
VETOOMUS   LASTEN   JA   NUORTEN   KORONAROKOTUKSIEN   ESTÄMISEKSI   

  

Sars-Cov-2-virukseen   ja   Covid-19-tau�in   lii�yvää   �edeaineistoa   tutki�uamme   olemme   erityisen   
huolissamme   siitä,   e�ä   nyt   on   ale�u   puhua   myös   lasten   roko�amisesta.   Lasten   riski   sairastua   
vakavaan   koronatau�in   tai   kuolla   siihen   on   eri�äin   vähäinen,   joten   roko�eella   ei   ole   heillä   
saavute�avissa   hyötyä,   ainoastaan   hai�oja.   

  

Mie�   alla   olevaa   tarkkaan   ennen   kuin   viet   lapsesi   koronarokotukseen:   

  

· WHO:n   tämänhetkinen   kanta   on,   e�ei   lapsia   tule   roko�aa.   

  

· Käyte�ävät   koronaroko�eet   eivät   ole   virallises�   käy�öön   hyväksy�yjä,   vaan   niillä   on   EU:ssa   
vain   ehdollinen   myyn�lupa,   USA:ssa   hätämyyn�lupa.   Lopulliset   hyödyt   ja   haitat   selviävät   
vasta   vuosien   kulu�ua.   

  

· Roko�eiden   kliiniset   turvallisuuskokeet   ja   lisensoin�   ovat   kesken   ja   valmistuvat   esimerkiksi   
Pfizerin   roko�een   osalta   vasta   vuonna   2023.   

  

· Roko�eita   ei   ole   tähän   as�   testa�u   lainkaan   alle   16-vuo�ailla,   raskaana   olevilla,   monisairailla   
eikä   Covid-19-taudin   sairastaneilla.   Nyt   rokotetutkimukseen   värvä�ävät   lapset   alistetaan   
mielestämme   vaaralliseen   kokeiluun.   

  

· Covid-19-taudin   sairastaneilla   on   rokotusta   parempi   luontainen   suoja   koronavirustau�a   
vastaan.   He   eivät   siis   tarvitse   rokotusta.   Sitä   vastoin   heillä   on   suurempi   riski   saada   
rokotuksesta   hai�avaikutuksia.   

  

· Rokotus   ei   anna   pitävää   suojaa   Covid-19-taudin   tartuntaa   vastaan.   Tämä   havai�in   mm.   
Kanta-Hämeen   keskussairaalan   koronavirusepidemiassa   toukokuussa   2021.   Siellä   havai�in   
myös,   e�ä   rokotetut   voivat   levi�ää   tartuntaa   eteenpäin.   Maailmalta   on   raportoitu   kymmeniä   
tuhansia   tapauksia,   joissa   henkilö   sairastuu   koronaan   rokotuksesta   huolima�a   ja   osa   on   
kuollut.     

  

· Rokote�u   voi   saada   vakavamman   koronataudin   liian   suuresta   immuunivasteesta   johtuen,   
kirjoi�aa   Hanna   Nohynek   Suomen   Lääkärilehden   numerossa   21/2020.   

  



· USA:n   VAERS   hai�avaikutusrekisteriin   on   ilmoite�u   yli   5000   koronaroko�eisiin   lii�yvää   
kuolemaa.   EU:n   alueella   kuolleita   on   yli   10.000.   Myös   useita   lasten   rokotuskuolemia   on   
raportoitu.   

  

· Suomen   lääkelaitoksen   verkkosivulla   www.fimea.fi   on   15.6.2021   rekisteröity   91   rokotuksiin   
lii�yvää   kuolemantapausta   ja   koronarokotuksien   vakavia   hai�avaikutuksia   1531,   siis   42,8   
kpl/100.000   rokoteannosta.   Tarkempaa   käsi�elyä   odo�aa   4270   hai�avaikutusilmoitusta.   
Sikainfluenssan   rokotukset   keskeyte�in   24.8.2010   kun   vakavia   hai�avaikutuksia   oli   9,2   kpl   
100.000   rokote�ua   kohden.   

  

· Miksi   tämä   rokotuskampanja   halutaan   viedä   läpi   hinnalla   millä   hyvänsä?   

  

· Miksi   näistä   kuolemista   ja   vakavista   hai�avaikutuksista   ei   puhuta   meidän   
�edotusvälineissämme?   

  

  

  

  Vielä   maaliskuussa   2021   THL:n   omilla   internetsivuilla   oli   tämä   rauhoi�ava   �eto:   

  

”Koronavirusepidemia   ei   ole   lisännyt   kokonaiskuolleisuu�a   Suomessa.   

  

Työikäisten   kuolemantapaukset   ovat   hyvin   harvinaisia.   

  

Lasten   ja   nuorten   koronavirustau�in   lii�yviä   kuolemia   ei   ole   Suomessa   tode�u   lainkaan.”     

  

· Häiritsikö   tämä   �eto   liikaa   rokotuskampanjaa,   koska   se   on   nyt   poiste�u   THL:n   sivuilta?   

  

· Kun   roko�eiden   tehoksi   mainostetaan   yli   90   %,   puhutaan   tarkoitushakuises�   suhteellisesta   
riskin   vähenemisestä   (RRR).   Absoluu�sen   riskin   väheneminen   (ARR),   joka   on   kaikilla   
koronaroko�eilla   noin   1   %,   antaa   selvemmän   kuvan   roko�een   tehosta.   

  

· Nuorten   sydänlihastulehdus   on   äske�äin   havai�u   eri�äin   vakava   sairaus,   jonka   epäillään   
olevan   koronaroko�eiden   hai�avaikutus.   USA:ssa   niitä   on   ilmoite�u   jo   475.   Viranomainen   
tutkii   niistä   lähemmin   runsasta   kahtasataa.   
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