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Puheen-
johtajalta

Rakkaat lukijat, elämme haastavaa  
aikaa. Korona tuli ja laittoi arjen 
uusiksi. Meidän perheessä on kaksi 

kotikoululaista. Toinen on jo 15 vuotta ja 
hoitaa opiskelunsa suht itsenäisesti. Toinen 
on kahdeksan vuotta, joten minusta tuli 
kotiopettaja. Hienosti toimii koulun ja 
kodin yhteistyö. Opettajalle hatunnosto 
omistautumisesta oppilaille ja tehtävien 
suunnittelulle. Opettajan työ kun on pal-
jon muutakin kuin “vain” luokan edessä 
opettamista. 

Vaikka tämä kotikaranteeni omalla taval-
laan eriyttää ihmiset omiin oloihinsa, niin 
samalla se yhdistää ihmisiä jopa maailman-
laajuisesti. Me olemme tässä tilanteessa  
yhdessä, ihan kaikki. 

Tämän lehden myötä haluan korostaa 
sitä, että elämä jatkuu, kaikesta huolimatta.
Lehdessä on paljon mielenkiintoisia aiheita 

elävän raakaravinnon historiasta nykyhet-
keen: Uudemmatkin jäsenet voivat tutus-
tua elävän ravinnon ohjelman perustajaan 
Ann Wigmoreen ja hänen perintöönsä.  
Me kaikki voimme inspiroitua kuukauden 
elävää raakaravintoa nauttineen nuoren 
miehen innostuksesta. Voimme myös  
tukea yhteistyökumppaneitamme, sillä 
korona-aika on asettanut haasteita osan 
toimintaedellytyksille.

Vaikka kevään Raakaa meininkiä -kok-
kauskursseja on jouduttu perumaan, ker-
tomus aiemmin pidetystä kurssista anta-
koon intoa kotikokkailuun. Kotikaran-
teenissa on enemmän aikaa kokeilla eri 
reseptejä ja ruokia vaikka koko perheen 
voimin. Eriväristen kasvisten ja vihan-
nesten pilkkominen voi toimia myös vä-
riterapiana… Puhumattakaan elävän raa-
karavinnon nauttimisen tärkeydestä im-
muunipuolustuksen vahvistajana. 

Erityisesti tänä aikana on tärkeätä huo-
lehtia myös kotivarasta. Elävä ravinto  
sinänsä on erinomaista hätäapuruokaa.  
Varmista, että kaapissasi on riittävä va-
rasto siemeniä, pähkinöitä, kuivahedelmiä 
ja -marjoja sekä lehtivihreää, jotka tarjoavat 
ravinteikkaan pohjan myös tuoreruoalle.

Pidetään huolta itsestämme ja läheisis-
tämme. Kaikkea hyvää!

Sari Suominen

” Yhdessä  
me selviämme
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Tehokkain yhdistelmä 
B12-vitamiinin saannin 

turvaamiseen
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Teema

Ann Wigmore syntyi Liettuassa  
vuonna 1909. Hänen vanhem- 
pansa pakenivat Liettuasta 
USA:han ensimmäisen maail-

mansodan uhatessa, kun Ann oli vielä pieni 
heiveröinen lapsi. Hänet jätettiin isoäidin 
hoitoon, sillä pakomatkaa hän ei olisi kes-
tänyt. Isoäiti oli kansanparantaja, joka tun-
si yrtit ja lehtivihreän voiman. Hän hoiti 
lapsen terveeksi ja vahvaksi tuoreen viljan, 
oraan ja vuohenmaidon avulla. Kasvettuaan 
Ann auttoi isoäitiään hoitamaan yrteillä en-
simmäisessä maailmansodassa haavoittunei-
ta sotilaita ja tutustui samalla luonnon pa-
rantavaan voimaan.

Amerikkalainen maahanmuuttaja hänestä 
tuli 16-vuotiaana, kun hän lopulta muutti 
Liettuasta vanhempiensa luo USA:han. Iso-
äidin opit olivat heti tarpeen uudessa koti-
maassa. Ann joutui auto-onnettomuuteen, 
jossa hänen molemmat jalkansa murtuivat. 
Niihin tuli kuolio ja lääkärin mukaan ne 
piti amputoida. Ann kieltäytyi operaatiosta 
ja pyysi, että hänet kannetaan joka päivä 
ulos niitylle. Joka päivä hän otti aurinkoa ja 
söi ympäriltään tuoretta ruohoa ja kukkia. 

Ann Wigmoren syntymästä  
on kulunut 111 vuotta,  
kuolemastakin jo 26 vuotta. 
ERY:n uudet ja nuoret jäsenet 
eivät häntä ehkä tunne. Hän oli 
elävän ravinnon kehittäjä,  
edistäjä ja kouluttaja. Hänen 
kehittämänsä idätys- ja  
versotusmenetelmät ovat  
laajalti käytössä ympäri  
maailmaa, niin kotikeittiöissä 
kuin kaupallisessa tuotannossa.

ANN WIGMORE 
– EDELLÄKÄVIJÄ

Ann Wigmoren vierailuja Suomessa 
1980-luvulla uutisoitiin laajasti lehdistössä, 
mm. Apu-lehdessä (vas.) ja Turun Sanomien 
Extrassa vuonna 1983.

Lääkärien hämmästykseksi jalat paranivat 
ja Ann kuntoutui täysin.

Lehtivihreä toimi, mutta paranemisko-
kemus unohtui Ann Wigmorelta useiksi 
vuosikymmeniksi. Vasta viisikymmenvuo-
tiaana sairastaessaan nivelreumaa, migree-
niä ja neljännen asteen paksusuolen syöpää, 
hän teki elämäntapamuutoksen ja alkoi 
syödä vain kuumentamatonta ruokaa: tuo-
reita hedelmiä, vihanneksia sekä tuoretta 
levää ja ruohoa.

Hänen ruoansulatuselimistönsä ei kui-
tenkaan kyennyt sulattamaan kaikkea raa-
karuokaa. Niinpä hän kehitti uusia mene-
telmiä saadakseen ruoan helposti sulavaksi: 
maitohappokäyttämisen, tehosekoittamisen 
ja mehustamisen. Monet kärsivät tänään 
erilaisista suolisto-ongelmista, jotka estävät 
syömästä raakaravintoa. Niin kärsi myös 
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Teema
Wigmore, jonka kehittämä elävä ravinto on 
vatsa- ja suolistoystävällistä.

Parannettuaan itsensä Ann Wigmore ym-
märsi, että elävän ravinnon parantavasta 
vaikutuksesta pitää puhua myös muille sai-
raille ihmisille. Hän alkoi kouluttaa heitä 
maatilallaan Massachusettsissa vuonna 
1956. Vuonna 1963 Wigmore laajensi kou-
lutustoimintaansa ja perusti Bostoniin  
Hippocrates Health Instituten tavoitteenaan 
kouluttaa ihmisiä saavuttamaan fyysinen ja 
psyykkinen terveys.

Hän sai eri puolilta maailmaa elävää ra-
vintoa syöviltä ihmisiltä paljon kirjeitä, 
joissa ihmiset kertoivat parantuneensa saira-
uksistaan lakattuaan syömästä kuumennet-
tua ruokaa. Tämä kannusti häntä eteenpäin.

Wigmore jatkoi elävän ravinnon opetta-
mista kuolemaansa asti. Hän kuoli 84-vuo-
tiaana häkämyrkytykseen tulipalossa Bosto-
nin koulutustiloissaan vuonna 1994. 

Nykyään Hippocrates Health Institute jat-
kaa toimintaansa Floridassa Brian ja Anna 
Maria Clementin johtamana. Wigmore  
perusti myös Ann Wigmore Natural Health 
Instituten USA:han kuuluvaan Puerto Ri-
coon. Myös se on edelleen aktiivinen elävän 
ravinnon koulutusinstituutti.

Ann Wigmore opetti elävän ravinnon  
ohjelmaa ja valmistamista myös Suomessa, 
viitenä peräkkäisenä kesänä 1970–1980-lu-
kujen vaihteessa. Kurssit pidettiin kansan-
opistoissa, joissa oli paljon luontoa ym-
pärillä. Wigmore keräsi mehustusaineksia 
puhtaasta suomalaisesta luonnosta ja oli on-
nellinen – näin ovat kertoneet hänen kurs-
seilleen osallistuneet.

Miten elävä ravinto otettiin vastaan
Alkuvuosina Wigmoren suurin tukija oli 
Paul Dudley White, Harvardin yliopistosta 
valmistunut lääkäri, joka toimi muun mu-
assa presidentti Eisenhowerin omalääkäri-
nä. White tutustui Wigmoren menetelmiin, 
vakuuttui niistä, ja alkoi lähettää hänen 
koulutettavikseen potilaitaan, joihin mo-
dernin lääketieteen keinot eivät tepsineet.

Wigmore työskenteli myös Intiassa Bom-
bayn sairaalassa kahden sydänspesialistin, 
B.K. Goyalin ja K.K. Dateyn kanssa. 
Nämä lääkärit vahvistivat, että kun käytet-
tiin elävän ravinnon ohjelmaa, potilaiden 
terveydelliset pulmat hävisivät parissa vii-
kossa. Kakkostyypin diabetestä poteneet tu-
livat toimeen ilman insuliinia kuukauden 
kuluttua ja angina pectoris -potilaat tulivat 
oireettomiksi. 

Vuonna 1978 Wigmore aateloitiin Iso-
Britanniassa. Hänestä tuli Lady Ann tun-
nustuksena saavutuksista terveyden ja eko-
logian alalla. Hänet oli jo aiemmin hyväk-
sytty harjoittamaan lääkkeetöntä terapiaa 
Iso-Britanniassa.

Vuonna 1979 Ann Wigmore sai Cancer 
Victory Award -palkinnon Arlin J. Brownin 
informaatiokeskukselta tunnustuksena ”elä-
män pelastamisesta”. Vuonna 1980 Wig-
more sai New Yorkissa vastaanottaa  

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

myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 
alennuskoodilla: ERY2020

www.ruohonjuuri.fi

Rohkeasti
parempaan 

päin!
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Teema
Humanitarian International Associationin 
palkinnon maailmanlaajuisesta työstä syö-
vän ja muiden sairauksien voittamiseksi.

Suomessa 1980-luvulla Kuopion yliopis-
ton fysiologian laitos järjesti kaksi väitös-
kirjatutkimusta aiheena elävä ravinto. Toi-
nen koski ravintoaineiden saantia elävästä 
ravinnosta ja toinen vaikutusta reumapoti-
laisiin. Tulokset olivat hyviä, mutta tutkit-
tavat ryhmät liian pieniä tieteellisen näytön 
kannalta.

Ann Wigmore oli kokemusasiantuntija, 
ravitsemuksen tai lääketieteen koulutusta 
hänellä ei ollut. Hän sai teologian tohtorin 
arvon Indianan College of Divine Metaphy-
sics -oppilaitoksessa 
vuonna 1959. Tämä 
oli kunniatohtorin 
arvo, syynä ansiot 
elävällä ravinnolla 
parantamisen alalla, 
ei teologian. Hän oli 
uskonnollinen ja us-
kovainen, mutta teo-
logi hän ei ollut.

Tällä vuosituhannella elävän ravinnon pa-
rantavan vaikutuksen tuntevien lääkäreiden 
määrä maailmassa on edelleen pieni. Määrä 
ei kasva niinkään tutkimuksen myötä, sillä 
tieteellinen tutkimus edelleen karttaa tätä 
vaikeaa aihetta, vaan lääkärien omakohtais-
ten kokemusten kautta. Sydänlääkäri Ale-
jandro Junger paransi itsensä mehudiee-
teillä ja tutustui samalla elävään ravintoon, 
jota suosittelee potilailleen oman Clean-oh-
jelmansa lisäksi. Hän kirjoittaa muun mu-
assa: ”Elävän ravinnon liike vie raakaravin-
toliikkeen ideat uudelle tasolle. Ei riitä, että 
ravinto on raakaa – sen on sisällettävä elä-
mänenergiaa. Siemenet ja pähkinät on lio-
tettava, jotta idätysprosessi lähtee käyntiin. 
Sitä ennen siemen on eloton, elämänener-
giaa vailla.”

