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TOIMITUS
suosittelee!

TOIMITUKSEN SANAT
ON TAAS SE AIKA VUODESTA, KUN ON AIKA KAIVAA KAAPISTA KESÄVAATTEET
ESILLE JA NAUTTIA. Kuulin juuri kahvilassa, kuinka viereisessä pöydässä podettiin huonoa
omaatuntoa tilatusta kakkupalasta – nythän pitäisi olla jo bikinikunnossa. Omasta mielestäni
elämän ei tarvitse aina olla suoriutumista ja täydellisyyden tavoittelua, vaan myös pienet
hemmotteluhetket kuuluvat osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tärkeintä on, että kaikki on
balanssissa. Keräsimme tähän julkaisuun parhaat ideat oikean balanssin löytämiseen. Vapaaaikateemasta löydät vinkit puutarhaan ja parvekkeelle. Ruokateemassa oma lempituotteeni on
tällä hetkellä raakamehu, joka löytää nykyään tiensä ostoskoriini muiden mehujen sijaan
huikeiden ominaisuuksiensa vuoksi. Näistä kertoo lisää HeyDay sivulla 13. Herkkujenkaan ei
aina tarvitse olla epäterveellisiä. Olen kevään mittaan innostunut pähkinöistä niin ruuanlaitossa,
välipaloina kuin herkkuhetkissäkin. Kokeile myös Jenni Levävaaran reseptiä, joka löytyy sivulta
10. Terveys on itselleni ehkä tärkein osa-alue kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissani. Terveyden
hoitoon löydät vinkkejä hyvinvointiteemasta. Tsekkaa sieltä myös vinkit kauneudenhoitoon ja
selvitä, mikä on kesähiuksien ”the look”. Toivotan kaikille ihanaa kesää.
Toivottavasti jokainen teistä löytää siihen juuri sen oikean balanssin!
Jutta Närhi Projektipäällikkö

ONTUUKO KOIRASI?

PUNKIT
OVAT JO
HEREILLÄ
– valkosipuli
avuksi!

Ontuuko koirasi?
Auta koiraasi löytämään taas liikkumisen riemu ja yhteiset
metsälenkit. Koirakansan luottotuote, tutkittu suomalainen
Nutrolin® Nivel moniteho saa koiran hyppimään ilosta
jo muutamassa viikossa!

Lue lisää www.nutrolin.fi ja tuo koirasi mukaan iloon.
#Nutrolinlife
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”Herkuttelen
treeneillä ja
jäätelöllä.”

PUNKIT VIHAAVAT VALKOSIPULIA

Ruotsissa tehty tieteellinen tutkimus osoitti, että erään valkosipulivalmisteen nauttiminen vähensi punkkien tarttumista ihmiseen*. Kaksoissokkotutkimus tehtiin Ruotsin puolustusvoimien varusmiehillä, jotka liikkuivat
päivittäin rehevässä maastossa.
Tutkimustulos vastasi yleisesti tunnettuja käytännön havaintoja.
Punkkien uskotaan karttavan tuoreesta valkosipulista kehittyviä haihtuvia
rikkiyhdisteitä, joita erittyy iholle valkosipulin syömisen jälkeen. Yhdisteet ovat samoja, jotka tunnemme runsaan valkosipulin syömisen jälkeen
tympeänä hajuna hengitysilmassa. Valkosipulin todellisilla suurkuluttajilla
tuo rikinkatkuinen haju puskee ihosta läpi sellaisella voimalla, ettei se jää
edes ihmisnenältä haistamatta.
VAIHTOEHTONA IHMISNENÄÄN HAJUTON JA
TURVALLINEN PUNKKIKARKOTIN

Valkosipulia ei ole pakko nauttia tuoreena. Siitä voidaan valmistaa jälki
hajuton, vatsaystävällinen ja koirillekin turvallinen uute. Aivan kuten viinit
ja juustot, myös valkosipuli muuttaa muotoa ja paranee erityisen kypsytyksen myötä.
Herkinkään ihmisnenä ei haista ainutlaatuisen valkosipuliuutteen nauttimisen jälkeen iholle erittyviä yhdisteitä. Punkit sen sijaan karttavat myös
tällaista valkosipulia, koska niiden hajuaisti on tuhansia kertoja ihmistä
herkempi. Iholta voi löytää yksittäisiä, karkuun kipittäviä punkkeja vielä
uutteen säännöllisen käytön myötäkin. Niiden tarttumisen ihoon kiinni on
silti havaittu loppuneen lähes kokonaan.

Päätoimittaja: Jasmine Plavsic, p. 0442740208

PIDÄ PUNKIT LOITOLLA ITSESTÄSI JA
LEMMIKISTÄSI LUONNOLLISESTI!

Tuottajat: Heidi Töyrylä, Jutta Närhi

Ihmisnenään jälkihajuton valkosipuliuute on erittäin toimiva keino punkkien kauhistuttamiseen. Kiitetyllä tuotteella on useita tutkittuja terveysvaikutuksia, joista on hyötyä niin kesällä kuin ympärivuotisessakin käytössä. Kysy aidosti jälkihajutonta ja koirille turvallista valkosipuliuutetta
terveyskaupoista.

Ulkoasu & taitto: Virpi Vihervuori
Kansikuva: Liisa Huima
Jakelu: Iltalehti 26.5.2017
Kustantaja: Presser Oy
Kaisaniemenkatu 3 B 7. krs, 00100 Helsinki
www.presser.fi, info@presser.fi
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PUNKKI ELI PUUTIAINEN (IXODES RICINUS) ON HÄMÄHÄKKIELÄIMIIN KUULUVA LOINEN. PUNKKI TARVITSEE
VERTA LISÄÄNTYMISEEN. SEN TYYPILLISIÄ ISÄNTÄ
ELÄIMIÄ OVAT MYYRÄT JA JÄNIKSET, MUTTA YHÄ
USEAMMIN MYÖS ULKONA LIIKKUVAT IHMISET,
KISSAT JA KOIRAT. PUNKKIEN MÄÄRÄN KASVAESSA
MYÖS PUNKKIEN AIHEUTTAMAT BORRELIOOSI- JA
PUUTIAISAIVOKUUMETAPAUKSET OVAT LISÄÄNTYNEET
HÄLYTTÄVÄSTI.

teksti: Heidi Töyrylä kuva: TL Group Oy

MONIPUOLINEN PYYKKIETIKKA
PYYKKIETIKKAA KÄYTETÄÄN PESUKONEESSA HUUHTELU
AINEEN SIJAAN. RANSKALAINEN KÄSIN VALMISTETTU
JA EKOLOGINEN LE PERE PELLETIER -TUOTESARJA
HURMAA MYÖS SUOMESSA.
LE PERE PELLETIERIN ETIKKAPOHJAINEN TUOTE ei peitä likapyykin hajuja
vaan eliminoi esimerkiksi hienhajun kokonaan pois. Sen käyttö kirkastaa värejä ja saa pyykin tuntumaan pehmeältä ja raikkaalta.
Tuotteen maahantuoja TL Group Oy:n Katja Laaksonen on jo viiden vuoden ajan vannonut tuotesarjan nimeen. “Suosituin tuotteemme
on Vinaigre-pyykkietikka, jonka monipuoliset vaikutukset eivät petä”,
kertoo Laaksonen. Tärkeimpänä ominaisuutena Laaksonen kertoo, että
tuote ei huononna esimerkiksi pyyhkeiden imukykyä kuten kaupalliset
huuhteluaineet, joista jää kalvo tukkimaan ja pilaamaan kuituja. ”Myös
pesuainejäämät ja saostumat katoavat pesukoneesta.”
Tuotetta voi myös käyttää suihkepulloon laimennettuna yleispuhdistusaineena. 19 tuoksun valikoimasta löytyy valinnanvaraa, puuvillasta
ihanaan pioniin. Miedoin teepuu-tuoksu sopii myös tuoksuherkille.
Le Pere Pelletier -tuotesarjaan kuuluu pyykkietikan lisäksi kodin
tuoksut, silitysvedet, kasvipohjaiset saippuat sekä imuripuuteri, jotka
raikastavat hetkessä kodin lisäksi myös esimerkiksi auton.

•

TUOTTEITA MYYVÄT
HYVINVARUSTETUT
SISUSTUS- JA LIFESTYLEMYYMÄLÄT
YMPÄRI MAAN.

•

* Stjernberg L, Berglund J. Garlic as an insect repellent. JAMA 2000; 284:831
Juha Sihvonen, Tuotepäällikkö, Oy Valioravinto Ab
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BETTE BOX ON KUUKAUSITTAIN
ILMESTYVÄ RAIKAS KAUNEUSPAKETTI,
JOKA TARJOAA ILAHDUTTAVAN
ELÄMYKSEN JA MAHDOLLISUUDEN
TUTUSTUA MONIPUOLISESTI UUSIIN
KOSMETIIKKATUOTTEISIIN.

