
Esittelyssä

4/2015Elävä raakaravinto ry:n 
jäsenlehti

Irrota
 jäsenkortti

HYVÄÄ KESÄÄ!

Hyvinvointiviikko 
Perinnepirtissä

Kasveissa 
nuorekkuuden salaisuus

NUTLY

2/2017



2

Elävä raakaravinto ry on perustettu 
vuonna 1983.
   Yhdistys on uskonnollisesti, poliitti-
sesti ja taloudellisesti sitoutumaton ja 
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   Yhdistyksen tarkoituksena on le-
vittää tietoa elävästä raakaravinnos-
ta sekä olla yhdyssiteenä ja tukena   
asian harrastajille. 
   Tarkoituksena on kannustaa ihmi-
siä omatoimisuuteen terveyden vaali-
misessa. Yhdistys pitää yhteyttä vas-
taaviin ulkomaisiin järjestöihin.
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sa ilmestyvää jäsenlehteä
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neuvontaa 
nMyy elävän raakaravinnon kir-

jallisuutta
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yhteisö. 
   Henkilöjäsenmaksu on 25 euroa 
ja yhteisöjäsenmaksu 75 euroa vuo-
dessa. Opiskelijat, eläkeläiset sekä 
peruspäivärahalla olevat työttömät 
saavat 40 prosentin alennuksen jä-
senmaksusta.
   Yhdistyksen jäsenenä saat jäsen-
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Yhdessä olemme 
vahvempia ja 
onnellisempia 
kuin yksin

Sirpa Rehn

Toivotan ihania, rentouttavia 
kesäpäiviä teille kaikille, rakkaat 

jäsenet ja lukijat!

Puheen-
johtajalta

Rakkaat lukijat ,

Kiitos teille kaikille tähänastisesta. On ol-
lut hienoa olla mukana suunnittelemassa 
ja toteuttamassa vauhdikkaita tapahtumia, 
maukkaita Raaka baareja ja reseptejä sekä 
mielenkiintoisia jäsenlehtiä luettavaksenne.

Yhdistyksemme on tehnyt tätä kaikkea 
pian 35 vuotta. Eikä se olisi ollut mahdol-
lista ilman tarjoamaanne tukea jäsenmak-
sujen, vapaaehtoistyön ja sponsorointien 
muodossa.

Havaitsimme, että jotkut jäsenmaksut ovat 
yhä maksamatta, joten pyydän nöyrästi avoi-
met maksut maksamaan, koska toimintamme 
on riippuvainen jäsenmaksuistanne. Tarjo-
amme vastineeksi tukea elävän raakaravinnon 
ja kasvisruokavalion viitoittamalla tiellä. Yh-
dessä olemme vahvoja ja olemme laaja osaa-
jien verkosto. Elävän raakaravinnon on kat-
sottu lisäävän hyvinvointia ja vahvistavan ter-
veyttä sekä henkistä jaksamista.

Syksyllä tarjoamme mm. elokuvailtoja, 
jonne olette kaikki tervetulleita. Eloku-
van jälkeen keskustelemme elokuvaan liit-
tyvistä asioista. Muitakin mielenkiintoi-
sia tapahtumia ja asioita ajoittuu syksylle ja 
loppuvuodelle.

Tarkoitus on elävöittää toiminta myös 
maakunnissa ja tähän tarvitsemme teidän 
kaikkien maakunnissa asuvien tukea. Alueiden 
yhdyshenkilöihin otetaan yhteyttä ja suunni-
tellaan aktivoimista. Oletko sinä innokas ole-
maan mukana erilaisten tapahtumien jär-
jestämisessä? Ole yhteydessä alueesi yhdys-
henkilöön. Jos alueellasi ei ole yhdyshenki-
löä, haluaisitko olla yhdyshenkilö? Ota yh-

teyttä toimistoomme, niin hoidetaan asia 
kuntoon.

On tärkeätä, että mahdollisimman moni 
kuulee elävän raakaravinnon käytön hyö-
dyistä. Ravintovalinnoilla vaikutat niin mo-
neen asiaan kehossasi ja mielessäsi.

Kaipaamme myös uusia henkilöitä tule-
vaan, ensi keväänä valittavaan hallitukseen. 
Yhdistys ei voi toimia ilman hallitusta. Ha-
luaisitko olla mukana tukemassa yhdis-
tyksen toimintaa olemalla hallituksen jä-
sen? Ota yhteyttä toimistoomme, niin ker-
romme lisää hallitusjäsenyydestä.

Hei, mieletön toukokuun Raaka baari on 
takana. Tuhannet kiitokset tilaisutta sponso-
roinneille yhteistyökumppaneillemme sekä 
tilaisuudessa kävijöille. Olette kaikki tul-
leet osaksi yhdistystoimintaamme ja kiitolli-
sena voin todeta, että ilman yhteistyötä eivät 
hommat oikein toimi. Yhdessä olemme vah-
vempia ja onnellisempia kuin yksin.

Toimistomme sulkee ovet kesän ajaksi. 
Elokuussa taas avataan ja tavataan.

”



4

Tehokkain yhdistelmä 
B12-vitamiinin saannin 

turvaamiseen
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V eera Virintie ja Anniina Saari 
tutustuivat toisiinsa Aalto Wo-
men in Business -verkostossa. 
Heitä yhdisti halu vaikuttaa ih-

misten hyvinvointiin.
Ensin syntyi ajatus verkkokaupasta, 

jonka kautta voi tilata terveellisiä pähki-
nöitä ja kuivatuotteita kotiin. Hyvin pian 
voitti ajatus, että terveelliset herkut on saa-
tava käsien ulottuville kaikille, kodin lisäksi 
myös työpaikoille.

Näin mukaan tuli yritysmaailma: luotiin 
konsepti toimistoille toimitettavasta pähki-
näpalvelusta korvaamaan kahvipullat työ-
paikkojen kokous- ja taukotiloissa. Vireistä 
työntekijöistä hyötyvät niin työntekijät 
kuin työnantajat.

Mistä lähti ajatus kaupata juuri pähki-
nöitä, Veera Virintie?

– Pähkinät ovat olleet minulle tärkeitä 
naposteltavia. Mutta kaupasta ostettuna ne 
ovat usein härskiintyneitä, koska ne ovat 
odotelleet hyllyyn pääsyä kuukausia varas-
toissa ja päätyvätkin kaupassa yleensä nii-
den säilyvyyden kannalta väärään paikkaan.

Mitä tapahtuu, 
kun kaksi innovatiivista 
ja inspiroitunutta naista 
innostuu pähkinöistä ja 
saa vielä puolisonsakin 

innostumaan? Syntyy 
NUTLY, pähkinöitä ja 
kuivattuja hedelmiä 

myyvä verkkokauppa 
ja yrityksille 

terveellisiä välipaloja 
välittävä yritys.

– Lähtökohtana oli lähteä myymään hy-
viä luomupähkinöitä ja varmistaa niiden 
nopea kierto, jotta maku ja laatu säily-
vät. Niinpä me ostamme pähkinät pienissä 
erissä ja pakkaamme ne käsin varastol-
lamme Nummelassa.

Pähkinöitä maisteltiin ja vertailtiin luo-
mumessuilla. Näin löydettiin parhaat tuottajat.

Erottuva brändi
Yrityspuoli lähti vetämään paremmin kuin 
oli suunniteltu. 

– Kuluttajiin vaikuttaminen on hitaam-
paa, Veera toteaa. – Tosin asiakastyytyväi-
syyskyselyn mukaan kaikki suosittelivat 
NUTLYa. NUTLY erottautuu joukosta 
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PÄHKINÄÄ PURTAVAKSI 
KOTIIN JA TYÖPAIKALLE

NUTLYn viestinnästä ja markkinoinnista 
vastaava Veera Virintie iloitsee, että 
NUTLYn tuotteiden maku on erottunut 
edukseen.
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sekä tuotteiden maun että pakkauspussien 
perusteella.

– NUTLY ei kuitenkaan ole mikään su-
perfood-hifistelybrändi vaan koko kansan 
tapa syödä terveellisemmin, Veera korostaa.

Veeran puoliso työskentelee täyspäiväisesti 
NUTLYssä. Kaikki viisi perustajaa suhtau-
tuvat intohimoisesti yritykseen.

missio: parempaa arkea pähkinänkuoressa

NUTLY pähkinänkuoressa

♦	luomupähkinöitä ja luomulaatuisia 
kuivahedelmiä myyvä verkkokauppa

♦ Toimistopähkinät-palvelu työpaikoille
♦	lanseerattu 2016
♦	5 perustajaa, joista 1 täyspäiväisesti 

yrityksessä
♦ työllistää 3 työntekijää:  

1 myynnissä ja 2 varastossa

Veera hoitaa oman työnsä ohella NUT-
LYn markkinoinnin. Päätyönään hän hoitaa 
markkinointia ja viestintää työterveysalalla.

“Going nuts”
NUTLYllä on tavoitteena kansainvälistyä. 
Kyselyjä onkin jo tullut ulkomailta. Myös 
pääsyä päivittäistavarakauppaan toivottai-
siin. Siellä tosin on haasteena, miten säi-
lytys ja esillepano takaisivat tuotteiden 
laadun.

Kun kysyin, missä NUTLY on viiden 
vuoden päästä, Veera uskoo, että NUTLY 
on laajentunut moneen maahan Euroopassa 
ja kenties muuallekin ja yrityspuolikin on 
levinnyt Suomen ulkopuolelle.

– Ehkä osa meistä perustajistakin asuu 
tuolloin Suomen ulkopuolella ja vie NUT-
LYä eteenpäin jossain maassa, Veera lisää. 
– Puhtaille ja hyvänmakuisille luomutuot-
teille on kysyntää laajemminkin.

Tiina Lappalainen
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M auri Hartonen on ollut Elä-
vä raakaravinto -yhdistyk-
sen jäsen sen perustamisajois-
ta lähtien. Yhdyshenkilök-

si hän ryhtyi, kun Savonlinnan pitkäaikai-
nen yhdyshenkilö Anneli Laitinen eläköi-
tyi tehtävästä. Kun pyysin valokuvaa, sain 
kuvan noin 40 vuotta nykyistä Mauria nuo-
remmasta miehestä. Oheinen valokuva on-
kin täsmäkuva siitä, minkä ikäiseksi Mauri 
itsensä tuntee.

Kasvissyöjäksi esimerkin      
voimalla
Mauri Hartonen on syntynyt jo ennen so-
tia. Molemmat vanhemmat olivat syntype-
räisiä helsinkiläisiä, eikä perheellä ollut juu-
ria maaseudulla. Sota-aikaan ja vielä sotien 
jälkeenkin oli iso ongelma, jos maalla ei ol-
lut sukulaisia, joilta olisi voinut saada ruo-
ka-apua. Voikin sanoa, että Maurin kohdal-
la suhde ruokaan alkoi nälästä.

Ruoanlaiton perusteet Mauri oppi äidiltään 
jo 7-vuotiaana. Äiti opetti ensimmäiseksi keit-
tämään kaurapuuroa ja korviketta. Omatoi-
misuus ruoanlaitossa on säilynyt läpi elämän, 
vaikka ruokavalio onkin välillä vaihtunut. 

