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asian harrastajille. 
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siä omatoimisuuteen terveyden vaali-
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Sirpa Kallatsa

Hei, rakkaista rakkaimmat lukijat, 
”On muutoksen aika

Lukiessasi tervehdystäni on yhdistyksen uusi hallitus jo 
aloittanut toimintansa. Samalla myös kolmas puheen-
johtajuuskauteni on päättynyt. Katselen kaikkea haikein, 
mutta onnellisin silmin, rakkaudella. Luotan yhdistyksen 
uuteen nousuun, joka on alkanut viimein syksyllä käyn-
nistyneen maakuntakiertueen myötä. Yhtä varmana nou-
semme kuin vehnänoraat kylvämisen jälkeen.

Myös syksyllä aloittaneen uuden toimistotyöntekijän 
ja vuoden alussa aloittaneen uuden hallituksen muka-
naan tuomien uusien energiavirtojen myötä yhdistystoi-
mintamme vahvistuu ja saa uusia vivahteita. Positiiviset 
energiat kannattelevat ja tuovat mukanaan uusia mah-
dollisuuksia. Muutos on aina hyvästä, jos ottaa muu-
toksen vastaan avoimin mielin ja innolla. On muutok-
sen aika. Monella tapaa. 

Emme voi enää odotella, että joku toinen tekee oi-
keita asioita puolestamme. Olemme nähneet, että 
näin ei aina tapahdu. Ruoka, jota kaupoissa myydään 
tai ravintoloissa on tarjolla, ei olekaan niin terveellistä 
kuin kuvittelimme. Ruokiin on saatettu lisätä väri- ja 
lisäaineita sekä sokeria, jotta ne näyttävät ja maistuvat 
paremmilta. Ilmaston lämpötila on hälyttävästi läm-
mennyt, mutta poliittiset päättäjät eivät ehkä päätä 
tarvittavista muutoksista riittävän nopeasti. 

Terveydentilamme on ensi sijassa meidän jokaisen 
oma asia. Oppikaamme siis huolehtimaan terveyden-
tilastamme. Mitä syömme tai mitä juomme, johtaa sii-
hen, mitä olemme. Voimme omilla valinnoillamme 
vaikuttaa lopputulokseen. Joskus asiat johtavat vähem-
män mieluisaan lopputulokseen. Silloin tarvitsemme 
monenlaisia apuvälineitä, esimerkiksi oikeanlaista ra-
vintoa, ystäviä, lepoa, välittämistä, iloa, luopumista 
ja rakkautta. Ravinto olkoon lääkkeesi. Kehosi kerto-
koon, mitä tarvitset.

Joskus joudumme luopumaan joistakin itsellemme 
aikaisemmin lähes itsestään selvistä asioista. Itse luovuin 
maitotuotteiden käyttämisestä lähes huomaamatta. 
Olinhan lopettanut oman lajini maidon (rintamaidon) 
käyttämisen jo vuosikausia sitten. Miksi käyttäisin te-
ollisesti valmistettua toisen eläinlajin maitoa? Ystäväni 
yskä hävisi heti, kun hän lopetti lehmänmaidon juomi-
sen. Tieteelliset tutkimukset ovat myös todistaneet leh-
mänmaidon tuottavan limaa ihmisen elimistöön. Tar-
koitukseni ei ole provosoida teitä, rakkaat lukijat, leh-
mänmaitotuotteita vastaan. Halusin vain tuoda tämän 

tietoisuuteenne. Ehkä tämä aut-
taa jotakuta. 

Kasvisruokaa ja elävää raaka-
ravintoa ravinnokseen nauttivat 
pysyvät terveempinä ja voivat pa-
remmin kuin sekasyöjät, kertovat 
tutkimukset. Mutta valtaväes-tö 
pyristelee tätä tietoutta vastaan. 
Tutkimusten mukaan lihakarjan 
kasvattaminen on yksi merkittävistä ilmaston lämpe-
nemisen aiheuttajista. Lihakarjan kasvattamista varten 
tarvitaan paljon vettä, viljaa ja laidunmaata. 

Kaikki eivät ehkä ole valmiita luopumaan nykyi-
sestä elämäntavastaan ja saattavat sen vuoksi vähätellä 
asioita. Mitä teemme, jos ilmasto ei viilene vaan jat-
kaa lämpenemistä? Tästä seuraa luonnon mullistuksia 
ja mittavaa ilmaston lämpenemisestä johtuvaa maasta-
muuttoa alueilta, joilla ei voi enää asua.

On muutoksen aika. Kaikkien tulisi aidosti miet-
tiä, millaisilla valinnoilla voimme parantaa terveyden-
tilaamme ja vähentää ilmastonmuutoksen kasvua. Voi-
sitko sinä kokeilla kasvissyöntiä viikon tai kaksi ja miet-
tiä, miten tuona aikana vointisi muuttuu? Voisitko ko-
keilla elävää raakaravintoa? Tai mehustella muutaman 
päivän? Voisitko kokeilla muutosta planeettamme tu-
levaisuuden vuoksi? Jokainen pieni muutos on iso asia 
ja muutos kohti parempaa ja valoisampaa tulevaisuutta 
meille jokaiselle. Meidän ystävillemme ja rakkaillemme 
ja ihmisille, joita emme ehkä tunne.

Meistä jokainen voi olla onnellinen ilosanoman sa-
nansaattaja. Keskustelemalla tuttujen ja tuntemat-
tomien kanssa lisäämme tietoisuutta. Tietoisuuden 
kautta olemme usein valmiimpia muutokseen. 

Kerro sinäkin elävästä raakaravinnosta ystävillesi, 
tutuillesi ja tuntemattomille. Kerro, mitkä ovat sen 
hurjat terveys- ja ympäristövaikutukset, miten vähän 
sen kasvattaminen vie tilaa ja energiaa, miten helppoa 
ja mukavaa sen valmistaminen on ja miten herkullista 
se on. Kerro myös, miten lihaperäisestä ruoasta luo-
puminen voi olla yksi merkittävimmistä ja helpoim-
mista tavoista parantaa omaa terveydentilaa ja vaikut-
taa ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen. Olemme 
ainutlaatuisia. Planeettaamme on ainutlaatuinen. An-
netaan ilosanoman elävästä raakaravinnosta levitä rak-
kaudella ja ilolla. Itsemme ja planeettamme tähden. 

Rakkautta, iloa ja hyvää vointia kaikille toivottaen,

Puheen-
johtajalta
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Tehokkain yhdistelmä 
B12-vitamiinin saannin 

turvaamiseen
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Yhdistyksen 35-vuotisjuhlia vie-
tettiin syyskuun lopussa Jooga-
koulu Shantin tunnelmallisessa 
salissa Helsingissä. Noin 60 juh-

lijaa nautti juhlapöydän annista ja illan oh-
jelmasta. Tervetuliaispuheen piti hallituk-
sen väistyvä puheenjohtaja Sirpa Kallatsa.

Ensimmäisen hallituksen puheenjoh-
tajan, yhdistyksen kunniapuheenjohtajan 
Monika Dahl-Partosen ja alkuaikojen ak-
tiivien Ritva Tenhosen (alla vas.), Maija 
Huhtikorven ja Pirjo Palosen puheenvuo-
roissa saimme kuulla muisteluita yhdistyk-
sen alkutaipaleelta. Maija perusti Malmin 
Luontaistuotteen pari vuotta ERY:n jälkeen. 
Pirjo oli Marjatta Svennevigin perusta-
massa elävän ravinnon kurssikeskuksessa ja 
sitten Greenway-ravintolassa töissä. Pirjon 
mies perusti Itutehtaan.

ERY:N 35-VUOTISJUHLISSA
HISTORIAN HAVINAA 

Puheenjohtaja Sirpa Kallatsa (oik.) antoi 
kunniakirjan ensimmäiselle puheen- 
johtajalle Monika Dahl-Partoselle.

Ritva Tenhonen (vas.), Maija Huhtikorpi ja 
Pirjo Palonen tarinoivat.

Juhlapuheen piti myöskin yhdistyksen al-
kuaikojen aktiivi, ravitsemustieteiden mais-
teri, laillistettu ravintoterapeutti ja kirjailija 
Marja Ruuti.

35-vuotisjuhlan kunniaksi yhdistys ha-
lusi myös muistaa vuosien varrella toimin-
nassa mukana olleita jäseniä ja nykyisiä yh-
teistyökumppaneita. Puheenjohtaja Sirpa 
Kallatsa ja puuhanainen Ulla-Maija Armi-
nen jakoivat ERY:n kunniakirjan, Biome-
din Green-kapseli-viherjauhepakkauksen, 
yhdistyksen hopeisen pinssin ja juhlavuo-
den kassin huomionosoituksina.

Elävää musiikkia esittivät Duo Jonna & 
Eero vahvistettuna sekä Rubiinitar Maisa 
Tikan kanssa.

Vihreän alkukeiton olivat loihtineet Ah-
venanmaan Elävän Ravinnon Instituutin 
kokki Maj-Len Heikka apulaisensa Riitta 
Malmbergin kanssa. Pääruoasta vastasi 
Nina Westerback, Tosiruoka.R
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Riitta Malmberg on ollut vuosikausia kuu-
kauden kesäisin talkoolaisena ”Itulassa” eli 
Ahvenanmaan Elävän Ravinnon Instituu-
tissa. Riitta kertoi vieneensä sinne hyvin 
sairaan äitinsä, joka oli viikon maannut 
huoneessaan ja sitten kahdeksantena 
päivänä pukenut kirkkaankeltaisen olo-
asunsa, maalannut huulensa ja ilmestynyt 
alakertaan kuin enkeli. Riitan mukaan äiti 
oli saanut 10 vuotta lisää elinikää Itulan 
ansiosta.

Alkukeitto: Masu-juomaa, sitruunamehua 
ja kotimaisista omenista tehtyä mehua 
pohjana, mausteena inkivääriä, fenkolia, 
varsiselleriä ja lehtipersiljaa sinimailasen 
ja mungpavun itujen, lehtikaalin ja avoka-
don kera, koristeena punakaalin versoja ja 
kuivatuista horsmankukista tehtyä jauhoa.

Inge Löökin käsialaa ovat mm. lehden logo 
ja muutamia lehden kansia 1990-luvulla ja 
viimeksi 2017. Juhlaleivos on Suvi Tikamon 
My name is Caken käsialaa.
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Juhlan tervetuliaisjuoma ja alkukeitto 
olivat Maj-Len Heikan ja Riitta Malmbergin 
käsialaa.
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Arvoisa Elävä raakaravinto ry:n halli-
tus, kaikki ihanat työntekijät, jotka 
ovat luoneet tämän juhlan, ihanat 

vanhat ystävät aikojen takaa!
Ihana tavata pitkästä aikaa. Olen itse 

myös vanhoja konkareita. Täällä on paikalla 
paljon ihmisiä, jotka ovat saaneet elävästä 
ravinnosta apua. Itselläni ei polku elävän ra-
vinnon käyttäjäksi alkanut oman sairauden 
kautta niin kuin monilla. Se alkoi läheisen 
sairastumisen kautta.

Siihen aikaan, kun isäni sairasti syöpää, il-
mestyi Marjatta Svennevigin kirja Minun va-
lintani. Se oli melkoinen sattuma, mutta ei lop-
pujen lopuksi minun oman elämäni kannalta 
sittenkään mikään sattuma, vaan hyvin tarkoi-
tuksenmukaista. Näinhän elämä usein menee. 
Näin pala palalta elämää usein kootaan ja on-
nen palaset loksahtelevat kohdalleen.

Elävä ravinto vie mennessään
Voin liiottelematta sanoa, että Marjatta Sven-
nevigin kirja muutti minun elämäni suunnan, 
nimenomaan työelämän osalta. Ja totta kai se 
vaikutti myös kaikkeen muuhun elämään.

Haluan sanoa suuret kiitokset Marjatta 
Svennevigille, nykyiselle Sarpanevalle, 
poissaolevana, siitä, että hän rohkeni läh-
teä sille tielle, että kirjoitti kirjan, perusti 
kurssikeskuksen ja ravintolan ja niin edel-
leen, jotta ihmiset saivat tietoa elävästä ra-
vinnosta. Marjatta Svennevig oli saanut siitä 
apua, Ann Wigmore oli saanut siitä apua ja 
luonut ohjelman, ja moni muu oli saanut 
apua elävästä ravinnosta.

Itse sitten luin tietysti myös Elsa Erva-
maan Elävä ravinto -kirjan, joka siihen ai-
kaan oli varsinainen elävän ravinnon ystä-
vän raamattu hyvässä tarkoituksessa sanot-
tuna: siinä oli kaikki Ann Wigmorelta pe-
räisin oleva tieto, jota tarvittiin.

