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Elävä raakaravinto ry on perustettu 

vuonna 1983. Jäsenmäärä on tällä het-

kellä 1058. 
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   Yhdistyksen tarkoituksena on levittää 

tietoa elävästä raakaravinnosta sekä olla 

yhdyssiteenä ja tukena asian harrastajille. 

   Tarkoituksena on kannustaa ihmisiä 

omatoimisuuteen terveyden vaalimises-

sa. Yhdistys pitää yhteyttä vastaaviin ulko-

maisiin järjestöihin.
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�Julkaisee neljä kertaa vuodessa  

ilmestyvää jäsenlehteä

�Järjestää yleisötilaisuuksia ja   

pienryhmätoimintaa

�Järjestää koulutusta ja antaa  

neuvontaa 
�Myy elävän raakaravinnon        

kirjallisuutta

Liittyminen jäseneksi:
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka 

tahansa asiasta kiinnostunut tai 

toimintaa tukemaan halukas henkilö 

tai yhteisö. 

   Henkilöjäsenmaksu on 25 euroa ja 

yhteisöjäsenmaksu 75 euroa vuodessa. 

Opiskelijat, eläkeläiset sekä peruspäi-

värahalla olevat työttömät saavat 50 

prosentin alennuksen jäsenmaksusta.

   Maksukuitti käy jäsenkortista. Kysy 

päivystyksestä tietoja liikkeistä, joista 

saat alennusta ostoksistasi.
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Tiina Lappalainen

Puheenjohtajan
tervehdys

Onnea toiselle 
3-kymppiselle!

Yhdistyksemme juhli 30-vuotista tai-
valtaan viime vuonna. Tänä kesänä sa-

maan ikään varttui myös Suomen elävän 
ravinnon keidas Elävän Ravinnon Insti-
tuutti Ahvenanmaalla. Onnea vaan! 

Yhteisöjen alkutaipaleella on muutakin 
yhteistä: elävän ravinnon ohjelman perus-
taja Ann Wigmore innoitti molempien pe-
rustamista. Ja Kristina Turner (tuolloin 
von Weisserberg), joka perusti Ahvenan-
maan instituutin, oli myös yksi yhdistyksen 
perustajajäsenistä.

Tässä numerossa kunnioitamme instituu-
tin saavutusta. Samalla tarjoamme usean 
eryläisen kirjoituksen välityksellä kesäisiä 
tunnelmapaloja instituutin elävän ravinnon 
kursseilta niillekin, jotka eivät ole instituu-
tissa käyneet.

Muutoin kesäsaika on jo vaihtunut tal-
viaikaan ja lumen tuloa odotellaan tai aja-
tusta siitä kauhistellaan täällä etelässä. Mi-
nulla on edelleen viimeiset porkkanat 
maassa, joten puutarhapuuhiin pitäisi ke-
retä vielä ennen maan jäätymistä. 

Monelle alkusyksy merkitsee uusien    
asioiden ja harrastusten aloittamista energi-
sen kesän jälkeen. Näin loppuvuotta lähes-
tyttäessä monen puhti alkaa hiipua ja tekisi 
mieli mennä talviunille karhun lailla. 

Energiatason saa kuitenkin pidettyä hy-
vin yllä - tai hankittua sitä lisää - muis-
tamalla maan antimet, joita toivottavasti 
mahdollisimman moni sai talteen metsistä, 
pelloilta ja puutarhoista. Villivihannekset 
vihannes-, marja- tai hedelmäsmoothien 
joukkoon antaa jo hyvän energialatauksen!

Joten, aktiivista loppusyksyä! Sitä voi 
aloitella vaikka Ravintolapäivänä 15.11. 
joulua odotellessa. Elävän raakaravinnon 
harrastajilla on siis taas monta tilaisuutta 
”ujuttaa” elävän raaakaravinnon herkkuja ja 
arkiruokia monenlaisiin juhliin ja kattauk-
siin. Näin on menestyksellisesti toiminut 
mm. Anja Jackobson, johon tutustut Mi-
nun tarinassani.

Aurinkoisia hetkiä pimeneviin iltoihin!

- Elävän Ravinnon Instituutti täytti pyöreitä

Kesäkukkia ja -tunnelmaa Ahvenanmaalta.
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Kristina Turnerin vuonna 1984 perus-
tama kurssikeskus toimii edelleen kris-

tilliseltä pohjalta. Kristina on yhä mukana 
toiminnassa, mutta ei enää pääosakkaana. 
Hän vetää kaksi viikkoa kesän kursseista. 
Viimeiset 10 vuotta paikkaa ovat pitäneet 
Eila ja Erkki Vuokila.

Elävän ravinnon kutsu
Elettiin vuotta 1981. Kristina oli kuul-
lut Ann Wigmoren Hartolassa pidettävästä 
elävän ravinnon kurssista ja päätti osallis-
tua. Innostus tarttui heti, vaikka ruoka oli-
kin outoa.

- En pitänyt ruoasta, mutta minulla oli 
aika paha rasitusastma, joka tuli selvästi pa-
remmaksi. Siitä innostuin valtavasti. 

Unelma instituutista itää
Kun Ann Wigmore tuli Suomeen seuraa-
vana kesänä, Kristina piti kurssin Paraisilla 
yhdessä tämän kanssa. Suunnitelmat oman 

elävän ravinnon instituutin perustamisesta 
olivat jo alkaneet itää, joten Kristina halusi 
oppia lisää. Hän lähti kolmeksi kuukau-
deksi Wigmoren oppiin Bostonin elävän 
ravinnon instituuttiin talvella 1983.

- Olin siellä oppimassa elävän ravinnon 
ohjaajaksi. Olimme silloin jo ostaneet tä-
män Fiskön koulun, joten jo silloin oli 
suunnitelmia, että tänne tulisi elävän ravin-
non instituutti.

Unelma toteutuu
Vuonna 1983 alkoi esitteiden tekeminen 
ja rahoituksen hankkiminen myymällä 
perustettavan instituutin osakkeita. Ko-
koon saatiin 300 osakkeenomistajaa: elä-
vän ravinnon ystäviä, kuntalaisia ja muita 
kiinnostuneita. 

Kun osti 100 osaketta, sai viikon ilmai-
sen oleskelun instituutissa. Elävä raakara-
vinto -yhdistyskin omisti 100 osaketta ins-
tituutin alkuvuosina.

Elävän Ravinnon Instituutti avattiin ke-
sällä 1984. Jo vuotta aiemmin painettujen 
esitteiden mukaan avajaispäivä olisi heinä-
kuun ensimmäinen päivä.

- Tuli aika tiukkaa! Ensimmäisellä vii-
kolla jostain puuttui ovi ja jostain vessan-
pönttö eikä saunaosasto ollut valmis, joten 
viikon sai puoleen hintaan. 

Ahvenanmaalla Fiskön saares-
sa sijaitseva Elävän Ravinnon 
Instituutti täytti kesällä 30 vuot-
ta. Se sykkii elämää viisi viikkoa 
kesäisin, kun siellä järjestetään 
elävän ravinnon kursseja.

Elävän ravinnon keidas 30 vuottaTi
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Elävän ravinnon kurssilaiset veneretkellä kalliosaarella kesällä 2013. 
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Korjausapukin oli lähellä: kyläläiset 
auttoivat. 

- He poistuivat keittiön ovesta, kun    
asiakkaat tulivat toisesta sisään. Mutta siitä 
se lähti, aika vaatimattomasti. Ei ollut mi-
tään ylimääräistä. Meillä oli kuusi työnteki-
jää alussa. Palkat olivat tietysti pienemmät 
kuin nykyään. Olen iloinen, että tämä on 
onnistuttu pitämään. 

Kristina rakensi myös oman talonsa ins-
tituutin viereen. Instituutti pyöri ensim-
mäiset kymmenen vuotta ympäri vuoden.

- Meillä oli ainoastaan tammikuun puo-
lesta välistä helmikuun puoleen väliin 
kiinni. Joulu oli mielenkiintoinen. Tänne 
tuli väkeä joulua pakoon, mutta kuitenkin 
haluttiin myös jotain jouluista. 

Ulkosaariston arkea
Instituutti sijaitsee Ahvenanmaan ulkosaa-
ristossa Fiskössä. Kurssilaiset saapuvat osan 
matkaa lautalla, tulivatpa he bussilla tai 
omilla autoillaan. Bussilla tulijat tuodaan 
instituuttiin kimppataksilla loppumatkan, 
koska julkinen liikenne ei kulje instituut-
tiin asti.

Ruokatarvikkeet on tuotu osittain man-
tereelta ja osa on hankittu paikallisesti.

- Täältä on saatu marjoja ja vihannek-
sia kuten tomaatteja, kurkkuja ja salaatteja. 
Mutta usein on käyty torilla Turussa, josta 
hankitaan tuoretavaraa kuten banaanit, 
avokadot ja omenat. Siemenet ja pähkinät 
on Adukilta tilattu. Sitten on käytetty villi-
vihanneksia, jos salaatit on loppu.

- Aikaisemmin täällä oli myös kasvi-
maa, jota yksi mies viljeli. Mutta nykyään 
teemme sisätiloissa kaiken.

Instituutin alakerrassa kasvatetaan versot 
ja vehnänoraat. Siellä on myös sinimailasen 
idätyskone. Keittiössä tehdään muut idut. 

- Siinä mielessä me olemme aika oma-
varaisia. Jos tulisi sellainen aika, että olisi 
vaikea viljellä ulkona tai tulisi saasteita tai 
olisi vaikea saada ruokaa, niin kun on säkki 
näitä siemeniä, elää ihan hyvin vuoden si-
sätiloissakin.

Elävän ravinnon harrastaja tarvitsee myös 
joitakin laitteita.

- Tehosekoitin on a ja o, koska ruoka ei 
imeydy ja ihmiset eivät pureskele tarpeeksi. 
Siemenet ja pähkinät ovat liian kovia, että 
ne eivät sula. Seesaminsiemenistäkään ei 
kalsium imeydy, jos niitä ei saa rikki. 

- Seuraavaksi olisi mehupuristin, jonka 
kautta voi jauhaa myös juurekset ja pork-
kanat. Niistä tuleva mehu ja kuitu voidaan 
sitten yhdistää takaisin. Sitten voi olla joku 
pieni pähkinämylly tai monitoimikone, jos 
on enemmän käyttöä.

Toiminta vähenee
1990-luvun lama vaikutti myös instituutin 
toimintaan. Silloin alettiin vähentää kurs-
seja talvella.

- Sitten ei enää ollut luntakaan, joten 
hiihtolomalaisetkin jäivät pois.

Viimeiset kymmenisen vuotta instituutti 
on ollut avoinna vain viisi viikkoa kesällä.

Kristina Turner oli myös Elävä raakaravinto 
-yhdistyksen (silloin Elävän ravinnon ystävät) 
perustajajäsen Elsa Ervamaan ja Monika Dahl-
Partosen ohella vuonna 1983. Kirjoittaja tapasi 
Kristinan Fiskössä toissa kesänä.
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- Olen iloinen, että Vuokilat pitävät nyt 
talon ja kaikki kunnossa. Tämähän on kuin 
olisi hotelli ja vielä ulkosaaristossa, mikä 
ei ole ihan helppo yhdistelmä. Pyykit pi-
tää pestä ja mankeloida itse, hoitaa ruuat 
ja henkilökunta ja saada kaikki toimimaan. 
Siinä on monta juttua, jota ei ehkä tul-
lut ajatelleeksi, kun idättäminen vaan kiin-
nosti.

Wigmorelle oma tehosekoitin
Ann Wigmorea, jos ketä idut kiinnostivat. 
Hän oli instituutissa muutaman päivän ke-
sällä 1985. Kristina oli tavannut Wigmoren 
jo useita kertoja siihen mennessä.

- Hän oli hyvin mielenkiintoinen per-
soona. Hän ei koskaan syönyt muiden 
kanssa vaan aina itsekseen. Hän halusi kai-
ken ruokansa tehosekoitettuna, eli keit-
tona tai smuutina, kuten nykyään sano-
taan. Hankimme hänelle silloin oman te-
hosekoittimen, että hän sai syödä, mitä ja 
miten halusi.

- Hänellä oli aina punajuurta, josta hän 
laittoi poskipunaa. Ja hän käytti aina met-
sämansikkaparfyymia.

Eräässä lehdessä mainittiin, ettei Wig-
more käyttänyt tavallisia hyvästelysanoja 
kuten näkemiin vaan aina "Sprouting".

- Hän oli hyvin keskittynyt elävään ra-
vintoon. Hän ei huomannut mitään 
muuta, ei ihmisiä tai paikkoja, ei sitä, oliko 
hän saaristossa vai manner-Suomessa, kun 
idut olivat se pääasia. 

Wigmoren ohjelma elää
Wigmoren tarina sairaskertomuksineen ja 
parantumisineen on vaikuttava. Hän jätti 
perintönään toimivan elävän ravinnon 
ohjelman. 

- Silloin, kun olin Bostonin instituutissa, 
ohjelma oli toiminut jo 25 vuotta. Ajatte-
lin, että sen on toimittava edelleenkin, kun 
ihmiset ovat pysyneet hengissä ja voivat hy-
vin. Ja toimihan se minulla ja on toiminut 
muillakin. Nyt se on toiminut täälläkin jo 
30 vuotta.

