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Elävä raakaravinto ry on perustettu 

vuonna 1983. Jäsenmäärä on tällä het-

kellä 1235.

   Yhdistys on uskonnollisesti, poliittisesti ja 

taloudellisesti sitoutumaton. 

   Yhdistyksen tarkoituksena on levittää 

tietoa elävästä raakaravinnosta sekä olla 

yhdyssiteenä ja tukena asian harrastajille. 

   Tarkoituksena on kannustaa ihmisiä 

omatoimisuuteen terveyden vaalimises-

sa. Yhdistys pitää yhteyttä vastaaviin ulko-

maisiin järjestöihin.

Yhdistyksen toiminta
�Julkaisee neljä kertaa vuodessa  

ilmestyvää jäsenlehteä

�Järjestää yleisötilaisuuksia ja   

pienryhmätoimintaa

�Järjestää koulutusta ja antaa  

neuvontaa 
�Myy elävän raakaravinnon        

kirjallisuutta

Liittyminen jäseneksi:
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka 

tahansa asiasta kiinnostunut tai 

toimintaa tukemaan halukas henkilö 

tai yhteisö. 

   Henkilöjäsenmaksu on 25 euroa ja 

yhteisöjäsenmaksu 75 euroa vuodessa. 

Opiskelijat, eläkeläiset sekä peruspäi-

värahalla olevat työttömät saavat 40 

prosentin alennuksen jäsenmaksusta.

   Yhdistyksen jäsenenä saat jäsenetuja 

sivulla 35 mainituista liikkeistä.
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1/1 sivu 150,00 190 euroa

1/2 sivua   80,00 110 euroa

1/4 sivua   49,00   69 euroa

1/8 sivua   30,00   35 euroa

Puheenjohtajan tervehdys ..................................................................... 3

REKO:sta ruokaa suoraan tuottajilta - Mea Salo ...................... 5

ERY:n vuosikokouskutsu ........................................................................... 7

Messujen vihrein osasto - Ulla-Maija Arminen ......................... 8

Vapaaehtoisena messuilla - Annina Malin ................................12

Mitä te syötte - Anja Jackobson .........................................................15

GreenMJK versoaa korkeammalle - Tiina Lappalainen ..........16 

Minun tarinani - Heidi Kiikka ...............................................................18 

Näin aloitat versotusharrastuksen - Heidi Kiikka .................20

Elävä raakaravinto tervehdyttää - Riitta Ahonen .......................22

Tarja Sipilästä Vuoden palvelija - Mea Salo ....................................25

B12-vitamiini , osa 2 Sienet - Ari Vihertuuli .....................................26

Reseptit.................................................................................................................29

Yhdistys tiedottaa ......................................................................................31

Tapahtumia ......................................................................................................32

Koulutusta ........................................................................................................33 

ERY myy ..............................................................................................................34

ERY:n yhdyshenkilöt .................................................................................35

ERY:n jäsenedut ............................................................................................35

ERY:n hallitus ja päivystysajat ........................................... takakansi

Julkaisija:
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Sähköposti: ery@elavaravinto.fi

Kotisivu: www.elavaravinto.fi

Toimitus: Päätoimittaja Tiina Lappalainen, 

asiantuntijajäsen Mea Salo, toimitussihteeri Kaija 
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Kannen valokuvat: Tiina Lappalainen: Satu Silvo. 
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Rakkaudella
Ari Viher tuuli

Valmistaudu 
vuosikokoukseen
Elävä raakaravinto ry:n vuosikokous lä-

hestyy, joten innostan uusia ihmisiä 
hallitustoimintaan mukaan. Myös puheen-
johtajan tehtävä vapautuu. Osa nykyisistä 
hallituslaisista jatkaa hallituksessa. 

Kutsun teidät yhdistyksen vuosikokouk-
seen 14. helmikuuta 2016 päättämään yh-
distyksen asioista ja osallistumaan hallituk-
sen työskentelyyn. 

Elävä raakaravinto ry on  mukana suun-
nittelemassa elävän raakaravinnon opetta-
jankoulutusta. Toivottavasti opettajankou-
lutuksesta syntyisi laadukasta opintomate-
riaalia (julkaisuja) ja se poikisi mahdolli-
sia tutkimusprojekteja. Tutkimusprojektien 
aloittaminen edellyttäisi, että etsitään myös 
rahoitustahoja, haetaan rahoitusta ja saa-
daan sitä tutkimusprojekteihin. 

Kannustan kirjoittamaan yhdistyksen jä-
senlehteen juttuja mm. elävän raakaravin-
non maailmasta kuten idätys- ja versotus-
kokemuksista. 

Olemme saaneet uudet upeat nettisivut. 
Toivottavasti nettisivujen kirjoitusten päi-
vittämiseen löytyy vapaaehtoisia. Tarkoitus 
on saada si-
vuista asia-
sisällöltään 
sellaiset, 
että ne kan-
nustavat ja 
innostavat 
lisäämään 
elävää raa-
karavintoa 
päivittäi-
seen ruoka-
valioon. 

Elävä raa-
karavinto 
ry osallistui 
I Love Me 
-messuille 

lokakuussa. Tahdon kiittää kaikkia sponso-
reita ja esiintyjiä, jotka mahdollistivat yh-
distyksen osallistumisen messuille. 

Vuodenvaihde lähestyy, joten toivotta-
vasti tulisi lunta, joka valaisisi polkuja, an-
taisi valoa talven pimeyteen ja mahdollis-
taisi iloiset lumileikit. 

Hyvää joulua ja uuttavuotta kaikille 
kanssakulkijoille. Rakkautta ja rauhaa. 

Ihanaa lukuhetkeä! 
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Ruokapiiri nimeltä REKO toimii Suo-
messa jo ainakin 60 paikkakunnalla 

ja lisää ryhmiä syntyy. REKO:n tarkoituk-
sena on myydä lähiruokaa ilman välikäsiä. 
Näin pienikin tuottaja saa hyvän myynti-
foorumin, kun mikään iso markettiketju 
tai muukaan välittäjätaho ei vedä (suurta) 
katetta välistä.

REKO markkinoi Facebookissa
Kukin tuottaja kertoo tuotteistaan paikka-
kunnan suljetussa Facebook-ryhmässä (esi-
merkiksi Helsingissä ryhmiä on useitakin), 
ja asiakkaat tekevät ilmoituksen perään ti-
lauksensa. Ryhmän tuottajat ja asiakkaat 
kohtaavat esimerkiksi kahdesti kuussa os-
toskeskuksen pysäköintialueen nurkassa ja 
tuotteet vaihtavat omistajaansa ilman väli-
käsiä. Tuotteet myydään suoraan autoista. 
Mikä ettei rinkastakin.

REKO tavoittaa tavallista ruokapiiriä 
paljon enemmän ihmisiä. Joka tapaamis-

Tuottaja ilmoittaa paikkakunnan 
nettisivustolla, mitä hän myy. Asia-
kas kertoo, paljonko haluaa tilata. 
Kohdataan ilman välikäsiä. Ryhtyi-
sitkö sinäkin REKO-tuottajaksi?

kerralle ei tarvitse osallistua niin tuotta-
jan kuin kuluttajankaan vaan silloin kun it-
selle sopii.

Tuottajalle REKO on erinomainen jär-
jestely, sillä hänen ei tarvitse esimerkiksi 
vuokrata maksullista tori- tai muuta myyn-
tipaikkaa, koska REKO:ssa ei ole paikka- 
tai muitakaan maksuja.

Tori- tai muuta tavallista myyntiä var-
ten tuottaja toisi myyntipaikalle tuotteitaan 
epävarmana niiden menekistä. REKO-ta-
pahtumassa sen sijaan ei tarvitse enää kau-
pitella tuotteita, koska ne on tilattu etukäteen.

Näin tuottaja tuo paikalle juuri sopivan 
määrän eikä synny hävikkiä. Ekologista, sa-
moin kuin se, että säästetään usein myös 
pakkausmateriaaleissa, ja kuljetukset ovat 
lyhyitä. Markkinointieurojakin säästyy.

Eniten näkyy olevan tarjolla viljelijöiden 
jalostamattomia tai vain vähän jalostettuja 
tuotteita kuten suurimoita ja jauhoja. Val-
miiden ruokien myyminen on silti sekin 
mahdollista. 

Kuulin REKO:sta vasta vähän aikaa sit-
ten, kun tuttavani sanoi tilaavansa sen 
kautta mausteyrttejä ja muuta ruoka-ai-
nesta. Hain jäseneksi paikkakuntani Face-
book-ryhmään. 

Pohdin, voisinko kehitellä energiapatu-
koita kaurasta, aroniasta ja muista lähiruo-

RUOKAAREKO:STA
SUORAAN TUOTTAJALTA
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ka-aineista. Säännöistä luin kuitenkin, että 
lähiruokaa ovat myös ruokajalosteet, jotka 
on valmistettu lähellä, vaikka itse raaka-
aineet tulisivatkin kaukaa. Siitähän minä 
ilostuin ja päätin alkaa valmistaa raakana-
meja ja -siemenjuustoja! Hain REKO-tuot-
tajiin ja panin toimeksi.

Ammattilaisia ja harrastajia
REKO on lyhenne ilmaisusta Rejäl kon-
sumtion, mikä merkitsee luotettavaa kulut-
tamista. Ensimmäiset REKO-renkaat pe-
rustettiin vuonna 2013. 

Thomas Snellman tutustui kumppa-
nuusmaatalousmalliin Ranskassa ja aloitti 
ruokapiirikokeilun Vaasassa ja Pietarsaa-
ressa. Vaasassa onkin nykyään Suomen suu-
rin REKO-ryhmä: yli 8000 jäsentä. Snell-
man palkittiin vuonna 2015 Vuoden lähi-
ruokateko -palkinnolla.

REKO:on tutustuneet asiakkaat yleensä 
innostuvat tilaamaan uusia ja uusia tuot-
teita ryhmän kautta. Tuottajat ja kulutta-
jat näkevät kasvotusten, mikä on monelle 
tärkeää. Kuluttaja voi kysyä yksityiskohtia 
tuotteista ja tuottaja saada arvokkaan pa-
lautteen suoraan.

Meitä on mediassa lähiruokatietoistettu 
vuosia. On ilo nähdä, millainen kuhina ta-
paamispaikalla syntyy kuluttajista, jotka 
haluavat hyödyntää oman alueen tuotan-
toa. Se juurruttaa meitä kotiseutuumme.

Myynti kestää vain lyhyen ajan, yleensä 
puolesta tunnista tuntiin. Tällainen sys-
teemi on mahtava, sillä en ole torimyyjä-
tyyppiä, joka haluaisi värjötellä tuntikausia 
huudellen ohikulkijoille yrittäen pyydys-
tää asiakkaita ja kilpailla tuotteidensa myy-
misessä toisten kanssa, vieläpä päivästä toi-
seen. Minulle oli koettelemus jo päivystä-
minen taannoisen työnantajani joulupa-
dalla.

Ilmapiiri on iloinen ja ihmiset hymyile-
vät, jopa silloin, kun jalat kastuivat monen 
sentin paksuisessa loskassa, vaatteet vesisa-
teessa ja asiakkaat etsiskelivät kauppiaitaan 
lähes pimeässä!

Raakaruokaa REKO:on

Selailin, mitä ruokia ryhmässäni tarjot-
tiin, jotta en myisi samaa. Ei pelkoa: raa-
karuokia en löytänyt. Koska teen mie-
lelläni nameja, ja kuiva-aineksista teh-
dyt namit myös säilyvät hyvin, aloitin 
namipatukoista. 

Kaikki eivät syö makeaa ja on myös pal-
jon ihmisiä, jotka eivät syö tai haluaisi 
syödä maitotuotteita, mutta jotka pitävät 
juustoista. Siksi halusin tarjota heille ja kai-
kille muillekin siemenistä tehtyjä raaka-
juustoja. Asiaa tietämätön tuskin osaisi ul-
konäön tai makutestinkään perusteella sa-
noa, ettei niitä ole tehty eläimen äidinmai-
dosta.

Suunnittelin muutaman tuotteen ja esit-
täydyin Facebook-ryhmässämme. Kerroin, 
mitä minulla oli myytävänä, mitä tuotteet 
painavat ja mitä maksavat.

Olen pitänyt vuosia raakaravintokurs-
seja täällä Seinäjoellakin, joten monille raa-
karavinto oli tuttua ainakin niiden kautta. 
Edelleen on paljon niitäkin, jotka eivät 
tiedä raakaravinnosta mitään. Sain kuiten-
kin ilahduttavan paljon tilauksia, ja muuta-
man päivän päästä vein ne sovitulle parkki-
paikalle tilaajille.

