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Elävä raakaravinto ry on perustettu 
vuonna 1983.

Yhdistys on uskonnollisesti, poliitti-
sesti ja taloudellisesti sitoutumaton ja 
yleishyödyllinen. 

Yhdistyksen tarkoituksena on le-
vittää tietoa elävästä raakaravinnos-
ta sekä olla yhdyssiteenä ja tukena   
asian harrastajille. 

Tarkoituksena on kannustaa ihmi-
siä omatoimisuuteen terveyden vaali-
misessa. Yhdistys pitää yhteyttä vas-
taaviin ulkomaisiin järjestöihin.

Yhdistyksen toiminta

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

Liittyminen jäseneksi:
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka 
tahansa asiasta kiinnostunut tai toi-
mintaa tukemaan halukas henkilö tai 
yhteisö. 

Henkilöjäsenmaksu on 26 euroa 
ja yhteisöjäsenmaksu 76 euroa vuo-
dessa. Opiskelijat, eläkeläiset sekä 
peruspäivärahalla olevat työttömät 
saavat 40 prosentin alennuksen jä-
senmaksusta todistusta vastaan.

Yhdistyksen jäsenenä saat jäsen-
etuja sivulla 35 mainituista liikkeistä.
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Sirpa Kallatsa

Rakkaat lukijat ,

” Peräänkuulutan 
yhteisvastuuta

Puheen-
johtajalta

Katseeni viipyy kauniissa syksyssä, puiden 
lehdissä, jotka pikkuhiljaa ovat alkaneet 
kellastua. Niin lämmin ja kaunis kuin syk-
sy nyt on, niin lämmin ja kaunis on miele-
ni. Kun saat tämän jäsenlehden käsiisi, on 
35-vuotisjuhlat jo pidetty. Sydäntäni läm-
mittää ajatus siitä, kuinka monet teistä rak-
kaat lukijat pääsivät paikalle juhlimaan 
merkittävää etappia yhdistyksen historiassa. 
Lämmin ja iso kiitos paikallaolijoille vielä 
näin jälkikäteen. 35 vuotta on paljon kenen 
tahansa elinkaaressa, mutta silti liian vähän, 
jos ajatellaan yhdistyksen aktiivisen toimin-
nan elinkaarta. 

Usean vuoden ajan olen ollut mukana 
hallituksen toiminnassa. Välillä tuntuu, 
että liekki alkaa lepattaa loppuaan. Hal-
litustoiminta ei vedä puoleensa aktiivisia 
ja toimintaan sitoutuneita ihmisiä. Jäsen-
ten määrä pysyy samana vuodesta toiseen. 
Onko yhdistyksen toiminta perinteisessä 
mielessä ohitse? Mitä voisimme tehdä toi-
sin, että toimintamme vetäisi puoleensa 
uusia ja toimintaa eteenpäin vieviä ihmisiä? 

Tilanne kaihertaa mieltäni ja sydäntäni. 
Toiminnan tulee voida jatkua. Niin paljon 
kanssaihmisistä on yhä saavuttamatta. Jot-
kut ihmiset ovat kuulleet elävästä raakara-
vinnosta, mutta eivät ehkä usko elävän raa-
karavinnon tuovan apua terveyden ylläpi-
tämiseen tai terveydentilan parantamiseen. 
Useammat eivät kuitenkaan edes tiedä elä-
västä raakaravinnosta yhtään mitään. Tämä 
on niin väärin kaikkia kohtaan. 

Elävästä raakaravinnosta voisi olla helpo-
tusta, hyötyä ja nautintoa niin monelle ihmi-
selle. Kysymys on yhteiskunnallisesti merkit-
tävästä ja yksilötasolla toisille meistä elintär-
keästä asiasta. Siksi toistankin itseäni sano-
malla yhä uudelleen, että kysymys on vaihto-
ehdosta, josta jokaisen tulisi saada tietää.

Peräänkuu-
lutan yhtei-
söllisyyttä, 
jota vaalimalla 
voimme lisätä 
yhteenkuulu-
vuuden tun-
netta, hyvin-
vointia ja ter-
veyttä ympä-
rillämme. Peräänkuulutan voimakasta 
yhteisvastuusta tässä asiassa. Emme voi kat-
soa poispäin, jos hyvinvointi ja terveyden-
tila läheisillämme ja ympärillämme las-
kee, jos mielessämme tiedämme ratkaisun: 
elävän raakaravinnon kantavan voiman. 
Peräänkuulutan edes pienimuotoisen toi-
minnan aloittamista paikkakunnillamme. 
Peräänkuulutan yhdistyksen hallitustoimin-
taan osallistumista.

Tänä vuonna on sinun vuorosi, ensi 
vuonna voi olla ystäväsi vuoro. Ei aseteta 
itse rajoja itsellemme. Hallituksen jäsen-
ten ei tarvitse fyysisesti olla samalla paikka-
kunnalla. Hallitustoiminta on mahdollista 
myös teknisiä ratkaisuja hyödyntämällä eri 
osoitteista käsin. Maantieteellinen hajaan-
tuminen voi olla jopa hyvä asia. 

Suuri ja nöyrä kiitos kaikille yhdistyksen 
toiminnassa mukana olleille ja mukana ole-
ville. Suuri ja nöyrä kiitos kaikille hallitus-
toiminnassa mukana olleille ja mukana ole-
ville. Olette tehneet ja teette merkittävää 
työtä. Niin merkittävää, että usealle kysy-
mys on elämän jatkuvuudesta. Kokeillaan 
mitä tahansa, mutta ajetaan yhdistyksen 
etua ja mahdollistetaan toiminnan jatkumi-
nen vuosia eteenpäin. Tule siis mukaan hal-
litustoimintaan. Juuri sinä.
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Kun kysymyksessä on 35-vuotias yh-
distys, on paljon ehtinyt tapahtua. 
Myös nimi on täsmentynyt muu-

taman kerran. Kuitenkin se on sama ERY, 
johon liityin vuoden 1989 lopussa. Run-
saan vuoden olin syönyt elävää ravintoa, si-
ten kuin suinkin osasin. Taistele tai pakene 
-tilanteessa olin päättänyt taistella ja paran-
taa vakavan sairauteni ruokavaliolla. Are 
Waerlandin raakaravinto-ohjelman kokei-
lun jälkeen löysin aika nopeasti Elsa Erva-
maan Elävä ravinto -kirjan ja sen kautta 
myös ERY:n.

Liityin heti jäseneksi, koska halusin 
saada tietooni kaiken mahdollisen ruoka-
valiosta, jonka kirjassa sanottiin paranta-
van sairauksia. Oma paranemisprosessini 
oli vielä pahasti kesken ja kamppailin puh-
distusoireiden kanssa välillä aika voimat-
tomana. Olin lukenut kaiken saatavilla 
olleen aineiston elävästä ravinnosta, mutta 
missään ei lukenut, että se olisi parantanut 
MS-taudin. Nettiä ei vielä ollut ja tietoa 
vain rajoitetusti saatavilla. Varmuutta para-
nemisesta minulla ei ollut, ja siksi ERY:n 
luoma yhteisö oli minulle todella tärkeä. 

ERY TÄYTTI JO 35 VUOTTA

Kaija Shurupov muistelee 
liki 30 vuottaan
yhdistyksen
jäsenenä.

ERY:ssä kaikki uskoivat paranemiseen 
elävän ravinnon avulla, sairaudesta kuin 
sairaudesta, ja monella oli asiasta myös 
omaa kokemusta.

Toimiva yhteisö on jäsenen tuki
Ensimmäinen kokous, johon osallistuin, oli 
vuoden 1990 vuosikokous. Minut valittiin 
hallitukseen, vaikka olin ihan uusi jäsen. 
Tunsin, etten tiedä vielä tarpeeksi mistään. 
Nopeasti kuitenkin ymmärsin, ettei yhdis-
tystoimintaan pätevöidytä muutoin kuin 
menemällä mukaan. Kun aloin toimia ak-
tiivisesti ERY:ssä, oli minulla yhtäkkiä kuin 
tukiranka ympärilläni.

Monet olivat käyneet Elsa Ervamaan tai 
Marjatta Svennevigin (nyk. Sarpanevan) 
elävän ravinnon kurssin. Olipa joku käynyt 
myös itse Ann Wigmoren kurssin. Wig-
morehan kurssitti Suomessa viitenä peräk-
käisenä kesänä ja oli ollut jopa mukana 
perustamassa Elävän ravinnon ystävät ry:tä.

Varmuutta elävän ravinnon parantavasta 
vaikutuksesta oli paljon joukolla, joka istui 
ERY:n hallituksen kokouksissa Liisanka-
dulla toimistossa, jossa ERY toimi Suomen 

Kaija Shurupov piti katsauksen yhdistyksen 
historiaan ERY:n 10-vuotisjuhlissa 1993.
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Luontaisterveyden liiton alivuokralaisena. 
Juuri tuo elävän ravinnon yhteisön varmuus 
oli minulle arvokas asia.

Kokoukset ja tapaamiset olivat alkuaikoi-
na tärkeitä, koska viestittelyyn oli käytettä-
vissä vain lankapuhelin. Hallitus kokoontui 
vähintään kerran kuukaudessa ja joka kuu-
kausi järjestettiin jäsenille ja muille kiinnos-
tuneille kuukausikokous. Tätä nimeä käytet-
tiin, vaikka itse asiassa kyse oli luento- ja kes-
kustelutilaisuuksista. Ne olivat suosittuja. 
Moni mieltä askarruttanut asia selvisi kuu-
kausikokouksen kuluessa.

Nykyään asiat selviävät netin avulla. ERY:n 
Facebook-ryhmästä voi saada nopeastikin vas-
tauksen kysymyksiinsä. Nettiyhteisö voi olla 
yhtä vahva kuin kerran kuussa tapaava yhteisö 
oli aikoinaan. Ehkä se on jopa vahvempi tuki 
– joka tapauksessa nopeampi.

Viestintään oli alusta lähtien käytössä 
myös Elävän ravinnon ystävä -lehti. Se 

olikin alussa ainoa kanava ilmoittaa ko-
kouksista ja tapaamisista. Nyt kaikki ajan-
kohtainen löytyy helposti nettisivulta ja 
Facebookista. Lehti on tärkeä väline kerto-
maan kaikesta, mitä elävän raakaravinnon 
piirissä tapahtuu. Ja se on erittäin tärkeä 
väline kertomaan paranemiskokemuksista. 

ERY kasvoi ja kehittyi nopeasti. Ali-
vuokralaistilat kävivät sille ahtaiksi. Liisan-
kadulta ERY muutti väliaikaisesti Kasar-
mintorille ja sieltä 1990-luvun alkupuolella 
Töölöön Vänrikki Stoolin kadulle, josta sil-
loinen puheenjohtaja Irma Tolonen oli 
löytänyt uuden toimitilan.

Irman johdolla hallitus remontoi huono-
kuntoisen tilan, joka on ollut käytössä 
tähän päivään asti. Seuraava remontti 
tehtiin 2010-luvulla varapuheenjohtaja 
Helena Hietasen johdolla. Hänen visionsa 
oli tehdä tilasta elävän raakaravinnon kou-
lutukseen sopiva, jossa edelleen olisi paikka 
myös toimistolle. Pitkä pöytä on sopinut 
sekä kurssien että Raaka baarien ateri-
ointiin ja kokousten pitoon. Nyt Vänrikki 
Stoolin kadun ja Runeberginkadun kulma-
talo on menossa remonttiin ja ERY on taas 
uuden ratkaisun edessä.

