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Tutkintapyyntö

1. Ilmoittaja ja asianomistajien valtava määrä
Ilmoittajat:
1) Jaana Kavonius
Lakimies, OTK (eläkkeellä)
2) Oikeusturvakeskus ry
prosessiosoite:
Myllärinkatu 4, 08100 Lohja
p.040 744 2173
Tutkittavat kaikki teot kohdistuvat koko väestöön. Asianomistajia ovat kaikki, joihin ihmiskokeeseen
rinnastuvat covid19-injektoinnit, valheellinen valtiojohdon, THL:n, Fimean, AVI:ien, muiden
viranomaisten, valtamedian toteuttama massiivinen tahallinen disinformaatio, laiton sensuuri,
keinotekoiset maskipakot, terveysvauriot, injektoinnin aiheuttamat kuolemat, laiton rokotepassi ja
keinotekoisen pandemian aiheuttamat taloudelliset vahingot, terveyden vahingoittaminen,
vaarantamisrikokset, kansanmurharikollisuus, rikos ihmisyyttä vastaan, syrjintä, työsuhteiden
irtisanomiset, törkeät petokset ja laajat kaikkiin perus- ja ihmisoikeuksiin laittomasti puuttuvat
rajoitukset kohdistuvat.

2. Rikosnimikkeet ja rikoksesta epäiltyinä kuultavat tutkittavassa asiassa
Tässä tutkintapyynnössä kuvatut teot tulee tutkia
1)
2)
3)
4)

törkeänä virka-aseman väärinkäyttämisenä
törkeänä rikoksena ihmisyyttä vastaan
kansanmurhana ja sen yrityksenä
törkeänä pahoinpitelynä, vaaran aiheuttamisena, törkeänä vamman- ja kuoleman
tuottamuksena
5) törkeänä petoksena
6) syrjintänä
7) törkeänä kiihottamisena rokottamattomien kansanryhmää vastaan siten, että motiivina on ollut
valtiojohtoisen disinformaation tahallinen levittäminen, oikeiden rokotehaitta- ja
kuolintilastojen normaalin informaation estäminen edellä mainittujen muiden rikosnimikkeiden
mukaisten tekojen jatkamiseksi ja peittelemiseksi koko väestöön kohdennetuilla ja globaalisti
kohdennetuilla törkeillä rikoksilla
Rikoksesta epäillyn asemassa tulee kuulla seuraavat henkilöt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sauli Niinistö
Sanna Marin
Tytti Tuppurainen
Anna-Maja Henriksson
Maria Ohisalo
Hanna Sarkkinen
Ismo Tuominen
Kirsi Törmäkangas
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Krista Kiuru
Antti Kurvinen
Tuomas Pöysti
Fatim Diarra
Hanna Nohynek
Timo Vesikari
Mika Rämet
Mika Salminen
Markku Tervahauta
Asko Järvinen
Anni Lehtonen
HS:n ja valtamedian päätoimittajat ja toimittajat
Facebookin ns. faktantarkistusryhmä
rajoituspäätöksentekoa toteuttaneet AVI:n virkamiehet
rokotepassin käyttöönotosta ja rajoitustoimista päättäneet perustuslakivaliokunnan jäsenet,
valtioneuvoston jäsenet ja kansanedustajat
24) Mark Zuckerberg
25) Anthony Fauci
26) Klaus Schwab

3. Sanna Marinin virkavastuu ja tiedon taso rikoksen alkaessa
Todisteena 7 on Marinin 2010 laatima teksti, jossa hän myöntää, että lääketeollisuus on osa laajaa
rikollista korruptioverkostoa, joka hankkii miljardien rikoshyötyjä tilastoja ja tutkimustuloksia
väärentämällä, laittomalla sensuurilla, disinformaatiolla, päättäjiä lahjomalla ja maksattamalla
petoksensa kohderyhmällä tehottomia ja kalliita lääkkeitä sekä kauppaamalla tahallaan väestölle
tehottomia lääkkeitä siksi, että valitaan markkinoiden kalliimpi vaihtoehto rikoshyödyn
maksimoimiseksi. Lisäksi Marin on tekojensa alkaessa itse myöntänyt tehottomiksi maskit, joita on
maksatettu koronapelkoa lietsomalla eivätkä ”rokotteet” tehoa koronaan, mikä näkyy suoraan
tilastoista ja silti Marinin johdolla koronatoimiksi väitettyjä laajoja injektointeja ja muita koronan
varjolla toteutettuja laittomia perus- ja ihmisoikeusloukkauksia ja ihmisoikeusrikoksia on
suunnitelmallisesti laajennettu, pyritty laajentamaan ja lisätty. Lisäksi Marin on samaan aikaan ollut
toteuttamassa muissa tutkintapyynnöissäni yksilöityjä laittomia EU-päätöksiä, laitonta elvytykseksi
väitettyä 18.5.2021 päätöstä ja EU:n ensisijaisuuslausumia eli törkeäksi valtiopetokseksi säädettyä
rikollista toimintaa tahallaan erityisesti Tuppuraisen, Pöystin, Henrikssonin, Niinistön, Ohisalon,
Kurvisen ja Antti Rinteen kanssa.
Todisteena 5 on tanskalaisen professorin Peter C. Gøtzschen tuore julkinen haastattelu, jossa hän
kertoo lääketeollisuuden jatkaneen törkeitä petoksia keskeytyksettä. Meneillään oleva kokeellinen
covid19-injektointi rikollisine tiedotusmenetelmineen, tilastojen väärentämisineen sekä laittomalla
sensuurilla ja Marinin johdolla toteutettuina laittomina laajoina perus- ja ihmisoikeusloukkauksina ja
PL 23 §:n, EIS 17-18 artiklan vastaisina keinotekoisina pakkoina perustuu samanlaiseen
maailmanlaajuiseen petokseen, josta Marin on ollut tietoinen alkaessaan Suomessa johtamaan
samanlaista petoksellista toimintaa hankkiakseen laajoihin törkeisiin lääkepetoksiin osallistuneille ja
niitä koronan varjolla lisää toteuttaville lääkejäteille ja maskinvalmistajille sekä ulkomaista
miljoonarahoitusta salaa hankkivalle Tampereen rokotetutkimuskeskukselle ja valtion rahoittamalla
medialle (mm. HS:lle). Marinin ja hänen hallituksensa johtamilla laittomilla toimilla on hankittu juuri
sellaista taloudellista hyötyä, jota tarkoitetaan RL 36:1 ja 2 §:n tunnusmerkistöissä törkeän petoksen
rikoshyödyllä. Marin on Suomessa johtanut prosessia, jossa on yhteensä biljoonien rikoshyödyn
hankkimiseksi maskinvalmistajalle, niiden myyjille ja kokeellisen vaarallisen injektion tuottajille ja
markkinoijille toteutettu maailmanlaajuista koronahuijausta tahallisesti virheellistä tietoa
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tuottamalla, luomalla koronahysteriaa vääristellyn faktan ja laittoman sensuurin avulla. Valtiojohto
on jatkanut Marinin johdolla ja rikoskumppanivastuulla disinformaatiota ja sensuuria toteuttaneiden
päätoimittajien, facebookin salaisten faktantarkistusryhmien, Zuckerbergin, tutkintapyynnössä
mainittujen ulkomaisten vaikuttajien , etenkin Faucin ja Schwabin kanssa etukäteen sovitun
erehdyttämisen ja sensuroinnin avulla kokeellisen injektion pakottamista koko väestöön kanallisesti
ja lisäksi globaalisti. He ovat jatkaneet maailmanlaajuisen ihmiskokeen häikäilemätöntä toteutusta
disinformaatioon ja massiiviseen sensuuriin perustuen ja injektioiden ja maskipakkojen
”turvallisiksi”, ”tehokkaiksi” ja ”välttämättömiksi” markkinointia, vaikka injektoinnin seurauksena
syntyvä pysyvien vakavien haittavaikutusten, terveysvaurioiden ja kuolemantapausten valtava
määrä on ollut injektoinnin jatkajien tiedossa. Sitä on vaan tahallaan salailtu kansalaisilta ja
globaalisti ja tilastoista näkyy suoraan covid19-piikitysten tehottomuus, ennakoimattomat ja
tuntemattomat vakavat haitat, kuolemantapausten äkkijyrkkä nousu ja valtiojohtoisen
disinformaation valheiden muuttuminen ja ristiriitaisuus. Informaation ristiriitoja on peitelty eikä
niitä ole selitelty eikä pysty kukaan edes selittämään laillisella tavalla. Koko ”koronapandemia”
perustuu
vallan
väärin
käyttöön,
poliittiseen
toimintaan
EU-liittovaltiokehityksen
eteenpäinviemiseksi ja yksilönvapauden poistamistavoitteeseen eikä terveyden turvaamiseen.
