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Puheen-
johtajalta

Sari Suominen

” SyksySyksy   
- se aktiivinen 

vuodenaika

KKesälomat alkaa olla vietetty ja 
arki alkamassa monessa kodis-
sa. Syksyn tullen ja näin koro-
na-aikaan monen mielessä on 

hyvä vastustuskyky. Hamppu on monessa 
suhteessa ylivertainen terveyskasvi. Se on 
erinomainen energian ja proteiinin lähde. 
Hampun siemenet ovat erittäin ravintorik-
kaita ja ravinnetiheytensä vuoksi todellinen 
superfood. Hampun superominaisuudet 
voi hyödyntää samalla tavalla kuin muiden-
kin siementen taikka pähkinöiden. Tässä 
numerossa tutustumme hamppuun ja sen 
käyttöön laajemmin.

ERY:n uusi toimistotyöntekijä Sari Kle-
mola aloitti 1. elokuuta. Tämän myötä 
ERY:n hallituskin palasi lomilta. Aloitimme 
suunnitella syksyn toimintaa, mutta vielä 
tässä vaiheessa ei ole mitään julkistettavaa 
koronatilanteen takia. Laitamme infoa tule-
vista tapahtumista ERY:n somekanaville. 

Haemme eri tahoilta apurahoja tuke-
maan ERY:n toimintaa. Niiden saaminen ei 
aina ole kuitenkaan helppoa eikä itsestään 

selvää. Siksikin jokainen jäsen on meille 
tärkeä. Sinäkin voit omalta osaltasi jakaa 
tietoa elävästä raakaravinnosta.

Saattaahan olla, että näinä epävarmoina 
aikoina elävä raakaravinto tarjoaa myös 
mielenrauhaa. Onko sinulla tai lähipiiris-
säsi jollakulla kokemusta elävän ravinnon 
myötä ajatusmaailman muuttumisesta po-
sitiivisempaan suuntaan? Anna vinkki tai 
voit kirjoittaa jutun itse. Meiltä saat apua 
tarvittaessa. Keräämme kokemuksia, aja-
tuksia ja tarinoita aiheesta lehden tämän 
vuoden viimeiseen numeroon.

ERY:n syyskokous on 3. lokakuuta Hel-
singissä, Oodin kirjastossa. Tervetuloa mu-
kaan hallitukseen vaikuttamaan ja kehittä-
mään ERY:n toimintaa!  

Oikein ihanaa syksyn alkua 
ihan jokaiselle!
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Tehokkain yhdistelmä 
B12-vitamiinin saannin 

turvaamiseen
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Teema

Impolan Kasvitila on ollut saman suvun 
hallussa jo 1800-luvulta lähtien. Nykyi-
nen yrittäjä Kaarlo Impola on järjestyk-

sessä neljäs isäntä.
- Me olemme jalat maassa oleva maatila- 

yritys, me emme lähde mukaan mihinkään 
ylenpalttiseen hamppuhehkuttamiseen. 
Näemme, että hamppu on todella hyvä ja 
terveellinen kasvi, jonka ravintoarvot pu-
huvat omasta puolestaan. Muun muassa 
sen aminohappokoostumus on erinomai-

URANUURTAJIA SUOMESSA
Impolan Kasvitila

Pia Jarlas ja Leif Granholm kävivät 
Pirkanmaalla Sastamalassa tutus-
tumassa ERY:n uuden yhteistyö-
kumppanin Impolan kasvitilaan 
ja sen päätuotantokasvin öljy-
hampun viljelyyn. Tilan isäntä 
Kaarlo Impola esitteli tilansa ja 
perehdytti vierailijoita hampun 
viljelyn saloihin.

nen ja myös proteiinin sulautuvuus on 
erinomainen, kertoo Kaarlo Impola.

- Vuoden 2000 alusta tila on ollut minun 
hallussani. Sitäkin ennen viljelin jo omiin 
nimiini, kun minulla oli vuokrasopimus 
isän kanssa viisi vuotta. Täällä on aina vil-
jelty erikoiskasveja, kuten pellavaa, cameli-
naa, härkäpapua ja hernettä. 

- Meillä on kaikkiaan reilut 100 hehtaa-
ria viljelyssä. Tulevaisuus on selvästi kasvis-
ruokapuolella. Sekä ekologiset että eettiset 
kysymykset - ja tietysti terveysseikat - väis-
tämättä ohjaavat siihen. Murros tulee ole-
maan seuraavien 10–20 vuoden aikana iso.

Finola-öljyhamppulajike vanhaa 
venäläistä maatiaiskantaa
Impolassa viljellään kuusi hehtaaria öljy-
hamppua tänä vuonna. Viime vuonna öl-
jyhamppuviljelyssä oli 18 hehtaaria. Kaarlo 

Impolan Kasvitilan isäntäpari Kaija-Leena 
ja Kaarlo Impola hamppupellossaan.
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Teema
Impolan mukaan pinta-ala vaihtelee muun 
muassa viljelykierrosta riippuen.  

- Vuonna 2018 Suomessa viljeltiin noin 
660 hehtaaria hamppua. Aika iso osa siitä 
on itse asiassa Finolan kylvösiemenen tuo-
tantoa, josta valtaosa viedään ulkomaille. 
Finola on ainoa suomalainen hamppuja-
loste vanhasta venäläisestä kannasta.

- Finola-lajike on ainoa lajike, joka tuot-
taa siementä Suomen lyhyessä kesässä. Kui-
tulajikkeet ovat taas asia erikseen, ne kasva-
vat täällä kolme-neljä-metriseksi, mutta ei-
vät ehdi tuottaa siementä. Keski-Euroo-
passa ja maailmalla ne ovat useasti samaa 
viljelyä, josta korjataan ensin siemen ja sit-
ten vielä kuitu. Mutta kuituhamppulajik-
keiden siemenet ovat varsinkin kokonai-
sina siemeninä käytettyinä tosi puisia, niissä 
on paksu ja vahva kuori. Sen takia maail-
malla 90 prosenttia myytävistä siemenistä 
on kuorittuja, Impola kertoo.

Hampunviljelyn valvonta on 
tarkkaa
Jotta tuote pääsee EU:n sallittujen lajikkei-
den listalle, sen THC-pitoisuuden* täytyy 
olla alle 0,2 prosenttia. 

- Joka vuosi täytyy kylvää sertifioidulla 
siemenellä. Sen takia kylvösiementen vil-
jely onkin niin suurta, koska emme pysty 
omilla siemenillä kylvämään, vaikka se olisi 
periaatteessa ihan sama asia. Kylvösieme-
nestä vaaditaan vakuustodistus. Sitten pi-
tää ilmoittaa käyttötarkoitukset ja kylvö-
päivät kylvöpaikan mukaan. ELY-keskuk-
selta tulee tarkastajat otannan mukaan -  ei-
vät ne nyt ihan joka hehtaarilla käy, mutta 
meilläkin on lähes joka vuosi käynyt. Ote-
taan kasvinäytteet, joista testataan, että ne 
ovat sitä lajiketta, mitä on ilmoitettu. Hy-
vässä hengessä ovat tarkastukset menneet. 
Eihän tarkastuksissa mitään ongelmia ole, 
kun asiat tehdään niin kuin pitää, Kaarlo 
Impola toteaa. 

Impolan tilalla idea hampun viljelystä 
lähti liikkeelle reilut 11 vuotta sitten.

- Muutamia vuosia olimme jo seuranneet 

näitä hamppuhommia. Mutta siinä oli mo-
nenmoisia hidastavia seikkoja, kuten se, että 
käytännössä ainoa Suomessa viljeltävissä 
oleva öljyhamppulajike Finola oli pudon-
nut pois EU:n tuettavien kasvien listalta. 
Vuonna 2010, kun me ensimmäistä vuotta 
hamppua viljelimme, siitä ei saatu mitään 
EU-tukia. Seuraavana vuonna se palautui 
viljeltävien kasvien listalle.

Öljyhampun jalostus alkoi  
nopeasti
Ensimmäisenä vuonna, vuonna 2010 öljy-
hamppua oli kylvetty viisi hehtaaria.

- Silloin sille ei ollut vielä ostajaa missään. 
Tilanne oli kuitenkin aika hyvä, kun hamp-
pu oli varsin uusi eikä Suomessa juurikaan 
ollut sen tuotantoa. Soitin sitten Punnitse ja 
Säästään ja Ruohonjuureen, jolloin saimme 
sen vaatimattoman sadon markkinoille ko-
konaisina siemeninä. Se oli siis ainoa tuote 
silloin ensimmäisenä vuonna, Kaarlo Im-
pola kertoo. 

Eryläiset Pia Jarlas ja Leif Granholm  
Impolan Kasvitilan hamppupellossa  
kesäkuussa.
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Teema
- Minun ei oikeastaan alunperin ollut tar-

koitus ruveta hamppua jalostamaan, mutta 
sitten jo seuraavana vuonna tuli öljynpu-
ristus ja rouhe, sitten kuoritut siemenet ja 
hamppuproteiinit ja sen jälkeen muita ja-
losteita. Mutta nämähän ovat ne tuotteet, 
joihin kaikki hampputuotteet oikeastaan 
perustuvat. On kokonainen siemen, josta 
puristetaan öljy, puristepaakusta saadan 
rouhetta ja proteiinia, kun sitä vähän sih-
dataan, ja kuorittu hamppunsiemenhän on 
kuin kokonainen siemen, mutta vain kuo-
rittuna, Impola selvittää.

Myös kosmetiikkatuotteita  
öljyhampusta
Kaarlo Impola kertoo, että varsinkin vai-
keille iho-ongelmallisille öljy on erittäin 
merkittävä.

 - Minulle on tullut kymmeniltä ihmisiltä 
erittäin kiitollisia palautteita ja erittäin han-
kalia atooppisia iho-ongelmia on saatu öl-
jyllä kuriin. Kosmetiikkasarjan perustami-
nen lähti liikkeelle asiakkailta saamastamme 
hyvästä palautteesta elintarvike-hamppuöl-
jyn käytöstä, sekä sisäisesti että ulkoisesti, 
atooppisen ihon hoidossa.

Mehiläisiä ei hamppupellolla näy
Ajamme kesäkuiselle hamppupellolle, jossa 
kukinta on alkamassa.

- Mehiläiset eivät hampusta juuri välitä. 
Hamppu onkin pääasiassa tuulipölytteinen. 
Kun vielä muutama päivä tai viikko menee, 
niin hamppu kukkii. Kun tuuli käy, niin 
tämä pelto on kuin sumua. Emikasvit lähte-
vät kunnolla kasvuun vasta, kun uroskasvit 
ovat kuolleet. Sitten vasta lähtee siementuo-
tanto, Kaarlo Impola selittää.

- Hampputaimien korkeus on nyt vii-
kossa tuplaantunut. Nyt on kiihkeä kasvu-
vaihe meneillään kesäkuun lopussa ja heinä-
kuussa. Hamppu on sellainen, että kun se 
toukokuussa kylvetään, niin alkuun sen ke-
hitys on hidasta. Näyttää jopa, että se juroo. 
Sitten yhtäkkiä juuri ennen juhannusta se 
lähtee kasvuun. Tästä tulee kyllä valmista, 

jos vaan vettä tulee, Impola tuumaa.
 - Hamppu kasvaa tänä vuonna hyvin 

täällä hikevällä multamaalla. Sään ja varsin-
kin sen ääri-ilmiöiden vaikutus on suuri. 
Tänä vuonna on ollut kuivaa ja  kuumaa – 
silloin jokainen hellepäivä syö satoa. On ol-
lut myös kylmiä kesiä, jopa kesäkuussa + 2 
astetta ja hallanvaara. Mutta aina olemme 
saaneet hamppua kasvatettua ja puitua ja 
valtaosa viljoistakin.