ERY:n ideologinen voima
ERY:n tehtävä on edelleen sama kuin se oli 
35 vuotta sitten: tukea jäseniä elämänta-
van noudattamisessa ja jakaa tietoa eläväs-
tä ravinnosta. Tänään jaamme tietoa eläväs-
tä raakaravinnosta, joka on myös yhdistyk-
sen nimessä. Ann Wigmore alkoi aikoinaan 
käyttää termiä elävä ravinto erotukseksi sil-
loisesta raakaravinnosta, joka huonosti sula-
vana ei sopinut ainakaan vakavasti sairaille.

Ruoansulatusta helpottava tehosekoitin 
ja monitoimikone tulivat käyttöön vasta 
samoihin aikoihin, kun Wigmore alkoi 
kehittää elävän ravinnon ohjelmaansa. 
Nykyajan raakaravintoa tehdään edelleen 
samoilla tekniikan välineillä, joilla Wig-
more alkoi tehdä elävää ravintoa yli 50 
vuotta sitten, kehittyneemmillä ja parem-
milla tietysti. Nykyajan raakaravinto ja 

Väistyvä puheenjohtaja Marianna Kekki 
kukittaa uuden puheenjohtajan Irma 
Tolosen vuonna 1994.

ery_2018_03_lehti.indd   6 25.9.2018   7:11:19



7

elävä ravinto ovat löytäneet toisensa ja täy-
dentävät toisiaan, siksi voimme puhua elä-
västä raakaravinnosta.

Elävän ravinnon syöjän ykköstavoite on ter-
veyden palauttaminen tai sen ylläpito. Raa-
karavinnon syöjä ei ehkä miellä tätä tavoitetta 
yhtä selkeästi. Hän voi olla vegaani, jonka 
ykköstavoite on eläinten suojelu, mutta joka 
on todennut raakaravinnon antavan lisää 
energiaa ja sopivan siksi hänelle. Tai ilmas-
tonmuutoksesta huolestunut, joka on luopu-
nut ympäristöä rasittavasta lihansyönnistä, ja 
ajattelee säästävänsä ympäristöä vielä tehok-

kaammin luopumalla paljon sähköä vaativasta 
ruoan kuumentamisesta.

ERY:n ideologian perusta on edelleen 
Ann Wigmoren kehittämä elävän ravin-
non ohjelma ja sen sanoma: paranna itsesi 
sairauksista syömällä elävää ravintoa. Kuiten-
kin jo Ann Wigmorella oli myös vahva 
yhteiskunnallinen sanoma: Syömällä elävää 
ravintoa muutat yhteiskuntaa. Voit vaikuttaa 
ympäristön tilaan ja ruoan riittävyyteen maa-
pallon kasvavalle väestölle.

Elävän ravinnon ohjelman äiti Ann 
Wigmore vieraili Suomessa viisi kertaa 
vuosina 1980-84 joka vuoden elokuus-
sa pitämässä elävän ravinnon kursseja. 
Hän oli kutsuvieraana yhdistyksen 
perustamiskokouksessa 23.8.1983. 
Hän avasi kokouksen yhdessä Elsa 
Ervamaan kanssa. Elsa Ervamaa kirjoitti 
Elävä ravinto -kirjan, joka on monille 
vielä tänäkin päivänä tärkein elävän 
ravinnon opas.

Kymen Sanomat monen muun lehden 
tavoin julkaisi uutisen Ann Wigmoren 
ja sosiaali- ja terveysministeri Eeva 
Kuuskoski-Vikatmaan tapaamisesta 
torstaina 25.8.1983. Moni lehti kertoi 
samassa uutisessa, että Elävän ravinnon 
ystävät perustettiin tiistaina.
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Oppiäitimme Ann Wigmore oli 
yhteiskunnallinen visionääri!

ERY:n perustamisen aikoihin ja vielä pit-
kään sen jälkeenkään emme juuri kiinnittä-
neet huomiota Ann Wigmoren yhteiskun-
nallisiin näkemyksiin. ERY:n alkuaikoina 
ruoan riittävyydestä maapallon kasvavalle 
väestölle, ilmastonmuutoksesta tai lääketie-
teen tautitehtailusta ei vielä puhuttu.

Näin jälkeenpäin on todella mielenkiin-
toista lukea Ann Wigmoren visioista. Suo-
men kielellä niitä löytyy muun muassa 
Wigmoren Elävän ravinnon ruokaohjeita 
-kirjasta  (WSOY 1989) Tulevaisuuden 
näkymiä -kappaleesta. Tässä muutama ote 
kirjasta:

”Elävän ravinnon ohjelma ohjaa 
oikeudenmukaisempaan valkuaisen käyt-
töön. Tuhlaamme voimavaroja käyttämällä 
100 neliömetriä viljelysmaata 20 kilon liha-
proteiinin tuottamiseen, kun viljasta ja sie-
menistä voidaan samalta alalta saada 200 
kiloa valkuaista.”

Raaka baareissa on vuosien varrella vieraillut eri vetäjiä. ERY:n hallituksessakin 
toiminut kokki ja nykyään raakaruokayrittäjä Suvi Tikamo veti Raaka baarin pitkästä 
aikaa helmikuussa. Suvin käsialaa on myös ERY:n 35-juhlavuoden nimikkoleivos. 
Raaka baarien talkoissa rivijäsenet ovat päässeet kokeilemaan elävän raakaravin-
non ruokien valmistusta.

Ti
in

a 
La

pp
al
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n

”Nykyinen köyhtynyt ja kemiallisesti käsitelty 
maaperä on saatettava takaisin rikkaaseen 
orgaaniseen tilaansa, sekä sisällä että ulkona.”

”Käytämme miljardeja veromarkkoja lääk-
keisiin, leikkauksiin ja sairaanhoitotoimen-
piteisiin, vaikka mitään pysyvästi paran-
tavia menetelmiä ei olekaan. Nämä rahat 
voitaisiin käyttää nälkää näkevien hyväksi ja 
ihmisten opettamiseksi ottamaan itse vastuu 
itsestään luontoa apuna käyttäen.”

Eteenpäin Elävä raakaravinto ry!
ERY:n tehtävä ei ole pienentynyt ajan myö-
tä – päinvastoin. Ihmiset sairastavat edelleen 
vakavia sairauksia, jotka aiheuttavat suunna-
tonta tuskaa ihmisille itselleen ja heidän lä-
heisilleen ja valtavia kustannuksia yhteiskun-
nalle. ERY on pieni yhteisö, mutta sillä on 
suuri tehtävä kertoa, että paraneminen vai-
keastakin sairaudesta on mahdollinen.

ERY voi tarjota elävää raakaravintoa rat-
kaisuksi, paitsi terveyden palauttamiseen, 
myös eläinten oikeuksien ja ilmaston ja 
ympäristön tilan parantamiseen. Pidetään 
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suurempaa ääntä – meillä on paljon koke-
musta ja tietoa, josta yhteiskunta voi hyö-
tyä! Ja tuetaan toisiamme – edelleen!

Jos kiinnostuit ERY:n alkuaikojen histo-
riasta, lue siitä lisää kotisivulta:  
elavaravinto.fi, kohdasta Yhdistys/ 
Yhdistyksen historia/Yhdistyksen  
alkutaipaleen historiasta (ERY-lehti 3/1993).

Kaija Shurupov

Raili Virtanen oli yksi ERY:n alkuaiko-
jen aktiivisimmista toimijoista. Rai-

li kuului 1990-luvulla useita vuosia ERY:n 
hallitukseen. Hän osallistui neljän koulut-
tajan tiimiin, joka suunnitteli ja toteutti 
ERY:n vuosina 1992–1993 järjestetyn elä-
vän ravinnon toisen kouluttajakurssin. 

Kun Marjatta Svennevig perusti Green 
Way-ravintolan, oli Raili valmis työhön, 
vaikka eläkkeellä jo olikin. Ruoan lisäksi 
asiakkaat saivat häneltä myös tarvitsemi-
aan elävän ravinnon neuvoja. 

Railin ansiosta syntyi myös ERY:n Her-
kutellaan elävällä ravinnolla -kirja, joka on 
edelleen myynnissä uudistettuna Raakaa 
meininkiä -versiona. 

Raili Virtanen kuoli Helsingissä 
30.7.2018 lähes 90-vuotiaana.

Raili Virtasen muistolle
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Arkistojen havinaa
Yhdistyksen 35-vuotissyntymä- 
päivän kunniaksi tässä 
lehdessä muistellaan  
hieman menneitä 
(Kaija Shurupovin 
juttu) ja julkaistaan 
kuvia yhdistyksen 
toiminnasta vuosien 
varrelta. Lehtiarkistoista 
on kaivettu ajankohtainen 
juttu (Syksy on vihannesten 
hapattamisen aikaa). Myös 
reseptit ovat pääosin  
vanhoista lehdistä.

ERY:n 10-vuotisjuhlan herkkupöydistä vuonna 1993 vastasivat emännät (vasem-
malta lukien): Marja Ruuti, Raili Virtanen, Sirkku Nuorlahti ja Irma Tolonen apunaan 
juontaja-porkkana Jaani Hintikainen (keskellä). (lehti 4/1993)

Juhlassa tarjottiin mm. punajuuri-porkkana-mantelimureketta ja norirullia (kuva 
ylhäällä).
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Onko yhdistyksen 5-vuotisjuhla, kun kakussa  on viisi kynttilää (alla)? Kukitettuina 
lavalla kasvisravintola Aurinkotuulen perustaja, ensimmäinen elävän ravinnon kou-
luttaja, Elävä ravinto -kirjan kirjoittaja ja yksi yhdistyksen perustajista Elsa Ervamaa, 
toinen yhdistyksen perustajista ja ensimmäinen puheenjohtaja Monika Dahl-Parto-
nen, Elävä ravinto -kirjan toimittanut Ritva Alku ja Elävän Ravinnon Keskus Oy 
Green Wayn perustaja ja kouluttaja Marjatta Svennevig (nyk. Sarpaneva).
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ERY:n puheenjohtaja Sirpa Kallatsa 
ja tapahtumavastaava Ulla-Maija 
Arminen ovat molemmat olleet ne-

lisen vuotta mukana ERY:n hallituksen toi-
minnassa. Molemmat jäävät vuodenvaih-
teessa pois hallituksesta, mutta jatkavat eh-
dottomasti ERY:n aktiivisina rivijäseninä.

Huoli ja epävarmuus yhdistyksen toi-
minnan jatkumisesta sekä uusien hallitus-
työskentelyyn sitoutuneiden jäsenten löy-
tämisestä on ollut molempien mielessä jo 
pitkään. Uusia jäseniä kaivataan kipeästi 
mukaan hallitustyöskentelyyn, jotta yhdis-
tys voi jatkaa upeaa 35-vuotista taivaltaan 
vielä tulevatkin vuosikymmenet!  

Miksi lähdin mukaan ERY:n  
hallitukseen?

SIRPA: Kun tulin mukaan hallitukseen, 
maailmani pyöri superfoodien ympärillä ja 
kuulin elävästä raakaravinnosta tuolloin ensim-
mäistä kertaa. Halusin tietää elävästä raakara-
vinnosta enemmän, koska olen luonteeltani 
utelias ja vähän seikkailunhaluinenkin.