JOS SANA PLASTIIKKAKIRURGIA
TUO MIELEESI MITTASUHTEISTA
KARANNEET IMPLANTIT JA
KIRISTETYN NÄKÖISET KASVONPIIRTEET, ON SINUN AIKA
PÄIVITTÄÄ TIETOSI. TÄMÄN
PÄIVÄN EDISTYKSELLISET
ESTEETTISET HOIDOT JA
TOIMENPITEET TÄHTÄÄVÄT
LUONNOLLISEEN LOPPUTULOKSEEN JA ELÄMÄNLAADUN KOHENTUMISEEN.

Teksti ja kuvat: Boxie Oy

Piotr Sikorski ja Riikka Veltheim korostavat työssään realiteettien esiintuomista sekä ymmärrystä asiakkaan
motiiveista ja psykologisesta prosessista. Suurin operaatio kun tapahtuu usein asiakkaan korvien välissä.

Kauneutta, terveyttä
ja elämänlaatua

”

”Bette Boxin valtit
ovat sen huolellisesti
harkittu, sesongin
mukainen sisältö
sekä hyvät yhteistyökumppanit.”

teksti: Mia Keurulainen kuvat: Sami Sallinen

HELSINGIN SYDÄMESSÄ SIJAITSEVAN CITYKLINIKAN toimitilat huokuvat tyylikästä, mutta

rentoa tunnelmaa. Henkilökunta on ystävällistä
ja sairaalamainen kliinisyys, joskin myös yletön
krumeluuri loistavat poissaolollaan.
”Tyypillinen asiakkaani on aivan tavallinen,
työikäinen ja terve nainen joka kokee, ettei omilla
elämäntavoillaan kykene vaikuttamaan synnytyksen aiheuttamiin muutoksiin kehossaan”, kertoo
Cityklinikan plastiikkakirurgi Riikka Veltheim.
Vuonna 2005 valmistunut Veltheim omaa todennäköisesti eniten esteettisiä leikkauksia suorittaneen erikoislääkärin tittelin Suomessa. Hän pitää
alan suosion kasvua luontevana seurauksena
yhteiskunnallisille muutoksille. ”Eliniän odotus
kasvaa ja työurat pitenevät. Ihmiset haluavat säilyttää freesin olemuksen. Moni tulee vastaanotolle
valittamaan, että hänen tulkitaan olevan koko ajan
vihainen tai surullinen, vaikka niin ei ole – tulkinnat saattavat johtua veltostuneesta ihosta tai
uurteista.”

”

”Nykyään yhä
pienemmillä toimen
piteillä ja hoitomuodoilla saadaan
aikaiseksi yhä näkyvämpiä tuloksia.”
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Alan kasvun myötä palveluntarjoajien kirjo
on laajentunut. Cityklinikan perustaja ja toimitusjohtaja, lääkäri Piotr Sikorski kehottaa
plastiikkakirurgiasta kiinnostuneita tarkistamaan
henkilökunnan ammattitaidon ja taustat. ”Meillä
on 21 vuoden kokemus ja alan parhaat lääkärit.
Palveluvalikoimamme on todella monipuolinen.
Kaikki toimenpiteet aina ihonpuhdistuksesta
tatuoinnin poistoon ja mittaviin leikkauksiin
kyetään suorittamaan turvallisesti näissä tiloissa”,
Sikorski summaa. Hän on saanut aitiopaikalta
seurata hoitoteknologian, mutta myös asenteiden
muuttumista. ”Nykyään yhä pienemmillä toimenpiteillä ja hoitomuodoilla saadaan aikaiseksi yhä
näkyvämpiä tuloksia. Toisaalta asiakkaat hakeutuvat vastaanotolle entistä aiemmin ennaltaehkäistäkseen iän vaikutuksia, jolloin riskitkin ovat
luonnollisesti pienemmät.”

HYVINVOINTI

BETTE BOX avaa ovet

kauneuden maailmaan

SUOMEN ENSIMMÄINEN KUUKAUSITTAIN ILMESTYVÄ KOSMETIIKKATUOTTEIDEN AARREARKKU toimii

lehtitilauksen lailla postitoimituksena, jonka sisällöstä et tarkalleen vielä tiedä. Boksin avulla pääsee
tutustumaan uusiin tuotteisiin sekä kokeilemaan
klassikoita. Bette Boxin ehdottomat valtit ovat sen
huolellisesti harkittu, sesongin mukainen sisältö
sekä hyvät yhteistyökumppanit. Boksin saaminen
on joka kerta iloinen yllätys.
”Haluamme aina tarjota laadukkaita, hemmottelevia tuotteita asiakkaillemme. Räätälöimme,
silloin kun se on mahdollista, boksin tuotteet jopa
kullekin ihotyypille”, kertoo Bette Boxin markkinointipäällikkö Nora Suni.
Tilaaja täyttää rekisteröityessään kauneusprofiilin, jossa määritellään esimerkiksi ihotyyppi ja
-sävy, hiusten väri sekä kiinnostuksen kohteet.
Jokaisen boksin sisältö kohdennetaan sesongin
mukaan, jotta boksi pysyisi aina ajankohtaisena ja
siten asiakkaalle mahdollisimman hyödyllisenä.
Elämyksellisyys ja yllätysmomentti ovat tehneet
kauneusboksista myös erittäin suositun lahjaidean.
Konsepti sai alkunsa vuonna 2012, kun ensimmäiset boksit toimitettiin matkaan nimellä
LivBox.
”Olimme tutustuneet ulkomailla toimiviin
palveluihin, joissa naisille lähetetään yllätysboksi
täynnä kauneustuotteita. Idea oli ihastuttava ja
halusimme luoda samanlaisen palvelun myös
Suomeen suomalaisille naisille”, kertoo Suni.

”
Vaadi parasta

Cityklinikka on koko olemassaolonsa ajan ollut
edelläkävijä. Viimeisimmistä Suomeen tuomistaan
innovaatioista Riikka Veltheim ja Piotr Sikorski mainitsevat miraDry-menetelmän ja B-Lite
–implantit. miraDry-toimenpide poistaa kainaloiden hikoilun ja karvat ilman kirurgiaa. Turvallisella, lämpöenergiaan perustuvalla hoidolla
on monia etuja aiempiin menetelmiin verrattuna.
Merkittävimpänä niistä se, että 1–2 hoitokertaa
riittää poistamaan hikoilun lopullisesti. B-Lite on
puolestaan 30 % aiempia implantteja kevyempi
uutuus, joka estää rintaa painumasta ja ihoa venymästä. Myös leikkaushaava paranee huomattavasti
nopeammin.

HIUKSILLESI

EI OLE SATTUMAA, ETTÄ MAINEIKAS
PERHEYRITYS, SALON PEPE ÅHMAN,
ON PYSYNYT KAMPAAMOALAN
TRENDIEN AALLON HARJALLA JO
45 VUOTTA.

•

OVET AVAUTUVAT ESPOON TAPIOLAN SALON
PEPE ÅHMAN -KAMPAAMOSSA, upeilla maisemil-

Plastiikkakirurgi Riikka Veltheim pitää alan suosion
kasvua luontevana seurauksena yhteiskunnallisille
muutoksille. 				
>>

la varustetussa Keskustornin 6. kerroksessa. Vastaanottotiskin takaa tervehtii aurinkoinen Lisbeth
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•

Boxie on yritys, jonka sydän sykkii kauneudelle.
Boxie-tiimin muodostaa kourallinen naisia ja yksi
labradoodle.

”Muoti, elokuvaja musiikkimaailma
inspiroivat.”

B-Lite rintaimplantti on 30 % aiempia
implantteja kevyempi uutuus.

UUTTA KEVEYTTÄ JA RAIKKAUTTA

Tuote tunnettiin pitkään nimellä LivBox,
kunnes tammikuussa 2017 Boxie Oy osti LivBoxin
liiketoiminnan Sanoma Media Finland Oy:ltä.
Brändiuudistusta lähdettiin suunnittelemaan ja
kauneusboksin tilaajat saivat äänestää tuotteelle
uuden nimen. Näin syntyi Bette Box.
”Bette tuo mieleen yhden Hollywoodin kulta-
ajan suurimmista tähdistä, Bette Davisin. Bette
Box haluaa, kaimansa esimerkin rohkaisemana,
olla rohkea, raikkaan erilainen ja itsevarma
seikkailija.”

kuvat: Matti Hietala
teksti: Laura Sulkava

Åhman, ketjun perustaja Pepe Åhmanin tytär,
joka on jatkanut vanhempiensa aloittamaa työtä.
Helsingin Kasarmikadulta alkaneeseen tarinaan kuului kymmeniä vuosia isä-Åhmanin
pyörittämä kampaamokoulu Helsingin Pitkän
sillanrannassa.
”Menin aina koulun jälkeen Pitkänsillanrantaan. Rullailin ympäriinsä satulatuolilla ja leikin
kampaajaa: leikkelin harjoituspäiden hiuksia
ja rullailin permanentteja”, Lisbeth muistelee
lapsuuttaan.

