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tietoa elävästä raakaravinnosta sekä olla 

yhdyssiteenä ja tukena asian harrastajille. 

   Tarkoituksena on kannustaa ihmisiä 

omatoimisuuteen terveyden vaalimises-

sa. Yhdistys pitää yhteyttä vastaaviin ulko-

maisiin järjestöihin.
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�Myy elävän raakaravinnon        
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tai yhteisö. 

   Henkilöjäsenmaksu on 25 euroa ja 

yhteisöjäsenmaksu 75 euroa vuodessa. 

Opiskelijat, eläkeläiset sekä peruspäi-

värahalla olevat työttömät saavat 50 

prosentin alennuksen jäsenmaksusta.

   Maksukuitti käy jäsenkortista. Kysy 

päivystyksestä tietoja liikkeistä, joista 
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Tiina Lappalainen

Puheenjohtajan
tervehdys

Tämä lienee viimeinen pääkirjoitukseni 
yhdistyksen puheenjohtajana. Kahden 

vuoden jälkeen annan tilaa uusille tuulille 
ja uusille luottamushenkilöille. 

Toivon kuitenkin, että täysin uudet tuu-
let eivät yhdistyksen yli pyyhkisi, sillä pal-
jon hyvää on saatu aikaan ja hyvään suun-
taan ollaan menossa. Mutta paljon on teh-
tävä, jos halutaan päästä niihin visioi-
hin, mitä pari vuotta sitten maalailtiin ku-
ten tuhansittain jäseniä muutamassa vuo-
dessa, suuri elävän raakaravinnon keskus ja 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Itselläni 
edelleen kajastaa mielessä kouluttajakoulu-
tuksen järjestäminen.

Tänä vuonna joka tapauksessa tarvitaan 
uutta energiaa hallitukseen, sillä muita-
kin hallituspaikkoja on avautumassa. Vuo-
sikokouksessa (28.2.) päätetään myös siitä, 
kuinka monta henkeä halutaan hallitukseen 
vuodelle 2015.

Hallitukseen - tai ainakin sen kanssa lä-
heisesti toimimaan - tarvitaan ehdottomasti 
joku sosiaalisen median taitaja. Missä muu-
alla kuin Instagramissa saisimme herkulli-
set ruokakuvat houkuttelevasti leviämään - 
ja sitä kautta uusia jäseniä. Twitterissä voisi 
nopeasti reagoida myös ravinto- ja ravitse-
musaiheisiin, toisinaan jopa päivänpoltta-
viin kysymyksiin.

Nettisivu-uudistus on valitettavasti edel-
leen jäissä. Siinä olisi sarkaa useammallekin 
taitajalle. Viime vuosikokouksen ehdotus 
elävän raakaravinnon tietopaketin kirjoitta-
misesta Wikipediaan saattaisi hyvinkin jota 
kuta innoittaa.

Mutta yhdistys on loppujen lopuksi sen 
näköinen kuin tekijänsä. Jos ei tekijöitä 

löydy, se näkyy. Kannattaa tulla mukaan 
toimintaan, vaikka pienessäkin roolissa. 
Yhdistyksessä on monenlaisia mahdolli-
suuksia. Jos ei ominta aluetta tunnu ole-
van, sen voi aina luoda. Koulutustilat anta-
vat puitteet monenlaiselle tekemiselle ja ko-
koontumiselle. 

Oheinen kuva tuo terveisiä David Avo-
cado Wolfen Isänpäivä-seminaarista, jossa 
olimme Ulla-Maija Armisen kanssa edusta-
massa yhdistystä. Saimme lukuisia uusia jä-
seniä ja levitimme tietoa elävästä raakara-
vinnosta. Suurempi, yhdistyksen järjestämä 
elävän raakaravinnon tapahtuma on loppu-
vuodesta. Tervetuloa järjestelyihin!

Hallitustyö on antoisaa ja monin tavoin 
opettavaista. Kukaan ei ole seppä syntyes-
sään - eikä usein kuollessaankaan, joten 
tule sellaisena kuin olet. 

Kiitos kaikille, että olette olemassa. Teh-
dään vuodesta 2015 hyvä vuosi! 

Valta vaihtuu 
- käynnistän hallitusrekryn
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Yhdistyksemme jäsenissä on ihmisiä, 
jotka tuntevat sanan kotivara ehkä jo 

sodan ajalta tai ainakin pian sen jälkeen. 
Sisäministeriö määrittelee kotivaran 

näin: Kotivara tarkoittaa, että kotiin hanki-
taan ruokaa ja muita päivittäin välttämättä 
tarvittavia tavaroita vähän enemmän. Ko-
tivaran pitäisi riittää useaksi päiväksi, jopa 
viikoksi. Kotivaraa käytetään päivittäin "pa-
rasta ennen"-suosituksia noudattaen, ja uutta 
hankitaan tilalle. Näin elintarvikkeet säily-
vät tuoreina ja tavarat käyttökelpoisina.

Moni asioi ruokakaupassa lähes päivit-
täin. Kaikki eivät suunnittele ruoanlait-
toa vaan ostavat ruokaa ja nameja fiilispoh-
jalta ja syövät ne saman tien. Jos asuu yksin 
ja sairastuu vaikka flunssaan, jääkaappi on 
pian tyhjä eikä jaksa mennä kauppaan. Sil-
loin voi toivoa, että joku ystävällinen sielu 
käy kaupassa ja tuo kassillisen ruokaa.

Entä jos jokin uhkaisi kotiseutumme tai 
-maamme turvallisuutta, eikä ulos voisi 
mennä ulkoisista syistä johtuen? Nettiä ei 
tarvitse kauan selailla, kun löytää keskuste-
luketjuja, joissa ollaan yhteiskuntamme ja 
maailman tilasta huolestuneita. Joillakin si-
vustoilla myös keskustellaan ruoka- ym. va-
rastojen keräämisestä.

Milloin tarvitset kotivaraa
Sisäministeriö neuvoo sivustollaan: Ti-
lanne, jossa kauppaan ei pääse, voi yllättää 
monestakin syystä. Yksinasuva voi sairastua, 

eikä kykene ostoksille, tai perheenjäsen sairas-
tuu. Yhteiskunta voi haavoittua; tulee lakko, 
liikenneyhteydet katkeavat tai laaja sähkö-
katkos häiritsee arkea. Voi sattua sellainen 
onnettomuus, että kaupat joudutaan sulke-
maan tai ulos ei voi lähteä. Myös jakeluhäi-
riö voi estää tavaroiden kuljetuksen kauppoi-
hin tai hankinnat kaupasta.  
   Myrsky voi nopeasti sotkea arjen turvalliset 
rutiinit. Se saattaa tukkia liikenteen pitkäksi 
aikaa ja katkaista sähköt useaksi päiväksi.

Ei siis tarvitse tapahtua kummempaa 
kuin että rekankuljettajat, myymälöiden 
tai jakelukanavien työntekijät tai viljelijät 
meillä tai ulkomailla menevät lakkoon. 

Mutta myös jokin globaali kriisi voisi lo-
pettaa elintarvikkeiden tai polttoaineiden 
tuonnin Suomeen. Ydinvoimalaonnetto-
muuskin on mahdollinen, meillä ja lähellä, 
maamme rajojen ulkopuolella.

Mitä kannattaa pitää varalla
Netistä löytyy ruoka- ja muita tarvikelistoja 
tarpeista, joita jokaisen kotoa pitäisi löytyä 
kaiken varalta. Ohjeissa kehotetaan pitä-
mään kotona mm. säilykkeitä ja hiutaleita. 

Elävän ravinnon ruokatarpeita niissä ei 
mainita. Elävän ravinnon ruokaohjelman 
kehittäjä Ann Wigmore kuitenkin puhui 
aikoinaan elävästä ravinnosta hyvänä ka-
tastrofiruokana ja edullisena pula-ajan ra-
vintona kaikille.

Kuvitteellinen mainos sanomalehdessä:
Miljoonapalkkio tiedosta, joka johtaa sellai-
sen syötävän kasvin keksimiseen, joka kas-
vaa kaikissa ilmastoissa, vetää ravinnepitoi-
suudessaan vertoja naudanlihalle, kypsyy 3-5 
päivässä, voidaan kasvattaa milloin tahansa, 
ei vaadi maata eikä auringonpaistetta, sisäl-
tää yhtä paljon C-vitamiinia kuin appelsiini 
ja tomaatti, josta ei kerry jätettä, joka voi-
daan syödä valmistamatta ja prosessoimatta, 
on hyvin sulava, edullinen, säilyy useita päi-
viä ilman jääkaappia, on vähäkalorinen sekä 

KOTIVARAOnko sinulla
Miten toimit, jos myrsky katkai-
see sähköt ja pysäyttää liiken-
teenkin päiväkausiksi? Eikä ole 
mahdollista hakea kaupasta 
ruokaa? Voi sattua monenlaisia 
tilanteita, joissa tarvitset ruoka-
varastoa. Elävä ravinto on mitä 
parhainta hätäapuruokaa.
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sisältää täydellistä proteiinia, kasvin, joka on 
testattu ja jota on jo käytetty sekä ruokana 
että lääkkeenä tuhansia vuosia.

Tällaisen ajatusleikin Ann Wigmore tar-
josi kirjassaan The Hippocrates Diet and 
Health Program (suomennos omani).

Idut ovat täydellistä ruokaa. Niissä on 
paljon A-, B-, C- ja E-vitamiineja, mine-
raaleja, rasvahappoja, aminohappoja, ent-
syymejä, hyviä hormoneja ja fytoravinteita. 
Sisäviljelijäksi voi ryhtyä pienissäkin tiloissa 
ja saada tuoreinta mahdollista ruokaa ym-
päri vuoden. 

Siemenet tuottavat muutamassa päivässä 
moninkertaisen sadon ituina, sinimailanen 
peräti kymmenkertaisen. Siementen lisäksi 
tarvitaan vain sopiva astia, vettä ja pari mi-
nuuttia päivässä. Valoa ne eivät kaipaa. Al-
falfa, mungpavut, linssit ja auringonku-
kansiemenet ovat suosituimpia idätettäviä. 
Herneenitujakin voi syödä keittämättä.

Epäviljoista kuten tattarista, hirssistä, 
kvinoasta ja amarantista tehdään liotettuna 
tai idätettynä yleensä tehosekoittamalla raa-
kapuuroa. Sekoittaminen ei kuitenkaan ole 
välttämätöntä, vaan niitä voi lisätä koko-
naisina vaikka juuresraasteeseen. 

Hyvää varautumista on valmistaa epävil-
joista sellaisinaan tai erilaisten siementen ja 
kasvisten kanssa krakkereita, jotka säilyvät 
huoneenlämmössäkin pitkään. Krakkerit 
ovat hyviä olemassa, kun tulee joskus su-
dennälkäisenä kotiin. Krakkerit ovat myös 
hyvää mukana kuljetettavaa kevyttä ja säi-
lyvää evästä. Maailman vanhinta leipää es-
sealaisten leipää on valmistettu vehnänituja 
massaksi jauhamalla ja kuivattamalla massa 
ohueksi leiväksi auringon kuumentaman 
kiven päällä.

Viljan tai epäviljan valmistaminen elä-
väksi ravinnoksi on helpompaa kuin kuu-
mennetun ruoan valmistaminen. Vehnän 
jalostaminen uunileiväksi tarvitsee ensin 
myllyn. Jauhoista tehdään taikina vaivaa-
malla se veden, hiivan ja suolan kanssa. Tai-
kina nostatetaan ja leivotaan leiviksi, jotka 
paistetaan. Monen kotona ei ole leivinuunia.

Myös versoja voi kasvattaa pienessäkin 
asunnossa. Viime talvena onnistuin vers-
ottelemaan ikkunalla ilman kasvilamppua, 
vaikka talvi oli pääosin lumeton ja pimeä. 
Versot eivät välttämättä tarvitse multaa kas-
vualustakseen, vain kosteutta. 

Herneet ovat halpoja, ja niitä versotetta-
essa saadaan ruokaan paljon arvokasta leh-
tivihreää. Auringonkukansiemenistä tulee 
pienempiä mutta meheviä versoja. Muita 
versotettavia ovat mm. linssit, tattari ja 
härkäpavut. Kaikkia kotimaisia viljoja voi 

Ehdotuksia kotivaraksi
Siemenet: Alfalfa, mungpapu, linssit, aurin-
gonkukka (versotuskäyttöön miel. kuorellisia), 
seesam, kurpitsa, hamppu, pellava, chia, tat-
tari, kinoa, hirssi. Lisäksi pähkinöitä (ei maa-
pähkinöitä) ja manteleita.

Kuivahedelmät ja -marjat: Kannattaa kerätä 
ja kuivattaa syksyllä omenoita, pihlajan- ym. 
marjoja, hankkia kaupoista rusinat, taatelit, 
viikunat, aprikoosit, luumut jne. Banaani- ym. 
hedelmäviipaleita voi kuivattaa.

Kuivuriruokaa: Krakkereita, mysliä, juures-
sipsejä.

Lehtivihreää: Kerää kesäkausina villivihan-
neksia ja kuivata ja rouhi niitä säilöön. Hanki 
lisäksi klorellaa, spirulinaa, kelpiä sekä muita 
merileviä. Kerää ja kuivata myös teeaineksia.

Mausteita: Normaali maustevarasto.

Tuoretuotteita: Hapatettuja kasviksia kuten 
hapankaalia lasipurkeissa, juureksia ja sipu-
leita mahdollisuuksien mukaan kylmätiloihin.

Muita säilyviä: Aurinkokuivattua tomaattia, 
oliiveja, soijakastiketta, carobjauhetta, öljyjä.

Pakastimeen: Varastoi pakastimeen pääasi-
assa satoa kuten marjoja ja sieniä. Jos pa-
kastin on vajaa, siellä voi pitää myös sieme-
niä, ne säilyvät siellä mainiosti!

Muita tarvikkeita: D-vitamiinia. Jos olet ve-
gaani, myös B12-vitamiinia lisäravinteena. 
Vedenpuhdistustabletteja. Multaa.
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myös kasvattaa oraiksi, joita voi puristaa 
mehuksi tai pureskella niistä mehua ja syl-
käistä kuidun pois.