Kipinä kasvisruokaan ja raakaravintoon 
iski vuonna 1975. Sitä edelsi muutto Hel-
singistä Vantaalle kahden perheen omako-

Kasvissyönti ja raakailu 
PITÄVÄT NUORENA
Yhdeksännellä kymmenellä 

oleva pojankolli -nimitystä käyttää 
itsestään ERY:n Savonlinnan uusi 

yhdyshenkilö Mauri Hartonen 
ja varsin osuvasti. Tällä 

80-vuotiaalla on takana 42 vuotta 
kasvissyöntiä ja raakailua – siinä 

poikamaisuuden salaisuus.

titaloon, johon kuului iso puutarhatontti. 
Stadin kundi innostui mahdollisuudesta 
työntää sormet multaan, mutta tietoa vilje-
lystä puuttui. Hän ilmoittautui viikon mit-
taiselle biodynaamisen viljelyn kurssille. 
Osanottajia oli 30, joista kasvissyöjiksi il-
moittautui 13.

Mauri kertoo seuranneensa näitä vege-
taristeja syrjäsilmällä ja ihailleensa heidän 
reippauttaan, notkeuttaan, älyherkkyyttään 
ja myös puiden halaamista, joka silloin oli 
vielä varsin harvinaista. Ennen kasvinvilje-
lyä Mauri oli harrastanut omakotitontillaan 
broileri-kanien kasvatusta omaan tarpee-
seen. Siihen aikaan kaninlihaa mainostettiin 
erinomaisena valkuaisen lähteenä.

Toimen miehenä Mauri alkoi kasvattaa 
kaneja. Kaninkasvatus loppui biodynaami-
sen viljelyn kurssiin. Viimeiset kanit saivat 
kasvaa paistikokoon, mutta siihen loppui 
kaninkasvatus ja lihansyönti ylipäätään. 

Elävää raakaravintoa on yksin-
kertaisen helppoa laittaa
Elävään ravintoon Mauri tutustui pian 
biodynaamisen viljelyn kurssin jälkeen ja 
innostui. Hänellä ei ollut mitään sairauksia, 
eikä ole vieläkään, joten 100-prosenttisesti 
elävällä ravinnolla hän oli vain ensimmäiset 
kolme kuukautta.
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Normaalioloissa kaikki ruokailut alkavat 
aina raakaravinnolla. Hapankaali on myös 
ehdoton eturuoka. Jo vuosikymmenien 
ajan Maurilla ja hänen vaimollaan Terttu 
Tolvasella on ollut työnjako, jossa Mauri 
tekee ruokaostokset ja valmistaa ruoan aina 
inspiraation mukaan. Reseptejä hän kat-
soo harvoin, mutta reseptikirjahylly on silti 
ajan tasalla. Viimeisin hankinta on Mea Sa-
lon Hellattoman kokin elävä raakaravinto.

Elävän ravinnon teko on helppoa: “pe-
rusaineet koneeseen ja pyöräytys” ja ruoka 
on valmis. Yhdeksän tason kuivurissa 
Mauri kuivattaa siemenleivät ja muut kui-
vatettavat ruoat. Leivän ja muut viljatuot-
teet hän on jättänyt kokonaan. Terttu syö 
mielellään miehen tekemää ruokaa ja usein 
jopa kehuu ja kiittää sitä.

Työnjaossa Tertun tehtävänä on itujen 
idättäminen. Mauri taas kasvattaa sisätiloissa 
jatkuvasti erilaisia versoja: muun muassa au-
ringonkukkaa, hernettä ja vehnänorasta. 
Muutama vuosi sitten hän teki sisäviljelyyn 
sopivan pöydän, jota valaisee kellokytkimellä 
ajastettu pitkä loisteputki.

Yrttimaa rakentajan paljuissa
Ruoan kasvatus mökkikautena on luku si-
nänsä. Mökki sijaitsee 80 kilometrin pääs-
sä, joten sinne ei tarvitse muuttaa koko ke-
säksi, vaan siellä voi pistäytyä parikin ker-
taa viikossa. Mökkitontti on kivinen ja ki-
vet ovat isoja. Kuokkiminen ei onnistu, ei-
kä kasvimaan perustaminen ole mahdollis-

ta. Kekseliäälle entiselle yrittäjälle tilanne 
oli kuitenkin vain haaste.

Mauri alkoi käyttää kasvatukseen muo-
visia 95 litran rakentajan paljuja, joita saa 
rautakaupoista. Paljuihin porataan ensin 
reikiä seitsemän senttimetrin korkeuteen, 
laitetaan pohjalle kivimurskaa ja päälle 
mustaa multaa. Nyt paljuja on mökillä käy-
tössä jo 10 kappaletta ja lisää on tulossa jo 
tänä keväänä.

Paljuissa kasvavat tillit, persiljat ja muut 
yrtit, mutta myös istutetut villivihannekset 
voikukka ja nokkonen. Sadon voi leikata 
käyttöön kätevästi jakkaralla istuen.

Paljuja tarvitaan monta, sillä satoa kui-
vatetaan myös talven varalle. Juurekset, vi-
hannekset ja marjat kivisen tontin asukkaat 
ostavat naapuruston viljelijältä, joka viljelee 
ilman torjunta-aineita.

Yrttikylpyjä mökin pergolassa
Tänä kesänä Mauri aikoo jatkaa mökil-
lä viime kesänä aloittamaansa projektia: ra-
kentaa pergolan, jonka suojassa etenkin 
Terttu voi nauttia yrttikylvyistä. Viime ke-
sänä hän jo teki pyöreän harvan pergola-
rakenteen lämpökäsitellystä puusta. Sii-
hen on tänä kesänä tarkoitus laittaa roik-
kumaan noin 70–80 amppelia kahteen ta-
soon. Vielä Mauri ei ole päättänyt, mitä 
niihin istuttaa.

Keskelle pergolaa tulee pöytä, jonka ja-
lustana toimii iso valurautainen kylpy-
amme, jonka alla kaasulla toimiva rengas-
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poltin lämmittää veden. Kun pöytälevyn 
ottaa pois, voi amppeleiden suojassa naut-
tia yrttikylvystä. 

– Kylpyveteen laitetaan yrttejä, koska ra-
vinteita pitää saada elimistön käyttöön 
myös ihon kautta, joka on ihmisen suurin 
elin, Mauri sanoo.

Paastoaminen ja puhdistuskuurit
Aiemmin Mauri piti nestepaastoja kehon 
puhdistamiseksi. Raakaravinnon lisäksi ruo-
kavalioon kuuluu myös kuumennettua kas-
visruokaa, kalaa ja juustoa, jota tulee syötyä 
joskus liian kanssa. Nestepaasto puhdistaa, 
palauttaa elimistön tasapainon ja vie liika-
kilot. Ensin Mauri paastosi luontaishoito-
loissa, myöhemmin omin päin. Paastojen 
pituudet vaihtelivat yhdestä kolmeen viik-
koon, pisin kesti viisi viikkoa. Sinä aikana 
painosta katosi 18 kiloa.

Nyt vanhempana paastot ovat vaihtuneet 
puhdistuskuureihin, joihin myös Terttu ottaa 
aina osaa. Tätä juttua kirjoitettaessa molem-
mat olivat Alejandro Jungerin kirjan Puhdas 
keho mukaisella uudella puhdistuskuurilla.

Junger on New Yorkissa toimiva sisäelin- 
ja sydänsairauksiin erikoistunut lääkäri, 
joka lääkärikunnan suuresta enemmistöstä 
poiketen ymmärtää elimistön puhdistumi-
sen merkityksen sairauksista paranemiselle. 
Kirjassa hän selostaa, miten elimistö kuo-
naantuu, kun myrkyt kulkevat suolistosta 
verenkierron kautta koko kehoon. Alejandro 
Jungerin kehittämällä puhdistusohjelmalla 
on paljon yhteistä elävän ravinnon ohjel-
man kanssa.

Maurin suosittelema kirja Puhdas keho 
kannattaa hankkia jo sen vuoksi, että se si-
sältää lääkärin asiantuntemuksella esitetyn 
kuvauksen kuonaantumisesta ja kuonan 
poistosta. Kirja sisältää myös runsaasti eri-
laisia mehu- ja smuutireseptejä, jotka ovat 
olennainen osa Jungerin puhdistuskuuria.

Pääkaupunkiseudulta Savoon
Työuransa Mauri on tehnyt yrittäjänä eri 
aloilla. Vantaalla asuessaan hänellä oli iso 

akvaarioliike, johon hän maahantoi kalat 
itse. Myöhemmin Lounais-Suomessa hä-
nellä oli lemmikkieläinliike, jossa myy-
tiin paitsi akvaariokaloja, myös karvai-
sia lemmikkejä, jotka hän kasvatti omalla 
maatilallaan. 

Muutto Savon Rantasalmelle tuli ajan-
kohtaiseksi, kun Suomen Luontaistervey-
den liitto suunnitteli sinne Terveen elämän 
keskusta. Se joutui kuitenkin lopettamaan 
toimintansa kannattamattomana vain 
muutaman kuukauden kuluttua.

Myös ensimmäisen elävän ravinnon ravin-
tolan Greenwayn omistaja Marjatta Sven-
nevig suunnitteli Savoon Mikkeliin verso-
kasvatuksen keskusta, jota Mauri Hartonen 
olisi vetänyt. Maurin laskelmien mukaan 
Greenwayn tilaukset eivät kuitenkaan olisi 
riittäneet pitämään yritystä pystyssä. Keskus 
jäi perustamatta, mutta Mauri jäi Savoon.

Keskustelupiiri Savonlinnaan
Maurin mielestä kiinnostus raakara-
vintoon on Savonlinnassa liian vähäis-
tä. ERY:n uutena yhdyshenkilönä hän ha-
luaa aluksi koota elävästä raakaravinnos-
ta kiinnostuneiden keskustelupiirin. Se voi-
si aloittaa kokoontumiset Maurin ja Ter-
tun kotona kaupungin keskustassa. Mau-
rin kokemuksista riittää ammennettavaa 
sekä raakailun aloittaville että pidemmäl-
le ehtineille. Myöhemmin keskustelupii-
ri voi alkaa suunnitella muutakin toimintaa 
Savonlinnaan.

Mauri Hartosen yhteystiedot ovat tämän 
lehden sivun 33 yhdyshenkilöluettelossa. 
Tartu tilaisuuteen, jos asut Savonlinnassa 
tai sen ympäristössä!

Kaija Shurupov
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O lin kuullut vuosien varrella 
monia kertomuksia Hirven-
salmen Perinnepirtistä. ”Tuon 
haluaisin joskus kokea itse-

kin!” mietin usean vuoden ajan. Tämän ke-
vään huhtikuussa suuntasin mieheni kans-
sa viikoksi Hirvensalmelle. Olin varan-
nut meille paikat hyvinvointiviikolle miltei 
vuotta aikaisemmin. Olisimme halunneet 
osallistua toukokuun viikolle, mutta se oli 
jo täyteen varattu. Huhtikuussa oli onnek-
semme kaksi paikkaa vapaana.

Hirvensalmen hyvinvointiviikkoja järjes-
tetään talvisin kerran kuukaudessa. Viikko 
alkaa maanantaisin yhdeltä ja päättyy per-
jantaina noin kahdelta. Viikon hyvinvointi-
jakso on täysihoitokurssi, joka sisältää ma-
joituksen, ruokailun, luennot, savusaunan 
ja kylpemisen. Viikkoon kuuluu lisäksi aa-
muisin ja ravintoluentojen aikana nautitta-

Kokonaisvaltainen, 
puhdistava hyvinvointi-

ohjelma teki hyvää keholle
 ja homeopaatti, ravinto-

kouluttaja Airi Rekilän
 mielenkiintoiset ravinto-

luennot toivat paljon uutta 
tietoa esimerkiksi kehon 
solutason toiminnasta.

