
Esimerkki Juha Ruohosen salaisesta viestinnästä Jaanan ohi ja Jaanan ”eliminoimiseksi”, jotta Palosen 
omaiset olisivat luovuttaneet suosiolla Elisan miljoonaperinnön Ruohosten rikoskoplalle ja jättäneet 
testamentin moitekanteen nostamatta. Ruohonen aloitti rikollisen uhkailun ja kieron pelinsä jo sairaalassa 
Elisan kuolinvuoteella 14.11.2018.   
  
  
Lähettäjä: Juha Ruohonen [mailto:juha.ruohonen@visit.fi] 
Lähetetty: 28. marraskuuta 2018 15:31 
Vastaanottaja: petter.kavonius@lakiasiat.inet.fi 
Aihe: LUOTTAMUKSELLINEN - Ehdotus neuvotteluyhteyden luomiseksi 
  
Hyvä Peter Kavonius 
  
Kun tilanne konfliktoituu päivä päivältä Elisan kuolinpesää koskevissa erimielisyyksissä kysyisin sinulta, 
olisiko mahdollista lähestyä sinua neuvotteluyhteyden solmimiseksi. Tällä hetkellä minä en lähetä / en 
vastaa mitään Jaana Pedersenin viesteihin. Rikosilmoituksia on tehty puolin ja toisin. Jaana on myös täysin 
lainvastaisesti koettanut eristää  minut sekä Elisan suvusta että hänen yritystensä työntekijöistä ja ilmeisesti 
seuraamuksilla uhaten kieltänyt heiltä kaiken yhteydenpidon minuun. 
  
Ennakkoehtoja  tapaamiselle en aseta muuta kuin sen, että  Jaana ei siihen saa osallistua, Vain sinä ja minä 
tapaisimme toisemme jossain puolueettomassa  paikassa Lohjan ja Paraisten välillä: esim. Piikkiön 
Tammisillan huoltoaseman ravintola tai Paimiossa olevan huoltoaseman ravintola. 
  
Minulle käy tapaamiseen periaatteessa koko loppuviikko / viikonloppu. Mieluiten mahdollisimman 
nopeasti. Sen jälkeen voi olla jo liian myöhäistä etsiä neuvotteluyhteyttä, jos kaikki jatkuu samalla tavalla 
kuin tähän asti on mennyt. 
  
Pyydän ilmoittamaan minulle, mihin päädyt, miellään heti ensi tilassa, mutta toivoakseni viimeistään 
perjantai iltaan 30.11.2018 klo 18.  mennessä. 
  
Pyydän sinua pitämään tämän viestin luottamuksellisena niin, ettet forwardoi / luovuta sitä Jaanalle.  
  
  
Terveisin, 
  
Juha Tapani Ruohonen 
Elisan Palosen testamenttisäätiön toimeenpanija 
P. 0407795162 
 

Kohteesta: Petter Kavonius <petter.kavonius@lakiasiat.inet.fi> 

Lähetetty: keskiviikkona 28. marraskuuta 2018 klo 20.54 

Vastaanottaja: 'Juha Ruohonen' 

Kopio: johanna.mieskonen; 'olavi palonen'; 'jaana pedersen' 

Aihe: VS: LUOTTAMUKSELLINEN - Ehdotus neuvotteluyhteyden luomiseksi 

 

Kiitos viestistä alla 

Asiaa ensin asioiden hoidon yleisistä pelisäännöistä. 
En voi tietenkään salata mitään Elisaan liittyviä viestejä tai neuvottelujen 
sisältöjä päämiehiltäni Elisan sukulaisilta ja heidän luottoihmiseltä Jaanalta.   



Onko nyt ihan varma, että haluat viestitellä suoraan minulle? Siis ilman 
asiamiestä? Kysyin sitä jo aiemmin, eikä asiamiestä ole ilmoitettu, niin täytän 
vastaamisvelvollisuuteni tällä viestillä. 
Jos haluat näin, ja tämän vahvistat, niin vastaan sinulle suoraan alustavista 
omista näkemyksestäni sovintokysymykseen. Minullahan on velvollisuuskin 
selvittää sovinnon mahdollisuutta ennen testamentin moitekanteen 
saattamista vireille. 
yt 
Petter Kavonius 
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