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sa. Yhdistys pitää yhteyttä vastaaviin ulko-
maisiin järjestöihin.
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Puheenjohtajan
tervehdys

Elävän ravinnon yhdis-
tyksen perustamisesta 

tulee syksyllä 30 vuotta. 
Yhdistys aloitti 30-vuo-

tisjuhlavuotensa katse vahvasti eteen päin 
suuntautuneena, mutta perinteitä kunnioit-
taen. Vuosikokous päätti muuttaa yhdistyk-
sen nimen paremmin nykytilannetta vas-
taavaksi: Elävä raakaravinto ry. Nimen re-
kisteröinti tosin saattaa kestää kuukausia, 
joten virallistamiseen asti mennään vanhal-
la nimellä.

Uudessa nimessä haluttiin säilyttää elävä, 
jotta yhdistyksen historia, miksi yhdistys 
alunperin perustettiin tukemaan vakavas-
ti sairaita Ann Wigmoren elävän ravinnon 
oppien mukaan, ei unohtuisi nykyisen raa-
kasuuntauksen jalkoihin. Yhdistys haluaa 
kuitenkin kehittyä ajan mukana ja toivot-
taa toimintaansa niin elävän ravinnon kuin 
raakaravinnon syöjät. 

Yhdistyksen toiminta on vankalla pohjal-
la. Uusi hallitus on intoa ja ideoita täynnä, 
ei vain tätä juhlavuotta ajatellen vaan pit-
källe tulevaisuuteen. Nyt kylvetään sieme-
niä, jotka kantavat hedelmää ensi vuonna 
ja viiden vuoden ja 20 vuoden päästä. Täs-
sä työssä on tärkeänä toimeenpanijana yh-
distyksen historian ensimmäinen palkattu 
toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajaan Eli-
na Björkqvistiin tutustutte sivuilla 17-18. 
Elina hoitaa yhteydet jäsenistöön, joten toi-
miston palvelunumerosta vastaa juuri Eli-
na. Jo nyt olemme saaneet arvokasta palau-
tetta ja ideoita jäseniltä, Teiltä, mitä Te toi-
minnalta haluatte. Tätä palautetta otamme 
edelleen kiitoksella vastaan.

Juhlavuosi näkyy niin lehdessä kuin yh-
distyksen toiminnassa koko vuoden ajan. 
Lehden neljässä numerossa on tuulahduk-
sia yhdistyksen 30-vuotisen taipaleen var-
relta, tässä numerossa muistokirjoitus Elsa 
Ervamaalle, joka oli yksi elävän ravinnon 
suurista vaikuttajista Suomessa. Monen kir-

jahyllyn tärkein kirja varmaan tänäkin päi-
vänä on jo aikoja sitten kaupoista loppuun-
myyty Elsa Ervamaan Elävä ravinto. 

Yhdistyksen omasta loppuunmyydys-
tä Herkutellaan elävällä ravinnolla -kirjases-
ta otetaan uusittu painos kesään mennessä. 
Juhlavuoden aikana ilmestyy ainakin kaksi 
muuta kirjaa aiheesta: Outi Rinteeltä raa-
karavinnosta keväällä ja Mea Salolta elä-
västä ravinnosta syksyllä, sopivasti sekin 30 
vuotta Ervamaan kirjan ensipainoksesta.

Juhlavuoden ensimmäinen lanseeraus on 
raw couch searching eli ”löydä raakailijan 
majapaikka”. Joskus raakailijan tai elävää 
ravintoa syövän voi olla vaikea löytää sopiva 
ruokapaikka Suomessa tai varsinkin maail-
malla liikkuessa. Nyt voi yhden tai muuta-
man yön majapaikkaa hakea toisen raakaili-
jan tai elävän ravinnon harrastajan sohvalta 
- ja kylkiäiseksi saattaa saada viherpirtelön 
tai energiakeiton! Näin voi järjestyä käte-
västi majapaikka vaikka juhlavuoden tapah-
tumiin. Halukkaat majan tarjoajat ja tarvit-
sijat voivat ilmoittautua yhdistyksen fb-si-
vulla tai toiminnanjohtajalle.

Yhdistyksen koulutustiloissa on runsaas-
ti kursseja ja luentoja pitkin kevättä. Tou-
kokuun Raaka baarin jälkeen on kesän pää-
tapahtuma Brian ja Anna Maria Clemen-
tin vierailu 8-9. kesäkuuta. 30-vuotisjuhlaa 
jatketaan vielä syksyllä. Siitä enemmän seu-
raavassa kesänumerossamme.

Toimintaa on paljon, mikä käytännössä 
tarkoittaa myös sitä, että lisäkäsiä ja -jalkoja 
tarvitaan sitä toteuttamaan. Mitä enemmän 
meitä on, sitä monipuolisempaa toimintaa 
voimme järjestää. Toivotankin kaikki mu-
kaan: tule estottomasti samanhenkiseen po-
rukkaan - ja tuo kaverisi myös! 

Antoisaa ja tapahtumarikasta 30-vuotis-
juhlavuotta itse kullekin – tehdään tästä 
yhdessä paras vuosi ikinä!

                 Tiina Lappalainen

Silkkaa juhlaa
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Oma raakailun alkutaipaleeni käynnis-
tyi vaihtamalla aamiaissämpylät vi-

hersmoothieihin. Jo tämä pieni muutos sai 
aikaan myönteisiä vaikutuksia energiatasos-
sa. Lisäillessäni vähitellen raakaruokaa ate-
rioilleni, huomasin hyvän olon vahvistuvan 
sekä kehon että mielen tasolla. 

Vireystilani ei enää vaihdellut vuoristo-
radan tavoin, aistit tuntuivat terävöityvän, 
kykenin keskittymään ja muistamaan asi-
oita aiempaa paremmin ja sisälläni alkoi 
kuplia luovuus ja ilo. Kuulin samantapai-
sia kertomuksia muiltakin raakaruokaan tai 
elävään ravintoon siirtyneiltä ja kiinnostuin 
ottamaan tarkemmin selvää siitä, mistä täs-
sä ”hurahduksessa” oikein on kysymys.

Ravintoa ja fyysistä hyvinvointia on tut-
kittu paljon. Sen sijaan ruoan ja mielen yh-
teyksiä vähemmän ja vaikutukset ovat mo-
nimutkaisempia. Toisaalta mielialamme 
vaikuttavat ruokavalintoihimme: Elämän 
kolhiessa mieli tekee lohturuokaa ja stres-
saantuneena terveellisen ruokavalion nou-
dattaminen on vaikeaa. Toisaalta tiettyjen 
ruoka- ja ravintoaineiden on todettu vai-
kuttavan tunteiden säätelyyn, keskittymi-
seemme tai siihen, miten virkeäksi tun-
nemme itsemme.

Perusasiat kuntoon
Olet luultavasti todennut itsekin verensoke-
rin olevan alhaalla, kun viimeisestä aterias-
ta on kulunut tovi. Verensokeri eli glukoo-
si on välttämätöntä ravintoa aivoille ja sy-
dämelle sekä muiden tärkeiden elinten ja 
lihasten toiminnalle. Alhainen glukoosita-

so on aivoille hälytyssignaali ja aiheuttaa 
elimistössä hälytystilan, jonka viesti on yk-
sinkertainen ja selkeä: ”Ruokaa pöytään ja 
heti!” 

Luonnollisen vaihtelun lisäksi kehon hie-
noviritteinen säätelyjärjestelmä voi men-
nä sekaisin, mikäli syömme usein nopeasti 
imeytyviä hiilihydraatteja sisältäviä ruokia. 
Esimerkiksi sokerisen vehnäpullan jälkeen 
verensokeri nousee nopeasti huippuluke-
miin. Aivot saavat kyllä polttoainetta, mut-
ta samalla elimistö pyrkii tasaamaan korke-
alle singahtanutta glukoositasoa tuottamal-
la runsaasti insuliinia, minkä seurauksena 
veren sokeritaso sukeltaa liian alas ja seuraa 
uusi väsähtäminen.

Sokeriset herkut on helppo osoittaa syyl-
lisiksi verensokerin vaihteluun. Piilosoke-
reita on kuitenkin myös monissa näennäi-
sen viattomissa elintarvikkeissa, kuten lei-
vissä, jogurteissa, muroissa, ateriakastik-
keissa ja eineksissä. Tästä syystä siirtyminen 
tuoreisiin ja käsittelemättömiin ruoka-ai-
neisiin ja raakaruokaan onkin usein ensim-
mäinen askel mielen vuoristoradalta koh-
ti tasaisempaa matkantekoa. Tämän ha-
vaitsee usein ensimmäisenä juuri vireysti-
lan säätelyssä.

Vaikka raakaruoka sisältää myös makean-
lähteitä, kuten hedelmiä, ne sisältävät soke-
reiden lisäksi myös kuitua ja elimistömme 
kaipaamia hivenaineita, joiden ansioista ve-
rensokeri nousee tasaisesti, eikä ylilyöntejä 
tapahdu. Tosin terveellisetkin makean läh-
teet, kuten kuivahedelmät sisältävät sokeria 
tiiviissä paketissa, joten niiden kanssa kan-

Raakaruoan lisääminen ruokavalioon toi Outi Rinteelle lisää ener-
giaa ja iloa. Omakohtaisten kokemusten kautta hän päätti ottaa 
selvää, mistä siinä oli kysymys.

RaakaRuoka ja 

mielen hyvinvointi
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nattaa olla tarkkana, jos on herkkä verenso-
kerin vaihteluille.

Hyvän mielen molekyylit
Sekaruokaan, jopa perinteiseen kasvisruo-
kaan verrattuna raakaruoka on poikkeuk-
sellisen ravintotiheää. Myös lisäaineiden, 
kemikaalijäämien ja kypsennyksen aika-
na syntyvien haitallisten aineiden määrät 
ovat minimissä. Näillä kaikilla on vaikutus-
ta herkkään aivokemiaan.

Joskus jopa yhden ravintoaineen puutos 
saattaa häiritä mielemme toimintaa. Tästä 
esimerkkinä ovat B-ryhmän vitamiinit, eri-
tyisesti folaatti, B6- ja B12-vitamiinit. Ma-
sentuneilla henkilöillä on mitattu tavallista 
useammin näiden vitamiininen alhaisia pi-
toisuuksia veressä.

B-ryhmän vitamiineja tarvitaan muun 
muassa serotoniinin ja muiden myönteiseen 
mielialaan vaikuttavien välittäjäaineiden 
tuotannossa. Näillä tarkoitetaan molekyyle-
jä, joiden avulla viesti matkaa hermosolus-
ta toiseen ja joiden avulla keskushermosto 
säätelee elimistön toimintoja. Esimerkiksi 
serotoniini säätelee mielialaa ja unta, mut-
ta myös sitä, miten usein ja millaisia ruokia 
meidän tekee mieli syödä. 

Elimistömme valmistaa serotoniinia tryp-
tofaanista. Tätä aminohappoa esiintyy 
luonnostaan monissa proteiinipitoisissa ru-
oissa mutta myös banaaneissa, viikunoissa, 
merilevissä ja auringonkukansiemenissä. Jos 
ruoasta ei saisi lainkaan tryptofaania, mieli-
ala alkaisi laskea jo muutamassa tunnissa.

Lisäksi serotoniinin muodostumiseen 
tarvitaan myös koko joukko muita hiven-
aineita, kuten edellä mainittuja B-ryhmän 
vitamiineja, C-vitamiinia ja sinkkiä. Näitä 
tulisi nauttia samassa paketissa tryptofaanin 
kanssa, hyvien hiilihydraattien kera.

Käytännössä tämä voisi olla esimerkiksi 
banaani-tyrnismoothie terästettynä koural-
lisella pinaattia ja auringonkukansiemeniä. 
Eli moniin raakaresepteihin saa vaivatto-
masti koottua tarvittavan joukon mielihy-
vämolekyylejä. Poikkeuksen tekee kuiten-
kin B12-vitamiini, jota saa vain eläinperäi-

sistä tuotteista – tai laadukkaista ravintoli-
sävalmisteista.

Mielihyvä-vitamiineihin kuuluu myös 
D, joka on saanut viime vuosina ansaittua 
huomiota muun muassa elimistön puolus-
tusjärjestelmän vahvistajana. Sen puute on 
liitetty moniin fyysisiin sairauksiin ja häiri-
ötiloihin mutta myös riskiin masentua. Eri-
tyisesti kaamosmasennuksen synnyssä D-
vitamiinilla näyttää olevan tärkeä rooli, sillä 
se vaikuttaa muun muassa tarkkaavaisuut-
ta ja aktiivisuutta säätelevän välittäjäaineen, 
dopamiinin muodostumiseen. 

Hyviä D-vitamiinin lähteitä ravinnos-
sa ovat rasvaiset kalat mutta myös suppi-
lovahverot ja kantarellit. Ehdottomasti pa-
ras ja tärkein D-vitamiinin muodostaja on 
kuitenkin auringonvalo, jota me pohjolan 
asukkaat saamme suurimman osan vuot-
ta liian vähän. Varsinkin pimeään vuoden-
aikaan auringon säteily ei kirkkaana päivä-
näkään riitä muodostamaan D-vitamiinia 
iholla. Niinpä riittävän saannin turvaami-
seksi kannattaa kiltisti napata päivittäinen 
vitamiininsa purkista, hyvälaatuisena ja riit-
tävän vahvana valmisteena.

Viisasta voitelua
Rasva on tärkeää iholle ja keholle, mutta 
myös mielen hyvinvoinnille. Ei kuitenkaan 
mikä tahansa kreemi, vaan hyvälaatuiset, 
välttämättömiä rasvahappoja sisältävät öljyt. 
Elimistö ei kykene itse tuottamaan Omega-
3 ja Omega-6-rasvahappoja, minkä vuoksi 
varastoja on täydennettävä ravinnosta päi-
vittäin. Varsinkin Omega-3-sarjan rasvaha-
pot EPA ja DHA ovat tärkeitä hermosolu-
jen voiteluaineita, joiden puute on eri tut-
kimuksissa yhdistetty muun muassa käytös- 
ja mielialahäiriöihin.

Usein hyvistä rasvahapoista puhuttaessa 
mainitaan vain kalaöljyt. Onkin totta, et-
tä runsaasti kalaa syövien henkilöiden on 
todettu kärsivän vähemmän masennukses-
ta. Rasvaisten kalojen lisäksi myös monet 
siemenet ja pähkinät ovat oivallisia Ome-
ga-3:n lähteitä. Näistä kärkipäähän nouse-
vat erityisesti saksanpähkinät sekä pellavan 
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ja chia-sieme-
net, joita raa-
kailija liot-
taakin usein 
lisukkeek-
si puuroihin 
tai leipoo sie-
menkräkke-
reiden jouk-
koon.

Myös sa-
laatin sekaan 
kannattaa 
heittää kou-
rallinen lio-
tettuja päh-
kinöitä ja lu-
rauttaa päälle 
esimerkiksi kylmäpuristettua hamppuöljyä, 
joka myös pitää sisällään hyvän rasvahap-
pokoostumuksen. Välttämättömät rasvaha-
pot ovat herkkiä kuumennukselle ja hapen 
vaikutuksille, joten raikas raakaruoka on 
tässäkin kohtaa etulyöntiasemassa.