REKO:ssa on tarjolla myös tuotteita, jol-
laisia ei kaupoista löydy. Maidottomia tuo-
rejuustoja, kamoon! Myös nami- ja ener-
giapatukkani saan ladattua täyteen monen-
laisia ja voimakkaita makuja. Maistamani 
kaupan ostopatukat ovat... no, erilaisia. 

M
ea

 S
al

o

Amaretto-kaakaoraakapatukat ovat vegaanisia.



7

�

Jouluun mennään näillä, mutta ensi vuo-
delle on jo uusia tuotteita mielessä.

Mikä mahtava mahdollisuus jalkautua 
ihmisten joukkoon tekemään elävää ja raa-
karavintoa tai muuten vegaanista ruokaa 
tunnetuksi! Ihmisillä saattaa olla kynnys 
kokeilla itse laittaa raakaruokaa, mutta he 
voivat haluta maistaa sitä toisen tekemänä. 
Raakaruokaa pidetään sen verran erikoi-
sena, että maistaminen on tärkeää, jos halu-
amme kertoa muille, että terveellinen raa-
karuoka on myös herkullista ja täyttävää.

Ravintolapäivä on neljästi vuodessa, 
REKO paljon tiheämmin. Tässä on hyvä 
keino ansaita lisätuloja, yksin tai porukassa. 
Ja ainakin minun sydäntäni lämmittää, kun 
huomaan ihmisten löytävän raakaruoan ää-
relle tälläkin tavalla. Maistiaisiakin voi tar-
jota.

Mielessäni on käynyt jo monenmoista 
karnevaalimeininki-ideaa, kaupunkini tori-
elämä kun ei sellaista tarjoa. Jospa keskiko-
koiseen kotikaupunkiini saisi jotain kyläyh-
teisöhenkeä. 

REKO-ryhmiä on pienilläkin paikkakun-
nilla, ja tapahtumissa vaihdetaan tärkeät 
kuulumiset. Laihialla on mahdollisesti Suo-
men suurin REKO asukasmäärään nähden. 
Peräti neljännes laihialaisista on REKO-
ryhmän jäsenenä. Pohjanmaa rulettaa!

Ota selvää, onko koti- tai lähipaikkakun-
nillasi REKO-ryhmää. Sellainen on helppo 
myös perustaa, kunhan on riittävästi kiin-
nostuneita lähiruokatuottajia ja asiakkaita.

Mea Salo
Raakaravintovalmentaja

hellatonkokki.blogspot.com
mea.salo@netikka.fi

ERY:n sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään sunnuntaina 14.2.2016 
kello 14.00 yhdistyksen tiloissa

Helsingissä osoitteessa 
Museokatu 9 C 25 (käynti Vänrikki 

Stoolin katu 1 porttikäytävästä)

Kokouksen työjärjestys
1. Avataan kokous

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sih-
teeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitellään vuoden 2015 tilinpäätös, toi-
mintakertomus ja toiminnantarkastajien 
lausunto

6. Päätetään vuoden 2015 tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myön-
tämisestä hallitukselle ja muille tilivelvol-
lisille

7. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2016 
toimintasuunnitelma

8. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2016 
tulo- ja menoarvio

9. Päätetään vuoden 2016 jäsenmaksujen 
suuruudesta

10. Päätetään hallituksen jäsenmäärä, va-
litaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja 
hallituksen jäsenten joukosta

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja 
yksi varatoiminnantarkastaja

12. Muut asiat

13. Päätetään kokous

Hallitus

Tervetuloa kokoukseen!
Tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa
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TTarjolla pientä purtavaa ja juotavaaTT

Kutsu 
Elävä raakaravinto ry:n

vuosikokoukseen
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Messut osuivat syyslomaviikolle, joten 
messukoordinattorilla ei lomaviikolla 

ollut vapaa-ajan ongelmia. Äkkiseltään ei 
tule ajatelleeksi, miten paljon työtä ja muis-
tettavaa on, jotta onnistuneet messut ovat 
lopputuloksena. Autolla ajelua ympäri pää-
kaupunkiseutua, lainakoneiden ja spon-
sorituotteiden hakemisia, messuilla jaetta-
van flyerin tekstin hiomista, talkoolaisten 
työvuorojen aikatauluttamista, varmistelua 
sekä soittoja sinne ja tänne. Päähuolenai-
heeni tuli uniin asti: olenko unohtanut jo-
tain tärkeää?

Mutta ennen kuin varsinaiset messupäi-
vät koittivat, paljon suunnittelua ja työtä oli 

tehty milteipä vuoden verran. ERY:n halli-
tuksen kokouksessa keväällä 2014 oli pää-
tetty, että saisin vastuulleni messuorgani-
saattorin tehtävät. Hommani alkoi oikeas-
taan heti syksyllä 2014, kun kävin Messu-
keskuksessa tapaamassa messujen myynti-
päällikköä. Tuolloin neuvottelimme alus-
tavasti ERY:nosallistumisesta messuille, 
suunnittelimme messupaikkaamme, ide-
oimme ERY:n mahdollisesti tuottamaa 
messuohjelmaa ja sovimme seuraavan pala-
verin ajankohdaksi kevään 2015. 

Keväällä 2015 kävimme ERY:n hallituk-
sen rahastonhoitajan Kirsi Leinon kanssa 
lopullisissa neuvotteluissa messujen ohjel-
matuottajan sekä myyntipäällikön kanssa. 
Tällöin lyötiin lukkoon tuottamamme oh-
jelma sekä tietysti kustannukset ja monta 
muuta asiaa.

Tätä ennen oli Tiina Lappalaisen kanssa 
mietitty ERY:n tuottaman ohjelman esiin-
tyjäehdokkaita. Toiveena oli saada puhujiksi 
sekä valovoimaiset asiantuntijat että yleisöä 
kiinnostavat esiintyjät, jotka olisivat myös 
omalla esimerkillään elävän ja raakaravin-
non “mannekiineja” ja sen puolesta puhujia. 
Meitä onnisti! Saimme todella upeat naiset 
edustamaan ERY:ä! 

Helsingin messukeskuksessa kävi 
I love me -messuilla lokakuussa 
kolmen päivän aikana yli 50 000 
kävijää. ERY:n messuorganisaattori 
Ulla-Maija Arminen kertoo ERY:n 
ensimmäisistä messuista kulissien 
takana.

ERY @ I love me 2015

Messujen vihrein osasto

Rahastonhoitaja Kirsi Leino ja varapuheenjohtaja, messuorganisaattori Ulla-Maija Arminen  ERY:n 
juuri rakennetulla messuosastolla valmiina seuraavana päivänä alkaviin I love me -messuihin.
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Talkoovoimin valmisteluihin ja 
messuille
Tuulisen kesän päätteeksi kokosin pienen 
mutta sitäkin tehokkaamman messutyöryh-
män, johon kuului messuorganisaattorin 
lisäksi ERY:n aktiivijäsenet Annina Malin 
ja Sari Jenu. Messutyöryhmä ideoi ERY:n 
osaston messuilmeen, myytävät tuotteet, 
jaettavat materiaalit, mahdolliset sponso-
rit sekä suunnittelimme messutalkoolaisten 
briiffaus- ja leivontatalkoot. Messutyöryh-
män visiona oli, että ERY:n osastosta tulisi 
messujen vihrein ja terveellisin!

Eryn messutalkoolaisille, joita hallituk-
sen jäsenten lisäksi ilmoittautui yhteensä 15 
jäsentämme, järjestettiin syyskuussa kah-
det talkoot. Talkoissa kävimme läpi mes-
suinfoa sekä kuivattelimme messuille myy-
täväksi tarkoitettuja makoisia nokkoskräk-
kereitä ja herkullisia manteli-raakakeksejä. 
Lämmin kiitos mm. Malmin Luontaistuot-
teen Maija Huhtikorvelle, joka sponsoroi 
valtavat määrät siemeniä ja pähkinöitä lei-
pomisia varten.

Talkoolaisten päätehtävä messuilla oli 
houkutella mahdollisimman paljon uu-
sia jäseniä yhdistykseen. Oma salainen toi-
veeni ja tavoitteeni oli 100 uutta jäsentä. 
Lisäksi messutalkoolaisten tuli osata mai-
nostaa jäsenetujamme, kurssejamme sekä 
myydä Raakaa meininkiä -keittokirjaamme 

sekä tietysti osata kertoa, mitä elävä ravinto 
ja raakaravinto ovat.

Sponsorit tärkeässä roolissa
Sponsoreiden hankkiminen on aikaa ja kär-
sivällisyyttä vaativa työ. Iloksemme Tuusu-
lan Lahelassa luomuoraita ja versoja kas-
vattava GreenMJK lupautui sponsoroimaan 
ERY:ä huomattavalla määrällä versoja ja oraita.

Oras- ja versoshotit olivatkin ständimme 
todellinen vetonaula. Kun Satu Silvo lauan-
taisessa omassa esiintymisessään mainosti 
vihershotteja terveyden edistäjinä, shottien 
kysyntä kasvoi niin suureksi, että ne lop-
puivat kesken kaiken! Joustava versotuot-
taja onnistui kuitenkin toimittamaan niitä 
meille lisää sunnuntaiksi, jolloin shottien 
myynti jatkui vilkkaana.

Messut päivästä päivään
ERY:n messuosasto rakennettiin torstaina 
ennen viikonlopun messuja. “Innokas” mie-
henikin joutui talkoolaiseksi kokoamaan 
osastomme hyllyjä sekä auttelemaan lukui-
sissa muissakin raskaimmissa töissä. 

Vihdoin koitti perjantai 16.10 2015 ja 
varsinaiset messut alkoivat! Aamulla suun-
nistin ensin ERY:n tomistolle hakemaan 
oraita sekä muita myytäviä tuotteita. Mes-
sukeskuksessa aloitimme talkoolaisten 
kanssa briiffaustilaisuudella puoli tuntia en-
nen ovien aukeamista. 

ERY @ I love me 2015

Ilman talkoolaisia ei messuja olisi syntynyt.

Vihershotit maistuivat messukävijöille ilahdut-
tavan hyvin.
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ERY:n entinen puheenjohtaja, tämän 
lehden päätoimittaja, toimittaja Tiina Lap-
palainen toimi kolmen päiväna ajan Luon-
nollisesti-lavan esiintyjien haastattelijana. 

Perjantaina ERY:n messuohjelmassa 
oli iloisen ja energisen kirjailijan, yrittäjä 
Tara Langen luento energisoivista viher-
mehuista. Tara kertoi vihermehujen ener-
gisoivista ja tervehydyttävistä vaikutuk-
sista omassa ja perheensä elämässä. Tara 
painotti, että kun mehustaminen on niin 
helppoa, että lapsikin sen osaa, sitä tulee 
tehtyä. Perheen kiireisessä aamussa on tär-
keätä, että on kone, johon ainekset saa vai-
vattomasti ilman pieneksi pilkkomista ja 
jonka puhdistaa helposti.

Luennon jälkeen Tara mehusteli Olohuo-
ne-työpajassa jutustelun lomassa kahta tuo-
rejuomaa: luomuporkkana-luomuinkivääri-
luomusitruuna ja luomukurkku-herneen-
verso-luomuomena. Ihmiset olivat todella 
kiinnostuneita ja maistelivat mehuja en-
nakkoluulottomasti. 

ERY:n messuosastolla paiskittiin töitä aa-
musta iltaan olan takaa: ensimmäisen päi-
vän saldona 36 uutta eryläistä! 

Lauantaina Luonnollisesti-lavan yleisöpai-
kat olivat viimeistä tuolia myöten täynnä, 
kun näyttelijä, ravintoloitsija Satu Silvo 
kertoili valovoimaiseen tapaansa ravinnon 
merkityksestä arjen jaksamisessa eri vuo-
denaikoina. Raskas ja vaativa näyttelijän 
työ vaatii energisoivaa ja palauttavaa ravin-
toa. Satu kertoi vihershottien ja erilaisten 
pirtelöiden olevan tärkeä osa hänen päivit-
täistä ruokavaliotaan.

Olohuoneessa Satu pyöräytteli ja mais-
tatteli Silvopleen syyspirtelöä. Siihen tuli luo-
muomenamehua, lehtikaalia, päärynää, 
omenaa, kurkkua, avokadoa, sitruunaa ja 
inkivääriä. Yleisö oli innoissaan ja kyseli 
helposti lähestyttävältä Sadulta monenlaisia 
ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä. 

Silvopleen syyspirtelöt pyöräytettiin kah-
della samantyyppisellä blenderillä: Vitami-
xillä ja Rawmixillä. Assistentti Ulla-Maija 
kertoili niiden tehoista ja ominaisuuksista. 
Molemmissa koneissa on voimaa ja tehoa 
yli kahden hevosvoiman edestä, joten ne 
jaksavat pyörittää myös raskaita raakakak-
kutaikinoita.

