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Elävä raakaravinto ry on perustettu 
vuonna 1983. Jäsenmäärä on 1225.
   Yhdistys on uskonnollisesti, poliitti-
sesti ja taloudellisesti sitoutumaton ja 
yleishyödyllinen. 
   Yhdistyksen tarkoituksena on le-
vittää tietoa elävästä raakaravinnos-
ta sekä olla yhdyssiteenä ja tukena   
asian harrastajille. 
   Tarkoituksena on kannustaa ihmi-
siä omatoimisuuteen terveyden vaali-
misessa. Yhdistys pitää yhteyttä vas-
taaviin ulkomaisiin järjestöihin.

Yhdistyksen toiminta

Julkaisee neljä kertaa vuodes-
sa ilmestyvää jäsenlehteä
Järjestää yleisötilaisuuksia ja 
pienryhmätoimintaa
Järjestää koulutusta ja antaa  
neuvontaa 
Myy elävän raakaravinnon kir-
jallisuutta
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Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka 
tahansa asiasta kiinnostunut tai toi-
mintaa tukemaan halukas henkilö tai 
yhteisö. 
   Henkilöjäsenmaksu on 25 euroa 
ja yhteisöjäsenmaksu 75 euroa vuo-
dessa. Opiskelijat, eläkeläiset sekä 
peruspäivärahalla olevat työttömät 
saavat 40 prosentin alennuksen jä-
senmaksusta.
   Yhdistyksen jäsenenä saat jäsen-
etuja sivulla 35 mainituista liikkeistä.
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Puheen-
johtajalta

Vuosi on lähtenyt värikkäänä ja iloisena 
vauhtiin. Aiemmin suunniteltu tee-

manumero bloggareista sai hienotunteisesti 
tehdä tilaa keväälle, vaikka bloggareitakin 
lehdessä on. Halusimme tarjota teille, rak-
kaat jäsenet, muutaman kevääseen liittyvän 
ajankohtaisen aiheen. Pian on aika samoilla 
luonnon helmassa ja ottaa kaikki irti luon-
non antimista.

Kevät on parasta aikaa villivihannes-
ten keräämiseen ja hyödyntämiseen, mut-
ta myös puutarhan suunnitteluun - olipa se 
pihalla tai parvekkeella. Hyötykasvien kas-
vattamiseen saakin lehdestä paljon vinkkejä 
aina mullan käyttöä myöten. 

Jos et ole vielä päättänyt kesälomakoh-
teesta, lehdessä on juttua Prahan raaka-
ruokafestarista kesäkuun alussa. Jos taas 
suunnittelet jo talven viettoa, lehdessä ker-
rotaan, miten Espanjassa selviää talven elä-
vällä ravinnolla. 

Kokkailetko sinä paljon kotosalla? Olet-
ko sinäkin raakaruokaherkuttelija? Halu-
aisitko kertoa kaikille rakkaimman ja her-
kullisimman raakaruokareseptisi? Sen re-
septin, jota käytät toistuvasti ja jota kaikki 
pyytävät sinulta. Lähetä reseptisi sähköpos-
tiin ery@elavaravinto.fi kesäkuun puolivä-
liin mennessä. 

Kolme parhaan reseptin lähettäjää palki-
taan yhdistyksen Raakaa meininkiä -kirjal-
la, joka on täynnä toinen toistaan herkulli-
sempia reseptejä. Raakaa meininkiä -kirjan 
voi myös tilata toimistolta yllä mainitusta 
sähköpostiosoitteesta jäsenhintaan 15 euroa. 

Arvoisana Parhaan raakaruokaherkut-
telijan reseptin valitsijaraatina toimii yh-
distyksen hallitus. Raakaruokaherkuttelijan 
reseptit julkaistaan jäsenlehden seuraavas-
sa numerossa, yhdistyksen nettisivuilla sekä 
Facebookissa.

Tämä on vuoden ensimmäinen jäsenleh-
temme, joten leikkaathan jäsenkorttisi leh-
den takakannesta ja pidä sitä aina muka-
nasi, jotta voit hyödyntää kaikki jäsenille 
kuuluvat jäsenedut. 

Vielä kaunein ja nöyrin pyyntö jäsen-
maksun maksamisesta niille jäsenille, jot-
ka eivät ole vielä jäsenmaksuaan maksa-
neet: maksattehan jäsenmaksunne ensitilas-
sa, kiitos.

Tervetuloa mukaan tapahtumiimme, 
joista on tietoa lehden yhdistyssivuilla sekä 
yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa!

Aurinkoista ja aktiivista 
kevättä ja kesää!

Sirpa Rehn
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Hyötykasviyhdistyksen

Outi Tynyksen pihan kasvimaalla kas-
vaa muun muassa papuja, herneitä, 

lehtikaalia, perunoita ja yrttejä. Outi roh-
kaisee kasvattamaan kasveja itse.

– Itse kasvattamalla saa tuoretta ja rai-
kasta ravintoa. Lisäksi lajivalikoima on laaja 
ja voit kokeilla joka kesä uusia kasveja ja la-
jikkeita. Ne ovat ihana lisä ruokavalioon. 
Esimerkiksi värikkäitä herneitä, tuoreita 
papuja ja pyöreitä kurkkuja ei löydä kau-
pan tiskiltä. Hyötykasvit ovat myös kau-
niita ruukuissa ja laatikoissa. Monet lajit 
tuottavat satoa pitkälle syksyyn.

Puutarhanhoitoon jo hurahtaneet tie-
tävät, miten ihana harrastus se on. Se on 
mitä parhainta hyötyliikuntaa raikkaassa 
ulkoilmassa ja tapa rentoutua.

Hyötykasviyhdistys on aktiivisesti mukana sosiaalisessa 
mediassa. Facebookissa ja Instagramissa julkaistaan toinen 
toistaan ihanampia kuvia itse kasvatetuista hyötykasveis-
ta. Hyötykasviyhdistyksen viestinnästä vastaava Outi Tynys   
antaa vinkkejä uuteen kasvukauteen.

Outi Tynys on 
hortonomi, 
puutarhaopet-
taja, freelancer 
puutarhatoi-
mittaja sekä 
Hyötykasvi-
yhdistyksen 
tiedottaja. 
- Hyötykasviyh-
distys tarjoaa 
iloisen yhteisön 
puutarhaihmi-

sille. Kannattaa tulla tutustumaan 
toimintaan ja liittyä jäseneksi.
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 vinkit
kasvatukseen

Hyötykasviyhdistyksen Annalan puutarha on suosittu käyntikohde puutarhan 
ystävälle. Sen teemapuutarhoissa on mielenkiintoista katsottavaa heti keväästä 
lähtien.
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– Se tuottaa kauneutta ja itse kasvatet-
tua ruokaa muillekin ihmisille. Sitä voi har-
rastaa juuri itselleen sopivalla tavalla. Voit 
keskittyä esimerkiksi yrtteihin, chileihin tai 
vanhoihin huonekasveihin.

Outi vinkkaa, että hyötykasveja kannattaa 
kasvattaa myös ruukuissa ja säleiköissä, sillä 
säleiköt ja köynnöstuet antavat ilmettä is-
tutuksiin. Köynnöstävät lajit vaativat vähän 
kasvutilaa, joten niitä kannattaa suosia pie-
nellä palstalla ja parvekkeella.

– Ylöspäin kipuavan lajin, kuten kurkun 
ja pavun, tyvelle jää usein lokoisa kasvu-
paikka matalakasvuiselle lajille. Parvekkeelle 
ja patiolle köynnöstävät lajit tuovat myös 
näkösuojaa ja kerroksellista vehreyttä.

– Omat rapeat ja tuoreet kurkut ovat iha-
nia. Pitkää kurkkua voi kasvattaa ruukussa 
tai myös ulkona, kun valitsee sopivan lajik-
keen. Lasten suosikki on viidakkokurkku, 
joka tuottaa suloisia pikkuisia kurkkuja.

– Kesäkurpitsa sopii ruukkuun. Va-
litse tiiviskasvuinen lajike ruukkuun tai tue 
köynnöstävä lajike kasvamaan ylöspäin. 
Rondini-kesäkurpitsa kasvaa köynnöstäen, 
joten voit ohjata sen versot säleikköön.

– Muista myös satoisat ja koristeelliset 
ruusu- ja salkopavut. Blauhilde-salkopavun 
violetit palot muuttuvat keitettäessä vihreiksi.

– Ruukkuviljely on suosittua ja siihen on 
tarjolla monia tiiviskasvuisia ja aikaisia la-
jikkeita, jotka on kehitetty patio- ja parve-
kekasvatusta varten. Rhubard Chard -man-
goldin lehtiruodit ovat leiskuvan punaiset. 
Callaloo-kirjorevonhännän punaisen, kel-
taisen ja vihreän kirjava lehdistö tuo taatusti 
iloa kasvimaalle.

– Robin Hood-härkäpapu kasvaa vain 
noin 35 sentin korkuiseksi. Kylvöstä satoon 
kuluu noin 12 viikkoa. Midnight-kesäkur-
pitsa sopii piikittömänä ja tiiviskasvuisena 
myös parvekkeelle.

– Nero di Toscana -palmukaalin sini-
vihreät lehdet ja viehko kasvutapa hurmaa 
vaikka oven pielessä.

Monia vihanneksia voi kasvattaa versoiksi. 
Jos kaapin perälle on jäänyt vanhoja sie-
menpusseja, kannattaa ne vielä hyödyntää. 

Lehtikaalit ovat suosittuja ja ne tuottavat 
satoa pakkasiin saakka.
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Outi Tynyksen kasvattamat rapeat kurkut
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– Versoiksi kannattaa kylvää myös vanhat 
siemenet, kuten kaalit ja retiisit, joiden itä-
vyydestä ei ole enää varma.

Eniten Outi on kuitenkin kasvattanut 
vehnänorasta, auringonkukanversoja ja her-
neenversoja.

– Herne on ykkössuosikkini, sillä samasta 
kasvustosta saa kolme satoa. Versot kannat-
taa leikata ensimmäisellä kerralla muuta-
man sentin korkeudelta mullan pinnasta. 
Kylvän siemenet lautasen asemasta ruuk-
kuun, mikä helpottaa kastelua. Napsin her-
neenversoja myös kasvimaalla kasvavista 
herneistä.

Versotettaviakin kannattaa vaihdella ja 
kokeilla rohkeasti uusia tuttavuuksia.

– Vihannesportulakka on aivan ihana, 
sillä versot ovat niin rapeita ja maukkaita. 
Sitä olen kasvattanut myös ulkona kasvila-
vassa. Tänä vuonna olen versottanut myös 
Sango-retiisiä, joka maistuu hieman kipa-
kalta. Uusi tuttavuus minulle on rohtosar-
viapila, joka maistuu kaalilta. Sen liuskaiset 
lehdet ovat kauniit ruukkukasvatuksessa.

– Yhteyttämiseen kasvi tarvitsee vettä, hiili-
dioksidia ja auringonvaloa. Kasvuun vaikut-
taa monta tekijää, joista puutarhuri voi vai-
kuttaa vain osaan, Outi toteaa.

Kastelun ohella puutarhuri voi vaikuttaa 
mullan laatuun.

– Multa on kasvualusta, josta kasvin juu-
risto saa veden ja ravinteet. Se tarjoaa kas-
ville myös ankkuroitumispaikan. Parhaim-
millaan viljelymaa on elävää, jolloin mikro-
bit hajottavat eloperäisen aineksen mukana 
tulleet ravinteet kasveille käyttökelpoiseen 
muotoon.

– Lisäksi ihanteellinen kasvualusta sisäl-
tää paljon lieroja ja mykorritsaa eli rihmas-
tosieniä, jotka pystyvät liittoutumaan kas-
vin juuriston kanssa. Silloin muodostuu sie-
nijuuri, joka auttaa kasvia veden ja ravintei-
den otossa sekä lisää kasvin vastustuskykyä 
kuivuutta ja kasvitauteja vastaan.

Onnistuminen riippuu myös kesästä.

 Hyötykasviyhdistys edistää luonnon-
mukaista harrastusviljelyä ja kasvien 
monipuolista hyötykäyttöä.

 Perustettu 1978
 Jäseniä noin 7 000
 Hyötykasviyhdistys toimii koko Suo-

messa (toukokuussa mm. taimitoreja eri 
paikkakunnilla)

 
 Myös Facebookissa ja Instagramissa
 Verkkokauppa: siemeniä ja kaikkea 

viljelyyn liittyvää
 Alku & Juuri -puutarhapuoti: Mecheli-

ninkatu 51, Helsinki
 Annalan puutarha: Vanhassa kau-

pungissa, Hämeentie 154, Helsinki
 Järjestää säännöllisesti kursseja ja 

tapahtumia

– Esimerkiksi sateinen viime kesä hyö-
dyttäisi kaaleja ja salaatteja, mutta tomaatit 
kypsyisivät myöhään.