Samalla, kun raakaruokavalio sisältää 
luontaisesti hyviä rasvoja, sieltä on karsiu-
tunut pois teollisesti käsiteltyjä rasvoja, joi-
ta lautaselle saapuu einesten, pikaruuan, 
leipomotuotteiden ja monien muiden pro-
sessoitujen ruoka-aineiden mukana. Nä-
mä, samoin kuin kovat eläinperäiset rasvat 
nostavat veren triglyseridi-pitoisuuksia, mi-
kä tutkimusten mukaan on niin ikään yh-
teydessä masentuneisuuteen ja muihin mie-
lialahäiriöihin. 

aivot värikylpyyn
Aivot pitävät myös väreistä, joita tuoreet 
kasvikset tarjoavat täyden paletin. Paitsi et-
tä ne ovat kaunista katseltavaa, kasvien vä-
riaineet toimivat monien vitamiinien ohel-
la antioksidantteina suojaten soluja hapet-
tumiselta. Erityisesti aivosolut ovat alttiina 
vapaiden happiatomien hyökkäyksille, sillä 
ne koostuvat suureksi osaksi rasvasta. 

Niinpä aivojaan kannattaa ruokkia mar-
joilla sekä voimakkaan värisillä juureksilla 
ja vihanneksilla. Erityisesti tummansinisten 

marjojen käytön on todettu olevan yhtey-
dessä parempaan suoriutumiseen älyllisistä 
tehtävistä ja vähentävän iän tuomia muu-
toksia muistissa ja ongelmanratkaisukyvys-
sä. Maistuisiko siis kenties lasillinen mus-
tikka-mantelimaitoa?

jätehuolto kuntoon
Samalla kun tankkaamme laadukasta polt-
toainetta, myös jätehuolto kannattaa pitää 
kunnossa eli huolehtia ruoansulatuksen toi-
minnasta. Vaikka raakaruokaan siirtyminen 
saattaa hetkellisesti aiheuttaa ylimääräistä 
mutinaa suolistossa, raakaruoka sisältää kai-
ken kaikkiaan useita suoliston hyvinvointia 
lisääviä tekijöitä. 

Ravintoaineiden imeyttäminen ja hai-
tallisten aineiden eliminointi ovat suolis-
ton tärkeimmät tehtävät. Kuumentamaton 
kasvisruoka sisältää runsaasti kuituja, jot-
ka ovat hyvien suolistobakteerien herkku-
ruokaa ja toisaalta antavat vauhtia kuona-
aineiden poistumiselle. Luomukasvikset, 
idut, versot ja hapantuotteet sisältävät myös 
itsessään maitohappobakteereita, jotka vah-
vistavat suoliston puolustusjoukkoja. 

Tuore kasvisruoka on myös vesipitoista, 
mikä helpottaa kehon nestetasapainon sää-
telyä, sillä toimiva suolisto edellyttää myös 
hyvää nesteytystä. Jos vielä muistaa pures-



�

kella ruokansa – antaa leukojen vähän jau-
haa jopa pirtelöitä ja mehuja – raakaruoka 
on useimmiten myös suoliston hyvinvoin-
tiruokaa.

Pahan mielen ruoat
Ruoka-aineyliherkkyyksien ja allergioi-
den yhteys mielialoihin on lääketieteen nä-
kökulmasta kiistanalainen, mutta monen 
omakohtainen kokemus. Yleisimpiä reakti-
on aiheuttajia ovat muun muassa vehnä ja/
tai gluteeni, maitotuotteet, kananmunat, 
maissi, kaakao, homeet ja hiivat sekä lisä- 
ja säilöntäaineet. Moni näistä jää pois raa-
kailijan lautaselta, mikä voi osaltaan kohen-
taa oloa.

Jos epäilet kuitenkin vakavasti, että jokin 
ruoka-aine aiheuttaa oireita, sen vaikutuk-

<

sia kannattaa selvittää yksinkertaisella vält-
tämis-altistuskokeella, ja pitää kirjaa vaiku-
tuksista. Ruokavalion turha rajoittaminen 
voi olla niin ikään haitallista.

onnellisuutta ruokalistalla?
Yksinkertaisimmillaan hyvän mielen syömi-
nen perustuu monipuoliseen, puhtaaseen ja 
mahdollisimman luonnollisessa muodossa 
olevaan ruokaan, jota nautitaan kiireettä ja 
mieluiten hyvässä seurassa. Ruoka joka hel-
lii kehoa, hoitaa myös mieltä. Aika yksin-
kertaista, vai mitä? 

Outi Rinne
Kirjoittaja on raakaravintoon perehtynyt psy-

kologi ja kouluttaja. Lähdeluettelo tarvittaessa 
saatavilla toimistosta.

Seksuaalisuus on biologinen voima, jon-
ka myös lääketehtaat oivalsivat tuomal-

la Viagran markkinoille. Hippocrates Health 
Instituten johtajan Brian Clementin mu-
kaan markkinat olivatkin otolliset, sillä 
miesten seksuaalinen kyvykkyys on laske-
nut lyhyessä ajassa 70-vuotiaista miehistä 
40-vuotiaisiin miehiin, joista jo puolet on 
kyvyttömiä. 

”Valitettavasti nykyään Viagraa käyttä-
vät 20–28-vuotiaat nuoret miehet hupimie-
lessä, mikä tulee kostautumaan vuosien saa-
tossa”, Clement toteaa.

Muun muassa Teksasin yliopistossa on 
tutkittu, miten seksihalut saataisiin takaisin. 

”Viagraa tehokkaampi ’lääke’ on vesime-
loni ja moni muu kasvi”, Clement vinkkaa. 
Esimerkiksi porkkanan E-vitamiini pitää 
hiussuonet auki, jolloin verta pumppautuu 

vapaasti myös sukuelimiin ja halut heräävät. 
Tärkeitä seksivietin ylläpitäjiä ovat myös 
auringonkukansiemenet ja avokado. 

Vanilja, kaneli ja kurpitsa ovat tutkitus-
ti kolme tärkeintä hajustetta parfyymeis-
sä. Miksikö? Koska niillä on haluja herättä-
vä vaikutus.

Tiina Lappalainen

Brian ja Anna Maria Clement luennoivat 
ERY:n järjestämässä tilaisuudessa kesä-
kuussa mm. seksuaalisuudesta.

Sutinaa sänkyyn sapuskasta
Kaikkihan tietävät, että "hyvä ruoka, 
parempi mieli". Mutta että se, mitä syö, 
vaikuttaa selkeästi seksihaluihin ja siihen, 
miten seksi sujuu, ei ole niin selvää.

ed. sivulta

<

Brian Clement vinkkasi porkkanan vaikutuk-
sista jo viime syksyn vierailullaan Helsingissä. 

Vesa Rahkola
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Elävää rakkautta
Ravinto on vain osa ihmisen koko-
naisvaltaista hyvinvointia. Viikon-
loppuna 8.-9.6.2013 kuullaan kolme 
luentoa sekä mielen että kehon 
hyvinvointiin vaikuttavasta elävästä 
ravinnosta ja universaalista elämän 
polttoaineesta, seksuaalisuudesta.

Lauantaina 8.6. kello 15 ovet avataan 
kello 16.30 alkutervehdys ja tervetuliaisdrinkki
kello 17 luento 7 Keys to Lifelong Sexual Vitality
Liput ennakkoon 35 e jäsenet/45 e muut, ovelta 45 e/55 e 

Luennon jälkeen avautuu elävän ravinnon drinkkibaari ja musiikkiesitysten lomassa on 
mahdollisuus tavata muita elävästä ja raakaravinnosta kiinnostuneita. Pääsylippu sisältää 
lahjakassin sekä tervetuliaisdrinkin. Illanvietto kello 22 asti.

Sunnuntaina 9.6. kello 11 ovet avataan
kello 12 Dr. Brian Clement Principles of Health and Healing 
kello 14.30-15.30 lounastauko
kello 15.30 Dr. Anna Maria Clement Practical Living. 
Liput ennakkoon 50 e jäsenet/55 e muut, ovelta 55 e/60 e. 

Luennot tulkataan suomeksi. Luentojen lisäksi on mahdollisuus ostaa kirjallisuutta, her-
kutella elävän ravinnon ruuilla ja ravitsevilla mehuilla. Ruoat paikalle loihtii My name is 
Cake. Suomen edustaja Helena Hietanen jakaa tietoa HHI:n Life Transformation -ohjel-
masta. Yhteistyössä myös Common Love.

Ennakkoliput tapahtumaan myydään toukokuun aikana. Ilmoittaudu osoitteeseen      
ery@elavaravinto.fi tai päivystysaikana puhelimitse numeroon 050 501 0505 (31.5.  
mennessä) ja saat postissa laskun. Mahdollisuus ostaa lippupaketti koko viikonlopulle   
(80 e jäsenet/95 e muut) tai ainoastaan lauantaille tai sunnuntaille.

Tapahtumapaikka: Balderin sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki
Suosittelemme tulemaan paikalle julkisilla kulkuneuvoilla. Raitiovaunut 7, 4 ja 1 tuovat 
lähistölle. Tiedustele Raw couch searching -sohvamajaa yhdistyksen Facebook-sivulla. 

Jo 30 vuotta terveyttä ja hyvinvointia elävästä raakaravinnosta
Elävän ravinnon yhdistys ry

Hippocrates Health Instituten johtajat Brian ja Anna Maria Clement 
Helsinkiin kesäkuussa

ERY:n 30-vuotisjuhlavuoden vierailuluennot suoraan USA:sta

Vesa Rahkola
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Kaikki valveutuneet kasvissyöjät ja elä-
vän ravinnon syöjät tietävät, että kas-

visruokavaliosta ei saa tarpeeksi B12-vita-
miinia. Siispä kasvisruokaa tulee täydentää 
B12-ravintolisällä.

B12-vitamiinin puutteen syitä ja 
seurauksia
Kuopion yliopistossa jo 1980-luvulla teh-
ty suppeahko tutkimus elävästä ravinnos-
ta osoitti, että kasvisruokavaliosta ei saa tar-
peeksi B12-vitamiinia. Myös lihansyöjillä ja 
vanhuksilla on todettu imeytymishäiriöis-
tä johtuvaa B12-vitamiinin puutetta. Kos-
ka tämän vitamiinin imeytyminen tapah-
tuu vasta ohutsuolen loppupäässä, se on al-
tis suoliston kunnosta riippuville häiriöil-
le. Tutkimusten mukaan 40 prosenttia ih-
misistä saattaa kärsiä B12-vitamiinin puut-
teesta. Toiset arvioivat luvun olevan jopa 
80 prosenttia

Joidenkin tutkijoiden mukaan B12-vi-
tamiinin puutteella näyttäisi olevan yhteys 
Alzheimerin tautiin. Diabeteslääkkeet ja jo-
pa särkylääkkeet, samoin kuin suolistoloi-
set voivat estää B12-vitamiinin imeytymis-
tä. B12-vitamiinin puute aiheuttaa anemiaa 
ja hermoston oireita. 

Yhdysvaltalaisen John Hopkins -yliopis-
ton tutkimus osoitti, että naiset, joilla oli 
B12-vitamiinin puutos, olivat neljä ker-
taa alttiimpia saamaan rintasyövän kuin ne, 
joiden B12-taso oli korkeampi. Tämän vi-
tamiinin puutos yhdistetään myös osteopo-

roosiin, koska B12 on elintärkeä osteoblas-
tien eli luuta muodostavien solujen synty-
misessä.

Maailmalla on laaja valikoima B12-tuot-
teita, mutta todella harva kuitenkaan tie-
tää, että B12-vitamiinilisiä on kahdenlaisia, 
joista toinen voi olla jopa haitallinen terve-
ydelle. Valitettavasti edes alan asiantunti-
jat, järjestöt ja tuotteita myyvät tahot Suo-
messa eivät näytä olevan ajan tasalla asian 
suhteen.

B12-vitamiinin muodot
B12-vitamiini on yleistermi yhdisteille ni-
meltä kobalamiinit. Vain kolmea käytetään 
ravintolisinä, nimittäin hydroksikobalamii-
nia, syanokobalamiinia ja metyylikobalamii-
nia. Mutta ne eivät suinkaan ole sama asia, 
ja väärän vaihtoehdon käyttäminen voi 
osoittautua kriittiseksi. Vain metyylikobala-
miini, on muoto, jota tulisi käyttää suurim-
massa osassa tapauksia.

Kobalamiinin kemiallinen rakenne on 
kaikista vitamiineista monimutkaisin. Se 
sisältää kobolttia, josta vitamiini on saa-
nut nimensä kobalamiini. B12-vitamiinin 
koentsyymimuoto metyylikobalamiini on 
muoto, jota keho ensisijaisesti käyttää.

B12-vitamiini on elintärkeä maksan toi-
minnalle ja se on tärkeä myös aivojen ja 
hermoston toiminnalle. B12-vitamiinin 
puute voi johtaa oireisiin, jotka voidaan 
tulkita väärin Alzheimerin taudiksi. Joskus 
pienikin metyylikobalamiinin lisäys riittää 
psyykkisen kunnon kohentamiseen.

Miksi metyylikobalamiini on   
parempi valinta
Metyylikobalamiini on ainoa ruoassa esiin-
tyvä B12-vitamiinin muoto, ja sillä on pal-

B12-vitamiineissa on eroa 
– onko käyttämäsi valmiste 

paras mahdollinen? 
Marianna Kekki varoittaa, että 
kaikki B12-vitamiinivalmisteet 
eivät ole keholle hyväksi.
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jon korkeampi imeytyvyys kuin syanoko-
balamiinilla. Syanokobalamiinia ei esiinny 
luonnossa. Ennen kuin keho voi hyödyntää 
syanokobalamiinia, sen täytyy muuntaa se 
maksassa metyylikobalamiiniksi. Paitsi että 
syanidi on myrkyllistä, se vähentää kehos-
tamme metyyliryhmiä, joita tarvitaan se-
kä B12-vitamiinin valmistamiseen maksas-
sa että myrkyllisen aminohapon, homokys-
teiinin torjumiseen.

Keho tarvitsee metyyliryhmän molekyy-
lejä puhdistamaan kehosta myrkkyjä ja hai-
tallisia aineita, kuten homokysteiiniä, ja sa-
moin poistamaan syanidimolekyylin B12-
vitamiinista. Syanokobalamiinin käyttämi-
nen itse asiassa varastaa kehosta metyyli-
ryhmän molekyylejä, jolloin kehon täytyy 
tehostaa biokemiallisia toimintojaan mui-
den toimintojen kustannuksella. 

Syanokobalamiini on halpa, synteettinen 
laboratoriovalmiste, jota tuotetaan syanidin 
avulla (juuri sen syanidin, joka on myrk-
kyä). Tämä B12-vitamiinin muoto on si-
toutunut myrkylliseen syanidimolekyyliin, 
jonka maksan joutuu puhdistamaan pois 
kehosta. Syanidi saa aikaan kemiallisen re-
aktion, joka estää hapen pääsyn punasolui-
hin. 

Metyylikobalamiini on saanut nimensä 
siitä, että syanidin tilalla on metyyliryhmä. 
Syanokobalamiini on sata kertaa halvempaa 
valmistaa kuin korkeampitasoinen metyyli-
kobalamiini.