Meitä vierailijoita kiinnostaa, syövätkö 
peurat hamppua.

- En ole nähnyt, että ne söisivät. Mutta 
linnut syövät. Sitten kun tulee siemeniä, 
niin täytyy vähän paimentaa. Lintuja voi 
nimittäin tulla valtavia parvia. Kun tulee sa-
toja lintuja, niin täytyy heti lähteä korjaa-
maan hamppua puimurilla, Impola kertoo.

Impolan Kasvitilan isäntä Kaarlo Impola 
kertoi, että öljyhampun tuoteperhe laa-
jentui nopeasti, vaikka alunperin ei ollut 
tarkoitus edes jalostaa tuotteita.

Pi
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Teema

- Hamppu on kaksikotinen kasvi, siinä 
on eri kasvissa hede ja emi. Hedekasvit kui-
vuvat pois jo elokuussa. Emikasvit jäävät 
tuottamaan siementä. Kasvusto on aika il-
mava, ja se tuulettuu, kun se huojuu siellä 
korkealla. Vaikka aamulla sataisi vielä vettä, 
niin aika nopeasti jo puolenpäivän jälkeen 
yleensä pääsee puimaan. Tavallisella pui-
murilla tehdään puinti, mutta on valittava 
sellainen malli, jolla voi puida korkealta. 
Hyvä hamppukasvu on silloin noin mie-
henmittaista tai vähän ylikin miehe. Siitä 
puidaan vain sellainen osa, jossa on sieme-
niä, niin että siihen jää korkea sänki. Par-
haimmillaan hamppu on helppoa puitavaa, 
mutta joskus se takkuaa toden teolla. Me 
yleensä odottelemme ensimmäisiä rapsa-
koita yöpakkasia, niin se helpottaa puintia, 
kun vihreä kasvusto kuivuu.

Viljely vaatii monenlaiset  
koneet
Tilalla on monenlaista koneita ja laitteita 
viljelyn ja prosessoinnin eri vaiheisiin. Kun 
kuoritaan tai laitetaan rouhetta tai proteii-
nia, niin kaikkeen tarvitaan oma laitteensa. 

- Kuorimme siemenet itse. Se on työ-
vaihe, jota ei pysty oikein missään teettä-
mään. Siihen meillä on onkin aika hyvä, 
yksinkertainen laitteisto ja itse suunniteltu 
linjasto. Siinä tosin hävikki nousee yllättä-
vän isoksi, sillä kokonaisia siemeniä menee 
vähintään kaksi ja puoli kiloa, että saadaan 
koko kilo kuorittua siementä. Sen takia 
hinta nousee väkisinkin. Mutta se on tiuk-
kaa tavaraa, siinä kun öljypitoisuus on mel-
kein 50 ja proteiinipitoisuus 30 prosenttia 
ja kuitua on vähemmän.

- Pakkaamossa tapahtuu valtaosa pul-
lotuksesta ja pussituksesta, joihin tarvi-
taan omat koneensa. Tuotteiden pakkaus 
on viimeisen päälle: siinä on paperi-, fo-
lio- ja muovikerros, joten pakkaus on täy-
sin ilma- ja auringonvalontiivis. Auringon-
valo nimittäin tekee huonoa. Jollei pussissa 
ole alumiinikerrosta välissä, niin siitä me-
nee auringonvalo läpi ihan heittämällä, Im-
pola selvittää.

- Suurin osa töistä tehdään perheen omin 
voimin. Osa-aikaisena on ollut yksi pul-
lottaja-pussittaja. Meillä on kaksi täysikas-
vuista lasta, jotka ovat aika paljon mukana 
tilan töissä. Vaimoni on opettaja, mutta 
hänkin osallistuu tilan töihin, minkä ehtii. 
Kevät ja alkukesä ja sitten syksy elokuun 
puolivälistä lokakuun alkuun on aika hai-
pakkaa. Heinäkuu ja elokuun alkupuoli ko-
etetaan ottaa vähän rauhallisemmin. Ham-
pun puintiin päästään vasta syys-lokakuun 
vaihteen ja marraskuun alun välissä.

Uutuustuotteita tulossa
- Nyt aloitellaan ranskalaisen Du Puy 
-tyyppisen linssilajikkeen viljely yhdellä 
lohkolla. Sitä oli jo viime vuonna viisi heh-
taaria. Tänä vuonna kasvu on lähtenyt mu-
kavasti alkuun. Se on aikainen lajike, jot-
ta saisi pitkän kasvukauden. Siinä on hyvä 
proteiinipitoisuus, 24–25 prosenttia.

- Linssistä olisi tarkoitus saada uusi 
myyntituote heti ensi syksynä. Meillä ei ole 
tiedossa, että kukaan muu sitä viljelisi aina-
kaan kaupallisessa mittakaavassa. Tietysti 
on mahdoton sanoa, saadaanko siitä mi-
tään syksyllä pois. Toivotaan, toivotaan. 

Pia Jarlas

*Mitä on THC? Tetrahydrokannabinoli eli 
THC on yhdiste, joka saa aikaan huumaa-
van vaikutuksen. Suomessa on sallittua vil-
jellä teollisiin tarkoituksiin Euroopan unio-
nin hyväksymiä hamppulajeja, joissa THC-
pitoisuus on alle 0,2 prosenttia.

Impolan Kasvitila
• viljelykasveina öljyhampun lisäksi 

camelina, linssi, öljypellava,  
härkäpapu, kaura ja speltti

• lähtökohtana toiminnassa on  
tuotannon ekologisuus ja eettisyys 
sekä lopputuotteiden laadukkuus, 
terveellisyys ja turvallisuus
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Teema

Öljy
Öljy sisältää 75 % ihmisille välttämättömiä 
rasvahappoja sekä biologisesti arvokkaita 
gammalinoleenihappoa (GLA) ja stearido-
nihappoa (SDA). Yhdessä nämä rasvahapot 
auttavat pitämään veren kolesteroliarvot 
matalampina ja ylläpitävät hyvää terveyttä. 
Rasvahapot ovat optimaalisessa suhteessa 
omega-3:omega-6 on noin 1:2–1:3.

Hamppuöljyssä on korkea E-vitamiini-
pitoisuus (tärkeä antioksidantti). Gamma-
linoleenihappo saattaa auttaa tulehduksissa 
ja ihosairauksissa. Stearidonihappo on eli-
mistölle helppokäyttöistä omega-3:a.

Proteiini
Hampunsiementen proteiini (25 % sieme-
nestä) sisältää kaikkia ihmisille välttämättö-
miä aminohappoja. Proteiini koostuu  
65 %:sta edestiiniä ja 35 %:sta albumiinia, 
jotka molemmat ovat korkealaatuisia ja hy-
vin imeytyviä. Sekä edestiini että albumiini 
ovat hypoallergisia eli ne aiheuttavat hyvin 
vähän allergisia reaktioita.

Hampunsiemen on maailman paras 
lähde globuliinien rakennusaineille. Tämä 
tukee voimakkaasti immuunijärjestelmäm-
me toimintaa, joka tarvitsee alpha-, beeta- 
ja gamma-globuliineja puolustautumiseen. 
Sisältää runsaasti arginiini-aminohappoa, 
joka edesauttaa typpioksidin muodostusta 
ja sitä kautta hyvää veren virtaamista.

Vitamiinit
Hampunsiemen sisältää runsaasti vitamii-
neja, mineraaleja, antioksidantteja ja fyto-
steroleita. Siemen on varsinkin hyvä E-vita-
miinin ja magnesiumin lähde. Hampunsie-
men on yksi harvoista siemenistä joka sisäl-
tää klorofylliä eli lehtivihreää.

Kuidut ja hiilihydraatit
Hampunsiementen sisältämä hiilihydraatti 
on kuitua. Liukenematonta 24 grammaa ja 

liukenevaa kuusi grammaa. Kuidut auttavat 
tasapainottamaan vatsan toimintaa.

Sopiiko hamppu keliaakikolle? Hamp-
pu on luontaisesti gluteeniton, mutta vilje-
lyssä kontaminaation riski on suuri (sama 
kuin puhdas kaura vs. tavallinen kaura). 
Lajittelu ja muu prosessointi mahdollistaa, 
että voimme turvallisin mielin tarjota kuo-
rittua hampunsiementä ja hamppuöljyä  
myös gluteenittomaan ruokavalioon. Myös 
muut tuotteet ovat erittäin vähägluteenisia, 
mutta emme näitä suosittele keliaakikoille, 
Impolan Kasvitilan isäntä Kaarlo Impola 
kertoo.

Sopivatko hampputuotteet vegaanille? 
 Tuotteet ovat vegaanisia (myös kosmetiik- 
kamme), paitsi mysli (hunaja) ja maitosuklaa.

Allergisoiko hamppu? Hamppu ei al-
lergisoi. Yhtään tapausta allergisesta reak-
tiosta ei ole tullut meidän tietoomme, Im-
pola toteaa.

Raskasmetallit: Hampulla ei ole raskas- 
metalliongelmaa kuten pellavalla tai 
auringonkukalla.

Pia Jarlas

HAMPUN TERVEYSVAIKUTUKSET

Hamppu-teeman jutuissa on käytetty lähteinä:
www.impolankasvitila.fi/hampputietoa
fi.wikipedia.org/wiki/Hamppu
www.luke.fi/futurecrops/fi/viljely/öljyhamppu/
www.finola.fi

<
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Kokonainen hampunsiemen on hamp-
puelintarvikkeiden perusta. Se sisältää 

35 prosenttia hyviä rasvoja, 25 prosenttia 
proteiinia ja 27 prosenttia kuitua. Siementä 
voi hyvin käyttää sellaisenaan ja saada kaik-
ki hampun hyvät ravinteet yhdessä hyvin 
säilyvässä ”paketissa”: rapea kuidukas kuori, 
pehmeä pähkinäinen sisus. 

Liotettuina ja idätettyinä hampunsieme-
net ovat pehmeämpiä, jolloin niistä saa-
daan irti kaikki hampun hyödyt. Runsaasti 
hyviä rasvoja, proteiinia ja kuitua. Käytä 
esimerkiksi smoothieissa ja puuroissa, tai 
tee hamppumaitoa.

Mekaanisesti kylmäpuristettu hamppu-
öljy sisältää erittäin monipuolisesti ja tasa-
painoisesti pehmeitä rasvahappoja, omega-3 
ja omega-6, sekä E-vitamiinia ja karoteeneja 
(vihreä väri). Hamppuöljy sisältää myös har-
vinaista gammalinoleenihappoa (GLA). Ei 
saa kuumentaa.

Kuorittu hampunsiemen - siemenestä 
on poistettu uloin kuori, jolloin sitä on 
helpompia pureskella ja elimistön sulat-

Impolan Kasvitilan tuotevalikoima
taa. Erittäin ravintorikas, maukas ja help-
pokäyttöinen. Sisältää rasvaa 50 prosenttia, 
proteiinia 31 prosenttia.

