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Elävä raakaravinto ry on perustettu 
vuonna 1983. Jäsenmäärä on 1263.
   Yhdistys on uskonnollisesti, poliitti-
sesti ja taloudellisesti sitoutumaton ja 
yleishyödyllinen. 
   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.

Yhdistyksen toiminta

Julkaisee neljä kertaa vuodes-
sa ilmestyvää jäsenlehteä
Järjestää yleisötilaisuuksia ja 
pienryhmätoimintaa
Järjestää koulutusta ja antaa  
neuvontaa 
Myy elävän raakaravinnon kir-
jallisuutta

Liittyminen jäseneksi:
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka 
tahansa asiasta kiinnostunut tai toi-
mintaa tukemaan halukas henkilö tai 
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-
etuja sivulla 35 mainituista liikkeistä.
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Energisoidu 
syksyn väreistä

Puheen-
johtajalta

Sirpa Rehn

Lämmintä ja energistä
syksyä toivoen,

Syksynraikkaat terveiset teille, rakkaat lu-
kijat. Iloisin mielin katson ikkunasta 

ulos. Ruska värittää näkymän. Keltaisen 
oranssit ja hehkuvan punaiset sävyt läm-
mittävät ja energisoivat mielen.

Yhdistyksen elonkorjuupainotteinen 
Raaka baari syyskuussa on onnellisesti ta-
kana eri tahojen tukemana ja yhdistyksen 
hallituksen jäsenten ja hienojen talkoolais-
ten avustuksella. Oli koskettavaa tavata yh-
distyksen tiloissa ihmisiä, jotka ovat läm-
minhenkisiä ja ystävällisiä ja luovat onnen-
täyteisiä purkauksia ympärilleen. Sellainen 
vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
uskoa tulevaisuuteen.

Suuret ja nöyrät kiitokset kaikille, jotka 
tekivät Raaka baarin mahdolliseksi. Ja kii-
tollisena kumarran ja niian niille ihmisille, 
jotka saapuivat paikalle ja tekivät jokaisesta 
hetkestä unohtumattoman.

Seuraava yhteinen ponnistus on I love 
me -messut lokakuussa Helsingin Mes-
sukeskuksessa. Järjestelytyöt ovat hyvässä 
vauhdissa. Tule moikkaamaan meitä stän-
dillemme! Olet myös tervetullut työpajoi-
himme, joissa valmistamme raakaruoka-
snäksejä.

Tämä lehti saattaa olla ensimmäinen kos-
ketus elävään raakaravintoon jollekin mes-
suvieraalle, joten tervetuloa myös sinulle 
tutustumaan tähän terveelliseen ja ener-
gisoivaan ruokavalioon ja Elävä raakara-
vinto -yhdistyksemme toimintaan!

Syksyn tullen on hienoa vastaanottaa 
kaikki uniikit ja ravintorikkaat kasvit, mar-
jat ja sienet. Jos sinulla ei ole aikaa itse ke-
rätä niitä, ota vastaan nämä upeat ravinto-
pommit joko ystäviltäsi, tutuiltasi tai to-
reilta pientä korvausta vastaan. Ne antavat 
kehollesi ja mielellesi rakennusaineita, joi-
den avulla jaksat eteenpäin.

Tässä lehdessä saat tutustua elävän ravin-
non ohjelman kehittäjän Ann Wigmoren 
perustaman instituutin toimintaan Puerto 
Ricossa. Hallituksen jäsen Johanna Raja-
mäki kuvaa värikkäästi kokemuksiaan le-
gendaarisessa instituutissa.

Yksi elävän ravinnon kulmakiviä on veh-
nänorasmehu. Erilaiset viher- ja hedelmä-
mehut kuuluvat olennaisena osana raaka-
ravintoon. Christoffer Weiss on tuottanut 
teille, rakkaat lukijat, laajan mehustintes-
tin. Se antaa hyviä vinkkejä mahdolliseen 
mehustimen hankintaan ja myös innoit-
taa käyttämään itselläsi ehkä jo olevaa me-
hustinta.

Mielettömänä lisänä saamme lukea Kaija 
Shurupovin kokemuksista raakaruokailun 
hyödyistä. Se toivottavasti antaa lisämoti-
vaatiota raakaruokailuun niille lukijoille, 
jotka hieman empivät asiaa. Lehdessä on 
myös pitkän linjan elävän ravinnon syöjän 
Ritva Laukkasen Minun tarinani. Toivon 
teiltä, rakkaat lukijat, omia tarinoitanne, 
joita voimme julkaista tulevissa jäsenleh-
dissä kaikkien lukijoittemme iloksi. 

Nautitaan täysin mielin ja joka solulla 
syksyn värikylläisyydestä, luonnon anti-
mista ja tunnelmoidaan tuikkujen valossa. 
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”

Ajattelin osallistuvani kahden viikon lep-
poisalle kokkaus- ja detox-kurssille, 

kun varasin kahden viikon Living Foods li-
festyle Two Week Certificate -kurssin Ann 
Wigmore Instituuttiin. Leppoisa kurssi ei 
kuitenkaan ollut! Intensiivinen, inspiroiva 
ja elämää muuttava kylläkin.

Lensin New Yorkin kautta Puerto Ricon 
pääkaupunkiin San Juaniin. Saavuin kes-
kellä yötä paksu villapaita päällä kuumaan 

ERY:n hallituksen jäsen 
Johanna Rajamäki vietti vii-
me joulun ja uudenvuoden 
Ann Wigmore Instituutis-
sa Puerto Ricossa. Elävän 
ravinnon ”kokkauskurssis-
ta” tuli elämää muuttava 
kaksiviikkoinen.

ja kosteaan Puerto Ricoon. Varaamani hos-
telli oli entinen katolinen kirkko, jossa Ma-
rian kuvat sekä alakerran salsabaarin latino-
rytmit toivottivat minut tervetulleeksi van-
haankaupunkiin. Värikkäät rakennukset 
sekä ystävälliset ihmiset tekivät oloni heti 
kotoisaksi. 

Instituutti oli järjestänyt minulle auto-
kyydin San Juanista saaren länsipuolella si-
jaitsevaan Aguadan kaupunkiin, jossa kes-
kus sijaitsee lähellä maailmankuuluja Rin-
conin surffirantoja. Taksikuskilla oli mi-
nulle tervetuliaiskirje ja vesipullo. Kahden 
tunnin ajomatkalla oli kiva nähdä Puerto 
Ricon maaseutua.

Osa kurssin osallistujista lensi pienellä 
potkurikoneella San Juanista. Taksin ja len-
non lisäksi San Juan–Aguada-väli on mah-
dollista matkustaa minibussilla, joka tulee 
varata etukäteen.

- Uudistu 
Ann Wigmoren tyyliin

reconnect,
    rebuild,
      rejuvenate
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Yhteisöllinen kurssipaikka

Instituuttiin saapuessamme olikin jo lou-
nasaika. Ystävällinen henkilökunta toivotti 
minut tervetulleeksi ja pääsin heti elävän ra-
vinnon makuun. 

Majoituin päärakennuksessa naisten jae-
tussa huoneessa. Huone oli tilava. Jokaisella 
oli oma sänky, yöpöytä, tuoli sekä kaappi. 
Jaetussa huoneessa oli yksi yhteinen vessa. 
Suihku oli käytävällä sekä lisää vessoja. 
Ruokailimme joko päärakennuksessa sisällä 
olevassa ruokailusalissa, ulkona tai rantata-
lon terassilla.

Aamut alkoivat joogalla kello kuudelta. 
Sen jälkeen kokoonnuimme rantatalon te-
rassille yhteiseen vehnänorashetkeen. Tästä 
joka-aamuisesta rituaalista muodostui tär-
keä kohtaamispaikka. Mukana olivat myös 
instituutissa jo aiemmin kurssin käyneet 
osallistujat, jotka tulivat takaisin kerta toi-
sen jälkeen.

Keskuksen henkilökunta oli valmista-
nut vehnänorasjuomaa itse kasvattamas-
taan oraasta, jota oli tarjolla runsaasti. Join 
vehnänorasta kahdesta kolmeen kertaa päi-
vässä. Käytin sitä myös kasvonaamiona sil-
mien, nenän ja korvien lisäksi. Vehnänoras-
mehustuspaikka oli vapaassa käytössä kel-
lon ympäri.

Energiakeitto ruokavalion      
kulmakivenä
Vehnänorashetken jälkeen siirryimme ran-
tataloon luennoille. Aamuluentojen jälkeen 
nautimme aamupalaa hiljaisuudessa. Aa-
mupalaksi söimme Ann Wigmoren vihreää 
energiakeittoa, joka oli koko kurssin ruoka-
valion kulmakivi.

