
Kiitos, ilmoittautumisestasi ja kiinnostuksestasi yhdistyksen toimintaa kohtaan!

TERVETULOA mukaan! Tästä kirjeestä löydät lisätietoja yhdistyksestä ja siitä, mitä haluamme saavuttaa. 
Osallistumalla toimintaamme sinäkin voit vaikuttaa paljon yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Suomen Säteilyturva ry:n varsinaiseksi jäseneksi     pääset maksamalla 25-35 euron vuosittaisen jäsenmaksun 
yhdistyksen tilille: Suomen Säteilyturva ry, FI82 5162 0020 3714 83. Voit myös liittyä kannatusjäseneksi 
maksamalla vähintään 10 euron vuosittaisen jäsenmaksun.

Yhdistyksen   ensisijainen   tavoite   on tukea lasten terveellistä kehitystä. Erityisesti opettajia, vanhempia ja 
viranomaisia tiedotetaan mahdollisuuksista tehdä lasten elinympäristöstä terveydellisesti kestävämpää 
vähentämällä matkapuhelinten, tablettien, WLAN-yhteyksien ym. aiheuttamien säteilyjen haitallisia 
vaikutuksia.

Viimeisimmästä   vuosikertomuksesta   voit lukea, mitä yhdistys on tähän mennessä tehnyt.
• Verkkosivuja (sust.fi), ohjeita ja tiedotteita säteilyltä suojautumiseen.
• Kirjeitä   Säteilyturvakeskukselle STUK, ministeriöille ja muille viranomaisille säteilyn vähentämisestä.
• Yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten säteilyturvaa edistävien yhdistysten kanssa (mm. Ruotsi, Saksa, 

Yhdysvallat ja Australia).

Mitä SuST tarjoaa ja edistää?
• Asiantuntemusta ionisoimattoman säteilyn terveysriskeistä ja niiden ehkäisemisestä.
• Tutkittua tietoa verkkosivujen, webinaarien, videoiden ja kirjeiden avulla.
• Säteilytasojen mittausta päiväkodeissa, kouluissa ja kodeissa ammattimaisilla säteilymittareilla. 

(Yhdistyksen neljä mittaria sijaitsee Vaasassa.)
• Videokokouksia ja verkkoneuvotteluita (Zoom, Telegram jne.) sekä kokouksia eri paikkakunnilla.
• Mallikirjeitä viranomaisille, päiväkodeille, kouluille, taloyhtiöille jne. auttamaan keskusteluissa.
• Luentoja ja koulutusta siitä, miten voi suojella kotia ja lapsia.

Sinäkin voit halutessasi vaikuttaa terveellisemmän elinympäristön luomiseen
• Hyödynnä omaa asiantuntemustasi, koulutustasi tai kokemustasi säteilyturvallisuuden parantamiseen
• Kerro sukulaisille, tuttaville ja ystäville yhdistyksestä ja jäsenyydestä
• Oletko kiinnostunut ryhtymään hallituksen jäseneksi?
• Haluaisitko tehdä mediajulkaisuja, kuten www-sivuja, videoita tai esitteitä?
• Kiinnostaisiko sinua kenties kääntää muiden maiden yhdistysten julkaisuja suomeksi?
• Mitä haluaisit yhdistyksen tekevän asuinpaikkakunnallasi tai koko maassa?
• Mitä haluaisit tehdä lasten suojelemiseksi?

Kuka sinä olet?  Kerro meille itsestäsi lähettämällä viestiä osoitteeseen posti@sust.fi
Voit kertoa esimerkiksi, mitä koulutusta ja/tai työ- ja vapaa-ajan kokemusta sinulla on. 
Kielenkääntäjistä on pulaa, joten olisi kiva kuulla, osaatko/haluatko kääntää mm. englannista, saksasta, 
ruotsista suomen kielelle hyödyllisiä tekstejä tai säteilystä ja terveysriskien ehkäisystä kertovia elokuvia.  
DeepL:n ilmaista versiota voidaan käyttää alustavaan kääntämiseen. Kuulemme mielellämme, 
osaatko/haluatko tehdä lastensuojelua koskevia verkkosivuja, elokuvia tai pieniä painettuja julkaisuja.

Tervetuloa jäseneksi!

Suomen Säteilyturva ry – SuST
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