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KdT Noora Kemppi
Kd rijisihteeri Marjo Karvonen,

Liitetiedostona on kantajan peivitetty todistelu ja normatiivinen aineisto asiassa L 1s/649
ja siihen yhdistetysse asiassa L 16/352. Valmisteluistunnossa 13.4.19 todettiin, ette
todistelu tulee nimeta viimeistaen elokuun aikana.

Alla s-postin kentessa oleva koskee kantajan todistelua ja valmistelua tulee 17.9.14jatkaa
tdmdn uuden aineiston pohjalta. Kantajan uudessa kirjallisessa todistelussa ja
tiydennetyssd henkil6todistelussa on kyse seuraavasta:

1. Lah:Tapi。 :an 23.10.17:uovuttamasta rekisterimateriaa:ista pailaStuneet

Kantajan uusina kirjallisina todisteina esittemilla 23.1o.L7 paljastuneilla aineistoilla on
asiassa L LSl649 ia Lt6l352 aivan olennainen merkitys, koska aineisto sisilt6d sekd
vuoto- ette piilyvahingoissa kaikkien kolmen vastaajan kirjalliset my6ntemiset ja
tunnustukset, jotka tulee sellaisinaan ottaa Kao:n ratkaisun perusteeksi dispositiivisissa
riita-asioissa ja joita KaO:n tulee pitaa viran puolesta riidattomina.

Syntynyt tilonne on myos sikiili poikkeuksellinen, ettii kantojon riita-asiosso esixdmiit uudet
kiriolliset todisteet todistovot somollo, ettii kyse on myds rongoistovoksi sdiidetystii
vostooiien ia niiden asiamiesten toiminnosto eli samoillo todisteillo on merkity5llj_gyp5
rikosniiy$llnlLkonteen vireilld ollesso kiiynnistdm(issoni rikosprosesslssa.

Olen ollo s-postin kentiissii tiivistetysti esittiinyt, MITA koikkio tunnustuksia jo myiintiimisid
uusi todisteaineisto sisiiltdd. Aineiston perusteella koikkien kolmen vostaojdn kiistamisen
perusteeXomuus ja Boormanin, Suveksen jo Sokson lootimisso KtiO-vostauksisso volehtelun
tohallisuus on niiytetty. Suves, Boorman, jo Sokso pddmiehineen ovat yhdessd toteuttoneet
tekoo, iosso on kyse mm. jotketuista t6rkeistii petos-, kavollus- ja vddrennysrikoksisto,
t6rkeistii todistusoineiston viiiiristelyistd, henkildrekisteririkoksisto jo niiden tohollisesto
peittelystii jd siksi samat kirjalliset todisteet ja henkildtodistelu on jo toimitettu poliisille
tolousrikostutkintoon jo kdynnissd on 8.77.77 olkoen rinnokkoinen rikosprosessi.

Jos vastaajat asiamiehineen tdmdn(kin) aineiston tiedoksi saatuaan edelleen jatkavat
KaO:ssa asioissa L LSl649 ia L LGl352 tahallista petoksellista ja perusteetonta kiistdmistd
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