
Vuosikertomus 2021

Johdanto
Lokakuussa 2020 aloitettiin uuden yhdistyksen, Suomen SäteilyTurva ry:n - Finlands StrålSkydd rf (SuST-
FiSS), suunnittelu ja sääntöjen laatiminen. Hallituksen jäseniksi nimitettiin seuraavat henkilöt: Emeritus-
professori Rainer Nyberg (puheenjohtaja), yrittäjä Ann-Katrine Backman (sihteeri), yrittäjä Mats 
Manderbacka (rahastonhoitaja) ja dosentti Sylvi Silvennoinen-Kassinen (lääketieteen asiantuntija). Mats 
Manderbacka osallistui aktiivisesti sääntöjen ja toiminnan suunnitteluun sekä esimerkiksi säteilymittareiden 
ja osa-aikaisen johtajan palkkauksen rahoittamiseen. Yhdistys rekisteröitiin yhdistysrekisteriin toukokuussa 
2021 laatimiemme sääntöjen perusteella. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 €/vuosi tai vapaaehtoinen maksu 
kannatusjäsenille. Hallitus keskusteli mahdollisista henkilöistä, yrityksistä, säätiöistä ym., jotka voisivat 
tukea yhdistystä taloudellisesti.

Hallitus - toimenpiteet
Vuonna 2021 tapasimme fyysisesti hallituksen kokouksissa pari kertaa. Covid-riskien vuoksi useimmat 
hallitus- ja työmaakokoukset järjestettiin etänä Zoomin ja Telegramin välityksellä. Avasimme (a) Telegram-
kanavan, (b) teimme suomeksi ja ruotsiksi www-sivut , joilla jaetaan tietoa tuleville ja uusille jäsenille 
säteilyn ennaltaehkäisystä ja riskeistä sekä siitä, miten suojella itseään ja lapsiaan säteilyltä, (c) avasimme 
Facebook-, Twitter- ja Instagram -tilit, ja (d) avasimme pankkitilin, jolle mm. uudet jäsenet voivat maksaa 
jäsenmaksut/lahjoitukset ja jolta SuST voi suorittaa maksuja verkkosuunnittelusta. Mats Manderbacka teki 
ehdotuksen, jossa esiteltiin visio ja strategia www-sivuilla julkaistavaksi. Otimme yhteyttä tilitoimisto 
Rantalainen/Viiconiin ja Seravoon talousasioiden hoitamiseksi ja mainostoimisto Creamediaan 
verkkosuunnittelua varten. Yhdistyksen suomen- ja ruotsinkielisten verkkosivujen toiminnan 
varmistamiseksi palkkasi Mats Manderbacka FT Mikko Ahosen osa-aikaiseksi työntekijäksi 3-4 
kuukaudeksi.

Toiminta
Johtokunta päätti, että haluamme valita lasten ja nuorten suojelemiseksi ensimmäiseksi tavoitteeksemme 
"Säteilyvapaa koulu", jonka pyrimme saavuttamaan esimerkiksi koulujen/vanhempien ja mahdollisesti 
kouluvierailujen kautta - mikäli voimme palkata jonkun osa-aikaisen henkilön vierailemaan kouluissa. 
Laadimme kansalaisaloitteen "Säteilyvapaa koulu".  Rainer Nyberg otti yhteyttä muihin vastaaviin 
yhdistyksiin, kuten Str  å  ls  kydd  sstiftelsen   (SE), Diagnose:Funk (DE), Environmental Health Trust (USA). 
Saimme kaikilta näiltä yhteistyökumppaneilta luvan käyttää ja kääntää painettua materiaalia ja elokuvia. 
Olemme saaneet esim. Saksasta 12 sopivaa julkaisua ja kaksi videofilmiä, jotka voimme kääntää ja käyttää. 
Olemme järjestäneet webinaareja jäsenille ja avanneet Telegram-kanavan viestintään jäsenten kanssa, 
jäsenille ja jäsenten välillä. Yhdistyksellä on kolme säteilymittaria kolmelle eri taajuusalueelle, joilla 
mittaamme tarvittaessa säteilyä jäsenten kodeissa tai työpaikoilla ja annamme neuvoja suojautumiseen.

Hallitus on päättänyt, että teemme hyvää yhteistyötä viranomaisten, hallituksen ja kansanedustajien jne. 
kanssa. Olemme laatineet noin 30-sivuisen kirjeen Säteilyturvakeskukselle (STUK), jossa todetaan, että 
kokonaissäteilyn enimmäistasoa on alennettava huomattavasti. Ehdotus perustuu uusiin tutkimustuloksiin, 
jotka osoittavat, että säteilyä on vähennettävä huomattavasti, jotta se olisi turvallista väestön ja erityisesti 
lasten terveyden kannalta. Kun STUK vastasi, että säteily on jo turvallista, asianajaja Antero Kassinen vei 
asian ensin eduskunnan oikeusasiamiehelle ja sitten oikeuskanslerille. Lisäksi olemme lähettäneet STUKille 
koosteen tutkimuskatsauksista, jotka osoittavat, että heidän raja-arvonsa ovat yli 100 000 kertaa liian korkeat
ja he ottavat tutkimuksissa huomioon vain lämmön. Mikko Ahonen ja Mats Manderbacka ovat keskustelleet 
erilaisista toimenpiteistä muun muassa kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan kanssa; olemme sopineet 
tapaamisesta terveysministerin ja opetusministerin kanssa ja jättäneet kirjallisen kysymyksen eduskunnalle.
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