ERY:n osastolla hallitusvastuullisena oli 
rahastonhoitaja Kirsi Leino: tuloksena 29 
uutta eryläistä!

Kun mehustaa aamulla, saa päivän vitamiinit 
kerralla yhdessä lasissa, Tara Lange vinkkasi.
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Satu Silvo maistatti Silvopleen syksyistä 
nimikkopirtelöä innostuneelle yleisölle.
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Viimeisenä messupäivänä Tiina haastat-
teli Luonnollisesti-lavalla kuvataiteilija He-
lena Hietasta ja kouluttaja Anja Jackobso-
nia. Aiheena oli elävä raakaravinto kehon 
ja terveyden tasapainottajana sekä inspiraa-
tion lähteenä. Naisten omakohtaiset ker-
tomukset kiinnostivat yleisöä. Sekä Helena 
että Anja olivat erittäin innostavia ja hyviä 
luennoitsijoita. 

Olohuoneessa Helena ja Anja testailivat ja 
kertoivat kahden erilaisen kairamehustimen 
konekohtaisista ominaisuuksista. Testiko-
neina olivat Novakarin SoloStar 3 ja Green 
Star -puristimet. Koneilla mehustettiin vi-
hermehuja kurkusta, sellerin varsista, her-
neen-, auringonkukan ja valkolupiinin ver-
soista sekä sitruunoista. Nämäkin viherme-
hut saivat hyvän vastaanoton ja yleisö oli 
erittäin kiinnostunut koneiden erilaisista 
käyttöominaisuuksista. 

ERY:n osastoa pyörittivät hallituksesta 
puheenjohtaja Ari Vihertuuli, Sirpa Rehn 
ja Lasse Rehn. 

Varsinaiset messut oli onnistuneesti ohi! 
Mutta työ ei kuitenkaan loppunut siihen. 
Pienellä porukalla messuosasto vielä puret-
tiin ja loput tavarat kuljettiin takaisin Mu-
seokadulle ERY:n toimistolle. 

Kiitokset kaikille osallistuneille
Lopuksi tahdon kiittää kaikkia teitä, jotka 
olitte talkoolaisina ERY:n messuosastolla! 
Työpanoksenne oli korvaamaton! Iso kiitos!

Erityiskiitokset Annina Malinille. Hän 
oli iso apu monessa käänteessä: niin messu-
jen suunnittelussa, rakentamisessa, purka-
misessa että lehdistötiedotteen ja sponsori-
kirjeen kirjoittamisessa.

Lämmin kiitos kaikille ERY:ä sponsoroi-
neille yrityksille: Green MJK Oy, Malmin 
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Sekä Anja Jackobsonilla (vas.) että Helena Hietasella (kesk.) on ollut terveyteen liittyviä haasteita, 
joihin elävä raakaravinto on tuonut apua ja kohentanut vointia huomattavasti.
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Messuosastolla riitti kävijöitä vielä sunnuntaina-
kin. Palveluvuorossa Sirpa Rehn ja Lasse Rehn.
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luontaistuote, Ruohonjuuri, Hamppumaa, 
Itu Oy, NetLed, Novakari, Satotukku, 
Makrobios Oy, Foodin, Klaukkalan K-Ci-
tymarket, Jokka, GreenStreet ja Aduko. - Il-
man teidän tukeanne pieni yhdistys ei olisi 
voinut osallistua messuhulinohin!

Viimeinen, superiso kiitos lähtee ERY:n 
mahtavalle osaavalle esiintyjäkaartille: Ta-
ralle, Sadulle, Helenalle, Anjalle ja Tiinalle! 
Te upeat naiset olitte messujen energisim-
mät esiintyjät!

ERY:n messusosastosta tuli messujen 
vihrein ja terveellisin kuten visioimme! 
GreenMJK mahdollisti sen. Kiitos teille 
siitä! Saimme paljon positiivista huomiota 
ja kiitosta ihanan vihreästä messuilmees-
tämme.

Eräs kävijä sanoikin: Messujen ihanin 
osasto, todellinen helmi löytyi täältä perältä! 
Kannatti kierrellä viimeisetkin käytävät!

Kaikkiaan messuilta tuli 90 uutta jäsentä. 
Tämän lisäksi ERY sai paljon näkyvyyttä. 
Ehkä tärkein anti oli, että saimme jakaa 
terveyttä edistävän ravinnon ilosanomaa! 
Olen erittäin iloinen ja tyytyväinen loppu-
tulokseen!

Arvoimme joka päivä uusien jäsenten kes-
ken upeita palkintoja: Perjantaina Tara Lan-
gen uuden Vihermehu-kirjan voitti Evelii-
na Tammela. Lauantaina Green Streetin 
Raakasuklaa-kurssi-lahjakortin kahdelle voit-
ti Eija Peltokorpi. Sunnuntaina Novakarin 
käsikäyttöisen oraspuristimen voitti Paula 
Marttila. Kaikkien kolmen messupäivän ai-
kana liittyneiden uusien jäsenten kesken ar-
voimme vielä NetLed -valosarjan. Sen voitti 
Elsa Eskola. Onnea kaikille voittajille!

ERY @ I love me 2015

Uutta Vuotta odotellessa, 
terkuin messuorganisaattori 

Ulla-Maija Arminen
ERY:n vpj

P.S. Haudutellaan uusia ideoita, ehkäpä jo 
seuraavan syksyn messuja varten.

�

Kesää oli vielä jäljellä, kun varapuheen-
johtaja Ulla-Maija Arminen jo tiedus-

teli halukkaita messutyöryhmään. Oli hyvä 
ajatus koota jo aikaisessa vaiheessa pienem-
piä ryhmiä hallituksen ulkopuolelta poh-
timaan messujen sisältöä ja sitten toteutta-
maan valmisteluita pikkuhiljaa. Tavoite oli, 
että kenellekään ei tule liikaa kuitenkin ai-
kaa jonkin verran vievää vapaaehtoistyötä. 

Kokoonnuimme elokuun lopussa yhdis-
tyksen toimistolla kolmen naisen iskutii-
min voimin ja hahmottelimme messuille 
pääviestit ja osastolle yleisilmeen. Päätimme 
korostaa elävän raakaravinnon ruokavalion 
gluteenittomuutta, laktoosittomuutta, ve-
gaaniutta ja kaikille sopivuutta.

Osaston tarkoitus oli olla messujen vih-
rein ja terveyttä uhkuva paikka, jossa on 
eläviä versoja mukana. Hahmottelimme 
myös, mitä messuilla myytäisiin varojen ke-

Vapaaehtoisena messuilla
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Yhdistyksen messuosasto oli vihrein ja vehrein 
kiitos GreenMJK:n versojen ja oraiden.
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räämiseksi ja mitä tietoa tiedotteisiin tulisi. 
Oli ilo kuulla, keitä olivat messujen puhu-
jiksi ERY:n edustajina lupautuneet asian-
tuntijat. Saimme myös kiitokseksi suunnit-
telusta messuillekin myyntiin tulleet Raaka 
luonnon tuote -kassit.

Hallitus hyväksyi hahmottelemamme 
messuideat melko sellaisenaan, joten pää-
simme toimeen. Tehokas varapuheenjoh-
taja jakoi valmistelutehtävät vapaaehtoisille. 
Työ jatkui omalta osaltani messujen spon-
soripyyntökirjeen ja lehdistötiedotteen kir-
joittamisella. 
Vähän myöhemmin pyysin tarjouksen mes-
suilla jaetun infoflyerin painamisesta. Muut 
vapaaehtoiset ehtivät osallistua mm. raaka-
keksien tekotalkoisiin vielä ennen messuja. 
Miljoona muuta asiaa saatiin hoidettua. 

Vihdoin koitti messuviikon torstai, jolloin 
pääsimme tositoimiin. Innokas iskujoukko 
oli jo saanut suurimman osan osastosta kun-
toon, kun pääsin töiden jälkeen paikalle pai-
nosta hakemieni flyereiden kanssa.

Helena Hietasen pettämättömän silmän 
valvonnan alla messuosasto kuoriutui val-
miiksi kauniiksi kokonaisuudeksi. Hehku-
timme Facebookissa messuja. Jännittyneinä 
lähdimme valmistautumaan kukin tahoil-
lemme ensimmäiseen messupäivään.

Sunnuntaina oli oma vuoroni messuilla. 
Kiertelin jo aamupäivän vakoilemassa 
muita osastoja ja nauttimassa messujen 
muusta ohjelmasta, kiitos saamani ERY:n 
vapaamessulipun. Omalla osastollamme 
oli mahdollisuus ostaa vehnänorasshotteja. 
Niiden avulla pysyin koko päivän pirteänä. 

Ständivuoroni alkoi klo 15. Oli mukavaa 
jutella ihmisten kanssa ERY:n toiminnasta, 
ruokavalion hyödyistä ja etenkin yhdistyk-
sen mahtavista jäseneduista. Jäseneksiliit-
tymislappuja täyttyi tasaiseen tahtiin vielä 
messujen jo vedellessä viimeisiään. 

Päivän lopuksi purimme vielä messu-
osaston yhdessä hallituksen kahden vapaa-
ehtoisen, Ari Vihertuulen ja Lasse Reh-
nin kanssa. Kaikki tavarat löysivät takaisin 
omistajilleen tai ERY:n toimistolle. Messu-

jen purku tapahtui niin nopeasti, että sei-
nät hävisivät ympäriltämme ennen kuin 
omat tavaramme olivat kasassa. 

Oli mukavaa olla yksi vapaaehtoisista ja 
kantaa oma korsi kekoon yhdistyksemme 
hyväksi. Iso kiitos kuuluu Ulla-Maijalle! 
Hän on varmasti maailman paras vapaa-
ehtoistyön koordinaattori, joka osaa jakaa 
töitä sopivasti. 

Katsotaan, mennäänkö ensi vuonna uu-
della innolla. Tule sinäkin mukaan! Kaikille 
riittää mielenkiintoisia, opettavaisia tehtäviä.

Annina Malin

Messuorganisaattori Ulla-Maija Arminen (oik.) 
toimi myös pääesiintyjä Satu Silvon assistentti-
na smoothietyöpajassa.
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Kun minua pyydettiin keväällä esiin-
tymään yhdessä kuvataiteilija Helena 

Hietasen kanssa I love me -messuille loka-
kuussa, suostuin heti. Onhan tätä hyvää 
oloa pakko jakaa muillekin, kun siitä on 
päässyt osalliseksi! 

Messujen teemana oli muutos, energia, 
inspiraatio ja harmonia. Nuo käsitteet ovat 
kuvanneet hyvin omaa elämäntilannettani 
sen jälkeen, kun kaksi vuotta sitten siirryin 
elävän raakaravinnon käyttäjäksi. Kun vielä 
viime kesänä minulle valkeni, että parin 
vuoden takainen kova nivelsärky ja kuume 
olikin ollut borrelioositartunnan aikaansaa-
maa, oli ensimmäinen ajatukseni syvä kii-
tollisuus (!). 

Olin  tartunnan saamisen aikoihin “löy-
tänyt” tämän uuden ruokavalion ja kaikesta 
päätellen olen sen ansiosta välttynyt pa-
hemmilta borrelioosin aiheuttamilta komp-
likaatioilta. 

Haastattelun jälkeen oli workshop, jossa 
demosimme vihermehun valmistamista. 

Laiskuuttani puristan kaikki ainekset: 
vehnänoraat, kurkun, sellerin, versot ja 
mausteet samaan purkkiin. Lisään jouk-
koon vähän omega-3-öljyä ja nautin cock-
tailin pieninä siemauksina kaikessa rau-
hassa. 

Puolilta päivin syön töissä aamulla mu-
kaan ottamani lounaan. Se on useimmiten 
tuorepuuroa myslillä, marjoilla ja kasvis-
maidolla höystettynä.

Töiden jälkeen syön kotona elävän ravin-
non aterian, jossa on pääasiassa hapankaa-
lia, ituja, versoja, salaattia, kasvismureketta 
ja näin talvella usein myös kevyesti höyry-
tettyjä kasviksia. Kalaakin syön silloin täl-
löin omaa kehoani kuunnellen. Borrelioo-
sin vuoksi en käytä mitään maitotuotteita, 
gluteiiniviljoja enkä sokeria.

Ilmeisesti elävä raakaruoka on niin ra-
vintotiheää ja hyvin imeytyvää, että nämä  
kolme ateriaa riittävät minulle. Imeyty-
mistä tehostaa myös se, etten juo mitään 
ruokailujen yhteydessä, vaan joko puoli 
tuntia ennen tai pari tuntia syömisen jäl-
keen.

Nykyään  olen niin tottunut tähän ruo-
kavalioon ja sen valmistamiseen, etten enää 
osaisi kuvitella palaavani entiseen höttö-
ruokaan.