Päinvastoin päättäjät ovat ajaneet omia ja taloudellisten hyötyjen etuja poliittisin perustein
vaurioittamiensa uhrien elämän, terveyden ja hengen tuhoamisesta piittaamatta.
Kyse on ollut juuri sellaisesta laittomasta sensuurista ja mielivaltaisesta, koronahuijauksen varjolla
toteutetusta petoksellisesta laittomasta laajasta perus- ja ihmisoikeuksien kaventamisesta,
poistamisesta rokottamattomilta kokonaan ja laajasta estämisestä, joista mitään valtiosääntömme,
perustuslakimme ja ihmisoikeussopimus eivät ole missään tekojen toteutusvaiheessa päättäjille ja
sensuurin toteuttajille mahdollistaneet.

4. Tutkittavan tekokokonaisuuden liittyminen muihin koko väestöä koskeviin
tutkintapyyntöihin
Tämä tutkintapyyntö liittyy kaikkiin muihin valtiopetoksia ja koronahuijausta koskeviin
tutkintapyyntöihin, jotka olen laittanut asianomistajien valtavan määrän vuoksi julkisesti nähtäville
virkamafia.fi-sivuilleni, jotta kansalaiset voivat niihin yhtyä. Kaikille koko Suomessa kuuluu oikeus
tiedonsaantiin kaikissa näissä yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa nimenomaan oikealla
juridiikalla, oikeilla todisteilla ja oikeus saada tieto asianomistaja-asemastaan asiassa, joka koskee
Suomen koko väestöä. Koronaan, injektointeihin ja valtiojohtoiseen disinformaatioon liittyviä
tutkittavia tekoja olen yksilöinyt erityisesti 1.9.2021 tutkintapyynnössä.

5. Törkeän petoksen tunnusmerkistön toteutuminen
Rikoslain 36:1 §:n mukaan se, joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista
hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa
toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa
erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on
tuomittava petoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Petoksesta tuomitaan myös se, joka 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa dataa syöttämällä,
muuttamalla, tuhoamalla tai poistamalla taikka tietojärjestelmän toimintaan muuten puuttumalla
saa aikaan tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristymisen ja siten aiheuttaa toiselle taloudellista
vahinkoa. (13.6.2003/514)
Yritys on rangaistava.
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Petosrikoksen törkeän tekotavan tunnusmerkistöksi on säädetty RL 36:2 §:ssä säädetty:
”Jos petoksessa
1) tavoitellaan huomattavaa hyötyä,
2) aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa,
3) rikos tehdään käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta tai
4) rikos tehdään käyttämällä hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa
ja petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä
petoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.”
Valtiojohtoista disinformaatiota on tuotettu systemaattisesti. Samaan aikaan samat
tutkintapyynnössä luetteloidut henkilöt ovat sopineet kielletystä etukäteissensuurista keskenään
maailmanlaajuisesti estääkseen kaiken normaalin kriittisen ajattelun ja tiedottamisen. Petoksiin
osallistuneet ovat aktiivisesti pahentaneet disinformaatiotilannetta koronahysterian lietsomiseksi
leimaamalla totuudellista tietoa jakaneet rokottamattomat ja koronakriittiset tiedottajat
”salaliittoteoreetikoiksi”, ”foliohatuiksi” ja ”disinformaation” levittäjiksi yksilöimättä kuitenkaan
ainuttakaan ”disinformaatioksi” väittämäänsä tietoa. Näin ovat toimineet tutkintapyynnössä
luetteloidut henkilöt nimenomaan hankkiakseen tehottomiksi ja suoranaisesti hengenvaarallisiksi
tietämiensä kokeellisten injektioiden valmistajille, myyjille, itselleen ja tehottomiksi tiedettyjen
maskien valmistajille satojen biljoonien perusteetonta taloudellista hyötyä.
Teoillaan he ovat tarkoituksellisesi samalla aiheuttaneet kaikille injektoinnin, disinformaation,
maskipakon, maskisuositusten, liikkumisrajoitusten, yritystoiminnan esteiden ja sensuurin kohteille
valtavat vahingot maksattamalla uhreilla ja veronmaksajilla eli koko väestöllä ja maailmanlaajuisella
kohderyhmällä tehottomiksi ja vaarallisiksi ymmärrettyjä injektioita, PCR-testejä, muita ”korona”tutkimuksia ja tehottomiksi tiedettyjä maskeja ja aiheuttamalla keinotekoisesti luodulla
koronapandemialla valtavat tappiot ja valtavan konkurssien määrän etenkin itsenäisille yrittäjille ja
pienille ja keskisuurille yrityksille ja laittomia työsuhteen irtisanomisia ja pakotettuja työsuhteen
päättämisiä.
Vahingot on aiheutettu koko väestölle ja maailmanlaajuisesti juuri petosrikoksen tunnusmerkistön
täyttävällä erehdyttämisellä ja siihen liittyvällä sensuurilla ja kiihottamisrikoksella kaiken
informaation vääristämiseksi, joka ei ole ollut vahinko missään vaiheessa, vaan olennainen osa
petosrikoksella hankittavaksi tarkoitettujen biljoonatasoisten rikoshyötyjen ja vahinkojen
synnyttämiseksi.
Vahinkojen määrän, tekojen tahallisuuden, suunnitelmallisuuden, rikoshyötyjen määrän, uhrimäärän
ja kaikkien olosuhteiden perusteella tässä tutkintapyynnössä kuvattuja tekoja tulee tutkia
nimenomaan petoksena ja sen törkeänä tekomuotona ja kaikkien yksilöityjen rikosnimikkeiden
mukaisena kansainvälisenä järjestäytyneenä rikollisuutena, jossa valtavat rikoshyödyt on hankittu
häikäilemättömästi ja tahallaan koko väestön terveyttä ja elämää kansallisesti ja globaalisti
tuhoamalla, injektoinneista kieltäytyneet dehumanisoimalla laajojen kiihottamisrikoksen avulla
rokotevastaiseksi, disinformaatikoiksi, salaliittoteoreetikoiksi ja kidnappaajiksi. Oikeaa tietoa on
leimattu disinformaatioksi ja injektiohaitoista tiedottaneet on avoimen loukkaavalla valtamedian,
Marinin, Diarran, Nohynekin, Kurvisen, Niinistön, päätoimittajien, toimittajien ja facebookin viestillä
leimattu disinformaatikoiksi ym. sen oikean faktan peittelemiseksi, että
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a) kyseessä tosiaan on maailmanlaajuinen törkeä ihmiskoe ja depopulaatiotoimenpide
b) informaation vääristämistä on tehty ja tehdään nimenomaan valtiojohdon, facebookin ja
valtamedian etukäteen sopimalla tavalla ja ”rokotteita” väestölle erehdyttämällä injektoineiden
ja mainostaneiden henkilöiden toimesta
c) kyseessä on valtavien rikoshyötyjen ja laittomien perus- ja ihmisoikeusloukkausten
toteutushanke
d) kyseessä on myös salaliitto, jossa kokeellista injektointia ”vaarattomana” toteuttaneet ovat
etukäteen jokaisesta laittomasta toimenpiteestä sopineet
e) tekojen seurausten alkaessa näkymään kuolintilastoissa ja rokotehaittailmoitusten järjettömässä
määrässä, haittojen ja kuolemien salailua on toteutettu kirjaamalla rokotehaitan saaneet
rokottamattomiksi, toteuttamalla laajaa disinformaatiota ja laitonta faktojen tahallista peittelyä
kaikissa valtamedioissa.
