi syödä enemmän kal-
siumia sisältäviä ruoka-aineita kuten lehti-
kaalia ja manteleita. Kalsiumsitraattia 250 mg 
1-2 kertaa päivässä.

Sinkki
Myös sinkin saanti on vähän niukkaa. 
Ratkaisuehdotus: Siementen syönti päivittäin 
ja niiden kunnollinen liottaminen. Mahdolli-
sesti pieni sinkkilisä.

Pitkäketjuiset omega-3-rasvahapot
Kalaöljyjen sisältämien EPA:n ja DHA:n 
määrät ovat vegaanien elimistössä mata-
lammat kuin muilla -> voi heikentää aivotoi-
mintoja ja myös nuorilla äideillä sillä voi olla 
merkitystä lasten hermoston kehitykselle.

Ratkaisuehdotus: Vegaaninen DHA-lisä tai 
ruokavalion laventaminen rasvaisen kalan 
syönnin suuntaan.

Juhana Harjun täydennyssuosituksia 
elävän ravinnon ruokavalioon
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senttia. Se viittaa siihen, että kaikki energia 
ei imeydy elävästä ravinnosta. Se voi johtua 
esimerkiksi runsaasta kuidusta. 

Jos elävällä ravinnolla laihtuu tarpeetto-
masti ja on vaikeaa säilyttää sopivaa painoa, 
energiansaantia voi lisätä hyvin esimerkiksi 
lisäämällä ruokaan ekstraneitsytoliiviöljyä 
tai neitsytkookosöljyä.

Elävällä ravinnolla myös proteiinin saanti 
voi jäädä vähän niukaksi. Se voi heikentää 
varsinkin pitkään jatkuvana lihasmassaa ja 
luuntiheyttä. Varsinkin vanhemmiten siitä 
on haittaa, jos lihasmassa tai luuntiheys on 
heikentynyt.

Proteiinin saantia voi lisätä esimerkiksi 
syömällä tofua. Se luonnollisesti edellyttää 
elävästä ravinnosta joustamista, koska tofu 
on kypsennettyä ruokaa.

Elävää ravintoa syövillä on myös mikrora-
vintoaineiden puutteita. D-vitamiinia, B12-
vitamiinia, jodia, seleeniä, kalsiumia, sink-
kiä sekä pitkäketjuisia omega-3-rasvahap-
poja saadaan liian vähän. 

Näistä ainakin D-vitamiinin ja B12-vi-
tamiinin puute on syytä korjata ravintoli-
sien käytöllä. Näkemykseni mukaan 50 µg 
D-vitamiinia on useimmille sopiva päiväan-
nos. B12-vitamiinia voidaan aluksi käyttää 
1 mg 1-2 tablettia päivässä kuukauden ajan 
ja sen jälkeen ylläpitoannoksena 1 mg kah-
desti viikossa.

Jodin saannin turvaamiseksi suosittelen 
jodioidun mineraalisuolan käyttöä. Jos ei 
halua käyttää sitä, vaan haluaa saada jodin 
luonnollisemmin, suosittelen wakame-me-
rilevän käyttöä pari kertaa viikossa.

Wakamea käytetään niin, että leikataan 
sitä saksilla noin 10 cm pituinen pätkä ja 
liotetaan sitä kylmässä vedessä muutama 
minuutti. Liotetusta wakamesta voi valmis-
taa esimerkiksi kurkkusalaattia, kuten japa-
nilaiset tekevät.

Seleenin saannin turvaa hyvin se, että 
syödään päivittäin kaksi (2) parapähki-
nää. Parapähkinässä on todella paljon selee-
niä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää pientä, 
100 µg suuruista seleenilisää.

Kalsiumin saanti jää elävän ravinnon syö-
jillä noin 20 prosenttia suositussaantia pie-
nemmäksi. Kalsiumin saantia voi parantaa 
lisäämällä tietoisesti kalsiumia runsaasti si-
sältävien ruoka-aineiden käyttöä.

Huono vaihtoehto ei ole sekään, että käy-
tetään pientä kalsiumlisää. Sopiva kalsium-
lisän määrä on 250 mg 1-2 kertaa päivässä. 
Suositeltavin kalsiumin muoto on kalsium-
sitraatti, joka imeytyy melko hyvin eikä li-
sää munuaiskivien riskiä.

Pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen 
saantia voidaan parantaa käyttämällä vegaa-
nista, levästä valmistettua DHA-lisää. Vaih-
toehtoisesti voidaan laventaa elävää ravintoa 
siihen suuntaan, että syödään pari kertaa 
viikossa rasvaista kalaa, kuten lohta.

Juhana Harju

Elävä raakaravinto ry:n jäsenille Ruohonjuuren 
myymälöistä - 5 %:n alennus kaikista norm. 

hintaisista tuotteista. Jäsenalennuksen 
saat myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 

alennuskoodilla: RSLTRJGK

www.ruohonjuuri.fi
HELSINKI: Citycenter, Kamppi, Itis, Hakaniemi 
ESPOO: Sello & Omppu, TURKU, TAMPERE, OULU  
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Valmiiksi idätetyistä luomu
hampputuotteista saat 

runsaasti välttämättömiä 
ravintoaineita  proteiinia, 

hyviä rasvoja, kuitua, 

E & B vitamiineja ja mine
raaleja (mm. rauta, magne

sium, kalsium, sinkki).

Tehokkaita ja pehmeän  
hyvänmakuisia luomutuotteita  
tilaat helposti  
verkkokaupastamme  
www.hamppumaa.fi

Liity ja tilaa, info@hamppumaa.fi / 040 6647979

Täydellinen 
superfoodi 

• Proteiinit pilkkoutuvat aminohapoiksi - 
helpompi ja nopeampi imeytyvyys

• Omega 3, 6 & 9- rasvahapot muuntuvat 
osittain vesiliukoisiksi - helpompi ja  
nopeampi imeytyvyys

• E-vitamiini tuplaantuu - suojaa rasva-
happoja hapettumiselta
• Fytiinihappo poistuu - täydellinen 
ravintoaineiden imeytyvyys
• Riittoisa - yksi ruokalusikallinen  
päivässä esim. aamupuuron seassa riittää 

Idättämisen ansioista:

tasapainoiseen 
ruokavalioon! 

Kanta-asiakkaana 
jopa -20% alennuksella
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Helsingin sanomissa oli 23.10.2016 toi-
mittaja Päivi Revon artikkeli, joka 

käsitteli epätasa-arvoa sairaanhoidossa. Ol-
laan jo tilanteessa, jossa hoitoon ei aina 
pääse, koska se on liian kallista. Repo kir-
joitti MS-potilaista.

Potilaiden etua ajava Neuroliitto ja MS-
tautiin uutta lääkettä kehittävä Roche-yh-
tiö tekivät hiljattain kyselyn, johon vas-
tasi 500 kaikista noin 8000 MS-tautia Suo-
messa sairastavasta. Kyselyn tulos oli, ettei-
vät läheskään kaikki sairastuneet saa riittä-
vän nopeasti suositusten mukaista hoitoa.

MS-tautiin ei ole parantavaa lääkettä, 
mutta aaltomaisesti etenevän tautityypin 
etenemistä voidaan nykyään hidastaa lääk-
keillä.

Moni ei pääse riittävän nopeasti edes tut-
kimuksiin. Diagnoosin varmistamiseksi 
tarvitaan muun muassa aivojen magneetti-
kuvaus, jota lääkäri usein lykkää sen kalleu-
den vuoksi. Ja kun diagnoosi puuttuu, vii-
västyy lääkehoito ja kuntoutukseen pääsy.

Aivosairaudet, joihin MS:kin kuuluu, tu-
levat kalliiksi ennen kaikkea siksi, että sai-
rastunut tarvitsee selviytyäkseen paljon ja 
pitkään ulkopuolista apua.

Neurologian professori Juhani Ruuti-
ainen kirjoitti Mediaplanet-julkaisun hel-
mikuun 2016 numerossa, että aivosairau-
det ovat kalleimmat kansantautimme. MS-
tauti on niistä kaikkein kallein, koska sii-
hen sairastutaan nuorena ja sairaus etenee 
läpi elämän.

Kaiken kaikkiaan terveydenhuollon ku-
lut kasvavat kasvamistaan kaikilla sekto-
reilla. THL:n viimeisimmän Terveydenhuol-

Kallis ja sairastaminen

Kaija Shurupov laskeskelee, 
miten paljon elävä raakara-
vinto voisi säästää yhteis-
kunnan terveysmenoissa.

TURHA

lon menot ja rahoitus -tilastoraportin mu-
kaan vuonna 2014 terveydenhuolto maksoi 
19,5 miljardia euroa, mikä on 33 % enem-
män kuin vuonna 2000. Kulujen kasvu jat-
kuu edelleen.

Paljonko minä olisin tullut  
maksamaan?
Kun itse olin MS-taudin vuoksi sairaa-
lassa 29 vuotta sitten, ei lääkehoitoja juuri 
ollut. Kortisonipiikkejä saatettiin antaa, 
mutta minä en saanut niitäkään, sillä lää-
kärin mukaan ”luonto oli jo alkanut paran-
taa” ja halvausoireet alkoivatkin lieventyä 
itsestään. Koska hoitoa ei ollut, oli minulla 
vapaat kädet etsiä muita keinoja sairauden 
kanssa selviämiseen.

Löysin ensin Are Waerlandin kehittä-
män raakaravinto-ohjelman ja heti sen jäl-
keen elävän ravinnon. Sillä tiellä olen py-
synyt kaikki 29 vuotta ja koko tämän ajan 
MS-oireet ovat pysyneet poissa. Vaikka tau-
tia pidetään parantumattomana, vuonna 
2012 myös kaksi lääkäriä kirjoitti lausun-
toonsa, että MS-tautini on pysähtynyt.
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Kun olin lukenut HS:n artikkelin, aloin 
laskeskella, kuinka paljon olen säästänyt 
yhteiskunnan varoja, kun lopetin MS-tau-
din sairastamisen. HS:n artikkelin mukaan 
vuosi sitten tehty suomalainen tutkimus 
osoitti, että alkuvaiheessa tauti maksaa yh-
teiskunnalle noin 11 000 euroa vuodessa.

Minun kohdallani alkuvaiheena voinee 
pitää ensimmäisiä 13 vuotta. Silloin tulin 
maksamaan yhteiskunnalle lähinnä diag-
nostiikan aiheuttamat kulut ja sairauspäivä-
menetyksiä.

Pitkälle edennyt sairaus saattaa aiheuttaa 
jopa kymmenkertaisen summan kuluja, siis 
100 000 euroa vuodessa, professori Ruuti-
aisen mukaan pahimmillaan jopa 110 000 
euroa vuodessa.

Minun tapauksessani viimeiset 28 vuotta 
olisivat ehkä olleet tuota pitkälle edenneen 
sairauden vaihetta, siis jos olisin jatkanut 
sairastamista normaaliin tapaan. Tai ehkä 
26 vuotta, koska sairaalassa ennustettiin, 
että jään työkyvyttömyyseläkkeelle kahden 
vuoden kuluttua.