Alun hieman haastavan makukokemuk-
sen jälkeen tykästyin keittoon niin, että 
sitä teki mieli joka päivä. Sitä olikin tarjolla 
joka aterialla. Säännöllisten ruokailujen li-
säksi energiakeittoa oli saatavilla jääkaapissa 
koko ajan, mikäli nälkä yllätti.
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Keiton ja vehnänoraan lisäksi uudistava 
kaali- sekä kvinoajuoma sekä hapankaali 
olivat ruokavalion kulmakiviä. Hedelmiä 
oli tarjolla vain papayan muodossa aamupa-
lan yhteydessä ja ne olivat tarjolla erikseen. 
Mikäli osallistujalla oli terveyden kanssa 
haasteita, hedelmiä ei suositeltu syötäväksi 
ollenkaan.

Instituutin puutarhasta oli mahdollisuus 
ostaa tuoreita nuoria kookoksia ja juoda 
niiden kookosvettä. Tämä vesi oli minun 
ehdoton suosikkijuomani. Nautin sitä joka 
päivä. Nuoren kookoksen kookosvettä ei 
myöskään suositeltu terveyshaasteisille sen 
makeuden vuoksi.

Keskuksessa ei ollut tarjolla kahvia eikä 
teetä.

Suolihuuhtelu oli mullistava   
kokemus 
Suolihuuhtelut olivat minulle uusi asia. 
Kangistuin kauhusta toisena päivänä, kun 
aamun ohjelmassa oli aiheesta luento ja 
myös opastus siihen, miten suolihuuhtelun 
voisi tehdä itse.

Totaalisen paniikin, vastustuksen ja kau-
hun jälkeen keskustelin suolihuuhtelutera-
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 6-7.00 Aamujooga rantatalolla (vapaa-
ehtoinen)

 7.00 Vehnänorasmehun juonti ranta-
lon terassilla 

 7.15 Opetus/luennot alkavat
 9.00 amupala hiljaisuudessa
 9.30 Opetus/luennot jatkuvat 
 11.00 Välipala (smoothie tai mehu)
 11.15 Opetus/luennot jatkuvat 
 12.30 Lounas
 Vapaa-aikaa uida, kävellä, levätä, 

ottaa hoitoja (suolihuuhtelu, hieronta)
 15-16.00 Iltapäiväjooga/Feldenkrais 

(vapaaehtoinen)
 16.00 Välipala (smoothie tai mehu)
 16.15 Opetus jatkuu
 18.00 Päivällinen
 Vapaata ohjelmaa (aikaa hoidoille, 

iltakävelylle rannalla tmv.)
 22.00 Hiljaisuus 
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Valmiiksi idätetyistä luomu-

ravintoaineita - proteiinia, 
hyviä rasvoja, kuitua, 

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

sium, kalsium, sinkki).

Tehokkaita ja pehmeän  
 

tilaat helposti  
verkkokaupastamme  

Täydellinen 
superfoodi 

• Proteiinit pilkkoutuvat aminohapoiksi - 
helpompi ja nopeampi imeytyvyys

• 
 

nopeampi imeytyvyys

• E-vitamiini tuplaantuu - suojaa rasva-

• Fytiinihappo poistuu - täydellinen 
ravintoaineiden imeytyvyys
•  

tasapainoiseen 
ruokavalioon! 

Kanta-asiakkaana 
jopa -20% alennuksella
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peutin ja instituutin hallintojohtajan Pa-
melan kanssa ja rohkaistuin varaamaan hä-
nelle ajan. Keskustelusta rohkaistuneena 
uskaltauduin tekemään huuhtelun myös 
itse. Kokemus oli erittäin positiivinen.

Seuraavana päivänä marssin instituutin 
toimistoon, josta varasin itselleni joululah-
jaksi elämäni ensimmäisen suolihuuhtelun. 
Jouluaattona oli sitten sen aika. Suosittelen 
lämmöllä. Naureskelin huuhtelun jälkeen, 
että harva tyhjentää itseään jouluna! Olo 
keveni niin fyysisesti kuin henkisesti.

Kurssin aikana huuhteluita suositeltiin 
tekemään terapeutin avustuksella sekä itse 
päivittäin. Suolihuuhteluiden jälkeiset veh-
nänorasimplantit olivat myös erittäin hyvä 
kokemus.

Suolihuuhteluiden lisäksi ihon kuivahar-
jaus, trampoliinilla pomppiminen (5 x 
päivässä), kävely, uinti, jooga ja hyvät 
yöunet sekä säännöllinen ruokailu ja 
nesteytys olivat arkemme peruspilareita.

Kokonaisvaltainen ohjelma   
valmentaa elämäntapamuutokseen
Kurssi keskittyy nimenomaan elävään ra-
vintoon. Läsnäolo luennoilla, tunneilla 
sekä opetuskeittiössä olivat edellytys kurs-
sin läpäisemiseksi. Läsnäolot kirjattiin ylös 
jokaisella tunnilla. Mikäli joku luento jäi 
väliin vaikka hoidon vuoksi, sen pystyi kor-
vaamaan kahden viikon aikana.

Kahden viikon kurssi antaa todella hy-
vän pohjan elävän ravinnon elämäntyylin 
ylläpitämiselle kotioloissa. Se piti sisällään 
ravinnon ja terveyden lisäksi myös kodin-
hoito-osuuden. Siellä käsiteltiin mm. kodin 
puhtaanapitoa ilman myrkyllisiä puhdis-
tusaineita, luonnonmukaista kauneuden-
hoitoa, idätystä, versotusta ja kompostoin-
tia. Kuulimme vihreitä elämänarvoja käsit-
televiä ympäristöluentoja.

Kurssi oli erittäin kokonaisvaltainen. Pe-
rusteelliset luennot ja ammattitaitoiset 
kurssin vetäjät ja osallistava opetustyyli ta-
kasivat sen, että kotiin lähtiessä minulla 
oli sellainen olo, että tätä elämäntapaa on 
mahdollista jatkaa myös kotona. 

Johanna Rajamäki (toinen oikealla) 
arvosti ryhmän tukea kurssilla.

Vehnänoras on olennainen osa elävän 
ravinnon ohjelmaa. Vehnänorasmehua 
juodaan päivittäin. Sillä voi myös huuh-
della silmiä, korvia ja nenää ja sitä voi 
käyttää suolihuuhteluissa implanttina.

Jo
ha

nn
a 

R
aj

am
äk

i

ery_2016_03.indd   9 26.9.2016   2:36:10



10

Kansainvälinen yhteisö
Olin kuullut Puerto Ricon Instituutista ää-
nimaljaopettajaltani AwaHoshi Kawanilta, 
kun osallistuin hänen Living Foods and 
Crystal Sound -retriitille Balin Ubudissa 
heinäkuussa 2015. AwaHoshi oli osallistu-
nut Puerto Ricon kahden viikon kurssille 
1990-luvulla ja suositteli sitä lämmöllä. 

Kurssillani oli osallistujia Amerikasta, 
Bogotasta, Tanskasta ja Kanadasta. Ryh-
mämme oli todella upea. Ryhmän tuki oli 
tarpeen monessa kohdassa, kun vastustusta 
ja haasteita tuli eteen.

Voimakkaasti puhdistava kaksiviikkoinen 
toi esiin niin fyysiset kuin henkiset blokit 
ja niiden läpikäyminen oli välillä raskasta. 
Yhteistuumin ja hyvässä hengessä ja ilolla 
haasteista selvittiin.

Ihana meri liplatti yötä päivää ja puutar-
han kauniit kukat ja trooppiset äänet tuu-
dittivat syvään uneen. 

 The many uses of wheatgrass
 Food preparation including Dr. Ann’s 

Energy Soup
 Making Rejuvelac™ and other cultu-

red foods
 Internal cleansing
 Food combining
 Eating techniques
 Sprouting
 

wheatgrass
 Composting and much more…

 Advanced food preparation techni-
ques and recipes

 Making dehydrated foods
 Making sauces and dressings
 Making nut patés, desserts and more
 Menu planning
 Traveling with Living Foods
 Bringing the lifestyle home with you

Joulua vietimme joululauluja laulaen. 
Uusivuosi vaihtui mantroja laulaen ja ran-
tatalon kotidiskossa. Instituutin henkilö-
kunta järjesti meille myös perinnemusiikki- 
ja tanssi-illan sekä retken lähistöllä sijaitse-
valla rannalle.

Rinconissa, läheisessä kaupungissa sijait-
see pieni suloinen keskusta, jossa on tors-
taisin taide-ja käsityömarkkinat ja lauantai-
sin ruokamarkkinat, josta sai mm. vehnä-
norasta ja tuorepuristettuja mehuja.

