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Pedersen pyytiia poliisia tutkimaan Juha Ruohosen ja

rn toimint# epiiiltynii torkelinti kunn ia nloukka uksena ia to rkeartu

yksityiselii m irii lou kkaava n a tiedon levityksenS'

Kavonius on lisdksi 14.10.2019 ltihetttinyt muun rnuassa.

Lounais-$uomen poliisilaitoksen kirjaamoon sdhk$postiviestin' iossa

Kavonius on ilmoiitanut Juha Ruohosen iatkaneen tahallaan hdneen

kohdistamaa torke5d kunn ianloukka usta levittele m &ll€i hiinestA

ra|tf.Opostil la valhee llista tietoa pesdnselvittiijillle Riitta Leppiniemelle'

*o*r*"nneen Elisa Palosen omaisille Johanna Mieskoselle, olavija

Pekka Paloselle ja Anja syrjiille seka omaisten asiamiehelle oTT Peier

Kavoniukselle.

Rikosilmoitus 25,1 I .2018

Jaana KavoniuKsen mukaan Juha Ruohonen on liihettiinyt 23'11'18

ainakin Elisa Palosen kuolinpesdn osakkaalle Johanna Mieskoselle

hdnen kunniaa louKkaavan tekstin ja levitt#inyt hdnen yksityiseltimdstd

tahallaan totuudenvastaista loukkaavaa tietoa'

Kavoniuksen mukaan Juha Ruohonen on edelld mainittujen loukkaavien

viestiensayhteydessdldhettdinytDiverssikauppaEPKy:n(jatkossa
Kasvihuoneilmio) tyontet iiarte lvelin Kostadinoville useita tekstiviesteja ja

tehnyt puheiinsoittif", ioidiu on vaatinut, ettd Kostadinov ei saa asioida

h6nen kanssaan.

Kavoniuksen mukaan Juha Ruohosen vaimo susanna Ruohonen on

*v.i'kdiynytEtisaPa|osenkuo|emanjdilkeenuseitakertoja
Kasvihuoneilmi6ssa m6lydmdssii ja vaittdnyt ndissa ajnakin

Kasvihuoneilm i6n lyontet<i1a Seija Gran holmille, ettf, Kavon ius ol isi

mlelisairas hullu ia vaatinut, ette Granholm tai kukaan muukaan

Kasvihuoneella ei saisi asioida Kavoniuksen kanssa' Kavonius pit€ia

mahdollisena, efia useat asiakkaat ovat kuulleet varitteet hflnen

mielisairaudestaan.

Kavoniuksen mukaan Juha Ruohonen on liihetellyt sfihkopostilla

hdnelle, Palosen omaisilte ja Kasvihuoneilmion tyontekii6ille per€ittomi€i

viesteja, ioissa vaittaa, etta Palonen otisi muka.muulla tavalla kuin

testamentilla m uistan ut ku mm i poikaansa, omaisia ja tyontekijoitii'

Kavoniuksen mukaan my6s i ; k on tosiasiassa esiintynyt

Juha Ruoho**n u"i"*ie"henii, jonka vuoks, < ei ole ollut Elisa Palosen

testamentin puolueeton todistaja' Kavoniuksen mukaan I

drirnnu ja Lauri Ruohonen ovat kieltdiytyneet vastaamasta

Kavoniukien heille esittgrniin kysymyksiin, mik6 syn nytttiEi olettaman'

ettii heist€i jokainen on osallinen tekoihin'

Rikosilmoitus 1 4. 1 0.201 I

Jaana Kavoniuksen mukaan Juha Rt*ohonen on 13'10'19 tahallaan

t
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jatkanut hdneen kohdistamaansa tdrkedd kunnianloukkausta
la hetieim ai llH pes*i nselvittajei Riitta Lepp in iemelle, edesm e nneen E I isa
Palosen omaisille Johanna Mieskoselle, Olavija Pekka Paloselle ja Anja
Syrjelle seki omaisten asiamiehelle OTT Peter Kavoniukselle
stihkopostiviestin, jossa Ruohonen pyrkii aiheuttamaan hdnelle vahinkoa
kdyttdmtilld viestinniissefrn jakelua, jossa Kavonius itse on jiitetty pois
jakelusta.

Kavonluksen rnukaan viestilliiiin Ruohonen jatkaa tahal laan
totuudenvastaisien kunniaa loukkaavien vihjausten esittdmistai siita, ettii
Kavonius olisi mielisairas ja edunvalvojan tarpeessa, vaikka hanella ei
ole koskaan ollttt mielisairautta, eikd ole ollut edunvalvonnan tarpeessa.