Hamppuproteiini sisältää laadukasta 
hamppuproteiinia 46 prosenttia. Lisäksi 
kuitua ja hyviä rasvoja.

Hamppurouhe on erinomainen proteii-
ni- ja kuitulisä. Se sisältää proteiinia noin 
31 prosenttia ja kuitua noin 40 prosenttia. 
Rouhe syntyy öljynpuristuksen sivutuottee-
na, mutta rouheeseen jää rasvaa vielä noin 
10–13 prosenttia.

Tuotteesta riippuen voidaan ravinteiden 
saannissa tarpeen mukaan painottaa joko 
öljyn, proteiinin tai kuidun saantia.

Lisäksi valikoimassa on seoksia kuten 
hamppu-mysli ja hamppu-kaurapuuro, 
jossa käytetään kuorittua hampunsiementä 
yhtenä ainesosana. Myös hamppusuk-
laissa on reilusti (20 prosenttia) kuorittua 
hamppua.

Tuotteet tehdään pääosin itse tilalla. 
Myslit ja suklaat teetetään kuitenkin näi-
den tuotantoon erikoistuneilla yrityksillä. 

Pi
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Hampunsiemenet toimitetaan aina Impo-
lan tilalta.

Hamppukosmetiikka
Tuotteina on ihoöljy, käsi- ja vartalovoide, 
kasvovoide, shampoo ja suihkugeeli, joissa 
kaikissa on hamppuöljyä. Tuotteilla on FI-
Natura luonnonkosmetiikkasertifikaatti.

Hamppuöljy on loistava tuote ihon hoi-
toon, niin sisäisesti kuin ulkoisesti käytet-
tynä. Öljyn rasvahappokoostumus on op-
timaalinen sisältäen myös kasviöljyissä ar-
vokasta ja harvinaista gammalinoleenihap-
poa (GLA, omega-6) ja stearidonihappoa 
(SDA, omega-3). 

Molemmat ovat biologisesti arvokkaita 
ja tärkeitä ihmisen rasva-aineenvaihdun-
nalle ja saattavat ehkäistä tulehduksia. Öl-
jyn vihreä väri tulee lehtivihreästä, jota 

hampunsiemen luonnostaan sisältää. Li-
säksi öljyssä on runsaasti E-vitamiinia ja 
antioksidantteja.

Muut tuotteet
Camelinaöljy on erittäin korkean omega-
3-pitoisuuden omaava kylmäpuristettu kas-
viöljy. Lisäksi öljyssä on runsaasti antioksi-
dantteja. Itä-Suomen yliopiston tutkimuk-
sissa on saatu suotuisia vaikutuksia koleste-
roliarvoihin camelinaöljyllä. Voi kuumen-
taa tai käyttäää sellaisenaan esimerkiksi sa-
laateissa. Erittäin hyvä säilyvyys.

Kuoreton härkäpapurouhe kypsyy no-
peammin kuin kokonainen papu. Proteii-
nipitoisuus 32 prosenttia.

Glutenittomat kaurahiutaleet ja leseet si-
sältävät beetaglukaania, leseet runsaskuituisia.

Pia Jarlas

Elonkehä on syväekologinen 
kulttuurilehti, joka 
keskittyy ekologisesti 
kestävän yhteiskunnan ja 
elämäntavan edistämiseen. 
Lehdessä julkaistaan mm. 
ympäristöfilosofisia esseitä, 
talouskasvuyhteiskunnan 
kritiikkiä, omavaraisuus-
pohdintoja, haastatteluja ja 
tee-se-itse -ohjeita.

Tilaa lehti: Kestotilaus  
(4 numeroa / vuosi) 35 €.
www.elonkeha.com

Luonnon monimuotoisuuden 
puolesta jo vuodesta 1995!
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Hampulla on hyöty- ja päihdekäyttö-
kohteita, mutta niille on erilaisen ja-

lostuspäämäärän tuottamat lajikkeet. Hyö-
tyhamppuja (joita kutsutaan myös teolli-
suushampuiksi) ovat kuitu- tai öljyhamp-
pulajikkeet, joilla ei ole päihdyttäviä omi-
naisuuksia. Ne kasvattavat pitkän ja suo-
ran varren tai paljon suuria ja öljypitoisia 
siemeniä.

Päihdehamppu on kannabinoidipitoinen 
muoto, jonka kukinnoista voidaan kuivaa-
malla valmistaa kannabista. Hyötyhamp-
pua ei pidä siis sekoittaa päihteenä ja lääk-
keenä käytettävään kannabikseen. 

Mihin hamppua voi käyttää? 
Hamppu on monipuolinen kasvi, jolla on 
valtavasti potentiaalia. Maailmalla öljy- ja 
kuituhamppua hyödynnetään nykyisin kas-
vavassa määrin, sillä tuotantoteollisuus tar-
vitsee uusia, kestäviä raaka-aineita jalostuk-
seen. Hampun viljelystä ja jalostamisesta 
onkin lyhyessä ajassa kehittynyt kasvava lii-

ketoiminta-ala. Hamppua käytetään raaka-
aineena esimerkiksi tekstiili-, auto-, paperi- 
ja rakennusteollisuudessa sekä elintarvike- 
ja kosmetiikkateollisuudessa.

Kuituhamppua viljellään sen varsista 
saatavien vahvojen kuitujen ja puumaisen 
sisälmyksen eli päistäreen vuoksi. Kuitu-
hamppu tuottaa noin 10–15 tonnia kuiva-
biomassaa hehtaarilta. Kuidusta ja päistä-
reestä valmistetaan esimerkiksi tekstiilejä, 
kankaita, köysiä, paperia, suodattimia, kui-
viketta sekä rakennusmateriaaleja, kuten 
hamppubetonia ja suodattimia sekä bio-
komposiittia, jota käytetään erityisesti au-
toissa ja veneissä. Autonvalmistajat kuten 
Ford, GM, Chrysler, BMW, Mercedes ja 
Honda käyttävät hamppukomposiittia ko-
jelaudoissa ja ovipaneeleissa.

Öljyhamppua kasvatetaan siementen ja 
niiden sisältämän öljyn takia. Niitä käyte-
tään elintarvike- ja kosmetiikkatuotteissa 
kasvavassa määrin. Hamppuöljystä voidaan 
valmistaa myös erilaisia teollisia tuotteita, 
kuten öljyvärejä ja tulostinmusteita. 

Tulevaisuuden tuotteita voi olla biohiili, 
nanokalvojen raaka-aine (joka voi päihit-
tää grafeenin), jolla voi kehittää erittäin te-
hokkaan akun, joka edistäisi sähköauto-
jen kehitystä. Kehitteillä on myös hamp-
pua sisältävä tuote, joka voi toimia kata-
lyyttinä PET-muovin kierrätyksessä. Tule-
vaisuus näyttää, miten tässä kehitystyössä 
onnistutaan.

Kuituhampusta on povattu myös teho-
kasta ja ekologista bioenergiakasvia. Suo-
men hinnoilla ja ilmastolla lämmityspelle-
tin, biokaasun tai liikennepolttoaineiden 
tuottaminen hampusta ei kuitenkaan kan-
nata. Sen sijaan yhdysvaltalaistutkijat pää-
tyivät rohkaiseviin tuloksiin.

Hampun ympäristöystävällisyys 
Hamppu on nopeakasvuinen kasvi, 

joka sitoo ja yhteyttää runsaasti hiilidi-
oksidia. Hampun viljelyssä ei käytetä 
kasvinsuojeluaineita.

Pia Jarlas

Hamppulajit
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Yhteistä kaikille hampun lajiketyypeille 
on kasvin ulkonäön peruspiirteet kuten 
monisormiset lehdet.
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Hamppu (Cannabis sativa) on yksi 
ihmiskunnan vanhimmista viljelys-

kasveista. Kiinalaiset omaksuivat ham-
pun sekä lääkekasviksi että kuitukäyt-
töön. Luonnonlääkkeenä hamppu on ol-
lut tunnettu Kiinassa jo tuhansia vuosia. 
Ensimmäiset kudotut kankaat olivat 
hamppua ja ne ovat peräisin ajalta 
7000–8000 vuotta eaa. Hamppu oli 
maailmalla käytetyin tekstiilikuitu aina 
1900-luvun alkuun asti.

Noin 2000 vuotta sitten kiinalaiset alkoi- 
vat valmistaa hampusta myös paperia ja 
aina 1900-luvulle asti lähes kaikki paperi 
oli valmistettu ainoastaan hampusta. Se on 
paperina kestävämpi kuin puusta valmis-
tettu. Siitä voi tehdä hyvin ohutta paperia 
ja se kellastuu vasta 200 vuoden päästä (vrt. 
puu 30–50 vuotta). Vanhimmat säilyneet 
hampusta valmistetut paperit ovat yli tuhat 
vuotta vanhoja.

Tietysti ravintopitoista hamppua ryhdyt-
tiin varhaisessa vaiheessa käyttämään myös 
ravintona.

Hamppukuitu on maailman vahvin kasvi-
kuitu ja sitä on käytetty hyvin pitkään köy-
sien, purjekankaiden ja verkkojen tekoon. Se 
on erittäin luja, märkäkestävä ja pitkäikäi-
nen. Siksi hamppu oli suurten purjelaivojen 
aikakaudella erittäin merkityksellinen kasvi, 
sillä jopa vuosituhansien ajan purjeet kudot-
tiin hamppukankaasta. Pohjois-Amerikkaan 
hamppu levisi viikinkien mukana, jotka 
purjehtivat sinne hamppupurjeidensa avulla 
hampunsiemeniä mukanaan.

Hampun saapuminen Pohjois- ja Keski-
Eurooppaan on tapahtunut eri aikoina. 
Pohjoinen hampunviljely on osoittautunut 
keski- ja eteläeurooppalaista jonkin verran 
vanhemmaksi. 

Suomessa hamppu on kuulunut ensim-
mäisiin viljelykasveihin. Ensimmäiset mer-
kit hampunviljelystä ovat varhaiselta neo-
liittiselta kivikaudelta, noin 4800 eaa.

Hampunviljely levisi Suomeen todennä-
köisesti Kiinasta yhdessä tattarin ja savias-
tioiden valmistustaidon kanssa. Aluksi vil-
jely on ollut pienimuotoista toimintaa met-
sästäjä-keräilijäkulttuurin rinnalla. Suo-
sio kasvoi maanviljelyn toisen aallon aikana 
1400–1500-luvuilla ja saavutti huippunsa 
1700-luvulla ja 1800-luvun alussa, jolloin 
sitä viljeltiin miltei koko maan alueella. 

Hamppukuidusta valmistettiin yleisesti 
vaatteita ja karkeammasta aineksesta köy-
siä. Kosteutta kestävää hamppurihmaa käy-
tettiin myös kalanpyydyksiin. 

Siemenistä tehtiin ruokaa ja erityisen 
suosittuja olivat erilaiset kastikkeet, appo-
set ym., joita syötiin muun muassa leivän 
ja nauriin sekä myöhemmin myös peru-
nan kera.

1900-luvun aikana hampun merkitys vä-
heni, kun petrokemian tuotteet, puu ja 
puuvilla syrjäyttivät sitä osaltaan.