Kirjassaan Clean, suomeksi Puhdas keho, 
Junger mainitsee usein elävän ravinnon. 
Wigmorea hän ei mainitse. 2000-luvulla 
toimivana lääkärinä hän ei ehkä edes tiedä, 

kuka oli elävän ravinnon kehittäjä. Pääasia 
onkin, että itse elävän ravinnon tieto vai-
kuttaa edelleen ja muuttaa vähitellen ruoka-
tottumuksia parantavaan suuntaan. Junge-
rin mukaan lääketieteen tulevaisuus on: EI 
lääkkeitä. Tämä lääkäri on palannut juurille 
– lääketieteen isän Hippokrateen oppiin 
siitä, että ravinnon on oltava sinun lääk-
keesi. Näiden lääkäreiden määrä varmasti li-
sääntyy maailmassa koko ajan.

Wigmoren ekologiset kannanotot
Wigmorea huolestutti kemiallisilla lannoit- 
teilla ja torjunta-aineilla käsitellyn ja köyh-
dytetyn maaperän tila. Hän näki, että maa-

pallon tulevaisuuden 
vuoksi maaperä pitää 
saattaa takaisin rikkaa-
seen orgaaniseen tilaan-
sa. Tilanne on pahen-
tunut edelleen Wigmo-
ren ajoista. YK:n elintar-
vike- ja maatalousjärjes-
tö FAO on arvioinut, että 
nykymenolla hedelmälli-

nen maaperä loppuu maailmasta 60 vuodes-
sa (HS 10.10.2019).

Ilmaston lämpeneminen ei ollut ajankoh-
tainen ongelma vielä Wigmoren elinaikana. 
Kuitenkin ongelma, joka huoletti Wigmo-
rea, maaperän orgaanisen aineksen vähene-
minen tehomaatalouden seurauksena, kiih-
dyttää osaltaan ilmaston lämpenemistä, sillä 
köyhtyneestä maaperästä vapautuu ilmake-
hään hiilidioksidia.

Terveydenhoitokustannukset vievät länsi-
maissa helposti kolmanneksen valtion bud-
jetista. Wigmoren mielestä nämä miljar-
dit veroeurot menevät usein täysin turhiin 
lääkkeisiin ja hoitotoimenpiteisiin, jotka ei-
vät takaa pysyvää paranemista. Hänen mie-
lestään nämä rahat voisi käyttää ihmisten 
opettamiseen ottamaan itse vastuu itsestään 
luontoa apuna käyttäen ja maailman nälkää 
näkevien auttamiseen.

Wigmore otti kantaa myös lihaproteii-
nin tuottamiseen. Elävän ravinnon  

” Muista: ei elämän aikana 
syömäsi ruoka tuo  
terveyttä, vaan ruoassa 
oleva elämä ratkaisee.

                    Ann Wigmore
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Teema
ohjelma ohjaa oikeudenmukaisempaan val-
kuaisen käyttöön. Wigmoren mielestä on 
voimavarojen tuhlausta käyttää 100 neliö- 
metriä viljelysmaata 20 kilon lihaproteii-
nin tuottamiseen, kun viljasta ja siemenistä 
voi samalta alalta saada 200 kiloa valkuaista. 
Puolesta kilosta siemeniä voi idättää viisi ki-
loa ruokaa. Tänä päivänä ilmaston lämpene-
minen on vakava syy vähentää nopeasti li-
han kulutusta. Karjankasvatus on huomat-
tava hiilidioksidi- ja metaanipäästöjen lähde.

Elävän ravinnon ohjelma
Wigmoren mukaan keho ja mieli voivat it-
se lääkitä itsensä, kun niitä huolletaan täy-
dellisellä elävällä ravinnolla. Hyvän tervey-
den säilyttämiseksi hän antoi elävän ravin-
non lisäksi seuraavat elämäntapaohjeet – 
elävän ravinnon ohjelman:
1. Syö vain runsasravinteista ruokaa.
2. Säilytä normaalipaino.
3. Harjoita liikuntaa joka päivä.
4. Rentoudu etenkin ennen ateriaa.
5. Pureskele ruokasi hyvin ja juo mehut 

hitaasti.
6. Syö vain ollessasi nälkäinen.
7. Säilytä positiivinen asenne elämään.  

Usko kehosi parantavaan kykyyn 
ja mielesi selviytymiseen kaikista 
pulmista.

Kaija Shurupov
Lähteet:
Ann Wigmore: Elävän ravinnon ruokaohjeita, 
WSOY 1989
Alejandro Junger: Puhdas keho, Basam Books 
Oy 2012
Hippocrates Health Instituten verkkosivu
Ann Wigmore Natural Health Instituten verkkosivu

Ann Wigmoren elävän ravinnon reseptejä 
Reseptit-osiossa.

Olen elävästä raakaravinnosta kiin-
nostunut keski-ikäinen perheen-
äiti Espoosta. Perheeseeni kuuluu 

aviomies, kolme lastamme ja koira. Hyvin-
vointini ylläpitämiseksi syön elävää raaka-
ravintoa aina kun mahdollista. Etenkin sil-
loin kun lapset olivat pienempiä, elämä 
tuntui välillä melkoiselta tasapainottelulta 
perheen, vaativan työn ja vapaa-ajan suh-
teen. Olen perusterve, mutta rautavaras-
toni olivat vuosien saatossa pikkuhiljaa hu-
ventuneet, mikä aiheutti jonkin verran vä-
symystä. Siinä vaiheessa innostuin toden 
teolla elävästä raakaravinnosta.

Ostin erilaisia elävän raakaravinnon kir-
joja ja kävin ERY:n järjestämillä kursseilla. 
Kun huomasin elävällä raakaravinnolla ole-
van positiivisia vaikutuksia hyvinvointiini, 
halusin oppia lisää. Osallistuin muutamil-
le elävän raakaravinnon verkkokursseille, 
sekä kotimaisille että ulkomaisille. Lisäksi 
hankin kotiin elävän raakaravinnon ruoan-
tekovälineitä kuten Vitamixin, Excalibur-
kuivurin ja idätysastioita. Sittemmin olen 
innostunut seuraamaan erilaisia ulkomaisia 

Marjut Jensen kertoo, kuinka vain 
viikonkin vierailu Ann Wigmore 
Instituutissa riittää kohentamaan 
sekä kehon että mielen tilaa, kun 
on hyvin valmistautunut. Puerto 
Ricon instituutti täyttää tänä 
vuonna 30 vuotta. 

Elämänlaatu 
parani jo 
viikossa
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Teema
raakaravinnon Youtube-kanavia, jotka ovat 
erittäin inspiroivia.

Toive terveyslomasta toteutuu   
Olin jo useamman vuoden haaveillut mat-
kasta johonkin elävän ravinnon instituut-
tiin. Alkuvuodesta 2017 vihdoin päätin,  
että nyt on sen aika. Kartoitin eri vaihtoeh-
toja ja lopulta päädyin Ann Wigmore Insti-
tuuttiin Puerto Ricossa. Ann Wigmore Ins-
tituutti vastasi yhteydenottooni nopeasti ja 
ystävällisesti, ja pian suunnitelmat olivatkin 
jo täydessä vauhdissa.

Ann Wigmore Instituutissa järjestettiin 
pääsääntöisesti kahden viikon kursseja, 
mutta kurssille oli mahdollisuus osallistua 
myös vain viikoksi. Päädyin lopulta yhteen 
viikkoon työ- ja perhekiireistä johtuen.  

Osallistuin kaksi viikkoa kestävän kurs-
sin toiselle viikolle. Kurssin ensimmäisellä 
viikolla perehdyttiin hyvin seikkaperäisesti 
elävän ravinnon perusteisiin. Ensimmäisen 
viikon luennoilla käytiin läpi elävän ravin-
non perusoppeja ja elämäntyyliä, kehon 
puhdistumista, teoriaa erilaisista valmistus-
menetelmistä, raaka-aineiden oikeaa yhdis- 
telyä, aineenvaihduntaa jne. 

Minulla oli mielestäni nämä perustiedot 
suhteellisen hyvin hallussa, joten uskoin 
toisen viikon ohjelmasta olevan minulle 
enemmän hyötyä. Henkilölle, joka vasta 
opettelee elävän raakaravinnon elämän-
tyyliä tai jolla on terveysongelmia, suo-
sittelen kuitenkin kahden viikon tai jopa 
pidempää kurssia.

Toisella viikolla keskityttiin ennen kaik-
kea käytännön opiskeluun elävän ravinnon  
opetuskeittiössä ja kasvihuoneella sekä mie-
len ja kehon erilaisiin harjoituksiin. Opetus- 
keittiössä opeteltiin muun muassa idättä-
mään ja tekemään erilaisia elävän ravinnon 
ruokia kuten granolaa, kesäkurpitsapastaa, 
pizzaa, wrappeja, falafel-pyöryköitä ja ome-
napiirasta. Ohjaaja näytti ruoan valmistuk-
sen ja muutama vapaaehtoinen kurssilainen 
oli kulloinkin avustamassa. Muut seurasivat 
ruuanlaittoa vierestä. Oppitunnin päätteeksi 

pääsimme nauttimaan maukkaista loppu-
tuotoksista. Lisäksi jokainen pääsi itse idät-
tämään ituja ja seuraamaan niiden kasvua 
viikon aikana. 

Tietoinen läsnäolo on tärkeä 
osa ohjelmaa 
Tärkeä osa opiskelua liittyi kehon ja mielen 
harjoituksiin sekä henkiseen hyvinvointiin 

Marjut Jensen Ann Wigmore Instituutin 
rantatalon terassilla.

Muutama oppitunneista järjestettiin 
instituutin omalla kasvihuoneella, 
jossa osallistujille opetettiin mm. 
auringonkukanversojen ja vehnän-
oraan kasvatusta. Kasvihuoneella 
perehdyttiin myös kompostointiin.
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ja tietoisen läsnäolon harjoitteluun. Ryh-
män sisällä vallitsi täydellinen luottamus ja 
harjoituksissa uskallettiin kokea voimakkai-
takin tunteita.

Joskus lounasta nautittiin rantatalossa 
U:n muotoisessa pöydässä, jossa opeteltiin 
läsnäoloa ja optimaalista syömistekniik-
kaa. Taustalla soi lempeä musiikki ja 
ulkoa kuului valtameren aaltojen loiske. 
Jokainen keskittyi ajattelemaan positiivi-
sia asioita sekä hengittämään rauhallisesti. 
Jokaista suupalaa pureskeltiin 50–100 ker-
taa. Ruokailun aikana ei keskusteltu vaan 
keskityttiin harmoniseen syömiseen ja läs-
näoloon. Ruokailun jälkeen oli kiitollinen 
ja ravittu olo.

Aamut alkoivat joogalla rantatalossa val-
tamerta katsellessa ja kuunnellessa. Joogan 
jälkeen rantatalon terassilla tarjoiltiin vas-
tapuristettua vehnänorasmehua. Tunnelma 
oli rauhallinen ja seesteinen auringon 
noustessa valtameren ylle. Nämä hetket  
tuntuivat erittäin uudistavilta ja energisoi-
vilta. Päivän opinnot alkoivat heti tämän 
hetken tai aamupalan jälkeen.

Yksi tärkeimmistä tarjottavista  
ruoista oli energy soup (energiakeitto). 
Energiakeiton pääraaka-aineina ovat 
luomulaatuiset vihreät kasvikset ja  
vihannekset. Energiakeiton voi  
rakentaa haluamistaan raaka-aineista 
esimerkiksi seuraavasti:

• auringonkukanversoja                       
(ja tattarinversoja)

• baby pinaattia tai vihreää salaattia
• kovia vihanneksia kuten porkkanaa 

tai kesäkurpitsaa
• vettä tai uudistavaa juomaa
• jos haluaa makeamman keiton, 

voi mukaan sekoittaa esimerkiksi 
omenaa tai papayaa. 

Kaikki kovat raaka-aineet sekoitetaan  
ensin veden tai uudistavan juoman 
kanssa tehosekoittimessa. Sen jälkeen 
lisätään muut raaka-aineet ja sekoite-
taan keitto tasaiseksi. Älä kuitenkaan 
sekoita liikaa, jotta keitosta ei tule 
kitkerän makuista. Keitto laitetaan kul-
hoon ja päälle sirotellaan esimerkiksi 
hedelmänpaloja, hapankaalia, yrttejä, 
avocadoa ja/tai siemeniä.       

Ann Wigmore Instituutti sijaitsee Aguadan 
kylässä, joka on kaunis paikka aivan me-
ren rannalla. Majoituksen voi valita oman 
budjettinsa mukaan, joko oman asunnon, 
oman huoneen tai jaettavan huoneen. 
Marjut Jensenin asunto oli yläkerrassa 
vasemmalla.