Anja Jackobson

Anja Jackobsonia jäi vaivaamaan     
I love me -messuilla yleisökysymys, 
johon ei ehditty kunnolla vastaa-
maan. Nyt Anja kertoo, mitä hän 
tavallisesti syö päivän aikana.

”Mitä te sitten syötte päivän aikana?”
Aihe oli läheinen, sillä olihan it-
sellänikin joka-aamuinen tuore-
puuro vaihtunut vihermehujen 
puristamiseen. 

On yllättävää, miten kylläisen 
olon ja paljon energiaa ihminen 
voi saada vajaasta kolmesta de-
sistä vihermehua! Helena ker-
toi juovansa mehua kokonaisen 
litran kerralla, mutta omat aa-
muni ennen töihin lähtöä ovat 
sen verran kiireisiä, että tyydyn 
vähempään.
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Helena Hietanen ja Anja Jackobson 
puristamassa vihermehuja.
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Minna ja Juha-Matti Katila perusti-
vat auringonkukan-, herneen- ja lu-

piininversoja ja vehnänoraita tuottavan 
GreenMJK:n vuoden 2010 syksyllä. Ju-
han vanhemmilla oli ollut samoissa ti-
loissa 1990-luvun alusta Tuoreverso-nimi-
nen yritys, jossa Minna oli autellut ja ollut 
töissä reilut kymmenen vuotta. Sittemmin 
yritys myytiin ja toimintaa jatkanut yri-
tys taas muutti pois. Käden ulottuvilla oli-
vat siis toimivat tilat ja aiemmin hankittu 
ammattitaito, joten pariskunta päätti aloit-
taa versojen ja oraiden tuotannon omalla 
nimellään.

Nykyään yritys työllistää Minnan täysi-
päiväisesti ja kaksi työntekijää liki täysipäi-
väisesti arkisin. Lisäksi perheen kolme tei-
ni-ikäistä lasta ovat apuna. Myös Juha aut-
telee, minkä omilta töiltään kerkeää.

Versoja on kahden viikon kasvuvaiheissa: 
kylvettynä, pinolla ja juuri leikattavana ja 
kaikkea siltä väliltä. Kaikkia tuotteita voi 
siis leikata myyntiin joka päivä. Käytössä 

on tällä hetkellä noin 450 neliötä tiloja. 
Tarvittaessa käytössä voi olla lähes 600 ne-
liötä.

Viljelmät ovat kuin hoitoa     
vaativia kotieläimiä
Minnan tyypillinen työpäivä alkaa kuuden 
aikaan aamulla. Siemeniä laitetaan likoa-
maan ja kylvöjä levitetään, jos ne ovat pi-
nolla. On eri kasvuvaiheiden kasteluita ja 
versojen leikkuuta ja punnaamista. Tyhjä-
tään juurimatot, joista osa menee pesuun, 
osan voi kierrättää käyttöön uudelleen. 

- Kylvöt ovat yleensä viimeisenä. Lop-
pupäivästä on vielä viimeiset kastelut, joita 
ei ole aamulla pystynyt tekemään. Ja valu-
tetaan aamulla likoamaan laitetut sieme-
net. Kuljetuspäivinä lähdetään sen jälkeen 
kuljettamaan tavaraa, Minna luettelee päi-
vän töitä.

Jos joku tukku haluaa kuljetuspäivänä 
kiireisen lähetyksen, se sanelee päivän kul-
kua. Kuljetuspäivinä päivät venyvät hyvin-
kin pitkiksi. Ja hommaa riittää seitsemän 
päivää viikossa.

- Mutta on tähän tottunut, Minna to-
teaa. - Joku joskus vertasikin, että nämä 

GreenMJK 
versoaa yhä 

        korkeammalle

Versoja tuottava GreenMJK 
Tuusulan Lahelassa täytti juuri 
viisi vuotta. Pääkaupunkiseudulla 
tutumman perheyrityksen versoja 
ja vehnänoraita on tukusta pää-
tynyt jo myös Pohjois-Suomeen.

Leikkuun jälkeen Minna Katila punnitsee ja 
pussittaa herneenversot.
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versot ovat kuin eläimiä, joita pitää hoitaa 
päivittäin, että ei niitä voi jättää tänne päi-
viksi yksinään.

Ihan ilman lomia ei kuitenkaan tarvitse 
olla, sillä omat työntekijät ja omat lapset-
kin voivat tuurata. Vanhin tytär (19) voi 
hoitaa jo kuljetuksiakin. 

Minna nauraa, että ei versojen kasvatus 
laiskan ihmisen hommaa ole. 

- Kyllä pitää työnteosta pitää, jos täl-
laista työtä tekee. Mutta tässä on oma va-
pautensa: voi säädellä, mihin aikaan mitä-
kin tekee, ja omia menoja voi sovitella päi-
vän lomaan.

Hyötyliikuntakin tulee hoidettua sa-
malla, kun nostelee painavia siemen- ja 
multasäkkejä.

Puhdasta viljelyä
GreenMJK:n käyttämä vehnänsiemen on 
kotimaista luomusiementä ja multa luomu-
hyväksyttyä multaa. 

- Koko ajan etsimme myös versoille hy-
viä kotimaisia siemeniä. Kaikki siemenet ja 
mullat testataan laboratoriossa ennen kuin 
isompia eriä hommataan. Mitään lannoit-
teita ei meillä käytetä ja kastelemme omalla 
kaivovedellä, joka myös on tutkittu, Minna 
selvittää.

Laboratoriotestien kanssa on oltava hy-
vissä ajoin liikkeellä, etteivät testatut erät 
pääse loppumaan. GreenMJK testauttaa 

myös versot pari kertaa vuodessa omaval-
vontana. 

Herneenverso on suosituin tuote
Minnan mukaan herneenversoja menee 
kaupaksi eniten. Valkolupiini on vielä var-
sin marginaalinen tuote. Mutta vehnän-
oraan ja auringonkukanversojen menekki 
on kasvanut viime vuoden aikana. 

- Mutta on hirveästi ihmisiä, jotka eivät 
ole kuuna päivänä kuulleet auringonkukan-
versoista, että voiko näitä syödä. On hauska 
vieraisille mennessä viedä vähän eksootti-
sempana tuliaisena joku pieni versorasia ja 
näin tutustuttaa ihmisiä niihin, Minna toteaa.

GreenMJK:n tuotteet leviävät pääasiassa 
tukun kautta. Versoja on mennyt ainakin 
Oulun korkeudelle.  

- Soittoja on tullut pohjoisesta, että var-
sinkin vehnänorasta siellä kaipaillaan. Iso-
jen tukkujen kautta sen välitys ei ole läh-
tenyt vetämään vielä. Jotkut pohjoisesta ja 
esimerkiksi Tampereeltakin tulevat hake-
maan tuotteita suoraan meiltä, kun ovat 
täällä päin käymässä, Minna kertoo.

Entä käyttääkö Minna itse omia tuottei-
taan?

- Vehnänorasmehua säännöllisen epä-
säännöllisesti puristelen ja auringonkukan-
versoja laitan smoothieen, sekasyöjäksi tun-
nustautuva Minna kertoo.

Tiina Lappalainen
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Minun tarinani

Olisinko itse uskonut vuosi sitten, että 
minusta tulee ituhippi, lopettaisin 

kymmenvuotisen urani pankissa ja siirtyi-
sin kehittämään liiketoimintaa itujen ja 
versojen parissa? No en olisi, mutta niin 
siinä kävi. 

Oma idätys- ja versotushistoriani ei ole 
vuosikymmenien tai edes vuosienkaan pi-
tuinen. Monella teistä on varmasti minua 
pidempi kokemus aiheesta. Mutta intohi-
moisesti se minuun iski, kun seisoin viime 
jouluna Ruohonjuuressa katselemassa ver-
sotusastioita. 

Miten saisin syötyä enemmän 
raakaruokaa
Asuin viime vuonna pankkiirien kaupun-
gissa Luxembourgissa. Töiden jälkeen mi-
nulla ei ollut muuta kuin aikaa, joten käytin 
suuren osan siitä liikuntaan sekä terveysasi-
oihin paneutumiseen. Muistan miettineeni, 
miten saisin syötyä enemmän raakaruokaa. 
Olin ollut muutaman vuoden 90-prosentti-
sena vegaanina. 

Puoli vuotta aiemmin olin saanut positii-
visen borrelioosidiagnoosin ja syönyt siihen 
pari antibioottikuuria. Punkkipirulainen 
oli kesällä iskenyt hampaansa ihooni, johon 
muodostui punainen rinkula ja tauti.

Olin myös kärsinyt pitkäaikaisesta akil-
lesjänteen tulehduksesta, joka oli vaivannut 
vuosia niin, etten pahemmin kävellyt. Ehkä 
nämä olivat tekijöitä, jotka laukaisivat mi-
nussa suuren terveysaiheisen tiedon janon.  

Luxembourgin kaupunkia ei voinut sa-
noa kovinkaan suureksi metropoliksi, sillä 
pääkaupungissa ei ollut montaa ruokakaup-
paakaan. Siksi olin päättänyt ostaa Ruo-
honjuuren tyhjäksi superfoodeista joulu-
lomallani. Kävin ystäväni kanssa läpi kau-
pan jokaisen hyllyn suurennuslasin tark-
kuudella.

Puutarha-alalla työskentelevä ystäväni 
otti hyllyltä alas versotusastian. Katselimme 
molemmat sitä ja päätimme lopulta ko-
keilla. Siitä tämä innostus lähti konkreetti-
sesti liikkeelle. 

Versot sekoittuvat aamu-
smoothien joukkoon 
Kun palasin joulun jälkeen takaisin Luxem-
bourgiin, otin versotusastian sekä ostamani 
parsakaalin siemenet heti kokeiluun. Olin 
jouluisella Suomen matkallani ostanut it-
selleni myös Vitamix-blenderin ja luke-
nut Alejandro Jungerin kirjan Clean. Olin 
innoissani. 

Aloitin noin kuukauden mittaisen 
smoothie-puhdistuskuurin. Versot sekoit-
tuivat helposti aamusmoothieni joukkoon. 

Heidi Kiikka kertoo yllättävästä ja 
nopeasta elämänmuutoksestaan 
itujen ja versojen pariin.

MITEN MINUSTA 
TULI ITUHIPPI

Heidi Kiikka halusi jakaa innostuksensa iduista 
ja versoista, joten hän perusti Facebookiin 
Ituhippi-ryhmän.
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Minun tarinani
Smoothiet kuuluvat vieläkin päivittäiseen 
ruokavaliooni. 

Luxembourgin ilmasto soveltui erin-
omaisesti versojen kasvatukseen. Sato kas-
voi kohisten kevään ensi valossa, ja samalla 
oma innostukseni kukoisti. Seuraava on-
gelma oli liian pieni sato.

Tulevalla Suomen matkallani ostin sitten 
kolme vedellä täytettävää idätysastiaa lisää 
Ruohonjuuresta. Ostin netistä myös lisää 
luomusiemeniä. Nyt versojen tehtailu toi-
mikin jo merkittävästi paremmin. 

Myöhemmin keväällä perustin parvek-
keelleni versopuutarhan. Mullassa versotus 
toimikin ensin varsin hyvin. Mutta sitten 
ahnehdin versotuksen suhteen kai liikaa, 
sillä versot kuolivat kevään kuumuudessa 
nestehukkaan, kun en saanut syötyä niitä 
niin reippaalla tahdilla, kuin olin niitä istu-
tellut. Tulin myös siihen tulokseen, että ver-
sojen vesiviljely on fiksumpaa ja helpompaa. 

Ituhippi-ryhmästä töihin         
Silmusalaattiin
Elokuussa muutin takaisin Suomeen. Han-
kin versotusastioita lisää. Nyt minulla oli 
kahdeksan astian viljelysplantaasi keittiöni 
ikkunalaudalla. Kävin Hyötykasviyhdistyk-
sen luona tutustumassa siemeniin. 

Siellä tuli idea, että idätystä ja versotusta 
tulisi promota enemmän. Perustin siksi al-
kusyksystä Facebookiin Ituhippi-ryhmän, 
jossa jaetaan idätys- ja versotusaiheista tie-
toa. Itse kerron kokeilemistani uutuuksista 
ja kasvattamieni versojen terveysvaikutuk-
sista.

Etsin syksyn ajan itselleni myös uut-
ta työtä. Ystäväni vinkkasi Silmusalaatista, 
jonka omistaja Samuli Laurikainen oli ker-
tonut Facebookissa saaneensa ison diilin, ja 
oli kuulemma valitellut myös hyvien teki-
jöiden puutetta.

Kirjoitin siltä istumalta hakemuksen. Sain 
meilitse jo seuraavana aamuna vastauksen, 
että minut on palkattu. Tapasimme lounaal-

la ja työt Silmusalaatin liiketoiminnan ke-
hitystehtävissä alkoivat heti. Tästä on nyt 
noin kuukausi aikaa.