Hyötykasviyhdistyksen siemenluettelon va-
likoima on laaja. 

– Mukana on paljon uutuuksia ja van-
hoja kulttuurikasveja. Kulttuurikasvit ovat 
geeniperimältään ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita lajikkeita, jotka ovat kulkeneet 
ihmisen matkassa pitkään. Tarjolla on myös 
luomusiemeniä ja biodynaamisesti tuotet-
tuja siemeniä. Lajikkeet sopivat erityisen 
hyvin kotipuutarhaan ja luonnonmukaiseen 
viljelyyn.

Luettelossa on vihanneksien lisäksi yrt-
tejä, idätettäviä ja versotettavia siemeniä, 
yksivuotisia kukkia, kaksi- ja monivuoti-
sia kukkia, värikasveja, koristeheiniä, huo-
nekasveja sekä maisemointi- ja maanparan-
nuskasveja.
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Valmiiksi idätetyistä luomu-

ravintoaineita - proteiinia, 
hyviä rasvoja, kuitua, 

E- & B- vitamiineja ja mine-
raaleja (mm. rauta, magne-

sium, kalsium, sinkki).

Tehokkaita ja pehmeän  
 

tilaat helposti  
verkkokaupastamme  

Täydellinen 
superfoodi 

• Proteiinit pilkkoutuvat aminohapoiksi - 
helpompi ja nopeampi imeytyvyys

• 
 

nopeampi imeytyvyys

• E-vitamiini tuplaantuu - suojaa rasva-

• Fytiinihappo poistuu - täydellinen 
ravintoaineiden imeytyvyys
•  

tasapainoiseen 
ruokavalioon! 

Kanta-asiakkaana 
jopa -20% alennuksella
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Olin juuri muuttanut vieressä sijaitse-
vaan Helsingin Arabiaan. Tapahtu-

man nimessä oli jotain ennusmerkkejä, sillä 
taisin todellakin hurahtaa. Hyötykasviyh-
distyksen Hurahda hyötykasveihin -tapah-
tumasta ostin ensimmäiset hieman erikoi-
semmat versotettavat siemenet.

Sitä ennen olin versottanut ikkunalau-
dallani kaikkein tavallisimpia idätys- ja ver-
sotuskäyttöön tarkoitettuja lajeja. Ajattelin, 
että miksi en versottaisi esimerkiksi juu-
reksia, joiden lehdet ovat syötäviä, tosi ter-
veellisiä ja mukuloita ehkä jopa ravinteik-
kaampia.

Tapahtumasta syntyi myös idea Faceboo-
kiin Ituhippi-keskusteluryhmän perustami-
seen. Ryhmässä halusin jakaa kokemuksiani 
siitä, miten erilaiset kasvikset versottuvat.

Siitä lähtien olen myös säännöllisin vä-
liajoin käynyt Hyötykasviyhdistyksen Alku 
& Juuri -puutarhapuodissa juttelemassa ja 
valitsemassa itselleni uusia mielenkiintoisia 
versotettavien kasvien siemeniä, joiden kas-
vatusta haluan kokeilla.

Heidi Kiikka vietti inspiroivan 
viikonlopun Hyötykasviyhdis-
tyksen Hurahda hyötykasvei-
hin -tapahtumassa Kumpulan 
kasvitieteellisessä puutar-
hassa loppukesästä viime 
vuonna. Siitä sai alkunsa niin 
Ituhippi-keskusteluryhmä 
Facebookissa kuin laajamittai-
nen versotus.

hyötykasveihin

Tänä keväänä minulla on uusi haave. Ha-
luan perustaa ensimmäisen oman hyötykas-
vipuutarhan uudelle parvekkeelleni. Suun-
nitelmissa on kasvattaa yrttejä ja juureksia. 

Vielä pari vuotta sitten en ollut kasvatta-
nut mitään. Enkä olisi arvannut, että hu-
rahtaisin oman ravintoni kasvatukseen. 
Oma innostukseni alkoi siitä, että ruokani 
luonnonmukaisuus, alkuperä ja puhtaus 
olivat alkaneet kiinnostaa entistä enem-
män. 

Monella meistä yhteys luontoon on vähen-
tynyt merkittävästi tai pahimmassa tapauk-
sessa jopa katkennut kokonaan kaupungis-
tumisen myötä. Itse kasvattamalla saa vah-
van kontaktin oman ruoan alkuperään. 
Kasvatuksesta saaduista opeista on hyö-

Kiinansipuli on mielenkiintoinen vedes-
sä versotettava. Juuristossa tapahtuu 
enemmän kuin veden pinnalla. 
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tyä kaikille – erityisesti lapsille. Ja kukapa 
ei tykkäisi korjata oman raikkaan ja mauk-
kaan uuden satonsa?

Kohtaamme arjessamme vähemmän 
mikrobeja kuin ennen, kun ostamme kau-
pasta puhtaita ja mullattomia vihanneksia 
ja pakastevihanneksia. Jos vastustuskykyä ei 
ärsytä, se ei myöskään pääse kunnolla ke-
hittymään. Mikrobien määrän vähäisyys 
voi siten johtaa allergioiden yleistymiseen.

Hyötykasvipuutarhan hoito on hyvää 
hellää liikuntaa, ja voi olla hauskaa. Puutar-
hanhoidosta on myös terapeuttisia ja mie-
lialaa kohottavia vaikutuksia. Mullasta on 
löytynyt Mycobacterium vaccae -bakteeri, 
joka edistää serotoniinin tuotantoa, mikä 
puolestaan kohottaa mielialaa ja vähen-
tää ahdistuneisuutta. Bakteerilla on myös 
muita hyödyllisiä vaikutuksia terveyteen.

Muistan nähneeni vastikään myös doku-
mentin antibioottiresistenssistä,  jossa ker-
rottiin, että mullasta saattaa löytyä antibi-
ootit korvaava uusi hoitomuoto.

Kokeile ja hurahda ihmeessä sinäkin!

Kukapa ei nauttisi oman maan perunoista ja mansikoista?

Jo
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Kahvila-baari 
ma–pe klo 8–20 

la 10–18

Kasvisravintola  
ma–pe klo 11–20 

la 11–18

Toinen linja 7
00530 Helsinki
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Teelusikallisessa hyvää puutarhamultaa 
on arviolta noin miljardi bakteeria, tu-

hansia pieniä ötököitä ja useita metrejä sie-
nirihmastoja. Kaikkia näitä tarvitaan, jotta 
maa-aines kierrättyy luonnollisesti, pysyy 
kuohkeana, elinvoimaisena, hapekkaana ja 
ravinteikkaana. 

Hyvälaatuisessa mullassa on ravinteita, 
tasainen kosteus ja tarpeeksi happea. Kasvit 
hyödyntävät mullan ravinteita, kuten typ-
peä, fosforia, kaliumia ja monia muita kas-
veille tärkeitä ravinteita. Lannoitteita tar-
vitsee vain köyhä maa, jossa ei ole voimaa. 
Pidä siis huolta maasi kasvukunnosta, sillä 
silloin et tarvitse keinotekoisia kemiallisia 
lannoitteita. 

Laadukas multa, jossa on luonnolli-
sesti hajoavaa ainesta taikka kompostia pi-
tää kosteuden tasaisena. Savinen maa on 
joko liian kosteaa tai kuivaa eikä näin ollen 
ole kovin ihanteellinen kasvualusta. Liian 
märkä tai liian tiivis maa tukehduttaa kas-
vien juuristoa.

Maan kääntäminen ja kuohkeuttaminen 
lisää happea. Niin tekee myös kompostin 
käyttäminen. Kompostin lisääminen paran-
taa maan rakennetta hajottamalla savi- ja 
hiekkapaakkuja ja lisää näin multaan hap-
pea. 

Multa koostuu eloperäisistä hajoavista ai-
neksista, mineraaleista sekä maaperän 
eliöstöstä. 

Eloperäinen hajoava aines koostuu leh-
distä sekä kuolleista hyönteisistä ja eläi-

mistä, joista tulee jälleen uutta maa-ainesta. 
Tämä eloperäinen aines parantaa mullan 
rakennetta ja sisältää ravinteita. 

Mineraalit ovat puolestaan kemiallisia 
yhdisteitä, joita on maan sisällä olevassa ki-
vimurskassa. Kasvit imevät näitä yhdisteitä 
itseensä, jotka päätyvät ravintomme mu-
kana lopulta elimistöömme vahvistamaan 
luustoa, hampaita, lihaksia, ruoansulatusta, 
hermostoa, ihoa, hiuksia ja paljon muuta. 

Madot, kuoriaiset ja myyrät ovat esi-
merkkejä maaperän eliöstöstä. Ne myllertä-
vät maata ja helpottavat eloperäisen ainek-
sen pilkkoutumista.

Luonnollisessa puutarhamullassa on 
kuusi erilaista kerrostumaa. Ylimmässä ker-
roksessa on uutta multaa ja tuoretta uu-
deksi maaksi hajoavaa ainesta. Väriltään 
tämä kerros on tumman ruskeaa tai mus-
taa. Toiseksi ylimmässä kerroksessa on hie-
man pidemmällä hajoamisprosessissa olevaa 
ainesta. Tämä kerros on väriltään ruskean 
harmaata. Kolmannessa kerroksessa on hie-
kan ja saven muodostamaa vaaleanruskeaa 
ainesta. Neljännessä kerroksessa on ruostei-
sen väristä savea ja kiveä. Viides ja kuudes 
kerros koostuvat kivistä sekä kallioperästä.  

Miksi hyvälaatuiseen multaan 
kannattaa panostaa?
Terveellä ja hyvälaatuisella 
mullalla puutarhan hyötykas-
vit saavat hyvän juuriston, 
runsaasti lehtiä ja loppu-
tuloksena myös runsaan ja 
ravinteikkaan sadon. 

Vinkkejä, miten multa pysyy 
hyvälaatuisena:

 Älä käytä kemikaaleja. Kemikaalit voi-
vat tappaa eliöstöä, jota tarvitaan hyvän 
mullan ylläpitämiseksi.
 Kierrätä kasvilajeja. Eri kasvit käyttävät 
erilaisia ravinteita maasta. On hyvä vaih-
della viljeltäviä kasveja säännöllisesti.
 Käytä kompostia. Komposti kuohkeut-
taa ja lisää happea multaan. 
 Suosi eloperäisiä lannoitteita ja maan-
pinnan katteita.
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Siellä tehtiin tärkeitä päätöksiä niin kuin 
aina vuosikokouksissa. Tärkeät päätök-

set tuntuvat ikäviltä ja byrokraattisilta, ja 
siksi vuosikokous on harvalle tilaisuus, jo-
hon on ihan pakko päästä. Paikalla oli tällä 
kertaa yhdeksän osallistujaa. Kokous oli 
päätösvaltainen, mutta kovin vähäväkinen.

Vuosikokous valitsi yhdistyksen hallituk-
seen seitsemän jäsentä. Uusi puheenjohtaja 
on Sirpa Rehn, jonka ensimmäinen ter-
vehdys jäsenille on tässä lehdessä. Kaikkien 
hallituksen jäsenten nimet ja yhteystiedot 
ovat lehden takasivulla. 

Talous perustuu myös tänä vuonna jäsen-
maksuihin, joita vuosikokous ei korotta-
nut. Kun jäsenmaksulasku tulee, maksakaa 
se ajoissa! Myöhästymiset ja unohtamiset 
aiheuttavat pahan loven yhdistyksen kuk-
karoon. Vuosikokous antoi hallitukselle oi-
keuden erottaa jäsenet, jotka eivät ole mak-
saneet jäsenmaksuaan. Jos näin käy vahin-
gossa, liity heti uudelleen jäseneksi!

Vuosikokous päätti jäsenhankintakam-
panjoiden järjestämisestä tänä vuonna. Ota 

osaa kampanjoihin ja hanki ERY:lle uu-
sia jäseniä! Meitä on nyt yli 1200 aktivistia 
edistämässä elävän raakaravinnon tunnet-
tuutta, mutta lisää saa tulla mukaan koko 
ajan. Jokainen meistä levittää elävän raaka-
ravinnon tietoa omassa toimintapiirissään, 
mikä on tärkeää.

Yhdistyksen toiminnan hermokeskus on 
toimitila Helsingin Töölössä. Se on va-
rustettu paitsi toimisto- ja kokouskäyt-
töön, myös elävän ravinnon ja raakaravin-
non kursseja varten. Kaikki raakaravin-
non valmistamiseen tarvittavat koneet ja 
välineet ovat käytössä. Kaikki koulutta-
jat voivat varata ajan omaa kurssiaan var-
ten, myös muut kuin pääkaupunkiseudun 
kouluttajat.