Laittomat rajoitukset ovat perus- ja ihmisoikeussääntelyn vastaisia ja niiden avulla on maksatettu ja
pakotettu väestöön kokeellisia terveyttä ja henkeä vaarantavia injektointeja, tehottomia ja
vääristeltyjä tutkimuksia ja tehottomia maskeja niin, että esim. yksittäinen toimija Sarmanto on
maskikaupoilla rikastunut 500.000 € perusteettomasti ja lääketeollisuus ja niiden myyjät
injektoinneilla, ”korona”-tutkimuksilla ja piikityshaittoja muka ”koronana” hoitamalla biljoonia
maailmanlaajuisesti globaalilla huijauksella. Mitä enemmän piikitetään, sitä enemmän
piikityshaittoja eli muka ”koronaa” syntyy. Ja mitä enemmän piikkihaittoja syntyy ja mitä
tiuhempaan niitä piikityksiä väestöön pakotetaan (esim. 6 kk välein, vaikka yhden rokotteen piti
alun perin riittää), sitä enemmän rikoshyötyjä hankkivat kaikki tässä huijauksessa maskikauppoja,
lääkityksiä, kokeellisia injektioita ja niiden haittojen aiheuttamista toteuttaneet tahot, kuten
lääkevalmistajat, jotka on jo aiemmin vastaavista törkeistä petoksista tuomittu.
Myös koronapassilla on vain tämä petoksellinen tarkoitus. Passi ei siis edistä terveyttä eikä estä
koronan leviämistä eikä kaksikaan piikkiä estä sairastumista. Sen sijaan
1) kokeellisilla piikityksillä eli maailmanlaajuisella laittomalla ihmiskokeella romahdutetaan
kansalaisten terveys ja oma immuunijärjestelmä, jotta he ovat tuottoisa kohderyhmä
”koronan” potilaina ja myös muiden sairauksien lisääntymisen vuoksi tuottoisa kohderyhmä
samoille lääkejäteille muiden lääkkeiden ja hoitojen määrän nousulla
2) koronapassi on säädetty vain sen vuoksi, että
A) kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksia voidaan mielivaltaisesti lopettaa,
B) ”rokottamattomiin” kohdistaa niin paljon mielivaltaisia laittomia liikkumis-,
kokoontumisrajoituksia sekä työssä, kaupassa, tapahtumissa, terveydenhuollossa ja muissa
palveluissa käyttörajoituksia, että niillä on tarkoitus laittomilla pakotteilla saada se muka
”vapaaehtoinen” kokeellinen injektio tungettua jokaiseen uhriin Suomessa
C) koronapassi on kiristysväline myös rokotetuille, jotka ovat jatkossa milloin tahansa taas
”rokottamattomia” ja ”passittomia”, jos eivät ota yhä uusia kokeellisia injektointeja, joiden
lopullinen määrä voi olla mitä tahansa eli myöskään kolmas rokote ei tule riittämään passin
”voimassa” pysymiseksi

6. Syömisoikeus ”koronajunassa”, kellonaikaan sidotut rajoitukset, haittailmoitusten määrä ja kuolintilastojen kasvu todentavat törkeän petoksen ja että
maski, rokotepassi ja injektiot eivät auta koronaan
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Kun maski on auki ylhäältä, alhaalta ja sivuilta, se ei auta koronaan eikä mihinkään muuhunkaan
tarttuvaan tautiin. Kun junassa ja lentokoneessa muka-tarttuvan taudin vuoksi pidetään maskia,
mutta saman lennon ja junamatkan aikana maskiton voi olla syödessä ja juodessa, maskipakko on
petos. Jos kyseessä olisi tarttuva vaarallinen tauti, sen aikana ei tietenkään voi syödä ja juoda silti
normaalisti.
Rajoituksia ei ole voinut säätää lainkaan kellonajan mukaan eikä vain ravintoloihin ja tapahtumiin,
kun samaan aikaan S-ryhmän Prismoja ne kellonaikarajoitukset eivät ole koskeneet eikä mikään
vaarallinen tauti osaa lukea kelloa ja olla tarttumatta ennen AVI:n ja valtiojohdon mielivaltaisesti
asettaman kellonaikarajoituksen mukaisesti tai olla tarttumatta Prismassa, mutta tarttuisi AVI:n ja
valtiojohdon mukaan vain esim. ravintoloissa tai tanssimalla klo 23 jälkeen, mutta ei tanssimalla
linnan itsenäisyysjuhlissa eikä ostoksia tekemällä Prismassa.
Kun rokotepassin saavat vain rokotetut ja he keskenään ovat toistensa kanssa ravintoloissa ja
”koronan” vuoksi sairaalaan päätyy kaksi kertaa piikitettyjä, jotka tartuttavat toisiaan, tästä suoraan
näkyy petos eli a) injektointien tehottomuus ja b) se, että rokotetut terveet eivät tartuta yhtään
mitään, vaan injektoitujen erittämät aineet ovat syy koronatilastoille ja tartuttajina toimivat
nimenomaan injektoidut eli ”rokotetut”, jotka todisteena olevan THL:n lausuman mukaan
valheellisesti tilastoidaan ”rokottamattomiksi”, vaikka ovat rokotetuja.
Kuka tahansa ymmärtää kaikki valtiojohdon, VR:n, lentoliikenteen ja AVI:n rajoitukset a) tehottomiksi
tarttuvuuden kannalta, b) epäloogisiksi ja naurettaviksi ja c) että rajoituksilla ja väitetyn koronan
estämisellä ei ole mitään syy-yhteyttä keskenään. Ainoa yhteys koronarajoitusten, injektointien ja
maskien välillä on taloudellisen hyödyn hankinta erehdyttämällä ja pakottamalla väestöä tiettyjen
toimijoiden taloudellisen ja muun vallan väärinkäytön toteutuksiin. Nyt poliisin tulee tämä
erehdyttäminen ja sen avulla toteutetut teot ja taloudelliset hyödyt tutkia törkeänä petoksena ja
tässä tutkintapyynnössä yksilöityinä rikoksina.

7. Tutkittava rikoskokonaisuus ja todistelun laajuus
Liitetiedostona 1 ja 2 ovat kirjeessä paperipostina saamani materiaalit, joissa on tietoa covid19rokotteeseen liittyvästä laajasta kansainvälisestä huijauksesta, tilastojen tarkoituksellisesta
väärentämisestä ja rokotteisiin liittyvien haittojen ja kuolemantapausten ja tutkimustulosten
tahallisesta salailusta. Muut todisteet ja henkilötodistelu luetteloidaan tämän tutkintapyynnön
otsikoissa 8-9. Toimitan lisäksi myöhemmin lisätodisteeksi ison määrän kuvakaappauksia
viranomaisten, facebookin ja valtamedian tahallaan toteuttamasta valheellisesta Suomen
uutisoinnista ja laittomasta sensuurista, joiden avulla koronarokotteiksi väitettyjen kokeellisten
injektioiden prosessia ja niihin liittyviä laittomia päätöksiä ja rajoituksia on toteutettu, rikoshyödyt
hankittu ja kansalaisten terveyttä vakavalla tavalla vahingoitettu ja myös kuolintilastojen kasvun
yhteys covid19-injektointeihin näkyy tilastoista.
KRP:n ja Supon tulee käynnistää ja toteuttaa yhdessä Interpolin ja FBI:n kanssa rikostutkinta, jossa
1) Selvitetään kaikista todisteideni asiakirjoista ja niiden linkeistä löytyvistä osoitteista oikeat
tilastotiedot rokotehaitoista, kuolemista, tutkimustulokset ja niiden oikeellisuus sekä toiminta,
jossa väitetään ennen injektointien alkamista tutkitun ”rokotteet”, mutta ei ole tosiasiassa
tutkittu, vaan a) huijattu, b) vääristelty ja salailtu tutkimustuloksia ja c) salaisin sopimuksin
poistettu ”rokotteen” valmistajilta korvausvastuu.
