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”Tukea 
kokkai luun

Hallitukselta

EEpävarmana aikana ruoasta hae-
taan mielihyvää ja turvaa. Monet 
ovatkin innostuneet kokeilemaan 
uusia reseptejä kotona ja saaneet 

ruokansa monipuolisemmaksi kasviksilla ja 
vihanneksilla. Huoli terveydestä ei voi enää 
rajoittua laihduttamiseen tai painonpudo-
tukseen. Elävä ravinto tarjoaa terveyden yl-
läpitoon tukevamman pohjan. 

Meidän lähtökohtamme on, että syömällä 
elävää raakaravintoa autamme sekä itseämme 
pysymään terveinä että ympäristöämme: Sai-
rastumme vähemmän ja aiheutamme vähem-
män hoitokustannuksia ja lääkejätettä. Ruo-
kavaliomme edistää myös ilmaston lämpene-
misen torjuntaa.

Onnistunut ruokakokeilu vahvistaa tun-
netta elämänhallinnasta. Esimerkiksi hyvän 
vireen ylläpitäminen etätyössä onnistuu, 
kun aloitat päivän raakapuurolla, joka syn-
tyy hetkessä ja jonka antama energia kan-
taa pitkään.

Vilkas keskustelu ERY:n Facebook-ryh-
missä osoittaa, että, olipa henkilö sitten jo 
kokenut käyttäjä tai vasta kiinnostunut, 
kaikki ovat halukkaita oppimaan lisää elä-
västä raakaravinnosta. 

Yhdistyksellä on kaksi Facebook-ryhmää. 
Suljettuun ryhmään pääsee ryhmän jäsenen 
kutsusta. Keskustelu siinä keskittyy elävään 
raakaravintoon ja kokemuksiin sen käy-
töstä. Miten tämä kaikki onnistuu ja miten 
löytyy itselle sopiva ruokavalio?

Vaikka ruoka maistuisi, makutottumuk-
set muuttuvat hitaasti. Siirtyminen uuteen 
ruokavalioon onnistuu parhaiten vaiheittain. 
Myös kaikkien koneiden ostoa (blenderi + 
monitoimikone + pikaleikkuri + mehupuris-
tin + kuivuri) ei aina voi tehdä kerralla kus-
tannussyistä. Miten tehdään hallittu muu-
tos, joka ei rasita kukkaroa eikä suolistoa?

Yhdistyksen yleinen Facebook-sivu toi-
mii hallituksen tiedotuskanavana erilaisten 
tapahtumien ja kurssien mainonnassa. Ker-
romme siellä yhdistyksen toiminnasta ja jä-
senyyden eduista. Valitettavasti molemmilla 
ryhmillä on sama nimi, eikä niitä käytän-

nössä voi muuttaa. Haluamme että mo-
lempien ryhmien kävijät liittyisivät myös 
ERY:n jäseniksi.

Ruokakokeilu on nykyään helpompi 
aloittaa kuin koskaan aikaisemmin. Pe-
rinteiset kauppaketjut ovat laajentaneet 
luomu- ja kasvisvalikoimiaan. Niistä saa jo 
idut, pähkinät, hedelmät ja kasvikset, jopa 
versojakin. Myös verkkokaupat toimittavat 
ovelle paljon tuoretta kasvisruokaa.

Helpoin tapa pätevöityä raakakokiksi on 
ollut osallistua yhdistyksen Raakaa meinin-
kiä -kurssille. Mahdollisuuksien mukaan  
pyrimme järjestämään lähikursseja taas ke-
väällä. Koronarajoitusten johdosta päätimme 
siirtää ruoanlaiton osaamistamme verkkoon.

Tulevassa videokurssissa ohjataan ruoan 
valmistuksessa askel askeleelta. Kokenut 
elävän ravinnon valmentaja Irma Tolonen 
opettaa valmistamaan elävää raakaravintoa 
ja kertoo raaka-aineista ja niiden käsittely-
tavoista. Myös koneet esitellään. Kurssilla 
on omat osuudet aamupuuroille, raakakei-
toille, pääruuille ja jälkiruuille. Jouluruoka-
osuus julkaistaan ennen muita joulun lä-
heisyyden vuoksi.

Videokurssi julkaistaan ERY:n YouTube 
-kanavalla ensi vuoden alussa. Se on avoin 
yhdistyksen jäsenille. Julkaisemisesta ilmoi-
tetaan myös kotisivulla ja Facebookissa.

Hallitus toivottaa hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta!
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GLUTEENI 
MAITOPROTEIINI 

LAKTOOSI

TEHOKAS BIOMED UUTUUS!

ActiveZyme 
Vahva ruoansulatusentsyymi
Ruuansulatusentsyymit ovat yleistys entsyymeistä, joita elimistö 

käyttää ruoansulatuselimistössä ruoan käsittelyyn. Useimmat ruuan-
sulatusentsyymit osallistuvat ruoan hajottamiseen ja pilkkomiseen. 
Entsyymit pilkkovat vain tiettyjä ravintoaineita, ja jokaiselle ravinto-
aineelle on oma entsyyminsä.

ActiveZyme hyödyntää Bio-Blend teknologiaa, joka tarkoittaa, että 
kukin tällä merkinnällä merkitty entsyymi sisältää samasta ryhmästä 
useamman entsyymilajin. Nämä toimivat kukin hieman eri pH-ym-
päristöissä varmistaen, että tuote pilkkoo ruokaa alkaen mahalau-
kusta ja jatkuen ohutsuoleen ja paksusuoleen asti.

Turvotusta? 
Ilmavaivoja? 
Ähky olo?
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Raijan ensimmäiset kokemukset 
elävästä raakaravinnosta
Oma tarinani alkaa oikeastaan siitä, kun 
kahdeksan kuukauden ikäisenä vauvana kiel-
täydyin nielemästä yhtään mitään. Minul-
la oli aluksi tavallinen nuhakuume. Sitten 
ykskaks lakkasin nielemästä ja siten syömäs-
tä. Äitini vei minut hädissään Mikkelin kes-
kussairaalaan, missä minulle tehtiin kaiken-
maailman lääketieteelliset testit. Lopputulos 
oli, että vauvan nälkäkeskus on kuollut, ja ei 
ole mitään tehtävissä. Äidilleni sanottiin, et-
tä vie lapsi kotiin kuolemaan. Elettiin alku-
vuotta 1951 (olen syntynyt 1.6.1950).

Kun äitini kantoi kuolemaantuomittua 
vauvaansa linja-autolta hankien läpi ko-
tiimme, hän päätti, että ei anna periksi. 
Rukousvastauksena hän sai aatteen. Ensin 
hän lypsi maitonsa kuppiin, sitten hän ni-
pisteli kehoani niin, että aloin itkeä, ja pisti 
äkkiä maitoa lusikalla suuhuni, ja siinä it-
kiessäni vahingossa nielaisin! Sillä lailla hän 
piti kehoni hengissä (äidilleni suuri kiitos 
sitkeydestä).

Elävä raakaravinto ja henkinen kehitysElävä raakaravinto ja henkinen kehitys
Raija ja Jan Johansson ovat 
olleet elävällä raakaravinnolla 
sataprosenttisesti vuodesta 
2006 koskaan lipsumatta.  
Heidän ruokavalioonsa ei  
kuulu mitään eläintuotetta.

Näkymä Johanssonien keittiön ikkunasta Emigrant Peak -vuorelle (n. 3300 m) Montanassa 
Yhdysvalloissa. Jan ja Raija Johansson Pielisen rannalla elokuussa 2020.

Kun meni kuukausi, hän alkoi sekoittaa 
maitoonsa vähän ruisjauhoja ja puolukoita. 
Semmoisella vellillä hän sai kehoni kasva-
maan, ja aloin kävellä ja puhua samassa 
tahdissa kuin muutkin vauvat. Pähkinän-
kuoreen laitettuna syy siihen, että ker-
ron tämän, on se, että minun alkuperäinen 
opittu ruokamallini on elävä raakaruoka. 
En saanut mitään keitettyä ennen kahden 
ja puolen vuoden ikää, jolloin pikku hiljaa 
aloin itse kiinnostua nielemisestä.

Ann Wigmore innoittajana
Vuonna 1980 tapasin Ann Wigmoren, jo-
ka piti kursseja ja luentoja Tampereella. 
Hän teki minuun suuren vaikutuksen 
esiintymisellään ja nuorekkaalla olemuksel-
laan ilman harmaita hiuksia, vaikka ikää oli 
yli 70. Hänen kurssinsa jälkeen aloin lait-
taa ituja ja myös kerätä nokkosia ruokiin. 
Jo lapsena olin nähnyt, miten lehmille kei-
tettiin suuressa muuripadassa viholaisvettä, 
jotta ne lypsivät hyvin! Kukaan ei vaan ta-
junnut antaa lientä minulle juotavaksi. Ann 
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Wigmoren elävän raakaravinnon opit (jo-
pa vehnänorasmehu) jäivät kytemään ta-
karaivooni, vaikka tukea ei ympäristöstäni 
tullutkaan.

Sittemmin tulin kosketuksiin makrobioot-
tisen ruoan kanssa, kun tutustuin ensimmäi-
sen avioliittoni kariuduttua uuteen tulevaan 
puolisooni Janiin. Hän oli ollut Hollannissa 
itsensä Michio Kushin opissa. Olin kuiten-
kin takajaloillani, sillä modernisoitu mak-
robiotiikka tappaa kaiken ruoan eli keittää, 
paistaa tai hauduttaa kaikki entsyymit kuoli-
aiksi, jopa hedelmistä, puhumattakaan siitä, 
että proteiinit denaturoituvat ja siten muut-
tuvat vaikeasti sulaviksi ruoansulatusjärjestel-
mässämme. Yksinkertaista yläasteen kemiaa, 
joka lääketieteessäkin ja virallisessa ravinto-
opissa täysin unohdetaan.

Elämä vei meidän uusperheemme rapa-
kon taa Montanaan vuonna 1988. Vuonna 
2006 olimme juuri tulleet kuuntelemasta 
luentoa auringonkatsomisesta (sungazing). 
Ensimmäinen aamu 26.3. 10 sekuntia, toi-
nen aamu 20 sekuntia, kolmas aamu 30 se-
kuntia. Olimme riisumassa talvitaminei-
tamme, kun mieheni Jani yhtäkkiä katsoi 
minua tiukasti ja sanoi: ”Kuka enää haluaa 
syödä keitettyä ruokaa.” Kysyin: ”Koska 
aloitamme raakaruoan?” ja vastaus tuli kuin 
pyssyn suusta: ”NYT”.

Oli siis aamu 28.3.2006. Siitä hetkestä 
lähtien emme ole laittaneet mitään keitettyä 
ruokaa suuhumme. Ei tehty mitään jäähy-
väiskeittoa. Olin odottanut sitä 18 vuotta, 
joten olin valmis sillä hetkellä.

Sain laittaa kaikki Ann Wigmorelta oppi-
mani keinot heti käyttöön. Olin kuljettanut 
kaikki vuodet ja muutot mukanani Elsa Er-
vamaan Elävä ravinto -kirjaa. Se tuli hy-
vään tarpeeseen.