En olisi millään itse arvannut, että iduista 
ja versoista tulisi sekä harrastus että työ. Ter-
veysvaikutuksilla oli suuri merkitys asiaan. 
Siitä se varmaan alun perin lähti. Olen iloi-
nen ja onnekas, että saan toimia jonkin uu-
den aidosti hyvän ja terveellisen asian pa-
rissa.   

Versot ovat parasta luomu-lähi-
superfoodia
Nykyään omaan vakioversovalikoimaani 
kuuluvat: parsakaali, retiisi, rohtosarviapila, 
kaalirapi, keräkaali, punakaali, kiinansi-
puli, sinimailanen, sinappi sekä eräitä sie-
mensekoituksia. Lisäksi kokeilen säännöl-
lisesti idättää uusia mielenkiintoisia lajik-
keita. Omia suosikkejani näistä eksootti-
semmista versotettavista ovat daikon, re-
tikka, mustajuuri, punajuuri, rucola, kelta-
juuri ja mangoldi. 

Suosittelen ennakkoluulottomasti kokei-
lemaan erilaisia lajikkeita, joita ei normaa-
listi ole käytetty versotukseen. Varsinkin 
juuresten vihreät osat ovat mukuloita ter-
veellisempiä, joten niitä kannattaa ehdotto-
masti viljellä. Siemeniä olen ostanut Hyö-
tykasviyhdistyksestä, Ruohonjuuresta sekä 
Sproutpeople-verkkkokaupasta.

Idut ja versot ovat pullollaan hyviä ra-
vintoaineita. Minua kiehtoo ennen kaik-
kea se, että iduissa ja versoissa on 4-40 ker-
taa enemmän ravintoaineita kuin täysikas-
vuisissa kasveissa. Olen varma, että muut-
kin kuin hard core -vegaanit löytävät tiensä 
idätyksen ja versotuksen pariin, sillä idut ja 
versot ovat mitä parasta luomu-lähi-super-
foodia.  

Seuraavilla sivuilla annan konkreettisia 
vinkkejä idätykseen ja versotukseen.

Heidi Kiikka
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Oletko miettinyt, miten saada lisää vih-
reyttä ja terveellisyyttä ruokavalioosi? 

Versot ovat itselleni päivittäinen osa aa-
musmoothietani. Oma filosofiani on, että 
ruoka on parasta lääkettä hyvän olon saa-
vuttamiseen. Ja syöt jotain, minkä itse pys-
tyt kasvattamaan!

Versoissa ravintoaineet huipussaan
Kasveissa ja vihanneksissa on paljon hy-
viä ravintoaineita. Versoissa eli noin viikon 
ikäisissä nuorissa kasveissa, on ravintoai-
neita kaikkein eniten. Viidestä kymmeneen 
päivää kasvaneissa versoissa ravintoaineet 
ovat huipussaan. 

Versoissa on kaiken kaikkiaan 4-40 ker-
taa enemmän ravintoaineita kuin täysikas-
vuisissa kasveissa. Voiko parempaa super-
foodia ollakaan!

Vesiversotukseen tarvittavat 
tarvikkeet
Versotukseen tarvitset vain astian, sieme-
niä, vettä ja huolenpitoa – huolenpitoa-
kaan ei enempää kuin muutaman minuu-
tin päivässä. Kokeile versotusta, sillä se ei 
ole vaikeaa!

Versotusastioita on monenlaisia. Itse suo-
sin astiaa, jossa siemenille on ritilä ja alla 
on tilaa vedelle. Ota huomioon, ettei ver-
sotus ja idätys ole täysin sama asia. Papu-

jen, palkokasvien ja viljojen idätykseen on 
tarjolla enemmän idätysastioita kuin asti-
oita nimenomaan versotukseen. Versottaa 
voi kyllä idätyskäyttöön tarkoitetussa pur-
kissakin. 

(Idun ja verson ero on siinä, että itu on ai-
van kasvun alkuvaiheessa. Versossa taas on jo 
vihreitä lehtisilmuja tai jopa isot sirkkaleh-
det kuten mullassa kasvatettavissa auringon-
kukanversoissa. Ituja voi huuhdellessa kään-
nellä vapaasti. Versotuksessa pitää huomioda 
kasvusuunta, eli versojen pitää päästä kasva-
maan ylöspäin. – toim.huom.)

Kasvatuksessa kaikkein tärkein seikka on 
hyvälaatuinen luomusiemen. Idätyskäyt-
töön tarkoitetut siemenet itävät noin 95-
prosenttisesti, kun taas ruokakaupassa ruo-
aksi tarkoitetut siemenet itävät vain noin 
60-70-prosenttisesti.

Syötäviä siemeniä ei ole tarkoitettu idä-
tykseen ja ne voivat lisäksi olla säteilytet-
tyjä, vaikka olisivatkin luomua, joten ne ei-
vät silloin idä. Valitse siis idätyskäyttöön 
tarkoitettuja siemeniä.

Kaikki siemenet eivät ole samanlaisia: 
jotkut itävät nopeammin ja helpommin 
kuin toiset. Helppoja ja nopeita ovat esi-

Näin aloitat versotusharrastuksen

Miksi versottaa? Siksi, että 
versot ovat mitä parasta luomu-
lähiruokaa omasta keittiöstä-
si. Versotukseen tarvitset vain 
astian, siemeniä, vettä ja vähän 
huolenpitoa. Tässä vinkit, joilla 
päästä alkuun versotuksessa.

Versot ovat ravintorikasta lähiruokaa. 
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merkiksi parsakaali, rohtosarven apila, sini-
mailanen, daikon ja retiisi. Aloita helpoista 
ja siirry asteittain vaikeampiin siemeniin. 
Kaalirapi, keräkaali ja punakaali ovat myös 
hyviä, mutta niiden siemenet eivät saa lillua 
itämisvaiheessa liikaa vedessä.

Kun taidot karttuvat, suosittelen ennak-
koluulottomasti kokeilemaan erilaisia lajik-
keita, joita ei normaalisti käytetä versotuk-
seen. Varsinkin juureksien vihreät osat ovat 
mukuloita terveellisempiä, joten niitä kan-
nattaa ehdottomasti viljellä. Olen ostanut 
siemeniä Hyötykasviyhdistyksestä ja Ruo-
honjuuresta.

Versotuksessa pitää käyttää puhdasta vet-
tä. Versotusastian vesi on vaihdettava sään-
nöllisesti. Versot pitävät myös vesisumus-
ta, joten sumuttele kun muistat. Huolenpi-
toa tarvitaan vähän, muttei ylenpalttisesti. 
Alkuvalmisteluihin menee eniten aikaa. Tä-
män jälkeen käytät vain muutaman minuu-
tin päivässä veden vaihtamiseen. Siinä se. 

Vuoden pimeimpänä aikana saatat tarvita 
lisävalaistusta. Keittiökaappien alla oleva 
valo on täysin riittävä versoille. Varmista, 
etteivät versot ole keväällä ja kesällä suo-
rassa auringonpaahteessa. Paras versotus-
lämpötila on 18–24 astetta. 

Näin versotat
Versotusastian on aina oltava täysin puh-
das, kun aloitat versotuksen. Voit varmistaa 
puhtauden kaatamalla astiaan hetkeksi kie-
huvaa vettä. Näin astiaan ei jää edellisestä 
versotuskerrasta mitään eloperäistä muo-
dostamaan bakteereja.

Mittaa silmämääräisesti tarvittava määrä 
siemeniä versotusastiaan. Siementen tulee 
peittää versotusastia tasaisesti. Siemenet ei-
vät itäessään turpoa kovinkaan paljoa, jo-
ten tilaa turpoamiselle ei tarvitse kummem-
min varata.

Pese siemenet siivilässä juoksevan veden 
alla. Suorita siemenille helppo ja nopea ko-
tipastörointi. Näin varmistat, ettei sieme-
nen pintaan jää epäpuhtauksia. Upota siivi-
lässä olevat siemenet 80 asteiseen veteen 20 

sekunniksi. Huuhtele tämän jälkeen sieme-
net heti kylmässä vedessä, etteivät ne ehdi 
kiehua. Asettele siemenet versotusastian ri-
tilälle.

Lisää versotusastiaan vettä niin, että sie-
menet peittyvät. Anna siementen liota esi-
merkiksi yön yli. Liottaminen valmistaa 
siementä itämään. Vaihda vesi liotuksen jäl-
keen.

Lisää vedenvaihdon yhteydessä versotus-
astiaan sopivasti vettä. Ennen kuin sieme-
net ovat itäneet voit pitää astiassa sen ver-
ran vettä, että vesi ylettyy nipin napin riti-
lään. Sen jälkeen kun siemeniin on muo-
dostunut pieniä juuria, siementen ei tule 
enää lillua vedessä, vaan astiassa tulee olla 
vettä niin, että vain juuret peittyvät. (Jot-
kin siemenet, kuten kaalit, eivät siedä ve-
dessä lillumista. Sumuttele niitä kolme ker-
taa päivässä liotuksen jälkeen, ennen kuin 
niihin on muodostunut juuria.)

Vaihda vesi astiassa aamuin illoin. Pese 
versoja varovasti juoksevan veden alla ve-
den vaihdon yhteydessä. 

Versot ovat ravinteikkaimmillaan 5-10 
päivän kuluttua. Korjaa satoa vain sen ver-
ran kuin tarvitset, sillä jääkaappisäilytys on 
turhaa. Versojen juuretkin ovat syötäviä, jo-
ten vedä versot varovasti versotusastian riti-
lästä irti. Pese versot vielä kertaalleen ennen 
syöntiä. Voila!

Muista, että versotukseen ei ole yhtä pa-
rasta kikkaa. Ehkä keksit parempia käytän-
töjä itse, mutta näillä pääset ainakin tuu-
masta toimeen. Huomioi myös, ettei aina 
voi onnistua. Jokin voi mennä pieleen, 
mutta älä lannistu. Uutta siementä vain 
versomaan!

Heidi Kiikka
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Kun keho yrittää toipua sairaudesta, on 
hyvä nauttia ravintoa, joka auttaa toi-

pumaan ja paranemaan. Todellista rak-
kautta on mielestäni tarjota täysipainoista 
ruokaa ja antaa ruokailijoiden nauttia sen 
hyvää tekevistä vaikutuksista.

Tutustuin raaka- ja elävään ravintoon en-
simmäisen kerran jo 1990. Läheinen oli 
sairastunut ja halusin opiskella terveellistä 
ruoanvalmistusta, joka tukisi hänen toipu-
mistaan. Naapurikaupungin ammatillisessa 
kurssikeskuksessa järjestettiin elävän ravin-
non kurssi, jossa perehdytettiin elävän ra-
vinnon terveydellisiin merkityksiin. Me-
nin sinne innokkaana oppimaan uusia asi-
oita siitä, millaista on ravinto, jossa mitään 
ei tuhota keittämällä.

Oikea ravinto auttaa kehoa    
parantamaan itsensä
Meille opetettiin, että antamalla keholle oi-
keaa ravintoa, keho parantaa itse itsensä. 

Aikojen alussa ihminen söi pelkästään he-
delmiä, lehtiä, pähkinöitä, siemeniä ja juu-
ria. Se oli silloin parasta ja terveellisintä ra-
vintoa, ja on sitä yhä tänäänkin.

Opimme tunneilla idättämään, kasvatta-
maan orasta ja versoja ja valmistamaan uu-
distavaa juomaa sekä vehnänorasmehua. 
Vehnänorasmehun kerrottiin puhdistavan 
elimistöä ja nopeuttavan solujen uusiutu-
mista. Ostin kotiinkin vehnänorasmyllyn, 
jolla puristin vihermehuja, joiden makuun 
tottui pikkuhiljaa.

Mieleeni jäivät myös luettelot eri tuottei-
den emäs- ja happamuusarvoista. Emäksi-
siä tuotteita pitäisi syödä mahdollisimman 
paljon, esimerkiksi kurkkua, viikunoita, to-
maattia, selleriä, porkkanaa ja kuivattuja 
ruusunmarjoja. Oikeita emäsrosvoja ovat 
puolestaan valkoiset jauhot, sokeri, kahvi ja 
ruokarasvat.

Onnistumisen elämyksiä       
idätyksestä
Harrastin kotonakin raakaravintoa jonkin 
aikaa muun ravinnon ohella. Idättäminen 
oli hauskaa puuhaa. Muistan, kuinka in-
noissani olin, kun joskus sain idättämisen 
onnistumaan jopa kaamospimeässä, vähän 

Elävä raakaravinto
tervehdyttää

Usein vasta sairaus pysähdyttää 
miettimään terveellisen ruoan 
merkitystä. 

