
Lasten rokotusten vastustajat osoittavat mieltään (iltalehti.fi) 

Rokotusvastainen miesjoukko 
häiriköi ja kuvasi koululla – poliisi 
tuli väliin: ”Päästetään pois, kun 
koulut menevät kiinni” 

Lasten koronarokotusten vastustajat ovat aktivoituneet 

eri puolilla maata. Viranomaiset ovat ottaneet tiukan 

linjan häiriköintiin. 

 
Koronarokotukset ovat alkamassa kouluissa yli 12-vuotiaille. 
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Helsingissä on tänään osoitettu mieltä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
ulkopuolella lasten koronarokotuksia vastaan. Kahteen eri 

mielenosoitukseen on osallistunut noin 100 ihmistä. Tilaisuus on sujunut 

rauhallisesti. Poliisi on paikalla seuraamassa tilannetta. 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/6648da42-02bf-4acf-92dd-54f689bba385
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Helsingin poliisi on lisäksi kertonut ottaneensa kolme miestä kiinni 

paikalliselta koululta näiden yritettyä sisälle kouluun. 

– He yrittivät kouluun sisälle, häiriköivät, ja se tuli meille uhkailutehtävänä, 

kertoo ylikomisario Jari Taponen, ennalta estävän toiminnon johtaja. 

– Kolme henkilöä oli kuvaamassa sitä koulua ja pyrki sisälle. Otimme heidät 
kiinni ja selvittelimme asiaa. Päädyimme siihen tulokseen, että paikalta 

poistaminen ei ollut riittävää, vaan heidät piti ottaa kiinni koulujen 
sulkeutumiseen asti. Kolme miestä päästetään pois, kun koulut menevät 

kiinni. 

Miksi näin? 

– He olivat suunnitelleet tällaisia kouluille menoja, ja oli vahva epäilys, ettei 

häiriköinti jää tähän. Tällä haettiin huomiota sille heidän agendalleen. 
Koulut ovat huono paikka lähteä kampanjoimaan. Alaikäisten turvallisuus 

siinä vaarantuu, ja koulurauha häiriintyy. 

Poliisi oli aamulla sopinut pääkaupungin koulujen kanssa, että mikäli 

koronarokotusten vastustajia ilmestyy häiriköimään, poliisiin on syytä olla 

yhteydessä matalalla kynnyksellä. 

– Oli tiedossa somekeskustelujenkin perusteella, että tällaiseen yllytetään. 

Rikoksia ei tapauksessa epäillä. 

Lääkäriliitto tuomitsee 

Liikehdintää on ollut myös muualla Suomessa. Porin Cygnaeuksenpuistossa 
järjestettiin perjantaina kello 12 alkaen mielenilmaus lasten 

koronarokottamista vastaan. Paikalla oli noin tusina mielenosoittajaa, 

kertoi Satakunnan Kansa. 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin mukaan rokotevastaiset tahot ovat 

valtakunnallisella tasolla tiettävästi suunnitelleet luvattomia 

mielenilmauksia rokotuspaikoille ja vastaavasta on liikkunut huhuja myös 

Kanta-Hämeessä. 

– Näitä huhuja emme ole pystyneet vahvistamaan, mutta tarvittaessa 

pandemiaryhmä pyytää virka-apua Hämeen poliisilaitokselta 
rokotuspaikkojen rauhoittamiseen, toteaa johtajaylilääkäri Sally 

Leskinen tiedotteessa. 

Lääkäriliiton mielestä 12−15-vuotiaiden rokottaminen on erinomainen asia. 

– Riittävä rokotekattavuus myös turvaa parhaiten mahdollisuudet pitää 

koulu, harrastukset ja muu sosiaalinen elämä avoimena. Lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta tämä on erittäin tärkeää, sanoo 

Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi. 

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000008190631.html


Täysin tuomittavana kansainvälisenä ilmiönä Lääkäriliitto pitää 
Suomessakin esiintyvää propagandaa, jolla lapsia ja heidän vanhempiaan 

yritetään pelotella jakamalla perusteetonta ja tarkoitushakuista väärää 

tietoa. 

– On hyvin vaikea ymmärtää, että lasten terveydestä tehdään 
propagandasodan ja disinformaation näyttämö. Lääketieteellisen 

tutkimuksen avulla ihmiskunta on pystynyt voittamaan valtavan määrän 
sairauksia, ja siihen kannattaa luottaa myös koronapandemiaa 

kukistettaessa, liiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki sanoo. 

Myös opetusministeri Li Andersson (vas) otti asiaan kantaa Twitterissä. 

– Korona-aikana ei ulkopuolisilla ole asiaa kouluihin, ja disinformaatiolla ei 

ole asiaa kouluihin milloinkaan, hän kirjoitti. 

Poliisi valppaana 

Poliisi aikoo reagoida herkästi, jos kouluille mennään häiriköimään. 

– Olemme tästä tietoisia, ja niin pitkään kuin lasten rokotukset Helsingissä 

jatkuvat, olemme kyllä valppaita. Myös valvontaa kohdennetaan, sanoo 

Taponen. 

Ylikomisario toivoo kaikkien ymmärtävän, että kyse on lapsista ja 

koulurauhasta. 

– Vältettäisiin tällaisia tilanteita, että lapsilla olisi turvallinen koulu- ja 

kasvuympäristö. 

– Linja on tiukka. 
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Sisäministeri Maria Ohisalo kertoo Ylen Ykkösaamussa, että poliisien 

on täytynyt tulla kouluille turvaamaan koulunkäyntiä, jos koulujen 

pihoille on tullut koronarokotekriittisiä. 

Sisäministeri Maria Ohisalo kertoo Ylen Ykkösaamussa, että poliiseja on 

ollut koulujen pihoilla turvaamassa lasten koulumatkaa ja koulunkäyntiä. 

– On ollut tilanteita, joissa rokotekriitikkoja on ollut koulujen pihoilla ja 

pidän tätä erittäin huolestuttavana, Ohisalo sanoo Ykkösaamussa. 

Koronapassia vaativat yritykset ovat saaneet osansa uhkailusta. Ohisalo 

kehottaa turvautumaan pahimmissa tilanteissa poliisiin. 

– Jos on tilanne, että menee aidosti uhkailuksi ja häiriköinniksi, niin 

kannustan tähän, Ohisalo sanoo. 
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