Ituja, versoja ja oraita tuoreempaa ruokaa 
ei ole. Ne kuuluvat ravintoainerikkautensa 
ansiosta ruoka-aineiden kärkeen. Jos sähkö 
on poikki, ituja ja versoja voi syödä suoraan 
"puutarhasta" niiden tarvitsematta silloin 
kylmävarastointia. Kasvatus täytyy vain pi-
tää käynnissä koko ajan. Kannattaa opetella 
rutinoituneeksi sisäviljelijäksi.

Maistuvan, täyttävän ja ravinteikkaan pa-
dan saa nopeasti koottua jostain epävil-
jasta, iduista, versoista, juuresraasteesta, ha-
pankasviksista, aurinkokuivatusta tomaa-
tista, muutamasta pähkinästä ja nokkosrou-
heesta. Kokeile.

Ituja on syöty tuhansia vuosia
Kiinassa käytettiin idätettyjä papuja sai-
rauksien parantamiseen jo 3000 eKr. Niitä 
käytettiin Kiinassa ja Japanissa myös ravin-
tolisänä. Lännessä kapteeni James Cookin 
merimiehet saivat pitkillä merimatkoillaan 
ravintolisäksi iduista valmistettua mallas-
juomaa eikä yksikään merimies sairastunut 
keripukkiin, kun taas useilla muilla laivoilla 
sairastuminen oli tavallista. 

Toisen maailmansodan aikana Yhdysval-
loissa oli tarkoitus järjestää kampanja, jossa 
väestölle opetettaisiin soijapapujen idä-
tystä ravinnoksi riittävän proteiinin tur-
vaamiseksi, kun pelättiin pula-ajan tule-
van. Kampanjaa ei kuitenkaan toteutettu, 
ja idätys unohdettiin. Useita tieteellisiä tut-
kimuksia on tehty jo kauan sitten, ja idut 
todettiin hyvin ravinnerikkaaksi ruoaksi ja 
täydellisiksi proteiininlähteiksi.

Sisäviljelyyn tarvitset vain astioita ja puh-
dasta vettä. Jos vedenjakelu keskeytyisi tai 
vesijohtovesi saastuu, viranomaiset perusta-
vat vedenjakelupisteitä. Kotona on tarpeen 
olla vesikanistereita tai kannellisia ämpä-
reitä. Katastrofin varalta kotona on kuiten-
kin hyvä olla myös vedenpuhdistustablet-
teja, ellei omista jotain hyvää vedenpuhdis-
tussysteemiä.

Monet siemenet säilyvät ainakin kolme 
vuotta itävinä. Ota huomioon, että siemen-
ten ja pähkinöiden mahdollinen korkea 
rasvaprosentti alentaa säilymisaikaa, joten 
käytä ne ennen kuin ne menevät vanhoiksi 
ja varastoi tuoretta tilalle.

Tv:stä alkoi pari vuotta sitten tulla ame-
rikkalainen dokumenttisarja Maailmanlo-
pun odottajat, joka on viime aikoina tullut 
uusintana. Kussakin jaksossa kuvataan pa-
ria varustautujaa, jotka perheineen varus-
tautuvat katastrofin varalta. Useimmat va-
rautujat varastoivat tynnyreittäin vettä ja 
tonnikaupalla säilyvää ruokaa. 

Yhdessä jaksossa eräs yksinhuoltajaäiti 
pelkäsi pandemian uhkaa. Hän varastoi tu-
hatmäärin kertakäyttöisiä suojapukuja, 
hengityssuojia ja desinfiointiaineita varjel-
lakseen perhettään ja sukuaan pandemia-
tartunnan varalta. Hän piti hätäharjoituk-
sia perheelleen ja suvulleen ja osasi eristää 
osan talostaan karanteeniksi saastuneiden 
sukulaisten varalta.

Kukin määrittelee itse, minkä laajuinen 
varautuminen on tarpeellista. Kunnioitan 
näitä valveutuneita ja varautuvia ihmisiä. 
Suurimittainen varautuminen on kallista, 
työlästä ja aikaaviepää. 

Olikohan kukaan kertonut pandemiaa 
pelkäävälle äidille, että ulkoisen suojaami-
sen lisäksi voisi suojautua sisältäpäin sen si-
jaan, että kouristuksenomaisesti kerää vain 
lisää ulkoisia suojavarusteita? Voisi kasvat-
taa immuniteettia syömällä ravinnepitoista 
puhdasta ruokaa ja kuntoilla. Sen myötä 
kasvaisi myös elämänlaatu ja suorituskyky. 
Jos sitten jokin pieni tai iso katastrofi tulee, 
on hyvä olla mahdollisimman terve ja voi-
missaan.  

Voit miettiä ruokavarantojasi. Miten pit-
käksi aikaa sinulla tai perheelläsi riittää 
ruokaa? Saatko niistä riittävästi myös ravin-
toaineita?

Mea Salo
Raakaravintovalmentaja

Hellaton kokki/blogspot/fi
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Olen ollut elävällä ravinnolla nyt lä-
hes kaksi vuotta. Nautin ja iloitsen siis 

iduista ja versoista joka päivä.
Ituja syön paitsi aterioilla, napsin myös 

välipaloiksi, maustettuina jopa jälkiruu-
aksi, koska ne ovat niin makoisia. Olen saa-
nut monen ystävänkin innostumaan idu-
ista. Perheen murrosikäiset lapset ovat jo 
kyllästyneet niihin, mutta uskon heidän 
vielä myöhemmin hullaantuvan ituihin! Ai-
kuinen tytär on siirtynyt ison askelen elä-
vän ravinnon ja raakaruuan suuntaan ja ke-
hittelee innolla reseptejä opiskelijan kiirei-
seen elämään.

Iduille huuhtomispäivät
Idätyksessä on oma hommansa. Jo yli vuosi 
sitten rupesin miettimään, voisiko sitä 
tehdä helpommin. Eräs ystäväni vinkkasi, 
että jatkuva huuhtominen ei ehkä ole tar-
peen ollenkaan. 

Kun sovin mainiolle Itutehtaalle eloku-
vani kuvauksia, kuulin että heillä on tietyt 
huuhtomispäivät. He eivät siis huuhdo tuo-
tantomittakaavan tarkat puhtaus- ja ter-
veysvaatimukset täyttäviä itujaan päivittäin. 
Silloin mieleni avautui asialle täysin.

Rupesin kokeilemaan, voisinko minäkin 
kasvattaa ituja vähemmällä puuhaamisella 
ja pienemmällä vesilaskulla, varsinkin kun 
pienessä, tunnelmallisessa keittiössämme ei 
ole astiakaappitilaa iduille. Kasvatan niitä 
joka tapauksessa keittiön pimeälle seinälle 
ruuvatulla pitkällä hyllyllä.

Niinpä siirryin jo yli puoli vuotta sitten 
seuraavanlaiseen idätykseen:

Tuntuuko itujen kasvattaminen 
työläältä? Virpi Virolainen vink-
kaa, miten homma helpottuu. 
Lehteen voi lähettää muitakin 
vinkkejä, joilla elävän raaka-
ravinnon kokkailuun on saanut 
erilaista tekokulmaa.

uudella tavalla

Itujen kasvatusta

Vi
rp

i V
iro

la
in

en

      Itusiemenet huuhdotaan puhtaiksi ja lio-
tetaan yön yli hanavedessä isoissa lasipur-
keissa. - Poikkeus: mungpavut ja alfalfan 
siemenet laitetaan 80-asteiseen veteen li-
koon. Nestelämpömittareita saa apteekis-
ta tilaamalla. Lämpötilaa voi havainnoida 
myös aistinvaraisesti: 80-asteinen vesi höy-
ryää voimakkaasti, mutta ei vielä kupli edes 
pohjasta.

      Liotusvesi kaadetaan pois terässiivilän 
avulla ja idut huuhdellaan useassa vedessä, 
kunnes vesi on kirkasta.

1

2
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Olen kasvattanut tällä menetelmällä be-
lugalinssejä (niitä mustia, pieniä ja ihania), 
punaisia linssejä (siis niitä kuorellisia, iha-
nia), vihreitä täplälinssejä, ruskeita linssejä, 
(jotka ovat isompia), kikherneitä, mungpa-
puja ja herneitä. Näin kasvatetut idut ovat 

      Vesi valutetaan huolellisesti pois purkkia 
käännellen ja hölskyttäen (tämä on työmedi-
taatiota). Lasipurkki laitetaan lautasen pääl-
le valumaan. Tovin kuluttua kaadetaan lau-
taselle kertynyt vesi varovasti pois purkkia 
kiinni pitäen. (Tai laitetaan tulevat idut salaat-
tilinkoon ja linkoamisen jälkeen takaisin purk-
keihin - Tätä en kyllä itse tee!)

      Ituja ei huuhdellakaan enää, vaan kään-
netään purkit muutaman kerran päivässä 
ylösalaisin ja oikeinpäin vuorotellen.

      Välillä, kun purkit ovat ylössuin, otan kan-
nen pois ja annan tuulettua. Haistelen ja tut-
kin ituja aina hetken. Aina ne ovat olleet hy-
väntuoksuisia ja kauniita. Itujen päällä on 
pimennystä tuomassa puhdas astiapyyhe. 

      Kesäaikaan purkkien ylössuin ollessa si-
don kuminauhalla puhtaan astiapyyhkeen 
purkkien suille, jotteivät kärpäset ynnä muut 
pääse likaamaan. Useimmat siemenet tyk-
käävät itää pimeässä ja ainakin mungpavun 
ravintoarvot tulevat näin paremmiksi.

      Poikkeus: Kokemukseni mukaan alfal-
fan idut pitää huuhtoa silloin tällöin ja monel-
la vedellä, kunnes vesi on kirkasta!

      Kun idut ovat näkyvissä eli siemenissä 
on ”häntiä”, siirrän itupurkit jääkaappiin (meil-
lä sähköttömään kylmäkomeroon). Silloin ne 
ovat jo syöntivalmiita, eli kuten Hippocrates 
Health Institutessa opetetaan, ”baby-ituja” 
parhaimmillaan. 

      Syön ituja kylmätilasta kunnes ne loppu-
vat. Kylmässä idut myös kasvavat, mutta hi-
taammin kuin huonelämpötilassa.

rapsakoita ja mieluisan hyviä. Kaikki vie-
raatkin ovat kehuneet. Näin kasvatetuista 
iduista ei ole kertaakaan tullut mitään on-
gelmia. Olen avoin kommenteille, vaikka 
kommenttikirjoituksille tässä lehdessä!

Miten ituja voi hyödyntää
Tytär kehitteli iduista smoothien marjojen 
kanssa. Minä tykkään eniten iduista ihan si-
nällään. Lähinnä perhettä varten olen teh-
nyt keittoja ja kokeillut myös itukräkke-
reitä. Olen myös kuivattanut ituja kuivu-
rissa. Hyviä niistäkin tuli, vaikka matkalle 
mukaan otettavaksi, mutta ravintoarvo 
totta kai kärsii.

Elävän ravinnon ruuanvalmistus yksin-
kertaisimmillaan on ”lautasen kasaamista”. 
Otan kylmäkomerosta ituja, juureksia, sa-
laattia ja ikkunoilta miniversoja ja yrt-
tejä, lisäksi parsakaalia, kurkkua ja tomaat-
tia ja ripottelen päälle liotettuja ja idätet-
tyjä pähkinöitä ja siemeniä sekä vielä omia 
kuivayrttejä aimo annoksen. Koko komeu-
den päälle valutan camelinaöljyä ja vähän 
vähemmän luomuoliiviöljyä, sekä rasvojen 
imeytymistä parantamaan kylmäpuristet-
tua, raakaa kookosöljyä.

Öljyihin on sekoitettu kurkumaa ja hiu-
kan mustapippuria sekä valkosipulia ja 
muita mausteita. Makua antamaan ja jodin 
saantia turvaamaan lisään vaikka Dulse-me-
rilevää ja mauksi silloin tällöin Bragg-soija-
kastiketta. Mukaan voi lisätä oluthiivahiu-
taleita. Nam ja maiskis - kyllä maistuu hy-
välle, kun on itse maustanut mieluisakseen!

Kuulisin mielelläni, mitä kaikkea muut 
ovat idätyksessä, itujen käytössä ja versotuk-
sessa kuten myös vehnänoraitten kasvatuk-
sessa löytäneet. Kirjoitelkaa muutkin löy-
döistänne. Laitetaan jakoon pienetkin inno-
vaatiot elävän ravinnon alalla! Kasvattaako 
joku ”paineen alaisia” mungpavun ituja, eli 
niitä tosi tuhteja, paksuja mungeja? Kuuli-
sin mielelläni myös, miten se kasvatus teillä 
tapahtuu. Ja mitä kaikkea kasvatatte!

Iloisin terveisin

Virpi Virolainen, Iisalmi

3
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ERY:n sääntömääräinen vuosikokous     
pidetään lauantaina 28.2.2015 kello 15.00 
yhdistyksen tiloissa Helsingissä osoitteessa 
Museokatu 9 C 25 (käynti Vänrikki Stoolin 
katu 1 porttikäytävästä).

Kokouksen työjärjestys
1. Avataan kokous
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, 

sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja kaksi ääntenlaskijaa

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös, 

toimintakertomus ja toiminnantarkas-
tajien lausunto

6. Päätetään vuoden 2014 tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille

7. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 
2015 toimintasuunnitelma 

8. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 
2015 tulo- ja menoarvio

9. Päätetään vuoden 2015 jäsenmaksujen 
suuruudesta

10. Päätetään hallituksen jäsenmäärä, 
valitaan hallituksen jäsenet ja puheen-
johtaja hallituksen jäsenten joukosta

11. Päätetään jäsentietojen välittämi-
sestä alan yrittäjien mainontaan

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja 
yksi varatoiminnantarkastaja

13. Muut asiat
14. Päätetään kokous
   Hallitus

TERVETULOA KOKOUKSEEN!

Tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa

KUTSU  

ELÄVÄ RAAKARAVINTO RY:N 

VUOSIKOKOUKSEEN

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

saat myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 

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

Kahvila-baari 
ma–pe klo 8–20

la 10–18

Kasvisravintola 
ma–pe klo 11–20

la 11–18

Toinen linja 7
00530 Helsinki
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Homeopatian mukaan yskä esimerkiksi 
on merkki siitä, että bakteereja on 

päässyt elimistöön. Yskä pyrkii poistamaan 
taudin aiheuttajaa. Marita Leppäsen mu-
kaan terveys on emotionaalinen, mentaali-
nen ja fyysinen tasapainoisuuden tila.

”Kun elimistö oppii tunnistamaan epä-
tasapainoisuuden oireet, se oppii taistele-
maan niitä vastaan, voittamaan ja saavutta-
maan harmonian uudelleen. Sairaus on im-
muunipuolustuksen oppimista, niin sano-
tun immuunilihaksen kehittymistä.”

Leppäsen mielestä in-
fluenssasta tulisi jopa 
nauttia!

”Mustaherukkamehua, 
villasukat jalkaan, huna-
jaa, lepoa, ehkä naisten-
lehtiä sen sijaan, että otettaisiin lääkkeitä ja 
rynnättäisiin töihin.”

Leppäsen mielestä sairastumisien ehkäise-
miseksi rokotukset ovat tietyissä tilanteissa 
tarpeellisia, mutta niillä on myös selviä ja 
todistettuja haittavaikutuksia. Näitä haitta-
vaikutuksia voi kyllä hoitaa homeopatialla.

”Asiat eivät ole mustavalkoisia. Ennen 
kaikkea rokotukset ottavat pois oikeuden 
sairastaa ja kehittää omaa immuunipuolus-
tusta.”

Ihminen on kokonaisuus
Homeopatia on terapiaa, jolla pyritään 
vahvistamaan ihmisen omaa immuni-
teettia. Homeopatiassa ihminen nähdään 
kokonaisuutena.

”Homeopatia ei ole hoi-
toa migreenille, vaan ih-
miselle, jolla on migreeni. 
Hoito perustuu yksityis-
kohtaiseen haastatteluun, 
jonka jälkeen analysoidaan 

tiedot, nykyisin usein tietokoneella. Sen 
jälkeen valitaan homeopaattinen lääke, joka 
parhaiten sopii yksilön oirekokonaisuuteen, 
ei ainoastaan migreeniin. Myös tunne-elä-
mällä on vaikutusta sairastumiseen."

Homeopaattisten lääkkeiden perustana 
on samankaltaisuusperiaate – similia simi-

SAIRAUS KEHITTÄÄ IMMUUNILIHASTA
Yskittää, nenä vuotaa ja olo 
on voimaton. Koululääketiede 
kehottaa poistamaan oireet 
– tukahduttamaan ne yskän-
lääkkeillä, nenäsumutteilla ja 
särkylääkkeillä. Homeopatian 
mukaan oireita ei kuitenkaan 
saisi hiljentää, sillä ne ovat tär-
keitä merkkejä elimistön epä-
tasapainotilasta. Erikoissairaan-
hoitaja ja homeopaatti Marita 
Leppänen kertoi yhdistyksen 
tietotorstaissa marraskuussa, 
että oireita pitäisi kunnioittaa 
ja olla niistä kiitollinen.

Homeopatia ei pyri hoitamaan vain oireita, 
vaan ihmistä tai eläintä, jolla on oireita.

”Sairaus on immuunipuo-
lustuksen oppimista, niin 
sanotun immuunilihaksen 
kehittymistä.”.
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libus curantur – kaltainen parannetaan kal-
taisella. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 
aine, joka aiheuttaa terveelle oireita, voi pa-
rantaa sairaalla kyseiset oireet. 

Homeopaattiset lääkkeet valmistetaan 
kasveista, mineraaleista tai eläinten myr-
kyistä laimentamalla ja ravistamalla. Näin 
myös aineen haittavaikutukset häviävät, 
mutta teho paranee. Hy-
vin pieni määrä ainetta 
riittää stimuloimaan eli-
mistön omia parantavia 
voimia.

Leppäsen mukaan kaikki oikea parane-
minen on elimistön omaa paranemista. 

”Jos sairaus pitkittyy eikä meinaa paran-
tua, tarvitaan impulssi herättämään eli-
mistö itse voittamaan sairaus. Homeopaa-
tin vastaanotolla saadaan selville juuri oi-
kea lääke kullekin yksilölle. Homeopaat-
tista lääkettä annetaan vain sen verran, että 
se on elimistölle alkusysäys lähteä parane-
maan. Kun lääke istuu kuin palapelin pala 
organismiin, se auttaa. Jos oireet aluksi pa-
henevat hieman, se osoittaa, että lääke toimii.”

Homeopaattisia lääkkeitä ei voi ottaa 
yliannostusta eivätkä ne aiheuta sivu- tai 
haittavaikutuksia. Skeptikoiden mielestä 
homeopaattiset lääkkeet eivät voi edes aut-

taa, sillä niitä on laimennettu niin paljon, 
että ne sisältävät vain vettä.

“Voiko aine hävitä, vaikka sitä laimen-
nettaisiin? En ole kvanttifyysikko, mutta 
on olemassa makrokosmos ja mikrokos-
mos, joissa yhä isompia ja yhä pienempiä 
partikkeleita löytyy koko ajan lisää. Myös 
atomipommissa on hyvin vähän materiaa, 
mutta paljon energiaa”, Leppänen haastaa.

”Lumevaikutusten toimiminen on upea 
juttu, mutta homeopaattiset lääkkeet eivät 
ole placeboa. Paraneminen ei ole homeo-
patiassa vain sitä, että nyt tuntuu parem-
malta. Paraneminen noudattaa tiettyjä lain-
alaisuuksia. Homeopatialla hoidetaan tu-
loksellisesti myös eläimiä, pieniä lapsia ja 
skeptikoitakin. Homeopatiaan ei tarvitse 
uskoa”, hän lisää.

Euroopassa on 30 miljoonaa 
homeopatian käyttäjää
Saksalainen lääkäri Samuel Harneman ke-
hitti homeopatian 1700–1800-lukujen tait-
teessa. Nykyisin Euroopassa on 15 tuhatta 
homeopatiaan erikoistunutta lääkäriä ja 
sitä voi opiskella myös yliopistoissa. Käyt-

täjiä homeopatialla on noin 30 
miljoonaa. Se on suosituin hoi-
tomuoto heti koululääketie-
teen jälkeen. Vaihtoehtoisten 
tai täydentävien terapioiden, eli 

CAM-terapioiden, käyttäjiä on Euroopassa 
yhteensä noin 150 miljoonaa.

Leppänen on harmissaan siitä, että Suo-
messa ei ole lainkaan lainsäädäntöä homeo-
patialle tai CAM-terapioille. Näin ollen 
kuka tahansa pystyy perustamaan homeo-
paattivastaanoton. Sisäistä kontrollia pyr-
kii tekemään Luonnonlääketieteen keskusjär-
jestö LKL ry, jolla on rekisteri koulutetuista 
CAM-terapeuteista. Myös Suomen Homeo-
paatit ry:llä on vastaava rekisteri koulute-
tuista homeopaateista.

"En vastusta lääketiedettä enkä lääkä-
reitä. Toivoisin, että homeopatia ja koulu-
lääketiede tekisivät joustavaa yhteistyötä, 
kuten muualla Euroopassa. Homeopatia 

”Kun lääke istuu kuin 
palapelin pala organis-
miin, se auttaa.”.

Lääkäri ja homeopaatti Edward Bachin kehit-
tämä kukkatippaterapia on yksi homeopatian 
suuntauksista.
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liittyy omasta hyvinvoinnista huolehtimi-
seen. Myös virallinen lääketiede alkaa tulla 
siihen suuntaan. Esimerkiksi diabeteksen 
ja muiden kansansairauksien ennaltaehkäi-
syssä ja niiden alkuvaiheessa suositellaan 
hoidoksi terveitä elämän-
tapoja."

Leppäsen mielestä on 
ongelmallista, että mo-
net hakeutuvat homeo-
patian pariin vasta sitten, kun perinteinen 
lääketiede ei ole tepsinyt. Siinä vaiheessa 
raskas lääkitys on saattanut muuttaa oireita 
ja maskeerata ne niin, että homeopatiasta 
ei voi enää löytää hoitoa. Myös kortisoni ja 
hormonilääkkeet, kuten e-pillerit ja vaihde-
vuosihoidot, estävät homeopaattisten lääk-
keiden toiminnan.

Homeopaatti ei koskaan kehota asiakas-
taan luopumaan sydänlääkkeistä, insulii-
neista ja muista lääkärin määräämistä elin-
tärkeistä lääkityksistä. Homeopatiaa voi 

kuitenkin käyttää turvallisesti esimerkiksi 
sytostaattien rinnalla. 

Homeopatialla voidaan tehokkaasti hoi-
taa niin kroonisia sairauksia kuin äkilli-
siä sairastumisia ja tapaturmia. Esimerkiksi 

eläinten tai hyönteisten pu-
remissa ja pistoissa voi ottaa 
heti homeopaattisen lääk-
keen ja mennä sitten lääkä-
rin arvioon, tutkimuksiin ja 

seurantaan.
”Homeopatialla voi hoitaa kaikkea, 

mutta kaikkea sillä ei voi parantaa. Saatto-
hoitona se toimii erinomaisesti pahoinvoin-
tiin, kipuun ja pelkotiloihin. Mutta esimer-
kiksi pitkälle edenneen reuman aiheuttamia 
pahoja kudostuhoja ei voi homeopatialla 
enää parantaa. Sen sijaan lasten hoitaminen 
homeopatialla on helppoa ja turvallista."

Pauliina Toivanen

”Homeopatialla voi hoitaa 
kaikkea, mutta kaikkea sil-
lä ei voi parantaa.”.
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Tänä vuonna Elävä raakaravinto -yhdis-
tyksellä oli ilo ja kunnia olla mukana 

tuomaroimassa, valitsemassa ja maistele-
massa maan parhaita smoothie-sekoituksia 
Smoothie-SM 2014 -kilpailussa. 

Tuomaristossa olivat mukana mm. maa-
ilmankuulu kouluttaja David Avocado 
Wolfe tuomariston puheenjohtajana, paku-
rikäävän uraa uurtava Jaakko Halmetoja, 
viime vuoden sekä kulta- että pronssimi-
talistit Una Auri ja Jere Pohjankoski sekä 
ERY:n hallituksen jäsen Sylvia Sandoval.

Ensimmäisestä, sähköisestä karsinnasta 
valittiin kourallinen reseptejä semifinaaliin. 
Näitä smoothieita maisteltiin kilpailussa. 

”Karsinta sujui semifinaalissa mukavassa 
yhteishengessä. Smoothieita oli laidasta lai-
taan, mutta yhteinen tekijä kaikissa oli 
raaka-aineitten korkea laatu ja terveellisyys. 
Ne olivat myös täysin kasvispitoisia”, Sylvia 
Sandoval kertoo. 

Tiukka finaali naisten kesken
Kolme onnekasta finalistia sai haasteek-
si luoda uuden ennennäkemättömän 
smoothien neljässä minuutissa yleisön 
edessä. Loppuottelun luomuksessa oli käy-
tettävä raakakaakaota.

Rytmikäs musiikki ja yleisön kannustus 
tekivät hetkestä jännittävän. Kolmen iha-
nan suklaa-smoothien maistelun jälkeen 
voittajaksi valittiin Teija Turtio. Toiseksi 
tuli Annamaria Ruotsala ja kolmanneksi 
Laura Leppälä.

Voittajan vinkki                            
– aloita yksinkertaisesti
Voittaja oli täysin yllättynyt sijoituksestaan.

”Osallistuin kisaan ystävän innostamana 
enkä tiennyt lainkaan mihin soppaan lu-
sikkani laitoin. Smoothiet ovat kuitenkin 
kuuluneet arkeeni jo vuosia. Mutta en ol-
lut aikaisemmin edes pysähtynyt mietti-
mään, miten kokeilujeni kautta olen luo-
nut vaikka minkälaisia ihanuuksia.”

Teijasta oli mahtavaa huomata, miten ih-
miset olivat kiinnostuneita tapahtumasta, 
smoothieista, terveydestä ja elämästä. 

Voittaja antaa myös kultaisen smoothie-
vinkin: ”On hyvä aloittaa simppelistä. Kun 

Naiset sekoittavat
Suomen paras smoothiemestari 
vuodelle 2014 valittiin Helsingin 
Itiksen kauppakeskuksessa mar-
raskuussa. Viime vuoden tapaan 
voittopirtelön sekoitti nainen.

smoothiet

Kisan voittaja Teija Turtio sai palkinnoksi 
kultaisen Vitamix-blenderin ja paketin 
hienoja luomutuotteita. 
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Annamaria Ruotsalaa innosti ajatus, että David 
Avocado Wolfe arvostelisi hänen smoothiensa.
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raaka-aineet ovat tuttuja, voi sen ympä-
rille alkaa rakentaa mieluisia kokonaisuuk-
sia, ottaa vähitellen mukaan uusia tuot-
teita ja tutustua rauhassa eri luonnonanti-
miin. Smoothie-maailma on ihana seikkai-
luareena lisää elämään. Kannattaa luottaa 
omaan visioon ja kuunnella, mitä keho tar-
vitsee. Simppelisti: kokeile ja ylläty!”

Kisan mahtava tunnelma innos-
ti hopea- ja pronssimitalisteja
Annamaria Ruotsala kertoo, että kisan tun-
nelma oli samalla jännittävä ja odottava. 
Annamarian marja-sienismoothie oli semi-
finaalissa yksi tuomariston suosikeista.

”Halusin tehdä parhaan mahdollisen 
smoothien ja yllättää tuomariston ja varsin-
kin David Avocado Wolfen. Odotukset oli-
vat siis todella korkealla.”

Pronssimitalisti Laura Leppälän mielestä 
tällainen kilpailu luo positiivisen kuvan ter-
veellisestä elämäntavasta. Parasta kisassa hä-
nen mielestään oli muiden kannustus ja 
loistava ilmapiiri.