- Tämän 30 vuoden aikana olen nähnyt 
kaikenlaisia dieettejä, jotka tulevat ja mene-
vät. Ja sitten on ollut tutkimuksia, että vi-
hannekset ovat hyviä. Hei, minä olen tien-
nyt sen jo yli 30 vuotta! Me ollaan voitu pi-
tää se sama ohjelma. Ja nyt se on taas in!

Instituutin ohjelma on hyvin pitkälti 
sama kuin Bostonissa aikoinaan.

- Sitä piti vähän muokata meidän tot-
tumusten mukaan, mutta periaatteet ovat 
ihan samat. Täälläkin oli hella, kun tämä 
on vanha koulu, mutta se heivattiin ulos. 
Alussa meillä ei ollut edes yrttiteetä, mutta 
nykyään sitä saavat ihmiset valmistaa. Vä-
lillä oli myös keitettyä ruokaa, mutta siitä 
on luovuttu. Huomasimme, että ihmiset 
haluavat tätä elävää ravintoa. 

Keidas erämaassa
Monelle viikko Elävän Ravinnon Instituu-
tissa on irtiotto arjesta.

- Me haluamme, että ihmiset saisivat ren-
toutua ja oppisivat kuuntelemaan itseään, 
kun he tulevat tänne. Me annamme perus-
opetusta, että he ymmärtäisivät valita, mitä 
olisi hyvä syödä. Emme kuitenkaan halua 
olla fanaatikkoja, sillä vaikka on käynyt täl-
laisen kurssin, ohjelmaa ei ole helppoa jat-
kaa kotona. Ruokavaliomuutos riippuu 
motivaatiosta. 

- Useimmat, jotka tulevat tänne tänä päi-
vänä, ovat terveitä ihmisiä, jotka haluavat 
voida paremmin. Me yritämme motivoida 
heitä siinä. Joillakin on vaivoja tullessaan. 
Silloin he näkevät jo ihan muutaman päi-
vän sisällä, että oireet vähenevät ja tulee pa-
rempi olo.

- Instituutti on toiminut kristilliseltä 
pohjalta alusta alkaen. Kun tämä kuitenkin 
on kristitty maa, niin me haluamme pitää 
siitä kiinni. Toivon, että itämaiset opit eivät 
automaattisesti seuraa elävää ravintoa. 

Tiina Lappalainen
http://www.fisko.fi/

�
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Opetin kaksi viikkoa Elävän Ravinnon 
Instituutissa Fiskössä. Ensimmäisellä 

viikollani oli polte päästä seuraamaan ilta-
myöhällä jalkapallon MM-pelejä. Me fa-
nit tiedustelimme ympäriinsä, oliko autol-
lisia lähdössä jonnekin tv:n ääreen. Matkan 
päässä oli jokin purilaisbaari asianmukai-
sine käryineen, mutta lopuksi taisi vain lat-

tarivahvistuksemme lähteä kerran kannusta-
maan maansa joukkueen voittoon.

Tätä nykyä kurssipaikan lähellä ei siis ole 
ruokahoukutuksia (kuiskaten: mutta ruo-
kasalin komerosta sai ostaa raakasuklaata). 
Voiko maanantai-iltapäivästä perjantai-ilta-
päivään kestävällä kurssilla omaksua pysyviä 
hyviä ruokatottumuksia ja päästä karkkien, 
pullan, sipsien ynnä muiden jauhamisesta 
irti niin, että saarelta lähtiessä voi rauhalli-
sin mielin sanoa: "Pulla, en tarvitse sinua"?

Riippuvuuksia, tunnesyömistä ja mie-
litekoja on monen vahvuisia. En kysellyt, 
kuinka moni oli tullut saarelle omien hätä-
eväidensä kanssa. Itse olin tuonut kotoani 
pussillisen palleroita. Päivällinen oli sen ver-
ran aikaisin, että olen tottunut myöhem-
min vielä syömään jotain. Koska unen saan-
tini on tavallista hankalampaa vieraissa pai-
koissa, pallerot takasivat minulle yhden tu-
tun ja rauhoittavan elementin päivieni kul-
kuun. Voimakasta makeanmielitekoa mi-
nulla ei kuitenkaan ollut, vaikka instituutin 
ruoka sisälsi hedelmiä vain vähän.

Voimakkaista mieliteoista vapautumista 
ja muiden ruokatottumusten muuttamista 

Käynnistyykö muutos

USA:ssa on kaukana kaikesta 
terveysfarmeja, joihin varak-
kaat voivat mennä laihtumaan 
ja/tai terveitä elämäntapoja 
omaksumaan. Lähellä ei siis ole 
kiusauksia kuten ruokakauppo-
ja tai ravintoloita. Mahtaako 
pitää paikkansa huhu, että 
asiakkaiden matkatavaratkin 
tarkastetaan salakuljetusherkku-
jen varalta? Kävisikö Ahvenan-
maan Fiskön Elävän Ravinnon 
Instituutti terveysfarmista?

Käynnistyykö muutos
pöpelikössä?

Trubaduuri Carmea ja rap-ryhmä Kaalinpäät esittivät maailmanensi-illassa biisin Fiskö.               
Sanat löytyvät Mea Salon blogauksesta http://hellatonkokki.blogspot.fi/2014/08/elavan-        
ravinnon-instituutissa.html
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täydellinen ympäristönvaihdos edesauttaa. 
Uudet, osin samanmieliset ihmiset, kau-
nis ympäristö, valmiin ruokapöydän ääreen 
pääseminen, uuden oppiminen ja vapaus 
töistä ja perhevelvollisuuksista (paitsi per-
heensä mukaan ottaneille) vapauttavat voi-
mia asennoitua muutokseen ryhtymiseen.

Moni raakaruokaa ja elävää ravintoa ko-
tonaan syövä on yksin asiansa kanssa eikä 
ehkä saa tukea valinnoilleen, jos sellaista 
kaipaisi. Kurssilla sai vertaistukea, ja ateri-
oilla keskusteltiin paljon syömisestä. Siinä 
asiat saivat jauhautua mielen sopukoissa toi-
sia kuunnellessa mukavassa ympäristössä.

Sitoudu muutokseesi
Kurssin lopussa pyysin kurssilaisia kerto-
maan, millaisia muutoksia he olivat ajatel-
leet kotiin päästyään tehdä. On hyvä sanoa 
ääneen aikomuksiaan, koska niihin sitoutuu 
silloin voimakkaammin. Joku ajatteli jat-
kaa kahvittomana, mikä olikin ollut hänelle 
kurssilla yllättävän helppoa. Moni aikoi ko-
tiin päästyään kerätä villivihanneksia, jot-
kut hankkia mehustimen. Moni halusi al-
kaa syödä raakapuuron päivittäin. 

Kurssiaamiaisena oli aina puuro, jonka 
ainekset vaihtelivat. Olen aikamoinen puu-
roapostoli, koska myös valmennettavissani 
useimmat saavat helposti tehtyä puurosta 
mieluisan ateriarutiinin. Usean puuron blo-
gaukseni onkin luetuimpia blogissani.

Useat kertoivat yhden pari asiaa, jotka ai-
koivat muuttaa raakasuuntaan. Moni sanoi 
vähentävänsä tai jättävänsä gluteeniviljat, 
maitotuotteet tai lihan, koska oli huoman-
nut olonsa paremmaksi ilman niitä. Jotkut 
halusivat peräti tehdä täyskäännöksen enti-
sistä elintavoistaan.

On mahdollista, että kun palaa tavalli-
seen elämäänsä, loksahtaa takaisin vanhoi-
hin tapoihinsa. Saattaa tulla mieleen, että 
on syönyt monta päivää terveellisesti, joten 
voi palkita itsensä vanhoilla herkuilla - ja 
jää sille tielle. Tai sitten suuntaakin kurssilta 
vahvistuneena marketiin, täyttää kärrynsä 
jo he-vi-osastolla ja suuntaa kassalle.

Ryhmän tuki on tärkeä
Johonkin kiinteään ryhmään jonkin ai-
kaa kuuluminen näyttää auttavan valtavasti 
ruokatottumusten muuttamisessa uusille 
urille. Tietojen, kokemusten ja tuntemusten 
jakaminen rohkaisee, vahvistaa, tuo iloa ja 
tarpeen tullen lohduttaakin.

Vuosia ryhmille nettivalmennuksia ja li-
vekursseja pitäneenä olen nähnyt, että kiin-
teän ryhmän tuella saa aikaan hyviä tulok-
sia, ollaanpa sitten fyysisesti samassa tilassa 
tai tavataan vaikkapa oman nettiryhmän 
vertaistukisivustolla.

Tärkeää on, että ryhmä on koossa jonkin 
aikaa ja ilmapiiri on luottamuksellinen ja 
rohkaiseva. Sen sijaan kaikille avoimilla si-
vustoilla (esimerkiksi Facebookissa), joilla ei 
ole sitoutunutta vetäjää, ei ole samanlaista 
vaikutusta.

Mieti tavoitteesi etukäteen
Muutaman päivän rupeama on vielä melko 
lyhyt aika emotionaaliseen irrottautumi-
seen tutuista mieluisista ruoista, olivatpa ne 
miten epäterveellisiä hyvänsä ja tiesipä nii-
den vahingollisista vaikutuksista miten hy-
vin tahansa. Tällainen syöminen on yleensä 
tunneperäistä. Se antaa lohtua, tyynnyt-
tää ja tuo muita toivottuja tunteita edes vä-
häksi aikaa. 

Siksi on tarpeen käydä kiinni elämässään 
niihin asioihin ja tapahtumiin, jotka tuo-
vat alinomaan voimakkaan ikäviä tunteita, 
joista herää päätös lohduttautua syömällä 
sellaista ruokaa, joka antaa flegmaattisen, 
väsyneen ja välinpitämättömän olon muu-
tamaksi tunniksi. Joskus taas syö tietynlaisia 
vahingollisiksi tietämiään ruokia vain siksi, 
että muukin perhe, työporukka tai muu yh-
teisö syö niitä. On helpointa mennä mui-
den mukana.

Jos haluaa saada potkua muutosaikomuk-
siinsa, on parasta aloittaa henkinen valmis-
tautuminen jo ennen kurssia, valmennusta 
tai muuta tapahtumaa.

Voi kirjoittaa ylös, mistä syistä lähtee ta-
pahtumaan ja kirjata selvät tavoitteet ja toi-
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veet. Kannattaa myös tietoisesti antaa itsel-
leen kyseinen aika, on se sitten irrottautu-
minen fyysisesti kurssille tai kotoa käsin ta-
pahtuva prosessi. Kukin tietää itsestään, 
onko huolestuvaa ja ehkä liiallisestikin huo-
lehtivaa tyyppiä, joka pistää helposti toisten 
tarpeet omiensa edelle.

Tapahtuman kuluessa on hyvä miettiä, 
miten tavoitteita tulee toteuttamaan yksi-
tyiskohtaisesti ja millaisia askeleita aikoo 
ottaa. Kun tapahtuma on ohi ja sen dyna-

miikka ja ajankohtaisuus ei enää ole innoit-
tamassa, on tärkeää pitää mielessä, mihin 
tavoitteisiin on sitoutunut. Silloin kurssin 
tai muun tapahtuman anti voi kantaa pit-
källe.

Pontta omalle muutokselle voi antaa 
niinkin lyhyt tapahtuma kuin Ravintola-
päivä, jos vain kohtuullisen lähelle pääsee 
syömään hyvää ruokaa, josta jää energinen 
olo ja samalla voi rupatella toisten kanssa. 

Kursseillani ja ryhmävalmennuksissani 
rohkaisen aina ihmisiä luomaan yhteyksiä 
toisiinsa, vaihtamaan yhteystietoja ja suun-
nittelemaan yhteisiä ruoanlaittajaisia lä-
hellä asuvien kesken. Miten hieno olisi esi-
merkiksi viikonloppu porukalla mökillä, 
jossa laitetaan yhdessä raaka-aterioita, aina-
kin osittain, liikutaan ja saunotaan yhdessä, 
rentoudutaan ja vielä vaikkapa hoidetaan 
kauneutta?

Mea Salo
Raakaravintovalmentaja
Hellatonkokki/blogspot.fi

Fiskössä ruoan-
laitto kurssilla 
on rajallista, 
koska ryhmä on 
suuri ja keittiössä 
hääräävät kokki ja 
talkoolaiset. Tässä 
kuitenkin tehdään 
rahka-puolukka-
torttuja. 
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Tyttäreni Jonna houkutteli minut läh-
temään mukaan Ahvenanmaalle Fis-

köön Elävän Ravinnon Instituutin järjestä-
mälle kurssille. Ahvenanmaalla olen käy-
nyt monta kertaa kesälomareissuilla, mutta 
yhtä yötä kauemmin en ole vielä kertaa-
kaan siellä viipynyt. 

Nyt seitsemänkympisenä tuntui muka-
valta ajatukselta lähteä matkalle Fisköön, 
jossa voisi viipyä neljä yötä maanantaista 
perjantaihin. Saisin kokea jotain ennen ko-
kematonta ja, mikä parasta, matkaseu-
ranani olisi Jonnan lisäksi hänen poikansa 
seitsemänvuotias Viljami.