Marja Ruutin juhlapuhe 
ERY:n 35-vuotisjuhlissa

Marja Ruuti on ravitsemustieteen maisteri 
ja laillistettu ravitsemusterapeutti. Elämä 
ravinto muutti hänen elämänsä vuosi-
kymmeniä sitten. Marjalla on myös pitkä 
historia Elävä raakaravinto -yhdistyksen 
aktiivina, elävän ravinnon kouluttajana ja 
pidettynä luennoitsijana.

Kävin Marjatta Svennevigin ja Pirjo Pa-
losen kurssit, kävin myös Elävän ravinnon 
yhdistyksen järjestämän kouluttajakurs-
sin, pidin sitten itsekin kursseja. Voi suo-
raan sanoen todeta, että hurahdin elävään 
ravintoon. Olin silloin jo ravitsemustietei-
lijä. Olin opiskellut 1970-luvulla, eikä ra-
vitsemustieteen opinnoissa silloin suinkaan 
mainittu elävää ravintoa. Nyt se varmaan 
jo mainitaan, mutta ei se ole edelleen-
kään mukana missään terapiaohjelmassa, 
valitettavasti.

Silloin, kun minä opiskelin, ainoa tähän 
suuntaan viittaava kurssi kulki Ravintoin-
toilu ja ruokapuoskarointi -nimellä, mikä 
kertoo jo aika paljon. Mutta tällä kurs-
silla kuitenkin luennoi arvostettu professori 
Toivo Rautavaara. Hän puhui antioksidan-
teista, mikä oli sen ajan opiskelijoille aivan 
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uusi sana. Rautavaara tavallaan istutti mi-
nuun siemenen, joka sitten alkoi itää elävän 
ravinnon myötä, kuvainnollisesti sanoen.

Elävän ravinnon syöjiä tutkittiin
Olin itsekin niin paljon elävän ravinnon 
syöjä siihen aikaan, että saatoin osallistua 
Anna-Liisa Rauman tutkimukseen, jos-
sa hän selvitti tieteellisen tutkimuksen kei-
noin elävän ravinnon syöjien ravinnon 
saantia. Minulle on jäänyt tästä tutkimuk-
sesta mieleen se, että meillä elävän ravin-
non syöjillä oli verrokkiryhmänä tavallisia 
sekaravinnon syöjiä, joista ainakin osa käyt-
ti myös lisäravinteita. Meillä elävän ravin-
non syöjillä edellytys tutkimukseen osallis-
tumiseen oli, että me emme käyttäneet mi-
tään ravintolisiä.

Anna-Liisa Rauma 
huomasi, että elävän ra-
vinnon syöjillä seerumin 
C-vitamiinipitoisuudet 
olivat korkeammat kuin 
verrokeilla, vaikka nämä 
saivat ravintolisien käytön 
johdosta paljon enem-
män C-vitamiinia. Tu-
los kertoi siitä, mikä mer-
kitys aidolla ravinnolla 
ja tuoreella kasvisravin-
nolla on.

Mieleeni on lisäksi jää-
nyt, että kun meillä koe-
henkilöillä ei saanut olla 
lisäravinteiden käyttöä, 
niin minulta vielä jälki-
käteen tiedusteltiin, enkö 
todellakaan ollut käyttä-
nyt ravintolisiä, kun mi-
nulla olivat niin korkeat 
C- ja A-vitamiinipitoi-

suudet. Ravinto vaikutti 
tulokseen, ja minun koh-
dallani varmaan myös tyr-
nimehu, jota käytin sil-
loin. Se on erinomainen 
ravintolisä, oli sitten ky-

seessä minkä tahansa ravinnon syöjä. Tyr-
nimehu ei ollut mitään tuorepuristettua 
mehua, mikä itse asiassa kertoo siitä, et-
tei jonkin asteinen kuumentaminen kaik-
kea ravinnosta tuhoa. Kun on riittävä 
määrä tuoretta, niin mukana voi olla jotain 
kuumennettuakin.

Salliva suhtautuminen  
ruokavalioon
Kun olen monet vuodet ja vuosikymme-
net ollut tekemisissä ravinnon kanssa, voin 
sanoa, että elävästä ravinnosta saa valtavan 
paljon apua, ja ruoka on monellakin taval-
la todella parantavaa. Mutta jos asettaa liian 
suuria vaatimuksia, voi ravinnosta tulla lii-
an suuri taakka, varsinkin heille, jotka ovat 
perfektionisteja. Muistan Monika Dahl-

Monia lehden kansia ja kuvituksia tehnyt Helmiriitta 
Honkanen juhli myös 96-vuotispäiviään. Sirpa Kallatsa ja 
Ulla-Maija Arminen ottivat vastaan Helmiriitan 35-vuotiaal-
le ERY:lle maalaaman taulun. 
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Partosen työväenopiston kurssilta, että kun 
joku kurssilainen kysyi, mitä voi tehdä, 
kun tekee niin kauheasti mieli ruisleipää, 
miten siitä oikein pääsee eroon, niin Moni-
ka antoi mielestäni todella viisaan neuvon: 
”Syö päivässä yksi viipale ruisleipää ja syö 
se oikein suurella nautinnolla! Ei se kaada 
ruokavaliotasi.” 

Ei siis liian suurta tiukkuutta. Kukaan 
ihminen ei ole täydellinen, eikä tarvitse 
olla. Jokaisen on tärkeää luoda oma hyvä 
ruokavalionsa. Joskus ruokavalion täytyy 
olla täysin elävää ravintoa, silloin kun hoi-
damme jotain vakavaa sairautta. Ainakin 
jonkin aikaa ruoan pitää silloin olla täysin 
elävää ravintoa. Kulloinenkin tilanne pitää 
hyväksyä. Jos jossain vaiheessa voi helpot-
taa tiukkaa elävää ruokavaliota, tai jos terve 
ihminen alkaa syödä elävää ravintoa, niin 
on tärkeää soveltaa ravinto omaan elämään 
sopivaksi.

Itse olin aikoinaan melkoisen hurahta-
nut tiukkapipo. Muistan, kun yritin saada 
lapset juomaan vehnänorasmehua. Viisaat 
lapset ymmärsivät minua paremmin, et-
tei terve lapsi tarvitse mitään niin erikoista 

ainetta kuin vihreästä ruohosta puristettu 
mehu. Terve lapsi tarvitsee hyvää ravintoa, 
tuoretta kasvisravintoa ja monipuolista ra-
vintoa, jotta hän pysyy terveenä, mutta ei 
kaikkea mahdollista.

Elävä ravinto on enemmän kuin 
raakaravinto
Olen tavattoman iloinen siitä, että kun yh-
dessä vaiheessa mietitte tätä yhdistyksen ni-
meä, sana elävä säilyi yhdistyksen nimessä. 
Se oli hyvä asia, sillä raakaravinto on kui-
tenkin eri asia kuin elävä ravinto. 

Elävässä ravinnossa kyse on todellakin 
erilaisesta ravinnosta kuin mikä tahansa 
raakaravinto. On tärkeää, että ruoka sulaa 
ja imeytyy hyvin. Kaikki ihmiset eivät saa 
juurikaan ravintoa irti, jos edessä on raa-
karaastelautanen ja siitä pitäisi pureskellen 

Terveysopisto Saluksen rehtori Jouko  
Pursiainen ja opiskelija, ERY:n pitkä- 
aikainen jäsen Sirpa Oksanen. Jouko  
vaikutti ERY:n perustamisen aikaan 
Suomen Luontaisterveyden liitossa, jonka 
alayhdistyksenä ERY ensin toimi. 

35-vuotisjuhlan musiikkiesityksissä laulua 
säestettiin mm. kitaralla ja huilulla.

R
iik

a 
S

av
ik

os
ki

-S
in

gh



10

saada ravintoaineet imeytymään. On tär-
keää, että mehustetaan, liotetaan, idätetään, 
hapatetaan ja jauhetaan, jotta raa’asta kas-
visruoasta saadaan tarpeeksi irti.

Elävässä ravinnossa on paljon erilaisia ai-
neksia, joita hyvin monenlaiset, monenlai-
sissa tilanteissa elävät ja monenlaista ruo-
kaa syövät ihmiset voivat soveltaa omaan 
ruokavalioonsa. Kaikilla ei ole tarvetta tai 
valmiutta tällaisen ruokavalion kuin elä-
vän ravinnon noudattamiseen. Jo luonne-
kysymykset vaikuttavat valmiuteen, samoin 
elämäntilannekysymykset.

Jo elävän ravinnon alkuvaiheessa Suo-
messa kouluttajilta kysyttiin usein, eikö elä-
vän ravinnon aterioita saisi jostain valmiina. 
Nykyään jo saakin. Osittainenkin soveltami-
nen on hyvä asia: mehuja mukaan, pirtelöitä 
mukaan, tai smuuteja (smoothie), niin kuin 
nykyään sanotaan. 1980-luvulla puhuimme 
pirtelöistä. Ja totta kai: tuoreravintoa ja vih-
reää mukaan myös.

Elävälla ravinnolla  
kansantauteja ehkäisemään
Kaikilla aikakausilla on omat sairautensa. 
Nykypäivänä sairauksia riittää. Meillä on 
paljon sairauksia, joita kutsutaan kansan-
taudeiksi, koska ne ovat niin yleisiä. Ja kai-
kista meidän kansantaudeistamme, joita 
paljon sairastetaan, voi sanoa, että niiden 
taustalla ovat elämäntavat, enemmän tai vä-
hemmän. Totta kai myös geenit, jotka ovat 
joillain ihmisillä hyvin voimakkaita. Mut-
ta geenit eivät välttämättä edes tule esiin, 
jos ravinto ja muut elämäntavat ovat terve-
yttä edistäviä.

Nykypäivänä ihmisillä on hyvin usein ti-
lanne, että kehossa on hiljaista tulehdusta 
eli matala-asteista tulehdusta, inflammaa-
tiota – montaa eri sanaa käytetään. Ky-
seessä on tulehdus, joka ei ole mikään in-
fektio. Siinä ei ole bakteereja tai viruksia ai-
nakaan ratkaisevasti mukana. Se ei nosta 
kuumetta, ei vaadi lääkärikäyntiä eikä ai-
heuta tämän hetken hälyttäviä oireita, 
mutta aiheuttaa nimenomaan näitä meidän 

kansantautejamme, oli sitten kysymys kak-
kostyypin diabeteksesta, metabolisesta oi-
reyhtymästä, rasvamaksasta, sydän- ja veri-
suonitaudeista, aivohalvauksista, muistisai-
rauksista tai syövästä. Lääketieteellisissä tut-
kimuksissa on pystytty todistamaan, että 
näiden kaikkien takana on nimenomaan 
hiljainen tulehdus, inflammaatio. Ja siihen 
ihmisen elämäntavat vaikuttavat todella 
ratkaisevasti, muun muassa ravinto, jossa 
kasviksilla on aivan keskeinen rooli. 

Yhdistystä tarvitaan edelleen
Elävä raakaravinto ry:llä on paljon tehtävää 
tässä maailmassa. Oli mukava kuulla, et-
tä teillä on uusia suunnitelmia. Joskus put-
kiremontti voi olla siunaus: usein vaikeudet 
elämässä laittavat miettimään uusia tapoja 
toimia ja vievätkin elämässä eteenpäin. Sa-
noisin, että elävä ravinto on niin parantava, 
niin voimakkaasti ihmistä auttava, että on 
todella tärkeää, että yhdistys pysyy pystyssä, 
toimii ja jatkaa tehtäväänsä.

Meillä on Suomessa yhä enemmän val-
miuksia ottaa vastaan tätä tietoa. Ei kau-

Gera Shurupov, joka jatkaa vuoden 2019 
hallituksessa, ja Rubiinitar eli Sara La 
Mela esittivät juhlan lopuksi ”ERY-laulun”.
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hean paljon kuitenkaan vielä tiedemaail-
man puolella. Olen itse kokenut sukkuloi-
vani kahdessa maailmassa aina 1990-luvun 
alusta lähtien, jolloin toimin aktiivisesti yh-
distyksen hallituksessa. Tiedemaailmassa 
suhtaudutaan vielä niin surullisen ennak-
koluuloisesti täydentäviin hoitoihin, joita 
myös paljonpuhuvasti uskomushoidoiksi 
kutsutaan, samoin elävän ravinnon tyyppi-
siin ruokavaliohoitoihin.

Se on surullista, koska ihmiset eivät tässä 
tilanteessa saa sitä tietoa, mitä tarvitaan. 
Mutta onneksi on rohkeita ihmisiä, jotka 
pitävät yllä ja levittävät tätä tietoa. On to-
della tärkeää, että tietoa on saatavilla. Net-
timaailma antaa meille tällä hetkellä tietoa 
ihan valtavasti. Tarvitaan taitoa osata kriit-
tisesti valita sieltä se hyvä tieto. Huonoa 
tietoa siellä on myös tarjolla. Tässäkin tulee 

vahvasti esiin yhdistyksen merkitys. Yhdis-
tys antaa ihmisille Suomen oloihin sopivaa, 
koettua ja kriittisesti ajateltua tietoa. Iha-
naa, että tämä toiminta jatkuu.

