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Puheenjohtajan
tervehdys

Valta tosiaan vaihtui, kuten edellinen 
puheenjohtaja mainitsi lehden 4/2014 

tervehdyksessään. 
Allekirjoittanut tahtoo sielun syvimmistä 

sopukoista kiittää teitä, rakkaat yhdistyksen 
jäsenet. Toiminta on riippuvainen meistä 
jäsenistä ja meidän aktiivisuudestamme. 
Rohkeasti vaan mukaan toimintaan ja teke-
mään tästä vuodesta paras vuosi!  

Ennen vallan vaihtoa Tiina Lappalainen 
kirjoitti puheenjohtajana kouluttajakoulu-
tuksen järjestämisestä. Samansuuntaisia aja-
tuksia on itselläni. Tarvittaisiin kuitenkin 
sitoutunut tiimi, joka lähtisi kehittämään 
kouluttajakoulutusta ja viemään hanketta 
eteenpäin.

Luin hyvinvoinnin lehden Lifen helmi-
kuun 2015 numerosta termin rotaatiodieet-

ti. Rotaatiodieetti tarkoittaa sitä, että kier-
rätetään ruoka-aineita eikä mitään syödä 
pitkäaikaisesti, vaikka kyse olisi superter-
veellisestä ruoasta.

Terminä rotaatiodieetti on mielenkiin-
toinen, koska se kuvastaa hyvin ravintokas-
vien monipuolisuutta ja vaihtelevuutta. Ro-
taatiodietti on luonnon monimuotoisuu-
den, ruoantuotannon ja terveyden kannalta 
erinomainen asia. 

Kevään auringonvalo antaa valoravintoa 
kehollemme ja alkavalla vihreydellään se 
hurmaa mielemme vahvistaen sydäntämme 
rakkaudella, jota koko luomakunta ylistää.  

Rakkaudella
Ari Vihertuuli

Yhdistyksen uusi puheenjohtaja Ari Vihertuuli saa puheenjohtajan nuijan 
edelliseltä puheenjohtajalta Tiina Lappalaiselta vuosikokouksen päätteek-
si helmikuun lopussa.
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ERY:n hallitus 2015: Heli Katajisto, varasihteeri, Ari Vihertuuli, puheenjohtaja, Ulla-Maija Arminen, 
varapuheenjohtaja, Marleena Kantola, Lasse Rehn ja Kirsi Leino, rahastonhoitaja. Sihteeri Sirpa 
Rehn puuttuu kuvasta.
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Olen aina tiennyt, että kännykkä ja tu-
kiasemat eivät voi olla kovin terveel-

lisiä asioita. Siksi vanhin lapseni, nyt 16-
vuotias, sai kännykän vasta, kun oli 11-
vuotias, viimeisenä luokassaan. 

Työssäni olen itse käyttänyt kännykkää 
paljon myyntityössä. Ehkä sen vuoksi sain 
kilpirauhasen vajaatoiminnan muutamia 
vuosia sitten. Langaton säteily kun vaikut-
taa myös tähän herkkään rauhaseen.

Kun eräs teleoperaattori haki syksyllä 
2012 poikkeuslupaa kaupungilta rakentaa 
maston tukiasemalleen omakotitaloasutuk-
sen keskelle Pohjois-Espoossa, lähdin naa-
purimiehen kanssa selvittelemään tietoa tu-
kiasemista. 

Tutustuin tuolloin perin pohjin langatto-
man teknologian säteilyasioihin ja terveys-
riskeihin. Olin yhteydessä myös suomalai-
siin tutkijoihin asian suhteen.

Keräsimme laatimaamme vastalausead-
ressiin lähellä asuvien allekirjoituksia ja eh-
dotimme maston sijoittamista toisaalle, ei 
lähelle asutus-ta ja lapsiperheitä. Meidän 
onneksemme teleoperaattori peruutti aio-
tun suunnitelmansa. 

Päätin jatkaa näistä asioista tiedottamista 
aluksi ystävilleni, tutuilleni ja sitten jo vi-
ranomaisille, päättäjille ja politiikoille. Eri-
tyisesti olen huolissani lapsista, jotka var-
hain aloittavat kännykän, tietokoneen ja 
ipadien käytön ja altistuvat säteilylle koko 
elämänsä ajan. 

Koulussa ja päiväkodeissakaan lapset ei-
vät voi olla altistumatta säteilylle, kun ka-
tolla on tukiasema, Wlanit päällä ja kaikilla 
kännykät repuissa. Espoossa monessa kou-
lussa ei lapsia kielletä käyttämästä känny-
köitä välitunneilla.

Wlan on terveysriski
Tiesitkö, että OECD-tilaston mukaan 
Suomessa on langattomia yhteyksiä eni-
ten maailmassa? Näin ollen meillä on 
myös paljon sähkömagneettista säteilyä yh-
teyksien ylläpitämiseksi. Keväällä julkais-
tun uutisen mukaan vastasyntyneillä lap-
silla on todettu itusolusyöpiä, joiden esiin-
tyvyys on suurin Suomessa. Erityisesti 
ovat lisääntyneet teini-ikäisten poikien 
itusolukiveskasvaimet.

BioInitiative-raportin (www.bioinitia-
tive.org) ja lukuisten julkaistujen tieteellis-
ten tutkimusten pohjalta olisi toivottavaa, 
että päättäjät, kansanterveydestä vastaavat 
ja suuri yleisö perehtyisi langattoman tek-
nologian mahdollisiin terveysriskeihin ja 
valitsisi kiinteän Internet-yhteyden. Näin 
edistetään lasten terveyttä ja mahdolli-
suutta hyödyntää nykyteknologiaa. 

Säteilevä langaton tekniikka 
ja ravitSemuS

Tiina Kallioinen luennoi ERY:ssä säteilevästä 
langattomasta tekniikasta ja ravitsemuksesta 
tammikuussa. Kuvassa myös Veera-tytär.

Tiina Kallioinen onnistui naapu-
rinsa kanssa kansalaisaktivismil-
la estämään teleoperaattorin 
suunnitelmat rakentaa maston 
tukiasemalle keskelle omakoti-
taloasutusta. Tiina kertoo myös, 
miten  ravinnon avulla voi suo-
jata kehoa säteilyltä.
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Kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa 
pitäisi välttää langatonta teknologiaa. Kiin-
teä yhteys on turvallisempi. Nopeat Inter-
net-yhteydet voidaan tuoda kiinteistöihin 
kiinteän ja energiaa vähän kuluttavan va-
lokuitukaapelin avulla, ei lisäämällä langa-
tonta ja säteilevää Wlan-yhteyttä.

Suomessa ei noudateta         
suosituksia
Maailman terveysjärjestö WHO:n syövän-
tutkimuslaitos IARC luokitteli 2011 lan-
gattomat verkot (radiotaajuisen säteilyn) 
mahdollisesti karsinogeeniseksi ihmiselle. 
Samana vuonna Euroopan neuvosto suosit-
teli jäsenvaltioita välttämään langattoman 
teknologian käyttöä muun muassa kou-
luissa ja esikouluissa. 

Samoin Euroopan Ympäristövirasto EEA 
on kehottanut jäsenvalti-
oita vuonna 2013 panosta-
maan kiinteään kaapelitek-
niikkaan langattoman si-
jaan ja noudattamaan varo-
vaisuusperiaatetta.

Euroopan Parlamentin 
vuonna 2009 päätöslau-
selman mukaan matkapuhelin-antenneja 
asennettaessa tulee huolehtia siitä, että eri-
tyisherkät kohteet, kuten koulut ja päivä-
kodit eivät ole tarpeettoman lähellä mat-
kapuhelintukiasemia. Näitä suosituksia ei 
Suomessa noudateta. 

Jo yksistään Espoossa oli vuonna 2011 
70 koulun ja päiväkodin katolla tuki-
asema/-ia. Yhä useampaan kouluun Suo-
messa on asennettu niiden lisäksi säteilevä 
Wlan-systeemi.

Euroopan Neuvoston mukaan varhaisten 
varoitussignaalien huomiotta jättämisellä 
voi olla mittavat inhimilliset ja taloudelli-
set seuraukset.

teknologia-alalla liikkuvat isot 
rahat ja kytköksiä piisaa
Sähkömagneettisen säteilyn käytön valvon-
nasta Yhdysvalloissa on vastannut FDA eli 

Elintarvike- ja lääkevirasto. Virastolla on 
suuri vaikutus myös maailmanlaajuisten 
normien muodostumiseen.

Vapaa tutkija ja tietokirjailija Olli Tam-
milehto kirjoittaa, että FDA totesi jo vuon-
na 1993 mikroaaltosäteilyn lisäävän usei-
den tutkimusten mukaan syöpävaaraa.

”Kuitenkin FDA jo seuraavana vuonna 
päätti, että kännykät voidaan ottaa yleiseen 
käyttöön ilman turvallisuustestausta. Pää-
tökseen vaikutti FDA:ssa alan asiantuntijana 
työskennellyt Mays Swicord. Kohta päätök-
sen jälkeen Swicord siirtyi silloisen johta-
van kännykkäyhtiön Motorolan palveluk-
seen”, Tammilehto toteaa.

aluksi unettomuutta ja päänsärkyä
Tammilehto kirjoittaa, että myös Suomessa 
ja EU:ssa sääntely onnistuttiin supistamaan 

minimiin. ”Monissa tut-
kimuksissa todettiin jat-
kuvan mikroaaltosäteily-
altistuksen aiheuttavan ly-
hyellä aikavälillä monille 
ihmisille unettomuutta, 
päänsärkyä, sydämen ryt-
mihäiriöitä ja muita vaka-

via oireita. Pidemmällä aikavälillä altistu-
neet saivat muita useammin syöpää.”

”1990-luvulta lähtien on saatu runsaasti 
lisää tutkimustuloksia, jotka osoittavat kän-
nyköiden ja kännykkämastojen aiheuttavan 
syöpää ja muita sairauksia. On myös pal-
jon tutkimuksia, joiden mukaan mikroaal-
toteknologia on vaaratonta. Washingtonin 
yliopiston tutkija Henry Lai kävi läpi vuo-
sina 1990–2006 tehdyt 326 tutkimusta, 
jotka käsittelivät mikroaaltosäteilyn vaiku-
tuksia. Puolessa niistä havaittiin kielteisiä 
biologisia vaikutuksia, puolessa ei. Niistä 
tutkimuksissa, jotka olivat kännykkäteol-
lisuuden rahoittamia, vain 30 prosenttia 
löysi negatiivisia vaikutuksia. Riippumatto-
mista tutkimuksista sen sijaan 70 prosen-
tissa havaittiin kielteisiä vaikutuksia.”

”Analysoidessaan rahoituksen ja tut-
kimustulosten yhteyttä sveitsiläistutki-

”euroopan neuvoston 
mukaan varhaisten varoi-
tussignaalien huomiotta 
jättämisellä voi olla mitta-
vat inhimilliset ja taloudel-
liset seuraukset.”.
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jat Martin Röösli ja Mattias Egger Base-
lin yliopistosta päätyivät suurin piirtein sa-
maan tulokseen kuin Lai. Samankaltaisen 
rahoitusvaikutuksen havaitsi myös Seung-
Kwon Myungin Clinical Oncology -lehdessä 
vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessa. 
Seung-Kwonin artikkelin mukaan riippu-
mattomien tahojen rahoittamat, syöpävai-
kutuksen havainneet tutkimukset olivat sitä 
paitsi käytettyjen menetelmien suhteen pa-
rempia kuin teollisuuden rahoittamat.”

Syöpäriski kasvaa, sydämen 
toimintahäiriöitä
Epidemiologiset tutkimukset osoittavat, 
että radiotaajuiselle säteilylle altistumisella 
on yhteys muun muassa syöpäriskin ko-
hoamiseen (aivokasvaimet, kuulohermo-
kasvaimet, kaulan alueen kasvaimet), neu-
rologisiin sairauksiin, hormonaalisiin häi-
riöihin, DNA-vaurioihin, aivoverenkierto-
häiriöihin ja sähköherkkyyteen. 

Säteilyn on todettu aiheuttavan myös 
migreeniä, unettomuutta, keskittymishäi-
riöitä, iho-oireita. Se lisää oksidatiivista 
stressiä ja viivästyttää DNA-vaurioiden kor-
jaamista.

Laboratoriotutkimuksissa on nähty, että 
radiotaajuinen säteily kasvattaa syöpäris-
kiä ja sperman epämuodostumia, heiken-
tää oppimista ja muistia sekä sydämen toi-
mintaa. 