Mieluisa syntymäpäivälahja
Jonna oli liittynyt ERY:n jäseneksi vuotta 
aiemmin. Hänet oli innoittanut mukaan 
ERY:ssä aktiivisesti mukana oleva työka-
veri, joka oli kertonut omasta hyvästä ko-
kemuksestaan Ahvenanmaan Elävän Ravin-
non Instituutissa.

Jonna oli lukenut tarkkaan ERY:n lehtiä 
ja ostanut elävän ravinnon peruskeittokir-
jat (muun muassa Raakaa meininkiä) mie-
helleen, joka on perheen ruokavastaava. Tu-
tustuttuaan kokkailujen ja syömisen kautta 
elävään ravintoon, Jonna sai idean antaa 
minulle 70-vuotislahjaksi viikon Ahvenan-
maalla. 

Ulla Halokari tutustui elävään 
ravintoon kolmen sukupolven 
kurssimatkalla Ahvenanmaan 
instituutissa.

ravintokurssilla
Eläväksi

Jonna halusi palauttaa mieleeni moni-
puolisen kasvisravinnon merkityksen ja sen 
tuoman energisyyden. Minähän olin ollut 
aiemmin 20 vuotta kasvissyöjä. Kun toimin 
mieheni omaishoitajana monen vuoden 
ajan, ravintoasiat olivat jääneet taka-alalle. 
Mieheni kuolemasta oli kuitenkin jo neljä 
vuotta, joten oli oivallinen aika palauttaa 
mieleen elävän ravinnon asiat.

Kommelluksien kautta         
kurssipaikalle
Lähdimme siis kolmen sukupolven voi-
min matkaan Jonnan auto täyteen pakat-
tuna. Pääsimme autolla vain Kustavin laut-
tarantaan saakka, sillä emme olleet varautu-
neet siihen, että automme ei mahtuisi lau-
talle mukaan. 

Onneksi pääsimme Turusta lähteneen 
linja-auton kyytiin. Lauttamatka sujui mu-
kavasti ja nautimme aurinkoisesta säästä 
kannella. Loppumatkasta sullouduimme 
kimppataksiin niiden joukkoon, jotka oli-
vat tulleet bussilla Turusta saakka. 

Vastaanotto perillä oli sydämellisen läm-
min. Saimme päätalosta kolmen hengen 
huoneen, jossa oli nukuttavan hyvät vuo-
teet. 

Päivittäin kouluttaja Mea Salo piti mie-
len virkeänä luennoidessaan terveellisestä 
ravinnosta. Saimme nähdä, miten elävän 
ravinnon ruokia voi valmistaa. Ja pääsimme 
itsekin tekemään niitä. En kuitenkaan ha-
lunnut pitää muistiinpanovälineitä mu-
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”Ystävyys on usein  
sattumaa, ei pakene, ei 
häviä. Tehkäämme siis 
elämästämme taidetta.”

�

kana, koska halusin keskittyä kuuntelemi-
seen. Ajattelin, että myöhemmin voisin pa-
lata asioihin vaikka kirjoista lukemalla.

Innostus tarttuu
Ravitsin itseäni pelkällä elävällä ravinnolla 
ensimmäistä kertaa. Vehnänorasmehua kä-
vin vääntämässä joka päivä. Se maistui ter-
veelliseltä, kuten myös ruoka, jonka keit-
tiöhenkilökunta oli valmistanut. 

Viljami totesi ensimmäisen ruokalauta-
sen ääressä, että tähän voisi jäädä vaikka 
koukkuun. Vahinko, että poika sairastui 
uintimatkan jälkeen niin pahasti, ettei syö-
misestä tullut mitään kahteen päivään. 

Minä olin mukana venematkalla kallio-
luodolle. Siellä aurinko oli paahtava, mutta 
onneksi minut pelasti palamiselta kurssi-
toveri, joka sitoi hakaneulalla huivinsa tur-
baaniksi päähäni ja antoi aurinkovoidetta 
käsivarsilleni. 

Fiskön matkan jälkeen heti kotiin pääs-
tyämme Jonna hankki minulle tehosekot-
timen. Olen tehnyt sillä smootheja päivit-
täin kokeillen monenlaisia raaka-aineita. 
Oman pihan luomuomenoita olen käyttä-
nyt paljon, koska omenasato on ollut eri-
tyisen runsas.

Fiskössä innostus tuli tappiomielialan ti-
lalle. Herättelin joka solua horroksestaan. 
Löysin hiljaisuuden, luonnon ja lähimmäi-
set. Kiitos Fiskön isäntäparille - Erkki ja 
Eila Vuokilalle!

Ulla Katariina Halokari
Elävän ravinnon ruoat maistuivat niin isoäidille, 
äidille kuin pojalle Fiskössä.
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Meidän perhe meni Ahvenanmaan ins-
tituuttiin ensi kertaa kesällä 2013. 

Ilahduin, kun  mieheni ja tuolloin 7- ja 3-
vuotiaat tyttäreni halusivat kokeilla syödä 
elävää raakaravintoa viikon ajan. Ilmoittau-
duimme siis Kristina Turnerin kurssille. 

Kursin ohjelma, Fiskön maisemat ja ma-
joitus entisessä kansankoulussa tarjosivat 
enemmän kuin odotimmekaan:  liikuntaa, 
joka päivä saunan, hierontaa, uintia, virkis-
täviä veneretkiä, maukasta ruokaa, hengel-
listä tukea, avoimen ilmapiirin ja keskuste-
luja muiden kurssilaisten kanssa. 

Kristinan ainutlaatuisen pitkä koke-
mus elävästä ravinnosta antoi meille paljon 
uutta tietoa, miksi elävää ravintoa kannat-
taa syödä. Pidimme eniten Kristinan ryh-
mäkeskusteluista, joissa kurssilaiset keskus-
telivat, miten elävä ravinto vaikutti heidän 
terveyteensä. 

Elävä ravinto ennen muuta ruokaa
Sain myös mahtavan ohjeen, miten lisätä 
enemmän elävää ruokaa perheen arkeen: 
kannattaa tarjota elävää ravintoa ennen var-
sinaista (keitettyä) ruokaa. Seuraavan vuo-
den aikana mies ja lapset saivatkin huomat-
tavasti enemmän versoja, smoothieja, vi-
hermehuja, salaatteja, raakapastaa, pähki-
nöitä ja muita raakaruokaherkkuja. Olin 
kurssiin todella tyytyväinen.

Koko perhe oli yllättynyt positiivisista 
terveysvaikutuksista ensimmäisen kurssin 
jälkeen, joten menimme tänä vuonna ins-

tituuttiin kahdeksi viikoksi. Varmuuden 
vuoksi otimme lapsille mukaan näkkileipiä 
ja kaurahiutaleita. Paikka oli jo tuttu ja lap-
set löysivät kavereita, joiden kanssa saivat 
leikkiä yhdessä pihalla. Siellä oli myös su-
loiset koiranpennut Lili ja Tin-Tin, jotka 
olivat leikeissä mukana. 

Keittiön valmistamat ateriat olivat niin 
hyvän makuisia, että lapsetkin söivät oi-
kein hyvin. He olivat edellisen vuoden ai-
kana osittain tottuneet tähän ruokavalioon 
jo kotona. Meidän lapsille tarkoitettua va-
raruokaa ei juuri tarvittu, lähes kaikki tuo-
tiin takaisin kotiin.

Tutustumismatkoja lähiseutuihin
Tänä kesänä meillä oli enemmän aikaa, jo-
ten teimme retkiä viereisille saarille Brän-
döön, Jurmoon, Lappoon ja Torsholmaan. 
Saimme maistaa paljon paikallisia herkkuja; 
muu perhe söi muun muassa tuore-savus-
tettua kalaa (siikaa, lohta ja ahventa).

Ilma ja vesi oli lämmin, joten uimme 
joka päivä. Brändön kirkossa oli hurmaava 
oopperalaulaja Pentti Hietasen konsertti. 

Viikko instituutissa on mahtava tilaisuus 
perheen jäsenille tai uteliaille kavereille tu-
tustua elävään ravintoon. Alussa epäilevä 
aviomieheni pyytää nykyään vehnäorasme-
hua tai vihersmoothien aamuisin. 

Haluaisin kiittää Kristina Turneria ja Eila 
Vuokilaa siitä, että meillä on ollut mahdol-
lisuus kokeilla elävän ravinnon terveysvai-
kutuksia, maistaa ihania ruokia ja rentou-
tua unohtumattomassa Ahvenanmaan saa-
riston luonnossa. 

Ensi kesänä menemme instituuttiin taas 
kahdeksi viikoksi.

Ella Stenroos

Lapsiperheenkin kesälomapaikka

Ella Stenroos viihtyi miehensä ja 
kahden pienen tyttärensä kans-
sa Elävän Ravinnon Instituutissa 
niin hyvin viime vuonna, että 
tuplasi viikot tänä kesänä.
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Jo alkukesästä muutin ruokavaliotani 
enemmän elävään ja tuoreruokaan. Olen 

aina syönyt terveellisesti ja paljon tuoreruo-
kaa, joten muutokset olivat melko helppo 
toteuttaa. Ainoastaan vatsani ei oikein so-
peutunut pelkkään tuoreruokaan. Viik-
koa ennen kurssia jätin kaikki kypsenne-
tyt ruoat pois. Kahvistakin pystyin luopu-
maan samalla. 

Aiemmin olin jo pitkään yrittänyt siir-
tyä täysin elävälle ravinnolle, mutta siirty-
minen ei ollut onnistunut kuin osittain ja 
lyhyiksi ajoiksi. Terveyteni on ollut huono 
vuosia, joten motivaatio oli nyt suuri, 
koska mistään hoidoista ei ollut aiemmin 
ollut apua. Viikon alussa hieman pelotti, 
että kuinka vatsani sietää ruokaa, joka kui-
tenkin on hieman erilaista kuin kotioloissa. 
Siitä ei kuitenkaan tullut ongelmaa. 

Nopeat vaikutukset terveyteen
Yllätyin iloisesti siitä, että vointi alkoi jo 
toisena päivänä keventyä, vatsaan ei koske-
nut eikä ollut pahoinvointia eikä turvotte-
lua. Kroppa oli kevyempi, kun ylimääräiset 
nesteet poistuivat. Ruoka maistui tosi hy-
välle ja täytti vatsan. 

Uskon, että ruoka ja kaikki se ohjelma, 
jota instituutissa oli, vaikutti myös mieleen 
piristävästi. Oli ihanaa olla paikassa ja po-
rukassa, jossa kaikki halusivat saada omaan 
elämään helpotusta elävän ravinnon avulla 
tavalla tai toisella. Sai jutella asiasta monien 
kurssilaisten kanssa ja tuntui, että kaikki 
ymmärsivät paremmin. Kurssin puitteissa 
tutustuin kolmeen mahtavaan ihmiseen ja 
toivon, että ystävyytemme jatkuu tulevai-
suudessakin.

Luonto osana kurssia 
Olen luontoihminen ja Ahvenanmaan 
luonto vaikutti hyvin rauhoittavasti kau-
neudellaan ja hiljaisuudellaan. Ilmatkin oli-
vat parhaat mahdolliset. Yöllä voi nukkua 
aitan ovi auki eikä kuumuus haitannut. 

Kurssin teoriaosuus oli mahtava tieto-
paketti. Vaikka asia olikin osittain tuttua,    
luennot olivat hyvin kiinnostavia ja antoi-
vat hyvää intoa jatkaa kotona samaa ohjel-
maa.

Ohjaajamme Kristina Turner osasi ker-
toa kaikki asiat niin mielenkiintoisesti, että 
tunnit menivät todella nopeasti. Kurssin ai-
kana sain vahvistusta siitä, että haluan jat-
kaa kotona samaa ohjelmaa. Kaikki tuntui 
siellä niin helpolta jatkaa. 

Kurssin jälkeen kotona
Nyt vajaan kahden kuukauden jälkeen 
kurssista olen edelleen elävällä ravinnolla 
lähes täysin. Vatsani takia olen syönyt jon-
kin verran kuumennettua ruokaa. Myös 
muita ongelmia olen kohdannut. Tun-
tuu, ettei ruoka maistu niin hyvälle kuin 
alussa ja maut kyllästyttävät, vatsakivut vai-
vaavat, uni ei tule ja muut kivut vaivaavat 
enemmän. 

Makean himo on ajoittain kova ja kun 
syön jotain sokeripitoista, vatsani reagoi 

Viikko Fiskössä vahvisti

Marja-Liisa Raskinen-Salonen 
on pitkään haaveillut hoito-
jaksosta Hippocrates Health 
Instituutissa Floridassa. Kun 
mahdollisuutta siihen ei ole 
vielä tullut, Marja-Liisa päätti 
viime talvena, että menisi hei-
näkuussa ensimmäistä kertaa 
Ahvenanmaalle Elävän Ravin-
non Instituuttiin Kristina Turnerin 
ohjaamalle viikon kurssille.

r a v i n t o m u u t o s t a

jatkuu sivulle 17
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Miniversoilla tarkoitetaan vain muuta-
man sentin pituisena syöntivalmiita 

versoja, joitten kasvatus vie vain muuta-
masta päivästä viikkoon. Versoja kasvatta-
malla saa ekstrana ihanan vehreän kodin ja 
kevään sisälle koko vuodeksi.