”Veikkaan, ettei monikaan kilpailua sat-
tumalta seuranneesta kauppakeskuskävi-
jästä ollut aikaisemmin kuullut resepteissä 
vilahdelleista superfoodeista tai ajatellut 
smoothieiden terveyspotentiaalia”.

Suomi,                                       
yhdistysten ja kilpailujen maa
Smoothie-SM-kilpailun puuhamies Chris-
toffer Westerlund on järjestänyt kisan nyt 
kolme vuotta peräkkäin yrityksensä Raa-
kapuodin kautta. Suomi on Westerlun-
din mielestä yhdistysten ja kilpailujen lu-
vattu maa.

”Kun järjestetään eukonkannon, pallog-
rillauksen, ilmakitaran ja hypnoottis-mag-
neettisen katseen SM-kisoja, niin tuntui 
luontevalta järjestää myös smoothie-SM-
kisoja. Monille ovat tuttuja baarimikkojen 
flaring-kisat ja baristojen kahvikisat. Kun 
esittää Suomen parasta reseptiä, niin sitä 
tulisi tehdä mahdollisimman näyttävästi ja 
virallisesti.”

Christoffer ajatteli, että kilpailu on hieno 
tapa tuoda smoothieiden ilosanomaa suu-
remmalle yleisölle, saada vakuuttavuutta 
koko alalle ja tuoda alan toimijoita yhteisen 
asian ääreen.

Vuonna 2015 kilpailun ottaa haltuun 
Suomen Smoothie-artistit ry. Tavoitteena on, 
että viiden vuoden sisällä karsintoja käy-
dään ympäri Suomea, kilpailijoita on satoja 
ja finaali on suuri spektaakkeli, jota valta-
media ja iso yleisö seuraavat jännityksellä.

”Haluan kilpailun myötä tuoda esiin 
osaamista ja luovuutta. Haluan luoda kil-
pailijoille alustan, jolta ponnahtaa pinnalle 
ja ryhtyä vaikka kouluttajaksi tai kokiksi, 
mikäli sitä haluaa”, Westerlund sanoo.

Vastaajana David Avocado Wolfe
Mikä oli paras smoothie koko kilpailussa?

- Teijan. Se oli selkeä voittaja semifinaalissa.

Millainen oli tapahtuman ilmapiiri?

- Kilpailijat olivat tosissaan. Yleisö kasvoi koko 
ajan ja rakastin suurta finaalia, jossa voittaja 
julistettiin. Paljon ihmisiä oli katsomassa.

Mikä on kaikkien aikojen suosikki-smoothiesi?

- Chaga hot chocolate.

Mikä on paras vinkkisi smoothien tekoon?

- Että käyttää yrttejä oikein.

Olet tehnyt suuren vaikutuksen raakasuk-
laan ja superfoodien tuomisessa markkinoille. 
Ovatko tänä päivänä kaikki myytävät super-
foodit oikeasti raakoja?

- Suurin osa Euroopassa myydystä raakasuk-
laasta ei ole oikeasti raakaa.

On tullut suosituksi lisätä smoothieihin raakaa 
lehmänmaitoa ja raakoja munia. Mitä mieltä 
olet tästä?

- En käytä raakaa lehmänmaitoa mahdollis-
ten virustartuntojen takia enkä pidä raakamu-
nan mausta.

Ovatko smoothiet valloittamassa maailmaa?

- Kyllä!

Sylvia Sandoval
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Jo vuosia olen toivonut, että yhteys ra-
vinnon ja MS-taudin välillä löydettäisiin 

ja sitä tutkittaisiin toden teolla. Vuodesta 
1989 olen seurannut MS-taudin syistä käy-
tävää keskustelua neurologisen aikakausleh-
den Avaimen sivuilla. 

Linkkiä ravinnon ja taudin välillä ei ole 
löytynyt, eipä juuri etsittykään. Kokonais-
valtaisesti asiaa ei ole tutkittu. 

Joitain ravintoon liittyviä pieniä tutki-
muksia on tehty: muun muassa D-vitamii-
nilla on todettu olevan myönteinen vaiku-
tus MS-tautiin. Erityisruokavalioista, myös 
kasvisravinnosta, varoitellaan edelleen ylei-
sesti Avaimen sivuilla.

Oma linkkini löytyi                     
ja MS-tauti pysähtyi
Minulla MS-tauti alkoi, kun olin 21-vuo-
tias. Sen eteneminen pysähtyi 13 vuotta 
myöhemmin, kun tein ravinnon suhteen 
täyskäännöksen ja aloin syödä elävää ra-
vintoa. Tuosta vaiheesta on nyt kulunut 26 
vuotta. 

Vasta nyt myös lääkärit ovat minun koh-
dallani todenneet, että parantumattomana 
pidetty MS-tauti on ”pysähtynyt” tai ”sam-
munut”. Näin neurologi ja ylilääkäri kir-
joittivat lausuntoihinsa, kun hankkiuduin 
ennenaikaiselle eläkkeelle selkävamman 
vuoksi.

Oman kokemukseni perusteella pidän 
väärää ravintoa MS-taudin syynä. Parane-

misprosessi alkoi heti, kun jätin lihan, ka-
lan ja kananmunan pois. 

Yritin heti alussa syödä niin paljon tuo-
retta ja elävää kasvis-ta kuin mahdollista, 
mutta paljon puuttui vielä tietoa ja osaa-
mista. Silti muutokset olivat huomattavia.

Sairastin aaltomaisesti etenevää MS-tau-
tia, joka on lievempi kuin alusta lähtien 
etenevä tautityyppi. Tuo jatkuvasti etenevä 
MS-tauti voi vammauttaa pysyvästi, jopa 
viedä hengen, jo muutamassa vuodessa. Us-
kallan yleistää oman kokemukseni ja sanoa, 
että aaltomaisesti etenevän MS-taudin voi 
pysäyttää elävällä raakaravinnolla.

Hippocrates Health Institute neuvoo syö-
päpotilaita pysymään tiukasti elävän ravin-
non linjalla kaksi vuotta, jonka jälkeen ruo-
kavaliota voi jonkin verran höllentää. Ta-
kaisin entiseen ei ole paluuta, mutta kah-
den vuoden jälkeen voi kokeilla rajojaan ja 
syödä esimerkiksi lämpimän kasvisaterian 
silloin tällöin. Sanoisin, että MS-taudin 
kohdalla tuo raja on lähellä kahta vuotta, 
itselläni se oli noin puolitoista vuotta.

Elävän raakaravinnon ohjelman sisällä 
ruokavalioni oli varsin vapaa. Toisin kuin 
syöpäpotilaat, en koskaan välttänyt hedel-
mien syöntiä, päin vastoin. En myöskään 
tehosekoittanut kaikkea ruokaa, vaan nau-
tiskelin säännöllisesti isoja pureskeltavia sa-
laatteja.

Olen varma, että elävä raakaravinto aut-
taa myös jatkuvasti etenevää MS-tautia sai-
rastavaa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ruo-
kavaliomuutoksen tekee, sitä varmempi on 
hyvä tulos. 

Tiede pitää molempia tautimuotoja mul-
tippeliskleroosina. Kummankaan kohdalla 
ei ole löydetty taudin syytä. 

- löytyykö linkki
Ravinto ja MS

Kaija Shurupov penää tutkimus-
ta MS-taudin ja ravinnon yhtey-
destä. Omalla kohdallaan hän 
on yhteyden jo löytänyt.
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Kaiken logiikan mukaan elävä raakara-
vinto voi siis auttaa sekä lievemmässä että 
agressiivisemmassa tautimuodossa. Mutta 
nopeus on tärkeää. Taudin jokainen pahe-
nemisvaihe heikentää elimistöä ja elimis-
töhän on se, joka parannustyön tekee. Ra-
vinto auttaa ja tekee paranemisen mahdol-
liseksi.

Tieteessä linkki on                
edelleen haussa
Pientä liikettä oikeaan suuntaan on Avai-
men numerossa 1/2014 otsikolla Gluteeni 
ja MS – löytyykö linkki? Juttu sisältää sekä 
yleislääkärin että neurologin kirjoituksen.

Neurologi Anitta Ruuskanen ei näe yh-
teyttä MS-taudin ja gluteenin välillä. Yleis-
lääkäri Olli Sovijärvi taas kirjoittaa, että 
yhteys on löydetty useissa maailmalla teh-
dyissä tutkimuksissa. 

Ja nyt seuraa helmi: Sovijärvi aloittaa 
oman osuutensa seuraavasti: ”Länsimaisen 
lääketieteen isä, Hippokrates, sanoi, että 
olkoon ruoka lääkkeesi ja lääke ruokasi. Jo 
tuohon aikaan uumoiltiin, että sairaudet al-
kavat suolistosta. Mielestäni tämä on ny-
kylääketieteessä unohtunut täysin. Ruoka-
valion vaikutusta esimerkiksi neurologisiin 
oireisiin on tutkittu aivan liian vähän.” 

Tämän jälkeen Sovijärvi keskittyy glu-
teeniin ja suosittelee MS-tautia sairasta-
valle ”ehdottomasti ruokavaliota, jossa ei 
ole toksiineja ja antiravinteita, esimerkiksi 
juuri gluteenia”.

Ja toinen helmi Olli Sovijärven jutusta: 
”MS-potilaan ruokavaliolinjaukseksi sopi-
vat ohjeet, joissa korostetaan värikkäiden 
kasvisten osuutta. Yksi lautasellinen päi-
vässä rikkiä tuottavia kasviksia, esimerkiksi 
sipulia ja parsakaalia, yksi lautasellinen päi-
vässä polyfenoleja sisältäviä marjoja ja he-
delmiä sekä yksi lautasellinen pelkkää tum-
maa vihreää, esimerkiksi pinaattia ja persil-
jaa ja erilaisia yrttejä.” 

Tämä ohje aiheutti lämpimän läikähdyk-
sen sydämessä. Tietenkin se on kovin yli-
malkainen: en saisi syötyä lautasellista sipu-

lia ja parsakaalia ja tumman vihreät kasvik-
set tehosekoittaisin tuorekeitoksi avokadon 
kanssa. Lisäisin vielä vähän viikunoita an-
tamaan makeutta ja omenan raikastamaan 
makua.

Mutta silti – Sovijärvi olisi jo hyvän mat-
kaa oikealla tiellä, ellei lopettaisi ohjettaan 
suositukseen: ”Lisäksi luomulihaa ja -sisä-
elimiä”.

Ei, ei lihaa MS-tautia sairastavalle, ei 
edes luomuna! Takana on varmasti pelko 
proteiinin puutteesta ja siksi liha vedetään 
taas mukaan. Proteiinia saa kuitenkin ihan 
kaikesta, vaikka niistä tummanvihreistä 
kasviksista. Ja tietysti kaikista siemenistä ja 
pähkinöistä. 

Palaan Sovijärven ensimmäiseen sitaat-
tiin, jossa hän toteaa, että sairaudet alkavat 
suolistosta. Kuten Sovijärvi toteaa, gluteeni 
voi aiheuttaa suolistossa sairautta. 

MS-potilaalla sairautta aiheuttaa kuiten-
kin ennen kaikkea suolistossa mätänevä 
liha ja sen toksiinit. 

Toimin 1990-luvulla ERY:n MS-tuki-
henkilönä ja kysyin kaikilta lähes sadalta 
soittajalta, olivatko he kärsineet pitkäaikai-
sesta ummetuksesta ennen sairastumista 
MS-tautiin. Näin oli kaikkien kohdalla. 
Niin minunkin.

Hyvin paljon tullaan säästämään tervey-
denhuollon kuluissa, kun MS-taudin ja ra-
vinnon välinen linkki lopulta löydetään. 
Myös erittäin paljon säästytään inhimilli-
siltä kärsimyksiltä. Kunpa tuo linkki löy-
tyisi pian.

Kaija Shurupov

�
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LUOTA OMAN    
KEHON ÄÄNEEN

Mä olen Paunulan Tuula, aina kiinnos-
tunut ruuasta, ravinnosta, sapuskasta 

eri tavoin tehtynä, tutkien, kokeillen, ky-
seenalaistaen, kehitellen, iloiten ja hullutel-
len aina välillä. Raakaruoka, elävä ravinto, 
syöminen ja ruoka yleensä, on mielenkiin-
toinen matka omaan kehoon ja mieleen. 

Kaikkien luultavasti tarttee itteensä jol-
lakin tavalla ravita ja ruokkia. Sitä mat-
kaa voi tehdä monella eri tavalla. Kaiken-
laisia ihmedieettejä ja ruokavalioita nou-
dattaen tai sitten keskittymällä siihen, mitä 
oma kehokokonaisuus haluaa kunakin me-
nossa olevana päivänä syödä, millä herku-
tella juuri tänään. Ja herkuilla en todella-
kaan tarkoita sokeri-lisäaine-jauho-maito-
sörseleitä tahi muita mukaherkkuja.

Olen jo 80-luvulla ollut ihan valmis kan-
tamaan hellan ovesta ulos ja ryhtymään 
ihan täysin tuoreelle ja ravitsevalle ruualle, 
elävälle ravinnolle. Silloin sen tarkoitus oli 
kai enemmänkin olla lääkkeenä ihmisten 
erilaisiin olotiloihin ja kehossa ilmeneviin 
epätasapainotiloihin. Silloin hetken tuntui 
ajatus hellattomasta elämästä autuaalliselta.

Mutta hitaasti hiipi tietoisuuteeni ym-
märrys siitä, kuinka paljon tietoa, vaivaa ja 
tekemistä sellaisen ruokavalion noudatta-
minen perheenäidiltä vaatisi (tai niin luu-
lin). Niin kiltisti kaivelin kattilat, padat ja 
pannut takaisin hellan päälle ja kokkailin, 
mitä milloinkin sattui itse kukanenkin ha-
luamaan. Samalla mieleeni ja kehooni jäi 
kaihoisa kaipaus syödä tuoretta ja helppoa 
sapuskaa, ravintoa koko kehokokonaisuudelle.