Lisäpäivistä vahvistusta        
instituutissa
Kahden viikon kurssin jälkeen minulla oli 
vielä viisi päivää aikaa nauttia Puerto Ri-
costa ennen työmatkani alkua New Yor-
kissa. Minulla oli suunnitelmissa mennä 
surffaamaan ja kiertää saarta.

Mutta kun kurssin viimeinen päivä 
koitti, en halunnut lähteä instituutista, jo-

Yllä on Ann Wigmore Health Instituutin kahden viikon Living Foods lifestyle Two 
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ten päätin jäädä keskukseen vielä viideksi 
lisäpäiväksi. Halusin jatkaa elävän ravin-
non syömistä ja nauttia paikasta sekä tun-
nelmasta.

Uusi ryhmä saapui innokkaana. Osallis-
tuin joogatunneille ja ruokailuihin ja lopun 
ajan sulattelin kahden kuluneen viikon op-
peja. Kahden viikon kurssi oli minulle in-
tensiivinen kokemus, joten viiden päivän 
sulattelu tuntui todella hyvältä. Oli ihana 
nauttia ympäristöstä, uida, kävellä ja vain 
olla ja tunnustella uudistunutta oloa sekä 
kehossa että mielessä. 

Kurssin jälkeinen työmatka New Yorkiin 
sujui erittäin hyvin. Lisäksi New Yorkin 
elävän ravinnon tarjonta on upea!

Suomeen paluun jälkeen olen jatkanut 
elävän ravinnon ruokavaliota sekä elämän-
tapaa pääsääntöisesti. Voin sanoa, että il-
man kurssia en olisi tässä. Kahden viikon 
kurssi antoi niin kokonaisvaltaisen elämän-
muutosenergian ja voiman, että suosittelen 
sitä lämpimästi kaikille!

Parasta kahden viikon kurssissa oli pai-
kan henki, avoimuus, upea ruoka ja rento 
ilmapiiri sekä ihanat ihmiset. Kaunis kii-
tos AwaHoshi, Lalita, Leola, Caroline, Pa-
mela ja Kaelash sekä meidän ihana ryhmä!

It is all about doing it yourself and main-
taining the lifestyle at home and building a 
community. 

Annan mielelläni lisätietoja Puerto Ricon 
instituutista ja kurssista. Katso myös Ann 
Wigmore Instituutin reseptejä lehden Re-
septit-osiosta.

Aurinkoa ja eläväistä energiaa kaikille lu-
kijoille! 

Johanna Rajamäki
Johannarajamaki1@gmail.com

+358 (0)50 371 5773
Lisätietoja: 
Ann Wigmore Health Institute 
www.annwigmore.org
www.facebook.com/AnnWigmore/
info@annwigmore.org
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Facebookin mehustinryhmissä on ol-
lut vuoden alusta paljon keskustelua 

eri mehustimista ja kyselyitä, mikä on pa-
ras mehustin. Yksinkertainen vastaus sii-
hen on, että paras mehustin on se, mikä si-
nulla on siellä kaapissa keräämässä pölyä eli 
se mikä sinulla jo on. 

Tärkeintä on aloittaa mehustus
Mikäli sinulla ei ole mehustinta, niin mikä 
tahansa kelpaa aluksi. On tärkeämpää 
päästä alkuun ja tehdä mehustamisesta osa 
arkea kuin pohtia ja miettiä jopa kuukau-
sia, mikä mehustin olisi kaikista paras.

Kannattaa valita sellainen mehustin, joka 
sopii omaan budjettiin ja joka omasta mie-
lestä näyttää/vaikuttaa kivalta. Sitten, kun 
on tottunut tekemään päivittäin/viikoit-

Suuri mehustintesti 2016

Weiss vastasi tarpeeseen 
rankata mehustimet. Mukana 
testissä oli mehulinkoja, hori-
sontaalisia yksikairaisia sekä 
vertikaalisia ja horisontaalisia 
kaksikairaisia mehustimia.

tain mehua, voi syventyä aiheeseen tarkem-
min ja ostaa seuraavaksi mehustimeksi se 
itselleen kaikista paras. Sen edellisen me-
hustimen voi sitten pitää varamehustimena, 
viedä mökille tai vaikka tuliaiseksi ystävälle 
tai perheenjäsenelle.

Parempien laitteiden testiä kaivattiin
Monet tuttavani, asiakkaani ja netissä pyö-
rivä mehufriikki ovat viime aikoina ehdot-
taneet, että tekisin laajemman testin, jossa 
laitetaan vastakkain myös arvokkaampia 
laitteita. Suomessa julkaistuissa testeissä 
kun on monesti testattu vain halvempia 
mehulinkoja ja jätetty “paremmat” laitteet 
testaamatta.

Olen pitänyt ensisijaisen tärkeänä, että 
sama henkilö testaa kaikilla laitteilla sa-
moilla raaka-aineilla ja samoissa olosuh-
teissa. Raaka-aineiden mehukkuudessa on 
valtavia eroja. Esimerkiksi selleri voi olla 
hyvinkin kuivaa tai sitten mehukasta. Tär-
keimmäksi nousi tavoite käyttää samaa laji-
ketta kaikkia mehustimia testatessa.

On kuitenkin täysin mahdotonta tehdä 
ihan sataprosenttisen kattavaa mehustintes-
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tiä. Esimerkiksi joku mehustin voi tuottaa 
kahdesta eri lajikkeen selleristä enemmän 
mehua kuin toinen, mutta taas vähemmän 
kahdesta eri kurkusta, ja toisin päin. Joten 
tämä testi, vaikka kattava onkin, pysyy kui-
tenkin suuntaa-antavana.

Testin kulku
Valitsin tähän testiin 19 eri mehustinta, 
jotka edustavat mehustimien neljää perus-
kategoriaa: mehulingot, horisontaaliset yk-
sikairaiset sekä vertikaaliset ja horisontaali-
set kaksikairaiset mehustimet.

Jokaista mehustinta testasin samalla ta-
valla: mehustin 100-1000 grammaa raaka-
ainetta, siivilöin mehun saman siivilän läpi 
ja mittasin lopullisen mehumäärän sekä 
mehustamiseen käytetyn ajan. Punnitsin 
siivilöidyin mäskin/vaahdon ja mittasin sii-
vilöintiin käytettyä aikaa. Pesin jokaisen 
koneen porkkanan mehustamisen jälkeen 
ja kirjasin pesuun käytetyn ajan.

Mitä ominaisuutta arvostat
Koska mehustimet on, kategoriasta riip-
puen, suunniteltu mehustamaan erilai-
sia raaka-aineita, ne eivät ole suoraan ver-
rannollisia keskenään. Esimerkiksi me-
hulinko on miltei aina nopeampi, mutta 
ei aina tuota yhtä paljon mehua kuin hi-
taasti pyörivä mehupuristin. On siis tär-

6749 - 2 795 ml mehua.

Paras yksikairainen: Solo Star 4.

Paras vertikaalinen: Silver Crest SSJ 150 
A1 - 2 728 ml mehua.

Paras kaksikairainen: Angel 7500.
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TOP 3 Tehokkain
 Angel 7500  3 510 ml
 Solo Star 4 SS-4200-F 3 097 ml
 Sana EUJ606S  2 890 ml
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Raaka-aine määrä g mehua ml laite

Porkkana 1000 675 Angel 7500

Appelsiini 1000 725 Philips HR1855/80

Omena 1000 755 Angel 7500

Kurkku 1000 680 OBH Nordica Prestige 6749 &   
Philips HR1871/70

Lehtikaali 150 30 Biochef Atlas & Witt B6100S

Selleri 500 410 Sana EUJ606S

Mung itu 200 125 Solo Star 4 SS-4200-F

Vehnänoras 100 55 Wilfa SJ-150W

Inkivääri 100 75 Solo Star 4 SS-4200-F

Tässä voittajat jokaisen raaka-aineen mehustintuloksessa:

Nopeus suoraan/siivilöitynä:
 Mehulinko: OBH Nordica       

Prestige 6749 7:23/16:43
 Yksikairainen: Sana              

EUJ606S 19:57/26:13
 Vertikaalinen: Witt           

B6100S  13:16/17:00
 Kaksikairainen: Green Star 

Elite GSE-5000 23:13/27:43

Nopein pestä:
 Oscar NEO DA-1000 0:50
 Sana EUJ606S  0:51
 Philips HR1894/80 0:39

Hitain pestä:
 Slow Star SW-2000-F 3:10

keä päättää/tietää, mitä raaka-aineita ensi-
sijaisesti haluaa mehustaa ja mitä ominai-
suuksia (nopeus, mehustustulos, pesu) pi-
tää tärkeimpinä. 