2) Selvitetään törkeänä virkarikoksena, törkeänä rikoksena ihmisyyttä vastaan ja siihen
liittyvinä törkeinä pahoinpitelyinä, törkeinä kuolemantuottamuksina, törkeinä vamman-
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tuottamuksina ja kansanmurhana ja/tai sen yrityksenä, törkeänä petoksena, syrjintänä ja
törkeänä kiihottamisrikoksena STM:n, valtioneuvoston, THL:n, Fimean, AVI:n virkamiesten,
HUS:n ja Tampereen rokotetutkimuskeskuksen virkamiesten (mm. Markku Tervahaudan, Mika
Salmisen, Hanna Nohynekin, Mika Rämetin, Timo Vesikarin, Asko Järvisen), Sanna Marinin, Tytti
Tuppuraisen, Antti Kurvisen, Fatim Diarran, Hanna Hokkasen, Ismo Tuomisen, Kirsi
Törmäkangaksen, Anna-Maja Henrikssonin, Maria Ohisalon, Sauli Niinistön, rokotepassin
käyttöönotosta päättäneiden kansanedustajien, Klaus Schwabin, Anthony Fauchin, Facebookin
perustajan Mark Zuckerberin, facebookin ns. "faktantarkistajien", Supon viestintäasiantuntijan
Anni Lehtosen, Helsingin Sanomien päätoimittajan, toimittajien ja muiden valtamedian
päätoimittajien ja toimittajien toimintaa, jossa
A) koko väestöltä on pimitetty tahallaan rokotteiden haitallisuuteen ja kuolemantapauksiin
liittyvää tilasto- ja muuta tietoa ihmisten terveyttä ja henkiä vaarantaen kokeellisen, selvästi
hengenvaarallisen injektoinnin pakottamiseksi laittoman sensuurin avulla.
B) rokotepassit, liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset, AVI:n päätökset, VR:n matkustussäännön
rajoitukset, muut julkisen liikenteen ja palvelu- ja yritystoiminnan rajoitukset on toteutettu
perustuslakia ja ihmisoikeussopimusta rikkoen ja laitonta sensuuria toteuttaen ja
samanaikaista lääkejättien, Faucin, Schwabin, facebookin, Suomen valtiojohdon,
valtamedian, Supon virkamiesten, Sitran virkamiesten, Fimean, THL:n ja
rokotetutkimuskeskuksen laajaa systemaattista disinformaatiota toteuttaen.
C) rokotehaitoista ja kuolemista tiedottaneet on leimattu disinformaation levittäjiksi, jotta em.
tahojen toteuttamaan laittomaan sensuuriin perustuvat käytännössä pakkorokotuksiksi
tarkoitetut hengenvaaralliset kokeelliset injektoinnit eli ihmisoikeussopimuksen kieltämät
ihmiskokeet on saatu toteutettua koko väestöön kohdistuvaan valheelliseen tiedottamiseen
ja laittomaan sensuuriin perustuvalla petoksellisella valtiojohtoisella ja ulkomailta johdetulla
tiedottamisella.
3) Materiaalin (todisteet 1-2) mukaan koe-eläiminä käytetyt apinat olisivat kuolleet ja tätä tietoa
olisi pimitetty ja siirrytty suoraan ihmiskokeisiin koe-eläinten kuolemia ja vaikeita ihmisillekin
aiheutettuja vammoja ja kuolemia salaten. Pitääkö tieto paikkansa ja onko tätä edes tutkittu
ennen Suomen injektointien aloitusta? Jos tieto pitää paikkansa tai sitä ei ole edes tutkittu, miksi
haitoista ja kuolemista kertomista on salattu ja ketkä Suomessa ovat salailleet tahallaan
injektointien alkaessa ja niiden harhaanjohtavaa markkinointia ja pakottamista jatkettaessa?
4) MV-lehden uutisoimalla tavalla Suomen kuolleisuuskäyrät ovat nousseet äkkijyrkästi ja nousu
alkoi kokeellisten koronarokotteeksi väitettyjen piikitysten jälkeen. Kuolemat ja niiden määrän
kasvu ovat selvässä yhteydessä kokeellisiin piikityksiin. Miksi mediapooli julkistaa
kansanmurhan ja muiden tässä tutkintapyynnössä yksilöityjen tekojen peittelemiseksi
propagandaa, jossa yritetään kekseliäästi ja läpinäkyvästi peitellä koko väestöön kohdistuvaa
Suomen pahinta petoksellista toimintaa, sen valtavia koko väestöön kohdistuvia haittoja ja
kansanmurhaan viittaavia seurauksia valehtelemalla valtamedian propagandalööpeissä sitä
selvää kuolintilastojen poikkeamaa muka myöhäisestä nukkumaanmenosta, "särkyneen
sydämen oireyhtymästä" ja ”väsymysoireyhtymästä” johtuvaksi, vaikka todellinen ko. sairauksiin
liittyvä muutos on selvässä syy-yhteydessä vain piikitysten alkamisajankohtaan eivätkä
nukkumaanmenoajat ole muuttuneet, huumeiden käyttö ja sydänten särkyminen tietenkään
”sattumoisin” ole alkaneet piikitysten jälkeen?
5) ”Sydänten särkymiset” ja erityisesti nuorten miesten ja keski-ikäisten poikkeavien
sydänkuolemien määrällinen kasvu ei todellisuudessa ole ”sattumoisin” alkaneet piikitysten
jälkeen. Poliisin tulee selvittää, ketkä valtiojohdon, THL:n ja Fimean toimijat ovat HS:n, IltaSanomien, Iltalehden toimittajien ja päätoimittajien ja facebookin faktantarkistajien kanssa
sopineet ”tekoselityksistä”, joilla peitellään kuolemien ja vaikeiden vammautumisten todellista
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syytä ja syy-yhteyttä terveydelle ja hengelle huomattavan haitallisiin kokeellisiin piikityksiin ja
niiden selvää ihmiskokeen luonnetta järkyttävine seuraamuksineen?
6) Kun ihmiset alkavat nyt siis kuolemaan ”haitattomina” markkinoidun ”rokotteen” eli laittoman
ihmiskokeen seurauksena, injektoinneista päättäneet tahot joutuvat siitä rikosoikeudelliseen
vastuuseen ja henkilökohtaiseen korvausvastuuseen. Onko ”särkyneen sydämen oireyhtymä”,
nukkumaanmenoaikoja koskevat selitykset ja muu propaganda luotu nimenomaan törkeän
petoksen tekovälineeksi ja sumuverhoksi kansan ja vastuullisten päättäjien väliin, jotta kansa ei
raivostuisi ja jotta kukaan vammat ja kuolemat ihmiskokeilla aiheuttaneista eivät joutuisi
vastuuseen?
7) Todisteen 1 materiaalin ja todisteena STM:n virkamiehen Kirsi Törmäkangaksen 23.6.2020
tuottaman kansalta salatun muistion mukaan piikitetyt erittävät ympäristöön haitta-aineita,
joiden aiheuttamia terveyshaittoja ei tiedä vielä kukaan ja muistion ja geenitekniikkalain mukaan
väestöön voitaisiin virkamiesten toimesta injektoida salaa muitakin kokeellisia rokotteita.
Piikitetäänkö kolmoisrokotteen tai tuhkarokkorokottereen osana salaa kokeellista keinotekoista
piikkiproteiinia?
8) STM:n virkamiehen Kirsi Törmäkangaksen muistio STM2020-00179 on laadittu 23.6.2020, Onko
se laadittu tahallaan juuri juhannuksena, jota muistion ajoituksella tarkoituksella estetään
kansalaisia saamasta siitä tieto? Kyseessä on merkittävä muistio geenimanipulaatiokokeista ja
rokotettujen levittämän haitallisen materiaalin taututtavuudesta. Miksi tästä ei ole tiedotettu
mitään kansalaisilla ja ovatko 0 % injektoiduista geenimanipulaatiosta ja sen vaikutuksista
tienneet?