Sikiöaikana tapahtuva altistus voi vai-
kuttaa aivojen kehitykseen, oppimiseen, 
muistiin ja käyttäytymiseen. Tämä on ha-
vaittu sekä eläinkokeissa että ihmisillä teh-
dyissä tieteellisissä tutkimuksissa. Säteilylle, 
jota emme näe, haista tai maista, altistuvat 
myös eläimet ja kasvit.

aikamme suurin                      
lääketieteellinen uhka
Aivot ovat maailman monimutkaisin ra-
kenne, niissä on muun muassa 600 kilo-
metriä verisuonia. Aivot ovat sähköinen 
instrumentti kuten sydänkin. Tutkijat ovat 
havainneet kännykän käytön jälkeen muu-

toksia EEG:ssa vielä 50 minuutin ajan.
Professori ja tutkija Lennart Hardell pel-

kääkin, että aivokasvaimista on tulossa glo-
baali epidemia. Yhdysvaltain tunnetuim-
piin kuuluva sydänlääkäri Stephen Sinatra 
varoittaa langattoman teknologian haitoista.

Solubiologi, tri Martin Blank on sitä 
mieltä, että sähkömagneettisen säteilyn 
maailmanlaajuinen lisääntyminen on vaa-
raksi varsinkin lasten DNA:lle. Ongelmana 
Blank pitää sitä, että suurin osa ihmisistä ei 
koe sähkömagneettisen säteilyn haittoja vä-
littömästi. Emme sen vuoksi tajua suojau-
tua siltä. 

He varoittavat, että altistuminen langat-
toman teknologian mikroaaltosäteilylle on 
aikamme suurin lääketieteellinen uhka.

Suomen tilanne
4G (LTE-teknologia) on koko ajan raken-
teilla Suomeen. Sen laajakaistaisempi sä-
teily läpäisee rakenteet ja mahdolliset es-
teet nykyistä 3G-taajuutta tehokkaammin. 

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

saat myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 

www.ruohonjuuri.fi
HELSINKI: City-käytävä, Kamppi, Itäkeskus, 
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Suomen lainsäädännössä (tietoyhteiskunta-
kaari) tämä nähdään vain teknologiaetuna, 
vaikka se lisää 4G-säteilyä niin ulko- kuin 
sisätiloissa.

”Suomessa 4G-verkko on rakennettava 
niin, että se kattaa 95 prosenttia Manner-
Suomen väestöstä kolmen vuoden kuluessa 
ja 97 prosenttia viiden vuoden kuluessa”, 
uutisoi Yleisradio 30.10.2013. Samoin lä-
hes kaikille sähkönkäyttäjille on saatu asen-
nettua etäluettavat sähkömittarit. Nämä 
kaikki lisäävät väestön altistusta sähkömag-
neettisille kentille. Kotiaan voi pyrkiä suo-
jaamaan erilaisilla säteilyltä suojaavilla ma-
teriaaleilla ja vähentää säteilyaltistustaan 
mahdollisuuksien mukaan.  

Yva-ympäristövaikutusanalyysi
Yleensä ennen vähänkin suuremman hank-
keen toteuttamista on tehtävä ympäristö-
vaikutusanalyysi eli YVA. Sellainen vaadi-
taan esimerkiksi ennen voimajohtojen, si-
kaloiden tai kanaloiden rakentamista. Kän-
nykkämastoista YVA-tutkimusta ei tarvitse 
tehdä. Näin siis meillä Suomessa

 Monet maat ovat rajoittaneet langat-
toman teknologian käyttöä muun muassa 
kouluissa sen haitallisuuden takia. Useat 
maat kuten Ranska, Venäjä, Sveitsi, Italia, 
Israel, Belgia, Norja, Liechtenstein ja Itäval-
lan Salzburg ovat rajoittaneet mikroaalto-
säteilyä. Itävallan lääkäriyhdistys on laatinut 
suosituksensa pari vuotta sitten sähköherk-
kyyden diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi. 
He suosittavat säteilyn raja-arvoksi 10 mik-
rowattia/m2. 

tukiasemat julkiseen tietoon      
-nettiadressi
Suomessa Säteilyturvakeskuksen antamat 
voimassaolevat raja-arvot eivät huomioi sätei-
lyaltistuksen kestoaikaa eivätkä suojaa vuosien 
kumuloituvalta säteilykuormitukselta. Tuo 
raja-arvo matkapuhelintukiasemien osalta 
3G:lle on 10.000.000 uW/m2 (eli 10 W/
m2). Suomen raja-arvo on siis yksi miljoo-
nasosa lääkäriyhdistyksen suosituksesta.

Suomen laki (perusoikeudet, 10§) yk-
sityisyyden suojasta edellyttää, että jokai-
sen yksityiselämä ja kotirauha on turvattu. 
Vaikka itse pyrkisi vähentämään omaa sätei-
lyaltistustaan, niin etenkin kaupunkialueilla 
säteilyä tulee naapureista seinien läpi kän-
nyköistä ja Wlan-laitteista ja säteilykuormaa 
lisäävät tukiasemista tulevat peitot.

Kannattaakin miettiä, mistä ostaa asun-
tonsa tai minne sen rakentaa ja tutkia pai-
kan mahdollisia säteilylähteitä ja mitata 
siellä olevia säteilyarvoja. Nettiadressi Tu-
kiasemat julkiseen tietoon www.adressit.
com:ssa kerää allekirjoituksia, jotta niiden 
sijainti saataisiin julkiseksi, kuten se on mo-
nissa muissa maissa.

ravitsemukselliset keinot       
vähentämään säteilyvaikutuksia
Säteilyn ja etenkin aivokasvaimien terveys-
riskiä voi vähentää myös ravitsemukselli-
sin keinoin. Ravintoasiantuntija Juhana 
Harju kirjoittaa Aamiainen ruohikolla ter-
veysaiheisessa blogissaan, että tutkimus-
näyttö perustuu tällä hetkellä pääosin 
tapaus-kontrollitutkimuksiin.

”Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa havait-
tiin, että eniten oransseja vihanneksia ja pa-
puja syöneillä oli huomattavasti pienempi 
gliooman riski kuin muilla. Oransseista vi-
hanneksista, kuten porkkanoista, saadaan 
alfa- ja beetakaroteenia. Niiden saanti yhdis-

Tukiasemamasto lähellä Auroran kappelia 
Espoon Laaksolahdessa.
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tyi tutkimuksessa puolta pienempään gliooman 
riskiin. Vastaavasti myös pavuista saatu 
kuitu yhdistyi puolta pienempään riskiin.”

”Kiinalaisessa tutkimuksessa puolestaan 
huomattavasti pienempään aivosyöpäriskiin 
yhdistyivät vahvimmin kiinankaalin, sipu-
lin, hedelmien ja siipikarjan syönti. Myös 
tuoreilla vihanneksilla, tuoreella kalalla, E-vita-
miinilla ja kalsiumilla oli suojaavaa vaikutusta.”

”Muut tutkimukset viittaavat siihen, että 
E-vitamiinin muodoista erityisesti gamma-
tokoferolista on apua. Sitä on esimerkiksi 
saksanpähkinöissä ja pekaani-pähkinöissä.” 

Harju kirjoittaa, että hyvässä kreikkalai-
sessa katsausartikkelissa tuodaan esille myös 
monia muita glioomariskiä ja sen etenemis-
tä mahdollisesti ehkäiseviä ravintoaineita. 
Siinä hyödyllisinä pidetään myös soijan 
(non-gmo) isoflavoneita sekä appelsiinien, 
sitruunoiden ja greippien flavonoideja.

vältä lihajalosteita
Harjun mukaan lihan runsaasti sisältämän 
metioniini-aminohapon saannin rajoittami-
nen on mahdollisesti järkevää. Samoin liha-
jalosteiden ja savustetun li-
han nitrosamiinit saattavat li-
sätä aivosyöpien riskiä, jo-
ten niiden syömistä on hyvä 
välttää.

Glioomaa jo sairastavia voi auttaa keto-
geeninen ruokavalio, koska glioomasolut 
tarvitsevat glukoosia. Hyötyä voi olla myös 
kurkuman sisältämästä kurkumiinista sekä 
GLA:sta, jota on esimerkiksi purasruohoöl-
jyssä. Kurkuma-maustetta kannattaa käyt-
tää muutoinkin ruoanlaitossa, koska se vä-
hentää jopa 40 prosenttia paistetun lihan 
karsinoomariskiä.

Yhteenveto ravinnosta
Ainakin kaalikasvien, porkkanoiden, bataa-
tin, papujen, soijan ja sitrushedelmien syö-
mistä voi suositella kaikille, koska ne eh-
käisevät myös yleisimpiä sairauksia. Ruo-
kien maustamisessa on erittäin suositeltavaa 
käyttää kurkumaa ja sen päälle mustapippu-

ria, joka saa kurkuman vaikutuksen paljon 
paremmaksi.

Prosessoitujen ruokien, einesten ja lihaja-
losteiden syömistä kannattaa välttää. Anti-
inflammatorinen eli tulehdusta estävä ruoka 
on kokonaisuuden kannalta myös tärkeää.

”Ravintolisistä erityisesti neidonhius-
puulla ja melatoniinilla on säteilyn haittoja 
vähentävää vaikutusta”, Harju kirjoittaa. 

Lisäksi kännykkä lisää elimistössä oksida-
tiivistä stressiä, joten an-
tioksidanttivitamiinien 
ja polyfenolien runsas 
saanti on hyödyllistä.

C- vitamiinia isom-
malla annoksella ja E-vitamiinien sekä mus-
tikoiden on tutkimuksissa todettu vähentä-
vän säteilyn aiheuttamaa oksidatiivista stres-
siä. Käytä myös sinkkiä, valkosipulia, chlo-
rellaa ja mansikkaa.

”Ihmisten tulisi syödä itsensä terveeksi 
syömällä rikasta ravintoa”, Susanna Ehdin, 
ruotsalainen biolääketieteen tutkija kirjoit-
taa. ”Syömämme ravinto vaikuttaa hormo-
neihin ja siihen, mitkä geeneistämme akti-
voituvat. Ruoka on siis myös lääkkeemme.” 

Pitää huomioida se, että ns. roskaruoka ak-
tivoi "roskageenejä". Kun muutamme ruo-
kailutottumuksia ja elämäntyyliä, voimme 
kamppailla menestyksekkäästi sairauksia 
vastaan ja parantua niistä. Rikas ruoka sti-
muloi geenejä, jotka korjaavat DNA:ta ja 

Oranssia sisältävät vihannekset voivat tutki-
muksen mukaan pienentää glioomariskiä..

”ihmisten tulisi syödä it-
sensä terveeksi syömällä 
rikasta ravintoa.”.
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nostavat kehon puhdistautumiskykyä. On 
tärkeää vahvistaa elimistön tervehdyttäviä 
voimia.

vinkkejä muutokseen
Sain erinomaisen mahdollisuuden opiskella 
ravintoasioita kunnolla, kun työni päät-
tyi lomautukseen ja yhtäkkiä minulla olikin 
paljon aikaa. Halusin ymmärtää ravinnon 
syvempää merkitystä läheisteni terveyson-
gelmissa: äitini reumassa, lapseni astmassa 
ja lievässä sähköherkkyydessä.

Kun puhutaan niinkin isosta asiasta kuin 
elämäntapamuutos ruokavalion suhteen, 
eteneminen on mielestäni parasta aloit-
taa lisäämällä pari terveyttä edistävää asiaa, 
jotka lisäävät energiaa ja saavat voimaan 
hyvin, vaikka kerran kuukaudessa elä-
määnsä pysyvästi jostain luopumisen sijaan. 
Näin muutoksesta tulee pysyvämpi ja pit-
käkestoisempi.

On tärkeää kuunnella itseään ja miettiä, 
mikä on itselle sopivin hyvinvoinnin koos-
tumus. Olemmehan kaikki yksilöitä tässä 
ainutlaatuisessa/muuttuvassa maailmassa.

Omat vinkkini terveeseen ja onnelliseen 
elämään ovat: syö kasvisvoittoista, moni-
puolista, värikästä ja mahdollisimman puh-
dasta ravintoa. Etsi lähellä tuotettua ruo-
kaa, joka on kasvanut ilman tehotuotan-
toa. Kuvittele, että ruoka on investointi ter-
veempään tulevaisuuteen. Luovu mikroaal-
touunista.

Liiku niin usein kuin mahdollista. Jos 
mahdollista, harrasta monipuolista liikun-
taa. Muista kuntosaliharjoittelu pari kertaa 
viikossa. Oleskele paljon luonnossa ja hil-
jennä mielesi maailman melulta. Lepää riit-
tävästi.

Tärkeää on huolehtia henkisestä hyvin-
voinnistasi ja kiinnittää erityistä huomiota 
ajatuksiisi ja tekoihisi: mikä on hyvää ja 
mikä huonoa ja miten tunteet ja ajatukset 
vaikuttavat kehoon ja terveyteen. Erityisen 
tärkeää on rakastaa itseäsi!

Huolehdi kanssaihmisistä ja ympäris-
töstä. Rakkaudelliset ihmissuhteet ovat hy-

vinvointisi perusta. Viljele positiivisuutta, 
nauti elämästä ja kaikista arjen pienistä asi-
oista ja hymyile paljon.

vanha kunnon herätyskello
Säteilyaltistuksen vähentäminen on terveys-
teko itsellesi ja läheisillesi. Hanki herätys-
kello ja sammuta kännykkäsi yöksi. 