Yhdysvalloissa kannabis kiellettiin 
vuonna 1910. Yhdysvaltojen vaikutuksesta 
kielto levisi lopulta käytännössä koko maa-
ilmaan, kun hamppu kiellettiin YK:n huu-
mausaineyleissopimuksen myötä ensim-
mäisen kerran maailmanlaajuisesti vuonna 

Hampun historia
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1961. Silloin joutui myös kuitu-, ravinto- 
ja lääkekäyttö vuosikymmeniksi pannaan 
ja suuressa osassa maailman maita hampun 
viljely ja käyttö kuihtui lähes olemattomiin. 
Suomessa oli hampun viljelyssä käytän-
nössä tauko 1950–1990, vaikka huumei-
den käyttö määriteltiin asetuksella rikok-
seksi vasta vuonna 1966.

Näin monituhatvuotinen hampunvil-
jelyn jatkumo Suomessa katkesi hampun 
päihdekäytön kriminalisoinnin myötä. 
Pitkä vuosikymmeniä kestänyt tauko ham-
pun viljelyssä johti viljelytaidon unohduk-
seen ja Suomen omien vuosituhansia kyl-
mään ilmastoon jalostuneiden hamppula-
jikkeiden häviämiseen.

Ajan myötä suhtautuminen hyötyham-
pun viljelyyn on muuttunut ja 1990-lu-
vulla kiinnostus heräsi uudelleen. Suomen 
geenipankin siemenistä ei ollut apua, sillä 
niitä ei ollut uusittu, eivätkä ne enää itä-
neet. Suomen ilmastoon sopivia lajik-
keita lähdettiin etsimään ja jalostamaan 
uudestaan. 

Jalostuksen tarpeisiin saatiin hankittua 
vastaavaa siementä Venäjältä, jossa geeni-
pankkitoiminta oli ollut huomattavasti laa-
jempaa kuin Suomessa. Jalostuksen tulok-
sena syntyi Suomen kesäoloihin erityisesti 
jalostettu öljyhamppulajike Fin-314®, Fi-
nola, joka kasvaa lyhyeksi, yksivartiseksi 
ja ainoana mistään saatavilla olevista lajik-
keista ehtii valmistua Suomen lyhyessä ke-
sässä. Sato vaihtelee yleensä 500–1000 ki-
loa hehtaarilta.

Sen jälkeen öljyhamppua on lähdetty 
pikkuhiljaa viljelemään uudestaan, mutta 
vasta 2010-luvulla hampun viljely on sel-
västi ollut nousussa. Suomessa määrät eivät 
silti nykyäänkään ole kovin suuria. Vuonna 
2010 Suomessa viljeltiin öljyhamppua vain 
18 hehtaarilla, vuonna 2018 määrä oli jo 
668 hehtaaria.

Noin kolmasosa pinta-alasta on kylvö-
siemenviljelyä, jonka sadosta ylivoimaisesti 
suurin osa viedään ulkomaille. Ulkomailla 
nousu on ollut kovempaa: vuonna 2017 Fi-

nolan viljelyala oli Kanadassa noin 17 000 
hehtaaria ja Euroopassa noin 10 000 heh-
taaria, josta suurin osa Eestissä.

Pia Jarlas

Hampunsiementen liotus ja idätys
Hampunsiemeniä on helppo käyttää 
samaan tapaan kuin siemeniä ja pähki-
nöitä. 

Liotetut hampunsiemenet
Yön yli liotettuja siemeniä on helppo 
käyttää ja ne ovat pehmeämpiä kuin 
liottamattomat. 

Idätetyt hampunsiemenet
Vuorokausi on sopiva idätysaika, vaikka 
idut vielä ovat hyvin pieniä. Pitää kastella 
useita kertoja vuorokaudessa. Ja sitten 
heti jääkaappiin.

Sekä liotetut että idätetyt hampunsie-
menet ovat rapsakoita ja sopivat hyvin 
moniin ruokiin.
   Niitä voi maustaa esimerkiksi Braggilla 
tai käyttää vaikkapa sellaisenaan. 
   Kuinka pitkään hampunsiemeniä voi 
idättää? Oma lyhyt kokemukseni idä-
tyksestä on, että yksi vuorokausi riittää 
ainakin nyt kesän lämpiminä päivinä. Jos 
hampunsiemeniä idättää pitempään, ne 
alkavat herkästi haista ja pilaantuvat. 
Kaksi kertaa olen kokeillut jatkaa idätys-
tä vielä vuorokauden, mutta siemenet 
pilaantuivat.

<

Reseptit
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Hamppumaito
(3 päivän satsi kahdelle)

1 dl kotimaisia yön yli liotettuja hampun-
siemeniä
3 dl vettä

Sekoita siemenet ja vesi hyvin blenderis-
sä. Erota siemenmurska siivilöimällä se 
erilleen maidosta tiheällä siivilällä. 
   Säilytä siemenmurska ja hamppumaito 
erikseen jääkapissa. Siemenmurska 
sopii lisättäväksi esimerkiksi jugurttiin, 
smoothieen tai keittoon. Mehu ja murska 
säilyvät hyvänmakuisina 3 päivää.

Karviaismarja-hamppumaitojuoma
(2 annosta)

1 dl itsevalmistettua hamppumaitoa
1/3–½ dl tuoreita tai pakastettuja karviais-
marjoja
2 dl omenatuoremehua esim. 3 l hana-
pakkausesta kotimaista mehua tai itse 
mehulingolla tehtyä  
1 pieni omena paloiteltuna 
n. 1 tl inkivääriä pieniksi paloiksi leikattu-
na tai enempikin, jos pidät voimakkaasta 
inkiväärin mausta

Tehosekoita kaikki aineet blenderillä. 
Paras tulos saadaan aikaan tehokkaalla 
blenderillä riittävän kauan sekoittamalla: 
juomasta tulee silloin pehmeää ja tasais-
ta. Tavoitteena on mehun ja smoothien 
välimuoto, mikä saadaan aikaan lisää-
mällä sopivasti omenaa paloiteltuna. Ei 
siis ihan litku, muttei turhan paksukaan 
juoma. 
   Koska karviaismarjat vaahtoavat melko 
helposti, kannattaa välttää sekoittamista, 
kun juoma on saatu tasaiseksi, mutta ei 
ole vielä saonnut karviaismarjan vaiku-
tuksesta. Tarvittaessa mehuun voi lisätä 
omenamehua.

Vaihtoehto: 
Tyrnimarja-hamppumaitojuoma
Laita mehuun karviaisten sijaan
½ dl kylmäpuristettua tyrnituoremehua 
(esim. Aten) tai 
½ dl pakastettuja tyrnimarjoja 
(esim. Pirkka)

Tehosekoita kaikki aineet kunnes mehus-
ta tulee pehmeää ja tasaista. Tavoitteena 
on tässäkin juomassa mehun ja smoothi-
en välimuoto. 

Nopea omenamehu-hamppumaito-
sitruunajuoma
2 osaa omenamehua
1 osa hamppumaitoa
puristettua sitruunamehua maun mu-
kaan (ainakin jos omenat ovat makeita)

Kaada kaikki lasiin ja sekoita.

Pia Jarlas

Hempeä karviaismarja-hamppumaito-
juoma on syksyn tuhti välipala.
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Reseptit
Hampunsiemenpuuro
(kahdelle)

4 rkl idätettyjä tai liotettuja kuorellisia 
hampunsiemeniä
kourallinen liotettuja rusinoita
marjoja maun mukaan
vettä

Liota kuorelliset hampunsiemenet yön 
yli. Niitä voi myös idättää lasipurkissa 
vuorokauden välillä huuhdellen, jolloin 
kuori pehmenee.
   Tehosekoita kaikki ainekset ja puuro on 
valmis.

Vaihtoehtoisesti voi tehdä puuron, johon 
käytetään 2 rkl idätettyjä hampunsieme-
niä ja 2 rkl liotettuja pellavansiemeniä. 
Tämä puuro on hieman pehmeämmän 
makuinen kuin puhdas hamppupuuro.
   Vaihtamalla rusinat esimerkiksi viiku-
naan ja aronian mansikkaan saa erilaisia 
hyviä makuja.
   Hampunsiemeniä kannattaa idättää ker-
ralla enemmän ja säilyttää jääkaapissa.

Georgi Shurupov

Kuorellisen hampun kuori pehmeni 
idätettynä.

Kuorellista hamppua on liotettu 
yön yli ja idätetty lasipurkissa 
vuorokauden.

Hamppu on tehosekoitettu rusinoi-
den ja aronioiden kanssa. Tulos oli 
maistuva: 
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Olen Sari, 40-vuotias kahden urhei-
levan pojan äiti Järvenpäästä. Olen 
ollut erittäin aktiivisesti mukana 

järjestötoiminnassa usean vuoden ajan ja 
hoitanut samalla pienimuotoista yritystoi-
mintaa. Olen työskennellyt talouspuolella 
sekä asiakaspalvelussa.

ERY:n työpaikkailmoituksen huomasin 
toukokuussa vähän sattumalta, ja ajattelin 
heti, että tuo olisi juuri sopiva paikka mi-
nulle. Yhdistystoiminta osa-aikatyönä mah-
dollistaa, että aikaa jäisi myös hyvin lasten 
harrastustoiminnan pyörittämiseen.

Raakaruuan suhteen olen vielä varsin 
aloittelija, mutta utelias seuraamaan, mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan. Sisareni kautta 
olen hieman tutustunut raakaruokaan.

Urheilevien lasten äitinä koitan pitää per-
heen ruokavalion monipuolisena ja välillä 
kokeilen myös uusia makuja. Pyrin suosi-
maan lähiruokaa ja selvittämään tuotteiden 
alkuperää.

toimistotyöntekijä 
esittäytyy

Olen iloinen, aktiivisen positiivinen ja 
monitaitoinen nainen. Odotan innolla 
työskentelyä yhdistyksessä: uusia haasteita, 
uusia ihmisiä ja monipuolisia työpäiviä ko-
toa käsin.

Sari Klemola

Uusi

<
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FFermentointi-innostukseni alkoi 
työväenopiston hapankaalikurs-
sista noin 20 vuotta sitten. Kurs-
si avasi silmät ikiaikaiselle tavalle 

säilöä kaalia ja tehdä siitä helpommin sula-
vaa. Vaikka innostuinkin hapankaalista, sen 
teko oli mielestäni aika vaivalloista. Siinä 
silputaan kaali pieneksi ja hakkaamalla nui-
jalla siitä irrotetaan nestettä, jota tarvitaan 
fermentointiprosessin onnistumisessa.

Joitakin vuosia kurssin jälkeen innostuin 
fermentoinnista uudelleen ja hankin San-
dor Ellix Katzin The Art of Fermentation 
-kirjan. Kävi ilmi, että vihannesten fermen-
tointitapoja on hapankaalimetodin lisäksi 
valtavasti.

Kokeilin fermentointitapaa, jonka nimi 
on brining. Siinä vihanneksia ei hakata, 
vaan ne ja sopivat mausteet laitetaan lasi-
purkkiin ja peitetään lopuksi vedellä. Olin 
todella tyytyväinen metodiin, koska pystyin 
laittamaan kokonaisia vihanneksia purk-
kiin eikä mitään tarvinnut hakata vaan vain 
kaataa vettä nesteeksi.