Pidemmittä puheitta, vatsat varmaan jo 
kurnivat ja kohta päästään ihanien herkku-
jen äärelle. Tässä joukossa kaikki varmaan 
jo tietävätkin, että herkullinen ja terveelli-
nen ruoka on ihan sama asia. Tänä iltana 
tämän yhdistelmän voi taas kokea. Onnea 
yhdistykselle ja kaikkea hyvää jatkossa!

Marja Ruuti
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ERY:n 35-vuotisjuhliin kehitin 
pääruoaksi salaatin, jonka pää-
raaka-aine oli idätetty kvinoa. Li-
säksi salaatissa oli muun muas-

sa marinoitua porkkanaa ja kesäkurpitsaa, 
idätettyjä linssejä, idätettyjä auringonku-
kansiemeniä, verigreippiä ja granaattiome-
nan siemeniä. 

Salaatin kera tarjoilin seesamkastiketta, 
jossa myös seesaminsiemenet oli idätettyjä. 
Idätys onkin tärkeä ravinnonsaannin kan-
nalta ja myös erinomaisen helppo ja käy-
tännöllinen tapa käsitellä raakaruokaa. Li-
sukkeena oli raakasiemenkräkkeri, jossa 
oli siementen lisäksi myös nokkosjau-
hetta sekä klassinen guacamole (ks. ohje 
Reseptit-osiosta).

Olen ravintoneuvoja, luennoitsija, kou-
luttaja ja innostaja. Työkseni teen pääasi-
assa kokkauskursseja, tyky-päiviä, luentoja, 
yksilöllistä ravintoneuvontaa ja ayurvedista 
pää- ja kasvohierontaa. Yritykseni nimi on 
Tosiruoka, sillä ruoka pitääkin olla todel-
lista ja aitoa.

Rakastan ruokaa, ja minusta ruokaa pitää 
valmistaa rakkaudella. Ruoan pitää myös 
olla vaihtelevaa. Vaihteleva tarkoittaa mi-
nulle ensisijaisesti sitä, että syödään vuo-
denaikojen mukaan. Esimerkiksi tomaatti 
maistuu ihanalta pitkän talven jälkeen. 
Syömme talvisin vähemmän raakaruokia 
ja enemmän pataruokia, mutta kesällä taas 
paljon salaatteja.

Syömme erilaisia ruokia joka päivä, ja kek-
simme uusia ruokia joka viikko. Ostamme 
kaupasta sitä, mikä kulloinkin näyttää hyvältä, 
ja kehitämme jotakin kivaa sen ympärille.

Uskon myös kotiruokaan, itse tehtyyn 

ruokaan. Ehkä minulla on jopa hieman eri-
koinen ajatus ruoasta, koska uskon, että 
ruoka, joka on tehty tunteella ja rakkau-
della, ravitsee paremmin ja on siksi terveel-
lisempää. Lisäksi on hyvä olla vastaanotta-
vainen, kun asettuu pöydän ääreen. Tee se 
rauhallisin mielin, perheen tai hyvien ys-
tävien seurassa ja nauti ruoasta. Kiire ei 
kuulu ruokailuun!

Nina Westerback, Tosiruoka
www.tosiruoka.fi 

Instagram, Facebook: @tosiruoka 

Valmista ja nauti ruokasi rakkaudella
ERY:n 35-vuotisjuhlien pääruoan 
tarjoilun hoiti Nina Westerback, 
Tosiruoka. Jutun otsikkoa voisi pi-
tää Ninan johtoajatuksena ruoan 
suhteen.
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Emme ole kokkeja emmekä lää-
käreitä. Olemme tavallisia, mut-
ta kovasti kiinnostuneita ja eläväs-
tä raakaruoasta innostuneita kok-

kaajia. Ajatuksenamme on pistää hyvä kier-
tämään. Monet (ERY:n jäsenet, kurssien ve-
täjät ym.) ovat auttaneet meitä polullamme, 
nyt on meidän vuoromme levittää tietoa. 

Koemme myös, että juuri nyt yhdistykses-
sämme tarvitaan jäsenten aktiivista toimin-
taa, jotta sen tärkeä työ voisi jatkua jatkos-
sakin. Tämä on meidän tapamme osallistua 
“talkoisiin”. Yhdessä voimme pitää yhdistyk-
sen pystyssä ja pyrkiä kohti terveellisempää, 
aktiivisempaa ja antoisampaa elämää.

Lefa
Minulla on metabolinen oireyhtymä: Olen 
ollut lapsena ja nuorena ylipainoinen. Kor-

kea verenpaine on vaivannut 18-vuotiaas-
ta asti. Olen sairastanut kaksi sydäninfark-
tia, joista ensimmäisen yhteydessä, kolme-
kymmentä vuotta sitten, paljastui kakkos-
tyypin diabetes.

Ennen sitä en paljoa kiinnittänyt huo-
miota ruokaan, mutta sen jälkeen onnis-
tuin pudottamaan painoa 20 kiloa koulu-
lääketieteen ohjein: vähärasvaista ja paljon 
kasviksia ja liikuntaa.

Vuosien myötä diabetes paheni ja jou-
duin jo pistoshoitoon, ei kuitenkaan insu-
liinia. Noin kuusi vuotta sitten löysin kas-
visruoan amerikkalaisen Dr Fuhrmanin 
kirjasta, jonka ohjeiden mukaan sain taas 
sokeriarvot kuntoon parissa viikossa. Mutta 
vuosien kuluessa arvot taas huononivat. 

Tällä kertaa pelastukseksi tuli elävä ravin-
to, jonka löysin Pian kanssa, jonka kanssa 

Jaetaan tietoa, vaihdetaan  
kokemuksia ja kokataan yhdessä  

elävää raakaravintoa
Espoolaiset Pia Jarlas ja Leif Granholm ovat saaneet apua elävästä  
raakaravinnosta omiin terveyshaasteisiinsa. Nyt he haluavat jakaa 
tietoa ja omia kokemuksiaan muillekin. Kuinkas se onnistuisikaan 
paremmin kuin kokkaamalla ruokia yhdessä!

Pistetään hyvä kiertämään
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olin alkanut seurustella noin viisi vuotta sit-
ten. Olimme puhuneet kasvisruoasta ja hiili-
hydraattien välttämisestä jo aikaisemmin. Pia 
innostui asiasta niin paljon, että ilmoittau-
duimme työväenopistoon Irma Tolosen elä-
vän ravinnon kurssille. Olemme siitä asti har-
rastaneet säännöllisesti elävää ravintoa, emme 
kuitenkaan kokonaan, emmekä ole itse viljel-
leet vaan ostaneet oraat ja idut. 

Olemme kahdesti käyneet Ahvenan-
maalla Elävän Ravinnon Instituutissa. Vii-
meksi olimme viime kesänä tiukalla detox-
kurssilla, jolla ei syöty mitään makeaa en-
simmäisinä päivinä. Tämä todella tehosi so-
keriarvoihini, jotka olivat taas huonontu-
neet. Arvot palautuivat normaaleiksi kol-
messa päivässä. Tämä todella todisti elävän 
ravinnon voiman diabeteksen hoidossa. 

Pia 
Olin aikaisemmin aika tyypillinen seka-
syöjä, joskaan en milloinkaan ole ollut li-
han himosyöjä. Vegeruoka on aina ollut 
hyvin edustettuna ruokavaliossani. Noin 
kymmenen vuotta sitten minulle tuli pa-
henevia kipuja jaloissa ja käsissä. Syytä nii-
hin haettiin monta vuotta. Viimein vuon-
na 2011 minulla todettiin nivelreuma. Oi-
reet saatiin paremmin kuriin, mutta silti ne 
ajoittain haittasivat liikkumista ja jouduin 
käyttämään käsitukia. 

Tauti sai minut jättämään punaisen lihan 
miltei kokonaan ja aloin muutenkin miet-
tiä ravintoasioita yhä enemmän. Olin kyllä 
kuullut elävästä ravinnosta ja syönytkin 
sitä silloin tällöin, mutta käänteentekeväksi 
muodostui syksyllä 2015 käymämme Irma 
Tolosen elävän raakaravinnon peruskurssi 
Helsingin työväenopistossa. 

Neljän illan mittainen kurssi antoi hyvät 
perustiedot ja suuren kiinnostuksen asiaan. 
Seuraavana keväänä olikin vuorossa Irman 
vegaaneja juustoja käsittelevä viikonloppu-
kurssi. Kurssien jälkeen elävästä ravinnosta 
on tullut meille tärkeä osa jokapäiväistä 
ruokavaliotamme. Samalla siirryimme suu-
rimmaksi osaksi maidottomaan ja glutee-

Rentoutuskellunta
luonnollinen tapa rentoutua

Hietaniemenkatu 3, Kamppi. Lähellä metroa. 050 599 0555

Varaa aikasi kellumo.� ja

Saat 10 € alennusta ekasta kellunnastasi
mainitse tiskillä "elävä ravinto"

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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nittomaan ruokaan. Valkoinen sokeri on 
meillä pannassa, sillä se on reuma- ja diabe-
tespotilaalle erityisen vahingollista. Valmis-
ruokia emme juurikaan syö. 

Reumaoireet ovat neljän viime vuoden ai-
kana vähentyneet dramaattisesti. Nyt voin 
kävellä paljon nopeammin ja pidempiä mat-
koja kuin ennen. Toiveenani on, että voisin 
jonain päivänä pärjätä vähemmällä lääkityk-
sellä tai jopa täysin ilman lääkkeitä. 

Minulla on  myös hiljattain todettu os-
teoporoosi, minkä takia kiinnitän huomi-
ota riittävään kalsiumin saantiin.

Me
Tärkeintä elävässä ravinnossa on sen ter-
veysvaikutukset ja tietysti sen hyvä maku. 
Periaatteena täytyykin mielestämme olla, 
että ruoka on sekä terveellistä että herkul-
lista ja jokaisen tulisi löytää omat suosik-
kinsa. Nykyään hyviä raaka-aineita on tar-
jolla ilahduttavan runsaasti (varsinkin pää-
kaupunkiseudulla). Lisäksi arkiruoan on 
valmistuttava nopeasti!

Normaali päivämme alkaa hyvällä ja moni-
puolisella aamiaisella, joka on aina täysin elä-
västä raakaravinnosta koostuva. Alkuun nau-
timme puristamamme vehnänorasshotit. Sit-
ten valmistamme runsaasti eri marjoja sisäl-
tävän smoothien/tuorepuuron pähkinöillä, 
johon lisäksi laitamme pellavaa, chiaa, koo-
kosmannaa, hamppumössöä, mantelimai-
toa sekä mantelimössöä ja taatelia. Aamun su-
perjuoma koostuu hamppumaidosta, tyrni-
marjoista, omenamehusta ja inkivääristä. Tar-
kempi kuvaus näistä lehden reseptiosiossa.

Meille aamiainen on päivän tärkein ate-
ria ja satsaamme siihen aikaa ja vaivaa aina, 
kun aika antaa myöden (ja useimmiten an-
taa, sillä se on mielestämme sen arvoista!). 
Matkoilla tai kiireessä aamiaista voi yksin-
kertaistaa: toinen tai molemmat juomista 
jää pois ja valittuja raaka-aineita on vähem-
män. Marjoja se sisältää kuitenkin kotona 
aina - ulkomailla voi tilalle löytyä hedelmiä. 

Elävän ravinnon lisäksi syömme kalaa 
pari kertaa viikossa ja satunnaisesti kanaa. 

Pia on vilukissa eikä pärjäisi talvea ilman 
lämmintä ruokaa. Silloinkin lautasella on 
usein vain osa lämmintä ruokaa ja pääosin 
raakaruokaa. 

Kokkailu-keskusteluillat, miksi
Oletko vasta tutustumassa elävään raakara-
vintoon? Ruokavaliomuutos herätti meis-
sä paljon kysymyksiä uusista raaka-aineista 
ja niiden valmistusmenetelmistä. Ehkä voi-
simme auttaa sinua kertomalla omista ko-
kemuksistamme, esitellä omia suosikkire-
septejämme ja siten helpottaa siirtymistä-
si terveellisempään ja herkulliseen elävään 
raakaravintoon osana omaa ruokavaliotasi. 
Me uskomme molemmat, että ravinto on 
edistänyt terveyttämme huomattavasti. Po-
rukassa on kiva kokkailla yhdessä! 

Koska useimmat elävän raakaravinnon 
syöjistä kokevat tarvitsevansa välillä myös 
lämmintä ruokaa, valmistamme/tarjoamme 
joka kerta yhden lämpimän ruokalajin.
Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 
viikkoa ennen kokkausiltaa. Tervetuloa!