11

Teema

<

Tein päivittäin lyhyen kävelylenkin yk-
sin tai muiden kurssilaisten kanssa insti-
tuutin rannasta lähtevällä upealla ranta-
hietikolla. Joskus saatoin vain istahtaa het-
keksi rantahietikolle rentoutumaan ja kat-
selemaan valtamerta. Ohjeistusten mu-
kaan join päivän aikana  uudistavaa juomaa 
sekä runsaasti sitruuna- ja limevettä, joka 
puhdistaa ja huuhtelee kehoa. Instituutissa 
oli useita trampoliineja, joissa hypin päi-
vän aikana. Suosituksena oli noin 100 hyp-
pyä päivässä lymfakierron ja verenkierron 
vilkastuttamiseksi. 

Koska liityin kurssille vasta puolessa 
välissä, halusin valmistautua kurssille mah-
dollisimman hyvin. Viikko ennen lähtöä 
söin vain elävää ravintoa ja itse puristamia-
ni viher- ja hedelmämehuja. Tällä tavoin 
virittäydyin tunnelmaan. Kun saavuin Ann 
Wigmore Instituuttiin, soljahdin tunnel-
maan ja ryhmään sujuvasti.

Kurssillani oli noin 10 eri-ikäistä ihmistä 
eri maista kuten USA:sta, Uudesta-Seelan- 
nista ja Ruotsista. Ihanat muistot ja ystä-
vyyssuhteet muutamien kanssa tulevat säi-
lymään koko loppuelämän. 

Toiminta edelleen  
Ann Wigmoren hengessä 
Ann Wigmore Instituutti on voittoa tavoit-
telematon. Se näkyy ja tuntuu kaikessa te-
kemisessä. Raaka-aineissa ei säästellä vaan 
asukkaille tarjotaan kaikkea riittävästi ja 
vain parhaista raaka-aineista. Säännöllisten 
ruoka-aikojen lisäksi jatkuvasti on tarjolla 
vastapuristettua vehnäorasmehua, uudista-
vaa juomaa sekä sitruuna- ja limemehuja. 

Ann Wigmore Instituuttia johtavat Lalita 
Salas ja Leola Brooks. He työskentelivät  
instituutissa yhdessä Ann Wigmoren kanssa 
1990-luvun alkupuolella. Ann Wigmoren 
menehdyttyä Lalita ja Leola jatkoivat insti-
tuutin toimintaa. Lalita ja Leola ovat onnis-
tuneet säilyttämään Instituutissa Ann Wig-
moren hengen ja tunnelman.

Minun viikollani instituutin pääohjaa-
jana toimi Lalita. Lalita on erittäin lämmin, 

sydämellinen ja rakastava ihminen, kuten 
kaikki muutkin ohjaajat. He tekevät kaik-
kensa auttaakseen kurssilaisia saavuttamaan 
terveyden ja tasapainon elämässään.

Matkustamiseen meni aikaa ovelta ovelle 
noin 20 tuntia. Lensin Helsingistä Lon-
toon kautta Puerto Ricon pääkaupunkiin 
San Juaniin. San Juanista matkasin eteen-
päin Puerto Ricon saaren toiselle puolelle 
8-paikkaisella potkurikoneella, josta 
jatkoin matkaa Ann Wigmore Instituutin 
järjestämän taksin kyydissä. Kotimatkalle 
Instituutin keittiöhenkilökunta pakkasi mi-
nulle elävän ravinnon eväät mukaan. 

Vierailuni Ann Wigmore Instituutissa oli 
uskomattoman mahtava kokemus! Kotiin 
tullessani tunsin oloni energiseksi, puhdis-
tuneeksi ja levänneeksi tavalla, jota en ole 
kokenut koskaan minkään muun loman 
jälkeen. Kaiken kaikkiaan kurssille osal-
listuminen parantaa elämänlaatua kaikilla 
osa-alueilla. Kehon ja mielen muutoksia 
näkee jo viikossa! 

Suosittelen paikkaa henkilölle, joka 
haluaa ylläpitää tai palauttaa fyysisen ja/tai 
henkisen terveytensä. Samalla voi luoda us-
komattomia ystävyyssuhteita ja yhdistää it-
sensä uudelle tasolle hyvinvoinnissa.

Tämä oli rentouttavin ja ainutlaatuisin 
kokemus, jota koskaan olen kokenut!

Marjut Jensen

Esimerkki päivän ohjelmasta:

  6.00 jooga
  7.00 vehnäorasmehu
  7.30 opetusta 
  8.30 aamupala
  9.30 opetusta
11.00 välipala
11.15 opetusta
12.30 lounas
13.30 opetusta
16.00 välipala
18.00 päivällinen
19.00 vapaaehtoista ohjelmaa
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Ihmisen suolistossa asustaa noin tuhat 
bakteerilajia. Niiden muodostamalla 
mikrobistolla on iso rooli ihmisen ter-

veydelle. Suolistossa on oma autonomi-
nen hermostonsa ja iso joukko hermosoluja 
sekä välittäjäaineita, jotka toimivat vähän 
samaan tapaan kuin aivommekin. Jopa 90 
prosenttia aivojemme välittäjäaineista syn-
tyy suolistossa.

Mikrobien vaikutuksesta suolen pinta 
voi rikkoutua ja tulehtua. Tulehdusreaktio 
muuttaa suolen toimintaa ja immuunivas-
tetta, joka puolestaan altistaa sairauksille. 
Kun suolisto aistii häiriön, aivot saavat sig-
naalin. Suolistobakteerit saavat suolen 
myös erittämään viestiaineita, kuten rasva-
happoja ja hormoneja. Esimerkiksi valtaosa 
onnellisuushormoniksi nimitetystä seroto-
niinista syntyy suolistossa.

Bakteerit osallistuvat suolistossa hiilihyd-
raattien pilkkomiseen ja tiettyjen vitamii-
nien imeytymiseen. Suolistoa hoitamalla 
hoitaa samalla stressitasojaan, aivojaan ja 
mielentilaansa. Ja toisin päin: aivojen hy-
vinvointi vaikuttaa merkittävästi suoliston 
toimintaan.

Hyvän ruoansulatuksen edellytyksenä 
on, että ruokamassa ei viivy tarpeetto-
man pitkään missään ruoansulatuskanavan 
osassa. Ann Wigmoren mukaan 90 pro-
senttia sairauksista johtuu epätäydellisestä 
suolen toiminnasta. Ruokamassan ei tulisi 
viipyä suolistossa kauempaa kuin 16 tun-

               SUOLISTO - TOISET AIVOMME

tia ja suolen tyhjentymisiä tulisi olla yhtä 
monta kuin ruokailujakin.

Kun kuona-aineet pysähtyvät ja jäävät 
paksusuoleen, alkaa siellä mädättäjäbak-
teerien vahingollinen vaikutus. Juuri nämä 
mätänemistuotteet imeytyessään vereen ai-
heuttavat Ann Wigmoren mukaan useim-
pia sairauksia.

Suolisto vaikuttaa terveyteemme monin 
tavoin. Suoliston mikrobistoon voi itse vai-
kuttaa. Ympäristöllä ja perimällä on myös 
vaikutuksensa, mutta suolistomme hyvin-
vointi on paljon kiinni myös valinnois-
tamme ja ruokavaliosta. Myös esimerkiksi 
stressi vaikuttaa suolistoon.

Suoliston hyvinvointi on yhteydessä esi-
merkiksi immuunipuolustukseen, ravintei-
den imeytymiseen, mieleen ja moniin sai-
rauksiin kuten diabetekseen ja ärtyvän suo-
len oireyhtymään. Siksi suolistosta huoleh-
timinen on tärkeää!

Elävä ravinto sisältää runsaasti terveellistä, 
tarpeeksi nesteitä sitovaa kuituainesta, joka 
saattaa suoliston toiminnan tasapainoon, la-
kaisee paksusuolen puhtaaksi ja auttaa jä-
tettä poistumaan elimistöstä luonnollisesti. 
Lisäksi elävä raakaravinto sisältää runsaasti 
terveellisiä maitohappobakteereita. Suolen 
toiminnan normalisoiminen, puhdistami-
nen ja jatkuva puhtaana pitäminen sekä hy-
vän bakteerikannan ylläpitäminen on koko 
elimistön toiminnan kannalta ensiarvoisen 
tärkeää.

P
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Miten saat suolistosi kuntoon 

1.Vähennä tulehdustilaa  
muuttamalla ruokavaliota
Ihminen pystyy tuunaamaan oman suo-
listonsa mikrobistoa parhaiten ruokavali-
olla. Suosi kasviksia, vihanneksia, marjoja, 
hedelmiä ja täysjyvätuotteita. Rasvainen 
eläinperäinen ruoka ja sokeri edesauttavat 
elimistön tulehdustilan syntymistä. Kasvis-
voittoisen ruoan syönti sen sijaan vähentää 
tulehdusreaktiota. Ruoka vaikuttaa elimis-
tön immuunivasteeseen ja jättää suolis-
toomme niin sanotun immunologisen 
muistin siitä, mitä olemme syöneet.

Suolisto pitää kuitupitoisista ravintokas-
veista, kuten kaaleista ja pinaatista. Hyväksi 
ovat myös hedelmät ja kasvikset, joissa on 
suhteellisen vähän sokeria, kuten tomaatti, 
paprika ja sitruuna. Suolistoa pitävät hyvä-
nä myös maitohappobakteerit, hapatetut 
tuotteet sekä hyvän rasvan lähteet, kuten 
liotetut pähkinät ja avokado. Bakteerien 
herkkua ovat liljakasvit: parsa, purjo, sipuli 
ja valkosipuli, sekä asterikasvit kuten  
mustajuuri, salaattisikuri ja maa- ja latva- 
artisokka.

Naposteletko? Ei pitäisi – jatkuva napos-
telu rasittaa ohutsuolta. Napostelun on to-
dettu olevan yhteyksissä ohutsuolen baktee-
rien liikakasvuun. Jos suolisto ei saa hengäh-
dystaukoa, ylijäämä ei pääse poistumaan. 

Bakteereja saattaa alkaa kasvaa väärässä koh-
dassa ja aiheuttaa näin suolisto-ongelmia ja 
sairauksia. 

Oikea ruokavalio auttaa suoliston hyödylli-
siä bakteerikantoja pysymään elinvoimaisina, 
suolistossa on sopiva pH ja hyödylliset bak-
teerit vievät tilaa taudinaiheuttajabakteereilta. 

2. Vietä aikaa luonnossa
Varmaa on, että jos asut koko ikäsi kau-
pungissa ilman mitään luontokontakteja, 
mikrobiston moninaisuus kärsii ja köyhtyy. 
Olisi todella tärkeää, että olisimme luon-
nossa enemmän ja kohtaisimme luonnon 
bakteereita. Tee puutarhatöitä, möyri maa-
ta, syö marjoja, poimi sieniä. Jo pelkästään 
metsäilman hengittäminen on hyväksi.

3. Liiku!
Myös liikunta kannattaa, kun oman suolis-
ton hyvinvointia haluaa parantaa. Liikun-
nan tulee olla säännöllistä ja tarpeeksi teho-
kasta, jotta se stimuloi suolen liikettä. 

4. Suolihuuhtelu
Tehokas tapa normalisoida paksusuolen 
toiminta on puhdistaa suoli jätekertymistä 
suolihuuhtelulla. Suolihuuhtelu normali-
soi suolen omaa toimintaa, palauttaa ja li-
sää suolen seinämän luontaista liikettä, pe-
ristaltiikkaa, joka työntää ulostemassaa ruo-
kailun jälkeen eteenpäin suolistossa. Sa-
malla, kun paksusuolen toiminta paranee, 
helpottuu myös muiden elimistöä puh-
distavien elinten (maksa, munuaiset, iho 
ja keuhkot) taakka. Suolihuuhtelu aut-
taa muun muassa uuden bakteerikannan 
muodostumisessa ruokavaliomuutosten 
yhteydessä. 

Myös lymfajärjestelmän toiminta para-
nee sen suojatessa elimistöä muun muassa 
erilaisten haitallisten bakteerien hyökkäyk-
siltä. Suolihuuhtelut edistävät ravinteiden 
imeytymistä, elimistö puhdistuu ja energiaa 
vapautuu kehon terveyden ylläpitoon. 

Riika Savikoski-Singh

P
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Olen Valo Kainulainen, 18-vuo-
tias lukiolainen, luonnonystävä 
ja äskettäin elävän raakaravin-
non syömisen aloittanut nuori 

mies. Kiinnostuin elävästä raakaravinnos-
ta kuultuani sen terveyttä ylläpitävistä vai-
kutuksista. Näin netissä videoita, joissa ker-
rottiin tuotantoeläinten elämästä. Pereh-
dyttyäni aiheeseen päätin ryhtyä vegaanik-
si, sillä koin, että eläimiä ei tulisi käyttää 
ravinnoksi.