Vuosia myöhemmin kysyin Janilta, mikä 
hänet sai sanomaan nuo kohtaloa muutta-
neet sanat. ”Se tuli ylhäältä, Jumalalliselta 
tietoisuudelta.” Se oli ollut hyvin henkinen 
kokemus, selvä tietoisuus siitä, mitä piti 
tehdä. Voihan sitä johdatukseksikin kutsua. 
Eli lopullinen sysäys oli mieheni kohdalla 

henkinen kokemus. Se todella tarvittiin-
kin, sillä makrobiotiikka on nykymuodos-
saan uskonto uskontojen joukossa, siitä on 
vaikea irrottautua, saati sitten härän horos-
kooppimerkissä syntyneen, kuten Jani on.

Henkisen kasvun tiellä
Kun aloitimme elävän raakaravinnon, ke-
hityskulkumme fyysisen paranemisen tiel-
lä on ollut huikea. Toki tähän on todettava, 
että jos karmisia läksyjä on vielä oppimat-
ta, ne tulevat eteen, oli ravinto miten hyvä 
tahansa. Ei voi tuudittautua siihen uskoon, 
että nyt kun fyysisesti teen kaiken ”oikein”, 
vältyn kaikilta sairauksilta. Kun karma kii-
kuttaa kiviä tielle, sen oikean ravinnon an-
siosta saattaa olla helpompi päästä yli, kos-
ka sillä voi ”ostaa” aikaa karmisten asioiden 
hoitamiseen, kehon ei tarvitse menehtyä.

Tässä tullaankin siihen, mitä ravintomme 
ja elämäntapamme on meille tuonut henki-
sen kasvun tiellä.

Raija Johanssonilla on aina ollut vahva 
luontoyhteys.
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Mieheni siis sai henkisen kokemuksen, 

johdatuksen, minkä ansiosta hän ei enää 
halunnut syödä keitettyä ruokaa. Perimmäi-
nen syy elävään raakaravintoon täytyi ol-
lakin henkinen. Aluksi todellakin kamp-
pailimme fyysisen henkiinjäämisen kanssa. 
Mutta sitä mukaa, kun kehomme alkoivat 
puhdistua ja parantua, rupesimme huomaa-
maan, että yhteys muihin elämäntasoihin 
tuli selvemmäksi.

Omalla kohdallani asiat eivät olleet niin 
selvärajaisia, sillä olen koko elämäni ollut 
yhteydessä luontoon. Lapsena parhaat leik-
kikaverini olivat kaksi peikkoa, joiden ulko-
näön ja nimet vieläkin muistan. Sitten mi-
nulla on ollut kokemuksia, joissa olen ol-
lut yhtä puun kanssa ja kokenut maailman 
puun ”silmin”. Ilmeisesti silloinenkin puh-
das ravintoni (vaikka ei ollut vielä elävää) 
oli siinä auttajana. Minulla oli myös koke-
mus Mestarini kanssa, kun piti jättää kaikki 
ja lähteä rapakon taa.

Elävän ravinnon myötä intuitioni on tul-
lut selvemmäksi. Olen voinut auttaa kans-
saihmisiä siinä, että kun teen käsittelyä ja 
olen fyysisessä kosketuksessa esimerkiksi jal-
kojen kautta, tunnen mitä asiakkaan ke-
hossa tapahtuu omassa kehossani. Joten, 
kun tunnen toisen kehon vaivat, voin an-
taa siihen kuuluvan käsittelyn. Kun toisen 
keho on saanut tarvitsemansa avun siihen 
kohtaan, tuntemus kehostani häviää ja voin 
siirtyä eteenpäin. Tämä lahja on ollut mi-
nulla jonkin asteisena jo lapsena, mutta nyt 
se on (Luojalle siitä iso kiitos) kehittynyt 
hyvin selväksi. 

Omalle karmalleni olen ”sokea”, joten jou-
dun oman kehoni vaivoihin saamaan apua 
muilta, kuten Janilta. Tosin intuitioni on sii-
näkin apuna siten, että tiedän, mistä tulen 
apua saamaan, kun sitä tarvitsen. Minulla 
kun on geneettinen (lue =karmallinen) vaiva, 
johon jatkuvasti on apua saatava.

Tiedän, että ilman elävän raakaravinnon 
apua tämä keho ei enää minua palvelisi, 
vaan olisin jo siirtynyt enkeleitten joukkoon. 
Myös henkisen eteenpäinmenemisen tie on 

Vihermössö vadelmien kera. Lusikalla syö-
tävä mössö koostuu vihreistä, hedelmistä 
ja vedestä. Vihreät ovat Johanssonien kas-
vihuoneesta. He syövät mössöä päivittäin 
välipalana tai aamuruokana.

Kaura”puuro”: idätetyt kaurat ja chiasie-
mengeeli, vähän suolaa, puolikas persim-
mon ja vähän lämmintä vettä tehosekoite-
taan. Sitten vielä lämminvesihauteeseen ja 
marjat päälle.

Kasviskääryle kuivurissa itsetehdyssä  
kuoressa vielä käärimättä.
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viitoittunut elävän raakaravinnon aikana hy-
vin selvästi. Olen saanut rukousvastauksia 
paljon enemmän ja selvemmin. Esimerkiksi, 
kun olimme Janin kanssa saaneet idean 
mennä Intiaan Oneness temppeliin kurs-
seille, yhtäkkiä sain intuition varata lento-
lippuja. Sain liput aiotuille päivämäärille us-
komattoman edullisesti. Seuraavana päivänä 
lippujen hinnat samalle reitille olivat kaksin-
kertaiset. Haukoimme henkeämme.

Vaikka omalla kohdallani mentaalisen ta-
son valta onkin vielä ajoittain musertavan 
vahva, minulla on toivoa. On minulla kui-
tenkin yhteys Jumaluuteeni, vaikka se jos-
kus unohtuukin karman paineen alla. En 
olisi tässä henkisellä polullani, jos en olisi 
saanut noudattaa elävää raakaravintoa. En 
osaa sanoa, kumpi on tärkeämpi, fyysinen 
paraneminen vai henkisen tien kiihtymi-
nen. Ne kulkevat niin käsi kädessä.

Janin tarina
Janillakin oli henkisiä kokemuksia ennen 
elävälle raakaruoalle siirtymistä. Esimerkiksi 
kun leukemia oli pahimmillaan, hänen oi-
kean säärensä iho aukesi polvesta nilkkaan 
asti. Tuo avohaava alkoi kutista ja särkeä ar-
mottomasti. Hän ihmetteli itsekseen, että  
miten tämän kanssa voi nukkua. Silloin hä-
nelle tuli viesti ylhäältä: ”Älä yritä paeta si-
tä tuskaa. Mene siihen sisään, ja koe se niin 
paljon kuin vain voit.” Jotenkin hän ymmär-
si tehdä kuten oli neuvottu, ja seuraava asia, 
mitä hän muistaa, oli kun hän heräsi aamul-
la kahdeksan tuntia nukkuneena. Niin hän 
sitten teki joka ilta kolmen ja puolen vuoden 
ajan, minkä aikaa säären iho oli auki.

Janilla meni ensimmäiset seitsemän vuotta 
elävällä raakaravinnolla pääsääntöisesti fyysi-
sen kehon paranemiseen. Leukemia ja keuh-
kosyöpä samaan aikaan olivat vieneet hänen 
kehonsa haudan partaalle. Syksyllä 2012 ta-
pahtui viimeisin fyysinen puhdistuminen, 
kun hän yski keuhkosyöpänsä rippeet ulos. 
Siinä rytinässä oli kova kuume noin viisi 
viikkoa ja yskiminen mursi muutaman kyl-
kiluunkin, mutta hänen kehonsa oli sitkeä 

ja kesti. Toipuminen sen jälkeen oli onneksi 
nopeaa.

Kesällä 2013, eli seitsemän vuotta elä-
vällä raakaravinnolla, alkoi ihan uusi jakso 
Janin elämässä. Olimme juuri osallistu-
neet Herääminen Ykseyteen -kurssille, kun 
Jani koki valaistuksen tilan kokonaista 
kolme vuorokautta yhteen menoon. Hän 
tunsi olevansa yhtä kaiken kanssa, ja ego ja 
mieli olivat täysin hiljaa. Ei mitään ajatuk-
sia. Tila oli onnellinen autuuden tila. Mi-
kään ei häirinnyt. Kun tuon kolmen vuo-
rokauden jälkeen ajatuksia alkoi tulla, Jani 
vasta sitten ymmärsi, mitä oli tapahtunut. 
Hän pyysi apua ylhäältä, miten voisi säilyt-
tää onnellisuuden tilansa. Hänelle annettiin 
mantra ylhäältä, ja sitä toistamalla hän on 

Jani Johanssonin kurpitsa tuotti seitsemän 
parikiloista kurpitsaa tänä vuonna. Jani 
auttaa myös kanssaihmisiään henkisen 
kasvun tiellä.
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<

päässyt autuuden tilaansa, vaikka se ei ihan 
koko aikaa kestäkään.

Ennen tätä kokemusta, Jani ei ollut tun-
tenut energioita. Kun minä aina kyselin, 
mitä hän tuntee, vastaus oli aina, että ei 
hän ymmärtänyt, mistä minä puhun. Tuon 
valaistumisen kokemisen jälkeen Jani al-
koi tuntea tsakrojensa energiat. Yksi tsakra 
kerrallaan tuli hänen tietoisuuteensa. Ajan 
myötä hän on oppinut tuntemaan niiden 
erilaiset värähtelyt ja energiat.

Nyt hän sitten kertoo minulle asioita, 
joista minulla puolestaan ei ole mitään ha-
jua. Tuon kolmen vuorokauden jälkeen Ja-
nilla ilmeni ”autuuskohtauksia”, jolloin 
hän oli sellaisessa korkeassa onnellisuuden 
tilassa, että saattoi ruveta nauramaan tai it-
kemään ilosta. Sittemmin noiden tilojen 
voimakkuus on laantunut jonkin verran, 
mutta ne kestävät pitempään. Jani nauttii 
enemmän kuin ennen mantrojen tekemi-

sestä, niiden antamasta hyvän olon ja hy-
vän mielen olotilasta.

Viimeisen parin vuoden aikana Janille 
on selvinnyt pikku hiljaa, että hän suo-
rittaa tehtäviä muillakin kuin tällä fyysi-
sellä tasolla, korkeimman johdatuksen alai-
sena. Tuo työ useimmiten tapahtuu silloin, 
kun hänen kehonsa nukkuu. Mutta myös 
päivätajunnan aikana. Kun esimerkiksi jo-
kin ihminen soittaa ja pyytää rukousapua, 
Jani heti tuntee, miten energia virtaa hänen 
kauttaan tuohon ihmiseen.

Olemme yhdessä tulleet siihen tulokseen, 
että meidät johdatettiin elävän ravinnon 
tielle, jotta kehomme puhdistuisivat ja 
voisimme olla valon voimien kanavina 
kanssaihmisillemme.

teksti ja kuvat  
Raija ja Jan (Jani) Johansson

Toinen Linja 3, 00530 Helsinki, 
puh. 09 7260 900, www.silvoplee.fi

SILVOPLEEN CATERING
Kasvisravintola Silvopleen rakkaudella 
käsintehtyä kasvis- ja vegaaniruokaa, 
raakakakkuja sekä muita herkkuja voit 
tilata erilaisiin tilaisuuksiin, juhliin ja 
kokouksiin.
Kysy myös tarjousta yksityistilaisuudesta 
ravintolaan iltaisin! 
Löydät tarjouspyyntölomakkeen 
kotisivuiltamme www.silvoplee.fi
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PPari vuotta sitten ERY:n Kemin 
yhdyshenkilö Tarja Sipilä oli 
uuden edessä. Hänen kaupungin 
tiloissa pyörittämänsä kasvisra-

vintolan toiminta oli juuri loppunut ja elä-
keikään oli vain kaksi vuotta. Kasvisteema 
laajemmin kuitenkin kiinnosti sekä Tarjaa 
että Kemin kaupunkia.