Kampaamoita on tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla viisi, viimeisin avattiin loppuvuodesta
Lauttasaareen. 90-luvun alkupuolelta på-kampaamoissa työskennellyt Caiju Rönnholm myöntää,
ettei ajan hermoilla pysyminen ole itsestään
selvyys:
”Henkilökohtainen trendien seuraaminen
on tärkeää: muoti, elokuva- ja musiikkimaailma
inspiroivat. Jaamme takahuoneessa paljon oppimiamme niksejä”, hän jatkaa, ”trendit palaavat
tasaisin väliajoin.” Kesällä pinnalla ovat muun
muassa luonnolliset sävyt yhdistettynä pastellisiin
sekä metallisiin vivahteisiin. Erityisesti kiharat
sekä erilaiset rakenteet hiuksissa ovat kesällä in.
”Huolettomuus hiuksissa saa näkyä ja cool hippie-look tulee varmasti olemaan kesän the look”,
lisää Lisbeth.
Palvelun laatu on vuosikymmenten aikana
korostunut ja asiakkaat osaavat sitä hyvin myös
vaatia. Pepe Åhmanilla panostetaankin henkilökuntaan. Työtä ei tehdä liukuhihnalla, vaan
asiakkaalle annetaan aikaa.
”Työssä tulee olla nöyrä, osata kuunnella toiveita ja tarvittaessa antaa ehdotuksia. Olemme asiakasta varten, työskentelymme on tiimityötä hänen
kanssaan”, Lisbeth summaa ja muistuttaa, että
asiakkaan täytyy osata laittaa hiukset itse myös
kotona. Kauniit hiukset, itsevarma olo ja iloinen
hyvästely tekevät olon tervetulleeksi uudelleen.
Kyllä, tänne haluan palata.

•

www.salonpepeahman.fi
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”LAADUKAS SELKÄSAIRAUDEN HOITO
OHJAA PARANTUMISEN
– EI SAIRASTAMISEN – TIELLE.”

HELSINKI HOSPITAL
PERUSTETTIIN, KOSKA
JOUKKO HUIPPUKIRURGEJA HALUSI
TEHDÄ TÖITÄ PARHAALLA MAHDOLLISELLA
TAVALLA – POTILASLÄHTÖISESTI.

”

”60 % operoiduista
selkäsairaus
potilaistamme
kotiutuu saman
päivän aikana.”

”Työergonomiasta puhutaan paljon, mutta
todellisuudessa toimistotyöntekijä voi sairastua
siinä missä kirvesmieskin”, painottaa neurokirurgi
Esa-Pekka Pälvimäki. Hänen viestinsä on, että
useimmilla meistä on aivan normaali selkä, joka
iän myötä rappeutuu normaalilla tavalla. Eliniän
pidentymisen myötä selkä- tai kaularankaan ja
lantion alueelle tulee kulumia jo 30 ikävuoden
tienoilla. Joissakin tapauksissa ne voivat johtaa
esimerkiksi välilevyn pullistumaan tai ahtaumaan.
Helsinki Hospitalissa toimii selkäsairauksiin
erikoistunut Spine-Center, moniammatillinen
huippuyksikkö, jonka tiimi koostuu ortopedeistä, neurokirurgeista, fysiatreista, kivun hoidon
spesialisteista, neurologeista ja fysioterapeuteista.
Yksikön lähtöajatuksena oli korjata tilanne, jossa
selkäsairaudet ovat yleisin työkyvyttömyyttä aiheuttava syy, mutta niiden hoito hidasta, epätäsmällistä ja monenkirjavaa. ”Yksityisten potilaiden
ohella olemme houkutteleva vaihtoehto myös
työnantajille”, Pälvimäki kertoo, ”parhaimmillaan
selkäsairas potilas saadaan operoitua ja takaisin
työkuntoiseksi 3–4 viikossa. Ei siis vuosikausien
kipukierrettä ja pitkiä sairauslomia, jonka jälkeen
onkin jo helposti eläkepaperit vetämässä”.
Pälvimäki ymmärtää selkäleikkauksien huonoa
mainetta, ”Valitettavan usein operoidaan vanhanaikaisin metodein tai lähdetään liian laajamittaisiin leikkauksiin. Totuus kuitenkin on, että
täsmällisen ja oikein hoidetun selkäoperaation
komplikaatioriski on varsin pieni. Selkäleikkaus ei
millään tavalla rajoita tulevaisuuden suunnitelmia
ammatin tai vaativienkaan harrastusten suhteen.”

Tutkitusti yleisimmät
selkäsairauksien
aiheuttajat:
• Perintötekijät
• Tupakointi
• Huono lihaskunto
• Runsas ylipaino
• Epäterveelliset elintavat

KUN SYÖPÄ TULEE IHOLLE

Näin ehkäiset melanoomaa:

POTILAS–LÄÄKÄRISUHDE

on pyhä asia
KOTIMAISUUS ON KEVÄÄLLÄ 2014 OVENSA AUKAISSEELLE HELSINKI HOSPITALILLE sydämen asia.

Sairaalan astiat ovat Arabiaa, tekstiilit Finlaysonia
ja sohvat Iskua. Kaikki on toteutettu potilaan
hyvinvointia ja viihtyvyyttä ajatellen. Tärkeää on
myös täysin suomalainen, sairaalassa työskentelevien lääkärien ja muun henkilöstön kesken jaettu
omistajapohja ja sitä kautta oma, hyväksi havaittu
tapa toimia.
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”Kirurgien luottokirurgeja”, kuvailee toimitusjohtaja, neurokirurgi ja ylilääkäri Esa-Pekka Pälvimäki Helsinki Hospitalin n. 30 erikoislääkärin
tiimiä. Laaja palveluvalikoima kattaa erikoisaloista
muun muassa pään ja kaulan alueen kirurgian,
leuka- ja suukirurgian, vatsaelinkirurgian ja rin
tasyövän hoidot sekä plastiikkakirurgiset korjaukset, kaularangan ja selkärangan ongelmien
hoitotoimenpiteet sekä edellämainituilla alueilla
esiintyvien syöpien ja hyvänlaatuisten kasvainten
leikkaukset. Pälvimäen mukaan entuudestaan
toisensa tunteneet kirurgit suunnittelivat sairaalan
perustamista pitkään ja halusivat tarjota nimenomaan sellaista erikoisalojen huippuosaamista,
jota ei muualta yksityisesti ole saatavilla.
Kun huippuosaaminen yhdistettiin ihmisläheiseen palveluun, seurasi myös menestystä – Helsinki Hospitalin tulos oli jo kolmantena toimintavuotena positiivinen. ”Tämän ei pitäisi olla yllättävä
menestysresepti”, sanoo Esa-Pekka Pälvimäki,
”kaikki tutkimukset osoittavat, että potilaan laadukas hoito, nopea kuntoutuminen ja elämänlaa-

teksti: Mia Keurulainen kuvat: Matti Hietala

dun kokonaisvaltainen paraneminen ovat pitkällä
aikavälillä myös kustannustehokkain ratkaisu.”
Helsinki Hospitalin potilaista valtaosa on tavallisia, työikäisiä suomalaisia. Vastaanottoon voi
tulla tai soittaa kuka tahansa ja kertoa vaivastaan.
Sairaanhoitaja ohjaa potilaan oikean erikoislääkärin vastaanotolle. Rahoituksen järjestymisessä
auttaa esimerkiksi Helsinki Hospital –hoitotili.
”Me olemme valmiita menemään aikamoiselle
mutkalle saadaksemme potilaan nopeasti hoitoon
ja kuntoutettua”, lisää Helsinki Hospitalin varatoimitusjohtaja Heli Vähäsilta. Lääkärille pääsee
nopeasti. Mikäli päädytään leikkaukseen, potilas
voidaan leikata viikon sisällä. Luottamuksellinen
lääkäri-potilassuhde saa mielellään jatkua tämän
jälkeenkin uusissa elämänvaiheissa.