Eniten hallitukseen mukaan tulemiseen 
vaikutti kuitenkin se asia, että halusin olla 
mukana näin tärkeän asian eteenpäin vie-
misessä. Mukana oleminen tarjosi mahdol-
lisuuden myös vaikuttaa yhdistyksen toi-
mintaan. Mielessä pyöri paljon ajatuksia 
ja ideoita toiminnan muuttamisesta kohti 
nykyaikaisempaa suuntaa. 

UM: Terveellinen ruokavalio on ollut 
aina minulle hyvin tärkeää. Vuonna 2010 
kuulin sattumoisin Elävän ravinnon yhdis-
tyksestä, innostuin asiasta suunnattomasti 
ja liityin oitis jäseneksi. Osallistuin ensim-
mäisinä vuosina talkoolaisena Raaka baarei-
hin ja tietotorstain tilaisuuksiin.

Muutaman vuoden kuluttua eli vuonna 
2014 osallistuin vuosikokoukseen, jossa 
minut valittiin mukaan hallitukseen. Läh-
din mukaan, koska uskoin sataprosentti-

sesti tähän asiaan ja uskon edelleenkin! 
Ruoka on lääkkeemme. Ensimmäinen 
vuosi hallituksen toiminnassa kului 
lähinnä hallitustyöskentelyn opette-
luun sekä yhteistyökumppaneiden 
kanssa verkostoitumiseen.   

Millaista hallitustyösken-
tely on käytännössä: 

SIRPA: Hallitustyöskentely 
ei ole mitään rakettitiedettä, vaan noudat-
taa perinteisen kaavan mukaisia kokous-
käytäntöjä. Kokouksia on säännöllisesti, 
noin kerran kuukaudessa, mutta ei kuiten-
kaan liian usein. Hyvin valmistellut ko-
koukset kestävät tunnista kahteen. Kokous-
tiheyteen ja kokouksien ajankohtiin voi 
vaikuttaa olemalla itse mukana hallituk-
sessa. Käytännössä hallitustyössä mukana 
oleminen ei vie paljon aikaa, mutta se myös 
tarjoaa mahdollisuuden käyttää yhdistyk-
sen toimintaan omaa aikaa niin paljon kuin 
haluaa.

Yhdistyksemme toiminta on joillekin 
ihmisille elintärkeää, koska monet ihmi-
set hakevat elävästä raakaravinnosta ratkai-
suja omiin tai läheistensä terveysongelmiin 
tai sairauksiin. Yhdistys toimii siis vertais-
tukena ja tukiverkkona niin monelle, että 
olisi katastrofaalista, jos yhdistyksen toi-
minta päättyisi. Edellä mainittujen lisäksi 
yhdistyksellä on ennaltaehkäisevä rooli. 
Yhdistys haluaa tuottaa tietoa ja levittää 

ERY:n puheenjohtaja Sirpa 
Kallatsa ja hallituksen 
tapahtumavastaava Ulla-
Maija Arminen pohtivat 
ERY:n hallitustyösken-
telyä ja yhdistyksen 
tulevaisuutta.

Varmistetaan yhdistyksen toiminta 
jatkossakin
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tietoisuutta elävästä raakaravinnosta 
myös niille kohderyhmille, joilla ei 
ole sairauksia.

UM: ERY:n hallituksessa sain 
heti tapahtumavastaavan, kirja-

myynnin ja jäsenhankinnan vastuu-
tehtävät itselleni. Otin nuo tehtä-
vät innolla vastaan. Olenkin saanut 
pistää itseni likoon ja aika vapaasti 

toteuttaa visioitani esimer-
kiksi viemällä ERY:n vuosina 
2015-2016 I love me -mes-
suille sekä vuonna 2018 ihan 
uuden tyyppisille Lautasella-
erityisruokavaliomessuille.

On ollut todella mielenkiintoista ja opet-
tavaista olla mukana suunnittelemassa ja 
toteuttamassa messujen lisäksi muitakin 
tapahtumia ja kursseja, esimerkiksi Detox-
kurssit kahtena kesänä Ahvenmaalla Elä-
vän Ravinnon Instituutissa sekä Saarijärven 
joogaopistolla.

Jäsenhankinta on ollut yksi lempitehtä-
viäni, sillä sitä kautta olen saanut tutustua 
erilaisiin, ihaniin ihmisiin ympäri Suomea. 

Uusia toimijoita tarvitaan nyt 
mukaan!

SIRPA: Hallituksen toimintaan kannat-
taa tulla mukaan, sillä sitä kautta voi var-
memmin vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. 
Mutta ennen kaikkea se edesauttaa ja mah-
dollistaa yhdistyksen toiminnan jatkuvuu-
den. Siksi onkin ehdottoman tärkeää tulla 
mukaan hallitustyöskentelyyn, jos tunnet 
pientäkin kipinää 
siihen!

Tämä on hyvin 
ajankohtainen asia 
juuri tänään, sillä 
ilman hallitusta ei 
voi olla rekisteröityä 
yhdistystä. Hallitus-
työssä mukana ole-
minen myös antaa 
paljon kokemuksia, 
uusia näkemyksiä 

asioihin ja paljon uusia ystäviä.
UM: Olen ihan samaa mieltä Sirpan 

kanssa! Nyt jos koskaan, tarvitaan kipeästi 
uusia, hallitustyöskentelyyn sitoutuneita 
jäseniä! Ihmiset ovat tänä päivänä erittäin 
kiinnostuneita erilaisista terveyttä edistä-
vistä ruokavalioista, mutta valitettavasti 
sitoutuminen vapaa-aikaa vievään yhdistys-
toimintaan on vähäistä. Mietin välillä, että 
onko yhdistysten aika ohitse? Saako netistä 
kaiken tarvittavan informaation? Toivotta-
vasti näin ei ole!!

Suosittelen lämpimästi asiasta kiinnostu-
neita tulemaan mukaan vuosikokoukseen 
ja ilmoittamaan kiinnostuksensa jo etukä-
teen! Ei tarvitse osata vielä asioita; innostus, 
kiinnostus ja iloinen mieli riittävät.

Nähdään sankoin joukoin vuosikokouk- 
sessa sunnuntaina 18.11.2018 kello 14, 
jolloin valitaan yhdistyksen hallitus vuo-
delle 2019. Paikka: Ravintola Raw ‘n 
More, Runeberginkatu 59, Helsinki.

Mietteitään kokosivat

Sirpa Kallatsa ja  
Ulla-Maija Arminen
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Minun tarinani

Haastattelen Kaarina Petäjää Ve-
getaarissa. Haastattelu keskey-
tyy tämän tästä, kun Kaari-
na palvelee pääasiassa ulkomai-

sia asiakkaita niin ranskaksi, saksaksi kuin 
englanniksi. Ruotsikin luonnistuisi. Japani-
laiset risteilijäturistit ovat tulleet varta vas-
ten etsimään Kaarinan. Japanilaiset ku-
vaajat olivat joku vuosi sitten kuvaamassa 
kauppahallissa.

“Olin juuri tekemässä elävän ravinnon 
kakkua, joten he tulivat kuvaamaan sitä. 
Teimme kakun sitten yhdessä. Olen vis-
siin puhelias, niin siitä tuli kait aika hauska 
juttu sinne Japanin televisioon”, Kaarina 
naureskeli.

Kaarinan ensimmäiset muistot elävästä 
ravinnosta ovat käynnistä Green Wayn elä-
vän ravinnon ravintolassa Erottajalla. 
“Ruoka oli mautonta!” Tuskin Kaarina voi 
tuolloin kuvitellakaan, että hän päätyisi yri-
tykseen töihin. 

Sitä edelsi kuitenkin pitkä ura ravintola-
alalla pääasiassa ravintolan hoitajana tai 
päällikkönä. Pohjan alalle loi emäntäkoulu, 
jonka Kaarina kävi ylioppilaaksi tulon jäl-
keen. Ulkomaan kokemusta ja kielitaitoa 
karttui stipendiaattina Sveitsin ranskankie-
lisellä alueella. Kaikki työntekijät tosin oli-
vat saksankielisiä, joten molemmat kielet 
harjaantuivat.

Kaarina Petäjällä on vuosikausien 
kokemus elävästä raakaravinnos-
ta. Hän on pitänyt Vegetaari K & K 
-elävän ravinnon myymälää Van-
hassa kauppahallissa Helsingissä 
1990-luvulta. Eikä loppua näy.

KAUPPAHALLIN 
RAUTAROUVA

Paranemistarinoita 
Vaikka Kaarina ei varsinaisesti kasvissyö-
jä ollutkaan, kasvisravinto on ollut tut-
tua suvun kautta jo lapsesta. “Pappani, jo-
ta en koskaan nähnyt, oli sairastunut reu-
maan ja hänet oli viety Kirvun luonnonpa-
rantolaan parantumaan. Niitä oppeja tuli 
sitten kotiinkin. Myöhemmin siskon mies 
sairastui reumaan, joten sisko otti kasvis-
syönnin vakavasti. Huolehdin, että kaikis-
sa ravintoloissa, joissa olin töissä, oli myös 
kasvisruokaa.”

Kaarina sairasti 10 vuotta luutulehdusta, 
johon hän söi koko ajan antibiootteja. Kun 
Kaarina meni Marjatta Svennevigille Green 
Wayhin töihin, muutaman kuukauden jäl-
keen antibiootit voi jättää pois. Aluksi elävä 
ravinto ei tosin juurikaan maistunut.

“Söin vain jogurttia, jossa oli idätettyä 
vehnää ja hapatettua kauraa, ja puuroa ja 

Silloin kun kauppahalli oli remontissa, 
Kaarina Petäjältä liikeni aikaa vetää 
joku elävän raakaravinnon kurssi ja 
Raaka baari ERY:ssä. Kun on ollut 
Vegetaarissa töissä, ei ole ollut aikaa 
yhdistystoiminnalle. 
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Minun tarinani
jotain helpompia juttuja, mitä jäi, kun keit-
tiöstä tavara lähti ulos.” 

Lääkäreille Kaarina ei koskaan paljas-
tanut, miten hän oli parantunut, kun he 
olivat niin ylpeitä, että he olivat hänet 
parantaneet!

Keskuskeittiöstä yrittäjäksi
Green Wayssa Kaarina oli ensin keittiössä, 
mutta pian hänestä tuli keskuskeittiön tuo-
tantovastaava. Kun Svennevig lopetti, Kaa-
rina perusti Kyllikki Arosen kanssa K & K 
Vegetaarin. 
“Green Wayn keskuskeittiö siis jäi meille. 
Sieltä meni ruoka myös mm. Marja Ruu-
tin kauppaan.” Kylli meni sittemmin mie-
hensä yritykseen, joten Kaarina jäi yksin 
Vegetaariin.

Vanha kauppahalli oli remontissa puo-
litoista vuotta 2012-2014. “Ensin ajatte-
lin, että en tule enää. Mutta sitten ajattelin, 
että olen vain vuoden. Täällä tapaa monen-
laisia ihmisiä. Sen takia en varmaan ole 
päässyt täältä pois, kun tykkään niin näistä 
asiakkaista.” 

Green Waysta jäi hyvä pohja reseptiikkaan 
Svennevigin opissa ja vuosien varrella Kaa-
rina on kehitellyt paljon omia makuja. Tai-
sipa hän saada makua niihin Green Wayn-
kin ruokiin! 