Toimintasuunnitelma kehottaa jäse-
niä perustamaan uusia keskustelu-, kok-
kaus- tai ruokapiirejä, jotka voivat kokoon-
tua omassa toimitilassamme. Jos sinulla on 
idea, kerro siitä ERY:n Facebook-ryhmälle, 
joka on kasvanut jo liki kolmeen tuhanteen 
jäseneen. Kerää ympärillesi joukko kiinnos-
tuneita ja varaa toimistosta kokoontumis-
aika ryhmällesi.  

Tieto- ja tuotetorstait jatkuvat Töölön 
toimitilassa tänäkin vuonna. Vuosikokous 
päätti, että ne ovat jäsenille ilmaisia. Seuraa 
siis tapahtumailmoituksia ERY:n medioissa!

Raaka baari -tapahtumia järjestetään tä-
näkin vuonna ravintolapäivinä. Raaka baa-
rilla on jo vakituiset kävijänsä ja aina on 
mukana myös uusia, jotka maistavat raaka-
ravintoa ensimmäistä kertaa. Raaka baari 
levittää tietoa ja tuo tuloja. Ota osaa Raaka 
baari-talkoisiin!

Elävän ravinnon ystävä -lehti on ollut pe-
rustietokanava jo 1980-luvulta lähtien. 

Yhdistyksen uusi hallitus: vasemmalta 
Lasse Rehn, puheenjohtaja Sirpa Rehn, 

-
nina Malin. Kuvasta puuttuvat Johanna 
Rajamäki ja Ulla-Maija Arminen.
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Lehteä on aina toimitettu vapaaehtoisvoi-
min. Seitsemän vuotta lehteä on nyt teh-
nyt sama toimitus. Toimituksen lisäksi jut-
tuja ovat tehneet monet jäsenet ja myös ul-
kopuoliset raakaravinnosta kiinnostuneet. 
Laaja kirjoittajakunta on lehden teon edel-
lytys myös tänä vuonna. Tarjoa aktiivisesti 
juttujasi lehdelle! Kirjoita Minun tarinani 
-palstalle tai juttu jostain muusta sinua 
kiinnostavasta raakaravinnon elämäntapaan 
liittyvästä aiheesta!

Vuosikokous päätti myös, että toimitusta 
vahvistetaan uusilla toimitus- ja taittotai-
toisilla. Jos sinulla on tätä osaamista ja ha-
luat ottaa osaa lehden tekoon, lähetä tietosi 
osoitteeseen ery@elavaravinto.fi. Tervetuloa 
mukaan tekemään lehteä!

Lehtien ilmestymisen välillä jäsenille lä-
hetetään sähköpostiin tiedotteita ajankoh-
taisista asioista. 

Kotisivut on nyt uusittu. Sisältöä päivite-
tään mahdollisuuksien mukaan myös tänä 
vuonna. Sivuille kartutetaan tietoa elävästä 
raakaravinnosta ja ajankohtaisiin ravintoa 
ja terveyttä koskeviin asioihin pyritään rea-
goimaan mahdollisimman nopeasti.

Toiminnan alkuvuosikymmeninä ERY 
koulutti paljon elävän ravinnon koulutta-
jia. Viimeinen kouluttajakurssi järjestettiin 
1990-luvun puolella.

Nyt kouluttajakoulutus oli vuosikokouk-
sessa esillä pitkästä aikaa ja päätös oli, että 
tänä vuonna koulutusta suunnitellaan ja 
haetaan sille rahoitusta. Uusia elävän raaka-
ravinnon kouluttajia aletaan kouluttaa vuonna 
2017, jos kaikki menee niin kuin pitää. 

Vuosikokous totesi, että ERY pyrkii tänä 
vuonna laajentamaan toimintaa myös 
muualle Suomeen ja edistämään paikallista 
toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Jo 
nyt paikallisesta toiminnasta voi ilmoittaa 
kotisivuilla ja lehdessä ja oman paikkakun-
nan eryläisiä voi koota yhteen Facebook-
ryhmän kautta.

Lehden yhdyshenkilöluetteloa kannattaa 
käyttää, kun etsii paikallisia kontakteja. Jos 
kotikunnassasi ei vielä ole yhdyshenkilöä, 
ilmoittaudu sellaiseksi. Uusia yhdyshenki-
löitä on tullut mukaan viime vuonna ja yh-
distys toivoo heitä vielä lisää.

Toimintasuunnitelma kiteyttää asian näin: 
“Yhdistys haluaa edistää alan tutkimusta ja 
totuudenmukaista tiedon levittämistä ra-
vintoasioissa. Raakaravinnon laajan käytön 
avulla terveydenhoitokustannusten jatkuva 
kasvu saadaan kääntymään laskuun ja ih-
misen aiheuttamat ilmastonmuutokset vä-
henemään. Yksilötasolla moni paranee elä-
vän ravinnon avulla parantumattomista sai-
rauksista jopa siinä vaiheessa, kun lääke-
tieteen keinot ovat loppuneet. Yhdistyksen 
tehtävä kertoa parantavasta ravinnosta jat-
kuu edelleen.”

Kaikki, mitä saamme aikaiseksi tänä 
vuonna, toteuttaa myös tätä makrotason 
tehtävää. 

Aktiivista toimintavuotta kaikille!
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Yhdistyksen toimitilaa Töölössä Helsin-
gissä voi varata elävän raakaravinnon 
kursseja sekä pienryhmiä varten.
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YYKevään myötä kaikki kevenee, 
vaatetus ja mieli. Yhdistys päätti keventää 
myös tilahintojaan kevään ja kesän ajaksi! 
Tarjous koskee vain uusia tilavuokria.

Nykyiset hinnat -10 %, kun varaat tilan
kesäkuun 1. päivään mennessä.
ERY-jäsen saa siitä vielä jäsenalen 10 %

Arkipäivän kertavuokra ma-to:
päivä klo 9-17, hinta 27 €
ilta klo 17-22, hinta 32 €
koko päivä klo 9-22, hinta 54 €

Perjantain kertavuokra:
päivä klo 9-16, hinta 32 €
ilta klo 16-22, hinta 86 €

Viikonlopun kertavuokrat:
viikonloppupaketti: pe-ilta + la + su, 

hinta 215 €
viikonloppupaketti: pe-ilta + la, hinta 

160 €
lauantaipäivä klo 9-17, hinta 96 € 
lauantai-ilta klo 17-22, hinta 86 € 
koko lauantai klo 9-22, hinta 129 €
sunnuntaipäivä klo 9-17, hinta 96 €
sunnuntai-ilta klo 17-22, hinta 75 €
koko sunnuntai klo 9-22, hinta 129 €

Tule pitämään ihania tilaisuuksiasi ERY:n 
mieltä keventäviin tiloihin!

Elävä raakaravinto ry:n jäsenille Ruohonjuuren 
myymälöistä - 5 %:n alennus kaikista norm. 

saat myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 

www.ruohonjuuri.fi
 

ERY:n verkkosivujen ilmoitushinnasto
Pienin mainoskoko on 234 x 60 (half 

Korkeus jaollinen 60 pikselillä.
Verkkosivujen ilmoitustilaa myydään 
kolmen kuukauden jaksoissa:
234 x 60   = 50 € / 3 kk
234 x 120 = 100 € / 3 kk
234 x 180 = 150 € / 3 kk
234 x 240 = 200 € / 3 kk jne...

ERY:n verkkosivuille tarkoitetun valmiin 
mainoksen voit lähettää yhdistyksen 

Liitä mukaan tiedot ilmoituksen koosta 
ja siitä, kuinka pitkän aikaa haluat sen 
olevan luettavissa ERY:n kotisivuilla 
sekä yhteystietosi ja laskutustiedot.

Voit myös ryhtyä yhdistyksen mainos-

palvelun kautta.
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Aurinko on elävästä ravinnosta tärkein. 
Sitä täällä Espanjan Aurinkorannikolla 

riittää. Tänä talvena oli ehkä yksi koko-
naan pilvinen päivä. Sateita oli harmillisen 
vähän vesivarantoja ajatellen. El Niño -il-
miön ja ilmastonmuutoksen ansiosta tääl-
läkin on ilmasto lämmennyt – jopa niin, 
että suomalainen helleraja rikkoutuu joskus 
keskitalvellakin. 

Aurinkorannikko on ihanteellista vilje-
lyyn. Erilaisia hedelmiä ja paikallisia vihan-
neksia saa runsaasti ympäri vuoden. Olo-
suhteet elävänravinnon syöjälle ovat siis to-
della hyvät.

Olemme käyneet läpi kaikki rantakau-
pungit Espanjassa ja Portugalissa. Meidän 
valintamme, kuten monen englantilaisen, 
ruotsalaisen, norjalaisen ja tanskalaisenkin, 
on Fuengirola, koska tämä on sään ja kan-
sainvälisen ilmapiirin mukaan paras talveh-
timispaikka – elävän ravinnon syöjälle.

Täällä talvehtivien ihmisten kuukausi-
määrä vaihtelee parista kuukaudesta puo-
leen vuoteen. Jotkut käyvät Suomessa jou-
luisin, esimerkiksi lastenlapsia katsomassa. 
Niitäkin on tuhansia, jotka ovat jääneet 
tänne vakituisiksi ympäri vuoden.

Me olimme täällä alkuvuosina syyskuun 
alusta toukokuun loppuun. Nyt oloaika 
on vähentynyt neljään kuukauteen – ehkä 

Talvehtiminen elävällä ravinnolla
onnistuu Espanjassa
Risto Ahlberg on viettänyt 
vaimonsa kanssa jo 17 talvea 
Espanjan Aurinkorannikolla. 
Ekologinen viljely ja luontais-
tuotekaupat ovat ottaneet 
pitkiä askeleita eteenpäin 
noina vuosina. Risto kertoo 
vinkkejä Aurinkorannikolle 
talvehtimaan aikoville elävän 
ravinnon syöjille.

Suomen lämpenevistä syksyistä ja Kirja-
messuista johtuen.

Vehnänorasta ja muita mehustukseen so-
pivia tuotteita täällä ei saa vielä valmiiksi 
kasvatettuina, mutta liikettä siihen suun-
taan on kuultavissa. Eräs ravintola jo ko-
keilikin vehnänorasmehun tarjoamista asi-
akkailleen. Espanjalaiset eivät oikein vielä 
tiedä vehnänorasmehun mullistavista 
terveysvaikutuksista.

Mutta talvisin esimerkiksi tässä noin 100 
000 asukkaan pikkukaupungissa Fuengiro-
lassa asuu kymmeniä tuhansia ulkomaalai-
sia. Täällä on muun muassa suomalainen 
koulu, kirjastoja ja melkein kaikki palvelut-
kin suomeksi. Englantilaisille vieläkin laa-
jemmin. Naapurista tulevien afrikkalaisten 
osuus kasvaa. Ulkomaalaisia ei täällä pidetä 
niinkään vieraspaikkakuntalaisina. He kuu-
luvat tähän kaupunkiin.

Tässä kansojen sulatusuunissa eri maiden 
kulttuurit ja tavat nauttia mitä erilaisim-

Mansikat maalaistorilla ovat halpoja ja 
markkinoilla vieläkin edullisimpia.
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mista ravinnoista tulevat myös espanjalai-
sille tutuiksi. Aina ei edes tiedä, minkämaa-
laisia kyseisen ravintolan tai kahvilan pitä-
jät ovat. Tästä kaikesta johtuu se, että sana 
elävästä ravinnosta ja ekologisesta vilje-
lystä lisääntyy. Kuinka mielelläni kertoisin 
suomalaisille siellä tämän monikansallisen 
kulttuurin eduista. Rasismia ei täällä tapaa.

Paikallisia vihanneksia saa markettien li-
säksi vihannes/hedelmäkaupoista, jotka le-
vittäytyvät ulos kaduille. Maaseudun vi-
hannesmyyjät tulevat toreille myymään 
tuotteitaan, joista yhä suurempi osa on luo-
mua. Keskustasta muutama kilometri Coi-
nin tietä, esimerkiksi, on tori täynnä vihan-
neksia, taimia ja hedelmiä. 

Espanjalaiset, niin kuin eivät monet 
muutkaan, ymmärrä, että palkoherneitä voi 
syödä raakana. Aivan viime vuosina olem-
me kuitenkin löytäneet niitä vihanneskau-
poista. Kuinka ne ovatkaan makoisia koko 
talven! 