Kavoniuksen mukaan viestissddn Ruohonen myos uhkailee, kiristairi ja
painostaa Elisa Palosen omaisia'rja pesdnselvittaijiia rnuu n m uassa
ilmoittamalla aiheuttava nsa pesd I le ta hallaan h uomattavaa vah inkoa
pes66n kuuf uvan kiinteistdn noin 300.000 euron katonkorjaushanketta
viivyttamalta ja tahallisesti estarnaill#r, mikali omaiset eivdt ndissii vireillei
olevissa rikosasioissa luovu kdytttimristd Kavoniusta asiamiehenfr fr n.

Kavoniuksen mukaan viestissddn Ruohonen myos vihjaa, ettfl Palosen
omaiset joutuisivat itse johonkin juridiseen vastuuseen nimenomaan siiti
syystd, ettd Palosen omaiset kdytft*vat heintti lakimiehenriein ja ettii
Kavonius olisi niin mielisairas, ettd hdn olisi akuutin pakkohoidon ja
mielisairaalahoidon tarpeessa,

Kavoniuksen mukaan Ruohonen rnyos valehtelee viestissddn, ettd
Kavonius olisi ajanut kanteita yhteensfr 260 henkiloa vastaan ja olisi
aiheuttanut lapsilleen oikeudenkdynneissd hdviot, vaikka Kavoniuksen
mukaan hiin ei ole kyseisissd oikeudenkdynneissii ollut asiamiehena.
Kavoniukgen mukaan Ruohonen myos valehtelee, ettd Kavonius olisi
verkkosivujen http : /loikeusm u rh as uomessa. b togs pot. conr j u lka isija.

Kavoniuksen mukaan Juha Ruohonen jatkaa viestissdan syksylldi 2018
esitteimidan kunn ian loukkauksia samanlaisella jakelulla, va ikka Kavon ius
on kirjallisesti oikaissut vuonna 2a18 vaardt vditteet ia saattanut ne
Ruohosen tietoon.

SAADUT SELVITYKSET:

Jaana Kavonius on ldhettdnyt Lounais-suomen poliisiraitokseile sekii
pyynnostii ettd omasta toimestaan useita sAhk6postiviestejd, joissa
Kavonius tuo esiin oman ndkemyksensa ilmoitetuista teoista.

Poliisi on pyyt€inyt Jaana Kavoniusta toimittamaan kopion
tutkintapyyn noissfr mainitusta h'eintii loukkaavasta materiaa lista.
Kavonius on toimittanut poliisitle sdhk6postilla 2s-osaisen selvityksen,
johon on sisdltdnyt muun muassa seuraava materiaali:

1) Juha Ruohosen sdhkOpostiviesti J6hanna Mieskoselle ja Kari Ekille



->-Sl-lLlcb ia t{aavirb.

['adtomasli I']Al"i"tal -
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22.11.2418
2) Juha Ruohosen siihkopostiviestit Johanna Mieskoselle 23'11 '2018

ei lutra Ruohosen tekstiviestit lvelin Kostadinoville

+i .tufra ja Susanna Ruohosen lflhett€imAt tekstiviestit Seiia Granholmille

li lufra Ruohosen siihk6postiviesti Johanna Mieskoselle ja Olavi

Paloselle 30.11.18
6) Juha Ruohosen sirhkopostiviesti Riitta Leppiniemelle_, Johanna

Mieskoselle, olavi Paloselle, Pekka Paloselle, Anja syriiitle ja Petter

Kavoniuksetle 1 3. 1 0'201 I
ZiJaana Kavoniuksen todistukset Lohjan lukiosta ja Helsingin

yliopistosta:_- 
_

g) Jaana Kavoniut<sen, Petter Kavoniuksen ja Juha Ruohosen vfilisiii

siihk6postiviestejii
iol jrbnu Kavoniuksen siihkopostiviestej6 asianajaja Timo Havialle ia
Lr'

MUUTA:

Jaana Kavonius on ilmoittanut edustavansa valtakirjatla 14'11'2018

il;il;; Etiru patouen kuolinpesiid, iohon kuuluvat Pekka Palonen

i"rirrrgn veti), Otavi Faron"n'(vainajan veli), Lahia Mieskonen {vainajan

sisar) ia Anja Syrj€i (vainajan sisar)'

[Elisa Palonen on allekirjoittanut 12.11.2018 testamentin, ionka mukaan

hdnen omaisuutensa p#Laperijii on yleishyodyllinen siiiitio' silditi0n

p*i,rrt**i"en toimeenp"nil"ttifaionen on valinnut Juha Ruohosen ja

;;";l; varahenkilot *i'tlonit a Ruohosen. Testamentin mukaan Elisa

Palosen henkilokohtaisitta pankkitileilla ja kateisend olevat varat Palonen

on maflr€innyt jaettavaksi Monika Ruohbsen, susanna Ruohosen, Juha

Ruohosen, t-auri nuon*"n, Elina Ruohosen, Hanna Ruohosen ia Jukka

Ritvasen kesken taru"r,ut sin. Kaiken jdrkee_njaiav#rn.irtaimen ja muun.