Vielä kun muutamia vuosia tämän löydök-
sen jälkeen törmäsin David Changin korea-
laistyyppisiin mausteisiin kimchin teossa, al-
koi fermentointi todella kiinnostaa. Nykyään 
ajattelen, että mausteet ovat vihannesten fer-
mentoinnin ydin. 

Fermentointi on todella helppoa, mutta 
siinä on lukemattomia pieniä vaiheita, 
jotka on tehtävä tietyllä tavalla, jotta kaikki 
onnistuu. 

FERMENTOINNISSA MAUSTEILLA ON 
TÄRKEÄ ROOLI

Ensin kuitenkin fermentointiresepti:
Riittävästi vihanneksia täyttämään purkki 
(juureksia ja lehtivihanneksia)
Mausteita (esim. valkosipuli, sipuli,  
inkivääri, chili, hedelmiä)
Vettä riittävästi täyttämään purkki
Suolaa (esim. 2 % koko purkin sisällön 
massasta, siis vesi + vihannekset)

Kaikki alkaa fermentointipurkin valin-
nalla. Fermentointipurkit voivat olla la-
sia tai muovia. Minusta umpiolasitölkit tai 
suuret neljän litran lasipurkit ovat hyviä. 
Kannattaa huomioida, että fermenteistä tu-
lee happamia, ja hapan neste saattaa liuot-
taa muovia.

Lasipurkit pitää puhdistaa hyvin ennen 
käyttöä. Tiskiharja ja saippua käyvät hyvin, 
lisäksi hyvä huuhtelu. Tämän jälkeen pur-
kit laitetaan kylmään uuniin, joka laitetaan 
110 asteeseen, ja annetaan olla 60 minuut-
tia. Purkkien jäähdyttyä ne ovat valmiita 
käytettäviksi. 

Syksy on säilönnän aikaa. 
Långötorpin puutarhan 
Merja Nieminen valottaa 
fermentoinnin saloja.

Noin vuoden maakellarissa olleet retiisit 
viime kesältä. Erittäin hyvä maku, chili 
on voimistunut. Aion seuraavaksi tehdä 
näistä vuoden vanhoista kuivurilla kuivat-
tuja retiisejä ja jauhaa ne pölyksi, jota voi 
käyttää kuivamausteena ruuanlaitossa.
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Purkin jälkeen seuraava asia on puhtaus. 
Hyvä hygienia on erityisen tärkeää, koska 
vihanneksissa ja käsissä ja kaikissa pinnoissa 
on lukuisia bakteereja, jotka suotuisissa 
olosuhteissa lisääntyvät fermentointipur-
kissa räjähdysmäisesti.

Kaikki työvälineet pitää keittää 15 mi-
nuuttia ja pinnat pyyhkiä väkiviinaetikalla. 
Kädet pestään saippualla ja vedellä. Jotkut 
käyttävät kertakäyttömuovihanskoja, mutta 
se ei ole mitenkään välttämätöntä.

Vihannekset pestään kylmällä vedellä hy-
vin. Lisäksi jos käytetään juureksia, ne kuo-
ritaan ennen käyttöä ja pestään sen jälkeen. 
Vihannesten mukana tulevia bakteereja 
ovat esimerkiksi clostridium botulinum, 
escherichia coli ja salmonella.

Viimeinen hygieniaan liittyvä asia on 
suola. Bakteerien takia suolapitoisuuden 
on välttämättä oltava 1 %. Suosin omissa 
fermenteissäni 2 %:n pitoisuutta, minusta 
turvallisuuden lisäksi se korostaa vihannes-

ten makua hyvin. Käytettävä suola pitää 
olla jodioimatonta, koska jodi on lievästi 
antibakteerista ja se saattaa häiritä maito-
happobakteerien toimintaa.

Vihannesten fermentointi tapahtuu mai-
tohappobakteerien avulla. Ne kestävät suo-
laista liuosta ja alentavat sen pH:ta, jolloin 
muut bakteerit eivät pysty elämään siinä. 

Maitohappobakteerit pilkkovat vihannes-
ten ainesosia pienempiin osiin, jolloin syn-
tyy maitohappobakteerien aineenvaihdun-
tatuotteita, jotka sulavat ihmisen elimis-
tössä helpommin kuin alkuperäiset aineet.

Lisäksi maitohappobakteerien joutumi-
nen ihmisen ruuansulatukseen lisää suolis-
ton hyvinvointia. Maitohappobakteerien 
avulla valmistetaan fermentoitujen vihan-
nesten lisäksi esimerkiksi juustoja, makka-
roita, kombuchaa ja jugurtteja. 

Seuraavaksi kannattaa kunnolla miettiä, 
mitä purkista haluaa nostella, minkä muo-
toiseksi on leikannut juurekset, onko palat 

Kesäkurpitsoita voi fermentoida ja niistä tulee erittäin hyviä. Kannattaa kerätä ihan 
pieniä ja laittaa ne purkkiin kokonaisina, jotta ne eivät lötkisty. Kurkku on samanlainen, 
se on pienenä hyvä fermentoitava, ottaa mausteita mukavasti itseensä. Joskushan on 
niin, että puutarhasta tulee näitä kahta melko runsaasti.
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ohuita vai paksuja, missä muodossa maus-
teet ovat.

Kaikki vihannekset ja mausteet purkissa 
saavat toisiltaan makua fermentoinnin ede-
tessä, kurkku maistuu inkivääriltä ja inki-
vääri kurkulta. Jos haluaa valmista salaat-
tia, kannattaa tehdä ohuita viipaleita, joita 
on helppo nostella purkista lusikalla. Mitä 
ohuempia viipaleita purkkiin laittaa, sitä 
nopeammin ne ovat valmiita.

Jos haluaa fermentoimalla pelastaa puu-
tarhan suurta satoa myöhempää syöntiä 
varten, niin kuin minulla usein tapahtuu, 
voi lehtivihanneksia hyvin laittaa purkkiin 
kokonaisina.

Joskus fermentoin yksittäisiä yrttejä. Sil-
loin purkkiin tulee vain yhtä asiaa ja suola-
liemi. Esimerkiksi ruohosipulin kukista tu-
lee hyvä yksittäispurkki. Kukat säilyttävät 
liilan värinsä ja niitä voi nostella purkista 
koristeeksi tai mausteeksi talven kuluessa.

Esimerkki kuinka fermentit saa purkissa nesteen alle. Syömäpuikot ristissä. Tässä on 
hätätapauksessa kantena leivinpaperia, mutta kaalinlehti tai muu iso ja kova lehti on 
huomattavasti järkevämpi. Purkkiin on valunut ulkopuolelle lientä ja se on homehtu-
nut, mutta ei haittaa, kun sisäpuoli on hieno.

Kannattaa huomioida, että fermentoin-
tiprosessi jopa brining-metodilla on melko 
työläs. Jos haluaa vähän ennakoida, voi yh-
tenä päivänä hankkia vihannekset, pestä ne, 
pestä ja desinfioida purkit ja vasta toisena 
päivänä laittaa vihannekset purkkeihin. 

Kraanavesi on myös hyvä seisottaa yön 
yli, niin siitä saa kloorin häviämään. Kloori 
on antibakteerista ja häiritsee maitohappo-
bakteereita. Toinen vaihtoehto on keittää 
vesi ja jäähdyttää se alle 35-asteiseksi. 

Kun kaikki vihannekset ovat purkeissa ja 
vedet paikallaan, perusreseptissä purkkia pi-
detään huoneenlämmössä (noin 18–21 C) 
kolmesta viiteen päivää ja sen jälkeen siirre-
tään jääkaappiin. Vihanneksia voi syödä mil-
loin tahansa kolmen päivän jälkeen. Kan-
nattaa maistella, mikä sopii omaan makuun 
parhaiten. Noin 7–14 vuorokautta on hyvä 
aika nopealle fermentoinnille. Purkki säilyy 
avaamattomana jääkaapissa ainakin vuoden.
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Fermentointi siis tapahtuu maitohappo-
bakteerien avulla. Kaikki tähtää siihen, että 
niillä on mahdollisimman hyvät olosuhteet 
elämälle ja kasvulle. Maitohappobakteerit 
ovat siis mikrobeja. Ne hajottavat hiilihyd-
raatteja ja pystyvät itse luomaan nesteeseen 
pH:n, joka on noin neljä, eli aika hapan. 
Monet muut mikrobit eivät pysty elämään 
siinä tilanteessa.

Maitohappobakteerit elävät anaerobisessa 
eli hapettomassa tilassa eli esimerkiksi nes-
teen alapuolella. Ne hajottavat pääasiassa 
glukoosia maitohapoksi. Jotkut maitohap-
pobakteerit voivat hajottaa myös proteiineja. 
Maitohappobakteereja sijaitsee kaikkialla, 
eläinten ja kasvien pinnalla. Ei ole välttä-
mätöntä käyttää starttereita, mutta jos käyt-
tää, kannattaa huomioida, että vain osa on 
vegaanisia. 

Maitohappobakteerit pystyvät elämään 
hapettomassa tilassa, joten vihannekset 
upotetaan veden pinnan alle niin, ettei pin-
nalla ole mitään. Tämä onnistuu joko ke-
raamisten fermentointipainojen tai kivien 
avulla. Yksi vaihtoehto on laittaa kaksi tik-
kua, esimerkiksi syömäpuikkoa ristiin pur-
kin yläosaan, jolla saadaan painettua vihan-
nekset pinnan alle. Tämä edellyttää jonkun 
suuren lehden esimerkiksi kaalin laittamista 
purkkiin päällimmäiseksi ennen tikkuja.

Teollisessa ei-luomussa maataloudessa on 
sallittua käyttää paljon erilaisia hyönteis-
ten ja rikkaruohojen torjuntaan tarkoitet-
tuja aineita, joista pieniä pitoisuuksia saat-
taa kulkeutua vihanneksiin. Luomuvihan-
nesten käyttö on helppo tapa ohittaa kaikki 
ongelmat, jotka seuraavat ei-toivottujen ai-
neiden läsnäolosta fermenteissä. 

Fermentointi tarkoittaa siis maitohappo-
bakteerien elämää. Jääkaappilämpötilassa 
eli noin alle seitsemässä asteessa elämä hi-
dastuu huomattavasti. Yli 35 asteessa mai-
tohappobakteerit eivät pysty toimimaan. 
Optimilämpötilas aloitukselle on 17–21 as-
tetta. Fermentointi hidastuu kylmässä ja 
kiihtyy lämpimässä.

Näillä ohjeilla fermentointi onnistuu hel-
posti ja turvallisesti. Jos kuitenkin tuntuu, 
että haluaa nähdä, miten kaikki tapahtuu ja 
tehdä ensimmäiset purkit ohjatusti ja kysyä 
kysymyksiä, niin pidän syksyn aikana pari 
fermentointikurssia kotonani Torkkelin- 
mäellä Helsingissä. 

Puutarhani nimi on Långötorpin puu-
tarha ja lisätietoja kursseista saa täältä:  
www.langotorpinpuutarha.fi.