Kasvatan miniversoja näin: kylvän sieme-
net luomukasvualustan, kuten turvehiekka-
seoksen, pintaan tiheänä kylvöksenä enkä 
peitä kylvöstä mullalla. Alussa peitin sie-
menet mullalla, jolloin sain kosolti hanka-
luutta versojen nostettua latvaansa multaa, 
jota oli hankalaa huuhtoa pois. 

Suihkutan siemenet märiksi kuuden lit-
ran pumpattavalla suihkupullolla. Suih-
kupullot ovat tarjouksessa puutarhamyy-
mälöissä aina syksyisin. Pieniä siemeniä en 
liota, koska silloin ne liimautuvat toisiinsa 

ja kylväminen vaikeutuu. Kylvökset peitän 
mustalla muovilla: jätesäkki tai musta jäte-
pussi halkaistuna.

Miniversot tarvitsevat           
huolenpitoa
Mielestäni kaikki elävä tarvitsee rakkautta 
ja rakkaus on huomiota. Kurkistan siis joka 
päivä muovien alle. Kun versot törröttävät 
upeana kasvustona mullasta, otan muovin 
pois. Tarpeen mukaan kastelen varovasti, 
koska kasvatusastiat eivät ole rei’itettyjä.

Kasvatusastioina käytän varsinkin kaup-
pojen lihatiskeiltä ilmaiseksi saamiani, ma-
talia mustia liha- ja salaattilaatikoita. Niissä 
on paljon kasvutilaa. Lisäksi on erilaisia 
kauniita kirpputoreilta tuotuja, myös vähän 
säröisiä uunivuokia ja muita matalia asti-
oita alle eurolla ostettuina. 

Kauneimmat astiat laitan koko perheen 
iloksi näytille. Myös kukkaruukut käyvät 
kasvatukseen, mutta niihin mahtuu versoja 
kovin vähän. 

Satoa saa nopeasti
Sadonkorjuun alan, kun versoissa on en-
simmäiset kasvulehdet tai jo sirkkalehtivai-
heessa. Leikkaan satoa aivan versojen lat-
vasta, heti lehtien alapuolelta. Näin saan sa-

Versojen kasvatus on helppoa 
ja hauskaa puuhaa ja tuo tuiki-
tarpeellista, terveellistä lehtivih-
reää lautaselle ympäri vuoden. 
Virpi Virolainen vakuuttaa, että 
varsinkin miniversojen kasvatus 
onnistuu ilman lisävaloa ikku-
nalla myös talviaikaan. 

- VEHREÄ KEVÄTTUNNELMA KOTIIN 
KOKO VUODEKSI

Miniversoja ja 
oraita ikkunalle
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masta kasvustosta monta peräkkäistä satoa 
kasvista riippuen. Leikkaan saksilla kasvus-
toon aukkoja, jotka täyttyvät uudella alta-
päin tulevalla versostolla usein jo seuraa-
vaan päivään.

Miniversot syön yleensä ihan sellaisenaan 
salaatin ohella, kun ne ovat niin makoisia 
pureksia. Monet niistä ovat mausteisia ja 
tuovat tervetulleita vivahteita ruokaan.

Olen tähän mennessä kasvattanut aina-
kin parsakaalia, sinappikaalia, retiisiä, san-
goa, chiaa, vihantakrassia, vihannesportu-
lakkaa, basilikaa ja öljyhamppua. 

Tattarin ja auringonkukan versot kasva-
tan samoin kuin miniversot. Niiden sadon-
korjuun aloitan jo sirkkalehtivaiheessa. Au-
ringonkukanversot eivät ole onnistuneet 
pimeimpänä aikana. Vihannesportulakan 
kasvatuksesta luovuin, koska siitä tulee niin 
minimaalisesti syötävää ja versot ovat to-
della hentoja.

Herneestä kasvatan isompia versoja, sa-
moin vehnänoraasta. Vehnänoras on kiitol-
linen ja helppo kasvattaa eikä se ole tarvin-
nut lisävaloa edes talvella pienien kuusiruu-
tuikkunoitteni hyllyissäkään. Herne kasvaa 
oikein hyvin kesällä, mutta pimeimpään ai-
kaan ilman lisävaloa se on kovin hidas.

Vehnänoraan/speltin kasvatus

Laitan jyvät isoon kattilaan tai kulhoon li-
koon yöksi tai vuorokaudeksi (ei ole kovin 
tarkkaa).

Kaadan veden pois ja jätän jyvät kannen 
alle, jotteivät kärpäset pääse niihin. 

Seuraavana päivänä kumoan astian ylös-
alaisin vaikka lautasen avulla ja jätän niin. 
Vielä seuraavanakin päivänä kumoan taas 
astian, nyt pohja alaspäin, ja katson, mitä 
jyville kuuluu. 

Kun jyvissä on pienenpienet idut, kylvän 
ne kauppojen lihatiskeiltä ilmaiseksi saa-
taviin styroxisiin kalalaatikoihin, jotta saan 
paljon kasvustoa. Kasvualustaa laitan 3-
5 senttiä tiiviisti painettuna. Kaadan itänei-
tä siemeniä laatikon keskelle ja levitän koko 
kasvualustaan tasaiseksi, tiiviiksi kylvök-
seksi. Siemenet koskettavat toisiaan. Sit-
ten suihkutus, musta muovi päälle ja odot-
telemaan. 

Muovi pois, kun piipat tasaisena ponnista-
vat ylöspäin. 

Sadonkorjuu saksilla leikaten, kun kas-
vusto on riittävän pitkää, esimerkiksi 10-
senttistä. 

Toisen sadon ja kolmannenkin voi ottaa 
jos haluaa, mutta ravintoarvo on heikompi, 
eli teen mehua sitten enemmän.
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Kasvatushyllyt ikkunalaudalle saa vaikka laitta-
malla levyn tai laudanpätkän kaupan hedelmä-
laatikoiden päälle. 
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Vehnänoraasta samoin kuin herneistä, 
auringonkukista ja villivihreästä saa par-
haiten hyvän ja ravitsevan mehun vehnä-
noraan puristukseen tarkoitetulla hidaskier-
teisellä puristimella kuten Solo Star 3 tai 
vastaava.

Kasvatuspaikoissa voi antaa 
mielikuvituksen kukkia
Hyllyt kasvatukseen olen itse rakennellut 
makuuhuoneeseen, keittiöön ja ulkokuis-
tille. Makuuhuonekasvatus tuo lisää hap-
pea nukkumiseen. Kesällä kasvatan mini-
versot kierrätyslaseista tehdyssä kasvihuo-
neessa maalla.

Herneen, auringonkukan ja tattarin ver-
soista kasvatan osan ihan ulkosalla kasvi-
maalla penkeissä ja osan kasvihuoneessa. 
Vehnänoraan kasvatan kesällä kasvihuo-
neessa, koska avomaan kasvatus ei ottanut 
oikein tulta. 

Nyt meille on tulossa viherhuone syksyn-
talven-kevään kasvatuksiin, joten varmaan 
sekä valikoima että laajuus kasvavat. Ker-
ron mielelläni kuvien kera viherhuoneen 
rakentamisesta ekotaloomme myöhemmin.

Lisää inspiraatiota miniversojen kasva-
tukseen saa vaikka ERY:ssäkin myynnissä 

Oikaisu 

ERY-lehden no 2/2014 juttuun 
”Yleistyvä makeuttaja Stevia” 

Ari Vihertuulen kirjoittamassa jutussa 
oli lehden toimituksesta johtuva virhe. 

Lehdessä lukee, että Belgian terveys- ja 
elintarvikeministeriö olisi listannut ste-
vian hyväksyttyjen elintarvikkeiden listalle. 
Näin ei ole vaan kuivattu stevianlehtijauhe 
on päässyt Belgiassa vasta hyväksymiskä-
sittelyä odottavien elintarvikkeiden jouk-
koon, niin sanotulle positiiviselle listalle. 

Kuten Ari Vihertuuli jutussaan toteaa, 
Suomessa stevian lehdistä tehdyn jauheen 
markkinointi elintarvikkeena on toistai-
seksi kielletty. Steviakasvin lehtiuutteesta 
valmistettua stevioglykosidia on sen sijaan 
saatavilla Suomessakin.

Toimitus 

�

olevasta kirjasta Fionna Hill Terveelliset ja 
maistuvat miniversot, Kasvata luonnon omaa 
superruokaa.

Valoisin terveisin elävällä ravinnolla elävä

Virpi Virolainen, Iisalmi

jatkuu sivulta 14

�

Vehnänoraat leikataan saksilla tai terävällä 
veisellä tyvestä, kun oraat ovat kasvaneet noin 
10-senttisiksi.
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heti. Toivon kuitenkin, että vointini pahe-
neminen olisi osa parantumistani ja kuu-
luisi elimistön puhdistumiseen.

Olen alkanut liikkua enemmän ja koen, 
että jaksan suoriutua päivittäisistä askareista 
paremmin. Olen jopa tehnyt uusia suunni-
telmia tulevaisuudelle. 

Koin myös sen, että viikko Elävän Ravin-
non Instituutissa antoi hyvän alun "parem-
malle" elämälle ja haluan jatkaa elävän ra-
vinnon ohjelmaa tästä eteenpäinkin. Mah-
dollisuuksien mukaan lähden ensi kesänä-
kin kurssille Ahvenanmaalle.

Marja-Liisa Raskinen-Salonen
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Minun tarinani

Anja Jackobson osallistui tyttärensä 
kanssa Irma Tolosen hapankaalikurs-

sille vuosi sitten. Tytär valmisteli kotitalou-
den lukiodiplomia ja hapatus oli yksi hä-
nen teemoistaan. Molemmille oli täydelli-
nen yllätys, että hapankaalikurssilla valmis-
tettiin myös elävän ravinnon ateriat mo-
lempina iltoina. 

Anja oli lukenut jo 1980-luvun lopulla 
elävästä ravinnosta, mutta ruokien valmis-
tus vaikutti silloin liian mutkikkaalta. Tällä 
kertaa päätös alkaa syödä elävää raakaravin-
toa syntyi nopeasti hapankaalikurssilla. 

Uudet opit heti käyttöön ja    
perhe mukaan muutokseen
Viime keväänä Anja kävi Irman viiden vii-
kon elävän ravinnon kurssin. Hän ryhtyi 
heti ensimmäisestä opetuskerrasta alkaen 
hyödyntämään uusia oppeja arkiruoanlai-
tossa. Aamusmoothiet saivat perheessä hy-
vän vastaanoton. Töihin Anja alkoi kiikut-
taa mukanaan viherkeittolounaita. 

Alussa helpointa oli juuri viherkeittojen 
ja smoothien valmistus, samoin versojen ja 
itujen kasvatus. Vaikeinta oli löytää syömi-
sen ja juomisen oikea päivärytmi, kun juo-
mien nauttiminen pitää ajoittaa puoli tun-
tia ennen tai kaksi tuntia ruokailun jälkeen. 
Asia alkoi sujua vasta, kun Anja ymmärsi 

rytmin käytännön merkityksen ravinteiden 
imeytymiselle.

Aamurutiinien muutos vei aikansa. He-
rätys piti säätää puoli tuntia aikaisemmaksi 
ja Hesarin luku siirtyi iltapäivään. Muu-
ten ruokavalion muutos ei ollut Anjalle ko-
vin vaikeaa, koska hän oli jo pitkään syönyt 
laktoositonta kasvisruokaa, ei juonut kah-
via eikä käyttänyt alkoholia.

”Ihanista juustoista” luopuminen sen si-
jaan vaati jonkin verran ponnisteluja. 
Mutta tätäkään luopumista Anja ei kadu, 
sillä maitotuotteet - laktoosittomatkin - oli-
vat aiheuttaneet hänelle muistiongelmia. 

”Nyt olo on vallan toisenlainen, en halua 
palata entiseen”, Anja sanoo. 

Myös perhe pani merkille heti alussa, että 
hän oli paljon energisempi ja toimeliaampi 
kuin ennen. 

”Suoraan sanoen tunsin itseni Duracell-
pupuksi aikaisempaan verrattuna. Mieli 
on kevyempi ja olo rennompi”, Anja to-
teaa ja jatkaa: ”Joskus tuntuu, että olen löy-
tänyt kadonneen lapsenmieleni, kun voin 
kiireettä jäädä ihastelemaan jotain pikku-
asiaa, kuten hentoisia salaatin lehtiä tai kas-
vimaalla puikkelehtivaa sisiliskoa.” 

Ruokailun jälkeinen 
hyvä olo teki vaiku-
tuksen, joten Anja 
Jackobson tiesi heti 
haluavansa tarjota 
elävää ravintoa myös 
perheelleen.

Viikko Ahvenanmaalla Elävän Ravinnon Insti-
tuutissa viime kesänä antoi Anja Jackobsonille 
oivalluksen tulevaisuutensa suunnasta

RAKKAUS ELÄVÄÄN RAVINTOON 
SYTTYI ENSI SILMÄYKSELLÄ
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Minun tarinani
Anja kehottaa luottamaan oman esi-

merkin voimaan, ei painostamaan lähei-
siä muutokseen. Anjan mies Jukka Laine 
oli viimeisen puolen vuoden ajan valitta-
nut käsittämätöntä, vetämätöntä oloa, ja 
oli valmis kokeilemaan, tehoaako ruokava-
liomuutos myös häneen.