•

• Vältä auringonpaistetta kun UV-säteily on
voimakkaimmillaan, Suomen kesässä
päivisin klo 11–16
• Käytä suojaavaa vaatetusta, lierihattua ja
aurinkolaseja, melanooma voi kasvaa myös
silmänpohjaan
• Käytä aurinkovoidetta, jonka suojakerroin on
vähintään 50. Lisää voidetta parin tunnin välein
• Tarkkaile uusia ihomuutoksia ja olemassa olevia
luomiasi. Hälyttäviä oireita ovat muun muassa
luomen tai ihon värimuutos ja kirjavuus, luomen
koon kasvu, luomen epäsymmetrinen muoto
ja/tai epätarkkarajaiset reunat sekä
ihomuutoksessa tuntuva pistely tai kutina
• Hakeudu lääkäriin heti kun jokin ihomuutos
huolettaa

”Nykyisin aurinkovoiteen levittäminen iholle
kuuluu aamurutiineihini siinä missä hampaiden
pesukin”, kertoo Helsinki Hospitalin varatoimitusjohtaja Heli Vähäsilta. Häneltä leikattiin melanoomaksi paljastunut ihomuutos kaksi vuotta sitten.
Melanooma on yleistynyt räjähdysmäisesti parin
viime vuosikymmenen aikana. Uusia tapauksia
todetaan Suomessa vuosittain 1300–1500. Tämän
tyyppinen kehitys alkoi 1970-luvulla etelään suuntautuvien lomamatkojen ja auringonpalvonnan
suosion kasvun myötä.
Melanooma on ihosyöpätyyppi, joka levittäytyy
paitsi leveyssuunnassa iholla myös syvyyssuunnassa ihon alla. Siellä se saattaa levitä imusolmukkeisiin asti ja lähettää etäpesäkkeitä. Mitä
aikaisemmassa vaiheessa melanooma todetaan,
sitä varmemmin se hoituu kirurgisella ihotoimenpiteellä pois päiväjärjestyksestä.
Heli Vähäsilta oli onnekas kun hänen miehensä
huomasi epäilyttävän luomen vaimonsa alaselässä.
Silti kesti vuosi ennen kuin Vähäsilta hankkiutui
tutkimuksiin – vaikka työskentelee maan parhaiden kirurgien kanssa. ”Olin muka kiireinen”,
Vähäsilta puuskahtaa, ”nykyään saarnaan kaikille,
että maksakaa se satanen asiantuntijan lausunnosta heti jos jokin ihomuutos mietityttää. Se on
halpa henkivakuutus!”
Heli Vähäsilta tietää kokemuksesta, että asian
tuntevan ja empaattisen hoitohenkilökunnan läsnäolo syövänhoitoprosessin aikana on korvaamaton. ”Toiminta ja selkeät etapit – diagnoosi, leikkaus, ultra, seuranta – pitävät potilaan järjissään.”

”

”Totta kai mietin
jossain vaiheessa,
että miksi juuri minä.
Mutta kukas muu
sitten? Minähän
olin suorastaan etu
oikeutettu, kun sain
huipputason hoitoa
omalla työpaikallani.”
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HYVINVOINTI

VAPAA-AIKA

O-LIVE

- KOSMEETTINEN IHONHOITOSARJA
VAIKEIMPIINKIN IHO-ONGELMIIN
KUVITTELE IHONHOITOSARJA, JOKA
YHDISTÄÄ AKTIIVISEN HAPEN JA
LUONNONMUKAISEN KASVIÖLJYN.
LOPPUTULOS ON BAKTEERIEN
VIHOLLINEN JA ANTIOKSIDANTTIEN
YSTÄVÄ.

teksti ja kuvat: Petra & Roosa / Pientä Kivaa

Pientä
Kivaa!

O-LIVE TUOTTEITA
SAA SUOMEN OTSONI
TERAPIAN VERKKOKAUPASTA
WWW.SUOMENOTSONI
TERAPIA.FI SEKÄ RUOHONJUURI-, LIFE- JA LUONTAISTUNTIJA-KETJUJEN
KAUPOISTA.

PIENTÄ KIVAA ON BLOGI
PULLOLLAAN PIENIÄ JA KIVOJA SISUSTUSJA PUKEUTUMISVINKKEJÄ, NÄPERRYSTÄ,
KÄSITÖITÄ JA RIEMUKKAITA OIVALLUKSIA
ARKEEN JA JUHLAAN. BLOGI PERUSTETTIIN
8 VUOTTA SITTEN ROOSAN JA PETRAN,
KAHDEN DIY-INTOISEN
NÄPERTELIJÄN
TOIMESTA.

teksti: Daniela Holm kuvat: Kim Ekman

KOHTI LUONNOLLISTA

OTSONIKERROS ON LUONNON OMA VÄLINE ja

keino puhdistaa ilmaa. Siitä muunnetut happimolekyylit yhdistettynä luonnon öljyihin tekevät ihmeitä iholle. Suomen Otsoniterapia on 10 vuoden
ajan valmistanut otsonoituja öljyjä sairaanhoitoon
sekä ihonhoitoon.
”O-LIVE-sarjan tuotteet ovat ainutlaatuisia
terveysvaikutuksiltaan – ne hoitavat, kosteuttavat,
puhdistavat ja uudistavat ihoa. Niistä löytyy apu
ruusufinnin ja aknen kaltaisiin vaivoihin. Normaali iho hyötyy otsonoitujen öljytuotteiden tehosta antioksidanttien ja solujen kasvuna”, selittää
toimitusjohtaja Pekka Mäkelä.

kuvat: Ilari Rantala ja Ypäjän Hevosopisto teksti: Heidi Töyrylä

VIISI ERI RATSASTUKSEN
LAJIA FINNDERBYSSÄ!
PERINTEINEN KOKO PERHEEN KESÄTAPAHTUMA

Hankkija Finnderby kokoaa yhteen hevosmaailman ammattilaiset sekä harrastajat Ypäjälle
kesäkuun toisena viikonloppuna, 8-11.6. Tapahtumassa ratsastetaan perinteisen Derbyn lisäksi mm.
esteratsastuksen GP-sarjan osakilpailu, Mannerheim-kenttäratsastuskilpailu sekä kouluratsastuksen Suomenmestaruus. Tänä vuonna Finnderbyyn
odotetaan saapuvan yli 500 hevosta!

TERVE IHO – NUOREKKAAMPI IHO

O-LIVE tuotteet ovat antimikrobisia ja vapauttavat happea iholla. Iho paranee ja uudistuu
nopeammin – tuloksena nuorentunut iho.
”Sarjasta löytyy tuotteet päästä varpaisiin.
Ihoöljyistä otsonoidusta oliiviöljystä löytyy eri
vahvuuksia, joista valitaan vahvuus iho-ongelman
vakavuuden mukaan. Normaali-ihon päivittäiseen kauneusrutiiniin sopii mainiosti vaikkapa
normaalivahvuinen O-LIVE öljy (yöksi vaikuttamaan) ja päiväksi OxyCream.”

Miksi Finnderby pitää vuodesta toiseen
paikkansa hevosalan kärkitapahtumana?
"Finnderby on perinteikäs hevostapahtuma, joka
on järjestetty jo vuodesta 1973 alkaen. Luvassa on
jälleen monipuolista ohjelmaa ja satoja hevosia
tunnelmallisessa maalaismiljöössä."

O-LIVE tuotesarja sisältää 13 eri tuotetta,
joita voi tilata Suomen Otsoniterapian verkkokaupasta sekä ostaa
Luontaistuntija-, Ruohonjuuri- ja Lifeketjuista.
(kuva alhaalla)
Ida Jokikunnas löysi O-LIVE otsonoiduista
öljyistä avun omiin iho-ongelmiinsa.

”Minulla puhkesi pari vuotta sitten POD eli suun
ympärysihottuma, johon kokeilin monenlaisia
hoitokeinoja ja tuotteita. Välillä vaihdoin kokonaan
luonnonkosmetiikkaan ja ruokavaliotakin säädin
sopivaksi. Minulle kuitenkin vinkattiin vielä O-LIVE
otsonoiduista öljyistä. Itse aloitin testailun nimenomaan suunympärysihottuman hoitoon, mutta
ilokseni tuotteista oli apua muihinkin ihoongelmiin. POD alkoi parantua, eikä enää
uusiutunut. Toki ihottuma oli ollut melko oireeton
myös muiden muutosten seurauksena. Olen
kärsinyt myös aikuisiän aknesta, couperosasta ja
yleensäkin erittäin hankalasta ihosta. Näihin
muihinkin iho-ongelmiin O-LIVE otsonoitu öljy
auttoi vauhdikkaasti. En ole pitkään aikaan
löytänyt mitään täysin uutta ihonhoitomuotoa,
mistä olisin näin innoissani!”
Meikkitaiteilija, stylisti sekä muoti- ja kauneustoimittaja
Ida Jokikunnas
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Mitkä ovat omat Finnderby-suosituksesi?
"Tutustu Finnderby-rataan ratamestarin esittelemänä tai laita saappaat jalkaan ja kierrä Mannerheimin kenttäratsastuskilpailun rata ja ihaile
huikeita reiningslideja ja stoppeja! Shoppaile,
herkuttele ja nosta hevosenmalja 100-vuotiaalle
Suomelle!"
Vastaajana toimi Ypäjän Hevosopiston markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marian Seppälä

•

kukoistusta
kuvat: Heidi Töyrylä teksti: Mia Keurulainen

VIELÄKÖ EPÄILET, ETTEI KOTIPUUTARHASI PÄÄSE TÄYTEEN
LOISTOONSA ILMAN NIIN KUTSUTTUJA MYRKKYJÄ?
LUONNONMUKAISEN PUUTARHANHOIDON PUOLESTAPUHUJA JA TUOTTEIDEN MAAHANTUONNIN PIONEERI
VAKUUTTAA, ETTEI TURVALLISUUDEN JA TEHOKKUUDEN
TARVITSE POISSULKEA TOISIAAN.

