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Asia: Kokeellisten mRNA-SARS-CoV-2 rokoteinjektioiden laaduntarkkailu 
 
 
 
Arvoisat vastaanottajat, 
 
Pelastetaan Suomen lapset -kampanjan lääkärit ja tutkijat ovat yli kahden vuoden 
ajan yrittäneet päästä kanssanne vuoropuheluun kokeellisista mRNA-SARS-CoV-2 
rokoteinjektioista, joita on Suomessa (ja muualla) annettu hätätilaan vedoten. Ne ovat 
kuitenkin puutteellisesti tutkittuja ja osoittautuneet lääketieteellisesti turhiksi ja 
vahingollisiksi. Ne ovat invasiivisiä toimenpiteitä, joiden pitkäaikaisista sivu- ja 
haittavaikutuksista ei ollut tietoa, kun injektiot aloitettiin. 
 
Ympäri maailmaa on nyt kertynyt tietoa haittavaikutuksista. mRNA-
koronarokoteinjektioiden annon jälkeen vv. 2021 - 2022 on kokonaiskuolleisuus 
noussut monissa maissa. Tämä ajallinen asiayhteys on selvitettävä. 
 
Lisäksi niin USA:n VAERS:iin kuin eurooppalaiseen ja suomalaiseen lääkkeiden 
haittavaikutusrekisteriin on raportoitu ennennäkemätön määrä terveyshaittoja, mm. 
sydäntapahtumia ja kuolemia. 
 
Olemme aikaisemmin tiedustelleet Suomen ja Euroopan viranomaisilta (PSL Kirjeet 
viranomaisille) miten mRNA-koronarokoteampullien laaduntarkkailu suoritetaan ja 
pitääkö paikkansa, että injektiot voivat sisältää ei-ilmoitettuja aineita ja yhdisteitä. 
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Emme ole saaneet selkeitä vastauksia sen paremmin teiltä kuin EMA:ltakaan, jonka 
vastaus sisälsi ainoastaan tavanomaista poliittista jargonia.  
 
Tässä uusintakirjeessämme viittaamme kahteen tutkimukseen, joissa raportoidaan, 
että mRNA-koronarokoteinjektiot sisältävät erilaisia rokotteisiin kuulumattomia 
komponentteja (viite 1, viite 2).  Vastaavanlaisia raportteja on paljon lisää. Viittaamme 
myös tohtori David A. Hughesin 130-sivuiseen raporttiin, johon hän on koonnut 
tuloksia 26 tutkimuksesta eri puolilta maailmaa (viite 3). Tutkimukset on tehty 
heinäkuun 2021 ja elokuun 2022 välinä aikana, ja niissä on käytetty spektroskopiaa ja 
mikroskopiaa. Hughes korostaa, että tutkimusten tulos on yhteneväinen: ns. 
”rokotteissa” tavataan teräviä geometrisiä rakenteita, nauhamaisia ja putkimaisia 
rakenteita, kristallien muodostusta, mikropalleroita ja mahdollisesti itsestään 
kasautuvaa nanoteknologiaa. Rokotettujen veressä havaitaan vakavia 
degradaatiomerkkejä, punasolut ovat menettäneet muotonsa ja kasautuneet ns. 
raharullamuodostelmaan. Tällainen ilmiö tavataan kroonisesti sairastuneilla, kuten 
esim. HIViin ja edenneeseen syöpään sairastuneiden potilaiden verestä.   
 
Kysymme teiltä nyt uudestaan: 
 

1. Mikä puolueeton taho tarkistaa mRNA-koronarokoteampullien sisällön 
Suomessa? Onko teillä tuloksista raportteja? 
 

2. Mitä ovat alla liitteenä olevien kahden tutkijaryhmän ja tohtori Hughesin 
keräämät ja ilmoittamat löydökset? Voitteko te selittää ne? 

 
3. Miten on mahdollista, että epämääräisiä rakenteita on joutunut mRNA-

koronarokoteampuilleihin ja nämä on sitten ruiskutettu hyväuskoisiin ihmisiin? 
 
Jos kuitenkin olette sitä mieltä, että kaikki tutkijoiden tekemät löydökset ovat vääriä tai 
tutkimuksissa on käytetty vääriä menetelmiä, odotamme, että perustelette kantanne 
aukottomasti. 
 
Jotta tämä asia luotettavasti selvitettäisiin, ehdotamme, että Suomeen perustetaan 
riippumaton ryhmä, joka tutkii mRNA-koronarokoteampulleiden sisällöt. Vaadimme 
neutraalia tutkimusta tieteellisin keinoin. 
 

 
Kunnioittaen 
 
 
Pelastetaan Suomen Lapset -kampanjan puolesta 
Rauli Mäkelä, rauli.makela@protonmail.com   
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