Elävän ravinnon terveys-       
vaikutukset perheessä
Ruokavalion muutoksen myötä kohentu-
neen vastustuskyvyn ansiosta koko perhe 
on selvinnyt flunssa-aalloista ohimenevillä 
pikkuoireilla. Anjan paino normalisoitui 
ideaalitasolle melko nopeasti ja myös Jukan 
paino lähentelee ihannelukemia. 

Kaikki tämä on tapahtunut itsestään, ra-
vinnosta ja ruuan määrästä tinkimättä. 
Ruoka on maukasta ja herkkujakin syö-
dään, mutta elävän raakaravinnon herkut-
kin ovat täyttä ravintoa. Anjan mies Jukka 
Laine totesikin vaimolleen keväällä: 

"Elämä on ollu yht juhla, ku sä aloit 
laitta tot uudelaist ruokka!"

Anja Jackobson aloitti elävän ravinnon 
syömisen ilman erityistä tarvetta etsiä pa-
rannusta johonkin sairauteen. Muutama 
vuosi sitten diagnosoitu 
astma ei ole elävän ravin-
non aloittamisen jälkeen 
enää haitannut, ei edes 
keväällä pahimpana siite-
pölyaikana. Myös vasem-
paa korvaa monta vuotta vaivannut ärsyt-
tävä kutina, jolle lääkärit eivät olleet kek-
sineet hoitoa, tuntuu nyt laantuvan. Hävi-
ääkö ongelma lopullisesti, selvinnee Anjan 
mukaan puolen vuoden sisällä.

Jukan LDL-kolesteroliarvo oli viime 
tammikuussa 5,2. Lääkäri totesi silloin, 
että olisi siirryttävä lääkkeisiin tai yritettävä 
ruokavaliomuutosta.

Maaliskuun alusta alkaen Jukka alkoi 
syödä elävää ravintoa lähinnä viikonloppui-
sin, eli aina kun Anja oli kotona sitä laitta-
massa. Perheen koti on Lohjan Pensaaressa, 

mutta Anja 
ja aikuiset 
lapset asu-
vat viikot 
Pakilassa, 
jossa Anja 
työsken-
telee matematiikan ja kemian opettajana.

Jo tämä suhteellisen pieni muutos Jukan 
ruokavaliossa pudotti kolesterolia. Koleste-
roliarvo oli enää 3,3 toukokuun alussa teh-
dyssä tutkimuksessa. Terveydenhoitaja yl-
lättyi tuloksesta ja kehoitti jatkamaan sa-
maan malliin. Tämä luonnollisesti vahvisti 
Jukan päätöstä siirtyä elävään ravintoon.

Mieskin innostuu kokkaamaan
Herkulliset smoothiet maistuivat heti koko 
perheelle, mutta kesti kuukauden ennen 
kuin Jukka uskaltautui kokeilemaan viher-
keittoa. Anja teki viherkeiton aluksi ikään 
kuin alkukeitoksi ja "varsinainen ruoka" oli 
pannulla odottamassa. 

Vähitellen Jukka huomasi tulevansa kyl-
läiseksi pelkästään elävästä ravinnosta, eikä 
muuta ruokaa enää tarvittu. Suoritusky-
vyn paraneminen, väsymyksen voittaminen 

ja kohonnut stressinsietokyky 
vahvistivat halua omaksua uusi 
ruokavalio.

Nykyään Jukka valmistaa aa-
muisin itse tuhdin raakapuu-
ron myslin ja mantelimaidon 

kera ja surauttaa villivihanneksilla höys-
tetyn, proteiinipitoisen smoothien mu-
kaansa töihin. Ison kahvitermarin ja leipä-
pinon asemesta hän pakkaa nykyään rep-
puunsa termarillisen yrtti- tai pakuriteetä 
smoothien lisäksi. 

Aamiainen ja lounas ovat perheessä puh-
taasti elävää ravintoa, päivällisellä he syövät 
terveellistä sekaruokaa itu- ja ver-sosalaa-
tilla tai juuresmurekkeilla höystettynä. 

"Olo on, ku ols kymmene vuat nuo-
remp", Jukka sanoi kerran, kun he Anjan 
kanssa olivat palaamassa lenkiltä kotiin.

”Elämä on ollu yht juhla, 
ku sä aloit laitta tot uude-
laist ruokka!”.

Anja Jackobson ja Jukka Laine ovat 
saaneet lisää vireyttä elämäänsä 
elävästä ravinnosta.
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Minun tarinani
Raakaravinto pääosassa       
perhejuhlien pitopöydissä

Anja tarjosi raakaravintoa nuorimman lap-
sen ylioppilasjuhlissa viime keväänä. Vie-
raita oli yli 80, joten perhe päätti järjestää 
kaksi juhlaa samana päivänä. 

Tyttären toivomuksesta päiväjuhla suku-
laisille oli perinteisempää voileipä- ja ker-
makakkutyyliä, mutta iltajuhlaan ystäviä ja 
pensaarelaisia varten katettiin raakabaari. 
Tarjoilu herätti jännittävää kuhinaa vierai-
den keskuudessa ja sai paljon positiivista 
palautetta. 

Syyskuun alussa pidetyn Jukan 60-vuo-
tisjuhlan menusta ei enää tarvinnut neuvo-
tella - raakabaari oli itsestään selvyys. 

Ahvenanmaan Elävän Ravinnon 
Instituutissa uutta oppimassa
Anja ja Jukka viettivät viime kesänä viikon 
Ahvenanmaan Elävän Ravinnon Instituu-
tissa. Paikka ihastutti heitä, samoin ihmi-
set, joita he siellä tapasivat. He oppivat uu-

sia reseptejä, muun muassa tuorepuurojen 
ja siemenmaitojen valmistuksen. Kiinnos-
tavaa oli kuulla kokemuksia elävän ravin-
non vaikutuksesta monien, vakavienkin sai-
rauksien hoidossa. 

Iso yllätys Anjalle oli, kun Jukka Ah-
venanmaan viikon aikana lopetti kahvin 
juonnin - viidenkymmenen vuoden kahvit-
telun jälkeen! Nyt kun kahvitonta aikaa on 
kulunut parisen kuukautta, Jukka tuntee 
olonsa rauhallisemmaksi kuin ennen.

Anjalle viikon suurin anti oli oivallus 
siitä, mitä hän haluaa tehdä, kun vajaan 
kymmenen vuoden sisällä jää eläkkeelle. 
Hän sanoo eläneensä tähän asti pääasiassa 
itselleen, perheelleen ja työlleen - tässä jär-
jestyksessä. Nyt Anja Jackobson tuntee, että 
hänellä on vielä toinen elämä elettävänä ja 
sen hän haluaa elää tekemällä työtä muiden 
auttamiseksi.

Kaija Shurupov

Katso gluteenittoman elävän myslin resepti 
Reseptit-osiosta.

Keväällä tyttäreni Annan yo-juhlat  ai-
heuttivat minulle päänvaivaa jo monta 

viikkoa ennen H-hetkeä. Pohdimme tarjoi-
lua yhdessä tyttäreni kanssa ja jouduimme 
harjoittelemaan täytekakkujen ja raakasuk-
laan tekoa ennen kuin kokonaisuus alkoi 
hahmottua. 

Oli tulossa meidän perheen viimeiset lak-
kiaiset, kahdet oli jo pidetty viiden vuoden 

sisällä. Vieraat osasi-
vat jälleen odot- taa 
runsasta tarjoilua - juhlien 
järjestely ja kestitseminen kun on ol-
lut jonkinlainen hauskuus itselleni. 

Tällä kertaa juhlaväki tuli aidosti yllä-
tetyksi, kun pöytä oli katettu raakaravin-
non herkuilla. Aika harva meidän ystävistä 
oli kuullut ruokavalion muutoksestamme. 

Elävälle raakaravinnolle siirtynyt Anja 
Jackobson on menestyksellisesti järjestä-
nyt myös isojen merkkipäivien kattauk-
sen pääasiassa raakaravinnolla.

Anjan juhlaraakabaari
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Juhlatarjoilu sai innostuneen vastaanoton 
ja onnistumisen tunne lämmitti suloisesti 
mieltä.

Syyskuun alussa oli mieheni Jukan 60-
vuotisjuhla. Tällä kertaa valmistelut sujui-
vat huomattavasti vähemmällä henkisellä ja 
fyysisellä ponnistelulla kuin keväällä. Vie-
raitakin oli tulossa vain kolmasosa siitä, 
mitä oli tyttären juhlissa, vajaa kolmekym-
mentä.

Suolaisena oli tarjolla cocktailpaloja vi-
hanneksista ja marinoiduista sienistä sekä 
graavisiikaa ja riimihärkää hapanspelttilei-
vällä*. Makeita syötäviä olivat kuivurissa 
valmistetut appelsiinikeksit, puolukkatäyte-
kakku, mustikka-suklaavaahtoleivokset, go-
jisuklaasydämet ja suklaapähkinät.

Pöytää kattaessani huomasin, että puo-
lukkakakku oli liian pehmeä. Jouduin siir-
tämään sen laakeaan kristallimaljaan, muu-
toin se ei olisi pysynyt kasassa. 

Puolukkakakku olisi pysynyt kasassa, jos 
olisin käyttänyt pakastepuolukoiden sijasta 
tuoreita puolukoita. Annan juhliin valmis-
tamani mansikka- ja suklaakakut olivat on-
nistuneet isokokoisinakin neitsytkookosöl-
jyn ansiosta ja pysyivät leikkuukelpoisina 
juhlien loppuun asti. 

Käytin pöydän kattauksessa rekvisiittana 
vanhoja pöytähopeita. Juomalasien päälle 
nostettu iso lasilevy antoi pöydälle ker-
roksellisuutta ja lisää tarjoilutilaa. 

Kakkujen reseptit olivat 
Karita Tykän Raakaa ja 
makeaa -kirjasta, man-
sikka- ja suklaakakkujen 
(kuvassa) ohjeet tosin 
leivospuolelta ”Mansik-
kaleivokset” ja ”Suklaiset 
kerrosleivokset”. Gojisuk-
laasydämet kohdasta 
Energiset valkosuklaat. 
Annan juhlapöydässä 
oli lisäksi mm. hedelmä-
paloja ja kiwi-avokado-
kreemiä.

Raakatarjoilun järjestäminen on jonkin 
verran helpompi aikatauluttaa kuin perin-
teinen herkkupöytä ja suo emännälle oi-
keasti pienen hengähdyshetken ennen vie-
raiden tuloa. 

Kakut ja muut herkut voi tehdä hyvissä 
ajoin ja pakastaa. Niiden maku itse asiassa 
vain syvenee muutaman päivän odottelusta. 
Raakajuhlapöydän maut avaavat monille 
aivan uuden makumaailman, eikä pöydän 
antimien nauttimisesta yleensä seuraa äh-
kyä oloa. 

Syyskuun lopussa suunnittelin sadonkor-
juuhenkistä tarjoilua Lohjan saaristossa pi-
dettyyn Kekrijuhlaan. Nyt alkaa joulun ja 
jouluherkkujen odotus. Voisi sanoa, että 
elämä on yhtä juhlaa, mutta ajattelen pa-
remminkin, että elämä on ihana lahja!

Anja Jackobson

*toim. huom. Eläinkunnan tuotteet eivät kuulu 
elävään ravintoon, mutta laajasti käsitettynä 
raakaravinto tuntee myös nämä raakaruoat. 

�
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Seitsenvuotiaana, loppuvuodesta 1987, 
annoin haastattelun Savonlinnan seu-

dun paikallislehteen Itä-Savoon. Artikkeli 
koski varsinaisesti kotitilalla tehtyä suku-
polvenvaihdosta, jossa isäni otti jatkaak-
seen viljelyn sukutilallamme. Tuolloin kui-
tenkin vakuutin toimittajan siitä, että mi-
nusta tulee isona maanviljelijä. Siinä meni 
25 vuotta, mutta vihdoin lupauksen lunas-
tamisen aika koitti. 

Perustimme kesäkuussa 2012 Snafu Oy:n 
Heidi Jungarin ja Matti Miettisen kanssa. 
Rakensimme kasvihuoneet Vantaan Vaara-
laan ja ryhdyimme innokkaina viljelemään 
miniversoja ja ituja. Vähän sitä tuolloin tie-
simme, mihin ryhdyimme. Usko ideaan 
luomuna viljellystä todellisesta lähiruuasta 
ja vieläpä sen tekeminen mahdollisimman 

ekologisesti on ollut suurempi kuin pelko 
epäonnistumisesta.

Silmusalaatista sekaisin
Viljelemme ituja ja miniversoja, joista kor-
jaamme kaksi satoa joka viikko, ympäri 
vuoden. Idut eli itäneet siemenet, joissa sie-
men selvästi erottuu, ovat useimmille tut-
tuja jo lapsuudesta tai salaattipöydän her-
kullisimpina makuina. 

Tuore. Maukas. Luomua.
Vantaalaisen Silmusalaatin 
pakkauksia näkyy kaupoissa jo 
ympäri maata. Silmusalaatin 
eri makuja on maisteltu myös 
ERY:n Raaka baareissa Ra-
vintolapäivinä. Silmusalaatin 
toimitusjohtaja Samuli Laurikai-
nen on lunastanut lapsuuden 
lupauksensa viljelystä. 

