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OIKAISUVAATIMUS JA SEN PERUSTEET  

Vaadin, että Iltalehti oikaisee yllä olevan uutisen seuraavilla korjauksilla: 

1. Nimeni julkaistaan, koska en ole yksityishenkilö, kuten jutussanne tahallaan valehdellaan, 
vaan selvästi julkisuuden henkilö eikä motiivinnekaan ole ollut salailussa "yksityisyyteni 
suojaaminen", vaan laiton sensuuri ja yhteiskunnallisesti merkittävän tiedon tahallinen 
pimittäminen EIS 10 artiklan ja PL 12 §:n erityisesti suojaaman oikeuden vastaisesti 

2. Nälkälakkoni syy julkaistaan kohdassa 1 mainituilla perusteilla 
3. Korjaatte matkailuauton kuvan alla olevan valheellisen tekstin, jossa valehtelette sitä 

"lukijan" kuvaksi", vaikka kuvaaja ei lue lehteänne eikä kuva vastaa todellisuutta 
4. Ilmoitatte julkisesti väärentäneenne aitoa kuvaa ja poistaneenne kyltistä nimeni 

vaatimusteni kohdissa 1-3 mainituista laittomista syistä ja julkaisette oikean, 
väärentämättömän kuvan, jossa kyltissä näkyy nimeni Jaana Kavonius 

Perustelut: 
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Yleisön oikeus tiedonsaantiin on perus- ja ihmisoikeudeksi säädetty loukkaamaton oikeus. EIS 17-
18 artiklat ja PL 22 § säätävät, että kenelläkään (toimituksellekaan) ei ole oikeutta tahallaan estää 
yleisöä saamasta oikeaa tietoa yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista. Nälkälakkoni ihmis- ja 
perusoikeudeksi säädetyn sananvapauden, itsenäisyyden puolesta ja Niinistön 
virkamafiaverkostoa vastaan ja sen rikollisuuden tutkimisvaatimusten käynnistämiseksi on ollut 
poikkeava, ainutkertainen ja laajoja kansanryhmiä varmasti kiinnostava asia. Lisäksi 31.10.2021 
mielenosoitukseen osallistui 1.500 ihmistä, ilmoitin ryhtyväni presidentinvaaleissa ehdokkaaksi ja 
se tieto kuuluu jokaiselle ihmis- ja perusoikeutena valtakunnassamme. Tietojen uutisoimattomuus 
on ollut tahallinen ihmisoikeusrikos, jota teillä(kään) ei ollut oikeutta toteuttaa. Samaan aikaan, 
kun koko väestöä koskevaa poliittisesti merkityksellistä tietoa olette salailleet, lehtenne julkistaa 
epäuutisia, kuten muka "tärkeää" tietoa siitä, mitä osia on suihkun hanoissa ja "uutisia" siitä, että 
hevonen pelästyi omaa pieruaan. 
 
Harkintavalta ei ole täysin vapaata, kuten Hyttinen, Salminen ja Kauppinen valehtelevat. Olen 
äänittänyt puhelut. Te ette voi täysin vapaasti eli mielivaltaisesti päättää (=valehdella) siitä  

1. mikä on uutinen ja mikä ei 
2. olenko julkisuuden henkilö vai en 

Olen selvästi julkisuuden henkilö seuraavilla perusteilla:  
 

1. Perustamaani yhdistykseen (Oikeusturvakeskus ry) on lyhyessä ajassa liittynyt lähes 400 
jäsentä (9.7.2021 alk.) 

2. Järjestin 31.10.2021 Eduskuntatalolla julkisen mielenosoituksen, johon osallistui 1.500 
mielenosoittajaa 

3. Olen julkisesti ilmoittanut johtavani 5 miljoonan ihmisen kansannousua ja pyrkiväni 
kumoamaan rikollisen virkamafiaverkoston, jota nykyinen presidentti Niinistö johtaa 

4. Tuhansia ihmisiä kävi kannattamassa presidentinlinnan edessä julkista nälkälakkoamme, 
johon osallistui lisäkseni 6 ihmistä. Nälkälakko kesti 7 päivää eikä sekään vähentänyt 
puhettani ja laulujani.  