Minulla ei ollut vakavaa sairautta, mutta 
koin, että kehoni ei ollut parhaassa mah-
dollisessa terveystilassa. Kärsin vielä toi-
minnallisista vatsavaivoista, ja tuntui, että 
voisin voida paremmin. Siksi perehdyin 
elävään raakaravintoon. 

Olen tätä kirjoittaessani syönyt elävää raa-
karavintoa vasta kuukauden ajan. Itujen ja 
versojen kotikasvattaminen tuntuu varsin 
luonnolliselta ja terapeuttiselta. On ihanaa 
katsoa, kun idut kasvat moninkertaisiksi al-
kuperäisestä koostaan. Ystäväni ovat olleet 
kiinnostuneita ruokavaliosta, ja jotkut ovat 

Kuukausi elävää raakaravintoa

sanoneet tahtovansa kokeilla itsekin. Tilai-
suuden tullen aionkin kokkailla kavereilleni 
jotain herkullista maisteltavaksi. 

Joskus olen saanut kommenttia olevani 
liian tiukkalinjainen, sillä syön vain elävää ra-
vintoa. Mielestäni jokaisella on oikeus tehdä 
omat ruokavalintansa itse. En tahdo pakot-
taa ketään syömään niin kuin itse syön. Sen 
sijaan tahdon, että muutkin voivat kokeilla 
elävää ravintoa, ja syödä sitä niin paljon kuin 
heille tuntuu hyvältä.

Monet nuoret pitävät eläinten sekä ym-
päristön hyvinvointia erittäin tärkeänä. Elä-
vän ravinnon syöminen on sekä eettisesti 
että ekologisesti hyödyllinen teko. Kasvik-
sista tehtyä ruokaa syömällä tuotantoeläi-
met säästyvät kärsimykseltä. Lähellä (tai 
kotona) kasvatetun ruuan aiheuttama ym-
päristökuorma on hyvin pieni, sillä välte-
tään ruuan rahtaamisen aiheuttamat pääs-
töt. Lisäksi elävä ravinto voi auttaa ihmisiä 

Valo Kainulainen osallistui maaliskuun 
alussa ERY:n Raakaa meininkiä -raaka-
ruokakurssille Helsingin keskustakirjasto 
Oodissa.

Valo Kainulaisen terapeuttinen viljelmä: 
herneenversoja, mung-pavun versoja, 
alfalfan versoja, sarviapilan versoja ja 
parsakaalin versoja.
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saavuttamaan paremman terveyden ja elin-
voimaisuuden. Kukapa ei niitä tahtoisi?

Yllättävintä ruokavaliossa on ollut sen 
monipuolisuus ja värikkyys. Ennakkoluu-
lot ruokavalion puutteellisuudesta tai rajoit-
tavuudesta katoavat, kun näkee kattauksen, 
josta löytyy kaikki sateenkaaren värit. Elävän 
ravinnon mukainen ruoanlaitto voi aluksi 
tuntua haasteelliselta, mutta se on oikeasti 
erittäin helppoa, nopeaa ja yksinkertaista. 
Uusien reseptien ja ruoanlaittotapojen opet-
telu vaatii hieman työtä, mutta mielestäni 
keittiössä puuhastelu on erittäin hauskaa.

Terveyden kasvaminen on ollut hidas 
prosessi, mutta koen, että elävä ravinto aut-
taa minua voimaan paremmin fyysisesti 
ja henkisesti. Olen myös erittäin kiitolli-
nen kaikille ihmisille, jotka ovat omalla esi-
merkillään ja vinkeillään auttaneet minua 
eteenpäin elävän ravinnon polulla.

Makeat herkut ovat mainio tapa saada 
ihmiset innostumaan elävästä ravinnosta. 

Oma suosikkini on suklainen chiapuuro. 
Muita lempiruokiani ovat marjasmoothiet, 
elinvoimakeitto ja kesäkurpitsanuudelit. 

Elävän ravinnon vaikutuksia voi useim-
miten tuntea välittömästi. Se perustelee 
itse, miksi sitä pitäisi syödä. Tulee vaan niin 
hyvä ja energinen olo!

Tahdon olla osallisena luomassa yhteyttä 
elävän raakaravinnon käyttäjien välillä ja 
kutsua uusia ihmisiä mukaan. Uskon, että 
nyyttärijuhlat ovat mainio tapa pitää haus-
kaa ja luoda yhteishenkeä. Tein jo aloitteen 
nyyttäreistä Nuuksiossa Espoossa, mutta 
koronavirustilanne vei kaikki osallistujat 
raakaruokajuhlistamme, joten päätimme 
siirtää ne myöhemmäksi. Emme ole vielä 
päättäneet uutta ajankohtaa, mutta ilmoi-
tamme kun tiedämme.

Valo Kainulainen
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Kiemin perustaja Riina Kallio 
tarjoaa yrityksensä Kiemi Oy:n 
kautta ihmisille tuoreita verso-
ja, luomusiemeniä sopivan ko-

koisissa pusseissa ja muita välineitä pieneen 
tuotantoon. 

Kiemin versotukseen tarkoitettujen sie-
menten Luomupakkaamo on Suomessa en-
simmäinen laatuaan. 

– Työsarkaa riittää. Monet eivät ole vielä 
kuulleet sanaa mikroverso. 

Mikroversot ovat noin kahdesta viiteen 
senttimetrin pituisia sellaisenaan syötäviä 
vihanneskasvien ja yrttien pieniä versoja. 
Tutkimusten mukaan kasvien sisältämät  
ravintoaineet ovat korkeimmillaan noin 
5-10 päivän ikäisinä.

– Idut ja versot ovat tärkeä osa terveyt-
täni. Erityisesti kaalinversojen myötä olen 
päässyt lähes täysin eroon PMS-oireista ja 
kuukautiskivuista. Kaalit ja muut ristikuk-
kaiset sisältävät runsaasti terveydelle edul-

Idut ja versot ovat maagista ruokaa

Kiemin mikroversot ovat 
tulleet ainakin osalle ERY:n 

jäsenistöä tutuiksi  
viimeisimmillä  

yhdistyksen järjestämillä  
kokkauskursseilla.  

Kiemin versot ovat eläviä,  
leikkaamattomia versoja, 

koska elävinä versojen  
ravintoainepitoisuudet  
ovat parhaimmillaan.

lisia glukosinolaatteja ja fytoravintoaineita, 
jotka tutkimusten mukaan vaikuttavat 
myönteisesti estrogeeniaineenvaihduntaan. 
Kaaleista parsakaali, punakaali ja kyssäkaali 
soveltuvat versotukseen erittäin hyvin.

Versot sisältävät ruuansulatusta paranta-
vien entsyymien ja A-vitamiinin esiasteen 
lisäksi suuria määriä C-, E-, K- ja B-vita-
miineja. Kuivaan siemeneen verrattuna val-
mis vihreä verso sisältää jopa 400 % enem-
män C-vitamiinia.

Versot kukoistavat tiskipöydällä
Versotus vaatii hieman valoa, joten pel-
kästään luonnonvalolla ne eivät kasva iso-
lehtisiksi. Aika marraskuusta tammikuu-
hun ei ole paras mahdollinen versotuk-
seen. Sinä aikana versotus vaatii lisävalais-
tusta, mutta onneksi siihen riittää keittiön 
loisteputkivalo.

Kotitarhuri pärjää hyvin ilman lisävalo-
jen hankintaa. Mutta jos joku haluaa run-
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saasti lehtivihreää sisältäviä versoja, kannat-
taa versoille antaa lisävalaistusta päivittäin 
muutama tunti pimeään aikaan. 

– Kasvivalot ovat hieman huuhaata. 
Useimmat kasvivalot ovat hyvin markki-
noituja tuotteita, vaikka keittiön loisteput-
kivalo on riittävä versojen kasvattamiseen. 
Monet tutkimukset osoittavat, että loiste-
putkivalo tai energiansäästölamppu ovat 
riittäviä versottajalle. Valkoinen valo sisäl-
tää kaikki kasville tarpeelliset aallonpituu-
det, myös sinisen ja punaisen, jotka ovat 
monille tuttuja sävyjä kasvivaloina myytä-
vistä valonlähteistä. 

Ravinteikkaat mikroversot kasvavat no-
peasti ja valmistuvat syötäväksi viikon tai 
kahden päästä istutuksesta, myös tiskipöy-
dällä loisteputken alla.

Idättäminen ja versottaminen kasvatta-
vat läsnäolon taitoa. Idut on huuhdeltava, 
ja versot on kasteltava. Samalla silmä lepää 
siinä, miten kotona kasvaa vihreää ravintoa 
ekologisesti ja helposti.

– Sain varsinaisen ahaa-elämyksen, kun 
tajusin, että kasvit muuttavat maaperän ra-
vinteet meille sopivaan syötävään muotoon. 
Kasvit vaativat vain valoa ja ravinteita. 
Mikroversojen kasvuun tarvittavat ravinteet 
on pakattu siemeneen, ja versot kasvavat 
hyvin ilman turhia lisiä ja torjunta-aineita.

Tuore versoyrittäjä
Riina oli pitkään työttömänä ja pyöritte-
li mielessään useampaa yritysideaa. Ravin-
toneuvojaopintojen aloittaminen Terveys-
opisto Saluksessa kypsytti ajatuksen verso-
yrittäjäksi ryhtymisestä. Yrittäminen on hä-
nelle mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda esille 
tärkeäksi kokemaansa asiaa.

Yrityksen erikoinen nimi Kiemi on 
muunnos hollanninkielen sanasta kiem ja 
kiemgroente on käännettynä itu, itäminen 
ja mikroverso, versoaminen.

– Tähän nimeen ei ole syvempää merki-
tystä kuin että hain yritykselleni sopivan 
ytimekästä ja hieman yllätyksellistä nimeä. 
Olin jo aiemmin tehnyt yhteistyötä hollan-

tilaisten kanssa, joten kieli oli sitä kautta 
tullut tutuksi. 

Osa vakiasiakkaista hakee oman tar-
peensa verran versoja ja siementuotteita 
Kiemin Versopuodista Helsingin Kumpu-
lasta. Uusitusta verkkokaupasta voi tilata 
kotitarhureita matkahuollon lähellä-paket-
tina ja pienen määrän luomusiemeniä pos-
tin kautta. ERY:n alekoodi on uudessakin 
kaupassa heti toiminnassa.

Riina haluaa mahdollistaa käsityönä kas-
vatetut versot jokaiselle halukkaalle kohtuu-
hintaisena. Viljely on yhdistelmä perinteistä 
ja modernia tapaa viljellä versoja. Kiemi vil-
jelee mikroversoja käsin passiivi-järjestel-
mällä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen 
verso kastellaan käsin eikä ylimääräistä vettä 
tai kiertävää, aktiivista kasteluvesijärjestel-
mää tarvita. Jokainen käytetty vesilitra me-
nee versoille. Versoja viljellään samalla ta-
valla kuin sen tekisi perinteisesti kotioloissa.

Kiemi auttaa versottamaan
Aloittelijalle Riina Kallio suosittelee kokei-
lupakkausta, jonka avulla jokainen voi tes-
tata omia versottajan kykyjään ja tahtoti- 
laansa. Jos joku ei löydä versottamisesta 
uutta harrastusta tai elämäntapaa, kokeilu- 

Punakaalin versoissa on paljon C-vitamiinia.
Viereisen sivun kuvassa puna- ja parsa-
kaalinmikroversot ovat kasvun alussa.
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pakkauksesta ei jää mitään kotiin pyöri-
mään, koska pakkaus on kierrätettävissä ja 
pitkälti myös maatuva.

Versotus voi olla myös ekologinen ja 
luonnollinen osa-aikaharrastus, jonka pa-
rissa touhutaan vain talvisin ja silloin, kun 
ollaan riittävästi paikan päällä kastelemassa 
ja näkemässä hieman vaivaa oman terveelli-
sen ruoan eteen.

– Versot ovat niin ravinteikasta ruokaa, 
että toivon niiden löytävän tiensä kaikkien 
lautasille. Jokainen voi myös säästää rahaa 
kasvattamalla tuoretta ruokaa kotona eikä 
hakemalla kaupasta niin paljon sitä, minkä 
laiva on rahdannut Kuubasta.