Si lmusa laa t t i
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Miniversot ovat puolestaan jo kokonaisia 
kasveja, vaikkakin pieniä sellaisia. Niissä on 
tunnistettavissa juuret, varsi ja ensimmäi-
set sirkkalehdet sekä valojakson tuoma vaa-
leanvihreä väritys. Tässä vaiheessa kasvi on 
lähdössä kasvupyrähdykseensä ja ravintoar-
vot ovat parhaimmillaan. 

Versoissa ja iduissa on tyypillisesti me-
hukas lajikkeen mukainen maku. Silmusa-
laateissa viljellään aina useampaa eri versoa 
keskenään, jolloin ne ovat miniverso- tai 
itusekoitteita, joiden maut vaihtelevat mie-
dosta tuliseen ja suutuntuma pehmeästä ra-
peaan. Tarjolla on niin perinteistä sinimai-
lasta, hernettä ja linssiä kuin eksoottisem-
pia parsakaalin sekä retiisin versoja.

Idätetyt herneen ja linssin idut ovat pal-
kokasveina myös melko hyvä proteiinin 
lähde muihin kasveihin verrattuna. Jopa 
niin hyvä, että Ravitsemusneuvottelukunta 
suositteli viimeisimmissä ravitsemussuosi-
tuksissaan syömään desilitran palkokasveja 
(herne, linssi, pavut) joka aterialla. 

Huomion arvoista oli myös, että ensim-
mäistä kertaa ravitsemussuosituksissa suosi-
teltiin rajoittamaan lihavalmisteiden syön-
tiä.

Tarkkaan kasvatettu tuote
Itujen ja versojen viljelyssä hygienia on en-
siarvoisen tärkeää. Siksi kasvihuoneemme 
on rakennettu puhdastilaksi, jonne si-
sään tuleva ilmakin kiertää hienosuodat-
timien läpi. Kasvatushuone on ylipaineis-
tettu ja kaikki käytettävä vesi on Päijän-
teestä johdettua hanavettä. Siemenet han-
kimme parilta toimittajalta, jotka tuotta-
vat nimenomaan idätyskäyttöön tarkoitet-
tuja siemeniä. 

Näin koko ketju on tietoinen erikoisvaa-
timuksista ja hyvästä hygieniasta. Varmuu-
den vuoksi siemenet ja lopputuotteet tes-
tataan myös järjestelmällisesti. Toimintaa 
ohjaavat myös ISO-järjestelmät ja olemme 
mukana Laatutarha kasvihuonetuotannon 
laatujärjestelmässä, kuten myös luomuval-
vonnassa. 

Olet ehkä nähnyt minut tuote-esittelyssä, 
sillä teemme niitä viikoittain ympäri maan. 
Jos kohtaat minut kaupassa, niin tule roh-
keasti juttusille! Tuote-esittelyt tuovat mu-
kavaa vaihtelua. Ne ovat kuitenkin erin-
omainen tapa saada suoraa palautetta ja 
käydä mielenkiintoisia keskusteluja asiak-
kaittemme kanssa. Lisäksi pienen tuotta-
jan on pyrittävä erottumaan suurten massa-
tuotteiden joukosta, laittamalla itsensä ko-
konaan likoon. 

Samuli Laurikainen
P.S. Vastaanotamme mielellämme palau-
tetta ja kehitysehdotuksia tuotteestamme, 
meilaa siis rohkeasti 
samuli@silmusalaatti.fi ja jutellaan lisää! 
Liity myös joukkoomme Facebookissa 
www.facebook.com/silmusalaatti.

Katso Silmusalaatin reseptit Reseptit-osiosta.

Kahvila-baari 
ma–pe klo 8–20

la 10–18

Kasvisravintola 
ma–pe klo 11–20

la 11–18

Toinen linja 7
00530 Helsinki
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Mieli ja keho rentoutuivat kiireisen ar-
jen keskellä loistavasti viherpaastovii-

konlopun aikana. Paastokurssi ja elimistön 
puhdistaminen luonnollisin keinoin oli ol-
lut mielessä jo pidemmän aikaan. Niinpä 
ERY:n jäsenlehden ilmestyttyä paasto-
kurssi-infoon oli helppo tarttua ja lähteä 
mukaan uusiin haasteisiin. 

Olimme ajatelleet, että viikonloppu paas-
totaan mehujen turvin, mutta käytäntö 
osoittautuikin toisenlaiseksi. Kolmen päi-
vän aikana nautimme raakapirtelöitä ja -
keittoja, viherjuomia sekä puhdistavia tee-
juomia, erilaisia tuorepuuroja kasviksista 
sekä kurssin kruunaava limekakku. 

Kuvittelimme paastoamisen olevan haas-
teellisempaa, mutta yllättävän hyvin jaksoi, 
vaikka viikonloppu elettiinkin täysin vih-
reillä kasviksilla. Tärkeä osa puhdistautu-
mista oli riittävä nesteiden juominen. Jo-
kaisena kurssipäivänä tuli nauttia neljä lit-
raa nesteitä.

Kurssin aikana huomasi selkeitä viestejä 
elimistöltä siitä, että ravinto oli täysin raa-
kaa kasvista: olo oli hyvin kepeä, ruoan jäl-
keistä väsymystä ei tullut, nälkää sieti pa-
remmin, vatsalla oli huomattavasti parempi 
olla ja puhdistautumisesta viesti ajoittainen 
pääkipu. 

Paras palaute viikonlopusta tuli maanan-
taina, kun elimistöllä oli hyvä tasapainoi-

nen olo ja suolistokin nautti olostaan vii-
konlopun vihreiden ansiosta.

Kurssilta sai hyviä käytännön vinkkejä 
toteuttaa raakaravintoa osana arkea. Kurs-
sin ansiosta ruokavalioon tuli merkittäviä 
muutoksia. Kahvi ja vaalea vilja jäivät pois 
ja maitotuotteiden käyttö muuttui mini-
maalisen vähäiseksi. Näillä eväillä on hyvä 
suunnata kohti elimistön kokonaisvaltai-
sempaa hyvinvointia. 

Suunnitelmissa on toteuttaa vastaavan-
lainen viherpaastoviikonloppu kotona-
kin vaikka kavereiden kesken, sillä siitä tu-
lee niin hyvä olo. Voimme lämpimästi suo-
sitella viherpaastokurssia jokaiselle asiasta 
kiinnostuneelle. Rohkeasti vain mukaan! Se 
on hieno kokemus!

Maarit Manninen ja Marjut Hirvonen

Upeanolon viikonloppu paastoten
Mikä mahtava fiilis olikaan kro-
palla ja mielellä Irma Tolosen 
paastokurssin jälkeen! Viikon-
loppu viherpaastottiin ja käytiin 
hyviä keskusteluja terveydestä, 
idättämisestä, raakaruuasta 
ja erilaisista vaihtoehtoisista 
hoitomuodoista. Saimme myös 
paljon uusia tuttavuuksia ja re-
septejä arkea helpottamaan.

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

saat myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 

www.ruohonjuuri.fi
HELSINKI: City-käytävä, Kamppi, Itäkeskus, 

�
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Vihreä piirakka/kakku
pohja:
2 dl auringonkukansiemeniä 
100 g viikunoita
5 kpl kuiva�uja leh�kaalin leh�ä pienenä 
silppuna
½ dl kookosrasvaa 
1 tl kanelia
½ tl aitoa vaniljajauhe�a
raaste�ua omenaa
seesaminsiemeniä tarjoiluas�aan 

Huuhtele auringonkukansiemenet ja liota 
niitä sen jälkeen 6-8 tun�a. Huuhtele 
viikunat poiste�uasi niistä kannat. Liota 
viikunoita muutama tun�. 
   Jauha pohja-aineet monitoimikoneessa 
tasaiseksi massaksi kookosrasvaa lukuun-
o�ama�a. Lisää pohjaan (vesihauteessa) 
sulate�u kookosrasva viimeisenä. 
   Levitä pohja tarjoiluas�aan seesamin-
siementen päälle. Nosta pohjan reunoja 
vähän korkeammalle, jo�a täyte pysyy 
keskellä.

täyte:
2 kypsää avokadoa
1 limen mehu ja raaste�u kuori, jos lime 
on luomua (voi lai�aa myös raaste�ua 
omenaa)
1 dl hunajaa
1 tl aitoa vaniljajauhe�a tai vähemmän, 
jos kaavit sen suoraan tangosta

Resep�t

Jauha täy�een aineet monitoimikonees-
sa ja levitä piirakan/kakun keskelle. Koris-
tele piirakka/kakku marjoilla/hedelmillä/ 
kukilla. Lisää "korppujauhoina" esim. 
mantelijauhoa tai kuori�uja seesaminsie-
meniä.

Viherpaastokurssin kurssimateriaali

Pakuritee – Bio King
www.ekosego.fi 044-5610103

Luomukauppa

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
0400-682012

Kokonai
Infr
apu
nap
ussi

399
€

Viherpaastokurssilaiset yllättyivät vihreästä 
kakusta. Syötävät kukat ovat näyttäviä kakun-
koristeita.
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Puolukkasmoothie (2 isoa lasillista)
1/4 rasiaa Valloi�avan vihreä ALFALFA 
-Silmusalaa�a
1 dl tuore�a puolukkaa (pakastepuolu-
katkin käyvät)
1 kypsä avocado
1/2 hunajameloni
(banaania tai taatelia makeu�ajaksi 
tarvi�aessa)
ve�ä notkistamiseen

Lisää kaikki ainekset tehosekoi�meen. 
Lisää sen verran ve�ä, e�ä smoothie 
alkaa pyöriä. Jauha sileäksi ja nau� he�!

Silmusalaatti

Silmusalaa�n Kesäheinän smoothiea 
tarjo�in elokuun Ravintolapäivän Raaka 
baarissa.

Kesäheinän smoothie
1/2 hunajameloni
1/4 kurkku 
1 iso tai 2 pientä kirpeää omenaa kuori-
neen
1 luomulimen mehu ja kuori raasteena
1/2 rasiaa Letkeän Lempeä -Silmusalaat-
�a
kourallinen sitruunamelissan tai vajaa 
kourallinen sitruunaverbenan leh�ä
1 rkl makeu�ajaa (esim. hunaja tai aga-
vesiirappi)
2 dl neste�ä notkeu�amiseen (ve�ä tai 
omenamehua)

Huuhdo kurkku, hedelmät ja yr�t. Raasta 
limen kuori. Paloi�ele meloni, kurkku ja 
omenat (poista siemenkodat) tehosekoit-
�meen. Purista limen mehu joukkoon ja 
lisää loput aineet ja pyöräytä. Tarkista 
maku ja nau�!

Silmusalaatti

Rouskuva sitrushummus
1 rasia Rouskuvan RAPEA -Silmusalaa�a
1 luomusitruunan mehu ja kuori
1 tl hunajaa tai agavesiirappia
ve�ä notkistamiseen

Aseta kaikki ainekset pieneen tehosekoit-
�meen tai rouhintalai�eeseen. Sau-
vasekoi�nkin käy. Jauha tahnaksi ja nau� 
he�!

Silmusalaatti
Rouskuva sitrushummus käy vaikka kräkkerin 
päälle, nam!

Nyt on aika aloittaa puolukoiden käyttö pakka-
sesta, vaikka tähän puolukkasmoothieen.

S
ilm

us
al

aa
tti
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Gluteeniton elävä mysli
3 osaa ta�aria
2 osaa hampunsiemeniä
2 osaa auringonkukansiemeniä
1 osa kurpitsansiemeniä
1 osa manteleita ja hasselpähkinöitä

Huuhtele siemenet, mantelit ja pähkinät 
kunnolla useissa vesissä ja liota yön yli. 

Huuhtele ta�ari ensin neljällä kylmällä 
vedellä, si�en kahdes� 60-asteisella 
vedellä, kunnes vesi ei enää värjäänny 
punertavaksi, ja lopuksi vielä kylmällä 
vedellä. Ta�arin sisältämä fagopyriini 
syövy�ää vatsakalvoa ja on tärkeää 
huuhdella pois. Liota ta�aria kymmenen 
minuu�a ja siirrä se siivilään itämään. 
   Siirrä samoin liotetut ja vielä kerran 
huuhdellut siemenet, mantelit ja pähki-
nät siivilöihin itämään, laita siivilät kul-
hoihin ja peitä valolta. Idätä 4-12 tun�a. 
Pähkinöihin ei tule näkyvää itua. 
   Levitä siemenet, mantelit ja pähkinät 
kuivurin tasoille ohuiksi kerroksiksi ja kui-
va�ele mysliainekset kuiviksi 42 asteessa. 
   Sekoita kaikki kuivat ainekset isossa 
as�assa, lisää rusinoita ja kuiva�uja ome-
noita. Säilö mysli kannellisiin lasipurkkei-
hin.
   Meillä ripotellaan mysliä raakapuuron 
ja tuorekiisselin päälle ja upotetaan koko 
ihanuus siemenmaitoon. Myslin ansios-
ta puuro tulee kunnolla pureskeltua ja 
raakapuurosta saa nau�skella pikkuisen 
tavanomaista pidempään.

Anja Jackobson 

Lääkäri 
Dana Flavin 

Helsinki 
25.–26.10.2014

DVD
luennot/workshop
 
Tilaa: 

040 831 7733 tai 
virpi@elonmerkki.net

Jukka Laine valmistaa mysliä, jota mieluusti 
käyttää aamiaisena raakapuurossa manteli-
maidon kera.