Vaikka jättäisin pois nuo alkuvaiheen 
tutkimukset ja sairauspäivämenetykset ja 
laskisin aiheuttamiini kuluihin vain pitkälle 
edenneen sairauden vaiheen, olisin ehkä 
tullut maksamaan yhteiskunnalle jo 2 600 
000 euroa, olettaen että olisin pysynyt hen-
gissä nykyiseen ikääni asti.

Sama lääkäri, joka jätti antamatta korti-
sonipiikin vuonna 1988, kertoi MS-taudin 
lyhentävän elinikää noin 15 vuotta. Jos mi-

nulle olisi käy-
nyt hyvin ja oli-
sin vielä elossa, 
enkä olisi tar-
vinnut avusta-
jia kotona selviy-
tymiseen kuin 
vaikka puolet 
tuosta pitkälle 
edenneen tau-
din jaksosta, siis 
13 vuotta, olisin 
silti tullut mak-

samaan yhteiskunnalle tähän mennessä jo 
1 300 000 euroa.

Meitä kokemusasiantuntijoita 
pitää kuunnella
Minä en ole ainoa elämäntapamuutoksen 
avulla MS-taudin sairastamisen lopettanut. 
Meillä sairaus ei jatku ”läpi elämän”, kuten 
Ruutiainen totesi, vaan raakaravinto pitää 
meidät terveinä läpi koko lopun elämän. 
Yhdessä me olemme säästäneet ja sääs-
tämme edelleen miljoonia euroja tervey-
denhuollon varoja.

Paraneminen erilaisista sairauksista elä-
vän raakaravinnon avulla on tehnyt meistä 
jokaisesta kokemusasiantuntijan. Pikkuhil-
jaa nakerramme tietämättömyyden muu-
ria, kun kerromme kokemuksistamme. It-
seltäni meni lähes kolme vuosikymmentä 
ennen kuin lääkäri tunnusti parantumatto-
man sairauteni parantuneen, eikä lausun-
nossa silloinkaan mainittu yhteyttä raakaan 
kasvisruokaan.

Pikkuhiljaa asenteet kuitenkin muuttu-
vat parempaan suuntaan. Kun aloin syödä 
elävää ravintoa, hammaslääkärini varoitti 
ruoan liiasta happamuudesta hampaille. 
Viime käynnillä hän totesi, että ham-
paissa on jonkin verran kulumia, mutta li-
säsi heti: ”Älä kuitenkaan missään nimessä 
muuta ruokavaliotasi – kaikkihan nykyään 
tietävät, että kasvisruoka on terveellistä”.

Meidän kaikkien entisten sairaiden, to-
dellisten kokemusasiantuntijoiden, tieto 
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pitäisi saada laajaan käyttöön. Jokaisen joka 
sairastuu elintapasairauteen, pitäisi jo alku-
vaiheessa saada tietoa vaihtoehdoista perin-
teisille hoidoille. Nyt kaikki on oman aktii-
visuuden varassa.

Ensin pitää kyseenalaistaa tarjotut hoidot 
ja sen jälkeen etsiä uusia vaihtoehtoja. Pitää 
opetella uusi elämäntapa ruoanlaitosta läh-
tien ja pysyä päätöksessään, vaikka kukaan 
muu ei siihen uskoisi.

Tämän vuoksi ERY perustettiin yli 30 
vuotta sitten, tukemaan elämäntapamuu-
tosta ja jakamaan tietoa elävästä ravinnosta. 
Nyt olisi yhteiskunnan aika tukea ERY:ä, 
jonka toiminta tuo sille selvää säästöä.

Mutta päättäjiltä puuttuu tietoa. Kun 
Ann Wigmore tuli ensimmäistä kertaa 
kurssittamaan Suomeen 1980-luvun alussa, 
marssi hän ensi töikseen silloisen Kansan-
terveyslaitoksen pääjohtajan puheille kerto-
maan parantavasta elävästä ravinnosta. Vas-
taanotto ei ollut ynseä, mutta ei se mihin-
kään toimiin vielä silloin johtanut.

Olisiko jo aika ERY:n tehdä Wigmoren 
temppu ja kääntyä Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen puoleen? Joukko meitä ko-
kemusasiantuntijoita voisi tehdä samanta-
paisia laskelmia aiheuttamistaan terveyden-
huollon säästöistä kuin minä.

Voisimme ensimmäisenä toimenpiteenä 
esittää esimerkiksi määrärahan myöntä-
mistä Elävä raakaravinto ry:lle tiedotustoi-
minnan tehostamiseen. ERY voisi palkata 
kokemusasiantuntijan, jolla on myös tie-
dotuksen pätevyyttä, ja aloittaa kampanjan 
elävän raakaravinnon tiedon laajamittai-
seksi levittämiseksi.

Vuosikokous on taas tulossa ja tiedot siitä 
löytyvät tästä lehdestä. Olisiko jo vuoden 
2017 vuosikokous se foorumi, joka tekisi 
THL:lle uudenlaisen ehdotuksen terveyden-
huollon menojen säästämisestä?

Kaija Shurupov

Kutsu
Lämpimästi tervetuloa
Elävä raakaravinto ry:n 

vuosikokoukseen
ERY:n sääntömääräinen vuosikokous 

pidetään sunnuntaina 
12.2.2017 kello 14.00

yhdistyksen tiloissa Helsingissä 
osoitteessa Museokatu 9 C 25 

(käynti Vänrikki Stoolin katu 1 
porttikäytävästä)

Kokouksen työjärjestys
1. Avataan kokous
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja pää-

tösvaltaisuus
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, 

sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja kaksi ääntenlaskijaa

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään vuoden 2016 tilinpäätös, 

toimintakertomus ja toiminnantarkas-
tajien lausunto

6. Päätetään vuoden 2016 tilinpäätök-
sen vahvistamisesta ja vastuuvapau-
den myöntämisestä hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille.

7. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 
2017 toimintasuunnitelma

8. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 
2017 tulo- ja menoarvio

9. Päätetään vuoden 2017 jäsenmaksu-
jen suuruudesta

10. Päätetään hallituksen jäsenmää-
rä, valitaan hallituksen jäsenet ja pu-
heenjohtaja hallituksen jäsenten jou-
kosta

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja 
yksi varatoiminnantarkastaja

12. Muut asiat
13. Päätetään kokous

Hallitus
Tule kokoukseen ystäväsi kanssa, 

saat kivan yllätyksen!
Tarjolla raakaruokaherkkuja
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Kolmen päivän aikana messuilla kävi 
yli 53 000 messuvierasta. Eryn stän-

dillä hääri 25 talkoolaista ja viisi hallituk-
sen jäsentä.

Messut osuivat tänäkin vuonna syyslo-
maviikolle. Onneksi, sillä vaikka messu-
jen organisoiminen olikin toisella kerralla 
aavistuksen verran helpompaa, silti suun-
nittelua, valmistelua ja varsinaista messu-
työtä oli ihan yhtä paljon kuin ensimmäi-
sellä kerralla.

Talkoovoimin messuille
Messujen suunnittelutyö alkoi jo keväällä. 
Toukokuussa sovin Messukeskuksen ohjel-
matuottajan kanssa ERY:n tuottamasta oh-
jelmasta ja esiintyjistä. Vapaaehtoiset mes-
sutalkoolaiset alkoivat ilmoittautua messu-
koordinaattorille jo kesällä.

Syyskuun lopulla pidettiin ERY:n toimis-
tolla messujen infoilta. Miltei kaikki tal-
koolaisiksi ilmoittautuneet aina Forssaa 
myöten osallistuivat siihen. Ennen messuja 
pidettiin vielä pienen talkooporukan kes-
ken messuilla myytävien tuotteiden eli sie-
menkräkkereiden ja omenashipsien (ohje 
reseptiosiossa) pussitusilta. 

Pääsponsoriksi saimme jo toisen kerran 
Tuusulan Lahelassa luomuoraita ja versoja 
kasvattavan GreenMJK:n. Viherversoshotit 
tekivät tänäkin vuonna hyvin kauppansa ja 
ne loppuivatkin sunnuntaina kesken.

Yhdistys osallistui toista 
kertaa I love me -messuil-
le Helsingissä lokakuussa. 
Messujen teemana oli tänä 
vuonna ravinto ja liikunta. 
Oman ständin lisäksi ERY jär-
jesti pari luentoa ja kaikkina 
messupäivinä raakapallero-
työpajat. 

Toinen pääsponsorimme oli NUTLY, 
joka on luomupähkinöitä ja -siemeniä sekä 
kuivattuja hedelmiä myyvä uudehko netti-
kauppa.

Ilman Malmin Maijan avokätistä spon-
sorointia siemenkräkkerit olisivat jääneet 
tekemättä!

Ständin keskeinen sijainti      
verotti jäsenhankintaa
ERY:n ständi oli tänä vuonna melko kes-
keisellä paikalla. Siitä huolimatta jäimme 
messunaapurimme varjoon, ihan konk-

Vihreimmän osaston
vihermehu maistui taas messuilla

Riitta Suominen oli yksi ERY:n monista 
talkoolaisista messuilla. Riitan vastuulla 
oli puristaa vehnänoraasta ja herneen-
versoista vihershotteja. 
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reettisesti. 
Kaupalli-
sen firman 
iso messu-
seinä var-
josti mes-
suosasto-
amme niin, 
että moni 
käveli ohit-
semme eikä 
huomannut 
meitä. 

Lieneeko 
tämä osa-
syynä sii-
hen, että 
suurista 
odotuksista 
huolimatta 
uusien jä-
senten saldo 
jäi vaati-
mattomaksi. Saimme yhteensä 42 uutta jä-
sentä. 

Talkoolaisten kesken oli leikkimieli-
nen kisailu eli kuka saisi hommattua eni-
ten uusia jäseniä. Kisan ehdoton voittaja 
oli Maija Huhtikorpi eli ihana Malmin 
Maija. Hän puhui aktiivisen ammattilaisen 
ja kauppiaan ottein meille 14 uutta jäsentä. 
Toiseksi kisassa tuli Riitta Malmberg nel-
jällä uudella jäsenellä.  

Kaikkien kolmen messupäivän aikana 
liittyneiden uusien jäsenten kesken arvot-
tiin NetLedin lahjoittama versojen kasva-
tusvalosarja. Sen voitti Merja Fager. On-
nittelut Merjalle ja tervetuloa eryläiseksi!

Luennoista vinkkejä arkeen ja 
urheiluun
ERY:n tuottama ohjelma liittyi messutee-
man mukaisesti ravintoon ja liikuntaan. 
Perjantaina valovoimainen kirjailija, yrittäjä 
Tara Lange /Staines kertoi vihermehujen 
energisoivasta ja tervehdyttävästä vaikutuk-
sesta omassa ja perheensä elämässä. Viher-

mehuista saa lisävirtaa ja potkua, jotta jak-
saa liikkua talvellakin.

Mielenkiintoinen vihermehuluento veti 
tuolit täyteen kuulijoita. Taran innostava 
tapa puhua upposi jälleen kuulijoihin. 

Lauantaina pitkänlinjan kiipeilijä, Salmi-
saaren kiipeilykeskuksen valmentaja Kuutti 
Huhtikorpi luennoi ruokavaliosta urheilun 
tukena. Kuutti kertoi seikkaperäisesti ravin-
non, vitamiinien, ravintolisien ja levon vai-
kutuksista urheilusuoritukseen.

