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Suomen Lääkäriliiton hallitus ja Kati Myllymäki 

Kati Myllymäki on antanut julkisuuteen allaolevan lausunnon: 

Lääkäriliiton Myllymäki lasten koronarokotuksille kriittisistä 
lääkäreistä: ”Tämä asenne lähenee jo vainoharhaisuutta” 
15.10.2021 09:00 päivitetty 18.10.2021 
13:32 RokotteetTyöelämäTerveydenhuoltoKoronavirus 
”Kun katson tuota vetoomuksen allekirjoittaneiden listaa, niin osa 
heistä on töissä pienillä lääkäriasemilla, jotka ovat keskittyneet 
epätyypillisiin hoitoihin, kuten homeopatiaan tai normaalista 
poikkeaviin kilpirauhashoitoihin. Rokotusvastaisuus saattaa sopiakin 
niiden linjaan”, sanoo Kati Myllymäki. 

– Vainoharhaisuus kuuluu mielisairauksiin. 

Ihmettelen, miksi palkattu liiton toimihenkilö loukkaa julkisesti niiden 
jäsenten kunniaa, jotka riippumattomasti – ajamatta minkään kolmannen 
tahon intressejä – kiinnittävät huomiota tieteellisten jukaisujen 
nojalla ja kokeneen lääkärin ammattitaidolla koronan 
piikkiproteiini-mRNA-injektioiden riskeihin. Näiden riskien esille 
nostaminen on epäedullista lääketehtaille ja niistä vaietaan. 

Kati Myllymäki leimaa lausunnollaan kevytmielisesti käyttäen 
arvovaltaansa. Samalla hän lääkärin ammatin omaavana heittää etänä 
diagnoosiehdotuksen ihmiselle, jota hän ole nähnytkään.  Mihin tämä voi 
perustua asiallisesti ja eettisesti? 
Samalla Myllymäki puhuu alentavasti lausuntonsa kohteena olevien 
ammatillisuudesta. 

Olen yksi suomalaisen vetoomuksen allekirjoittaja. 

Kysyn, onko pilkkaava asenne Lääkäriliiton hallituksen hyväksymä? Onko 
hallitus sen takana? Jos ei, niin aikooko hallitus antaa varoituksen 
Myllymäelle? 

Todettakoon, että yhdistyksen jäseniä on kohdeltava yhdenvertaisesti. 
Kunnianloukkaus on sanktioitu ja tuottaa vahingonkorvausvelvollisuuden 
myös työnantajalle. 
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Vaadin, että Kati Myllymäki yksilöi syytöksensä minun henkilöäni 
kohtaan. 
Vaadin, että jos minua kohtaan ei ole syytöksiä, on Kati Myllymäen 
esitettävä julkinen anteeksipyyntö, koska loukkaava lausuntokin on 
esitetty julkisesti. Tässä tapauksessa haluan tiedokseni, missä 
anteeksipyyntö julkaistaan ja mitä se sisältää. 

Koska nimittely on julkista, on myös tämä sähköposti avoin kirje 
julkisuuteen. 

Alla vielä viite ruotsalaisten lääkäreiden vetoomukseen, joka vahvistaa 
Pelastakaa Suomen Lapset esille tuomia ongelmia koskien 
korona-mRNA-injektioita. Kannattaa tutustua myös viitteessä mainittuun 
British Medical Journalin (2.11.2021) raportoimiin ongelmiin 
rokotetehdas Pfizerin suhteen. 

http://lakaruppropet.se/wp-content/uploads/2021/11/pressmeddelande-5-nov-
2021.pdf 

Ja maailmalta, yli 13 000 lääkäriä ja tutkijaa samalla asialla 
korona-mRNA-injektioiden haitoista: 
https://doctorsandscientistsdeclaration.org/ 

Pyydän vastauksenne sähköpostiini sylvi.silvennoinen-kassinen@hoidot.com 

Oulussa 19.11.2021 

Sylvi Silvennoinen-Kassinen 
LKT, immunologian dosentti, psykoterapeutti 
Suomen Lääkäriliiton jäsen 
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