Parveke tuo kesäisin asuntoon yhden lisähuoneen, jossa juhlitaan kesää,
nautitaan auringosta ja kasvatetaan yrttejä. Luo parvekkeellesi kesäinen
ja viihtyisä tunnelma Petran ja Roosan helpoilla DIY-ohjeilla!

1

Roosan parvekkeen sohvana toimii itse rakennetut säilytyslaatikot, jotka tuovat samalla lisää
säilytystilaa. Selkätyynyjen päälliset on ommeltu
räsymatoista ja kuvioitu kangasvärillä leimaten.
Kukkaruukut ovat vanhoja säilyketölkkejä, joihin
on lisätty rouheutta kolhimalla vasaralla ennen
maalausta.

KOTOISA KEIDAS

”YHTÄÄN VALITUSTA EN OLE LAAJAN VALIKOIMAMME TUOTTEISTA
KUULLUT”, kertoo Esa Jussila, saksalaisen Neudorffin luonnonmukaisia

puutarhanhoitotuotteita maahantuovan Esbau Oy:n toimitusjohtaja.
”Usein käy niin, että asiakas kokeilee yhtä tuotetta ja havaittuaan sen
oikeasti tehokkaaksi palaa ostamaan jotain muutakin.”
Siinä missä ennen tärkeintä oli esimerkiksi pitää tuholaiset pois keinolla millä hyvänsä, nykyään ymmärretään torjunta-aineiden laajemmat
vaikutukset ympäristöön. Jos etanoiden karkotukseen tarkoitettu aine
tappaa myös mehiläiset, ei pölytystä tapahdu. Puhumattakaan vaikka
päiväkotilasten ja kotieläinten turvallisuudesta muurahaistorjunnan
yhteydessä. Yhä useampi kuluttaja haluaa ja vaatii myrkyttömiä tuotteita.
Neudorffin ideologia perustuu kokonaisvaltaiseen ympäristöajatteluun
ja luonnon kiertokulkuun. Kaikkien tuotteiden raaka-aineet saadaan
luonnosta ja ne myös palautuvat luontoon, torjunta-aine saattaa myös
maaperään imeytyessään muuttua lannoitteeksi. Edellä mainitun etanakarkotuksen tehotuote Ferramolin raaka-aineena on rautafosfaatti, kun
taas parvekeviljelyynkin soveltuvan Azet Bio -tomaattilannoitteen korkea
kalium-pitoisuus edistää hedelmien kypsymistä ja mehevöittää makua.
Neudorffin tuotanto on sikälikin kestävällä pohjalla, että muun muassa
Saksassa sijaitsevien tuotantolaitosten ja kasvihuoneiden sähkö tuotetaan
omalla vesi- ja aurinkovoimalla.
”Kun aloimme vuonna 1984 ajaa luonnonmukaisuuden asiaa ja tuoda
tuotteita maahan, jouduttiin Suomen lakipykäliäkin rukkaamaan meidän
takiamme”, naurahtaa Jussila, ”paljon on muuttunut niistä ajoista, ja
meidän sekä tulevien sukupolvien kannalta hyvä niin.”

•

2

VÄRIÄ JA TUNNELMAA
KESÄILTOIHIN

3

Kirkkaat väriyhdistelmät ja
koristevalosarjat luovat Petran
parvekkeelle kesätunnelmaa.
Yhdistämällä erilaisia kankaita
ja materiaaleja sohvatyyny
kokoelmasta saa houkuttelevan
rentoutumispaikan.

4

Vanhan villapaidan voi hyö
dyntää tyynynpäällisenä
poistamalla hihat ja kaulus ja
ompelemalla saumat käsin
umpeen. Viitseliäs neuloo
itse kauniin palmikkokuvion
paksusta langasta.

KOKEILE ITSE! DIY YRTTITELINE SÄILYKETÖLKEISTÄ
Kesällä on ihana kasvattaa yrttejä itse ja lasitetulla parvekkeella yrtit
pärjäävät loistavasti vähän viileämmässäkin ilmassa. Edullisen yrttitelineen rakennat vanhoista säilykepurkeista.
TYÖVAIHEET JA TARVIKKEET:
säilyketölkkejä, spraymaalia, maalarinteippiä,
pora, ruuveja, muttereita ja prikkoja sekä
ketjua ripustamiseen.

”Kasvien lannoittaminen on
alkukesällä kotipuutarhurin
tärkein tehtävä”, muistuttaa
Esa Jussila, ”keskikesällä
keskitytään tuholaisten
torjuntaan.”

5

1. Poista säilyketölkeistä etiketit ja pese
tölkit hyvin.
2. Poraa säilykepurkkeihin kolme reikää
ripustamista varten. Halutessasi maalaa
tölkit kokonaan tai puoliksi spraymaalilla.
3. Kiinnitä ketju ruuvien ja mutterien avulla
purkkeihin, lisää yrtit ja ripusta roikkumaan!

Tarkemmat työvaiheet ja lisää ideoita löydät
pientakivaa.blogspot.fi
pientakivaa
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RUOKA

LUOMUBROILERIA

IDUISTA RAIKKAUTTA

Suomesta Kaukoidän markkinoille
Teksti ja kuvat: Asko Tanhuanpää

PUHDAS LUONTO VIENTIVETURINA
SUOMEN ELINTARVIKETUOTANTO teki viime

joulukuussa uuden aluevaltauksen, kun L´Uomu
Nokka alkoi viedä täällä kasvatettuja luomubroilereita Kaukoitään, Hongkongin markkinoille.
Toimitusjohtaja Arto Jokisen mukaan jatkossa
edetään vahvasti vienti edellä.
”Suomi-brändillä on edelleen vaikutusta. Suomen puhdas luonto on käsite ympäri maailman ja
meille se on selkeä vientiveturi. Samoin tiedossa
on se, että Suomessa tuotettu luomubroileri on
samalla sekä antibiootti- että tautivapaa elintarvike”, Jokinen tiivistää.

RUOKA

Jokisen mukaan Aasia ja Arabimaat ovat potentiaalista kasvualustaa, sillä siellä vaalean lihan
kulutus on suurta. ”Tapasimme hongkongilaisen
CitySuper -ketjun edustajat Saksassa järjestetyillä Biofach-luomumessuilla ja vienti alkoi viime
joulukuussa”, hän kertaa.
Idea luomubroilerin kasvattamisesta Suomessa
lähti S-ketjun puolelta ja ensimmäiset untuvikot
tuotiin maahan Tanskasta kolme ja puoli vuotta
sitten. Nyt linnut haudotaan Huittisissa, ne kasvatetaan Euran Paneliassa, Loimaalla sekä Punkalaitumella ja teurastus hoidetaan Säkylässä. Kaikki
tapahtuu tunnin ajomatkan sisällä.
”Kolmen vuoden tavoite on tuotannon kolminkertaistaminen ja viennin lisäksi tähtäin on
tietysti myös kotimaan markkinaosuuden kasvattaminen. Tällä hetkellä luomubroilerin osuus
kokonaismarkkinasta on vain puoli prosenttia,
joten kirittävää riittää”, ilmoittaa Jokinen.
L´Uomu Nokan toimitusjohtaja Arto Jokinen (oik.)
Isojaakkolan tilalla yhdessä kasvattajien eli
Teemu Ansion ja Tuire Jaakkolan kanssa.
Tila on ollut samalla suvulla jo vuodesta 1589 lähtien.

”

Suomi-brändillä on
edelleen vaikutusta.
Suomen puhdas luonto
on käsite ympäri
maailman ja meille se
on selkeä vientiveturi.