henkilokohtaisen omaisuutensa Elisa Paloneh-on mddrdnnyt Susanna ja

Monika Ruohoselle tasaosuuksin'J

va rsi na is-suomen karaiEioi keus on 21 3.2A19 tekemtillir paatoksel lai H

lgtl2gmd6riinnytasianajajaRiittaLeppiniemenElisaPa|osen
kuolinpesiin pesanseiuittdidf,.i. OTT Petter Kavonius on Elisa Palosen

f. u o f i n'p. ra n b r a f, f." iO e n as i a m ie h en ii j Attii n V! La1 s 
1,'' 

u d e n m a a n j a

Varsi nais-Suo**n la*j6oike udel le i .A.ZOl9 piiiviityn testarnenti n

moitekanteen.

PERUSTELUT:

1. Saadusta selvityksestii ilmenee, ett6 Juha Ruohonen on kiiynyt

22.1 1. 20 1 B ia 23.','1 t .zo 18 sahkopostin viilitykselld keskustel ua Johan na

Mieskosen kanssa koskien muun muassa Elisa Palosen testarnenttia ja

hautaj aisjSrjestetyja. osapuolilla on ollut m u un m uassa erim ielisyyttfr

Elisa palos*n nui.,i"p"ikasta, jonka lisitksi Juha Ruohonen on ilmaissut

vleste iss aa n t,Vtfffitttlmltytt# n Elisa ialose n k uo I i n pesdn osakka id e n

lp4?y1

il;

Iee* Rrr,u ttnsle^ ft
{L{uoca^ ho^viNa*

riko *r'todW
I,T 

^uo'
4<s*qunen h n ,*dra

' Ja /arsap idi..#iwlti ,
vit ha s€' otn

; u,LW*'w Wlrltilat'
k;yn*;^ ,lulkrhen,

a er..rfu\A J'o kdo,,.

T,il"zozg fa Y,b,uzl
i, \ .

J wlWsLl/'* pi,ihW, iaI /t
Ilo;Lk'

1t eduluvaLthq/fLh teh i *fitusse*f
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seke Jaana Kavoniuksen toimintaan.

23. 1 1 " 20 1 I J ohan na Mieskosel le ldrhettdimdssAdn sd hkopostiviestissd
Juha Ruohonen toteaa nluun muassa seuraavaa:

'Siite Jaana Pedersenistd vieki sen verran: ei ole milloinkaan toiminut
asianajajana tai itsendiisenfr lakimiehenii. lrtisanottiin Leihi-Tapiolasta
muutama vuosi sitten, On henkisestitasapainoton ja synnytteiA jatkuvia

riitajuttuja. Tiistii on paljon tietoa saatavilla kardijdloikeuksissa. I

$_

i'
r.1 Ei hdn eilen kylliikden ttennyt niinkuin ieradn

ette tienneer, errd teidiin asioista oli Elisa toisella tavalla antanut minulle
tledon; Mutta mitapfi tdllaisten rnietiskely tdssii triyskonfliktissa nyt endd
hyodyttdri..."

2. Saadusta selvityksestd ilmenee, etta Juha Ruohonen on tisiiksi
l€ihetttinyt lvelin Kostadinoville tekstiviestejii koskien mitfi itmeisemmin
Elisa Palosen mokin rakennushanketta. Juha Ruohonen on laihetteinyt

Kostadinoville tekstiviestin, jossa Juha Ruohonen toteaa muun muassa
seuraavaa: "Hei lvo, tietoja: Sekop€iii Jaana Pedersen voi vahingoittaa
Elisan omaisuutta perunkirjoitukseen asti. -- -- "

3. Juha Ruohonen on lahettiinyt myos Seija Granholmille tekstiviestejai,
joista yhdessii Ruohonen toteaa seuraavaa: "Hei $eiial Menen
huomenna poliisille tekemdfln rikosilmoitusta vddristii ilmiannoista, iotka
Jaana Pedersen on tehnyt. Muu.tenkin etsirnrne keinoja pysAytttia
jdrjeton ja tuhoisa ty$ Elisan eldmdintyofle, jonka vainaja halusi yleiseksi
hyvriksi. Juha R."