Tuula Paunula kokeili vuosikausia 
erilaisia tapoja ruokkia ja ravita 
itseään. Lopulta keho kertoi, 
mitä halusi.

Ihmiskokeita omalla keholla

Aikojen kuluessa, vuosien vieriessä hissuk-
siin kokeilin erilaisia tapoja ravita ja ruok-
kia itseäni. Huomasin lisääväni enemmän 
ja enemmän fatserinsinisen tahi marapuun-
keltaisen rinnalle, ja joskus jopa tilallekin, 
kasviksia, vihanneksia, kaikenvärisiä, -muo-
toisia ja -kokoisia milloin milläkin tavalla 
valmistettuna. Suorittaen ihmiskokeita 
omalla kehollani, kokeillen ja kuulostellen, 
mitä vaikutuksia erilaisilla ruoka-aineilla ja 
ravinteilla on kehomieleeni. 

Välillä palasin taas ihan tavalliseen syö-
miseen ja vähemmän hyvään oloon. Jatku-
vaa aaltoliikettä siinäkin asiassa, koko ajan 
liikkeessä suuntaan tahi toiseen. Viisaat sa-
novat, että liike on lääke, varmaan tässäkin. 

Huomasin myös, että ei ole olemassa 
yhtä ainoaa ihan joka ikiselle toimivaa sa-
manlaista tapaa syödä ja ravita itseänsä. 
Olemmehan me jokainen uniikkeja kap-
paleita. Se, mikä toimii mulle, ei välttä-
mäti just sellaisenaan toimi sulle. Vinkkejä 
omista kokemuksistaan saa muillekin jaet-

Nykyään Tuula Paunula osaa nauttia luonnon-
antimista koko kehokokonaisuudellaan.
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tavaksi asti. Koko ajan vahvemmin ja vah-
vemmin nousi ja nousee edelleenkin se 
oman itsensä kuunteleminen, kiireettömyys 
ja oman tekemisensä arvostaminen.

Uusi kumppani antaa suunnan
Ettei elämä ihan liian helpoksi herkutte-
luksi menisi, niin elämääni ilmestyi ihan 
uusi kumppani, jonka kanssa matkaa saa 
tallustaa loppuelämän, jeee! Psoriasis tai 
tuttavallisemmin possu vaan. Silloin innos-
tuin taas uudelleen ravinnosta ja sen vaiku-
tuksista kehoon, mieleen ja ennen kaikkea 
ihooni. Jätin sokerin, viljat, maitotuotteet 
kokonaan pois ja tutkailin vaikutuksia. 

Mielenkiintoista oli huomata, kuinka 
paljon helpompaa kehollani oli olla ilman 
noita kehonliimatuotteita. Heti, kun joskus 
jotakin maistelin (ihmiskoe jälleen), niin 
iho kukki ja kukoisti, (joskus niveletkin yh-
tyivät samaan lauluun), ja ilmoitti vahvasti 
ja vakaasti mielipiteensä: ”jätä väliin, valitse 
jotain muuta – missä on mun vihreeeeee?! 
– tulet toimeen ilmankin noita kehonlii-
moja, jotka ei tue sun kehon toimintoja 
millään tavalla”. Onneksi kuuntelin tuota 
selvästi näkyvää ja tuntuvaa viestiä.

Löysin jälleen kerran tuoreen, maukkaan, 
värikkään, vihreän ruuan; maut, tuoksut, 
rakenteet, suutuntuman, kaiken sen, mitä 
kehomieleni oli aikoja sitten jo huudel-
lut, mutta jota en ollut halunnut ollenkaan 
kuunnella. Kotiinpaluu oikean ruuan ää-
relle tuntui aivan mahtavalta. Sain ja saan 
edelleen ravita kehoani kaikella tavalla: 
idättää, mehustaa, hapattaa, versottaa, raas-
taa, soseuttaa, kehitellä ite erilaisia juttuja, 
tutustua raakasuklaan, raakaleivonnaisten 
ja muitten ihanien herkkujen maailmaan.

Kävin erilaisia kursseja matkani varrella 
sukeltaen hetkeksi pintaa syvemmälle tuo-
reen ja ravitsevan monipuolisen ja vaihte-
levan ravinnon maailmaan. Ilokseni huo-
masin myös, että jälleen virtaa riittää mel-
kein vaikka muille jakaa, elämäniloa monta 

kiloa tuli jokaiseen päivään ja tekemiseen. 
Jaksaminen nousi ihan uudelle tasolle, taas.

Lisää virtaa Ahvenanmaalta
Unelmoin jo 80-luvulla pääsystä Ahvenan-
maalle Elävän Ravinnon Instituuttiin tutus-
tumaan paremmin ja oppimaan lisää elä-
västä ravinnosta. Hyvää kannattaa aina 
odottaa, vaikka vähän pidempäänkin. – 
Viime kesänä tuo unelma yllättäen tuli to-
deksi, kiitos ihanan ystävän. 

En ollut aikanani uskaltanut edes unel-
moida pääseväni sinne oikean kyökin puo-
lelle hommiin. Viime kesänä kuitenkin vie-
tin onnellisena viikon osana keittiötiimiä, 
joka valmisti kurssilaisille laadukasta, tuo-
retta, elävää ravintoa. Kokemus, joka kan-
nusti jälleen tutkimaan asiaa pintaa syvem-
mältä. Kuinka elävän ravinnon ohjelma 
toimii ja kuinka sitä toteutetaan. 

Siitä innostuneena, jälleen kerran, lai-
toin vehnänoraat kasvamaan ja nautiskelin 
itse kasvatettujen vehnänoraitten paranta-
vaa mehua koko loppukesän. Näin talvella 
pohjoisen vähemmän valoisa päivä lait-
taa tuumimaan, kuinka saa vahvoja versoja 
kasvamaan. 

Idättäminen ja versottaminen on help-
poa, oli vuodenaika mikä tahansa. Ke-
sällä tulee paljon vähemmän idätettyä, kun 
on tuolla luonnossa vaikka mitä herkkuja 
popsittavaksi ja mehustettavaksi ja kaikilla 
muillakin tavoin herkuteltavaksi asti.

Kehomieleni kiittää ja voi hyvin, kun 
muistan kuunnella ja kunnioittaa sen toi-
veita nauttia hyvästä, monipuolisesta ja ra-
vitsevasta ruuasta ja etenkin sen tekemisestä 
ja jakamisesta rakkaudella, ja iloita jokai-
sesta hetkestä.

Halataan, kun tavataan! Minut voi pyy-
tää Facebookin ihmeellisessä maailmassa 
kaveriksi, tai voi käydä sieltä kurkistele-
massa kuvia tuotoksistani.

Tuula Paunula
laatuunpaluu.blogspot.fi

�
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Vesikefiirin valmistamiseen tarvitaan ke-
fiirinsiemeniä, sokeria ja vettä tai me-

hua tai kookosvetta. Sokerina olen käyttä-
nyt ruokosokeria tai palmusokeria. Jotkut 
käyttävät myös valkoista sokeria. Kefiirin-
siemenet kasvavat kuitenkin selvästi nope-
ammin ruokosokerilla.

Vesikefiirinsiemenet ovat eläviä organis-
meja, jotka sisältävät bakteereja ja hiivoja. 
Vesikefiiri sisältää vähemmän bakteerikan-
toja ja hiivoja kuin maitokefiiri, mutta pal-
jon enemmän kuin monet muut hapan-
tuotteet, kuten jogurtti tai piimä. Vesikefii-
ristä on löydetty probioottisia eli terveyttä 
edistäviä hyödyllisiä maitohappobakteereja 
kuten Lactobasillus casei ja Bifidobacterium 
spp. Vesikefiiri ei sisällä maitoa. Vesikefiiri 
on myös gluteenitonta.

Vesikefiiriin muodostuu hieman alkoho-
lia, sitä enemmän mitä pitempään sitä ha-
pattaa. Samalla sokeripitoisuus vähenee.

Vesikefiiriin muodostunee aika paljon 
asetaldehydiä, joten jos vatsan kanssa on 
vähänkään ongelmia, kannattaa kuunnella, 
mitä keho sanoo ja juoda kefiiriä maltilli-
sesti. Vesikefiirin (ja muidenkin luonnol-
lisesti hapatettujen elintarvikkeiden kuten 
vaikkapa hapankaalin) monenlaiset bak-
teerikannat ja hiivat voivat myös aiheuttaa 
aluksi herkkävatsaisille vatsanpuruja, joten 
kannattaa aloittaa pienellä määrällä maisti-
aisia ja pitäytyä aluksi lyhyempään fermen-
tointiaikaan, kuten 12–24 tuntiin.

Jos sinulla on tekeillä muita hapatettuja 
elintarvikkeita, kuten kombuchaa, viiliä, 
jogurttia tai hapantaikinaa, suositellaan as-
tioiden välille vähintään neljä metriä väliä. 
Jääkaapissa säilytettäessä kannellisessa asti-
assa tai pullossa niitä voi kuitenkin säilyttää 
samassa tilassa.

Kefiirinsiemenet lisääntyvät hyvässä hoi-
dossa. Niitä on hyvä käyttää noin 3–4 ruo-
kalusikallista 1–2 litraa vettä kohti hyvän 
probioottikannan säilyttämiseksi ja ylifer-
mentoinnin välttämiseksi. Ylimääräisiä ke-
fiirinsiemeniä voi säilyttää jääkaapissa vesi-
astiassa (lisää vähän ruokosokeria vähintään 
joka 5. päivä, jotta siemenet eivät näänny), 
jakaa ystäville, syödä, sekoittaa smoothieihin.

Kefiirijuoman valmistamiseen on ole-
massa erityyppisiä ohjeita. Vinkkejä saa 
mm. Kombucha & Kefiiri -Facebook-ryh-
mään liittymällä.

Maistuisiko vesikefiiri?
Vesikefiiri on fermentoitu vähä-
sokerinen hapanjuoma, joka 
on tehty kefiirinsiementen avul-
la hapattamalla. 

Olen tehnyt vesikefiirijuomani näin:

1. fermentaatio, 1–2 vrk: laita 3–4 rkl kefiirin-
siemeniä, reilut 2 rkl intiaanisokeria ja 1–2 lit-
raa vettä lasikannuun, chifonet- tai harsopala 
kuminauhalla kiinni kannun suulle (jolloin kefii-
ri saa ilmaa) ja kannu lämpimään ja pimeään 
huoneeseen.

2. fermentaatio 1–3 vrk: siivilöi kefiirinsieme-
net ja laita kefiiri + luomusitruunan viipaleita + 
luomurusinoita lasipulloon ja pullo jälleen läm-
pimään huoneeseen. Laita korkki pullon päälle 
kevyesti, mutta ei kiinni, sillä jos pulloon muo-
dostuu kuplia ja painetta, se pääsee tarvittaes-
sa näin poistumaan. Kefiirin valmistuttua päi-
vän parin kuluttua siivilöi sitruuna ja rusinat 
pois. Laita kefiirijuomapullo lopuksi jääkaap-
piin. Se on valmista juotavaksi.

Uutta fermentaatiota varten huuhtaise hyvin 
kevyesti kefiirinsiemenet kipossa huljauttamal-
la ja laita puhtaaseen lasikannuun fermentoi-
tumaan uudelleen. �

Iloa ja antoisaa yhteiseloa vesikefiirisi kanssa!

Tarja Valtonen
FLT Ravintovalmentaja®

www.ceibo.fi, www.ravintovalmentaja.fi
Lähteet: 
Kombucha&Kefiiri -Facebook-ryhmä
culturesforhealth.com/water-kefir-frequently-as-
ked-questions-faq
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4092267/



22

EKOseGO:lla on asiakkaita ja jälleen-
myyjiä ympäri Suomea, eniten Etelä-

Suomessa. Asiakkaiden määrä lisääntyy ta-
saiseen tahtiin, mutta tunnettuuden lisää-
minen on hidasta pienelle yritykselle. Se on 
toiminut Pohjois-Pohjanmaan Kalajoella 
vuodesta 2011.

Perheyrityksen taustaperhe
Äiti kokkaa, pojat rokkaa ja iskä sottaa. 
Näin Kaisu Sarkkinen esittelee perheensä 
Peikkojen maailmassa -blogissaan. 

Perheessä on neljä poikaa, joten juuri las-
ten myötä Kaisu alkoi panostaa keittiössä 

EKOseGO.fi on luonnonmukaisia 
tuotteita myyvä verkkokauppa. 
Kaisu Sarkkinen perusti sen mie-
hensä Rainer Bäckmanin kanssa 
tavoitteenaan saada samaan 
kauppaan kaikki tuotteet, joita 
he olivat siihen mennessä jou-
tuneet ostamaan monesta eri 
paikasta. 

luomuruokaan. Sitä kautta syntyi myös 
idea verkkokaupasta. 

Kun esikoinen syntyi yhdeksän vuotta 
sitten, Kaisu alkoi kirjoittaa blogia, koska 
halusi innostaa myös muita ihmisiä kulut-
tamaan ympäristöystävällisemmin ja syö-
mään terveellisemmin. 

Paitsi että kokkaa ja bloggaa, Kaisu myös 
ohjaa naurujoogaa ja opettaa lapsille tans-
sia. Lisäksi hän valmistautuu tanssin SM-
kisoihin vuoden 2015 toukokuussa - tans-
simalla kolme neljä kertaa viikossa.

Rainer eli Raippe Bäckman taas on mo-
derni-vyöhyketerapeutti ja kaustislainen jä-
senkorjaaja. Hän myös valmentaa poikien 
jääkiekkoa usean illan viikossa. 

Yhdessä pariskunta pyörittää luontais-
tuotteiden maahantuontia ja valmistusta 
sekä verkkokauppaa. Neljäs poika syntyi 
viime keväänä. Äitiyslomaa Kaisu ei pitä-
nyt, vaan alkoi käsitellä verkkokaupan ti-
lauksia heti sairaalasta kotiuduttuaan. Silti 
Kaisu sanoo, että löytyy päiviä, jolloin 
kummallakaan ei ole menoa, ja voi vain 
olla ja nauttia perheestä ja kiireettömästä 
arjesta. 