Metyyliryhmien toiminnan häiriötapa-
uksissa, kuten autistisen kirjon lapsilla, voi 
väärän B12-vitamiinin antaminen jopa pa-
hentaa oireita, toisin sanoen muun kuin 
metyylikobalamiinin. Se on muoto, joka 
esiintyy luonnossa, ja se on valmiiksi mety-
loitu, eli valmis kehon biokemian hyödyn-
nettäväksi. Joissain sairauksissa on jopa pa-
rempi olla kokonaan ottamatta B12-vita-
miinia, kuin ottaa sitä väärässä muodossa.

Metyylikobalamiinilla on useita etuja sy-
anokobalamiiniin nähden, kuten parem-
pi imeytyvyys ja parempi pysyvyys kudok-
sissa, sen lisäksi, että se ei sisällä myrkyllistä 
syanidia. Se on ainoa B12-vitamiinin muo-
to, joka voi suoraan osallistua homokyste-
iinin metaboliaan. Kohonnut homokysteii-
ni liitetään moniin oireisiin ja tauteihin, ja 
se on muun muassa sydän- ja verisuonitau-
tien riskitekijä.

Rappeuttavissa neurologisissa sairauksis-
sa metyylikobalamiini on kaikkein hyödyl-
lisin ja usein ainoa toimiva B12-vitamiinin 
muoto. Japanissa käytetään melkein pelkäs-
tään metyylikobalamiinia sairauksien hoi-
doissa. Metyylikobalamiini toimii myös 
voimakkaana antioksidanttina ja auttaa 
myrkkyjen poistamisessa kehosta.

Paitsi että syanokobalamiinia on otettava 
suurempi annos saman tehon saavuttami-
seksi, se on tehoton hoitamaan useita B12-
vitamiinin puutteesta johtuvia oireita. Use-
at tutkijat ovatkin ehdottaneet, että syano-
kobalamiini poistettaisiin markkinoilta. Tä-

PARAS TAPA SÄILYTTÄÄ PARAS 
OSA VILJASTA ON JAUHAA SE ITSE

JUURI JAUHETTU KOKOJYVÄJAUHO, 
TÄRKEÄ TEKIJÄ TERVEYDELLESI

Jo 70 vuotta sähkökäyttöisiä kotimyllyjä
Malleja yli 30, kivihalkaisijat 9-160cm
- Luonnonkiviset jauhinkivet
- Jauhon karkeuden säätö portaattomas-
ti, helppo käyttää
- Kovaan käyttöön tarkoitettu teollisuus-
moottori
- Todella hienosti viimeistelty, puukuori-
nen rakenne
- 5 vuoden takuu

ENERGIANSÄÄSTÖ OY
Jantoniementie 167, 08350 LOHJA
Puh. (019) 338 164, (019) 338 216,
faksi (019) 338 206

www.energian.net

Vatsani meni vuosia sitten sekai-
sin ulkomailla. Olin vuoden lähes ri-
pulilla: ruoka rynnisti lävitseni liian 
nopeasti ehtimättä jättämään paljon 
välille, mutta vointini oli muuten hyvä. 
Laihduin jo ennestään hoikkana kym-
menen kiloa ja huolestuin, että kohta 
sairastun todella kun ruoka-aineet ei-

muutoksia ilman mainittavia tuloksia, 
eikä lääkärikään osannut sanoa oi-

Lopulta aloin mehuttaa, ja se alkoi 
auttaa! Jos olin viikonlopun jossain il-
man mehulinkoani, ongelma paheni. 
Parannuttuani olen jatkanut mehutta-

Myös terveen kannattaa mehut-
taa. Esimerkiksi kun raaka porkkana 
syödään, sen sisältämästä karotee-
nista imeytyy elimistöön vain prosen-
tin verran, kun taas mehusta imeytyy 
noin 90 prosenttia. Ruuan hyötykäyt-
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män onkin jo tehnyt ainakin Britannia.
Lyhyesti sanottuna syanokobalamiini 

on ala-arvoinen, huonolaatuinen ja lieväs-
ti myrkyllinen B12-vitamiinin muoto, jota 
useimmat halvalla valmistetut vitamiinival-
misteet sisältävät. Sitä on parempi välttää. 
Se ei ole kuolemaksi tietenkään, mutta sille 
on olemassa parempi vaihtoehto eli metyy-
likobalamiini. 

Mike Adams suositteleekin Natural 
News-nettisivustollaan muiden kirjoittaji-
en ohella, että tarkistat B12-valmisteesi ja 
heität pois ne, joissa on syanokobalamiinia. 
Oikean tuotteen valinta saattaa olla valinta 
myös terveyden ja sairauden välillä.

Suihke vai pilleri?
B12-vitamiinin ottaminen suun kautta pil-
lerinä on paljolti rahan tuhlausta. Jopa 99 
prosenttia nielemästäsi määrästä ei imey-
dy, vaan menee suoraan kehon läpi. Vain 

pistokset, kielen alle laitettavat ja ihon läpi 
imeytyvät vitamiinit toimivat luotettavasti. 

Metyylikobalamiinia on saatavana se-
kä perinteisinä tabletteina että suihkeina. 
Kaikkein uusin tuote on korvan taakse lai-
tettava laastari, jota ei tosin ole vielä saata-
vana Suomessa. Suomesta ei myöskään vie-
lä saa metyylikobalamiinia pistoksina. 

Puristeista paras on kielen alle liukene-
maan laitettava pienen pieni pilleri. Mut-
ta niitä on myös syanokobalamiinina, joten 
ole tarkkana. Suusuihke on paras vaihtoeh-
to imeytymisen kannalta, koska se ei kulje 
ruoansulatuskanavan kautta, vaan imeytyy 
suoraan suun limakalvolta.

Marianna Kekki
Lähteet
naturalnews.com
wikipedia.org
vegaaniliitto.fi
tritolonen.fi
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Elävän ravinnon Suomen promootto-
ri, Elsa Ervamaa, kuoli vanhuuteen hil-

jaa hiipuen helmikuussa. Haastattelin hän-
tä Elävän ravinnon ystävä -lehteen vuonna 
1993 ERY:n 10-vuotisjuhlaan liittyen. Tä-
mä muistokirjoitus perustuu tuohon haas-
tatteluun ja Elsan kanssa myöhemmin käy-
miini keskusteluihin. 

Viimeisen kerran tapasin Elsan viime hei-
näkuussa hänen kotonaan, jonka seiniä ko-
ristivat itse maalatut Veda-taulut. Veda-
maalaus oli yksi Elsan viimeisten vuosien 
intohimoista. ERY:n jäsen Elsa oli loppuun 
asti. Kerroin hänelle, että yhdistyksen uu-
det jäsenet ovat tulleet mukaan uuden aal-
lon raakaravinnon innostamina, ja että yh-
distyksen nimi olisi hyvä muuttaa, jotta 
kaikki sen löytäisivät. Elsa oli ehdottomasti 
nimenmuutoksen kannalla.

Elävän ravinnon yhdistys täyttää tänä 
vuonna 30 vuotta. Elsa Ervamaa oli yksi 
ERY:n perustamisesta tehdyn sopimuskir-
jan kolmesta allekirjoittajasta. Ennen yh-
distyksen perustamista hän oli jo tehnyt 
valtavan työn elävän ravinnon tiedon levit-
tämisessä Suomessa. 

Elsa teki työtä elävän ravinnon eteen sil-
lä sitkeydellä ja peräänantamattomuudella, 
jonka hän oli omaksunut jo nuorena jou-
tuessaan perheensä kanssa evakkoon Neu-
vostoliitolle luovutetusta Sallasta, ja toimies-
saan sodan aikana pikkulottana rintamalla. 

Myöhemmin tuberkuloosin jälkiseurauk-
sena vastustuskyky heikkeni ja jatkuva sai-
rastelu vaivasi. Ratkaisuksi Elsa löysi ensin 
kasvissyönnin ja sen jälkeen elävää ravintoa 
edeltäneen raakaravinnon. Elävälle ravin-
nolle hän syttyi heti kun sai siitä tiedon.

kurssitoiminta alkoi
Elsa Ervamaa luki Ann Wigmoren kehittä-
mästä paratiisiravinnosta ensimmäistä ker-
taa Ultra-lehdestä vuonna 1975. Hän in-
nostui heti ajatuksesta matkustaa Bosto-
niin Wigmoren oppiin, mutta matka siir-
tyi elämänmuutoksen vuoksi. Elsa luopui 
pukuompelun opettajan työstään ja perus-
ti kasvisravintola Aurinkotuulen Helsingin 
Lapinlahdenkadulle vuonna 1978.

Lopulta Ann Wigmore ehti tulla Suo-
meen elokuussa 1980 ennen Elsan Bos-
tonin matkaa ja piti viikon mittaisen elä-
vän ravinnon kurssin Itä-Hämeen kansan-
opistossa Hartolassa kansanopiston rehto-
rin kutsumana. Elsa osallistui kurssille ja 
tunsi elävän ravinnon asian omakseen. Hän 
järjesti heti kurssin jälkeen Aurinkotuuleen 
yleisöluentoja ja lehdistötilaisuuksia, joihin 
myös Wigmore osallistui.

Vielä saman vuoden joulukuussa Elsa 
lähti Bostoniin Wigmoren Elävän ravinnon 
instituuttiin kolmen viikon kurssille. He-
ti sen jälkeen tammikuussa 1981 hän aloit-
ti elävän ravinnon valmennuskurssien pitä-
misen Aurinkotuuli-ravintolan tiloissa. Se 
tarkoitti melkoista ponnistusta. Elsa laittoi 
versot kasvamaan, oraat itämään ja kom-

 – elävän ravinnon uran-
uurtaja Suomessa

s. 3.4.1925
k. 13.2.2013

In Memoriam Elsa Ervamaa
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postit muhimaan sen jälkeen, kun oli ensin 
keskellä talvea onnistunut saamaan muuta-
man madon Helsingin kalakaupoista.

Heti tammikuussa Elsa kehitti myös elä-
vän ravinnon paratiisilautasen Aurinkotuu-
len ruokalistalle. Paratiisilautanen aiheut-
ti välillisesti valtavan kurssikysynnän. Ter-
veiden elämäntapojen puolestapuhuja, pro-
fessori Toivo Rautavaara oli kerran syönyt 
sen lounaaksi ja todennut, ettei ollut kos-
kaan syönyt mitään yhtä hyvää. Hän lähet-
ti TEE-lehden toimittajan tekemään jutun 
elävästä ravinnosta.

Jutun yhteydessä lehti julkaisi myös il-
moituksen Elsa Ervamaan elävän ravin-
non kursseista. Muuta ilmoitusta ei tarvit-
tu kursseja täyttämään. Elsa piti ravinto-
loitsijan toimensa ohella vuoden aikana 13 
kurssia joka toinen viikonloppu kesää lu-
kuun ottamatta, ja silti 50 innokasta oli ai-
na jonottamassa seuraavaa kurssia. Elsa oli 
pitkään ainoa, joka piti Suomessa puhtaas-
ti elävän ravinnon kursseja. Osallistujia tuli 
kursseille ympäri Suomea, Kittilästä asti.

Elsa järjesti Aurinkotuulessa viikonlop-
pukursseja noin kahden vuoden ajan. Sen 
jälkeen ravintolan lauantain aukiolo siirsi 
kurssien pidon Elsan kotiin. Elsa veti myös 
Suomen Luontaisterveyden Liiton ympäri 
Suomea järjestämät elävän ravinnon kurssit 
vuoteen 1986 asti.

Ravintolanpidon ja kurssien oppilastul-
van lisäksi Elsalla riitti muitakin haasteita: 
puuttui välineitä ja raaka-aineita. Elsa jou-
tui etsimään valmistajan kotimaiselle veh-
nänorasmyllylle. Amerikkalaisen myllyn 
laatu ei tyydyttänyt Elsaa. Versojen ja oraan 
kasvatusalustojen valmistajaksi Elsa löy-
si Mainos-TV:n, joka rekvisiitan lisäksi teki 
myös muita tilaustöitä. 

Ei ollut valikoimaa myöskään siemenissä 
ja merilevässä. Elsa ohjeisti Aduki Ky:n pe-
rustajia tuomaan maahan puuttuvia tuot-
teita. Myös Colonic-huuhtelujen aloittami-
sessa Suomessa Elsa oli taustavaikuttajana. 
Elsa oli Bostonissa ollessaan ollut Wigmo-
ren suosittelemassa Colonic-hoidossa. Tä-
män paksusuolen mekaanisen vesipesun 

Suomessa aloittaneen Francisca Helkavaa-
ran mukaan juuri Elsa oli se, joka kannus-
ti hänet lähtemään kahden kuukauden kurs-
sille Floridaan opiskelemaan Colonic-hoitoa.

ann Wigmoren apuopettaja
Ann Wigmore piti kursseja Suomessa kaik-
kiaan viitenä vuonna peräkkäin, vuosina 
1980–84, aina elokuussa ja Hartolassa, mut-
ta myös muilla paikkakunnilla. Elsa toimi 
kaikkien Wigmoren kurssien apuopettajana 
ja emäntänä. Wigmore itse opetti Suomessa 
vain teoriaa, Elsa ruoanlaittoa. 

Innostus oli huipussaan Wigmoren toi-
sen vierailun aikana 1981. Silloin Hartolan 
kursseilla oli 80 osallistujaa. Elsa matkus-
ti Hartolaan aina jo viikkoa aikaisemmin, 
laittoi versojen kasvatuksen ja idätyksen 
alulle ja antoi kirjalliset jatko-ohjeet opis-
ton kotitalousopettajille. Koulun kaksi kol-
me keittäjää olivat Elsan apuna ruoanlaitos-
sa aina koko kurssiviikon.

Kaikki kurssilaiset pääsivät omissa ryh-
missään opiskelemaan ruuanlaittoa käytän-
nössä. Innostusta riitti tämän lisäksi vapaa-
ehtoiseen seuraavan päivän aterioiden val-
misteluun illanistujaisten jälkeen, samoin 
aamuisin löytyi vesimelonin pilkkojia. 
Vaikka apua saikin, ehti Elsa silti nukkua 
vain muutaman tunnin yössä, mutta hän ei 
tuntenut väsymystä ennen kuin vasta kurs-
sin jälkeen. Ihmisten valtava innostus ja tie-
donjano pitivät vireänä.

Wigmoren toinen kurssi Hartolassa oli 
elävän ravinnon läpimurto Suomessa. Kurs-
sin jälkeen Aurinkotuulessa pidetyssä yleisö-
tilaisuudessa oli niin paljon osallistujia, et-
tei kukaan mahtunut istumaan ja kadulle 
jäi vielä pitkä jono sisäänpyrkijöitä.

kirja elävästä ravinnosta
1980-luvun alussa ei ollut olemassa vie-
lä kirjallista materiaalia elävästä ravinnos-
ta suomen kielellä. Aurinkotuuleen tuli jat-
kuvasti kävijöitä, jotka halusivat reseptejä ja 
muita neuvoja, ja niitä kyseltiin myös pu-
helimitse. Kirjalla oli selkeä tilaus, mutta 
Elsalla oli kädet täynnä työtä, eikä kirjoit-
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taminen ollut hänen vahvoja alueitaan. Au-
rinkotuulen kurssille osallistunut Ritva Al-
ku kuitenkin ehdotti Elsalle kirjan tekoa. 
Hän lupasi muokata kirjan toimittajan ko-
kemuksellaan, kunhan Elsa ensin laittaa 
tietonsa paperille. 