 ●Paikka: keittiömme Espoon  
Nöykkiössä, 4-6 vierasta/ilta

 ●Hinta: raaka-aineiden omakustan-
nushinta, enintään 20 €/hlö 

 ●Ilmoittautumiset: Pialle mieluiten 
sähköpostitse pia.jarlas@gmail.com, 
puh. 040 825 9617 

 ●Päivämäärät: ti 5.3. ja ti 9.4.  
klo 18.00 - 21.00

Nämä uudet ERY-aktiivit innostavat yhdis-
tyksen jäseniä kaikkialla Suomessa tarttu-
maan ideaan ja pitämään kokkaus- ja kes-
kustelupiirejä kukin tavallaan. Pian ja Leifin 
- ja toivottavasti muidenkin ideasta innostu-
neiden - kokemuksia voidaan seurata leh-
dessä.

Pia Jarlas ja Leif Granholm

<
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Reseptit

Marjaisa aamiaisjogurtti
(1 annos)
Pian marjat: 1 ½ dl mustikoita,  
½ dl mustiaviinimarjoja, 5 mansikkaa 
Lefan marjat: 1 ½ dl mustikoita,  
½ dl mustia viinimarjoja, ½ dl aronioita,  
1 dl puolukoita, 5 mansikkaa

1 rkl chiasiemeniä
½ -1 rkl pellavansiemeniä
1 rkl kookosmannaa
2 tl hamppumössöä
1 dl mantelimaitoa
2 tl mantelimössöä

Pia: 2 dl Alpro-kookossoijajogurttia
Lefa: 1 dl Alpro no sugars -soijajogurttia
Pia: 1 taateli,  mieluiten tuore
Molemmille: 1 tuore taateli annoksen 
päälle palasina ja pähkinäsekoitus (sak-
sanpähkinä, pekaani, parapähkinä…)

Yllä on erikseen Pian ja Lefan suosikkiversi-
oon tarvittavat määrät yhteen annokseen.
Pialle enemmän jogurttia ja samalla 
enemmän kalsiumia. Lefalle enemmän 
happamampia marjoja. 
   Sulata aamiaiseen tarvittavat marjat. 
Laita yhden annoksen ainekset blende-
riin ja sekoita. Kaada syvälle lautaselle. 
Koristele pieniksi hakatuilla pähkinöillä, 
taatelinpaloilla ja halutessasi marjoilla. 

   Annoksen ydin on marjat, jogurtti ja/tai 
mantelimaito ja pähkinät. Kaikkea muuta 
voi vaihdella mielen, tilanteen ja seson-
gin mukaan. Jollei tee maitoja itse, niitä 
saa kaupasta (myös kauramehua jne.)
   Joskus teemme aamiaisen keräten ai-
nekset suoraan lautaselle - on kiva välillä 
syödä sileää, pehmeää aamiaista ja välillä 
aamiaista, jossa on enemmän “sattumia”.
   Mökillä ja matkoilla voimme lisätä 
aamiaiseen valmista mysliä, kun muita 
ainesosia on mukana vähemmän (suosik-
kimme Risentan Rusina & Viikuna mysli). 
Marjojen tilalle voi laittaa hedelmiä. 

Hamppumaito
(3 päivän satsi kahdelle)
1 dl kotimaisia yön yli liotettuja hampun-
siemeniä
3 dl vettä

Sekoita siemenet ja vesi hyvin blenderis-
sä. Erota “mössö” maidosta siivilöimällä. 
Säilytä sekä mössö että maito erikseen 
jääkapissa. Mössöä laitamme aamiais-
jugurttiin.
   Mehu ja mössö ovat parhaimman  
makuisia kolme päivää.

Mantelimaito
(4 päivän satsi)
2 dl kuorimattomia tai kuorittuja yön yli 
liotettuja manteleita
8 dl vettä

Sekoita kunnolla blenderillä. Siivilöi man-
telimössö. Maito ja mössö säilytetään 
jääkaapissa ja ovat parhaimmillaan neljä 
päivää.

Pian ja Lefan aamun supermehu
(2 annosta)
1 dl itse valmistettua hamppumaitoa
2 rkl kylmäpuristettua tyrnituoremehua 
(esim. Aten) tai 
½ dl pakastettuja tyrnimarjoja  
(esim. Pirkka)
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Reseptit
3 dl omenatuoremehua ostettuna  
(esim. 3 l hanapakkaus kotimaista  
mehua) tai itse puristettuna
n. 1 tl pala inkivääriä, tai enempikin, jos 
pidät voimakkaasta inkiväärin mausta

Kaada puoli desiä hamppumaitoa 
kummankin lasin pohjalle. Sekoita muut 
aineet blenderillä, inkivääri pieniksi 
paloiksi leikattuna. Paras tulos saadaan 
aikaan tehokkaalla blenderillä riittävän 
kauan sekoittamalla (koneellamme  
n. 30 s). Silloin mehusta tulee pehmeää 
ja tasaista. 
   Ihanimman ja mehevimmän mehun ja 
parhaat ravintoarvot saat pakastetyrnistä 
ja tuoreista omenista. Syksyllä olemme 
käyttäneet omia omenia ja ostettuja 
kotimaisia omenia.  

Muutama kommentti laitteista:
Meillä on 2 kW blenderi, mehulinko, 
yksikairainen mehupuristin, monitoimi-
kone ja sauvasekoitin. Koneista tärkein 
on blenderi ja sen on syytä olla tehokas, 
mielellään 2 kW. Muut koneet meillä ovat 
halvemmasta päästä ja ne kestävät koh-
tuullisesti, kunhan niitä käyttää varovasti. 

Kommentti sokerista:
Olemme pyrkineet poistamaan valkoisen 
sokerin miltei kokonaan ruokavaliostam-
me. Sen lisäksi on hyvä huomata, että 
runsas hedelmien syönti lisää sokerin 
määrää nopeasti. Marjoja voi syödä vä-
hän vapaammin. Aamiaisessa on runsaat 
marjat ja 1-2 taatelia ja aamujuomassa 
omenamehua. Sen lisäksi syömme yleen-
sä päivittäin 1-2 hedelmää. “Kahvileipä-
nä” syömme joskus kuivatun viikunan/
pari luumua tai palan tummaa suklaata. 
   Juureksien käyttöä olemme lisänneet 
muiden aterioiden yhteydessä ja myös 
lingolla tehdyissä mehuissa.
Miksi omia mehuja ja maitoja?
Tiedät, mistä ne on tehty, ei lisäaineita 
eikä korvikkeita. Ja kun niitä ei ole kuu-

Guacamole
4 avokadoa 
3 tomaattia 
puolikas punasipuli 
puolikkaan limen mehu 
1 valkosipulin kynsi, puristettuna 
1 tl merisuolaa 
(halutessasi hieman tuoretta chiliä)

Poista tomaateista siemenet ja paloit-
tele ne sekä avokadot karkeasti. Silppua 
sipuli. Sekoita kaikki ainekset kulhossa ja 
aja sauvasekoittimella vain lyhyen hetken 
siten, että guacamoleen jää myös koko-
naisia paloja.
   Vaihtoehtoisesti voit käyttää tehokasta 
blenderiä, esimerkiksi Vitamixia, jossa on 
sellainen survin, jolla saat sekunneissa 
ajettua guacamolen tasaisen epätasai-
seksi. Maista sopiva limemehun ja suolan 
määrä.

Nina Westerback, Tosiruoka

mennettu, raaka-aineiden kaikki arvok-
kaat ravintoaineet ovat tallessa. 
   Hyvänmakuista itsetehtyä jogurttia 
emme toistaiseksi ole onnistuneet teke-
mään. Jatkamme kokeiluja.

Pia Jarlas ja Leif Granholm
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nOuti Korpela on ollut ERY:n Jy-
väskylän yhteyshenkilö vuodes-
ta 1993, kun hän kävi ERY:n 
elävän ravinnon kouluttajakou-

lutuksen. Alunperin kuusamolainen Outi 
tutustui elävään ravintoon Espoossa, jonne 
he olivat muuttaneet miehen työn vuoksi.

- Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen 
minulle tuli erilaisia tulehduksia kehoon: 
rintatulehduksia, angiinoita, poskiontelo-
tulehduksia, virtsatietulehduksia. Söin aina 
lääkärin määräämän antibioottikuurin, me-
nossa oli ehkä 10. tai 11. kuuri.

Usko lääkäriin romahti
Outi meni taas kerran lääkärille, koska oli 
hyvin väsynyt. Lääkäri epäili, että rauta-ar-
vot olivat alhaiset.

- Hemoglobiini oli kuitenkin 147. Lää-
käri sanoi, että on normaalia, että kaikki 
pienten lasten äidit ovat väsyneitä. Näillä 
eväillä lähdin kotiin. Olin aina luottanut 
lääkäriin, että kyllä lääkäri hoitaa, jos on 
jotain. Nyt pettymys lääkäriin sai minut 
menemään kirjastoon etsimään tietoa, että 
voisinko itse tehdä jotain.

Outi löysi Marika Brunilan kirjan Iloa 
ja terveyttä paastosta. Hän päätti alkaa paas-
tota kirjan ohjeiden mukaan.

- Sovimme miehen kanssa, että paas-
toan viikon joululomalla, kun mies on ko-
tona ja voi huolehtia lapsesta. Kirjassa ni-
mittäin kerrottiin, että voisi tulla paasto-

Outi Korpela on tuonut  
Jyväskylään elävän ravinnon, 
homeopatian ja suolahoitolan. 

Outi Korpela on ERY:n Jyväskylän yhteys-
henkilö. Outi toivookin, että keskisuo-
malaiset aktivoituisivat. Ottakaa Outiin 
yhteyttä, kun haluatte kehitellä jotain 
yhteistä toimintaa alueella.

EDELLÄKÄVIJÄ 
MONESSA  
ASIASSA

oireita. Ja tulihan niitä, mikä osoitti, että 
ruoalla on väliä, mitä en ollut koskaan ai-
kaisemmin ajatellut. Olin käyttänyt paljon 
valmisruokia enkä juuri ajatellut, mitä suu-
huni pistin.

- Paasto-oireet tulivat mitä rajuimmalla 
tavalla. Kolme ensimmäistä päivää olivat 
kauheita. Oli hirmu heikko olo, vain nu-
kuin ja nukuin ja välillä heräsin oksenta-
maan seinistää tukea ottaen. Olin luke-
nut siitä kirjasta, että suolihuuhtelu auttaa 
ja pitää saada raitista ilmaa ja levätä, joten 
aloin noudattaa niitä ohjeita.

- Kun puhdistusoireet olivat ohi, minulle 
tuli loistava olo, mikä sai ajattelemaan, että 
tässä nyt on jotain, mikä toimii. Mutta ei-
hän sitä voinut loppuikäänsä olla paastolla, 
joten jotain oli keksittävä.
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- En muuten suosittele kenellekään läh-

teä paastoamaan samalla tavalla kuin miten 
itse tein, vaikka lopputulos olikin hyvä.

Elävän ravinnon esittelyluento 
innosti Ahvenanmaalle
Outi oli nähnyt Hesarista ilmoituksen, että 
Monika Dahl-Partonen pitää Helsingis-
sä Kampin palvelutalossa elävän ravinnon 
esittelyluennon.

- Jalat vaan ohjautuivat sinne! Innostuin 
luennosta, että nythän on jotain, millä voin 
jatkaa itseni hoitoa. Monika näytti kuvia 
hiljattain perustetusta Elävän Ravinnon  
Instituutista, jossa olisi seuraavana kesänä 
elävän ravinnon kurssi.

- Aloin pehmittää miestä, että mitä jos 
viettäisimme kesäloman Ahvenanmaalla. 
Pitkällisen suostuttelun jälkeen mies suos-
tui vastahakoisesti lähtemään perheen voi-
min kahdeksi viikoksi instituuttiin. Siellä 
oli suolihuuhtelut heti ensimmäisestä päi-
västä ja ruoka piti pureskella hyvin, jotta 
entsyymit ehtisivät mukaan ruoansulatus-
prosessiin. Ensimmäisinä päivinä tuli pään-
särkyä ja huonoa oloa, joten olimme vähän 
huonolla tuulella ja lapsi näki yöllä unta 
lihapullista.

Lisää koettelemuksia oli tulossa.
- Eräänä päivänä miehen lautasella oli ol-

lut itämätön mungpapu, jota hän oli pu-
reskellut. Tuli vähän perhekriisi sinä iltana, 
kun selvisi, että amalgaamipaikka oli lähte-
nyt hampaasta. Onneksi silloin sinne saa-
pui purjeveneellä jonkun ison hotellin joh-
taja Helsingistä, jolloin mies heräsi, että 
ahaa, tänne tulee joku mies ihan omasta 
vapaasta tahdostaan opettelemaan elävää 
ravintoa. 