Myös pecan-pähkinöitä olemme saaneet 
syödä suoraan itse poimittuina ystävämme 
pähkinätilalta. Luonnosta voi kerätä myös 
sieniä. Mutta ne täytyy tietysti tuntea.

Luontaistuotekauppoja on tullut li-
sää, mutta niiden tarjonta on aika kirja-
vaa. Bussikaduksi nimetyllä kadulla on 

luomuruokakauppa Bio Natura, jota voi 
suositella.

Sieltä saamme muun muassa hyvin itä-
vät luomuvehnänjyvät. Sinne tilataan kaik-
ki haluamasi tuotteet, jos niitä ei hyllys-
sä satu olemaan. Omistaja viljelee ympäri 
vuoden viereisessä Los Pacosin kylässä osan 
vihanneksistaan. 

Ilmaston lämmettyä täällä on mahdol-
lista kasvattaa jopa tomaattia ympäri vuo-
den. Tosin suurin osa tulee muualta Espan-
jasta, jossa tomaatit viljellään muovin alla. 
Mansikka-aika alkaa jo joulukuussa ja jat-
kuu pitkälle kesään. Avokadojen viljely laa-
jenee täällä kovaa vauhtia.

Suurilta lauantaikirpputorimarkkinoilta 
saa suoraan kottikärryistä avokadoja euron 
kilo, samoin mansikoita, metsästä poimit-
tua parsaa, samana päivänä kerättyjä man-
dariineja ja sipuleita.

 Bio Natura, luomuruokakauppa Los 
Bolichesissa ns. Bussikadulla vinosti 
kauppahallin vastapäätä.
 Bio Casa, huomioon otettava luomu-
ruokakauppa Avenida de Mijas.
 Chirimoya luomu-kasvisravintola, si-
vukadulla joka lähtee Bolichesin kir-
kon nurkalta, kohdalta missä on ko-
dinkonekauppa heti alussa.
 Suomalaisissa kaupoissa myydään 
mm. suomalaisia pakastemarjoja.

Lauantain rompemarkkinoilta saa vi-
hannekset ja hedelmät kottikärryistä.

Yhä useampi pikkutila on siirtynyt luo-
muviljelyyn.
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Kaikista ravintoloista saa tietysti salaat-
teja. Tapaksia usein eurolla. Huomattavaa 
on kuitenkin se, että kaupungin ensimmäi-
nen kasvisravintola, Vegetalia, on suoma-
lainen. Sieltä ei kuitenkaan saa luomua eikä 
raakaravintoa. 

Sen sijaan äskettäin avatusta unkarilais-
ten pitämästä Chirimoyasta saa. Kaikki 
siellä käytettävät tuotteet ovat lähiseudun 
ekologisilta tiloilta. Jopa unkarilaisten viini 
on luomua. Ainoa miinus mielestämme on 
se, että paikka suljetaan jo klo 18, mikä on 
täällä hyvin poikkeuksellista. 

Siksi olemme useimmiten syöneet ko-
tona. Vaimoni kokemus elävän ruoan teke-
misestä on asiantuntevaa eikä sen parem-
paa ruokaa saa mielestäni mistään. Hella ja 
uuni ovat tietysti olleet käyttämättöminä.

Vaimoni on viljellyt erittäin hyvin tulok-
sin vehnänoraan, herneenversot ja lupiinit 
parvekkeellamme Ikean tarjottimilla. Ne 
ovat täällä ulkona kasvatettuina todella ma-
koisia. Parvekkeella ne voivat kasvaa yötä 
päivää.

Ainoa varottava asia on liian kuuma au-
ringonpaiste, jopa tammikuussa. Mutta 

Ravintola Chirimoyan seiniltä löytyy 
totuuksia.

Oraat kasvavat mainiosti ulkona koko 
talven.

parvekkeemme päällä on pieni katos, jotta 
aurinko ei porota koko päivää suoraan sinne.

Kaiken tarpeellisen olemme saaneet 
täältä. Ainoastaan Wilfa-mehupuristimen 
ja lupiinin siemenet olemme tuoneet Suo-
mesta.
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Suomen Luonnon Villivihannekset-mo-
biilisovellus kulkee luonnossa mukanasi 

älypuhelimessasi. Sovellus kertoo 30 ravin-
noksi käytettävästä kasvista tuntomerkit ja 
kasvupaikan. Se havainnollistaa kasvit piir-
ros- ja valokuvalla. Lisäksi sovellus esittelee 
kasvien käyttötapoja ja antaa vinkkejä villi-
vihannesten hyödyntämiseen keittiössä. So-
velluksessa on myös keittiömestari Sami 
Tallbergin 90 reseptiä, joista tosin aika 
harva on raaka tai edes vegaaninen.

Sovellus julkaistiin keväällä 2015. Päivi-
tysversioon lisättiin kymmenen uutta kas-
via ja 30 reseptiä huhtikuussa 2016. Päivi-
tys on sovelluksen jo aiemmin ladanneille 
ilmainen, uusille lataajille sovellus maksaa 
2,99 euroa. 

Villivihannekset-sovellus on ladattavissa 
Android-, IOS ja Windows -puhelimiin. 
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Minun tarinani

Raakaravinto ja elävä ravinto ovat tärkeä 
osa elämääni. Siksi pidän raakaravinto.

net-blogia ja Raakaravinto-sivua Faceboo-
kissa. Järjestän raakaravintokursseja, -kou-
lutuksia ja -konsultaatioita lähinnä Turun 
seudulla ja muualla Etelä-Suomessa. Oman 
kokemuksen kautta pystyn auttamaan ih-
misiä pääsemään helpommin alkuun muun 
muassa raakaravinnon lisäämisessä omaan 
ruokavalioon - ja välttämään yleisimmät 
haasteet arjen ruokailuissa.

Ryhdyin kasvissyöjäksi vuonna 1996, jol-
loin jätin pois lihan ja kalan. Vähän myö-
hemmin siirryin vegaaniseen ruokavalioon 
(hunajaa lukuun ottamatta). Myös mieheni 
Sami on ollut kasvissyöjä yli 20 vuotta.

Kiinnostukseni raakaravintoon ja elä-
vään ravintoon lähti 1990-luvulla siitä, kun 
löysin Rauman pienestä luontaistuotekau-
pasta Elsa Ervamaan kirjan Elävä ravinto. 
Kiinnostuin niin, että ostin kirjan. Ihmet-
telin, etten ollut kuullut aiheesta aiemmin, 
eikä kukaan tuttavani tiennyt elävästä ra-
vinnosta. Muutenkin tiesin tuohon aikaan 
vain yhden kasvissyöjän perheineen.

Innostuin kirjan paranemiskertomuk-
sista ja aloin kokeilla reseptejä. Asuin tuol-
loin vielä vanhempieni luona ja tein itse 
omat ruokani. Idätin tiskikaapissa ja tein 
usein muun muassa helppoja viherlautasia 

Anita Vesamo haluaa inspi-
roida ihmisiä kasvissyöntiin 
terveyden, hyvinvoinnin, 
ympäristön ja eettisyyden 
vuoksi.

avokadokastikkeella. Ihmettelin aina, mi-
ten ihanan energinen ja selkeä olo tuli sel-
laisen aterian jälkeen. Vaikka olin silloin jo 
kasvissyöjä, muista ruuista ei tullut vastaa-
vaa oloa. Tuo hyvä olo jäi ikuisesti mieleeni 
ja se inspiroi myöhemminkin olemaan raa-
karavinnolla.

Olemme mieheni kanssa olleet nyt rei-
lut viitisen vuotta lähes kokonaan raakara-
vinnolla ja elävällä ravinnolla. Joskus muun 
muassa cashew-pähkinät ja jotkin lisära-
vinteet eivät ole kokonaan raakaravintoa, 
mutta kypsennettyä ruokaa emme valmista. 
Samilta olen saanut paljon tukea ja yhdessä 
onkin ollut helpompaa toteuttaa ruokava-
liota.

Meillä on yhteinen yritys ja toimimme 
myös markkinointialalla. Asumme maaseu-
dulla. Puutarhassamme kasvatamme kesäi-
sin vihanneksia ja ympäröivästä luonnosta 
keräämme villivihanneksia. Luonto, saa-
risto ja maastoratsastus ovat sydäntäni lä-
hellä. Käyn ratsastamassa ystäväni tilalla 
naapurissa.

Olen ollut onnekas eikä minulla ole ollut 
vakavia sairauksia. Olen saanut raakaravin-

Anita Vesamo haluaa jakaa tietämys-
tään raakaravinnosta mm. pitämällä 
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nosta valtavasti: kokenut sen antavan pal-
jon apua jaksamiseen, vastustuskykyyn ja 
kehon puhdistumiseen sekä myös henki-
seen hyvinvointiin ja selkeyteen.

Raakaravinnolla olen saanut uudella ta-
valla myös yhteyden luontoon ja kaikkeen 
elävään – myös ravinnon elävään energiaan, 
joka parantaa. Olen aina ollut herkkä tun-
temaan ruokien vaikutukset. Tunnen ke-
hossani, mitä milloinkin tarvitsen.

Paras olo on tullut aina siitä, kun on juo-
nut paljon vihermehuja ja muistanut ot-
taa päivittäin myös raakaproteiinishei-
kin (muun muassa riisi- ja hamppuprote-
iineja tuoremehuun tai kookosveteen lisät-
tynä). Käytämme myös D- ja B12 -vitamii-
nivalmisteita, vegaanista omega-3- ja joi-
tain muita lisäravinteita, kuten pakuria ja 
reishiä. 

Kotona meillä on kovassa käytössä tehok-
kaat mehukone, blenderi ja kuivuri. Aamu 
alkaa yleensä tuoreilla viher- ja porkkana-

mehuilla. Mehustamisessa on oma hom-
mansa, mutta se on aina sen arvoista. Kun 
juo vihermehuja, koko keho piristyy ja tun-
tuu kuin solut olisivat kylpylässä

Koitan aina kannustaa ihmisiä lisäämään 
vihreiden määrää, olivat he sitten millä 
ruokavaliolla tahansa. Vihreiden parantava 
vaikutus on uskomaton. Parhaiten vihreät 
saa imeytymään vihermehujen tai vihers-
moothieiden muodossa.

Tykkäämme myös herkuttelusta. Usein 
tulee tehtyä muun muassa raakapitsaa, raa-
kakakkuja ja jäätelöä. Iso maukas salaatti 
hyvällä pähkinäkastikkeella on helppo lou-
nasvaihtoehto. Teen myös raakapuuroja, 
joita on helppo ottaa päiväreissuille mu-
kaan.

Arjessa valmistan yleensä kerralla mo-
nia ruokia, jotka säilyvät jääkaapissa use-
ampia päiviä. Näin ei tarvitse käyttää päi-
vittäin paljon aikaa kokkaamiseen. Pakas-
tan kesäisin paljon marjoja, joita on helppo 

ottaa pakastimesta esimerkiksi 
smoothieihin ja kakkuihin. Var-
sinkin talvisin idättämisestä on 
paljon hyötyä, kun kotimaiset vi-
hannekset ovat melko kalliita. 
Käytämme mahdollisimman pal-
jon luomuruokaa ja vain ympäris-
töystävällisiä pesuaineita ja luon-
taiskosmetiikkaa.

Olen pitänyt raakaravinto.net-blo-
gia ja raakaravintokursseja vuo-
desta 2012 lähtien. Olin tätä ai-
emmin Turussa myös muutaman 
vuoden kasvisravintolassa töissä. 
Oman elämäntapani kautta halu-
sin alkaa auttaa myös muita.

Blogiin olen kehittänyt hyviä ja 
helppoja reseptejä, joista lukijoi-
den olisi helppo valmistaa ruokaa 
myös kotona. Ohjeet ovat myös 

Anita Vesamo tapasi miehensä Samin kanssa 

Thaimaassa.
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Minun tarinani

omia lempireseptejäni. Toivon blogini aut-
tavan ja tukevan ihmisiä matkalla parem-
paan oloon.

Kurssilaisten innostuneisuus inspiroi 
kurssittamaan ja kouluttamaan. Monet 
ovat yllättyneitä, miten ihania makuja raa-
karavinnolla voi loihtia. Kursseilla kuulee 
usein kommentteja: “onpa hyvää, voiks tää 
edes olla terveellistä?” Mielestäni hienointa 
onkin yhdistää taivaalliset maut, herkut-
telu, terveys ja hyvinvointi.

Rakastamme matkustamista ja tykkäämme 
käydä testaamassa raakaravintopaikkoja 
ympäri maailmaa silloin kun mahdol-
lista. Niistä saan vaikutteita myös omiin 
raakaravintokursseihini.