Hanki langallinen tietokoneyhteys. Käytä 
kännykällä kaiutinominaisuutta ja vältä au-
tossa kännykällä pitkään puhumista. Suosi 
tekstiviestejä ja tapaa ystäviäsi. 

Aseta lapsillesi rajat tietokoneelle, känny-
känkäytölle ja -peleille. Opeta heitä käyttä-
mään niitä järkevästi.

Haastan sinut mukaan! Ryhdytään pie-
nentämään sähkö- ja säteilykädenjälkiä, joi-
hin jokainen voi omilla valinnoillaan vai-
kuttaa.

Tiina Kallioinen
tiinakall3@gmail.com

puh. 050 410 3450

Tiina Kallioinen vinkkaa harrastamaan moni-
puolista liikuntaa elämäntapamuutoksessa.

<
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Olen ollut kiinnostunut raakaruu-
asta usean vuoden. Vihermehut ja -

smoothiet ovat olleet mukana osana arkea 
milloin enemmän ja milloin vähemmän. 
Kun olin raskaana, en jostain syystä voinut 
nauttia niitä pahoinvoinnin takia.

Tyttöjen synnyttyä muutimme Berliiniin. 
Uusi kaupunki ihanine ravintoloineen hou-
kutteli huonompiin ruokailutottumuksiin. 
Onneksi täällä on myös smoothiebaareja ja 
monet lounasravintolat tarjoavat ainakin 
vastapuristettua porkkanamehua.

Kun vauvoille koitti kiinteiden ruokien 
aloittamisen aika, tajusin syöttää heille aika 
paljon kypsentämätöntä ruokaa. Avokado-
soseen pystyy valmistamaan melkein yhtä 
nopeasti kuin avaamaan valmisruokapurkin. 

Toden teolla innostuin raakaruokailusta 
uudelleen Mea Salon nettikurssin myötä 
reilu vuosi sitten. Muutamassa viikossa 
ruokavalioni muuttui raakapainotteiseksi.

Huomasin olossani alle viikossa mielet-
tömän eron. Aikaisemmin olin jämähtä-
nyt sohvalle netin tai television pariin las-
ten mentyä nukkumaan. Elämään tuli pal-
jon lisää aikaa ja sen myötä uutta sisältöä: 
innostuin valokuvauksesta, aloin vuosien 
tauon jälkeen treenata salilla ja kaiken hui-
puksi aloitin juoksemisen. Maaliskuun lopussa 
olisi tarkoituksenani juosta puolimaraton.

lapset nauttivat raakaruoasta
Aamuni alkaa nykyään mehulla. Yleensä 
pohjana on selleri ja mukana esimerkiksi 
kurkkua ja sitruunaa. Mehustan lapsille li-
säksi omenan tai pari porkkanaa. Jos aa-
mulla on kiire, mehustan esimerkiksi grei-
pin sitruspuristimella. Mehustimen pesemi-
nen vie tuskin viittä minuuttia kauempaa.

Tattaripuuro on suosikkiaamupalamme. 
Idätän kerralla puoli kiloa tattaria, jonka 
kuivaan kuivurissa. Näin tattari säilyy ja 
minulla on aina käyttökelpoista tattaria, 
kun ei tarvitse iltaisin muistaa liotuksia. 

Kuivatun tattarin voi pistää tehosekoitti-
meen sellaisenaan. Tykkään enemmän puu-
ron rakenteesta, kun siihen on käytetty kui-
vattua tattaria. Välillä jauhan kuivatun tat-
tarin tehosekoittimessa jauhoksi, jolla voin 
paksuntaa puuroa lisää.

Elokuussa lapset aloittavat päiväkodin ja 
syövät mitä siellä on tarjolla. Aion kuiten-
kin aamuisin laittaa tytöille kotona mehun 
ja raakapuuron.

Raakaruoka toi päivään lisää tunteja
Berliinissä asuva Maija Salminen 
sai uutta sisältöä elämäänsä 
raakaravinnosta. Puhtia tuovan 
ruoan ansiosta Maija intoutui el-
vyttämään vanhat harrastuksen-
sa, treenaamisen ja valokuvauk-
sen. Ruokia ei aina ehdi kuvata, 
kun kolmivuotiaat kaksoset ovat 
jo käyneet niiden kimppuun!

Maija Salminen suosittelee tarjoamaan lapsille 
paljon raakaruokia. Mitä nuorempana aloittaa, 
sen helpompaa se on.
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Ajankäytöllisestikin on järkevämpää 
syödä aamulla raakapuuroa kuin keitettyä, 
koska kuuma puuro pitää jäähdyttää lap-
sille. Tuorepuuron teen parissa minuutissa. 
Puolet ajasta taitaa mennä kuulosuojaimien 
laittamiseen omaan ja lasten päähän.

Tykkään kokeilla uusia reseptejä ja laittaa 
puuroon, mitä kaapista löytyy. Banaania 
on aina. Hampunsiemenistä, puolukoista 
ja banaanista tehty tuorepuuro oli joulu-
lomalla silloin 1,5-vuotiaista tytöistämme 
mielettömän hyvää. Mummon ihmetyk-
seksi perinteinen vispipuuro jäi syömättä.

Raakapuuro jaetaan meillä niin, että lap-
set saavat ensin, äiti sitten ja jos jotain jää, 
niin isäkin syö. Muutaman kerran on käy-
nyt niin, että lapset ovat syöneet ensin puu-
ronsa, sitten käyneet minun puuroni kimp-
puun ja lopuksi itkeneet, kun puuro on 
loppunut kesken.

Kuivatan kuivurilla myös paprikaa, jol-
loin siitä saa maukkaampaa kuin perintei-
sesti pannulla paistaessa. Pieneksi pilkottua 
paprikaa lapset eivät pysty poimimaan pois 
avokadotahnasta. Avokadopastan kanssa 
minulla on porkkanasuikaleita ja lapsilla 
normaalia spagettia. Macadamiapähkinöitä 
raastamalla saa myös niin juuston oloista 
raastetta, että mies ei edes aluksi uskonut, 
ettei se ole juustoa.

raakaruokanyyttäreillä Berliinissä
Törmäsin vuosi sitten syksyllä Facebookis-
sa Berliinin raakaruokanyyttärit-tapahtu-
maan, jollaisia järjestettiin kerran kuukau-
dessa. Jännitin mukaan menemistä, koska 
puhun saksaa vain auttavasti. Kräkkerini 
tekivät kauppansa ja niitä kehuttiin vielä 
seuraavissakin nyyttäreissä. Hieno ja halpa 
tapa syödä raakaruokaa ja tavata samoista 
asioista kiinnostuneita ihmisiä!

Syömme nykyäänkin kasvisvoittoista se-
karuokaa. En ole kohdannut suurempia en-
nakkoluuloja. Tosin harvoin edes puhun 
raakaruuasta, jos käsite ei ole tuttu kes-
kustelukumppanille. Kerron vain, että haluan 
syödä mahdollisimman paljon tuoreita kasviksia. 

Suurimmat haasteet minulla liittyvät so-

siaaliseen syömiseen. Kun meillä on ystä-
viä tai sukulaisia kylässä, on vaikea pitää 
kiinni omista ruokailutottumuksista. Kun 
syö ravintola-aamiaista, on vaikea olla syö-
mättä leipää. Leipäaamiaisen jälkeen tulee 
helposti syötyä mitä sattuu muillakin ateri-
oilla. Kotiin meille ei leipää edes osteta.

Olen käynyt Berliinissä parilla raaka-
ruokakurssilla. Toisessa tehtiin pähkinä-
juustoja ja toisessa raakaherkkuja. Vielä 
vuosi sitten tein paljon raakakakkuja. Ny-
kyään, jos minun tekee mieli makeaa, pil-
kon lautaselle banaanin ja laitan päälle raa-
kaa mantelitahnaa. Saatan lisätä vaniljaa ja 
kookoslastuja. Tämäkin maistuu lapsille.

Raakaruokanyyttäreissä ystävystyin nai-
sen kanssa, joka on perustanut raaka-
kakkuihin erikoistuneen catering-yrityk-
sen. Hänen kakkujaan on välillä päästävä 
koemaistamaan! Lapsetkin syövät mielel-
lään raakakakkua, mutta tavallisista täyte-
kakuista he syövät vain mansikat ja kerma-
vaahdon.

Hurahdin ruokakuvaukseen
Ensimmäisellä Mean verkkokurssilla innos-
tuin valokuvaamaan ruokiani ja jakamaan 
kuvia muille kurssilaisille. Ruokien kuvaa-
minen on liikkuvien lasten kuvaamista hel-
pompaa. Tosin lapset eivät jaksaisi odottaa, 
että äiti asettelee lusikkaa parempaan asen-
toon tai etsii kaapista tietyn väristä pilliä. 
Monesti ruokaa onkin keretty maistella en-
nen kuin olen saanut kuvattua sitä.

Hiljattain idätin herneitä tarkoituksena 
kasvattaa versoja. Lapsista oli jännittävää 
seurata kasvua. Ensimmäiset vihreät nysät 
syötiin yhdessä. Eräänä aamuna herneet oli 
kuitenkin heitelty pitkin pöytää, kun las-
ten kärsivällisyys ei ollut riittänyt. Olin vi-
hainen ja tytöt heittelivät versot takaisin as-
tiaan. Oli kiireinen päivä, ja herneet jäi-
vät jääkaapin päälle odottamaan. Herneet 
lähtivät kuitenkin kasvamaan uudelleen. 
Lapset eivät tykkää syödä salaattia sellaise-
naan, mutta tällaista itsekasvatettua on kiva 
käydä napsimassa.

Maija Salminen
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Tilanne saattaa nyt olla muuttumassa, 
kun syöpähoitonakin tutkitaan jo im-

muuniterapiaa. Immuunipuolustuksen eli 
kehon omien parantamis- tai korjausvoi-
mien voimistaminen on ollut monien eri-
laisten vaihtoehtoisten hoitomuotojen kul-
makivi kautta aikain. 

Toisaalta myös 1900- ja 2000-luvuilla on 
koko ajan ollut ja on yhä lääkäreitä ja eri-
laisia hoitajia, jotka ovat onnistuneet aut-
tamaan satoja ja tuhansia ihmisiä valtavir-
rasta poikkeavin hoidoin, myös syövissä ja 
muissa vakavissa sairauksissa. 

vaihtoehtolääketiede vai          
alkuperäinen lääketiede
Itse asiassa koko sana vaihtoehtolääketiede 
on harhaanjohtava. Voisi paremminkin pu-
hua alkuperäisestä lääketieteestä, joka on 
tuhansia vuosia vanha. Nykyinen länsimai-
nen lääketiede taas on vasta alle 100 vuotta 
vanha ja ikään kuin vasta kokeiluasteella. 

Perinteisiä eri kansojen lääkekasveja ja     
-sieniä sekä hoitomenetelmiä on sittem-
min tutkittukin. Monet on havaittu toimi-
viksi analysoimalla muun muassa niiden-
vaikuttavia aineita ja vaikutusmekanismeja. 

Näistä saimme melkoisesti tieteellisesti pe-
rusteltua tietoa myös lääkäri Dana Flavinin 
työpajassa Helsingissä syksyllä 2014. 

Kaikista mekanismeista ei ole päästy 
tutkimuksin selville. Silti ne vaikuttavat. 
Usein tutkimusten vaikeutena on kasvien 
ja sienien sisältämät vaikuttavien aineiden 
moninaiset yhdistelmät.

Vaihtoehtoja siis on ja niitä kannattaa et-
siä ja tarkkaan punnita. Nykyään se on hel-
pompaa: Internetin kautta voi löytää sekä 
erilaisia hoitokokemuksia että tutkimustu-
loksia esitteleviä vertaistukisivustoja. Inter-
netissä voi mainiosti myös kysyä mieltään 
askarruttavia asioita diagnoosiinsa liittyen. 
Jokainen on kuitenkin itse vastuussa siitä, 
mitä hoitoja itselleen valitsee.

mieli keskiöön
Nykytiede on myös löytämässä mielen 
avainaseman kaikessa paranemisessa. Esi-
merkki kiistattomasta mielen vaikutuksesta 
on niin sanottu plasebovaikutus. 

Lääketutkimuksissa on havaittu, että ne 
jotka ovat saaneet lumelääkettä eli plase-
boa (ja luultavasti ajattelevat saaneensa var-
sinaista lääkettä) paranevat paremmin kuin 
ilman lääkettä, jopa yhtä hyvin kuin varsi-
naista lääkettä saaneet. Mitä muuta tämä 
voi todistaa kuin mielen valtavaa voimaa 
parantaa kehoa?

Tästä mielen voimasta kertoi myös taan-
noin TV-sarjan Mielen salattu voima ensim-
mäisen osan kaksi tapausta. Siinä lääketut-
kimukseen osallistuva nuori mies otti mie-
len mustetessa koko lääkepurkin kerralla. 
Seurauksena oli, että hän meni todella huo-
noon kuntoon saman tien. Sairaalassa eri 
mittarein mitattuna todettiin, että hän on 
henkihieverissä. 