Toukokuussa 1983 ilmestyi Elävä ravin-
to -kirja yli vuoden kestäneen työn tulokse-
na. Sen ensimmäinen painos myytiin lop-
puun viikon sisällä. Nopeasti myytiin lop-
puun myös lukuisat seuraavat painokset, 
kunnes kustantaja ei enää halunnut tehdä 
uutta painosta vanhasta kirjasta. 

Jo useamman vuoden olemme olleet il-
man suomenkielistä kirjaa, johon olisi sel-
keästi koottu elävän ravinnon perusasiat. 
Elsa ilahtui, kun kerroin hänelle viime ke-
sänä raakaravintovalmentaja Mea Salon 
kirjoittavan uutta kirjaa elävästä ravinnosta.

Elävän ravinnon ystäväpiiristä 
tuli yhdistys
Wigmoren toisen Hartolan kurssin jälkeen 
Helsingin seudulta kotoisin olevat kurssi-
laiset sanoivat Elsalle, että on alettava jär-
jestää säännöllisiä tapaamisia Aurinkotuu-
lessa. Samaa olivat vaatineeet myös Elsan 
omien kurssien osallistujat. Elsa olikin jär-
jestänyt seurantakursseja, mutta sekään ei 
oikein riittänyt, vaan kaivattiin tiiviim-
pää yhteisöä tukemaan uuden elämäntavan 
noudattamista.

Lopulta Elsan johdolla sovittiin, että elä-
vän ravinnon tapaamisia aletaan järjestää 
kerran kuussa Aurinkotuuli-ravintolassa. 
Tapaamisissa oli aina paikalla 40–60 ihmis-
tä. Alkuvaiheessa Elsa teki sekä tarjottavat 
ruoat että veti tapaamisten ohjelman. 

Alussa tapaamiset olivat lähinnä keskus-
telutilaisuuksia. Kaikki alkuvaiheen osallis-
tujat olivat sairauden vuoksi elävän ravin-
non aloittaneita, monet heistä hyvin sairai-
ta, joten keskustelu liikkui sairauksien pa-
rantamisessa ja siihen liittyvissä ongelmissa.

Kesällä 1983 oli tullut aika virallistaa toi-
minta ja saada sille enemmän yhteiskun-
nallista vaikuttavuutta. Aurinkotuulessa ko-
koontunut piiri oli kasvanut jo varsin laa-

jaksi. Yhdistyksen perustavassa kokouksessa 
23.8.1983 oli yli sata osallistujaa. 

Kokous ajoitettiin Ann Wigmoren vie-
railun ajaksi ja sen pöytäkirja alkaa sanoil-
la: ”Elsa Ervamaa ja Ann Wigmore avasi-
vat kokouksen.” Perustettiin Elävän Ravin-
non Ystävät ry (myöhemmin Elävän Ravin-
non Yhdistys ry, 2013 vuosikokouksen jäl-
keen Elävä raakaravinto ry). Elsa oli itseoi-
keutettu puheenjohtajaehdokas, mutta hän 
ei omien sanojensa mukaan halunnut joh-
taa puhetta, vaan tehdä ruokaa.

Wigmoren vierailut tekivät elävää ravin-
toa ja yhdistystä tunnetuksi. Wigmore vie-
raili muun muassa Helsingin yliopiston ra-
vitsemustieteen laitoksella Viikissä. Tämän 
jälkeen jonkin aikaa uusien kurssien opis-
kelijoita kävi Aurinkotuulessa tutustumassa 
elävään ravintoon Elsan opastuksella.

Sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuus-
koski-Vikatmaa tapasi Wigmoren Aurinko-
tuulessa elokuussa 1983. Tämän tapaamisen 
jälkeen Elävän Ravinnon Ystävät ry:n lähe-
tystö kävi luovuttamassa ministerille adres-
sin ja vehnäorastarjottimen. Adressi käsitte-
li mahdollisuuksien luomista elävän ravin-
non tutkimustyölle ja käytölle hoitotyössä.

Elävä ravinto kiinnosti myös mediaa: ou-
lulainen Kaleva-lehti aloitti kuukausittain 
ilmestyvän artikkelisarjan elävästä ravin-
nosta. Nämä jutut kirjoitti ERY:n ensim-
mäinen puheenjohtaja, Monika Dahl-Par-
tonen. Ruokareseptit niiden yhteyteen teki 
Elsa Ervamaa.

Muistelen Elsaa suurella lämmöllä ja kii-
tollisuudella. Elsa Ervamaan Elävä ravin-
to -kirja pelasti minut 1988 joutumas-
ta pitkään ja lohduttomaan sairastelukier-
teeseen MS-tautini kanssa. Kirja oli oljen-
korsi, johon tartuin, kun neurologi ilmoit-
ti minun sairastavan ”vakavaa, parantuma-
tonta, kuolemaan johtavaa tautia”. Siitä on 
nyt 25 vuotta aikaa. Viimeisin tämän vuo-
den alussa tapaamani neurologi kirjoit-
ti lausuntoonsa, että ”MS-tauti näyttää py-
sähtyneen”. Se on ollut sitä kaikki nämä 25 
vuotta - elävän ravinnon ansiosta.

Kaija Shurupov

<
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Elina Björkqvist tuli ERY:n toimistoon 
ensin vapaaehtoistyöhön viime syksynä. 

Hän liittyi yhdistyksen jäseneksi Suvi Tika-
mon ERY:n tiloissa pitämällä raaka-bruns-
silla syyskuussa - täytti jäsenlomakkeen 
brunssia syödessään. Elinan kiinnostus raa-
karavintoon on aika uutta, mutta hän on 
aina ollut kiinnostunut terveellisistä elinta-
voista ja liikunnasta. 

”Ruokavaliota olen muuttanut paljon 
viime vuosien aikana. Netissä olen eksynyt 
erilaisiin blogeihin ja löytänyt niistä viher-
smootheja. Nälkä on kasvanut syödessä ja 
olen alkanut etsiä lisää tietoa ja samalla löy-
sin myös ERY:n”, Elina kertoo. 

ERY:n Facebook-sivuilta Elina sai tietää, 
että monet toimiston työt kaipaavat vapaa-
ehtoisia tekijöitä. Niinpä hän ilmoittautui 
ja alkoi hoitaa muun muassa jäsenrekisterin 
päivitystä yhtenä päivänä viikossa. 

Työvoimaviranomaiset olivat nimittäin 
tehneet päätöksen, etteivät TE-toimistot 
enää palkkaa yhdistyksiin toimistoharjoit-
telijoita. Toimistoharjoittelijat olivat hoita-
neet puolen vuoden jaksoissa ERY:n toimis-
toa vuodesta 1999 elokuuhun 2012 asti. 

Yhdistyksen uusi nimi            
onnistunut valinta
Etsiessään tietoa netistä Elina löysi nimen 
Elävän ravinnon yhdistys ry helposti. Elinan 

mielestä uusi nimi Elävä raakaravinto ry on 
kuitenkin selkeämpi sellaiselle, jolle koko 
aihe on uusi.

”Raakaravinnosta puhutaan nyt todella 
paljon ja sana ’raaka’ ERY:n uudessa nimes-
sä ohjaa tutustumaan asiaan myös ERY:n si-
vuilla ja tapahtumissa. Uusi nimi varmaan 
tuo myös uusia jäseniä, koska hakukone 
ohjaa hakijan nopeammin ERY:n sivuille. 
Minusta nimi on tosi hyvä”, Elina sanoo. 

ERY:n hallitus harkitsi toiminnanjohta-
jan palkkaamista jo kesällä 2012. Vuoden 
lopussa tilinpäätös näytti, että palkkaami-
nen on mahdollista. 

Elina Björkqvist oli jo osoittanut olevan-
sa sopiva henkilö tehtävään, joten tammi-
kuun kokouksessaan hallitus päätti palkata 
hänet toiminnanjohtajaksi helmikuun alus-
ta lähtien. Jatkossa toiminnanjohtaja lisää 
omalla työllään ERY:n tuloja.

koulutus käytäntöön
Elina on koulutukseltaan filosofian mais-
teri. Hän on opiskellut kulttuuriperinnön 
tutkimusta, museologiaa ja kulttuurituo-
tannon suunnittelua. Hän on opiskellut 
myös kauppakorkeakoulun aineita: yritys-
juridiikkaa, kansantaloustiedettä ja mark-
kinointia. Hän on suorittanut myös Palve-
luratkaisujen kehittäjä ja kulttuuriyrittäjä 
-koulutusohjelmat. 

Elina Björkqvist päätyi harrastuksen ja 
vapaaehtoistyön kautta yhdistyksen 
ensimmäiseksi palkatuksi toiminnan-
johtajaksi.

ERY:n toiminnanjohtaja 

unelmatyössään

Gera Shurupov
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Työelämässä Elina ei kuitenkaan ole ol-
lut vielä kovin pitkään. Hän on aloittanut 
työnteon kahviloissa ja ravintoloissa ja kä-
väissyt baarimikkona. Noilta ajoilta juon-
tuu osittain myös kiinnostus ruokaan. Mu-
seoissa hän on ollut töissä opiskeluaikana. 
Viimeisin työpaikka oli Kotiseutuliiton jär-
jestöpäällikön vuorotteluvapaan sijaisuus. 

Vaikka Elina pitää museoalasta ja museoissa 
työskentelystä, alkoi yhdistysmaailma kieh-
toa tuon viimeisen työpaikan myötä, eten-
kin työn yhteisöllisyys. 

”Ja koska elävä ravinto kiinnostaa henki-
lökohtaisesti, on minulle unelmatyö, kun 
voin yhdistää kiinnostukseni työhön yhdis-
tyksessä”, Elina sanoo. 

Elina Björkqvist vastaa toimiston käy-
tännön työstä, mutta toiminnanjohtaja-
na myös toiminnan kehittämisestä yhdes-

sä hallituksen kanssa. Jäsenhankinnan edis-
täminen ja ERY:n koulutustilan ja tapah-
tumien markkinointi tulojen saamisek-
si on toiminnanjohtajan haasteellisin teh-
tävä. Uusi hallitus päätti jo ensimmäisessä 
kokouksessaan perustaa työryhmiä, jot-
ka miettivät toiminnan kehittämistä muun 
muassa ERY:n tunnetuksitekemisen ja tu-
lonhankinnan kannalta. 

”Markkinointi on niin iso kakku, että si-
tä pitää vähän jakaa. Tietenkin koko ajan 
etsin mahdollisia yhteistyökumppaneita 
ja paikkoja sekä väyliä, missä ERY voi olla 
esillä. Yleisesti ottaen haluaisin, että yhdis-
tys näkyisi enemmän. Nyt on tulossa aika 
monta tapahtumaa, joihin ollaan menossa 
mukaan ainakin toiminnasta kertovia flye-
reitä jakamaan. Vuokrauksen tehostamisek-
si olen ajatellut selvittää alueen kouluttajat, 
joille ERY:n tiloja voi tarjota, sillä niiden 
viikonloppuvuokraus on todella edullinen 
kouluttajalle. Markkinointia tullaan lisää-
mään, samoin omia tapahtumia ja osallistu-
mista muiden tapahtumiin”, Elina kertoo. 

Toiminnanjohtaja tekee työtä viitenä päi-
vää viikossa kuusi tuntia päivässä. Toimis-
ton vakituinen päivystysaika, jolloin toi-
minnanjohtaja on aina paikalla, on tiistai-
sin ja torstaisin kahdestatoista kahteen ja 
keskiviikkoisin kolmesta viiteen. Muunkin 
käyntiajan voi sopia erikseen. Puhelinta toi-
minnanjohtaja päivystää joka päivä kym-
menestä kahteen.

Kaija Shurupov 
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Minun tarinani

Olen 35-vuotias mies ja matkani pa-
rempaan syömiseen on ollut aika pit-

kä. Kasvoin 1980-luvun Kanadassa, jossa 
lastenohjelmien välissä näytetyt pikaruoka- 
ja karkkimainokset olivat aggressiivisia ja 
tehokkaita, aitoon pohjoisamerikkalaiseen 
tyyliin. Koukutus syntyi siis ajoissa. 

Vanhempieni valveutuneisuuden ansiosta 
varsinainen ruokaellostelu sai silti odottaa 
lukioikää ja armeijan jälkeistä itsenäisyyttä. 
Suurin osa kakskyt-jotain vuosikymmenes-
täni menikin sitten reilusti ylipainoisena ja 
huonokuntoisena - jopa tukka alkoi lähteä 
20-vuotiaana. 

Noin viisi vuotta sitten aloimme ravin-
toterapeutiksi opiskelevan vaimoni kanssa 
katsoa erilaisia ruokadokkareita (muun mu-
assa kiehtova Food Matters) ja lukea ruoka-
aiheisia kirjoja (kuten Michael Pollan). Oli 
häkellyttävää tajuta, että ruokateollisuus on 
pitkälti hinnalla-millä-hyvänsä voittoa ta-
voitteleva suurbisnes, ja että se systemaat-
tisesti johtaa kuluttajia harhaan maksimoi-
dakseen voittonsa. Se, miksi tällainen vas-
tuuttomuus sallitaan valtiotasolla, oli (ja on 
edelleenkin) täysin mahdotonta ymmärtää. 
Raha ratkaisee, vaikkei Pohjois-Amerikas-
sa ollakaan.

Uuden ymmärryksen kautta syömise-
ni laatu nousi ja määrä laski. David Wolfen 
kehotuksen mukaisesti aloimme juoda he-
ti aamutuimaan litran vettä, millä on kum-
mallisen suuri vaikutus. Muutama vuo-
si sitten aloitimme jopa paastoamisen pa-

ri kertaa vuodessa Ultra Clear -jauheiden 
avulla (niitä saa muun muassa Life-myymä-
löistä).

Boutenkon vihersmoothiet  
koukuttavat
Varsinainen läpimurto raakaruoan ja elä-
vän ravinnon saralla on tapahtunut silti 
vasta viimeisen puolen vuoden aikana. Ol-
lessamme mökillä elokuun alussa luin Ale-
jandro Jungerin viisaan kirjan Puhdas keho.
Toteutimme innostuneina sen ohjeistamaa 
kuuria pari kuukautta. 

Sen suosittelemat hedelmä- ja marjas-
moothiet olivat hyviä, mutta jäin miet-
timään, että olisiko olemassa myös 
smoothiereseptejä, joiden kautta saisi nau-
tittua päivittäiset vihanneksensa. Googla-
tessani termejä green smoothies löysin Victo-
ria Boutenkon raakaruokakirjat (saatavilla 
muun muassa ERY:n kirjahyllystä), joiden 
ytimessä ovat juuri lehtivihreän päivittäisen 
määrän maksimoivat smoothiet.

Boutenkon perheen neljä jäsentä olivat 
1990-luvulla kaikki vakavasti sairaita, mi-
kä sai Victorian tutustumaan raakaruokaan. 
Perhe parani täysin. Mutta saadakseen raa-
karuoasta vaihtoehdon myös kiireisille mas-
soille Victoria kehitti nopeasti valmistetta-
vat ja juotavat smoothiereseptit. 

Kirjassaan Green for Life Victoria kertoo, 
kuinka hän tutki pitkään simpanssien ruo-
kavaliota ja kuinka tämä inspiroi häntä ko-
keilemaan kaikenlaisia lehtivihreitä, erityi-

Joona Junkkari löysi terveellisen ruokavalion 
katsomalla ruoka-aiheisia dokumentteja ja 
lukemalla ruoka-aiheisia kirjoja.