“Esimerkiksi murekkeeseen ei saa lait-
taa liikaa auringonkukansiemeniä, sen pitää 
olla raikkaan makuinen. Raikkautta saa esi-
merkiksi lisäämällä sitruunaa, yrttejä tai 
omenaa. Mehu on hyvä pohja. Pitäisi mais-
tella, kun tekee, ja uskoa itseensä.” 

“Älkää tehkö niin monesta aineksesta. Tulisi 
raikkaan makuinen, kun yksinkertaistaa.”

Mikä nykyään maistuu? “Pateet, salaa-
tit ja kastikkeet ovat hyviä. Avokadokas-
tike on hyvä. Guacamole ei vedä sille ver-
toja. Parsakaalisalaatti on yksi lemppareita. 
Siihen tulee parsakaalia, kurkumaa, cur-
rya, cashewpähkinää ja pikkasen hunajaa. 
Hapanporkkanasalaatti.”

Kaarina ei ole vain elävän ravinnon syöjä 
vaan “syö mitä milloinkin”. 

“Kun aina tekee näitä ruokia, ei enää halua 
omia ruokia syödä. Sen verran pitää kuiten-
kin syödä, että maistelee, että maut ovat koh-
dillaan. Tykkään kalasta. Lihaa en syö.”

Vinkkejä aloittelijalle
“Älä ota elävää raakaravintoa liian tiukka-
pipoisesti. Syö ensin semmoisia, mistä tyk-
käät, ituja ja vihreätä salaattia siihen jouk-
koon ja joku raaste. Ja sitten kun opit, 
syö hapanta. Älä ole liian radikaali. Aloi-
ta mehuista. Sehän on helppoa, lapsetkin 
tykkäävät!”

Vegetaarissa saa porkkanamehua, viher-
mehua, kurkumajuomaa. 

”Kun nappaa kurkumajuoman, huo-
maa, että se piristää. Tai tyrnishotin sellai-
senaan. Sokerittomat mehut kuten mus-
tikka- tai mansikkamehu ihan snapsina. Jos 
pakastat marjamehuja, niin ota niistä snap-
seja aamulla.”

“Koeta ajatella myönteisesti, koeta edes! 
Elävä ravinto auttaa myönteiseen ajatteluun.”

Tiina Lappalainen

Kurkumajuoma
appelsiini
kurkumaa
omenamehua

määrä kurkumaa maun mukaan, rapsuta 
se ja leikkaa ihan pieniksi paloiksi ja laita 

-
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Nyt kun vihannesten hapattami-
nen on taas ajankohtaista pää-
timme haastatella Raita Sauk-
kosta, joka on harrastanut asi-

aa jo 20 vuotta ja kirjoittanut siitä paljon 
eri lehtiin, ja jonka kaikki nämä lehdet ovat 
maininneet olevan parhaita asiantuntijoi-
ta Suomessa hapattamisen alalla. Raita on 
opettanut hapattamisen taitoja myös muun 
muassa televisiossa, Tänään kotona -ohjel-
massa. On siis korkea aika ERY:läistenkin 
saada suoran käden tietoja Raidalta, joka it-
sekin on ERY:n jäsen.
Mistä sait kimmokkeen perehtyä  
hapattamisen teoriaan ja käytäntöön?

Hapankaali on minua kiinnostanut lap-
sesta lähtien. Sitä tehtiin meillä aina syksyi-
sin suuriin saaveihin ja annettiin jäätyä tal-
vella. Vanhempani olivat pohjalaisia, mutta 
lapsuuteni vietin luovutetussa Karjalassa 
Laatokan rannalla ja siellähän hapattami-
nen on yleinen tapa. Varsinainen innostuk-
seni alkoi oikeastaan harmista, kun katselin 
kuinka paljon hapatettuja vihanneksia tuo-
daan ulkomailta. Eräästä ruotsalaisesta leh-

Raita Saukkosen 
haastattelu Elävän ravinnon ystävä -lehdessä n:o 3/1992

on vihannesten hapattamisen aikaaSSSSSSSyyyyyyyykkkkkkkkssssssyyyyyy

destä luin, että Annelies Schöneckillä on 
pieni hapattamisen tutkimus- ja kokeilu-
keskus Järnassa, jota matkustin katsomaan 
ja myöhemmin osallistuin useammallekin 
kurssille, joita Annelies Schöneck järjesti. 
Minua kiinnosti muun muassa ottaa selvää 
siitä miksi hapankaali keväämmällä pilaan-
tuu ja alkaa haista pahalle.
Elävän ravinnon käyttäjät periaatteessa 
tuntevatkin hapattamisen edut, kuuluu-
han hapattaminen olennaisena osana elä-
vän ravinnon valmistamiseen ja hapan-
kaali lähes päivittäiseen ruokavalioon. 
Kerro kuitenkin mitä kaikkea hapatta-
minen vihanneksissa saa aikaan.

Tärkein tekijä on käymisprosessissa syn-
tyvä maitohappo. Se edistää terveen baktee-
rikannan kasvua suolistoon. Juuri maito-
happobakteeri säilyttää hapantuotteet, estää 
mätänemisprosessin. Samalla tavoin mai-
tohappobakteerit ehkäisevät myös suolen 
sisällön mätänemisen. Siten ruoansulatus-
häiriötkin korjaantuvat. Annelies sanoikin 
aina kursseillaan, että hapankaali on kuin 
luuta, joka lakaisee suoliston puhtaaksi.
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Maitohappo muodostuu bakteerien 
muuttaessa vihannesten sisältämää sokeria 
maitohapoksi. Käymisen yhteydessä suurin 
osa sokerista häviää, joten hapanvihanneksia 
voi diabetesta sairastavakin huoletta käyttää.

Paitsi että maitohappokäyminen säilyttää 
raaka-aineen, se myös jalostaa sen. Muo-
dostuu uusia aineita kuten koliinia, asetyy-
likoliinia, entsyymejä ja B12-vitamiinia. 
Happamuus säilyttää C-vitamiinin hyvin. 
Koliinin sanotaan vaikuttavan korkeaa 
verenpainetta alentavasti. Se aktivoi maksaa 
ja lisää rasvan palamista elimistössä. Ase-
tyylikoliini taas vaikuttaa suolen seinämän 
liikkeisiin lisäten sen liikkuvuutta.

Saksalaisen lääkärin Ulrich Abelen mukaan 
asetyylikoliini edistää uusien terveiden solujen 
muodostumista, mutta vaikuttaa ehkäisevästi 
nopeasti kehittyviin soluihin. Lisäksi on todettu, 
että kun ihminen saa tarpeeksi asetyylikoliinia, 
hänestä tulee rauhallisempi, verenpaine laskee, 
sydän lyö hitaammin ja uni paranee.
Miten hapattamisen kanssa pääsee  
helpoiten alkuun?

Valkokaali on helpoin ja tavallisin hapa-
tettava. Kaali on myös ainoa vihannes, 
jonka hapattaminen onnistuu ilman suo-
laa. Elävässä ravinnossa sitä hapatetaankin 
yleensä wakame-merilevän kanssa. Suola 
estää vihannesten pilaantumisen ennen kuin 
maitohappoa on ehtinyt muodostua. Suola 
myös vapauttaa solunestettä, joka ajaa ilman 
pois säilöttävästä massasta. 

Aloittelijan on syytä pysytellä 0,8–1,5 %:n 
 suolamäärän rajoissa (8–15 g suolaa vihan-
neskiloa kohden). Jos käyttää liian vähän 
suolaa, voi hiivojen kasvu saada ylivallan ja 
seurauksena on pilaantuminen. Tottunut 
tekijä voi onnistua vähemmälläkin suola-
määrällä. Itse käytän aina mahdollisimman 
vähän suolaa (merisuola), mutta silloin tar-
vitaan ehdotonta puhtautta, hyviä välineitä, 
terveitä vihanneksia ja säilytyslämpötilan 
huolellista seuraamista.
Millaisia ovat nuo hyvät välineet?

Hyvä astia, esimerkiksi erityinen vesilu-
kolla varustettu hapatusruukku, tai lasinen 

umpiointitölkki, jonka kannessa on kumitii-
viste, terävä veitsi, vihanneshöylä, raastin tai 
vihannesmylly ja puunuija. Nyrkkikin kyllä 
kelpaa hapatettavan massan survomiseen, 
mutta puunuija on parempi. Survominen 
on tärkeää solunesteen vapauttamiseksi.

Hapattaminen onnistuu parhaiten, kun 
käyttää hapatus- eli käymisruukkua, joka 
on juuri tätä varten valmistettu. Ruukuissa 
on suolalasitus ja ne on poltettu 1200 
asteen lämpötilassa, eikä lasituksessa ole lyi-
jyä. Ruostumaton terässanko kelpaa myös.

Muovisia astioita en itse käytä. Aina-
kin säilytys muoviastioissa on kyseenalaista, 
sillä maitohappoliuos on syövyttävää. Pie-
net perheet voivat hapattaa lasipurkeissa, 
joissa on tiivis kansi ja kumirengas. Joskus 
on tarpeen käyttää kahtakin kumirengasta 
kannen tiivistämiseksi. Tärkeää on estää 
ilman pääsy käymisastiaan, sillä maitohap-
pobakteeri on anaerobinen.
Mistä tuollaisen hapatusruukun voi 
hankkia?

Varmimmin hapatusruukun löytää maahan-
tuojalta. Mielestäni pienin niistä on kaikkein 
kätevin. (Toim. huom.: Erikokoisia hapatus-
ruukkuja löytyy verkosta. Raita Saukkosen mai-
nitsema maahantuoja on vaihtanut toimialaa.)
Mitä vielä pitäisi muistaa kun aloittaa 
hapanvihannesten teon?

Puhtautta on noudatettava ehdottomasti. 
Astiat puhdistetaan huolella harjalla ja kuu-
malla vedellä. Pesuaineita ei käytetä. Myös 
muiden välineiden puhtaus on tärkeää. 
Jos käyttää puunuijaa survomiseen, tulee 
se desinfioida ennen käyttöä. Muuten hal-
keamiin voi jäädä haitallisia bakteereja. 

Kun en myöhemmin syksyllä enää tar-
vitse nuijaa, jätän sen hyvin väkevään suo-
laveteen (vain survontapään). Vesi haihtuu 
vähitellen ja suolakerros jää pinnalle. Nuija 
on näin valmis talvisäilöön. Oma nuijani 
on koivupuinen, parempi olisi omena- tai 
pihlajapuusta tehty nuija.

Puhtautta on syytä noudattaa myös 
vihannesten suhteen. Biologisesti viljel-
lyistä vihanneksista saa paremmin säilyviä 
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ja maukkaampia tuotteita. Hapatusta var-
ten puhdistetut vihannekset tulee huuh-
della suodatetulla tai keitetyllä ja sen jäl-
keen jäähdytetyllä vedellä vesijohtoveden jät-
tämän kloorin poistamiseksi. Vihannekset 
tulee puhdistaa huolellisesti, jotta maitohap-
pobakteerit pääsisivät nopeasti toimimaan ja 
muiden pieneliöiden toiminta estyisi.