Tarja ehdotti, että hän haluaisi hyödyn-
tää kauppojen hävikkikasviksia ja -hedel-
miä. Syntyi kokeilu sosiaalisesta keittiöstä, 
jossa voitaisiin laittaa ruokaa eri yhteisöjen 
kanssa, edistää kasvisruokailua ja vähen-
tää ruokahävikkiä niin kaupoissa kuin ko-
deissa. Nyt kaksi vuotta myöhemmin jo va-
kiintunut hanke palkittiin Vuoden kunta-
teko -kunniakirjalla marraskuussa.

Hankkeen koeajalla vuoden 2019 maalis–
marraskuussa Vihreä Kemi -hankkeen kasvis- 

ravinto-ohjaajaksi palkattu Tarja haki kau-
poista kymmenisen kuutiota eli noin 10 000 
litraa ylijäämäkasviksia ja -hedelmiä. Sosiaali-
nen keittiö oli valmistanut ja jakanut ihmisille 
hyvikkiruokaa yli 70 tapahtumassa.

Kaupungin juhlahuoneisto  
hyvikkihankkeelle
Vuoden 2020 alusta toiminta siirtyi kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaaseen Jänkälän ta-
loon. Talon pihapiirissä opetetaan myös kau-
punkiviljelyä, miten voi itse tuottaa ruokaa. 
Muukin toiminta on ollut paljolti pihata-
pahtumina kesästä asti koronan takia.

– Sisällä ollaan kokattu kasvimaskit päällä, 
ja isossa salissa on voitu pitää etäisyyttä. 
Yleensä on pari kasviskokkauskurssia viikossa.

– Teemme mahtavaa yhteistyötä vauva-
kerhoista vanhuksiin. Mukana on ollut esi-
merkiksi äiti-lapsi-ryhmiä, kehitysvammai-
sia, mielenterveyskuntoutujia, maahan-
muuttajia ja päiväkotiryhmiä. Martoille 
olen opettanut idättämistä ja siemenkasvien 
kuten hirssin ja tattarin käyttöä. Seurakun-

Elävä raakaravinto on  
kannatellut Tarja Sipilää koko 
työuran. Jo eläkeiässä hän 
jatkaa edelleen auttamistyötä 
suurella sydämellä hyödyntä-
mällä hävikkiruokaa Kemissä. 
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takin on yhteistyökumppani ja ylipäätään 
kaikki mahdolliset sosiaaliset tapahtumat. 
Missä tahansa tapahtumissa ja messuilla ha-
lutaan aina vihersmoothieta. Sitä on tehty 
jo satoja, jos ei tuhansia litroja, mm. nuor-
ten yleisurheilun SM-kisoihin 50 litraa ja 

Iin IlmastoAreenaan 2000 mukia. Viher-
smoothieshotti on suorastaan Kemin “ta-
varamerkki”, jota tarjotaan kaupungin vie-
raille. (Ks. ohje Joulureseptit-osiosta)

Toiminnan iso osa on ruokajakoa. Sosi-
aalisia keittiöitä oli useampia ympäri kau-
punkia ennen kuin tuli Jänkälä. SPR:n ruo-
kajako on joka maanantai, mutta SPR:llä ei 
aikaisemmin ollut vihanneksia eikä hedel-
miä. Nyt Tarja toimittaa niitä heille 8-10 
laatikollista viikossa. 

– Perhetyöntekijöiden kanssa meillä on 
yhteinen jääkaappi ja pakastin, joista menee 
ruokaa akuuttitarpeeseen. Kun vanhus ko-
tiutetaan, perhetyöntekijät ja vanhustyönte-
kijät hakevat täältä vanhukselle ruokaa mu-
kaan, jotta tämä selviää muutaman päivän.

Tarjan tavarapyörä on tuttu  
näky katukuvassa
Tarja hakee hävikkiä Prismasta, Citymarke-
tista ja tukusta kaksi kolme kertaa viikossa 
kolmipyöräisellä sähköavusteisella tavara-
pyörällä. Siihen mahtuu kuusikin banaani-
laatikollista hedelmiä ja vihanneksia.

Kaupoissa henkilökunnalla ei ole aikaa 
blokata hyviä tuotteita huonojen seasta, 
kun uusi lasti tulee, vaan kaikki on laitettu 
bioastiaan. Nyt Tarja valikoi parhaat päältä 
ja laittaa loput bioastiaan.

Kaupat ovat huomanneet, että ne ovat 
säästäneet biojätemaksuissa. Muutoinkin 
on terästäydytty hävikin ehkäisyssä. Esi-
merkiksi punaiset alennuslaput ovat vä-
hentäneet muuta hävikkiä niin, että SPR:n 
ruokajaossa on ollut puutetta tuotteista.

– Jänkälässä pidetään huoli, että kaap-
peihin ei itsellä jää hävikkiä. Jos ei ole kok-
kauskurssia tai palavereja tulossa, tuotteet 
pakastetaan tulevaa käyttöä varten tai laite-
taan tarvitseville.  

Lapset ja nuoret lähellä sydäntä
Viime keväänä Tarja kiersi kouluja monta kuu-
kautta. Lapset tutustuivat konkreettisesti erilai-
siin kasviksiin, kun he saivat pilkkoa ja maistel-
la niitä. Usein lopuksi tehtiin smoothie.

Näin hyvää hävikkiä Tarja Sipilä noutaa 
kaupoista laatikkotolkulla viikoittain.

Vuonna 1875 rakennettu herraskartano 
tarjoaa upeat puitteet sosiaaliselle keittiölle.
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– Sydämenasia on koulut ja päiväkodit. 
Lapset ovat niin vastaanottavaisia kasviksista 
ja vihanneksista. Loppuajan haluaisin käyt-
tää tähän ennaltaehkäisevään työhön lasten 
kanssa. Kaupunginjohtaja sanoikin, että juuri 
tämä on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.

Tarja kantaa huolta nuorista, jotka ovat 
koronan takia menettäneet työpaikkoja.

– Täällä on kokattu mm. syrjäytyneiden 
nuorten kanssa, jolloin he opettelevat teke-
mään smoothieja, dippejä ja tuorepuuroja 

raaka-aineista alusta asti. Nythän on paljon 
vege-eineksiä, jotka eivät välttämättä ole 
kovin terveellisiä. Niissä on mm. käytetty 
palmuöljyä.

– Pitäisi laittaa voimavaroja nuorten hen-
kiseen hyvinvointiin tämän ruoankin kautta. 
Kasvisruoka tosin näyttää vetoavan nuoriin 
enemmän ympäristötekona kuin oman ter-
veyden tukena. Tämä on huomattu kau-
poissa, kun on järjestetty mm. smoothie-
maistiaisia vastapalveluksena hävikistä ja 
markkinoitu hyvikkiä ympäristötekona.

– Suolistotulehdukset ovat lisääntyneet 
valtavasti varsinkin nuorten keskuudessa. 
Kaikki eivät tosin voi syödä raakaa, niin 
olisi hyvä lisätä myös elävään raakaravin-
toon lämpimiä reseptejä. Jotkut ruoat on 
parempi syödä kokattuina kuin raakana, 
jotta ravinteet imeytyvät paremmin, vaik-
kapa kaura kaurapuurona. Mahtaisiko ih-
misten kiinnostusta elävään raakaravin-
toon lisätä, jos lehdessä olisi myös lämpi-
miä reseptejä?

Kokkauskursseja on ollut myös oppilai-
toksissa, jolloin on mm. rohkaistu nuoria 
syömään kouluruokaa.

Elävä raakaravinto innoittajana
– Elävä raakaravinto on johdattanut minut 
tähän. Sieltä tämä kaikki on saanut alkun-
sa noin 30 vuotta sitten. Tämän ikäisenä ei 
jaksaisi tehdä tätä välillä aika raskasta työ-
tä, jos ei käyttäisi elävää raakaravintoa. Kun 
voi paremmin, se on suoraan yhteydessä 
henkiseen hyvinvointiin. 

Tarjan tarina on kerrottu Elävän ravin-
non ystävässä 1/2014. Kolmekymppisenä 
Tarja sairastui vakavasti. Tuolloin hän hu-
rahti elävään ravintoon kerta heitolla Mar-
jatta Svennevigin kurssilla. Toimittuaan 
vuosia kampaajana Tarja sairastui kampaa-
mokemikaaleista muutama vuosi sitten. Sil-
loin alkoi jälleen tiiviimpi elävän raakara-
vinnon kausi. 

– Silloin huomasin, miten konkreettisesti 
se vaikutti, kun paranin niistä vaivoista. 
Varsinkin henkisellä puolella olin kuin uu-

Kasvisravinto-ohjaaja Tarja Sipilä huo-
lehtii hävikin hyvikiksi ja projektipäällikkö 
Heidi Nikkilä ohjaa kaupunkiviljelyä.

”Kattaus on puoliruokaa.” Hyvä seura, 
elämä ja rakkaus, maistuu ruoka, maistuu 
viini - kirjoittaja pääsi nauttimaan Tarja 
Sipilän herkullisista tuorepuurosta ja 
tomaattikeitosta Jänkälän vierailulla.
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delleen syntynyt. Ihmiset alkoivatkin ky-
sellä, että voisinko pitää kursseja. Ja perus-
tin myös kasvis- ja raakaruokaravintolan.

- Sitten isä sairastui syöpään, ja hoidin 
häntä kuolemaan asti. Se oli aika raskasta, 
joten siitä toipuminen kesti. Silloin taas 
aloin kiinnittää enemmän huomiota elä-
vään raakaravintoon. Sitten tulikin tämä 
sosiaalinen keittiö kokeiluna. 

– Elsa Ervamaan kirja Elävä ravinto on 
luettu moneen kertaan ja on edelleenkin 

Tarjan jouluvinkki
Joulun aikaan syödään paljon pähkinöitä 
ja siemeniä. Huuhdo ja liota ne, niin niitä 
on turvallista käyttää sen sijaan, että söi-
sit niitä kuivana suoraan pussista.

Myönteinen ajattelu on ruokaohjelman 
ja puhdistumisen lisäksi olennainen 

osa elävän ravinnon terapiaa. Tri Ann vas-
tasi kysymykseeni “Mikä osuus myönteisel-
lä ajattelulla on elävän ravinnon ohjelmas-
sa?”: “VALTAVAN TÄRKEÄ”. Ja opetta-
jamme itse oli myönteisyyden ruumiillistu-
ma - sen hänen lähellään työskennelleet ko-
kivat lukuisat kerrat. Tri Annin asioihin ja 
elämään myönteisesti suhtautuminen kä-
vi lukuisilla tavoilla ilmi yhteisissä projek-
teissamme ja keskusteluissamme myös tääl-
lä koti-Suomessa.