5. Nälkälakkoauto oli julkisella torilla ja siinä oli isolla nimeni ja olin markkinoinut nälkälakkoa 
ja kuka sen toteuttaa ja että jatkan sitä sairauskohtaukseen tai kuolemaan saakka enkä ole 
ollut siis tietenkään "salaisena yksityishenkilönä" sitä toteuttamassa 

6. Koska annoin terveystietoni julkistukseen nimenomaisen suostumuksen, nimeni salailu on 
laitonta eikä varsinkaan perustu tarpeeseen suojella "yksityissyyttäni", kuten valehtelette 

7. Olen 2019 lukien julkaissut 5 miljoonalle henkilölle virkamafia.fi-sivua ja siellä 9 kpl julkisia 
tutkintapyyntöjä, joihin sadat ihmiset ovat yhtyneet 

8. Eilen klo 21 julkaistua Jaanalla on asiaa-ohjelmaa on katsottu jo yli 3.000 kertaa ja jokaista 
muuta jaksoa noin 10.000 kertaa kutakin ja muita haastattelujani yli 500.000 kertaa ja 
julkistukset jatkuvat ja minulta pyydetään nimikirjoituksia, selfieitä ja minut tunnetaan 
ulkonäöltä, minne tahansa menenkin 

9. Ilmoitin 31.10.2021 yleisölleni ryhtyväni 2024 presidentinvaaleissa ehdolle seuraavaksi 
Suomen presidentiksi ja tulen olemaan taatusti rehellisempi ja laillisempi kuin koko 
nykyhallitus, Niinistö, nykyinen valtiojohto ja eduskunta yhteensä. Lukuisia ihmisiä on jo 
rynninyt tarjoamaan apuaan kampanjassani. 



10. Mielenosoituksessa pitämääni englanninkielistä puhetta on jaettu ja tullaan jakamaan 
ulkomaille myös ruotsiksi, venäjäksi ja tanskaksi ja kunhan kerkiän, muillakin kielillä. Jatkan 
Niinistön johdolla toteutetun valtiopetoshankkeen ja virkamafiarikollisuuden faktojen 
julkistamista. Puheeni on liitteenä. 

11. Käynnissä on parhaillaan myös laaja someviestintä, jossa nauretaan mm. minua 
(=totuuttani) pakenevalle kansanedustaja Sebastian Tynkkyselle, ex-poliitikko Susanna 
Koskelle, Iltalehdelle, muulle valhemedialle, Suomalaisuuden liiton 
"sananvapausseminaarin" farssille ja laittomalle sensuurille, joka kääntyi minulle edulliseksi 
suorastaan räjähtäväksi mainostukseksi. Kun minua yrittää sensuroida laittomasti, se 
kääntyy vaan entistä suuremmaksi julkisuudeksi.  

 
https://tokentube.net/l/2223995327/Jaanalla-on-asiaa-OSA-5-N%C3%A4lk%C3%A4lakko-
purettuna-osiin-09-11-21-kello-17-00 
 
ja lisää julkisuuden henkilön (=minun) julkistuksia on netti täynnä. Käykää lukemassa vaikka fb-
profiilini alta lisää. 
 

SELVITYSVAATIMUKSET 
 
Vastausvaatimukset: 

1. Salminen valehteli puhelimessa, että nimeni salailu perustuisi muka "rikoslakiin", mutta 
kieltäytyi kertomasta, mikä rikoslain kohta ja rikos hän väittää nimeni julkistamisen em. 
faktoilla olevan. Vaadin siis saada kirjallisen vastauksen siihen 
A) mikä rikos olisi kyseessä lehtenne mielestä, jos se julkistaisi nimeni? Ainakaan RL 38:1 
§:ssä säädetty salassapitorikos ei ole kyseessä nimenomaisen terveystietojeni 
julkistamisluvan vuoksi (salassapitorikokseen ei siis voi syyllistyä, kun potilas antaa 
suostumuksen eli julkistaminen ei ole laitonta) 

2. B) millä perusteella kyseessä ei olisi laiton sensuuri ja rikos, kun valehtelette kielletyn 
ennakkosensuurin toteuttamiseksi?  
 