TiEdolla 
TERVEYTEEn
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Minun tarinani

sesti rikkaruohoja, muun muassa smoothie-
muodossa. 

Kokeiltuamme moisia vihersmoohiei-
ta tajusimme, että ne ovat ainoa luontevan 
tuntuinen aamupala loppuiäksemme, ja et-
tä ne on helppoa ottaa myös töihin lisäate-
rioiksi shaker-mallisissa astioissa.

Nautittuamme vihersmoothieita nyt 
muutaman kuukauden ajan siten, että ne 
ovat yksi tai jopa kolme (eli kaikki) päivän 
aterioistamme, huomaamme nukkuvam-
me paremmin, heräävämme pirteämpinä, 
ja että energiaa on päivän mittaan selvästi 
enemmän. Mitä useampi smoothie, sitä pa-
rempi olo. 

Lisäksi smoothie-aterioita ei koskaan seu-
raa se ”ruokaramaisu”, mikä on niin tut-
tua tavallisen ruoan kanssa. Ihmeellistä kyl-
lä, myös erilaiset tulehdustilat eri paikoissa 
kehoa ovat väistyneet. Lisäpaino pysyy au-
tomaattisesti sekin poissa, mikä on erittäin, 
erittäin kätevää. Samaa ovat raportoineet 
myös vanhempani ja ystäväni, jotka ovat al-
kaneet kokeilla vihersmoothieita.

laitteilla tehoa raakailuun
Viherpiipertämisemme onkin itse asias-
sa vain kiihtynyt, muun muassa lisälaite-
hankintojen kautta: täytyyhän lisäenergia 
ja säästynyt raha johonkin suunnata. Te-
hosekoittimen viereen on noussut mehus-
tin, jonka avulla voi nauttia niitä vähem-
män smoothieen soveltuvia tuotteita mehu-
muodossa (kaalit, porkkanat, valkosipulit 
yms.). Ja koska Englannista sai alle 200 eu-
rolla (toimituskuluineen) tilattua Easygreen-
automaatti-idättäjän, niin smoothieiden/
mehujen aineksina on nyt yhä enemmän 
myös ituja. 

Odotamme innoissamme kevättä ja ke-
sää, jotta pääsemme keräämään nokkosia ja 
voikukkia ja vesiheinää yms. pakastimet ja 
saunat täyteen. Suunnittelemme pihaamme 
uudelleen sellaisesta vinkkelistä, että ”jos si-

tä ei voi pistää tehosekoittimeen, se ei tääl-
lä kasva!”

Luin äskettäin Ann Wigmoren tajun-
nanräjäyttävän elämäkerran (löytyy myös 
ERYn kirjahyllyssä), ja nyt suunnittelem-
me vanhan akvaarion muuttamista vehnän-
oras-terraarioksi. Vaikka herra Clement vii-
mesyksyisellä luennollaan rakkaan kom-
buchamme lyttäsikin, on sekin tamagotchi 
saanut nyt uuden asuinpaikan Englannis-
ta tilatusta ja hanalla varustetusta ”viralli-
sesta” kombucha-astiasta. Kombucha tuot-
taa käymisprosessissa hyödyllisiä bakteereja. 
Se tunnetaan myös nimillä teesieni ja vol-
gansieni.

Tällaisista innostavista työkaluista ja re-
septeistä innostuneina liityimme myös Elä-
vän ravinnon yhdistyksen jäseniksi. Nyt 
olemme sen hallituksessakin, koska halu-
simme tavata ja tukea samansuuntaises-
ti ajattelevia ihmisiä, ja koska yhdistys on 
Suomessa se taho, joka avoimella mielellä 
ja rohkaisevalla asenteella tukee uudenlais-
ta, elävää/raakaa syömistä ihmisten elämäs-
sä. Moisen hyväksyvän atmosfäärin ansiosta 
yhdistys viettää nyt jopa 30-vuotista juhla-
vuottaan: Elävää. Raakaa. Elämää. 

Laita toki viestiä, jos haluat tietää li-
sää näistä ohimennen mainituista kirjoista, 
dokkareista, laitteista tai resepteistä. Osoit-
teeni on joona.junkkari@gmail.com. Kom-
buchan juurta, ja kefiirinkin, voit myös ti-
lata minulta samasta osoitteesta.

Joona Junkkari

<
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Niillä jotka eivät pääse alkua pidem-
mälle, tuntuu olevan käsitys, että lait-

taakseen ruokaa täytyisi ensin hankkia te-
hosekoittimen kavereiksi kuivuri, mehu- ja 
oraspuristin sekä monitoimikone. Täytyisi 
opiskella jokin ruokavaliokokonaisuus, jot-
tei tämä maailman ravinnepitoisin ruoka 
vain aiheuttaisi puutostiloja. Pitäisi selvit-
tää, minkä kokoisia aterioita kuuluu syödä 
ja mitä pitää syödä aamulla, päivällä ja illal-
la. Entä saako syödä leipää? Niin paljon ky-
symyksiä, ettei saa tehdyksi mitään.

Joitakin asioita täytyy opiskella pitkälle, 
ennen kuin voi ryhtyä tositoimiin. Lentä-
minen ja laitesukellus ovat tällaisia. Pullot 
niskassa ja ohjekirja kädessä ei voi molskah-
taa mereen. Vegaani- ja raakaravinnon syö-
misen voi kuitenkin aloittaa mistä päästä 
hyvänsä, lisäillen tuoretta sinne tänne.

Mikä jarruttaa? Minkä virheen tässä voi 
tehdä? Pelätäänkö, että jos raakuuteen al-
kaa tutustua ihan käytännössä eikä vain lu-
kemalla, se riistäytyy käsistä ja kaappaa ot-
teeseensa? Jos minusta tulee joku ituhiip-
pari? Ihan kuten jotkut naiset pelkäävät 
kuntosalille mennessään, että jos kunnolla 

ponnistelee, lihakset poksahtavat palloiksi. 
Siispä onkin turvallisempaa mennä salille 
yhdessä tyttökaverin kanssa laitteisiin jutte-
lemaan ja nestehukan estämiseksi siemaile-
maan välillä vesipullosta.

jospa ei haluakaan muutosta?
Teinistä asti ruoka-asioista totuuden torve-
na väitelleenä minun pitäisi osata erottaa, 
milloin joku oikeasti kaipaa apua ruokava-
lintoihinsa, ja milloin taas joku uskottelee 
toisille ja omalle mielelleen haluavansa ryh-
tyä muutokseen, mutta todellisuudessa ha-
luaakin vain helpon valmiin tuloksen, mut-
ta ei matkantekoa sitä kohti. Jälkimmäisen 
henkilön tapauksessa kuitenkin edelleen 
joskus lankean loveen ja retkahdan ratkai-
semaan hänen ongelmiaan. Joskus se kuu-
luu työhönikin. 

Kyseinen henkilö puolestaan yrittää jun-
tata tosiasiakseen, että kuusi minuuttia on 
liian pitkä aika ruoanvalmistukseen ja lii-
an työlästä. Ei väliä, vaikka hän saisi selkeät 
ohjeet tehdä asioita mahdollisimman yksin-
kertaisesti. Hän löytää ongelman, joka estää 
toteuttamisen juuri hänen tapauksessaan.

On myös mahdollista, että henkilö luu-
lee haluavansa lisätä tervehdyttävän ja ener-
gisoivan raakaruoan syömistä, mutta mie-
len syvyyksissä on painavampia motiiveja 
estää muutos. Mantrahokema nimeltä Kii-
re on tavallisimpia hätäpäissään keksitty-
jä verukkeita. Jos huomaa itsessään tällai-
sia ristiriitaisia samanaikaisia tahtoja, kan-
nattaisi pysähtyä miettimään, mitä kaik-
kein voimakkaimmin ja pisimmällä tähtäi-
mellä haluaa. 

On luonnollista haluta kuulua joukkoon 
ja tulla näin sosiaalisesti hyväksytyksi. Ih-
misen yhdenmukaisuuden tarve ja hylätyk-
si tulemisen pelko saattavat voimakkuudes-
saan jarruttaa toisista poikkeavien ruoka-
valintojen tekemistä. Syvällä voi olla myös 
epäonnistumisen pelko. Pelko siitä, että saa 
yhden kokemuksen lisää huonoudestaan, 

PiEnTEn alkujEn PäiVä
Tämän lehden sekä raakaravin-
tokirjojen lukijoissa on niitä, jotka 
eivät ole päässeet keittiössään 
alkua pidemmälle, jos siihen-
kään. Kirjat ovat olleet hyllyssä 
vuosia ja lehteäkin luetaan 
kiinnostuneena, mutta suuhun 
ei löydä tietään yksikään raaka-
ateria. On ehkä käyty kurssikin, 
on osattu laittaa kaikki ruoat ja 
hyvin on maistunut, mutta koto-
na palataan vanhaan. Raakara-
vintovalmentaja Mea Salo vink-
kaa, miten päästä liikkeelle.
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kun ei 
osaa 
tehdä 
jotain 
niin 
yksin-
ker-
tais-
ta kuin 
syötä-
vää it-
selleen. 

Jos 
haluaa 
pitää 
huol-

ta terveydestään ja uskoo, että sitä voi rat-
kaisevasti auttaa raakaravinnolla, kannat-
taa ilman muuta pysähtyä ratkomaan näi-
tä esteitä. Kukaan meistä ei halua olla van-
hana (tai aikaisemmin) monisairas, heikko 
ja avuton.

Joillakuilla verukkeet ovat kuitenkin vain 
mukavuudenhalun peittelyä. Halutaan syö-
dä juuri niin kuin syödään, koska tietynlai-
nen syöminen on nautinnollista, vaikka se 
johtaisikin väsyneeseen oloon ja sairastami-
seen. Tämän lehden lukijoissa on varmas-
ti paljon niitä, jotka kerta toisensa jälkeen 
yrittävät kannustaa läheisiään muuttamaan 
elintapojaan terveemmiksi. 

Annetaan tietoa ja maistatetaan vitamii-
nipitoisia ruokia. Käydään kiivaita keskus-
teluja, joiden toinen osapuoli vain toivoo 
saavansa valistajan pois kasvoiltaan. Hyvän-
tahtoisen läheisen on vaikea antaa periksi ja 
suoda toiselle vapaus kohdella ruumistaan 
kuten haluaa, varsinkin kun näkee vahin-
gon, jota esimerkiksi roskaruoka on tehnyt.

Jokainen tekee kuitenkin valintansa itse, 
myös alitajuisen valintansa torjua ilmeisim-
mätkin asiat. Mitä innokkaammin yritäm-
me vakuuttaa toista, sitä syvemmälle ase-
miinsa tämä kaivautuu.

Vital Lies sanoo kirjassaan Simple Truths: 
The Psychology of Self-Deception: ”Torjunta 
(denial) on itsepetoksen psykologiaa, mie-
len tahallinen epäonnistuminen nähdä asi-

at sellaisina kuin ne ovat, jotta pystyisimme 
suojelemaan itseämme itseltämme” (oma 
käännökseni).

aloita siitä mikä on helppoa
Samastutko tuohon ensimmäiseen henki-
löön, joka haluaa alkaa valmistaa ja syödä 
helppoja ja hyviä raakaruokia, mutta ei saa 
aikaiseksi ja tuntee takertuneensa informaa-
tioryteikköön? Tai haluatko auttaa tällais-
ta henkilöä helposti liikkeelle? Seuraavassa 
helpoimmista helpoimpia aloitustapoja.

*Syö päivän yhdeksi ateriaksi hedelmiä 
ja marjoja, niin paljon kuin tekee mieli. 
Moni sanoo, ettei voi aamulla aikaisin huu-
dattaa tehosekoitinta tai mehulinkoa. He-
delmistä voi paloittelemalla tehdä salaatin. 
Valitse joukkoon jotain makeaa ja mehu-
kasta, joka itsessään riittää kastikkeeksi.

*Tee suuri salaatti periaatteella ”otetaan 
mitä on”. Mitä kaapissa on? Juureksia, jois-
ta voi tehdä raasteita? Kaaleja, kurkkua, ke-
säkurpitsaa tomaattia, paprikaa, vihersalaat-
tia, persiljaa, fenkolia, omenaa? 

Ne kaipaavat lisäksi täyttävämpiä ainek-
sia kuten oliiveja, aurinkokuivattua tomaat-
tia, pähkinöitä, siemeniä, ehkä rusinoita-
kin. Salaatinkastikkeeksi tilkka öljyä, sit-
ruunaa tai vain mehukasta hapankaalia. 
Kukaan ei kiellä lisäämästä keitettyjä ainek-
sia: perunaa, parsa- tai kukkakaalia, pastaa 
(mielellään gluteenitonta), tofua.

*Tee puuro. Liota kolme ruokalusikallis-
ta pellavansiemeniä mukillisessa vettä. Lai-
ta tehosekoittimeen, lisää omena ja sekoi-
ta sileäksi. Paloittele toinen omena puuron 
päälle. Toisena päivänä pistä puuroon ome-
nan sijasta kolme liotettua kuivahedelmää 
ja surauta.

*Tee keitto. Paloittele tehosekoittimeen 
kuorittu ananas ja kolme tomaattia (menee 
sinne porkkanakin). Sekoita sileäksi. Lisää 
päälle paloiteltua paprikaa tai avokadoa, jos 
tekee mieli.

Ainoa tarvittava laite on tehosekoitin, 
mielellään iso ja vahvanpuoleinen, jos olet 
hankintaa tekemässä. Muita laitteita voi 



��

hankkia, jos nälkä kasvaa syödessä. Monel-
le nämä muut laitteet ovat vain välivaihe, 
minkä jälkeen mennään takaisin yksinker-
taiseen.

Vielä ote yleisimmistä          
kompastuksista:

Haluan raakavegaaniksi, mutta en ole 
opetellut teoriaa. Vallalla on luuloa, että 
raakaravinnon teoria pitäisi ensin ottaa hal-
tuun ellei peräti suorittaa tutkinto. Ei, ala 
laittaa ruokia ja nauttia niistä. Teoriaa ehtii 
myöhemmin. 

Raakavegaaniksi siirtyminen taas on ai-
ka iso tähtäin, jos ei ole vielä edes vegaani. 
Harva haluaa raakailijaksi käytännössä. Ota 
askeleita raakaan suuntaan siinä tahdissa, 
että sekä kroppa että pää pysyy mukana. 
Katso mihin se vie.

En tiedä, mistä näitä aineksia löytää. 
Isojen markettien valikoimat kasvavat koko 
ajan. Esimerkiksi tattaria, kvinoaa ja hirssiä 
löytää marketin ryynipuolelta, joskus luo-
munakin. Joillakin paikkakunnilla on luo-
mu-/ekokauppoja, ja netistä saa tilata hyl-
lytuotteita. 

Innostu etsimään. Tai ohita alussa vieraat 
ainekset ja tee ruokaa niistä, joita tunnet ja 
jotka ovat edullisia. Reseptejä riittää.

Haluaisin kyllä, mutta lähipiirini ei tue 
minua. Lähes kaikilla on sama tilanne. Itse 
olin ollut kolme vuotta vegaani ilman edes 
nettiyhteyttä toiseen vegaaniin. Sitten tapa-
sin ulkomailla 50 hengenheimolaista kerta-
rysäyksellä. Sitä onnea! 