Lopulta sairaalaan saatiin tuo tyhjä lääke-
purkki. Lääketutkimuslaitokselta kuultiin, 
että se oli lumelääkettä eli tehotonta vertai-
luerää. Hän oli luullut ottaneensa vaaral-

Onko normaalihoidoille vaihtoehtoja?
Moni jonkin sairausdiagnoosin 
saanut miettii, onko muita mah-
dollisuuksia kuin terveyskeskus-
lääkärin tai tavallisen yksityislää-
kärin määräämät vallitsevan 
länsimaisen lääketieteen hoidot. 
Lääkärin vastaanotolla saattaa 
silloin kysyäkin, onko muita vaih-
toehtoja vaikkapa diabeteksen, 
Parkinsonin taudin, MS-taudin 
tai syövän hoitoon. Usein lääkäri 
kieltää vaihtoehtoja olevan tai 
varoittaa niistä, myös tukihoitoina.
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lisen yliannoksen ja siksi lähes menehtyi! 
Hän siis aiheutti pikaisen huononemisensa 
vain mielensä avulla!

Samassa ohjelmassa toinen henkilö Par-
kinson-lääketutkimuksessa parani. Mutta 
kun hän kuuli, että oli saanut lumelääkettä, 
hän sairastui heti uudelleen. 

Mielen voimaa voimme mainiosti käyt-
tää toisinpäin, positiivisesti. Mielen kautta 
myös immuunipuolustus nousee: sekä po-
sitiivisella asenteella vaikuttamalla kehoon 
että päätöksillä terveen elämäntavan puo-
lesta kuten ruokavaliomuutoksilla ja esi-
merkiksi ottamalla vapauttavan, riemullisen 
liikunnan jokapäiväiseksi tavaksi.

Visualisaation eli positiivisten mieliku-
vien luomisen mahdollisuuksia ja voimaa 
esitellään muun muassa kirjassa Rakkautta, 
lääkkeitä ja ihmeitä. Se on ollut ikään kuin 
visualisaation perusteos jo 1980-luvulta 
lähtien. Se on syöpälääkärin kirjoittama ja 
saatavissa kirjastoista. Siitä voi olla paljon 
apua, vaikkei olisikaan mitään sairautta.

vältä stressiä
Stressin on myös todettu olevan useimpien 
sairauksien taustalla. Stressitason laskemi-
nen on siis todella tärkeää meille kaikille. 
Stressitason laskusta kerrotaan myös kir-
jassa Paranemisen avain. 

Metodi oppia laskemaan stressitasoaan 
löytyi alun perin, kun kirjoittaja-lääkäri 
Alexander Loyd rukoili apua yli vuosikym-
menen masentuneena olleelle vaimolleen. 
Metodi tuli kirjoittajalle ylhäältä ja hän kir-
jasi sen pikapikaa muistiin. Kotona vaimo 
parantui pysyvästi saman tien.

Sittemmin metodin huomattiin auttavan 
myös muihin kuin mielenterveyden ongel-
miin. Kirjassa kuvatulla metodilla parani 
myös kirjan toinen kirjoittaja, lääkäri Ben 
Johnson parantumattomasta, vakavasta sai-
raudestaan, taisi olla ALS:sta. 

Meditaatio ja rukous auttavat myös mo-
nella tapaa. On todettu säännöllisen medi-
taation (jonka rinnastan tässä rukoukseen, 
koska molemmat ovat mielen hiljentämistä, 

keskittymistä) korjaavan aivoja, myös syn-
tymästä tai lapsuudesta tulleita vaurioita ai-
nakin otsalohkon alueella.

Hengitetään puhdasta valkoista valoa si-
sään ja päästetään negatiivisuutta ja mielen 
varjoja ulos rauhallisilla, pitkillä hengenve-
doilla, olipa oma polkumme ja omat pää-
töksemme mitkä tahansa. Tiedän, että pa-
rantua voi monella tavalla ja että paranemi-
nen on jatkuva prosessi, jossa sekä itsen että 
universumin kuuntelu ja usko on tärkeää.

Valoisin ajatuksin kaikille eryläisille
Virpi Virolainen

Elämää elävällä ravinnolla 
- Living with living foods -dokumenttiprojekti

virpi@elonmerkki.net, p. 040 8317733

Virpi suosittelee seuraaviin lähteisiin tutustumista:
Elokuva Miksi syöpää ei saa parantaa?:
www.youtube.com/watch?v=KKtBw2JmaEQ

Artikkeli tutkimuksen alla olevasta immuu-
nijärjestelmälääkkeestä:  yle.fi/uutiset/
oma_immuunijarjestelma_varustetaan_tais-
toon_ihosyopaa_vastaan__laakarit_toiveikkai-
ta_tuloksista/7633840

Kirja ja metodi Paranemisen avain, Alexander 
Loyd ja Ben Johnsson: paranemisenavain.fi/ 
mika-paranemisenavain-on/

Duodecimin sivuilta stressin fysiologiset 
vaikutukset: www.ebm-guidelines.com/dtk/ltk/
avaa?p_artikkeli=ttl00352&p_haku=ty%F6terve
ysl%E4%E4k%E4ri

Mielen salattu voima -TV-sarjan ensimmäinen 
osa (ei enää katsottavissa, mutta voi pyytää 
Yleä esittämään uudelleen!): www.youtube.
com/watch?v=aTilan5DkTM&list=PLD68EFF4
E6F6A9EB0

Kirja Rakkautta, lääkkeitä ja ihmeitä, Ber-
nie Siegel: kirjasto.kuopio.fi/work?work�d=  kirjasto.kuopio.fi/work?work�d= 
d9e415f9-91f3-4a30-8d12-a15800d26679

Joogan ja meditaation merkityksestä terveydelle:
mieto.fi/2013/05/meditoinnin-hyodyt-tutkimus-
tuloksia/, fi.yoogaia.com/blog/2014/12/Joogal-
la-ja-meditaatiolla-pitkaa-ikaa ja frankmartela.
fi/2009/04/post-126/
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Lotta Laaksonen on ollut elävän raaka-
ravinnon syöjä kuusi vuotta. Nuorim-

maista lasta odottaessaan hän luki Elsa Er-
vamaan Elävä ravinto -kirjan ja päätti ko-
keilla elävän ravinnon tehoa vatsavaivoihin. 
Pisin jakso täysin elävällä raakaravinnolla 
kesti 10 kuukautta. 

Hän pyrkii edelleen noudattamaan mah-
dollisimman raakaa ruokavaliota, koska 
siitä tulee niin hyvä olo. Eron huomaa 
energiatasossa ja kunnon kohenemisessa. 
Myös Lotan kaikki neljä lasta syövät salaat-
teja ja smuuteja, mutta kaikki raaka ei ole 
heille ihan yhtä mieluista. 

luomukassi syntyy
Ennen yrityksen perustamista Lotta ehti 
perustaa luomua hankkivan ruokapiirin 

Piikkiöön, Paraisille ja Ähtäriin. Aina kun 
perhe muutti uudelle paikkakunnalle, oli 
edessä myös luomupiirin perustaminen. 
Ähtäristä hän palasi takaisin Paraisille ja 
laajensi luomupiirin toimintaa niin, että lo-
pulta rekisteröi sen yritysrekisteriin syksyllä 
2011 nimellä Turun seudun Luomukassi.

Äitinä Lotta on kokenut erittäin tär-
keäksi ostaa puhdasta ja laadukasta ruokaa. 
Supermarkettien luomutuotteiden laadussa 
on usein puutteita, vaikka hinnat ovat kor-
keita. Jotta on voinut taata oman perheensä 
ruoan laadun, Lotta on kokenut ainoaksi 
vaihtoehdoksi ruoan tilaamisen isoina erinä 
yhteistilauksina. Tuotteet tulevat suoraan 
ruokapiirille ja edulliseen tukkuhintaan. 
Yrityksen periaatteena on edelleen pitää 
hinnat järkevällä tasolla ja kasvattaa tällä ta-
voin luomun suosiota.

luomukassi on osuuskunta  
Luomukassista tuli osuuskunta toiminnan 
laajennuttua. Osuuskuntana Turun seudun 

Luomupiiristä osuuskunnaksi 
ja verkkokaupaksi

ERY-lehdissä on ollut juttuja verkkokaupoista, joista elävän raakaravinnon syöjät voivat helposi 
hankkia laadukkaita raaka-aineita. ERY-lehden lukija antoi vinkin Turussa toimivasta Luomukassi-
verkkokaupasta ja sen perustajasta Lotta Laaksosesta.

Turun seudun Luomukassi

Lotta Laaksonen perusti aina 
luomupiirin paikkakunnalle, jo-
hon asettui asumaan. Lopulta 
yksi näistä laajeni verkkokaupaksi.
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Luomukassi on toiminut viime syksystä 
lähtien. Osuuskunnan jäsen saa 10 prosent-
tia alennusta tuotteista, joiden hinnat ovat 
edullisia jo valmiiksi. Lotta Laaksosen mu-
kaan kyse on jalostuneesta yhteishankinta-
piiristä, ei bisneksen teosta. 

Osuuskunnan jäsen sitoutuu antamaan 
oman työpanoksensa, joka voi olla esimer-
kiksi osallistumista tapahtumien järjestä-
miseen, verkkokaupan ylläpitoa, Koroisten 
luomukahvilan pitoa tai vaikka leipomista. 
Myös tuottaja voi olla Luomukassin jäsen 
ja saada hyllytilaa luomupuodista ja näky-
vyyttä verkkokaupassa.

Lotan mukaan aika harva on kuitenkin 
tarttunut osuuskunnan jäsenyyteen ja suu-
rin osa verkkokaupan käyttäjistä on edel-
leen ihan tavallisia asiakkaita, minkä toi-
minnan yritysmuoto mahdollistaa. Pääasi-
assa asiakkaat ovat Turun alueelta ja saavat 
tilauksensa noutopisteisiin.

Luomukassi toimittaa tuotteita kuitenkin 
myös pidemmälle Matkahuollon kautta. 
Joulun alla verkkokauppa toimitti monia 
kymmeniä kiloja juureksia Pohjois-Karja-
laan alueelle, jossa ei ole omia luomutiloja. 

kaupan koti ensin luomutilalla
Alussa Lotan luomutila Päivärinne Parai-
silla oli myös Luomukassin kotipaikka. Tila 
on pieni, mutta Lotan ja lasten lisäksi siellä 
asustaa myös suuri eläinkatras. 

Luomutila on loppuelämänkoti monille 
vanhoille hevosille, hylätyille koirille ja 
”onnellisille lampaille”, joita ei syödä, vaan 
joiden villasta tehdään muun muassa huo-
paa, joka huovutetaan hevosta apuna käyt-
täen. 

Päivärinteen tila on niin uusi, vasta neljä 
vuotta toiminut, ettei se vielä tuota Luo-
mukassin myyntiin kuin villiyrttejä ja jon-
kin verran satokauden kasviksia. Päivärin-
teen emännän, artesaanin, käsin tekemiä 
saippuoita ja muita kädentöitä sen sijaan 
on myynnissä Luomukassissa.

Päivärinteen luomutilalla järjestetään 
myös raakaravinnon kursseja, usein yhdessä 

Luomukassin 
kanssa. Kurs-
sille osallistu-
minen on mai-
nio tapa päästä 
tutustumaan 
Päivärinteen ti-
lan idylliin. 

Huhtikuussa 
on tulossa raa-
kakakkukurssi, 
jota edeltää 
raakaravin-
non alkuopas-
tus Luomukas-
sin uuden koti-
paikan, Korois-
ten luomupuo-
din tiloissa Turun keskustassa.

luomutilan idylliä
Kesällä 2011 Lotta aloitti tilallaan perma-
kulttuurisen viljelyn, mutta sanoo, että vil-
jely on vielä alkuvaiheessa. Permakulttuuri 
tarkoittaa rakennetun ympäristön suun-
nittelua luontoa kunnioittaen. Sen avulla 
maatilasta tulee toimiva kokonaisuus, jossa 
kompostoidaan, jossa jätettä syntyy mah-
dollisimman vähän, ja myös hankintoja 
joutuu tekemään mahdollisimman vähän.

Lampaiden ja hevosten laitumet reunus-
tavat tilaa, kasvimaa taas sijaitsee heti keit-
tiön ikkunan alla. Laidunten ja kasvimaan 
väliselle savimaalle on istutettu yli 30 he-
delmäpuuta ja marjapensasta. 

Tallit sijaitsevat lähellä päärakennusta. 
Eläimet näkyvät ikkunasta, jolloin niiden 
tarkkailu ja hoito on vaivatonta. 

Tallin tärkein asukas on suomenhevo-
nen Pilaris. Se hakee metsästä polttopuut 
ja karsikosta risut kasvimaan kohopenkkei-
hin. Lapsirakas hevonen vetää lapset rau-
hallisesti kärryllä kesäisin uimarannalle ja 
ajeluttaa tukkireessä talvella. Sillä on tärkeä 
rooli myös lasten inkkarileireillä ja huovu-
tuskursseilla, jolloin se vetää perässään huo-
vutusrullia. 