Kuutti painotti luennossaan jokaisen ih-
misen yksilöllisyyttä eli mikä sopii yhdelle 
ei välttämättä sovi toiselle. Lue Kuutin 
messuluento sivulta 16 alkaen.

Maija Huhtikorpi hankki eni-
ten jäseniä yhdistykseen.
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Messukoordinaattori Ulla-Maija Armi-
nen viimeistelemässä ERY:n ständiä 
messuilla.
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Työpajat kiinnostivat nuoria
Luentojen lisäksi ERY veti messujen jokai-
sena päivänä työpajan noin 30-40 osallistu-
jalle. Työpajan alussa hallituksen jäsen ker-
toi lyhyesti yhdistyksen toiminnasta. Sitten 
osallistujat pääsivät pyörittelemään ja mais-
telemaan raakaproteiinipalleroita (ohje re-
septiosiossa). Erityisesti nuoret osallistui-
vat innolla työpajaan ja ihmettelivät, miten 
helppoa raakapalleroita oli tehdä. 
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Liisa Piippo ja Vilppu Mähönen osallistuivat ERY:n 
workhoppiin, jossa sai pyöritellä raakapalleroita. He 
toivoivat, että yhdistys mainostaisi itseään enemmän.

Haastattelin perjantaina kahta nuorta, 
jotka osallistuivat työpajaani. Nuoret mais-
telivat innokkaina raakakaakaojauheeseen 
pyöriteltyjä palleroita. Sairaanhoitajaksi 
opiskeleva Liisa Piippo, 22, toi poikaystä-
vänsä sähköautomaatioinsinööriksi opiske-
levan Vilppu Mähösen, 22, messuille. 

Liisa on aina ollut kiinnostunut terveel-
lisestä ravinnosta. Koska messuilla oli edul-
linen jäseneksiliittymistarjous, hän päätti 
liittyä yhdistyksen jäseneksi. Hän ei ollut 
kuullut ERY:stä aikaisemmin ja ihmetteli, 
miksi yhdistys ei mainosta itseään enempää. 

”Monet nuoret varmasti innostuisivat 
asiasta, jos saivat tietoa lisää. Sekin on hie-
noa, että teillä on Museokadulla toimisto ja 
monenlaista kivaa toimintaa siellä”. 

ERY:n hallitus tulee pohtimaan näitä 
nuorten ajatuksia tarkkaan. Lisäksi meidän 
täytyy miettiä, miten saisimme aktivoitua 
lisää nuoria mukaan toimintaamme. 

Kiitokset osallistuneille
Messut onnistuivat hienosti! Olimme jäl-
leen messujen vihrein osasto! Kiitolli-
sena totean, että koko ERY:n messutiimi 

Raakapalleroista voi messuilla pyöritellä 
kolme eri makua: raakakaakaojauhossa, 
kookosjauhossa tai Ceylonin kanelissa.

Ti
in

a 
La

pp
al

ai
ne

n



15

<

toimi kuin rasvattu! Talkoolaiset, esiinty-
jät sekä  ERY:n hallitusnaiset hoitivat aktii-
visesti omat tehtävänsä, aikataulut pitivät 
paikkansa, eikä kukaan sairastunut viime 
tipassa. 

Iso kiitos kaikille teille, jotka olitte tal-
koolaisina ERY:n messuosastolla. Ilman 
teitä messuja ei voisi järjestää. Olette kor-
vaamaton apu :)

Superkiitokset ERY:n esiintyjät,Tara ja 
Kuutti! Upeat, ammattimaisesti vedetyt luennot! 

Lämmin iso kiitos kaikille ERY:ä spon-
soroineille yrityksille: GreenMJK, NUTLY, 
Luontaistuntija Malmi, Foodin, Ruo-
honjuuri, Ekolo, Hamppumaa, Makro-
bios, Aduki, Klaukkalan K-Citymarket, 
Tuokinprint, Netled ja Novakari.

Kahdet messut organisoineena luovutan 
messukoordinaattorin tehtävän ja tittelin 
asiasta kiinnostuneelle. Kaiken mahdollisen 
messumateriaalin uusi messukoordinaattori 
saa kaupan päälle.

Toivon hartaasti, että joku ottaa kopin 
messukoordinaattorin tehtävästä, ja että 
Ery osallistuisi jatkossakin messuille. Mes-
suilla saamme näkyvyyttä, solmimme kon-
takteja ja ennen kaikkea jaamme terveyttä 
edistävän ravinnon ilosanomaa! 

Uutta vuotta odotellessa, 
terkuin

Ulla-Maija Arminen 
messukoordinaattori
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Minun tarinani

Olen ennen kaikkea kiipeilijä. Olen ko-
keillut muitakin lajeja, mutta olen 

aina keskittynyt kiipeilyyn, jo 21 vuotta. 
Sinä aikana olen ehtinyt tehdä monta ulko-
maanmatkaa eri puolille maailmaa kiipei-
lemään. Ja tietysti käydä lukuisissa kilpai-
luissa Suomessa ja ulkomailla.

Kiipeilyn kautta olen päätynyt töihin 
Kiipeilyareena-nimiseen kiipeilyhal-
liin. Siellä työtehtäviini kuuluu muun mu-
assa uusien reittien tekeminen, kassahenki-
lönä toimiminen ja kiipeilijöiden valmen-
taminen.

Äidilläni eli Malmin Maijalla on luon-
taistuotekauppa, joten aivopesu terveelli-
sestä elämästä alkoi heti syntymästäni läh-
tien. Lisäksi opiskelin ja työskentelin lä-
hihoitajana useamman vuoden. Sitäkin 
kautta perinteinen ruokailumalli on tullut 
tutuksi.

Ensin ratkaisi määrä, ei laatu
Olen aina ollut perusterve. Siksi en aluksi 
pohdiskellut kummemmin ruokavaliota, 
vaikka pyrinkin syömään terveellisesti. En-
simmäiset ruokaan liittyvät pohdiskelut, 
jotka olen tehnyt, olivatkin puhtaasti mää-
rään liittyviä.

Koska kiipeilyssä painolla on suuri mer-
kitys, pyrin lukioaikana pitämään tiukasti 
huolen siitä, ettei vaan tule syötyä liikaa. 
Samaan aikaan yritin lisätä voimaa, koska 
se oli ongelmani. Mutta se oli huono yh-

RUOKAVALIO 
URHEILU-URAN 
TUKENA
Kuutti Huhtikorpi, 29-vuo-
tias kiipeilijä, kertoo, miten 
ruokavalio on auttanut häntä 
urheilu-uran aikana. 

tälö, koska tiukkojen ruokamäärien seu-
rauksena keholla ei ollut rakennusaineita, 
joilla mahdollistaa voiman lisääntyminen.

Seuraavaksi taas keskityin liikaa siihen, 
että varmasti tulee syötyä tarpeeksi. Sekin 
meni pieleen! Ahdoin itseni aina niin täy-
teen, että ruoansulatuskaan ei enää toimi-
nut kunnolla ja joka aterian jälkeen olin 
valmis päiväunille.

Ruokavaliolla voi vaikuttaa  
suorituksiin
Vaimoni Eijan kautta sain uusia näkemyk-
siä ja ajatuksia siitä, miten ruokavalioon 
voi suhtautua. Eija esitteli minulle ajatus-
mallin siitä, miten ruokavaliolla saisi har-
joittelusta enemmän irti ja palautuisi no-
peammin. Simppeliä, mutta minulle se oli 
mullistavaa.

En ollut koskaan miettinyt, että jos söi-
sin eri tavalla ja löytäisin optimaalisen ruo-
kavalion, saattaisin voida vieläkin parem-
min ja pystyä entistä parempiin urheilusuo-
rituksiin. Sen oivalluksen seurauksena aloin 
tarkemmin seurata, mitä söin ja miten se 
minuun vaikuttaa. 

Ruoan suhteen ongelma on, että vain 
harvoin vaikutuksia huomaa heti. Ruoan 
positiiviset ja negatiiviset vaikutukset 

Kuutti Huhtikorpi korostaa yksilöllisen 
ruokavalion merkitystä.
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Minun tarinani

omassa terveydessä huomaa lähes aina pi-
demmällä ajanjaksolla tarkasteltuna.

Minulla oli paljonkin ongelmia havain-
noida, mitkä eri ruoat sopivat minulle ja 
mitkä eivät. Tutustumalla eri ruokaoppei-
hin rupesin kuitenkin kokeilemaan erilaisia 
ruokavalioita. Pikkuhiljaa aloin paremmin 
ja paremmin havainnoida omaa olotilaani.

Karsin ruokavaliostani           
haitallisia ruoka-aineita
Eijalla on keliakia ja sitä kautta gluteeni-
pitoisten ruokien osuus väheni merkit-
tävästi. Lopulta jätin ne kokonaan pois, 
koska minua väsytti paljon. Maidon jätin 
pois, koska tajusin sen aiheuttavan jatku-
vasti räkätauteja.

Tajusin myös syöväni liian hiilaripitoi-
sesti, joten karsin lähes kaikki hiilihydraatit 
ruokavaliosta. - Kunnes tajusin, että kyllä 
mä niitäkin tarvitsen, jotta jaksan urheilla 
kunnolla. Siinä sivussa huomasin myös, 
että eri ruoat maistuvat paremmin eri vuo-
denaikoina.

Urheilussa kehittyminen vaatii harjoitte-
lua ja siitä palautumista. Palautuminen taas 
koostuu levosta ja ravinnosta. Lepoon sisäl-
tyy uni, jonka merkityksestä voisi kirjoittaa 
vaikka kuinka.

Tämä teksti käsittelee kuitenkin ravintoa, 
jolla on myös valtava merkitys kehittymi-
selle. Riittävällä ravitsemuksella ja nesteyt-
tämisellä kehomme pystyy tuottamaan tar-
vittavat hormonit sekä korjaamaan ja vah-
vistamaan lihas- ja hermorakenteitamme.

Mitä ruokavalioihin tulee, niin on nau-
rettavaa väittää, että olisi olemassa joku yksi 
oikea ruokavalio, jolla kaikki voivat hyvin. 
Me olemme kaikki yksilöitä ja siksi jokai-
sen pitää löytää itselleen sopiva ruokavalio. 
Yleensä yrityksen ja erehdyksen kautta.

Pääasia on, että kokee itsensä energiseksi 
ja hyvinvoivaksi. Ihan sama, onko tieteelli-
sesti todistettu, että juuri kyseinen ruokava-
lio on oikea.

Pyrin nykyään ruokailussani kes-
kittymään muutamaan pääasiaan:

Lähes kaikissa eri ruokavalio-opeissa ol-
laan yhtä mieltä kasvisten ja marjojen ter-
veellisyydestä. Siksi ne ovatkin tärkeä osa 
myös minun ruokavaliotani. Haluan kas-
viksissakin pitää huolta monipuolisuudesta. 
Smoothiet, itse puristetut mehut, salaatit 
sekä paistetut tai höyrytetyt kasvikset kuu-
luvat perusruokavaliooni.