Meillä on kuitenkin tämä lehti, ja nyky-
ään on raakakursseja pitkin Suomea. Itse-
kin liikun niitä pitämässä. Me ympyröis-
sämme yksinäiset olemme pioneereja, tah-
doimme tai emme.

En tule täyteen. Tämä on opettelun 
paikka ruoanlaitossa ja annosten suuruu-
dessa. On olemassa muun muassa raaka-
vegaanikehonrakentajia, jotka kuluttavat 
5000 kaloria päivässä.

Mea Salo
Raakaravintovalmentaja

Raakaravintoa.blogit.fi

Elävää raaka-
ruokaa tehdään 
myös Joensuussa

Joukko innokkaita elävän ravinnon ja raa-
karavinnon ystäviä aloitti kokoontumi-

sen Joensuussa. Ensimmäisessä tapaamises-
sa elävän ravinnon kouluttaja ja ERY:n pu-
heenjohtajana aiemmin toiminut Irma To-
lonen oli kertomassa ravinnosta ja toimin-
nasta - siitä miten voisimme jatkaa omin 
päin. 

Meitä kokkaajia on tapaamisissa ollut 
paikalla aina noin 12 henkilöä, joka on so-
piva määrä meidän tiloihin. Olemme val-
mistaneet muun muassa keittoja, pääruo-
kia ja jälkiruokia. Ilmeisesti olemme niis-
sä onnistuneet, vaikka reseptit ovatkin ol-
leet ihan uusia, sillä kaikki ovat pitäneet ru-
oista.

Onhan tämä innostus ja tieto aivan eri 
luokkaa kuin silloin, kun minä aloitin 
1980–1990-lukujen taitteessa. Kasvatin sa-
laa vehnänorasta ja muita versoja. Oli vai-
keaa selittää orasviljelmää ja outoa lihamyl-
lyä, jossa oli mehupuristin. Kysyjille tämä 
oli ihan outo asia ja minä - kummallisesti 
hurahtanut johonkin…

Voi Hyvin -lehti oli minulle ensimmäi-
nen innostuksen lähde. Lehdestä sain tie-
toa myös alan muutamista kirjoista. Uuden 
oppiminen ei aina ole helppoa: onhan jo 
lapsuudesta asti keitetty ja paistettu. Mut-
ta uuttakin oppii, kun haluaa, ja huomaa 
eron entiseen.

Kesäksi olemme suunnitelleet ihan uutta 
yhteistä tekemistä, missä elävä raakaravinto 
on mukana. Jos tämä toteutuu, siitä kerron 
myöhemmin.

Liisa Udd

< <
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Moni minua muutaman vuoden van-
hempi kaveri oli jättänyt viisikymp-

pisensä juhlimatta. Tuolloin uhosin, että 
minä ainakin järjestän kunnon bileet. Juh-
lapäivä vaan alkoi uhkaavasti lähestyä työ-
kiireiden keskellä eikä juhlapaikasta, kesti-
tyksestä saatikka kutsuista ollut vielä kahta 
viikkoa ennen ajankohtaa tietoakaan.

Reilua viikkoa ennen h-hetkeä olin sen-
tään saanut kutsut lähetettyä sähköpostitse, 
joten henkilömäärä oli selvillä. Olin kuul-
lut, että Mili Hiiri ja Suvi Tikamo tekisi-
vät elävän ravinnon cateringia, joten pyysin 
tarjousta, jotta pääsisin helpommalla. Vii-
meisimmät yhteydenotot olivat kuitenkin 
blokkautuneet Facebook-asetuksiini, joten 
en koskaan saanut tietää, mitä herkkuja oli-
si ollut luvassa. 

Niinpä lopulta päädyin tekemään kaiken 
itse parissa päivässä. No, salaatinlehdet ja 
versot ostin, mutta mungit ja linssit olin it-
se idättänyt. Ostin myös ruisnappeja, koska 
raakakräkkereitä en tuolloin löytänyt.

Juhlan aattona raahauduin kotiin yhdek-
sän jälkeen valtaisan salaatti- ja versokuor-
man kanssa. Aikaa valmisteluihin olisi seu-
raavaan iltapäivään. Juhlan oli määrä alkaa 
lauantaina kello 18. Onneksi läheinen lä-
hiökapakka oli osoittautunut varteenotet-

RockaTEn ja 
RaakaillEn

- Miten kestitsin raaka-
ruoalla 40 vierasta 

Viisikymppisteni teema oli ollut jo 
kauan selvillä - 50-luvun rockia. 
Ja elävän ravinnon kattaus.

tavaksi juhlatilaksi (toisen paikan tarjous  oli 
jäänyt roskaposteihini!), sillä sinne sai tuo-
dat omat ruoat, siellä oli loosimainen ti-
la käyttöömme, dj otti vastaan tikullisen 
omavalintaista 50-luvun rockia ja talon 
puolesta alkaisi hyvä ohjelmanumero, kara-
oke yhdeksältä.

Olin valinnut pinkin, limen ja oranssin-
keltaisen juhlaväreiksi, kuten lastenkutsuil-
la ikään. Kun kapakassa ei ollut ruoka-as-
tioita, sama väritys toistui myös kertakäyt-
töastioissa ja serveteissä. Olin hankkinut 
muutamat pinkit ja vihreät lasten ”enkelin 
siivet”, joista tuli isoja perhosia seinille. Il-
mapallot odottivat puhaltajia... Näissä juh-
lissa ei olisi pönöttäviä puheita eikä kerät-
täisi lahjamaljakoita.

Tiivistä riittää vähempikin
Juhlapöytä ei notkunut sen seitsemään 
sorttia, sillä tiivisravinteista ruokaa riit-
tää vähempikin: tein Mea Salon puna-
juuripulleroita sekä seesamhumusta (joi-
den ohjeet olivat lehdessä 4/2012) ruisnap-
pien päälle, bataattisipsejä ja Toma Stan-
kewitchin jouluruokakurssilla oppimaa-
ni ihanan oranssista paprikatahinikastiket-
ta itu- ja versosalaatteihin. Jälkiruoaksi oli 
Maria Lönnqvistin suklaakakkua ja Co-
coVin Superherkkuja superfoodeista -leh-
tisestä suklaisia raakaherkku –leivoksia ja 
kuivahedelmä-inkivääripalleroita.

Perjantai-iltana tein esivalmistelut puna-
juuripulleroita, kastiketta, humusta ja kak-
kuja varten eli laitoin mantelit, pähkinät, 
seesaminsiemenet ja taatelit likoamaan. Sit-
ten kuorin ja siivutin bataatit ja laitoin 
yöksi kuivuriin. 

Aamulla tein ensin punajuuripullerot, 
tyhjensin kuivurin bataateista ja laitoin 
pullerot tilalle muutamaksi tunniksi. Sitten 
valmistin suklaisten raakaherkkujen poh-
jan, jotta sain muovailtua sen pieniin pa-
perisiin muffinikuppeihin jääkaappiin jäh-
mettymään. Leivospohjia pyörittelin parin 
lusikan avulla 40. Asettelin ne jo valmiiksi 
muovirasioihin, joilla ne voisi myös juhla-

Pauli Lappalainen
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makunystyröitä      
kutkuttava tuttavuus

Mustasinappi kuuluu parsakaalin ta-
voin ristikukkaisiin kasveihin. Syö-

tävillä ristikukkaiskasveilla on tieteellisissä 
tutkimuksissa todettu olevan monenlaisia 
terveysvaikutuksia. 

Mustasinapin (Brassica nigra) idut muis-
tuttavat maultaan ja ulkonäöltään parsa-
kaalin ituja, mutta ovat mielestäni hieman 
voimakkaamman ja tulisemman makuisia. 
Joillekin ihmisille sinapin idut voivat aihe-
uttaa allergisen reaktion.

Sinapin itujen sanotaan olevan hyödyl-
linen apu astmaan ja reumaattiseen nivel-
rikkoon. Ne sisältävät fytokemikaaleja, joi-
ta kutsutaan glukosinolaateiksi. Pääsään-
töisesti sinapin idut sisältävät kahta gluko-
sinolaattia (sinigriini ja glukonasturtiini). 
Pureskelun yhteydessä sinigriini muuntau-
tuu allyyli-isothiosyanaatiksi (AITC) ja glu-
konasturtiini fenetyyli-isothiosyanaatiksi 
(PEITC), jotka kummatkin estävät syöpä-
solujen kasvua ja poistavat tulehdusta. 

Sinapin itujen on todettu suojelevan 
benzopyreenin (jota esiintyy esimerkiksi tu-
pakansavussa) karsinogeeniseltä vaikutuk-
selta. Sinapin itujen hyvää ravitsemuksellis-
ta koostumista tukee hyvä omega-6 ja ome-
ga-3 -rasvahappojen suhde, joka on suurin 
piirtein yhden suhde yhteen.

Pureskelun yhteydessä sinapin iduista va-
pautuva AITC estää Salmonella montevi-
deo ja Escherichia coli O157:H7 -baktee-
rien kasvua. AITC:n teho on parhaimmil-
laan alkuperäisessä muodossaan ja sen toi-
mintaa tukevat useat erilaiset yhdisteet. 
AITC yhdistettynä keskipitkiin rasvahap-
poihin (MCT) voi lisäksi rajoittaa tiettyjen 
vahingollisten bakteerien ja salmonellojen 
kasvua. Esimerkiksi kookospähkinä sisältää 
pääasiassa keskipitkiä rasvahappoja. 

Mustasinapin idutpaikalle roudata. Myöhemmin vaan lisäsin 
niihin täytteen ja koristelun.

Jossain vaiheessa pienen yksiöni keittiöön 
saapui pari lisäkättä ja toiset kaksi huoneen 
puolelle valmistelemaan koristelua. Lisä-
kädet siivuttivat raitajuurta itu- ja versosa-
laattien koristeiksi, huuhtelivat salaatinleh-
det ja versot sillä välin, kun minä valmistin 
kakkupohjat, salaatinkastikkeen ja humuk-
sen. Lopulta kävi niin, että kaksinkertai-
nen kakuntäyte upposi yhteen kakkumuot-
tiin enkä toiseen enää kerennyt tehdä uutta 
täytettä. Oli varsin haasteellista saada kak-
kuun leikattua liki neljäkymmentä palaa! 
Onneksi raakakakku on niin tuhtia tavaraa, 
että palat voivat olla pieniä. Ja leivoksia riit-
ti hyvin. Mukaan nappasin vielä pakkasesta 
joulun alla tehtyjä kuivahedelmä-inkivääri-
palleroita.

Päivänsankarin piti vielä laittautua, mut-
ta juhlapaikalle sentään kerkesimme tava-
rat pulkassa vetäen ennen kuutta. Vielä oli 
salaattien ja humus-ruisnappien kokoami-
nen ja koristelu sekä muiden ruokien esil-
lelaitto. Ensimmäiset juhlijat saivat osallis-
tua valmisteluihin puhaltamalla ja kiinnit-
tämällä ilmapalloja.

Tervetulo- ja onnittelumaljat skoolasim-
me kuusenkerkkä- ja maitohorsmakuohareil-
la. Alkoholittomiksi juomiksi ne maistuivat 
yllättävän "tiukoilta", mutta saivat hyvän 
vastaanoton. Tipatonta tammikuuta viettä-
vätkään eivät siis joutuneet kiusaukseen! 

Ruoka kelpasi kaikille, mistä olin jo-
pa yllättynyt, kun ottaa huomioon, että 
noin neljänkymmenen hengen seurueessa 
oli vain kaksi edes semi-kasvissyöjää, muut 
enemmänkin lihalinjalla. No, eipä olisi ol-
lut muuta tarjolla! Mutta kovasti kehuivat.

Sen verran tohina oli päällä, että en saa-
nut otettua kattauksesta yhtään kuvaa kuin 
vasta siinä vaiheessa, kun kaikki oli melkein 
syöty. Mutta kauniin värikästä oli. Ja niillä 
eväillä jaksoi rockata ja twistata!

Tiina Lappalainen

<
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Kiinnostaako matka Hippocrates 
Health Instituuttiin Floridaan? 

Haluatko neuvoja ja yksityiskohtaista 
tietoa majoitusvaihtoehdoista,       

Life Transformation -ohjelmasta ja 
hinnoista? Varatessasi matkan avullani 

voit saada etuna lahjakortin 
(riippuen ajankohdasta).

Ota yhteyttä: Helena Hietanen
Hippocrates Health instituutin 

Suomen edustaja 
(Professional Referral Agent 

for HHI in Finland)
Ryhmämatkat, neuvonta ja luennot

helena.hietanen@saunalahti.fi
p. +358 (0)50 5366 184

Australian hallituksen maataloustuotan-
non tutkimus- ja kehittämislaitos RIRDC 
(Rural Industries Research and Development 
Corpororation) toteaa tutkimuksessaan itu-
jen olevan kaikkein paras ravinnonlähde.

Mustasinapin idättäminen
Ensimmäiseksi tarvitset litran vetoisen lasi-
purkin tai vastaavan kokoisen idätysastian. 
Lasipurnukan tulee olla puhdas. Huuhte-
le siemenet perusteellisesti puhtaalla vedellä 
ennen idätystä. 

Mustasinapin siemeniä tarvitaan kolme 
ruokalusikallista litran vetoiseen astiaan. 
Laitettuasi kolme ruokalusikallista sieme-
niä lasipurkkiin täytä se vedellä (16–21ºC). 
Siementen liotus kestää 6–12 tuntia. Lasi-
purkin päälle tarvitset nailonverkon tai vas-
taavan. Itse käytän naisten sukkahousuista 
leikattua palasta ja kumilenkkiä, jolla saan 
sukkahousupalasen pysymään kiinni. 

Liotuksen jälkeen poista vesi ja huuhte-
le siemenet perusteellisesti kylmällä vedel-
lä useamman kerran. Laita purkki sen jäl-
keen suu alaspäin hieman vinoon asentoon 
esimerkiksi astiakaappiin tai muuhun vas-
taavaan, jotta siemenet eivät ole liian mä-
rässä ja pääsevät kuivahtamaan. Huuhtele 
8-12 tunnin välein ja anna jokaisen huuh-
teluvälin jälkeen kuivahtaa. Siirrä valoon, 
kun ensimmäiset sirkkalehdet ovat muo-
dostuneet. 

Siirrä neljäntenä päivänä idut valoon, 
mutta vältä suoraa auringonvaloa. Jatka 
edelleen huuhtelua 8-12 tunnin välein niin 
kauan kuin annat itujen jatkaa kasvuaan. 
Idut ovat valmiita 5-6 päivän kieppeillä, 
jolloin suurin osa sirkkalehdistä on avautu-
nut. Sirkkalehdet ovat vihertyneet, jos olet 
antanut niille valoa.

Ennen viimeistä huuhtelua siirrä idut 
riittävän isoon astiaan poistaaksesi siemen-
kuoret. Täytä astia kylmällä vedellä. Irtoa-
vat siemenkuoret nousevat pintaan, jolloin 
ne voi kaapia pinnalta pois esimerkiksi ruo-
kalusikalla tai vastaavalla. Sekoita ituja as-
tiassa, jolloin lisää siemenkuoria voi nousta 

veden pintaan, ja tee sama uudelleen. Lai-
ta kuoret kompostiin, jolloin saat multasa-
toa versotukseen.

Viimeisen huuhtelun ja kuivahtamisen 
jälkeen idut ovat valmiita muutaman tun-
nin kuluttua. Siirrä idut kannelliseen as-
tiaan ja laita jääkaappiin. Ne säilyvät jää-
kaapissa muutaman päivän.  