4. Edelleen saadusta selvityksestd ilmenee, ettd Juha Ruohonen on
ldhettiinyt Johanna Mieskoselle ja Olavi Paloselle 30.1 1 .18
sdhkopostiviestin, jossa Juha Ruohonen kertdo oman nakemyksensd
kokemastaa n Jaana ldavoniukse n ag gre$s i ivisu uden alkujuu rista hiinta
kohtaan. Sahk6postiviestissd Juha Ruohonen kefioo oman
ndikemyksensfl muun rnuassa Jaana Kavoniuksen lapsia koskevista
oikeudenkeiynneistd seka niitai koskevien verkkosivujen
http:lloikeusm u rhasuomessa. blogspot. corn laatimisesta ja
j ulkaisemisesta. Fdelleen J uha R uohonen tuo sd hkdpostiviestissddn
esiin n6kemyksensd Jaana Kavoniuksen toimimisesta/toim in nasta Elisa
Palosen kuolinpesdn osakkaiden asiamiehend.

Juha Ruohonen toteaa siihkdpostiviestissddn muun muassa seuraavaa:

" -- -- Vaikka vettiydyinkin EOK:n toiminnasta, ajattelin auttaa sitti Jaanaa
yksityisesti eriidssd hiinen perheeseensa liittyvdss€i yli 10v, takaisessa
tragediassa, joka alkoi siit€i, ett€i hdinen vanhimman tyttdrensfi salaiset
terveystiedot olivat vuotaneet nettiin. Tapaus johti oikeudenkaynteihin.
Pedersenin lastensa kanssa kunnallisia luottamushenkilciitA ja
virkamiehi5 vastaan kdiymiin sodan rintArna laajeni hdnen kahden
nuoremman lapsensa jutuilla (; .Jaanap antafnien tietoien mukaan perati
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260 henkil6d On ollut mukana oikeusmurhaamassa h6nen lapsiaan)'

iopprtriJtena otilaanan kolmelle lapselle korkoineen yli 200

tuhanteen euroon nousseet maksettavaksi mdiiirdityi summatt se' ettdi

niiita tapauHsia oten aina otlut taipuvainen pitiimdiin s.indrtldan nk'

oikeusmurhina et poi.tu sitii, ettd sokeasti oikeassa o|emiseensa ja

voittoonsa uskova eiti u""r"nsi [apsensa "ty6ntdm5ll5" heid6t kuin pedon

kitu"n t"u"lla, ioka su orastaan provosoi vastapuolen raivokkaaseen

puolustukseen. -- -- "

" -- -- Muistomerkkina tiisid tapauksesta on Jaanan omin luvin

materiaal inrme pohj alta rakenta ma blogspot-sivusto

http://oikeusmurlrasuomessa'blogspot'corn'senkokomateriaalion
otettu cut-paste-peri aatteella j ulkaisemattom asta

o ikeusm u rnr. ro*-*iuuirortr iaysi n i I m an alku perdisten tekii0iden lupaa'

Mukana on koko "J";;i;i 
*.Uoi julkaistavaksi kieltfimdni video' Blogi on

ki rjoitettu hdne n tyita rensti n imissii, m utta lu kij alle- t".[]t j€tA epiiselvii ksi

olisiko hEin kyenn'i'tuotiutumaan tdyn nd ammattijurid iikkaa olevasta

tehtdviistfl mukaan lukien hdnen nimissddn kiiydyt laajat

oi["uounr.6ynnit, ilman iiitinsii myotavaikutusta. -- -- "

"d "'b

ffii'r,
SA"

A

-?

,,--.- TeidSn kaikkien oma etunne olisi tutkia tapauksen taustat, koska

JaanaPedersenintoimiessa''luottohenki|6ndnne''voivat
maksettavaksennepiiiityailopu|taarvaamattomatsummat,josannatte
h 6n el re va paal<ao,lin i'aria Etisan fi rmojen asian hoidossa ja pais utta a

;;;i;;it";;sa yt<sini<e,tu'it" perinto riitaa valtavaksi savotaksi, iosta

syntyy lopulta t<aixitie vain kuluja; iuttujen hiivieiiaille,lopulta suoranainen

katastrofi,koskamikiilitastdriidastaonvahinkoaElisanyritysten
liiketoimille,voisyylliseksihavaittuosapuolijouiuakorvaamaan
yritystoiminnalle aiheutetun vahingon'

Teilld hetkellai teillil on suuri riski kun olette antaneet Jaanalle valtakirjan

hoitaaElisanr.uotrnp"sanasioita'Josvaltakirjanneon.kuitenkin
ainoastaan Kavoniuksella muodostaa sekin suuren riskin, koska Jaana

[avttaa ulnakin talia hetkellii yksindran diktatorisin ottein

r,"in*"noiittiyhtion ainellisen yhti6m iehen valtaa. Yritykseen o n

laskeutunut peton ilrnapiiri, henkiloilta on kielletty yhteydenpito toisiin

henkit6ihin ;a viestiiierviar.in vaad itaan a nnettavaksi J aana n tietoon'

T€illainen eristeminen, i,if'tti*in*n ja puhekielto ovat jo loukkaus

kansalaisvrp"ur.ulu t oniuun ia myrt<yttavdt my6s tyoilmapiirin.