Raaka-aineiden valmisteluun käytetty 
aika vaihtelee myös paljon. Se riippuu me-
hustimen syöttöputken koosta. Joissain me-
hulingoissa säiliö, johon mehustettu kuitu 
päätyy, on kiinteästi koneessa. Kun tekee 
enemmän mehua kerrallaan, kone pitää siis 
sammuttaa ja tyhjentää välillä.

Varmasti monelle lopulliseen ostopää-
tökseen vaikuttaa mehustimien hinta (70-
1100 euroa).

Voittajat - ja häviäjät
Mehulingoista valitsin voittajaksi OBH 
Nordican, horisontaalisista puristimista 
Solo Star 4:n, vertikaalisista Silver Crestin 
ja kaksikairaisista Angel 7500:n.
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Biochef Atlas Whole Slow Juicer ei toi-
minut hyvin porkkanoita testatessa, joten 
en testannut sillä muita raaka-aineita. Ky-
seessä oli todennäköisimmin maanantai-
kappale/testikappale.

Philips HR1855/80 mehulinko hajosi, 
kun mehustin vehnänorasta, joten jouduin 
poistamaan sen testistä. Varmuuden vuoksi 
poistin muut siihen mennessä testaamatta 
jääneet Philipsin mehulingot.

Tämän takia Philipsin tuloksia ei ole saa-
tavilla kaikista raaka-aineista täällä listat-
tuna.

Ne toki löytyvät kattavasta listauksesta 
www.tinyurl.com/suurimehustintesti2016. 
Siellä on yksityiskohtaiset tulokset kaikista 
raaka-aineista sekä myös linkki Youtubessa 
oleviin videoihin sekä hintatiedot ja osto-
paikat.

Christoffer Weiss

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

saat myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 

www.ruohonjuuri.fi
 

Tällä kupongilla saat Ekolosta

Lifefoodin tuotteesta
-20%

uus voimasssa 3a 1.10.2016 asti Ekolossa.Tarjouou
nus yhdestä Lifefoodin normaalihintaisesta tuotteesta.AleAlennnn

saat Ekolostta

raaka, luomu, gluteeniton ja vegaaninen

nus yAlennnn a.

a
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Tule ikimuistoiselle 2 viikon 
hyvinvointimatkalle!
Helmikuussa 2017

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Raakaravinto.net - anita@raakaravinto.net

Raakaravintomatka
Thaimaan Koh Samuille

vinto.net

Raakaravinto.net
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Jo nuoret murrosikäiset joutuvat usein 
kokemaan ikävän ja itsetuntoa koettele-

van sairauden, aknen eli finnitaudin. Sen 
syyksi katsotaan hormonaaliset muutok-
set. Jos näin on, sairaus häviää murrosiän 
myötä. Finnitauti on kuitenkin usein tullut 
pysyäkseen, ja nuori ihminen kamppailee 
ongelman kanssa vuosia, joka päivä. 

Olisinpa nuorena finninaamana kuullut 
hyvän neuvon: jätä liha, kala ja kananmuna 
ja ryhdy kasvissyöjäksi! Mutta kukaan ei 
neuvonut.

Kesti lähes 20 vuotta ennen kuin läh-
din parantamaan vielä viheliäisempää elin-
tapasairautta, MS-tautia, elävän ravinnon 
avulla. Siinä sivussa parani myös akne.

Aknen hoito perinteiseen tapaan
Siitä, kun itse lääkitsin akneani lääkärien 
neuvojen mukaan, on kulunut jo yli 30 
vuotta. Siksi olen hyvin hämmästynyt ak-
nen hoidosta tänä päivänä. Helsingin sano-
mat käsitteli asiaa Eroon aknesta -jutussaan 
viime joulukuussa (10.12.2015). Jutussa 
kerrottiin aivan samoista lääkehoidoista, 
joita minullekin aikoinaan määrättiin.

Ensin kokeiltiin lääkevoiteet. Sen jälkeen 
seurasi useiden kuukausien pituinen tetra-
sykliini-antibioottikuuri. Se auttoi. Mutta 
kun kuuri loppui, palasivat finnit takaisin. 

Vielä oli jäljellä yksi järeämpi konsti, 
isotretinoniini. Se pienentää talirauhas-
ten kokoa ja vähentää talin eritystä. Se aut-
toi akneen, mutta sitä otettaessa piti käydä 
säännöllisesti tutkituttamassa veren maksa- 
ja rasva-arvot. Melkoinen myrkky siis, 

Eroon aknesta, 
lopullisesti
Kaija Shurupov kertoo, miten 
sai aknen kuriin elävän ravin-
non avulla.

jonka HS:n jutun mukaan on epäilty aihe-
uttavan myös masennusoireita.

Kun puolitoista vuotta oli kulunut, al-
koivat finnit palata. Talirauhaset kasvoivat 
taas täyteen mittaansa ja talin eritys alkoi 
toimia liiankin tehokkaasti. Onneksi tässä 
vaiheessa olin jo kokenut niin pahan MS-
halvauksen, että jotain oli tehtävä.

Elintapamuutos avuksi akneen
Luin Are Waerlandin Terveyden avain -kir-
jan, joka kertoi raakaravinnosta. Vanha 
kirja kertoi raakaravinnosta ennen tehose-
koitinta ja muita keittiökoneita, joita ilman 
tämän päivän elävän raakaravinnon valmis-
tamista olisi vaikea edes kuvitella. Waerland 
lupasi, että kun elintavat muutetaan, häviä-
vät sairaudet kuin itsestään.

Päätin heti ryhtyä waerlandilaiseksi raa-
karavinnon syöjäksi. Muutaman kuukau-
den kuluttua vaihdoin modernimpaan ver-
sioon. Aloin syödä elävää ravintoa, kun en-

Kaija Shurupov on nykyään tyytyväinen 
ihoonsa, toisin kuin nuorena, jolloin 
akne vaivasi.
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sin olin lukenut Elsa Ervamaan Elävän ra-
vinnon, ensimmäiset idätykset olivat onnis-
tuneet ja tehosekoitin hankittu.

Ensimmäiset vaikutukset tulivat esiin jo 
muutamien viikkojen kuluttua ja nimen-
omaan ihossa. Finnit alkoivat hävitä, ihon 
laatu muuttui rasvaisesta normaaliksi ei-
vätkä hiukset enää rasvoittuneet nopeasti 
heti pesun jälkeen. MS-tautikin parani, 
mutta siitä sain varmuuden paljon myö-
hemmin.

Mikä aiheuttaa aknea?
Lääketiede pitää aknen perimmäistä ai-
heuttajaa edelleen tuntemattomana. Se pi-
tää syynä hormonaalisia tekijöitä, joiden se 
katsoo aiheuttavan sekä murrosiän aknen 
että aikuisiän aknen, johon voivat sairastua 
kolmekymppisinä myös ne, jotka ovat sääs-
tyneet vaivasta murrosikäisinä.

Jos akne puhkeaa viisikymppisenä, ovat 
syynä vaihdevuosien hormonaaliset muu-
tokset. Nämä ovat kuitenkin olettamuksia, 
eivät faktoja.

Ravinnon yhteys finnitautiin on tieteen-
tekijöillä edelleen haussa. Eri ruoka-aineista 
on etsitty syytä finneihin. Kun itse sairastin 
nuorena, lääkäri kielsi syömästä suklaata ja 
juustoa. Lopetin niiden syömisen, mutta ei 
se auttanut.

HS:n jutussa haastateltiin iho- ja suku-
puolitautien erikoislääkäriä Terttuliisa 
Ahokasta. Hänen mukaansa ihon kan-
nalta pahin ruoka-aine on raffinoitu eli val-
koinen sokeri. Ahokkaan mukaan akne ei 
johdu ravinnosta, mutta terveillä elämänta-
voilla voi vaikuttaa taudin laatuun.

Hänen mielestään riittää, että syö suosi-
tusten mukaan. Eli kannattaa syödä run-
saasti kasviksia ja marjoja, eikä rasva saa 
olla pelkkää voita vaan sitä voi saada myös 
öljyistä, pähkinöistä ja siemenistä. Mutta 
ravinnosta akne ei hänen mukaansa johdu 
eikä erityisruokavalioiden noudattamiseen 
ole syytä.

Sen sijaan, että tiede etsisi syytä akneen 
elintavoista, on se etsinyt sitä jopa ilman-

saasteista ja ympäristön kemikaaleista. Yh-
teyttä ei ole löytynyt.

Finnitauti on elintapasairaus
Minun finnitautini johtui väärästä ravin-
nosta. Tai jos syy- ja seuraussuhteet esit-
tää selvemmin, niin väärä ravinto kuormitti 
elimistöni kuona-aineilla. Sen oli pääs-
tävä niistä eroon, mutta niiden poistami-
seen eivät riittäneet normaalit kuona-ai-
neiden poistokanavat: terve iho, munuai-
set, maksa, imusuoniverkosto ja limakalvot. 
Kun näiden kapasiteetti ei riitä, poistuvat 
kuona-aineet muun muassa finnien, paisei-
den ja ihottumien avulla.