- Kun kaksi viikkoa oli ohi, olo oli niin 
loistava, että päätin, että tätä pitää jatkaa 
kotonakin. Mies suhtautui asiaan myöntei-
sesti, kun oli nähnyt instituutissa, miten se 
sujuu. Mies söi kuitenkin päivisin normaa-
lin työpaikkalounaan. Minä puolestani olin 
pari vuotta hyvin ehdoton; lomamatkoille-

kin menimme tehosekoittimen kanssa. Sit-
temmin olen syönyt keitettyä kasvisruokaa 
ja rinnalla elävää ravintoa.

- Tulehdukset katosivat tuolloin sen si-
leän tien. En koskaan päässyt selville, mistä 
ne olivat tulleet. Nyt ajattelen, että siinä 
saattoi olla runsas maito- ja vehnätuottei-
den käyttö taustalla.

Elävän ravinnon kouluttajaksi
Ahvenanmaan kurssilla oli aamu- ja ilta-
päiväluentoja ja siellä opeteltiin myös ruo-
kien tekemistä. Outi kävi lisäksi joillakin 
yhdistyksen kursseilla Helsingissä. Sitten 
hän osallistui ERY:n järjestämälle toiselle 
kouluttajakurssille 1992-1993.

- Muutimme Jyväskylään ehkä 1991, 
sillä kävin täältä käsin kouluttajakurssia. 
Inkeri Kiviharju, Monika Dahl-Partonen 
ja Irma Tolonen olivat kurssin opettajina. 
Osallistujia tuli ympäri Suomen. Opiske-
limme etänä teoriaa ja lähettelimme vas-
tauksia kysymyksiin. Sitten oli useampia 
internaattijaksoja, jolloin opettelimme ruo-
kien valmistamista.

- Elävä ravinto kiinnosti ihmisiä 1990- 
luvulla. Pidin paljon elävän ravinnon kurs-
seja Hankasalmella, Laukaassa, Äänekos-
kella ja Jyväskylässä työväen- ja kansalais-
opistoissa ja järjestin kursseja itsekin. Kurs-
sit olivat aina täynnä, noin 10 henkeä kurs-
silla. Vielä 2000-luvulla pidin kursseja ja li-
säksi ruoanvalmistuspäiviä, jolloin ihmisiä 
tuli ihmettelemään, että mitä nämä ruoat 
ovat. Hyvinvointimessuilla minulla saattoi 
olla elävän ravinnon ruokia tai esimerkiksi 
vehnänorastarjotin esillä, kun silloin mi-
nulla oli jo oma yritys.

Lisää uusia tuulia
Vielä Espoossa asuessaan Outi etsi apua 
toisen lapsensa korvatulehduskierteeseen, 
kun antibiootitkaan eivät tepsineet.

- Luin lehdestä jostain homeopaattilääkä-
ristä, jolla ei kuitenkaan ollut aikaa uusille 
asiakkaille. Sitten Hesarissa oli ilmoitus ho-
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meopatian esittelyluennosta, että Suomessa 
alkaa homeopatiakoulutus.

- Selvisi, että homeopatiassa on tavoit-
teena oman vastustuskyvyn lisääminen ja 
sitä voi käyttää vauvoista vaareille. Se oli jo 
suosittua Saksassa ja Englannissa, vaikka 
Suomessa se oli silloin aika tuntematonta. 
Varasin heti ajan toiselta luennon homeo-
paateista. Saimme apua homeopaattisista 
tuotteista: lapsen korvatulehduskierre lop-
pui siihen.

- Tästä lapsesta tuli muuten tervein. 
Mutta suhtautuminen neuvolassa oli epä-
luuloista. Homeopatiaopiskelu ja maito-
tuotteettomuus seurasivat merkinnöissä 
aina!

Homeopatiasta uusi ammatti
Outi meni homeopatiakoulutukseen sil-
lä ajatuksella, että käy kursseilla omaksi ja 
perheen hyväksi. 

- Mutta mitä pidemmälle luin, sitä enem-
män kiinnostuin. Siitä tuli minulle ammatti. 
Siinä vaiheessa, kun sain diplomin, minulla 
oli jo elävän ravinnon kouluttaja -diplomi, 
olimme muuttaneet Keski-Suomeen ja lapset 
olivat niin isoja, että voivat mennä päiväkotiin. 
Mietin, että palaisinko omaan aikaisempaan 
ammattiini lastentarhanopettajaksi. Mutta mi-
nulla oli jo niin paljon tietämystä homeopati-
asta, ravinnosta ja yrteistä (homeopatiaan kuu-
lui Frantsilassa yrttiopinnot ja Jouko Pursiai-
sen naturopatian opinnot), että näiden kaik-
kien pohjalta ajattelin, että perustaisin luon-
taishoitolan ja kokeilisin sitä, ennen kuin palai-
sin omaan entiseen ammattiini.

- Olin tavannut Helsingissä Fransisca 
Helkavaaran, jolla oli colonic-hoitola. 
Hän opetti minulle suolihuuhtelua, joten 
aloin tehdä myös sitä, en kuitenkaan ame-
rikkalaisella laitteella vaan hankin suoma-
laisen vastaavan laitteen.

Suolahuone on kuiva ja lämmin. Siellä voi olla vaikka bikineissä tai täysissä pukeissa 
kuten Outi Korpela ja Sirpa Kallatsa, joka kävi tutustumassa Outin suolahoitolaan 
Jyväskylässä ERY:n maakuntakiertueella.
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- Hain - ja sain - starttirahan yritykseeni. 

Mutta olihan siinä aikamoinen selittämi-
nen, mitä kaikkea teen, kun luontaishoi-
tola oli aivan uusi asia täällä. Ensimmäi-
sen vuoden esitäytetyssä veroilmoituksessa 
lukikin: myönnetty starttiraha metsänhoito-
työn edistämiseen! Fransisca kertoi, että ve-
rottaja oli hänelle laittanut, että makkara-
alan työläinen!

Jälleen uusi aluevaltaus:  
suolahoitola
Outi teki suolihuuhteluja ja homeopatiaa ja pi-
ti paastokursseja ja elävän ravinnon kursseja.  

- Ystävä Kajaanissa oli perustamassa suo-
lahuonetta ja kertoi, että siitä olisi hyötyä 
hengitystietulehdusten ja atooppisten ihot-
tumien hoidossa. Vuonna 2007 tuli Kelan 
rahoittama tutkimus, joka oli tehty Lap-
peenrannan kylpylässä. Sen mukaan suola-
huoneesta on hyötyä astmaatikoille, joten 
se kannusti vielä lisää. Se olisi hyvä lääk-
keettömien hoitojen rinnalle, joten perus-
tin suolahoitolan. 

Kun Outi perusti suolahoitolan, kurssien 
pitäminen väheni. Nyt alkoi jo 12. vuosi 
suolahuoneen kanssa. Homeopatia ja suoli-
huuhtelu olivat alkaneet jo vuonna 1991.

- Välillä on menty tosi umpihangessa, 
kun on ollut niin paljon ennakkoluuloja ja 
vastustusta. Kun tuli raakaravintobuumi, 
on ollut hyvä asia, kun nuoret ovat innos-
tuneet ja voivat viedä asi-
oita eteenpäin. Kun vielä 
saisi edes osittain elävää 
ravintoa tuettuna koti-
hoitoon ja hoivakoteihin!

Ajatuksia  
vanhustenhoitoon
Outi opiskeli sairaan-
hoitajaksi 2002-03, jot-
ta hän saisi vielä vankem-
man pohjan hoitoihinsa. 

- Erikoistuin geronto-
logiseen sairaanhoitoon 

eli vanhuksiin. Harjoittelussa Kaarina-ko-
dissa Turun lähellä sain tehdä muutamia 
ruokia keittiössä: puolukka-auringonku-
kansiemen-banaanismoothien aamiaiseksi 
ja aprikoosi-viikuna-pellavansiementuore-
puuron. Vanhukset söivät niitä mielellään, 
mutta systeemin mukaan keittiön pitää ti-
lata edullisimmat ruoat tukusta, joten se on 
rahasta kiinni.

- Vanhuksia auttaisi jo paljon, jos olisi 
kerran päivässä joku proteiinipitoinen 
smoothie, jossa on vaikka auringonkukan-
siemen-, chiansiemen- tai seesamsiemen-
pohja. Joku voisi tehdä vanhusten ruokava-
liosta tutkimuksen, esimerkiksi tutkia, mi-
ten yksi elävän ravinnon proteiinismoothie-
lisä päivässä vaikuttaisi sokeri/veriarvoi-
hin tai verrata, paljonko se ja apteekin val-
miste maksaisivat. Yhdistyshän voisi tilata 
tutkimuksen joltain opiskelijalta, joka tekee 
opinnäytetyötä.

Tiina Lappalainen

<
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Mitä suolahuonehoito on?
Hoito tapahtuu suolalla vuoratussa lämpi-
mässä huoneessa aurinkotuolissa rentou-
tuen. Seinäpinnoissa ja lattiassa oleva suo-
lakerros aiheuttaa voimakkaan negatiivisen 
ionisaation, joka omalta osaltaan tuntuu 
miellyttävältä ja rentouttavalta. 

Tärkein elementti kuitenkin on suola-
generaattorin jauhama hienojakoinen suo-
lapöly, jota hengitellään hoidon aikana. 
Nämä juuri jauhetut kuivat suolahiukkaset 
kulkeutuvat pitkälle hengitysteihin.

Miksi suolahuonehoitoon?
Suolahuonehoidosta on hyötyä tukihoito-
na erilaisissa hengityselinsairauksissa (mm. 
astma, akuutit   poskiontelotulehdukset, 
kurkku- ja korvatulehdukset, keuhkoput-
kentulehdukset) ja vaikka siitepölyallergioi-
den tukihoitona. Suolahuonehoitoa käyte-
tään myös atooppisen ihottuman ja psoria-
siksen tukihoitona. Hoito on myös erittäin 
rentouttavaa.

Miten suolahuonehoito  
vaikuttaa?
Negatiivisesti varautunut hienojakoinen 
suolapöly kulkeutuu hengityksen muka-
na keuhkoputkiin ja saa aikaa luonnonmu-
kaisen puhdistusreaktion. Hoidon ansios-
ta lima alkaa irrota helpommin ja muuttuu 
juoksevammaksi. Varsinkin, kun käy peräk-
käisinä päivinä suolahuonehoidossa, lima-
kalvoille jää suolahiukkasia vaikuttamaan, 
jolloin asiakkaiden mukaan limaa on hel-
pompi yskiä pois.  

Suolahengitys myös vähentää hengitys-
teiden oireilua pienentämällä limakalvo-
jen turvotusta ja helpottamalla hengenah-
distusta. Kun hengitys helpottuu, saadaan 
happea paremmin koko elimistön käyt-
töön. Hoidossa rentoutuu, joskus jopa nu-
kahtaa. Useimmilla yöuni paranee nopeasti.

Tiheä hoitojakso on hyvä ja estää tuleh-
dusaiheiden uudelleenvoimistumista hoito-
kertojen välillä. Hoitokerta kestää yleensä 
20-40 minuuttia riippuen hoidettavan iästä 

Suolahuone 
 luonnonmukaisena tukihoitona  
    elävän ravinnon ystäville
Elävä ravinto ei ole pelkkä  
ruokavalio. Hengitys, puhdas 
ilma, liikkuminen ja  
rentoutuminen kuuluvat  
elävän ravinnon kokonais- 
valtaiseen ohjelmaan  
olennaisesti ruokavalion  
lisäksi. Suolahuonehoito sopii 
mainiosti myös elävän  
ravinnon ystäville luonnon-
mukaisena tukihoitona.

Outi Korpelan suolahoitola sijaitsee Jyväsky-
lässä Mandalatalon yhteydessä. ERY:n jäsenet 
saavat nyt 10 % alennusta normaalihintaisista 
suolahoidoista. 
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ja herkkyydestä. Lasten nuha ja yskä voi al-
kaa helpottua jopa parilla suolahuonehoi-
tokerralla ja yöuni rauhoittuu. Aikuiset tar-
vitsevat yleensä useamman hoidon. Pienillä 
lapsilla ja herkästi reagoivilla voidaan aloit-
taa esimerkiksi 10 minuutilla ja vähitellen 
pidennetään hoitoaikaa. Sarjan pituus on 
aina yksilöllisesti mietittävä.