Kalajoen verkkokauppa
toimittaa raakaravinnon 
aineksia koko maahan

Vasta kolmannen ja neljännen pojan syntymät ovat jättäneet Kaisu Sarkkisen blogin päivityksen 
taka-alalle. 
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Elävä ravinto muutti perheen 
ruokailutottumukset
Kaisu löysi sattumalta Elsa Ervamaan kir-
jan Elävä ravinto viisi vuotta sitten. Hän 
ei ollut aikaisemmin edes kuullut elävästä 
ravinnosta. Kirja muutti, paitsi Peikkojen 
maailmassa -blogin sisältöä, myös perheen 
ruokavaliota. 

Elävä ravinto tuntui heti mielenkiintoi-
selta ja blogiin alkoi ilmestyä elävän raa-
karavinnon reseptejä, ensimmäisenä herk-
kuja pähkinöistä ja taateleista. Perheen kas-
vaessa ruokavalion kanssa on tehty komp-
romisseja. 

Mutta kasvikset, hedelmät ja äidin teke-
mät raakaherkut maistuvat lapsille edelleen 
paremmin kuin hyvin. Myös raakaravinnon 
marjapirtelöitä ja tattari- sekä hirssipuuroja 
syödään perheessä paljon.

Verkkokaupan tuotevalikoima 
kattava
Tällä hetkellä myytävänä on 350 eri tuo-
tetta. Tuotevalikoima muokkautuu koko 
ajan ja myös asiakkailta otetaan vastaan 
tuotetoivomuksia. Suurin osa elintarvik-
keista on luomua. Yritys kuuluu Eviran 
luomuvalvonnan piiriin. 

Tuoretuotteita EKOseGO ei myy, mutta 
kaiken muun sen valikoimasta löytää: suo-
malaisista siitepölyrakeista tiikeripäh-
kinä-maamantelijauhoon ja granaattiome-
nan siemenistä vegaanisiin nallekarkkeihin. 
Kaikkia elävän raakaravinnon tuotteita on 
myös myynnissä: itävästä vehnästä valkolu-
piinin siemeniin. 

Jos et löydä raakaravinnon erikoisuuksia 
luontaistuotekaupasta, kannattaa käväistä 
EKOseGO.fi-verkkosivuilla. Todennäköi-
sesti löydät sieltä etsimäsi ja saat tilauksesi 
muutamassa päivässä lähimpään postiin tai 
Matkahuollon toimipisteeseen. Kalajoke-
laiset voivat noutaa tuotteet myös suoraan 
EKOseGOn omasta toimipisteestä Plassin-
polulta. 

EKOseGO tuo maahan etupäässä itäval-
talaisia Bio King -tuotteita. Bio Kingin pe-

rusti Engelbert Perlinger, jo 35 vuotta ter-
veellisen ruoan ja luomutuotteiden puo-
lesta toiminut vaikuttaja. Tuotteita tuodaan 
myös muualta Euroopasta. 

Oma tuotanto laajenee
EKOseGO: lla on oma luomulaatuinen 
yrttiteesarja, jossa on neljä eri makua. Luo-
muyrtit tuodaan EU-maista, koska koti-
maisia toimittajia ei ole löytynyt liian pie-
nen tuotannon vuoksi. 

EKOseGO valmistaa myös pakuriteetä, 
joka pakataan annospusseihin Alavieskassa. 
Makuja on toistaiseksi viisi, mutta lisää on 
tulossa. 

Pakuri löytyi Raippen nuoruudenystävän 
Tapani Käännän kautta, jolla on pitkäai-
kaista kokemusta pakurista. Pakurin kautta 
ystävykset löysivät myös toisensa uudelleen. 
EKOseGO:n pakuri kerätään sekä Suo-
mesta että Venäjältä, jossa on pitkä perinne 
pakurin lääkinnällisessä käytössä. 

Pakuritee ei sisällä lisäaineita eikä tor-
junta-ainejäämiä. Tullilaboratorio tutkii 
tuontituotteen ja EKOseGo teettää myös 
omia laboratoriotutkimuksia. Vuonna 2014 
on omaan tuotantoon tullut kaksi uutta 
tuotetta: pakurikääpäuute ja Pakuri Instant. 

Yrityksellä on kehitteillä myös oma koi-
vuntuhkauute, jonka raaka-aine tulee Poh-
jois-Suomesta. Raaka-aine on jo testattu ja 
hyväksi havaittu. 

Koivuntuhka on kuulunut Raippen su-
vun perinteisiin. Täti valmistaa edelleen 
koivuntuhkauutetta omaan ja sukulaisten 
käyttöön. 

EKOseGO:n koivuntuhkauute tullaan 
pullottamaan Pohjanmaalla ja siitä tulee 
edullisempaa kuin nykyisin markkinoilla 
olevat tuotteet. Tämän Kaisu lupaa.

Tutustu Kaisu Sarkkisen herkkuohjei-
siin lehden reseptipalstalla. Herkullisuus on 
taattu. - Sen ovat neljä pientä poikaa tes-
tanneet.

Kaija Shurupov
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Marraskuun
Raaka baarissa
Pikkujouluherkkuja

Ravintolapäivänä tuhannet pop up -ra-
vintolat tarjosivat jälleen herkkuja ym-

päri maailman. Raaka baari oli mukana 
pikkujouluteemalla. Seuraavalla sivulla 
Raaka baarin reseptejä.

Kiitokset tukijoillemme Ekolo, Foodin, 
GreenMJK, Ruohonjuuri ja Silmusalaatti. 
että saimme jälleen tarjota monipuolisen 
kattauksen elävää raakaravintoa Helsingin 
Ravintolapäivään.

Ulla-Maija Arminen (vas.) oli pyörittänyt 
kymmeniä porkkanapyöryköitä herkkulautasta 
varten. Tiina Lappalainen hääri tiskin takana.

Savupaprika antoi hyvän säväyksen porkka-
napyöryköille. Silmusalaatti versojen kera antoi 
tuhdeille pullille raikasta vastapainoa.

Seuraavaan Ravintolapäivään helmi-
kuussa etsimme Raaka baarin pyörittäjää. 
Ota yhteys toimistoon ery@elavaravinto.fi.

Raakasuklaakonvehteja ja kuivattuja omenavii-
paleita lahjapussukoissa pikkujoulun henkeen. 
Omenaviipaleet voi dipata raakasuklaassa, 
jolloin niistä saa vielä uuden naposteltavan.
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Resep�t

Raaka baarin reseptejä

Prinssin pihlajakakku -raakakakku
Pohja
6,9 dl kuiva�uja viikunoita (baby figs)
2, 3 dl manteleita (liote�u 1 tun�)
2,3 dl manteleita (kuivia)
¼ tl inkiväärijauhe�a
¼ tl jauhe�ua musko�pähkinää
2,3 dl kuiva�uja kirsikoita
4, 6 dl tuore�a pilko�ua banaania
1,15 dl unikonsiemeniä

Hillo
2,3 dl pihlanjanmarjoja
2,3 dl pilko�ua tuore�a banaania
6 kuiva�uja kive�ömiä luumuja (tai en-
emmän, jos hillo ei ole tarpeeksi kiinteää 
tai kookoshiutaleita)
(2 rkl agavenektaria/kookosnektaria)

Kerma
6,9 dl cashewpähkinöitä
1-2 appelsiinin mehu
1 tl ve�ä
1 vaniljatanko

Pohjan valmistus
Sekoita kaikki ainekset monitoimiko-
neessa kunnes niistä saa tehtyä palloja. 
Tee kahdessa osassa pohja. Painele pohja 
kiinteäksi tasapaksuiseksi pyöreäksi 
levyksi. Apuna on hyvä käy�ää muo�a. 
Halkaise pohja kah�a.

Hillon valmistus
Laita hilloainekset tehosekoi�meen ja 
lisää tarvi�aessa kuiva�uja luumuja, jos 
hillo ei ole rii�ävän kiinteää.

Kerman valmistus
Pilko vaniljatanko pieniksi paloiksi. Laita 
ainekset tehosekoi�meen (Vitamix tai 
vastaava). Lisää neste�ä tarpeen mu-
kaan.

Lopullinen kakku
Levitä puolet hillosta sekä puolet ker-
masta pohjan päälle. Laita toinen osa 
pohjasta täy�eiden päälle. Lopuksi levitä 
loput hillosta ja kermasta kakun päälle.

Sylvian mantelipiparit
250 g manteleita
2 dl cashewpähkinöitä
2 rkl (kukkurallista) raakasuklaajauhe�a
1 rkl macajauhe�a
1dl palmu/agave-siirappia
¼ kylmäpuriste�ua kookosöljyä
1,5 tl piparkakkumauste�a
0,5 tl neilikkaa (jauheena)
0,5 tl inkivääriä

Tee manteleista mantelimaito. Maidon 
voi makeu�aa ja juoda pois tai käy�ää 
muuhun. 
   Laita mantelimaidosta jäänyt manteli-
massa kulhoon. Murskaa cashewpähkinät 
tehosekoi�messa ja lisää kulhoon. Lisää 
kaikki muut ainekset kulhoon ja sekoita 
huolellises�. 
   Muovaa taikinaksi ja muotoile valmiista 
taikinasta piparkakkumuoteilla pipareita. 
Laita piparit kuivuriin 12-24 tunniksi.
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Porkkanapyörykät
7 ½ dl porkkanamehusta syntyny�ä pork-
kanakuitua
2 ½ dl rouhi�uja hasselpähkinöitä
7 kpl aurinkokuiva�ua tomaa�a
2 valkosipulin kyn�ä
1 rkl tamaria tai soijakas�ke�a
2 tl hunajaa tai agavesiirappia
1 rkl balsamiviinie�kkaa
1 tl savupaprikajauhe�a
2 tl psylliumia
viimeistelyyn seesaminsiemeniä

Jos käytät kokonaisia hasselpähkinöitä, 
laita ne ensin monitoimikoneeseen ja 
pyöräytä rouheeksi. Lisää kaikki muut ai-
nekset paitsi psyllium ja jauha tasaiseksi 
massaksi. 
   Lisää lopuksi psyllium ja sekoita hyvin. 
Pyöri�ele massasta pieniä pyöryköitä. 
Pyöri�ele ne lopuksi seesaminsiemenis-
sä. Halutessasi voit kuiva�aa pyöryköitä 
kuivurissa pari tun�a, jolloin maut vielä 
tekeytyvät.

Ou� Rinteen Raakaruoka-aika! 
–kirjasta mukaeltu

Punajuuri-hapankaalikei�o
1 iso punajuuri
1,5 dl hapankaalijuomaa (Päijät-Hämeen 
luomu) tai ve�ä 
1 valkosipulinkynsi
1/2 avokado
1 sitruunan mehu
2 rkl hapankaalia (Päijät-Hämeen luomu
)
Sekoita valkosipuli ja punajuuri juoman 
kanssa tehosekoi�messa. Lisää muut 
aineet ja sekoita. Lisää hapankaali ennen 
tarjoilua. Tarjoa auringonkukanversojen 
kanssa.

Resep�t

Tuulan porkkanapyörykät
noin 4 isohkoa porkkanaa
1-2 rkl sitruunan mehua
1 valkosipulin kynsi
pieni pätkä inkivääriä
1 tl garam masalaa
1-2 rkl chiansiemeniä
yr�suolaa tai suolaa

Sekoita kaikki tehosekoi�mella, pyörit-
tele palleroiksi tai pateeksi. Laita pinnalle 
mus�a seesaminsiemeniä tms. koristusta.

Soossi
1 dl auringonkukansiemeniä
1 valkosipulin kynsi
3 rkl hapankaalta
1/2 granaa�omenaa
suolaa
kurkumaa
mustapippuria
ve�ä sen verran vähän, e�ä saat tehose-
koi�men pyörimään

Nakkele tehosekoi�men kannuun kaikki 
ainekset. Huristele tasaiseksi tahnaksi, 
tarkista maku ja nau�skele palleroi�en ja 
salaa�n kanssa.

Tuula Paunula

Minun tarinani Tuula Paunulan porkkanapyöry-
köissä on itämaisempi makumaailma.
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Resep�t

Smoothie-SM 2014 makumaailmaa

Teija Tur�on voi�ajasmoothie

KookosmaitoChiaChai
kookosmaito
kaneli
kardemumma
neilikka
mustapippuri
Kei�elle miedolla lämmöllä ka�lassa 
parikymmentä minuu�a.
+ chiasiemenet jääkaappiin hyytymään

KookosChiaChai-Smoothie
3 dl kookosmaitoChiaChai
1 banaani
1/2 omena
pari jäistä mansikkaa
palanen inkivääriä
1 rkl sitruunan mehua
2 rkl raakakaakao
1 tl maca
1 tl aswagandha
pienen pieni hippunen ruususuolaa
Tehosekoita kaikki ainekset.

Annamaria Ruotsalan hopeasmoothie

SHIITAKE SHROOTHIE
2,5 dl pakastemus�koita
1 pakaste�u banaani
2,5 dl mangoja
2 medjool taateleita tai mulpereita
1 kourallinen pinaa�a
1 dl yön yli liote�uja saksanpähkinöitä
1 rkl yön yli liote�uja chian siemeniä 
5 dl koivun mahlaa tai lähdeve�ä
3 rkl MCT-öljyä
1 rkl raakakaakaojauhe�a
3 pussia FSF Instant Shiitake
1 tl mehiläisen siitepölyä
1 tsp maca-jauhe�a
Tehosekoita kaikki ainekset. Laita koris-
teeksi kuiva�uja marjoja, mansikoita ja 
hieman mehiläisen siitepölyä.

Kanelinen ta�ariluumupuuro 
(perhekoossa)
7,5 dl ta�arisuurimoita (esim. Keskisen 
Myllyn)
1 tl mustaherukkajauhe�a
10 mehevää luumua
(1 luomubanaani )
ripaus aitoa kanelia
Huuhdo ta�arisuurimot hyvin ja liota yön 
yli vedessä. Huuhtele ne aamulla taas 
hyvin ja surauta puuroksi muiden aines-
ten kanssa tehosekoi�messa tai moni-
toimikoneessa. Sekoita lopuksi joukkoon 
luumut varovas�, jo�a luumunpalasia jää 
puuroon.