Riitta Ahonen Perämeren rannalla.
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ennen joulua. Joulunajan ruokapöydässä oli 
silloin tarjolla sinimailasen ituja.

Läheiseni toipui sairaudestaan. Käy-
timme raakaravintoa kuitenkin niin vä-
hän, että vaikea sanoa jälkeenpäin, oliko 
sillä merkitystä toipumiseen. Raakaravinto 
jäi joka tapauksessa sivuosaan. Kun lap-
set olivat pieniä, sen valmistaminen tun-
tui työläältä kaiken muun työn ohessa. 
Vielä 1990-luvulla suhtautuminen lihatto-
maan ruokaan oli sitä, että pelkillä kasvik-
silla ei elä eikä kasvava lapsi saa kasvisruo-
asta kaikkia tarvitsemiaan vitamiineja ja hi-
venaineita.

Vaikka faktahan on, että esimerkiksi 100 
grammassa lihaa on 18 grammaa valku-
aista, kun 100 grammassa auringonkukan-
siemeniä valkuaista on peräti 24 grammaa. 
Idut sisältävät täydellisiä valkuaisaineita, 
useimpia tarvitsemiamme vitamiineja, ki-
vennäisaineita ja hivenaineita.

Oikeaoppista ruokailua         
naapurissa
1990-luvulla Pohjois-Ruotsissa toimi Häl-
sans Centrum -niminen terveyskylpylä. Se 
oli ainutlaatuinen paikka. Siellä syötiin 
emäspitoista kasvisruokaa, jossa huomioi-
tiin asiakkaiden kaikki mahdolliset ruoka-
rajoitteet. Tarjolla oli myös raaka- ja elävää 
ravintoa. Ruokalistan oli laatinut sairaan-
hoitaja, jonka äiti oli sairastunut syöpään, 
joten hän halusi tehdä talon ruokailusta 
mahdollisimman terveellistä.

Hälsans Centrumissa uitiin klooritto-
massa uima-altaassa, tehtiin suolihuuhte-
luita ja paastovaelluksia. Osa vieraista oli 
mehupaastolla ja kaikki halukkaat vaelsi-
vat viikon aikana läheisessä puhtaassa luon-
nossa kuntonsa mukaan muutaman tunnin 
joka päivä.

Olin mukana toimittajan työni takia siel-
lä muutamaan otteeseen. Huomasin aina 
sen, miten suuri merkitys hyvinvoinnille 
on oikeaoppisella ruokailulla. Elävän ravin-
non oppien mukaisesti emäspitoisista ruo-
ka-aineista koottu aamupala sisälsi muun 

muassa hirssi- tai tattaripuuroa, teetä ja 
hedelmiä.

Ihmettelin silloin, kuten vielä tänäkin 
päivänä, miksi esimerkiksi hotellit eivät ole 
omaksuneet tätä asiakkaiden hyvinvointia 
lisäävää aamiaismallia. Miksi meille tarjo-
taan hotellin aamiaisella joka puolella Suo-
mea pekonia, nakkeja, leikkeleitä, kaura-
puuroa, leipää, munakokkelia - siis kaik-
kea muuta, mitä ihminen aamulla tarvisi ja 
mikä olisi hänelle hyväksi?

Hälsans Centrumiin tultiin Etelä-Ruotsia 
myöten tervehtymään ja hoitamaan stres-
saantunutta elimistöä. Monet tulivat vuosi 
toisensa jälkeen. Omistajanvaihdoksen jäl-
keen paikan konsepti muuttui ja kaikkien 
taiteen sääntöjen mukaan koottu superterveelli-
nen ruoka muuttui tavanomaiseksi sekaruoaksi.

Toipilaana tarvitsee täydellistä 
ravintoa
Pulmana onkin se, että raaka- tai elävää ra-
vintoa ei ole tarjolla nykyisin kovinkaan 
monessa ravintolassa. Olen vuosien mit-
taan Helsingin matkoillani mahdollisuuk-
sien mukaan käynyt syömässä Silvopleessä, 
jossa on todella monipuolinen lounas-
pöytä. Valinnanvaraa on ehkä liiankin pal-
jon, mutta kaikki on kauniisti ja houkutte-
levasti tarjolla.

En ole enää viime vuosina jaksanut alkaa 
kotona valmistaa elävää ravintoa, vaikka 
tiedän sen hyödyt. Vasta kun viime syksystä 
lähtien olen joutunut useaan leikkaukseen, 
aloin taas miettiä, miten voisin ravinnolla 
tukea toipumistani ja terveyttäni.

Viime toukokuussa olin selkäleikkauk-
sessa, josta seurasi kuukausien sairausloma. 
Kun olin toipunut siihen kuntoon, että 
pääsin kaupungille kävelylle, löysin ilokseni 
kotikaupungistani Kemistä Pienen paratii-
sin. Tarja Sipilän huhtikuussa 2015 avaa-
massa ravintolassa tarjotaan raakaravin-
toa, elävää ravintoa, kasvis- ja vegaaniruo-
kaa. Tarjolla on myös erilaisia smoothie-
juomia sekä taidokkaasti valmistettuja raa-
kakakkuja.



24

Tuntui, että elimistöni kaipasi nyt tätä 
täydellistä ravintoa ja sitä oli onnekseni hel-
posti saatavilla. Lounaspöydässä on aina 
tarjolla ituja, marinoituja kasviksia, hapan-

kaalia ja siemenkräkkeriä. Hummusta, ta-
hinia ja pestoa löytyy myös.

Otin tavakseni käydä parina päivänä vii-
kossa Pienessä paratiisissa syömässä. Viher-
kaali-linssikeitto, parsa-kyssäkaalikeitto tai 
kukkakaali-valkosipulikeitto maistuvat hy-
välle. Väliin tarjotaan esimerkiksi punajuu-
rimureketta tai kasvislasagnea - kaikki Tar-
jan itsensä valmistamia joko oman kasvi-
maan tai lähialueiden tuotteista käyttäen 
mahdollisimman paljon luomua.

Usein leikkaukseen menevää kehotetaan 
syömään kevyesti parin päivän ajan ennen 

leikkausta. Minusta keitot sopivat oikein 
hyvin leikkauksen jälkeenkin. Elimistö saa 
niistä helposti tarvitsemansa. Kesällä turis-
tit ihmettelivät löytäessään tällaisen helmen 
pienestä Kemistä. Tarja Sipilä pitää myös 
hyvin suosittuja ruokakursseja, joilla opet-
taa näitä samoja terveellisen ruoan salai-
suuksia. Kemissä lääkäritkin ovat alkaneet 
kiinnostua raakaravinnosta.

Elävä raakaravinto lisää         
vastustuskykyä
Elävän ravinnon ohjelman kehittänyt toh-
tori Ann Wigmorekin hoiti monet krooni-
set sairautensa kuumentamattoman kasvis-
ruoan avulla. Olen huomannut, että kun 
käyn syömässä Tarjan valmistamaa ruokaa, 
pysyn kylläisenä koko päivän ja olo tun-
tuu hyvältä. Raakaruoka ituineen on sel-
laisessa muodossa, jonka keho pystyy hel-
posti sulattamaan ja käyttämään hyväk-
seen. On ihana huomata, että tämän kau-
pungin asukkaita hemmotellaan tällaisella 
ravintolalla.

Raaka- ja elävä ravinto pieninäkin an-
noksina auttaa vaalimaan terveyttä. Vuonna 
1990 käymälläni kurssilla opin, että se li-
sää vastustuskykyä, normalisoi verenpai-
netta, korjaa suolen bakteerikantoja ja edis-
tää suolen toimintaa ja terveyttä.

Jos kaupungin asukkailla puhumattakaan 
myös turisteista on mahdollisuus syödä to-
dellista terveysruokaa, ei voi olla muuta 
kuin kiitollinen. Kiitollinen siitä, että kes-
kuudessamme on ihminen, joka työtunte-
jaan säästämättä on valmis panostamaan 
asiakkaidensa terveyden vaalimiseen. Meillä 
on aivan liikaa pizzerioita, hampurilaisra-
vintoloita, nauravia nakkeja ja mummon li-
hapullia. Todellista rakkautta myös kasvavia 
lapsiamme kohtaan on antaa heille mah-
dollisuus täysipainoiseen ja oikeaoppiseen 
ruokaan!

Riitta Ahonen
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Riitta Ahonen otti tavakseen käydä Pienessä 
Paratiisissa ravitsemassa itseään.

�
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Kemiläinen Tarja Sipilä valittiin 11. 
joulukuuta 2015 Kemi-Tornion Vuo-

den palvelijaksi. Nuorkauppakamari oli 
järjestänyt yleisöäänestyksen, jonka Tarja 
Sipilä ja hänen ravintolansa Pieni Paratiisi 
olivat voittaneet. 

Perusteina oli mainittu mm. hyvä ruoka 
ja se, että Tarja vie eteenpäin tärkeää asiaa 
kasvisruoan terveellisyydestä. Hänhän on 
pitänyt myös paljon raakaravinnon kurs-
seja.

Tarja Sipilästä ja Pienestä Paratiisista 
Vuoden palvelija

Päivä oli sikäli surullinen, että se oli tällä 
erää viimeinen Pienen Paratiisin aukiolo-
päivä. Tilat ovat osoittautuneet liian pie-
niksi. Tarjalla on kuitenkin suunnitelmia, 
joten jäämme odottamaan niiden toteutu-
mista lähitulevaisuudessa.

Mea Salo
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B12-vitamiini – myytti eläinkunnan
                    vitamiinista on murtunut
Osa 2 - Sienet
Aikaisemmin on ajateltu, että vain eläin-
kunnan tuotteet sisältävät B12-vitamiinia 
eli kobalamiinia. Eläinkunnan tuotteet toki 
sisältävät B12-vitamiinia, mutta ne eivät 
ole ainoita B12-vitamiinin lähteitä. Syö-
tävistä sienistä on tutkimuksissa löydetty 
vaihtelevia määriä sekä aktiivista että inak-
tiivista B12-vitamiinia. 

Sienten B12-vitamiinipitoisuudet vaih-
televat, mikä johtunee muun muassa kas-
vualustan kobolttipitoisuudesta ja B12-vi-
tamiinia tuottavien bakteerien määrästä. 
Useista villinä kasvaneista syötävistä sie-
nistä, kuten herkkutatti (Boletus edulis), 
ukonsieni (Macrolepiota procera), osterivi-
nokas (Pleurotus ostreatus) ja kartiohuhta-
sieni (Morchella conica), on löydetty B12-
vitamiinia keskimäärin 0,09 μg/100 g kui-
vapainoa kohden.

Herkkutatti
Herkkutatti (Boletus edulis) on arvostettu 
ruoka- ja kauppasieni, jota tavataan lähes 
kaikkialla pohjoisen pallonpuoliskon havu- 
ja sekametsissä, myös Suomessa.

Trehaloosi-intoleranssista eli sienisokerin 
imeytymishäiriöstä kärsivät henkilöt voi-
vat kuitenkin saada vatsavaivoja herkku-
tatista. Pahimmillaan herkkutatille allergi-
set henkilöt voivat saada anafylaktisen reak-
tion eli äkillisen hengenvaarallisen allergi-
sen reaktion. 

Pitkäaikainen tai toistuva hengitystieal-
tistus joko kuivatuille herkkutateille tai nii-
den itiöille lisää riskiä allergian puhkeami-
selle.

Ukonsieni
Ukonsieni (Macrolepiota procera) kasvaa 
lehdoissa ja metsänreunoissa, metsäniityillä, 
pihoilla, puutarhoissa ja muissa samantyyp-
pisissä paikoissa eteläisessä Suomessa, har-

vemmin pohjoisemmassa. Ukonsieni on 
hyvä ruokasieni, jota jotkut käyttävät myös 
raakana.

Ukonsienen täydellisen tunnistamisen 
tulee olla varmaa, koska sen voi sekoittaa 
Lepiota aspera -sieneen, jota kasvaa Man-
ner-Euroopassa ja Englannissa. 

Lepiota aspera -sienen käyttö yhdessä al-
koholin kanssa aiheuttaa myrkytyksen 
muutaman tunnin kuluessa ja voi aiheuttaa 
myrkytyksen jopa vielä silloin, kun alkoho-
lia nautitaan vasta yli 48 tunnin päästä sie-
nen syömisestä.

Osterivinokas
Osterivinokas (Pleurotus ostreatus) on lahot-
tajasieniin kuuluva ruokasieni, jota esiin-
tyy kannoissa ja lahoavissa puissa. Os-
terivinokasta myös viljellään, joten sitä 
voi saada ruokakaupoista. Suomessa sie-
nen esiintyminen painottuu Etelä-Suomen 
lehtometsiin. 

Joillekin ihmisille osterivinokas voi aihe-
uttaa vatsanväänteitä.