Hyvinvointiviikko Hirvensalmen Perinnepirtissä

OIKEA RAVINTO 
OIKEAAN AIKAAN 

JA OIKEASSA 
MUODOSSA

vat erilaiset ravitsemusta tukevat juomat ja 
juomahoidot. 

Ravinto terveyden ylläpitäjänä
Kurssin päätavoitteena on vaikuttaa ravin-
nolla terveyden ylläpitämiseen. Hippokra-
teen sanoin: ”Ravinto olkoon lääkkeemme, 
lääkkemme olkoon ravintomme”. Viikon 
aikana noudatetaan “kolmen o:n” periaatet-
ta: oikea ravinto oikeaan aikaan ja oikeassa 
muodossa. Tämä on terveytemme perusta.

Homeopaatti, ravintokouluttaja Airi Re-
kilän mukaan saamme ravinnosta kai-
ken, mitä kehomme tarvitsee. Elinvoima, 
ravinnon vitaaliaineet ovat aina kehon 
käyttöpääomaa.

Jos niitä saadaan riittävästi, solut tuotta-
vat energiaa ja elintoiminnot pysyvät voimak-
kaina. Tämä tulisi pitää niin sanottuna vihre-
änä lankana varsinkin kevään ja alkukesän ai-
kana, kun luonto hohkaa herkullisuutta ja 
Äiti Maa kattaa juhlapöydän vehreisiin hel-
moihinsa ja tarjoaa lehtivihreää. Vinkiksi Airi 
sanoo, että juureksista kannattaa kuivattaa 
niiden naatit talven elinvoimavarannoiksi.  

Luennoissaan Airi lähtee liikkeelle kehon 
solutason toiminnasta. Luentojen aiheina 
ovat muiden muassa hiivasyndrooma, mu-
nuaisten, maksan, sapen, haiman, suolis-
ton, verenkierron, hormonien, hermoston 
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www.raakapuoti.Þ   
Parhaat välineet elävän ravinnon keittiöön

ERY-20 koodilla 20€ alennus (YLI 97€ tuotteista) 
ERY-30 koodilla 30€ alennus (YLI 300€ tuotteista)
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ja ruoansulatuksen toiminta ja hallinta sekä 
niiden hyvinvoinnin ylläpitäminen. 

Viikon aikana kehon on mahdollisuus 
puhdistua, levätä ja saada ainekset terveem-
pään elämään.

Luomu-, lähi- ja kasvisruokaa
Ruokavalio Perinnepirtissä on pääasiassa 
luomua, lähi- ja kasvisruokaa. Aamuisin tar-
jolla on ihania, hitaasti haudutettuja puuro-
ja marjojen kera.

Ruokailun yhteydessä ei juoda nesteitä. 
Lounas aloitetaan pienellä alkupalalla eli 
nauttimalla hapatettuja suolakurkkuja sekä 
hapankaalia. Lounaan pääruokana nautitaan 
maukkaita kasviskeittoja täysjyväruisleivän 
ja sipulisilpun kera. Sipulista saamme rikkiä, 
jonka puutteesta moni kärsii. Päivällinen on 
ihana, suolistoa hoitava täysjyväpuuro.

Kursseilla ei juoda kahvia. Jotta ikäviltä 
päänsäryiltä vältytään, suositellaan kahvin-
juonnin lopettamista hyvissä ajoin ennen 
kurssiviikkoa. Ruoka-aineallergiat ja erityis-
ruokavaliot huomioitiin Perinnepirtissä hie-
nosti. Minä sain herkutella viikon ajan iha-
nilla gluteenittomilla puuroilla ja leivillä.

Elävä raakaravinto on lähellä sydäntäni ja 
niin sanotusti minun juttuni. Airi Rekilän 
näkemys ravitsemuksesta on hyvin saman-
kaltainen. Airi painottaa lehtivihreän syö-
mistä, esimerkiksi keväällä vesiheinää, pa-
jun silmuja ja koivun lehtiä. Niillä käynnis-
tetään keho kevääseen ja kesään.

Airi kehottaa erityisesti hapatettujen, 
maitohappobakteereja vilisevien ruokien 
nauttimista ennen ruokailua, mikä vahvis-

taa suoliston hyvää bakteerikantaa ja lisää 
vastustuskykyä. Boris-maitohappobakteeri-
juoma, jota valmistetaan Perinnepirtin kel-
laritiloissa, on tuttu myös meille kaikille 
elävästä raakaravinnosta innostuneille.  

Tiesittekö muuten, miten Boris-juoma 
sai nimensä? Aikoinaan, kun Airi opiskeli 
lääketiedettä ja homeopatiaa yliopistossa 
Georgiassa, Boris oli hänen opettajansa. 

Vastaanottoa ja vapaa-aikaa
Viikon aikana on mahdollisuus varata tun-
nin mittainen vastaanottoaika Airilta. Kä-
vimme mieheni kanssa molemmat Airin 
vastaanotolla ja saimme räätälöidyt homeo-
paattiset pikkupillerit omiin vaivoihimme.

Viikko-ohjelmassa on myös vapaa-aikaa. 

Perinnepirtti sijaitsee luonnonkauniilla pai-
kalla Liekune-järven kainalossa, mäntyrik-
kaassa harjumaisemassa. Ulkoilumahdol-
lisuudet ovat erinomaiset. Lenkkeilimme 
katsomaan muutaman kilometrin päässä si-
jaitsevaa kaunista SATU-linnaa. Sen raken-
nukset ja rantamaisema ovat suomalaisille 
tuttuja suositusta Vain Elämää -ohjelmasta.  

Lämmin kiitos, Airi ja henkilökunta, 
mielenkiintoisesta viikosta Perinnepirtin 
hellässä huomassa.

Ulla-Maija Arminen ja Uffe
Lisätietoja:
www.perinnepirtti.fi
Hirvensalmen Perinnepirtti
Oikotie 35, 52550 Hirvensalmi

Juomahoitoja ovat:
 ♦nestehoidot
 ♦maitohappobakteerihoidot (Boris)
 ♦happihoidot
 ♦lehtivihreähoidot
 ♦rikkihoidot
 ♦solusuolahoidot
 ♦liuotushoidot
 ♦havupuu-uutejuoma

n. 8        herätys
8.30-10  juodaan puolen tunnin välein
              erilaisia juomia, esim. Boris-juoma
10          aamiainen, täysjyväpuuro, marjoja
11-13      luento, jonka aikana juodaan erilaisia 
                   juomia, esim. havupuu-uutejuomaa
14           lounas, kasviskeitto, ruisleipä
16           happijuoma
16-17.30 savusauna
18           päivällinen, täysjyväpuuro
20											hapanmaitotuote,	kefiiri
21           zzzzzz….

Perinnepirtin päiväohjelma:klo
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eläinkunnan vitamiinista on murtunut
B12-vitamiini – myytti 

Osat 4 ja 5
Osa 4 - Syanobakteerit  
B12-vitamiinin lähteenä

Aikaisemmin on ajateltu, että 
vain eläinkunnan tuotteet sisäl-
tävät B12-vitamiinia. Eläinkun-
nan tuotteet toki sisältävät B12-

vitamiinia, mutta eivät ole sen ainoita läh-
teitä. Seuraavassa käsittelen ravinnoksi käy-
tettäviä syanobakteereja.

Arthospira (spirulina) plantensis -syanobak-
teerin tiedetään olevan merkittävä B12-vita-
miinin lähde. Siitä on löydetty B12-vitamii-
nia jopa 162 µg/100 g. Arthospira (spirulina) 
plantensis -syanobakteeria käytetään ravinto-
lisänä. Ochromonas malhamensis -bakteeri-
testissä siitä on löydetty ihmiselle aktiivista 
kobalamiinia (B12-vitamiinia).

Arthospira (spirulina) plantensis -syanobak-
teeri sisältää metyylikobalamiinia, mikä on 
todennettu sekä mikrobiologisella että kemi-
luminesenssi-menetelmällä. Todetut pitoi-
suudet ovat olleet mikrobiologisella mene-
telmällä 38,5 µg/100g ja kemiluminesenssi-
menetelmällä 35,7 µg/100 g kuivapainoa. 
Arthospira (spirulina) plantensis -syanobak-
teeriuute sisältää kahta B12-vitamiiniyhdis-
tettä, jotka saattavat estää ihmiselle toimivan 
B12-vitamiinin metabolian.

Makean veden Aphanizomenon flos-aquae 
-syanobakteeri kasvaa luonnostaan Klamath-
järvessä Yhdysvalloissa. Tästä syanobaktee-
rista on löydetty joitain korrinoidi-yhdis-
teitä, joita ihminen voi hyväksikäyttää B12-
vitamiinina. Kuivatuista bakteerisoluista on 
löydetty B12-vitamiinia jopa 616 µg/100 g.

Escherichia Coli 215 -bakteerimenetelmällä 
testattu Aphanizomenon flos-aquae -syanobak-
teerista valmistettu uute sisälsi kuitenkin ai-
noastaan inaktiivista B12-vitamiinia.

Syötävää Aphanothece sacrum -syanobak-
teeria käyttävät japanilaiset, joiden koti-
seudulla bakteeria esiintyy. Kuivatuista 
syanobakteerisoluista on löydetty B12-vi-
tamiinia 94 µg/100 g. Valitettavasti myö-
hemmät tutkimukset ovat osoittaneet sen 
inaktiiviseksi, jolloin kyseisen syanobaktee-
rin ravitsemuksellinen arvo on B12-vita-
miinin osalta kyseenalainen.

Nostoc commune -syanobakteerin kuiva-
tuista soluista on löydetty B12-vitamiinia 
99 µg/100 g, josta 12 % voi olla ihmiselle 
aktiivista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 
syanobakteerit sisältävät sekä toimivaa 
että ei-toimivaa B12-vitamiinia. Kuiten-
kin on huomioitava, että syanobaktee-
riuutteet sisältävät sellaisia B12-vitamii-
nin muotoja, jotka saattavat haitata aktii-
visen B12-vitamiinin metaboliaa elimis-
tössä. (Huom. vastaavia B12-vitamiinin 
muotoja muodostavat esimerkiksi jotkut 
maitohappobakteerit suolistossa ja myös 
fermentaatioprosessissa).

Osa 5 - Hapattamisprosessissa 
syntyy B12-vitamiinia
Mikrobifermentaation eli hapattamisen ai-
kana hapatteeseen muodostuu muun muas-
sa B12-vitamiinia.

Kombutsa-teen valmistamiseen käytetään 
niin sanottua kombutsa-sientä, joka koos-
tuu bakteereista ja hiivasienistä. Fermen-
toituneesta kombutsa-juomasta on löydetty 
B12-vitamiinia.

Myös soijasta valmistettavaan tempeh-
tuotteeseen muodostavat B12-vitamiinia 
valmistavat bakteerit valmistuksen aikana 
aktiivista ja/tai inaktiivista B12-vitamiinia, 
kuten myös natto-tuotteeseen, kylläkin vaih-
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 – myytti televalla menestyksellä. Vastaavaa tapah-
tuu myös kaalin tai muiden kasvien hapa-
tuksessa. Tässä mikrobifermentaatiossa B12-
vitamiinipitoisuus voi alentua tai nousta 
riippuen fermentaatioprosessissa käytettä-
västä mikrobilajistosta tai vallalla olevasta 
mikrobipopulaatiosta. 