Olen pitänyt pitkiä kokkauskursseja eri 
teemoilla, muun muassa peruskursseja, raa-
karavintoa intialaisittain ja raakaravintoa 
italialaisittain -kursseja sekä jouluruoka-
kursseja. Pidän myös luentopaketteja, joi-
hin sisältyy maistiaiset. Olen pitänyt pie-
nempiä kursseja myös Espanjassa ja Thai-
maassa. Pidemmille matkoille otan yleensä 

aina mukaan mehukoneen ja blenderin.
Tätä kirjoittaessani olemme Samin 

kanssa Thaimaassa, Koh Samuin trooppi-
sella saarella, pitkällä työ- ja huvireissulla. 
Teen myös juttusarjaa saaren raakaravinto-
paikoista raakaravinto.net-blogiini.

Tapasimme täällä maailmankuulun huip-
pukokin ja raakaravintokouluttajan Bo-
ris Lauserin Saksasta. Hänen kanssaan 
olemme käyneet yhdessä illallisilla ja vaih-
taneet kuulumisia. Olemme jutelleet raaka-
ravinnosta ja olen saanut paljon hyviä vink-
kejä.

Boris pitää kursseja muun muassa Sak-
sassa, Balilla ja Thaimaassa. Boris on ai-
emmin pitänyt kursseja myös Helsingissä 
ERY:ssä. Täällä Koh Samuilla lempiravin-
tolamme on Vikasa, jonne Boris on suun-
nitellut kaikki upeat gourmet-raakaravinto-
annokset.

Seuraavaksi pidän Helsingissä ERY:n toi-
mistossa Raakaravintoa intialaisittain -kurs-
sin 18. päivä toukokuuta. Lisätietoa on 
blogissani ja ilmoittautua voi osoitteeseen: 
anita@raakaravinto.net.

Koh Samuilla Vikasa-ravintolan upeat 
gourmet-raakaravintoannokset, jotka 

-
litahnalla ja mangochutneylla.

sisältää mustikkaa, kookosjugurttia, 
granolaa, hedelmiä, suklaakastiketta ja 
superfoodeja. 



21

Tsekkiläinen Tereza Havrlandová vietti 
välivuotta Australiassa ja Uudessa-See-

lannissa vuonna 2004-2005 ja harrasti lei-
jalautailua. Tuulenpuuska viskasi hänet 
päin hiekkadyynejä, jolloin hän loukkasi 
olkapäänsä pahasti. Tereza päätti palata ko-
tikaupunkiinsa Prahaan toipumaan. Opin-
not olivat saatettava loppuun, rahat olivat 
tiukassa ja työtäkään ei ollut, joten jotain 
piti keksiä.

Tereza oli matkoillaan Yhdysvalloissa tu-
tustunut raakaruokaan ja haaveili avaavansa 
oman raakaruokaravintolan. Hän oli lisäk-
si löytänyt superfoodit matkoillaan Aust-
raliassa ja Uudessa-Seelannissa. Koska su-
perfoodeja ei Tšekeissä liiemmin ollut, hän 
päätti aloittaa niiden maahantuonnin ja 
pussittaa niitä myyntiä varten. Alle vuodes-

velkakierteestä
kansainväliseen menestykseen

Pahassa velkakierteessä 
paininut tsekkiläinen raaka-
ruokayritys Lifefood kam-
pesi itsensä vaikeuksien 
läpi kansainväliseksi me-
nestystarinaksi. Lifefood on 
kasvanut jo 130 työntekijän 
yritykseksi. 

lifefood

sa hän kuitenkin huomasi, ettei siitä saisi 
kummoista bisnestä.

Vuonna 2006 Tereza päätti kokeilla ide-
aansa raakaruoasta. Tereza ei saanut pan-
kista yritykselleen lainaa, joten hän jou-
tui lainaamaan tarvitsemansa 30 000 euroa 
huimalla 25 prosentin kiskurikorolla tutta-
van tutulta. Tällä summalla hän sai vuok-
rasopimuksen leipomoon, jossa ryhdyttiin 
leipomaan raakakräkkereitä. 

Lifefood-niminen yritys kasvoi. Pian lei-
pomossa oli jo 20 työntekijää. Mutta help-
poa ei ollut. Monen vaikean vuoden jäl-
keen velkaantuminen oli luisumassa mil-
tei holtittomaksi. Tereza joutui lainaamaan 
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koko ajan lisää rahaa, jotta saisi maksettua 
työntekijöidensä palkat. 

Velkataakka ja huolet kasvoivat niin suu-
riksi, ettei Tereza itse enää tuntenut valmis-
tamiensa laadukkaiden raakaruokien hy-
viä vaikutuksia. Parhaimmatkaan raaka-ai-
neet eivät pystyneet tasapainottamaan epä-
tervettä tilannetta.  

Tereza ymmärsi tuolloin, että Tšekki oli 
liian pieni markkinapaikka Lifefoodille, jo-
ten hän päätti suun-
nata Saksan luomu-

messuille. Sieltä yritys sai ensimmäisen sak-
salaisen asiakkaan vuonna 2008. Vuotta 
myöhemmin Saksasta löytyi myös sijoittaja, 
joka osti lähes puolet hänen yrityksestään. 

Suomen Ekolo oli ensimmäisten kansain-
välisten asiakkaiden joukossa vuonna 2010. 
Seuraavana vuonna Lifefood oli maksanut 
kaikki velkansa pois.

Vuonna 2012 Lifefoodin tuotteita myy-
tiin jo 15 maassa. Tänä päivänä raakakräk-
kereitä ja -patukoita, merilevätuotteita, raa-
kasuklaita ja monia uusia innovaatiivisia 
tuotteita on myynnissä 25 eri maassa. 

Lifefood on maa-
ilman suurin 

raakaruokien val-
mistaja 85 raaka-
ruokatuotteen va-
likoimallaan. Life-
foodin tavoitteena 
on tarjota asiak-
kaille laadukkaim-
pia ja maukkaimpia 
raakaruokatuotteita.

Lifefoodille tuotteiden raaka-aineiden 
laadukkuus sekä raaka-aineiden oikeaoppi-
nen käsittely ovat kaikki kaikessa. Tuotteet 
on valmistettu käsin parhaista luomulaa-
tuisista raaka-aineista sekä vegaanisella eet-
tisyydellä ja innovatiivisuudella. Tästä esi-
merkkinä on maailman ensimmäinen ve-
gaaninen makkara Rawsage, joka on valmis-
tettu parapähkinästä, aurinkokuivatuista 
tomaateista sekä yrteistä ja mausteista.

Tulevaisuudessa Lifefood aikoo pistää en-
tistäkin enemmän paukkuja raakaruoan 
laadun viestintään. Lifefoodin perustaja Te-
reza Havrlandová haluaa myös henkilö-
kohtaisesti edistää raakaruoan sertifiointia.

Lifefoodin mukaan raaka-sanan käyttö 
on takuu siitä, ettei tuote tai sen raaka-ai-
neet ole missään elinkaarensa vaiheessa 

kuumennettu yli 45 as-
teen. Lifefoodin kaikki 
tuotteet ovat näin ollen 
elävää ravintoa. 

Tuotteissa on maksi-
maaliset ravintoarvot ja 
paljon terveyttä vaalivia 
luonnollisia vaikutuksia. 
Vain tämä on Lifefoodin 
mukaan oikeasti raakaa ja 
vegaanista laatua.

Lifefood on myös sitoutunut kestävään 
kehitykseen. Lifefoodin tuotannossa käyte-
tään vain ja ainoastaan uusiutuvaa energiaa. 
Lifefood etsii jatkuvasti entistä luontoystä-
vällisempiä pakkausmateriaaleja ja yrittää 
vähentää pakkausmateriaalien käyttöä mah-
dollisimman paljon.

Lifefood ei halua turmella maailmaa toi-
millaan. Se yrittää parhaansa mukaan kom-
pensoida jälkiään hyvillä teoilla. 

Lifefoodin perustaja Tereza Havrlandová 
haluaa kutsua kaikki ERY:n innokkaat raa-
karuokailijat mukaan RawFest-festivaaleille 
Prahaan 4.-5. kesäkuuta.  

Lisätietoja
www.lifefood.eu

lifefood?Mikä
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Raw Fest -tapahtuma Prahassa kesä-
kuussa 2015 oli ensimmäinen koke-

mukseni raakaruokafestivaaleista. Kuunte-
lin paljon luentoja ja näin raakaruokatyö-
pajoja. Kävelin koko alueen laidasta laitaan 
kauniilla Štvanice-saarella. Kävin esityksissä 
ja näin, miten aterioita valmistettiin.

Minusta parasta Raw Festissä oli pitkäai-
kaisen elävän raakaravinnon syöjän Wlasta 
Hlinkovan luento siitä, miksi ja mil-
loin syödään. Hlinkova on myös raaka-
ruokavalmistaja Lifefoodin reseptien tekijä 
ja tuotepäällikkö, joka vastaa tuotteiden 
valmistuksesta.

Mielestäni nykyään on iso ongelma, että 
syömme koska on tylsää, koska ruoka on 
hyvän makuista, tai yhteiskunnan ennak-
koluulojen takia, mutta emme koskaan ra-
vitsemuksellisista syistä. 

Luonnollinen nainen -blogia pitävän 
Zdenka Malotovan luento taas kertoi pää-
asiassa raakaruoasta lapsille. Hän lähes-
tyi aihetta siltä kannalta, miten lapsille an-
netaan enemmän vapautta ruokavalion 
suhteen (samoin kuin muillakin elämän 
osa-alueilla). Ei vain pakoteta “näin pitää 
syödä“ tai “näin pitäisi olla”. Hän kertoi, 
miten lapsia voi alkaa tutustuttaa terveel-

raakaruokafestarei lta 
inspiraatiota

ERY:n uuden hallituksen jä-
sen ja raakaruokabloggaaja 

-
manimeltään Bjetka, kävi 
Prahan raakafestareilla Tse-
kin matkallaan viime kesänä. 

Tänä vuonna Raw 
Fest -tapahtuma 
järjestetään 4-5. 
kesäkuuta samassa 
paikassa kuin viime 
vuonna, Štvanice-
saarella, aivan Pra-
han keskustan tuntumassa.

lisempään raakaruokaan, jota he eivät ole 
syöneet aiemmin. 

Festivaalin päävieras oli Mimi Kirk, nuo-
rekas 75-vuotias raakaravinto-ikoni, joka 
on kirjoittanut bestsellerin raakaravin-
nosta. Hänen luentoaan kuunteli täysi sali 
osallistujia. 

Kokkaus-demonstraatiot oli tarkoitettu 
aloittelijoille. Usein niissä tehtiin minulle 
jo tuttuja ruokia. Mutta oli tosi hienoa, 
että aloittelijoilla oli mahdollisuus kuulla 
tällaisia luentoja ja nähdä demonstraatioita 
raakaruoasta.

Pidin kovasti Wlasta Hlinkovan esityksestä, 
jossa hän kertoi, miten rikkaruohoja voi li-
sätä ruokavalioon. Hän teki limonadeja ku-
ten mustaseljanmarjalimonadi, kurkkuli-
monadi kuumiin kesäpäiviin, limonadi, 
jossa oli chiansiemeniä, jotka kosteuttavat 
kehoa, ja Dulse-merilevälimonadi.

Prahan
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Näiden lisäksi hän teki erilaisia vihreitä 
smoothieita ja lopuksi vihreitä salaatteja 
ja kasvisruokaa kuten kasvislasagnea, au-
ringonkukansiemenlevitteitä ja marinoi-
tua nokkosta. Pidin hänen tyylistään tehdä 
ruokaa. Lisäksi sain häneltä paljon inspi-
raatiota, vaikka minulla on jo paljon koke-
musta raakaruoasta.

Festaripaikalla oli myös erilaisia kojuja: raa-
karavintoloita, kokkeja, kauppoja ja inter-
net-kauppoja. Useimmissa oli mahdollisuus 
maistaa ruokia. 

Lifefoodin kojulla oli maistettavana kaik-
kia heidän tuotteitaan. Se oli minusta tosi 
hyvä idea. Erityisesti raakaruoan aloittelija 
voi maistaa ja kokeilla, mitä haluaisi ehkä 
itse tehdä.

Lifefoodin suklaakioskilla tarjottiin pie-
niä hedelmäpaloja dipattuna suklaa-
seen. Ne olivat tosi herkullisia! Omena oli 
helppo dipata, mansikka tai banaani tippui 
joskus suklaaseen. Mutta se oli hyvä ruo-
kaidea juhliin!