Kartiohuhtasieni
Kartiohuhtasieni (Morchella conica) on ruo-
kasieni, joka kasvaa touko-kesäkuussa koko 
Suomessa. Se muistuttaa hieman korva-
sientä. Korvasieni (Gyromitra esculenta) on 
erittäin myrkyllinen, jos sitä ei ole käsitelty 
oikein. Kartiohuhtasientä ei tule sekoittaa 
korvasieneen.

Kartiohuhtasieni on kalkinsuosija eli se 
kerää itseensä kalkkia. Kartiohuhtasientä 
käytetään paistettuna tai kuivattuna. 

Joillekin kartiohuhtasieni voi aiheuttaa 
vaikutuksia pikkuaivojen toimintaan ja hei-
kentää motorisia kykyjä. Vaikutukset hä-
viävät yleensä vuorokauden aikana, mutta 
voivat joskus jatkua pidempäänkin. Edellä 
mainituista syistä kartiohuhtasienen käy-
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tön jälkeen ei ole suositeltavaa tehdä vaaral-
lisia töitä eikä ajaa moottoriajoneuvoa niin 
kauan kuin sienen mahdolliset sivuvaiku-
tukset kestävät.

Mustatorvisieni ja kanttarelli
Mustatorvisienestä (Craterellus cor-
nucopioides) ja kantarellista (Cantha-
rellus cibarius) on löydetty B12-vita-
miinia 1,09–2,65 μg/100 g kuivapai-
noa kohden. Mustatorvisieni ja kanta-
relli sisältävät sekä aktiivista että inaktiivista 
kobalamiinia. 

Mustatorvisientä esiintyy Etelä- ja Kes-
ki-Suomessa usein tiheinä kasvustoina re-
hevien kangasmetsien ja lehtojen aukkopai-
koissa. Mustatorvisieni ei vaadi erityistä kä-
sittelyä ja sitä voi käyttää kuivattuna sellai-
senaan esimerkiksi keittoihin.

Kantarelli eli keltavahvero on kauppa-
sieni, jota tavataan Suomen lisäksi myös 
muualla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, 
Aasiassa ja Afrikassa. Suomessa keltavahve-
roa muistuttavia sieniä ovat kalvasvahvero 
(Cantharellus pallens), niittyvahakas (Cama-
rophyllus pratensis) ja valevahvero (Hygrophoropsis 
aurantiaca), Pohjois-Amerikassa taas Gomphus 
floccus sekä Omphalotus olearius -sienet.

Siitakesieni
Siitakesienestä (Lentinula edodes) on löy-
tynyt B12-vitamiinia keskimäärin 5,61 
μg/100 g kuivapainoa kohden. Kuivattu sii-
takesieni sisältää vain harvoin inaktiivista 
kobalamiinia. 

Siitakesienen B12-vitamiini (C-lactone) 
saattaa kuitenkin kiinnittyä heikosti B12-
vitamiinia sitovaan proteiiniin eli niin sa-
nottuun sisäiseen tekijään. B12-vitamiinin 
tarpeen pitäisi kuitenkin tulla tyydytetyksi 
noin 50 g:lla kuivattuja siitakesieniä.

Siitakesieni kasvaa luonnonvaraisena Kii-
nassa ja siellä myös aloitettiin ensimmäi-
senä sen viljely. Kiinasta viljely on levinnyt 
ympäri maailman, myös Suomeen. 

Joillakin henkilöillä raakana syödyt siita-
kesienet voivat aiheuttaa vakavaa nokkos-

rokkoa muistuttavaa ihottumaa, siitakeder-
matiittia, joka saattaa ilmaantua vasta joi-
tain päiviä siitakeaterian jälkeen ja vaatia 
vakavimmillaan sairaalahoitoa.

Leijonan harja
Leijonan harja -sienen (Hericium erina-
ceus) B12-vitamiinipitoisuus vaihtelee 
0,04–1,04 μg/100 g kuivapainoa kohden. 
Sen B12-vitamiinipitoisuuden analysoin-
nissa on käytetty mikrobiologista menetel-
mää (Lactobacillus delbrueckii ATCC 7830 
-bakteeria). Leijonanharja -sienestä on löy-
tynyt myös B12-vitamiinia (C-lactone), 
joka on täysin inaktiivista analysoinnissa 
käytetylle bakteerille.

Leijonan harja -sientä myydään tuoreena 
tai kuivattuna etenkin Aasian etnisissä kau-
poissa. Hericium-suvun sieniä kasvaa Poh-
jois-Amerikassa, Kiinassa, Japanissa ja Eu-
roopassa. 

Luonnosta kerättäessä leijonan harja tu-
lee tunnistaa sataprosenttisesti ja erottaa 
muista Hericium-suvun sienilajeista. Esi-
merkiksi Hericium americanum on erittäin 
vaikea erottaa Hericium erinaceus -sienestä.

Herkkusieni
Viljellyistä herkkusienistä (Agaricus bispo-
rus) on löydetty aktiivista B12-vitamiinia, 
mutta ei inaktiivista. Herkkusienestä löy-
detyn B12-vitamiinin on ehdotettu olevan 
peräisin B12-vitamiinia tuottavilta baktee-
reilta tai kompostista, joka sisältää hevo-
sen lantaa. 

Korkeimmat B12-vitamiinin pitoisuudet 
on löydetty herkkusienen kuoresta 0,7–3,5 
μg/kg sekä lakista, varresta ja sienilihasta 
0,07–0,8 μg/kg. Herkkusienten käyttämi-
nen ravinnoksi saattaa siis toimia yhtenä 
B12-vitamiinin lähteenä.

Kerättäessä herkkusientä luonnosta sitä ei 
tule sekoittaa muihin samannäköisiin myr-
kyllisiin sieniin, kuten tappavan myrkylli-
seen nuoreen valkokärpässieneen (Amanita 
virosa), myrkylliseen myrkkyherkkusieneen 
(Agaricus xanthodermus) tai hyvin myrkylli-
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seen isorusokkaaseen (Entoloma sinuatum). 
Herkkusieni täytyy tunnistaa aina satapro-
senttisesti.

Kaikki syötävät sienet on hyvä opetella 
tunnistamaan. Hyvänä nyrkkisääntönä on, 
että ei kerää eikä syö niitä sieniä, joita ei 
tunne ja joiden syötävyydestä ei ole varma. 
Myös sienen valmistusprosessi tulee var-
mistaa, sillä kaikkia sieniä ei voi syödä raa-
kana sellaisenaan. Sienikursseille kannat-
taa mennä.

Tämä kirjoitus on yleinen tietopaketti 
lehden lukijoille eikä siinä oteta tarkemmin 
kantaa sienien syötävyyteen eikä niiden si-
sältämän B12-vitamiinin imeytymiseen. 
On hyvä muistaa, että jotkut henkilöt voi-
vat saada allergisia oireita yhdestä tai use-
ammasta sienilajista. Lähdeviitteitä voi ha-
lutessaan kysyä jutun kirjoittajalta.

Ari Vihertuuli

�

Sirpa Rehnin reseptejä:

Porkkanasellerikei�o
400 g porkkanoita
3 sellerin var�a
1 pieni kevätsipuli
180 g avokadoa
1 tl paprikaa
1 tl kuminaa
1 tl selleri”suolaa” 

Mehusta porkkanat. Anna blenderin ajaa 
sellerinvarsi ja kevätsipuli niin pieneksi 
kuin mahdollista, lisää joukkoon 400 g 
tuore�a porkkanamehua. Kun sileää, voit 
lisätä 180 g avokadoa ja blendata keiton 
lämpimäksi. Mausta.

Si
rp

a 
Re

hn

Resep�t

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

saat myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 

www.ruohonjuuri.fi
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Punainen patee
1,5 kuppia pähkinäsekoitusta
1,5 kuppia auringokukan- ja kurpitsansie-
mensekoitusta
140 g kuiva�ua aurinkokuiva�ua tomaa�a
160 g punaista paprikaa kuu�oituna
1 sipuli silpu�una
noin 1,5 kuppia ve�ä (jätä koostumus 
tahmeaksi)
2 tl omenaviinie�kkaa
1 tl fariinisokeria tai hunajaa
½ tl inkiväärijauhe�a
1-2 tl kuivate�ua basilikaa
1-2 tl suolaa
2 rkl chiansiemeniä
2 tl tacomauste�a
2 rkl oliiviöljyä
1 avokado, haarukalla soseute�u
½ sitruunan mehu

Turvota pähkinöitä ja siemeniä (suoda-
tetussa) vedessä muutama tun�. Laita 
blenderiin ja lisää aurinkokuivatut tomaa-
�t. Blendaa hetki ja lisää ve�ä koostu-
muksen mukaan.
   Laita seos kulhoon. Lisää joukkoon 
silpu�u sipuli ja kuu�oitu paprika. Sekoit-
tele puulastalla. Lisää tarvi�aessa ve�ä. 
Lisää loput ainekset ja sekoita tasaiseksi 
puulastalla.
   Lusikoi seos valitsemaasi vuokaan (kak-
ku-tai leipävuoka) ja laita muutamaksi 
tunniksi jääkaappiin turpoamaan. Chian-
siementen täytyy saada turvota. Samalla 
seos maustuu. Kumoa tarjoiluvadille ja 
leikkaa siivuja annoksille.

Melkein-Parmesan-Juusto
kupillinen pähkinäseosta
1/4 kupillinen hiivahiutaleita
1 tl suolaa

Blendaa pähkinäseos, suola ja hiivahiuta-
leet keskenään kunnes seos on tasaista. 
Maistele. Lisää suolaa tarvi�aessa. Säilyy 
hyvin lasipurkissa jääkaapissa.

Porkkanaboxi
4 porkkanaa
1 dl cashewpähkinöitä
1 rkl pellavansiemeniä
1 cm tuore�a inkivääriä raaste�una
currya ja pippuria

Jauha cashewpähkinät ja pellavansie-
menet keskenään blenderissä. Si�en 
jauha blenderissä porkkanat ja raaste�u 
inkivääri. Sekoita ainekset keskenään. 
Mausta currylla ja pippurilla.

Kukkismuussi
1 kukkakaali
0,5 dl cashewpähkinöitä (ei pakollinen)
1 pienehkö avokado (ei pakollinen)
0,5 dl oliiviöljyä
2 valkosipulin kyn�ä (ei pakollinen)
mustapippuria
Himalajan/ruususuolaa maun mukaan

Jauha cashewpähkinät. Lisää kukkakaali 
ja valkosipulit ja jauha hienoksi. Lisää 
avokado ja oliiviöljyä ja blendaa muusik-
si. Mausta.
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Suklaa-kookos-karpalovanukas
Kookostäyte:
1 kupillinen ve�ä
noin 5-6 rkl chiansiemeniä
1 prk kookoskermaa
1-2 rkl vaniljasokeria

Turvota siemenet vedessä. Lisää purkil-
linen kookoskermaa ja sekoita. Jätä seos 
turpoamaan.

Suklaakerros:
2 banaania
1 avokado
2 rkl hunajaa
3 rkl raakakaakaojauhe�a
½ sitruunan mehu

Laita ainekset blenderiin ja sekoita seos 
tasaiseksi. 

Karpaloseos:
½ dl kookosöljyä
(½ rkl chiansiemeniä)
kupillinen karpaloita
hunajaa

Sulata kookosöljy juoksevaksi vesihau-
teessa teräs- tai lasikulhossa, lisää hunaja 
ja sekoita sekaisin. Ota kulho vesihau-
teesta ja lisää (sulaneet tai tuoreet) 
karpalot kulhoon ja sekoita sauvasekoi�-
mella sekaisin. Jos lisäsit chiansiemeniä, 
anna turvota vähintään 15 minuu�a.
Ota annoskulhot.
   Lusikoi annoskulhoihin suklaaseosta, 
kookostäyte�ä ja karpaloseosta.
   Koristele ennen tarjoilua esim kookos-
hiutaleilla, kaakaonipsuilla. Nau�.

Sirpa Rehn

Aamunraikas aurinkoinen 
ekstrapiristyksellä
Syksyn edetessä talveen aloitan itse aa-
muni tällä lempijuomallani, joka lämmit-
tää mukavas�. Pirteän keltainen värikin 
sopii pimeneviin päiviin. 

Pilko tehosekoi�meen palaset tuore�a 
inkivääriä, kurkumaa ja sitruunaa tai 
limeä. Lisää ripaus chiliä ja steviaa tai 
hunajaa. Kaada kuumaa ve�ä päälle ja 
sekoita. Siivilöi si�en juoma lasiin ja nau� 
lämpimänä ihastellen väriä!