B12-vitamiinia on löydetty useista eri-
tyyppisistä fermentoiduista teelehdistä pi-
toisuuden vaihdellessa 0,1–1,2 µg/100 g 
kuivapainoa. Esimerkiksi fermentoidussa 
mustassa teessä (Batabatacha) B12-vitamii-
nipitoisuus oli tutkimuksessa 1 µg/50 ml. 
Se tarkoittanee, että nautittaessa fermen-
toitua mustaa teetä 1–2 litraa päivässä, saa 
B12-vitamiinia 20–40 µg.

Fermentoitaessa melassia B12-vitamiinia 
tuottavilla bakteereilla, voi melassiin muo-
dostua B12-vitamiinia jopa 60 mg/l.

Fermentaatioprosessissa käytetään tiettyjä 
bakteerikantoja tuottamaan erilaisia ihmi-
selle aktiivisia B12 -vitamiinimuotoja.

Fermentaatioprosessissa syntyy aktiivista 
ja/tai inaktiivista kobalamiinia, eli B12-vi-
tamiinia, riippuen mikrobikannoista. B12-
vitamiinin pitoisuus on riippuvainen sekä 
kasvien tai substraatin sisältämän koboltti-
ionin määrästä fermentaatioprosessissa että 
mikrobilajistosta, jotka molemmat määrää-
vät joko B12-vitamiinin pitoisuuden kas-
vun tai sen alentumisen.

Ari Vihertuuli

Sarjan edelliset osat ovat ilmestyneet lehdissä 
3/2015 Osa 1 Levät, 4/2015 Osa 2 Sienet ja 
1/2017 Osa 3 Maaperässä kasvavat kasvit.

<

Jo 32 v Luomua Luonnon Puolesta

Luontaistuntija Malmi, Ylä-Malmintori 3, 00700 Helsinki
www.luontaistuntijamalmi.fi
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Minun tarinani

O n kulunut kymmenen vuotta sii-
tä, kun sairastuin vakavasti pun-
kista saamaani borrelioosiin. 
Vaikka ne ajat tuntuvat jo kau-

kaisilta, muistan hyvin, miten elämäni romahti 
tuolloin. Siihen asti olin elänyt normaalia ter-
vettä perhe-elämää. Lapsia minulla on kolme, 
joista nuorin oli tuolloin vasta neljävuotias.

Lääkehoito ei parantanut      
borrelioosia
Borrelioosin ensimmäisen vuoden ajan yritin 
saada apua lääketieteellisin keinoin, mutta esi-
merkiksi antibioottikuuri auttoi vain kuukau-
deksi eteenpäin ja sitten oireet alkoivat uudel-
leen. Tuohon vuoteen mahtui siis monta pit-
kää antibioottikuuria, jotka eivät kuitenkaan 
tehneet minua terveeksi vaan helpottivat vain 
hetkellisesti.

Äitini on ollut innokas terveellisten elä-
mäntapojen ihminen ja hänen avustuksel-
laan pääsin kiinni vaihtoehtoisiin hoitoi-
hin. Aluksi kokeilin homeopatiaa ja otso-
nihoitoja. Ne olivat kalliita hoitoja eivätkä 
sinällään tuoneet apua parantumiseen. 

Stina Mäkinen (ent. Valli) kertoi ERY-
lehden 1/2015 Minun tarinani -jutussa 
”Borrelioosin päihitys” olleensa kesästä 
2014 oireeton. Mutta kesällä 2015 iski 
hermojuuritulehdus.

Sairauksista toipuneen Stina 
Mäkisen resepti hyvään elämään 
sisältää mahdollisimman paljon 

elävää raakaravintoa ja rakkautta.

RAVINTOA JA 
RAKKAUTTA

Olin liittynyt borrelioosiyhdistykseen, 
jonka lehdestä luin kirjoituksen, jossa ker-
rottiin tutkimuksesta, jonka tuloksena oli, 
että syöpäsolut eivät elä elävässä ravinnossa. 
Oloni oli tuolloin erittäin huono ja heikko, 
mutta jokin sai minut uskomaan parantu-
miseen vielä kerran. Jos elävällä ravinnolla 
oli positiivinen vaikutus syöpää sairastaviin, 
niin miksei tähän minunkin sairauteeni. 

Päätin kokeilla elävää ravintoa
Uuteen ruokavalioon siirtyminen olisi vaa-
tinut pidemmän siirtymäajan, jotta elimis-
tö olisi tottunut paremmin. Kun olin päät-
tänyt yrittää elävää ravintoa, lopetin kui-
tenkin kaiken sen ajan käsitykseni mukaan 
”normaalin” ruoan heti.

Kului vain muutama viikko, kun aivosumu 
katosi ja oloni ”kirkastui”. Puolen vuoden jäl-
keen sydämeni kuitenkin oireili. Sain silloin 
neuvoja borrelioosiyhdistyksen silloiselta pu-
heenjohtajalta, miten tukea sydämen toimintaa.

Aloin myös miettiä järkevämmin ja tut-
kia kokonaisvaltaisesti ruokavaliotani. Se 
oli hyvä, mutta joitain puutteita siinä oli. 
En osannut aluksi ajatella, mitä vitamiineja 
ja hivenaineita mistäkin saa ja paljonko 
niitä pitäisi syödä, ettei tule puutteita.

Lisäsin hyvien öljyjen sekä pähkinöiden 
ja siementen käyttöä ja otin vielä tueksi 
purkista pillereitä. Pikkuhiljaa sain ruoka-
valioni mielestäni täydelliseksi. Opin käyt-
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Minun tarinani

”Villiyrtit ovat vieneet 
minut mennessään ja 
napostelen luonnosta 
kaikkea sitä, mitä on
käden ulottuvilla ja

tiedän, että voi syödä.

tämään raaka-aineita toisella tavalla, idättä-
mään ja hapattamaan.

Oli mielekästä huomata, miten paljon 
ravinnolla on merkitystä. Lasteni ruokava-
lio muuttui paremmaksi. Jätin heiltä tur-
hat huonot mehut pois, mistä jo oli selkeä 
parannus esimerkiksi poikani hampaiden 
reikiintymiseen. 

Kahden vuoden 100-prosenttisen elä-
vän ravinnon käytön jälkeen koin, että 
olin kunnossa. Voimistuminen oli usko-
maton asia. Sitä ei voi oi-
kein sanoin kuvata. Ero 
oli niin suuri ajoista, jol-
loin koki, että elämä oli 
ohi, ja odotti vain huo-
noa päivää toisen jälkeen. 
Olin onnellinen siitä tun-
teesta, mitä elimistössäni 
tapahtui.

Hakeuduin takaisin työ-
elämään ja pärjäsin hyvin. 
Pientä oireilua tuli vielä silloin tällöin, mutta 
se oli siedettävää eikä kaatanut sänkyyn. Veh-
nänorasmehu- ja tuorepuristettu mehu -kuu-
reilla olo parani hetkessä.

Elämä koettelee jälleen
Talossamme todettiin mikrobiongelmia, 
mikä aiheutti paljon tekemistä ja mietti-
mistä. Sairastumisen jälkeen parisuhde oli 
koetuksella, sillä taloudenhoito ja paljol-
ti lasten asioiden hoito olivat jääneet isäl-
le tämän omien töiden lisäksi. Töitä hän oli 
myös joutunut tekemään enemmän, kos-
ka omat tuloni olivat nolla euroa. (Kela ei 
hyväksynyt edes monien valitusten jälkeen 
sairauttani sellaiseksi, että olisin saanut tu-
kea.) Lisäksi minuakin piti vielä hoitaa.

Kun palasin työelämään, olin vielä hetken 
lasten ja nuorten taidekoulussa opettajana, 
mutta siirryin melko pian seurakuntaan lapsi- 
ja perhetyöhön. Työ oli mukavaa, mutta työ-
ilmapiiri oli huono ja siellä oli suuria ongel-
mia. Paineet olivat kovat moneen suuntaan ja 
henkinen puoleni oli koetuksella.

Ruokavalioni oli edelleen elävää ravintoa, 
johon olin lisännyt kananmunan ja kalan. 
Sain voimia ravinnosta ja sen avulla jaksoin. 

Kaksi vuotta sitten sairastuin yhtäkkiä. 
Olin viemässä lapsia rannalle autolla, kun 
huomasin, että vasen jalkani ei jaksa painaa 
kytkintä autossa ja vasemman puolen kä-
teni oli heikko pitämään rattia. Kaksi päi-
vää tämän jälkeen niissä ei ollut voimaa 
lainkaan ja voimattomuus siirtyi oikealle 
puolelle ja päähän. Sain hermojuurituleh-

duksen. Mistä ja miksi? 
Siihen ei ollut vastauk-
sia, ei edes lääkäreiltä.

Minua ei hoidettu 
mitenkään. Minua ei 
otettu edes ambulans-
siin, kun soitin ja pyy-
sin hakemaan, kun en 
enää pystynyt tekemään 
mitään, vaan makasin 
vain sohvalla. Ambu-

lanssipojat puhalluttivat ja totesivat, että on 
sitten sairastettu viikko ja nyt kyllästyttiin 
siihen. Jäin taas yksin sairauteni kanssa.

Onneksi minulla oli elävä ravinto. Vaikka 
en pystynyt edes lusikkaa nostamaan, sain 
juotua hyviä mehuja, joita mieheni ja lap-
seni auttoivat minua saamaan. Muutin ra-
vinnon heti superterveelliseksi ja kevy-
eksi, jotta elimistö jaksaisi parantua. Tämä 
sairaus kuitenkin kesti minkä kesti. Ra-
vinnon avulla sain kuitenkin vuoden ku-
luttua itseni jaksamaan taas tehdä pientä 
kävelylenkkiä.

Parisuhteeni päättyi eroon eikä työpaikalla 
uskottu niin pitkään sairastumiseen, joten 
sieltä tuli ilmoitus, että työsuhde on loppu. 
Molemmista olin alkujärkytysten jälkeen 
helpottunut. Päätin antaa nyt aikaa itselleni 
ja keskittyä hyvään ruokaan ja lapsiin.

Ravinto ja rakkaus voittavat
Melko pian löysin kuitenkin rakkauden, jo-
ka on nyt tuonut elämään uudenlaisen pot-
kun ja innon. Nyt voin hyvin. Elämäni 



18

Minun tarinani

<

hymyilee, sydämeni on kunnossa niin hen-
kisesti kuin fyysisesti.

Näin kevätaikaan olen intoa täynnä, kun 
kävelen ulkona. Villiyrtit ovat vieneet mi-
nut mennessään ja napostelen luonnosta 
kaikkea sitä, mitä on käden ulottuvilla ja 
tiedän, että voi syödä. Villiyrteistä saa uutta 
voimaa. Olen alkanut viljellä. Pyrin saa-
maan kesän aikana mahdollisimman paljon 
talteen tulevaksi talveksi: juureksia, vihreää 
kuivatettuna ja tietysti syksyllä marjoja.

Olen tiennyt nyt jo yhdeksän vuotta, mi-
ten tärkeää hyvä, puhdas ja oikein valmis-
tettu ravinto on. Mahdollisimman paljon 
elävää ja raakaravintoa, sitä sanomaa ha-
luan aina jakaa ihmisille, jotka ovat sairas-
tuneet tai muuten voivat huonosti.

Mutta nyt tiedän myös, miten hyvää te-
kee rakastuminen. Se tuntuu koko kropassa 
ja saa hymyilemään ja nauramaan. Tässä on 
nyt hyvä yhtälö hyvälle elämisen arvoiselle 
elämälle.