9) Materiaalin (todiste 1) ja asiantuntijoiden Tamara Tuumisen ja Ariyana Loven lausuntojen ja
muun hallussani olevan materiaalin mukaan väestöön piikitetty covid19-injektio aiheuttaa
monielinsairauksia, laajoja kuolemia, erityisesti lasten immuunijärjestelmän tuhoutumista,
syöpien aktivoitumista, immuunikatoa, sydänkuolemia, verisuonien ja kaikkien sisäelinten
tuhoutumista, tukehtumista munuaisten toiminnan pettämisestä johtuvaan veden kertymiseen
keuhkoihin eivätkä piikitetyt ole kestäneet koneellista hengitystä. Miten ovat viranomaiset,
Marin, muut tutkintapyynnössä mainitut selvittäneet ennen Suomessa koko väestöön
kohdistetun kokeellisen injektoinnin alkamista ko. tiedot?
10) Miksi injektoinnit on aloitettu salaamalla tahallaan kaikki vakavat rokotehaitat ja kuolemanriskit
ja kuolemat ja miksi piikitysten toteuttajat eivät ole kansalaisten käyttöön esittäneet tilastoja
rokotehaitoista ja kuolemista, vaan tuottaneet ainoastaan kiellettyä sensuuria vaihtuvilla
valheilla ja muuttuvilla tarinoilla höystettynä?
11) Miksi laiton sensuuri on ollut niin kovaa, että kaikki rokotehaitoista ja kuolemista
totuudenmukaisesti kertoneet lääkärit, kuten esim. Mikael Kivivuori, on irtisanottu ja ne
sairaanhoitajat, jotka ovat kieltäytyneet injektoinneista, on irtisanottu?
12) Miksi valheellista mielikuvaa rokotteiden ”haitattomuudesta” on ylläpidetty laittoman
sensuurin, tilastojen vääristämisen ja laittomien irtisanomisten ja kansalaisaktivistien ja
informaation tuottajien (esim. Olli Posti, Ilkka Tiainen, Juha Korhonen, sadat lailliset
mielenosoittajat) laittomien pidätysten avulla, vaikka kaikki ne keinot säädetään kielletyiksi sekä
perustuslaissa että ihmisoikeussopimuksessa ja sen lisäksi mielipidevainot säädetään rikokseksi
RL 11:11 §:ssä, työ erityisesti suojatuksi perusoikeudeksi PL 18 §:ssä ja kaikki em. syrjivät
toimenpiteet ja vain rokottamattomiin kohdistetut pakkokeinot kielletyiksi syrjintärikoksiksi ja
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kielletyksi välittömänä, välillisenä syrjintänä ja häirintänä ja kiellettyinä vastatoimina
yhdenvertaisuuslain 5, 8, 10, 13, 14 ja 16 §:issä?
13) Materiaalin (todiste 1) mukaan ”koronakuolemia” koskevaa informaatiota olisi ulkomailta
tuotetun disinformaation ja koronahysterian luomiseksi manipuloitu lääkitsemällä tahallaan
vanhuksia ja sairaita laitoksissa Midazolam-nimisellä aineella antamalla lääkeainetta tappavia
annoksia 15-20-kertaisia määriä ja täten olisi luotu ulkomailta ohjattua ”koronakuolleisuutta”
koskevaa disinformaatiota koronahysterian aivopesemiseksi ja kokeellisen ”koronarokotteeksi”
väitetyn injektoinnin aloittamiseksi. Materiaalin mukaan vanhuksiin olisi piikitetty tahallaan
ylisuuria kuolemaan johtavia annoksia lääkeaineita USA:ssa ja muualla maailmanlaajuisen
koronahysterian lietsomiseksi eli koronaksi väitetyt kuolemat ulkomailla ja Suomessa eivät
johtuisikaan koronasta, vaan aivan muista ja jopa tahallaan aiheutetuista syistä ja laitokset ja
sairaalat olisivat olleet kuolemanloukkuja. Miksi Suomen viranomaiset ja Marinin johtama
hallitus eivät ole selvittäneet ja tutkineet väitteitä, joiden tutkiminen olisi voinut johtaa petoksen
paljastumiseen?
14) Materiaalin (todiste 1) mukaan sairaaloissa eivät vanhukset olisi kuolleet koronaan, vaan heidät
on eliminoitu esim. USA:ssa ruiskuttamalla vanhuksiin yliannoksia tappavia määriä sydämen ja
aivot tuhoavaa lääkettä, jonka lääkeostot olisivat ko. ajankohtana 1000-kertaistuneet ja
vanhukset olisi eliminoitu koronapaniikin ja valheellisen pandemiauutisoinnin toteuttamiseksi.
Miksi näitä väitteitä ei ole tutkittu, vaan niistä kertominen on totaalisesti vaan estetty? Jos ne
väitteet olisi helppo luotettavilla tutkimuksilla todeta vääriksi, miksi sellaisia tutkimuksia ei ole
saatavilla lainkaan, vaan tietoja salaillaan?
15) Aineistojen ja lukuisten todellisten tutkimusten perusteella Ivermektiini auttaisi koronavirukseen
ja olisi huomattavasti taloudellisempi keino torjua sairauksia ja tietoja siitä on saatavilla
https://ivmeta.con/-sivuilta meta-analyysikoosteena, joiden mukaan ennaltaehkäisevässä
hoidossa on saatu 86 %:n paranema. Miksi tätäkään tietoa ei ole jaettu kansalaisille lainkaan,
vaan siitä tiedottaminen estetty?
16) Materiaalin (todiste 1) mukaan Intian väestöstä vain 13 % on rokotettu ja silti mm. Ivermektiinin
avulla siellä ei ole koronaongelmaa käytännössä lainkaan ja intialainen lakimiesryhmä ja
saksalainen Reiner Fuelmich ovat haastamassa koronaan liittyvistä ihmisoikeusrikoksista ja
tilastojen väärentämisestä virkamiehet vastuuseen, Pfiser on tuomittu lukuisia kertoja törkeistä
petoksista, Tampereen rokotetutkimuskeskuksen perustaja on tutkinnassa yli 10 vuotta
jatkuneesta törkeästä petoksista ja rokotetutkimuskeskus ja valtiojohto ja valtamedia kukin ovat
saaneet kymmenien miljoonien rahavirrat hyötyäkseen vaarallisista ja minkään
taudin leviämisen kannalta hyödyttämästä rokotteesta. Miksi rokotteen taloudellisia hyötyjiä,
valtavia vuosikausien törkeitä petoksia ja rikoshyötynä aiemmin hankittuja ja
”koronapandemian” varjolla hankinnassa olevia rahavirtoja on salailtu?
17) Materiaalin mukaan valtiojohdossa erityisesti Marin on ollut aktiivisesti Schwabin ja EUvirkamiesten kanssa päättämässä kansalaisilta salaa tutkintapyynnön kohteena olevia päätöksiä
ja sopimuksia, joita tässä tutkintapyynnössä olevista syistä tulee tutkia törkeinä petoksina,
disinformaationa, rikoksina ihmisyyttä vastaan, törkeinä valtiopetoksina ja mahdollisesti laajana
kansanmurhana. Missä Marin on käynyt, milloin ja ketkä kaikki ovat maailmanlaajuisesta
erehdyttämisestä ja sensuurista päättäneet ja mitä Marin ja verkoston jäsenet ovat itse
taloudellisesti rikoksista ihmisyyttä vastaan ja tilastovääristelystä hyötyneet?
18) Miksi tasavallan presidentti Niinistö viimeaikaisen uutisoinnin paljastamalla tavalla on ollut
päätekijä, joka on ollut vihainen ja vihamielinen vain siitä, että hallitus ei ole vielä hätiköidymmin
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ja kiireellisemmin aloittanut tehottomien maskien käyttöpakkoja, tehottomia ja vaarallisia
ihmiskoeinjektointeja ja koko väestöön kohdistettua ihmiskoetta kansalaisten turvallisuudesta
piittaamatta?