Merja Nieminen

<

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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Otin jälleen kerran esiin Marja Ruu-
tin yli 300-sivuisen opuksen Terve 
maksa – avain hyvinvointiin. Siitä 

löytyy kaikki mahdollinen maksaa koskeva 
tieto ja ravitsemuksen näkökulma on siinä 
pääosassa. Kun joku maksaan liittyvä ky-
symys herää, kirjasta löytyy siihen vastaus. 
Marja Ruuti on ravitsemustieteilijä ja ravit-
semusterapeutti, mutta myös elävän ravin-
non asiantuntija.

Tällä kertaa tartuin kirjaan, kun ystäväni 
kertoi saaneensa yllättäen kuulla lääkäril-
tään, että hänellä on sappikivet. Olin yhtä 
yllättynyt asiasta. Ystäväni on alle 40-vuo-
tias, hoikka, urheilullinen ja terveellisesti 
syövä. Raakaravinto on jo useita vuosia ol-
lut olennainen osa hänen ruokavaliotaan. 

Olin aina pitänyt sappikiviä tyypillisenä 
elintapasairautena, mutta tästä ei nyt voi-
nut olla kysymys. Perinnölliset tekijät saat-
tavat vaikuttaa sappikivien muodostumi-
seen normaalia herkemmin, mutta elinta-
vat vaikuttavat ratkaisevammin. Entä mil-
laiset elintavat?

Sappinestettä syntyy maksassa. Sitä tarvi-
taan ruoansulatukseen, mutta myös ylläpi-
tämään suolen limakalvoa ja hyvää baktee-
rikantaa. Sappirakon kautta sappineste siir-
tyy suolistoon, jossa sitä tarvitaan ruoan-
sulatukseen. Sappinesteen mukana maksa 
poistaa kuona-aineita, siis aineenvaihdun-
nan jätteitä ja haitallisia aineita.

Sappirakko reagoi ruoan rasvaan supis-
tumalla ja purskauttamalla varastoimaansa 
sappinestettä suoleen. Samalla sappines-
teeseen siirtyneet kuona-aineet poistuvat 
ulosteeseen.

Entä jos ruokavalio onkin rasvaton? Sap-
pinestettä ei silloin tarvita ruoansulatuk-
seen, joten sappineste jää rakkoon. Samoin 
sinne jäävät seisomaan kuona-aineet, jotka 
mahdollisesti kiteytyvät sappikiviksi. Kiviä 
 muodostuu myös maksassa, jos sen sappi-

Sappi haluaa pehmeää rasvaa

tiehyissä kulkeva sappineste ei virtaakaan 
eteenpäin.

Terveellisenä pidetty vähärasvainen ruo-
kavalio ei siis olekaan terveellinen sapelle. 
Mutta entä jos rasvaa saa runsaasti, mutta 
se on tyydyttynyttä, maitotuotteista tai pu-
naisesta lihasta saatua rasvaa? Tällainen 
rasva lisää sappikivien muodostumista. 

Sappikivien syntyä voi siis ehkäistä ra-
joittamalla kovien rasvojen määrää ja suo-
simalla pehmeitä rasvoja. Pehmeitä rasvoja 
pitää kuitenkin muistaa käyttää, kohtuu-
della tietenkin. 

Kovia rasvoja ystäväni ei juuri käytä, 
mutta pehmeiden rasvojen riittävästä saan-
nista en ole varma. Saattaa olla, että hänellä 
juuri pehmeiden rasvojen riittämättömyys 
on syynä sappikiviin, perinnöllisten tekijöi-
den ohella.

Myös runsashiilihydraattinen ruokavalio 
aiheuttaa sappikivien muodostumista. Eri-
tyisesti nopeasti imeytyvät hiilihydraatit ai-
heuttavat sitä. 

Muita syitä sappikivien muodostumiselle 
löytyy myös: kilpirauhasen vajaatoiminta 
vaikuttaa sapen eritykseen ja sappinesteen 
virtaukseen ja lisää sappikivien muodos-
tumisen riskiä. Myös magnesiumin puute 
saattaa lisätä sappikivien muodostumista. 

Marja Ruutin mukaan vihreät kasvit 
ja täysjyvävilja ovat hyvä magnesiumin 
lähde ja maksalle hyödyksi monin tavoin 
muutenkin.

Ja vielä yksi sappeen vaikuttava ravinto-
tekijä: kuituja ei pidä unohtaa tässäkään 
yhteydessä. Suolistossa tarvitaan riittä-
västi kuituja sitomaan sappihappoja ja nii-
den kolesterolia ja poistamaan niitä ulos-
teen mukana.

Kaija Shurupov

Lähde: Marja Ruuti: Terve maksa, avain  
hyvinvointiin, Porvoo 2017

<
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Raakaruokailijoiden pitkäaikainen suo-
sikki Silvoplee on itseoikeutetusti mei-

dänkin suosikkilistalla. Meille uusi, ilah-
duttava tuttavuus oli Vanhan kauppahallin 
myymälä Vegetaari, jossa pieneen kokoon-
sa nähden on laaja valikoima elävää raaka-
ruokaa. Ihmettelimme, miten tämä sym-
paattinen paikka onkaan voinut jäädä meil-
tä huomaamatta!

Myös iltaisin auki olevassa vegaaniravin-
tolassa OmNamissa olimme aikaisemmin 
käyneetkin, mutta emme tienneet, että sa-
taprosenttisesti elävän ravinnon aterioita 
on saatavilla, kunhan ne tilaa etukäteen. 

Pian ja Lefan suosikkiravintolat
Kahden hengen iskuryhmä Pia 
Jarlas ja Leif Granholm kävivät 
kesä-heinäkuun vaihteessa 
kokeilemassa pääkaupunki- 
seudun ravintoloiden raaka-
ruokatarjontaa.

Kuinka kätevää, jos seurueessa on monen-
laista syöjää! 

Sitten on tietysti Raw ’n More, jossa ihan 
kaikki tuotteet ovat elävää raakaruokaa. 
Heti kun ajattelen ravintolaa, näen silmieni 
edessä kaikki ne ihanat, houkuttelevat kakut!

Espoolaisina haluamme tietysti ottaa 
esille Espoon ainoan (miten voi olla totta!) 
vegaaniravintolan Anne’s Vegen, joka on 
ottanut tehtäväkseen terveellisen vegaani-
ruoan tutuksi tekemisen. Ei siis mitään 
fastfoodia. Monille lihansyöjille tämä voi 
olla ensimmäinen askel kohti terveellisem-
pää ja ekologisempaa ruokavaliota.

Aukioloajat ja muutkin tiedot ovat voi-
neet muuttua lehden ilmestyessä, ne kan-
nattaa tarkistaa ennen käyntiä.

Näinä aikoina yritykset ovat kovilla, au-
tetaan yhdessä pitämään ne pystyssä. Käy-
kää ihmeessä maistelemassa, nauttimassa 
ihanista mauista ja samalla tukemassa 
ravintoloita!

Tekstit ja kuvat Pia Jarlas

Uuden Silvopleen vitriini on herkkuja täynnä.
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Espoon ainoa vegaaniravintola Anne’s 
Vege on viime vuoden huhtikuusta läh-

tien toiminut Tapiolan kauppakeskus Ai-
noassa. Sitä ennen se toimi runsaan vuo-
den ajan Matinkylässä. Ravintolassa ei käy-
tetä mitään lisäaineita, gluteenia tai valkois-
ta sokeria. Kaikki ruoka tehdään ravintolan 
keittiössä, saatavuuden mukaan luomu ja 
biodynaamisista raaka-aineista.

Anne Saarenojan perustama ravintola 
syntyi rakkaudesta kasvisruokaan ja siitä 
ideasta, että kasvisten lisääminen lautasel-
le on kiistatta terveysteko. Hän on mat-
kustanut paljon ja niinpä ravintolan fuusio-
keittiössä on herkullisia kasvisruokia muun 
muassa Thaimaasta, Intiasta, Lähi-Idästä, 
Koreasta, Vietnamista ja Italiasta.

Kun kävin ravintolassa heinäkuussa, saa-
tavilla oli yksinomaan takeaway-aterioita. 
Lehden ilmestyessä on todennäköisesti jo pa-
lattu buffet-tarjoiluun. Viikoittain vaihtuvassa 
buffetissa on silloin tuoreita kasviksia, ruokai-
sia salaatteja sekä lämpimiä ruokia, joihin 
proteiinia tuovat muun muassa pavut, linssit, 

Herkullista vegaanista 
fuusioruokaa Espoossa

tofu sekä kvinoa. Tarjolla on myös hapatet-
tuja ruokia, kuten kimchiä. Hinta määräytyy 
painon mukaan.

Ravintolassa saa hyvin maustettua, 
herkullista ja värikästä kasvisruokaa. Ravin-
tolassa ei erityisesti panosteta elävään raa-
karavintoon, kuten ituihin ja murekkeisiin, 
mutta noutopöydästä voi koota voittopuo-
lisesti raakaa ravintoa sisältävän aterian.

Anne haluaa todistaa, että kyllä terveel-
linen kasvisruoka todella maistuu. Hän 
onkin saanut monet sekasyöjätkin innos-
tumaan kasvisruoasta. Sen todistaa myös 
ravintolan valinta vuoden parhaaksi take-
away-ravintolaksi Espoossa: Restaurant 
Guru 2020 Best Takeaway Food in Es-
poo. Onnittelemme!

Anne’s Vege
Kauppakeskus Ainoa, 2. krs (hissi Ainoa 
Kirjokansi)
Tapionaukio 4, Tapiola, Espoo
Puh. 044 2446281, info@annesvege.fi
Avoinna: ma-pe 11–18, la-su suljettu

Anne’s Vege
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OmNam on täysin vegaaninen ravinto-
la Kampissa, Annankadun tunnelmal-

lisella sisäpihalla.
Ravintola tarjoaa alusta loppuun käsi-

työnä tehtyä monipuolista kasvisruokaa, jo-
hon on saatu vaikutteita maailman eri keit-
tiöiden parhaista mauista. Ravintolan me-
nut vaihtuvat neljä kertaa vuodessa ja se-
songin raaka-aineita ja luomua suositaan 
mahdollisuuksien mukaan. Melkein kaikki 
menun aterioista ovat gluteenittomia.

- Jos vain soitat meille etukäteen viimeis-
tään edellisenä päivänä, saat sataprosentti-
sesti elävästä raakaravinnosta koostuvia ate-
rioita, kertoo keittiömestari Anna Lou-
naja, joka on saanut kokemusta raakaruo-
asta työskennellessään Silvopleessa. 

- Tai jos olet jo ravintolassa, kysele, niin 
pyrimme muuntamaan aterian sinulle so-
pivaksi.  Menussamme on ollut mm. gas-
pachoa, raakapizzaa ja -lasagnea sekä raa-
kanuudeleita. Hapatettuja tuotteita hyvältä 
pientuottajalta meillä on aina, myös lou-
naan salaattipöydässä.

Listalta bongaan kiinnostavia raaka-ai-
neita: talon siementahna, fermentoitua re-
tikkanuudelia sekä fermentoituja voikukan-
nuppuja ja talon cashewjuustoa. Lounaan 
voi valita tai koota lounaan päivän vaihto-
ehdoista tai niiden yhdistelmistä: ruokaisa 
salaattibuffet, keitto tai lämmin ateria. Me 
kävimme lounaalla. Ja kylläpä se oli mau-
kas ja ihanasti maustettu!