Koskaan ei tiedä, mitä yllätyksiä sattuu ja 
koska seuraavaksi tulee pudotuksia, mutta 
niitä ei kannata etukäteen pohtia. Päivä 
kerrallaan ja hetkestä nauttien. Nautitaan 
nyt kesästä ja siitä suuresta annista, mitä 
luonnosta saa.

Stina Mäkinen

Stina Mäkinen keväisesssä lempipuuhas-
saan laittamassa uusia viljelyksiä. Ensim-
mäisessä jutussaan ”Kohti terveyttä” ERY-
lehdessä 2/2010 Stina kertoi, miten hän oli 
aloittanut elävän ravinnon terapeuttisena 
ruokavaliona hoitaakseen sillä borrelioosia. 
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S uomen Lyme Borrelioosi ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous ja 
valtakunnallinen jäsentapaami-
nen pidettiin huhtikuussa Cumu-

lus Resort Siuntion kylpylässä. Paikalla oli ne-
lisenkymmentä jäsentä ympäri Suomea.  

Elävän raakaravinnon työpajoihin osallis-
tui 20 kiinnostunutta. Työpajojen alussa oli 
infoa elävästä raakaravinnosta. Sitten puris-
tettiin Green MJK:n viherversot mehuiksi. 
Lopuksi maisteltiin vihermehut sekä puna-
juuri-smoothiet ja keskusteltiin aiheesta. 

Elävä raakaravinto kiinnosti monia bor-
relioositapahtuman osanottajia. Osa heistä 
olikin kokeillut sitä enemmän tai vähem-
män borrelioosin tukihoitona. Iloinen yllä-

ERY:lle uusia jäseniä  
borrel ioositapahtumassa

ERY:n hallituksen jäsen
Ulla-Maija Arminen, 

joka on itsekin 
borrelioosiyhdistyksen  

jäsen, sai tilaisuuden vetää 
kaksi elävän raakaravinnon  

työpajaa borrelioosiyhdistyksen 
jäsentapaamisessa. 

tys oli, että ERY sai tapahtumasta kahdek-
san uutta jäsentä!

Viikonlopun monipuolisessa ohjelmassa 
oli vuosikokous kahveineen, erilaisia työ-
pajoja, kylpylästä nauttimista, seurustelua 
sekä ruokailua. Jäsenillä oli myös mahdol-
lisuus mittauttaa verenpaineensa ja veren-
sokerit sekä ulkoilla kylpylän upeassa maas-
tossa. Saatiin myös tietoa borrelioositestien 
tilaamisesta ulkomailta. 

Olisi hienoa, jos pienet yhdistykset voisi-
vat verkostoitua ja tehdä tiivistä yhteistyötä, 
josta hyötyvät ennen kaikkea jäsenet.

Ulla-Maija Arminen
ERY:n hallituslainen
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O len 67-vuotias isoäiti. Minut 
valittiin ERY:n hallitukseen 
tänä vuonna varajäseneksi. 

Alunperin kiinnostuin kas-
visruokavaliosta parikymppisenä, kun kär-
sin pahoista niveloireista, nivelten tur-
poamisesta ja kivuista, joille ei löytynyt 
syytä ja joille lääkäritkään eivät keksineet 
parannuskeinoa.

Eräs lääkäri lohdutti minua, että ei tar-
vitse olla huolissaan, koska nykyään (lue 
1970-luvulla) on jo niin hyviä pyörätuo-
leja. Olen kiitollinen 
tuolle lääkärille, koska 
nuo sanat saivat mi-
nut toimimaan! Ryh-
dyin etsimään tietoa 
terveellisestä ravin-
nosta ja lisäsin kasvis-
ten osuutta ruoassa. 
Sainkin hyvin pian oi-
reet vähenemään.

Vuonna 1990 osal-
listuin ensimmäisen 
kerran elävän ravin-
non kurssille, joka pi-
dettiin Kirkkonum-
men työväenopistossa. 

Siellä sain perustiedot elävän ravinnon val-
mistamisesta. Vuonna 2000 olin viikon 
Ahvenanmaalla Elävän Ravinnon Insti-
tuutissa harjoittelemassa elävän ravinnon 
valmistamista.

En ole koskaan ollut täysin raakaravin-
nolla, vaan syön myös vähän kuumennet-
tua ruokaa. Olen kasvattanut versoja ja 
idättänyt ja sain lapsenikin mukaan tou-
huun. Pari vuotta sitten halusin vapaata 
versojen kasvatuksesta, joten liityin ERY:n 
jäseneksi ja versopiiriin, josta olen hakenut 
versoja ja vehnänorasta.

Versopiiri on aivan loistava asia! Ver-
sot ovat olleet todella maukkaita ja samoin 
oras, josta puristan mehua vanhalla manu-
aalisella valurautapuristimella.

Hallituksessa olen vielä “noviisi”, mutta 
yritän opetella toimimaan. Minua kiinnos-
taa jo lastenlastenikin vuoksi elävän ravin-
non terveellinen vaihtoehto. Tulevaisuuden 
haasteet ravinnon tuottamiselle ovat vaati-
vat, joten elävä raakaravinto antaa mahdol-
lisuuden eettiseen, ekologiseen ja terveelli-
seen ruokailuun.

Riitta Suominen

ERY:n hallitus esittäytyy...

Riitta 
Suominen

<
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V irallisena Ravintolapäivänä tou-
kokuun 20. pidettiin jälleen 
Raaka baari ERY:n tiloissa Hel-
singissä. Tällä kertaa pöydät 

notkuivat elävän raakaravinnon herkkuja 
teemalla Raaka baari goes holiday. Menu 
oli monipuolinen ja värikkään runsas. 

Irma Tolonen oli valmistanut myyntiin 
neljää erilaista hapankaalia, jotka olivat pul-
lollaan suolistoa helliviä maitohappobaktee-
reja. Ne olivat superihania. Erikoisuutena oli 
kurkumahapankaali.

Kakkugalleriassa oli espressokakun lisäksi 
tarjolla marjaisaa chiakakkua ja matchachlo-
rellakakkua. Vesimeloni- ja pinaattipäärynä-
pirtelöt kävivät myös kaupaksi.

lomatunnelmissa toukokuussa
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Kävijöille maistuivat myös tomaattinen 
gazpachokeitto siemenkräkkerin ja tuore-
juuston kera sekä lukuisat erilaiset silmu- ja 
villivihannessalaatit.

Biomed oli lahjoittanut pakastettuja vi-
hershotteja, joita  Raaka baarin kävijät in-
nokkaina maistelivat. Klaukkalalainen 
Henri Halmelahti oli tullut Raaka baa-
riin kahden reippaan sisäänheittäjätyttösen 
ansiosta. Hän voitti arvonnassa Biomedin 
runsaan tuotepaketin. Ulla-Maija toimitti 
tuotepaketin onnelliselle voittajalle onnit-
telujen kera.  

ISOOO KIIIITOS ERY:n Raaka baa-
ria sponsoroineille yrityksille: Silmusa-
laatti, Biomed, Malmin Luontaistuote, 
Ruohonjuuri, Klaukkalan City-market, 
COCOVI, Nokkonen ja Silvoplee.

Seuraava Raaka baari järjestetään ERY:n 
tiloissa sunnuntaina 3.9. kello 12–16. 
Tervetuloa! 

Ulla-Maija Arminen

Seuraavilla sivuilla on sekä maaliskuun että 
toukokuun Raaka baarin reseptejä.
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Reseptit
Silmupestopiirakka
Pohja:
2 kkp pähkinöitä (saksanpähkinöitä, man-
teleita, auringonkukansiemeniä liotetaan 
vedessä yön yli)
½ kkp pellavansiemeniä (myös murskatut 
sopivat hyvin)
7–8 aurinkokuivattua tomaattia (liote-
taan vedessä)
hyppysellinen suolaa
hyppysellinen kuivattua basilikaa
hyppysellinen kuivattua timjamia
1 rkl raakaa omenaviinietikkaa tai 
1 rkl Tamaria
1–2 rkl ravintohiivahiutaleita
1–2 tl paprikajauhetta

Huuhtele liotetut pähkinät ja liotetut 
aurinkokuivatut tomaatit. Laita kaikki 
ainekset kulhoon ja sekoita tasaiseksi 
seokseksi tehosekoittimessa.
   Lusikoi seos piirakkavuokaan ja taputtele 
seos lusikan pohjapuolella tasaisesti pii-
rakkavuokaan ja vuoan reunoille. Voit le-
vittää ja taputella seoksen vuokaan myös 
sormin. Laita piirakkavuoka lepäämään 
jääkaappiin peston valmistamisen ajaksi.

Pesto:
1 kkp luomu cashewpähkinöitä (liotetaan 
vedessä yön yli)
1 kkp luomu auringonkukansiemeniä 
(liotetaan vedessä yön yli)
1–2 purkkia tuoretta basilikaa (luomu)
1–2 valkosipulin kynttä (luomu)
loraus (noin 1/2 dl) oliiviöljyä (luomu)
½ dl ravintohiivahiutaleita (luomu)
1 pieni luomu sitruuna kuorittuna ja 
paloiteltuna
hyppysellinen suolaa
kuivattua oreganoa tai kuivattuja muita 
yrttejä (luomu)

Laita muutama basilikanlehti syrjään 
annosten koristelua varten. Laita liotetut 
ja huuhdotut cashewpähkinät ja aurin-

gonkukansiemenet ja pieniksi pilkotut 
valkosipulinkynnet sekä muut aineet 
tehosekoittimeen ja sekoita ainekset ta-
saiseksi. Tarkista maku. Lisää tarvittaessa 
mausteita.
   Ota piirakkavuoka jääkaapista ja lisää 
pestoseos tasaisesti pohjaseoksen päälle. 
Itse levitin pestoseosta noin 1 cm paksui-
sesti pohjaseoksen päälle.
   Pestoseosta voi jäädä yli riippuen 
piirakkavuokasi koosta. Voit lisätä muun 
täytteen yhteydessä pestonokareita 
piirakkaan tai koristella annoslautaset 
pestonokareilla. Erityisen kauniita saat 
nokareista pursottamalla seoksesta 
ruusukkeita. Voit käyttää ylijääneen 
peston myös muihin tarpeisiisi, levitteenä 
kräkkereille ym.
   Yhtälailla täytteitä voit lisätä ja poistaa 
itse. Avokadopalat, parsa- tai kukkakaali-
kukinnot, kurkku-, porkkana- tai kesäkur-
pitsasuikaleet ovat herkullisia ja kauniita 
lisukkeita.
   Annetaan kesän sadon tuomille vaih-
toehdoille mahdollisuus ja vaihdellaan 
täytteitä. Lähetä lukijoillemme kuva ja 
ohje omasta suolaisesta piirakastasi.

Sirpa Rehn
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Raaka baarissa tarjolla olleessa silmu-
pestopiirakassa täytteinä olivat Silmusa-
laatin alfalfan versot, paprikasuikaleet ja 
herkkusienisuikaleet.
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Reseptit

Tomaattikeitto
4 tomaattia
2 kuivattua tomaattia
2 vartta varsiselleriä
puolet punaisesta paprikasta
pieni pala tuoretta kurkumaa ja inkivääriä
oliiviöljyä
pippuria, suolaa
vihanneksia, ituja ja versoja koristeeksi 
(esim. mungo-ituja, auringonkukan-
versoja, avokadoa, punaista paprikaa, 
kevätsipulia)

Laita kuivatut tomaatit veteen 20  
minuutiksi, jotta ne tulevat pehmeiksi 
(sen jälkeen poista ylimääräinen vesi). 
   Laita kaikki keiton ainekset blenderiin ja 
sekoita tasaiseksi. Ripottele valmiin kei-
ton päälle vihanneksia ja ituja koristeeksi.