Kuolinpesdssii ei'*aisl aineuitaa mint adnlaisia muutoksia tai vahinkoa'

vaan tulisi vain voida hoitaa juoksevat asiat' Viime viikotla Jaana on

haiitiinytpoislO-vuottaku|ttuuri,dvd,kirja-iaddniteo'sastoahoitaneen
vaimoni Susannanl:of<a eieneA voi kiiyttii5 Xjjmat3lt91tien taloa

yopymiseen. naytinnoss6 ainakin hiinen osaltaan koko osaston toiminta

on nyt jiiissti. On la'=ln ielv6€i, ettii pelkiistdiin.t;illa on Jaana toiminut

t€iysin rdiikedstiVtlt''f.iun omistajan, Llisa-vainajan, tahdon vastaisesti'"

,,----Tiediin,ettdteilleonlevitettyvarmaankinpaljonperfrttomiSasioita

minusta ja meistJ, ;;td jotta paasisin oikaisemaan ne, tulee teidirn

vapautua vatXeuOen 
"nf.*f 

ina ieille esiintyneen Pedersenin pirullisesta

("*'! I
ln{.rla- u's{a
t -i1T n
fW"faan, -l-,,'/ nn a"

I
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lumouksesta. Tutusiukaa tastd syystii tosiaan nettisivustoon
http://oikeusnrurhasuonressa.blogspot.corn kysyen vakavasti itseltdnne:

haiuamrnekO me vaarantaa itsemme joutua vastaavaillaisiin
vu osikaus,ien oikeusj uttuih in? Tiillaista ja kukaties mahdol I isesti
pahernpaakin on luvassa, etlette nopeasti lopeta tanssia Jaana
Pedersenin tahtipillin mukaan."

5. Saadun selvityksen mukaan Juha Ruohonen on 13.10.2019 liihett5nyt

Riitta Leppiniemelle, Johanna Mieskoselle, olavi Paloselle, Pekka

Pa loselle, Anla Syrjaille sekd Petter Kavon iukselle sii hk6postiviestin,
jossa Juha Ruohonen kertoo oman nAkemyksense .iaana Kavoniuksen
menettelystii kuolinpesd n asioide n hoita m isen suhteen, Viestiss#iin
Juha Ruohonen viittaa muun muassa pe$anselvittai.ia Riitta Leppiniemen

liihettiimdidin sd hkopostiviestii n, i ossa Le ppin iemi o n m u istuttan ut

osapuolia syytt6myysolettamasta ja kehottanut osapuolia asialliseen
keskusteluun. Ruohonen viittaa viestissdiin myos Jaana Kavoniuksen
pesSnselvittaja Riitta Leppiniemelle sdhkopostilla ldhettdmddrr

vastaukseen, igssa Jaana Kavonius on todennut, ettd hant5 ei sido

hyvdin asianajotavan tai lupamiesten tapaohjeet. Lisitksi Juha Ruohonen

tuo viestiss#ifrn uudelleen esiin oman ntikemyksensd Jaana Kavoniuksen

lapsia koskevista oikeudenkdynneistii seka mainitsee niitd koskevat
verkkosivut http ://oikeus murh asuotrressa. b I og spot. cam'

Juha Ruohonen toteaa viestlssddn muun muassa seuraavaa:

" -- -- Oma tulkintani Pedersenin itsestdfln piirtiimastii omakuvasta on

se, ettfr ollen kailten lain ja hyvien tapojen (mm. hyv#i asianaiotapa
"sievistely") yl#ipuolella voi hsn sanoa ihan, rnitd vain haluaa eiviitkdi
muilte ihmisiile asetetut ra.ioitieet koske h#int€i ollenkaan. Tamii johtaa

rnyos selkokielellii meille kuolinpes#issd siihen, ettii ndmdi
rajoittamattomat, "tiiysimddrdiset" oikeudet voivat aiheuttaa mitfr suurinta
vahinkoa kuolinpesdn asiallisen yhteydenpidon hoitamisessa,, iopa ajaa
sen kokonaan :hallinnolliseen umpikujaan.

Niin, rnitd mieltii olette; onko Pedersen teiddn mielestdnne todellisesti
vastuusta vapaa harjoittaessaan "tiiysimfrdrdistd sananvapautia" herjata,
pilkata, hiipiiistrS ja rikkoa syyttdmyysolettamaa? Vaikka hiin itse katsoisi
omaavansa lailliset oikeudet puhua, kirjoittaa ja toimia
edesvastuuttomasti tai jos h#inet vaikkapa todettaisiin niiiden yhii
laajenevien oikeus" ja rikosprosessien lopuksi periiti syyntakeettomaksi,
tuletteko te, Pedersenille valtakirjat a nta nei na .va paaksi vastuusta
vahingoista, joita tdmd valtakirjan ktiyttiije teiddn nimissdnne
mahdollisesti aiheuttaa?