En voinut olla maistamatta tuoreita koo-
kospähkinöitä. Kookosvesi on tosi her-
kullista, täynnä kookoksen makua ja erit-
täin virkistävää, erityisesti Prahan kuu-
massa säässä. Kookospähkinän liha on mel-
kein mautonta. Söin sen festareilla kui-
tenkin sellaisenaan, koska minulla ei ollut 
aikaa valmistaa siitä mitään. Muuten se so-
pisi hyvin smoothieen, salaattiin tai muihin 
aterioihin.

Useimmissa ravintoloissa oli myös mahdol-
lista ruokailla maistiaisten lisäksi. Tärkein 
oli Lifefoodin raakaravintola. Jono sinne oli 
kuitenkin niin pitkä, että päätimme syödä 
omia eväitä, jotka toimme kotoa. Lepä-
simme varjossa nurmikolla ja söimme ome-
noita ja tomaatteja.

Lifefood-ravintolassa kävin sitten sun-
nuntaina iltapäivällä. Ostin mukaan juna-
matkalle lettuja ja omenarullapiirakan. Tyt-
täreni kanssa söimme niitä junassa ja ne 
maistuivat tosi hyviltä, molemmat olivat 
tarpeeksi makeita.

Oli vain yksi asia, josta en todellakaan pi-
tänyt: festaripaikalla oli tupakointialue suo-
raan luentoalueen vieressä.

Kaiken kaikkiaan pidin raakaruokafesti-
vaaleista ja olin tyytyväinen. Jokainen sai 
itse valita, mihin haluaa osallistua tai mitä 
haluaa nähdä luennoista, ravintoloista, mu-
siikki- tai urheiluohjelmasta ja lasten oh-
jelmasta. Raakaherkkuja oli paljon, samoin 
erilaisia kilpailuja. Tapahtuman ympäristö 
yllätti minut positiivisesti.

Lisätietoja
www.rawfest.cz/#!home-en/nq6od
www.lifefood.cz/
www.youngonrawfood.com/ - Mimi Kirk
www.prirodnizena.cz - Luonnollinen nainen -blogi

The Raw Delin suklaita ja niiden sekä 
mehujen maistiaisia. Yritys osallistuu 
Raw Festiin kesäkuussa.
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Ajat ovat totisesti muuttuneet siitä, kun 
reilu 20 vuotta sitten olin Prahassa 

töissä. Kasvissyöjän oli vaikea löytää kasvis-
ruokaa, elävästä raakaravinnosta puhumat-
takaan. Paikallinen Hare Krishna -paikka, 
Govinda (Soukenická 7), tuntui olevan 
suunnilleen ainoa kunnon kasvisravintola. 

Nyt ei viikonloppu tahtonut riittää raa-
karuokapaikkojen ja kasvisravintoloiden 
bongaamiseen muun ohjelman ohessa. Ker-
kesin kuitenkin katsastaa muutaman ja jul-
kisilla liikkuessa silmiin osui vielä toinen 
mokoma, joten paikkoja ei tarvitse edes ha-
kemalla hakea.

Lähellä toisiaan Vanhassa kaupungissa si-
jaitsevat raakaruokapaikat MyRaw Cafe 
(Dlouha 39 kauppakäytävässä) ja The Raw 
Deli (Benediktská 7). Jälkimmäinen, huh-
tikuussa 2015 avattu liike on oikeastaan 
take away, jossa kaikki ruuat on pakattu 
biohajoaviin pakkauksiin. Selkeästi sisus-
tetussa delissä on kaksi pöytää, jos haluaa 
syödä siellä suoraan muovipakkauksista. 

Otin mukihernekeiton, joka oli todella 
maukas ja raikas. Jatkoin varsin anteliaan 
kokoisella kevätkääryleannoksella. Ystäväl-
linen myyjä maistatti vielä kaikki juustot ja 
kylmäpuristetut mehut. Kräkkereistä, lehti-
kaalisipseistä ja suklaista oli myyntipöydällä 
maistiaisia ilmeisesti jatkuvasti.

Kun Tsekeissä oltiin, piti jälkiruuaksi ah-
taa vielä omenastruudeli, vaikka yleensä 
keskityn suklaakakkuihin. Paikka oli erit-
täin miellyttävä kokemus ruoan ja palvelun 

Praha on
”raakaruokamekka”
Prahassa on nykyään laaja 
valikoima niin raakaruoka- 
kuin kasvisravintoloita. 
Monet näistä ovat kätevästi 
Vanhassa kaupungissa tai 
keskeisten turistireittien 
varrella.

osalta. Ainoa pettymys oli, että kutsuva jul-
kisivu antoi olettaa, että kyseessä olisi ra-
vintola, jossa voisi nautiskella ruokansa.

MyRaw Cafe oli sellainen. Jo ulkoa voi 
suurista ikkunoista kurkistaa, mitä keittiös-
sä puuhataan. Houkuttelevan kakkuvitrii-
nin ohi astuu saliin, jossa voi valita sohva- 
tai pöytäosastosta. Tarjoilija kiikutti heti 
vesikarahvin pöytään. Ruokalista oli kat-
tava: tarjolla oli useita aamiaismenuja, ta-
paksia, juustoja, keittoja, pääruoaksi muun 
muassa pizzoja ja tortilloja sekä jälkiruuak-
si lettuja. 

The Raw Delin sipsit, kräkkerit, juustot 
ja nauttimani keitto ja kevätkääryleet 
olisi voinut ottaa vaikka piknikeväinä 
mukaan.

MyRaw Cafen vihreässä kakussa oli 
mm. pinaattia, spirulinaa, minttua, oh-
ranorasta, cashewpähkinää ja kookosta. 

Ti
in

a 
La

pp
al

ai
ne

n
Ti

in
a 

La
pp

al
ai

ne
n



26

Tai sitten voi keskittyä kahvilapuoleen: 
vitriinissä houkutteleviin kakkuihin ja lis-
talta vaikka lukuisiin teelaatuihin, kookos-
pohjaisiin smoothieihin, ”mylkseihin” eli 
mantelimaitopohjaisiin cocktaileihin tai 
vaikka luomuviineihin. Paikka olikin alun-
perin (syksystä 2014) ollut ”kakkukeidas”, 
mutta laajensi nopeasti aamiaisiin, lounai-
siin ja illallisiin.

Ravintola täyttyikin nopeasti; oli nuoria 
ja vanhoja, miehiä ja naisia, mutta eniten 
pareittain naisia kakkupalojen äärellä. Minä 
kokeilin Genmaicha-teen kera vitriinin eri-
koisimman näköistä vihreätä kakkua. Täyt-
tävästä megakakkupalasta olisi riittänyt 

puolet, mutta nautin koko palan. Kun oli 
jo kiire ehtiä lentokenttäkuljetukseen, tar-
joilija pakkasi teestä toisen pannullisen mu-
kiin mukaan. Ravintolassa olisi mielellään 
nauttinut antimista pitkään ja hartaasti. 

Muutaman korttelin päässä edellisistä 
Palladium-ostoskeskuksen vieressä on 
Rawcha (Na Porici 8) sisäpihan perukoilla. 
Kahvila-ravintolan lisäksi se on myös 
kauppa, jossa myytiin sekä tuore-, kuiva- 
että pakastetavaraa elävän raakaruoan tar-
peisiin. 

Sen listalla oli useampi keitto ja pääruo-
kina eri maiden keittiöistä erikoisuuksia. 
Söin meksikolaisen tortillan chili con carne 
kookoskermalla. Ruoka oli niin maustettu, 
että se olisi voinut ollakin lihaa! Join raw 
reishi laten, mikä oli miellyttävä yllätys.

Lautarakenteinen baari tuntui joten-
kin suomalaiselta, istumanurkkauksen tee-
huone taas aasialaiselta. Lämpimällä ilmalla 
sisäpihalla lienee miellyttävä istuskella. 

Prahan linnan tuntumassa satuimme vas-
ta hiljattain avattuun Vegan’s-ravintolaan 
(Nerudova 36), johon sai kavuta muuta-
man kerroksen ylös. Paikan paripaikkaisel-
ta terassilta avautuikin upea näkymä katto-
jen yli linnalle. Tyydyimme alakerran saliin. 
Kasvisravintolan listalla oli yksi raakaruoka 
alku-, pää- ja jälkiruoissa. Täällä oli mah-
dollista maistaa tsekkiläisiä perinneruokia 
kasvisversioina. 

Silmiin osui myös Loving Hut ja Beas-
ketjujen kasvisruokapaikkoja keskustassa 
tai aivan sen tuntumassa. Kirjoa siis riittää.

MyRaw Café, myraw.cz
The Raw Deli, www.rawdeli.com (toinen liike 
Narodni 25, Narodni Tridan metron luona)
suklaat, sipsit, kräkkerit: myrawjoy.wix.com/
myrawjoy
Rawcha, rawcha.cz/
Govinda, govinda.cz/en/
Vegan’s, vegansprague.cz/
www.lovinghut.cz/
www.beas-dhaba.cz/en

Rawchan täytettä pursuavat tortillat 
olivat hankalat syödä.

Vegan’s-ravintolassa tarjoilija suositteli 
valitsemaan jälkiruoaksi päivän raakaka-
kuista mustikka-suklaan pelkän suklaa-
kakun sijaan. Valinta osui nappiin.
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„OPEN YOUR ARMS TO CHANGE 
BUT DON‘T LET GO OF YOUR VALUES.“

DALAI LAMA

Tasapainoiset sekoitukset 
kasvikunnan parhaista 
proteiineista ja yhdistettynä 
upeisiin superfoodeihin. 
Vegaanista, luomua ja raakaa. 
Päivittäiseen käyttöön.  
Ole vahva ja voimakas.

www.ekolo.filact
ose

free
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Dokumenttielokuvan Elämää elävällä 
ravinnolla - ja muita muutoksen pol-

kuja prosessi on monille teistä jo tuttu. 
Elokuvan rinnalle tulee kirja, joka ker-
too, samoin kuin elokuva, erilaisista pa-
ranemisprosesseista, parantuneista ja 
paranemistavoista.

Tarkoitus on, että kirja ja elokuva kulke-
vat rinta rinnan, samassa paketissa. Eli kir-
jan takakannen taskussa on elokuva. Mo-
lempia voi saada myös erikseen. Tähtään 
kirja+elokuvapaketin valmistumiseen vuo-
den loppuun mennessä. 

Elokuvassa esitellään haastateltuja ja hei-
dän polkujaan lyhyemmin ja kasvojen kera. 
Kirjaan taas mahtuu paljon enemmän jut-
tua. Lisäksi kirjaan tarinansa voi tuoda 
myös nimettömänä.

Kirjaan mahtuu vielä uusia ihmisiä para-
nemistarinoineen. Jos olet parantunut jos-
tain terveyshaasteesta - eli sairaudesta - jo 
vuosikymmeniä tai ainakin vuosia sitten, 
voit olla yksi kirjan henkilö, olkoonpa elävä 
ravinto mielestäsi tärkeässä roolissa parane-
misessasi, tai jokin muu juttu.

Tyyli on täysin vapaa eli kirjoittaminen voi 
olla vaikka runoa, mielikuvakarttaa tai juo-
nellista kirjoittamista kuten pakinaa tai vas-
taavaa. Tärkeintä on ”omalla äänellä” kir-
joittaminen. Kirjoitukseen voi liittää piir-
roksia, mahdollisesti jopa maalauksia. Piir-
rokset voivat olla vaikka pääosassa, tai tari-

nasi voi olla sanaton kuvakertomus…
Kirja on tarkoitettu rohkaisuksi ja avuksi 

ihmisille, joilla on jokin terveyteen liittyvä 
haaste kuten syöpä, MS-tauti, kilpirauhas-
sairaus tai borrelioosi. Kaikki vinkit ja ko-
kemukset ovat arvokkaita. Myös se, mikä ei 
auttanut/toiminut kohdallasi, on hyvä ker-
toa. 

Toivon kirjaan myös elämänfilosofiaasi 
sekä pohdintaa siitä, miksi sait sairauden/
diagnoosin, jonka sait. Oleellisia ovat myös 
tunteet, joita paranemismatkan aikana olet 
kokenut, sekä ihmiset ja elämänfilosofiat, 
jotka ovat sinulle tärkeitä.

Jos kirjoittaminen/piirtäminen ei kiinnosta, 
kirjoitan mielelläni tarinaasi Sinun ehdoil-
lasi. Silloin annan kynän tai näppäimistön 
lentää napaten kirjoitettavan haastattelus-
tasi. Totta kai silloin kirjoitus tulee sinulle 
tarkastettavaksi.

Tehdään kirjasta antoisa, uudenlainen 
palapeli, jossa seuraavan sivun avaaminen 
on jo seikkailu sinänsä.