Monet elävän ravinnon piiriin tulevista 
ihmisistä ovat jo tiedostaneet ihmisen hen-
kiset ulottuvuudet ja etsivät pyrkimyksilleen 
tukea ravinnosta. Toiset taas on elämä kään-
nyttänyt etsimään toimivampaa vaihtoehtoa. 
Oli lähtötilanne mikä tahansa, elävän ravin-
non kevyt kasvisruoka puhdistaa meistä niin 
ruumiillista kuin henkistäkin kuonaa tehden 
tilaa solujen ja ajatusten uusiutumiselle.

Näin saamme mahdollisuuden myön-
teisempään ajatteluun, itsemme ja elämän 
kohtaamiseen. Wigmore pitää tärkeänä, 
että ihmistä tässä vaiheessa tuetaan luo-
malla ympäristö sellaiseksi, että ihmisen on 
mahdollista kokea toivoa, iloa ja rakkautta.

On ensiarvoisen tärkeätä kestävälle 
myönteiselle kehitykselle, että ihminen 

on “asian” 
omassa ruu-
miissaan 
ja henges-
sään koke-
nut. Ko-
kemus on 
henkilökoh-
taista koke-
musta, joka 
kantaa yli 
vaikeiden 
tilanteiden.

Myön-
teisyyteen 
kuuluu us-
kallus ja ennakko-
luulottomuus tut-
kia asioita, ilmiöitä ja kokemuksia pintaa 
syvemmälle, mikä on välttämätön edelly-
tys todelliseen ymmärtämiseen ja tietoon.

Myönteisyys todellisena elämänasen-
teena löytyy ja vahvistuu syvällisen koke-
misen tutkimusmatkalla; sillä on oltava 
ihmisajatusta vahvemmat juuret täydelli-
sessä rakkaudessa ja luottamuksessa.

rakkaudella ja kunnioituksella
Monika Dahl-Partonen

käytössä, samoin Mea Salon kurssit ja kirja 
Hellattoman kokin elävä raakaravinto. 

Teksti ja kuvat Tiina Lappalainen.

<

Toimituksen lyhennetty lainaus Elävän ravinnon ystävä 1/1994 -lehdestä

Ann Wigmoren henkinen perintö

<

Vuoden 1984 koulutus- 
materiaalia.
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TTämä kaikki tapahtui jo 32 vuotta 
sitten. Olin kolmekymppinen ja 
lyhyessä ajassa moni asia elämässä 
oli loksahtanut paikoilleen: avio-

liitto, asunnon osto, vakituinen työpaikka ja 
valmistuminen yliopistosta pienellä viipeel-
lä, koska kävin myös työssä. Kaiken piti olla 
hyvin, mutta tunsin itseni usein uupuneeksi 
ja masentuneeksi. Uupumus oli fyysistä laa-
tua ja enteili tulevaa katastrofia: halvaannuin 
osittain, jouduin sairaalaan ja sain MS-tau-
ti-diagnoosin. Vaivuin syvälle epätoivoon ja 
suunnittelin itsemurhaa. Mietin vain, miten 
sen oikein teen. 

Sairaalasta päästyäni päätin kuitenkin 
taistella. Ei voi olla oikein, että nuori ihmi-
nen riutuu ja kuolee ennen aikojaan. Täy-
tyy olla jokin ulospääsy tilanteesta. Siihen 
aikaan puhuttiin hyvin vähän ruokavalion 
vaikutuksesta terveyteen. Aloin kuitenkin 
etsiä vastausta ravinnosta – elinhän muu-
ten terveellisesti: en polttanut ja alkoholin-
käyttö rajoittui korkeintaan pariin viinila-
silliseen viikossa.

Löysin Are ja Ebba Waerlandin kirjan 
Terveyden avain. Se avasi minulle tien muu-
tokseen. Sen ohjeiden mukaan aloin syödä 
raakaa kasvisruokaa ja höyrytettyjä kruska-
puuroja. Nopeasti tämän jälkeen löysin elä-
vän ravinnon.

Jo Waerlandin dieetti aloitti elimistössä 
voimakkaan kuonanpoiston, joka vain voi-
mistui vehnänorasmehun ja itulautasten 
myötä. Olin puhdistumisoireista niin väsy-
nyt, että mies sai hoitaa sekä idätyksen, ver-
sojen ja oraan kasvattamisen että orasme-
hun puristamisen. Hän oli kuitenkin pel-

RASKAAN MIELEN SARJASTA KEVYEN 
MIELEN SARJAAN

kästään hyvillään tästä äkkikäännöksestä 
elämässämme. Hän ei itse kärsinyt puhdis-
tusoireista ja voi päivä päivältä aina vain 
paremmin. 

Kevyempi mieli
Alussa olin sitä mieltä, että vain ruoka lau-
tasellani muuttuu. En odottanut mitään 
muita muutoksia, kuin että paranisin: en 
enää halvaantuisi enkä saisi muitakaan neu-
rologisia oireita. Näin tapahtui, mutta tä-
män lisäksi koin myös psyykkisiä muutok-
sia. Ne tulivat täytenä yllätyksenä. Olin ol-
lut taipuvainen masennukseen. Sitä en 
enää tuntenut ollenkaan. Erilaiset tuntema-
ni pelot hävisivät myös. Kun menin koiran 
kanssa metsään, en enää pelännytkään pi-
meää. Pimeys tuntui ystävälliseltä suojalta.

Kipakkuuteni menetti pahimman teränsä. 
Asuimme remontin vuoksi väliaikaisesti van-
hempieni luona. Kun yritin entiseen tapaan 
raivostua isälleni, joka oli taas kerran juonut 
liikaa alkoholia, en pystynytkään siihen. Kii-

Kaija Shurupov kertoo, kuinka 
kehon fyysinen puhdistuminen 
elävän ravinnon avulla avasi 
myös henkiset kanavat.

Eino Lappalaisen teos Kaijan seinällä vie 
helposti kirjoituksen tunnelmiin.
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vastuin, mutta kiivaus lopahti nopeasti ja 
minua alkoi naurattaa.

Suhde luontoon muuttui myös, se syveni. 
Aiemmin saatoin katsella kaunista maise-
maa ja ajatella, miksi katson sitä kuin ul-
kopuolista kuvaa. Nyt kun katsoin samaa 
maisemaa, koin olevani osa sitä ja tunsin 
luonnon läsnäolon hyvin voimakkaasti.

Henkinen muutos
En enää pelännyt sitä kaikkein pahintakaan 
– kuolemaa. Minusta tuntui nyt, että se on 
osa elämän kiertokulkua. En ole saanut us-
konnollista kasvatusta, koulun uskonto-
tunteja lukuun ottamatta. Koulussa minut 
opetettiin rukoilemaan myös niiden läheis-
ten puolesta, jotka eivät itse rukoile. Mi-
nun eivät rukoilleet. Tunnollisena koululai-
sena ensin rukoilin heidänkin puolestaan, 
mutta 8-vuotiaana lopetin. Tuloksia ei nä-
kynyt ja työ oli liian raskasta. Myöhemmin 
nuorena kapinallisena kielsin jumalan ole-
massaolon kokonaan. 

Elävä ravinto puhdisti minut aineenvaih-
duntakuonasta fyysisesti: suoliston, veri-
suonet ja hermoradat. Elimistö oli joutunut 
varastoimaan kaiken kuonan, jota se ei pys-
tynyt poistamaan, koska poistokanavat oli-
vat liian kuormittuneita väärän ruokavalion 
kerryttämästä aineenvaihduntakuonasta.

Elävä ravinto poisti kuonakerroksia kui-
tenkin myös psyykkisistä ja henkisistä ka-
navista, mitä ne sitten ovatkaan. Elämän 
henkisyys avautui minulle uudella tavalla. 
Lapsuuteni kristinuskoon en kuitenkaan 
koskaan palannut. Se ei tuntunut vieraalta, 
mutta ei omaltakaan. En edes etsinyt itsel-
leni henkistä kotia. Vapauden tunne riitti.

Vasta Essealaisten rauhanevankeliumi*) 
teki Jeesuksesta minulle elävän ja läheisen. 
Rauhanevankeliumi on yksi Kuolleenme-
ren nahka- ja papyruskääröistä, eli Qumra-
nin kirjakääröistä, jotka säilyivät piilossaan 
lähes 2000 vuotta ja jotka löydettiin sat-
tumalta 1940-luvulla. Essealaisten rauhan-
evankeliumin Jeesus, tai Mestari, niin kuin 
häntä papyruskääröissä nimitetään, julisti 

samaa sanomaa kuin me eryläiset: paranna 
itsesi puhdistamalla suolistosi vanhasta 
myrkyllisestä kuonasta ja syö vain kuumen-
tamatonta kasvisruokaa, äläkä enää kuonaa 
itseäsi väärällä ruoalla. Vapaasti laidunta-
vien eläinten maidon hän lisäksi salli.

Ihan varmaa ei ole, onko Mestari juuri 
Jeesus, mutta olisiko tuohon aikaan elänyt 
useampi hengen suurmies? Mestarin ravin-
toa koskevat ajatukset olivat niin radikaa-
leja, että ne oli syytä piilottaa Kuolleenme-
ren rannan luolaan – muuten ne olisi tu-
hottu. Näin minusta tuntuu. Mestari al-
koi puhua raakaravinnon parantavasta vai-
kutuksesta jo 2000 vuotta sitten, ja hänen 
kannattajansa kätkivät arvokkaat kääröt tu-
levaisuutta, meitä, varten.

Uudessa henkisessä vapaudessani kiin-
nostuin monista uskonnoista ja guruista, 
mutta kiinnostus jäi aina alkutekijöihinsä. 
Dalai-lama kuitenkin teki pysyvän vaiku-
tuksen. Kävimme mieheni kanssa kuun-
telemassa häntä juhannuksena 1998 Fin-
landia-talolla. Tarkoituksena oli vain tu-
kea vainotun tiibetiläisen kansan johtajaa. 
Häntä ympäröivä valtavan suuri positiivi-
nen energiakenttä ja lempeä puhe saivat 
meidät kuitenkin valtoihinsa ja palasimme 
usein kuuntelemaan häntä, kun hän tuli 
Eurooppaan. Buddhalaisia meistä ei kui-
tenkaan tullut. Sitä ei suosittele itse Dalai-
lamakaan, joka kehottaa pitämään oman 
uskonnon, jos sellainen on. Jos ei ole, niin 
ei sitä tarvitsekaan. Pitää vain elää vastuul-
lisesti, ymmärtää, että syyllä on aina seu-
raus, ja pitää johtotähtenä elämässä rak-
kautta, myötätuntoa ja suvaitsevaisuutta. 

Kaija Shurupov
*) Essealaisten rauhanevankeliumi on julkaistu 
suomeksi vuonna 1987. Englanninkielinen 
versio Essean Gospel of Peace on ostettavissa 
Internetistä.
ks. Kaijan juttu Essealaisten rauhanevankeliu-
mista Viesti elävästä ravinnosta yli 2000 vuo-
den takaa Elävän ravinnon ystävä -lehdestä 
4/2010 tai yhdistyksen nettisivuilta https://
elavaravinto.fi/wp/mita-elava-raakaravinto-on/
lehtiartikkelit/
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Minun tarinani

EElävä ravinto tuo mukanaan usein 
voimakkaita fyysisiä muutoksia. 
Ne liittyvät alkuvaiheessa elimis-
tön puhdistumiseen ja saattavat 

olla rajujakin. Elävän ravinnon elämänta-
paan siirrytään usein, jotta paranisi (vaka-
vasta) sairaudesta. Puhdistumisoireet mene-
vät ohi ja ne pitää vain kestää, jotta parane-
minen voisi alkaa. Elämäntavan muutos ai-
heuttaa kuitenkin myös psyykkisiä ja jopa 
henkisiä muutoksia.