Huuhtelemisen lisäksi on huonot, 
pilaantuneet kohdat ja esimerkiksi kurkun 
kukanjäännökset poistettava, koska niihin 
voi helposti tulla hometta. Juuresten koh-
dalla maasta peräisin olevat bakteerit voivat 
aiheuttaa virhekäymistä. Juureksia ei kui-
tenkaan tarvitse kuoria, tehokas juureshar-
jalla pesu riittää. Pelätty virhe on voihapon 
muodostuminen, josta johtuu pilalle men-
neen hapanvihanneksen paha haju. Tämän 
virheen välttämiseksi on happaneminen 
saatava nopeasti alkuun.
Mistä sitten tietää, että maitohappo-
käyminen on onnistunut?

Kokenut tekijä tuntee onnistuneen hapan-
kaalin sen raikkaasta mausta ja hajusta, sekä 
halusta päästä heti maistelemaan.
Kerro nyt ihan perusteellisesti, miten teet 
esimerkiksi hapankaalin!

Ensinnäkin käytän aina ilmatiivistä 
astiaa. Käytän sitä myös kaalin hapattami-
sessa, vaikka kaali voi onnistua tiivistämät-
tömässäkin astiassa. Se onkin ainoa vihan-
nes, joka näin onnistuu. Annan veden 

seistä hapatusastiassa yön yli. Sitten pesen 
ja huuhtelen astian kuumalla vedellä. Poh-
jalle kerään runsaasti tuoreita vadelman ja 
mustaherukan lehtiä. Niissä on eläviä mai-
tohappobakteereja runsaasti ja ne antavat 
säilykkeelle hienon maun. Punnitsen ainek-
set ja suolamäärän. Itse käytän suolaa myös 
kaalin hapattamiseen, viisi grammaa kaa-
likiloa kohti. Kymmenen litran ruukkuun 
mahtuu noin kahdeksan kiloa kaalia.

Valkokaalin tulee mieluimmin olla täy-
sin kypsynyttä ja kiinteää. Löyhien kerien 
käyttö voi aiheuttaa virhekäymistä. On 
eduksi, että kaalin sokeripitoisuus on kor-
kea ja tästä on osoituksena kerän kiinteys.

Höylään tai leikkaan kaalin noin tuliti-
kun paksuisiksi suikaleiksi. Survon ruuk-
kuun vuorotellen kaalia, suolaa ja mausteita 
(kuminaa, katajanmarjoja). Kaalin kannan 
raastan joukkoon. Kaalimassaa survon niin 
kauan, että kaali mehustuu. Suuri puunuija 
helpottaa työtä, muttei ole välttämätön. 
Paljaalla nyrkilläkin tulee toimeen. Muu-
tama tuore omenanlohko (älä raasta!) antaa 
hienon aromin kaalille.

Ruukkua en sullo aivan täyteen, jotta 
kaalin päälle tulevat painot sopisivat ja 
jäisi tilaa käymiselle. Käymisen aikana nes-
teen pinta nousee. Ainekset on paineltava 
niin tiiviiksi massaksi, että kaikki ilma tulee 
pois. Asetan painot kaalimassan päälle. 
Puhdistan huolellisesti ruukun yläreunan ja 

Vihannekset, joita voidaan hapattaa ja niiden käsittely
Valko- ja punakaali – ohuina suikaleina
Kukka- ja parsakaali – pieninä paloina (mykeröinä)
Lehtikaali – vain lehdet, ei varsia
Ruusukaali – kokonaisina
Sokeriherneet – kokonaisina tai palot katkottuina
Vaha-, leikko- ja murtopavut – keitä 5–10 minuuttia
Avomaankurkut – kokonaisina (pistele reikiä), myös viipaleina ja raasteena
Tomaatit, sipuli, purjosipuli – paloina; sipuli hapettuu helposti, älä raasta!
Kurpitsa, kesäkurpitsa – kuutioina
Porkkanat, retikat, sellerit, punajuuret, palsternakat – karkeana raasteena; 
käsiteltävä nopeasti - selleri hapettuu ja tummuu helposti
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suljen kannen. Täytän vesilukkosyvennyk-
sen vedellä.

Vihannekset on pidettävä nestepinnan 
alapuolella. Hapatusruukuissa on sitä varten 
kaksi puoliympyrän muotoista keramiikka-
levyä. Ne ovat painoina peittämässä vihan-
nesmassaa. Jos käyttää umpio- tai lasitölkkiä, 
voi panna koivu- tai katajapäreen tapaisen 
lastun vihannesmassan päälle tai leikata jos-
tain kovahkosta vihanneksesta palasen. Sen 
ja kannen väliin pannun puupalikan (koi-
vua tai katajaa) avulla saamme hapatettavat 
vihannekset pysymään nestepinnan alla.

Vihannesmassa on saatava nopeasti käy-
mään. Siksi pidän ruukkua lämpimän 
uunin tai patterin vieressä. Lämpötilan 
tulee olla 20–23 oC (laita lämpömittari 
kannen päälle). Tämä vaihe on ratkaiseva, 
sillä jo silloin tapahtuu vihannesmateriaalin 
ja sen sisältämien aineiden vähäistä hajoa-

mista. Mitä nopeammin muodostuu riittä-
västi maitohappoa, sitä varmemmin haital-
listen bakteerien kasvu estyy. Juuri tämän 
vuoksi alkuhapatuksen on tapahduttava 
lämpimässä.

Pian ruukusta kuuluu pulputus merkiksi 
siitä, että käyminen on alkanut: maitohap-
pobakteerit ovat ottamassa ylivallan. Nyt 
seuraa niin sanottu jälleenrakennusvaihe, 
jonka aikana muodostuu uusia aineita, 
kuten asetyylikoliinia, B12-vitamiinia ja 
entsyymejä. Tämä prosessi ei saa tapah-
tua liian nopeasti. Siksi siirrän ruukun kah-
den päivän päästä viileämpään (15–16 oC). 
Kahden viikon päästä hapankaali on val-
mista (syys- ja talvikaali). Kesäkaali valmis-
tuu jo noin 10 päivässä.
Miten säilytät hapantuotteet?

Paras säilytysastia on itse hapatusruukku, 
mutta hapansäilykkeen voi myös siirtää 
lasipurkkiin tai leveäsuiseen lasipulloon. 
Purkki täytetään suuta myöten ja huoleh-
ditaan siitä, että kasvikset jäävät nestepin-
nan alapuolelle. Purkki suljetaan tiiviisti 
ja pidetään pimeässä ja viileässä (0–8 oC). 
Näin hapantuotteet säilyvät kevääseen asti. 
Pulloissa ja purkeissa on aina oltava nes-
tettä hapanvihannesten päällä, muuten ne 
eivät säily.

Hapantuotteet voi myös pakastaa. Itse 
pakastankin osan kesää varten. Maitohap-
pobakteerit eivät tuhoudu pakastettaessa. 
Jos käyttää säilyttämiseen hapatusruukkua, 
tulee muistaa tarvittaessa lisätä vettä ruu-
kun vesilukkoon.

Miten maitohappokäyminen 
saadaan onnistumaan
1. Hyvät välineet ja myrkyttömät  
vihannekset – Säilytyslämpötila 0–8 oC  
(käyminen pysähtyy). Säilytyksen aikana  
tapahtuu aromin muodostus.
2. Oikea suolapitoisuus: 0,8–1,5 %
3. Oikea lämpötila 
Alkulämpötila (2–3 päivää) 18–22 oC  
(kaali 20–22 oC, porkkana 20 oC,  
kurkku 18–20 oC), sen jälkeen 18 oC  
noin 8–12 päivää (kaali 15 oC).
4. Ilman pääsy käymistilaan estetään  
(hapeton olotila).
5. Hapatettavat ainekset pidetään  
nestepinnan alapuolella (paino!)

Huom! Korjaa vihannekset aurinkoisella 
säällä. Silloin maitohappobakteereja on 
runsaasti kasvien pinnalla. Myrkkyruis-
kutukset ja keinolannoitteet vaikuttavat 
epäedullisesti alkuperäiseen pieneliös-
töön. Hapattamisen lopputulos riippuu 
vihannesten laadusta.

ery_2018_03_lehti.indd   21 25.9.2018   7:11:36



2

Mitä kaikkea hapatat kaalin lisäksi?
Kaikkia oman puutarhan tuotteita: kur-

pitsaa, sokerihernettä, papuja, kukka-, 
parsa- ja kyssäkaalia, punajuurta, porkka-
noita, retikoita, selleriä, sieniä ja niin edel-
leen. Joukkoon lisään maustevihanneksia 
ja luonnonyrttejä. Pidän tätä menetelmää 
parhaana tapana säilyttää vihanneksia tal-
ven yli. Se säästää myös aina vain kalliim-
maksi käyvää energiaa. 
Mitä mausteita käytät hapanvihanneksissasi?

Käytän yrttimausteita. Niissä on mai-
tohappobakteereja ja ne sisältävät tiiviissä 
muodossa hivenaineita ja kivennäisiä, edis-
tävät tuotteen säilyvyyttä ja antavat sille aro-
min. Mausteita kannattaa käyttää, muun 
muassa valkosipuli on erinomainen hapa-
tettuna. Se on kuitenkin paras lisätä vasta 
käymisen jälkeen antiseptisten ominaisuuk-
siensa vuoksi. Käytän muun muassa seuraa-
via mausteita: tilli, kumina, piparjuuri, laa-
kerinlehti, tomaatti, omena, katajanmar-
jat, meirami, valkosipuli, rakuuna, kynteli, 
basilika, korianteri, paprika.
Kaali on siis helpoin hapatettava. Mitä 
aloittelija voisi kokeilla seuraavaksi?

Kannattaa kokeilla sekahapatusta, jossa 
on 50 % tai enemmänkin kaalia. Kokemuk-
seni mukaan maitohapposäilöntä onnis-
tuu aina paremmin, jos on runsas vihan-
nesmassa ja erilaisia juureksia ja mausteita 
mukana. Vadelman ja mustaherukan leh-
tiä käytän kaikessa hapattamisessa. Puna-
juuri on vaikein hapatettava sen sisältämän 
runsaan sokerimäärän vuoksi (jopa 6–8 %), 
mikä helposti aiheuttaa liian kovaa käy-
mistä. Punajuurta hapatankin aina kaalin 
kanssa siten, että kaalia on massasta yli puo-
let. Myös kurkut hapatan upottamalla ne 
kaalisurvokseen. 

Nimenomaan elävän ravinnon käyttä-
jän tulee muistaa, että ilman suolaa onnis-
tuu ainoastaan valkokaalin hapattami-
nen. Annan artikkelin liitteeksi luette-
lon vihanneksista, joita voi hapattaa, ja 
josta myös käy ilmi, miten ne tulee käsi-
tellä ennen hapattamista. Toisesta liitteestä 

käyvät ilmi muun muassa hapatuslämpöti-
lat. Itse hapattamisprosessi on sama kaikilla 
vihanneksilla. Vihannesten esikäsittelyssä ja 
hapattamisen alkulämpötiloissa on eroa.
Miten tarjoilet hapanvihannekset?