Tutkimusta suolahuonehoidosta
Suolahuonehoidosta tehtiin lääketieteellistä 
tutkimusta vuosina 2003–2007 Etelä-Kar-
jalan Allergia- ja ympäristöinstituutin joh-
dolla. Tutkimuksen mukaan pienillä suola-
hengitysannoksilla voitiin saada vähennet-
tyä keuhkoputkien yliärtyvyyttä. Näin suola-
huonehoito voi toimia astman täydentävänä 
hoitona. Suolahuonehoito on Käypä Hoi-
dossa mainittu seuraavasti: ”Niin sanottu 
suolahuonehoito on vähentänyt hengitystei-
den yliärtyvyyttä, mikä voi vähentää astma-
potilaan oireherkkyyttä.” Lääkärit voivat  siis 
suositella suolahuonehoitoa potilailleen ast-
man hoidossa lääkehoidon tukena.

Sisäilmasta johtuvat oireet 
Sisäilmaongelmista aiheutuvien oireiden 
hoidossa suolahuonehoidosta on ollut  mo-
nille hyötyä. Muutaman kerran hoitosarja 
ei valitettavasti kuitenkaan riitä sisäilmasta 
sairastuneiden hoidossa. He hyötyvät eni-
ten säännöllisestä hoidosta kerran viikos-
sa ympäri vuoden. Tästä on kertynyt paljon 
kokemusta suolahuoneessamme. Iso jouk-
ko asiakkaistamme on opettajia, jotka ovat 
altistuneet sisäilmaongelmille ja joutuvat 
käyttämään ääntään työvälineenä. 

Äänenhuoltoa laulajille ja  
työssään ääntä käyttäville
Myös laulajat ovat löytäneet suolahuoneemme. 
Monet laulajat osaavat tulla jo heti ensioireiden 
tultua ja saavat äänensä kuntoon muutamal-
la hoidolla. Viime keväänä eräs laulun opiske-
lija sai näyttötutkinnonkin suoritettua hienos-
ti, vaikka oli juuri sairastanut kovan flunssan ja 
kurkkukivun viikko ennen tutkintoa.

Suolahuonehoitoon voidaan mainiosti 
yhdistää rintakehää avaavia liikeharjoituk-
sia sekä hengitys- ja äänenkäyttöharjoituk-
sia ja rentoutumista. 

Kuulen usein myös laulua suolahuoneesta, 
kun laulajat harjoittelevat ohjelmistoaan. 
Suolahuoneessa voi myös lueskella. Mutta 
suurin osa haluaa rentoutua hämärässä suo-
lalamppujen valossa ja kuunnella rauhallista 
musiikkia. Viihtyisässä lämpimässä suola-
huoneessa aika kuluu hyvin nopeasti.

Outi Korpela
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Historia
Ensimmäiset maininnat kuivaharjaukses-
ta lienevät jo muinaisesta Egyptistä, jossa 
Kleopatra ja Nefertiti kuorivat ihoaan kar-
healla kankaalla ennen aasinmaitokylpyjä. 
Emännän tietokirjassa vuodelta 1950 neu-
votaan, että kaikkien, jotka tahtovat säilyt-
tää kasvonsa raikkaina ja suloisina, tulee 
käyttää mahdollisimman yksinkertaisia kei-
noja. Kirja antaa ohjeet aamuvoimisteluun 
ja sen jälkeiseen aamupyyhkeilyyn eli ihon 
kuivaharjaukseen.

Mitä kuivaharjaus on?
Kuivaharjaus on saavuttanut suuren suosi-
on kauneudenhoidon saralla. Harjauksen 
voikin usein löytää myös monien kauneus-
hoitoloiden palvelulistoilta. Kuivaharjaus 
onnistuu kuitenkin helposti myös kotona. 

Oma muutaman minuutin kestävä kuiva-
harjausrutiini on helppo toteuttaa päivittäi-
sen suihkun yhteydessä (Huom! Ei kuiten-
kaan sen aikana).

Kuivaharjaus on juuri sitä, mitä nimi-
kin kertoo: ihon pinnan harjaamista ihon 
ollessa kuiva. Harjaukseen tarvitaan vain 
harja. Suositeltavaa on käyttää luonnonhar-
jaksista valmistettua harjaa. Pitkävartinen 
harja on hyvä valinta, sillä sen avulla ylettää 
helposti myös esimerkiksi alaselkään. 

Kasvon iholle on saatavana omia, peh-
meitä ja pieniä harjoja. Niitä on myös 
helppo ja vaivaton kuljettaa mukana esi-
merkiksi matkoille.

Miksi kannattaa kuivaharjata?
Kuivaharjaus kuorii kuollutta ihosolukkoa, 
joten se toimii ihosi huoltajana kuorinta-
voiteen tapaan. Harjaaminen on tehok-
kaampi tapa uudistaa ihoa, joten tulokset 
näkyvät usein suhteellisen nopeasti. Sään-
nöllinen harjaus tasoittaa myös ihon väriä 
ja tekee siitä heleämmän.

Harjaaminen aktivoi pintaverenkiertoa, 
mikä vaikuttaa heti ihon kuntoon ja auttaa 
parantamaan myös huonoa ääreisverenkier-
toa. Harjailu kiihdyttää myös lymfakier-
toa eli kuona-aineiden ja nesteiden poistu-
mista kehosta. Selluliitti ei katoa olematto-
miin, mutta parantunut nestekierto tekee 
ongelma-alueista tasaisempia. Karheat sää-
ret ja sisäänpäin kasvaneet karvat sekä näp-
pyläinen selkä saavat myös kyytiä tehok-
kaan kuivaharjauksen avulla.

Kenelle kuivaharjaus sopii?
Kuivaharjaus sopii lähes kaikille, mutta eri-
tyisesti siitä hyötyvät ne, joilla on runsaasti 
turvotusta, heikko verenkierto, sameutta tai 
kovettumia ihossa. Mikäli ihosi on tulehtu-
nut, haavoilla tai muuten herkkä, älä kuiva-

KUIVAHARJAUS  
OSANA PUHDISTAUTUMISTA

Elävän ravinnon ohjelmassa 
puhtaan ravinnon lisäksi tärkeitä 
osa-alueita ovat liikunta,  
myönteinen ajattelu ja  
puhdistautuminen. Kehoa voi 
puhdistaa sekä sisältä että ulkoa. 
Kuivaharjaus on tehokas tapa 
puhdistaa kehon suurin elin, iho. 
Hengitykseen tutustumme 
mm. suolahuoneesta kertovassa 
jutussa tässä lehdessä.  
Seuraavassa numerossa on juttu 
maksaa puhdistavasta  
liikesarjasta. 
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harjaa, vaan käy ihosi läpi kevyesti hieroen 
tai painellen kostealla vohvelipyyhkeellä.

Harjauksessa kannattaa olla varovainen 
erityisen herkkien ihoalueiden, kuten rin-
takehän sekä rintojen, suhteen. Harjausta 
ei myöskään tulisi koskaan tehdä iholle, 
joka on tulehtunut, auringossa palanut tai 
joka kärsii melanoomasta. Couperosaihoa 
ei myöskään pitäisi kuivaharjata, koska iho 
saattaa ärsyyntyä.

Miten kuivaharjaus suoritetaan?
Kuivaharjaukselle ideaali aika on heti aa-
musta, sillä harjaamisen keholle antava 
energia piristää kokonaisvaltaisesti. Har-
jaus kannattaakin näin ollen ajoittaa ajal-
le ennen aamusuihkua. Lisäksi on tärke-
ää muistaa harjata aina kohti sydäntä, kos-
ka se siten stimuloi ja parantaa parhaiten 
verenkiertoa.

Aloita harjaus jaloista edeten koko 
ajan ylöspäin. Harjaa pehmeästi pyöri-
vin liikkein. Pyöritä harjaa vartalon va-
semmalla puolella myötäpäivään ja oi-
kealla vastapäivään.

Voit aloittaa harjauksen jalkapohjista 
ja edetä kaulalle asti, mutta älä har-
jaa kasvoja vartaloharjalla. Kasvoille on 
olemassa erikseen omia pehmeämpiä 
kuivaharjoja.

Harjaa tehokkaasti jalat, reidet, 
peppu ja selkä, mutta paina harjaa hel-
lävaraisemmin käsien, rintakehän ja 
kaulan alueilla. Kuollut ihosolukko läh-
tee helposti suihkussa harjauksen jäl-
keen, mutta harjaus ei vaadi välttä-
mättä suihkua. Iho on kuitenkin suosi-
teltavaa rasvata harjauksen jälkeen, jot-
tei iho kuivu liikaa.

Kuivaharjauksen jälkeen
Mikäli kuivaharjaus on itselle uusi asia, 
voi siihen totuttelu viedä hetken ai-
kaa. Harjaus voi tuntua alussa jopa hie-
man kivuliaalta. Tämä johtuu siitä, et-
tä harjauksesta syntyvät tuntemukset 
ovat keholle uusia. Säännöllinen harja-

us on kuitenkin ehdottoman kannattavaa. 
Pian harjaamisen aloittamisen jälkeen tun-
tuu iho kirkkaammalta, kiinteämmältä ja 
hehkeämmältä.

Kuivaharjauksella on myös terapeuttinen 
vaikutus: aina kun hoidamme ihoa, hoi-
damme samalla mieltä. Harjaus sopii erityi-
sen hyvin stressaantuneille – vaikka ihon-
hoidosta ei niin välittäisi, harjaus on hyvä 
tapa pysähtyä edes hetkeksi oman keholli-
suutensa äärelle, tuntea jokaikinen ääriviiva 
ja olla läsnä. Paineita säännöllisyydestä on 
turha ottaa, harjailee silloin kun hyvältä 
tuntuu!

Riika Savikoski-Singh

<
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Helsingin yliopiston ruokakult-
tuurin professori Mari Niva 
on sitä mieltä, että lihansyönti 
ei voi pysyä samanlaisena itses-

täänselvyytenä kuin nyt. Lihansyönnin pi-
tää vähentyä rajusti, jotta voimme välttää 
ilmaston vaarallisen lämpenemisen. Hel-
singin Sanomat julkaisi Nivan haastattelun 
1.11.2018. 

Ilmaston lämpeneminen huolestuttaa 
tällä hetkellä kaikkia ja kaikilla yhteiskun-
nan tasoilla. Aikaisemmat tutkimukset il-
maston lämpenemisestä ovat osoittautu-
neet liian optimistisiksi. Tätä kirjoittaessani 
maailman johtajat istuvat vakavina miet-
timässä Puolan hiilikaupunki Katovicessä, 
mitä pitäisi tehdä tehokkaammin. Fossiilis-
ten polttoaineiden käyttöä pitäisi vähentää 
rajusti, mistä ovat eri mieltä muun muassa 
Puolan hiilikaivostyöläiset, joiden toimeen-
tulo on hiilestä kiinni.

Ruokakulttuurin professori Niva pu-
huu kestävän syömisen puolesta. Hän iloit-
see siitä, että Suomessakin on havahduttu 
siihen, että lihan tuotannon ja kulutuksen 
täytyy muuttua, jotta ilmaston lämpene-
mistä voidaan torjua. Myös maidon tuot-
taminen lisää kasvihuonepäästöjä. Ruokaa 
tutkivalle professorille liha on yhtä kuin 
proteiini. Kun lihansyöntiä on vähennet-
tävä, on mietittävä, mistä proteiinia saa 
kestävällä tavalla. 

Niva mainitsee siirtymävaiheen proteii-
neina nyhtökauran ja härkiksen, mutta kat-
soo, että tällaiset jalosteet ovat väliaikai-
sia ja vain petaavat tilaa pavuille sellaise-
naan. Hän laittaa toivonsa kouluruokai-
luun: pavuista voisi tulla normaalia ja hy-
väksyttävää syötävää, jos lapset tottuvat nii-
hin kouluvuosina.

Professori Niva itse pitää yksinkertai-
sesta kasvisruoasta, mutta syö erikoisti-

lanteissa lihaakin. Heikkoutenaan hän pi-
tää raejuustoa ja toivoo, että sille löytyisi 
hyvä kasvispohjainen korvike salaattien 
proteiinilisäksi. 

Meillä elävän raakaravinnon syöjillä olisi 
Helsingin yliopiston ruokakulttuurin tut-
kimukselle paljon annettavaa. Aloitetaan 
vaikka raejuustosta: salaattiin voi sen sijaan 
lisätä liotettuja ja kuivahtaneita pähkinöitä, 
joista saa monipuolista proteiinia.

Entä sitten pavut? Niiden sijaan on elä-
vässä raakaravinnossa aina käytetty sieme-
niä ja pähkinöitä proteiinin lähteinä. Sie-
meniä ja pähkinöitä on laaja kirjo erilaisia 
ja erimakuisia. Ne vaativat vain liotuksen, 
jonka senkin voi joskus kiireessä jättää vä-
liin. Liotettuina ne ovat valmiita käytettä-
viksi kastikkeisiin, pateisiin, pyöryköihin ja 
vaikka raakakakkuihin.