Muutos oli nopea
Heljä Etelämäen muutosten sarja alkoi, 
kun hän 36-vuotiaana sairastui pahaan,  
seropositiiviseen eli verenkuvassakin nä-
kyvään nivelreumaan. Siitä alkoi sairaala-
kierre, jota kesti puoli vuotta. Lääkkeitä 
vaihdettiin useasti, mutta mikään niistä ei 
auttanut.

Jalat turposivat niin, että hän joutui 
käyttämään kolme numeroa normaalia 
isompia lenkkitossuja. Talvella ainoat mah-
dolliset jalkineet olivat huopatossut. Kä-
velemään Heljä pystyi tuskin sataa metriä. 
Sängystä nousemisessa ja pukemisessa hän 
tarvitsi apua.

Tilanne oli nuorelle aikuiselle järkytys. 
Virallinen lääketiede oli neuvoton, mutta 
apu tuli – elävästä ravinnosta. Aviomies, 
nyt jo edesmennyt, oli saanut työkaveril-
taan Ahvenanmaan Elävän Ravinnon Insti-
tuutin puhelinnumeron ja kehotuksen soit-
taa sinne, jos kerran lääkkeet eivät auta. 
Se oli oljenkorsi, johon Heljä tarttui. Hän 

FYYSINEN JA  
HENKINEN IHME-
PARANTUMINEN
Heljä Etelämäki kiittää 
terveydestään elävää 
ravintoa.

soitti, sai kahden viikon peruutuspaikan ja 
lähti Ahvenanmaalle.

Hän ei tiennyt elävästä ravinnosta mi-
tään. Hän oli aina ollut sitä mieltä, että 
ruoka on hyvää, jos se maistuu kielellä hy-
vältä ja jos siitä tulee vatsa täyteen. Elämä 
oli ollut hektistä ja pikaruoka usein nopein 
ja varmin valinta. Heljä sanoo syöneensä 
usein roskaruokaa. Vielä Ahvenanmaalle 
matkatessaan hän joi lauttarannassa munk-
kikahvit ja poltti savukkeen.

Instituutissa päiviteltiin hänen huonoa 
kuntoaan ja rajua muutosta, joka olisi 
edessä. Heljä valitsi ensimmäisen viikon 
ohjelmaksi paaston. Pahoinvointi ja kärsi-
mys eivät voisi enää lisääntyä, hän ajatteli.

Toisella Ahvenanmaan viikolla Heljä al-
koi syödä elävää ravintoa ja opetella sen te-
kemistä. Lähtiessään Ahvenanmaalta Heljä 
tunsi voivansa paljon paremmin. Edessä 

Heljä Etelämäki rentoutuu mielellään 
metsässä: halaa puita ja hengittelee 
havun tuoksua.
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oli aiemmin sovittu käynti sairaalassa, jo-
hon hänen odotettiin jäävän hoitoon. Hän 
meni, mutta sanoi, ettei aio jäädä. Lääkä-
rit olivat vihaisia, mutta suostuivat lopulta 
kompromissiin: jos verikokeen tulokset 
ovat hyviä, ei sairaalaan tarvitse jäädä. Puo-
len vuoden ajan tulokset olivat koko ajan 
menneet huonompaan suuntaan, mutta nyt 
oli tapahtunut selvä käänne parempaan.

Heljä pysyi tiukasti elävän ravinnon lin-
jalla kaksi vuotta, vuodet 1986-1988. Tä-
män ajan hän kävi myös säännöllisesti reu-
maverikokeissa. Tulokset paranivat koko 
ajan ja kahden vuoden kuluttua sairaalassa 
sanottiin, ettei verikokeissa enää näy merk-
kejä reumasta.

Lääketieteen edustajille parantuminen 
vakavasta nivelreumasta oli hämmentävää. 
Lääketiede ei usko ihmeisiin eikä elävään 
ravintoon, joten sairaalassa varoiteltiin in-
nostumasta liikaa – sairaus kun voisi hyvin-
kin uusia. Näin ei ole käynyt. Aikaa tuosta 
sairaalakäynnistä on kulunut jo 35 vuotta. 
Heljä syö edelleen elävää ravintoa, mutta 
myös muuta ruokaa.

Heljä tuntee kiitollisuutta elävän ravin-
non tuottajia kohtaan. Hän arvostaa puh-
dasta ravintoa ja on valmis maksamaan 
siitä, että joku toinen idättää, versottaa ja 
laittaa elävää ruokaa hänen puolestaan. Nyt 
korona-aikana olisi entistäkin tärkeämpää, 
että elävää ravintoa olisi helposti saatavilla. 
Korona-ahdistukseen toisi helpotusta, kun 
söisi säännöllisesti immuunipuolustusta 
vahvistavaa elävää ravintoa. Hyvinkäällä, 
jossa Heljä asuu, ei ole yhtään kasvisravin-
tolaa eikä tarjolla ole elävän ravinnon ruo-
kia. Ituja ja versoja onneksi myydään jo lä-
hes joka kaupassa.

Henkinen herkistyminen
Ennen elävälle ravinnolle siirtymistä Heljä 
oli iloinen, reipas, optimistinen ja menevä 
nuori nainen. Reumaan sairastuminenkaan 
ei ehtinyt tehdä vaurioita psyyken puolella. 
Heljä on aina ajatellut myönteisesti. Myön-
teisyys ja iloisuus kuitenkin muuttuivat laa-

dultaan toisenlaisiksi elävän ravinnon myö-
tä. Nuorena Heljä rakasti juhlimista ja tans-
si mielellään vaikka aamuun asti. Ahvenan-
maan kokemuksen jälkeen ilo on muuttu-
nut syvemmäksi ja henkisemmäksi. Hän ko-
kee voimakkaasti olevansa osa luontoa. Hän 
menee mielellään rentoutumaan metsään – 
halaa puita, tuntee niiden energian ja vetää 
havun tuoksua syvään henkeensä.

Oleskelu Elävän Ravinnon Instituutissa 
valoi uskoa siihen, että Jumala auttaa ja kan-
taa ongelmienkin yli. Instituutin johtaja, 
Kristina von Weissenberg (nykyinen Tur-
ner), oli kokenut voimakkaan kristillisen he-
rätyksen. Ahvenanmaalla hartaat aamunava-
ukset kuuluivat ohjelmaan ja siellä oli pieni 
punainen mökki hiljentymistä varten.

Heljä ei ole kokenut varsinaista uskon-
nollista heräämistä, koska jo kotikasvatus 
oli uskonnollinen. Hän kävi lapsena pyhä-
koulua ja kotona pyhitettiin sunnuntai le-
volle ja rukoukselle. Lapsille puettiin pyhä-
vaatteet ja tytöille rusetit päähän. Elävä ra-
vinto laajensi mieltä ja herkisti tuntemaan 
suuremman yhteyden kaikkien luotujen 
kanssa. Heljä tuntee voimakkaasti Jumalan 
olevan läsnä elämässään. Eri uskonnot ovat 
Heljän mielestä tasavertaisia.

Ihmeparantuminen
Elävän Ravinnon Instituutissa Ahvenan-
maalla Heljä koki myös toisenlaisen paran-
tumisen, joka tuntui ihmeeltä. Ennen Ah-
venanmaalle lähtöä hän oli saanut kortiso-
nipiikin kipeään lonkkaniveleen. Se oli aut-
tanut. Sunnuntaiaamuna Heljä lähti käve-
lylle instituutin pihaan. Kävellessään hän 
tunsi yhtäkkiä valtavan kivun lonkassa, jo-
hon kortisonia oli pistetty. Hän huusi ki-
vusta, eikä pystynyt yhtään liikuttamaan 
jalkaansa. Tuskankyyneleet valuivat valtoi-
menaan silmistä.

Talosta tultiin apuun ja Kristina von 
Weissenberg kysyi: ”Saanko rukoilla puo-
lestasi?” Heljä vastasi: ”Saat tehdä mitä 
vaan”. Hänet puolittain kannettiin, puolit-
tain raahattiin alakerran toimistohuoneen 
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sohvalle. Kristina laittoi molemmat kätensä 
noin 10-20 senttimetriä kipeän lonkan ylä-
puolelle ja rukoili noin 15 minuutin ajan. 
Sen jälkeen hän kehotti Heljää lepäämään 
paikallaan vielä hetken. Tämän jälkeen hän 
sanoi, että Heljä voisi kokeilla nousemista.

Heljä nousi ja lonkka oli parantunut. Mi-
tään kipua ei enää ollut eikä kipu koskaan 
enää palannut. Viikon kuluttua tapahtu-
neesta sairaalassa selitettiin, että kortisoni-
piikki oli ilmeisesti vaurioittanut jännettä ja 
tämä oli mennyt poikki. Leikkaus olisi pi-
tänyt tehdä kahden tunnin sisällä tapahtu-
neesta. Kätten päälle paneminen ja rukous 
olivat kuitenkin hoitaneet leikkauksen työn. 
Tämä oli Heljälle syvästi henkinen kokemus. 
Vieläkin hän muistaa joka aamu herätessään 
aloittaa päivänsä kiitollisin mielin.

Kaija Shurupov

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!

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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Kuten usein vegeravintoloissa, niin myös 
Ani’s Caféssa valinnanvaraa on aika vä-

hän, jos syö yksinomaan raakaruokaa. Jos 
muukin vegeruoka käy, valikoima on hou-
kutteleva. Ani’s Cafélla on loistava sijain-
ti aivan vanhan kaupungin sydämessä, jo-
ten turistikierroksen taukopaikkana se on 
oivallinen. 

Saimme kuulla, että Porvoossa on 
viehättävä kasvisravintola ja kah-
vila, joka voisi kiinnostaa meitä. 
Kiinnostihan se, joten lähdimme 
tutustumiskäynnille. Samalla löy-
tyi toinenkin katsastettava kohde. 
Nyt on kaksi hyvää syytä käväistä 
Porvoossa!

Kaunista, värikästä 
ja herkullista vege-
ruokaa - Ani’s Café

Kasvisruokaa Porvoossa

Vanha puutalo on kuin luotu  ravinto-
lalle. Ihastuimme sen vanhaa ja uutta yh-
distävään, kekseliääseen ja tyylikkääseen si-
sustukseen. Talon henki ja ystävällinen pal-
velu loivat mukavan rennon tunnelman. 

Ani’s Café tarjoaa herkullista alusta asti 
itse tehtyä kasvisruokaa ja kahvilatuotteita 
sekä  luomuviinejä. Ravintolan kodikkaassa 
miljöössä voi nauttia myös tunnelmallisista 
tee- ja kahvihetkistä. Sekä tee- että kahvi-
valikoima on monipuolinen. Sen lisäksi on 
myös vaihtelevia sesonkiyllätyksiä kuten 
olutta, kombuchaa, sesonkikahveja, juo-
masekoituksia, seljankukkamehua ja muita 
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mehuja sekä biolimuja. Viinivalikoimassa 
kunnioitetaan luomua ja biodynaamista 
tuotantoa. Niin kesällä kuin talvella voi 
nautiskella herkuista ja juomista terassilla. 