Idut ja versot tutuiksi jo lapsena
Riina Kallio sai ensikosketuksen idätykseen 
jo lapsuudenkodissaan. Hänen äitinsä ja tä-
tinsä olivat käyneet elävän ravinnon kurs-
seja, joilta idätys ja versotus tarttuivat mu-
kaan. Idut olivat perheessä normaalia ruo-
kaa. Vasta aikuisena Riina oivalsi, että sie-
menten idätys ei olekaan kaikille yhtä luon-
nollinen osa elämää. 

– Lapsena ihmettelin ituja, mutta on-
neksi äiti ei tehnyt niiden syömisestä isoa 
juttua. Ituja oli tarjolla ruokapöydässä, 
mutta kukaan ei tyrkyttänyt niitä. Kun äiti 

jatkoi niiden kanssa puuhailemista, me lap-
set opimme niitä syömään.

Riina on nyt 32-vuotias. Kun hän muutti 
pois kotoa, iduista tuli hänelle tapa ja oma 
tärkeä juttu. Silti hän myöntää, että joskus 
elämän koeteltua muut asiat ovat vieneet 
niin paljon huomiota hyvästä ravitsemuk-
sesta, että idätys on jäänyt vähemmälle. 
Hän on vatsallaan tuntija, mutta ärtynyt 
suoli ja vatsahaavan esiaste ovat selättyneet 
juuri tuoretta ruokaa, ituja ja versoja syö-
mällä. Hän syö niitä joka päivä noin puoli 
litraa - leivän päällä ja välissä, salaateissa, li-
sukkeena tai smoothiessa. 

– Ei löydy ruokaa, johon versot eivät 
sopisi.

Monia eri lajeja voi idättää, mutta Riina 
syö mielellään ituina sinimailasta, papuja ja 
linssejä. Idätys on hyvää talviruokaa, koska 
Suomen talviaika on pitkä ja pimeä. Kun 
maa routii ja jäätyy, se ei tarjoa ravintoa sa-
malla tavalla kuin kesällä. Idut eivät tarvitse 
auringonvaloa, joten ne tuovat ruokavalioon 
tuoreutta ja ravinteikasta syötävää helposti 
myös talvella. Idätys on siksi kaunis ja loogi-
nen tapa vahvistaa omaa hyvinvointia. 

Minna Marsh
Mikrofaktoja ja vinkkejä:
kiemi.fi

Kiemi viljelee monen-
laisia versoja: edessä 
mm. kyssäkaalia, 
sareptansinappia ja 
lehtikaalia, taaem-
pana retiisiä. Kuvan 
keltaiset lehtikaalin ja 
parsakaalin versot on 
vasta siirretty valoon.
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Kun äitini keksi kokeilla tohto-
ri J.G. Schnitzerin ruokavalio-
ta, olin murrosikäinen ja altis 
vaikutteille. Äiti halusi minut 

kaverikseen kahden viikon kokeilulle, jon-
ka aikana söimme vain raakaravintoa pieniä 
ohjeiden mukaisia poikkeuksia lukuun ot-
tamatta. Pureskelin liotettuja jyviä ja ome-
naraastetta raakapuurossani ennen kuin 
lähdin kouluun.

Pari päivää kokeilun alkamisen jälkeen 
olin jatkuvasti kylläinen, mutta tunsin 
kummallista keveyttä – oli kuin olisin lei-
junut. Käristetyn ruoan tuoksu alkoi etoa. 
Kahden viikon kokeilun jälkeen akneni oli 
täysin poissa. Kokeilusta huolimatta pala-
simme aikaisempaan ruokavalioomme ma-
karonilaatikon ja lihakastikkeiden pariin 
– niin työläältä Schnitzerin ohjeet olivat 
äidistä tuntuneet. Akne palasi.

Olen nyt 52-vuotias. Jätin lihan syömisen 
kaksikymppisenä asuttuani Kaliforniassa ja 
ajateltuani asiaa enemmän eläinten hyvin-
voinnin kannalta. Sitten poikaystäväni 

puhui kalaravinnon puolesta ja söin kalaa 
lähes kaksikymmentä vuotta.

Nyt olen ensimmäistä kertaa täysin ve-
gaani. Muutos oli helppo tehdä, kun olin 
katsonut Netflixistä upean ja paljon huomi-
ota saaneen The Game Changers -dokumen-
tin. Siinä muiden muassa Arnold Schwar-
zenegger kertoo, miksi eläinperäisen ravin-
non syöminen oli virhe hänen urallaan. En 
halua aiheuttaa ravintovalinnoillani eläimille 
lisäkärsimystä.

Suhtaudun ruokaan terveyden ja ener-
gian ylläpitäjänä. En ole ääriajattelija, vaan 
yhdistän raakaravintoa rakkaudella kok-
kaamaani lämpimään kasvisruokaan. Esi-
merkiksi jouluna uunissani kypsyy tofu-
kinkku, joka päätyy lautaselleni kahden 
raakaravintoruoan, lanttupateen ja puna-
juurilaatikon, kanssa. 

Uusin herkkuni on elävän ravinnon  
rusinakakku. Rusinakakun resepti on 
ERY:n Raakaa meininkiä -keittokirjasta. 
Juon aamuisin puoli litraa sellerimehua 
ja päivän aikana lähes litran Medical Me-
diumin ohjeiden mukaista detox-smooth-
ieta, jossa on vettä, dulse-merilevää, 
ohranorasjauhetta, spirulinaa, appelsiini-
mehua, korianteria ja banaania.

Ruoka on iloinen ja rento asia. Se on 
myös valtava mahdollisuus. Välitän itsestäni 
niin paljon, että haluan käyttää lopputaipa-
leeni hyvin, terveyttäni vaalien. En usko ni-
potukseen enkä saarnaamiseen – en toisille 
enkä itselleni.

Minna Marsh
ks. smoothieohje: medicalmedium.com/
mm101/medical-medium-heavy-metal-detox.
htm 

Minna Marsh löysi raakaruoan 
uudelleen viisikymppisenä.

RENNOSTI 
TERVEYS EDELLÄ
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Heljä Etelämäki (vas.), sihteeri ja rahastonhoitaja Sari Piippo, Georgi Shurupov, Pia 
Jarlas, edessä puheenjohtaja Sari Suominen. Kuvasta puuttuu varapuheenjohtaja 
Haidi Luukkonen.

ERY:n   hallitus   2020
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”Kunpa elävää ravintoa olisi  
helposti tarjolla ravintoloissa

Hallitus esittäytyy

Olen Heljä Etelämäki ja ERY:n pit-
käaikainen jäsen. Vuonna 1986 sai-
rastuin hyvin äkillisesti ja vakavasti 

nivelreumaan. Mistään perinteisistä reuma-
lääkkeistä en saanut sairauteeni apua, pi-
kemminkin päinvastoin: sain lääkkeistä  
pahoja sivuvaikutuksia.

Melko pian sairastumiseni jälkeen pääsin 
kuitenkin aivan sattumalta tekemään tutta-
vuutta elävään raakaravintoon silloin hiljat-
tain perustetussa Ahvenanmaan Elävän Ra-
vinnon Instituutissa. Oloni parani välittö-
mästi. Myös laboratoriotulokset todistivat 
uuden ruokavalion positiiviset vaikutukset. 
Tämän seurauksena vaihdoin vanhan, epä-
terveellisen ruokavalioni kokonaan elävään 
ravintoon ja sain terveyteni takaisin.

Söin pelkkää elävää ravintoa kaksi vuotta. 
Mutta sitten ruokavalioni liukui pikkuhil-
jaa sosiaalisista ynnä muista syistä kohti 
helpompia kokonaisuuksia. Nykyisin syön 
monenmoista kasvisruokaa, mutta en ole 
vegaani. Mieluiten kyllä nauttisin pelkäs-
tään elävää ravintoa, jos sitä olisi helposti ja 
monipuolisesti saatavilla myös ravintoloissa 
ja matkoilla. Jos asuisin Helsingissä, olisin 
Silvopleen päivittäinen asiakas!

Haluaisin myös ainakin kerran vuo-
dessa viettää viikon tai pari jossakin elä-
vän ravinnon instituutissa. Mielelläni läh-
tisin pienen porukan kanssa vaikka vähän 
kauemmaksikin.

Osallistuin viime marraskuussa yhdis-
tyksen syyskokoukseen, ja minua pyydet-
tiin mukaan hallitukseen. Hetken harkit-
tuani suostuin iloisin mielin. Hallituk-
sen jäsenenä haluan levittää tietoa elävän 
raakaravinnon hyödyistä sellaisille ihmi-
sille, jotka eivät ole vielä kuulleet elävästä 
raakaravinnosta.

Mielestäni kaikissa ravintoloissa, tai edes 
yhdessä joka paikkakunnalla, pitäisi olla 
tarjolla vähintään yksi elävän raakaravin-
non tai edes kasvisruokavaihtoehto joka 
päivä myös lounasaikaan.

Toivoisin, että kaikki perusterveetkin ih-
miset ottaisivat elävän raakaravinnon osaksi 
omaa ruokavaliotaan. Ihan parasta olisi, jos 
elävä ravinto tulisi Suomessa yhtä tavalli-
seksi ruoaksi kuin lihapullat!

Tervetuloa kaikki mukaan ERY:n toimin-
taan! Yhdessä olemme enemmän!

Heljä Etelämäki

Heljä Etelämäki

<
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Valmistimme Elävä raakaravinto 
yhdistyksen raakaruokakurssil-
la ruokia alkupaloista jälkiruo-
kaan Satu Moilasen johdolla. 

Menussa oli yhdistyksen Raakaa meininkiä 
-reseptikirjasta porkkanakeitto, punajuu-
ri- sekä retiisisalaatti, mausteinen linssipa-
ta, suklainen chiapuuro ja omenapiirakka 
cashewkastikkeella.

Kolmen tunnin mittaiseen elämykseen 
sisältyi raakaruoan valmistamisen salat. 
Osallistujat pääsivät itse tekemään ja oppi-
maan niksit, joilla raakaruoan teko onnis-
tuu aina. Osallistujat jaettiin pienempiin 
ryhmiin, jotka kukin keskittyivät kahden 
erilaisen ruoan valmistamiseen.

Tuoreista ja terveellisistä raaka-aineista 
valmistettavat raakaruoat valmistuivat no-
peasti ja ilman liiallista uhkimista. Herk-
kujen valmistuttua alkoi illan paras vaihe: 
tuotosten maistelut! 

Osallistujat saivat myös viedä ylijääneitä 
ruokia kotiin sekä ohjeet kaikkien ruokien 
valmistamiseen kotiolosuhteissa. Ainutlaa-
tuinen elämys ja varmasti jotain uutta kai-
kille osallistujille.

ERY:n kurssi antaa hyvät eväät raaka-
ruokakokkauksen aloittamiselle. Elämys-
keittiössä opetellaan valmistamaan herkul-
lisia raakaruokia, joita on myös helppo val-
mistaa kotona.

Kokkauskurssilla tutustuu uusiin ihmi-
siin, kehittyy keittiötaidoiltaan ja kokee li-
säksi itse valmistamansa upean ja terveel-
lisen illallisen. Ihana ja terveellinen koko-
naisuus ja tapa viettää maukas ilta. Ruoan-
laitto on hauskaa yhdessäoloa ja palkitsevaa 
tekemistä.

Meidän kokkauskursseille ovat kaikki 
tervetulleita! ERY:n raakaruokakurssit jat-
kuvat taas syksyllä 2020.

Stay tuned!

Riika Savikoski-Singh

Raakaa meininkiä Oodissa maaliskuussa

Punajuurisalaatti ja retiisisalaatti ovat 
helppoja ja nopeita ruokaisia salaatteja. 
Sellerinlehdet koristavat retiisisalaattia.
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Reseptit
Mausteinen Linssipata
2 dl idätettyjä linssejä 

Kastike:
noin 200 g pakastepinaattia
½ dl liotettuja auringonkukansiemeniä
1 tl jauhettua korianteria
1 tl jauhettua kuminaa
2 valkosipulinkynttä
tamarikastiketta

Tehosekoita kastikeainekset, lisää vettä 
tarvittaessa ja kaada idätettyjen linssien 
päälle, anna vetäytyä hetken verran.

Päivikki Parpola
Raakaa meininkiä - Herkutellaan  

elävällä raakaravinnolla, s. 39

Mausteinen linssikeitto valmistui Raakaa 
meininkiä -kokkauskurssilla Oodissa 
maaliskuussa.
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Ann Wigmoren kirjasta Elävän ravinnon 
ruokaohjeita, WSOY 1989:

Vihreä juoma I
3 dl tattarinversoja
1 ½ dl auringonkukanversoja
3 dl ituja

Purista versot mehupuristimen läpi ja 
tee niistä mehua. Mausta valkosipulilla, 
cayennepippurilla ja lisää paloiteltuja 
vihanneksia.