28

Yhdistyksen vuosikokouksessa viime hel-
mikuussa Maiju Pohjanlehto kertoi 

poikansa perustaneen Raakatori.fi-verkko-
kaupan. Sieltä raakaravinnon syöjät voivat 
helposti tilata laadukkaita lähellä tuotet-
tuja raakaravinnon aineksia. Pelkkä raaka-
tuotteiden verkkokauppa Raakatori ei kui-
tenkaan ole. Valikoimassa on myös paljon 
tuotteita sekaruoan syöjille. 

Vuosikokouksessa idea raakaruoan verk-
kokaupasta tuntui heti hyvältä. Ainoastaan 
tuotteiden noutaminen Raakatorin nou-
topisteistä, joita oli alussa vain muutamia, 
tuntui työläältä ainakin autottomasta. Raa-
katori.fi jäi kuitenkin mieleen hautumaan. 

Nyt kun on kulunut vasta vajaa vuosi 
Raakatorin toiminnan aloittamisesta, on 
tuotevalikoima jo varsin laaja. Maijun mu-
kaan se myös laajenee koko ajan. 

Sekä asiakkaat että tuottajat ovat löytä-
neet Raakatorin. Myös noutopisteitä on 
jo 13, itäisin Kotkassa ja pohjoisin Riihi-
mäellä, pääosa eri puolilla Uuttamaata. Ja 
mikä parasta autottoman ja kiireisen os-
tajan kannalta: tilatut tuotteet voi saada 
myös kotiinkuljetuksena. Kuivatuotteita 
Raakatori lähettää myös muualle maahan 
postitse.

Ajatus raakatuotteiden verkko-
kaupasta syntyi perhepiiristä
Ajatus verkkokaupan perustamisesta syntyi 
Pohjanlehtojen perhepiirin ideoista, jotka 
saivat myös ystävät innostumaan. Yrityksen 
perusti Maijun poika Joonas Pohjanlehto, 
joka myös omistaa yrityksestä suurimman 
osan. Laadukas ja terveellinen ruoka, jonka 
alkuperä tunnetaan, on aina ollut tärkeää 
koko perheelle. 

”Syömämme ruoka on yksi suurim-
mista terveyteemme vaikuttavista tekijöistä, 
joita voimme itse hallita”, on Raakatori.fi:n 
motto. Raakatori tarjoaa myös ravintoneu-
vojien apua ruokavalion muutoksen suun-
nittelussa ja hallinnassa. 

Lisäksi verkkokaupasta voi tilata ruo-
kayliherkkyystestin omatoimista tutki-
musta varten, jos ruokavalion muutos aihe-
uttaa allergiaoireita. Raakatori haluaa edis-
tää lähiruoan tuottamista ja kotimaisten 
pientuottajien tuotteet ovat vahvasti esillä 
yrityksen tarjonnassa. 

RAAKATORI.FI 
räätälöity   
verkkokauppa
Raakatorin ideana on, että 
raakaravinnon syöjät saisivat 
hankittua kaiken tarvitsemansa 
verkkokaupan kautta. 

Maiju Pohjanlehto pitää Porvoossa myösmyös 
luomupuotia, joka toimii Raakatorin Por-
voon noutopisteenä. 

- kuin raakailijalle
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Innostus raakaravintoon        
Ahvenanmaan instituutista
Maiju Pohjanlehto on jo vuosikymmeniä 
ollut kiinnostunut ruoasta ja sen alkupe-
rästä. Elävään ravintoon ja silloiseen Elävän 
ravinnon yhdistykseen hän tutustui ensim-
mäisen kerran 1990-luvulla Ahvenanmaan 
Elävän Ravinnon Instituutissa. Sen jälkeen 
hän on käynyt siellä lukuisina kesinä. Myös 
ERY:n jäsen Maija on ollut jo useita vuosia. 

Normaalissa arjessa Maiju ei ole noudat-
tanut pelkästään elävän ravinnon ohjelmaa, 
mutta Fiskön saarelta on tarttunut paljon 
oppia mukaan. Koko perheen ruokavalioon 
ovat sieltä tulleet muun muassa vehnän-
orasmehu, versot, idut, hapatus, kuivattu 
leipä ja tuorepuurot. Ne ovat hyvä lisä ta-
valliseen ruokavalioon. Nykyisin perhe 
nauttii myös raakaravinnon herkuista: raa-
kasuklaasta ja raakakakuista, jotka korvaa-
vat jo pitkälti perinteiset makeat herkut.

Maiju Pohjanlehto on toiminut parikym-
mentä vuotta opettajana ja viimeiset vuo-

det koulutuspäällikkönä. Tällä hetkellä hän 
on Raakatorin toiminnassa mukana osa-ai-
kaisesti. Hän ottaa vastuuta enemmän sitä 
mukaa, kun Raakatorin toiminta kasvaa.

Aina loppuviikosta Maiju pitää Por-
voossa luomupuotia, joka toimii myös Raa-
katorin Porvoon noutopisteenä. Maiju tun-
tee olevansa nyt unelmatyössään.

Lisää tietoa raakaravinnon  
verkkokaupasta
Raakatori.fi:n tarjontaan voi tutustua ne-
tissä. Jos haluat heti myös täyttää ostosko-
rin, varaa aikaa - niin paljon tuotteita on jo 
tarjolla!

Onko paikkakunnallasi raakailijalle sopi-
vaa lähi- ja luomutuotteita tarjoavaa verk-
kokauppaa? Jos on, niin kerro siitä ERY-
lehdelle! Levitämme mielellämme tietoa 
raakaravinnon ainesten verkkomyynnistä.

Kaija Shurupov
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Yhdistys tiedottaa 

Uusi jäsenetu

ERY:n jäsen voi tilata Rawmix-tehosekoitti-
men 10 prosentin alennuksella suoraan toi-
mittajalta http://rawmix.fi/ (normaali hinta 
289 e) ilmoittamalla alennuskoodin ”ery”.

Silvopleen jäsenetu
Silvoplee-ravintolan ERY-etu 10 prosentin 
alennus koskee buffetpöytää.

Jäsenhankintakampanja
Nyt kannattaa hankkia ERY:lle uusia jäse-
niä! Hankkimalla kaksi uutta jäsentä, saat 
mustan raaka luonnon tuote -kangaskassin.

Ilmoita yhdistyksen sähköpostiin ery@
elavaravinto.fi otsikolla Jäsenhankinta-
kampanja hankkimiesi jäsenten yhteystie-
dot sekä mainitse, onko kyseessä henkilöjä-
sen, alennusjäsen (opiskelija, työtön, elä-
keläinen) vai yhteisöjäsen ja laitetaanko jä-
senlehti sähköisenä vai paperisena. Ilmoita 
myös, haetko kassin toimistolta vai lähete-
täänkö se sinulle postitse.

Vinkki: ERY:n jäsenyys on mukava lahja 
- synttäriksi, pikkujouluksi tai jouluksi. 
Kun ostat myös Raakaa meininkiä -resep-
tikirjan ja raaka luonnon tuote -kassin, saat 
samalla kassista mukavan lahjapakkauksen.

Jäsenmaksumuistutukset
Lähetimme elokuussa maksumuistutuksia 
vuoden 2014 jäsenmaksuista. Muistathan, 
että sähköpostiosoitteensa antaneille lasku 
tulee aina sähköpostiin. 

Yhdistyksestä eroaminen on aina erikseen 
ilmoitettava. Jos jättää jäsenmaksun maksa-
matta, ei automaattisesti eroa yhdistyksestä.

Jälleen uusi kirja myynnissä
Raakaruokakirjojen buumi ilahduttaa edel-
leen: ERY:n toimistoon on hankittu yhdis-
tyksessäkin kurssittaneen Maria Lönnqvis-
tin Raakaleipurin parhaat kakut. 

Aiemmin ilmoitettua Trace Mineral Defi-
ciency in our Soil, The Real Cause of Disease.
ei valitettavasti saatu myyntiin. 

Versopiirissä luomuvehnää
Versopiirin toimittajamme GreenMJK on 
alkanut käyttää kotimaista luomuvehnää 
lokakuusta. Muutoksen takia vehnänoraan 
hinta on noussut myös versopiirissä.

Vegetaari tuli takaisin
Tuttu elävän ravinnon ruokien kauppa Ve-
getaari on remonttitauon jälkeen aloittanut 
uudelleen toimintansa Helsingin Eteläsata-
man Vanhassa kauppahallissa. 

Vegetaarista saa taas Kaarina Petäjän val-
mistamia sekä eläviä että kuumennettuja 
kasvisruokia, salaatteja, hapatteita, makeita 
aamupaloja ja jälkiruokia. Tilauksesta saa 
myös mehuja, kuten vehnänorasmehua. 
Myynnissä on myös luomuvihanneksia, he-
delmiä ja marjoja sekä ituja ja versoja. 

Terveisiä Turusta
Turun seudun elävä raakaravinto -ryhmä 
on kaikille avoin Facebook-ryhmä. Ryhmä 
toimii Turun seudun raaka- ja elävästä ra-
vinnosta sekä ERY:stä kiinnostuneiden 
yhteydenpitovälineenä. 

Ryhmässä saa jakaa tietoa kiinnostavista 
tapahtumista, kursseista ja muista asiaan 
liittyvistä paikallisista asioista. Ryhmä voi 
järjestää myös tapaamisia. Ryhmän perus-
tajajäsen Asta Laiho on ERY:n uusi Turun 
yhdyshenkilö, asta.laiho@gmail.com.

Terveisiä Tampereelta
Tampereella järjestetään kuukauden ensim-
mäisenä maanantaina klo 18.00 keskuste-
lupiiri. Tilaisuuksiin pyritään saamaan lu-
entoja mielenkiintoisista asioista elävään 
raakaravintoon liittyen. Aiheina ovat ol-
leet mm. vehnänorasmehu ja suoliston 
puhdistus. 



31

Yhdistys tiedottaa & tapahtumia

8.11. Smoothie-SM 2014 
Kauppakeskus Itiksen keskusaukiolla Hel-
singissä pärähtää klo 14-16. Vuoden taita-
vimpia smoothie-artisteja tuomaroivat mm. 
maailmankuulu raakailija David Wolfe ja 
ERY:n hallituksen varasihteeri Sylvia San-

doval. Tule kannustamaan kisailijoita!

9.11. David Wolfen kanssa     
Parasta Isänpäivää Ikinä
Arcada Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 
Helsinki klo 11-19 - Vietä paras isänpäi-
vä ikinä innostavan ja mukaansatempaavan 
David Wolfen seurassa! Isänpäivän kunni-
aksi osa luennosta keskittyy aikuisen mie-
hen terveyteen ja hyvinvointiin. Lisätieto-
ja ja liput: www.raakapuoti.fi/product/48/. 
ERY on mukana seminaarissa omalla esitte-
lypöydällä. Tule moikkaamaan!

15.11. Raaka baarissa            
Pikkujouluherkut
Syksyn toinen Ravintolapäivä on 15.11., 
jolloin ERY:n Raaka baari on avoinna klo 
15–18 tarjoillen Pikkujouluherkkuja. 

Makuhermoja kutkuttelevat alkuun 
porkkanapyörykät ja itusalaatti sekä pu-
najuurikeitto, sitten pihlajanmarjakakku, 
omena-kanelijäätelö ja raakasuklaakonveh-
dit. Tarjolla myös pakuri-aroniaglögiä, vi-
hershotteja ja smootheja. 

Tervetuloa syömään ja herkuttelemaan 
terveellisesti! Myynnissä myös lahjapak-  
kauksia! Paikkana yhdistyksen toimitilat 
Museokatu 9 C 25, käynti Vänrikki stoolin 
katu 1:n porttikäytävästä.

Raaka baarin talkoisiin voi tulla oppi-
maan ruokien valmistusta jo tapahtuma-
torstain workshopissa 13.11. ja sitten per-
jantaina 14.11. ja lauantaina 15.11. Ilmoit-
taudu talkoisiin  ery@elavaravinto.fi tai pu-
helimitse 050 501 0505! 

Tampereen Viherrinkiläiset hankkivat 2–
3 viikon välein vihertilauksena luomuveh-
nästä kasvatettuja vehnänoraita, herneen- 
ja auringonkukan sekä valkolupiinin ver-
soja. Tuotetilaukset tehdään GreenMJK:lta 
viimeistään 2 viikkoa ennen toimitusta. 
Näin varmistetaan tuotteiden tuoreus ja 
varma saatavuus. Lisätietoja Maarit Saari,       
maaritsaari1@gmail.com.

Pikku Paratiisissa Hallituskadulla on 
putkiremppa 22.11. asti, mutta Pop Up 
Pikku Paratiisi - Smoothie Bar & Cafe 
palvelee koko rempan ajan Tampereen 
Ruohonjuuressa, Hämeenkatu 15. Sieltä 
saa herkkuja kuten smoothieita, suklaata ja 
kräkkereitä arkisin kello 10–18, lauantaisin 
10–16 ja sunnuntaisin 12–16. 

Haluatko jäsenlehden              
sähköisessä muodossa?
Voit halutessasi tilata jäsenlehden sähkö-
postiosoitteeseesi kotiin kannettavan pape-
rilehden sijaan. Ilmoita muutoksesta vies-
tillä osoitteeseen ery@elavaravinto.fi. 