Lounaalla on tarjolla salaattipöytä, läm-
min keitto ja lämmin pääruoka. Herkku-

vitriinissä on 
vaihtuva vali-
koima suolaisia ja 
makeita houku-
tuksia. Lounas-
ajan ulkopuolella 
voi tilata syötä-
vää Pikkulistalta, 
joka vaihtelee päi-
vittäin ja vuoden-
aikojen mukaan. 
Lauantaisin on 
pannaribrunssi. 

Ruoka on pääosin gluteenitonta ja myös 
paljolti vegaaneille sopivaa. 

– Kokkaamme ja leivomme intohimosta 
hyvään vegeruokaan ja -leivonnaisiin. Lähi- 
ja luomuraaka-aineita käytetään mahdolli-
simman paljon. Myös pikkuisen hulluutta 
ja pilkettä silmäkulmissa on mukana kai-
kissa touhuissamme, kertoo ravintolan 
omistaja Anja Sorasalo. 

– Jotta pärjäämme nyt korona-aikana 
ja sen yli, olemme hyvin tarkalla korvalla 
kuunnelleet, mitä asiakaskuntamme toivoo. 
Hedelmätuoremehut, vehnänorasshotit ja 
smoothiet ovat toistaiseksi tauolla. Omat 
vegaanikakkumme ovat nyt todella kysyt-
tyjä. Ennen niin suosittujen raakakakkujen 
kysyntä on puolestaan vähentynyt ja niitä 
on nyt tarjolla vain satunnaisesti, mutta 
raakasuklaapalloja on aina saatavilla. Salaat-
tipöydässä on jonkin verran raakaa vihan-
nesta, enempi kuitenkin lämmitettyä. Ve-
gesalaattia on aina saatavilla. 

teksti ja kuvat Pia Jarlas 

Ani’s Café Oy, Välikatu 8 (Välikadun ja Gabriel 
Hagertin kujan kulmassa), 06100 Porvoo 
Puh. 044 975 4952, anja@aniscafe.fi 
Ma-ke 11–16, to-la 11–18, lounas ma-pe 11–14.30, 
brunssikattaukset la 11, 12.30 ja 14.  
Kahvilassa pidetään huolta turvaväleistä.

Huom! Aukioloajat vaihtelevat sesonkien ja 
pyhäpäivien tai muiden teemojen mukaan.
Tarkista ajat ennen käyntiä. 

Lounaaksi salaattilautanen buffasta ja 
suppilovahverokeittoa ja bataattigulassia.
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Aatos Café on porvoolainen hyvinvointi-, 
kulttuuri- ja tapahtumakahvila. Se toimii 

WSOY:n painotalon vanhassa rakennuksessa 
entisen elokuvateatterin tiloissa noin puolen 
kilometrin päässä vanhasta kaupungista. Se 
on kahdesta tutustumiskohteestamme rauhal-
lisempi, ja siellä on vähemmän turisteja.

Kahvilayrittäjät Laura Karlsson ja Päivi 
Karjala kertovat, että ravintolan toiminnan 
perusajatuksena on kokonaisvaltaisen hy-
vinvoinnin edistäminen. Hyvinvointi kum-
puaa sisältä päin, ensinnäkin terveellisestä 
ruoasta, ja samaa tavoitetta tukevat myös 
kahvilan muut toiminnot.

– Meillä on erikoisuutena koko päivän 
saatavilla oleva ihana aamiaisbrunssi, johon 
kuuluu mm. herkullisia itse tuorepuristet-
tuja mehuja ja smoothieita, omatekoiset 
granola, tuorepuuro ja hilloja, täällä leivo-
tut croissantit ja sämpylät täytettyinä sekä 
jugurttia, kertoo Laura Karlsson. 

Kokonaisvaltaista 
hyvinvointia ja  
ihania herkkuja  
- Aatos Café

Arkisin lounaaksi on päivittäin vaihtuva 
kasviskeitto ja vegaaninen salaattipöytä sekä 
pari salaattivaihtoehtoa.

Jos asiakkaalla on toivomuksia, yliherk-
kyyksiä tai oma ruokavalio, pystymme 
aina muokkaamaan aterian sopivaksi. 
Sellaista tapausta ei vielä ole tullut vas-
taan, jolla tämä ei olisi onnistunut, Laura 
Karlsson ja Päivi Karjala toteavat. 
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Tarjolla on myös erikoiskah-
veja ja hyvä teevalikoima, luomu-
viinejä ja pienpanimotuotteita, 
kahvilaherkkuja unohtamatta.

– Raakaruokailijoille on kah-
vilassamme aika paljon tarjotta-
vaa: saatavilla on salaatteja, raa-
kakakkupaloja, tuorepuuroa  
ja smoothieita. Gluteenitonta 
meillä on kaikki muu paitsi 
meidän croissantit ja vehnävoi-
pullat. Muffinseissa on käytetty 
mantelijauhoja. Sokeria tai li-
haa emme käytä, mutta kananmuna ja juus-
totuotteet ovat käytössä pienimuotoisesti. 
Pääosa tuotteistamme on omaa tuotanto-
amme ja niiden osuutta lisäämme yhä.

Kahvilan seinillä on kuukausittain vaih-
tuva taidenäyttely. Normaalioloissa kah-
vilassa järjestetään monipuolisesti erilaisia 
tapahtumia. 

– Näissä kolmessa vanhassa leffateatterisa-
lissa on ollut aivan laidasta laitaan erilaisia  
tapahtumia, musiikkia ja teatteria, pop-up 
kirppareita, joogaa ja loruttelutuokioita taa-
peroille. Tiloja voi vuokrata yksityiskäyttöön 
vaikkapa synttärikutsuille. Yritykset vuokraa-
vat tilaa hyvinvointitapahtumiin. Viimeksi on 
kuultu luentoa miesten hyvinvoinnista. Myös 
Tara Lange on luennoinut meillä pari kertaa 
vihermehuista ja tunnelukoista.

– Olemme olleet onnekkaita tämän het-
ken poikkeustilassa, Laura kertoo. Koro-
natilanne ei ole vaikuttanut negatiivisesti 
kahvilatoimintaamme, joka on vain levit-
täytynyt myös tilaviin leffateatterisaleihin. 
Vaikka olemme seuranneet ohjeistuksia tar-
kasti, asiakasmääriä ei silti ole tarvinnut vä-
hentää. Vain kulttuuritapahtumat olemme 
joutuneet perumaan.

Laura ja Päivi halusivat perustaa läm-
minhenkisen kahvilan, joka on helposti lä-
hestyttävä ja houkutteleva paikka kaikille, 
jotka arvostavat puhdasta ruokaa ja koko-
naisvaltaista hyvinvointia. Siinä nämä sin-
nikkäät yrittäjänaiset ovat selvästi onnis-
tuneet. Kahvila on tänä syksynä viettänyt 
2-vuotissynttäreitään.

– Porvoolaiset ovat ottaneet kahvilan ai-
van ihanasti vastaan, Päivi Karjala kertoo. 
Kahvila on saanut lukuisia kanta-asiakkaita, 
joista monet tulevat lounaalle tai piipahta-
vat kahville ja kuulumisia vaihtamaan jopa 
päivittäin. Vakkareihin kuuluvat niin mo-
net lapset, Väiski-koira kuin monet muut. 

Mekin viihdyimme kahvilassa, jossa 
söimme ihanan lounassalaatin (ruusukaali-
avokado-pähkinä-omenasalaatin, jossa on 
runsaasti eri vihersalaatteja ja kurkkua ja 
maut ihanassa sopusoinnussa ja talon ke-
huttua juuri leivottua gluteenitonta kau-
rahirssileipää) ja ihastuimme tunnelmaan. 
Suosittelemme lämpimästi!

teksti ja kuvat Pia Jarlas

Aatos Café, Kaivokatu 37 B (vanha studio 
123), Porvoo
Puh. 040 8373123, aatos@aatoscafe.fi
Ma-pe 8–17, la 10–14,  su suljettu, aamiaista 
tarjolla koko päivän, lounas ma-pe 9–15
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MMiltä hamppu maistuu? Se selvi-
si, kun ERY syyskuun alussa 
järjesti yhteistyössä Raw’n  
More -kahvilan ja Impolan 

Kasvitilan kanssa hamppuillan. Kun olimme 
nauttineet hamppumaidosta tehdyt terve-
tuliaismaljat, oli ensin vuorossa Pia Jarlak-
sen tietoisku öljyhampusta ja sen terveys-
vaikutuksista. Sen jälkeen pääsimme itse asi-
aan: Impolan kasvitilan öljyhampputuottei-
den esittelyyn ja maistiaisiin. Maistelimme 
hamppua monissa eri muodoissa laji kerral-
laan ja kävimme läpi, miten niitä voi käyttää 
ja mitä ne sisältävät.

Valmiina ruokalajeina tarjottiin hamp-
pupuuroa sekä -dippiä. Hamppupuuro 
oli muunnelma viime numerossa julkais-
tusta reseptistä: siitä oli vain jätetty pois 
mansikka itse puurosta, mutta sen sijaan 
tarjottiin mansikkaa ja mustikkaa lisuk-
keina. Puuron raaka-aineina oli siten vain 

Terveellistä hamputtelua

liotettu ja idätetty hamppu, liotettu pel-
lavansiemen ja rusina. Se on hyvä perus-
puuro, joka maistuu joko sellaisenaan tai 
esimerkiksi oman maun mukaan valittu-
jen marjojen kera. 

Pian oma suosikki on hamppudippi, joka 
valmistuu helposti ja nopeasti. Se on myös 
mainio vierasruoka. Kulho tyhjenee taatusti 
nopeasti!

Kun lisukkeita oli tarjolla runsaasti, 
hampputuotteita ei suinkaan maisteltu 
kuivin suin. Mysliä varten oli jogurttia 
tai mantelimaitoa, puuroon mansikkaa ja 
mustikkaa, dippiin tai öljyihin valikoima 

Tervetuliaisjuomana maisteltiin sekä 
hamppumaitoa sellaisenaan että tuore-
puristettuun omenamehuun sekoitettuna.

Tuotemaistiaiset: alkaen kello 4 kohdalta  
myötäpäivään: kokonainen hampunsiemen, 
 liotettu siemen, liotettu ja idätetty siemen, 
hamppurouhe, hamppuproteiini, kuorittu 
hampunsiemen, hamppuöljy, camelinaöljy 
ja  keskellä hamppumysli.

Hamppuilta Raw’n 
More -kahvilassa

”Mahtava tietoisku aiheesta, 
täyttä asiaa.”
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vihanneksia ja leipää, mm. Raw’n Moren 
mainiota saaristolaisraakaleipää.

Hampunsiemenöljy on hyvin monikäyt-
töinen öljy, mutta se ei sovellu käytettä-
väksi kuumennettuna. Esittelyssä oli mu-
kana myös Impolan kuumennettavaksi so-
piva camelinaöljy.  Sekin kuuluu ravintoar-
voiltaan öljyjen parhaimmistoon.