Kaupan pitämisen ohella 
Lotta Laaksonen opiskelee 
tällä hetkellä kokopäivätoi-
misesti ympäristöneuvojaksi.



1�

<

Lotta Laaksosen Päivärinteen luomutilalla 
tehdään töitä hevosvoimalla. Suomenhevonen 
Pilaris on monessa mukana.

Poikkea puotiin – paikan päällä 
tai netissä
Luomukassin Koroisten puodista saa luo-
mutuotteita aina, kun pistäytyy sinne os-
toksille. Verkkokaupassa toimitusaika on 
kaksi viikkoa, johtuen siitä että Luomukas-
sin varasto on pieni ja se joutuu usein teke-
mään ensin itse tilauksen tukusta. 

Myös se hidastaa, ettei Luomupuodilla 
ole tällä hetkellä yhtään työntekijää, joka 
tekisi kahdeksan tunnin työpäivää. Työ on 
vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja osuus-
kuntalaisten varassa, kuitenkin vankalla 
pohjalla. 

Osuuskunta on valmis ottamaan uusia 
jäseniä ja verkkokauppa uusia asiakkaita. 

”Hinnat ovat minimissä, toimijat iloisia, 
mutta palvelu on joskus vähän hidasta”, 

Lotta Laaksonen, 
Luomukassin pro-
moottori sanoo. 

Jos asut Turun seu-
dulla, käytä tilai-
suus hyväksesi ja pis-
täydy Koroisten luo-
mukaupassa. Tutustu 
myös verkkokau-
pan tarjontaan sivulla         
www.luomukassi.info, 
jossa voit saman tien 
tehdä myös tilauksen.

Kaija Shurupov
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Minun tarinani

Noin kahdeksan vuotta sitten elin epä-
toivoisia ja tuskaisia aikoja. Olin sai-

rastellut paljon, oli ollut lihas- ja nivelki-
puja, puutumisia, uupumista, yleistä sai-
rauden tuntua, joka johti lopulta sairaa-
laan. Sain kohtauksen, jossa vasen puoli 
puutui ja muuttui voimattomaksi, vasen 
jalka ei kantanut. Sairaalassa ei asia selvin-
nyt, vaikka lääkäri epäili borrelioosia, koska 
oireet olivat sen kaltaisia. 

Punkin puraisu jo aiemmin
Oivalsin vasta myöhemmin, että nämä oi-
reet saattoivat johtua noin viisi vuotta ai-
emmin kiinni olleesta punkista. Sillä sa-
mana kesänä lähdimme perheen kanssa Ah-
venanmaalle ja sain taas punkinpureman.

Puremakohdan ympärille tuli pyöreä 
ihonmuutos. Lääkärissä sain kuulla, että 
ihonmuutoksen pitää olla vähintään neljä 
senttiä halkaisijaltaan, jotta se johtuisi pu-
remasta, ja että minulla olisi borrelioosi.

Oma jälkeni taisi jäädä mittauksessa 
muutaman millin siitä. En saanut lääkkeitä. 
Oloni muuttui huonoksi. Lihas- ja nivelki-
vut alkoivat olla melko sietämättömiä, hui-
masi, palelin ja minulla oli flunssainen olo.

Kävin toisella lääkärillä, joka tunnisti oi-
reeni heti selviksi borrelioosin oireiksi. Sain 
antibioottikuurin. Se paransi oloni muuta-
massa päivässä.

Kuurin loputtua kesti jonkun kuukau-
den, kun oireilu alkoi taas. Sain uuden 
kuurin ja sama oireilu toistui edellisen kal-
taisesti. Kolmen lyhyen ja yhden pitkän 

(kahden kuukauden kuurin) jälkeen aloin 
olla niin huonossa kunnossa, että työnteosta 
ei tullut enää mitään.

Oireita oli joka puolella. Oli neurologisia 
oireita, puheen tuottaminen oli hankalaa, 
kynä ei pysynyt kädessä, kävelin päin seiniä 
ja puita. Lihas- ja nivelkivuista tuli repivän 
tuskaisia. Välillä oireet muistuttivat Parkin-
sonin taudin oireita, välillä jonkin muun 
sairauden oireita.

Juoksin eri lääkäreissä ja lopulta oireita 
alettiin pitää psyykkisinä. En pystynyt 
muuta kuin makaamaan. Siinä vaiheessa 
aloin uskoa, että elämä on ohi.

Minulla oli tuolloin kolme lasta kotona, 
joista nuorin oli vasta neljän. Itkin lasteni 
ja omaa kohtaloani. Miksi elämä menee 
näin? Olen liian nuori lähtemään ja lapset 
tarvitsevat äitiä.

otin elävän ravinnon avuksi
Olin liittynyt Borrelia-yhdistyksen jäseneksi 
ja sain paljon tukea yhdistyksen puheen-
johtajalta ja sihteeriltä. Eräästä yhdistyksen 
lehdestä luin, että syöpäsolut eivät elä elä-
vässä ravinnossa. Siitä minulle heräsi toivo: 

Stina Valli odottaa kesää jänni-
tyksellä. Jos kevät ja kesä suju-
vat oireitta, elävä raakaravinto 
on päihittänyt borrelioosin.

Stina Valli kertoi ERY-lehdessä 2/2010 otsikolla 
Kohti terveyttä, miten hän oli aloittanut elävän 
ravinnon terapeuttisena ruokavaliona hoitaak-
seen sillä borrelioosia.

BorreliooSin 
PäiHitYS
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ehkä borreliabakteeritkaan eivät elä elävässä 
ravinnossa. Päätin heti kokeilla.

En siirtynyt elävään ravintoon totuttele-
malla vaan siirryin suoraan noudattamaan 
sitä 100 prosenttisesti. Ehkä minulle tuli 
siirtymävaiheessa oireita, mutta en muista 
niitä, enkä kokenut niitä hankalina, sillä 
muut oireet olivat suuremmat.

Oma äitini oli auttamassa ja neuvomassa 
alkuun, muun muassa siinä, miten idäte-
tään. Hänellä oli Elsa Ervamaan Elävä ra-
vinto -kirja, jonka sain aivan aluksi luetta-
vaksi. Omat voimani eivät tuolloin riittä-
neet edes porkkanan raastamiseen. Sain on-
neksi apua perheeltäni.

Jo muutamassa viikossa uupumuksen oi-
reet vähenivät ja sain energiaa toimia. Sen 
energian avulla aloin jaksaa tehdä jo jotain 
pientä askaretta kotona. Pikku hiljaa oireet 
alkoivat olla vähemmän ahdistavia. Mielen-
laatu parani ja toivo oli korkealla, kun huo-
masin elävästä ravinnosta olevan apua.

Oireita kuitenkin oli ja puolen vuoden 
kuluttua sain kohtauksen, joka vei taas sai-
raalaan. Tällä kertaa kohtaus tapahtui sy-
dämessä. Olin laihtunut melkoisesti ja luu-
len, että en saanut ravinnosta aivan kaikkea 
mitä piti. Vaikka olin mielestäni perehtynyt 
asiaan hyvin, ruokavaliosta puuttui jotain.

lisää rasvoja ruokavalioon
Kotiin päästyäni mietin uudelleen ruoka-
valiotani ja lisäsin siihen paljon enemmän 
pähkinöitä ja siemeniä, mitä olin aiemmin 
syönyt sekä öljyjä. Sydämen tueksi käy-
tin lisäksi lisäravinteena ubikinoni Q10:tä, 
kalsiumia ja magnesiumia. B12-vitamiinia 
olin alkanut käyttää lisänä jo alkuvaiheessa.

Kaksi vuotta elin pelkästään elävällä ra-
vinnolla, lipsumatta kertaakaan. Kaksi 
vuotta oli se aika, jonka jälkeen koin, että 
elimistöni on puhdistunut ja aloin voida 
selkeästi paremmin. Työelämässä aloin jak-
saa ja puuhasin energisesti kaikenlaista.

Mutta, sitten lipsuin linjasta. Lähdin per-
heeni kanssa etelään lomailemaan, koska 

tunsin tarvetta lähteä ja kokea, kun ker-
ran taas jaksoin. Hotellissa oli kaikenlaista 
herkkua ja aloin syödä kalaa.

Kalan syöntiä jatkoin kotona ja otin 
käyttööni myös kananmunan. Nämä tun-
tuivat sopivan ruokavaliooni. En kuiten-
kaan syönyt niitä joka päivä, vaan silloin 
tällöin. Käytin myös muita vaihtoehtoisia 
hoitoja tukena, kuten otsoni- ja rife-hoitoja.

Borrelioosin oireita tuli kuitenkin vielä 
kahden vuoden jälkeenkin. Ne olivat kui-
tenkin siedettäviä. Aina, kun niitä ilmaan-
tui, kiinnitin huomiota ruokavalioon: val-
mistin heti kevyitä elävän ravinnon soseita 
ja viherpirtelöitä ja join paljon hyviä me-
huja, jotta elimistö pääsisi helpommalla.

Kevyemmällä ja vihreämmällä ruoka-
valiolla sekä levolla oireet yleensä lähti-
vät muutamassa viikossa. Enää en joutu-
nut jäämään pitkille sairaslomille, vaan py-
syin työkykyisenä. Oireilu ajoittui kevää-
seen ja syksyyn. Repivistä lihas- ja nivelki-
vuista pääsin kokonaan.

Oireet olivat lähinnä neurologisia. Muun 
muassa huimausta, sanasokeutta ja muisti-
ongelmia esiintyi ajoittain. Mitään kivuli-
asta tai särkevää oiretta ei enää ollut.

villivihannekset ruokavalioon
Lopetin opettajan työt lasten ja nuorten 
taidekoulussa, kun minulle tarjoutui tilai-
suus siirtyä paikalliseen seurakuntaan töi-
hin lapsi- ja perhetyöhön. Ilokseni sain 
työkaveriksi henkilön, joka oli perehtynyt 
luonnonkasveihin. Hän oli villivihannesten 

Ituja voi kasvattaa vaikka ikkunanpielessä.
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ja yrttien tuntija. Laajensin hänen opastuk-
sellaan ruokavaliotani villivihanneksilla.

Nyt olen joka vuosi jo ensimmäisten vih-
reiden noustessa alkanut kerätä ja kuivattaa 
ravintoa talvea varten. Herkuttelu luonnon 
vihreillä herkuilla alkaa heti maaliskuussa, 
kun haen koivunoksia sisälle maljakkoon ja 
odotan uusien lehtien puhkeamista.

Vuohenputkea, mesiangervoa, nokkosen 
lehtiä ja siemeniä, poimulehteä, voikukkaa 
ja sen lehtiä, siankärsämöä ynnä muuta ke-
rään viherjauheita varten. Sen lisäksi kasvi-
maani on kasvanut mintulla, salvialla, ros-
mariinilla ja muilla herkullisilla yrteillä, 
joita voi käyttää ruokaan tai teehen.

Työn ohessa aloin opiskella lisää, sillä 
energiaa riitti ja siihen oli mahdollisuus. 
Oli ilo huomata, että pystyin vielä tuotta-
maan kirjallista materiaalia. Tätä en olisi 
uskonut tuona huonoimpana aikana, jol-
loin edes kynä ei pysynyt kädessä, saati että 
olisin voinut muodostaa järkeviä lauseita.

Tasapaino parani ja viime kesänä uskal-
tauduin jopa pyörän selkään ja pysyin hy-
vin pystyssä. Viime syksy 2014 oli ensim-
mäinen, jolloin en oireillut ollenkaan. Sen 
jälkeen olen ollut oireeton.

Vaikka voin nyt hyvin ja nautin elämästä 
terveenä, pelkään pienenkin flunssan oireen 
alkaessa pahempaa sairastumista. Vaikka 
tiedän jo, mitä elävä ravinto on minulle 
tehnyt, mieli on järkkynyt ja sen parantu-
minen vie myös aikansa.

ruokavalioni nykyään
Tällä hetkellä syön aamulla yleensä hedel-
miä sekä pähkinöitä ja siemeniä. Lounaaksi 
syön monipuolisen salaatin, jossa on pal-
jon ituja, ja sen lisäksi auringonkukansie-
meniä tai munaa tai kalaa. Munaa käytän 
myös raakana.

Välipalana syön hedelmää, juureksia tai 
viherpirtelöitä (vehnänoraasta sekä erilai-
sista leväjauheista). Päivälliseksi syön usein 
marjoja erilaisilla siemenillä ja pähkinöillä 
höystettynä.

Iltapalaa en aina välttämättä syö, jos päi-
vällinen menee myöhään. Juon paljon hy-
viä mehuja, joko itse tehtyjä tai ostettuja, 
esimerkiksi Vogelin marja-, hedelmä- ja 
juuresmehuja. 