Hiilarien, rasvan ja protskun suhde 
ruokavaliossa vaihtelee vuodenajan ja har-
joitusmäärien mukaan. Myös se, miten 
ruoka on valmistettu, vaihtelee. Esimer-
kiksi talvella kypsennetty ruoka maistuu 
paremmin ja kesällä taas raikkaimmat tuo-
reet salaatit. Vaikka kypsentäisin ruoan, py-
rin aina syömään osan pilkkomistani kas-
viksista raakana, koska kypsentäessä osa ra-
vintoaineista katoaa. 

Osa hiilareista tulee tietysti kasviksista, 
mutta osa tulee yleensä riisistä tai pastasta. 
Varsinkin silloin, kun töissä tai treeneissä 
on rankempaa.

Rasvaa pyrin syömään kohtuudella, en 
missään nimessä vältä sitä. Keho tarvitsee 
myös rasvaa. Suosin kookosöljyä ja voita, 
vaikka kuinka kovia rasvoja olisivatkin.

Punaista lihaa tulee syötyä noin kerran 
viikossa, mutta kanaa ja kalaa useammin. 
Palkokasvien käyttö proteiinin lähteenä ei 
sopinut minulle, joten olen jättänyt ne pois 
ruokavaliosta. Lisäksi käytän riisi- ja hera-
proteiinia erityisesti palautumisjuomana 
urheilusta.

 Laatu on tärkeää ja siihen liittyy, että 
ruoka on minimiprosessoitua. Minulle 
laatu tarkoittaa sitä, ettei salaatinlehdestä 
saa nähdä läpi, vaan sen pitää olla elinvoi-
mainen ja täyteläinen. Käytän ruokaa luo-
muna niin paljon kuin vain onnistun.

Minimiprosessoinnilla taas tarkoitan sitä, 
että raaka-aineet ovat mahdollisimman lä-
hellä sitä tilaa, jossa ne elävät luonnossa. 
Silloin niissä on mahdollisimman paljon 

1.

3.

2.
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Nutlyn toimistopähkinät tuo 
terveelliset, energisoivat välipalat 
nyt myös työpaikoille! Vaihteleva 
lajitelma 100 % luomuherkkuja: 

pähkinät, siemenet, kuivatut 
hedelmät ja marjat.

Vinkkaa Nutlyn toimistopähkinät 
yrityksellesi tai tutullesi - 

saat 25 € lahjakortin:

www.nutly.fi/vinkkilomake

Parempaa arkea 
pähkinänkuoressa!
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<

ravinteita tal-
lella. Vaikka pa-
ras tapa saada vi-
tamiineja ja ki-
vennäisaineita 
on suoraan ruo-
asta, käytän 
myös ravintoli-
siä kuten D-vita-
miinia, magne-
siumia ja B-vita-
miinia. Tehotuo-
tanto on köyh-
dyttänyt maape-
riä ja urheilun 
takia koen lihak-
sien, hermoston 
ja hormonitoi-
minnan tarvit-
sevan enemmän 
ravinteita. 

En enää stressaa ruoan määrästä. Nyky-
ään luotan siihen, että jos minulla on oi-
keasti nälkä, niin minun kannattaa syödä. 
Miksi sanon “oikeasti nälkä”? Jos tekee vain 
mieli napostella jotain hyvää, mutta kun-
nollista ruokaa ei tee mieli, niin silloin se 
on mieliteko. Eli ei jotain, mitä kroppa oi-
keasti tarvitsee.

Herkutellakin saa. Ohjenuorana mi-
nulla on, että syön 80 % kunnolla ja 20 % 
rennommin.

Lopuksi vielä valmentajan näkökulmasta 
hauska tapa huomata, miten paljon hy-
vällä harjoittelulla ja ruokavaliolla on 
yhtäläisyyksiä:

• Aivan kuten harjoittelun, myös ruo-
kien tulee olla monipuolisia. Muu-
ten keho ei voi hyvin.

• Tarkoituksenmukainen harjoittelu 
kehittää. Samoin ruokavalio koh-
dennetaan sen mukaan, mitä eniten 

Minun tarinani

tarvitaan. Olipa kyse jaksamisesta, 
terveenä pysymisestä tai laihdutta-
misesta.

• Kehittyminen vaatii säännöllistä 
harjoittelua ja jaksaminen säännöl-
listä ruokailua. 

• Hyvä ruoka maistuu paremmin ja 
saa paremmalle mielelle. Hyvä har-
joittelu on mieluisampaa ja kehittä-
vämpää.

• Ilman riittävää harjoittelua ja ruokaa 
emme kehity emmekä jaksa.

• En laittaisi kahta urheilijaa noudat-
tamaan samaa harjoitusohjelmaa, 
enkä neuvoisi kahta ihmistä syö-
mään täysin samanlaista ruokava-
liota. Yhtäläisyyksiä varmasti olisi, 
mutta jokainen täytyy huomioida 
yksilönä ja suhteuttaa asiat sen mu-
kaan.

Kuutti Huhtikorpi

4.

Kuutti kertoi I love me -messuilla lokakuussa kokemuksistaan, 
miten ruokavaliomuutokset ovat vaikuttaneet hänen urheilu-
suorituksiinsa.

5.
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Kirja sisältää 250 raakaruokaohjetta ar-
jen pika-annoksista juhlapöydän 

herkkuihin. Mukana on kehoa helliviä 
smoothieita, mehuja ja makeita suupaloja. 
Kirjassa käytetään luovasti eri vuodenaiko-
jen tarjoamia raaka-aineita. Reseptit ovat 
luonnollisia ilman lisäaineita, gluteiinia, 
laktoosia ja valkoista sokeria.  

Nykyisen ravitsemustutkimustiedon mu-
kaan tiedetään, että ruokavalion päivittäi-
sen parantamisen voi aloittaa jättämällä 
pois valkoinen sokeri ja valkoiset jauho-
tuotteet ruoka-aineista.

Tämän kirjan mukaan luonnon oma voi-
maruoka valmistetaan vihanneksista, kas-
viksista, marjoista, hedelmistä, pähkinöistä, 
siemenistä, iduista, versoista, merilevästä, 
hunajasta, kylmäpuristetuista öljyistä ja 
mausteista.

Raakaravinnossa ruoka-aineita ei kuu-
menneta yli 42 asteen, jotta niiden sisäl-
tämät alkuperäiset ravintoaineet säilyvät 
mahdollisimman hyvin. Tämä koskee en-
nen kaikkea ruoka-aineissa olevien entsyy-
mien säilymistä elävinä.

Kirjan sivuilla esitellään valtava määrä 
uusia, hurmaavia ruokaohjeita. Kirjan si-
vuilla pääsemme seuraamaan raakaravin-
non muuntumista vuodenaikojen mukaan. 
Myös juhlapöydän antimiin saamme kir-
jasta uusia vinkkejä.

Kirjassa esi-
tellään raaka-
ravintokeittiön 
työvälineet. 
Hyvä tehose-
koitin ja monitoimikone ovat perushankin-
toja. Kuivuri, mehupuristin ja mehulinko 
ovat seuraavina listoilla, kun tiedot ja tai-
dot karttuvat.

Kirjassa luetellaan myös seuraava keittiö-
tarvikelista: sähkökäyttöinen kahvimylly, 
pähkinämaitopussi/juustoliina, sitrusraas-
tin ja puserrin, idätysastioita, vihannes-
sorvi/spiraalileikkuri, mandoliinileikkuri, 
julienne-leikkuri, silikonimuotteja ja irto-
pohjavuokia. 

Kirjantekijä Erikalla on ollut aikaisem-
massa elämässä taipumusta painon nou-
suun, nesteen kertymiseen. Hän on kärsi-
nyt ärtyneestä vatsasta ja turvotuksesta. Ve-
rensokerin heilahtelu on vaikuttanut mie-
lialaan ja Erikan elimistö on poikkeukselli-
sen altis hiivan liikakasvuun.

Raakaravinnon hienous on siinä, että 
se on puhdasta, luonnollista ruokaa, jossa 
kaikki ravintoaineet ovat tallella. Kirjan 
kaikki reseptit ovat puhdasta kasvisruo-
kaa, johon eivät kuulu maitotuotteet, so-
keri eikä gluteeni. Raakaravinnon liottami-
nen, kuivaaminen ja säilyttäminen on myös 
hauska ja helppo oppia.

Kaikki voivat syödä raakaravintoa, mutta 
raakaravinnon osuus ruokavaliosta voi 
vaihdella: 100, 99, 82,5 tai 53,7 prosenttia. 
Kukin valitsee sen määrän raakaravintoa, 
joka sopii parhaiten siihen hetkeen ja joka 
saa voimaan kaikkein parhaiten.

Kirjoittaja ei ole ehdoton vegaani tai raa-
karavinnon syöjä, vaan hänen ohjenuoransa 
on seurata omia tuntemuksia siitä, mikä 

Hyvän olon raakaravinto 
– luonnollista terveyttä ja 
elinvoimaa

Hyvän olon raakaravinto 
esittelee laajan kattauksen 
raakaruokaa aamu- ja välipa-
loista ateriakokonaisuuksiin. 
Erica Palmcrantz Azizin neljäs 
kirja on ilmestynyt suomeksi.
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kullakin hetkellä sopii parhaiten. Hän valit-
see sen, mikä tekee vahvaksi, terveeksi ja on 
yhteydessä sisäiseen rauhaan.

Ainoa sääntö kirjoittajan keittiössä on 
MAISTELE! Yrityksen ja erehdyksen 
kautta oppi parhaiten. Ruoanlaittoon pä-
tee sama totuus kuin muihinkin taitoihin – 
harjoitus tekee mestarin. Kirja kannustaa ja 
innoittaa elämään tuoreesti – oman maun 
mukaan.

Kirja on mielestäni hyvä opas kuumenta-
mattoman kasvisruoan valmistuksen opis-
keluun yhdessä Elävä raakaravinto ry:n jul-
kaiseman Raakaa meininkiä – herkutellaan 
elävällä ravinnolla -reseptikirjasen kanssa.

Irma Tolonen
elävän ravinnon kouluttaja

vuodesta 1993 lähtien

-20%
Tällä kupongilla saat Ekolosta

irtotuotteista
Tarjous voimassa 28.2.2017 asti Ekolossa.

Luomulaatuisia pähkinöitä, kuivattuja 
marjoja ja hedelmiä!

www.ekolo.fi 

Erika Palmcrantzin aiemmin ilmestyneet kirjat:
Vuonna 2010 Raw Food – elinvoimaa raakara-
vinnosta
Vuonna 2011 Raw Food – Makeita herkkuja 
raakaravinnosta
Vuonna 2013 Raw Food – Kevyempään elä-
mään kolmessa viikossa<
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Tuore irlanninsammal on arvokasta su-
perfoodia. Se sisältää suuren määrän 

kasviskollageenia, joka tekee hyvää nivelille 
ja iholle. Se on ravitsemuksellisesti erittäin 
arvokasta ja sillä on suotuisia vaikutuksia 
ihmisen terveyteen.

Se sisältää 15 välttämätöntä ainetta ke-
holle. Se sisältää runsaasti kalsiumia, rikkiä, 
jodia, kaliumia sekä A-, D-, E-, F- ja K-vi-
tamiineja.