Viikunakuppikakku
Taikina:
1 kuppi kuivattuja viikunoita
1 kuppi hasselpähkinöitä
1 kuppi kookoshiutaleita
1 rkl kookosöljyä
rippaus vaniljaa
kaakaojauhe sekä carobjauhe maun 
mukaan

Täyte:
500 g tuoreita taateleita
1 sitruuna
2 rkl irlanninsammaltahnaa (katso val-
mistusohje nokkonen.fi/irish-moss-video/, 
osta verkkokaupasta nokkonen.fi/product/
irlanninsammal-irish-moss-500g/)
2 rkl kookosöljyä
ripaus vaniljaa
kaakaojauhe sekä carobjauhe maun 
mukaan

Laita hasselpähkinät veteen yöksi, huuh-
tele ne huolellisesti seuraavana päivänä 
ja kaada jäljellä oleva vesi pois. 
   Sitten laita viikunat veteen turpoamaan 
noin 30 minuutiksi, jotta viikunat pehme-
nevät.
   Laita hasselpähkinät ja viikunat blen-
deriin ja lisää kookosöljy, vanilja, kaakao-
jauhe ja carobjauhe. Sekoita kaikki 
hyvin tasaiseksi taikinaksi. Laita taikina 
kulhoon, lisää kookoshiutaleita ja sekoita 
kaikki hyvin lusikalla.
   Laita taikinaa paperivuokiin sen verran, 
että siellä jää tila täytteelle.
   Valmista täyte. Laita blenderiin tuoreet 
taatelit, sitruunamehu, irlanninsammal-
tahna, kookosöljy, vanilja, kaakaojauhe 
sekä carobjauhe. Sekoita kaikki hyvin 
tasaiseksi kermaiseksi tahnaksi. 
   Lopuksi koristele kuppikakut kermai-
sella täytteellä pursottimen avulla. Anna 
valmiiden kakkujen levätä jääkaapissa 
kaksi tuntia ennen tarjoamista.
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Reseptit
Vadelma-aroniakakku
Pohja:
2 kuppia saksanpähkinöitä
12 kpl tuoreita taateleita

Vadelmatäyte:
2 kuppia cashewpähkinöitä
½ kuppia kookosöljyä
2 rkl sitruunamehua
6 rkl agavesiirappia
½ kuppia tuoreita vadelmia
¼ kuppia vettä (vain tarpeen mukaan)

Aroniatäyte:
2 kuppia cashewpähkinöitä
½ kuppia kookosöljyä
2 rkl sitruunamehua
6 rkl agavesiirappia
¼ kuppia tuoreita aronioita
¼ kuppia vettä (vain tarpeen mukaan)

Laita saksanpähkinät veteen vähintään 
6 tunniksi (voi olla yön yli), sitten kaada 
vesi pois ja huuhtele pähkinät hyvin.
   Laita kivettömät, tuoreet taatelit ja sak-
sanpähkinät monitoimikoneeseen (food 
processor) ja sekoita ainekset yhdessä 
hienoksi. Voit käyttää myös blenderiä 
matalalla nopeudella.
   Laita valmis taikina kakkuvuokaan ja 
anna sen levätä jääkaapissa puoli tuntia.
   Laita cashewpähkinät veteen vähintään 2 
tunniksi (voi olla enemmän, vaikka yön yli). 
Sulata kookosöljy hitaasti vesihauteessa.
   Laita kaikki vadelmatäytteen ainekset 
blenderiin ja sekoita tasaiseksi. Jos täyte 
on liian paksua, lisää varovasti vähän 
vettä. Älä laita liian paljon vettä, jottei 
täyte olisi liian helposti sulavaa. Hyvin 
valmistettu täyte pitää kakun kasassa 
huoneenlämmössä eikä kakkua tarvitse 
pakastaa.

   Tee aroniatäyte samalla menetelmällä.
Kaada valmiit täytteet pohjan päälle. Voit 
vuorotella täytteitä ja tehdä hyvin värik-
kään kakun oman mielikuvituksesi mukaan.
   Anna valmiin kakun jäähtyä jääkaapissa 
yön yli. Jos tarvitsee (parempi leikkaus, 
pidempi kuljetus, pidempi tarjoilu huo-
neenlämpötilassa), voit laittaa kakun 2–3 
tunniksi pakastimeen. Kakun voi pakastaa 
tai säilyttää pakastimessa, mutta itse 
asetan etusijalle tuoreen ruoan ilman 
pakastamista.
   Kakun voit koristella tuoreilla hedelmil-
lä tai suklaalla.

Lisää reseptejä ja kakun valmistuksen 
inspiraatiota elavaravinto.nokkonen.fi/
reseptikirjat/kakkuja/

Bjetka Nečadová
elavaravinto.nokkonen.fi
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Reseptit

Suklaabrowniet
Reseptiä on inspiroinut tšekinkielinen 
blogi blog.lahodnosti.cz ja englanninkie-
linen blogi nouveauraw.com

Taikina:
2 kuppia saksanpähkinöitä
2 kuppia cashewpähkinöitä
n. 300 g tuoreita taateleita
1 sitruuna
1–3 rkl agavesiirappia tai yaconsiirappia 
maun mukaan (katso yacon-siirappi  
nokkonen.fi/product/yacon-siirappi/)
2 rkl kookosöljyä
2–4 rkl kaakaojauhetta maun mukaan
ripaus vaniljaa
1 tl kanelia
ripaus Himalajan suolaa

Täyte:
1 kuppi mantelitahnaa
2 kuppia tuoreita taateleita
4 rkl sitruunamehua
ripaus vaniljaa

Liota cashewpähkinöitä ja saksanpähki-
nöitä vähintään 6 tuntia (mieluiten yön 
yli), minkä jälkeen kaada ylimääräinen 
vesi pois. 
   Poista tuoreista taateleista kivet, minkä 
jälkeen hienonna ne pähkinöiden kanssa 
monitoimikoneessa tai tehosekoittimella 
(pienellä teholla).
   Lisää loput aineksista ja hienonna mo-
nitoimikoneessa hienoksi massaksi (joka 
pysyy hyvin kasassa eikä ole tahmeaa). 
   Kaada valmis taikina vuokaan ja anna 
sen vetäytyä vähintään tunnin ajan jää-
kaapissa.
   Laita blenderiin ensin kivettömät, 
tuoreet taatelit, sitruunamehu ja vanilja 
ja sekoita hyvin tasaiseksi kermaiseksi 
tahnaksi. Lisää sitten mantelitahna ja 
sekoita vielä uudestaan blenderissä. 
   Laita valmis täyte taikinan päälle ja 
koristele saksanpähkinöillä.

Bjetka Nečadová
elavaravinto.nokkonen.fi
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Kesämehu villivihanneksista: 
nokkosta, vuohenputkea, 
siankärsämöä sekä kurkkua ja 
sitruunaa.
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Reseptit
Näin alkukesästä vielä pari tuttua ja suo-
siteltavaa villivihannesreseptiä yhdistyk-
sen Raakaa meininkiä -reseptikirjasta.

Havunneulasjuoma
n. 0,5 l vettä
kuusen, männyn, katajan oksien kärkiosia 
tai kerkkiä

Leikkaa oksat pieniksi saksilla. Sekoita 
tehosekoittimella veden kanssa. Kaada 
tiheän teesiivilän läpi ja pullota.
   Lisää uutta vettä tehosekoittimeen, 
sekoita huolellisesti, siivilöi ja pullota 
seuraava erä.
   Samoja havunneulasia voi käyttää 2–3 
kertaa.

Mika Laakkonen

Riksa = rikkaruohosalaatti
Riksaan voi käyttää kaikkia saatavilla 
olevia villivihannesten lehtiä: 
voikukka, vuohenputki, nokkonen, 
siankärsämö... hienoksi leikattuina tai 
monitoimikoneella jauhettuina
valkosipulia maun mukaan 
loraus soijakastiketta tai Tamaria
ripaus ruususuolaa
sitruunan mehua
loraus kylmäpuristettua öljyä
pinjan, auringonkukan huuhdeltuja sie-
meniä mielen mukaan

Riksa maistuu hyvältä leivän päällä. Se 
säilyy jääkaapissa noin 2 vuorokautta.
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Villiyrttismoothie
omena
varsiselleri 
persilja
nokkonen 
voikukan lehti 
vuohenputki

Tehosekoita kaikki ainekset, määrät 
maun mukaan.

Kesäkurpitsaspagetti ja basilikakastike
kesäkurpitsaspagettia + maitohorsma ja 
vuohenputki
 + basilikakastike: 
auringonkukan- ja kurpitsansiemeniä 
kesäkurpitsa 
tuore basilika, inkivääri ja kurkuma 
irlanninsammaltahna (saatavilla mm. 
nokkonen.fi-verkkokaupasta tai tee itse, 
ks. ohje elavaravinto.nokkonen.fi/irlan-
ninsammal-irish-moss)
sitruunamehu, oliiviöljy
suola, pippuri, ravintohiiva

Tehosekoita kaikki kastikkeen ainekset ja 
sekoita sitten esim. mandoliinilla valmis-
tamasi kesäkurpitsaspagetin joukkoon.

Bjetka Nečadová, bjetka.fi
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SÄHKÖÄ ILMASSA

H uhtikuussa pidettyyn tietotors-
taihin ERY:n toimistolle oli 
kokoontunut noin kymmen-
henkinen joukko oppimaan 

kännykkäsäteilyn terveyshaitoista. Vaikka 
illan esittelijä tietokirjailija Erja Tamminen 
olikin estynyt terveydellisistä syistä, olimme 
ilahtuneita siitä, että hänen tyttärensä pääsi 
paikalle keskustelemaan kanssamme.

Ilta alkoi noin puolen tunnin pituisella 
skype-tallenteella, jossa haastateltiin Erja 
Tammista. Haastattelu viritti osallistujat ai-
heeseen ja synnytti kiitettävästi keskustelua 
illan aikana. Eniten keskustelua sekä huolta 
herätti räjähdysmäinen langattomien lait-
teiden yleistyminen sekä niiden vaietut 
haitat.

Paikalla oli muutamia sähkölle herkisty-
neitä ihmisiä, joiden elämä on muuttunut 

ERY:n hallituksen jäsen  
Sari Häivölä kertoo,  

miten ERY:n huhtikuinen  
tietotorstai herätteli 

tiedostamaan  
kännykkäsäteilyn haittoja.

radikaalisti WiFi-verkkojen myötä. Langa-
ton netti seuraa meitä bussissa, kirjastossa, 
työpaikalla, junassa - lähes kaikkialla. Her-
kistyneen oireita voivat olla tinnitys, pään-
särky sekä  korvan alueen kivut.