Minulla finnit olivat tuo kuona-ainei-
den väliaikaisvarasto matkalla ulos kehosta. 
Jopa kasvaimet voivat olla elimistön keino 
varastoida kuona-aineet ja myrkyt, joita se 
ei pysty poistamaan.

Minulle kävi niin kuin Waerland en-
nusti: muutin ruokavalion ja finnitauti hä-
visi kuin itsestään. Jätin pois lihan, kalan, 
kananmunan ja sokerin. Waerlandin oh-
jelma salli hapanmaitotuotteet, vähän juus-
toa ja ruisleivän.

Äkkijyrkkää muutosta helpotti, kun näitä 
tuttuja ruokia sai vielä käyttää. Jo tässä vai-
heessa, ennen siirtymistä elävään ravintoon, 
muutokset terveyden suuntaan alkoivat.

Ensimmäisenä muutokset näkyivät mi-
nun kohdallani ihossa. Jo muutaman kuu-
kauden kuluttua minulla oli normaali iho. 
Finnit, ihomadot ja rasvaisuus hävisivät ja 
ovat pysyneet poissa jo 28 vuotta.

Vaikka olen jo ryppynaamainen kuusi-
kymppinen, olen tyytyväinen ihooni, kun 
vilkaisen itseäni peilistä. Nuorena peiliin 
vilkaisu oli finnien vuoksi usein traumaatti-
nen kokemus.

Finnitauti on helppo hoitaa
Vaatii rohkeutta kieltäytyä lääketieteen hoi-
doista ja lähteä parantamaan itseään elä-
vällä ravinnolla syövästä tai muista vaka-
vista elintapasairauksista. Se on myös vai-
keaa, koska pitää hankkia paljon tietoa ja 
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löytää kana-
vat itujen, ver-
sojen ja orai-
den hankki-
miseksi. Sai-
ras ei jaksa itse 
viljellä ja vi-
hermehut vaa-
tivat suuret 
määrät leh-
tivihreätuot-
teita.

Aknea sai-
rastava pääsee helpolla. Ei tarvitse aloit-
taa elävän ravinnon vaativinta lehtivihreä-
terapiaa. Riittää kun siirtyy raakaravintoon, 
jonka puitteissa saa herkutella ihan va-
paasti. Kokeilu ei vaadi rohkeutta.

Tietoa se tietenkin vaatii. Mutta aloittaa 
voi, vaikkei kaikkea vielä tiedäkään, ryhty-

mällä kasvissyöjäksi ja lisäämällä ravintoon 
raakaa sitä mukaa, kun tiedot karttuvat. Ja 
mikä parasta – hyvän tuloksen näkee pei-
listä jo viikkojen, viimeistään muutaman 
kuukauden kuluttua.

Kaija Shurupov

RawFood Café

Rakkaudesta raakaruokaan

Hyvää tekeviä makeita ja suolaisia herkkuja. Myös 

tilauksesta!

Runeberginkatu 59, Helsinki

010 581 7171

RawnmoreHKI

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

Luomukauppa

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
0400-682012
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Pakuritee – Bio King
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Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
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Kiinnostuin ensi kertaa elävästä ravin-
nosta 1990-luvun alussa. Kävin työ-

väenopiston kurssin ja vierailin Ahvenan-
maan Elävän Ravinnon Instituutissa. Koin 
tuolloin elävän ravinnon ruokavalion idä-
tyksineen vaikeaksi toteuttaa arjessa. Opin-
not kiireineen veivät aikani.

Kiinnostuin uudelleen etsimään terveel-
lisiä asioita elämääni, kun stressi ja epäter-
veellinen syöminen olivat aikaansaaneet 
huonon olon. Kaipasin muutosta. Tutkin ja 
huomasin, että kahdessakymmenessä vuodessa 
oli tullut paljon uusia terveyssuuntauksia.

Kävin myös ruoanlaittokurssilla toi-
veena opetella valmistamaan terveellisem-
pää ruokaa. Lopulta viime keväänä päädyin 
ERY:yn elävän ravinnon peruskurssille. In-
nostuin ja liityin jäseneksi.

Ilahduin suuresti, kun työvoimatoimisto 
kehotti hakemaan yhdistyksellä avoimena 
ollutta toimistotyöntekijän paikkaa. Töitä 
ERY:ssä on paljon, mutta olen pitänyt työs-
kentelystä itselleni merkityksellisten asioi-
den parissa.

Katja Lavanni

Yhdistyksen sähköposteihin 
ja palvelupuhelimeen vastaa 
elävästä raakaravinnosta in-
nostunut Katja Lavanni.

Yhdistyksen toimiston uusi kasvo
R
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käyntikortit
kortit
kutsut
tarrat
kirjekuoret
lomakkeet
esitteet
luettelot
lehdet
kirjat
julisteet
kansiot

Kaikki 
painopalvelut 
saman katon alta
- suunnittelusta 
valmiiseen 
tuotteeseen.
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Minun tarinani

Ruokavalio ei ole mikään uskonto eikä 
se saa orjuuttaa. Minulla on luonnon-

mukainen ruokakulttuuri elämäntapana. 
Kun se on elämäntapa, sellaiset ajatukset ei-
vät rasita, että onpas tämä monimutkaista 
ja vaikeaa. Kun luo puitteet mieleisensä 
ruokavalion toteuttamiselle, kaikki sujuu 
kuin itsestään.

Suosittelen ottamaan aluksi aina yh-
den jutun elävää ravintoa mukaan lauta-
selle, siitä se sitten lähtee. Jos joskus tulee 
syrjähyppyjä, ei elämä siihen kaadu. Ihmi-
sen elimistö on niin viisas, että se sallii pie-
net virheet ja palauttaa tasapainon ennal-
leen, kun siihen annetaan mahdollisuus. 
Mutta jos on jokin vakavampi sairaus ja ai-
koo vahvistaa elimistöä ravinnolla, niin sil-
loin on hyvä pysyä kaidalla tiellä.

Pitkälti omavarainen
Kasvatan itse lähes kaiken tarvitsemani, 
sillä kasvissyöjän on talvella hankala saada 
kotimaista luomua niin monipuolisesti 
kuin haluaa. Käytän aina luomua ja koti-
maista, jos sitä vain on saatavilla: juureksia, 
vihanneksia, mausteyrttejä. Juurekset säilön 
veljen perheen kellarissa.

Pakastan paljon ja teen viherjauheita 
monta sorttia. Kuivuri on ahkerassa käy-

Joensuulaiselle Ritva Laukka-
selle elävä ravinto on maail-
man helpointa ruoanvalmis-
tusta. Se ei pala pohjaan, ei 
kuohu yli eikä kuluta paljon 
energiaa.

LUONNONMUKAINEN 
RUOKAKULTTUURI 
ELÄMÄNTAPANA

Ennen eläköitymistään 66-vuotias Ritva 
Laukkanen teki 16 vuotta päätyönään 
vyöhyketerapiaa norjalaisen Charles 
Ersdalin menetelmän mukaan. Ritva 
jatkaa tätä työtä edelleen pienimuotoi-
sesti talviaikaan. Asiakkaat saavat siinä 
sivussa tietoa idätyksestä ja versotuk-
sesta, ja pääsevät joskus maistamaan 
raakakakkuakin.

tössä. Viherjauheet ovat tosi hyvä ravinto-
lisä talvella. Lisään niitä ruokiin lähes joka 
päivä.

Marjoja kerään aina pakastimet täyteen. 
Käytän niitä päivittäin ainakin puoli litraa. 
Ne ovat mielestäni superfoodeja ja lähiruo-
kaa parhaimmasta päästä. Ja hyötyliikunta 
metsässä niitä kerätessä on parasta masen-
nuslääkettä. Pyrinkin siihen, että ruoka 
olisi lähellä tuotettua, niin elimistökin ym-
märtää sen parhaiten. En ymmärrä, miksi 
meille tuodaan ulkomailta esimerkiksi eri-
laisia marjoja. Itse en käytä niitä.

Myös yrttiteeainekset kerään luonnosta. 
En käytä kaupan teeaineksia. Kahvia juon 
vain ihan satunnaisesti.

Muistaakseni silloin kun itse aloin käyt-
tää elävää, ei kaupoissa tainnut olla ollen-
kaan esimerkiksi ituja, ehkä hapankaa-
lia saattoi olla. Tein kaiken itse. Kokeilin ja 
kantapään kautta opin parhaiten minäkin.
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Minun tarinani
Nyt on tilanne toinen. Joensuussa toimii 

aktiivisesti luomuruokapiiri kerran kuussa. 
Sieltä saa monipuolisesti luomuruoan 
raaka-aineita. Tuli mieleen, että siihen olisi 
hyvä yhdistää versopiiri, jos joku vain al-
kaisi täällä kasvattaa versoja myyntiin.