Odotan yhteydenottoja ja niiden liit-
teinä kirjoituksia sähköpostiini virpi@elon-
merkki.net tai vanhanajan kirjepostina 
osoitteeseen: Virpi Virolainen, Kihmulan-
katu 41, 74130 Iisalmi.

Oletko parantunut jo vuosikymmeniä tai vuosia sitten? 

inspiraatioksi muille
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Alussa oli kaali. Seitsemäntenä päivänä oli 
hapankaali. Tämä on kehityskertomus, kerto-
mus siitä miten voi kehittää hapankaalin val-
mistusta, vaikka onkin mies. Ei ole erikseen 
miesten ja naisten töitä. Eräs aviomies lei-
poi ja siivosi ja sitten roskapussia ulos vie-
dessään huomasi, ettei vaimo ollut korjannut 
autoa, ei ollut edes yrittänyt. Minä kyllä teen 
molempia: korjaan autoa ja yritän tehdä ha-
pankaalia.
   Minä aloin sitten tehdä hapankaalia. Otin 
kahden litran hillopurkin, silppusin siihen kaa-
lia ja laitoin kaalin sekaan suolaa prosentin 
verran kaalin painosta. Seuraavaksi kaalia 
olisi pitänyt nuijia, jotta siitä olisi saanut nes-
teen irtoamaan. Lasipurkin kestävyysvajeen 
takia sitä ei voinut tehdä. Keksin, että kaalin 
voi laittaa lattialle ja ottaa vasaran, niin kyllä 
mehut irtoaa. (Pöydällä vasarointia ei voi teh-
dä, kun pöytä on täynnä kirjoja.)
   Muutin kuitenkin suunnitelmaa, koska ala-
kerran asukas on voinut olla yövuorossa ja 
nukkuu nyt työn ja levon takia. Löysin keit-
tiön kaapista kaulimen. Sillä kun ajelin kaa-
lin ylitse, niin johan alkoivat kaalista nesteet 
irtoamaan. Sitten vaan kaalit hillopurkkiin, 
päällimmäiseksi kokonainen kaalinlehti, sit-
ten päälle katajainen palikka niin, että neste 
nousee purkin reunaan asti, kun kiertää pur-
kin kannen kiinni. Sitten tämä kovan työn tu-
los viedään kylppärin nurkkaan viikoksi käy-
mään. 
   “Kaulitse kaalisi otsasi hiessä” on jossain 
kirjoitettu. Tuon tekemisessä näin ainakin oli. 
Raskain vaihe hapankaalin teossa on juuri 
tuo kaulitseminen. Siihen pitäisi keksiä jotain.
Apu löytyikin yllättävältä taholta - hallitusoh-
jelmasta: tulevaisuudessa on panostettava 
teknologiaan. Sitten vaan teknologiaosastol-
le, joka on eteisen kaappi.
   Siellä on polkupyörän korjaustyökaluja ja 
puutöissä käytettäviä vehkeitä. Ja aivan oi-
kein – sieltä löytyi etsimäni liimauspuristin. 
Sillä saattoi puristaa hiukan kaulitun kaalin 
niin, että nesteet irtosivat.
   Puristaminen on tehtävä varovasti, pikku-
hiljaa, muuten purkki voi hajota (muista suo-
jalasit!). Tätä hapankaalia voisi kutsua tek-
niseksi hapankaaliksi. Kyllä siitä hyvää tuli, 

tosin ei kovin tasalaatuista. Kun kaalia pienii 
leipäveitsellä, lastut eivät ole tasapaksuja.
   Kerran kaupassa katselin hapankaaliteh-
taan hapankaalia. Se näytti hienojakoisem-
malta kuin minun hapankaalini. Mietin, miten 
saisin leikattua kaalistani hienojakoisempaa. 
Miten saisin asian hoidettua, ettei tarvitsisi ai-
na itse keksiä kaikkea. No, mehän olemme 
valinneet kansanedustajat hoitamaan mei-
dän asioitamme. Olisivatko he ehtineet pa-
neutua tähän ongelmaan?
   Kyllä olivat ehtineet – siitä tuli radion po-
litiikkaohjelmassa. Jotenkin näin se meni: 
”Kun leikkaamme, niin Suomi on mielissään 
ja lopputulos on hyvä. Käytämme leikkaa-
miseen juustohöylää.” Sitten vain etsimään 
keittiöstä juustohöylää. Löytyihän se, mutta 
kovin hidasta on sillä kaalin höylääminen. Mi-
käs sitten neuvoksi?
   Parempaan tulokseen päästäkseni minun 
pitää tietenkin leikata lisää. Leikataan höyläs-
tä juusto pois. Eteisen kaapin puutyökaluvali-
koimastani löytyi juustovapaa höylä. Olin sillä 
viimeksi höylännyt listoja kylppärin kaappiin. 
Kopistelin siitä lastut ja purut pois ja sitten 
vaan tekemään hapankaalia.
   Höylääminen sujui hyvin. Huomasin, että 
sopiva lastunpaksuus oli siinä millin paikkeil-
la. Huomasin, että kun kaalista tulee hieno-
jakoista, ohuita lastuja, niin siitä seuraa, että 
leikkauspintaa on paljon. Silloin neste irtoaa 
kaalista helposti, eikä kaulinkäsittelyä enää 
tarvita. Tämä väkivallaton vaihtoehto (eli ei 
kaulinta) on nyt minulla ollut käytössä. Tein 
sillä keväällä kolme kahden litran purkkia ha-
pankaalia. Laitoin purkit jääkaappiin. Siel-
lä ne ovat hyvin säilyneet neljä kuukautta, tai 
olisivat säilyneet, ellen olisi niitä syönyt. Enää 
on puoli litraa jäljellä.

Kerro omat kotikonstisi toimitukselle osoittee-
seen  ja laita otsikkokent-
tään . 
Vinkkejä hapankaalin valmistukseen saa kir-
joista ja kursseilta.

Koiraskokin hapankaalia
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Vihreiden voimien malja
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Yhdistys tiedottaay

Päivystysajat jatkuvat normaalisti kesäkuun, 
mutta heinäkuussa toimisto lomailee.

Lähetimme jäsenmaksut jokin aika sitten. 
Maksathan maksun ensi tilassa, jos et ole 
sitä vielä maksanut. Jos et ole saanut laskuasi, 
tarkistaisitko sähköpostisi roskakorin, ettei 
jäsenmaksu ole mennyt sinne. Jos laskusi ei 
ole roskiksessakaan, voisitko ystävällisesti 
olla yhteydessä toimistoomme sähköpos-
titse ery@elavaravinto.fi.

Jokkanatural.fi tarjoaa ERY:n jäsenille 10 
prosentin alennuksen tuotteiden hinnoista. 
Jos hakee tilauksen yhdistyksen toimistosta, 
ei tule toimituskuluja. Käytä silloin koodia: 
ERY10IT. 

Jos tilaa normaaliin tapaan, on voimassa 
nettifirman normaalikäytäntö. Alle 50 eu-
ron tilauksille 4,90 toimituskulut. Käytä 
silloin koodia: ERY10.

Yhdistys aloittaa Jaa Hyvää oloa -kampan-
jan, jonka tarkoitus on levittää  ja lisätä ih-
misten tietoisuutta kasvis- ja raakaruokavalion 
merkityksestä hyvinvointia lisäävänä tekijänä.

Ota ystäväsi mukaan yhdistyksen tapah-
tumaan! Jos ystäväsi liittyy jäseneksi tapah-
tumaillassa, saat viidellä eurolla hyvää oloa 
itsellesi.

Yhdistyksen Hyvää oloa -kupongilla saat 
viiden euron hyvityksen yhdistyksen Raaka 
baari -tuotteista tai yhdistyksellä myytävänä 
olevista kirjoista. Saman edun saat itsellesi, 
jos suosittelet ystävällesi yhdistyksen jäse-
nyyttä ja ystäväsi liittyy jäseneksi. Kun ystä-
väsi on maininnut nimesi suosittelijanaan, 
voimme kohdentaa edun sinulle. Edun 
saat, kun ystäväsi jäsenmaksu näkyy yhdis-
tyksen tilillä.

Lääkäri Dana Flavinin opetuksista koos-
tuva Toivon kipinöitä - Gift of Hope -elo-
kuva on tilattavissa nyt joko suomeksi tai 
englanniksi tekijältä, Virpi Virolaiselta,      
p. 040 8317733 tai virpi@elonmerkki.net.

Suomen Terveysjärjestö on toiminut ter-
veiden elämäntapojen puolesta jo vuodesta 
1956. Järjestö tunnettiin aiemmin nimellä 
Suomen Luontaisterveyden Liitto. Myös 
Elävän ravinnon yhdistys sai alkuvuosinaan 
tuntuvaa apua SLTL:lta.

Maailman Terveysjärjestö WHO suosit-
telee jäsenvaltioilleen luontaishoitojen in-
tegroimista länsimaisen lääketieteen rin-
nalle. Suomen Terveysjärjestö tekee työtä 
WHO:n suositusten toteutumiseksi Suomessa.

Järjestön kotisivulla www.terveysjarjesto.fi 
on vaihtoehtoista tietoa muun muassa kilpi-
rauhasesta, rokotteista ja luontaislääkinnästä.

Nykyisin Porista käsin toimiva Suo-
men Terveysjärjestö järjestää 60-vuotissyn-
tymäpäivänsä kunniaksi juhlatilaisuuden 
1.10.2016. Paikasta ja ohjelmasta tiedote-
taan myöhemmin.

Varaa ERY:n hyvin varustetut ja edulli-
set koulutustilat käyttöösi raakaravinnon ja 
elävän ravinnon kursseja tai tuoteiltoja var-
ten vaikka koko vuodeksi. Tee varaus nu-
merosta 050 501 0505 tai meilaa osoittee-
seen ery@elavaravinto.fi.

Voit ilmoittaa elävän ravinnon ja raaka-
ravinnon kursseista maksutta lehden kurssi-
palstalla. Kouluttajat saavat 50 % alennuk-
sen maksullisesta ilmoituksesta lehdessä.

Myös ERY:n kotisivujen kurssipalstalla il-
moittaminen on maksutonta. Ilmoita kurs-
seista lehteä ja kotisivuja varten osoittee-
seen ery@elavaravinto.fi.



32

Raakaravintoa intialaisittain 18.5. klo 17-21
ERY:n tiloissa Helsingissä (Museokatu 
9 C 25, käynti Vänrikki Stoolin katu 1 
porttikäytävästä). 

Vegaani-bloggari Anita Vesamon kurs-
silla tehdään pienryhmissä monipuolinen 
intialaistyylinen raakaravintoateria ja jälki-
ruokia. Alussa käydään läpi kurssilla käy-
tettäviä raaka-aineita, välineitä ja tehtävien 
ruokien valmistusta. 

Ilmoittaudu: anita@raakaravinto.net. 
Laitathan mukaan myös puhelinnumerosi. 
Hinta: ERY:n jäsenille 69 e, muille 79 e si-
sältää opetuksen, reseptivihon, monipuoli-
sen raakaravinto-aterian sekä jälkiruokia. 

Villiyrttipäivä 28.5. Inkoossa
Tunturikerho Kavtsin Kärrikaltio-tilalla 
yhteistyössä Helsingin Lapinkävijät ry:n 
kanssa. Mukaan saa tulla noin kaksi hen-
kilöautollista elävän ravinnon harrasta-
jia. Kurssi toteutetaan talkoilla ja osanot-
tajat maksavat muutaman euron kaupasta 
hankittavista muista ruoka-aineista. Paikka 
on upea villiyrttien paratiisi, jos säät ovat 
suosiolliset! 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
20.5.2016 mennessä Irma Tolonen,    
irma.tolonen@pp.inet.fi.

Tapahtumia

Toukokuun Ravintolapäivän Raaka baari 
on avoinna kaikille klo 12–16 teemalla 
Raaka baari goes on holiday ERY:n ti-
loissa Museokatu 9 C 25 (käynti Vänrikki 
Stoolin katu 1 porttikäytävästä).

Katso menu nettisivuiltamme tai Face-
book-sivuiltamme. Talkoolaiseksi kannattaa 
ilmoittautua heti ery@elavaravinto.fi. Tal-
koolaisena on hyvä tilaisuus opetella elävän 
raakaruoan valmistusta ja tutustua yhdis-
tyksen toimintaan ja laitteistoon.

Tervetuloa mukaan! 

Luentotyyppisten tietotorstaiden ohella voi 
olla myös tuotetorstaita, jolloin jokin yritys 
esittelee tuotteitaan.

Tapahtumatorstait järjestetään ERY:n 
toimistossa Museokatu 9 C 25, johon on 
käynti Vänrikki Stoolin katu 1:n porttikon-
gista. Tapahtumia päivitetään ERY:n  koti-
sivuille ja Facebook-sivulle.