Muunnelma:
Kokeile myös muita oraita ja versoja sekä 
ituja.

Vihreä juoma II
1 pieni nippu vehnänorasta
3 dl erilaisia ituja
3 dl sisäviljeltyjä vihreitä versoja
0,75 dl sarviapilanituja
(valkosipulia)

Purista mehua pusertimella tai tehose-
koita oras, idut ja vihreät versot, siivilöi 
seos kankaan läpi ja purista mehu. Maus-
ta valkosipulilla. 
   Porkkanoista, punajuurista, valkokaa-
lista, tomaateista, hapankaalista ym. voit 
myös valmistaa mehua mehulingolla. 
Niistä saa hyvää lisäravintoa ja ne ovat 
myös sopivia paastopäiviksi.

Tahini
1 ½ dl

2 ½ dl seesaminsiemeniä tai seesam-
jauhoa
2–4 rkl kookosöljyä tai hieman uudista-
vaa juomaa
1 rkl soijakastiketta

Pane öljy ja soijakastike tehosekoittimeen 
ja lisää hitaasti siemenet. Lisää öljyä, 
kunnes saadaan paksu koostumus.
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Reseptit
Pähkinävoi
1 ½ dl

2 ½ dl pähkinöitä (jauhettuja tai hienon-
nettuja)
2–4 rkl kookosöljyä tai hieman uudista-
vaa juomaa
1 tl soijakastiketta

Kaada öljy tehosekoittimeen, lisää päh-
kinät hitaasti ja sekoita kunnes haluttu 
koostumus on saavutettu.

Muunnelma:
Kokeile eri pähkinäyhdistelmiä: auringon-
kukansiemen/cashew, manteli/seesami jne.

Ann Wigmoren kirjasta  
Elävän ravinnon ruokaohjeita, WSOY 1989

Versovihersalaatti
100 g savoijinkaalia
40 g nokkosen versoja
40 g voikukan nuoria lehtiä (sileä- 
reunaiset miedompia)
50 g horsman nuoria versoja
50 g varsisellerin lehtiä
20 g retiisejä
koristeluun kuusenkerkkiä

Kastike:
1 rkl kylmäpuristettua öljyä
¼ sitruunan mehu
¼ valkosipulinkynttä

Leikkaa savoijinkaali suikaleiksi, huuhte-
le nopeasti luonnosta poimitut versot. 
Viipaloi retiisi, sekoita aineet kevyesti. 
Sekoita kastike ja kaada salaatin päälle, 
anna salaatin vetäytyä kylmässä. Koriste-
le kuusenkerkillä.

Raakaa meininkiä - Herkutellaan  
elävällä raakaravinnolla, s. 34 

Nokkosmuhennos
2 isoa kourallista nokkosia
2 avokadoa
2 valkosipulinkynttä
seesammaitoa
soijakastiketta
vettä

Nokkosia voi halutessa ryöpätä höyryssä 
noin minuutin. Tehosekoita kaikki ainekset.

Inkeri Kiviharju
Raakaa meininkiä - Herkutellaan  

elävällä raakaravinnolla, s. 40 Ti
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ERY:llä on monta hyvää yhteistyö-
kumppania, jotka ovat tukeneet 
toimintaamme muun muassa 
myöntämällä jäsenillemme alen-

nuksia tai toimittamalla meille tuotteita esi-
merkiksi koulutustilaisuuksiin tai messuille. 

Kyselimme yhteistyökumppaneiltamme, 
miten koronaviruksesta johtuva poikkeus-
tilanne on vaikuttanut heidän yritystensä 
toimintaan. Tiedot perustuvat tilanteeseen 
maaliskuun lopussa. Voit tarkistaa yritys-
ten omilta sivuilta, onko toimintaan tullut 
muutoksia sen jälkeen.

Tällä hetkellä tilanne on haastava sekä ih-
misille että yrityksille. Suuria muutoksia ta-
pahtuu nopeasti. Poikkeusoloista nousemi-
nen voi kestää pitkäänkin. Nyt jos koskaan 
meidän on huolehdittava mahdollisimman 
hyvästä terveydestä  ja vastustuskyvystä ja 
siihen voimme saada apua mm. yhteistyö-
kumppaneittemme tuotteiden avulla.

Haluamme tällä tavalla vuorostamme tu-
kea meitä tukeneita yrityksiä ja kiittää hy-
västä yhteistyöstä. Haluamme kantaa pie-
nen kortemme kekoon poikkeustilanteessa 
auttaaksemme yrityksiä. 

Suomalaisen Työn Liittokin vetoaa suo-
malaisiin, että jokainen voi tehdä vastuul-
lisuusteon suomalaisen työn puolesta. Jos 
oma tilanne sallii, ostetaan yhä suomalaisia 
tuotteita ja palveluita. Liiton mukaan jos 
jokainen suomalainen käyttää 10 euroa li-
sää kuussa kotimaisiin tuotteisiin ja palve-
luihin, pitää se 10 000 suomalaista töissä.

Suuri osa yhteistyökumppaneistamme 
toimii yksinomaan verkkokauppoina. Ne 
toimivat normaalisti eikä poikkeustilanne 

Yhteistyökumppaneittemme toiminta 
koronavirusaikaan

juurikaan haittaa, terveystuote- ja ruoka-
puolella kaupankäynti on pikemminkin vil-
kastunut. Verkkokauppa on hyvä tapa vält-
tää kontakteja. Toisaalta, jos koronapoik-
keustila jatkuu pitkään, vaikeudet ulottu-
vat todennäköisesti myös ainakin osaan 
verkkokaupoista.

Suurimmat muutokset ja asiakaskato 
on kohdannut ravintola-alaa ja palvelupis-
teitä: Silvoplee, Raw‘n More, GreenMJK, 
Kiemi ja Aito Hyvän Olon Kauppa, joka 
myy toistaiseksi vain myymälässään, joten 
myynti riippuu siitä, uskaltautuvatko asiak-
kaat paikalle.

Aito Hyvän Olon Kauppa
Maija Huhtikorven Malmin myymälä on 
auki normaalisti, “Luomua luonnon puo-
lesta liki 35 vuotta”; lähitulevaisuudessa 
avataan verkkokauppa maijanapteekki.fi.

Ekolo
Normaaliaukiolot myymälöissä ja verkko-
kauppa toimii normaalisti. Nettitilaukset 
voi myös noutaa myymälöistä. Uutuutena 
pyörälähetti Helsingin kantakaupungissa: 
toimitus 4,90 euroa, yli 80 euron tilaukses-
ta maksuton toimitus.

Green MJK 
Herneenversoja, auringonkukanversoja, val-
kolupiininversoja sekä vehnänorasta tuottava 
yritys Tuusulan Lahelassa. Raju muutos, sillä 
suurasiakkaiden tilaukset tippuneet 90 %.

Yksityisasiakkaiden tilauksia pyydetään 
toimitusta edeltävänä päivänä, puhelin: 045 
257 7074 tai sähköposti: info@greenmjk.fi. 
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Tilauksia voi noutaa Kalasataman Tukkuto-
rilta keskiviikkoisin kello 18 ja sunnuntai-
sin kello 13.45 (parkkipaikalla Wotkinsin ja 
Lidlin välisessä nurkassa) tai suoraan Green 
MJK:lta, käyntiosoite: Hernemäentie 42, 
04330 Lahela. 

Sovi käynnit etukäteen soittamalla, teksti-
viestillä tai sähköpostilla. Noutotilaukset pa-
kataan kylmälaatikkoon terassille, ota tilaa-
masi tuote mukaan ja jätä maksu käteisellä 
laatikkoon.

Kiemi mikrofarmi
Luomusiemenet ja kasvatusvälineet verso-
tukseen. Nettikauppa avautui maaliskuun 
lopussa. Myymälä on kiinni, mutta myy-
mälästä etukäteen tilattuja tuoreita verso-
ja voi noutaa myymälästä Helsingin Kum-
pulasta sovittuna aikana. Noudot ja versoti-
laukset, ota yhteyttä puhelimitse numeroon 
044 491 8025.

Poikkeustilanteen aikana versot kasvate-
taan erikseen jokaista tilausta varteen, joten 
tilaus on tehtävä ajoissa. Minimitilaus ver-
soille on kolme kappaletta. Tilanteen nor-
malisoiduttua myymälään tulee valikoima 
versoja myytäväksi ilman etukäteistilausta. 
Ero muihin versomyyjiin: myydään leikkaa-
mattomia versoja, siksi ne ovat tuoreempia.

Raakapuoti.fi
Verkkokauppa toimii normaalisti. Varas-
ton toimivuus ja henkilökunnan turvalli-
nen työskentely on varmistettu viranomais-
ten suositusten mukaisesti. Asiakaspalvelu 
ja markkinointi toteutetaan toistaiseksi etä-
työnä ja kaikki tapaamiset on peruttu tai 
siirretty etäpalavereihin. 

Vinkki: Tilaukset voi valita toimitetta-
vaksi myös kotiinkuljetuksena. Ilmainen 
kotiinkuljetus yli 100 euron tilauksiin.

Raw’n More
Take away -myyntiä Lauttasaaren kahvilan 
vitriinistä, jossa myynnissä suuri osa tuot-
teista. Jos haluat jonkin määrätyn tuotteen, 
on paras tilata se etukäteen. 

Uudet aukioloajat: tiistai-perjantai kello 
12–17, lauantai kello 12–16. 

Netti- tai puhelintilaukset voi noutaa 
kahvilasta sovittuna ajankohtana. Toimi-
tukset poikkeustilanteen aikana seitsemän 
euroa suur-Helsingin alueella aamupäivällä 
tai kahvilan sulkeuduttua.

Ruohonjuuri
Myymälät ovat auki ja kaikki toimii nor-
maalisti myymälöissä ja nettimyynnissä.

Silvoplee
Silvoplee on toistaiseksi suljettu, mutta lah-
jakortteja on myynnissä.

Biomed, Ekosego, Fitness First, 
Foodin, Luontaistukku, Nutley, 
Rawmix: 
Verkkokauppa toimii normaalisti.

Pia Jarlas
<

Tapasitko 
Ann Wigmoren?

Olitko kurssilla Hartolassa, Paraisilla, 
Limingassa, Kreivilässä,Tuusulassa, 
kun Ann Wigmore kävi Suomessa? 
Tai olitko Bostonissa tai Puerto 
Ricossa Ann Wigmoren opissa? 

Tai Ruotsissa? Tapasitko 
hänet jossain muualla?

Haluan dokumentoida
muisteloita Ann Wigmoresta. 
Mitä sinulle on jäänyt mieleen

hänen persoonastaan?

Ota yhteyttä:
Tiina Lappalainen
puh. 040 503 7117

lappalainen.tiina.m@gmail.com
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Kotivara tarkoittaa, että kotiin 
hankitaan ruokaa ja muita päi-
vittäin välttämättä tarvittavia 
tavaroita vähän enemmän. Ko-

tivaran pitäisi riittää useaksi päiväksi, jopa 
viikoksi. Kotivaraa käytetään päivittäin 
”parasta ennen” -suosituksia noudattaen, ja 
uutta hankitaan tilalle. Näin elintarvikkeet 
säilyvät tuoreina ja tavarat käyttökelpoisina.

Mitä kannattaa pitää varalla
Netistä löytyy ruoka- ja muita tarvikelisto-
ja tarpeista, joita jokaisen kotoa pitäisi löy-
tyä kaiken varalta. Ohjeissa kehotetaan pi-
tämään kotona mm. säilykkeitä ja hiutalei-
ta. Elävän ravinnon ruokatarpeita niissä ei 
mainita. Kuitenkin elävän ravinnon ruoka- 
ohjelman kehittäjä Ann Wigmore puhui 
hänkin aikoinaan elävästä ravinnosta hyvä-
nä katastrofiruokana ja edullisena pula-ajan 
ravintona kaikille.

Kuvitteellinen mainos sanomalehdessä:
Miljoonapalkkio tiedosta, joka johtaa sellai-
sen syötävän kasvin keksimiseen, joka kasvaa 
kaikissa ilmastoissa, vetää ravinnepitoisuu-
dessaan vertoja naudanlihalle, kypsyy 3-5 
päivässä, voidaan kasvattaa milloin tahansa, 
ei vaadi maata eikä auringonpaistetta, sisäl-
tää yhtä paljon C-vitamiinia kuin appelsiini 

Mea Salon juttu kotivarasta muutaman vuoden takaa (4/2014) on hyvin 
ajankohtainen nyt koronakaranteenissa. Ohessa juttu lyhennettynä.