Vuosien mittaan on aina tullut lisää tie-
toa, ja halu kokeilla lisää elävää ravintoa 
päivittäin on pysynyt. Paljon eri ruokia on 
tullut kokeiltua.

Helppoja ruokia
Silloin kun kaalit ovat parhaimmillaan, 
lempiruokiani ovat kukkakaalivatkuli ja 
marinoidut parsakaalit. Keitot ovat no-
peita valmistaa, esimerkiksi punajuuri-
keitto, Ann Wigmoren elämänvoimakeitto 
sekä porkkanakeitto. Välipalaksi teen esi-
merkiksi puolukasta tai mustikasta tuore-
puuroja chiansiementen kanssa. Siis vettä, 
chiansiemeniä, marjoja, banaania ja hiukan 
luonnon vaniljaa blenderiin.

Kahtena viime kesänä olen tehnyt villi-
yrttihapatetta. Olen siihen myyty. Se on to-
della elinvoimaa antavaa ravintoa. Se on 
halpaa ja joka vuosi saman hintaista ravin-
toa. Tänä kesänä villiyrttiha-
patteen teko ei enää ole mah-
dollista, mutta laitan ohjeen 
teille tähän lehteen ensi ke-
vättä varten. 

Olen enemmän elävän ra-
vinnon syöjä, mutta muukin 
raakaravinto on tuttua. Teen 
paljon vihersalaatteja ja raa-
kakakkuja teen usein. Jos pi-
tää tehdä kakku vieraille, se on 
raakakakku. Mutta teen sen 
mahdollisimman vähän ma-
keaksi.

On kiva katsoa, miten vie-
raiden naamat muuttuvat, kun 
tarjolla ei olekaan tavallista so-
kerikakkua. Kun ei käytä so-
keria, kuivahedelmätkin tuntu-

vat aika makeilta. Mustikkakakku on suo-
sikkini.

Smuuteja en tee joka päivä, mutta teen 
aina mieltymysten mukaan ja silloin, kun 
sattuu olemaan hyviä raaka-aineita jää-
kaapissa. Smuutit ovat maukkaita ja hyvin 
imeytyvää ravintoa.

Elävän ravinnon määrä vaihtelee
Kesällä syön joka päivä elävää ruokaa ehkä 
noin 60-70 prosenttia kaikesta mitä syön, 
talvella vähemmän. Joskus koko päivän ate-
riat ovat kesällä elävää ravintoa. Mutta en 
ole nähnyt tarvetta sataprosenttisuuteen, 
koska syön muutenkin mielestäni puhdis-
tavaa, ravitsevaa ja voimaannuttavaa ruo-
kaa. Terveenä olen ollut tähän asti; ei fluns-
sia eikä yhtään antibioottikuuria.

Minulla pitää olla joka päivä ruokalau-
tasella ainakin viittä väriä, muuten ruoka 
näyttää aneemiselta.

Jo ensimmäisen elävän ravinnon kurssin 
jälkeen tein heti seuraavana syksynä pytylli-
sen hapankaalia itse kasvatetuista kaaleista. 
Siitä lähtien hapankaali on kuulunut joka-
päiväiseen ruokaani.

Ritva kasvattaa itse vehnänoraansa.
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Minun tarinani

Sydäntalvella käytän paljon hapatteita, 
tuorepuuroja ja idätettyä tattaria ja her-
nettä. Idätetyn herneen murskaan ja syön 
hapankaalin kanssa. Siinä on kaikki ami-
nohapot oikeassa kokoonpanossa. Tammi-
kuun alussa alan aina idättää ja versottaa.

Se ruoka maistuu mitä kroppa vaatii. 
Kroppa kertoo, kun vain on kuulolla. Pi-
dän entsyymit tärkeänä ruoassa, koska sil-
loin elimistön omat ruoansulatusentsyy-
mit eivät kuormitu, ruoka pilkkoutuu hel-
posti ainesosikseen suolistossa ja ravinto-
aineet imeytyvät elimistön käyttöön opti-
maalisesti.

Jos olen matkoilla, tulee syötyä ehkä mo-
nimuotoisemmin, ei niin elävää eikä muu-
tenkaan ihan terveellistä. Elimistöni reagoi 

muutokseen aika nopeasti, se menee ihan 
kuin tukkoon ja aineenvaihdunta hidastuu. 
Sitten kun tulen kotiin, juon muutamana 
päivänä aamulla persiljateetä pari kupillista 
- se putsaa munuaiset ja sitten kaikki taas 
toimii.

Sairaus johti elämäntapa-   
muutokseen
Ensimmäisen sysäyksen elämäntapojen 
muutokseen antoi minulle vuonna 1978 
alaselän hermojuuripuristus. Se vei vasem-
man jalan halvausta muistuttavaan tilaan.

Tuolloin eräs tuttava sanoi minulle, että 
noin nuorena sairastut, kun syöt väärän-
laista ruokaa. Hän oli jo aikoja ollut kasvis-
syöjä. Tästä alkoi suunnanmuutos.

Ritva Laukkanen muutti 16-vuotiaana Enosta opiskelemaan 40 kilometrin päähän 
Joensuuhun, jossa asuu edelleen, tosin vain syksystä kevääseen. Aina toukokuus-
sa Ritva muuttaa mummonmökkiin, vain 300 metrin päähän lapsuudenkodistaan.
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Olin ollut sekaruoan käyttäjä ja makea-
kin maistui. Jätin lihan ja makkarat pois. 
Aloin harrastaa liikuntaa säännöllisemmin. 
Jalka alkoi kuntoutua ja paino laski noin 
15 kiloa. Painoni on pysynyt samana siitä 
saakka eikä sitä tarvitse hirveästi seurailla.

Tukea muutokseen kursseista
Suosittelen elävän ravinnon kursseja, sillä 
niillä oppii ja saa innostusta asiaan. Omaan 
elämääni elävä ravinto tuli helmikuussa 
vuonna 1994. Huomasin lehdestä ilmoi-
tuksen elävän ravinnon peruskurssista ja 
lähdimme työkaverin kanssa sinne.

Kurssi oli sysäys elävän ravinnon saloi-
hin. Innostuin kovasti. Minulle oli help-
poa alkaa toteuttaa muutoksia omassa talo-
udessa, kun asun yksin.

Huomasin nopeasti, että tämä ravinto 
antaa elinvoimaa ja virkeyttä. Myös mieli-
ala kohenee ja ajatukset kirkastuvat.

Ensimmäisestä kurssista lähtien on kui-
vauskaapissa ollut itupurkkeja itämässä ja 
ikkunalaudalla versolaatikoita. Meillä Joen-
suussa saa kyllä ituja ja versoja marketeista, 
mutta minä kasvatan ne itse.

Olen käynyt toisenkin elävän ravinnon 
peruskurssin, Jyväskylässä, kun olin siellä 
keikkatöissä. Olen ollut myös Irma Tolosen 
pitämällä elävän ravinnon ruokien valmis-
tuskurssilla. Ruokahalu kasvaa syödessä, sa-
notaan.

Ahvenanmaan Elävän Ravinnon Insti-
tuutissa olin ensimmäisen kerran vuonna 
1997. Oli hieno kokemus syödä viisi päivää 
pelkkää elävää, entsyymipitoista ruokaa. 
Sanonkin aina, että Ahvenanmaan viikon 
jälkeen on kirkas mieli ja notkea kroppa, 
kun kaikki töhnä on lähtenyt. Olen siellä 
ollessani aina valinnut tiukimman ravinto-
linjan.

Kerran olin yhden päivän keittiössä val-
mistamassa meille ”Lindströmin pihvejä”. 
Keittiössä näki, miten ammattilaiset touhu-
avat. Kaikesta piti ottaa opiksi.

Seuraavan kerran olin Ahvenanmaalla 

Minun tarinani
vasta vuonna 2013, ja silloin jäin kouk-
kuun. Sen jälkeen olen ollut Ahvenanmaan 
Elävän Ravinnon Instituutissa jo kaksi ker-
taa, viimeksi tänä kesänä. Meiltä Joen-
suusta vain on sinne niin pitkä matka.

Kotioloissa en ole pitänyt sataprosentti-
sesti elävän ravinnon viikkoja, paitsi tulles-
sani Ahvenanmaalta. Silloin pyrin vielä ko-
tonakin jatkamaan muutamia päiviä ihan 
täysillä.