Maistuvia vegeherkkuja 
lounaalla, brunssilla ja 
myös illanviettäjille

OmNam

OmNamin keitto ja lämmin ateria.
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Tarjolla on myös raakakakkuja ja glu-
teenittomia kakkuja sekä muuta pikkuma-
keaa. Baristakahvit, luomu-suodatinkahvi 
ja haudutetut teet kruunaavat herkkuhet-

OmNamin lounas salaattibuffetista.

ken. Tai jos maistuu lasi viiniä, kuohuvaa 
tai olutta - onnistuu! Ravintolassa on hyvä 
valikoima myös alkoholittomia juomia, 
joita asiakaskunta pääasiassa suosii. 

OmNamissa on muuten ravintolapääl-
likkönä Suvi Tikamo, joka muutamia vuo-
sia sitten toimi aktiivisesti ERY:ssä. OmNa-
missa Suvi on nyt ollut puolitoista vuotta 
töissä tehden lähinnä hallinnollisia töitä, 
myyntiä ja tuotekehitystä. Ravintolasta pai-
kalta hänet löytää harvemmin. 

OmNam
Annankatu 29 B, sisäpiha, Helsinki
Puh. 050 374 4045, info@omnam.fi
Avoinna: ma-pe 11–15 ja 17–22.30,
la 12–22.30, brunssi 12–16, su suljettu

Perinteinen, monipuolinen ja herkulli-
nen buffet perinteisessä paikassa. Tätä 

on odotettu!
Koronan myötä Silvopleen uuden ravinto-

lan suunniteltu avaaminen maaliskuussa es-
tyi ja vasta kesäkuussa ravintola avautui  ja 
silloinkin rajoitettuun toimintaan. Ravin-
tola siirtyi sen entisen paikan viereiseen ti-
laan osoitteeseen Toinen linja 3. Myyntiin 
tuli viikottaisilta menyiltä valittavia herkul-
lisia takeaway-annoksia sekä juomia ja vitrii-
nistä makeita herkkuja.

Kesä-heinäkuussa viik-
komenun annoksia tar-
joiltiin valmiiksi lauta-
sille koottuina ravinto-
lassa syötäviksi. Elokuun 
alkupuolelta ravintolaan 
palasi sen perinteinen 
buffettarjoilu, jossa elävä 
ravinto on pääroolissa, 
mutta joka sisältää myös 
valikoiman lämpimiä 
vegeruokia.

Uudessa, valoisassa ja 
tyylikkäässä ravintolasa-
lissa on noin 60 asiakas-

paikka. Katseeni kiinnittyi erityisesti kivoi-
hin puisiin koristeisiin, jotka roikkuvat ka-
tosta sekä kauniisiin kaari-ikkunoihin.

Toivotamme uudelle Silvopleelle onnea 
ja menestystä!

silvoplee.fi
Ravintola Silvoplee
Toinen linja 3, Helsinki
Puh. 09 7260900, info@silvoplee.fi
Avoinna: ma-la 10.30–19, su suljettu

Silvoplee
on jälleen auki
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Helsingin Lauttasaaressa sijaitseva Raw‘n 
More on Helsingin – ja mitä luulta-

vimmin koko maan ainoa ravintola, jossa 
ruoka on 100-prosenttisesti raakaruokaa. Li-
säksi kahvilan tuotteet ovat vegaanisia ja glu-
teenittomia, eivätkä sisällä valkoista sokeria. 
Kaikki ruoka tehdään itse, miltei kaikki luo-
musta ja aina kuin mahdollista lähituotteis-
ta. Tietenkin mausta tinkimättä!

Suolaisina raakaherkkuina on tarjolla esi-
merkiksi salaatteja, gaspachoa, falafeleita, 
lasagnea, pizzoja ja pastaa sekä avocado-
wrapeja ja leipiä. Minä ihastuin falafelei-
hin, jotka kikherneiden sijaan on valmis-
tettu siemenistä, parsakaalista, tomaateista 
ja purjosta. Täyteläinen ateria yhdessä cas-
hew-tsatsikin ja todella ihanan maapähki-
nädipin kanssa.

Kahvilan pitäjä Ebba Aminoff on oikea 
kakkutaikuri ja niinpä kakkuvalikoima on 
vaikuttava. Maistuisiko vanilja-lakritsi-tyr-
nikakku vai ehkäpä mango-passion-, mus-
tikka-sitruuna-, suklaatryffeli- tai porkka-
nakakku? Kakut ovat mm…. valloittavia! 

Raw’n More 
on raakaruokailijan unelmien täyttymys
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Niissä on suloisen pehmeitä, aitoja ja sa-
malla raikkaita, kirpeitäkin makuja, jotka 
vievät kielen mennessään.

Täällä voi kokeilla myös viher- ja tuo-
remehuja, koivunmahlajuomaa ja ihania 
smoothieita.

Kannattaa käydä maistamassa!

rawandmore.fi
Lauttasaarentie 4, Helsinki
Puh. 010 581 7171, morerawraw@gmail.com
Avoinna: ti-pe 12–17, la 12–16, su-ma suljettu

Kävin maukkaalla ja terveellisellä lou-
naalla Vanhan Kauppahallin Vegetaa-

ri K & K elävän ravinnon myymälässä. Pit-
kän uraauurtavan työsaran elävän ravin-
non parissa tehnyt Kaarina Petäjä perusti 
myymälän jo vuonna 1995. Hän on edel-
leen ollut aktiivisesti mukana sen toimin-
nassa, kunnes hän keväällä päätti riskiryh-
mään kuuluvana jäädä koronalomalle. Silti 
on vaikea olla poissa myymälästä! 

Onneksi Kaarina on voinut jättää myy-
mälän pidon rauhallisin mielin lapsenlap-
sensa Lotta Salmisen käsiin. Lotta kun on 
syönyt elävää ravintoa osana ruokavaliotaan 
koko ikänsä, saanut oppinsa Kaarinalta ja 
myös tulevana restonomina näkee itsensä 
terveellisen elävän ravinnon edistäjänä.

Myynnissä on laaja valikoima terveysjuo-
mia kuten vehnänorasmehu, appelsiini-kur-
kumajuoma, maitohappopitoinen Volgan 
sienijuoma, tuorepuristettuja hedelmäme-
huja, smoothieita ja jääteejuomia. Lounas-
boksiin kootaan ruokalajeja oman valinnan 
mukaan, kuten hapankaalia, ituja, salaatteja, 
elävän ravinnon murekkeita, tattaripinaatti-
ohukaisia, päivän lämmin ruoka kuten tofu. 
Lajit vaihtuvat päivittäin. Jälkiruoaksi kokei-

Vanhan  
kauppahallin helmi

edelliseltä sivulta...

Vegetaari

lin tattarituorepuuroa ihanin lisukkein (suo-
sittelen lämpimästi!). Lisäksi saatavilla on 
luomuhedelmiä ja muita terveystuotteita.

Kaarinan ja Lotan resepteissä oli maut 
kohdallaan - ja lähtiessä oli kevyt ja energi-
nen olo.

Vegetaari K & K
Vanha kauppahalli, Eteläranta, Helsinki
Puh. 040 0850911
vegetaari.vanhakauppahalli@gmail.com
Avoinna: ma suljettu ainakin kesällä
ti-la 10–18, su suljettu

Kaarina Petäjästä oli juttu lehdessä 3/2018.
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Tänä erityisenä vuonna 2020 olemme jo-
ka päivä seuranneet koronavirukseen 

sairastuneiden ja siihen kuolleiden määriä. 
Jopa yksi kuolemantapaus päivässä on ylittä-
nyt helposti uutiskynnyksen. Samaan aikaan 
miljoonia kuolee joka vuosi väärästä syömi-
sestä johtuviin elintapasairauksiin ja toisaalta 
ruoan puutteesta johtuvaan nälkään.

Brittiläisen lääketieteen julkaisun The 
Lancetin (HS 5.4.2019) mukaan joka vii-
des kuolema maailmassa kytkeytyy epäter-
veelliseen ruokavalioon: sokerin, suolan ja 
lihan liiallinen kulutus johtaa miljooniin 
kuolemiin joka vuosi. The Lancet julkaisi 
tutkimuksen, jossa verrattiin ruokavalion ja 
sairauksien kehitystä vuosina 1990–2017. 
Aineisto oli kerätty 195 maasta.

Maapallon väestöstä lähes miljardi kärsii 
aliravitsemuksesta, kun taas lähes kaksi mil-
jardia siitä, että syö liikaa ja vääränlaista ruo-
kaa. Vääränlaisesta ravinnosta seuraa elinta-
pasairauksia. Niitä poteva sairastuu muita 
helpommin myös koronan vakavaan muo-
toon. Terveellinen ruokavalio auttaa pitä-
mään koronan loitolla, tai ainakin lievänä. 
Tästä tuskin on vielä tutkimustietoa, mutta 
elävän ravinnon kokemusasiantuntijat vah-
vistavat tämän varmasti todeksi jo nyt.

Itse sairastin koronan lievänä maaliskuun 
lopussa. En käynyt lääkärissä, eikä diagnoo-
sia siis ole, mutta kahdeksan päivää kestä-
nyt kuume ja muut oireet, vaikkakin lievät, 
puhuivat koronan puolesta. Mies ei sairas-
tunut, mutta tunsi pyöräillessä outoa piste-
lyä keuhkoissa. Lievä tautimuoto todennä-
köisesti siis myös hänellä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei puhu 
verkkosivuillaan elintapasairauksista vaan 
kansantaudeista. Kansantauti kuulostaa kui-
tenkin joltain pysyvältä kansan ominaisuu-
delta, johon ei voi vaikuttaa, vähän kuin 
kansanluonne. Kun puhutaan elintapasai-

Elävän ravinnon  
kokemusasiantuntijoita tarvitaan

rauksista, ensimmäinen ajatus on, että nii-
hin voi ja pitää vaikuttaa. Tehokas vaikutus-
keino on ravinto, elävä ravinto varmasti yksi 
tehokkaimmista ja nopeimmin vaikuttavista 
keinoista.

Suomi sai uudet viralliset ravitsemussuo-
situkset vuonna 2014. Niissä kehotetaan 
syömään kasviksia ja hedelmiä viisi ker-
taa päivässä, viisi kuusi annosta. Puolet pi-
täisi olla vihanneksia ja juureksia, puolet 
hedelmiä ja marjoja. Myös se mainitaan, 
että osa tulisi syödä raakana. Hyvään suun-
taan ollaan menossa, jos näitä suosituksia 
noudatetaan.

Britanniassa asia on viety vielä pidem-
mälle. Siellä analysoitiin vuosittain yli  
65 000:n vähintään 35-vuotiaan aikuisen 
terveystottumuksia vuosina 2001–2008. 
Seuranta-aika oli seitsemän ja puoli vuotta, 
jona aikana 4 399 tutkittavaa kuoli. 

Kuolema osui vain harvoin niihin, jotka 
söivät päivittäin ainakin seitsemän annosta 
kasviksia ja hedelmiä. Tutkijat halusivat-
kin nostaa suosituksen seitsemään annok-
seen päivässä. Vähintään seitsemän vihan-
nes- ja hedelmäannosta päivässä vähensi-
vät tutkimuksen mukaan kuolemanvaaraa 
42 prosenttia. Syöpäkuoleman vaara väheni 
31 ja sydäntauti- tai aivohalvauskuoleman 
25 prosenttia. Tulokset on julkaistu Britan-
nian lääkäriseuran epidemiologian alan leh-
dessä ja niistä kertoi 3.4.2014 Helsingin 
sanomat.