Lapset herkkiä säteilylle
Lasten terveydestä oltiin myös huolestuneita, sil-
lä koulujen katoilla on tyypillisesti WiFi-lähetin, 
joka kattaa koko rakennuksen alueen. Lapset 
ovat erityisen haavoittuvaisia säteilyn vaaroille. 
Heidän säteilyn sietokykynsä on huomatta-
vasti heikompi kuin aikuisten. Lisäksi las-
ten saama säteilymäärä tulee olemaan suu-
rempi, kun altistus aloitetaan jo äidin koh-
dussa. Siksi juuri lasten langattoman ne-
tin käyttöä tulisi rajoittaa järkevällä tavalla. 
Netti kannattaa sulkea kännykästä sekä ko-
tona aina, kun nettiä ei tarvitse. Yöksi kaik-
ki langattomat verkot tulisi sulkea.

Säteilyltä voi myös suojautua
Entä kun asutaan kerrostalossa ja naapureilla 
kaikilla on langaton yhteys auki? Osallistujat 
saivat neuvoja säteilyn haitoilta suojautumi-
seen, esimerkiksi erilaisilla säteilysuojakan-
kailla sekä tärkeällä säteilymittauksella.

Säteilysuojakangas, joka vähentää sätei-

U
lla

-M
ai

ja
 A

rm
in

en



29

lyn haittoja, on tehty hopeoidusta kupari-
langasta. Sillä voidaan peittää esimerkiksi 
asunnon ikkunat. Mittauksen perusteella 
voidaan valita esimerkiksi sängylle sopiva 
paikka asunnossa. Sängyn sijainti on oleel-
linen siksi, että siinä vietetään iso aika vuo-
rokaudesta. Unen tulisi olla laadukasta sekä 
säteilyltä vapaata.

Matkapuhelinta ei kannata pitää kehon 
lähellä vaan laukussa. On hyvä suosia teks-
tiviestejä, handsfreetä sekä kaiutinta puheli-
messa puhuessa.

Yksi hyvä neuvo on puhua vain hyvässä 
kentässä, koska jos kenttä on huono, pu-
helin joutuu nostamaan tehojaan. Tästä 
syystä hississä tai autossa ei kannata puhua 
puhelua. 

Säteilyn haittoja voi vähentää myös ra-
vinnolla. Suositeltiin käyttämään esimer-

kiksi vihreää teetä, marjoja, C-vitamiinia, 
valkosipulia sekä melatoniinia.

Illasta jäi vahva motivaatio kiinnittää 
huomiota omaan kännykän käyttöön ja eri-
tyisesti se, miten tärkeätä on suojella herk-
kiä lapsia haitalliselta säteilyltä. 

Sari Häivölä

Aihetta on käsitelty ERY-lehdissä mm. 2/2014 
”Kännykät ja tabletit yleistyvät - entä vaikutuk-
set terveyteen ja luontoon?” Erja Tamminen ja 
1/2015 ”Säteilevä langaton tekniikka ja ravitse-
mus”, Tiina Kallioinen.

<
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Yhdistys tiedottaa
ERY:n yhdyshenkilöiden tapaa-
minen suunnitteilla
Yhdistyksen toiminta on puhtaasti käytän-
nöllisistä syistä keskittynyt pääosin pääkau-
punkiseudulle. Yhdistyksen hallitus on kui-
tenkin päättänyt panostaa toiminnan tuke-
miseen maakunnissa aktivoimalla siellä asu-
vien jäsenten omaehtoista toimintaa.

Jos et yhdyshenkilönä ole saanut yhtey-
denottoa toimistosta, vastaisitko seuraa-
viin kysymyksiin, sillä hallitus tarvitsee 
apuasi löytää parhaimmat keinot ERY:n/
elävän ja raakaravinnon asian eteenpäin 
viemiseksi ja toiminnan aktivoimiseksi 
maakunnissa: 

 • kiinnostaisiko yhdyshenkilöi-
den yhteinen tapaaminen, esim. ERY:n 
tiloissa Helsingissä vai jossain muualla 
vaikka Jyväskylässä?

 • onko tarvetta miettiä ensin yhdessä 
mitä ja miten asiassa olisi hyvä edetä?

 • milloin olisi hyvä aika 
yhdyshenkilötapaamiselle?

 • löytyisikö sinun alueeltasi joku so-
piva tila, luontaishoitola, luontaistuote-
kauppa tai mikä muu tahansa vapaa/il-
mainen tila, jonne voisimme ’rantautua’ 
ja jossa voisimme yhdessä pitää infoillan 
elävästä raakaravinnosta? Tai kertoa esim. 
vihermehujen vaikutuksista.

 • minkälaista toimintaa olisi miele-
kästä järjestää sinun paikkakunnallasi?

 • onko jokin tietty aihe, josta toivot 
infoillan järjestämistä alueellasi?

 • mitä muita ideoita sinulle tulee 
mieleen asian tiimoilta? 
Lisätietoja asiasta antaa ERY:n hallitus-

lainen Ulla-Maija Arminen, gsm 050 512 
5696. Lähetä vastaukset kysymyksiin säh-
köpostilla osoitteeseen: ulla-maija.armi-
nen@omnia.fi 31.7.2017 mennessä.

ERY:n toimisto kesälomalla
Toimistomme on kiinni 26.6.–31.7. 
Kesän aikana voi tästä huolimatta lait-
taa sähköpostia.

Uusi jäsenkortti
Ota käyttöösi uusi jäsenkortti takakannes-
ta. Se on voimassa kesäkuusta ensi vuoden 
toukokuun loppuun.

Versopiiri
ERY:n toimiston versopiiri on tauolla juhan-
nuksesta elokuun alkuun. Jos haluat mu-
kaan versopiiriin syksyllä, ensimmäinen ver-
sopiiritilaus on 17. elokuuta. Kysy tarkem-
pia tietoja toimistosta ery@elavaravinto.fi.

Jäsenedut
Tarkista sivulta 35 voimassa olevat jäsenedut.

Tarkennus Raakapuodin  
jäsenetuihin
Raakapuodin verkkokaupassa raakapuo-
ti.fi saa 20 € alennusta yli 97 € maksavien 
tuotteiden tilauksesta koodilla ERY-20 ja 
30 € alennusta yli 300 € maksavien tuot-
teiden tilauksesta koodilla ERY-30.

Kouluttajakoulutuksen  
suunnittelu aloitettu
Elävän raakaravinnon kouluttajakoulu-
tus on ottanut ensimmäisen askeleen, kun 
suunnitteluryhmä tapasi kesäkuun alus-
sa yhdistyksen toimistossa. Jos tiedät jon-
kin tahon, joka voisi rahoittaa koulutuksen 
suunnittelua ja toteutusta, ota yhteyttä toi-
mistoon ery@elavaravinto.fi.

Raakaravinnon ja elävän ravin-
non 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.
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TapahtumiaYhdistys tiedottaa
Raaka baarit jälleen syksyllä
su 3.9. klo 12–16 Raaka baari goes 
autumn fairs
Tervetuloa nauttimaan elävän raakaravin-
non syksyn satoa Raaka baariin ERY:n 
toimistoon, Museokatu 9 C 25, Hel-
sinki! Käynti Vänrikki Stoolin katu 1:n 
porttikongista.

la 2.9. klo 14–17 Raaka baari -talkoot
Ilmoittaudu hyvissä ajoin talkoolaiseksi 
auttamaan Raaka baarin herkkujen valmis-
tuksessa ERY:n toimistolla. Näin saat hy-
vän tilaisuuden oppia elävän raakaravinnon 
ruokien ja juomien valmistusta. Samalla tu-
tustut yhdistykseen ja sen toimintaan sisäl-
tä päin. Tule ihmeessä mukaan!

Syksyn seuraava Raaka baari on marras-
kuussa ravintolapäivän yhteydessä.

Tapahtumatorstait klo 18–20
Tapahtumatorstai voi olla luentotyyppinen 
tietotorstai, osallistava työpaja, jonkin yri-
tyksen tai yhteisön tuote-esittelytilaisuus tai 
keskustelu- ja elokuvailta - tai vaikka kaik-
kien näiden yhdistelmä. 

Tapahtumapaikkana ERY:n toimisto Töö-
lössä Helsingissä: Museokatu 9 C 25, johon 
käynti Vänrikki Stoolin katu 1 porttikäytä-
västä. Lämpimästi tervetuloa kaikille!

Elokuva- ja keskusteluilta
24.8. Brian Clementin, Hippocrates ins-
tituutin johtajan, esitelmä
20.9. (HUOM! keskiviikko) Vaikeat sai-
raudet voi voittaa elävällä ravinnolla

Työpaja
31.8.2017 Pikkelöityjä vihanneksia
Bjetka Nečadová vetää pikkelsityöpajan. 
Tule tutustumaan ja oppimaan, miten pik-
kelöidään vihanneksia. Valmistamme yh-
dessä kaali-vihannespikkelssin sekä pikkels-
sin vesiliemessä. Tuo oma lasipurkki mu-

kaan, niin saat kotiin oman pikkelssin lasi-
purkissa ja valmiiksi kirjoitettuja reseptejä. 
Hinta 6 € jäsenille/10 € ei jäsenille (hinnas-
sa mukana reseptin raaka-aineet).

Tietotorstai
7.9. Paastokokemuksia
Oletko ajatellut paastota, mutta et oikein 
tiedä miten? Ari Vihertuuli kertoo omis-
ta paastokokemuksistaan ja antaa vinkke-
jä paastoon, miten valmistaudut, mitä tulisi 
huomioida ja miten onnistut.

21.9. Terve maksa - avain hyvinvointiin
Laillistettu ravitsemusterapeutti Marja 
Ruuti kertoo maksan merkityksestä hyvin-
voinnille. Marja Ruuti on toiminut luen-
noitsijana, kouluttajana, kirjoittajana ja ra-
vitsemusasiantuntijana jo 30 vuoden ajan. 
Hänellä on myös elävän ravinnon tausta.

Tuotetorstai
5.10. Biomed-ilta - Suoliston ja aivojen 
tärkeä yhteistyö
Funktionaaliseen lääketieteeseen perehty-
nyt terveydenhoitaja Sara Adolfsen luen-
noi aiheesta.

Lisäksi fytonomi Birgit Stenroos esitte-
lee ja maistattaa Biomedin aiheeseen sopi-
via tuotteita sekä uutuustuotteista mm. ve-
gaanisen huippuhyvin imeytyvän tippasar-
jan (A-, E-, seleeni-, rauta-, B12-, D-, fo-
laatti-, B-complex-tipat) sekä Tyyni-ren-
touttavan juomajauheen. 

ERY:n jäsenillä on mahdollisuus  
ostaa esittelyn jälkeen tuotteita edullisin 
tukkuhinnoin! Lämpimästi tervetuloa!

Ole kuulolla ja tarkkaile yhdistyksen ko-
tisivua elavaravinto.fi sekä Facebook-sivua 
ja -ryhmää, joissa tiedotetaan tulevista ta-
pahtumista. Tulossa ainakin Heidi Kiikan 
uusi tilaisuus versotuksesta.
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Koulutusta
Bjetka Nečadován kursseja 
ERY:n toimitilassa

Elävän ravinnon suolaiset herkut  
23.8. klo 17–21
Tämä kurssi keskittyy suolaisiin aterioihin. 
Kurssilla tutustumme elävän ravinnon suolais-
ten herkkujen valmistamiseen ja teemme yh-
dessä mm. erilaisia kasvisruokia, raakapiirakoi-
ta, raaka-vegaanisia “juustoja”, marinoitu vihan-
neksia ja dippejä.

Saatte valmiiksi kirjoitettuja reseptejä, jo-
ten niitä ei tarvitse kirjoittaa kurssin aikana 
muistiin.

