
Lasten terveys kiinnostaa erityisesti uutta Suomen säteilysuojeluyhdistystä, 
joka keskittyy terveyteen ja ympäristöön! 

Edistämällä digitalisaatiota yhteiskunnassamme olemme unohtaneet, että ihminen on 
sähköinen olento, jonka aivot ja sydän toimivat erittäin heikoilla sähkövirroilla ja jota 
ulkoiset kentät häiritsevät helposti. Siksi edistämme terveyttä suojelevaa lainsäädäntöä ja 
teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa kestävän ympäristön ja terveellisempien 
radiotaajuisen säteilyn raja-arvojen saavuttamiseksi.

Seuraamme tiiviisti alan tutkimusta ja teemme tutkimuskatsauksia. WHO:n IARC luokitteli 
jo vuonna 2011 radiotaajuisen säteilyn (mobiilisäteilyn)  ja vuonna 2002 matalataajuiset 
magneettikentät mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi. Mobiilisäteilyn (sis. mobiililaitteet) 
aiheuttama kuormitus kouluissa, kodeissa ja työpaikoilla on lisääntynyt viimeisten viiden 
vuoden aikana.

Kansanterveystyöhömme kuuluu myös koulutus. Kehittämis- ja koulutustavoitteemme ovat 
aluksi terveellisemmät koulut ja päiväkodit. Olemme opettajien ja viranomaisten kumppani 
terveellisemmän teknologian soveltamisessa. Esimerkkejä tästä ovat Ranska, jonka 
luokkahuoneissa WiFi-reitittimet on kytketty pois päältä, kun niitä ei tarvita opetuksessa. 
Meillä on kokemusta tästä riskinhallinnan alasta yli 10 vuoden ajalta opettajien 
koulutuksesta ja webinaareista.

Matkapuhelinvalmistajat varoittavat pitämästä matkapuhelinta lähellä sydäntä ja 
sydämentahdistimia. Verkkosivustollamme (sust.fi) on teknisiä vinkkejä ja ideoita, joilla 
voit suojella terveyttäsi ja läheisiäsi.

Ympäristön osalta voidaan todeta, että samanaikaisesti kun mehiläisten ja monien muiden 
hyönteisten määrä on vähentynyt, mobiilisäteilyn määrä on jopa tuhatkertaistunut 
kaupunkialueilla. Suomessa tukiasemien säteilytasot ylittävät monin paikoin jo Italian ja 
Sveitsin suurimmat sallitut raja-arvot. Yhdistyksemme mittaa ja seuraa näitä tasoja 
jatkuvasti.

Haluatko tulla jäseneksi? PÅ SVENSKA 

Aktivoitu sinäkin – kanna huolta meidän kaikkien tulevaisuudesta

Voit hakea jäsenyyttä Sust.fi-sivustollamme välilehdellä "Liity jäseneksi". Voit myös liittyä 
pelkästään sähköpostilistalle ja auttaa meitä levittämään yhdistyksen sanomaa. 

Yhdessä voimme saada muutoksen aikaan!

Voit ottaa meihin yhteyttä ja seurata meitä sosiaalisessa mediassa. Sähköposti: posti@sust.fi             
_____________________________________________________________________________
Vastaanottajan tilinumero: FI82 5162 0020 3714 83
Tuensaaja: Suomen SäteilyTurva ry. - Finlands StrålSkydd rf.      Y-tunnus 3195215-1
Maksuviesti: Jäsen 2022 + jäsenen nimi + sähköpostiosoite
Jäsenmaksu: Varsinainen jäsen 30,-/vuosi. Liittyä voi myös tukijäseneksi valinaisella summalla.

https://sust.fi/yhdistys/liity-jaseneksi/
https://sust.fi/


Speciellt barns hälsa oroar den nya föreningen Finlands Strålskydd, 
som fokuserar på hälsa och miljö! 

Genom att främja digitaliseringen i vårt samhälle har vi glömt att människan är en elektrisk 
varelse vars hjärna och hjärta arbetar med extremt svaga elektriska strömmar och lätt störs 
av yttre fält. Vi kommer därför att främja lagstiftning som skyddar hälsan och samarbeta 
med myndigheterna för att uppnå en hållbar miljö och sundare gränsvärden.

Vi övervakar noggrant forskning på området och genomför forskningsöversikter. WHO 
IARC klassificerade redan år 2011 radiofrekvent strålning och år 2002 lågfrekventa 
magnetfält i kategorin: möjligen cancerframkallande. Bördan av radiofrekvent (mobil) 
strålning i skolor, hem och arbetsplatser har ökat under de senaste fem åren.

Vårt folkhälsoarbete omfattar utbildning. Våra utvecklings-och utbildningsmål är till en 
början hälsosammare skolor och daghem. Vi är en partner i detta för lärare och myndigheter,
i tillämpningen av hälsosammare teknik. Exempel är: Frankrike, vars klassrum har Wi-Fi 
routrar avstängda när de inte behövs för undervisning. Vi har erfarenhet inom detta område 
av riskhantering över 10 år i lärarutbildning och webinarier.

Mobiltillverkarna varnar för att hålla din mobiltelefon nära hjärtat och pacemakers. Vår 
webbplats (sust.fi) ger tekniska tips och idéer för att skydda din hälsa och dina nära och 
kära.

När det gäller miljön har antalet bin och många andra insekter minskat, medan 
mobilstrålningsnivåerna har ökat till och med tusen gånger i tätorter. På många ställen 
överskrider mobilstrålningsnivåerna i Finland redan de högsta tillåtna gränserna i Italien och
Schweiz. Vår förening mäter och övervakar ständigt dessa nivåer.

Vill du bli medlem?

Aktivera dig du också – ta hand om allas vår framtid

Medlemsanmälan gör du på vår webbsida Sust.fi under fliken ”Bli medlem”. Du kan även välja
att bara gå med i e-postlistan och hjälpa oss att sprida föreningens budskap. 

Tillsammans kan vi göra förändring!

Du kan kontakta oss och följa oss på sociala medier. E-post: posti@sust.fi

                                       SUOMEKSI  
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Medlemsavgift: Fullvärdig medlem 30,-/år. Supportmedlem betalar valfri summa.

https://sust.fi/sv/forening/bli-medlem/
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