Vastuusta vapaata vallankayttdii ei ole. Tdmfi koskee myos valtaa sanoa
ja kirjoittaa tai muulla tavoin julkistaa ajatuksiaan. Yhteiskunnalla on
kaikkina aikoina ollut keinot tdllaisen laittomaksi vfldristyneen vallan- ja
sanankdyton su itsim iseks i. Herjaavasta kielenkdytosta
kunnianloukkauksista ja v?idristA ilmiannoista joutuu rikosoikeudelliseen
tai taloudelliseen vastuuseen. Mikrili hdnkip katsotaan
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syyntakeettomaksija hdn on vaaraksi itselleen ja ympiiristdlleen voidaan

h-anen mfi€iriit€i psykiatriseen pakkohoitoon. Vastuusta vapaata

sanankAyt0n oikeutta ei ole keneltdikiiAn, vaan sen vddrinktiytostii

seuraa sanktioita. Jos henkilo itse ei pysty korvaamaan aiheuttamaansa

u"hinkot taijos hdnen todetaan luonnehdiri$n, mielisairauden tai muun

terveydelllsen tilan takia itsestaan ja sanomislstaan vastuuseen

ivr*n**attomdksi, tulee henkilon ldthimpien ja viimekddessd koko

yht*itkunnan ottaa vastuu sellaisesta henkilostii' -- -- ''

,, -- -- Jos yhteistyon pahin este, Jaana Pedersen, iulisi koko pes€ille ja

loppupeleLsa taiXitle asianosaisille aineeltista ja aineetonta vahinkoa

aiireuitavana henkitondr siirretyksi pois kuolinpesdn hallinnosta' koko

oikeudenkayntiii odottavan kuolinpesfr n tilanne selkeytyy kun voimme

sina aikana keskittyii aitoon ja pesanselvittiijEiiimme tukevaan

pesdnhallintoon.

Nimitttiin tdlllaisissa olosuhteissa, iossa joudun joka ainoasta

kan n an otostan i Pedersenin herjau sten koneklvdiAritu leen, kun edes AA

l*ppini"rikaan ei niikojfiiin sdEisiynyt joutumasta pedersenin

sitmatit<ut<si - minun on vastenmietistii ellei suorastaan mahdotonta

esittdidr mitddln kantaani sditi$n puolesta ennen kuin voin tehdd sen

turvallisestija sen johtamatta koko ajan paisuviin vdlillisiin vahinkoihin

ka ikille kuolinpesdrn osakkaille.

Pedersenin tapana on nimittdrin paisuttaa pienetkin asiat lopulta

valtaviksija loputtomiksi valitusten, rikosilmoitusten ja oikeudenkdyntien

klustereiksi. Han ei ole kaihtanut olla primus motorina kveruloirnisessa

tuomioistuimien ja niiden yksittiiisten tuomareiden, valtionsyyttrirjitn' jopa

260 henkildA vaitaan. Kuh sitten lopulta ndiistA oikeusjutuista tuli hdnen

Lpsltleen hiiviot ei hdn tyytynyt tappioonsa vaan iulkisti
oikeudenkdyntimateriaaiin neiissfr kutsuen naitd kaikille osapuolille,

it**ff**n ja lapsilleen aiheutuneita vahinkoja "oikeusmurhiksi" ja

"suOmalaiseksi oikeusmurhatodetlisuudeksi", joiden aineisto on ollut

vuosikausien ajan kaikkien ndhtiviind
htip :iloikeLlsmurhasuomessa. b log spot'com

Elisa Palosen Kuolinpesan hallinto voidaan saada edes jonkinlaisiin

kuosiin kun osaatte iehdd niistii viime aikain tapahtumista
johtopaatokset Pesdn kustannuksia ei todellakaan saa tarpeettomasti ja

edesvastuuttomasti lisata' -- -- "

6. Edellti lausutun lisiiksi Jaana Kavonius on tuonut poliisille

toimittamansa selvityksen yhteydessa esiln lukuisia muita Juha

Ruohosen hanestf, esittamie viiitteitii ja hiinestii kayttfrmiii ilmaisuja,

joiden Kavonius on kokenut loukkaavan hiinen kunniaansa' Kavoniuksen

potiisille toimittaman materiaalin perusteella Juha Ruohonen on esittdnyt

Jaana Kavontuksu*tu jt hAnen yksityiseldmiistddn vaiitteitii ja vlhjauksia'

ioiJ*n voidaan katsoa olevan osin totuutta vastaamattomia ja

iuonteeltaan halventavia. Juha ja Susanna Ruohonen ovat myos

Hayttaneet Jaana Kavoniuksesia henkil6kohtaisuuksiin menevii,
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nimittelysanoiksi miellettiivid ilmaisuja.