19) Mitkä ovat motiivit Niinistön lausumille ja hyökkääville, uhkaaville taustavaikuttamistoimille ja
missä kaikissa päätöksissä Niinistö on ollut salaa mukana?
20) Onko Niinistö hankkinut itselleen ja jollekulle muulle taloudellisia etuuksia maskipakkoa,
”koronatutkimuksia” ja injektointeja pakottamalla ja aggressiivisella painostustoiminnalla
asiassa, jossa päätöksenteko ei ole edes presidentin toimivaltaan kuuluva asia?
21) Onko Niinistö toteuttanut koronapropagandaa ja uhkailevaa käytöstään käyttääkseen
häikäilemättömästi propagandalla ja uhkailulla luotua keinotekoista pandemiaa ns.
virkamafiaverkostonsa rikollisen toiminnan peittelemiseksi ja omaan diktatuuriinsa tähtäävän
johtamistapansa luomiseksi viranomaismielivallan avulla ja väestön talouden ja terveyden
romahduttavalla tavalla?
22) Kun syrjintä ja lainkäyttötoiminta on presidentin virkatehtävässä selvästi kielletty, Supon ja KRP:n
tulee selvittää presidentin epäiltynä rikoksena
A) Miksi Niinistö käskyttää leipomaan virkamafiaverkoston uhreille tekaistuja kostoluonteisia
sananvapausvainoja eli käyttää tuomiovaltaa laittomasti sanomalehdissä sananvapausvainojen toteuttamiseksi ns. virkamafiaverkoston rikollisuuden peittelytarkoituksissa
B) Miksi Niinistö ilmoitti rikostutkinnasta HS:n toimittajia vastaan Viestintäkoekeskusta
koskevan uutisen julkaisupäivänä, vaikka Niinistö ei voi toimia poliisina?
C) Miksi Niinistö on yrittänyt taustalla pakottaa ”kiirettä” laittomiin koronatoimiin väestön
terveydestä, hengestä ja mistään perus- ja ihmisoikeuksista piittaamatta, vaikka
terveydenhuollon päätöksetkään eivät lainkaan kuulu presidentin laillisiin valtaoikeuksiin?
D) Onko Niinistö taustatoiminnallaan määräävästi vaikuttanut taloudellisia kytköksiä sisältäviin
maskiostoihin ja ”rokote”-hankintoihin?
E) Miksi Niinistö on yrittänyt vähätellä Elokapina-terrorismia, jota Ohisalon verkosto käyttää
systemaattisesti ”hälyn” siirtämiseksi korona- ja EU-päätöksiin liittyvän huomion
kiinnittämiseksi Elokapinaan pois todellisista Suomen talouden ja väestön terveyden
tuhoamishankkeista, joihin kaikkiin Niinistö on taustalla ollut vaikuttamassa?
F) Miksi Niinistö syrjimättömyyden virkavelvoitteen vastaisesti haukkuu "rokotevastaiseksi" ja
"kidnappaajaksi" kokeellisiin injektioihin realistisesti suhtautuvia kansalaisia pakottaakseen
em. haitallisia ihmiskokeita ja laittomia rokotepasseja väestöömme?
23) THL:n sivuilta näkyy, että rokotehaitat alkavat tuntien, päivien ja viikkojen kuluessa. Kuka on
osallistunut ja miksi laajaan tilastojen väärentämiseen, jossa KAIKKI 21 vuorokauden eli kolmen
viikon kuluessa covid19-piikityksestä selvän rokotehaitan saaneet on luokiteltu petoksellisella
tavalla "rokottamattomiksi"?
24) THL:n sivuilta näkyy, että em. kirjaustapa, jossa ”rokottamattomaksi” tilastoidut ovat piikkihaitan
saaneita, on muutettu ja aiemmin KAIKKI 14 vuorokauden eli kahden viikon kuluessa covid19piikityksestä selvän rokotehaitan saaneet on luokiteltu petoksellisella tavalla "rokottamattomiksi"? Kun tauti pysyy samana, miksi hoidon syy muuttuu 14 vuorokaudesta 21 vuorokaudeksi,
jotta tilastoja saadaan väärennettyä lisää sitä mukaa, kun piikkihaittoja syntyy lisää?
25) Asko Järvinen on myöntänyt, että ”koronaan kuolleeksi” on tilastoitu nekin, jotka ovat kuolleet
tosiasiassa liikenneonnettomuudessa. Kuka on Järvisen, THL:n virkamiesten, tilastojen
laatijoiden ja lääkärien lisäksi vastuussa siitä, että tilastot on tahallaan laadittu valheelliseksi,
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jotta ”koronaan kuolleiden” määrää on voitu käyttää argumenttina kokeellisissa rokotuksissa,
laittomissa maskipakoissa ja laittomista rokotepasseista päätettäessä ja ”rokotuksen” ottaneet
ovat aidosti erehtyneet luulemaan tilastotietoja totuudenmukaisikis tietämättä niiden
petoksellisesta kirjaustavasta?
26) Kuinka moni olisi ottanut kokeellisen rokotteen, jos olisi tiennyt ennen injektiopäätöksen
tekemistä kaiken sen, mitä tässä tutkintapyynnössä ja sen todisteista paljastuu?
27) Materiaalin (useiden tutkintapyynnön todisteiden) mukaan
A) covid19-piikit sisältävät myrkyllistä grafeenioksidia ja muita haitallisia aineita
B) "rokotuksen" ja siihen pakottamisen todellisena syynä olisi depopulaatio eli ihmisiä olisi
todisteena 1 olevan asiakirjan mukaan tapettu sairaaloissa nimenomaan tahallaan
”koronapelotteen” luomiseksi
C) kokeellisissa ”rokotteissa” oleva grafeenioksidi tunkeutuu jokaiseen sisäelimeen, aiheuttaa
lisääntymiskyvyttömyyttä, vaikeita vammoja ja kuoleman
D) ”rokotteen” aiheuttamien kuolemien määrä olisi suurempi kuin koronaan kuolleiden määrä
siten, että rokoteisiin kuolisi todisteena 1 olevan asiakirjan mukaan 5-kertaa enemmän kuin
väitettyyn koronaan eivätkä koronaksi ja koronakuolemaksi tilastoidut kuolemat olisi
koronaa lainkaan.
Pitävätkö väitteet paikkansa, ketkä siitä ovat Suomessa tienneet ja miksi asiaa ei ole selvitetty,
vaan kaikesta tästäkin kertomista ja sen asianmukaista selvittämistä on laittomalla sensuurilla
estetty?
28) Materiaalin (todiste 1) mukaan piikityksiä tarvitaan 6 kk välein, koska nimenomaan piikitetyt
levittävät ympäristöönsä haitallista piikkiproteiinia ja sairastuttavat toisiaan ja väestöä ja sitä
”korona leviää”-panikin lietsomista tarvitaan lisäpiikitysten eli lisärikoshyötyjen hankinnassa. Silti
rokotettujen levittämät oireet ja taudit luokitellaan rokottamattomien ja koronan aiheuttamiksi.
Terveet rokottamattomat henkilöt eivät voi edes teoriassa lääketieteellisen selvän tutkimuksen
mukaan tietenkään toimia koronan levittäjinä, mutta STM:n salaisen muistion mukaan
kokeelliseen piikitykseen osallistuvat levittävät haitallisia eritteitä ympäristöön ja toimivat
kansalta salattuna tartuntalähteenä. Onko siis niin, että sairaaloissa ”rokottamattomiksi”
luokitellut lähes kaikki potilaat ovat rokotettuja, jotka ovat siellä rokotehaittojensa hoidossa ja
miksi injektointien jatkamiseksi kansalaisille valehdellaan heitäkin silti rokottamattomiksi edellä
selostetun tilastomanipulaation avulla?
29) Kuinka monta ”rokottamattomina”
rokotereaktion saaneita?

