IKAALISIIN TULOSSA LUENTOTILAISUUS LA 28.5.2022
Suomen Terveysjärjestö STJ ry järjestää yhdessä Vapaa ammattiliitto-VALO ry:n kanssa
luentotilaisuuden Ikaalisten kylpylähotellin isossa Arena salissa lauantaina 28.5.2022.
Toivomme, että kansalaiset lähtevät sankoin joukoin viettämään kanssamme mukavaa
yhdessäoloa mahtavien luentojen ja kylpyläpalveluiden merkeissä.
Luennoitsijoina tilaisuudessa ovat: Aki Nummelin (oikeustieteiden maisteri, lupalakimies), Merja
Lindström (geenitulkintakouluttaja, homeopaatti), Nina Kristiina Honkanen (psykiatrian
erikoislääkäri), Tamara Tuuminen (kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, lääketieteellisen
mikrobiologian dosentti), Marjo Sukeva-Hakanpää (fytonomi, sairaanhoitaja AMK). Tilaisuudessa
esillä laadukkaita geeniperimää tukevia ravintolisiä, joita on myös mahdollisuus ostaa
asiantuntijoiden opastuksella.
Luentotilaisuuden hinta on 20 €. Jos haluaa nauttia kahvin/teen ja suolaisen kahvileivän
(gluteeniton ja laktoositon), hinta on 30 €.
STJ ry:n ja VALO-liiton jäsenille hinnat ovat, ilman tarjoilua 10 € ja tarjoilun kanssa 20 €.
Ikaalisten kylpylä tarjoaa myös STJ ry:n ja VALO-liiton jäsenille hotellipalvelut
jäsenetuhintaan.

Mikäli et ole vielä STJ ry:n tai VALO-liiton jäsen, niin nyt kannattaa harkita
liittymistä, sillä jatkossakin jäsenille on luvassa mielenkiintoisia luentoja ja
webinaareja.
Tietoa Suomen Terveysjärjestöstä: http://www.terveysjarjesto.fi/?valikko=valikko&sivu=etusivu
Tietoa Vapaa ammattiliitto VALO ry:stä: https://valo-liitto.fi/

Luentotilaisuuteen paikat varataan sähköpostilla toimisto@stjry.fi 17.5.2022
mennessä tarjoilun kanssa 30 €, tai 23.5.202 mennessä 20 € ilman tarjoilua.
Tarjoilua ei voi tilata enää 17.5. jälkeen.
Ovelta voi ostaa lippuja, jos paikkoja on vapaana: KÄTEISELLÄ jäsenet 20 € ja EI
JÄSENET 30 euroa, ilman tarjoilua. Vapaita paikkoja voi tiedustella toimisto@stjry.fi
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LUENTOTILAISUUS
VALOA TULEVAISUUTEEN
28.5.2022 Ikaalinen Spa & Resort / Arena
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suomen Terveysjärjestö
ry:n ja Vapaa ammattiliitto VALO ry:n kanssa

Luento-ohjelma
Klo 10.30 - 11.00 Lääkäri Mikael Kivivuoren yllätysohjelma
Klo 11.00 - 11.05 Tervetuloa STJ ry pj Merja Lindström ja Aki Nummelin VALO ry:n pj
Klo 11.05 - 12.00 Aki Nummelin (OTM, lupalakimies)
Koronaan liittyvät työoikeudelliset asiat sekä ihmisten perustuslailliset oikeudet
Luennolla annetaan mm. käytännön ohjeita työelämään ja pohditaan, onko Suomen
oikeusvaltioperiaatteet romuttumassa
12.05 - 13.00 Merja Lindström (geenitulkintakouluttaja, homeopaatti)
Vitamiinien ja hivenaineiden vaikutus geenien toimintaan
Miksi joku sairastuu helpommin rokotteista, homeista tai kännykkäsäteilystä ja miten siihen
voidaan vaikuttaa geenien toimintaa tukemalla?
13.00 - 13.30 Kahvi/teetauko
Klo 13.30 - 14.15 Nina Kristiina Honkanen (psykiatrian erikoislääkäri)
Tie-totuus-elämä-vloggaaja. Nina tekee terapiaa keho-mieli-henkilähtökohdista.
"Valoa tässä hetkessä."
Klo 14.30 - 15.45 Tamara Tuuminen (dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri)
Mitä olemme oppineet geeniteknologialla kehitetyistä ”koronapiikeistä”
Luennolla käsitellään tarkemmin ”koronapiikeistä” aiheutuneita sydänsairauksia sekä
keskustellaan WHO:n pandemiasopimuksesta.
Klo 16.00 – 17.00 Marjo Sukeva-Hakanpää (fytonomi, sairaanhoitaja AMK)
Miten vahvistat omaa immuunipuolustusta viruksia ja bakteereja vastaan
Kokemuksia koronapiikin aiheuttamista haitoista ja haittojen luonnonmukaisista hoidoista.

Klo 17.00 - 18.00 vapaata keskustelua luennoitsijoiden kanssa
Tilaisuudessa on mahdollisuus ostaa laadukkaita, geeniperimää tukevia
ravintolisiä ammattilaisten opastuksella.
Voit esittää luentotilaisuudessa kysymyksiä pandemiaan ja koronapiikkeihin liittyen, jotka
lähetämme viranomaisille vastattaviksi ja tiedoksi kansanedustajille ja EU mepeille.

Oikeudet luento-ohjelman muutoksiin pidätetään.
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