Se vaikuttaa positiivisesti virtsarakkoon 
sekä auttaa keuhkoputkentulehduksen, pa-
hanhajuisen hengityksen, suolisto-ongel-
mien, nivelmädän, keuhko- ja kilpirauhas-
ongelmien paranemisessa. 

Se auttaa parantamaan myös kasvaimia ja 
haavaumia. Sillä on antiviraalisia (eli viruk-
sia tuhoavia tai niiden lisääntymistä estäviä) 
ominaisuuksia, joten se tukee B-influenssan 
ja sikotaudin hoitamista ja ehkäisemistä.

Tuoreella irlanninsammalella on varsin 
vahva meren haju. Ennen käyttöä se täytyy 
huuhtoa useita kertoja hyvin huolellisesti, 
liottaa vähintään neljä tuntia (mieluummin 
enemmän, eli yön yli) ja sitten taas huuh-
della hyvin. Pesun, liotuksen ja käsitte-
lyn jälkeen irlanninsammalella on neutraali 
maku ja haju.

Työpaja ERY:ssä
Olette sydämellisesti tervetulleita työpa-
jaan, jossa voitte tutustua irlanninsamma-
len käyttöön. Työpajassa näytän irlannin-
sammal-hyytelön valmistuksen ja te voitte 
kokeilla muutaman ruoan valmistamista.

Työpaja on torstaina 26.1.2017 ERY:n 
toimistossa (Museokatu 9 C 25, käynti 
Vänrikki Stoolin katu 1 porttikäytävä) 
kello 18–20.

Hinta 6 euroa jäseniltä/10 euroa ei-jäse-
niltä sisältää pieniä maisteluja ja reseptien 
raaka-aineet.

 – käyttö ja valmistelu
Tuore irlanninsammal

Irlanninsammal on merilevä, 
jolla on kyky luoda hyytelö-
mäinen rakenne kuten liivat-
teella.

Irlanninsammal vaatii kunnon pesun ja 
liotuksen ennen käyttöä.
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Irlanninsammalen käyttö
• Irlanninsammal sopii smoothiei-

hin ja levitteisiin ravintoarvon li-
säämiseksi. 

• Irlanninsammalesta valmistellaan 
hyytelö, joka sopii monenlaisiin 
elävän ravinnon resepteihin (esi-
merkiksi raaka ”juustokakku”, va-
nukas, vegaaninen ”juusto”).

• Hyytelö voidaan käyttää rasvan 
(kookosöljyn) korvikkeena, se 
tuottaa ihanaa pehmeää koostu-
musta.

• Kokonainen irlanninsammal voi-
daan myös lisätä salaatteihin tai 
kasvisruokiin.

Irlanninsammalen valmistelu
1. Pese sammal huolellisesti ja huuh-

tele juoksevan veden alla pari ker-
taa.

2. Jätä se veteen vähintään neljäksi 
tunniksi (voi olla pidempään, 
vaikka yön yli vedessä).

3. Kaada vesi pois, huuhdo vielä ker-
ran ja sekoita tehosekoittimessa 
veden kanssa (suhteessa 1:1) gee-
liksi.

4. Syntynyt hyytelö säilytetään jää-
kaapissa suljetussa lasiastiassa, 
jossa se säilyy jopa neljä viik-
koa (asianmukaisella käsittelyllä). 
Sieltä hyytelöä otetaan tarpeen 
mukaan ja lisätään smoothieen tai 
erilaisiin resepteihin. Bjetka Nečadová

nokkonen.fi

<
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Mea Salon maistiaisia tulevasta kirjasta

Lanttukeksit
Lanttukeksit ovat ihanan keveitä ja rapei-
ta ja herkullisia sellaisenaan.

8 dl lanttupalasia
5 dl cashewpähkinöitä tai manteleita
2 dl auringonkukansiemeniä
¾ tl hyvää suolaa
n. ⅓ tl muskottipähkinää

Jauha pähkinät, mantelit ja siemenet 
tehosekoittimessa jauhoksi. Voit joutua 
välillä pysäyttämään koneen ja kaapi-
maan seosta kannun reunoilta alas.
   Mehusta mehulingossa tai -pusertimes-
sa lanttu ja sekoita mehuun myös lantun 
kuitu. Jos sinulla ei ole mehustinta, raasta 
lanttu hienolla terällä ja sekoita se vielä 
yksinään massaksi tehosekoittimessa. 
Lisää hieman vettä, jos tehosekoitin tar-
vitsee sitä hienontaakseen raasteen.
   Sekoita kaikki ainekset monitoimiko-
neessa taikinaksi. Jos ei ole monitoimi-
konetta, sekoita kulhossa käsin kaikki 
ainekset yhteen taikinaksi.

   Muotoile massasta palloja ja litistä ne 
n. 5 mm:n paksuisiksi. Kuivata kuivurissa 
muutama tunti, kunnes pystyt kääntä-
mään ne ylösalaisin. Jatka kuivatusta, 
kunnes keksit ovat rapeita.
   Säilytä keksejä tiiviisti suljetussa peltira-
siassa tai lasipurkissa.

Kurpitsakeitto
Ohjeesta saa myös muusin, kun laittaa 
vain 2 dl kasvimaitoa. Voit käyttää jotain 
muutakin keltakurpitsaa.

5 dl myskikurpitsakuutioita
joko ½ appelsiinia tai ½ dl hapankaalia 
(hapankaalin voit toisaalta myös leikellä 
valmiin keiton päälle)
5 rkl aurinkokuivattua tomaattia
1 ½ tl sipulijauhetta
1 ½ tl valkosipulijauhetta tai 1 kynsi tuo-
retta valkosipulia
1 ½ tl curryä
1 tl jeeraa eli juustokuminaa
3 dl manteli- tai muuta kasvimaitoa
(½ tl sellerinsiemeniä)

Reseptit

MEA SALO

MOREENI

ELÄVÄ 
 RAAKARAVINTO

Hellattoman kokin
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Reseptit

Halkaise kurpitsa, poista siemenet ja kuo-
ri pois kovin pintakerros. Sekoita ainekset 
tehosekoittimessa tasaiseksi.
   Päälle voi ripotella auringonkukansie-
meniä ja koristella versoilla.
 

Jäätelö omena-chai
3 banaania
¾ vihreää omenaa tai saman verran koti-
maista aromikasta omenaa
¾ tl inkivääriraastetta
⅓ tl vaniljajauhetta
¼ tl luomukanelia
hyppysellinen neilikkaa 

Kuori banaanit, viipaloi ja pakasta. Anna 
niiden olla huoneenlämmössä muutama 
minuutti.
   Paloittele suuri osa omenaa tehose-
koittimen pohjalle, jätä osa syrjään. Lisää 
banaanit ja mausteet ja sekoita hitaalla 
nopeudella.
   Ellei tehosekoitin sekoita massaa tasai-
sesti, pysäytä kone, kaavi massa kannun 
laidoilta alas ja pyöräytä pohjasta. Tarkoi-

tus on saada banaanit tasaiseksi massaksi 
niin, ettei mukaan jää paloja.
   Älä kuitenkaan sekoita jäätelöä yhtään 
enempää kuin tarvitsee, ettei se mene 
velliksi. Lisää loput omenapalat äläkä 
sekoita jäätelöä enää.

Mea Salo
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Raaka baari reseptit

Pinaatti-sienipiirakka
Etsittekö jotain erikoista pääruokaa? 
Testatkaa raakapiirakoita. Tarjoilin tätä 
itsetekemääni piirakkaa Helsingissä 
Ravintolapäivänä tänä syksynä. Kaikille 
maistui, siksi suosittelen tätä myös raaka-
ruoan aloittelijoille.

Taikina
2 keskikokoista kukkakaalia
250 g auringonkukansiemeniä
½ tavallista sipulia
2 rkl oliiviöljyä
2 valkosipulinkynttä
pippuria, makeaa paprikaa, tulista pap-
rikaa
suolaa

Laita auringonkukansiemenet veteen ja 
jätä likoamaan yön yli (tai vähintään 6 
tuntia). Sen jälkeen huuhtele ja poista 
ylimääräinen vesi. Pilko siemenet, kukka-
kaali (pesty ilman lehtiä) ja kuorittu sipuli 
pieniksi paloiksi monitoimikoneessa tai 
blenderissä matalalla nopeudella (varo, 
että ainekset eivät mene mössöksi).
   Lisää puristettu valkosipuli, oliiviöljy, 
mausteet sekä suolaa maun mukaan ja 
sekoita kaikki hyvin mutta varovasti.
   Taikina saa olla jonkin verran märkää, 
mutta pitää muodon eikä mene muruik-
si. Älä kuivata, jotta maku ja koostumus 
säilyisivät.

   Paina taikina vuoan pohjalle, 
reunoilta vähän ylöspäin. Laita 
jääkaappiin. Valmista toinen 
kerros.

Pinaattitäyte
300 g tuorepinaattia
2 kuppia cashewpähkinää
½ kuppia kookosöljyä
1 rkl sitruunamehua
suolaa
¼–½ kuppia vettä (tarvittaessa)

Laita cashewpähkinät veteen 2 tunniksi, 
sen jälkeen huuhtele ja poista ylimääräi-
nen vesi. Lämmitä kookosöljy 42 °C:ksi 
niin, että kookosöljy tulee nestemäiseksi. 
Laita kaikki ainekset blenderiin ja sekoita 
pehmeäksi massaksi. Lisää vettä tarpeen 
mukaan, mutta ei liikaa, ettei täyte tule 
liian löysäksi.
   Laita pinaattitäyte taikinan päälle 
toiseksi kerrokseksi. Seuraavaksi tulee 
cashewmajoneesi.

Cashewmajoneesi
1 kuppi cashewpähkinää
3 rkl oliiviöljyä
4–6 rkl vettä
1 rkl sitruunamehua
suolaa

Laita cashewpähkinät veteen 2 tunniksi, 
huuhtele ja poista ylimääräinen vesi.
   Laita kaikki ainekset blenderiin ja 
sekoita pehmeäksi massaksi. Sekoittami-
sen aikana lisää vettä varovasti niin, että 
majoneesi ei mene liian löysäksi.    Levitä 
valmis majoneesi varovasti ohuena ker-
roksena piirakan päälle.

Pinaattipesto
kourallinen tuorepinaattia
2–3 kuivattua tomaattia
1 rkl oliiviöljyä
suolaa
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Raaka baari reseptit

Hauduta kuivatut tomaatit ensin vedessä 
noin 20 min (muutoin ne eivät sekoitu 
niin hyvin).
   Poista vesi ja laita tomaatit tehose-
koittimeen kaikkien muiden aineksien 
kanssa. Sekoita matalalla nopeudella 
pehmeäksi pestoksi. Lisää lopuksi suolaa 
oman maun mukaan.
   Koristele piirakka pestolla.

Marinoidut herkkusienet
1 pieni rasia (n. 200 g) herkkusieniä
marinointiin:
2 rkl oliiviöljyä
2 rkl sitruunamehua
suolaa maun mukaan
1 valkosipulinkynsi (tai maun mukaan)
1 agavesiirapin pisara

Marinoidut herkkusienet pitää valmistaa 
jo päivää ennen varsinaisen piirakan 
valmistusta. Sienet voi marinoida myös 
vain muutama tuntia aikaisemmin, mutta 
maku ja koostumus eivät ole niin hyvät.
   Tee ensin tehdän marinadi. Laita kul-
hoon oliiviöljy, sitruunamehu, agave-
siirapin pisara, puristettu valkosipuli ja 
suolaa. Sekoita kaikki hyvin.
   Pilko herkkusienet pieniksi kuutioiksi 
ja sekoita ne marinadiin. Jätä marinoitu-
maan jääkaapissa yön yli.