Nehän ovat sellaisenaan valmiita raaka-
salaatteja, kiireisellekin perheenemännälle 
sopivia. Jos hapansäilyke on hyvin hapanta, 
laimennan sitä tuoreella vihannesraasteella 
tai lisään tuoretta raastettua omenaa. Myös 
tuore omenamehu tai tomaattimehu on 
hyvä. Ananas antaa vihanneksille ihanan, 
pikantin maun. Kesällä sekoitan hapan-
kaaliin tuoreita voikukanlehtiä tai hienoksi 
hakattua tuoretta nokkosta.
Entä mitä mieltä olet niin sanotusta pika- 
hapankaalista (pikkelssi, toim. huom.)? 
Maussa se ei ainakaan minun mielestäni 
vedä vertoja pidempään hapatetulle kaa-
lille, mutta onko eroa muussakin kuin 
maussa?

Työtehoseura on asiaa tutkinut ja toden-
nut, että valmisteesta tulee maukkaampaa ja 
säilyvämpääkin, jos jälkikäyminen (15 %) 
 tapahtuu hitaammin, noin 10–15 päivää. 
Epäilen vähän, pääsevätkö maitohappobak-
teerit pikahapankaalissa täysin voitolle niin 
lyhyessä ajassa. Haju ja maku eivät aina-
kaan mielestäni ole raikkaita. Olisi hyvä 
antaa VTT:n tutkia pikahapankaali. Se 
onnistuu kyllä. Minäkin olen tutkituttanut 
omat tuotteeni.
Tiedän että kehittelet koko ajan uusia 
hapantuotereseptejä. Mikä on tämän  
hetken uusin ja maukkain keksintösi?

Kun viime kesänä viljelin paljon brokko-
lia (vihreää kukkakaalia), tein siitä sekoi-
tuksen valkokaalin kanssa. Survoin ensin 
kaalisuikaleet mehukkaiksi ja sitten panin 
kaalisurvosta ja brokkolin kauniita nuppuja 
hapatusruukkuun kerroksittain ja väliin 
aivan pikkuisen merisuolaa (0,4–0,5 %). 
Tuli erinomaisen hyvää ja säilyvää. 
Kiitos, Raita. Hapattamisinnostuksemme 
varmasti lisääntyy tämän tietopaketin myötä!

Raita Saukkosta haastatteli 

Kaija Shurupov
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Uusi toimistonhoitaja 
esittäytyy

Kirjoitan tätä kirjettä Sinulle, jotta tutus-
tuisimme paremmin toisiimme!

Olen Riika Helena Savikoski-Singh. 
Arvojani lähellä oleva, uusi työpaikka ERY:ssä 
oli minulle kuin ”lottovoitto”, joka antaa iloa 
ja energiaa elämääni! Toivon, että alkanut 
yhteistyömme on hedelmällistä ja jatkuu pit-
kään. Ensimmäiset viikot toimistossa olivat 
haasteellisia kuumuuden takia, mutta työ vai-
kuttaa monipuoliselta ja mielenkiintoiselta.

Kävin sisustussuunnitteluopintoni Raa-
hessa, Lybeckerin käsi- ja taideteollisessa 
oppilaitoksessa. Olen kuitenkin aina ollut 
kiinnostunut terveellisestä ravinnosta ja lii-
kunnasta, joten päädyin opiskelemaan Ter-
veysopisto Salukseen. Valmistuin sieltä 
työn ohella ravintoneuvojaksi.

Opiskellessani Saluksessa löysin raaka- 
ja elävän ravinnon ja paaston. Söin tuo-
hon aikaan pelkkää raakaravintoa ja paasto-
sin useasti, useamman vuoden ajan, ennen 
kuin lähdin reppureissaamaan maailmalle.

Maailmaa kierrellessäni tutustuin tule-
vaan intialaiseen aviomieheeni vuonna 
2011. Teimme huikean moottoripyöräsa-
farin Himalajan vuoristossa. Matkustelusta 
ja muista kulttuureista kiinnostuneena olin 
vuonna 2012 Australiassa töissä, kunnes 
Intia taas kutsui ja veri sekä rakkaus vetivät 
minut sinne takaisin.

Intiassa opiskelin joogaa ja valmistuin 
vuonna 2013. Elämän suunnitelmat meni-
vät sekaisin, kun huomasin olevani onnel-
lisesti raskaana ja esikoisemme Anton syn-

tyi Kätilöopistolla 2014. Talvet vietimme 
Intiassa ja kesät kotimaassa, kunnes toinen 
poikamme ilmoitti tulostaan. Lopullisesti 
ja virallisesti tulimme Suomeen häittemme 
jälkeen vuonna 2016.

Maailmaa kiertäneenä ja kahden pienen 
lapsen äitinä sompailen kulttuurien tuo-
mien tapojen ja tottumusten välillä. Appi-
vanhemmat käyvät vuosittain nauttimassa 
Suomen rauhasta, luonnosta ja puhtau-
desta. Tajuan vasta itsekin, kuinka poik-
keuksellinen maa Suomi on! 

Kaiken kokemani jälkeen olen iloinen, 
että saan kasvattaa pojat kotimaassani, tur-
vallisessa, terveellisessä ja puhtaassa ympä-
ristössä. Olemme matkustavainen perhe. 
Pohjois-Suomikin on tullut tutuksi Aasian 
lisäksi, kun poikien mummi asuu Oulussa.

Nykyään elämämme on asettunut omiin 
uomiinsa. Asumme omakotitalossa Suuta-
rilassa. Pojat käyvät päivähoitoa, mieheni 
Juleh opiskelee suomea ja minä käyn töissä 
ERY:ssä.

Vielä nykyään raakaravinto on suurin osa 
syömästäni ruoasta, vaikka perheen kanssa 
se joskus on haasteellista. Mitä puhtaam-
paa, aidompaa ja alkuperäisempää ravintoa 
syön, sitä paremmalta tuntuu ja se pätee 
myös koko perheeseen. 

Lopuksi haluan kiittää sinua, että jaksoit 
kiinnostua kirjeeni sisällöstä.

Sukria!

Riika Savikoski-Singh
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Maj-Len Heikka vastasi kurssil-
la hapattamiseen ja versotta-
miseen liittyvistä, Ulla-Maija 
Arminen kehon puhdistami-

seen eli detox-aiheeseen sekä liikuntaan liit-
tyvistä kokonaisuuksista. Keittiössä kokkai-
li vapaaehtoisten kanssa ihana huipputaitu-
ri Oili Silenski.

Valmistimme yhdessä kurssilaisten kanssa 
osan sivujen 24-25 resepteistä, sillä itse 
tekemällä opit jäävät paremmin mieliin ja 
siirtyvät varmemmin kotikeittiöihin. 

Yleistä hapattamisesta 
Maitohapposäilöntä on ainoa varastointita-
pa, joka parantaa säilytettävien ruoka-ainei-
den koostumusta. Se on täysin biologinen 
prosessi. Säilöntämaitohappo on orgaani-
nen happo, joka ei kehitä kehossa epäor-
gaanisia happoja, joita esimerkiksi lihan, 
munan ja juustojen syönti kehittää. 

Maitohappokäyminen on ruoan kyp-
symis-, muuntumis- ja esisulamisprosessi, 
jonka aiheuttavat mikro-organismit, pien-
eliöt. Raaka ruoka-aine pehmenee solukko-

Kehon super Detox -viikko hapattaen 
ja versottaen
Elävän ravinnon kokki, koulutta-
ja Maj-Len Heikka ja Ulla-Maija 
Arminen Elävä raakaravinto ry:stä 
kehittelivät pitkin kevättä ideaa 
kurssista, jossa yhdistyisivät sekä 
kehon puhdistaminen elävän ja 
raakaravinnon avulla että pa-
neutuminen hapattamiseen ja 
versottamiseen. Kurssi toteutui 
viimeistä yöpymispaikkaa myö-
ten heinäkuun lopulla Elävän 
Ravinnon Instituutissa kauniilla 
Fiskön saarella Ahvenanmaalla. 

jen hajotessa, tuoksu ja maku muuttuvat, 
valkuaisaineet, tärkkelys ja rasvat muuttu-
vat yksinkertaisemmaksi. Nämä esisulaneet 
ravintoaineet elimistö pystyy käyttämään 
helposti hyväkseen. Maitohappobakteerit 
siis tekevät osan ruoansulatuselimistön 
työstä.

Sellaisetkin henkilöt, joilla on normaa-
lia heikompi ruoansulatuskyky, kykenevät 
yleensä sulattamaan maitohappokäyneitä 
ruokia. Maitohappobakteerit tuhoutuvat jo 
45 asteessa.

Oraat ja versot

Maj-Len Heikka (vas.) sai ERY:n kassin ja 
T-paidan Ulla-Maija Armiselta.

Versottamiseen sopivia siemeniä ovat tat-
tari, herne, pellava, punajuuri, parsakaali, 
mung-papu, hamppu, rucola. Oraisiin so-
pivat puolestaan vehnä, ohra ja ruis. Käytä 
aina ensiluokkaisia hyvälaatuisia siemeniä.
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Hapattamisen edut: 
• ruoan sulavuus paranee
• ravintoaineiden imeytyminen pa-
ranee
• maitohappobakteerit pitävät kurissa 
suoliston haitalliset bakteerit
• kiihottaa haiman toimintaa
• lisää ruoansulatusnesteitä
• aineenvaihdunta paranee

Tärkeää: 
• hygienia
• ensiluokkaiset raaka-aineet (luomu)
• puhdas vesi, mielellään lähde- tai 
keitetty hanavesi
• lämpötila

Mitä hapatetaan?
• kaalikasvit (valko-, lehti-, parsa-, 
kukka- ja ruusukaali)
• juurekset (porkkana, selleri, 
palsternakka)
• kurkut
• kurpitsat ym.
• villivihannekset
• uudistava juoma (elävän ravinnon 
kulmakiviä)
• jogurtit (kaura-, hirssi-, kookos-)
• juustot 
• siemenet (auringonkukka,  
kurpitsa ym.)
• pähkinät (cashew-, saksanpähkinä, 
manteli ym.)

Näitä tarvitset 
• reunallisia tarjottimia tai vastaavia
• luomumultaa tai turvetta
• talvella kukkavalon.

Maitohappokäyminen eli hapatus

Kasvatusalustan tulee olla puhdas. Mal-
lilla ja koolla ei ole väliä. Mullaksi sopii 
parhaiten luomulaatuinen taimimulta.

Ihanteellinen kasvatuslämpötila on 
13–24 astetta.

Mari Palojärvi puristamassa vehnän-
orasmehua aamulla. 
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Näin versotat
• Liota siemenet taulukon mukaisen 
ajan, pääsääntöisesti yön yli.
• Kaada liotusvesi pois, huuhtele  
siemenet.
• Idätä 1–2 vrk (ei välttämätön).
• Laita tarjottimelle n. 2 cm multaa, 
kostuta multa hyvin. Levitä siemenet 
tasaiseksi kerrokseksi, saa olla  
tiheä kylvös.
• Peitä tarjotin toisella tarjottimella tai 
muovilla, jossa on pieniä reikiä, siirrä 
lämpimään paikkaan.
• Kun siemenet ovat itäneet, siirrä  
tarjotin valoon (n. 2 vrk).
• Kastele päivittäin kosteaksi,  
mutta ei märäksi.
• Leikkaa valmiit versot juuren  
läheltä, huuhtele.
• Säilyvät tiiviissä astiassa jääkaapissa 
muutaman päivän.
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Maj-Len Heikka näyttää, miten vahvat 
juuret vehnänoraalla on.