Chili tai cayennepippuri tuovat kivaa 
kipakkuu�a makuun ja lisäävät pintave-
renkiertoa sekä tuovat lämpöä kehoon. 
Inkivääri ja kurkuma sopivat flunssan 
torjuntaan ja antavat makua. Tosi hyvä 
kombo talveen siis.
   Miten, raakaravinnon ystävät, nau��e 
kehoa lämmi�äviä ruoka-aineita kylmällä 
ilmalla?

Helena Hietanen
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Yhdistys tiedottaa
Toimisto on joulutauolla
Yhdistyksen toimisto aukeaa jälleen 4. tam-
mikuuta 2016. 

Uusi toimistonhoitaja
ERY:n hallituksen jäsen Lasse Rehn on 
aloittanut yhdistyksen toimistonhoitajana 
joulukuun alusta.

Versopiirin joulutauko
ERY:n versopiiri Helsingissä hengähtää het-
keksi. Ensimmäinen noutopäivä joulun jäl-
keen on 14. tammikuuta 2016.

Versopiiriin voi liittyä uusia jäseniä.Ver-
sopiirissä voi tilata vehnänorasta ja aurin-
gonkukan-, herneen- ja lupiininversoja 
kaupan hintoja edullisemmin. Tilaus teh-
dään aina kahdeksi viikoksi kerrallaan. 
Kysy tarkempia tietoja ERY:n toimistosta 
ery@elavaravinto.fi. 

Muistathan vuosikokouksen 
helmikuussa
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 14. hel-
mikuuta 2016 kello 14. Vuosikokouskutsu 
on lehdessä sivulla 7. Tervetuloa mukaan 
päättämään yhdistyksen toiminnasta vuo-
delle 2016!

Myös yhdistyksen hallitukseen kaivataan 
innokkaita jäseniä, jotka haluavat edesaut-
taa elävän raakaravinnon sanomaa.

Uusi jäsenetu: 10 % ale SSJ-im-
portin verkkokaupassa
Harrastepohjalta perustettu yritys SSJ-im-
port Oy on mm. Excalibur-kuivainten 
sekä Hurom- ja Omega-mehustimien maa-
hantuoja. Yritys antaa ERY:n jäsenille 10 
prosentin alennuksen käyttämällä koodia 
ery2015 verkkokaupassa sivulla www.ssj.fi.  
Koodi on voimassa vuoden 2016.

Novakarin uudet jäsentarjoukset
Aloita uusi vuosi energisoivia viherme-
huja puristaen. ERY:n jäsenenä voit hank-

kia edullisesti Novakarilta joko sähkökäyt-
töisen Solostar 4 -puristimen tai käsikäyt-
töisen valurautaisen Weivo-puristimen. 
Molemmilla koneilla voi puristaa myös 
vehnänorasta.

Uudet jäsentarjoukset ovat voimassa vuo-
den 2016 toukokuun loppuun. (Vanhat jä-
sentarjoukset päättyvät 31.12.2015.)
SoloStar 4: 
-15 % kul-
loinkin voi-
massa olevasta 
ohjehinnasta, 
alvillinen 
ERY-hinta nyt 
356,15 €

Weivo: Nor-
maalihinta 
99,00 €, ERY-
jäsenhinta 
69,00 €. 

Hinnat ja li-
sätiedot No-
vakarin netti-

sivuilta. Novakari pidättää oikeuden hin-
nanmuutoksiin. Tarjous Weivon osalta voi-
massa niin kauan kuin tavaraa riittää.

Raakapuodin uusi jäsenetu
Raakapuoti tarjoaa 20 € alennusta kaikista 
mehustimista, jotka maksavat yli 247 eu-
roa, verkkokaupassa raakapuoti.fi koodilla 
ERY-mehustimet. Raakapuodin tarjous on 
voimassa toistaiseksi.

Ruohonjuuren uusi              
alennuskoodi
Ruohonjuuren verkkokaupasta saa 5 %:n 
jäsenalennuksen kaikista tuotteista vuo-
den 2016 loppuun saakka uudella koodilla 
RSLTRJGK. 

y
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Ruohonjuuren myymälöistä saa saman 
alennuksen normaalihintaisista tuotteista 
ERY:n jäsenkorttia kassalla näyttämällä tai 
kertomalla olevansa ERY:n jäsen. 

Ruohonjuuri on avannut uuden myymä-
län Raision kauppakeskus Myllyyn.

Raakaillallinen marraskuussa
Elävä raakaravinto ry järjesti onnistuneesti 
raakaillallisen marraskuussa yhdistyksen ti-
loissa Helsingissä. 

Illallisella oli tarjottavana mm. pippuri-
lanttumureketta, vegaanisia raaka ”lihapul-
lia”, ranskalaisia, ketsuppia, tortillaa täyttei-
neen ja tyrni-aroniakakkua. Illallisen loih-
tija Ari Vihertuuli kiittää kaikkia osallistu-
jia ihanasta illasta.

Kuka tahansa voi vuokrata tilaa käyt-
töönsä ja järjestää oman raakaruokaillalli-
sensa. Käytettävissä on keittiötilat tarvitta-
vine laitteineen. Pöytiä voi virittää erilaisiin 
kattauksiin henkilömäärästä riippuen. Kysy 
varausta toimistosta ery@elavaravinto.fi.

Jäsenrekisteriä siivotaan
Yhdistys poistaa jäsenrekisteristä ne jäsenet, 
jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua 
maksumuistutuksesta huolimatta. Maksu-
muistutuksia on lähetetty sähköpostitse ja 
postitse. 

Vielä ehdit maksaa jäsenmaksun, jos ha-
luat kuulua yhdistykseen. Kun maksat jä-
senmaksun,  käytä laskun viitenumeroa.

Haluatko jäsenlehden             
sähköisessä muodossa?
Voit halutessasi tilata jäsenlehden sähkö-
postiosoitteeseesi kotiin kannettavan pape-
rilehden sijaan. Ilmoita muutoksesta vies-
tillä osoitteeseen ery@elavaravinto.fi. 

Raakaravinnon ja elävän         
ravinnon kouluttaja ja esittelijä
Varaa ERY:n hyvin varustetut ja edulli-
set koulutustilat käyttöösi raakaravinnon ja 

Yhdistys tiedottaa & Tapahtumia
elävän ravinnon kursseja tai tuoteiltoja var-
ten vaikka koko vuodeksi. 

Tee varaus soittamalla päivystysaikaan 
numeroon 050 501 0505 tai osoitteeseen 
ery@elavaravinto.fi.

Elävän ravinnon ja raakaravinnon kurs-
seista voit ilmoittaa maksutta ERY-lehden 
kurssipalstalla. Maksullisesta ilmoituksesta 
kouluttajat saavat 50 % alennuksen.

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

Tapahtumatorstait
Luentotyyppisten tietotorstaiden ohella voi 
keväällä olla myös tuotetorstaita, jolloin jo-
kin yritys esittelee tuotteitaan.

Tapahtumatorstait järjestetään ERY:n 
toimistossa Museokatu 9 C 25, johon on 
käynti Vänrikki Stoolin katu 1:n porttikon-
gista. Tietotorstain oviraha 2 euroa jäsenet, 
4 euroa muut.

Tapahtumia päivitetään ERY:n  koti-
sivuille ja Facebook-sivulle.

Tietotorstai 
To 24.1.2016 klo 18-20 Ruokavalion 
muutos
Illassa käsitellään ruokavalion muutosta, 
siirtymistä kasvisruokaan tai raakaravin-
toon. Saat vinkkejä ruokavalion muutoksen 
onnistumiseen. 

Ravintolapäivä 21.2.
Yhdistys osallistuu jälleen Ravintolapäivään 
Raaka baarilla. Tarkempia tietoja myöhem-
min. Talkoolaiseksi voi toki jo ilmoittautua 
ery@elavaravinto.fi.  
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Koulutusta
Irma Tolosen kursseja keväällä 
2016 Helsingissä

Helsingin työväenopiston alkuvuoden 
2016 elävän ravinnon kursseille on vielä 
tilaa. 

Tutustu elävään raakaravintoon, neljänä 
maanantai-iltana 25.1.-15.2., Hapankaali 
– ihastuttava terveysruoka 29.2. ja 21.3., 
Kakkuja ja namuja elävän raakaravinnon 
keinoin 7.3. ja 4.4. ja Raakasuklaa-kurssi 
18.1. ja 14.3.

Ilmoittautuminen ja peruutuspaikat net-
tisivuilta www.ilmonet.fi. Kaikki jonossa 
olevat saavat tekstiviestin vapautuneesta 
kurssipaikasta.

ERY:n toimitilassa 
Elävän ravinnon peruskurssi 15-17.4.2016
Elävän ravinnon ruoanvalmistuksen perus-
kurssi perjantai-illasta 15. huhtikuuta sun-
nuntai-iltaan 17. huhtikuuta. Kurssi so-
pii esimerkiksi kertaukseksi vuosia sit-
ten elävään ravintoon tutustuneille. Kurs-
silla päivitetään ruokaan liittyviä tietoja 
nykyaikaan. 

Perjantai-illalla tutustutaan idättämiseen 
ja versojen kasvattamiseen, lauantaina teh-
dään hapankaalia ja elävän ravinnon pää-
ruokia ja sunnuntaina herkkuja eli kakkuja 
ja namuja. Molempina aamuina tehdään 
erilaisia aamupaloja. 

Kurssille mahtuu 12 osanottajaa. Ilmoit-
tautuminen ja lisätiedot: elävän ravinnon 
kouluttaja Irma Tolonen, irma.tolonen@
pp.inet.fi.

Viherpaastoviikonloppu 11-12.6.2016
Ilmoittautuminen irma.tolonen@pp.inet.fi.

Villiyrttipäivä 28.5.2016 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.

Mea Salon kursseja keväällä 
2016 Etelä-Pohjanmaalla
Herkullisia raaka-aterioita, Seinäjoen kan-
salaisopisto 15.-16.1.
Nameja raakaravinnosta, Seinäjoen kansa-
laisopisto 6.2.
Raakanamikurssi, Vaasa-opisto 26.-27.2.
Raakanamikurssi, Kurikan kansalaisopisto 
12.3.
Raakaravintokurssi, Vaasa-opisto Vähäkyrö 
25.-26.2.
Raakaravintokurssi, Seinäjoen kansalais-
opisto 15.-16.4.
Ilmoittautumiset suoraan opistoihin.

Tarja Sipilän kursseja Kemissä
Jos olet kemiläinen ja kiinnostunut raaka-
ravintokurssista, ilmoittaudu Tarja Sipi-
lälle p. 040 554 3973 tai spostilla tarjasip@
gmail.com. Tarja järjestää kursseja sitä mu-
kaa, kun osallistujia on ilmoittautunut riit-
tävästi. Tammikuun kurssi on jo täynnä.

Seuraa kurssi- ja tapahtumailmoittelua yh-
distyksen kotisivuilta www.elavaravinto.fi.
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ERY MYY:
KIRJOJA 
Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa meinin-
kiä – Herkutellaan elävällä raakaravinnolla, 
jäsenille 15 €, muille 17 € (kierrekantinen, 
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
 neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsen- ♦
lehden
 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 koo-
dilla ery  

l ● uontaistukku.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 €

  ♦ ilmoittaa ERY:n toimiston noutopaikak-
si Raakatorin verkkokauppatilaukseen 

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

Forssa:
Helkky Ruisvaara

Rinnekatu 10

30100 FORSSA

p. (03) 422 4840

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

Mikonkatu 8 as 39 

50100 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
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Verkkosivut: www.elavaravinto.fi, 
Facebook
Pankkitili: FI70 5780 0720 0493 65, 
pankin BIC-koodi: OKOYFIHH

Elävä raakaravinto ry
Museokatu 9 C 25
00100 Helsinki
(käynti Vänrikki Stoolin katu 1  
porttikäytävästä)

Päivystysajat 4.1.2016 alkaen:
Puhelinpäivystys 
maanantaisin ja keskiviikkoisin 
klo 12-14

Toimistopäivystys
torstaisin klo 14-18.

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

ERY:N HALLITUS 2015
Ari Vihertuuli, puheenjohtaja, tiedotus
Espoo, vihertuuli@gmail.com
Ulla-Maija Arminen, varapuheenjohtaja,
Nurmijärvi, Ulla-Maija.Arminen@omnia.fi
Kirsi Leino, rahastonhoitaja, kirjat
Helsinki, kirsileino9@gmail.com
Sirpa Rehn, sihteeri
Espoo, sirpa.rehn@jokka.fi
Heli Katajisto, varasihteeri, tapahtumat, tiedotus
Vantaa, helikatajisto@gmail.com
Lasse Rehn, lehti
Espoo, LRehn@iki.fi

Kahvila-baari 
ma–pe klo 8–20 

la 10–18

Kasvisravintola  
ma–pe klo 11–20 

la 11–18

Toinen linja 7
00530 Helsinki