Lisäksi syön kookosöljyä ja vaihtelevasti 
kylmäpuristettuja öljyjä, esimerkiksi pella-
vansiemenöljyä. Voin sanoa, että elän elä-
vällä ravinnolla, vaikka ehdoton en ole. Jos 
vierailemme ja ruokana on kuumennettua 
kasvisruokaa, voin sen syödä, joskus jopa 
ei-elävän herkunkin. Peruslinja on kuiten-
kin kunnossa.

Jännityksellä odotan, mitä kevät ja kesä 
tuovat tullessaan. Jos näistä selviän oireitta, 
uskallan olla vahvasti sitä mieltä, että elä-
vän ravinnon ja raakaravinnon avulla olen 
päihittänyt borrelioosin, tai ainakin saan 
pidettyä sen piilossa.

Stina Valli

Kahvila-baari 
ma–pe klo 8–20

la 10–18

Kasvisravintola 
ma–pe klo 11–20

la 11–18

Toinen linja 7
00530 Helsinki

Minun tarinani
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100% luonnollista
ravinteet luonnollisessa, hyvin imeytyvässä muodossa

lisäaineeton
Sopii koko perheelle

61 erilaista vitaaliainetta (11 vitamiinia, 20 aminohappoa,
19 hiven- ja kivennäisainetta ja 11 muuta vitaaliainetta)

katso video www.vogel.fi/strath.php

Strath
Superfoodien edelläkävijä vuodesta 1961 on

Vuoden 2015 Superruoka ja vuoden 1991 Terveystuote

löydät meidät myös internetistä:
www.luontaistuntijamalmi.fi
www.facebook.com/luontaistuntijamalmi

Ylä-malmintori 3, 00700 Helsinki
ma-pe 9-17, la 9.30-14.30
p. 09-385 8204
m.huhtiko@taloverkot.fi

eryläisille 10 % jäsenalennus.
näytä jäsenkortti/-maksu.

Luontaistuntija Malmi
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Hyvinvointiin ja aktiviteetteihin liitty-
vien lomien suosio on kasvussa. Loh-

jalla nämä kaksi yhdistetään tänä kesänä 
uudella tavalla, kun avovesiuintiretket ja 
elävä raakaravinto tuodaan yhteen lomapa-
ketiksi. Lomapakettia tarjotaan kansainväli-
sille ja kotimaisille uintiharrastajille.

lohjanjärvi saaristoineen on 
mainio uintiretkien kohde
Uimarin on nautinnollista seurata vesilin-
nun perspektiivistä saariston maisemia leh-
toineen, kallioineen, perinnemaisemineen 
ja omenatarhoineen. Aivan erityisiä koh-
teita järvellä ovat muun muassa Suomen 
suurin luola, Torholan luola, sekä erikoinen 
Ämmänuunikallion muodostelma.

Uimarit uivat päivittäisellä retkellä yh-
destä viiteen kilometrin mittaisia matkoja 
sopivina etappeina turvaveneen, uintiop-
paiden ja hengenpelastajien kera. Neljän 
päivän uintilomalla ehtii tutustua saaris-
toon mukavasti. Aikaa jää myös luontopol-

kujen ja kävelyreittien kiertämiseen ja mui-
hin paikallisiin kohteisiin tutustumiseen.

avovesiuimarille hyvä ravinto 
on energiapitoista
Ravinnosta saadun energian tulee riittää 
sekä pitkään liikuntaan että kehon lämpi-
mänä pitämiseen. Viime kesänä testasimme 
uimarijoukon kanssa kahden kilometrin 
uinnin jälkeen Anja Jackobsonin koosta-
maa uimarin elävä raakaravinto -brunssia.

Brunssi oli suunniteltu uimareille anta-
maan proteiinia ja ravinteita pitkäkestoi-
seen energiantarpeeseen. Nautimme alko-
holittomat minttu-lime-kuoharit, villivi-
hannes-smoothiet, tattariraakapuuroa, luu-
mutuorekiisseliä mantelimaidon ja elävän, 
gluteiinittoman myslin kera sekä tuoreita 
hedelmiä.

Brunssin jälkeen jatkoimme uintia vielä 
neljä kilometriä. Uinti sujui hyvin ja ui-
mareiden olo oli samalla kertaa sekä vahva 
että kevyt. Kokemuksesta syntyi idea raaka-
ruoan ja avovesiuinnin yhdistämisestä elä-
mykselliseksi kokonaisuudeksi matkaili-
joille.

Tulevana kesänä on siis tarjolla kaksi 
kansainvälistä The Raw Swimmer -uinti-
lomaa Lohjalla heinäkuun alussa. Lomilla 
on myös mahdollisuus osteopaattiseen hoi-
toon, hierontaan sekä villiyrttien keruu-
seen.

Päivi Pälvimäki
Lisätietoja: 
swimmingholidaysfinland.fi

ja elävää 
raakaravintoa
Lohjanjärvellä

 Avovesiuintia
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sio Saaristokodista, joka tarjoaa matkailu- 
ja majoituspalvelujen lisäksi kokonaisval-
taisia hoivapalveluja ja yhteisöasumista. Vi-
siossa kuvataan kodikkaita, vanhaan kylä-
mäiseen rakennuskantaan sointuvia passii-
vienergiarakennuksia pikku kylpylöineen, 
joiden alhaiset tekniset käyttökustannukset 
koituvat laadukkaan palvelutarjonnan hy-
väksi. Saaristokoti muuttuu visiosta konk-
retiaksi, kun tieto leviää ja asiasta innostu-
neita osakkaita ja eri alojen asiantuntijoita 
sitoutuu mukaan hankkeeseen.

Tulevana kesänä on mahdollisuus tutus-
tua kauniiseen Lohjan saaristoon ja käyn-
nistää samalla uusi vaihe elämässä, kun 
Lohjansaaren Kalliopesässä järjestetään ke-
säkuussa 3-6 päivän mittaisia elävän raaka-
ravinnon kursseja. 

Osa kursseista on tarkoitettu erityisryh-
mille, tueksi vakavista sairauksista toipu-
ville, ja osa painonhallinnasta ja yleisesti 
terveydestään huolehtiville. Kursseilla pai-
notetaan arkiruoanlaittoa ja raakapuutar-
hurin toimia, eli idätystä sekä versojen ja 
oraan kasvatusta. Tavoitteena on, että kurs-
seilla opitut asiat olisi helposti omaksutta-
vissa osaksi arkirutiinia omassa elämässä. 

Kurssilla opitaan myös keräämään ja 
hyödyntämään villivihanneksia retkeile-
mällä saariston vehmaassa luonnossa. Loh-
jan saaristo on todellinen hortoilijan para-
tiisi kalkkipitoisen maaperän ja lauhan il-
mastonsa ansiosta. ”On paratiisilta lainassa 
maa,” runoilija Ilpo Tiihonen kuvailee osu-
vasti saaristoa. 

Kaikella elollisella on luontainen tai-
pumus parantua, kunhan solut saa-

vat riittävästi uudistavaa ravintoa, hyvää 
vettä ja happea. Bioaktiiviset, terveetkin so-
lut janoavat elävää ravintoa. Kypsennetty 
ruoka taas on soluille lähinnä kuonaa, joka 
kuormittaa ruoansulatuselimistöä. Makeat 
herkut kuluttavat kehon mineraalivaroja, 
ruokkivat vääränlaista suolistoflooraa ja pa-
hentavat samalla sokeririippuvuutta.

Sairaudesta tervehtyminen on kokonais-
valtainen prosessi, jota ravintoremontin ja 
muiden terveiden elämäntapojen lisäksi tu-
kee henkinen uudistuminen. Sairastumi-
sen takana piilee usein jokin käsittelemätön 
asia, pelko tai viha. 

Kaikkia menneisyyden asioita ei aina voi 
jälkikäteen korjata eikä urautuneita ihmis-
suhdekiemuroita pysty korjaamaan. Mutta 
asiat voi käsitellä mielessään, olla lempeä it-
selle ja antaa anteeksi oma ja toisen vajavai-
suus. Henkisesti kuormittavista, piinaavista 
ajatuksista luopuminen raivaa mielen so-
pukoihin tilaa parantavalle kiitollisuudelle, 
hyvyydelle ja lempeydelle.

Funktionaalinen lääketiede huomioi ih-
misen mielen ja kehon, mutta kaikilla ei 
ole varaa kalliisiin tutkimuksiin ja hoitoi-
hin. Meiltä Suomessa puuttuu hoitolaitos, 
jossa vakavasti sairastuneet voivat saada pa-
ranemista tukevaa kokonaisvaltaista hoi-
toa ja hyvää ravintoa kohtuullista korva-
usta vastaan.

 Näissä mietteissä Lohjan saariston vuo-
den 2015 kyläsuunnitelmaan on kirjattu vi-

Kursseja paranemisen tueksi
Lohjan saaristossa
Lohjan saaristossa järjestetään 
kesäkuussa useita elävän 
raakaravinnon kursseja sekä 
vakavista sairauksista toipuvil-
le että yleisesti terveydestään 
huolehtiville.
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Paranemisen tueksi kursseilla käydään 
vertaisryhmäkeskusteluja psykoterapeutin 
johdolla ja kuullaan asiantuntijoita yleisö-
luennoilla. Luennoille on muukin yleisö 
tervetullutta.

Aikanaan kurssikonsepti resepteineen 
tullaan jakamaan kaikille ravitsemusalan 
asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneet 
pitämään vastaavankaltaisia kursseja eri 
puolella Suomea.

Anja Jackobson

Lisätietoa elävästä raakaravinnosta, kursseista 
ja yleisöluentosarjasta on netissä Elävät eväät 
-sivuilla 
raakaravinto.weebly.com/ruokakursseja.html
raakaravinto.weebly.com/yleisoluennot.html

Teemana terveys                  
- yleisöluennot
Lohjansaaren seurantalolla keskiviikkoisin    
klo 18, Pietiläntie 2, 08800 Lohja (oviraha     
10 €). Tunnin ajomatka Helsingistä

3.6.2015 ravinto reumasta paranemisen tu-
kena - Kemian insinööri, ravitsemusterapeutti, 
MSc Personalised Nutrition Sanna Peiponen
Syömällä tasapainoon? minun tarinani 
- Palveluneuvoja maarit Saari ja ETM katja 
Saarikoski
10.6.2015 ravinto syövästä paranemisen 
tukena - Hippocrates Health �nstituutin lähetti-
läs, kuvanveistäjä Helena Hietanen
17.6.2015 ravinto borrelioosista paranemi-
sen tukena -Terveystieteen tohtori, tutkija ja 
borrelioosineuvolan pitäjä Soile juvonen 

Syömällä tasapainoon? minun tarinani        
- Musiikkipedagogi Stina valli
24.62015 ravinnon happo-emästasapainon 
merkitys terveydelle – pH-tasapainovalmen-
taja, mikroskopisti rauno moilanen

Saaristokotivisio – yhteisöasumista, terveel-
lisen ravitsemukseen pohjautuvia hyvinvoin-
ti-, matkailu- ja majoituspalveluja - FM, elävän  
ravinnon kouluttaja anja jackobson

Elävät eväät – ruokakurssit 
Kursseilla kokkaillaan ruokaa arkeen ja juh-
laan, kerätään ja hyödynnetään villivihannek-
sia, saadaan tietoa elävästä raakaravinnosta, 
kuullaan asiantuntijoita (yleisöluennot), kes-
kustellaan vertaisryhmissä, retkeillään ja tu-
tustutaan Lohjan saaristoon, liikutaan, venytel-
lään, uidaan ja saunotaan.

elävän raakaravinnon kurssit ja alustavat 
hinnat:
elävä raakaravinto paranemisen tukena
Kurssi O 1.6.–4.6. 260 €, reuma
Kurssi A 4.6.–7.6. 290 €, reuma
Kurssi B 8.–11.6. 260 €, syöpä
Kurssi C 8.–14.6. 520 €, syöpä
Kurssi D 11.–14.6. 290 €, syöpä
Kurssi E 15.–18.6. 260 €, borrelioosi

Saariston juhannus
Kurssi F 18.–21.6. 350 €
Kurssi G 15.–21.6. 580 €

Kurssien F ja G hintaan sisältyy
Midsummer Festivity 19.6. (arvio 30 €)
Raw Food B&B Bath Island
Buffet + rantasauna +juhannuskokko
Raw Food B&B Saunasaari 
ja Aidot juhannustanssit 20.6. (arvio 30 €)
karaoke + iltapala Lohjansaaren Seurantalolla

Hyvinvointi, terveys ja painonhallinta
Kurssi H 22.–25.6. 270€
Kurssi I 25.–28.6. 300€
Kurssi J 22.–28.6. 540€

Kurssipaikka: Kalliopesä
Salmenalhontie 50, 08800 Lohja
Majoitustilat 8-10 hengelle

�lmoittautua ja tarkempaa tietoa kursseista voi 
kysyä kouluttajalta
anja jackobson, opettaja ja elävän ravinnon 
kouluttaja
p. 0503462358, villa.kankare(ät)kolumbus.fi
Heli ahola, työterveydenhoitaja
Ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi päte-
vöityminen keväällä 2015

<
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Jason Valen vuonna 2006 ilmestynyt kirja 
The Juice Master Diet – 7 lbs in 7 Days on 

nyt käännetty suomen kielelle nimellä Juice 
master mehudieetti 3 kiloa 7 päivässä. Suo-
malainen kustantaja on Readme.fi. 