Toiveita paikallistoiminnasta
ERY:n jäseneksi liityin heti, kun kävin en-
simmäisen elävän ravinnon peruskurssin 
vuonna 1994. Lehti on muuttunut aivan 
huimasti siitä lähtien. Lehti on mielestäni 
upea, värikäs niin kuin elävä ruokakin on, 
ja asiaa siinä on monipuolisesti. Luen sen 
aina kannesta kanteen ja teen alleviivauksia 
teksteihin. Lehdessä on runsaasti ruokaoh-
jeita, joita tulee kokeiltua.

Välillä taisi yhdistyksen toiminta melkein 
loppua, mutta onneksi löytyi toimeliasta ja 
asiasta innostunutta väkeä jatkamaan. Toi-
voisin, että saisimme täällä Joensuussakin 
koottua yhteen aktiivisen ERY-porukan. 
Meitä eryläisiä on täällä muutamia ja pi-
dämme yhteyttä vaihtelevasti.

Kahtena talvena pidimme kursseja ystä-
väni Liisan kanssa. Opetimme tekemään 
erilaisia ruokia aamupalasta kakkuihin, teh-
tiin hapankaalia ja tutustuttiin mm. verso-
tukseen ja idätykseen.

Nyt olisi tarkoitus viritellä ensi talvena 
jotain toimintaa. Aktiivisia eryläisiä tarvit-
taisiin lisää mukaan. Minuun voi ottaa yh-
teyttä, niin suunnitellaan yhdessä. Yhteys-
tietoni löytyvät tämän lehden Yhdistyksen 
yhdyshenkilöitä -palstalta Joensuun koh-
dalta.

Ritva Laukkanen
Katso Ritvan villiyrttihapateresepti ja lem-
pikakun, Maria Lönnqvistin kehittämän 
mustikkakakun resepti Reseptit-osiosta.
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“Energy soup is the most important nou-
rishment in the Living Foods Lifestyle and 

-
ment.” Ann Wigmore. 

on tärkein osa elävän ravinnon elämän-

viereisellä sivulla)

1 vihreä omena 

1 avokado 

-
-

sekoita kunnes koostumus on haluamasi 
kaltainen.

-

 

purista keiton päälle esimerkiksi sitruu-

-
tellen.
- Avokado ei kestä kovin runsasta sekoi-

kitkerä maku.
- Ann Wigmoren mukaan hedelmiä kuten 

Ann Wigmore Instituutin 
kurssimanuaali, joulukuu 2015

uuden vuoden 
-

Auringonkukanversojen kasvatusta Ann 
Wigmore Instituutissa.
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elämäntyylin ruokavalion kulmakivistä. 

-

terveen suoliston ylläpitämiseksi. Sisältää 

Tarvitset: 

1 luomu kaalin

verkkoa/idätyspussin
kuminauhan

Pilko tuore kaali niin hienoksi kuin mah-
-

-

Sekoita kunnes seos on tasaista.

Peitä lasipurkin suu idätyspussilla tai 

kaulalle verkon/idätyspussin ympärille.
-

-
neenlämpöön 3 vuorokaudeksi. Ideaali-

Valmistumisaika vain 1 vuorokausi. 

Pilko tuore kaali niin pieneksi kuin mah-

-

-

kunnes seos on tasaista.

kulkee hyvin läpi.
-

-

-
pissa.
   Vältä suoraa auringonvaloa. Ei tarvitse 
pimeää.

Ann Wigmore Instituutin 
kurssimanuaali, joulukuu 2015
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:
kaikkia kullakin hetkellä saatavissa olevia 

-

kukkakaalia
parsakaalia
merisuolaa

:
-

3 rkl.

-
remmin eikä ole niin heinän makuista.

samoin kukkakaali. Sekoita ne keskenään 

murske hapatusruukkuun tai lasipurkkiin 
-

valmistuksessa).

viikko kylmässä.
-

-

päälle.

-
nen päivässä esim. hapankaalin kanssa 

-

-

Ritva Laukkanen

mansikoita

-

-
piin.

-
deksi huoneenlämpöön pimeään. Säilytä 

-
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:

1 dl taateleita

:

:

1 sitruunan mehu

ripaus vuorisuolaa

:

-

-

-

-

-
pähkinät liukenevat hyvin.

-

päälle.
-

Lönnqvist, Maria: Raakaleipurin 
parhaat kakut. Nemo, 2014

1 dl hirssiä

huuhdo vielä.

hienoksi.

1 pienehkö kukkakaali
2 keltaista paprikaa
1/2 kesäkurpitsaa tai kurkkua

-
nan seppeleen eli ”kranssin” muotoiseksi 

-
tele esimerkiksi auringonkukanversoilla.

-
Raakaa meininkiä. 

Herkutellaan elävällä raakaravinnolla -re-

toimistosta .
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:

huuhdotut)

huuhdotut)

huuhdotut)

1-2 tl kanelia
14 taatelia
4 isoa tai 8 pientä viikunaa
ripaus suolaa

:

1-2 rkl kookossiirappia tai muuta siirappia 

Laita ainekset monitoimikoneeseen. 
Sekoita ainekset tasaiseksi. Ota seos pois 

kulhoon vuorostaan seuraavat ainekset:

-
nasta alkaa muodostua möykky. Lisää 

½ dl kaakaovoita

-

:

2 rkl kookossiirappia tai muuta siirappia 

1/4 dl kaakaovoita

Soseuta ainekset tasaiseksi.

-
sesta. Lisää puolet täyte 2:sta aiemman 

S
irp

a 
R
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n
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-

-
sia pakkasessa ennen uuden kerroksen 

pakkaseen.
-

-

ei mene yhdellä kertaa.

*Tähdellä merkityt osat ovat valinnaisia. 

Sirpa Rehn

auringonkukansiemenistä tehtyä maitoa 
-

ripaus kanelia
 

: 

-

   Laita 1 dl auringonkukansiemeniä 

-

: 

-
mus on tasaista.

kuitu talteen.

-

: 

sekoita ainekset.

kaneli tekee karvaisen maun.

Johanna Rajamäki

ery_2016_03.indd   31 26.9.2016   2:36:24



32

Yhdistys tiedottaa & Tapahtumia

ERY I love me -messuilla          
lokakuussa
Tervetuloa tutustumaan I love me -mes-
sujen vihreimpään osastoon ja herkuttele-
maan vihershoteilla 21.–23.10.2016!

Jos vielä haluat mukaan talkoolaiseksi 
messuille, ota yhteyttä: Ulla-Maija Armi-
nen, ulla-maija.arminen@omnia.fi.

Tietotorstait klo 18-20
Merkkaa kalenteriisi marraskuun luento-
tyyppiset tietotorstait ERY:n toimistossa 
Museokatu 9 C 25. Käynti Vänrikki Stoo-
lin katu 1:n porttikongista.

10.11. Vehnänoras - vihreä voima!
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustele-
maan vehnänoraan monipuolisista vai-
kutuksista. Illan vetävät ERY:n hallitus-
naiset Johanna Rajamäki ja Ulla-Maija 
Arminen.

17.11. Elävän ravinnon hyödyt ja haitat
Tervetuloa keskustelemaan ja jakamaan ko-
kemuksia elävän ravinnon käytöstä. Illan 
alustaa ravintoasiantuntija Juhana Harju, 
Suomen Terveysravinto Oy.

24.11. Versojen ja itujen kotikasvatus
Tervetuloa kuuntelemaan, kun Itu-
hippi, Silmusalaatissa työskentelevä Heidi 
Kiikka kertoo kokemuksistaan versojen ja 
itujen kotikasvatuksesta.

Satu Silvolta uusi kirja
Satu Silvo & Silvoplee -kirja sisältää Sil-
voplee-ravintolan kokkien reseptit koti-
käyttöön kaikille halukkaille. Kirja sisältää 
myös paljon Satu Silvon pohdintaa ruoasta 
ja terveydestä.

Arvokas osa 
on Sadun tarina 
omasta paranemi-
sestaan jo lapsena 
alkaneista vatsa- 
ja suolisto-on-
gelmista, ärtyvän 
suolen oireyhty-
mästä. Satu Silvo 
parani 30 vuotta 
sitten elävän ra-
vinnon avulla ja 
kertoo kirjassa 
oman kokemuksensa hyödyksi ja avuksi 
myös muille. Sekin selviää, miten ja miksi 
tunnettu näyttelijä ryhtyi sivutoimiseksi 
kasvisravintoloitsijaksi.

Kirjan voi nyt tilata myös ERY:stä.

Mea Salolta kirja tammikuussa
Raakaravintovalmentaja Mea Salon kauan 
odotettu kirja Hellattoman kokin elävä raa-
karavinto ilmestyy suunnitelmien mukaan 
tammikuussa 2017. Sen kustantaa Mo-
reeni, kuten kustansi ensimmäisenkin Hel-
laton kokki -kirjan. Uuden kirjan ruokaku-
vat kuvaa valokuvaaja Tuukka Kiviranta.