   Korista lopuksi piirakka marinoiduil-
la sienillä oman maun mukaan. Hyvin 
valmistettu piirakka on pehmeä, pitää 
muodon ja ei mene muruiksi.

Bjetka Nečadová
käännös Marie Rausku

bjetka.fi

kuvat: Bjetka Nečadová

Kaneliset omenashipsit
luomuomenia
Ceylonin kanelia

Poista luomuomenista omenaporalla 
siemenkodat. Siivuta tai leikkaa omenat 
siivuiksi. Ripottele omenasiivujen päälle 
Ceylonin kanelia.
   Kuivaa kuivurissa 8-12 tuntia 42 astees-
sa. Säilytä kuivassa. Säilyy noin vuoden. 

I love me -messuilla tarjottiin vihershot-
tien lisäksi työpajassa raakaproteiinipal-
leroita ja myynnissä oli kanelisia ome-
nashipsejä, joiden reseptit ohessa.
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Reseptit

Messujen raakaproteiinipallerot
n. 30 kpl

1 kuppi liotettuja taateleita tai viikunoita
1 kuppi liotettuja cashewpähkinöitä
1 kuppi kuivattuja omenan tai aprikoosin 
paloja
½ kuppia manteleita
½ kuppia liotettuja chiansiemeniä
1 kuppi vettä
2–3 rkl Hamppumaan hamppuproteiinia
1 rkl Ceylonin kanelia
2 tl vaniljajauhetta
ripaus ruususuolaa 

Aja kaikki aineet S-terällä pieniksi. Kokeile 
pysyykö massa kasassa. Jos ei, lisää tilkka 
vettä. 
   Muotoile massasta pieniä palloja ja 
pyörittele ne joko vanilja-kookoshiuta-
leissa, raakakaakaojauheessa tai Ceylonin 
kanelissa. Näin yhdestä taikinasta saa 
kolmen makuisia herkkuja.
   Säilyy jääkaapissa muutaman päivän.

Sirpa Rehn ja U-M Arminen 

Kevyt salaatti uudelle vuodelle
(pähkinätön) 
Alkuvalmistelut:
Liota kastiketta varten auringonkukansie-
meniä yön ylitse.

kukkakaali
pari porkkanaa
tomaatti
punainen ja keltainen paprika
punasipuli
omena
sellerinvarsia
auringonkukanversoja

kastike:
liotettuja auringonkukansiemeniä
pari valkosipulinkynttä
paprikajauhetta (ei pakollinen)
ripaus suolaa
sitruunanmehua ja/tai vettä

Pilko ensin kukkakaali pieniksi. Kaada 
niiden päälle reilusti omenaviinietikkaa. 
Anna vaikuttaa sen ajan, kun olet pilkko-
nut muut ainekset.
   Raasta porkkanat ohueksi raasteeksi. 
Pilko tomaatti, paprikat, punasipuli, 
omena ja selleri hyvin pieniksi paloiksi. 
Kun ne on pilkottu, huuhtele kukkakaalin 
palat. Sekoita ainekset keskenään. (Ai-
nesten määrän voi valita mieltymystensä 
mukaan.)
   Valmista kastike: Huuhtele yön yli 
lionneet auringonkukansiemenet. Laita 
tehosekoittimeen siemenet, ripaus suo-
laa ja pilkotut valkosipulinkynnet. Sekoita 
kunnes seos on vaaleaa ja tasaista.
   Voit lisätä sitruunamehua tai hieman 
vettä kunnes kastike on rakenteeltaan 
makusi mukainen. Lisätyn nesteen määrä 
vaikuttaa lopputulokseen. Jos laittaa 
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Reseptit

vähemmän nestettä, kastike saa paksun 
majoneesimaisen rakenteen.
   Sekoita kastike salaattiainesten jouk-
koon. Lisää koristeeksi auringonkukan-
versoja.

Raw wicked choco
175 g pähkinämantelisekoitetta, jossa 
manteleita, maapähkinöitä, cashewpäh-
kinöitä, saksanpähkinöitä, parapähkinöi-
tä, auringonkukansiemeniä 
n. ½ dl rusinoita
2–3 tl Ceylonin kanelia
½ dl raakakaakaojauhetta
½ dl kylmäpuristettua kookosöljyä
(1-2 tl agavesiirappia)

Kuorrute
2 rkl kaakaovoita
¼–½ dl kylmäpuristettua kookosöljyä
3–4 rkl raakakaakaojauhetta
2–3 tl raakalakritsijauhetta
(1–2 tl agavesiirappia halutessasi)
pinnalle mantelilastuja.

Liota pähkinäsekoitetta pari tuntia vedes-
sä. Huuhtele ja lisää sekoite tehosekoit-
timeen. Lisää rusinat. Surauta sekaisin. 

Lisää kaneli, raakakaakao, kookosöljy ja 
halutessasi agavesiirappia makeutuk-
seksi. Surauta sekaisin. Tarkista maku. 
Seoksessa on tarkoitus maistua kaakaon 
ja kanelin vivahteet.
   Vuoraa leipävuoka leivinpaperilla. 
Kaada seos vuokaan ja tasoita lusikalla 
tasaiseksi ja laita jääkaappiin siksi aikaa 
kun valmistat kuorrutteen.
   Sulata kaakaovoi vesihauteessa ja koo-
kosöljy toisessa vesihauteessa. Sekoita 
kaakaovoi ja kookosöljy keskenään, kun 
ne ovat sulaneet.
   Lisää joukkoon raakakaakaojauhe, raa-
kalakritsijauhe (ja makeutusainetta ha-
lutessasi). Sekoita seos pienellä vispilällä 
tai haarukalla sekaisin. Tarkista maku. 
Lakritsin on tarkoitus maistua.
   Ota leipävuoka jääkaapista. Kaada 
kuorrute pohjan päälle. Ripottele pintaan 
mantelilastuja. Myös kookoslastut tai 
kookoshiutaleet käyvät koristeiksi, jos 
sinulla ei ole mantelilastuja.
   Laita leipävuoka seoksineen jääkaap-
piin kohmettumaan. Suklainen herkku 
on valmis nautittavaksi, kun kuorrute on 
kohmettunut. Lakritsin ja kanelin maku-
maailmat kohtaavat. 

Sirpa Rehn
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Elävän ja raakaravinnon suosio on ko-
vassa kasvussa. ERY on järjestänyt 

kouluttajakoulutuksia 1990-luvun lop-
pupuolella. Kouluttajista enää vain harva 
toimii ammattimaisesti. Olisi erittäin tär-
keää koota vuosikymmenien kokemus 
ja tieto-taito sekä päivittää se 2000-lu-
vulle. Hankkeelle tarvitaan rahoitusta ja 
yhteistyökumppaneita!

Yksi olennaisista asioista yhdistyksen 
toiminnassa on ollut ohjata ihmisiä kou-
luttajiksi. Vain tällä tavalla yhä useammat 
voivat oppia raakaruokailun ja kasvisruo-
kailun laajamittaisista merkityksistä ja vai-
kutuksista ihmiskeholle ja mielelle.

On myös tärkeää opettaa asiaa harras-
taville erilaisia toimintatapoja ja reseptejä, 
joiden avulla selvitä omatoimisesti kotona 
terveellisemmällä elävän ja raakaruokai-
lun tiellä. Viime aikoina osana toimintaa 
on ollut lisätä ihmisten tietoisuutta, jotta 
valittaisiin luontoa kunnioittamalla tuo-
tettuja ja vähemmän luontoa saastuttavia 
(luomu)tuotteita osaksi jokapäiväistä ar-
kielämää.   

Elävä raakaravinto ry on järjestänyt 
kaksi kouluttajakoulutusta, vuosina 1992-
93 ja 1997-98.  Jäljellä on enää vain muu-
tamia kouluttajakoulutuksen käyneitä 
ammattilaisia. Tämän takia kouluttaja-
koulutuksen järjestäminen uudestaan on 
erityisen tärkeää.

Yhdistys on joutunut siirtämään hyvin 
ajankohtaiseksi tulleen uuden kouluttaja-
koulutuksen järjestämistä, sillä muu yh-
distystyö on vaatinut kaiken tarmon. Jos 
uutta kouluttajakoulutusta ei pian järjes-
tetä, on riskinä menettää hiljaista tietotai-
toa ja osaamista, jota ei voi millään kor-
vata. Myöskään tieto raakaravinnon ja 
kasvisruokavalion hyödyistä ei pääse le-
viämään. 

Raakaravinnon ja kasvisruokavalion vai-
kutuksista ihmisen terveyteen, hyvinvoin-

ERY:n on jo korkea aika järjestää 
kouluttajakoulutus

tiin ja jaksamiseen on yhteiskunnallista-
kin vaikutusta. Sillä ihmiset alkavat voida 
paremmin, yleiskunto ja terveydentila ko-
henevat, kun he aloittavat raakaruokailun 
ja kasvisruokavalion noudattamisen. 

Kun vegaaniruoka lisää suosiotaan, 
koemme, että elävän raakaravinnon yh-
distys on uuden edessä. Vanha tieto tulee 
säilyttää, mutta samalla se on päivitettävä 
2000-luvulle. Hyvinvoinnistaan kiinnos-
tuneet ihmiset tarvitsevat selkeämmin ja 
helpommin saataville tietoa ja osaamista 
siitä, miten terveellinen ruokavalio koos-
tetaan.  

Kouluttajakoulutus tulee olemaan osal-
listujille maksullinen ja se tähtää ammatti-
pätevyyteen. Kouluttajakoulutuksen suo-
rittaneilla on oikeus käyttää nimitystä elä-
vän raakaravinnon kouluttaja ja järjestää 
itsenäisesti koulutusta aiheesta.  

ERY tarvitsee nyt jäsentensä apua rahoi-
tuksen ja yhteistyökumppaneiden hank-
kimiseen, jotta kouluttajakoulutuksen 
suunnittelu saadaan käynnistettyä. Alku-
vaiheessa tavoitteena on koota moniam-
matillinen työryhmä, jonka tehtävänä on 
hakea apurahoja, neuvotella yhteistyö-
kumppaneiden kanssa sekä suunnitella 
koulutuksen aikataulut ja tarkempi ra-
kenne. Vanhaa kouluttajakoulutusmate-
riaalia voidaan päivitettynä käyttää suun-
nittelussa. 

Kun olemme selvitelleet mahdollisuuk-
sia hakea apurahoja, olemme todenneet, 
että kouluttajakouluksen osaksi täyty-
nee nivoa tieteellinen tutkimus. Ravitse-
mustieteilijät, tutkijat, kouluttajat, vies-
tinnän ammattilaiset, tulkaa mukaan työ-
ryhmään! Ota yhteys ERY:n toimistoon:  
ery@elavaravinto.fi.

