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Hei Johanna, cc: Kari Ek 
 
 
 
On järkyttävää, millaisen käänteen asiat ovat saaneet. Vastaan sinulle 
 
1.) Meillä on tieto siitä, miten Elisa halusi sukulaisensa ja 
kummipoikansa  huomioonotettaviksi  jättäen tarkoituksellisesti pois nämä asiat 
kuitenkin itse testamenttimääräyksistä. Nämä oli tarkoitus ottaa esiin 
perunkirjoituksessa, siis tapahtumassa, jossa perintöasiat laillisesti katsoen vasta 
tulevat esille. Sinä / te ette ehtineet tässä kohdin antaa mahdollisuutta siskonne 
tahdonilmaukseen tavalla, jolla hän itse sen alunpitäen tahtoi tehtävän. 
 
2.) Meillä on yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten ja millä tavoin Elisa halusi 
hautajaisensa järjestettäviksi. Tässä kohden on kuitenkin merkityksetöntä esitänkö 
sinulle tästä hänen  kirjallisen lausuntonsa, kun siskosi allekirjoituksella 
testamentissakaan ei ole näköjään mitään merkitystä. Te  - luultavasti Jaana 
Pedersenin lietsomana -  omavaltaisesti ilman asian tutkimista vain mitätöitte 
siskonne täysissä sielun ja vielä tallella olevissa ruuminvoimissa ilmaiseman tahdon. 
Teette räikeästi vainajan tahdon vastaisesti riistäen hänen ruumiinsa sijoitettavaksi 
itse päättämäänne hautaan. Emme tietenkään tule emmekä voikaan tehdä tälle asialle 
ilmeisesti mitään muuta kuin varoittaa siitä, että menettelette täysin Elisa-
vainajan tahdon vastaisesti, mikäli hautaatte hänet Multialle. Tälle asialle ei 
tietenkään nyt voi tehdä mitään, kun laki vaikuttaisi olevan puolellanne mitä 
ilmeisimmin ainakin  perunkirjoitukseen asti. Sen vain pyydän, ettette tuhkaa Elisan 
tahdon vastaisesti ruumista, vaan hautaatte hänen ruumiinsa arkussa. 
 
3.) Sekin paha asia on ilmeisesti Jaana Pedersenin käsissä - naisen, joka ei tietämäni 
mukaan milloinkaan ole toiminut hänen varsinaisena lakimiehenään  - että nyt meidät 
on tänään karkoitettu Elisan talolta (Kiimakalliontie 2), jossa mm. vaimoni 
Susanna oli majoittunut ja jota itsekin käytin yöpymiseen hoitaessani jatkuvasti jotain 
Elisan projekteista. Meiltä jäi sinne valtava määrä henkilökohtaisesti omistamaamme 
tavaraa ( valtavasti kirjoja ym.) yli 10-vuoden ajalta. Niitä ei saa siirtää minnekään 
ennen perunkirjoitusta.  
 
Susanna joutuu tämän seurauksena lopettamaan välittömästi työnteon 
Kasvihuoneilmiön kulttuuriosaston vastaavana (kirjat, dvd, musiikki) , koska hänellä ei 
ole ajokorttia ja 10-vuotinen majoituspaikka on pois käytöstä ylireagoivien 
toimepiteittenne takia. Tästä olisi pitänyt neuvotella. Tämä vahingoittaa myös 
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taloudellisesti Kasvihuoneilmiötä. Siellä on myös kokonaisia lavoja purkamatonta 
materiaalia, jotka Susannan oli tarkoitus purkaa ja laittaa myyntiin.  
 
4) Kaiken edelläsanotun pohjalta totean, että  kohtelemalla meitä kuin rikollisia 
häpäisette yhteistä   yli 15 vuotista  monissa koettelemuksissa koeteltua 
ystävyyttämme ja rakkauttamme siskoonne. 
 
…(teksti poistettu, salassapidettäviä potilastietoja/ JK)… 
 
Pyydän anteeksi, kun  en pysty olemaan provosoitumatta käyttää alatyyliä toteamalla, 
että toteuttaessanne hautajaissuunnitelmanne ja pitämällä mitättömänä hänen päivää 
ennen sairaalaanmenoa allekirjoittaman testamentin, käytte todellakin kuin 
haaskalinnut sisko-vainajanne  kimppuun. Ei siinä kyllin, että patologi  joutuu 
häntä silpomaan ( lain häntä siihen pakottaessa), mutta te teette pahaa siskollenne ja 
raatelette hänen muistoaan, vaikka teidän ei olisi pakko niin tehdä, jos osaisitte 
rauhoittaa mieltänne ja hyväksyä tosiasiat  ilman loukatun mielen sokaisevaa vihaa ja 
katkeruutta siitä, että hänen omaisuutensa meneekin pääosin jollekin säätiölle.   
 
Olimme 15 vuoden ajan Elisan todellinen perhe, jonka sinäkin hyvin 
tiesit (”sijaisperhe, joiden kanssa Elisa hengailee”). Te riistätte omavaltaisilla ja 
laittomilla toimillanne mahdollisuuden saattaa  meille  rakkaan ihmisen maallinen 
tomumaja viimeiseen leposijaansa. 
 
Harkitkaa nyt vielä uudelleen, mitä teette!  
 
Toivon, vaikka tuntuukin toivottamalta juuri nyt, että kaikesta huolimatta pystyisimme 
löytämään mahdollisuuden toimia niinkuin TYKSIssä omalta puoleltani vakuutin: 
yhteisymmärryksessä toistemme kanssa. 
 
 
 
Paraisilla 22.11.2018 
 
Juha Tapani Ruohonen 
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