tilastoitua potilasta

on

tosiasiassa

piikityksestä

30) Fimean haittavaikutusrekisterissä oli 21.9.2021 mennessä käsitelty 4013 haittailmoitusta, joista
2708 vakavaa haittaa ja 121 kuolemaa. Fimeassa oli käsittelemättä lähes 13.000 haittailmoitusta.
Miksi injektointeja ja ”haitattomuudesta” valehtelua ja selvästi tehottomien, mutta
hengenvaarallisten injektioiden toteuttamista ja laajentamista jatketaan ja kuka on virkarikos- ja
korvausvastuussa näistä haitoista ja niiden tuottamisen jatkumisesta kokeellisia injektointeja
jatkamalla?
31) Miksi Marin lehdissä ehdottelee rokottamattomien ”perkaamista”, mitä uhkaavalla viestinnällä
tarkoitetaan ja suunnitteleeko kokeellisten injektointien ja niihin liittyvien petosten
päätoteuttaja Marin pakkorokottamista kansanmurhamotiivilla?
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32) Vääristetäänkö tilastoja väittämällä 121 rokotukseen kuolleesta vain yhden olevan rokotteeseen
liittyvä? Kuka syy-yhteyden tai sen väitetyn puuttumisen määrittelee ja mitkä kytkökset
määritelmien laatijoilla on rahakorruptioon ja rikoshyödyn hankintaan, lääke- ja maskiostoihin?
33) THL:n mukaan väitetysti ”koronaan” kuolleista 94 %:lla on ollut vaikeita perussairauksia ja
henkilöiden keski-ikä oli 82 vuotta eli yli keskimääräisen tilastollisen eliniän ennusteen. THL:n
edustajat ja ulkomaiset lääketieteen edustajat ovat myöntäneet, että esim. syövän
terminaalihoidossa olleet, perussairauksiinsa kuolleet ja auto-onnettomuudessa kuolleet on
tilastoitu ”koronaan” kuolleiksi, vaikka todellinen kuolinsyy ei ole korona. On aivan selvää, että
kyseessä on tilastojen vääristäminen, jonka avulla vahingollista injektointia on markkinoitu muka
”vaarallisten” tai ”lisääntyneiden” koronakuolemien pelkoa hysterisoimalla. Miten suuri
prosentuaalinen osa ”koronakuolemiksi” tilastoidusta vainajista ovat ko. muihin sairauksiinsa
kuolleita?
34) Jos todellista kuolinsyytä ei ole tiedetty ja se on ”arvattu” tai väärennetty tai sitä ei ole tilastoitu
tai edes tiedetä, ketkä ovat vastuussa siitä, että ”koromakuolemista” on tahallisesti annettu
totuutta vastaamaton kuva, jotta rokotekuolemia ja rokotehaittoja on saatu syntymään lisää
”koronakuolemia” ja koronaan sairastuvuutta koskevia tilastoja suoranaisesti väärentämällä ja
tahallisesti manipuloimalla?
35) Ketkä ovat vastuussa siitä, että myös sairaalassa ja tehohoidossa olevien potilaiden sairauksien
syytä on koronaan liittyvässä kaikessa tiedottamisessa samaan aikaan vääristelty ja nekin tilastot
sitten väärennetty väittämällä sairaalassa ja teholla olevien potilaiden olevan
”rokottamattomia”, vaikka todellisuudessa rokotehaitat saaneet on vaan kirjattu tahallaan
väärin ”rokottamattomiksi”?
36) Miksi sairaalassa ja teholla olevien potilaiden todellista sairastumis- ja hoitosyytä on pimitetty
em. kirjaamisella ja tahallaan jätetty tilastoimatta, mikä prosentuaalinen osuus potilaista on
todellisuudessa piikkihaitan vuoksi hoitoon joutuneita?
37) Kansalaisten rokotteiden ottamispäätökseen vaikuttaa eniten juuri tilastojen manipulointi eli
tahallisella valtamedian valheuutisoinnilla luotu harhaluulo sairaalassa olevista
”rokottamattomista” ja ”rokottamattomien” muka aiheuttamista sairauksista, uhkista ja
tartunnoista. Tosiasiassa tuntematon salattu osuus sairaalassa olevista potilaista ja mahdollisesti
valtaosa tai mahdollisesti kaikki tai lähes kaikkia potilaat ja tartuttajat ovat piikitettyjä ja
piikkihaitan saaneita. Miksi sairaaloista ei ole silti saatavissa tilastotietoa siitä, mikä osuus
väitetyistä ”korottamattomista” sairaalapotilaista on piikkihaitan saaneita ja mikä osuus
tartunnoista on rokotetuilta ja miksi tätä rokotuspäätöksiin olennaisesti vaikuttavaa tietoa
manipuloidaan ja salataan ja kuka/ketkä manipuloivat ja salailevat ihmisten terveyden ja hengen
kustannuksella?
38) Kun valtamediassa uutisoidaan lääkärien muka uupuvan ja sairaaloiden täyttyvän muka vain
”rokottamattomien koronaan sairastuneiden” aiheuttamasta työmäärästä, miten samaan aikaan
uutisoidaan Suomeen Virosta ja muista maista hoitoon tulevista potilaista, jos sairaalat kerran
ovat täynnä ja lääkärit burnoutin partaalla? Miksi tässäkin tiedottamisessa salataan olennaisinta
faktaa siitä, että ”rokottamattomista” ei ole kyse, vaan piikkihaitan saaneista potilaista, joilla
potilailla ne sairaalat täyttyvät, vaikka tehokkaaksi valehdellun rokotteen ja rokotekattavuuden
piti sairastuminen ja teholle joutuminen estää?
39) Tilastot osoittavat, että sairastuvuus ja kuolleisuus ei ole vähentynyt, vaan päinvastoin
lisääntynyt jatkuvasti rokotekattavuuden noustessa ja rokotusmäärän lisääntyessä.
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Miljardeilla on ostettu turhaan maskeja ja muka ”turvallisia” ja ”tehokkaita” rokotteita ja
maksatettu turhat ostokset, tehottomat ja vaaralliset injektiot ja maskit veronmaksajilla ja
disinformaation erehdyttäminä turhaan piikityksissä, tutkimuksissa ja maskiostoksilla
käyneillä kansalaisilla. Miksi poliisi ei ole jo aiemmin tutkinut ja miksi poliisin ei kuuluisi nyt
kiireellisesti käynnistää esitutkinta ja tutkia törkeänä petoksena toimintaa, jossa veronmaksajilla
maksatetaan tehottomia rokotteita ja tehottomia maskeja valtiojohtoisen tahallisen
disinformaation ja tilastojen väärentämisen avulla ja hankitaan petokseksi säädetyllä toiminnalla
valtavia biljoonien rikoshyötyjä tehottomien ja vaarallisten lääkkeiden ja tehottomien maskien
valmistajille ja myyjille ja päättäjillemme?
40) Lasten laittomat väitettyyn koronaan ja laittomaan HolhTL:n vastaiseen itsepäätäntään
perustuvat massarokotukset aloitettiin 9.8.2021 voimaan tulleella Sarkkisen ja Tuomisen
valmistelemalla ja laatimalla asetuksella. Jo 21.9.2021 mennessä on todisteena 1 olevan
asiakirjan mukaan Fimealle ilmoitettu 210 haittailmoitusta 12-17-vuotiaista ja 140 niistä koskee
12-15-vuotiaita ja 37 luokiteltu vakaviksi haitoiksi. Pitkäaikaisvaikutuksista ei tiedä kukaan.