Suomalaisen kaupan hyllyille luomubroilerituotteet saatiin syksyllä 2014. Uusinta uutta ovat
säilyketuotteet.
Panelialaiselle Isojaakkolan tilalle ensimmäiset
luomubroilerit tulivat viime marraskuussa ja parhaillaan kanalassa varttuu kolmas 4 700 yksilön
joukko.
”Vaatimukset kasvatustilalle on luomussa tarkkaan määritelty, esimerkiksi kasvattamossa pitää
olla ikkunat ja broilereilla pitää olla myös mahdollisuus ulkoiluun kesällä. Ja ruoan pitää tietysti olla
luomua, kauraa ja vehnää täysrehuun lisättynä”,
Tuire Jaakkola Isojaakkolan tilalta painottaa. •

Pähkinät –
PALJON HYVÄÄ PIENESSÄ PAKETISSA

&

TERVEYTTÄ ATERIALLE
teksti: Jasmine Plavsic kuvat: Lounasitu Oy

TIESITKÖ, ETTÄ IDUT OVAT RAAKARAVINTOA, JOTA EI TARVITSE
KYPSENTÄÄ? KASVIS- JA RAAKARUOAN BUUMI LISÄÄ TIETOISUUTTA
ITUJEN MONIKÄYTTÖISYYDESTÄ OSANA TERVEELLISTÄ RUOKAVALIOTA.
”IDUT OVAT MONESSA MIELESSÄ PARASTA RAVINTOA IHMISKEHOLLE. Idättäminen kasvattaa

siemenen ravintoaineet joissakin tapauksissa jopa
monikymmenkertaisiksi”, toteaa Pirkka Rauvola,
Lounasitu Oy:n toimitusjohtaja. Hän tietää mistä
puhuu. Jo yli 30 vuotta alalla toiminut Lounasitu
on alan pioneeri ja suurin iduntuottaja Suomessa.
Idut ovat nykyajan superfoodia, jota laatutietoiset ihmiset haluavat entistä enemmän lautaselleen.
”Yhä suurempi osa suomalaisista suhtautuu valveutuneesti ruoan alkuperään ja ravintoarvoihin.
Ruoan kotimaisuutta ja ekologisuutta seurataan
tänä päivänä tarkasti”, Rauvola muistuttaa.

”

Tiesitkö, että Lounas
idun tuotteita saa
lähes jokaisesta hyvin
varustellusta ruokakaupasta kautta maan?

Teksti: Ritva Sinisalo, Candyking kuva: Vuokko Salo

Tuoteuudistuskokonaisuus muutti pakkauksen ja designin.
Pakkaukseen käytetään täysin uusia tuoretuotteille
suunniteltuja pakkausrasioita. Rasioiden ainutlaatuinen
lukkorengasmekanismi takaa tuotteen turvallisuuden ja
paremman säilyvyyden. Samalla uudistettiin myös logo
ja brändi. Yleisilme on nyt yhtenäinen ja moderni.

Idut ovat koostumukseltaan erittäin rapeita ja
raikkaita ja niiden käyttötavat monipuolistuvat
vuosi vuodelta, kun itujen käyttö ja ruoanlaiton
luovuus yleistyvät rohkeammin. Wokkien ja salaattien lisukkeena Suomeen saapuneesta terveyspommista voi tehdä perinteisten reseptien lisäksi
vaikka leipää, smoothieita tai erilaisia piirakoita.
IDÄTYSTOIMINTA ALKAA PUHTAISTA
RAAKA-AINEISTA

Idut sisältävät valtavasti erilaisia vitamiineja, hivenaineita ja entsyymejä. Idätys moninkertaistaa
siemenen vitamiinipitoisuuden, jopa monikymmenkertaiseksi, ja siemenen sisältämät entsyymit
muuttuvat ihmiskeholle suopeampaan muotoon.
Onnistuneen idätystoiminnan tärkeimmät tekijät ovat puhtaat raaka-aineet ja raikas pohjavesi.
Rauvolan mukaan kaikki idätystoimintaan
käytetyt siemenet ovat sertifioituja ja idätystoimintaan tarkoitettuja siemeniä, jotka testautetaan laboratoriokokein ennen käyttöä. Ennen
idätystoiminnan alkua siemenet desinfioidaan ja
kuumavesikäsitellään huolellisesti. Puhdas pohjavesi varmistaa tuotteen loppulaadun ja siemeniä
kastellaankin useita kymmeniä kertoja tuotannon
aikana.
”Meillä Suomessa on erittäin tarkka tuotantoprosessi, johon EU:n viranomaiset kävivät tutustumassa vuonna 2011. Meidän tuotantoprosessin
pohjalta laadittiin koko EU:n yhteinen ohjeistus
puhtaiden itujen tuotantomenetelmille”, yrittäjä
kertoo ylpeänä.

•

PÄHKINÖISTÄ SAAT HYVIÄ RASVAHAPPOJA,
PROTEIINIA, KUITUA, MINERAALEJA JA VITAMIINEJA. Panosta ennen kaikkea pähkinöiden laatuun.

Herkuttelemalla pähkinöillä, edistät samalla
terveyttäsi ja pidät verensokerin tasaisena sekä
nälän loitolla.
”Pähkinät ovat fiksu valinta mutta kertaannoksen määrä on hyvä pitää kohtuullisena.
Parrots -pähkinät kuuluvat parhaimpaan laatuluokitukseen. Panosta ennen kaikkea laatuun.”
-Jenni Levävaara, hyvinvointivalmentaja

JENNIN KIEPAUTUSSALAATTI

terveellistä

1 dl katkarapuja tai
kanan fileesuikaleita
2 rkl Cashew-pähkinöitä
1/2-1 dl melonia
1/3 kurkkua
kourallinen kirsikkatomaatteja
kourallinen tuoreita pinaatinlehtiä
kourallinen vihersalaattia
1/2 limen mehu

OHJE:
Kerrosta lasipurkkiin proteiinit purkin pohjalle,
päälle hedelmät, vihannekset ja lehtivihreät päällimmäiseksi. Salaatti on hyvä säilyttää lasipurkissa
ja helppo kuljettaa mukana. Kun on ruoka-aika,
kiepauta salaatti lautaselle, jolloin vihreät jäävät
pohjalle ja värikkäät hedelmät sekä proteiinit
kauniisti päällimmäiseksi. Pähkinöillä saat lisää
purutuntumaa ja hyviä rasvahappoja sekä pidät
nälän loitolla pidempään.
Jenni tekee salaatin myös videolla:
Facebook Parrots Suomi
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kevyttä

Itunuudelikeitto
KAISA SILLANPÄÄ,
TUULIKUMMUN KEITTIÖSSÄ
–RUOKABLOGI

ITU-NUUDELIKEITTO
• 1 sipuli
• pala purjoa
• 1 valkosipulinkynsi
• pala tuoretta inkivääriä
• 300 g broilerin rintafileitä
• 200 g katkarapuja
• 150 g nuudeleita
• 100 g Lounasitu mungpavun ituja
• 1,5 l kanalientä
• 1 tl sokeria
• 3 rkl kalakastiketta
• 2 rkl sitruunan mehua
• tuoretta korianteria

Silppua sipuli ja purjo, hienonna inkivääri ja
valkosipulinkynsi. Leikkaa broileri suikaleiksi.
Kuullota sipuli, purjo, valkosipuli ja inkivääri.
Lisää kanaliemi, sokeri ja kalakastike. Keitä
hiljalleen. Paista sillä välin broilerisuikaleet.
Lisää broileri keittoon, keitä vielä noin 10
minuuttia. Valmista nuudelit. Lisää keittoon
lopuksi sitruunan mehu, nuudelit, idut ja
katkaravut. Kuumenna, mutta älä enää keitä,
etteivät katkaravut sitkisty. Silppua keittoon
runsaasti tuoretta korianteria.
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”

”Voidaan puhua
mehuvallankumouksesta.”

huipputriathlonisti Marko Albert ja soutusankari
Sam Öhman. Lisäksi HeyDay on kesällä mukana
useissa musiikkitapahtumissa ja festivaaleilla Suomessa. ”Tunnettuutta tarvitaan silti vielä paljon
lisää”, Karvonen huomauttaa.

Pieniä pähkinöitä,
ISOJA ILOJA

HAAVEILETKO SINÄKIN MEHUSTA, JOSSA KAIKKI RAVINTOAINEET OVAT TALLELLA? OLETKO KOKEILLUT OMIA MEHURESEPTEJÄ JA HUOMANNUT, ETTEIVÄT TERVEELLISET
RAAKA-AINEET AINA SOVI YHTEEN? INKIVÄÄRI TAI
PINAATTI MAISTUU IKÄVÄSTI LÄPI JA VÄHINTÄÄN LAPSET
NYRPISTELEVÄT VITAMIINIPOMMILLESI.

teksti & kuvat: Alfmix

KÄYTÄTKÖ SINÄ JO PÄHKINÖITÄ
OSANA PÄIVITTÄISTÄ RUOKA
VALIOTASI? DEN LILLE NØTTEFABRIKKEN
KOKOSI 10 HYVÄÄ SYYTÄ HERKUTELLA
PÄHKINÖILLÄ.

DEN LILLE NØTTEFABRIKKEN
Den Lille Nøttefabrikken -pähkinät
ovat peräisin tarkoin valituilta viljelijöiltä.
Pusseihin päätyvät vain ne pähkinät,
joiden maku ja laatu täyttävät korkean
vaatimustasomme. Den Lille Nøttefabrikken -pähkinät paahdetaan
pohjoismaisessa rypsiöljyssä.
Paahtaessa pähkinöihin imeytyy
rasvaa vain 2–3 %, joka on jopa
kymmenen kertaa vähemmän
kuin esimerkiksi perunalastuissa.
Lopuksi pakkaamme ne yhdessä
kuivattujen hedelmien kanssa
maistuviksi makuyhdistelmiksi.
Herkuttele hyvällä omallatunnolla!