Onko sinulla

ja tomaatti, josta ei kerry jätettä, joka voi-
daan syödä valmistamatta ja prosessoimatta, 
on hyvin sulava, edullinen, säilyy useita päi-
viä ilman jääkaappia, on vähäkalorinen sekä 
sisältää täydellistä proteiinia, kasvin, joka on 
testattu ja jota on jo käytetty sekä ruokana et-
tä lääkkeenä tuhansia vuosia.

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

Idut ovat täydellistä ruokaa. Niissä on pal-
jon A-, B-, C- ja E-vitamiineja, mineraa-
leja, rasvahappoja, aminohappoja, entsyy-
mejä, hyviä hormoneja ja fytoravinteita. Si-
säviljelijäksi voi ryhtyä pienissäkin tiloissa ja 
saada tuoreinta mahdollista ruokaa ympäri 
vuoden.

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

Epäviljoista kuten tattarista, hirssistä, ki-
noasta ja amarantista tehdään liotettuna tai 
idätettynä yleensä tehosekoittamalla raaka-
puuroa. Sekoittaminen ei kuitenkaan ole 

Miten toimit, jos ei ole  
mahdollista hakea  

kaupasta ruokaa? Voi sattua 
monenlaisia tilanteita, joissa 

tarvitset ruokavarastoa.  
Elävä ravinto on mitä  

parhainta hätäapuruokaa.

KOTIVARA
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välttämätöntä, vaan niitä voi lisätä koko-
naisina vaikka juuresraasteeseen.

Hyvää varautumista on valmistaa epävil-
joista sellaisinaan tai erilaisten siementen ja 
kasvisten kanssa krakkereita, jotka säilyvät 
huoneenlämmössäkin pitkään. Krakkerit ovat 
hyviä olemassa, kun tulee joskus sudennälkäi-
senä kotiin. Krakkerit ovat myös hyvää mu-
kana kuljetettavaa kevyttä ja säilyvää evästä. 
Maailman vanhinta leipää essealaisten leipää 
on valmistettu vehnänituja massaksi jauha-
malla ja kuivattamalla massa ohueksi leiväksi 
auringon kuumentaman kiven päällä.

Viljan tai epäviljan valmistaminen eläväksi 
ravinnoksi on helpompaa kuin kuumenne-
tun ruoan valmistaminen. Vehnän jalostami-
nen uunileiväksi tarvitsee ensin myllyn. Jau-
hoista tehdään taikina vaivaamalla se veden, 
hiivan ja suolan kanssa. Taikina nostatetaan 
ja leivotaan leiviksi, jotka paistetaan. Monen 
kotona ei ole leivinuunia.

Myös versoja voi kasvattaa pienessäkin 
asunnossa. Versot eivät välttämättä tarvitse 
multaa kasvualustakseen, vain kosteutta. 
Herneet ovat halpoja, ja niitä versotetta-
essa saadaan ruokaan paljon arvokasta leh-
tivihreää. Auringonkukansiemenistä tulee 
pienempiä mutta meheviä versoja. Muita 
versotettavia ovat mm. linssit, tattari ja 
härkäpavut. 

Kaikkia kotimaisia viljoja voi myös kas-
vattaa oraiksi, joita voi puristaa mehuksi tai 
pureskella niistä mehua ja sylkäistä kuidun 
pois. Ituja, versoja ja oraita tuoreempaa 
ruokaa ei ole. Ne kuuluvat ravintoainerik-
kautensa ansiosta ruoka-aineiden kärkeen.

Jos sähkö on poikki, ituja ja versoja voi 
syödä suoraan ”puutarhasta” niiden tarvitse-
matta silloin kylmävarastointia. Kasvatus täy-
tyy vain pitää käynnissä koko ajan. Kannattaa 
opetella rutinoituneeksi sisäviljelijäksi.

Maistuvan, täyttävän ja ravinteikkaan pa-
dan saa nopeasti koottua jostain epäviljasta, 
iduista, versoista, juuresraasteesta, hapan-
kasviksista, aurinkokuivatusta tomaatista, 
muutamasta pähkinästä ja nokkosrouheesta. 
Kokeile.

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

Useita tieteellisiä tutkimuksia on tehty jo 
kauan sitten, ja idut todettiin hyvin ravinnerik-
kaaksi ruoaksi ja täydellisiksi proteiininlähteiksi.

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

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

Kuivuriruokaa: esim. krakkereita, mysliä, 
juuressipsejä

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

Mausteita: Normaali maustevarasto.

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

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

Pakastimeen: Varastoi pakastimeen pää- 
asiassa satoa kuten marjoja ja sieniä. Jos  
pakastin on vajaa, siellä voi pitää myös sie-
meniä, ne säilyvät siellä mainiosti!

Muita tarvikkeita: D-vitamiinia. Jos olet ve-
gaani, myös B12-vitamiinia lisäravinteena. 
Vedenpuhdistustabletteja. Multaa.
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Sisäviljelyyn tarvitset vain astioita ja puh-
dasta vettä. Jos vedenjakelu keskeytyisi tai 
vesijohtovesi saastuu, viranomaiset perus-
tavat vedenjakelupisteitä. Kotona on tar-
peen olla vesikanistereita tai kannelli-
sia ämpäreitä. Katastrofin varalta kotona 
on kuitenkin hyvä olla myös vedenpuh-
distustabletteja, ellei omista jotain hyvää 
vedenpuhdistussysteemiä.

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

Kukin määrittelee itse, minkä laajuinen 
varautuminen on tarpeellista. Voisi kasvat-
taa immuniteettia syömällä ravinnepitoista 

puhdasta ruokaa ja kuntoilla. Sen myötä 
kasvaisi myös elämänlaatu ja suorituskyky. 
Jos sitten jokin pieni tai iso katastrofi tu-
lee, on hyvä olla mahdollisimman terve ja 
voimissaan.  

Voit miettiä ruokavarantojasi. Miten 
pitkäksi aikaa sinulla tai perheelläsi riit-
tää ruokaa? Saatko niistä riittävästi myös 
ravintoaineita?

Mea Salo
Raakaravintovalmentaja
Hellaton kokki/blogspot/fi

Lisätietoja
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK:in 
sivuilla kotivarasta https://www.spek.fi/turvalli-
suus/varautuminen-ja-paloturvallisuus/varautu-
minen-kotona/

Yleinen suositus on ollut käyttää 10 µg  
D-vitamiinia päivässä lisäravinteena. 

Useat ravintoasiantuntijat ovat kuitenkin jo 
pitkään suositelleet 100 µg D-vitamiinia 
päivässä. Varmaan useat meistä elävän raa-
karavinnon syöjistä ovat tätä suositusta 
noudattaneetkin. Nyt asiaan on tarttunut 
myös erikoislääkäri Hannu Vierola kan-
nanotossaan, joka julkaistiin 2.4.2020 il-
mestyneessä Helsingin Sanomissa:

”Nyt kannattaa ottaa D-vitamiinia
D-vitamiinivajausta potee lähes koko Eu-
rooppa. Madridissa työskentelevän suo-
malaislääkärin mukaan D-vitamiinista on 
apua koronaviruksen saaneille (HS 29.3.).

Pohjois-Italian väestöstä 36 prosentilla on 
alhaiset D-vitamiinitasot. Vastustuskyvyn pa-
rantamiseksi vitamiinitason tulisi olla ainakin 
75–80 nanomoolia litrassa. Siihen ei riitä ra-
vinnosta saatu 10 mikrogrammaa päivässä.

Korkeaan D-vitamiinin tasoon liittyy pie-
nempi sairastumisriski hengitysteiden virus- 
ja bakteeri-infektioihin. Eniten lisävitamii-
nista hyötyvät ne, joilla D-vitamiinitaso on 

hyvin matala. Alhaisilla D-vitamiinitasoilla 
kriittisesti sairaiden kuolleisuus kasvaa ja 
hoitoajat teho-osastolla pitenevät. Suomessa 
yli 70-vuotiaiden lisävitamiinisuositus on 
vain 20 mikrogrammaa päivässä.

On aika kehottaa aikuisia ottamaan D-vi-
tamiinia 50–100 mikrogrammaa päivässä, 
kuten arkkiatri Arvo Ylppökin suositteli. D-
vitamiinia tarvitaan vähintään yksi mikro-
gramma painokiloa kohti. Euroopan Elin-
tarvikeviraston mukaan turvallisen D-vita-
miinin saannin yläraja on yli 11-vuotiailla 
lapsilla 50 mikrogrammaa ja aikuisilla 100 
mikrogrammaa päivässä. Yliannoksen vaaraa 
ei näillä määrillä ole. D-vitamiinin demoni-
sointi ”rasvaliukoisena” tulisi lopettaa.

Tieteellinen näyttö immuunipuolustuk-
sen lisääntymisestä ja kuolleisuuden pie-
nenemisestä oikeilla D-vitamiinitasoilla on 
kiistaton. Siitä hyötyvät kaikki, jos tauti 
osuu omalle kohdalle.

                                     Hannu Vierola
                          erikoislääkäri, Iisalmi”

Kaija Shurupov

D-vitamiinista apua myös koronaviruksen saaneelle

<

<
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Elintapasairauksien kohdalla maini-
taan usein, että sairauden syy on tun-
tematon. Kun syy- ja seuraussuh-

detta ei ole oivallettu, syihin ei oikeastaan 
voi puuttua ja hoito keskittyy sairauden oi-
reiden poistamiseen. Esimerkiksi tulehdusta 
hillitään tulehduskipulääkkeillä, ja lääkärin 
pitää punnita lääkityksen hyödyt ja haitat 
yksilökohtaisesti. Jos koronapotilaalla on esi-
merkiksi veren hyytymiseen liittyviä ongel-
mia tai paljon vatsavaivoja, voi ibuprofeeni 
pahentaa potilaan taudin oireita.

Eri lääkkeiden vaikutusta testataan eläin-
kokeilla. Samaa lääkettä voidaan käyttää eri 
sairauksiin. Esimerkiksi korkeaan veren-
paineeseen käytettyjä reniini-angiotensiini 
-järjestelmään vaikuttavia lääkkeitä käyte-
tään myös munuaisten ja sydämen vajaatoi-
mintaa sairastavien hoitoon. Kuvio moni-
mutkaistuu entisestään.

Elintapasairaudet aiheuttavat kärsimystä 
yksilötasolla ja kasvavia kustannuksia yh-
teiskunnan terveydenhuollossa. Lääkitys 
tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden jatkaa 
elintapaa, joka yksilötasolla on jo osoittau-
tunut kestämättömäksi. Tämän vuoksi me 
ERY:ssä painotamme elintapojen korjausta 
etenkin ravintoa koskien.

Mitä voidaan tehdä sen lisäksi, tai sen si-
jaan, että kohonneen verenpaineen oireita 
poistetaan lääkkeillä?

Vähennä ruokasuolan saantia
Suolan suurin lähde suomalaisten ruoka-
valiossa on kypsennetty ruoka, kuten leipä 
ja muut viljavalmisteet, lihavalmisteet sekä 
snacksit. Nämä valmisteet sisältävät teollises-
ti käsiteltyä suolaa, joka sitoo vettä ja toimii 
säilöntäaineena.

Suola sitoo nestettä myös elimistössä. Eli-
mistö yrittää päästä ylimääräisestä suolasta irti 
erittämällä sitä munuaisten kautta. Ylimääräi-
nen suola kuormittaa vähitellen munuaisia ja 
lopulta niiden toiminta saattaa hiipua.

Kun koronavirus iskee elimistöön, se ai-
heuttaa tulehduksen keuhkoihin, jolloin 
veren happipitoisuus laskee. Kun lihakset ja 
kudokset eivät saa tarpeeksi happea, ne är-
tyvät ja tulehtuvat. Keho reagoi tulehduk-
seen kerryttämällä nesteitä niveliin ja ku-
doksiin. Tämä lisää munuaisiin kohdistu-
vaa kuormitusta entisestään.

Siirtyminen elävään raakaravintoon vä-
hentää ruokasuolan saantia ja helpottaa 
munuaisten toimintaa, myös virusinfektioi-
den yhteydessä. Raaka kasvisruoka sisältää 
riittävästi luonnollista natriumia.

Koronavirus, kuten muutkin virukset, 
saattaa aiheuttaa tulehdustilan myös veri-
suonten seinämissä. Eläinperäisestä rasvasta 
lähtöisin oleva plakki aiheuttaa valtimoi-
den ahtautumista. Ahtautuneet verisuonet 
ovat riski.