Kirjatilaukset maksettava ensin
Huomaathan kirjoja tilatessasi, että kirjalä-
hetys lähtee tilaajalle vasta sitten, kun mak-
susuoritus näkyy yhdistyksen tilillä.

Raakaravinnon ja elävän         
ravinnon kouluttaja ja esittelijä
Varaa ERY:n hyvin varustetut ja edulli-
set koulutustilat käyttöösi raakaravinnon ja 
elävän ravinnon kursseja tai tuoteiltoja var-
ten vaikka koko vuodeksi. Tee varaus nu-

merosta 050 501 0505 tai meilaa osoittee-
seen ery@elavaravinto.fi.

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

Myös ERY:n kotisivujen kurssipalstalla il-
moittaminen on maksutonta. Ilmoita kurs-
seista lehteä ja kotisivuja varten osoittee-
seen ery@elavaravinto.fi.
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Koulutusta
Irma Tolosen kursseja syksyllä
ERY:n toimitilassa
Elävän raakaravinnon ruoanvalmistuk-
sen peruskurssi 18.-20.11.2016
Museokatu 9 C 25 (käynti Vänrikki Stoo-
lin katu 1 porttikäytävästä)
Perjantai-illan ja lauantain aikana käymme 
läpi elävän raakaravinnon asiantuntijoiden 
kehittämän ruokapäiväohjelman käytän-
nössä. Kurssi toteutetaan ryhmätyönä, jossa 
teorialuentojeni rinnalla kurssilaiset valmis-
tavat kaikki ateriat itse.

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

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

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

Kurssin hinta 165 € sisältää ruoan ja 
opetuksen. Kurssitilaan mahtuu yhteensä 
12 osanottajaa.

Ilmoittaudu 6.11.2016 mennessä: Kou-
luttaja Irma Tolonen, p. 040 732 6851, 
irma.tolonen@pp.inet.fi.

Jouluruokakurssi marraskuussa
lauantaina 26.11.2016 klo 11.00-15.00
Tule tekemään herkullisia jouluruokia pe-
rinteisin ja uusin ohjein, elävän ravinnon 
keinoin: puuroja, laatikoita, vegaanista pa-
teeta ja kastiketta. Mukana myös jouluisia 
juomia ja herkkupaloja.

Kurssipäivän hinta on 48 euroa reseptei-
neen. Kurssi soveltuu elävään raakaravin-
toon aiemmin tutustuneiden jatko-opiske-
luun.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset irma.tolonen@
pp.inet.fi tai p. 040 732 6851.

Irma Tolonen on toiminut elävän ravin-
non kouluttajana vuodesta 1993 lähtien 
(ERY:n puheenjohtajana vuosina 1994-
1998).

Hellaton kokki Mea Salon     
kursseja syksyllä
(ilmoittautumiset suoraan kansalaisopistoihin)
Raakaravinto 7–8.10. Isokyrö, ilmoittau-
tuminen Vaasa opistoon
Raakaravinto , raakanami  sekä vegaani-
ruoan kursseja, Seinäjoen kansalaisopisto
Raakanamikurssi 4.11. Kokkolan 
kansalaisopisto
Raakaravinto 5.11. Kokkolan 
kansalaisopisto
Raakaravinto 11– 12.11. Lapuan 
kansalaisopisto

Virpi Virolaisen kursseja
Elävän ravinnon eli vegaanisen raakaravin-
non kursseja ja lääkäri Dana Flavinin tie-
toutta. Kokoa ryhmä kotipaikkakunnallesi, 
vaikka kotiisi, tai pyydä kansalaisopistoasi 
tms. järjestämään kurssi.

Tai tule luokseni kurssille, jonka räätä-
löin sinua varten. Ota yhteyttä: Virpi Viro-
lainen, p. 040 8317733.

Seuraa tulevia tapahtumia ja koulutuksia 
yhdistyksen Facebook-sivulta ja -ryhmästä 
sekä kotisivuilta www.elavaravinto.fi.
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ERY MYY:
KIRJOJA 
Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa mei-
ninkiä – Herkutellaan elävällä raakaravin-
nolla, jäsenille 15 €, muille 17 € (kierrekan-
tinen, 114 sivua) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Postitoimituksina hintoihin lisätään postikulut.   

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

Useamman kirjan postikulut paketin painosta 

riippuen. Kirjalähetys lähtee tilaajalle, kun mak-

susuoritus näkyy yhdistyksen tilillä.
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YHDISTYKSEN 
YHDYS HENKILÖITÄ Jäsenyys kannattaa

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

 Ekolo 5 % normaalihintaisista 
tuotteista, Helsinki, Jyväskylä ja net-
tikauppa koodilla ERY5
 ekosego.fi 5 % nettikaupan 
tuotteista koodilla ery5
 Ruohonjuuri 5 % normaalihin-
taisista tuotteista, kaikki liikkeet ja 
verkkokauppa koodilla RSLTRJGK
 Happy Ph Oy 5 % osasta netti-
kaupan tuotteita koodilla ELAVA
 Raw ‘n More -kahvilassa 10 %, 
Runeberginkatu 59, Helsinki
 Jokkanatural.fi 10 % nettikau-
pan tuotteista, nouto ERY:n toimis-
tosta ilman toimituskuluja koodi 
ERY10IT, muutoin nettifirman nor-
maalikäytäntö: alle 50 € tilauksille 
4,90 toimituskulut, koodi ERY10
 SSJ-importin verkkokaupassa  
10 % koodilla ery2015 
 Luontaistuntija Malmi 10 %,           
Ylä-Malmintori 3, Helsinki
 Kasvisravintola Silvoplee 10 % 
buffetista, Toinen linja 7, Helsinki
       Rawmix.fi suoraan toimittajalta 10 % 
Rawmix-tehosekoittimesta koodilla ery
 luontaistukku.fi 10 % ensim-
mäisestä tilauksesta verkkokaupassa 
koodilla ERY10
 raakapuoti.fi 20 € yli 247 €:n 
mehustimista verkkokaupassa koodil-
la ERY-mehustimet
 Novakari vuoden loppuun saak-
ka Weivo jäsenhintaan 59 €

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

Forssa:

Helkky Ruisvaara

Rinnekatu 10

30100 FORSSA

p. (03) 422 4840, 

040 845 1332

helkky.ruisvaara@

gmail.com

Iisalmi/Ylä-Savo:

Virpi Virolainen

Kihmulankatu 41

74130 IISALMI

p. 040 831 7733

virpi@elonmerkki.net

Joensuu:

Ritva Laukkanen

p. 0400 670 763

ritva.perula@gmail.com

Jyväskylä:

Outi Korpela

Kansakoulukatu 7 D 40

40100 JYVÄSKYLÄ

p. 040 589 1133

outi.korpela@

suolahoitola.fi

Kaarina:

Mika Laakkonen

p. 050 539 4810

Mika.Laakkonen@

golfarit.net

Kemi:

Tarja Sipilä

p. 040 554 3973

tarjasip@gmail.com

Lahti:

Marja Heinikainen

p. 040 704 9729

Mikkeli:

Alice Virtanen

Pustankatu 3 as 3 50500 

MIKKELI

p. 0400 854 848

alice.virtanen@

gmail.com

Seinäjoki:

Mea Salo

p. 050 597 7307

mea.salo@netikka.fi

Tampere:

Maarit Saari

p. 040 556 4970

maaritsaari1@gmail.com

Turku:

Asta Laiho

asta.laiho@gmail.com

Tornio:

Katariina Nikula

Salonurmenkatu 8

95420 TORNIO

p. 0400 599 150

katariina.nikula@

hotmail.com

Uusikaupunki:

Aulikki Hämäläinen

p. 040 582 8977

aulikki.hamalainen@

kirjapaino.com

Varkaus:

Maarit Land

Hynnilänsaarentie 80 B

78880 KUVANSI
maaritland@gmail.com
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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.

ERY:N HALLITUS 2016
Sirpa Rehn, puheenjohtaja, apurahat, kirjat
sirpa.kallatsa@gmail.com
Annina Malin, varapuheenjohtaja, sihteeri
annina.malin@gmail.com

, rahastonhoitaja, tapahtumat
Alzbeta.Pechova@seznam.cz
Ulla-Maija Arminen, jäsenhankinta, tapahtumat

Lasse Rehn, lehti

Johanna Rajamäki
johannarajamaki1@gmail.com
Ari Vihertuuli
vihertuuli@gmail.com

     Hinta 8 €
Jäsenalennuksena hinta vain 6 €

Suojele luontoa, käytä kestokassia
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