1
2
3
4
5

1. HYVÄÄ ENERGIAA. Pähkinät ovat luonnon
omia tehopakkauksia. Energian ja hyvälaatuisen
rasvan lisäksi ne sisältävät kasapäin antioksidantteja, vitamiineja ja mineraaleja sekä kuitua ja
proteiinia.
2. SYDÄMEN YSTÄVÄ. Pähkinöiden pehmeä rasva

suojaa sydäntä. Säännöllisesti pähkinöitä syövillä
ihmisillä on pienempi riski sairastua sydän- ja
verisuonitauteihin.

3. PAINO BALANSSIIN. Pähkinät auttavat ylläpitä-

mään veren sokeritasapainoa. Niiden hiilihydraatit imeytyvät hitaasti verenkiertoon, joten nälkä
pysyy loitolla kauemmin.

4. KOLESTEROLI KUNTOON. Muun muassa pekaa-

nipähkinöiden, pistaasi- ja hasselpähkinöiden on
todettu sisältävän kolesterolia parantavia ominaisuuksia.

5. VERENPAINE ALAS. Okei, manteli ei ole varsi-

naisesti pähkinä, vaikka sellaista muistuttaakin –
myös terveysvaikutuksiltaan. Se voi muun muassa
laskea syöpäriskiä ja verenpainetta.
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6
7
8
9
10

6. ETURAUHASEN KAVERI. Parapähkinät ovat pähkinämaailman seleenikunkkuja: ne sisältävät 2500
kertaa enemmän seleeniä kuin muut pähkinät.
Seleeni suojaa esimerkiksi eturauhasta.
7. SILMIESI TÄHDEN. Cashewpähkinät sisältävät

MEHUHETKESTÄ

huippuhetki
teksti: Jasmine Plavsic kuvat: Liisa Huima

kuitujen, vitamiinien ja mineraalien lisäksi zeksantiinia, joka suojelee silmiä ikärappeumalta.

8. VERISUONTEN HUOLTAJA. Esimerkiksi saksan-

pähkinät ja pekaanipähkinät sisältävät omega-3-rasvahappoja, jotka lisäävät verisuonten
joustavuutta ja vähentävät veritulpan riskiä.

9. HERMOSTON SUOJELIJA. Monet pähkinät

sisältävät hermoston toiminnalle elintärkeää magnesiumia. Pähkinät voivatkin suojata hermostoa
neurologisilta vaurioilta.

10. SOPII MYÖS HERKUTTELUUN. Kaiken muun
hyvän lisäksi ne myös maistuvat mahdottoman
hyviltä!

OMASSA OSTOSKORISSANI ON USEIN KAUNIS
HERKULLISEN VIHREÄ HEYDAYN MEHUPULLO:

kurkkua, pinaattia, omenaa, sitruunaa, persiljaa ja inkivääriä. Annos terveyttä ja hyvää oloa
maukkaassa muodossa – enkä joudu ahertamaan
kotikeittiössäni minuuttiakaan.
HeyDayn kylmäpuristetut luomumehut ovat
täysin orgaanisia, ilman väri- tai säilöntäaineita.
”Ne ovat täyttä tavaraa kaikkine vitamiineineen,
eivät soseesta valmistettuja maustettuja omenamehuja”, kertoo yrityksen perustajiin kuuluva Janno
Veskimäe.
Tapaamme Veskimäen kanssa Kalliossa sijaitsevassa Roots Helsinki kahvilassa. Mukana on
HeyDayn markkinoinnista vastaava Kalle Karvonen, joka kertoo HeyDayn tarkoittavan elämän
huippuhetkeä. ”Pallottelimme monia nimiä, mutta

tämä kuvastaa hyvin toimintaamme. Siinä nimessä on kaikki positiivista.”

MEGATRENDIIN HYPÄTTIIN
HUOLTOASEMAN PIHALTA

Yrityksen taustalla vaikuttaa myös Anton Maljugin, Veskimäen opiskelutoveri, johon hän törmäsi
sattumalta vuosien jälkeen huoltoasemalla. Maljugin oli viettänyt paljon aikaa Yhdysvalloissa ja
huomannut voimakkaasti kasvavan mehutrendin.
Pitkään juomateollisuudessa työskennellyt Veskimäe tiesi, ettei vastaavanlaisia tuotteita vielä ollut
Pohjoismaissa. Asiaa pohdittuaan miehet perustivat HeyDayn vuonna 2014, mehuyrityksen, joka
tuottaa orgaanisia, pastöroimattomia, maukkaita
mehuja – kauniisti pakattuna. ”Tavoitteena oli
tehdä niin nätti pullo kuin mahdollista”, Veskimäe
mainitsee.
”Meillä on täysin oma tuotanto ja tuotekehitys,
kaikki tehdään käsityönä Virossa. Haluamme
osaltamme tukea lähialueen kehitystä”, Veskimäe
kertoo ja uskoo, että myös kuluttajat arvostavat
tätä. Tuotteilla on IFS-sertifikaatti, joka on tae
korkeasta laadusta. ”Omenat tulevat Virosta, ravinnerikkaat marjat pohjoismaisista metsistä. Appelsiinit ja ananakset joudumme tietysti tuomaan
etelämmästä”, Karvonen jatkaa. Hän paljastaa, että
kehitteillä on ainakin uusi mustikkainen maku.

•

Janno Veskimäe ja Kalle Karvonen
työskentelevät mielellään tuotteiden
parissa, jotka tekevät aidosti hyvää.

NUORET NAISET SUUNNANNÄYTTÄJINÄ

Virosta rantautunut HeyDay on saanut nopeasti
jalansijaa Suomenkin mehumarkkinoilla. Tuotteita myydään Anton & Antonin ja Ruohonjuuren
lisäksi myös mm. osassa K-kaupoista. Karvosen mukaan vastaanotto on ollut erinomainen.
Terveellinen mehu ei ole enää vain nuorten
naisten juttu, vaan osa kaikkien hyvinvoinnistaan
kiinnostuneiden elämäntapaa. ”Voidaan puhua
mehuvallankumouksesta”, Veskimäe kuvailee.
Aktiivisen tekemisen kautta yrityksellä on
monipuolisia yhteistyökuvioita. Keskustelussa
mainitaan ravintoloitsija Anni Kravi, rockmuusikko Jyrki69, freestylehiihtäjä Kelly Sildaru,
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TOIMITUS
suosittelee!

”Olemme varmaan
Suomen ainoa
panimo, missä
vesuri on ihan
oikeasti käytössä.
Sen hankita
näkyy kirjanpidostakin”

Saisiko olla nokkosolutta?

SAISIKO OLLA

Teksti ja kuva: Asko Tanhuanpää

nokkos- tai koivunlehtiolutta?
OLUTTA NOKKOSELLA TAI KOIVUNLEHDILLÄ
MAUSTETTUNA, olutta savustetun katajan aromilla,

olutta jopa pekonilla ryyditettynä – tätä kaikkea ja
paljon muuta erikoista on ollut Uudessakaupungissa kohta kymmenen vuoden ajan toimineen
Vakka-Suomen Panimon valikoimissa.
”Kun keittokoko on vain 2 000 litraa, voi kokeilla melkein mitä vaan. Siinä pysyy panimomestarin omakin mielenkiinto yllä”, panimon perus-

taja, pääomistaja ja myös olutresepteistä vastaava
Jani Vilpas naurahtaa.
”Oluen tärkeintä ominaisuutta eli juotavuutta
ei saa kuitenkaan koskaan unohtaa. Saksalainen
koulutustaustani näkyy siinä, että perusmaut ovat
perinteisiä ja rehellisiä”, panimomestariksi Berliinin teknillisestä yliopistosta valmistunut Vilpas
tiivistää.

LAADUKASTA KAHVIA

VIIMEISEN PÄÄLLE MIETITTYNÄ
– KAHVIN EI TARVITSE OLLA VAIKEAA
teksti: Jutta Närhi kuvat: Good Life Coffee

”HALUSIMME TEHDÄ
SELVÄKSI, että teke-

misemme ei ole samanlaista kuin miltei
jokaisessa kadun kuppilassa. Saimme kuulla
kunniamme, epäilijöitä
ja jopa vihaajia, mutta
jääräpäinä emme luovuttaneet. Suodatinkahvim
me ei kaivannut maitoa tai
Good Life Coffee
on
juttu, jota ei olisi
		
sokeria”, muistelee Good 		
ilman Samulin ja
		
Life Coffeen omistaja
Laurin
unelmia.
		