Raakaravinnon ja elävän         
ravinnon kouluttaja ja esittelijä
Varaa jo ERY:n hyvin varustetut ja edulli-
set koulutustilat käyttöösi kevään raakara-
vinnon ja elävän ravinnon kursseja tai tuo-
teiltoja varten! 

Tee varaus soittamalla päivystysaikaan 
numeroon 050 501 0505 tai osoitteeseen 
ery@elavaravinto.fi.

Elävän ravinnon ja raakaravinnon kurs-
seista voit ilmoittaa maksutta ERY-lehden 
kurssipalstalla. Maksullisesta ilmoituksesta 
kouluttajat saavat 50 % alennuksen. Il-
moita kursseista lehteä varten osoitteeseen 
ery@elavaravinto.fi. 

Myös ERY:n kotisivujen kurssipalstalla il-
moittaminen on maksutonta. Lähetä ilmoi-
tukset kotisivujen ylläpitäjälle osoitteeseen 
yllapito@elavaravinto.fi.
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Tapahtumia

ERY:n tapahtumatorstait

ERY:n koulutustiloissa (Museokatu 9 C 25, 
käynti Vänrikki Stoolin katu 1 porttikäytä-
västä): Tietotorstaisin kuullaan kiinnostava 
luento. Tuotetorstaisin alan toimijat esitte-
levät tuotteitaan. Työpajassa ollaan käytän-
nönläheisesti ”käsiä myöten taikinassa”.

Tietotorstai
To 6.11. klo 18-20 Homeopatia 
hoitomuotona
Homeopaatti, sairaanhoitaja ja ensiapukou-
luttaja Marita Leppänen tarkastelee ter-
veyttä ja sairautta monesta kulmasta. Pit-
kän linjan homeopaatti on sairaanhoidon 
ammattilainen myös perinteisen lääketie-
teen puolella. 

Luennolla kullaan, mitä homeopatia on 
ja mitä sillä voi hoitaa. Tervetuloa kuule-
maan ja keskustelemaan! Oviraha jäseniltä 2 
euroa, muilta 4 euroa. 

Tuotetorstai 
To 4.12. Kirjoja, lahjajäseniä, valoa!          
- Kirjamyynti- ja lahjajäsenkampanja klo 
14–20 sekä Netledin tuoteilta klo 18-20
Hyvinvointia edistävät joululahjat edulli-
sesti ERY:stä! 

Kirjapäivässä esitellään ja myydään kir-
joja ja markkinoidaan jäsenyyden ostamista 
lahjaksi. Kaikki saavat ostaa kirjoja jäsen-
hintaan. Jäsenet saavat raaka luonnon tuote 
-kassin kaupan päälle, jos ostavat 2 kirjaa.

Lahjajäsenyys kaverille, kummille, kai-
malle 20 € (norm. 25 €) tapahtuman ai-
kana paikan päällä, puhelimitse klo 14–18 
ja sähköpostitse koko päivän. Teetarjoilu. 

Illan pimetessä valoa tuo Netled Oy tuo-
teillassa. Netled on LED-teknologiaa hyö-
dyntäviä kasvinvalotusvalaisimia kehittävä 
ja valmistava kotimainen yritys. Sen asiak-
kaita ovat pääosin ammattimaiset kasvihuo-
neviljelmät, mutta useiden ammattimes-

sujen palautteen myötä yritys on päättänyt 
tehdä koemarkkinoinnin kuluttajille suun-
natulla tuotteella. 

Ledit mahdollistavat kasvinvalotuksen 
valon eri aallonpituuksilla. Kasvit reagoivat 
valon aallonpituuksiin eri tavoin. Tietyllä 
valon aallonpituuksilla voidaan vaikuttaa 
myös kasvin ravintoainepitoisuuksiin kuten 
vitamiinitasoihin. Yritys valottaa alan tut-
kimustietoa lyhyesti ja vastaa kysymyksiin 
myös laajemmin viljelystä. Tuotteita esillä 
ja ostettavissa tilaisuudessa.

Vapaa pääsy – tervetuloa!
Seuraa tulevia Tapahtumatorstain ti-
laisuuksia yhdistyksen kotisivuilta ja 
Facebook-sivuilta.

Keskustelupiiri jatkuu 
Elävän ravinnon kouluttaja Irma Tolonen 
vetää keskustelupiiriä syksyllä noin ker-
ran kuukaudessa. Mukaan ovat tervetulleita 
niin elävästä ravinnosta ja raakaravinnosta 
kiinnostuneet aloittelijat kuin jo alan har-
rastajat, jotka haluavat päivittää tietojaan ja 
taitojaan. Seuraava tapaaminen on 18.12. 
Oviraha jäseniltä 2 euroa ja muilta 4 euroa.
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Koulutusta
26.2. ja 13.4. Raakasuklaa, 2.3. Kakut ja 
namut.

Tutustumme elävään ravintoon -kurssi 
kolmena lauantaina: 7., 14. ja 21.2. 2015.

Lisätietoja www.imonet.fi. Ilmoittautu-
minen alkaa joulukuun alussa.

  

Mea Salon syksyn raakaravinto-
kursseja syksy ja kevät 2015
Parkanon kansalaisopisto 6.-7.11. Lisätie-
dot ja ilmoittautuminen: petaja.lpkky.fi.

Seinäjoen kansalaisopisto, namikurssi 
torstaisin 5.–19.2. Lisätiedot ja ilmoittau-
tuminen: www.seinajoki.fi/kansalaisopisto.

Kurikan kansalaisopisto, tiistaisin      
10.–24.3. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
www.kurikankansalaisopisto.fi

Evijärven kansalaisopisto 17.–18.4. Lisä-
tiedot ja ilmoittautuminen: www.jlakeus.fi.

Vaasa-opisto 24.–25.4. Lisätiedot    
www.vaasa.fi/vaasa-opisto, ilmoittautumi-
nen: www.opistopalvelut.fi/vaasa/index.asp.

Ryhmävalmennus netissä alkutalvesta 
2015. Seuraa Mean blogia hellatonkokki.
blogspot.com. 

Raaka baarin Jouluherkut

Lauantaina 29.11.2014 klo 12–17
Hallituksen Raaka baari -kokit jakavat Ra-
vintolapäivän pikkujouluherkkujen valmis-
tusniksit. Tehdään ja syödään yhdessä ateria  
ja mm. smoothie, shotti ja kakku. 

Kurssille mahtuu 6-12 osanottajaa. Kurs-
sin hinta on 45 euroa. Ilmoittautuminen: 
ery@elavaravinto.fi.

Kurssi on Elävä raakaravinto ry:n toimis-
tossa, Museokatu 9 C 25, 00100 Helsinki 
(käynti Vänrikki Stoolin katu 1 porttikongista).

Irma Tolosen elävän ravinnon 
kursseja syksy ja kevät 2015
Elävän ravinnon ruoanvalmistuksen 
peruskurssit
21.–23.11.2014 ja keväällä 2015      
30.1.–1.2.2015 ja 17.–19.4.2015          
perjantai-illasta sunnuntai-iltaan
Syksyn viimeinen ja ensi kevään peruskurs-
sit ovat samansisältöiset. Kurssi sopii esi-
merkiksi kertaukseksi vuosia sitten elävään 
ravintoon tutustuneille. Kurssilla päivite-
tään ruokaan liittyviä tietoja nykyaikaan. 

Perjantai-illalla tutustutaan idättämiseen 
ja versojen kasvattamiseen, lauantaina teh-
dään hapankaalia ja elävän ravinnon pää-
ruokia ja sunnuntaina herkkuja eli kakkuja 
ja namuja. Molempina aamuina tehdään 
erilaisia aamupaloja. 

Kurssille mahtuu 12 osanottajaa. Kurs-
sin hinta on 145 euroa. Ilmoittautuminen: 
Irma Tolonen, elävän raakaravinnon kou-
luttaja, p. 040 732 6851, irma.tolonen@
pp.inet.fi.

Kurssit ovat ERY:n toimistossa, Museo-
katu 9 C 25, 00100 Helsinki (käynti Vän-
rikki Stoolin katu 1 porttikongista).

Keväällä Helsingin työväenopistossa yh-
den arki-illan kurssit: 15.1. Hapankaali, 

Ennakkotilaukset dokumenttielokuvasta
"Elämää elävällä ravinnolla – Living with living foods"

Elokuva kertoo sairauksista parantuneista ja parantajista. 
Voit osallistua elokuvan rahoitukseen tilaamalla ennakkoon. 
Tilauksilla rahoitetaan elokuvan leikkaustyö, DVD:n tuotanto ja 
painatuskulut ja yli vuoden kestäneiden kuvausten aikana 

kertyneet velat. 

Voit kysyä myös Suomen ensi-illasta: 
virpi@elonmerkki.net tai txt 040 8317733
https://www.facebook.com/pages/Living-with-living-foods/
225277794333348
http://elonmerkki.net/fi/el%C3%A4v%C3%A4%2Bravinto.html
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Postitoimituksina hintoihin lisätään postikulut. 

Yhden kirjan tai DVD:n postikulut 5,9 euroa, 

poikkeuksena Hellaton kokki ja Raakaruoka-
aika! 10,5 euroa. Useamman kirjan postikulut 

paketin painosta riippuen.

KIRJOJA

Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa meinin-
kiä – Herkutellaan elävällä raakaravinnolla, 
jäsenille 15 €, muille 17 € (kierrekantinen, (kierrekantinen, 
114 sivua) 

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

Sinikka Piippo: Puhdasta ravintoa, jäsenille 
26,50 €, muille 28,50 € (sidottu, 240 sivua)

Karita Tykkä, Sanna Ala-Seppälä, Ulla-
Maija Lähteenmäki: Raakaa ja makeaa. 
Herkullisimmat raakajälkiruoat, jäsenille  
24 €, muille 26,00 € (sidottu, 144 sivua)

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

Raija Kivimetsä, Jouko Kivimetsä: Hulluna 
hortaan. Hyvinvointia ja herkkuja villi-
vihanneksista, jäsenille 28 €, muille 30 € 
(sidottu, 176 sivua)

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

Anna Maria Clement: Health & Healing, 
jäsenille 17 €, muille 19 € (A Families’ (A Families’ 
Guide To Health & Healing, Home rem-
edies from the heart; sidottu, 138 sivua)

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.

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

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

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

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

Juicing, jäsenille 9 €, muille 11 € (Raw (Raw 
Foods Vegetarianism, Hippocrates Health 
Institute, permacharts)

ERY MYY:
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YHDISTYKSEN YHDYSHENKILÖITÄ

Forssa:
Helkky Ruisvaara
Rinnekatu 10
30100 FORSSA
p. (03) 422 4840

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
Mikonkatu 8 as 39 
50100 MIKKELI
p. 0400 854 848
alice.virtanen@
gmail.com

Savonlinna:
Anneli Laitinen
Tervaslahdenk. 10
57230 SAVONLINNA
p. (015) 557 640

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

Jäsenyys kannattaa
Yhdistyksen jäsenenä saat

 neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsen-
lehden
 alennusta yhdistyksessä järjestettävistä 
kursseista
 alennusta yhdistyksessä myytävistä kir-
joista
 alennusta seuraavista liikkeistä:

Ekolo 5 % normaalihintaisista tuot-
teista, Helsinki, Jyväskylä ja netti-
kauppa
Ruohonjuuri 5 % normaalihintaisista 
tuotteista, kaikki liikkeet ja verkko-
kauppa koodilla QUVJ26VP
Luontaistuntija Malmi 10 %,           
Ylä-Malmintori 3, Helsinki
Kasvisravintola Silvoplee 10 % buf-
fetista, Toinen linja 7, Helsinki

 ilmoittaa ERY:n toimiston noutopaikak-
si Raakatorin verkkokauppatilaukseen
 tilata Rawmix-tehosekoittimen 10 %:n 
alennuksella koodilla ”ery” suoraan  toi-
mittajalta rawmix.fi 

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

Kuukauden vinkki:
osta joululahjat ajoissa ERY:n 
Tapahtumatorstaina 4.12. klo 14-20 

Kirjamyynti ja lahjajäsenyys -
kampanja

- kirjoja jäsenhintaan kaikille ja jäsenille 
raaka luonnon tuote -kassi lahjaksi, kun 
ostaa 2 kirjaa
- lahjajäsenyys vain 20 euroa (norm. 25)

Toimistolla teetarjoilu
Tilaukset myös puhelimitse 050 501 0505 
klo 14-18 ja koko päivän sähköpostilla 
ery@elavaravinto.fi

Tervetuloa hankkimaan hyvinvointia  
myös kavereille!

♦

♦

♦

♦
●

●

●

●

♦

♦
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ERY:N HALLITUS 2014
Tiina Lappalainen, puheenjohtaja
Vantaa, lappalainen.tiina.m@gmail.com
Ari Vihertuuli, varapuheenjohtaja
Espoo, vihertuuli@gmail.com
Sanni Lehto, sihteeri
Helsinki, sanni.lehto@gmail.com
Ella Stenroos, rahastonhoitaja
Espoo, ella.stenroos@outlook.com
Ulla-Maija Arminen, jäsenasiat, tapahtumat
Nurmijärvi, ulla-maija.arminen@omnia.fi 
Sylvia Sandoval, tiedotus, tapahtumat
Helsinki, sylvia.sandoval@gmail.com

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:
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.

klo 
15-18

15.11. 
raaka baari 

p i k k u -
j o u l u - 
h e r k u t ! 