Lopuksi oli vielä makean vuoro: pala Im-
polan hamppusuklaata ja Raw’n Moren 
ihana kakkupala kahvin kera.

Syötävien tuotteiden lisäksi oli esillä ja 
kokeiltavana myös ihoöljy, kasvovoide sekä 
käsi- ja vartalovoide.

Myös lehtemme edellisessä numerossa oli 
useita reseptejä hampusta.

Pia Jarlas

…TALVEN SÄÄSSÄ KUN TUOKSAHTAA… 
 

Näin joulun alla ja ennen vuoden 
vaihtumista haluamme kiittää 
       kuluneesta vuodesta 

 
Tunnelmallista Joulua ja  
Terveyttä vuodeksi 2021! 
          
toivottaa Malmin Luontaistuotteen väki 
 
Aito Hyvän Olon Terveyskauppa    

                Malmin Luontaistuote Oy 
 
Ylä-Malmintori 3, 00700 Helsinki      Instagram: aitokauppamalmi 
 ma-pe 9-17, la 9.30-14.30                  Facebook: AITO-kauppa Malmi 
 p. 09-385 8204 
 m.huhtiko@taloverkot.fi 
    
                            Eryläisille 10 % jäsenalennus. 
                               Näytä jäsenmaksu. 
 
 

 

<

Hamppudippi
2 ½ dl kuorittuja hampunsiemeniä
noin 1 ½ dl vettä
pieni pala valkosipulia
ripaus cayennepippuria
1 rkl sitruunamehua
1 rkl Bragg soijakastiketta
(2 tl ravintohiivaa)

Sekoita kaikki raaka-aineet sauvasekoit-
timella niin, että dipistä tulee sopivan 
paksuinen. Jos haluat, voit käyttää ravin-
tohiivaa, jolloin dipistä tulee meheväm-
män makuinen.
   Sopii hyvin vihannesdipiksi (esimerkiksi 
parsakaalin, kukkakaalin, paprikan, kurkun, 
porkkanan, avokadon tai salaatin kanssa), 
salaatin kastikkeeksi tai leivän päälle.
   Mikäli keitetyt perunat kuuluvat ruoka-
valioosi, kokeile dippiä niidenkin kanssa!

”Yllätti, että hamppua on niin monta eri 
tuotetta ja monenlaiseen käyttöön.”
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Lämpimästi tervetuloa
Elävä raakaravinto ry:n

kevätkokoukseen.

ERY:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
 sunnuntaina 21. maaliskuuta 2021 kello 12.00 alkaen.

Koronatilanteesta riippuen kokous pidetään joko lähikokouksena
 Helsingin keskustakirjasto Oodissa, ryhmätila 4,  

os. Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki, 
tai etäkokouksena. 

Kokouksen pitotapa vahvistetaan maaliskuun alussa.

Kokouksen työjärjestys:

1. Avataan kokous.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja

toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta 

sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle  ja 
muille tilivelvollisille.
7. Päätetään kokous.
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Olen aina ollut kiinnostunut terveistä 
elintavoista. Kiinnostukseni raakara-

vintoon ja elävään ravintoon lähti käyntiin 
vuonna 2008, kun löysin Elsa Ervamaan 
Elävä ravinto -kirjan. Innostuin siitä niin 
paljon, että olin kaksi vuotta lähes satapro-
senttisesti elävän ja raakaravinnon syöjä.

Halusin tietää enemmän ravinnosta ja sen 
terveysvaikutuksista, joten opiskelin Terveys- 
opisto Saluksessa ravintoneuvojaksi. Raaka-
ravinnolla sain uudella tavalla yhteyden 
myös itseeni ja luontoon. Kiinnostukseni 
etenkin meditaatiota kohtaan kasvoi ja lähdin 
opiskelemaan joogaa ja ayurvedaa Intiaan. 

Suomeen palasin vuonna 2014. Reppu-
reissatessa oli vaikeaa pitää yllä ruokava-
liota, mutta kun palasin kotiin, innostuk-
seni elävää raakaravintoa kohtaan palasi. 
Sain työpaikan yhdistyksen toimistonhoita-
jana 2018-2019 ja toimin myös hallituksessa 
sihteerinä. Kävin tuona aikana myös luen-
noimassa vehnänoraasta Stean rahoittamalla 
maakuntakiertueella ympäri Suomea sekä 
organisoin yhdistyksen kursseja ja luentoja. 

Olen 19-vuotias nuorimies. Olen tullut 
mukaan ERY:n hallitukseen, sillä tah-

don edistää elävän raakaravinnon yleisty-
mistä. Tahdon opettaa ihmisille kotikasva-
tusta ja idätystä, sillä uskon sen olevan tär-
keä tekijä terveyden ylläpitämisen sekä ruo-
antuotannon kestävyyden kannalta.

Tutustuin raakaravintoon noin kaksi 
vuotta sitten. Huomasin nopeasti sen elä-
vöittävän ja energisoivan vaikutuksen. 
Myöhemmin löysin elävän ravinnon yhdis-
tyksen, jonka kautta tutustuin raakaravin-
nosta kiinnostuneisiin ihmisiin ja opin uu-
sia reseptejä.

Tahdon auttaa ihmisiä lisäämään elävää 
ravintoa ruokavalioonsa ja luomaan terveel-
lisiä elämäntapoja. Toivotan lukijoille mu-
kavaa loppusyksyä ja tulevaa talvea!

Valo Kainulainen

Hallitus 2021  
esittäytyy

Valo Kainulainen

Riika Kandhola

Nykyään en syö pelkkää elävää tai raaka-
ravintoa sataprosenttisesti. Yhdistelen tietoa 
ja kuuntelen kehoani ja syön sen mukai-
sesti. Haluan olla edelleen mukana yhdis-
tyksessä ja minut valittiin yhdistyksen vara-
puheenjohtajaksi kaudelle 2021. Hallitus-
työskentelyn kautta toivon pääseväni jaka-
maan tietoa elävästä raakaravinnosta ja sen 
parantavasta vaikutuksesta sekä vahvistaa 
elävän ravinnon yhteisöä.

Riika Kandhola 
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Joulureseptit

Jouluinen hamppujuoma (2 annosta)
vajaa 3 dl hamppumaitoa 
n. 10 keskikokoista, tuoretta taatelia
n. 1 ½ dl vettä 
kardemummaa
halutessasi inkivääriä ja/tai kanelia

Tee ensin hamppumaito (ks. resepti ERY-
lehti 3/2020). Tee seuraavaksi taatelisose 
sauvase-
koittimella 
taatelista 
ja vedes-
tä. Käytä 
sen verran 
vettä, että  
tuloksena 
on paksuh-
ko sose. 
   Yhdistä lopuksi isommassa kulhossa 
taatelisose, hamppumaito ja kardemum-
ma sekä halutessasi lisäksi kanelia ja 
inkivääriä tai jompaakumpaa niistä. 
   Mikäli käytät mausteena vain karde-
mummaa, erottuu hamppumaidon peh-
meä maku paremmin. Kanelin ja inkivää-
rin maut taas lisäävät jouluisuutta.
   Juomasta tulee hieman sakea. Sekoita 
juoma oman mieltymyksesi mukaisesti 
aivan sileäksi (kuten Lefa) tai jätä juo-
maan pienoisia taatelisattumia (kuten 
minä). Juoma on nyt valmis, mutta malta 
vielä hetki. Jos laitat juoman jääkaappiin 
ainakin tunniksi, juoman maut ehtivät 
tasaantua ja saat nauttia vielä täyteläi-
semmästä juomasta.

Pia Jarlas

Joulun punaiset reseptit on mitattu  
kahdelle ruokailijalle

Punainen aamupuuro
4 rkl pellavansiemeniä
2 tl chiansiemeniä
1 dl rusinaa
2 dl pakastepuolukkaa sulatettuna

Liota siemenet ja rusinat yön yli. Tehose-
koita kaikki ainekset puuroksi, rusinat ja 
siemenet liotusvesineen. Lisää vettä tar-
vittaessa. Jos maku tuntuu liian happa-
malta, puuroon voi lisätä kaurahiutaleita. 
Niitä saa nykyään myös höyryttämättömi-
nä, eli kuumentamattomina.

Aamupuuron ainekset ja lopputulos.
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Punajuurimureke
1 iso punajuuri
1 porkkana
1 pieni omena
pala purjosipulia
1 dl mantelia liotettuna
2 rkl sitruunamehua
2 rkl tamaria tai Braggia
½ tl timjamia

Murskaa ensin mantelit 
pikaleikkurissa. Yhdistä 
kaikki ainekset ja sekoita 
massaksi monitoimiko-
neessa. Mureke on valmis tarjoiltavaksi.

Punajuurikeitto
1 punajuuri
100 g sinimailasenituja tai auringon-
kukanversoja
1 hapan omena. Jos omena on makea, 
lisää 1 rkl sitruunamehua
4 viikunaa liotettuna
1 avokado

Leikkaa punajuuri ja omena paloiksi. 
Poista viikunoista kannat. Laita kaikki 
muut ainekset tehosekoittimeen, paitsi 
avokado. Lisää vettä ja sekoita. Lisää avo-
kado tehosekoituksen puolivälissä. Keitto 
on valmis tarjoiltavaksi.
   Keiton pinnalle voi murskata liotettuja 
kurpitsansiemeniä tai pähkinää (esim. 
saksanpähkinää).

Joulureseptit

Punajuurikeiton aineksia.

Punajuurimureke ja punajuurikeitto.

Punainen jäätelö
2 pakastettua banaania suoraan  
pakastimesta
½ dl rusinoita

Sekoita jäätelömassaksi monitoimi-
koneessa.

Kastike:
2 dl pakastevadelmia sulatettuna
1 rkl vaahterasiirappia

Sekoita kastikkeeksi tehosekoittimessa. 
Kaada kastike jäätelöannosten päälle. 
Joulun tunnelmaa voi lisätä ripottele-
malla valkoista kookosrouhetta punaisen 
jäätelön päälle.

Gera Shurupov

Punainen jäätelö.
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Puolukkatattarituorepuuro
Suomalaiset metsämarjat ovat lähiruokaa 
parhaimmillaan. Puolukasta valmistetulla 
tattarituorepuurolla lähtee päivä hyvin 
käyntiin. Suosi suomalaista tattaria!

2–3 dl vaaleita tattarisuurimoita
3–4 dl puolukoita/mustikoita
banaania tai taatelia makeudeksi
(2 rkl kuorittuja auringonkukansiemeniä)

Huuhtele tattari ja auringonkukansiemenet 
kiehuvalla vedellä. Liota runsaassa kylmäs-
sä vedessä yön yli. Laita kaikki aineet 
tehosekoittimeen ja pyöräytä puuroksi

Seuraavat reseptit liittyvät lehdessä esiteltyyn Hävikistä hyvikkiä -hankkeeseen, jossa 
kasvisravinto-ohjaaja Tarja Sipilä valmistaa Kemissä hävikkikasviksista ja -hedelmistä 
niin lämpimiä kuin elävän raakaravinnon kasvisruokia.

