
 Lasten vanhempien vetoomus opetusviranomaisille

Langattoman wifi-säteilyn ja siihen liitettyjen laitteiden säteily vahingoittaa lapsiamme – 
kytke laitteet verkkoon kaapelilla! (Siniset sanat ovat linkkejä lähteisiin)
Maailman terveysjärjestön (WHO) Kansainvälinen Sydäntutkimuslaitos IARC määritteli jo vuonna 2011 
kaiken langattoman tekniikan (30 kHz–300 GHz) ”mahdollisesti ihmiselle syöpää aiheuttavaksi” (Ryhmä 2B). 
Tuhannet ihmisillä ja eläimillä tehdyt tutkimukset osoittavat, että langattomalle säteilylle altistuminen lisää 
ahdistuneisuuden  ,   väsymyksen  ,   sydän ja verisuonitautien,     aivosyövän  , aivosolujen kuoleman ja geneettis-
ten vaurioiden riskiä. Luokittelua sovelletaan mm. wifi-laitteisiin, matkapuhelimiin ja DECT-puhelimiin, 
tabletteihin, E-kirjojen lukulaitteisiin, kannettaviin tietokoneisiin ja 300-500 m säteellä oleviin 
matkapuhelinmastoihin. Nyt uudet tutkimukset vahvistavat, että wifi on vakava uhka terveydelle (esim. 
aivo- och sydänsyöpä), joten kaikki langaton teknologia pitäisi luokitella: ”Syöpää ihmisille aiheuttava” 1). 
5G  :n suunniteltu käyttöönotto   (jopa satelliittien kautta) lisäisi säteilyä todella merkittävästi.

Wifi-reitittimen lisäksi 20 lasten kännykkää + 20 tablettia = 40 laitetta + reititin. Jos kaikissa 40 
lasten laitteessa on 3G, 4G, 5G, GPS, Bluetooth ja sisäänrakennettu wifi –lähetin, tuloksena on 40 x 6 = 240 
lähetintä samassa huoneessa tai tilassa (+ mahdollisesti vielä 100-300 m säteellä matkapuhelinmastosta). 
Lapset tekevät koulupäivän aikana muutakin kuin koulutöitä ja aktivoivat useamman kuin yhden 
lähettimen. Tämän seurauksena monta lähetintä säteilyttää lapsia useita tunteja päivässä vuosien ajan, 
mikä hälyttävästi nostaa riskiä saada terveysongelmia. Professori Pall  1) osoittaa säteilyn olevan vaarallista, 
koska nykyiset liian korkeat raja-arvot perustuvat valheisiin ja ovat ainakin 10 000 kertaa korkeampia kuin 
tutkimusten osoittamat terveyttä varjelevat raja-arvot. Lapsilla luuydin imee 10 ja aivot 2 kertaa enemmän 
säteilyä kuin aikuisilla, mikä kasvattaa riskejä entisestään. Me vanhemmat emme hyväksy, että lapsemme 
joutuvat päivittäisessä ympäristössä altistumaan syöpää aiheuttaville teknologioille.

Lakimme (2007/417 (1§), 2015/580 (2a §, 8.5) takaavat meille oikeuden ”turvalliseen ja 
terveelliseen kasvuympäristöön” ja ”turvalliseen opiskeluympäristöön” (1998/628, 29§). Meidän täytyy 
”varmistaa varhaiskasvatusympäristö, joka on… terveellinen ja turvallinen” päivähoitopaikoissa.  Koulussa 
tai päiväkodissa lapsia altistava langaton säteily voi vakavasti uhata lasten terveyttä ja turvallisuutta. 
Ennaltavarautumisen periaate 2) edellyttää ehkäisemään terveysriskejä jo ennalta. Nürnbergin säännöstö 2) 

kieltää kaikki ihmisten terveyttä vaarantavat biologiset (säteily)kokeet.
Me pyydämme teitä: (1) vahvistamaan kirjallisesti vastaanottaneenne tämän dokumentin (2) 

sulkemaan kokonaan wifi-reitittimet, (3) asettamaan kaikissa tietokoneissa wifi ”OFF/Poissa käytöstä” 
asetukseen, (4) kieltämään kaiken langattoman teknologian käytön (ml. DECT- ja matkapuhelimet) 
koulussa/päiväkodissa kunnes on todistettu, ettei säteily vahingoita lapsia, (5) kokonaan välttämään wifi-, 
5G- ja langattomia tietokoneita ja tabletteja päiväkodissa ja peruskoulussa (6) liittämään laitteet verkkoon 
kaapelilla välttäen langattoman tekniikan käyttöä sekä (7) opetusvastaavaa kirjallisesti ilmoittamaan meille 
viimeistään ………… …/………… 20…….…. ,  mihin toimenpiteisiin aiotte kohtien 2-6 osalta ryhtyä.

Tätä viestiä ja vastaustanne voidaan käyttää todisteena oikeudessa, mikäli meidän ja satojen 
tutkijoiden varoituksista huolimatta lapsia vahingoittuu säteilyn vaikutuksesta toimienne seurauksena.

YT vanhemmat:  … ……………………… …… ………… ……………… … …………… …… …  koulussa/päiväkodissa   …… ………………… ……………… ……… …………kaupungissa/kunnassa.

Paikka: ……………… ……………… ……………… ………………….…………päiväys: …………../…….…..  20………..…

Vanhempien edustaja (1-2 kpl):  
Nimi  ………… ……………… …… ………… ……………………… … ………… ……………… …  sähköposti: ……………….…………… ……………… …… ………… …………… ……………… …  Ryhmä/luokka ……………………

Nimi  ………… ……………… …… ………… ……………… ………..… ……… ……………… …  sähköposti: ……………………. ……… ……………… …… ………… …………… ……………… …  Ryhmä/luokka …………………… 

Myös seuraavat samassa päiväkodissa/koulussa työskentelevät sekä oppilaitten vanhemmat haluavat, että lapsia 
suojellaan langattoman tekniikan aiheuttamalta säteilyltä:

      ………… ……………… …… ………… ……………… …… ………… ……………… … ……      

………… ……………… …… ………… ……………… …… ………… ……………… … ……  … ……        ………… ……………… …… ………… ……………… …… ………… ……………… … …… 

………… ……………… …… ………… ……………… …… ………… ……………… … ……  … ……                         Kääntöpuolella lisää vanhempien allekirjoituksia  >
Vastuuhenkilö vahvistaa kopion vastaanotetuksi:  Nimi: …………… …… ………… ……………… …… ……………… ………… …….……………

……../……..  20…… Asema/ammatti:  …………… …… ………… ……………… …… ………… …………

1 Call for truly protective limints for exposure to Electromagnetic fields  < Useita luotettavia lähteitä.  www.5gappeal.eu,  www.5gspaceappeal.org 
(< yli 120 lähdettä), EMF Scientist Appeal to the United Nations. Prof Pall:n mukaan säteilyn raja-arvot perustuvat valheisiin  https://tinyurl.se/pall
2 Ennaltavarautumisen periaate vaatii ennakoivia toimia Nürnbergin   säännöstö   kieltää ihmiskokeet ilman omaa/vanhempien suostumista.

Teksti kaikkine lähteineen  + kopio lomakkeesta >> https://sust.fi/tietomateriaali/ Täältä löytyy myös lisätietoa wifistä.
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