3. Olette julkistaneet Elokapinan nälkälakon. Millä perusteella toteutatte avointa poliittista 
syrjintää julkistamalla uutisena vain virervasureille mieleisten nälkälakkoilijoiden nimet? 

4. Kun Elokapinan laittomaan mielenosoitukseen osallistui 117 rikollista telttailijaa ja minun 
lailliseen 31.10.2021 mielenosoitukseen 1.500 mielenosoittajaa, millä perusteella 
toteutatte avointa poliittista syrjintää julkistamalla uutisena vain Elokapinan rikokset, joita 
uutisoitte ihannoiden ja jätätte tahallaan 10 kertaa suuremman laillisen mielenosoituksen 
pimentoon kansalaisilta estääksenne laillisen kansannousun? 

5. Eduskunnan portailla nälkälakkoili mies, jonka nimen ja terveydentilan julkistitte. 
Toteutatteko myös minuun naisena kohdistuvaa syrjintää ja miksi miehen nimen julkistitte, 
mutta minun eli naisnälkalakkoilijan nimen salasitte laittomasti, vaikka se luki vaunussani 
isolla? 

6. Kun olen julkisuuden henkilö ja presidenttivaaleihin menossa, jatkatteko laitonta sensuuria 
ja nimeni salailua jatkossa kampanjani ajankin ja siinäkin vaiheessa, kun minut presidentiksi 
valitaan? 
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7. Valitaanko maahamme lehtenne päätoimittajan, mediapoolin, toimittaja Hyttisen ja 
uutispäällikön mukaan esim. "salainen yksityishenkilö" eli nimetön nainen presidentiksi 12 
vuodeksi kansalaisten tietämättä laittoman muka-yksityissuojanne eli laittoman 
sensuurinne vuoksi, että  

8. a) olen ylipäänsä ehdolla siihen julkiseen virkatehtävään (en siis "salaisen yksityishenkilön" 
tehtävään)  
b) olen valittu siihen julkiseen koko Suomen tehtävään 

Vaadin, että vastaatte kirjallisesti. Julkistan sekä tämän viestin että vastauksenne.  
 
 

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUSVAATIMUS 

 

 
 
Vaikuttaa ilmeiseltä, että  

1. Mediapooli ja ns. valtamedian lehdet pitävät yhdessä laitonta rekisteriä 
2. Sitä laitonta salaista rekisteriä pidätte 
3. A) kielletyn ennakkosensuurin toteuttamiseksi 
4. B) minun nimeni laittoman salailun toteuttamiseksi 
5. C) siten, että tietyt asiat ja henkilöt on siellä etukäteen määritelty kielletyiksi uutisaiheiksi, 

vaikka syrjintä poliittisin perustein on kielletty PL 6 ja 12 §:ssä ja EIS 10, 13, 14, 17 ja 18 
artiklassa, rikoslain 11:11 §:ssä ja yhdenvertaisuuslain 5, 8, 10, 13 ja 14 §:ssä ja 16 §:ssä. 

6.  

Vaadin, että  

1. minulle toimitetaan kirjallinen vastaus, jossa vahvistetaan, onko nimeni sellaisessa 
rekisterissä kiellettyjen uutisoitavien listalla ja keitä muita rekisterissänne tässä 
tarkoituksessa rekisteröidään 

2. minulle toimitetaan kaikki minua koskevat rekisteritiedot, asiakirjat ja missä rekisterissä 
mediapoolissa ja Iltalehdessä nimeni on rekisteröity ja kuka rekisterimerkinnät on tehnyt 

3. laiton sensuuri, laiton poliittinen uutisten estäminen ja vihervasuri-ideologian lobbaaminen 
ja koronapropaganda lopetetaan 

4. minulle ilmoitetaan, onko Niinistö tai joku Suposta tai KRP:stä vaikuttanut uutisoinnin 
puuttumiseen 

5. minulle ilmoitetaan, kuka on antanut mediapoolissa tai mediapoolille ja KAIKILLE 
valtamedian lehdille käskyn estää 31.10.2021 tapahtuman ja nälkälakkoni uutisointi 
tahallaan eli määräyksen toteuttaa ihmisoikeusrikoksia Suomessa erityisesti minun, mutta 
myös koko uutisiin oikeutetun yleisön ihmisoikeuksia loukaten. 