Kerätään yhdessä paljon lisää 
Minun tarinani -kertomuksia
Muun muassa HUS kouluttaa kokemus-
asiantuntijoita suunnittelemaan ja kehit-
tämään palveluita tai auttamaan potilai-
ta, omaisia ja sairaalan henkilökuntaa. Pää-
sy kokemusasiantuntijakoulutukseen edel-
lyttää omakohtaista kokemusta sairaudes-
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ta tai sairastavan läheisenä tai omaisena 
elämisestä.
Elintapasairauksia vastaan kamppaillessa 
tarvitaan myös elävän ravinnon kokemus-
asiantuntijoita. Tutkimustieto auttaa teke-
mään ravintomuutoksia koskevia päätöksiä. 
Päätöksentekoa ja muutoksen toteuttamis-
ta helpottaa huomattavasti, jos tarjolla on 
myös kokemustietoa. 

Ann Wigmore kehitti elävän ravinnon 
ohjelman erityisesti vakavasti sairastuneille. 
Heille ohje viisi kuusi annosta kasviksia ja 
hedelmiä päivässä, josta osa raakana, ei riitä. 
Elävän ravinnon ohjelmassa kaikki ravinto 
on raakaa ja suuri osa myös elävää, eli otettu 
lautaselle tai tehosekoittimeen kasvuvai-
heessa ituina tai vasta leikattuina versoina.

Elävän raakaravinnon syöjillä on valtava 
määrä arvokasta tietoa. Sitä on meillä kai-
killa, aivan aloittelijasta lähtien. Kun aloit-
taa elävän raakaruoan syömisen, joutuu 

heti hankkimaan paljon tietoa. Pelkän li-
sukesalaatin syömisellä ei pärjää. Aloitte-
lija käy yleensä elävän ravinnon kurssin 
tai hankkii ja lukee kirjallisuutta. Hän on-
kin monesti paras asiantuntija, kun ky-
sytään tarkkoja tietoja raakaravinnosta. 
Kokemusasiantuntija hänestä kehittyy 
suhteellisen nopeasti. Jo vuoden koke-
mus elävän raakaravinnon käytöstä tekee 
kokemusasiantuntijan. 

Joka vuosi kokemusta karttuu ja useam-
man vuoden elävää raakaravintoa syönyt osaa 
jo kertoa ravintomuutoksen pitkäaikaisvaiku-
tuksista ja ohjata elämäntavan rutiinien luo-
misessa. Erityisen arvokkaaksi kokemusasian-
tuntijan tiedon tekee se, että usein hän on pa-
rantunut elävän ravinnon avulla jostain elin-
tapasairaudesta, jopa useammasta.

Kokemusasiantuntijoiden omat kerto-
mukset parantumisesta ovat erittäin arvok-
kaita. Jos oma paranemistarina auttaa edes 



32

yhden elintapasairaan kokeilemaan elä-
vän ravinnon tehokuuria ja paranemaan, 
on hyöty valtava sekä parantuneelle että 
yhteiskunnalle. 

Elävän ravinnon ystävä -lehti on koko 
olemassaolonsa ajan julkaissut paranemis-
kertomuksia, viime vuosina Minun tari-
nani -palstalla.

Tarinoita on kuitenkin olemassa paljon 
enemmän kuin mitä lehti saa julkaistavak-
seen. Usein me vähättelemme omaa onnis-
tumistamme ravintomuutoksen toteuttami-
sessa. Vaiva, joka on parantunut, ei muuta-
man vuoden kuluttua enää tunnukaan vai-
valta, jos sitä ylipäätään terveenä enää muis-
taa. Vakavasta sairaudesta parantunut voi 
ajatella, että tarina ei ole uskottava, koska vi-
rallista diagnoosia paranemisesta ei ole.

Kun yhdistys aloitteli toimintaansa run-
sas 30 vuotta sitten, kokeneimmat yhdis-
tyksen jäsenet jopa varoittelivat, että ei saa 
sanoa parantuneensa sairaudesta, koska 
asiaa ei ole lääkäri todennut.

Paraneminen on tietysti aina suhteellista, 
myös lääketieteen keinoin paraneminen. 
Lääketieteen keinoin parantunut syöpä 
saattaa uusia, samoin muut sairaudet. 

Myös elävän ravinnon avulla terveytensä 
palauttanut voi sen menettää, jos siirtyy ko-
vin kauas elävän ravinnon tieltä. Kukaan ei 
voi tietää tarkkaan, kuinka pitkään elävän 
ravinnon ohjelmaa pitää noudattaa tiukasti.

Hippocrates Health Institute neuvoo va-
kavasti sairastaneita asiakkaitaan, etenkin 
syöpäpotilaita, pysymään 100-prosentti-
sesti elävän ravinnon kuurilla kaksi vuotta 
paranemisesta.

Useimmat meistä elävän ravinnon avulla 
parantuneista ovat muuttaneet ruokavalio-
taan väljemmäksi, kun aloittamisesta on 
kulunut muutama vuosi. Useimmat meistä, 
myös vakavasti sairaat, ovat paranemisvai-
heessakin poikenneet ajoittain ruokava-
lion tiukasta noudattamisesta. Se ei kaada 
ruokavalion myönteisiä vaikutuksia, mutta 
saattaa hidastaa niitä.

Missään tapauksessa poikkeamiset ei-
vät ole syy olla kirjoittamatta omaa tarinaa. 
Päinvastoin: poikkeamisen vaikutuskin on 
tärkeää tietoa. Kokemusasiantuntijat voine-
vat kaikki kertoa, että paranemisen jälkeen 
on riittänyt, että syö elävää raakaravintoa 
noin 80 % ruoasta. Kirjoittakaa myös tästä 
omia kertomuksianne.

Meidän on yhdessä kerättävä kokemusta-
rinoita elävän raakaravinnon vaikutuksista 
ja sen avulla paranemisesta auttaaksemme 
muita. Tätä tietoa ei lääketieteellä juuri ole.

Kokemusasiantuntijoiden tietoa kaipaa-
vat kaikki, jotka aloittavat kamppailun sai-
rautta vastaan elävän ravinnon avulla. Kir-
joita oma tarinasi ja lähetä se lehteen 
julkaistavaksi.

Voit myös sopia puhelinhaastattelusta, 
jos kirjoittaminen tuntuu vaikealta. Ota 
yhteys yhdistykseen ery@elavaravinto.fi, 
niin lehden toimitus sopii kanssasi 
haastattelusta. 

Minun tarinani -kertomuksesi julkais-
taan Elävän ravinnon ystävä -lehdessä ja 
myöhemmin myös yhdistyksen verkkosi-
vulla www.elavaravinto.fi. 

Ollaan yhteydessä!

Kaija Shurupov

<

P.S. Kaikki tarinat ovat tervetulleita, 
mutta nyt kaipaisin lehden seuraavaa 
numeroa varten erityisesti kokemuksia 
elävän raakaravinnon vaikutuksista aja-
tusmaailmaan, henkiseen hyvinvointiin 
(tai pahoinvointiin). 

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä:  
lappalainen.tiina.m@gmail.com ja jätä 
vaikka soittopyyntö.
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Kevätkokous pidettiin touko-
kuussa

ERY:n sääntömääräinen kevätkokous pi-
dettiin etäkokouksena 24.5.2020. Yhteydet 
toimivat moitteettomasti ja kokous sujui il-
man teknisiä ongelmia. Kokouksessa 
vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös, toi-
mintakertomus ja toiminnantarkastajien 
lausunto sekä myönnettiin vastuuvapaus 
vuoden 2019 hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille. 

Syyskokous pidetään lokakuussa
ERY:n sääntömääräinen syyskokous pide-
tään lauantaina 3.10.2020 kello 12.30 al-
kaen. Jos koronatilanne sallii, kokous pi-
detään lähikokouksena Helsingin keskus-
takirjasto Oodissa, ryhmätila 3, Töölön-
lahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Mikäli 
epidemiatilanne pahenee, kokous pidetään 
etäkokouksena. Kokouksen pitotapa vah-
vistetaan syyskuussa. Katso kokouskutsu si-
vulta 17.

Lähikokoukseen ei tarvitse ilmoittautua. 
Jos kokous pidetään etäkokouksena, ko-
koukseen ilmoittaudutaan sähköpostilla 
(ery@elavaravinto.fi) tai puhelimitse 
(050 501 0505) viimeistään torstaina 
1.10.2020.

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.

Yhdistyksen puhelinajat ovat 
muuttuneet
Yhdistys palvelee puhelimitse numerossa 
050 501 0505 maanantaista torstaihin 
klo 10–15.45 ja perjantaisin klo 10–13.

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
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ERY MYY:
KIRJOJA 
Myymme loput kirjat poistohintaan:
Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa 
meininkiä – Herkutellaan elävällä raaka- 
ravinnolla, poistohinta jäsenille 10 €, 
muille 12 € 
(kierrekantinen, 114 sivua) 

Mea Salo: Hellattoman kokin elävä 
raakaravinto, jäljellä yksi kappale,  
poistohinta jäsenille 15 €, muille 18 €  
(sidottu, 288 sivua) 

Anna Maria Clement ja Kelly Serbonich: 
Healthful Cuisine, jäljellä 3 kappaletta, 
poistohinta jäsenille 15 €, muille 18 € 
(kierrekantinen, 141 sivua)

Brian Clement: Life Force: Superior 
Health and Longevity, jäljellä 2 kappaletta, 
poistohinta jäsenille 10 €, muille 12 €  
(sidottu, 234 sivua)

MUUTA
Keraaminen versotusastia, jossa metallinen 
ritilä versoja varten. Sopii vesiviljelyyn.  
Saatavana mustana ja valkoisena. Pitkän  
sivun pituus 18 cm. Jäsenille 20 €,  
muille 24 €

I love raw -kangaskassi, luomupuuvillaa, 
musta. Hinta jäsenille 8 €, muille 10 €

T-paita, puuvillaa, vihreä, etupuolella teksti 
”I    raw” selkäpuolella teksti  
”www.elavaravinto.fi”, naisten ja miesten 
koot. Hinta jäsenille 22 €, muille 24 €

T-paita, luovupuuvillaa, musta, selkäpuo-
lella teksti ”raaka luonnontuote”, naisten ja 
miestent koot. Hinta jäsenille 18 €,  
muille 20 €

Hintoihin lisätään postikulut paketin painon 
mukaan. Paketti lähtee tilaajalle, kun maksu-
suoritus näkyy yhdistyksen tilillä.
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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”
• 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

ERY:n jäsenyys kannattaa

• 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
Elävä raakaravinto -yhdistyksen jäsenenä saat

 ♦ jäsenlehden neljä kertaa vuodessa
 ♦ alennusta yhdistyksen myymistä kirjoista
 ♦ alennusta seuraavista liikkeistä:
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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-torstai

klo 10-15.45
perjantai 
klo 10-13

MakoisaaMakoisaa

syksyä!syksyä!