Ta�arihirssiraakapuuro (5 hengelle)
7 dl hyvin huuhdeltuja, yön yli (jääkaapis-
sa) vedessä liote�uja ta�ari- ja hirssisuu-
rimoita 
7 kuiva�ua aprikoosia yön yli (jääkaapis-
sa) liote�una lasikipossa
1-2 tl kuiva�ua tyrnijauhe�a
1 luomubanaani
ve�ä sopivas�, e�ä tehosekoi�n tai mo-
nitoimikone pyörii
Surauta puuroksi kaikki aineet teho-
sekoi�messa tai monitoimikoneessa. 
Laita tarjo�aessa päälle kookoslastuja ja 
kuiva�uja marjoja

Suklaapallot (alkup. ulkolainen)
1 kuppi (2,5 dl) taateleita
1 kuppi pekaanipähkinöitä
1 tl vaniljauute�a (aitoa vaniljaa)
ripaus suolaa
1/2 kuppia (valmista) mantelivoita
2-3 rkl kaakaojauhe�a
1 kuppi kookoshiutaleita
vähän ve�ä
Laita ensin pähkinät monitoimikonee-
seen, lisää muut aineet ja lopuksi pieni 
määrä ve�ä, jo�a massasta tulee kiin-
teää (tarvi�aessa). Pyöri�ele massasta 
palloja. 

Kaisu Sarkkinen
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Jo keväällä Back2Health-symposiumin 
elokuvausreissulle valmistautuessa koin 

lääkäri Dana Flavinin tärkeäksi haastatel-
tavaksi. Silloin kesäkuussa Briteissä hänen 
puheenvuoronsa oli Can stage 4 cancer be 
reversed? eli Voiko neljännen asteen syövän 
parantaa? Hänen kokemuksensa mukaan 
voi hyvinkin! 

Myöhästyn vuorokaudella tapahtumasta 
enkä tapaakaan Flavinia. Skypessä hän 
suostuu pyyntööni tulla Suomeen pitämään 
workshopia syksyllä. Olen tosi tyytyväi-
nen luullen kansainvälisen huippulääkärin 
kiinnostavan monia, varsinkin Ery:n jäse-
niä. Siksi valitsen tapahtumapaikaksi Hel-
singin, kaukana kotoa. Työpajaan lokakuun 
lopulla tulee kuitenkin vain pieni porukka 
osallistujia huolimatta uutterasta markki-
nointityöstä ja jutusta Eryn lehdessä.

Lääkäri Dana Flavinin pääluennon aihe 
on Mitä syöpä on ja miten sitä voidaan hoi-
taa kokonaisvaltaisesti. Monimutkaisen kaa-
viokuvan avulla hän antaa meille tarkkaa 
tietoa, miten eri ravintoaineet ja yleensä 
kasveista valmistetut ravintolisät vaikutta-
vat kehossa. Saamme kysyä mieltä askarrut-
tavia kysymyksiä, joihin Flavin vastaa avoi-
mesti. Se on hyvä piirre varsinkin lääkärissä.

Flavinin oma elämä Yhdysvalloissa jo 
nuoruusvuosina oli isoja haasteita täynnä. 
Hänellä oli tietämättään ADHD, jota hän 
omin konstein koetti hoitaa. Hän satutti 
päänsä 16-vuotiaana, jonka jälkeen epilep-
siakohtaukset rupesivat vaivaamaan. 20-

vuotiaana löytyi tuumori rinnasta, jolloin 
hänelle suositeltiin radikaalia mastektomiaa 
eli rinnanpoistoa. 21-vuotiaana hän mursi 
niskansa liikenneonnettomuudessa ja vietti 
puoli vuotta sairaalassa kokovartalotuessa 
makuuasennossa voimatta liikkua. Kun hän 
jälleen selvisi kävelemään ja tekemään asi-
oita, hän oivalsi, että elämällä on hänelle 
jotain muuta varattuna.

Flavin on työskennellyt päätoksikologina 
Yhdysvalloissa ja sittemmin tutkivana ja 
hoitavana lääkärinä Saksassa. Nykyään hän 
matkustaa eri puolilla maailmaa sekä puhu-
massa että hoitamassa potilaita, joita riittää. 
Hänen perusperiaatteensa on neuvoa ihmi-
siä hoitamaan itse itsensä terveeksi varsin-
kin erilaisista syövistä, mutta myös MS-tau-
dista ja monista muista sairauksista. Kei-
noina hän käyttää elintapojen muutosta, 
liikuntaa, dieettiä, ravintolisiä, mielentilo-
jen ohjausta ja meditaatiota sekä tarvitta-

Dana Flavin - valovoimainen ja kuunteleva, 
syövän vaihtoehtohoitoihin erikoistunut lääkäri
Iisalmelainen Virpi Virolainen 
tuotti amerikkalaisen lääkärin 
Dana Flavinin Suomeen loka-
kuussa. Pieni mutta sitäkin in-
nokkaampi porukka sai viikon-
lopun työpajassa käytännön 
tietoa syövän vaihtoehtohoidoista.

Dana Flavin piti viikonlopputyöpajan Furuvikin 
huvilassa Laajasalossa Helsingissä lokakuussa. 

Te
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essa tai potilaitten niin halutessa myös kou-
lulääketieteen keinoja.

Lääkärikoulutukseen kuuluu Saksassa 
Pohjoismaita huomattavasti enemmän 
luonnonmukaisten keinojen opiskelua. Fla-
vin tekee työtään ihmishenkien pelastami-
seksi eikä ole rahanahne. Hän hoitaa köy-
hissä maissa potilaita jopa maksutta! Hän 
kertoo lukuisista erilaisista syövistä, myös 
laajalle levinneistä syövistä parantuneista.

Dana Flavin johtaa Collmed-nimistä 
amerikkalaista voittoa tavoittelematonta 
järjestöä, jossa on mukana lukuisia vaihto-
ehtoisin menetelmin hoitavia lääkäreitä eri 
puolilta maailmaa. Järjestön jäsenet sitou-
tuvat etsimään ja välittämään tietoa kaikista 
mahdollisista tutkimuksista koskien au-
toimmuunisairauksia ja syöpää.

Syöpäluennon jälkeen syömme runsaasta 
itu-verso-pestokastike-pöydästä. Itutehtaan 
idut, Green MJK:n versot ja Ylä-Savosta 
asti tuodut luomujuurekset maistuvat. Pu-
hetta riittää ja elävä kitaramusiikki luo tun-
nelmaa. Jatkamme keskustelua ja toisiimme 
tutustumista saunassa ja pitkin iltaa.

Kysymys-vastaustunnilla tarkennamme 
saamaamme tietämystä. Toisen päivän ter-
veysluennon jälkeen viisi osallistujaa pääsee 
Avoimelle klinikalle kuulemaan Danan oh-
jeita ja arviota omasta tilanteestaan.

Kaikki osallistujat ovat workshopin an-
tiin tyytyväisiä ja päätämme tehdä työ-
pajasta DVD-tallenteen, elokuvan. Näin 
myös suuri yleisö pääsee osalliseksi Dana 
Flavinin laajasta tietämyksestä ja kokemuk-
sesta, varsinkin vaihtoehtoisista, immuu-
nipuolustusta vahvistavista syöpähoidoista 
tarkkoine annosohjeineen. 

Tapahtuman DVD:n Gift of hope - Toi-
von kipinät takakannessa on Flavinin si-
taatti. Aina on olemassa hoitotapa, sinun täy-
tyy vain löytää se! kertoo paljon hänen posi-
tiivisesta asenteestaan. 

Elokuvapaketissa on kaksi DVD-levyä ja 
se on neliosainen ja suomenkielisin tekstein 
varustettu. Elokuva sisältää osat: Syöpäluen-
to, Terveysluento: Miten terveyttä voi yllä-

pitää tai sen menetettyään saada takaisin, 
Avoin Klinikka ja Kysymys-vastaustunti. 

DVD-pakettiin tulee mukaan myös suo-
menkielinen tekstivihkonen, jossa on Dana 
Flavinin syöpäluento ja tiedot muista 
osista. Vihkosesta on helppo tarkistaa mil-
loin tahansa vaikka jonkin Flavinin suosit-
teleman ravintolisän annostus. 

DVD-paketin hinta yksityisille ihmisille 
kotikatsontaan on 50 euroa/työttömät ja 
opiskelijat 35 euroa ja oikeuksilla myös ei-
kaupallisiin yleisöesityksiin 80 euroa. Muu 
käyttö sopimuksen mukaan. Hinnat sisältä-
vät lähetyskulut. 

DVD:n myynnillä katetaan tapahtuman 
järjestämisestä vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi syntynyttä tappiota. Tapahtumatap-
pion kattamisen ja DVD-kulujen jälkeen 
puolet tuloista menee lääkäri Dana Flavi-
nille. Hän tarvitsee rahoitusta mm. saadak-
seen julkaistua tekeillä olevan kirjasarjansa 
erilaisten syöpien hoidosta. Ensimmäinen 
kirja tulee käsittelemään rintasyöpää ja sen 
kokonaisvaltaista/integratiivista hoitoa. Hä-
nen suunnitelmissaan on julkaista kirja 
myös kilpirauhasongelmista. 

Flavin-elokuvan eri työvaiheet ovat työl-
listäneet minua niin, että jo noin puoli-
toista vuotta työstämäni elokuva työnimellä 
Elämää elävällä ravinnolla - Living with li-
ving foods julkaistaan vasta tämän eloku-
van jälkeen. Editointi jatkuu heti ensi vuo-
den puolella. Kiinnostuneet voivat kysellä 
ohjelmallisesta ensi-illasta ja kaikesta asiaan 
liittyvästä tai liittymättömästä suoraan mi-
nulta. Kiitokset kaikille eri tavoin näiden 
elokuvien tekemistä tukeneille. Tuki on 
edelleen tarpeen. 

Virpi Virolainen
Iisalmi, p. 040 8317733, virpi@elonmerkki.net
ohjaaja, Gift of hope - Toivon kipinät ja Living Gift of hope - Toivon kipinät ja Living 
with living foods - Elämää elävällä ravinnolla

Lisätietoja
Collmed-järjestö http://www.collmed.org/
Dana Flavinin haastattelu What causes cancer 
eli Mikä aiheuttaa syöpää? http://www.collmed.
org/2010/09/causes-of-cancer-interview/
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Yhdistys tiedottaa 

ERYn toimisto palaa lomalta 8. 
tammikuuta 2015 uusin voimin
ERY:n toimisto viettää joululomaa 7.1. 
saakka. Toimistonhoitajana aloittaa 8.1. 
Sylvia Sandoval. Sylvia oli harjoittelijana 
muutaman viikon toimistonhoitaja Veera 
Holopaisen kanssa marras-joulukuussa. 
Veeran pesti toimistonhoitajana päättyi 
joulukuussa. Sylvia jatkaa toimistonhoita-
jana pienemmällä tuntimäärällä.

Uusi jäsenetu                         
maaliskuun loppuun asti:     
kasvatusvalo kasveille 

Haluatko nauttia vihreistä läpi vuoden pi-
meinäkin aikoina? Netledin kasvatusvalolla 
se onnistuu. 

Netled Delight -kasvatusvalo kotikeitti-
öön soveltuu hyvin sekä idättämiseen että 
kasvatukseen. Valaisin on helppo kiinnittää 
keittiön yläkaapin pohjaan. Pitkänomaisen 
valaisimen alle mahtuu useita kasveja ker-
rallaan. Valaisin tuottaa kasville tarpeelli-
sia aallonpituuksia, jolloin voidaan vaikut-
taa myös kasvin ravintoainepitoisuuksiin. 
Kasvit kasvavat nopeammin kuin valkoi-
sessa valossa. 

Netled Delight –kasvatusvalon saat jäsen-
hintaan 129 euroa (norm.149 €) maalis-
kuun loppuun asti. Lisätietoja ja tilaukset 
ERY:n toimistosta ery@elavaravinto.fi. 

Netled on kehittänyt ja myynyt ammat-
timaiseen viljelyyn tarkoitettuja LED-valai-
simia vuodesta 2006. Valaisimet suunnitel-
laan ja valmistetaan Suomessa.

Uusi jäsenetu:                       
alennusta Jokka-nettikaupasta
Juuri markkinoille tullut Jokka-netti-
kauppa polkee hintoja rajusti alas! Jäsene-
tuna saat jo ennestään edullisista jokka.fi:n 
hinnoista vielä 10 prosenttia alennusta. 

Jokka tarjoaa luomusurperfoodeja ku-
luttajille ja yrityksille myyntiin. Nettikau-
pan valikoimiin kuuluvat myös vedenpuh-
distustuotteet. Vesimies poistaa hanave-
destä klooria, hajuja ja epäpuhtauksia ja io-
nisoi veden. Sademies poistaa hanavedestä 
klooria ja epäpuhtauksia ja tekee suihkussa 
käynnistä puhtaan ja raikkaan elämyksen. 
Iho kuivuu vähemmän ilman klooria ja iho 
imee puhdasta vettä itseensä tavallisen ve-
den sijasta. 

Tuotteisiin pääset tutustumaan ERY:n 
toimistolla Jokka-fi:n tuoteillassa 12. hel-
mikuuta.

Tarkista roskapostiasetuksesi
Huomasimme, että edellinen Mailchim-
pillä tehty jäsentiedote oli monelta mennyt 
roskapostiin. Tarkista roskapostiasetuksesi, 
etteivät tiedotteet päädy sinne.

Etsitään järeää                         
toimistotietokonetta
Toimiston tietokone vetelee viimeisiään. 
Yhdistys tarvitsee uuden/hyvänkuntoisen 
tietokoneen, joka pystyy pyörittämään jä-
reitäkin ohjelmia kuten taitto-ohjelmaa ja 
jäsenrekisteriä. 

Otamme vastaan tietokoneen lahjoituk-
sena tai edullisesti. Yhteys toimistoon säh-
köpostilla ery@elavaravinto.fi.

Uusi kirja myynnissä
Ravintoasiantuntija Jaakko Halmetojan jä-
reä tietopaketti Pakurikääpä on nyt myyn-
nissä myös ERY:ssä.