Arvioitaessa ilmoitettujen tekojen moitittavu utta o n kuiten ki n otettava
huomioon, ettd esitettyjen veiitieiden ja vihjausten sekai k;iytettyjen
ilmaisujen taustalla on p66osin osapuolten viilinen, Elisa palosen
testamenttia koskeva riita-asia, joka on edelleen vireiila
varsinais-suomen kar5jeioikeud'essa. osapuolet ovat myos tehneet
toisistaan asiaan liittyen puolin ja toisin rikosilmoituksia potiisille. poliisille
toimitetusta materiaalista ja mulsta k;iytettaivissd ofevista tiedoista kay
ilmi, ettd Elisa Palosen teitamenttiin ja kuolinpes6n hoitoon tiittyvistai
asioista on kiiyty ajoittain varsin epeiisiallista ia kairkevddkin keskustelua,jolka yhteydessd osapuolet ovat ilmaisseet suhteellisen voimakkaita
mielipiteitei toisistaan. Juha Ruohonen on ilmaistujen mielipiteiden
yhteydessd tuonut lisriksi esiin Jaana Kavoniuksen yksityiseldmdn piiriin
kuuluviksi katsottavia tietoja, joiden esittdmisen taustalla on
havaittavissa kyseena tainen motiivi Jaa na Kavoniuksen epaed uf riseen
valoon saatiamiseksi. Kyse on kuitenkin ollut;ufr<isestisaatavilla olevista
tiedoista, joiden esittd"minen on rajoiitunut piidiosin Elisa palosen Vkuolinpesdn osakkaisiin.

Ndin ollen, vaikka Juha Ruohosen mieripiteet koskien Jaana Kavoniusta
o-n ilmaistu kairjekkeidstija kritiikille atttiifia iavalla ja Ruohosten
Kavoniuksesta k:iyttam;it ifmaisut ovat olleet epaiasiallisia ja huonoa
kdytdstd, on n6kemykseni mukaan ilmoitettuja'tekoja Jr"n,
Kavoniuksen Juha Ruoh.osesta ja hdnen perheenjasenistean tehdyt
rikosilmoitukset, osapuolten r:iitaisat vrilit ja mofemminpuolinen t<irloittetu
h uom ioiden pidetteivai kokona is u uten a a ryostellen lajissaa n 
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kun arvioidaan esiin tuotuja tekoja, tekotapaa, teoilfa aiheutettua
vahinkoa sekd teoista oikeuskdytdnndn mukaisesti odotettavissa olevaaenintddn sakkorangaistusta. Ndkemykseni mukaan mvdsr<aan tdrkefiyleinen tai yksityinen etu ei vaadi *uitutkinnun jatkamista.

silta osin, kun Jaana Kavoniuksen irmoitus koskee asianajaja , ;ja Lauri Ruohosta' ei asiassa ole tullut esiin mitddn sellaista konkreettistaseikkaa taik[a tapa.htumaa, jonka perusteeila voitaisiin katsoa, ettiikyseiset henkilot olisivat tosiasiassa osallistuneet tekoihin. Huolimattasiitii, ettd r ja Lauri Ruohonen eivdt ore suostuneet vastaamaan
Jaana Kavoniuksen heiile esittdmiin kysymyksiin, ei perkdn
sai hkopostiviesteih in vastaamatta jattamisen yksinaian uoiou katsoa
o leva n ko nkreettine n oso itus rikosoikeucl el I isesti rnoitittavasta
menettelystd,

Piidtds: Asian esitutkinta lopetetaan.

Bqrustglut Rikoslain 24luvun g g mukaan se, joka esittddi toisestavalheellisen tiedon tai vihjauksen iiten, ettri teko on omiaan'aiheuttamaan vahinkoa tii karsimvsta loukaiulle taikka hdneen

I:3f_1y:3 lly:L:rntaa,,taikka muulta tavaila hatventaa toista, onI ivtgrq, vl I

:::*:l:l"li? :'fijlt1,Tliil:":1i sa kkoon n* osra i n-2 +-iuuu n 1 0 g : ss drangalstavaksi sdddetyn torkedn ku nnian loukkauksen,r r ""r*-*irt"
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edellyttdiii, ettd kunnianloukkaukses$a aiheutetaan suurta kiirsimysta tai

**iyiiut J-u;ta vahinkoa ja rlkos on myos kokonaisuutena arvostellen

t0rke6.