Mustasinapin siemeniä voit tilata netin 
kautta Englannista tai USA:sta. Itse olen 
todennut, että Englannista tilatut siemenet 
itävät paremmin. Englantilaisia mustasina-
pin siemeniä voit tilata osoitteesta: ukjuicers.
com/feo-organic-mustard-seeds-500g-tin.

Ari Vihertuuli
Lähteet:
Ultimate handbook of medical and ecological 
nutrition of living food by Ari Vihertuuli – luonnos  
ukjuicers.com/feo-organic-mustard-seeds-500g-tin
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Yhdistyksen loppuunmyyty Herkutel-
laan elävällä ravinnolla -kirjanen uudis-

tetaan kevään aikana. Siihen lisätään Raa-
ka baarien reseptejä havainnollistavin ku-
vin. Muy bueno!

Sitä odotellessa seuraavalla sivulla Su-
vi Tikamon Raaka baari 7:n reseptejä käyt-
töön kaikille, jotka haluavat kokeilla meksi-
kolaista raakaravintoa kotonaan. 

Seuraava Ravintolapäivä - ja 8. Raaka 
baari - järjestetään toukokuun 18. päivä 
keväisissä merkeissä. Tuolloin maa puskee 
jo villivihanneksia, joten niitä tullaan hyö-
dyntämään Raaka baarin resepteissä. 

Jos haluat osallistua 8. Raaka baarin val-
misteluun, mars metsään ja pelloille kerää-
mään maitohorsmaa, nokkosta, voikukkaa, 
vuohenputkea ja muita  kevään ensiyrtte-
jä. Seuraa ilmoittelua lähempänä ajankoh-
taa ERY:n Facebook-sivulla ja -ryhmässä tai 
soita toimistonhoitajalle.

Kiitos kaikille Raw Mexican Fiestaan 
osallistuneille! Nähdään taas toukokuussa!

Keittiömestari ja myös raa-
karavinnon huippukokki Suvi 
Tikamo suunnitteli helmikuun 
Ravintolapäivänä pidettyä  
ERY:n 7. Raaka baaria varten 
meksikolaisen raakaruoka-
menun.

Raaka BaaRi 7 -  GRandE     FiESTa!

Tortillat, tahinipallot, avokadomousseleivokset, 
valkosuklaa-minttu-gojifudget, chili con choco 
-juomat ja muut meksikoiset herkut tekivät 
kauppansa ERY:n Raaka baarissa. Suvi Tikamo 
hääri kiireisenä tiskin takana..

Emilia Vainio

Emilia Vainio

Emilia Vainio

<
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Reseptit

Tortilla
1 kuivurin levy/6 annosta

Tehosekoittimella hienoksi:
240 g kesäkurpitsaa, pestyä kuorineen 
pilkottua
120 g pellavansiemenjauhoa
28 g vettä
4 g ruususuolaa/muuta laatusuolaa

Levitä spatulan avulla tasaiseksi kerrok-
seksi kuivurin levylle. Anna kuivua noin 
46 Celsius-asteessa (115 Fahrenheit-as-
tetta) 3 tuntia ja käännä ja kuivata noin 
2 tuntia. Tortillan pitää olla notkea ja 
kuivapintainen.

Cashew-hapankerma
300 g liotettuja cashewpähkinöitä
5 g suolaa
2 rkl hiivahiutaleita
1/3 sitruunan mehu ja kuoriraaste 

Sekoita kaikki hienoksi tehosekoitti-
messa. Lisää tarvittaessa vettä hienon 
koostumuksen saamiseksi. 

Guacamole
1 avokado
1 puntti korianteria
½ valkosipulin kynsi
1/3 sitruunan mehu ja kuoriraaste
2 tomaattia, ihan pieninä kuutioina
mustapippuria 
suolaa

Sekoita kaikki muut aineet paitsi to-
maattikuutiot, suola ja pippuri tehose-
koittimella. Kun seos on hienoa, lisää 
tomaattikuutiot ja pyöräytä kerran. 
Mausta oman maun mukaan suolalla ja 
pippurilla.

Mole
Ensin:
1 sipuli renkaiksi

marinadi:
1 rkl tamaria
1 taateli 
1 rkl vettä

Aja hienoksi ja sekoita hyvin sipulirenkai-
siin.

1 punainen chili
10 g aurinkokuivattuja tomaatteja (paino 
ennen liottamista), liota
1 tomaatti
1/2 valkosipulin kynsi
50 g kuorittuja hampunsiemeniä
20 g kuorittuja seesaminsiemeniä
1 tl korianterinsiemeniä
30 g pecanpähkinöitä
1 neilikka
30 g kaakaorouhetta
½ tl kanelia
2 rkl vettä
kookossokeria
suolaa
mustapippuria

Aja kaikki hienoksi monitoimikoneessa, 
mausta oman maun mukaan suolalla, 
mustapippurilla ja kookossokerilla.

Kokoaminen:
Leikkaa tortilla puoliksi. Laita keski-
osaan pitkittäin cashew-hanpankermaa, 
guacamolea, molea ja ituja/versoja oman 
maun mukaan. Kääri rullalle ja leikkaa 
molemmat pötköt kolmeen osaan. 
Nauti! 

Suvi Tikamo

Emilia Vainio
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Yhdistys tiedottaa 
Hallitus järjestäytyi
Vuosikokous valitsi yhdistyksen puheen-
johtajaksi Tiina Lappalaisen. Hallituk-
sen järjestäytymiskokouksessa Aino Kok-
ko valittiin varapuheenjohtajaksi, Suvi Ti-
kamo rahastonhoitajaksi ja yhdistyksen toi-
minnanjohtaja Elina Björkqvist hallituksen 
sihteeriksi. 

Elävä raakaravinto ry 
Vuosikokous päätti yksimielisesti muuttaa 
yhdistyksen nimen. Elävän ravinnon yhdis-
tyksestä tuli Elävä raakaravinto ry. Lyhenne 
ERY säilyy ennallaan. 

Uuden nimen rekisteröinti on vielä kes-
ken Patentti- ja rekisterihallituksessa, jo-
ten uusi nimi voidaan ottaa käyttöön vasta, 
kun se on rekisteröity, mihin saattaa men-
nä kuukausia.

ERY:n juhlavuosi on alkanut
Yhdistys täyttää tänä vuonna 30 vuotta. 
Toimintaa voimistetaan kaikin tavoin. Jä-
senmäärän lisääminen on keskeinen tavoite. 
Anna lahja syntymäpäiväsankarille ja hanki 
vuoden aikana ainakin yksi uusi jäsen! 

ERY:n avokonttori Facebookissa 
ja torstaisin toimistossa
ERY:n toiminnanjohtaja Elina Björk-
qvist on perustanut kaikkia yhdistyk-
sen aktiiveja jäseniä ja ystäviä varten avo-
konttorin Facebookiin. Voit liittyä mu-
kaan osoitteessa http://www.facebook.
com/groups/213475982120962/.

Tässä ryhmässä voivat kaikki ERY:n ak-
tiivit suunnitella, koordinoida, pohtia, rat-
kaista ongelmia, sopia aikatauluja, kertoa 
missä vaiheessa projektit ovat jne. Hallitus 
voi samassa osoitteessa etsiä tekijöitä erilai-
sille töille ja projekteille.

Torstaisin avokonttori toimii ERY:n toi-
mistossa kello 10–15. Tule mukaan ideoi-
maan, työstämään ajatuksia ja suunnittele-
maan toimintaa Elinan johdolla!

lehden toimitus
Elävän ravinnon ystävä -lehden toimitus on 
jakanut keskenään tehtävät. ERY:n puheen-
johtaja Tiina Lappalainen on myös lehden 
päätoimittaja, raakaravintovalmentaja Mea 
Salo asiantuntijajäsen ja Kaija Shurupov 
toimitussihteeri. Lähettäkää lehteen tulevat 
tiedotteet ja jutut jatkossa toimitussihteeril-
le osoitteeseen kaija.shurupov@gmail.com.

Tukihenkilölista pois lehdestä
ERY-lehti on 1990-luvulta asti julkaissut 
listaa tukihenkilöistä eri sairauksissa. Netin 
aikakaudella vertaistuen etsiminen ja an-
taminen on siirtynyt nettiin. Vuosikokous 
päätti lopettaa tukihenkilölistan julkaisemi-
sen tarpeettomana.

Yhdistykselle oma kuivuri
Kiitokset Raakapuodille kuivurilahjoituk-
sesta! Näin yhdistyksellä on tarjota kokkai-
lupiiriläisille, kouluttajille ja kurssien pitä-
jille entistä paremmat mahdollisuudet hyö-
dyntää yhdistyksen koulutustiloja moni-
puoliseen ruoanvalmistukseen. 

jäsenmatka Berliiniin peruuntui
Viime lehdessä ilmoitettu jäsenmatka Ber-
liiniin ei toteudu huhtikuussa. Matka to-
teutetaan mahdollisesti myöhemmin. Asi-
asta ilmoitetaan ERY:n kotisivulla ja 
lehdessä.

Emilia Vainio
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Yhdistys tiedottaa 

kokous- ja opintomatka        
kööpenhaminaan
Berliinin matkan peruunnuttua hallitus 
kuitenkin edelleen suuntaa katsettaan myös 
maan rajojen ulkopuolelle ja aloittaa ver-
kostoitumisen raakailijoiden kanssa vähän 
lähempää. Hallitus lähtee opintomatkalle 
tutustumaan Kööpenhaminan raakaruoka-
maailmaan 2-5. toukokuuta. Myös jäsenet 
ovat tervetulleita mukaan matkalle. Matka-
järjestelyistä kukin vastaa itse.

uusi raakaruokakirja ilmestyy 
huhtikuussa
Raakaravinto-ohjaaja, suositun Keittiöka-
meleontti-ruokablogin kirjoittaja Outi Rin-
ne on tehnyt kirjan Raakaruoka-aika! Herk-
kua ilman hellaa ja uunia, joka ilmestyy 
huhtikuussa. Kirja lähestyy raakaruokaa 
makunautintojen näkökulmasta ja tarjoaa 
ohjeita alkuruoista jälkiruokaherkkuihin. 

Kirja opastaa erityisesti kokkia, joka ei 
ole aiemmin tutustunut raakaruokaan. Kir-
jan ohjeet kiinnostavat kuitenkin varmasti 
myös kokeneempia kokkeja. 

Ohjeista löytyvät munakoisoraviolit, ko-
rianterifalafelit, lime-avokado-mousse ja jo-
pa nakit ja muusi - valmistettuna palsterna-
kasta, cashewpähkinöistä ja aurinkokuiva-
tuista tomaateista.

Raakaruoka-aika! -kirjassa on 160 sivua 
ja se on sidottu. Kirja tulee myyntiin myös 
ERY:n toimistoon. 

Yhdistyksen omasta reseptikir-
jasta uudistettu painos keväällä
Yhdistyksen loppuunmyydystä Herkutel-
laan elävällä ravinnolla -reseptikirjasesta 
otetaan uudistettu painos keväällä. Kirjaa 
täydennetään Raaka baarien resepteillä.

uusi kirja elävästä ravinnosta  
ilmestyy syksyllä
Raakaravintovalmentaja Mea Salon kir-
jat Hellaton kokki sekä Hellattoman kokin 
raaka namikirja saavat syksyllä seurakseen 
opuksen Hellattoman kokin elävä ravinto. 

Odotettu uusi kirja elävästä ravinnosta il-
mestyy syys-lokakuussa. Sen edeltäjä, Elsa 
Ervamaan kirjoittama Elävä ravinto -kirja 
ilmestyi jo 1983 ja siitä otettiin useita pai-
noksia. Usea vuosi on kuitenkin mennyt il-
man, että kirjakaupasta olisi voinut ostaa 
perusteosta elävästä ravinnosta. Raakara-
vinto on tervehdyttävää, mutta sairas eli-
mistö kaipaa usein vieläkin terapeuttisem-
paa ravintoa.

Elävä ravinto on Ann Wigmoren kehit-
tämä raakaravinnon suuntaus, jossa ruo-
ka valmistetaan erityisen hyvin sulavak-
si, ravinnepitoiseksi ja parantavaksi idätyk-
sen, versotuksen, mehutuksen, hapatuksen 
ja soseutuksen keinoin. Se on auttanut lu-
kuisia ihmisiä paranemaan vaikeistakin sai-
rauksista. 

Ihmiset näyttävät sairastavan koko ajan 
enemmän, joten uusi kirja tuo taas ihmis-
ten ulottuville näkyvämmin elävän ravin-
non ohjelman, vaikka sen sovellustapoja on 

hellattoman kokinhellattoman kokin

eläväelävä ravintoravinto
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ollut mukana myös raakaravinnon kirjois-
sa. Ellei halua siirtyä kokonaan elävän ra-
vinnon syöjäksi, voi kirjasta myös poimia 
osia omaan ruokavalioonsa tai yksinkertai-
sesti vain alkaa valmistaa ruokaa kirjan re-
septeistä. Kirja tulee myyntiin myös ERY:n 
toimistoon. 

kirjaa koskeva pyyntö Mealta:
”Kerään kirjaani varten kokemuksia eläväs-
tä ravinnosta ja raakaravinnosta. Onko elä-
vä ravinto vaikuttanut sinuun parantavas-
ti? Millaista ruokaa olet syönyt parantu-
aksesi, ja jatkuuko samanlainen ruokava-
lio edelleen? Miten olit sairas, millaisia oi-
reita sinulla oli? Mihin kuntoon pääsit? Mi-
ten voit nyt? 

Kirjoittaisitko siitä minulle mea.salo@ne-
tikka.fi tai kirjeitse Mea Salo, Vuorenmaan-
rinne 15 D 54, 60220 Seinäjoki. Kiitos!”

Raakaravinnon pitopalvelua
ERY:n tilaisuuksissa usein tarjoilusta vas-
tannut huippukokki Suvi Tikamo yhteis-
työkumppaninaan Mili Hiiri ovat aloitta-
massa raakaravinnon catering-toiminnan. 
Yrityksen nimi on: My name is Cake. 

Lakkiaisten, häiden ja synttäreiden järjes-
täjien kannattaa ottaa yhteyttä osoitteeseen 
myynti@mynameiscake.fi. Nettisivut avataan 
piakkoin. Seuraa ilmoittelua ERY:n Face-
book-sivulla. 

Haluatko Elävän ravinnon      
ystävä -lehden sähköisessä 
muodossa?

Voit halutessasi tilata jäsenlehden sähkö-
postiosoitteeseesi kotiin kannettavan pape-
rilehden sijaan. Etuna on toimituksen no-

peus ja lehden värit! Raakaravinnon ruokien 
värit ovat voimakkaita ja kauniita. Mustaval-
koinen paperilehti ei värien sanomaa välitä.

Jos haluat vaihtaa sähköiseen ERY-leh-
teen, ilmoita asiasta viestillä osoitteeseen 
ery@elavaravinto.fi. 

Raakaravinnon ja elävän         
ravinnon kouluttaja 
Varaa ERY:n hyvin varustetut ja edulli-
set koulutustilat käyttöösi raakaravinnon ja 
elävän ravinnon kursseja varten! Varauksen 
voit tehdä osoitteeseen ery@elavaravinto.fi 
tai soittamalla päivystysaikaan numeroon 
050 501 0505.