Etsitään vetäjää Raaka baariin
Kevään ensimmäinen Ravintolapäivä on 
sunnuntaina 15. helmikuuta. Yhdistyk-
sen hallitus on vetänyt kolme viimeisintä 
Raaka baaria, mutta nyt vetovastuu halu-
taan antaa jollekin toiselle. 
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Yhdistys tiedottaa & Tapahtumia
Merkkaa kalenteriisi - ERY:n tapahtuma-
torstait käynnistyvät tammikuussa

ERY:n tapahtumatorstait
ERY:n koulutustiloissa (Museokatu 9 C 25, 
käynti Vänrikki Stoolin katu 1 porttikäytä-
västä): Tietotorstaisin kuullaan kiinnostava 
luento. Tuotetorstaisin alan toimijat esitte-
levät tuotteitaan.

Tietotorstai
To 15.1.2015 klo 18–20 Säteilevä         
langaton teknologia ja ravitsemus
Espoolainen kolmen lapsen äiti ja aktiivi 
Tiina Kallioinen kertoo mm. ravitsemuk-
sellisista keinoista kehon säteilysuojana ja 
antaa ohjeita turvallisemmasta kännykän ja 
tietokoneen käytöstä. 

Tiina teki aiheesta lopputyönsä Christe-
rin Akatemian ravintoasiantuntijakoulu-
tukseen. Hän on myös aloittanut Helsin-
gin avoimen yliopiston ravitsemustieteiden 
perusopinnot syksyllä 2014. Tiina onnis-
tui kansalaisaktivismilla naapurinsa kanssa 
estämään erään teleoperaattorin suunnitel-
mat rakentaa maston tukiasemalleen kes-
kelle omakotitaloasutusta.

Oviraha jäseniltä 2 euroa, muilta 4 euroa. 
Tervetuloa!

To 5.2.2015 klo 18-20 Elokuvailta
Esitetään tunnin pituinen elokuva koko-
naisuudesta Gift of Hope - Toivon kipinät. 

Elokuvassa kansainvälinen lääkäri Dana 
Flavin kertoo, mitä syöpä on ja miten sitä 
voi hoitaa kokonaisvaltaisesti. Elokuva tar-
joaa sellaista täsmätietoa syövästä ja erityi-
sesti immuunijärjestelmää tukevista hoito-
mahdollisuuksista, jota Suomessa ei ole ai-
emmin ollut helposti saatavilla. 

Elokuvan ohjaaja Virpi Virolainen on 
keskustelemassa esityksen jälkeen. Mahdol-
lisuus hankkia koko 4-osainen DVD-elokuva. 

Saatavilla Flavinin suosittelemaa vastapu-

Ravintolapäivänä Raaka baarissa on hyvä 
tilaisuus testata yhden päivän ajan, miten 
elävän raakaravinnon ravintolan pitäminen 
onnistuu. Vetäjä voi käyttää ERY:n koulu-
tustiloja pari edeltävää päivää Raaka baarin 
valmisteluihin. 

Vetäjältä edellytetään, että hän antaa ha-
lukkaille yhdistyksen jäsenille tilaisuuden 
tulla talkoolaisiksi oppimaan ruokien val-
mistusta. 

Lisätietoja ERY:n toimistosta sähköpos-
titse ery@elavaravinto.fi. Ilmoittadu mah-
dollisimman pian!

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 edulliset 
koulutustilat käyttöösi kevään raakaravin-
non ja elävän ravinnon kursseja tai tuoteil-
toja varten! 

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

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

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

Irma Tolosen elävän ravinnon 
kurssit kevät 2015
Elävän ravinnon ruoanvalmistuksen 
peruskurssit 
6.-8.2. Huomaa muuttunut aika! ja 
17.–19.4. perjantai-illasta sunnuntai-iltaan
Kurssi sopii esimerkiksi kertaukseksi vuo-
sia sitten elävään ravintoon tutustuneille. 
Kurssilla päivitetään ruokaan liittyviä tie-
toja nykyaikaan. 

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

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

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

Helsingin työväenopistossa 
Yhden arki-illan kurssit: 15.1. Hapan-

kaali, 26.2. ja 13.4. Raakasuklaa, 2.3. Ka-
kut ja namut. Kysy peruutuspaikkoja!

Elävä raakaravinto tutuksi -kurssi kol-
mena lauantaina: 7., 14. ja 21.3. 2015.
Ilmoittautuminen Helsingin työväenopis-
toon on alkanut 9.12.2014 www.imonet.fi.

Kalliolan opiston kurssit      
ERY:ssä 18.3. ja 25.3. 
Kalliolan opiston kurssit, www.kalliolan-
kansalaisopisto.fi/, opettajana Ari Viher-

ristettua luomuterveysmehua omakustan-
nushintaan elokuvan jälkeen. 

Ennakkoilmoittautuminen elokuvailtaan 
1. helmikuuta mennessä: Virpi Virolainen, 
sähköpostitse virpi@elonmerkki.net tai 
p. 040 8317733. Jos osallistujia tulee tupa 
täyteen, mahdollisuus toiseen lähetykseen.

Oviraha jäseniltä 2 euroa, muilta 4 eu-
roa. Tervetuloa!

Tuotetorstai 
To 12.2. klo 18–20 Jokka-fi: Luomusuper-
foodeja ja vedenpuhdistuslaitteita
Juuri markkinoille tullut Jokka-netti-
kauppa polkee hintoja rajusti alas! Jokka 
tarjoaa luomusurperfoodeja kuluttajille ja 
yrityksille myyntiin. 

Myös vedenpuhdistustuotteet kuulu-
vat valikoimaan. Vesimies poistaa hanave-
destä klooria, hajuja ja epäpuhtauksia ja io-
nisoi veden. 

Sademies poistaa hanavedestä klooria ja 
epäpuhtauksia ja tekee suihkussa käynnistä 
puhtaan ja raikkaan elämyksen. Iho kuivuu 
vähemmän ilman klooria ja iho imee puh-
dasta vettä itseensä tavallisen veden sijasta. 

Tule tutustumaan nettikaupan tuotteisiin 
paikan päälle! Muutenkin Suomen halvim-
mista luomusuperfoodtuotteista 10 pro-
senttia alennusta! Vapaa pääsy – tervetuloa!

Raaka baari 15.2.
Kevään ensimmäinen Ravintolapäivä on 
helmikuussa. Seuraa ilmoittelua Raaka baa-
rin tarkemmasta ajasta ja teemasta yhdis-
tyksen nettisivuilla, Facebookissa ja Ravin-
tolapäivän nettisivuilla.

Yhdistyksen vuosikokous   
28.2. kello 15
Yhdistyksen vuosikokous pidetään ERY:n 
toimistolla Museokatu 25 C 9, sisäänkäynti 
Vänrikki Stoolin katu 1:n porttikäytävästä. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 

asiat kuten tilinpäätös ja vuoden 2015 toi-
mintasuunnitelma ja valitaan yhdistykselle 
uusi hallitus. Kokouskutsu on lehden si-
vulla 10. Tervetuloa vuosikokoukseen vai-
kuttamaan yhdistyksen toimintaan!
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Koulutusta
tuuli, ympäristöinsinööri AMK, kurssit 
ERY:ssä Museokatu 9 C 25, Helsinki, si-
säänkäynti Vänrikki Stoolinkatu 1.

Kaksiväristä raakasuklaata valmistamaan
ke 18.3. 17.00–20.00, ilmoittautuminen 
käynnissä, viim. 10.3.

Opetellaan valmistamaan herkullista raa-
kasuklaata. Kurssilla tehdään kaksivärisiä 
suklaita. Saat mukaan raakasuklaareseptin 
ja 15 kpl suklaakonvehteja. 

Raakapizza ke 25.3. 17.00–20.00, il-
moittautuminen käynnissä, viim. 17.3. 

Tutustutaan raakapizzan saloihin ja ope-
tellaan valmistamaan herkullista ”pizzaa” il-
man uunia. Saat mukaan pizzareseptin.

Hinnat 35 euroa, sisältää materiaalimak-
sun 15 euroa.

Raakaravinto, sen hyödyt ja haitat 
ke 25.2. klo 17.30–19.00
Kalliola, Sturenkatu 11, Helsinki
Raakaravinto on helppoa, herkullista ja 
edistää terveyttä monin tavoin. Kenelle se 
sopii ja mitä on huomioitava, että terveys-
vaikutukset toteutuvat? Luento valottaa 
raakaravinnon käyttöä monesta näkökul-
masta. Luennon pitää Marja Ruuti, ravitse-
musterapeutti, MMM. Maksuton luento.

Mea Salon kursseja kevät 2015
Raakaravintovalmentaja Mea Salolta taas 
ryhmävalmennus netissä 12.2.–19.3.2015

TUORETTA TALVEEN - Haluatko li-
sätä virkeyttä ja suorituskykyä, kasvattaa 
immuniteettiasi, tuoda terveyttä sairauden 
tilalle, selättää tunnesyömisen ja ruokahi-
mot, hoikistua pysyvästi?

Valmennuksessa saat viisi viikkopaket-
tia täynnä tietoa, tsemppiä ja reseptejä. Li-
säät elävän ravinnon ja kasvisten syömistä 
omien tavoitteittesi mukaan maltilla ja 
turvallisesti. Facebook-ryhmässä kannus-
tamme toisiamme.

Valmennuksen hinta on vain 77 €, lisä-

maksusta henkilökohtainen valmennus-
kerta. Lisätiedot: hellatonkokki.blogspot.fi,    
mea.salo@netikka.fi, p. 050 5977 307

Seinäjoen kansalaisopisto raakanami-
kurssi alk. 5.2. täynnä, mahd. voi ilmoit-
tautua peruutuspaikoille www.seinajoki.
fi/kansalaisopisto

Kurikan kansalaisopisto raakaravinto-
kurssi alk. 10.3. www.kurikankansalais-
opisto.fi

Laihian kansalaisopisto raakaravinto-
kurssi 20.–21.3. www.kyronmaanopisto.fi

Evijärven kansalaisopisto raakaravinto-
kurssi 17.–18.4. www.jlakeus.fi

Vaasa-opisto raakaravintokurssi        
24.–25.5. www.kyronmaanopisto.fi

Lisäksi mahdollisesti esim. Kauhajoen 
sekä Karstulan evankelisella opistolla. Voit 
pyytää raaka- ja elävän ravinnon kurssia jo-
honkin paikkakuntasi opistoon tai koota 
itse yksityisen kurssiryhmän.

Elävän ravinnon kursseja      
Ylä-Savossa
Opettajana kursseilla puutarhuri, yrttineu-
voja Virpi Virolainen p. 040 8317733

Pielaveden kansalaisopistossa 3-osainen 
kurssi: ti 3.2. klo 17.30–20.30 Elävän ra-
vinnon teoriaa ja versojen kasvatus, la 14.2. 
klo 11–15 Elävän ravinnon käytäntöä ruu-
anvalmistuksineen ja la 6.6. klo 9–15 Elävä 
ravinto ja luonnonyrtit

Kiuruveden kansalaisopistossa 2-osainen 
kurssi (yht. 30 euroa): la 21.3. klo 11–16 
ja kasvukaudella kurssi Elävä ravinto ja vil-
liyrtit.

Vieremän kansalaisopistossa la 28.3. ja 23.5.
Kursseja pyynnöstä myös muille paikka-

kunnille. Lisäksi Virpi tulee pyydettäessä 
kotiin neuvomaan elävän ravinnon aloitta-
mista vaikka yhdellekin ihmiselle. Tai ko-
koa ystävistä pieni porukka ja tehdään yh-
dessä maittavia ja terveellisiä ruokia! 
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Postitoimituksina hintoihin lisätään postikulut. 

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

poikkeuksena Hellaton kokki ja Raakaruoka-

aika! 10,5 euroa. Useamman kirjan postikulut 

paketin painosta riippuen.

KIRJOJA

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

UUTTA:
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 Theresa Foy DiGeroni-Theresa Foy DiGeroni-
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)

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

ERY MYY:
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YHDISTYKSEN YHDYSHENKILÖITÄ

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

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

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

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

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

Lahti:
Marja Heinikainen
p. 040 704 9729

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

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

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

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

Turku:
Asta Laiho
asta.laiho@gmail.com

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

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

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

Jäsenyys kannattaa
Yhdistyksen jäsenenä saat

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

 Ekolo 5 % normaalihintaisista tuot-
teista, Helsinki, Jyväskylä ja netti-
kauppa
 Ruohonjuuri 5 % normaalihintaisis-
ta tuotteista, kaikki liikkeet ja verk-
kokauppa koodilla QUVJ26VP
 Luontaistuntija Malmi 10 %,           
Ylä-Malmintori 3, Helsinki
 Kasvisravintola Silvoplee 10 % buf-
fetista, Toinen linja 7, Helsinki
 jokka.fi 10 % nettikaupan tuotteista 
koodilla ERY 

 ilmoittaa ERY:n toimiston noutopaikak-
si Raakatorin verkkokauppatilaukseen
 tilata Rawmix-tehosekoittimen 10 %:n 
alennuksella koodilla ”ery” suoraan toi-
mittajalta rawmix.fi 
 tilata Netled Oy:n Netled Delight -
kasvatusvalon tarjoushintaan 129 eu-
roa maaliskuun loppuun mennes-
sä, tilaukset ERY:n toimiston kautta                    
ery@elavaravinto.fi

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

Alkukevään vinkki:

Hyödynnä Netledin tarjous 
Netled Delight -kasvatusvalosta 
maaliskuun loppuun mennessä

jäsenhintaan 129 euroa.

Tilaukset ERY:n toimiston kautta 
sähköpostilla ery@elavaravinto.fi.

♦

♦

♦

♦
●

●

●

●

●

♦

♦

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

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

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

Päivystysajat:
Puhelinpäivystys 12.1. alkaen
maanantaisin ja keskiviikkoisin 
klo 12-14.

Toimistopäivystys 8.1. alkaen
torstaisin klo 14-18.

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

Hyvää vuotta 
2015! 

v o i k a a 
h y v i n ! 