Elävä ravinto kiinnosti 1990-luvulla 
Kuopion yliopiston tutkijoita ja kiinnostus 
tuotti kaksi tohtorin väitöskirjaa. Koehen-
kilöinä olivat ERY:n jäsenet. Marja Ruuti 
kertoo tässä lehdessä enemmän tuosta yh-
teistyöstä. Olisipa hienoa, jos Helsingin yli-
opisto nyt kiinnostuisi tutkimaan elävää 
raakaravintoa kestävän syömisen ruokakult-
tuurina. ERY voisi olla siinä hyvänä apuna.

ERY:ssä on juuri hallitus vaihtunut, ja 
uudella hallituksella on varmasti heti kädet 
täynnä työtä. Mutta jossain vaiheessa voisi 
olla hyvä kirjoittaa lähestymiskirje profes-
sori Nivalle ja kertoa lyhyesti ruokakulttuu-
rista nimeltä elävä raakaravinto ja ERY:n 
halusta yhteistyöhön. Yhteydenotto voisi 
tuottaa hyviä tuloksia. Niin ja tietysti: kir-
jeen mukana professorille voisi lähettää asi-
aan tutustumista varten Mea Salon Hel-
lattoman kokin elävä raakaravinto -kirjan – 
parhaan kestävän syömisen oppaan.

Kaija Shurupov

Elävä raakaravinto on  
täydellistä kestävää syömistä
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Kööpenhamina on raakaruokai-
lijalle inspiroiva matkakohde. 
Vierailin siellä lokakuun 2018 
kirpeydessä. Päätin etsiskel-

lä ERY:n hallituksen ruokamatkalta vuo-
delta 2013 tuttuja raakaruokapaikkoja sekä 
”haistella” uusia raakaruokatuulia. 

Raakaravintoa kuten tuorepuristettuja 
mehuja, smootheja ja kakkujakin oli saa-
tavilla monista kahviloista ja baareista ku-
ten VitaBoost ja Uganic tosi kivassa Torve-
hallerne kauppahallissa. Mutta löytämäni 
varsinaiset raakaravintolat olivat muutta-
neet valikoimiaan ja tarjoavat nyt myös 
lämmintä kasvisruokaa. Trendi on ilmei-
sen selvä: raakaravinnon rinnalle on tul-
lut muuta tarjontaa ja raakaravintolat ovat 
monipuolistaneet valikoimiaan vegaanisella 
lämpimällä kasvisravinnolla. Versoja näkyi 
jonkin verran, mutta ituja ei juurikaan eikä 
vehnänorasmehua. 

Minua kiinnosti lyhyellä vierailullani 
syödä joka päivä pelkästään raakaruokaa eri 

ravintoloissa ja vertailla niiden brunsseja. 
Löysinkin kolme raakaravintolaa, joista 
yksi oli yllättävä uusi tuttavuus. 

simpleRAW
Viime raakaruokamatkalta tuttu simple-
RAW ravintola oli muuttanut toiseen paik-
kaan ja lisännyt lämpimän vegaanisen kas-
visruoan valikoimiinsa. Myös erityisruoka-
valiot ja erilaiset mehut sekä shotit on huo-
mioitu menussa hyvin. Ruoka-annokset 

Helena Hietanen vertailee 
 ja maistelee kolmen  

ravintolan brunsseja.

Raakaruokailua 

                  Kööpenhaminassa

Osuva seinän valomainos Plant Power 
Food -ravintolassa.

simpleRaw-kasvisravintolan monipuolinen 
brunssi sisältää pääosin raakaruokaa: 
chiakookosvanukas marjojen kera, riisi-
paperinigirit, siemenkräkkeriä persilja- 
tahnalla ja iduilla, gluteeniton avokado-
toast, raakakakku ja vihermehu sekä 
lämmittävä inkiväärishotti.
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vaikuttavat runsailta ja täyttäviltä. Uusi ti-
la on pienen aukion reunalla viehättävä ja 
muistini mukaan isompi ja ravintolamai-
sempi kuin edellinen. Tarjoilu on oikein ys-
tävällistä ja tunnelma rauhallinen. Nautin 
jo pelkästään kauniista miljööstä.

simpleRaw-ravintolan brunssi (135 DKK 
=18.09 €) 
tarjoillaan päivittäin kello 15 asti. Brunssi 
koostuu tuoreista ja kypsennetyistä elemen-
teistä sopivassa suhteessa. Se sisältää riisipa-
periin kierrettyjä kaali- ja ananasrullia tama-
rikastikkeella, persiljacashewtahnaa porkka-
nakräkkerillä, avokadoa gluteenittomalla lei-
vällä, chiakookosvanukkaan hedelmäsoseen 
ja marjojen kera, suklaisen raakakakun sekä 
inkiväärishotin. 

Lisäksi tilasin tuorepuristetun viherme-
hun, jossa oli kurkkua, pinaattia, minttua 
ja sitruunaa. Muunlaista vihermehua ei ol-
lut saatavilla.

Muuten maukkaan brunssin kokonai-
suudesta antaisin hiukan negatiivista palau-
tetta kräkkeristä ja leivästä, jotka ovat val-
mistuotteita eivätkä ravintolassa valmistet-
tuja. Luulisi, että tasokas raakaruokapaikka 
sentään kuivattaisi itse kräkkerinsä! 

Plant Power Food 
Yllättäen löysin läheltä majapaikkaani Nor-
rebrosta vierailuni parhaan raakaruokaa tar-
joilevan kasvisravintolan nimeltään Plant 
Power Food. Ravintolan rento, boheemin 
tyylikäs sisustus antaa vaikutelman taval-
lisesta lounasravintolasta, mutta ruoka yl-
lättää positiivisesti ja on suorastaan ehtaa 
raakagourmettia! 

Brunssia tarjoillaan päivittäin kello 15 
asti. Illallista varten on syytä varata pöytä 
etukäteen, koska paikka on asiakasmääristä 
päätellen erittäin suosittu. Söimme myös il-
lallista, mutta brunssi on suosikkini, koska 
siinä raakaruoka ja lämpimät maut täyden-
tävät hienostuneesti toisiaan.

Plant Power Food -kasvisravintolan  
silmiähivelevän kaunis, täyteläinen ja  
yllätyksellinen brunssi, joka sisältää  
mm. ravintolan itse kuivaamia kräkkereitä 
ja sipsimäisiä vihanneksia sekä erilaisia 
tahnoja ja kastikkeita. Plant Power  
Foodissa ei käytetä kastikkeissa öljyjä 
lainkaan.
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Plant Power Foodin brunssi on hinnal-
taan kallein vertailemistani paikoista  
(174 DKK=23.31 €). Se on kuitenkin hy-
vin runsas ja maut ovat uskomattoman her-
kullisia sekä yllättäviä. Brunssi sisältää rii-
sipaperiin rullattua avokadoa, versoja ja 
kurkkua talon omalla kastikkeella, sieni-
patén ja marinoituja sieniä rosmariinilla, 
currysalaatin linsseistä ja omenoista, bataat-
tilevitteen, raakoja ja kuivattuja kräkkereitä 
sekä vihanneksia, tahinikastiketta, paahdet-
tuja pähkinöitä ja balsamicohelmiä, ruislei-
pää tai hapanleipää (sai myös gluteenitto-
man leivän).

Brunssi on paitsi maittava myös uskomat-
toman kaunis! Keraamiset lautaset ja japani-
laishenkinen, yksinkertainen tarjoilu hive-
livät silmää. Jälkiruoaksi söin myöhemmin 
herkullisen tryffelin, joka oli täytetty bataa-
tilla ja kuorrutettu raakasuklaalla. Plant Po-
wer Food oli ainoa ravintola, jossa sain pyyn-
nöstä orasmehushotin tuorepuristetun viher-
mehun kera, joka sisälsi pinaattia, inkivääriä, 
kurkkua, minttua ja omenaa.

Kokki Neel Engholm, 
joka on opiskellut mm. 
Matthew Kenneyn oh-
jauksessa, on ilmeisen 
luova ja kunnianhimoi-
nen annosten ja maku-
jen loihtija. Hänen raaka-
ruokansa on kuin keiju-
kaisen leikkiä ja kultapö-
lyä yhdistettynä satumet-
sän antimiin. Niin kau-
nista ja hienostunutta 
sekä omaperäistä! Hän 
itse mainitseekin ruoan 
visuaalisuuden ja kaune-
uden tärkeänä osana nau-

tintoa. Ravintolassa on myynnissä hänen 
keittokirjansa, jonka upea kuvitus houkutti 
ostamaan kirjan matkamuistoksi.

42°RAW
Sillä oli useita ruokapaikkoja, kolme kau-
pungin keskustassa ja neljäs Kastrupin len-
tokentällä lähtöaulassa terminaali 2. Selväs-
tikin raakaruoka on ravintolan maukas eri-
koisuus ja raakaruokakastikkeita ja tahno-
ja, makeita makupaloja ja mehuja sai edel-
leen, mutta lämminruoka oli tullut vahvasti 
mukaan. Esimerkiksi kypsennetyt, lämpi-
mät bataattiranskikset tarjoiltiin pähkinä-
tahnan kera.

42°Raw-ravintolan brunssi (139 DKK 
=18.62 €) tarjoillaan joka päivä kello 
14 asti. Se on runsas ja maittava, mutta 
myös melkoisen raskas eikä juurikaan 
muistuttanut kuvittelemaani raikasta 
raakaruokabrunssia.

Annos sisältää banaanipannukakkuja 
agavesiirapilla, banaania ja gojimarjoja, ba-
taattiranskalaiset itsetehdyllä majoneesikas-
tikkeella, paahdettua gluteenitonta tum-
maa leipää (tosi hyvää!), avokadoa ja hum-
musta sekä granolakulhon, joka oli pieni 
annos omenapaloja ja  cashewjogurttikas-
tiketta. Tuhti brunssi tosiaan, mutta ei ko-
vin vihreä! 

Jälkkärinä 42°Raw-kasvisravintolassa 
tarjoiltiin positiivista elämänfilosofiaa 
matchalatten ja matchalla maustetun 
raakasuklaisen leivoksen kera.
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Vinkki: Kutsu ystäviä rennolle brunssille 
ja tarjoile raakaruokaa sekä lämmintä 

kasvisruokaa. Useimmat raakaruokailijat-
han syövät kuumennettuakin kasvisravin-
toa. Tehkää ruoat nyyttäriperiaatteella, jol-
loin jokainen voi tuoda mukanaan lempi-
ruokiaan eikä brunssista koidu kustannuk-
sia järjestäjälle.

Jakakaa ohjeitanne ja etenkin herkulli-
sia ruokakuvia ERY:n Facebook-ryhmässä. 

Näin houkuttelette muutkin rohkeasti ja-
kamaan raakaruokakuviaan ja kokemuk- 
siaan sekä syömään yhdessä. Jaa elävän raa-
karavinnon ilosanomaa ruokaillen! 

Ruotsissa raakaruokabuumista alkunsa 
saanut Rawfoodmiddagar.com-yritys aloitti 
toimintansa järjestämällä alustan ja fooru-
min raakanyyttäreille, joista tuli menestys. 
Niitä järjestettiin eri puolilla maata. Ryh-
män koollekutsuja saattoi ilmoittaa yri-
tyksen Facebook-ryhmässä missä, milloin 
ja kuinka isolle ryhmälle nyyttärit järjes-
tetään. Ihmiset kutsuivat siis tuiki tunte-
mattomia oman kotipaikkakuntansa raa-
karuokailijoita kotiinsa syömään! Onnis-
tuisiko tämä Suomessa ja voisiko ERY olla 
raakanyyttäreiden puolestapuhuja? 

Helena Hietanen
ERY:n Facebook-ryhmän perustaja

 ja moderaattori 

Syödään yhdessä! 

42°Raw-kasvisravintolan brunssi, joka 
raakaruoan lisäksi sisälsi enemmän  
kypsennettyä kasvisruokaa: omena- 
granolakulho cashewjogurtilla, banaani-
pannarit gojimarjoilla, guacamole ja 
hummus gluteenittoman toastin kera, 
bataattiranskalaiset ja talon kastike.

Ruokamatkailua yhdistyksen 
Facebook-ryhmässä
Raakaruokailua on mukava harrastaa mat-
kaillessa, koska uudet maut innostavat. Eh-
dotankin yhdistyksen jäsenille, että jakai-
simme matkoilla löytämiemme raakaravin-
toa tarjoilevien ravintoloiden osoitteita ja 
kuvia herkullisista annoksista ERY:n Face-
book-ryhmässä. Matkailua ajatellen olisi 
hauskaa saada teidän jäsenien omia raaka-
ruokapaikkavinkkejä jakoon!