Valmistamme ruokaa yhdessä, voitte kat-
sella ja kokeilla kaikkea itse. Syömme yh-
dessä valmista ruokaa kurssin aikana (voitte 
myös ottaa kotiin joitakin pieniä maistiai-
sia). Kurssilla on myös aikaa keskustella ja 
vastata teidän kysymyksiinne.

Kurssin hinta on 49 euroa (sis. alv), 
ERY:n jäsenille 44 euroa (sis. alv).

Ilmoittautumiset sähköpostiosoittee-
seen: elavaravinto@nokkonen.fi. Varaus-
maksu 30 euroa pitää maksaa 18.8.2017 
mennessä. Kysy lisätietoja sähköpostitse: 
bjetka@nokkonen.fi. Tervetuloa! Bjetka

Elävä ravinto aamusta iltaan  
6.9. klo 17–20
Kurssilla tutustumme elävän ravinnon val-
mistamiseen ja yhdessä teemme erilaisia aa-
mupala-, välipala-, lounas- sekä päivällis-
vaihtoehtoja. Tämä kurssi keskittyy tavalli-
siin jokapäiväisiin aterioihin. Näitä ruokia 
on helppo ja nopea valmistaa aivan tavalli-
sista raaka-aineista. Ruoka on kevyttä, mie-
lenkiintoista ja maukasta.

Mitä muuta kurssilla on:
• mitä on elävä ravinto
• miten aloittaa elävän ravinnon  

syöminen ja valmistaminen
• miten syödä useammin elävää ravintoa
• mitä koneita tarvitaan, miksi koneet 

ovat hyödyllisiä ja miten ne voi korvata
• mitä raaka-aineita tarvitaan, miten  

valitaan sopivia laadukkaita raaka-aineita

• käytännöllisiä kokemuksia jokapäiväises-
tä, tavallisesta elävän ravinnon syömisestä

• vinkkejä, miten tutustua ja tarjota  
elävää ravintoa myös lapsille

• miten syödä elävää ravintoa helposti 
matkalla

Saatte valmiiksi kirjoitettuja reseptejä, joten niitä 
ei tarvitse kirjoittaa kurssin aikana muistiin.

Valmistamme ruokaa yhdessä, voitte kat-
sella ja kokeilla kaikkea itse. Syömme yh-
dessä valmista ruokaa kurssin aikana (voitte 
myös ottaa kotiin joitakin pieniä maistiai-
sia) ja kurssilla on myös aikaa keskustella ja 
vastata teidän kysymyksiinne.

Kurssin hinta on 39 euroa (sis. alv), 
ERY:n jäsenille on 34 euroa (sis. alv).

Ilmoittautumiset sähköpostiosoittee-
seen: elavaravinto@nokkonen.fi. Varaus-
maksu 20 euroa pitää maksaa 1.9.2017 
mennessä. Kysy lisätietoja sähköpostitse: 
bjetka@nokkonen.fi. Tervetuloa! Bjetka

Virpi Virolaisen kursseja
Kursseja/elävää ravintoa, villiyrttejä ja voi-
mauttavaa liikettä omaa sisintä kuunnellen 
sekä tietoa terveydestä:
28.–30.8. Frantsilan yrttitilalla
Kurssi on erilainen & ohjelmaltaan ren-
nompi kuin viimekesäinen. Hinnasta tulee 
kohtuullinen.

28.10. Kansainvälisessä seminaaris-
sa “Kotona kehossa II” Virpin työpaja: 
“Muutosmatka”
Työpajassa visioidaan omaa henkilökohtais-
ta tulevaisuutta, tanssitaan/liikutaan se ke-
holla maalaten ja lopuksi puretaan suusa-
nallisesti/kirjallisesti/kuvallisesti. Työpajaan 
ovat tervetulleita varsinkin sellaiset, joilla 
on jokin vakava terveyshaaste.

Tilaa kurssi kotipaikkakunnallesi/ko-
tiisi/kansalaisopistoosi esimerkiksi itsellesi 
ja tuttaville tai tule kurssille Virpin kotiin 
vaikka yksin.

Kerätään villiyrttejä, tehdään maistuvaa 
terveysruokaa, opitaan terveysasioita ja iloi-
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Forssa:
Helkky Ruisvaara
Rinnekatu 10
30100 FORSSA
p. (03) 422 4840, 
040 845 1332
helkky.ruisvaara@
gmail.com

Helsinki
Pirjo Pentti
p. 040 507 9829
pirjo.pentti@
pirjopentti.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

Kouvola
Mika Vainio
p. 040 715 4822
mvainio1@gmail.com

Kuopio
Eeva Happonen
info@uudistalo.com

Lahti:
Marja Heinikainen
p. 040 704 9729
marja.heinikainen@
gmail.com

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

Savonlinna
Mauri Hartonen
Olavinkatu 44 A 31
57100 SAVONLINNA
p. 050 350 1041
mauri.hartonen@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

YhdyshenkilöitäKoulutustaKoulutusta
taan elämästä. Yhteydenotot ja ilmoittautu-
miset puh. 040 831 7733.

Irma Tolosen kursseja syksyllä
Helsingin Työväenopistossa
la–su 30.9.–1.10. Elävän ravinnon 
peruskurssi
la 14.10. Hapankaali  
– ihastuttava terveysruoka
ke–to 25.–26.10. Vegaanit tuorejuustot
la–su 11.–12.11. Hapattamisen jatkokurssi
ke 15.11. Kakkuja ja namuja ilman 
uunia, munia ja vehnäjauhoja

Kursseista saa lisätietoja netistä ilmonet.fi 
kesä-heinäkuusta lähtien ja paperiesitteestä 
heinäkuun lopusta lähtien. Ilmoittautumi-
nen alkaa maanantaina 14.8.2017 klo 11 
ilmonet.fi tai puhelimitse.

Kursseille saa osallistua kaikki halukkaat 
asuinpaikasta riippumatta. Helsingin kaupunki 
tukee Työväenopiston toimintaa huomattavalla 
summalla, joten kurssit ovat edullisia.

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

hintaisista tuotteista. Jäsenalennuksen 
saat myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 

alennuskoodilla: DHKV8T48

www.ruohonjuuri.fi
HELSINKI: Citycenter, Kamppi, Itis, Hakaniemi 
ESPOO: Sello & Omppu, TURKU, TAMPERE, OULU  
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ERY MYY:
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: Health & Healing, 
jäsenille 17 €, muille 19 € (A Families’ 
Guide To Health & Healing, Home rem-
edies from the heart; sidottu, 138 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.

KIRJOJA 
Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa meinin-
kiä – Herkutellaan elävällä raakaravinnol-
la, jäsenille 15 €, muille 17 € (kierrekanti-
nen, 114 sivua) 

Mea Salo: Hellattoman kokin elävä raakara-
vinto, jäsenille 30 €, muille 33 € (kovakanti-
nen, sidottu, 288 sivua)

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

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

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

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

Outi Rinne: Raakaruoka-aika! Herkkuja 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 na-
mi-kirja, jäsenille 17 €, muille 19 € (sidot-
tu,  120 sivua) 

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

Postitoimituksina hintoihin lisätään postikulut 
paketin painon mukaan. Kirjalähetys lähtee tilaa-
jalle, kun maksusuoritus näkyy yhdistyksen tilillä.
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Jäsenyys kannattaa
Yhdistyksen jäsenenä saat

 ♦ jäsenlehden neljä kertaa vuodessa
 ♦ alennusta yhdistyksessä järjestettävistä  
kursseista
 ♦ alennusta yhdistyksessä myytävistä  
kirjoista
 ♦ alennusta seuraavista liikkeistä:

 ● Ekolo 5 % normaalihintaisista 
tuotteista, Helsinki, Jyväskylä ja  
nettikauppa koodilla ERY5
 ● ekosego.fi 5 % nettikaupan 
tuotteista koodilla ery5
 ● Nokkonen 5 % kaikista  
tuotteista verkkokaupassa  
nokkonen.fi koodilla “ery2017”  
sekä 20 % digi-tuotteista (e-kirjat ja 
jatkossa online-kurssit) sivustolta  
elavaravinto.nokkonen.fi  
koodilla ”erydigituotteet”
 ● Ruohonjuuri 5 % normaali- 
hintaisista tuotteista, kaikki  
liikkeet ja verkkokauppa  
koodilla DHKV8T48
 ● Fitnessfirst 10 % verkko- 
kaupassa koodilla ”Ery10”
 ● JokkaNatural 10 % netti- 
kaupan tuotteista, nouto ERY:n  
toimistosta ilman toimituskuluja 
koodilla ERY101T, muutoin  
nettifirman normaalikäytäntö:  
alle 50 €:n tilauksille 4,90 €:n  
toimituskulut koodilla ERY10

kesäkuu 2017 -
toukokuu 2018

 ● luontaistukku.fi 10 %  
ensimmäisestä tilauksesta verkko-
kaupassa koodilla ERY10
 ● Luontaistuntija Malmi 10 %,           
Ylä-Malmintori 3, Helsinki
 ● raakapuoti.fi-verkkokaupassa 
20 € alennus yli 97 € maksavien 
tuotteiden tilauksesta  
koodilla ERY-20 ja 30 € alennus  
yli 300 € maksavien tuotteiden  
tilauksesta koodilla ERY-30
 ● 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
 ● Foodin 20 % verkkokaupassa 
koodilla ERY20
 ● Hamppumaa.fi-verkkokaupasta 
20 % hamppuelintarvikkeista  
koodilla: hamppua

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

Elävä raakaravinto ry
www.elavaravinto.fi
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2/2017

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

Toimisto on suljettu 26.6.–31.7.
Päivystysajat juhannukseen  
ja elokuusta alkaen:
Puhelinpäivystys 
torstaisin klo 12-14

Toimistopäivystys
torstaisin klo 14-18

Muusta käyntiajasta voi sopia soittamalla 
numeroon 050 501 0505 tai sähköpostitse 
ery@elavaravinto.fi.

Elävä raakaravinto ry

toukokuu 2017 
- kesäkuu 2018

ERY:N HALLITUS 2017
Sirpa Rehn, puheenjohtaja, yhdys- ja tukihenkilö-
toiminta, Facebook ja Instagram, ilmoitusmyynti 
sirpa.kallatsa@gmail.com

Georgi Shurupov, varapuheenjohtaja, 
ilmoitusmyynti 
georgi.shurupov@hotmail.com

Alzbeta Nečadová, rahastonhoitaja, tapahtumat
alzbeta.pechova@seznam.cz

Katja Lavanni, sihteeri
katjahla@gmail.com

Ulla-Maija Arminen, jäsenhankinta, 
kouluttajakoulutuksen koordinointi, tapahtumat,
kirjat, jäsenhankinta
ulla-maija.arminen@omnia.fi

Sari Häivölä, sari.haivola@gmail.com

Pirjo Pentti, jäsenhankinta, yhdys- ja 
tukihenkilötoiminta
pirjo.pentti@pirjopentti.com

Klara Poikolainen, IT-asiat
klarapoikolainen@hotmail.com 

Vilhelmiina Torppa, varasihteeri, lehtivastaava
helmina_@hotmail.com

Varajäsenet:
Johanna Rajamäki
johannarajamaki1@gmail.com
Riitta Suominen,  tapahtumat
riittamomi@gmail.com

Verkkosivut:	www.elavaravinto.fi

Pankkitili: FI70 5780 0720 0493 65 
pankin BIC-koodi: OKOYFIHH

Ic
on
	m
ad
e	
by
	F
re
ep
ik
	fr
om

	w
w
w
.fl
at
ic
on
.c
om


