Aihe: Xxxxxx ry: puheenjohtaja Yyyyy - Vetoamme Sinuun
Luontaishoidoista apua saaneina kansalaisina pyydämme Sinulta tukea. Haluamme, että kaikilla on
oikeus myös tulevaisuudessa valita hoitonsa.
Rajoittavaa lainsäädäntöä valmistellaan. Suurena vaarana on, että siitä tulee "kieltolaki" (katso
liite). Siitä joutuisivat kärsimään luontaishoitoalan asiakkaat.
Pyydämme, että luet alla olevat viestit ja oheisen liitteen ja lähetät ne mahdollisimman pian
yhdistyksesi jäsenille ja verkostoillesi. Nyt on kiire vaikuttaa!
Voit lisätä viestiin kannatuksesi tai lähettää sen sellaisenaan. Lisätietoja: Sisko Pyykkönen,
siskopyy@elisanet.fi tai puh 0407273903.
Kiitos, että edistät tärkeää asiaa!
Täydentävät hoidot kaikille - kansalaisaloitteen käynnistäjät ja vastuuhenkilöt: Christer Sundqvist,
Sisko Pyykkönen, Maritta Montonen, Nina Pyykkönen ja Tea Karvinen
***************************************
Viesti lähetettäväksi luontaishoitajille
***************************************
Asia: Sinustakin riippuu, kielletäänkö asiakkailtasi oikeus saada hoitoasi
Arvoisa luontaishoitaja,
Vetoamme Sinuun, että välittäisit alla olevan viestin asiakkaillesi parhaaksi katsomallasi tavalla
mahdollisimman pian. Liitteenä myös kannatuslomake sekä tiedote. Näin Sinä ja asiakkaasi voitte
vaikuttaa ennen kuin on myöhäistä!
Olemme huolissamme siitä, että uusi luontaishoitoja koskeva laki kieltäisi jopa 60 prosenttia
suomalaisia saamasta mitään luontaishoitoja. Tästä syystä olemme käynnistäneet
kansalaisaloitteen. Edetäkseen eduskuntaan se tarvitsee vähintään 50.000 kannattajaa.
Vaikuttamista tarvitaan tosi PIAN. Uskomme, että tätä kansalaisaloitetta kannattavat
nimenomaan luontaishoidosta apua saaneet ihmiset, kuten mekin: esimerkiksi Sisko on saanut apua
refleksologiasta/vyöhyketerapiasta jo vuosia ja Maritta parani homeopatialla ja akupunktiolla
kovista kivuista.
Toivomme, että kertoisit asiakkaillesi kansalaisaloitteesta ja levittäisit muutenkin tietoa aloitteesta.
Pankkitunnuksilla tunnistautuneena aloitteen voi allekirjoittaa netissä.
Sinä tai asiakas voitte myös tulostaa lomakkeen netistä. Allekirjoitetut lomakkeet voit kerätä yhteen
ja postittaa ne: Kansalaisaloite, Sisko Elina Pyykkönen Poste restante, 36200 KANGASALA.
Liitteessä on Sinulle tietoa vakavasta tilanteesta.
Kiitos, että edistät tärkeää asiaa!
Kansalaisaloitteen käynnistäjät ja vastuuhenkilöt:
Christer Sundqvist, Sisko Pyykkönen, Maritta Montonen, Nina Pyykkönen ja Tea Karvinen

******************************
Tässä ehdotuksemme viestiksi sinulta asiakkaillesi. Muokkaa sitä ihan vapaasti.
******************************
Turvaa oikeutesi valita luontaishoitoja
Julkisuudessa esitetään nyt väitteitä, että kaikki luontaishoidot ovat vaarallisia. Propagandan
tarkoituksena on leimata koko ala huuhaaksi.
Nyt hallitusohjelman mukaisesti on alettu tehdä lakia. Eri tahot, kuten Puoskarilaki nyt- kampanja
ja Lääkäriliitto lääkärikunnan etujärjestönä ajavat yhdessä median kanssa: "Uskomushoitojen
tarjoaminen on kiellettävä lapsille, vakavasti sairaille, raskaana oleville ja muille
haavoittuville ryhmille". Vakavasti sairaiksi luetellaan: mm. syöpää, psyykkisiä sairauksia,
diabetesta tai epilepsia sairastavat. Uskomushoitoihin Lääkäriliitto lukee mm. akupunktion,
kiropraktiikan, lymfahieronnan, naprapatian, osteopatian, jäsenkorjauksen, vyöhyketerapian,
reikihoidon, homeopatian, henkiparannuksen, jne.
Sinulle ja läheisillesi tällainen kielto tarkoittaisi, että:
• Ihminen, joka sairastaa mm. syöpää, psyykkistä sairautta, diabetesta tai epilepsiaa, tai on
raskaana tai on alle 15- vuotias, ei saisi mitään luontaishoitoja mihinkään vaivaan. Ei
tuon sairauden oireisiin eikä mihinkään muihinkaan vaivoihin tai kipuihin.
• Kielto koskisi noin 60 % kansalaisia.
• Lapset ja koliikkivauvat eivät saisi apua luontaishoitajilta kipuihinsa.
Kieltoa ajavat toimijat ovat erittäin vaikutusvaltaisia. Kuitenkaan valtiovalta ei voi helposti
sivuuttaa kansalaisten mielipidettä eli kansalaisaloitetta.
Tämän vuoksi me luontaishoidoista apua saaneet kansalaiset olemme käynnistäneet
kansalaisaloitteen.
Kaikilla kansalaisilla, oli hän sairas tai ei, on oltava vapaus valita halutessaan luontaishoitoja
tukemaan lääkärin antamaa hoitoa tai edistämään omaa terveyttään.
Kansalaisaloitteessa vaaditaan, että on tehtävä riippumaton, tietoon ja tutkimukseen perustuva
selvitys osana lainsäädännön valmistelua. Kaikkia luontaishoitoja on siinä tarkasteltava
tasapuolisesti. Vahingolliset hoidot ja aineet on selvästi määriteltävä ja vääriä lupauksia sairauden
parantamisesta on rajoitettava.
Jotta kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn, tarvitaan 50.000 allekirjoitusta.
Kannata kansalaisaloitetta ja turvaa oikeutesi!
Kätevimmin kannatat aloitetta oikeusministeriön ylläpitämässä "kansalaisaloite.fi" palvelussa
salatussa yhteydessä ja vahvasti tunnistautuneena (pankkitunnuksilla)
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5011

Voit myös täyttää paperisen lomakkeen, jonka saat luontaishoitajaltasi. Se on myös liitteenä. Täytä
siihen pyydetyt tiedot (suuraakkosin), allekirjoita ja lähetä tai kysy, voiko hoitajasi lähettää sen
osoitteella: Kansalaisaloite, Sisko Elina Pyykkönen, Poste restante 36200 KANGASALA.
VAIKUTA NYT - ENNEN KUIN ON MYÖHÄISTÄ!
Kansalaisaloitteen käynnistäjät ja vastuuhenkilöt:
Christer Sundqvist, Sisko Pyykkönen, Maritta Montonen, Nina Pyykkönen ja Tea Karvinen

*********************
Liitteenä on taustatietoa hoitajalle, esite jaettavaksi ja pidettäväksi asiakkaiden saatavilla esim.
odotustiloissa ja lisäksi paperilomake kannatusilmoitusten keräämistä varten.