Elävä raakaravinto ry/
Ulla-Maija Arminen

ERY:n hallitus jäsen
Helena Hietanen

ex-hallituslainen 
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Yhdistys tiedottaa
Toimiston joululoma
Toimisto on kiinni 22.12.2016–8.1.2017. 
Myös versopiiri on tauolla saman ajan.

Rauhaisaa loma-aikaa ja hyvää alkavaa 
vuotta kaikille!

Vuosikokous 12. helmikuuta
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 12. hel-
mikuuta kello 14 yhdistyksen tiloissa Hel-
singissä, Museokatu 9 C 25 (käynti Vän-
rikki Stoolin katu 1 porttikäytävästä).

Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen 
asioihin ja levittämään elävän raakaravin-
non sanomaa! Kokouksessa valitaan yhdis-
tykselle hallitus vuodelle 2017 ja päätetään 
toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoar-
viosta sekä jäsenmaksujen suuruudesta.

Kun tulet kokoukseen ystäväsi kanssa, 
saat kivan yllätyksen! Kokouksessa on tar-
jolla raakaruokaherkkuja.

Jäsenedut
Tarkista sivulta 35 voimassa olevat jäsenedut.

Uusi jäsenetu: 15 % ale Nutlyn 
verkkokaupassa
Nutly haluaa tarjota parempaa arkea pähki-
nänkuoressa. Yrityksellä on laaja valikoima 
luomuherkkuja pähkinöistä ja siemenistä 
hedelmiin ja marjoihin. Kaikki tuotteet 
ovat luomua ja Suomessa käsin pakattuja.

ERY:n jäsenet saavat 15 % alennuksen 
Nutlyn verkkokaupassa koodilla ERY15.

Uusi jäsenetu: 5 % ale Nokko-
nen-kaupassa
Nokkonen on uusi, kasvava yritys, joka 
keskittyy maahantuontiin ja vegaanisten 
raaka-aineiden ja raakatuotteiden myyn-
tiin. Kaikki tuotteet ovat korkealaatuisia, 
raakoja ja vegaanisia ja mahdollisuuksien 
mukaan luomua.

ERY:n jäsenet voivat tilata kaikki tuot-
teet verkkokaupasta https://nokkonen.fi/      
5 %:n alennuksella koodilla ”ery2017”.

Lisää jäsenetuja Raakapuodista
Raakapuodin jäsenedut ERY:n jäsenille 
ovat voimassa toistaiseksi. Raakapuoti.fi: 
alennusta -30 €, kun tilaus on yli 300 € 
koodilla ERY-30, koskee kaikkia tuotteita; 
mehustimista -20 €, kun minimitilaus on 
247 € koodilla ERY-mehustimet; Personal 
Blendereistä -20 €, kun tilaus on yli 97€ 
koodilla ERY-PB.

Kaikkia koneita lähetetään noutopistei-
siin ilman toimituskuluja

Elävän raakaravinnon kirja  
tammikuussa Mea Salolta
Mea Salo kertoo tammikuussa ilmestyvästä 
kirjastaan: ”Kirjani Hellattoman kokin elävä 
raakaravinto (kustantajana Moreeni) on 
viittä vaille valmiina menossa painoon, kun 
kirjoitan tätä joulukuussa. Kirjalla on pitkä 
nimi, mutta pitkästi on tekstiäkin.

Kirjassa on lähes 300 sivua ja noin 150 
reseptiä. Paljon tietoa ravitsemuksesta, pal-
jon seikkaperäistä tietoa ja ohjausta raa’asta 
ja erityisesti elävästä ravinnosta, pitkä seik-
kaperäinen luku idätyksestä, hyvä perehdy-
tys kuivattamiseen ja paljon muuta.

Ruokavaliomuutoksia voi tehdä mo-
nella tavalla omasta kiinnostuksesta ja miel-
tymyksistä riippuen. Kirjassa on ihmisten 
kertomuksia siitä, miten elävä ravinto on 
auttanut heitä. Useat heistä ovat tuttuja yh-
distyksessämme.

Lue, miten saat kaikki tarvitsemasi ravin-
toaineet. Ruoka on kuitenkin paljon muu-
takin kuin ravintoaineita. Suuri osa kirjan 
resepteistä on helposti toteutettavissa. Voit 
laittaa tilakkapihvejä, lindströminpihvejä, 
muusia, “munasalaattia”, jukurttia, fiiliä, si-
pulipitsaa, lakuja, leivoksia, jäätelöitä. Kui-
vureita saa nykyään ostettua muutamalla 
kympillä läpi vuoden, joten voit tehdä sip-
sejä, napsuja ja kuivurikarkkeja.”

Kirja tulee myyntiin myös yhdistykseen. 
Tarkempia tietoja myöhemmin.
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Yhdistys tiedottaa & Tapahtumia

Tapahtumatorstait klo 18–20
Merkkaa kalenteriisi luentotyyppiset tieto-
torstait ja yritysten tuotteita esittelevät tuo-
tetorstait Elävä raakaravinto ry:n tiloissa 
Helsingissä, Museokatu 9 C 25. Käynti 
Vänrikki Stoolin katu 1 porttikäytävästä. 
Lämpimästi tervetuloa kaikille!

19.1.17 klo 18–20 Luja luusto läpi elämän
Kuinka saat hyvän luuston? Kuinka onnis-
tut pitämään luuston lujana läpi elämän?
Ravintoasiantuntija Juhana Harju kertoo, 
miten voit saada lujan luuston, elävän raa-
karavinnon ja kasvisruokavalion sopimaan 
hyvin yhteen ja tukemaan toisiaan.

Jäsenille ilmainen, ei-jäseniltä 4 €.

26.1.17 klo 18–20 Irlanninsammal: omi-
naisuudet, ravintoarvot ja käyttö -työpaja
Mikä on irlanninsammal, millaiset ravinto-
arvot se tarjoaa? Miten käytät irlanninsam-
malta arjessa ja juhlassa?

Osallistu työpajaan, jossa opastetaan irlan-
ninsammalen käytön helppouteen ja hyö-
tyihin. Työpajan vetää Bjetka Nečadová.

Jäseniltä 6 €, ei-jäseniltä 10 €, sisältää re-
septeissä käytettävät raaka-aineet ja maistiaiset.

2.2.17 klo 18–20 tuoteillassa Plantui 
älypuutarhatuoteperhe
Esittelijänä myyntipäällikkö Sari Leka.

Jäsenille ilmainen, ei-jäseniltä 4 €.

16.2.17 klo 18 tuoteillassa My raw joy
https://www.facebook.com/events/ 
1828581780718299/

My raw joy:n tuotteiden (raakasuklaa, 
kuivattu kräkkerit, täytetty raakasuklaapa-
tukka ja muita) esittely ja maistelu. 

Jäsenille ilmainen, ei-jäseniltä 4 €.

20.4.17 klo 18–20 Kännykkäsäteily ja 
säteilyltä suojautuminen
Tietokirjailija Erja Tamminen alustaa illan. 
Tarkempia tietoja lähempänä ajankohtaa. 

26.1.17 klo 18–19 Vehnänorasilta 
Tampereella
ERY vierailee Bistro Naapuri -ravintolassa 
kertomassa raakaravinnon ja raakaruokai-
lun hyödyistä. Bistro Naapurissa tuolloin 
tarjous esimerkiksi salaattiannoksesta.

Ravintola Bistro Naapuri, Tuomiokir-
konkatu 24, Tampere

12.2.17 klo 14 Yhdistyksen   
vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään Elävä 
raakaravinto ry:n tiloissa Helsingissä,  Mu-
seokatu 9 C 25, käynti Vänrikki Stoolin 
katu 1 porttikäytävästä.

Tule vaikuttamaan yhdistyksen asioihin - 
asetu ehdolle hallitukseen!

Kokouksessa tarjolla pientä purtavaa.

Maaliskuussa Vehnänorasilta 
Turussa
Tule kuulemaan vehnänorasmehun käytön 
hyödyistä ja helppoudesta. Saat myös itse 
kokeilla mehupuristinta. Tarjolla vehnän-
orasshotteja. Maaliskuisen perjantai-illan 
ajankohta ja paikka tarkentuvat myöhemmin. 
Seuraa yhdistyksen sivuja ja Facebookia.

Raakaravinnon ja elävän         
ravinnon kouluttaja ja esittelijä
Varaa ERY:n hyvin varustetut ja edulli-
set koulutustilat käyttöösi raakaravinnon ja 
elävän ravinnon kursseja tai tuoteiltoja var-
ten vaikka koko vuodeksi. Tee varaus nu-
merosta 050 501 0505 tai meilaa osoittee-
seen ery@elavaravinto.fi.

Voit ilmoittaa elävän ravinnon ja raaka-
ravinnon kursseista maksutta lehden kurssi-
palstalla. Kouluttajat saavat 50 % alennuk-
sen maksullisesta ilmoituksesta lehdessä.

Myös ERY:n kotisivujen kurssipalstalla il-
moittaminen on maksutonta. Ilmoita kurs-
seista lehteä ja kotisivuja varten osoittee-
seen ery@elavaravinto.fi.
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Koulutusta

Irma Tolosen kursseja keväällä
ERY:n toimitilassa
Elävän raakaravinnon ruoanvalmistuk-
sen peruskurssi 10.–12.3.2017
Museokatu 9 C 25 (käynti Vänrikki Stoo-
lin katu 1 porttikäytävästä)
Perjantai-illan ja lauantain aikana käymme 
läpi elävän raakaravinnon asiantuntijoiden 
kehittämän ruokapäiväohjelman käytän-
nössä. Kurssi toteutetaan ryhmätyönä, jossa 
teorialuentojeni rinnalla kurssilaiset valmis-
tavat kaikki ateriat itse.

Pe klo 17–21: Elävän ravinnon periaat-
teet, ruoka-aineiden yhdistely ja koneiden 
valinta. Idut ja versot ja niiden hoito ja val-
mistaminen. Elävän ravinnon juomia, me-
huja. Teemme yhdessä elämänvoimakeittoa 
ja levitteitä.

La klo 9–16: Elävät maitohappobaktee-
rit ovat keskeisessä osassa elävässä ravin-
nossa. Jokainen tekee itselleen hapankaa-
lia. Erilaisia aamiaisia. Teemme ryhmätöinä 
päiväaterian, mm. porkkana-avokadomu-
reke, aurinkomurekemunat itupesässä, kaa-
leja, mausteisia herkkusieniä, pähkinäpihvit.

Su klo 9–16: Lisää aamiaisesimerkkejä ja 
lisäksi teemme monta kakkua, namuja yms.

Kurssin hinta 165 € sisältää ruoan ja 

opetuksen. Kurssitilaan mahtuu yhteensä 
12 osanottajaa. Ilmoittaudu: Kouluttaja 
Irma Tolonen, irma.tolonen@pp.inet.fi,      
p. 040 732 6851.

Helsingin Työväenopistossa 
Elävän raakaravinnon peruskurssi 
tammi-helmikuussa neljänä maanantai-il-
tana 23.1.–13.2.2017. Kurssi on kattava 
katsaus elävän raakaravinnon maailmaan.
6.3.2017 Hapankaali -ihastuttava 
terveysruoka
13.3.2016 Raakasuklaa-ilta
20.3.2017 Kakkuja ja namuja elävän raa-
karavinnon tapaan.