VALTION VASTUU 
 
 
Suomen valtio on vastuussa julkisen vallankäytön valvonnan estämisestä, laittomasta 
ennakkosensuurista, poliittisesta terrorista ja jokaisesta ihmisoikeusrikoksesta, jota myös 



koronapropagandaa ja kokeellisia piikityksiä toteuttamalla ja niihin ja vaikutusmahdollisuuksien 
estämiseen liittyvällä tahallisella sensuurilla ja laittomilla poolin "uutisestoilla" on Suomen 
valtiossa toteutettu. 

 
 

JOS KORJAUKSIA EI TEHDÄ ELI VALEHTELU "YKSITYISYYDEN SUOJASTA" 
JA JULKKISSTATUKSENI PUUTTUMISESTA JATKUU, TEEN 
RIKOSILMOITUKSEN JA KORVAUSVAATIMUKSEN 

 
 
On näytöllisesti täysin selvää, että 

1. olen julkisuuden henkilö 
2. Iltalehti toteutti laitonta nimeni sensuuria ihan vaan valehtelemalla 
3. laaja epäuutisten uutisointi ja oikeiden uutisten sensuuri poliittisella agendalla on laitonta 

ja juuri sitä on toteutettu ja toteutetaan systemaattisesti pooliorganisaatiossa 
4. Iltalehti ja pooli eivät voi määritellä vapaasti, että en olisi julkisuuden henkilö sillä 

perusteella, että se itse estää normaalin uutisoinnin ns. valtamediassa eikä julkisuuden 
henkilöä määritellä missään tavalla, jollaiseksi Hyttinen, Salminen ja Iltalehti statuksen 
puutetta valehtelevat. Kun puoli miljoonaa henkilöä seuraa samaan aikaan netissä samaa 
nälkälakkoani, josta Iltalehti nimeni sensuroi, voidaan puhua a) Iltalehden, valtamedian, 
valtiojohdon ja mediapoolin sensuurifarssista ja b) rikollisesta sensuurista. 

Jos jatkatte oikaisuvaatimuksessa esittämäni normiston ja todisteiden vastaisesti laitonta nimeni 
sensuuria ja kieltäydytte korjaamasta laitonta uutisointia ja väärentämäänne valokuvaa ja "tietoja" 

1. teen rikosilmoituksen laittomasta sensuurista ja väärentämisestä ja siinä rikoksessa 
asianomistajia ovat sekä minä että yli 5 miljoonaa, joiden ihmis- ja perusoikeutta 
sensuurinne ja väärentämisenne loukkaa 

2. kaikki tässä jakelussa olevat toimittajat ja 5000 fb-kaveriani todistavat varmasti,m että olen 
julkisuuden henkilö 

3. haastamme lehtenne ja sen päätoimittajan, Hyttisen, Salmisen, poolinne,  muut 
valhemedioiden päätoimittajat ja valtion oikeuteen ja vaadimme tarvittaessa 
asianomistajakanteella lehdeltänne, muilta vastaavilta sensuurin toteuttajilta, valtiolta ja 
poolilta vahingonkorvauksia ihmisoikeudeksi säädetyn tiedonsaantioikeuden tahallisesta 
estämisestä, koska sensuuri ei todellakaan ole lehtenne ja kenenkään oikeus. 
Ihmisoikeussopimus on voimassa myös Iltalehdessä, poolissa ja kaikissa toimituksissa 
Suomessa. 

Niin yksinkertaista on juridiikka tässä asiassa.  
 
   
Lohja 10.11.2021 
 
Jaana Kavonius 
lakimies, OTK (eläkkeellä)  
p. 040 744 2173 