Toim.huom. Tiina kokeili reseptiä lisäämällä 
puolukoiden (yläkuva) kaveriksi karpaloita, 
jolloin puuron väri syveni punaisemmaksi 
(alakuva) - ja maku parani entisestään.
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Joulureseptit

Jouluinen smoothiekulho 
(2 annosta) 
2 dl cashewpähkinöitä (liotettuja)
vähän vettä
ripaus vaniljaa
vaahterasiirappia

Sekoita kaikki ainekset tehosekoittimessa 
tai sauvasekoittimella. Siirrä kermainen 
seos toiseen astiaan odottamaan.

1½ dl jäisiä puolukoita
5 pehmeää taatelia
ripaus piparimaustetta

Sekoita kaikki ainekset tehosekoittimessa 
tai sauvasekoittimella. Laita puolukkaso-
se odottamaan toiseen astiaan.
   Sekoita noin puolet puolukkasoseesta 
ja cashewpähkinäkermasta kolmanteen 
astiaan ja lisää cashewpähkinän muruja 
tai vaikka piparinmuruja. Laita seosta 
alimmaiseksi laseihin tai jälkiruokakulhoi-
hin. Lisää sitten loput puolukkasoseesta 
ja päällimmäiseksi loput cashewpähkinä-
kermasta. Koristele ja nauti kylmänä.

Ta
rja
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Jouluinen smoothiekulho on näyttävä 
välipala tai jälkiruoka.
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Jouluinen hirssipate à la Irma
2 dl hirssiä
2–3 porkkanaa
tilkka tyrnimehua
2–3 punajuurta
basilikaa, valkosipulia ja soijakastiketta
herkkusieniä, kevätsipulia, hapankurk-
kua ja versojen terälehtiä rikasteeksi ja 
koristeeksi

Huuhdo hirssit kylmällä ja kuumalla 
vedellä, jauha tehosekoittimessa veden 
kanssa puuroksi ja jätä huoneenlämpöön 
peitettynä hapantumaan vuorokaudeksi.
   Soseuta porkkanat tyrnimehun kanssa 
mehulingossa (yhdistä mehu ja kuitu). 
Soseuta punajuuret erikseen samoin.
   Mausta hapantunut hirssi valkosipulilla, 
basilikalla ja soijakastikkeella. Sekoita 
porkkanasoseeseen puolet hirssistä ja 
punajuurisoseeseen loput.
   Asettele laakealle tarjoiluvadille 
raidoittain pateet ja raitojen väleihin 
koristeaineet viipaloituina ja kuutioina, 
versolehdet ripotellaan reunoille. Maku 
vahvistuu (hapantuu) 1–2 vuorokaudessa 
jääkaapissa.

Elävän ravinnon ystävä 4/1997

Vihersmoothie
Osa smoothien aineksista kannattaa  
pakastaa ja käyttää jäisenä, niin smoothi-
esta tulee raikkaampi. Kotimaiselle lehti-
kaalille riittää huuhtominen, mutta ulko- 
mainen on hyvä ryöpätä muutama mi-
nuutti kiehuvassa vedessä ennen käyttöä.

1 päärynä
1 banaani
kourallinen salaattia tai lehtikaalia
kourallinen persiljaa
(pala melonia)
vettä
(sitruunaa)

Laita kaikki ainekset (osa jäisenä) ja 
ensin vähän vettä tehosekoittimeen tai 
sauvasekoittimeen ja soseuta. Lisää vettä 
tarpeen mukaan.

Ihana jouluinen porkkanalaatikko hirssistä
1 dl huuhdeltuja hirssinjyviä
n. 3 dl vettä

Keitä hirssinjyviä vedessä noin  
20 minuuttia.

Joulureseptit

Ihana jouluinen porkkanalaatikko hirssistä.

n. 1 ½ kiloa kuorittuja ja pilkottuja  
porkkanoita

Keitä porkkanat kypsiksi. Ota keitinvesi 
talteen. Soseuta sauvasekoittimella. 
Sekoita hirssi, porkkanasose, keitin- 
lientä ja suolaa maun mukaan. Voi laittaa 
halutessa jotain kermaa ja öljyä tai voita 
makua tuomaan. Paista 150 asteessa 
noin 1,5 tuntia. 

Tarja Sipilä 
#hävikistähyvikkiä, Vihreä Kemi

Seuraavassa reseptissä on hirssistä  
jouluinen raakaruokaversio.
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Koulutuksia

Ravintola Silvoplee tarvitsee apuasi. 
Koronan jäljiltä Suomen paras kasvisravintola 
on vaikeuksissa. 
Tule mukaan tukemaan meitä, jotta Silvoplee 
olisi toiminnassa vielä ensi vuonnakin.

JOUKKORAHOITUSKAMPANJA 
on nyt auki!

   Pelasta

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ : 
https://mesenaatti.me/1805/
pelastetaan-silvoplee/

Tulevia koulutuksia
Koronatilanne vaikuttaa kurssien toteu- 
tukseen, joten osa kursseista on verkko- 
koulutuksia.

Verkossa julkaistaan vielä joulukuussa 
Irma Tolosen video jouluruoista ja kai-
kille avoin Riika Kandholan kaksiosainen 
vehnänorasluento.

Irma Tolosen Elävän ravinnon perusteet 
-verkkovideokurssi julkaistaan keväällä 
2021. Vain jäsenet saavat sähköpostitse 
tunnukset osallistua kurssille. Kurssilla käy-
dään läpi aamiaiset, pääruoat ja jälkiruoat. 
Jokaiseen osaan liittyy puolituntinen chat-
tailu Irman kanssa, jolloin voi esittää kysy-
myksiä. Siihen ilmoittaudutaan etukäteen 
ja päästään mukaan linkin kautta.

Valo Kainulaiselta on tulossa yksi- tai 
kaksiosainen kaikille avoin verkkovideo 
Aloittajan opas. Siihen liittynee live-kes-

kustelua Facebookissa oppaan julkaisun 
jälkeen.

Lähikursseina on suunnitteilla kaksi 
Satu Moilasen kokkauskurssia arki- ja 
juhlaruoista. 

Seuraa tarkempia tietoja kurssien toteu-
tuksesta ERY:n kotisivuilta, Facebookista ja 
jäsentiedotteista.
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Yhdistys tiedottaa
Syyskokouksessa valittiin uusi 
hallitus vuodelle 2021

Yhdistyksen syyskokous pidettiin lauantai-
na 3. lokakuuta 2020 Helsingin keskusta-
kirjasto Oodissa.

Syyskokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden 
toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoar-
vio. Toimintasuunnitelman mukaisesti yh-
distyksen toiminnan keskeisenä tavoitteena 
on terveyden edistämisen lisäksi myös ilmas-
tonmuutoksen hillitseminen. Tavoitteena on 
kasvaa laajaksi, yhteiskunnallisesti vaikutta-
vaksi raakaravintoyhteisöksi.

Tapahtumia järjestetään, mikäli koronati-
lanne sen sallii. Suunnitelmissa on erilaisia vi-
deoluentoja ja podcasteja yhdistyksen jäsenille.

Toimintasuunnitelmassa linjataan, että jä-
senlehteä julkaistaan edelleen neljä numeroa 
vuodessa. Jotta tämä tavoite pystytään toteut-
tamaan, lehti tarvitsee lisää tekijöitä. Jos olet 
kiinnostunut jäsenlehden toimittamisesta tai 
taittamisesta, ota yhteys ERY:n toimistoon 
sähköpostilla osoitteeseen ery@elavaravinto.fi 
tai puhelimitse numeroon 050 501 0505. 

Syyskokouksessa valittiin yhdistykselle hal-
litus vuodelle 2021. Vuoden 2020 hallituk-
sesta Sari Suominen jatkaa puheenjohtajana 
ja Heljä Etelämäki ja Georgi Shurupov hal-
lituksen jäseninä. Uusina jäseninä aloittavat 
Riika Kandhola ja Valo Kainulainen, joi-
den esittelyt voi lukea toisaalta lehdestä.

Jo syyskokouksessa Riika Kandhola valit-
tiin varapuheenjohtajaksi ja hallituksen ul-
kopuolelta toimistonhoitaja Sari Klemola 
sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi.

Syyskokous päätti, että hallituksen ko-
kouksista maksetaan kokouspalkkioita: pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja saavat 50 
euroa korvausta/kokous ja muut hallituk-
sen jäsenet harkinnanvaraisesti tehdyn työn 
mukaan. Palkkiota ei kuitenkaan tarvitse 
ottaa vastaan. Edelleen päätettiin, että va-
paaehtoistyöstä yhdistyksen järjestämissä 
tapahtumissa voidaan maksaa päivärahoja. 

Lisäksi päätettiin, että yhdistyksen asioiden 
hoitamisesta omalla autolla voidaan maksaa 

kilometrikorvauksia verohallinnon hyväksy-
mien taulukoiden mukaisesti, jos yhdistyksen 
taloustilanne sen sallii. Myös luentoluon-
toisista tapahtumista voidaan vuonna 2021 
maksaa luentopalkkioita 50 euroa/luento, jos 
yhdistyksen taloustilanne sen sallii.

Jäsenmaksut tammikuussa
Syyskokouksessa päätettiin, että yhdistyksen 
jäsenmaksut ja mahdolliset alennukset pi-
detään ennallaan. Vuoden 2021 jäsenmak-
sut laskutetaan tammikuun puolessa välis-
sä. Niiden eräpäivä on tammikuun lopulla. 
Muistathan maksaa jäsenmaksusi ajoissa!

Jos laskutusosoitteesi on muuttunut, il-
moita siitä toimistolle ery@elavaravinto.fi 
pikaisesti, jotta jäsentiedotteet ja jäsenmak-
sut tulevat oikeaan osoitteeseen.

Jäsenkortti uudistuu
Mobiilijäsenkortin käyttö päättyy vuoden 
2020 lopussa. Yhdistys siirtyy käyttämään 
Google Drive -pohjaista jäsenkorttia. Uu-
desta jäsenkortista kerrotaan lisätietoja vie-
lä joulukuun loppupuolella jäsentiedottees-
sa. Paperinen jäsenkortti vuoden 2021 al-
kupuolelle on lehden takakannessa. 

Sääntömääräinen kevätkokous 
maaliskuussa
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
sunnuntaina 21.3.2021 klo 12 alkaen 
Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Ko-
kouskutsu on toisaalla lehdessä. Tervetuloa!

Uusi jäsenetu tulossa
Vegaanisia ja gluteenittomia raakakakku-
ja valmistava Rawa on tarjoamassa eryläisil-
le jäsenalennusta. Asiasta enemmän vuoden 
2021 ensimmäisessä jäsenlehdessä.
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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) 

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

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

T-paita, puuvillaa, 
vihreä, etupuolel-
la teksti I love raw 
selkäpuolella teksti  
www.elavaravinto.fi, naisten koot: 2 x S,  
2 x M, 2 x XL, 2 x XXL, miesten koot: 2 x S, 
2 x M. Hinta jäsenille 22 €, muille 24 €

T-paita, luovupuuvillaa, 
musta, selkäpuolella 
teksti raaka luonnon-
tuote, naisten koot:  
2 x S/M, miesten koot: 
2 x M, XL ja XXL. 
Hinta jäsenille 18 €, 
muille 20 €

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

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
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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  
tämän vuoden, vuonna 2021 ERY2021
• 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  
toivoisit jäsenetua, ery@elavaravinto.fi.

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



4/2020

ERY:N HALLITUS 2020

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
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