Katso lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
www.ilmonet.fi

Anita Vesamon kursseja
Raakaravintomatka Thaimaan Koh Samuille
Tule ikimuistoiselle 2 viikon hyvinvointi-
matkalle 9.–23.2.2017! 

Lisätiedot: Raakaravinto.net & anita@
raakaravinto.net. Alennuksia eryläisille.
Raakaravintoa Italialaisittain -kurssi 
31.5. klo 17–21 Helsingissä ERY:n tiloissa.
Eryn jäsenet 69 e, ei-jäsenet 79 e. Ilmoit-
tautumiset: anita@raakaravinto.net. Lisätie-
toa: Raakaravinto.net/kurssit.

Tarja Sipilän kursseja
24.–25.2.2017 Elävä raakaravinto
Sallan kansalaisopisto, www.opistopalvelut.
fi.salla, p. 040 5596035.
24.–25.3.2017 Elävä raakaravinto
Putaankoulu, Tornion kansalaisopisto, 
www.opistopalvelut.fi/tornio, p. 040 770 5972.

Toivotan iloisesti tervetulleeksi! Muka-
vaa, kun saamme kursseja myös pohjoiseen.

Terveisin Tarja Sipilä, Elävän ja raakara-
vinnon tukihenkilö, p. 040 5543973.

Seuraa tulevia tapahtumia ja koulutuksia 
yhdistyksen Facebook-sivulta ja -ryhmästä 
sekä kotisivuilta www.elavaravinto.fi.

Maaliskuussa Raaka baari
Elävä raakaravinto ry:n tiloissa Helsingissä, 
ajankohta tarkentuu lähempänä.

Tule mukaan talkoolaiseksi - pääset oppi-
maan elävän raakaravinnon ruokien valmis-
tamista! Ilmoittaudu jo: ery@elavaravinto.fi.

Toukokuussa Raaka baari      
Ravintolapäivänä

Raaka baari pidetään Elävä raakaravinto 
ry:n tiloissa Helsingissä Helsingin kaupun-
gin virallisena Ravintolapäivänä 20.5. 

Tule mukaan talkoolaiseksi - pääset oppi-
maan elävän raakaravinnon ruokien valmis-
tamista! Ilmoittaudu jo: ery@elavaravinto.fi.
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ERY MYY:
KIRJOJA 
Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa mei-
ninkiä – Herkutellaan elävällä raakaravin-
nolla, jäsenille 15 €, muille 17 € (kierrekan-
tinen, 114 sivua) 

Satu Silvo, Virpi Melleri: Satu Silvo &     
Silvoplee - Elinvoimaa kasvisruoasta, jäse-
nille 27 €, muille 30 € (sidottu, 184 sivua) 

Tara Lange: Vihermehu – luonnollinen 
energiajuoma, jäsenille 20 €, muille 22 € 
(nidottu, 136 sivua)

Jaakko Halmetoja: Pakurikääpä, jäsenille 
28 €, muille 30 € (sidottu, 261 sivua) 

Raija Kivimetsä, Jouko Kivimetsä: Hulluna 
hortaan. Hyvinvointia ja herkkuja villivi-
hanneksista, jäsenille 28 €, muille 30 € (si-
dottu, 176 sivua)

Maria Lönnqvist: Raakaleipurin parhaat 
kakut, jäsenille 23 €, muille 25 € (sidottu, 
120 sivua)

Outi Rinne: Raakaruoka-aika! Herkkua il-
man hellaa ja uunia, jäsenille 29 €, muille 
32 € (kovakantinen, sidottu, 235 sivua)

Mea Salo: Hellaton kokki, jäsenille 25 €, 
muille 28 €, (nidottu, 270 sivua)

Mea Salo: Hellattoman kokin raaka nami-
kirja, jäsenille 17 €, muille 19 € (sidottu,  
120 sivua) 

Karita Tykkä: Hyvää huomenta. Raaka-
ruokaa ihaniin hetkiin, jäsenille 24,50 €, 
muille 26,50 € (kovakantinen, sidottu, 242 
sivua)

Karita Tykkä, Sanna Ala-Seppälä, Ulla-
Maija Lähteenmäki: Raakaa ja makeaa. 
Herkullisimmat raakajälkiruoat, jäsenille  
24 €, muille 26 € (sidottu, 144 sivua)

Fionna Hill: Terveelliset ja maistuvat mi-
niversot. Kasvata luonnon omaa superruo-
kaa, jäsenille 16 €, muille 18 € (nidottu, 
108 sivua)

Anna Maria Clement ja Kelly Serbonich: 
Healthful Cuisine, jäsenille 25 €, muille 
28 € (2nd Edition, kierrekantinen, 141 
sivua)

Brian Clement: Life Force, jäsenille 17 €, 
muille 19 € (Superior Health and Long-
evity; sidottu, 234 sivua)

Brian Clement ja Theresa Foy DiGeroni-
mo: Living Foods For Optimum Health, 
jäsenille 17 €, muille 19 € (Your complete 
guide to the healing power of raw foods; si-
dottu, 278 sivua)

LAMINOITUJA TIETOTAULUJA
Food Combining, jäsenille 9 €, muille 11 € 
(Raw Vegen Series, Hippocrates Health   
Institute, permacharts)

DVD-levyjä 
Kooste Brian Clementin Helsingissä 
21.6.2011 pitämistä luennoista: Creating 
disease-free future, Raw food and cancer, 
vain jäsenille 10 €
Interview with Sergei Boutenko 15 €
Valya Boutenko: Overcoming the Food 
Imprint 10 €

MUUTA
Hopeinen ERY:n jäsenmerkki 
Merkin hinta on 4 €/kpl tai 7 €/2 kpl.

Postitoimituksina hintoihin lisätään postikulut 
paketin painon mukaan.
Kirjalähetys lähtee tilaajalle, kun maksusuoritus 
näkyy yhdistyksen tilillä.
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YHDISTYKSEN 
YHDYS HENKILÖITÄ Jäsenyys kannattaa

Yhdistyksen jäsenenä saat
 ♦ jäsenlehden neljä kertaa vuodessa
 ♦ alennusta yhdistyksessä järjestettävistä 
kursseista
 ♦ alennusta yhdistyksessä myytävistä kir-
joista
 ♦ alennusta seuraavista liikkeistä:

 ● Ekolo 5 % normaalihintaisista 
tuotteista, Helsinki, Jyväskylä ja net-
tikauppa koodilla ERY5
 ● ekosego.fi 5 % nettikaupan 
tuotteista koodilla ery5
 ● Happy Ph Oy 5 % osasta net-
tikaupan tuotteita koodilla ELAVA, 
uusi nettiosoite www.oleupea.fi
 ● Ruohonjuuri 5 % normaalihin-
taisista tuotteista, kaikki liikkeet ja 
verkkokauppa koodilla RSLTRJGK
 ● luontaistukku.fi 10 % ensim-
mäisestä tilauksesta verkkokaupassa 
koodilla ERY10
 ● Luontaistuntija Malmi 10 %,           
Ylä-Malmintori 3, Helsinki
 ● raakapuoti.fi verkkokaupassa 30 
€ yli 300 €:n kaikkien tuotteiden ti-
lauksesta koodilla ERY-30, 20 € yli 
247 €:n mehustimista koodilla ERY-
mehustimet ja yli 97 €:n Personal 
Blendereistä koodilla ERY-PB. Kaik-
ki koneet noutopisteisiin ilman toi-
mituskuluja
 ●      Rawmix.fi suoraan toimittajalta 10 % 
Rawmix-tehosekoittimesta koodilla ery
 ● Raw ‘n More -kahvilassa 10 %, 
Runeberginkatu 59, Helsinki
 ● Kasvisravintola Silvoplee 10 % 
buffetista, Toinen linja 7, Helsinki
 ● SSJ-importin verkkokaupassa  
10 % koodilla ery2017 
 ● Nutlyn verkkokaupassa 15 % 
koodilla ERY15

Ehdota paikkakuntasi liikkeitä, joista toi-
voisit jäsenetua, ery@elavaravinto.fi.

Forssa:
Helkky Ruisvaara
Rinnekatu 10
30100 FORSSA
p. (03) 422 4840, 
040 845 1332
helkky.ruisvaara@
gmail.com

Iisalmi/Ylä-Savo:
Virpi Virolainen
Kihmulankatu 41
74130 IISALMI
p. 040 831 7733
virpi@elonmerkki.net

Joensuu:
Ritva Laukkanen
p. 0400 670 763
ritva.perula@gmail.com

Jyväskylä:
Outi Korpela
Kansakoulukatu 7 D 40
40100 JYVÄSKYLÄ
p. 040 589 1133
outi.korpela@
suolahoitola.fi

Kaarina:
Mika Laakkonen
p. 050 539 4810
Mika.Laakkonen@
golfarit.net

Kemi:
Tarja Sipilä
p. 040 554 3973
tarjasip@gmail.com

Lahti:
Marja Heinikainen
p. 040 704 9729

Mikkeli:
Alice Virtanen
Pustankatu 3 as 3
50500 MIKKELI
p. 0400 854 848
alice.virtanen@
gmail.com

Seinäjoki:
Mea Salo
p. 050 597 7307
mea.salo@netikka.fi

Tampere:
Maarit Saari
p. 040 556 4970
maaritsaari1@gmail.com

Turku:
Asta Laiho
asta.laiho@gmail.com

Tornio:
Katariina Nikula
Salonurmenkatu 8
95420 TORNIO
p. 0400 599 150
katariina.nikula@
hotmail.com

Uusikaupunki:
Aulikki Hämäläinen
p. 040 582 8977
aulikki.hamalainen@
kirjapaino.com

Varkaus:
Maarit Land
Hynnilänsaarentie 80 B
78880 KUVANSI
maaritland@gmail.com



4/2016

Verkkosivut: www.elavaravinto.fi, 
Facebook
Pankkitili: FI70 5780 0720 0493 65 
pankin BIC-koodi: OKOYFIHH

Elävä raakaravinto ry
Museokatu 9 C 25
00100 Helsinki
(käynti Vänrikki Stoolin katu 1         
porttikäytävästä)

Päivystysajat 9.1. alkaen:
Puhelinpäivystys 
maanantaisin ja keskiviikkoisin 
klo 12-14

Toimistopäivystys
torstaisin klo 14-18

Muusta käyntiajasta voi sopia soit-
tamalla numeroon 050 501 0505 tai 
sähköpostitse ery@elavaravinto.fi.

ERY:N HALLITUS 2016
Sirpa Rehn, puheenjohtaja, apurahat, kirjat
sirpa.kallatsa@gmail.com
Annina Malin, varapuheenjohtaja, sihteeri
annina.malin@gmail.com
Alžběta Nečadová, rahastonhoitaja, 
tapahtumat
Alzbeta.Pechova@seznam.cz
Ulla-Maija Arminen, jäsenhankinta, 
tapahtumat
Ulla-Maija.Arminen@omnia.fi
Johanna Rajamäki
johannarajamaki1@gmail.com
Lasse Rehn
Ari Vihertuuli

     Hinta 8 €
Jäsenalennuksena hinta vain 6 €

Suojele luontoa, käytä kestokassia