26.5. Suolihuuhtelu klo 18–20
Pitkän linjan elävän ravinnon syöjä ja co-
lonicterapeutti Pirjo Pentti kertoo suo-
lihuuhtelun merkityksestä, sen vaikutuk-
sista suolistollemme, kehollemme ja tervey-
teemme. Tervetuloa kuulemaan!

2.6. Puerto Rico: Ann Wigmore 
institute
ERY:n hallituksen uusi jäsen Johanna Ra-
jamäki kertoo vierailustaan Ann Wigmore 
Instituutissa Puerto Ricossa. Tervetuloa 
kaikille!

Osallistumme syksyllä suuren suosion saa-
vuttaneille I love me -messuille vapaaehtois-
voimin kuten viime vuonnakin. Kävijöitä 
on odotettavissa viime vuotta enemmän, 
joten tarvitsemme mukaan jokaisen vapaa-

ehtoisen. Olet erittäin tervetullut talkoo-
työhön mukaan!

Innostuitko sinäkin? Ota yhteyttä Ulla-
Maija Armiseen, niin voitte sopia yksityis-
kohdista: ulla-maija.arminen@omnia.fi.

Katsothan lisätietoja yhdistyksen netti-
sivuilta ja Facebook-sivuilta. 
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Koulutusta
Viherpaastokurssi 11.-12.6.
Kahden päivän mittainen kevyt viherpaasto 
-kurssi Elävä raakaravinto ry:n tiloissa Hel-
singissä (Museokatu 9 C 25, käynti Vän-
rikki Stoolin katu 1 porttikäytävästä) mo-
lempina päivinä klo 9-16.

Teemme ryhmätyönä viherjuomia ja 
-keittoja, opimme teoriaa ruoansulatuk-
sesta ja kehon puhdistamisesta, lisäksi kes-
kusteluja ja rentoutusta. Kurssilla saa aavis-
tuksen puhdistuskuurin vaikutuksista ja al-
kuaskeleet kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
suuntaan. Kurssitilassa voi tutustua monen-
laisiin keittiökoneisiin, joiden käyttö ruo-
anvalmistuksessa edistää ruoansulatusta.

Kurssin hinta on 140 euroa. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset irma.tolonen@pp.inet.fi tai 
soittaen 040 732 6851. Jos haluat lähettää 
kirjeen, niin toimisto antaa osoitteeni.

Olen pitänyt viherpaastoviikon kesällä 
2012 ja viherpaastoviikonloppuja kaksi 
kertaa sen jälkeen. - Irma Tolonen, elävän 
ravinnon kouluttaja vuodesta 1993.

Taustaa viherpaastoon
Elävän ravinnon kehittäjä Ann Wigmore 
käytti terapiatyössään menestyksellisesti eri-
tyisdieettejä, jotka pohjautuvat yksinomaan 
elävän ravinnon raaka-aineisiin. Yksi te-
hokkaimmista on elävän ravinnon puh-
distuskuuri, joka koostuu monipuolisista 
raaka-aineista. 

Puhdistuskuuri on puolipaasto-kevyt-
paasto-viherpaasto, jossa kiinteän ravinnon 
saantia ei katkaista. Puhdistuskuurissa eli-
mistö saa kaikki tarvittavat ravintoaineet, 
mutta elimistö kuitenkin puhdistuu kuona-
aineista ja kehon parantuminen voi alkaa.

Usein henkilöillä, joilla on terveysongel-
mia, on kehossaan happokuormitus. Puh-
distuskuurissa käytetään ruoka-aineita, 
jotka neutraloivat kehoa ja poistavat ke-
hosta happamuutta.

Kaikkein nopeimmin elävän ravinnon 
puhdistuskuuri vaikuttaa esimerkiksi äkilli-

sissä niveltulehduksissa, ihottumissa, veren-
paineessa, korkeassa kolesterolissa, umme-
tuksessa ja painon alentamisessa. Noussut 
verensokeri, kohonnut verenpaine tai koles-
teroli alenevat elävän ravinnon puhdistus-
kuurilla jo muutamassa viikossa. Vaikean-
kin ihottuman voi saada pois kolmen kuu-
kauden elävän ravinnon puhdistuskuurilla.

Voimaa ja terveyttä elävästä ravin-
nosta ja yrteistä  11–13.7, Frantsilan 
yrttitila, Hämeenkyrö

Tehdään yhdessä monipuolista ja maitta-
vaa, iloa ja terveyttä tuovaa arkiruokaa me-
ditaatio-/rukous-, liikunta- ja keskustelu-
tuokioiden siivittämänä. Käytämme ruoissa 
sekä luonnon- että viljeltyjä yrttejä. Frant-
silan emäntä Virpi Raipala-Cormier pitää 
luennon itsehoitoyrteistä ja jooga-tuokion. 
Tiistai-iltana juhlat juhlaruokineen (ja mu-
siikkia ja tanssia!). Iltaisin on tarjolla yrt-
tisauna.

Kurssin hinta 195 euroa sisältäen ope-
tuksen, ruokailut (täysihoito), majoituksen 
ja yrttisaunat. Hinta edellyttää, että kurs-
sille tulee 15 osallistujaa.

Ilmoittautumiset ja kyselyt joko kurs-
sin vetäjälle Virpi Virolaiselle, p. 040 
8317733, virpi@elonmerkki.net tai Frantsi-
lan yrttitilalle.

Voimaa villiyrteistä elävällä ravinnolla   
1. ja 4.6., Kiuruveden kansalaisopisto
Ilmoittautuminen 19.5. mennessä 
kansalaisopistoon.

Lisäksi Virpin kotiin voit tulla elävää ravin-
toa opettelemaan tai vain yhdessä tekemään 
tai voit tilata kurssin omalle paikkakunnal-
lesi. Soita rohkeasti p. 040 8317733 tai ota 
yhteys: virpi@elonmerkki.net.
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KIRJOJA 
Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa mei-
ninkiä – Herkutellaan elävällä raakaravin-
nolla, jäsenille 15 €, muille 17 € (kierrekan-
tinen, 114 sivua) 

Tara Lange: Vihermehu – luonnollinen 
energiajuoma, jäsenille 20 €, muille 22 € 
(nidottu, 136 sivua)

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

Raija Kivimetsä, Jouko Kivimetsä: Hulluna 
hortaan. Hyvinvointia ja herkkuja villivi-
hanneksista, jäsenille 28 €, muille 30 € (si-
dottu, 176 sivua)

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

Outi Rinne: Raakaruoka-aika! Herkkua il-
man hellaa ja uunia, jäsenille 29 €, muille 
32 € (kovakantinen, sidottu, 235 sivua)

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

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

Karita Tykkä: Hyvää huomenta. Raaka-
ruokaa ihaniin hetkiin, jäsenille 24,50 €, 
muille 26,50 € (kovakantinen, sidottu, 242 
sivua)

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

Fionna Hill: Terveelliset ja maistuvat mi-
niversot. Kasvata luonnon omaa superruo-
kaa, jäsenille 16 €, muille 18 € (nidottu, 
108 sivua)

Anna Maria Clement: Health & Healing, 
jäsenille 17 €, muille 19 € (A Families’ 
Guide To Health & Healing, Home rem-
edies from the heart; sidottu, 138 sivua)

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

Brian Clement: Life Force, jäsenille 17 €, 
muille 19 € (Superior Health and Long-
evity; sidottu, 234 sivua)

Brian Clement ja Theresa Foy DiGeroni-
mo: Living Foods For Optimum Health, 
jäsenille 17 €, muille 19 € (Your complete 
guide to the healing power of raw foods; si-
dottu, 278 sivua)

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

DVD-levyjä 
Kooste Brian Clementin Helsingissä 
21.6.2011 pitämistä luennoista: Creating 
disease-free future, Raw food and cancer, 
vain jäsenille 10 €
Interview with Sergei Boutenko 15 €
Valya Boutenko: Overcoming the Food 
Imprint 10 €

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

Postitoimituksina hintoihin lisätään postikulut.   

Yhden kirjan tai DVD:n postikulut 5,9 euroa. 

Useamman kirjan postikulut paketin painosta 

riippuen.
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YHDISTYKSEN 
YHDYS HENKILÖITÄ

Jäsenyys kannattaa
Yhdistyksen jäsenenä saat

  jäsenlehden neljä kertaa vuodessa
  alennusta yhdistyksessä järjestettävistä 
kursseista
  alennusta yhdistyksessä myytävistä kir-
joista
  alennusta seuraavista liikkeistä:

 Ekolo 5 % normaalihintaisista 
tuotteista, Helsinki, Jyväskylä ja net-
tikauppa koodilla ERY5
 ekosego.fi 5 % nettikaupan tuot-
teista koodilla ery5
 Ruohonjuuri 5 % normaalihin-
taisista tuotteista, kaikki liikkeet ja 
verkkokauppa koodilla RSLTRJGK
 Happy Ph Oy 5 % osasta netti-
kaupan tuotteita koodilla ELAVA
 SSJ-importin verkkokaupassa  
10 % koodilla ery2015 
 Luontaistuntija Malmi 10 %,           
Ylä-Malmintori 3, Helsinki
 Kasvisravintola Silvoplee 10 % 
buffetista, Toinen linja 7, Helsinki
       Rawmix.fi suoraan toimittajalta 10 % 
Rawmix-tehosekoittimesta koodilla ery
 luontaistukku.fi 10 % ensimmäi-
sestä tilauksesta verkkokaupassa koo-
dilla ERY10
 raakapuoti.fi 20 € yli 247 €:n 
mehustimista verkkokaupassa koodil-
la ERY-mehustimet
 Novakari 15 % mehupuristimes-
ta SoloStar 4 toukokuun loppuun as-
ti ja Weivo jäsenhintaan 69 €

Forssa:

Helkky Ruisvaara

Rinnekatu 10

30100 FORSSA

p. (03) 422 4840, 

040 845 1332

helkky.ruisvaara@

gmail.com

Iisalmi/Ylä-Savo:

Virpi Virolainen

Kihmulankatu 41

74130 IISALMI

p. 040 831 7733

virpi@elonmerkki.net

Joensuu:

Ritva Laukkanen

p. 0400 670 763

ritva.perula@gmail.com

Jyväskylä:

Outi Korpela

Kansakoulukatu 7 D 40

40100 JYVÄSKYLÄ

p. 040 589 1133

outi.korpela@

suolahoitola.fi

Kaarina:

Mika Laakkonen

p. 050 539 4810

Mika.Laakkonen@

golfarit.net

Kemi:

Tarja Sipilä

p. 040 554 3973

tarjasip@gmail.com

Lahti:

Marja Heinikainen

p. 040 704 9729

Mikkeli:

Alice Virtanen

Pustankatu 3 as 3 50500 

MIKKELI

p. 0400 854 848

alice.virtanen@

gmail.com

Savonlinna:

Anneli Laitinen

Tervaslahdenk. 10

57230 SAVONLINNA

p. (015) 557 640

Seinäjoki:

Mea Salo

p. 050 597 7307

mea.salo@netikka.fi

Tampere:

Maarit Saari

p. 040 556 4970

maaritsaari1@gmail.com

Turku:

Asta Laiho

asta.laiho@gmail.com

Tornio:

Katariina Nikula

Salonurmenkatu 8

95420 TORNIO

p. 0400 599 150

katariina.nikula@

hotmail.com

Uusikaupunki:

Aulikki Hämäläinen

p. 040 582 8977

aulikki.hamalainen@

kirjapaino.com

Varkaus:

Maarit Land

Hynnilänsaarentie 80 B

78880 KUVANSI
maaritland@gmail.com

J Ä S E N
maaliskuu 2016
- maaliskuu 2017

Elävä raakaravinto ry



1/2016

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

(käynti Vänrikki Stoolin katu 1         
porttikäytävästä)

Puhelinpäivystys 
maanantaisin ja keskiviikkoisin 
klo 12-14

Muusta käyntiajasta voi sopia soit-
tamalla numeroon 050 501 0505 tai 
sähköpostitse ery@elavaravinto.fi.

, puheenjohtaja, apurahat, kirjat
sirpa.kallatsa@gmail.com

, varapuheenjohtaja, sihteeri
annina.malin@gmail.com

, rahastonhoitaja, tapahtumat
Alzbeta.Pechova@seznam.cz

, jäsenhankinta, tapahtumat

, lehti

johannarajamaki1@gmail.com

vihertuuli@gmail.com

JÄSENKORTTI 2016

     Hinta 8 €
Jäsenalennuksena hinta vain 6 €

Suojele luontoa, käytä kestokassia