Helena Hietanen
Satunnainen matkailija, raakaruokaharrastaja 

ja elävän ravinnon konkari, raakaruokaa  
nautiskellen terveyttä unohtamatta

torvehallernekbh.dk
simpleraw.dk
www.plantpowerfood.dk
www.neelengholm.com
www.42raw.dk/
www.42raw.com/

<

<

Miten koostaisit talvisen elävää 
raakaravintoa ja kuumennettua  
kasvisruokaa yhdistelevän  
brunssin? Mitä kylmiä ja lämpimiä 
juomia brunssillasi tarjoillaan? 
Millä mausteilla ja kikoilla saat 
raakaruokailun tuntumaan lämpi-
mältä kylmilläkin keleillä?
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Viimeisimmät tutkimukset kerto-
vat hälyttävää tietoa ilmaston läm-
penemisestä. Nature-tiedelehti jul-

kaisi lokakuussa 2018 tutkimuksen, jonka 
mukaan lihansyöntiä pitää vähentää länsi-
maissa 90 prosenttia, jotta ilmaston vaaral-
linen lämpeneminen voitaisiin välttää (HS 
1.11.2018). Independent-lehdessä Joseph 
Poore huomauttaa, että vegaanisen ruoka-
valion käyttäminen vähentää kasvihuone-
kaasuja. Sen valitseminen on ilmaston läm-
penemiselle merkitykseltään suurempi asia 
kuin lentämisen vähentäminen tai sähkö-
auton valitseminen.

Elävän raakaravinnon syöjät ovat omalla 
ruokavaliovalinnallaan parantaneet itsensä, 
ylläpitäneet terveyttään ja samalla torjuneet 
ilmaston lämpenemistä. Elävä raakaravinto 
on kasvisruokavalio, joka ei sisällä ilmas-
ton lämpenemiselle haitallisiksi havaittuja 
eläinperäisiä tuotteita.

Elävää raakaravintoa valmistetaan me-
hustamalla, liottamalla, idättämällä, hapat-
tamalla, kuivattamalla ja jauhamalla kas-
visperäisiä aineksia. Ruoanvalmistus vaa-
tii energiaa, mutta paljon vähemmän kuin 
kuumentaminen. Tässäkin elävä raakara-
vinto on ilmastonmuutoksen torjunnan 
kannalta ihanteellinen. 

Kuka tahansa voi ottaa elävän raakaravin-
non keinoksi vähentää ilmaston lämpene-
mistä. Tästä ruokavaliosta on saatavilla tie-
toa suomen kielellä ja paljon myös englan-
niksi (living food, raw living food). 

Jos ottaa elävän raakaravinnon osaksi 
ruokavaliota, edes osittain, auttaa torju-
maan ilmastonmuutosta. Samalla voi huo-
mata myönteisiä vaikutuksia omaan ter-
veydentilaansa. Kannustamme kaikkia ot-

tamaan elävä raakaravinto osaksi omaa elä-
mäntapaa. Siihen on nyt kaksi hyvää syytä: 
ilmaston lämpenemisen torjunta ja oman 
terveydentilan paraneminen.

Elävä raakaravinto ry täytti tänä vuonna 
35 vuotta. Yhdistys on osa kansainvälistä 
elävän ravinnon liikettä. Koko toimintansa 
ajan se on levittänyt tietoa elävän raakara-
vinnon hyvistä terveysvaikutuksista. 

Paljon lehtivihreää sisältävällä pitkäaikai-
sella elävän ravinnon kuurilla tuhannet ih-
miset ovat parantaneet terveydentilaansa ja 
vähentäneet kehon tulehdustilaa. Monet 
kiusalliset vaivat ovat kadonneet jo muuta-
man kuukauden kuluttua. 

Elävän ravinnon ohjelman kehittäjän 
Ann Wigmoren opit, mutta myös omien 
kokemusasiantuntijoidemme tieto ruokava-
lion parantavasta vaikutuksesta, ovat pitä-
neet yhdistyksen vireänä jo yli kolme vuo-
sikymmentä, ja pitävät edelleen. Valitse si-
näkin elävä raakaravinto -ruokavalio ja olet 
mukana vaikuttamassa.

Puheenjohtaja Sirpa Kallatsa
Ery p. 050 501 0505

Helsingissä 17.11.2018
Elävä raakaravinto ry

ery@elavaravinto.fi
www.elavaravinto.fi

www.instagram.com/elavaraakaravintory

Lähteet
https://www.independent.co.uk/life-style/health-
and-families/veganism-environmental-impact-
planet-reduced-plant-based-diet-humans-
study-a8378631.html
Helsingin Sanomat; Ruokasuhde: tutkiva; 
1.11.2018

Elävä raakaravinto ry:n syyskokouksen 17.11.2018  julkilausuma

Ilmaston lämpenemistä voi torjua  
syömällä elävää raakaravintoa
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 www.suolahoitola.com

Vuoden 2019 hallitus on aloittanut
Yhdistyksen syyskokouksessa marraskuus-
sa valittiin hallitus vuodelle 2019. Vuosiko-
kous myönsi poikkeuksellisesti hallitukselle 
valtuudet valita uusi puheenjohtaja keskuu-
destaan järjestäytymiskokouksessaan tam-
mikuussa, koska vuosikokouksessa ei saatu 
valittua puheenjohtajaa hallituksen jäsen-
ten joukosta.

Yhdistyksen uusi puheenjohtaja on hel-
sinkiläinen Sari Suominen. Varapuheen-
johtaja on Haidi Luukkonen. Muita jä-
seniä ovat Marjo Uutela ja Gurvir Kand-
hola sekä ainoana edellisestä hallituksesta 
jatkavana Georgi Shurupov. Hallitus va-
litsi hallituksen ulkopuolelta sihteeriksi ja 
rahastonhoitajaksi toimistonhoitaja Riika 
Savikoski-Singhin.

Hallitus päätti tehostaa some-toimintaa. 
Haidi vastaa Facebookista. Riika jatkaa tie-
toiskutyyppistä viestintää Facebookissa ja 
Instagramissa. Uutuutena kokeillaan noin 
kerran kuukaudessa lähetettävää uutiskir-
jettä, josta vastaa Georgi. Syyskokouksessa 
päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan 
sähköisen viestinnän kohtaan myös yhdis-
tyksen YouTube-kanavan hyödyntäminen.

Uusi hallitus esittäytyy seuraavassa 
lehdessä.

Jäsenmaksut ennallaan
Syyskokous päätti pitää jäsenmaksut ennal-
laan. Jäsenmaksut on lähetetty, joten kan-
nattaa hoitaa jäsenmaksu samantien. Huo-
maathan, että jäsenmaksun maksamatta 
jättäminen ei tarkoita automaattisesti yh-
distyksestä eroamista. Lehdessä oleva jäsen-
kortti on voimassa toukokuun loppuun.

Jäsenedut
Uusi jäsenetu:  
10 %: ale Suolahoitolaan
ERY:n jäsenet saavat 10 % alennusta nor-
maalihintaisista suolahoidoista Outi Kor-
pelan Suolahoitolassa Jyväskylässä (suola-
hoitola.fi).

Suolahoitola sijaitsee osoitteessa Kansa-
koulukatu 7-9, 40100 Jyväskylä. Yhtey-
denotot puhelimitse 040 589 1133 tai  
sähköpostilla outi.korpela@suolahoitola.fi.

Ruohonjuuren koodi muuttunut
ERY:n jäsenet saavat 5 % alennusta kai-
kista normaalihintaisista tuotteista Ruo-
honjuuren verkkokaupasta alennuskoo-
dilla ERY2019. Myymälöissä alennuk-
sen saa, kun kertoo kassalla olevansa Elä-
vä raakaravinto ry:n jäsen (ja näyttämällä 
jäsenkorttia).

Nutlyn alennusprosentti  
muuttunut 10 %:ksi
Arho Nordic osti Nutlyn yritystoiminnan 
viime vuonna. ERY:n jäsenet saavat nyt  
10 % alennuksen Nutlyn verkkokaupassa 
koodilla ERY10.

Luontaistuntija Malmi  
Aito-kaupaksi
Huomaa, että Luontaistuntija Malmin ni-
mi on nykyään Aito Hyvän Olon Kauppa 
Malmi. Jäsenalennus 10 % jatkuu edelleen.

Raw’n More muuttanut 
Raw’n Moren kahvilatoiminta Helsingissä 
Runeberginkadulla on loppunut. Yritys on 
muuttanut Helsingin Lauttasaareen (Laut-
tasaarentie 4), jossa se jatkaa tilaus- ja ca-

teringtoiminnal-
la. ERY:n jäsenet 
saavat 10 % alen-
nusta tilauksista. 
Raw’n More jär-
jestää myös Raw-

Yhdistys tiedottaa
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Yhdyshenkilöitä
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
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

Food-workshopeja ja se on avannut verkko-
kaupan. Yhteydenotot: p. 010 581 7171, 
morerawraw@gmail.com. 

Tarkista olemassa olevat jäsenedut si-
vulta 35.

 

Yhdistyksen kevätkokous  
maaliskuussa
ERY:n kevätkokous pidetään 17.3. Helsin-
gissä Keskustakirjasto Oodissa, ryhmäti-
lassa 5, kello 14.00. Kokouksessa käsitel-
lään edellisen vuoden tilinpäätös ja pääte-
tään vastuuvapauden myöntämisestä edel-
liselle hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
Virallinen kokouskutsu on toisaalla lehdes-
sä. Tervetuloa!

ERY on the road - Maakunta-
kiertue menossa
Joulukuun Lahden vierailu poiki jo raaka-
ravintokurssin yhteistyössä Tosiruoka Ni-
na Westerbackin ja Koiskalan kartanon 
kanssa Lahdessa tammikuussa.

Helmikuun 24. päivä ERY vierailee 
Mikkelissä. Vehnänorasluento pidetään 
Mikkelin adventtiseurakunnan tiloissa, 
Rouhialankatu 2, kello 15. Tarjolla on 
myös vehnänoras- ja raakabrowniemaistiai-
set sekä tuotearvonta.

Maaliskuussa vieraillaan Tampereella ja 
huhtikuussa 26. päivänä Savonlinnassa, 
jossa Juhana Harju luennoi.

Seuraa tiedotusta tarkemmista ajankoh-
dista ja aiheista sekä mahdollisista uusista 
paikkakunnista. Tervetuloa tilaisuuksiin 
ympäri Suomea!

Tapahtumia
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ERY MYY:
MUUTA
Luomupuuvillainen I love raw -kangaskassi 
jäsenille, 8 €, muille 10 €

Puuvillainen I love raw -t-paita,  
koot S, M, L 27 €

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

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) 

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

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) 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 ERY2019
• Aito Hyvän Olon Kauppa 
 Malmi 10 %, Ylä-Malmintori 3,  
Helsinki 
• Fitnessfirst 10 % verkkokaupassa 
koodilla ”Ery10”
• luontaistukku.fi 10 % ensimmäisestä 
tilauksesta verkkokaupassa  
koodilla ERY10

ERY:n jäsenyys kannattaa

Seuraathan ERY:ä myös 
Instagramissa

www.instagram.com/
elavaraakaravintory

• Nutlyn verkkokaupassa 10 %  
koodilla ERY10
• Rawmix.fi suoraan toimittajalta  
10 % Rawmix-tehosekoittimesta  
koodilla ery
• Raw ‘n More tilauksista 10 %,   
Lauttasaarentie 4, Helsinki
• Kasvisravintola Silvoplee 10 %   
buffetista, Toinen linja 7, Helsinki
• Suolahoitola Jyväskylä 10 %  
normaalihintaisista suolahoidoista, 
Kansakoulukatu 7-9, Jyväskylä
• 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. 
Tilaa oma mobiilikorttisi  
osoitteesta bit.ly/erynmobiilikortti.

ELÄVÄ RAAKARAVINTO RY

JÄSEN
Elävä raakaravinto ry

www.elavaravinto.fi

helmikuu 2019-
toukokuu 2019
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ERY:N HALLITUS 2019
Sari Suominen, puheenjohtaja
suominen.sari44@gmail.com

Haidi Luukkonen, varapuheenjohtaja
haidiluukkonen@msn.com

Gurvir Kandola
kandholawrangler@gmail.com

Georgi Shurupov
georgi.shurupov@gmail.com

Marjo Uutela
marjo.uutela@gmail.com

sihteeri ja rahastonhoitaja hallituksen ulkopuo-
lelta toimistonhoitaja Riika Savikoski-Singh
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ELÄVÄ RAAKARAVINTO RY

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

Verkkosivut: www.elavaravinto.fi
www.instagram.com/
elavaraakaravintory

Elävä raakaravinto ry
PL 186
00101 Helsinki
ery@elavaravinto.fi

Puhelinpäivystys numerossa
050 501 0505 
maanantaista perjantaihin
klo 10-16

helmikuu 2019-
toukokuu 2019

JÄSEN
Elävä raakaravinto ry