Missä voi mennä vikaan?
Valkoinen nukka siementen ympärillä ei ole 
hometta, se häviää kasvun edetessä. Hometta 
voi ilmaantua, jos sää on pitkään kylmä, kos-
tea tai märkä. Nukka on valkoista ja ympäröi 
juuria, kun taas home peittää paljasta mul-
taa tai ympäröi siemeniä ja näyttää höttöisel-
tä. Mikäli hometta on, kastele viljelmä ke-
vyesti ja siirrä valoisampaan ja ilmavam-
paan paikkaan.

Liika vesi tai auringonvalon puute voivat 
aiheuttaa mätänemisen. Valon puute kas-
vattaa varsia, ja versoista voi tulla kalpeita. 
Voimakas auringonvalo voi polttaa lehdet.
Aurinkoinen tai puoliaurinkoinen kasva-
tuspaikka on paras.

Keltaiset ja huonosti kehittyneet lehdet 
johtuvat todennäköisesti ravinteiden puut-
teesta kylvöalustassa.
Huuhdo valmiit versot haaleassa vedessä, 
säilytä jääkaapissa ilmatiiviissä astiassa, kui-
tenkin niin, että vesi on valutettu pois.

Heinäkuun viimeisen viikon kurssi 
onnistui kurssilaisten ja myös vetäjien mie-
lestä erinomaisesti. Aurinko paistoi koko 
viikon, kurssilaiset olivat motivoituneita 
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kertaamaan vanhaa tietoa ja oppimaan 
uutta niin kehon puhdistamisesta kuin 
hapattamisesta ja versottamisesta sekä teori-
assa että käytännössä.

Päivät lähtivät käyntiin juomalla veh-
nänorasmehua ja tuomalla liikunnan iloa 
yhdessä aamuihin. Lämmin kiitos kaikille 
kurssille osallistuneille!

Kurssin vetäjät Maj-Len Heikka ja 
Ulla-Maija Arminen

Lähteet
Elsa Ervamaa: Elävä ravinto
Fionna Hill: Terveelliset ja maistuvat miniversot

Juustomainen tuote voidaan tehdä sie-
menistä tai pähkinöistä

-
bakteerikapselin sisältö puoleen litraan 

-

-
lä, tuplaamalla nestemäärä ja maustamal-

maitohappobakteerikapselin sisältö 

joukkoon maitohappobakteerikapselin 
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Reseptit
Hapankaali
2 l:n vetoinen lasipurkki
2 kg keräkaalia

 

 

   Pidä purkki huoneenlämmössä muuta-
-

Karin Bojs

Elävän ravinnon hapankaali
1 kg kaalia

1 porkkana

-

 
on käymiselle tärkeitä mineraaleja ja 

-

-

-

Hapanpunajuuret
2–3 l:n vetoinen tölkki

puhtaaseen lasitölkkiin, jatka kunnes 

massa ei ole nesteen peitossa, lisää suo-

punajuuret suolaliuokseen esimerkiksi 

-

   Anna purkin olla huoneenlämmössä 

suolaliuosta lisää, anna jäähtyä ja kaada 
-

Karin BojsHapankaalia pehmennettiin 
puunuijalla. U
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Reseptit
Kaali- ja kesäkurpitsahapate
noin 2 kg syyskaalia
noin 1 kg kesäkurpitsaa
1 kg yhteensä seuraavia:

2 porkkanaa
2 omenaa
mukulaselleriä
palsternakkaa

-
ta muut vihannekset hapatusruukun poh-

-

-
kin muu paino pinnan päälle ja huolehdi, 

lämmössä  pimeässä ensimmäiset 2–3 
-

 
-

Huolehdi tarkoin työvälineiden puhtau-
-

Raita Saukkonen
Raakaa meininkiä - Herkutellaan 

elävällä raakaravinnolla, s. 60

2 dl hapankaalia
1 avokado
1 paprika
1 purjo

-
 

purjosipulisilppua (kitkeröityy koneella 

Raakaa meininkiä - Herkutellaan 
elävällä raakaravinnolla, s. 33

1 kesäkurpitsa
1–2 hapankurkkua

1 kyssäkaali
1 dl herneitä tai maissia

:

mukaan

-

-

Raakaa meininkiä - Herkutellaan  
elävällä raakaravinnolla, s. 35

lisäksi hapan-teemaan ja syksyyn sopivia 
reseptejä, kun satokausi on parhaimmil-

ovat jäsenten vuosien varrella lehteen 
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Reseptit

½ dl hirssiä
½ dl hasselpähkinöitä
½ dl auringonkukansiemeniä

-

-
ta lähtee kuumalla huuhdellessasi vaa-

-

-

Elävän ravinnon ystävä 1/98

1 dl purjosipulia
-

roita
1–2 avokadoa

-

kaksinkertaisessa vesimäärässä, johon on 
-

Raakaa meininkiä - Herkutellaan 
elävällä raakaravinnolla, s. 54

Porkkana-mantelimureke à la HHI

2 rkl sitruunamehua
1 ½ dl hienoja varsiselleriviipaleita

-
-

toimikoneessa nesteenä loput sitruuname-

-

Elävän ravinnon ystävä 3/98

Punainen paté
Juhlissa patén väri oli hapatetusta puna-

-
paman maun saa punaiseen patéseen 

2 dl hapankaalia
sitruunamehua
meiramia

Jauha punajuuret mehulingolla ja sekoita 
-

kansiemenet monitoimikoneessa hapan-

Koristele kuivatuilla suppilovahveromu-

Elävän ravinnon ystävä 4/98
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Reseptit
Ruskakakun 

Marjapiiras
Pohja:
2 dl auringonkukansiemeniä

2 omenaa
2 tl sitruuna- tai tyrnimehua
pari nystyä inkiväärinjuurta
omena-, siemen- tai pähkinäjauhoa

jälkeen huuhtele siemenet lävikössä ja 

-
nin, minkä jälkeen jauha ne siementen 
kanssa lihamyllyssä tai monitoimikonees-

karkeaksi raasteeksi, lisää hiukan sitruu-

löysää, kiinteytä sitä kuivatuista omenois-
ta, siemenistä tai pähkinöistä jauhetulla 

antaa vetäytyä seuraavaan päivään tai 

Täyte:

1 dl puolukoita

kymmenen puolukkaa hedelmäseoksen 
joukkoon väriä antamaan ja tummumista 

pohjan päälle ja lisää pinnalle kokonaiset 

2 dl pihlajanmarjoja, tuoreita tai pakas-

Huuhtele pähkinät ja laita ne tehose-

Elävän ravinnon ystävä 3/98

Taateli-suklaapallot

3 rkl kookoshiutaleita 

2 tl agavesiirappia

Koristeluun kookoshiutaleita

-

-

   Vinkki! Koristeluun sopii myös suklaa-

-

pähkinät liiasta vedestä ennen teho-

pekaanipähkinät ja mantelit saksan- ja 

Riika Savikoski-Singh
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Yhdistyksen hallitus päätti luopua yh-
distyksen toimistosta Helsingissä. 
Tämä on herättänyt joissakin jäse-

nissä huolta, että loppuuko yhdistyksen 
toiminta samalla. Puheenjohtaja Sirpa Kal-
latsa vakuuttaa, että toiminta jatkuu nor-
maalisti. Tai jopa paremmin, sillä resurs-
seja on saatu tänä vuonna enemmän kuin 
aikoihin. 

Yhdistyksellä on hyvä selkäranka, sillä 
toimistonhoitajan pesti kestää vuoden ja 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
(STEA) on myöntänyt apurahan maakun-
takiertueita varten vuosille 2018-2019. 
Vaikka toimistonhoitajalla ei enää ole fyy-
sistä toimistoa hoidettavanaan, pestin kesto 
tuo jatkuvuutta yhdistyksen jäsenrekiste-
rin, laskutuksen ja muiden juoksevien asi-
oiden hoitoon.

Vaikka suuri osa yhdistyksen irtaimis-
tosta kaupattiin, on yhdistyksellä edelleen 
kattava elävän raakaravinnon käsikirjasto, 
joka kannattaa jatkossakin säilyttää. Toi-
mistonhoitaja huolehtii myös käsikirjas-
tosta ja yhdistyksen arkistoista.

Puheenjohtajan mukaan pääsyy tilo-
jen irtisanomiselle oli toimiston sisäilma-
ongelmat, joiden vuoksi usea hallitukseen 
aikova tai/ja hallituksessa oleva on joutunut 
jättäytymään pois hallituksesta.

Toinen syy oli tilojen huono käyttöaste. 
Tiloja vuokranneet peruivat varauksiaan, 
koska he eivät saaneet riittävästi ilmoit-
tautuneita tilaisuuksiinsa. Myöskään omat 
tilaisuutemme eivät ole vetäneet tarpeeksi 
kävijöitä.

Kolmas syy, joka lopulta vauhditti tilo-
jen irtisanomisen, on talossa alkava putki-
remontti. Putkiremontin valmistuminen 
ei kuitenkaan olisi tuonut ratkaisua sisäil-
maongelmiin tai tilan monipuolisempaan 
käyttöön, vaikka tiloihin olisikin päätetty 
palata.

Yritämme nyt keskittyä oleelliseen eli 
elävän raakaravinnon käytön hyödyistä 

tiedottamiseen ja nykyisten jäsenten ja 
muiden asiasta kiinnostuneiden parempaan 
palvelemiseen. Ehkä on aika palata yhdis-
tyksen juurille eli kiinnittää enemmän huo-
miota nimenomaan elävän raakaravinnon 
terapeuttiseen vaikutukseen.

Yhdistyksen 10-vuotisjuhlavuonna sil-
loinen puheenjohtaja Marianna Kekki 
haaveili puheenjohtajan palstalla (Elävän 
ravinnon ystävä 3/1993) vaihtoehtosairaa-
lasta, jossa elävän ravinnon terapia olisi 
osana potilaiden hoitoa, kun ensimmäinen 
elävän ravinnon hoitoryhmä oli jo perus-
tettu helsinkiläiselle lääkäriasemalle. Tuo-
hon aikaan ituja sai aika yleisesti kaupoista 
ja ravintoloista Helsingissä. Niinpä hän 
visioi, miten laitokset, koulut ja toivotta-
vasti myös sairaalat olisivat seuraavina.

Vaikka smootheja, vihermehuja ja raa-
kakakkuja saakin nykyään useista kahvi-
loista ja kauppojen tiskeiltä, ei varsinai-
nen elävä ravinto ole kuitenkaan levinnyt 
samalla lailla - eikä varsinkaan sinne, missä 
sitä terapeuttisesti tarvittaisiin. 

Vuosien varrella on ollut joitakin yrityk-
siä saada elävää ravintoa esimerkiksi kou-
luihin, sairaaloihin ja palvelutaloihin siinä 
kuitenkaan suuremmin onnistumatta. Oli-
siko nyt oikea aika tietouden levittämisen 
lisäksi saada käytännön toimia aikaiseksi?

Tähän tarvitaan innostuneita ihmisiä, 
jotka voisivat viedä asiaa eteenpäin eri paik-
kakunnilla pienimuotoisestikin. Hyvät 
kokeilut voivat levitä laajemmalle. Onko 
pelkkää nostalgiaa muistella 1980-90-luku-
jen vaihteen molemmin puolin toiminutta 
Elävän Ravinnon Keskus Green Wayta, 
jossa oli keskuskeittiö, josta ruokaa toimi-
tettiin eri pisteisiin? Vai olisiko joku val-
mis nyt pyörittämään elävän raakaravinnon 
keskuskeittiötä, josta ruokaa toimitettaisiin 
eri laitoksiin? 