Rikoslain24luvunS$:nmukaanse,iokaoikeudettomasti
i"-fkrtigo"tusv€ilinetia k€iyttiimdllii tai muuten toimittamalla lukuisten

ifrmisten saataville esitteaiolsen yksityiseliimflst€r tiedon, vihjauksen tai

kuvan siten, etta teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kdrsimystd

loukatulle taikka hSneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava

yt<sityisetamfiA|oukkaavantiedonlevittdmisestdsakkoon.

Asian esitutkinnassa on tullut selvitetyksi, ett6 epailty.Ruohonen on

**itt inyi Jaana favoniuttsesta'kiirjekkiiitii ja epeiasiallisia mielipiteit5'

p,#; ;-itia*i"n joukossa voidaan katsoa olleen my6s halventavia

nimityksiir kuten mielisai raaksi n i mittamist#i' Ruohonen on esittd nyt

* i*rifiit*itaiin, aj atuksiaa n ja nim ityksiii henkil6ille, jotka liittyvat

iat"rtorrontuisesti'em. testamenttiasiaan. Lisiiksi ainakin osa

Kasvihuoneitmi6n tyontekiioistfi on tullut tietoiseksi Ruohosen

tayttemista ja Kavoniukseen kohdistuneista nimityksist6.

Asian ratkaisussa on huomioitu se, ettii tekij#in syyllisyyttii ei poista

uastapu oten tekljaita ma hdoltisesti esitt€imiit halventavat i I maukset ta i

rnahdollinen Provosointi.

Tekoa voidaan pit6a lajissaan viihdisena ottaen huomioon 1' osapuolten

verrattain kariistynyisuhtautuminen toisiinsa,2' nimittelyn taustalla oleva

varsi n a rka luonteirien iestamenttiasia, 3. halventavat ilmaukset ovat

iuii*ut piidiasiallisesti niiden ihmisten tietoon, iotka ovat olleet

tekemisissd testamenttiasian kanssa, 4, halventavaksi luokiteltavia

ni*itvr.uia ei ole l6ydettavissd.kuin viittaukset Kavoniuksen

m ie lenterveyteen(iekop66, ed unvalvojan tarve' m ielisairas)'

Juha Ruohonen on itmaistujen mielipiteiden yhteydessii tuonut lisiiksi

esiin Jaana r"uoniut sen y(sityisel6mdn piiriin kuuluviksi katsottavia

tietoja, jolden esittamisen iausialla on havaittavissa jossakin miigrin

Jaana Kavoniuksen epdedulliseen valoon saattaminen' Ruohosen esille

tuomat tiedot ouai otte*t kuitenkin ollut julkisesti saatavilla olevista

tiedoista (edella mainittu oikeusmurhasuomessa -blogi)' joiden

esittaminenonrajoittunutpdsosinElisaPa|osenkuolinpesan
osakkaisiin, lonra vuoksi tekoa (yksityiseliim6ai loukkaavan tiedon

tevittfiminen RL 24 luku 8 $) voidaan pitiiii tfrltiikin osin vdhdisend'

Yksityinen etu ei vaadi esitutkinnan toimittamista, koska tekoa voidaan

pitda vtihfiisend iu nror,oien kirjoittelilla eivoida katsoa olleen sellaista

vahingollista seuraamusta Kavoniuksen ku n niaan ta i maineeseen' etta

asia olisi saatettava tuomioistuirnen harkittavaksi. Asiaan ei tiity

"[i-i-r,rr-rltisesti 
rnerkittdrviii seikkoja tai piirteitei, ioiden vuoksi tdrkeii

ut*inun etu vaatisi esitutkinnan toimittamista'

Muuta huomioitavaa: syyttiijd on tutustunut varsin mittavaan

V'+-' 357,W h)j,u+ tuTvS tr*,li'sa#t'
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esitutkinta'a ineistoon

La,inkoh at

Allekirioitus Aluesyyttiijfi

Jakelu Rikoksesta epdilty
,{sianomis-taiat
Proliigi

n huomioon p€i6t0std teht6essti ja
tefiaafi on kuitenltin

tutkinnanjohtaja on poim in ut Kavon iuksen toimittam asta materiaalista ne

tekstit/.koiidat,-ioissa obiektiivisestiarvioiden on ollut molt'tttavaa tai

herjaavaa meteriaalia sen lisAksi, mitA Kavonius on itse nimenny-t

ku+iniaa lou kkaavaksi ta i yksityigelirnrilii :loul l<aava:n tiedon
leviftdmiseksi.

rE'ituttlnta'laltl,3 fuku, 10 $ 1 fnom-
La'ki oikeudenk'iiX4nnistfr rikosasioissa 1 luku'7 $ { -kohta
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