Mehustus on muuttanut Jasonin elämän 
kaikin tavoin. Ennen hän poltti 40–60 tupak-
kaa päivässä, ei sylkenyt lasiin ja söi run-
saasti roskaruokaa. Hänellä oli paha astma, 
ihottuma, mieto akne, paha siitepölyaller-
gia ja erittäin ankara psoriasis. Hänen ener-
giatasonsa oli usein pakkasen puolella.

Nykyisin hän on onnekkaassa tilanteessa, 
kun on päässyt eroon tupakasta, alkoholista 
ja roskaruoasta. Astma on kadonnut, ihot-
tuma ja akne ovat poissa. Myös psoriasis on 
90-prosenttisesti poissa. Hän ei myöskään 
ole enää ylipainoinen.

Jason Vale pitää itseään onnekkaana 
myös siksi, että pystyy auttamaan muita ih-
misiä. Häneltä on aiemmin ilmestynyt kir-
jat Slim for Life: Freedom from the Food Trap 
ja Turbo-Charge Your Life in 14 Days. Jäl-
kimmäinen kirja nousi aikoinaan Englan-
nissa kolmanneksi myydyimmäksi kirjaksi 
heti kahden Harry Potter -kirjan jälkeen.

Juice master -mehudieetti -kirja on tarkka 
seitsemän päivän dieettiohjelma, joka sisäl-

tää mehujen ja smuutien tarkat reseptit ja 
valmistusohjeet. Joka päivälle on myös oh-
jelmoitu liikunta. 

Tärkein juttu kirjassa on henkinen val-
mistautuminen mehuja sisältävän ruokava-
lion hyväksymiseen. Sen jälkeen ei voi enää 
palata vanhoihin ruokailutapoihinsa.

Suomalainen kustantaja on tehnyt kir-
jasta hyvän käännöksen. Mitään Suomeen 
liittyvää ei kirjassa mainita, mikä on harmi. 
Meillä tiedetään paljon ruokavalion vaiku-
tuksista hyvinvointiimme.

Jason Vale toimii aktiivisesti ympäri maa-
ilmaa Internetin avulla. Suosittelen liitty-
mään hänen postituslistalleen osoitteessa 
www.juicemaster.com.

Irma Tolonen
Elävän raakaravinnon kouluttaja

juice maSter meHudieetti
3 kiloa 7 PäiväSSä

Englantilainen mehuterapeutti 
Jason ”Juice Master” Vale on 
laatinut yksinkertaisen, mutta 
tehokkaan ja innostavan dieetti- 
ja kuntoiluohjelman. Sen avulla 
saat kroppasi kuntoon lyhyessä 
ajassa mitä tahansa tilaisuutta 
varten.

- Esimerkki mehupäivän ohjelmasta

Esimerkki Juice Master mehudieetin mehupäi-
vän ohjelmasta viereisellä sivulla.
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Reseptit

mehut ja smoothiet

Kuumaa vettä (sitruunalla, limellä, min-
tulla)

JM:n Super Juice 
2 porkkanaa
2 omenaa
2 ½ viipaletta sitruunaa – vahaamatonta 
ja kuorellista, jos mahdollista
½ cm tuoretta inkivääriä
2 jääpalaa

Mehusta ainekset ja kaada jääpalojen 
päälle.

JM:n Super Juice (kuten edellä).

JM:n Super Chute Juice 
2 kpl Golden Delicious tai Royal Gala 
-omenaa
pieni pala porkkanaa
½ sellerinvarsi
1 suuri kourallinen lehtivihanneksia:     
vesikrassia, lehtikaalia, persiljaa, pinaat-
tia, tai mitä tahansa muita saatavilla 
olevia lehtivihanneksia
2 ½ cm viipale kurkkua
1 ½ cm parsakaalin vartta
1 pieni kourallinen sinimailasen ituja
½ cm viipale kuorimatonta raakaa puna-
juurta
½ cm viipale kesäkurpitsaa
1 pieni sitruuna – mieluiten vahaamaton 
ja kuorimaton
½ cm viipale inkivääriä
2 jääkuutiota

Mehusta aineet mehulingolla tai mehus-
timella. Kaada mehu jääpalojen päälle.

JM:n Turbo Express
¼ pientä ananasta,
½ sellerinvartta
2 ½ cm viipale kurkkua
1 pieni kourallinen pinaatinlehtiä
1 pieni kuorittu lime
2 Golden Delicious tai Royal Gala -ome-
naa
¼ kypsää avokadoa
jääkuutioita

Tee muista aineksista mehua paitsi avo-
kadosta. Tehosekoita mehu avokadon ja 
jäiden kanssa. Kaada lasiin - ja nauti!

JM:n Turbo Express + 2 rkl vehnänoras-
mehua (lisää pieni lusikallinen vehnä-
norasjauhetta mehuun, jos sinulla ei ole 
erillistä vehnänorasmehustinta).

Fenkoli- tai minttuteetä tai JM:n Hot & 
Spicy

JM:n Hot & Spicy
Mehusta 3 omenaa. Kuumenna mehu 
(älä kiehauta) ja lisää 1 reilu hyppyselli-
nen kanelia. Nauti rennosti!

liikunta
Aamu: 1 x 20/30 minuutin treeni
Iltapäivä: 1 x 15 minuutin kävely/juok-
su/hyppely
Alkuilta: 1 x 20/30 minuutin treeni

Kyseisen mehupäivän kohdalla kirjas-
sa on lisäksi reilun sivun mittainen kom-
menttiosio.

klo 7.00

klo 8.00

klo 11.00

klo 14.00

klo 17.00

klo 20.00

klo 21.00
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Tattarituo-
repuuro
3 luomubanaa-
nia
2,5 dl 
(pakaste)marjoja
2 dl idätettyä tattaria

Marjat voi ottaa sulamaan jääkaappiin 
edellisenä iltana. Tehosekoittimessa 
kaikki sekaisin.

Marjavanukas
3 luomubanaania
2 avokadoa
2,5 dl (pakaste)marjoja

Marjat voi ottaa sulamaan jääkaappiin 
edellisenä iltana. Tehosekoittimessa 
kaikki sekaisin.
Todella hyvää, todella helppoa!

Maija Salminen

Helmikuun Raaka baarissa

Loving banana cake for lovely friends 
– Ystävänpäivän banaanikakku
8 hengelle 

Pohja: 
225 g taatelia
1,5 dl taatelin liotusvettä
25 g idätettyä hamppuproteiinia
n. 150 grammaan kookoshiutaleita

Täyte: 
125 g kaakovoita (sulatetaan nestemäi-
seen muotoon) 
720 g banaania (kuorineen noin 1320 g)
20 g herneproteiinia
ripaus vanilijaa (½ tl)
ripaus kuivattua suklaaminttua (1 tl)

Pohjan valmistus: 
Laita taatelit likoamaan. Laita liotetut 
taatelit ja idätetty hamppuproteiini teho-
sekoittimeen taatelin liotusveden kera ja 
tehosekoita. 
   Kaada seos astiaan ja sekoita seokseen 
kookoshiutaleita kunnes massasta tulee 
kiinteähköä. 
   Painele massa irtopohjavuoan pohjalle. 

Täytteen valmistus:
Sulata kaakaovoi  vesihauteessa neste-
mäiseen muotoon. 
   Laita banaanit tehosekoittimeen ja te-
hosekoita, lisää seokseen herneproteiini, 
vanilija ja suklaaminttu ja tehosekoita. 
   Lisää nestemäinen kaakaovoi tehose-
koittimeen ja tehosekoita seos sekaisin. 
Kaada seos kakkupohjan päälle. 

Ari Vihertuuli 

Provencen tomaattikeitto (n. 4:lle)
4 luomutomaattia
1/2 avocado
1 dl vettä
6 aurinkokuivattua tomaattia öljyssä
1 valkosinpulin kynsi
1 kevätsipuli
1 tl curryä
ripaus caynnepippuria
2 tl paprikajauhetta
ripaus ruususuolaa
2 tl provencen mausteseosta
2 rkl sitruunan mehua

Sekoita kaikki ainekset tehosekoittimes-
sa. Keittoa voi myös halutessaan läm-
mittää hivenen. Väriä saa, kun ripottelee 
keittolautaselle kevätsipulin silppua, 
persiljaa tai basilikaa. Bon appetit!

Ulla-Maija Arminen
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Herkkusienipihvit ja kastike 
(annos 3-4 hengelle tai 2 isonälkäiselle)
1
/2 rasiaa herkkusieniä
2 dl manteleita + auringonkukansiemeniä
2 keltasipulia (eli niitä tavallisia)
4 rkl luomuhapankaalia
3 kourallista omia villiyrttejä kuivattuna 
(esim. seosta maitohorsma-piharatamo-
mustaherukanlehti)

3-4 tl luomukurkumaa
4 rkl luomuoliiviöljyä
1/2 rkl luomukookosöljyä
1/2 tl mustapippuria

1/2 tl Vogelin Herbamare-suolaa tai hie-
noa merisuolaa
1 tl merilevärakeita

Lämmitä kurkuma-pippuri-rasvase-
osta niin kauan, että kookosöljy sulaa 
- älä keitä! Sanotaan, että lämmitys ja 
aineyhdistelmä nostavat 2000 % kurku-
man lääkkeellisesti vaikuttavan aineen, 
kurkumiinin, imeytymistä kehossa.
   Muussaa kaikki sauvasekoittimella 
tai monitoimikoneessa ja muotoile sen 
jälkeen pihvejä ja koristele ne vaikka 
kuivatuilla kehäkukilla tai siemenillä 
mieluisiksi. 
   Säästä osa taikinasta ennen pihveik-
si tekoa ja lisää siihen vettä tarpeen 
mukaan, niin voit tehosekoittaa kastik-
keen pihveille. Kastiketta voit halutessasi 
maustaa lisää.
   Nautiskele pihvit itujen, juuri leikattu-
jen miniversojen, juuresten ja salaatin 
kanssa. Valuta päälle vähän camelinaöl-
jyä (omega3) ja ripottele oluthiivahiuta-
leita B-vitamiineja tuomaan - Nam!

Virpi Virolainen

Dana Flavin, syöpää yli 35 vuotta tut-
kinut lääkäri, käyttää hoidoissaan im-

muuniterapiaa eri tavoin. Hän yhdistää sitä 
muun muassa kasvisruokavalioon, liikun-
taan, mielentilojen ohjaamiseen ja normaa-
liin lääketieteeseen. Hänen työpajastaan 
tehtyä dokumenttisarjaa Toivon kipinöitä - 
Gift of Hope voi tilata kauttani.

Sarja koostuu neljästä osasta, jotka ovat 
kahdella dvd:llä. Osat ovat: Mitä syöpä on 
ja miten sitä voi hoitaa ja Miten terveyttä voi 
ylläpitää tai sen saavuttaa?, Avoin klinikka ja 
Kysymys-vastaustunti.

Dokumenttisarjan syöpää koskevan osan 
kommenttiversio esitettiin ERY:ssä hel-
mikuussa, mutta valitettavasti kaikki eivät 
mahtuneet mukaan. 

Avoin klinikka ja Kysymys-vastaustunti 
ovat vielä tekeillä, mutta sitten rupeavat 
dvt:t tipahtelemaan postiluukuista tilaajille.

Elokuvan työnimellä Elämää elävällä ra-
vinnolla - Living with living foods kuvaukset 
jatkuvat näillä näkymin vielä syksyyn. Toi-
von saavani elokuvan valmiiksi ensi marras-
kuussa eli vuotta myöhemmin kuin alunpe-
rin lupasin. Tukea, myös taloudellista, tar-
vitaan yhä kuvauksia ja editointia varten.

Virpi Virolainen
www.elonmerkki.net/fi/toivon%2Bkipin%C3%B
6it%C3%A4.html 
www.facebook.com/pages/Alternative-
Cancer-Research-w-Dr-Dana-Flavin-Coll-
med/188453681924

DVD-sarja 
vaihtoehtolääkärin

työpajasta
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pH-tasapainoinen elämätapa luo elämääsi
energiaa luonnollisin keinoin.
Happy pH Oy:n tarjontaan kuuluu esim.
1. Alkaliset vedet ja vesilaitteet.
2. Luonnonmukaiset lisäravinteet pH-tasapainoon.
3. Koulutukset ja yleisötapahtumat. 
4. Elävän ja kuivan veren mikroskopiointi sekä
    analyysi.
5. Minitrampoliinit.
6. Tuoremehupuristimet ja tehosekoittimet.
Verkkokaupassamme on tarjolla ainoastaan
                        huipputuotteita pH-tasapainon 
                        saavuttamiseen ja ylläpitoon. 