Lauri Pipinen.
Vuosia on tullut lisää ja nykyään joustoakin on enemmän. ”Sokeri ja maito eivät ole
pannassa, vegemaitoakin löytyy, eikä asiakkaiden kahvinjuontitapoja enää kyseenalaisteta.
Edelleen teemme sitä mistä tykätään ja minkä
takana seistään”, Pipinen lisää.
PAAHTIMOSSA ASIAT TEHDÄÄN
VIMPAN PÄÄLLE

Suomi oli vielä ennen GLC:n paahtimon
perustamista harmaa alue kahviharrastajien
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kansainvälisessä skenessä. Muista Pohjoismaista
löytyi kansainvälisesti tunnettuja paahtimoita,
kun taas suomalaiset pienpaahtimot keskittyivät
kotimaan markkinoihin.
”Ajattelimme, että pistetään pystyyn sellainen
paahtimo, joka on maailmalla tunnettu ja tunnustettu. Tehdään asiat vimpan päälle. Eevil Stöötä
vapaasti lainaten ’ei duunata mitään paskaa’. Asiat
tehdään aina hyvin ja se liittyy kaikkeen aina
mausta eettisyyteen”, paahtaja ja IT-insinööri
Samuli Ronkanen kertoo.
Paahtimo perustettiin helmikuussa 2014 ja
uutuudenkiiltävä Diedrich IR-12 -paahdin löysi
kotinsa Heikinlaaksosta Pohjois-Helsingistä.
”Paahtamisessa pitää olla aina visio siitä, mitä
kahvilta haluaa. Minulle tärkeää on tasapainoisuus: hapokkuuden, makeuden ja jälkimaun tulee
kaikkien olla tasapainossa. Lisäksi maun pitää olla
puhdas ilman paahteisuutta ja kahvin tulee olla
helppokäyttöinen”, Ronkanen listaa.
GLC:n ideana on, että myös amatööri löytää
kahvista kotikonsteilla kahvin ominaismakuja.
Laadukkaan ja viimeisen päälle mietityn kahvin
ei tarvitse olla vaikeaa. •
		
www.goodlifecoffee.fi

Marjajauheilla terveyttä välipaloille!

Oluenmakuun kotimaista höystettä tuovista
mausteista Vilpas hakee koivunlehdet ja katajat
itse, nokkonen sentään tulee valmiina rouheena.
”Olemme varmaan Suomen ainoa panimo, missä
vesuri on ihan oikeasti käytössä. Sen hankita
näkyy kirjanpidostakin”, hän paljastaa.

BERRYFECT® on yhdistänyt suosituimmat ja terveellisimmät marjat kolmeksi
uudeksi tuotteeksi: karpalo-puolukka-, mustikka-mustaherukka- ja tyrnijauhe.
Marjajauheet sisältävät runsaasti mm. E-vitamiinia, kaliumia, flavonoideja sekä
ravintokuitua. Ne suojaavat soluja, edistävät hermoston ja lihasten toimintaa,
auttavat verenpaineen normaalitason ylläpidossa ja tukevat suoliston toimintaa.

ALKU JATIMATIC-HALLISSA

Vakka-Suomen Panimo perustettiin vuonna
2007 ja liikkeelle lähdettiin niinkin eksoottisesta
paikasta kuin Jatimatic-konepistoolien entisestä
kokoamishallista. Nykyisin panimo toimii Uudenkaupungin kaupungin rakennuttamissa moderneissa tiloissa, jotka yritys on sitoutunut lunastamaan omakseen kymmenessä vuodessa.
”Meillä oli kymmenen vuotta sitten jo selkeä
näkemys siitä, mihin suomalainen olutkulttuuri
on menossa. Sen näkee panimoiden määrästäkin,
meitä on yhteensä jo liki 90. Viimeisen kahden
vuoden aikana kilpailu on kiristynyt kovasti, eikä
varaa nukahtamiseen ole”, Jani Vilpas tietää.

Säilöntäaineettomissa ja gluteiinittomissa BERRYFECT® marjajauheissa
ravintoaineet säilyvät pitkään. Lisää puuroon, jogurttiin, smoothieen ja
käytä leivonnassa. Hinta 5,90 €
www.berryfect.fi

FAZER JUURESLEIPÄ

– 1/3 JAUHOISTA
KORVATTU KASVIKSILLA

Moni meistä rakastaa leipää ja nyt sen herkullisesta mausta ja
terveellisyydestä voi nauttia täysin sydämin. FAZER JUURESLEIPÄ

LAKIMUUTOSTA ODOTETAAN

ON UUDENLAINEN TUOTEPERHE, JONKA MAKU JA TERVEELLISYYS
PERUSTUVAT JUURESTEN JA KASVISTEN SUUREEN MÄÄRÄÄN.

Vakka-Suomen Panimon tuotanto on noussut ensimmäisen vuoden 60 000 litrasta 500 000 litraan
ja tänä vuonna tavoitteena on 750 000 litran raja.
Oluiden lisäksi panimo valmistaa siidereitä, lonkeroa ja limpparia. ”Odotamme kovasti lakiuudistusta, joka sallisi pienpanimoille vahvojen oluiden
myynnin ulos”, vuodessa liki sata vierailijaryhmää
vastaanottava Vilpas sanoo.
Vuosien varrella Vakka-Suomen Panimon
Prykmestar-oluet ovat saavuttaneet myös lukuisia
palkintoja niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. •

Jopa kolmannes leivän jauhoista on korvattu juureksilla ja kasviksilla!
Perheen uusin jäsen on runsaskuituinen Kaura 100 % Bataatti & Linssi,
joka sisältää muun muassa viljasta, palkokasveista ja siemenistä peräisin
olevaa proteiinia jopa 16 %. Pakkauksen Parempi leipä -merkki kertoo,
että kädessäsi on taatusti terveellinen ja herkullinen leipä!

Hunaja + kuitu
= Mieleinen

GOOD LIFE COFFEEN TARKOITUS
ON TEHDÄ KUNNON KAHVIA JA
MUUTTAA IHMISTEN KÄSITYKSIÄ
JUOMASTA. KAHVILAN OVET
AVATTIIN ENSIMMÄISEN KERRAN
HUHTIKUUSSA 2012 HELSINGIN
KOLMANNELLA LINJALLA.

”

”Kahvi, jota teemme
ei ole samaa kuin mitä
miltei joka ikisestä
kadun kuppilasta saa.”

HERKKUKYSELY

”

RUOKA

Herkuttele kypsänä poimituilla

tomaateilla.

NAMS TOMAATIT POIMITAAN SILLOIN KUN NE
OVAT PARHAIMMILLAAN eli täysin kypsänä.

Loistavan maun lisäksi porilaiset NAMS tomaatit
ovat turvallista lähiruokaa, jotka viljellään ympäristöystävällisesti kestävän kehityksen periaatteita
noudattaen. Koko pakkaus on 100 % kierrätettävä
ja se suojaa tomaatteja kolhuilta. Suljetussa rasiassa myös hygienia säilyy: ostaja on ensimmäinen,
joka koskaa tomaatteihin pakkaamon jälkeen.

Hunajayhtymän uusimmassa
tuotteessa hunajaan yhdistyy
vatsan hyvinvointia edistävää
kuitua. Mieleinen pysyy aina
juoksevana, siinä on 48 %
vähemmän hiilihydraattia ja
26 % vähemmän energiaa
kuin täyshunajassa.

Tervetuloa kesä ja uusi NOBE aloe vera meloni!

Suomalainen tuote on
gluteeniton ja sopii hyvin
myös ruuanlaittoon.

NOBE aloe vera on myös ympäristöystävällisen valinta: juomien
kuljetuksista aiheutuvat päästöt kompensoidaan istuttamalla puita
Panamassa yhdessä Tropical Mixin kanssa.

NOBE ALOE VERA TUOTEPERHE kasvaa jälleen uudella kesäisellä

maulla – NOBE aloe vera melonilla. Kuten muutkin NOBE aloe
vera-juomat, myös uutuusjuoma sisältää 50 % aloe veraa ja
tietysti vain luonnollisia aromeja sekä väriaineita. NOBE aloe vera
on hyvänmakuinen, hiilihapoton juoma, joka on saanut
inspiraationsa Kaukoidästä.

Mikä perinneherkku on
suosikkisi, KOKKI JA YRITTÄJÄ

AKSELI HERLEVI?

”Mun suosikki perinneruoka on Lemin
särä, ihan törkyhyvää!”
Toimitus lisää: Lemin särä on EteläKarjalan ylpeys, ikivanha pitkään
haudutettu uuniruoka lampaasta
ja perunasta.

Millä herkuttelet
arkisin, FITNESS-

KUNINGATAR ELSE
LAUTALA?

”Mä herkuttelen hyvillä treeneillä ja treenien päätteeksi jäätelöllä.
Esim. Sekoitan Valion vaniljajäätelöä ja Mövenpickin suklaajäätelöä
keskenään, ja joukkoon vielä vähän mustikoita niin NAM!”
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