Koronaviruksen  
aiheuttama vaara  
tarjoaa syyn arvioida 
kriittisesti nykyisiä 
ruokatottumuksia  
ja päivittää ne  
ajan tasalle.

MITÄ KORONAVIRUS  
OPETTAA
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Kova rasva nostaa veren kolesterolipitoi-
suutta ja heikentää maksan kykyä poistaa ko-
lesterolia verenkierrosta. Näin kolesteroliplak-
kia alkaa kertyä valtimoiden sisäpinnalle.

Rasvan kertyminen maksasoluihin joh-
taa verensokerin nousuun ja lopuksi 
diabetekseen.

Rasvan lähteenä on yleensä kypsennetty 
ruoka kuten pizzat, hampurilaiset, ranska-
laiset perunat ja lihapiirakat, viinerit, pas-
teijat, munkit, muffinit, rasvaiset kermat 
ja juustot, rasvaiset makkarat ja nakit sekä 
suklaa, keksit ja kermajäätelöt. Tästä ruoka-
valiosta saa niin sanottua kovaa rasvaa pal-
jon suositeltua enemmän.

Vanhemmalla iällä valtimokovettuminen 
voi iskeä myös munuaisvaltimoon. Suonen 
seinämään kertyy sidekudosta, joka johtaa 
verisuonten kovettumiseen ja ahtautumi-
seen, jolloin verenvirtaus heikkenee.

Munuainen on tärkeä  
verenpaineen 
säätelijä

Jos munuaisiin johta-
va valtimo ahtautuu, 
verenvirtaus heikke-
nee ja munuainen 
“luulee”, että veren-
paine on liian mata-
la, ja alkaa vaikuttaa 
verenpainetta nosta-
vasti. Yleisin sydän- 
ja verisuonisairaus on 
kohonnut verenpaine 
eli verenpainetauti. 
Siitä kärsii kaksi mil-
joonaa suomalaista.

Vähennä kovan 
rasvan saantia
Elävän raakaravin-
non syöjät käyttä-
vät rasvan päälähtee-
nä pähkinöitä, sieme-
niä ja avokadoa. Nii-

den pehmeä tyydyttymätön rasva sisältää 
välttämättömiä rasvahappoja, joita ihmisen 
elimistö ei kykene itse valmistamaan, sekä 
paljon rasvaliukoisia vitamiineja.

Pehmeä rasva pienentää veren kokonais-  
ja LDL-kolesterolipitoisuutta ja saattaa pa- 
rantaa insuliiniherkkyyttä eli sokeriaineen- 
vaihduntaa.

Esimerkit kuvaavat kypsennetystä ruo-
asta saatavan suolan ja rasvan vaikutuksia  
kansanterveyteen. Sekaruoka sisältää usein 
liikaa sokeria ja liian vähän kuitua, mikä 
taas johtaa ylipainoon ja monenlaisiin 
aineenvaihduntahäiriöihin.

Neljä viidestä yli 65-vuotiaasta euroop-
palaisesta sairastaa ainakin yhtä kroonista 
elintapasairautta. Tehokkaat lääkkeet pois-
tavat kuitenkin oireita ja mahdollistavat 
väärien ruokatottumusten jatkumisen. Saa-
vutettu kauhun tasapaino voi kuitenkin 
helposti järkkyä stressin tai viruksen, myös 
koronaviruksen, hyökkäyksen tuloksena.
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Yhdistys tiedottaa

<

Kevätkokous etäkokouksena 
toukokuussa

Kevätkokous pidetään etäkokouksena 
24.5.2020. Koronapandemian vuoksi ke-
vätkokous pidetään tänä vuonna poikkeuk-
sellisesti etäkokouksena. Jos haluat osallis-
tua kokoukseen, ilmoittaudu sähköpostilla 
osoitteeseen ery@elavaravinto.fi tai puheli-
mitse numeroon 050 501 0505 viimeistään 
perjantaina 22.5.2020.

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä sekä 
sähköpostiosoitteesi että puhelinnumerosi. 
Lähetämme sinulle kokoukseen liittymis-
ohjeet sekä kokouksessa käsiteltävät asiakir-
jat sähköpostilla ennen kokousta. 

Etäkokoukseen voi osallistua selaimella 
(suositeltu), pc:llä, desktopilla, tabletilla, 
älypuhelimellä tai puhelimella.

Katso kokouskutsu sivulta 21. 

Luettelo Suomen  
raakaruokaravintoloista
ERY:n nettisivuilla on linkki Google Maps 
-karttaan, johon on merkitty raakaruokara-
vintoloita ja -kahviloita ympäri Suomen.

Jos tiedät jonkun raakaruokaravintolan 
tai -kahvilan, joka puuttuu kartalta, laita 
meille viesti vaikka sähköpostilla osoittee-
seen ery@elavaravinto.fi tai Facebookissa, 
niin lisäämme paikan kartalle. 

Ilmoita toki myös, jos jonkin ravintolan 
tai kahvilan tiedot ovat muuttuneet tai se 
on kokonaan lopettanut toimintansa.

Uusi jäsenetu
Impolan Kasvitilan 10 %:n ale
Impolan Kasvitila myöntää jäsenillemme 
10 %:n alennuksen verkkokauppansa  
impolankasvitila.fi/verkkokauppa tuotteista. 
Saadaksesi alennuksen valitse maksuvaihto-
ehdoksi ennakkolasku ja lisää lisätietoihin 
ERY:n jäsen. 

Kun laskutusohjelmaan lisätään lähiai-
koina ERY:lle oma alennuskoodi, tiedo-
tamme siitä välittömästi. Ostoksista  

Siirry terveelliseen ruokaan
Siirtymistä terveelliseen ruokavalioon ei 
kannata viivyttää siihen asti, kun lääkkeillä 
ei enää saa sairautta oireettomaksi.

EAT-Lancet-komission viime vuonna jul-
kaistun raportin mukaan terveysongelmat 
ja väestönkasvuun liittyvät haasteet voitai-
siin ratkaista korvaamalla eläinperäinen ra-
vinto suurelta osin kasviksilla.

Lancet-komission mukaan tällainen  
Planetary health diet (koko planeettaa kos-
keva terveysruokavalio) ratkaisisi epäter-
veellisen ruoan ongelman ja ehkäisisi vuo-
sittain 11 miljoonan ihmisen ennenaikai-
sen kuoleman. Tätä määrää ei voi edes ver-
rata koronan aiheuttamien kuolemanta- 
pausten määrään.

Lancet-komission raportti toteaa, että ih-
misten pitäisi syödä vihanneksia, hedelmiä, 
pähkinöitä ja palkokasveja kaksi kertaa ny-
kyistä enemmän. Raportin mukaan epäter-
veellinen ruoka tappaa enemmän ihmisiä 
kuin sukupuolitaudit, alkoholi, huumeet ja 
tupakka yhteensä.

Kieltojen tie ei kuitenkaan ole paras tie 
vaikuttaa tottumuksiin. Ei kannata kes-
kustella siitä, montako lihapalaa saa syödä 
terveyttä vaarantamatta. Sen sijaan pitäisi 
miettiä, mitä voitaisiin tehdä toisin.

Elävä raakaravinto ry:lle on kertynyt tästä 
valtavasti kokemusta. Kirjojen, netin, yhdis-
tyksen jäsenlehden ja ruokakurssien avulla 
tämän kokemuksen voivat ottaa käyttöönsä 
kaikki halukkaat.

Georgi Shurupov
Lähteet:
THL:n verkkosivu
Helsingin sanomien maaliskuun numerot

He
le

na
 H

ie
ta

ne
n



34

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

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:
Erika Männikkö
p. 044 351 3121
erika.mannikko@
elisanet.fi

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

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
land.maarit@gmail.com

Yhdistys tiedottaa
peritään normaalit verkkokaupan mukaiset 
lähetyskulut.

Impolan Kasvitilan päätuotantokasvi 
on öljyhamppu-Finola. Hamppua on vil-
jelty vuodesta 2010 lähtien. Tila on yksi 
hamppuviljelyn uraauurtavista toimijoista. 
Myynnissä on hamppuelintarvikkeita ja 
-kosmetiikkaa, kaura- ja härkäpaputuot-
teita sekä camelinaöljyä. 

Impolan Kasvitila valmistaa tuotteet pää-
osin itse. Myslit ja suklaat teetetään kuiten-
kin näiden tuotantoon erikoistuneilla yri-
tyksillä, joihin hamput toimitetaan tilalta.

Impolan Kasvitila toimii Sastamalassa 
Kämmäkän kylässä. Tila on ollut saman su-
vun hallussa jo 1800-luvun lopulta. Ny-
kyinen yrittäjä Kaarlo Impola on neljäs 
isäntä. Tila työllistää tällä hetkellä yrittäjä-
perheen ja urakoitsijoita.

Ruohonjuuren alekoodi  
vaihtunut
ERY:n jäsenten alennuskoodi Ruohon-
juuren verkkokauppaan tälle vuodelle on 
ERY2020.

Hamppumaan jäsenetu 
poistunut
Hamppumaa on mennyt konkurssiin, jo-
ten jäsenalennus sen verkkokauppaan on 
lakannut.

Tulevista tilaisuuksista
Seuraa yhdistyksen Facebook-ryhmiä ja ko-
tisivuja, joissa kerrotaan sähköpostiin tule-
van jäsentiedotteen lisäksi, milloin ja mitä 
tilaisuuksia ja kursseja voidaan koronatilan-
teesta riippuen taas järjestää.

Seuraava lehti elokuussa
Seuraava jäsenlehti ilmestyy elokuun lopul-
la. Monilla on nyt enemmän aikaa ajatella ja 
ehkä kirjoittaakin, joten ota yhteyttä yhdis-
tykseen ery@elavaravinto.fi tai lehden toimi-
tukseen lappalainen.tiina.m@gmail.com, jos 
mieleesi tulee juttuaiheita.
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• Ekolo 5 % normaalihintaisista  
tuotteista, Helsinki, Jyväskylä ja  
nettikaupassa koodilla ERY5
• ekosego.fi 5 % nettikaupan  
tuotteista koodilla ery5
• Kiemi mikrofarmi 5 % verkko- 
kaupassa kiemi.fi 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 ERY2020
• Aito Hyvän Olon Kauppa 
Malmi 10 %, Ylä-Malmintori 3,  
Helsinki 
• Fitnessfirst 10 % verkkokaupassa 
koodilla ”Ery10”

ERY:n jäsenyys kannattaa

• Impolan Kasvitila 10 % verkko- 
kaupan tuotteista (impolankasvitila.fi/
verkkokauppa). Valitse maksuvaihto- 
ehdoksi ennakkolasku ja lisää  
lisätietoihin ERY:n jäsen
• luontaistukku.fi 10 %  
ensimmäisestä tilauksesta  
verkkokaupassa koodilla ERY10
• 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 3, Helsinki
• Biomed 20 % verkkokaupassa       
biomed.fi/tuotteet koodilla ERY
• Foodin 20 % verkkokaupassa  
koodilla ERY20

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

ELÄVÄ RAAKARAVINTO RY

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

Mea Salo: Hellattoman kokin elävä 
raakaravinto, jäsenille 30 €, muille 33 €  
(sidottu, 288 sivua) 

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

Brian Clement: Life Force, jäsenille 17 €, 

Elävä raakaravinto -yhdistyksen jäsenenä saat
 ♦ jäsenlehden neljä kertaa vuodessa
 ♦ alennusta yhdistyksen myymistä kirjoista
 ♦ alennusta seuraavista liikkeistä:

muille 19 € (Superior Health and 
Longevity; sidottu, 234 sivua)

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

Keraaminen versotusastia, jossa metallinen 
ritilä versoja varten. Sopii vesiviljelyyn. Saa-
tavana mustana ja valkoisena. Pitkän sivun 
pituus 18 cm. Jäsenille 24 €, muille 27 €

Hintoihin lisätään postikulut paketin painon 
mukaan. Paketti lähtee tilaajalle, kun maksu-
suoritus näkyy yhdistyksen tilillä.
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Sari Suominen, puheenjohtaja
suominen.sari44@gmail.com

Haidi Luukkonen, varapuheenjohtaja
haidiluukkonen@msn.com

Sari Piippo, sihteeri ja rahastonhoitaja
ery@elavaravinto.fi

Heljä Etelämäki
helja.etelamaki@gmail.com

Pia Jarlas
pia.jarlas@gmail.com

Georgi Shurupov
georgi.shurupov@gmail.com
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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 

maanantai, tiistai, 
torstai ja perjantai 

klo 10-16
keskiviikko 

klo 10-11 ja 18-20 Aurinkoa, valoa ja voimaa!
Voikaa hyvin!