ELÄMÄN VOIMAA, RUNSAUTTA JA ILOA

Katso lisätietoja www.happyph.fi
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Yhdistys tiedottaa

ari vihertuuli on erY:n uusi  
puheenjohtaja
Vuosikokous valitsi hallitukseen seitsemän 
jäsentä, joiden joukosta Ari Vihertuulen 
puheenjohtajaksi kaudelle 2015. Ari on 
myös yksi kolmesta tiedotusvastaavasta. 

Ulla-Maija Arminen on varapuheenjoh-
taja sekä tapahtuma- ja jäsenvastaava. Kirsi 
Leino on rahastonhoitaja ja kirjavastaava, 
Sirpa Rehn sihteeri ja Heli Katajisto vara-
sihteeri ja tapahtuma- ja tiedotusvastaava. 
Marleena Kantola on tapahtuma-, kirja- 
ja tiedotusvastaava ja Lasse Rehn lehtivas-
taava.

alennusjäsenmaksu nousi 15 
euroon
Yhdistyksen vuosikokous päätti, että vuo-
den 2015 jäsenmaksu on edelleen 25 eu-
roa. Alennettu jäsenmaksu sen sijaan nousi 
15 euroon. Siinä on nyt 40 % alennusta 
normaalista jäsenmaksusta. Hallitus oli 
esittänyt 30 %:n alennusta.

Vuosikokous hyväksyi periaatteessa halli-
tuksen esityksen välittää jäsenten yhteystie-
toja alan yrittäjien mainontaan. Tästä kui-
tenkin kysytään jäsenen lupa, esimerkiksi 
jäsenmaksussa. Uusi hallitus selvittää asiaa.

jäsennumero jäsenmaksussa
Huomioi, että jäsenmaksussa on jäsen-
numerosi. Ota se ylös, sillä sitä voivat ky-
syä alennusta antavat yritykset esimerkiksi 
verkkokaupan tilauksessa.

uusi jäsenetu:                       
alennusta ekosegon nettikaupasta
Ekosego Oy tarjoaa ERY:n jäsenille 5 % 
alennuksen nettikaupassaan ekosego.fi. 
Kirjoita koodi ery5 alennuskuponki-kent-
tään, kun teet tilausta verkkokaupassa. 

uusi jäsenetu vuoden loppuun: 
vehnänoraspuristimia jäsen-
hintaan
Novakari tarjoaa ERY:n jäsenille vehnä-
noraspuristimia jäsenetuhintaan 15 %:n 
alennuksella vuoden 2015 loppuun saakka 
sekä liikkeessä Hämeenkatu 44, 00500 
Helsinki että verkkokaupassa. 

Mallit ovat:

1. 3909 Z-Star 710 (käsikäyttöinen)  
ovh 134,90 € -15 % 114,67 €

2. 3907 Solo Star III                         
 ovh 348,99 € -15 % 296,65 €

Huomaathan, että Novakarin hinnat 
verkkokaupassa ovat alvittomia. Merkkaa 
tilaukseesi jäsennumerosi jäsenmaksusta.

ekolon nettialennukseen koodi
Ekolon 5 % jäsenalennuksen saat verkko-
kaupassa automaattisesti, kun syötät koo-
din ERY5 alennuskoodi-kenttään.
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villivihanneksiin voi tutustua 
nyt myös verkkokurssilla
Tutut hortoilukouluttajat Raija ja Jouko 
Kivimetsä ovat tehneet verkkokurssin vil-
livihannesten keräämisestä ja hyödyntämi-
sestä. Kurssi alkaa 9.4.2015 ja päättyy huh-
tikuun lopussa, juuri sopivasti ennen hor-
toilusesonkia. Lue lisää verkkokurssista si-
vuilta hortoilu.fi.  

Seinäjoella uusi raakakakku- 
leipomo
Joanina Rantala on avannut Raw Cakes by 
Joa -leipomon, joka valmistaa tilauksesta 
raakakakkuja ja -leivonnaisia Seinäjoen ja 
sen lähikuntien asiakkaille. 

Leipomo käyttää kotimaisia marjoja. Va-
likoimassa on mustikka-, punaherukka- ja 
tyrnikakkua, ja tietysti raakasuklaakakkua 
ja sitruunakakkua. Tuotteisiin voi tutustua 
osoitteessa www.rawcakesbyjoa.fi. 

raakakakkuja nyt myös     
Stockmannilla
Rawa Finland on marraskuusta 2014 läh-
tien toimittanut Stockmannin Helsin-
gin keskustan, Tapiolan, Itiksen ja Jumbon 
Herkku-osastoille kokonaisia raakakakkuja, 
raakakakkupaloja ja raakamacaroneja. 

Tuotteet ovat taattua raakalaatua, mah-
dollisimman paljon luomua. Lisäaineita ja 
GMO-valmisteita Rawa ei käytä. Makeu-
tuksena käytetään agave-siirappia tai huna-
jaa. Rawa valmistaa tilauksesta raakakak-
kuja myös erikoisruokavaliota noudatta-
ville.

Rawalla on oma myymälä Jätkäsaaressa 
Heino Kasken kadulla. Jätkäsaaressa Ra-
wan raakaleivonnaisia saa myös Cafe Par-
riosta. Rawan leivonnaisia on myös Kam-
pin keskuksen ja Itiksen Johto Cafe -kah-

viloissa sekä Senaatintorin tuntumassa kah-
vila Hymyssä. Rawa Finlandin tarjontaan 
voi tutustua osoitteissa rawa@yazka.com ja 
www.facebook.com/rawafinland.

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

raakaravinnon ja elävän         
ravinnon kouluttaja ja esittelijä
Varaa ERY:n hyvin varustetut ja edulli-
set koulutustilat käyttöösi raakaravinnon 
ja elävän ravinnon kursseja tai tuoteiltoja 
varten! 

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

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

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

rawdreameastern - virvon,  
varvon tuoreeks, terveeks, tu-
levaks vuodeks 4.4. klo 11.30-16

Niias Healthy Kitchen varpoo pääsiäis-
herkkuja suolaisesta makeaan lauantaina 
4.4. ERY:ssä Museokatu 9 C 25, Hel-
sinki (käynti Vänrikki Stoolin katu 1 
porttikongista).

Yhdistys tiedottaa & Tapahtumia
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mea Salon kursseja
Vaasa-opisto raakaravintokurssi 24.–25.5., 
www.kyronmaanopisto.fi 

Kauhajoen evankelinen opisto raakara-
vintokurssi 5.-6.6., www.keokauhajoki.fi

Raakaravinnon nettivalmennus 4.-29.5.
Kokonaan verkossa tapahtuva raaka- ja elä-
vän ravinnon perusvalmennus Hehkua ke-
sään. Lisätiedot Mean Hellaton kokki -blo-
gissa Valmennus-sivulla.

elävän ravinnon kursseja      
Ylä-Savossa
Ohjaajana puutarhuri, dokumenta-
risti Virpi Virolainen Iisalmesta, p. 040 
8317733

Elävä ravinto ja luonnonyrtit:
Vieremä la 23.5.
Pielavesi la 6.6. klo 9-15.

Virpi pitää kursseja muuallakin, myös 
opastusta kotona, vaikka yhdelle ihmiselle 
tai porukalle toivomusten mukaan. 

Alueella asuvien jäsenten yhteydenotot 
ovat tervetulleita muutenkin. Puuhataan 
yhdessä vaikka raavintolapäivän pop-up-ra-
vintola! 

raakaravinnon kursseja turussa
Opettajana toimii Anita Vesamo, joka on 
pitänyt raakaravinnon kokkauskursseja Tu-
russa vuodesta 2012 lähtien. Anitalta voi ti-
lata myös konsultaation tai luentopaketin 
muuallekin Suomeen. 
Yhteystiedot: anita@raakaravinto.net,       
Raakaravinto.net, p. 040 910 0093.

Raakaravintoa italialaisittain ma 27.4. 
klo 17 Turun Kasvisravintola, Yliopiston-
katu 29. Hinta 65 euroa sisältää opetuksen, 
reseptivihkosen, monipuolisen raakaravin-
toaterian sekä jälkiruoan.

Tapahtumia & Koulutusta

irma tolosen kurssit
Elävän ravinnon ruoanvalmistuksen pe-
ruskurssi 17.–19.4. perjantai-illasta sun-
nuntai-iltaan (täynnä). Kysy peruutuksista.

Luonnonyrtti-ilta to 11.6. 
Kurssilla valmistetaan ilta-ateria luonnon-
yrteistä, joita kerätään yhdessä edellisenä il-
tana. Toimitilan vuokra jaetaan osallistu-
jien kesken ja lisäksi Irma perii osallistujilta 
ruokakuluista 6 euron maksun. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Irma To-
lonen, elävän ravinnon kouluttaja, irma.to-
lonen@pp.inet.fi.

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

100 % Vegaanista, Luomua, Raakaa ja 
Gluteenitonta: quiche piirakka (sitruuna-
vinaigrette-salaatin kera), pinaatti-sitruuna-
keitto tuoreen kuminaleivän kera ja pasha, 
valkosuklaa-vadelmajuustokakku, sitruuna-
juustokakku, pääsiäiskuvioiset suklaamous-
sekonvehdit, tryffelit. Juomina tuorepuris-
tettu porkkanamehu, tuorepuristettu viher-
mehu, tee ja kahvi.

Tuotteita saa myös mukaan & istuma-
paikkoja on tarjolla. Käteismaksu.

Tilaukset ja tiedustelut meilitse:      
info@niiashealthykitchen.com.

raaka baari toukokuussa 16.5.
Merkkaa jo kalenteriisi kevään Ravintola-
päivä lauantaina 16.5. Perinteiseen tapaan 
tuolloin on myös ERY:n Raaka baari. Seu-
raa ilmoittelua teemasta ja menusta netti-
sivuilla ja Facebookissa.

Voit jo ilmoittautua Raaka baarin talkoi-
siin ery@elavaravinto.fi. Talkoissa on hyvä 
tilaisuus opetella elävän raakaravinnon ruo-
kien valmistusta.

Yhdistys tiedottaa & Tapahtumia
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Postitoimituksina hintoihin lisätään postikulut. 
Yhden kirjan tai DVD:n postikulut 5,9 euroa, 
poikkeuksena Hellaton kokki ja Raakaruoka-
aika! 10,5 euroa. Useamman kirjan postikulut 
paketin painosta riippuen.

KIRJOJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ERY MYY:
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YHDISTYKSEN 
YHDYSHENKILÖITÄ

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

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

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

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

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

Lahti:
Marja Heinikainen
p. 040 704 9729

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

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

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

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

Turku:
Asta Laiho
asta.laiho@gmail.com

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

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

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

Jäsenyys kannattaa
Yhdistyksen jäsenenä saat

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

 Ekolo 5 % normaalihintaisista tuot-
teista, Helsinki, Jyväskylä ja netti-
kauppa koodilla ERY5
 ekosego.fi 5 % nettikaupan tuotteis-
ta koodilla ery5
 Ruohonjuuri 5 % normaalihintaisis-
ta tuotteista, kaikki liikkeet ja verk-
kokauppa koodilla QUVJ26VP
 jokka.fi 10 % nettikaupan tuotteista 
koodilla ERY 
 Luontaistuntija Malmi 10 %,           
Ylä-Malmintori 3, Helsinki
 Kasvisravintola Silvoplee 10 % buf-
fetista, Toinen linja 7, Helsinki
 Rawmix.fi suoraan toimittajalta 10 % 
Rawmix-tehosekoittimesta koodil-
la ery  
 Novakari 15 % vehnänoraspuristi-
mista Z-Star 710 ja SoloStar III vuo-
den 2015 loppuun asti

 ilmoittaa ERY:n toimiston noutopaikak-
si Raakatorin verkkokauppatilaukseen 

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

♦

♦

♦

♦
●

●

●

●

●

●

●

●

♦

elävä raakaravinto ry

                       JÄSEN 
                     maaliskuu 2015

                   - maaliskuu 2016
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Verkkosivut: www.elavaravinto.fi, Facebook
Pankkitili: FI70 5780 0720 0493 65, 
pankin BIC-koodi: OKOYFIHH

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

Päivystysajat:
Puhelinpäivystys 
maanantaisin ja keskiviikkoisin 
klo 12-14.

Toimistopäivystys 
torstaisin klo 14-18.

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

jäSenkortti 2015
elävä raakaravinto ry

erY:n HallituS 2015
ari vihertuuli, puheenjohtaja, tiedotus
Espoo, vihertuuli@gmail.com

ulla-maija arminen, varapuheenjohtaja,
tapahtumat, jäsenasiat
Nurmijärvi, Ulla-Maija.Arminen@omnia.fi

kirsi leino, rahastonhoitaja, kirjat
Helsinki, kirsileino9@gmail.com

Sirpa rehn, sihteeri
Espoo, sirpa.rehn@jokka.fi

Heli katajisto, varasihteeri, tapahtumat, 
tiedotus
Vantaa, helikatajisto@gmail.com

marleena kantola, tapahtumat, tiedotus, 
kirjat, Helsinki, marleena.kantola@iki.fi

lasse rehn, lehti
Espoo, LRehn@iki.fi