Sirpa Kallatsa ja Tiina Lappalainen

Toimintaan ei tarvita toimistoa
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Yhdistys onnittelee Maija Huhtikorpea ja  
Malmin Luontaistuote = AITO-liikettä  

33 vuotta jatkuneesta urasta!

Malmin Luontaistuote täytti 10 vuotta vuonna 1995. ERY:n 
silloinen puheenjohtaja Irma Tolonen (keskellä) ja Ritva Alku 
(oikealla) onnittelivat Maija Huhtikorpea kukkien kera. 

Raakakakku- ja kahvitarjoilu on 
jokavuotinen perinne yrityksen 
syntymäpäivän kunniaksi.
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Yhdistys tiedottaa & Tapahtumia
Yhdistyksen osoite muuttunut
Huomaathan, että yhdistyksen postiosoite 
on muuttunut, kun yhdistyksen toimistosta 
luovuttiin. Jos mahdollista, ota mieluiten 
yhteyttä joko puhelimitse numeroon  
050 501 0505 tai lähettämällä sähköpos-
tia osoitteeseen ery@elavaravinto.fi. Uusi 
postiosoite on PL 186, 00101 Helsinki.

Uudet puhelinpäivystysajat
Toimistonhoitajan tavoittaa nyt puhelimit-
se maanantaista perjantaihin kello 10–16 
numerossa 050 501 0505. Kuulumisiin!

Jäsenedut
Tarkista sivulta 35 voimassa olevat 
jäsenedut. 

Raakapuodilta alennusta  
mehustimista
Raakapuoti tarjoaa jäsenillemme 40 euron 
alennuksen kaikista kaksikairaisista me-
hustimista koodilla ERY2K ja 30 euron 
alennuksen kaikista yksikairaisista mehus-
timista koodilla ERY1K. Alennukset ovat 
voimassa toistaiseksi. Lisäksi on voimassa  
5 %:n jäsenalennus kaikista yli 150 eu-
ron ostoksista koodilla ERY-5P. Yksi ale-
koodi per tilaus verkkokaupassa.

Nokkonen lopetti
Nokkonen-yritys lopetti toimintansa, joten 
sen jäsenedut lakkasivat.

Versojen jakelua
ERY:n versopiiri on lopettanut toimin-
tansa. Jos haluat varmistaa vehnänoraan 
ja versojen saannin Helsingissä, GreenM-
JK tuo tuotteitaan Tukkutorille keski-
viikkoisin kello 18 ja sunnuntaisin kel-
lo 13.45. Osoite Vanha Talvitie 12, Votki-
nin seinustalla.

Tilaus GreenMJK:lle pitää tehdä vii-
meistään edellisenä päivänä (soitto, teksti-

viesti tai sähköposti). Maksu käteisellä pai-
kan päällä.

Oletko kiinnostunut noutamaan verso-
jasi Aito-kaupasta Malmilta Helsingissä tai 
Tikkurilasta Vantaalla? Aito-kauppa Malmi 
sijaitsee Ylä-Malmin torilla ja Aito-Kauppa 
Tikkurila Kielotiellä Tikkurilassa. Ota 
yhteyttä Aito-kauppa Malmi  
(09) 385 8204 tai Aito-kauppa Tikkurila 
(09) 873 6431 tai 050 572 3530.

Vehnänorasluento Jyväskylässä 
lokakuussa
La 13.10. klo 14–16 Jyväskylän yliopisto,  
Mattilanniemi, Agora-rakennus, Beeta-sali.

Pidämme luennon vehnänoraasta ja sen 
käytön hyödyistä, neuvomme, miten kas-
vattaa vehnänorasta kotona ja tietysti mais-
tatamme vehnänorasshotteja. Kaikki oman 
tai ystävän terveydentilan kohentamisesta 
ja/tai ylläpidosta kiinnostuneet tervetuloa! 

Kerromme samalla, mitä hyötyjä on 
yhdistyksessä mukana olosta ja miten voi 
liittyä jäseneksi. Tilaisuus on maksuton. 

Jyväskylän seudun eryläiset, tuokaa san-
koin joukoin ystäviä ja tuttuja mukaan! 
Lämpimästi tervetuloa!

Yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous marraskuussa
ERY:n sääntömääräinen syyskokous pide-
tään sunnuntaina 18.11.2018 kello 14 
Helsingissä kahvila Raw’n Moren tiloissa 
Runeberginkatu 59. 

Kokouksessa päätetään vuoden 2019 toi-
mintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarvios-
ta, jäsenmaksun suuruudesta ja valitaan 
uusi hallitus vuodelle 2019. Kokouskutsu 
on lehden sivulla 9. Tervetuloa!

Seuraa yhdistyksen kotisivuja, Facebookia 
ja jäsentiedotetta, joissa ilmoitetaan ajan-
kohtaisista koulutuksista, kursseista ja 
tapahtumista.
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Forssa:

Helkky Ruisvaara

Rinnekatu 10

30100 FORSSA

p. (03) 422 4840, 

040 845 1332

helkky.ruisvaara@

gmail.com

Helsinki

Pirjo Pentti

p. 040 507 9829

pirjo.pentti@

pirjopentti.com

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

Kouvola

Mika Vainio

p. 040 715 4822

mvainio1@gmail.com

Kuopio

Eeva Happonen

info@uudistalo.com

Lahti:

Marja Heinikainen

p. 040 704 9729

marja.heinikainen@

gmail.com

Mikkeli:

Alice Virtanen

Pustankatu 3 as 3

50500 MIKKELI

p. 0400 854 848

alice.virtanen@

gmail.com

Savonlinna

Mauri Hartonen

Olavinkatu 44 A 31

57100 SAVONLINNA

p. 050 350 1041

mauri.hartonen@gmail.com

Seinäjoki:

Mea Salo

p. 050 597 7307

mea.salo@netikka.fi

Tampere:

Maarit Saari

p. 040 556 4970

maaritsaari1@gmail.com

Turku:

Asta Laiho

asta.laiho@gmail.com

Tornio:

Katariina Nikula

Salonurmenkatu 8

95420 TORNIO

p. 0400 599 150

katariina.nikula@

hotmail.com

Uusikaupunki:

Aulikki Hämäläinen

p. 040 582 8977

aulikki.hamalainen@

kirjapaino.com

Varkaus:

Maarit Land

Hynnilänsaarentie 80 B

78880 KUVANSI
maaritland@gmail.com

Ylä-Savo:

Virpi Virolainen

p. 040 831 7733

virpi.virolainen.elonmerkki@

gmail.com

Yhdyshenkilöitä

Elävä raakaravinto ry:n jäsenille 
Ruohonjuuren myymälöistä - 5 %:n 
alennus kaikista norm. hintaisista 
tuotteista. Jäsenalennuksen saat 

myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 
alennuskoodilla: E6H4UV4S

www.ruohonjuuri.fi
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ERY MYY:
Brian Clement: Life Force, jäsenille 17 €, 
muille 19 € (Superior Health and 
Longevity; sidottu, 234 sivua)

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

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

Interview with Sergei Boutenko 15 €

Valya Boutenko: Overcoming the Food 
Imprint 10 €

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

Luomupuuvillainen I love raw -kangaskassi 
jäsenille, 8 €, muille 10 €

Keraaminen idätysastia vesiviljelyyn,        
jäsenille 23 €, muille 25 €

KIRJOJA 
Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa 
meininkiä – Herkutellaan elävällä raaka-
ravinnolla, jäsenille 15 €, muille 17 € 
(kierrekantinen, 114 sivua) 

Mea Salo: Hellattoman kokin elävä raaka-
ravinto, jäsenille 30 €, muille 33 € 
(kovakantinen, sidottu, 288 sivua)

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

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

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

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

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

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

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

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

Postitoimituksina hintoihin lisätään 
postikulut paketin painon mukaan. Paketti 
lähtee tilaajalle, kun maksusuoritus näkyy 
yhdistyksen tilillä.
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Elävä raakaravinto -yhdistyksen jäsenenä saat
  jäsenlehden neljä kertaa vuodessa
  alennusta yhdistyksen myymistä kirjoista
  alennusta seuraavista liikkeistä:

• Ekolo 5 % normaalihintaisista  
tuotteista, Helsinki, Jyväskylä ja  
nettikaupassa koodilla ERY5
• ekosego.fi 5 % nettikaupan  
tuotteista koodilla ery5
• raakapuoti.fi 5 % kaikista yli 150 
euron ostoksista koodilla ERY-5P tai 
40 €:n alennus kaikista kaksikairaisista 
mehustimista koodilla ERY2K ja  
30 €:n alennus kaikista yksikairaisista 
mehustimista koodilla ERY1K,  
voimassa toistaiseksi. Yksi alekoodi  
per tilaus
• Ruohonjuuri 5 % normaali- 
hintaisista tuotteista, kaikki liikkeet ja 
verkkokaupassa koodilla E6H4UV4S
• Fitnessfirst 10 % verkkokaupassa 
koodilla ”Ery10”

ERY:n jäsenyys kannattaa

Seuraathan ERY:ä myös 
Instagramissa

www.instagram.com/
elavaraakaravintory

• luontaistukku.fi 10 % ensimmäisestä 
tilauksesta verkkokaupassa  
koodilla ERY10 
• Luontaistuntija Malmi 10 %, 
Ylä-Malmintori 3, Helsinki
• Rawmix.fi suoraan toimittajalta  
10 % Rawmix-tehosekoittimesta  
koodilla ery
• Raw ‘n More -kahvilassa 10 %,   
Runeberginkatu 59, Helsinki
• Kasvisravintola Silvoplee 10 %   
buffetista, Toinen linja 7, Helsinki
• Nutlyn verkkokaupassa 15 %  
koodilla ERY15
• Foodin 20 % verkkokaupassa  
koodilla ERY20
• Hamppumaa.fi-verkkokaupassa  
20 % hamppuelintarvikkeista  
koodilla hamppua

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

Jäsenkortin voi ladata sähköisessä 
muodossa omaan älypuhelimeen. Ti-
laa oma mobiilikorttisi  
osoitteesta bit.ly/erynmobiilikortti.

ELÄVÄ RAAKARAVINTO RY

Yhdistyksen uusi postiosoite on:
PL 186

00101 Helsinki
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ERY:N HALLITUS 2018
Sirpa Kallatsa, puheenjohtaja
sirpa.kallatsa@gmail.com

Georgi Shurupov, varapuheenjohtaja
georgi.shurupov@hotmail.com

Riitta Suominen, rahastonhoitaja
riittamomi@gmail.com

Sari Häivölä, sihteeri
sari.haivola@gmail.com

Jenni Alasuutari
eforjenni@gmail.com

Ulla-Maija Arminen

Sara La Mela
lamela.sara@gmail.com

Varajäsenet:
Katja Lavanni
katjahla@gmail.com

Johanna Rajamäki
johannarajamaki1@gmail.com

ELÄVÄ RAAKARAVINTO RY

Pankkitili: FI70 5780 0720 0493 65 
pankin BIC-koodi: OKOYFIHH

www.instagram.com/
elavaraakaravintory

Elävä raakaravinto ry
PL 186
00101 Helsinki

Puhelinpäivystys numerossa
050 501 0505 
maanantaista perjantaihin
klo 10-16
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