Kaikista elävän ravinnon ja raakaravin-
non kursseista voit ilmoittaa maksutta 
ERY-lehden kurssipalstalla. Erillisestä mak-
sullisesta ilmoituksesta kouluttajat saavat 
50 % alennuksen. Ilmoita 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. Kotisivulle voi lait-
taa myös maksullisen ilmoituksen. Samas-
ta osoitteesta saat tarkemmat maksullista il-
moitusta koskevat tiedot. 
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Tapahtumia

Tapahtumatorstait ERY:n tiloissa

To 11.4. klo 18.00 Ari Vihertuuli luennoi 
aiheesta Kaikki idätyksestä. Luento käsitte-
lee sitä mitä kaikkea voi idättää, miten idä-
tetään ja miten idätysprosessissa varmiste-
taan mikrobiologinen puhtaus. Osallistu-
mismaksu 2 euroa jäseniltä, muilta 4 euroa.

To 18.4. klo 18.00 Kysymysten ilta. Il-
moittaudu ERY:n toimistoon 17.4. men-
nessä. Osallistumismaksu 2 euroa jäseniltä, 
muilta 4 euroa. 

Illan aikana jokainen osanottaja saa mah-
dollisuuden esittää mieltänsä askarruttavia 
kysymyksiä liittyen raakaravintoon tai elä-
vään ravintoon. Vastauksia etsitään yhdessä. 

Kysymysten iltoja pidetään kerran kuu-
kaudessa ja niitä vetää Heli Tuovinen. Seu-
raa kokoontumistietoja ERY:n kotisivuilta 
www.elavaravinto.fi ja Facebookista. 

To 30.5. klo 18.00 elävän ravinnon kou-
luttaja Irma Tolonen opettaa ruoanlaittoa 
villivihanneksista ja luonnon yrteistä. Ilmoit-
taudu kurssille ERY:n toimistoon 20.5. 
mennessä. Osallistujia enintään 15. Osal-
listumismaksu 10 euroa, joka sisältää myös 
aterian.

Muita tapahtumia ERY:n tiloissa
Ke 24.4. klo 17.00 Uusi kokkauspiiri. Il-
moittaudu ERY:n toimistoon tähän kok-
kauspiirin ensimmäiseen kokoontumiseen. 
Osallistumismaksu 2 euroa jäseniltä, muilta 
4 euroa sekä osallistujien kesken jaettu raa-
ka-aineiden hinta. 

La 18.5. Raaka baari Ravintolapäivänä 18. 
toukokuuta ERY:n tiloissa järjestetään jo 
kahdeksas Raaka baari. Huippukokki Su-
vi Tikamon johdolla valmistettua keväis-
tä raakaruokaa on tarjolla kello 12–16, tai 

niin kauan kuin ruokaa riittää. Resepteissä 
hyödynnetään villivihanneksia, joten kokin 
avuksi voi niitä kerätä. Ilmoittaudu hyvissä 
ajoin keräystiimiin ERY:n toimistoon.

Kaikki Raaka baarit ovat houkutelleet 
hyvin asiakkaita, tehneet raakaravintoa tun-
netuksi ja tukeneet ERY:n taloutta. Seuraa 
ilmoituksia kotisivuilla www.elavaravin-
to.fi ja Facebookissa, niin saat tietää tar-
kemman menun.

Töölön kyläjuhla 12–15.6. Kesäkahvila 
Eryn tiloissa 12–13. kesäkuuta. Villivihan-
nesretki kävellen tai pyöräillen. Seuraa il-
moituksia kotisivuilla www.elavaravinto.fi 
ja Facebookissa, niin saat tietää tarkemmin 
tapahtumista.

Tapahtumia muualla:
6–7.4. Helsingin Joogafestivaalit Kaapeli-
tehtaalla. ERY osallistui ensimmäistä kertaa 
toiminnanjohtajan johdolla. Suvi Tikamon 
ja Mili Hiiren My name is Caken tuotteita 
kuten raakakakkuja oli tarjolla.

20–21.4. Ilon ja valon markkinat Helsin-
gin Wanhassa Satamassa Katajanokalla. 
ERY osallistuu. Suvi Tikamon ja Mili Hii-
ren My name is Caken tuotteita  tarjolla. 

25–26.5. Maailma kylässä -festari Helsin-
gissä Kaisaniemen puistossa ja Rautatiento-
rilla, la klo 11–20, su klo 11–18. ERY:n 
piste yhdistysten teltassa. Suvi Tikamo val-
mistaa jäätelöä. Tule iloiseen talkoojouk-
koon päivystämään ERY:n pisteeseen! Il-
moittaudu toimistoon mahdollisimman pi-
an ery@elavaravinto.fi tai 050 501 0505.

8-9.6. Brian ja Anna Maria Clement jäl-
leen Suomeen. Hippocrates Health Institu-
ten johtajat luennoivat ERY:n kaksipäiväi-
sessä tapahtumassa Balderin salissa Helsin-
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Raakaravintovalmentaja Mea 
Salon nettikurssi

Noin huhtikuun puolivälissä alkaa puhdis-
tava ja keventävä Elämän kevättä -nettival-
mennusohjelma raaka-aloittelijoille tai raa-
kautensa alkutaipaleella oleville, jotka halu-
avat lisätä raakaravintoa ruokavalioonsa.

Valmennus sisältää viikoittaisen pake-
tin ravitsemustietoutta, neuvoja tunnesyö-
misestä ja ruokahimoista vapautumiseen, 
helppoja reseptejä sekä henkilökohtaista 
valmennusta. Valmennus kestää toukokuun 
loppupuolelle. 

Lisätietoa tulee blogiin Raakaravintoa.blo-
git.fi. Lisätietoja saat myös osoitteesta mea.
salo@netikka.fi. Tätä kirjoittaessa valmen-
nusohjelman suunnittelu oli vielä kesken.

Raakaruoka- ja superfood-asian-
tuntija kate Magic Suomeen
Maailmalla tunnettu raakaruoka- ja super-
food-asiantuntija Kate Magic kouluttaa en-
simmäistä kertaa Suomessa 12–14.4.2013 
ERY:n tiloissa Museokatu 15, sisäänkäynti 
Vänrikki Stoolin kadun puolelta:
Perjantaina 12.4 klo 19–21 kattava luento 
raakaruoan perustasta. Hinta: 25 e (ERY:n 
jäsenille 20 e)
Lauantaina 13.4 klo 12–18 kokkaillaan 
koko päivä helppoja ja herkullisia ruokia. 

Hinta: 120e (ERY:n jäsenille 110e)
Sunnuntaina 14.4 klo 12–15 raakabruns-
si-luento. Jutustelutyylisen luennoinnin ja 
demojen ohessa herkutellaan Maria Lönn-
qvistin Raw Dessert Collection -kakuilla ja 
Four Sigma Foodsin tuotteilla. Mukana on 
myös Four Sigma Foods -tiimin Lari Lau-
rikkala. Hinta 40e (ERY:n jäsenille 35e). 

Ilmoittautuminen kaikkiin Kate Magi-
cin koulutustilaisuuksiin osoitteeseen:           
lari@luontolife.com.

Raakaravintovalmentaja Toma 
Stankewitschin kurssi
20.4. Raakapizzakurssi ERY:n tiloissa Mu-
seokatu 15, sisäänkäynti Vänrikki Stoolin 
kadun puolelta. Tarkemmat tiedot kurssista 
ja ilmoittautuminen valmentajalle: 
stankevitsch1976@gmail.com. 

Helena Hietasen kurssit -      
Elävää ravintoa Hippocrates 
Health instituutin ohjeilla

Helena Hietanen pitää kevään aikana kaksi 
kurssia, joissa käydään läpi elävän ravinnon 
ruokavaliota Hippocrates Health Instituu-
tin Life Transformation -ohjelman mukaan. 
Maistellaan arkeen sopivia ja helposti val-
mistettavia juomia, pirtelöitä ja ruokia. 

Luvassa reseptejä ja oheismateriaalia ai-
heeseen liittyen. Kurssit sopivat etenkin 
aloittelijoille ja henkilöille, jotka ovat kiin-
nostuneita elävän ravinnon terveyttävistä 
vaikutuksista.
27.4. klo 13–16 Elävän ravinnon viherme-
hut, aamujuomat ja aamupalat, keskustelua 
elimistön puhdistumisesta.
25.5. klo 13–16 Elävän ravinnon lounas- 
ja päivällisruokia, keskustellaan ruoka-ai-
neiden yhdistelystä ja ruoansulatuksesta.

Hinta 50 €/jäsenet 45 €. Paikka: Elävän 

Tapahtumia & koulutusta

gissä. Katso tarkemmat tiedot ilmoitukses-
ta sivulta 9.

4–7.7. Ultrapäivät 2013 Kuortaneen ur-
heiluopistolla. Pe 5.7. klo 10.00 Raija Jo-
hansson puhuu aiheesta Sairauksien para-
neminen elävällä ravinnolla. Ultrapäivien 
koko ohjelman ja ilmoittautumistiedot nä-
et osoitteesta www.ultra-lehti.com.
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Elävä ravinto– ja 
kasvisravintola

Toinen linja 3,
00530 HELSINKI
puh. (09) 726 0900
www.silvoplee.com

Avoinna  
ma–la klo 11–18,

su suljettu

Tervetuloa!
Luomuviinit ja -oluet

A-oikeudet

ravinnon yhdistys, Museokatu 15, sisään-
käynti Vänrikki Stoolin kadun puolelta. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:            
helena.hietanen@saunalahti.fi, puh. 050 
5366 184.

Raakaravintovalmentaja lari 
laurikkalan kurssi
11.5. Raakasushikurssi ERY:n tiloissa Mu-
seokatu 15, sisäänkäynti Vänrikki Stoo-
lin kadun puolelta. Tarkemmat tiedot kurs-
sista ja ilmoittautuminen valmentajalle:           
lari@luontolife.com.

Elävän ravinnon kouluttaja irma 
Tolosen kurssi
Perjantai-illasta 14.6. sunnuntai-iltaan 
16.6.2013 Elävän ravinnon ruoanvalmis-
tuksen peruskurssi ERY:n tiloissa. Kurs-
si sopii esimerkiksi kertaukseksi vuosia sit-
ten elävään ravintoon tutustuneille. Kurs-
silla päivitetään ruokaan liittyviä tietoja 
nykyaikaan. 

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

Kurssille mahtuu 12 osanottajaa. Kurs-
sin hinta on 125 euroa. Ilmoittautumi-
nen Irma Tolonen p. 040 732 6851 tai              
irma.tolonen@pp.inet.fi.

Koulutusta

Seuraa kurssitietoja raakaravintokoulut-
tajien ja -valmentajien omilta sivustoilta. 
Tässä muutamia:

Aaro Löf – raakaruokaa.com
Maria Lönnqvist – marialonnqvist.com
Outi Rinne – www.kitchenchameleon.
com/ www.facebook.com/KitchenChame-
leon/ twitter.com/Okriina
Mea Salo - Raakaravintoa.blogit.fi
Teemu Syrjälä – www.teemusyrjala.com
Riina Verho – www.rverho.fi

Seuraa kurssitietoja myös ERY:n kotisivuil-
ta www.elavaravinto.fi ja Facebook-sivuilta!



��

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

Iisalmi:
Marja Repo
Tulikoskentie 27
74140 IISALMI
p. 0400 355 775
marjakrepo@gmail.com

Joensuu:
Liisa Udd
p. 0400 340 455
liisaudd@gmail.com

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

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

Lahti:
Marja Heinikainen
p. 040 704 9729

Loimaa:
Seija Kojo
Kauneus- ja luontaishoi-
tola 
Köyliöntie 349
32250 KOJONKULMA
p. (02) 762 2208

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

Suonenjoki:
Susanna Kainulainen
Antinkuja 4
61100 PERÄSEINÄ-
JOKI
p. 050 320 5765
susanna.kainulainen@
netikka.fi

Tornio:
Katariina Nikula
Salonurmenkatu 8
95420 TORNIO
p. 0400 599 150

Uusikaupunki:
Aulikki Hämäläinen
p. 040 582 8977
aulikki@uusikaupunki.fi

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

Ylöjärvi:
Eija Leino
Hakamäentie 28
34110 LAKIALA
p. 050 355 5381
eija.leino1@suomi24.fi

Postitoimituksina hintoihin lisätään postikulut. Yhden kirjan 
tai DVD:n postikulut 4,5 euroa, poikkeuksena Hellaton kokki 
8,5 euroa. Useamman kirjan postikulut paketin painosta riip-
puen. Tarkemmat hinnat toimistosta.

KIRJOJA

Brian Clement: Life Force, jäsenille 17 €, 
muille 19 € (LifeForce, Superior Health 
and Longevity by Brian R. Clement, PhD, 
NMD, LNC – Foreword by T. Colin 
Campbell, PhD; sidottu, 234 sivua)

Brian Clement: Living Foods For Opti-
mum Health, jäsenille 17 €, muille 19 €
(Living Foods for Optimum Health, your 
complete guide to the healing power of raw 
foods by Brian R. Clement with Theresa 
Foy DiGeronimo; sidottu, 278 sivua)

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

DVD-levyjä 
Kooste Brian Clementin Helsingissä 
21.6.2011 pitämistä luennoista: Creating 
disease-free future, Raw food and cancer, 
vain jäsenille 10 €

Raija Johansson: Vaikeat sairaudet voi voit-
taa (ERY:n tilaisuudessa 21.8.2010 pidetty 
esitelmä), jäsenille 10 €, muille 12 € 

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.

ERY MYY: YHDISTYKSEn YHDYSHEnKILÖITÄ



Aino Kokko, varapuheenjohtaja
Helsinki, aino.kokko@gmail.com

Juha Orasmaa, varasihteeri
Helsinki, juha.orasmaa@kuubi.fi

Heidi Junkkari
Kerava, h.junkkari@gmail.com

Sanni Lehto
Helsinki, sanni_lehto@hotmail.com
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Suvi Tikamo, rahastonhoitaja
Vihti, Suvi_tikamo@hotmail.com

Helena Hietanen 
Helsinki, helena.hietanen@saunalahti.fi

Joona Junkkari
Kerava, joona.junkkari@gmail.com

Eeva nypelö
Helsinki, eeva.nypelo@hotmail.com

Elävän ravinnon yhdistys ry
Museokatu 9 C 25 (käynti Vänrikki Stoolin katu 1:n porttikäytävästä)
00100 Helsinki
Puhelin: 050 501 0505
Sähköposti: ery@elavaravinto.fi
Verkkosivut: www.elavaravinto.fi, ERY on myös Facebookissa ja Twitterissä
Internetin keskustelupalsta: http://elavaravinto.atfreeforum.com/forum.html
Pankkitili: FI70 5780 0720 0493 65, pankin BIC-koodi: OKOYFIHH

Päivystysajat: Vakituinen päivystysaika, jolloin toiminnanjohtaja on paikalla: 
tiistai ja torstai kello 12–14 ja keskiviikko kello 15–17. Muusta käyntiajasta 
voi sopia erikseen. Puhelinpäivystys päivittäin kello 10–14.

ERY:n HalliTuS 2013
Tiina Lappalainen, puheenjohtaja

Vantaa, lappalainen.tiina.m@gmail.com

hallituksen sihteerinä
toiminnanjohtaja Elina Björkqvist, ery@elavaravinto.fi 