Samaan aikaan on fakta, että yksikään lapsi ei ole kuollut Suomessa koronaan ennen piikityksiä
ja lasten väitetysti sairastamat koronaksi luokitellut taudit ovat olleet joko oireettomia tai lieviä
flunssaan verrattavia oireita, jolloin ei voida puhua tartuntatautilain soveltamisesta ja PL 23 §:n
rajoitustoimista lainkaan. Miksi ja ketkä ovat olleet päättämässä näistä laittomista
itsepäätäntärokotuksista HolhTL:ia rikkoen ja lapsiin ja nuoriin laajalla disinformaatiolla
kohdistetuista
vaarallisista
ihmiskokeista
lasten
ja
nuorten
terveyshaittojen
pitkäaikaisvaikutuksista mitään tietämättä heidän loppuelämäänsä tuhoisasti vaikuttavalla
tavalla ja kaikista aiheutetuista haitoista ja kuolemanriskeistä tietoisina?
41) Kun elämä ja terveys eivät ole HolhTL 23 ja 24 §:ssä säädettyjä ”tavanomaisia” eikä
”vähämerkityksellisiä” asioita eikä muutoksia huoltajien ja vajaavaltaisten päätösvaltaa voi 24
§:n mukaan edes säätää asetuksen tasoisella normilla, miksi koko valtiojohdon, valtamedian ja
terveysviranomaisten disinformaation levitys, lapsiin kohdistettu itsepäätäntäviestintä ja
vaarallisiin injektointeihin erehdyttäminen perustuu asetukseen ja valtamedian, facebookin ja
Tinderin avulla luotuun valheelliseen mielikuvatiedottamiseen, jossa rokotteita on pakotettu
maksua tarjoamalla, muoviämpäreitä jakamalla ja Tinderissä asiattomalla ”Oletko saanut jo
kahdesti”-seksiin kaksimielisesti viittaavalla mainonnalla oikeita faktoja salaamalla ja laillista
kriittistä tiedon tuottamista estämällä ja tilastoja väärentämällä ja manipuloimalla?
42) Kun Tiaisen ja Peuravirran dokumentista näkyy, että valtion, facebookin ja valtamedian
disinformaation ja sensuurin vuoksi lapset luulivat rokotteen sisältävän porkkanaa, miksi
rokotuksia on jatkettu valehtelemalla lapsilla olevan ymmärrystä itsepäätäntään, joka ei
perustunut lakiin eikä ollut edes sinänsä HolhTL:n mukaan mahdollinen eivätkä lapset tienneet
rokotteista ja haitoista yhtään mitään?
43) Kun syrjintä mielipiteen perusteella on kielletty, miksi ”totuus” pysyy pystyssä vain pidättämällä
kouluille tietoa jakamaan tulleet henkilöt, laatimalla facebookissa banneja, poistamalla yli
miljoona laillista tekstiä facebookista ”disinformaationa”, estämällä muut mielipiteet ja kaikki
kritiikki pohjoiskorealaisella totaalisensuurilla?
44) Kun syrjintä mielipiteen perusteella on kielletty eikä kokeellinen injektio sisällä porkkanaa, miksi
”totuus” rokotteiden tiedon tasosta ja väitetty lapsen kyky päättää tästä asiasta pysyy pystyssä
vain pidättämällä kouluille tietoa jakamaan tulleet henkilöt, jotta laittomia ”porkkanarokotuksia”
voidaan jatkaa HolhTL:ia rikkoen?

14(23)
45) Paperipostissa saamani todisteen mukaan lasten rokotuksiin liittyvistä päätöksistä ja kouluilla ja
terveydenhuollossa päätetyistä toimenpiteistä ei ole päätetty tutkittuun tilastotietoon
perustuen, vaan ainoastaan jonkinlaisella THL:n sisäisellä ”työpaperilla”, vaikka
A) lasten rokottaminen ei voi ohi HolhTL:n normien eikä ilman lääketieteellisesti pätevää syytä
ja ilman PL 23 §:ssä säädetyn välttämättömyysedellytyksen täyttymistä perustua lainkaan
THL:n työpapereihin ja sisäisiin muistioihin, vaan edellyttäisi eduskunnan ensin tekemää
muutosta HolhTL:iin ja aitoa lapsen kykyä päättää asiasta oikealla ja täydellisellä tiedolla
B) lapset ja aikuiset päätöksentekotilanteissa voivat tehdä pätevän päätöksen vain saatuaan
oikeaa tutkittua tietoa injektoinnin kokeellisuudesta, vakavista haitoista, niiden
toteutumisriskeistä ja kuolemanriskistä.
Miksi kaikki tämä on tahallisesti estetty epänormaalin ja valheellisen päätöksentekotilanteen
pakottamiseksi jopa lapsille ”itsepäätäntänä” siten, että lapset ja edes koulun
terveydenhoitohenkilöstö eivät tiedä, mihin rokotteet ja väitetty lasten itsepäätäntä perustuvat?
46) Kun virheelliseen tiedottamiseen, tahalliseen tietojen pimittämiseen ja laittomaan
itsepäätäntään perustuvat päätökset ovat pätemättömiä, mutta niillä erehdytettyinä tehdyillä
päätöksillä aiheutetut haitat, kuolemat ja terveysvauriot pysyviä ja toistaiseksi
pitkäaikaisvahinkojen osalta vielä tulossa, miten suuri on se tulevien vahinkojen korvausten
euromääräinen varaus valtion budjetissa ja potilasvahinkokeskuksessa, jolla näin suuri vahinko
uhreille korvataan?
47) Kuka korvaa vahingot, jos valtion varat loppuvat ottaen huomioon laissamme säädetty
erehdytettyjen oikeus saada valtiolta ja tässä tutkintapyynnössä luetteloiduilta vahinkojen
aiheuttajilta täysi korvaus koko vahingosta?
48) Terveydelle vaarallisia ja hengenvaarallisia rokotteiksi valehdeltuja geenimanipulaatioinjektioita
on piikitetty lapsiin HolhTL 23 ja 24 §:n vastaisesti muka lapsen itsepäätännällä, vaikka kyseessä
ei ole tavanomainen ja vähämerkityksellinen päätös eikä sitä voi lapsi laillisesti tehdä. Ketkä
kaikki tästä laittomasta, terveyttä ja henkeä vaarantavasta ja huoltajien laillisia oikeuksia
rikollisesti loukkaavasta päätöksestä ovat vastuussa, kun lasten rokottaminen ko. tavalla ja näin
haitallisilla kokeellisilla injektoinneilla niiden todellista haitallisuutta salaten on törkeää
rikollisuutta?
49) Materiaalin ja julkisenkin uutisoinnin mukaan Japani, Tanska ja useat maat ovat luopuneet
rokotteista ja koronarajoituksista, koska useat miljoonat rokoteannokset sisälsivät myrkkyä,
kuten grafeenioksidia. Samojen lääkevalmistajien valmisteita on käytetty Suomessa piikityksiin
valehtelemalla niitä turvallisiksi. Miksi THL ja KRP kieltäytyivät tutkimasta, mitä niille toimitetut
”turvallisiksi” koronarokotteiksi väitetyt aineet sisältävät ja miksi niitä piikitetään ja pakotetaan
ihmisiä niitä ottamaan salaamalla tahallaan niiden vahingollisuus ja tappavuus?
50) Miksi rikollista rokotetoimintaa jatkettiin Japanin laajan myrkkylöydöksen jälkeen Suomessa
valehtelemalla kansalle ja toteuttamalla facebookissa ja koko valtamedian, valtiojohdon ja
virkamafiaverkoston avulla rikollista sensuuria rikollisiin tarkoituksiin vaarallisia myrkkyjä
ihmisiin injektoiden niiden haitoista mitään tietämättä?
51) Myytinkertojat ohjelmasta ja julkisestakin uutisoinnista ja THL:n sivujen uutisointia seuraamalla
kuka tahansa havaitsee, että virkamiehet, valtiojohdon edustaja ja lääkejätit valehtelivat ennen
injektointien alkamista, että aineet olisi tutkittu, turvalliseksi havaittu, ja että kyseessä ei olisi
ihmiskoe. Kyseessä on ihmiskoe, kun injektion valmistajat eivät edes tässä vaiheessa tiedä aineen
haittoja, salailevat sen sisältöä koko väestöltä maailmanlaajuisesti ja ”turvallisesta”,
”tehokkaasta” ja ”tutkitusta” injektiosta on jatkuvasti paljastunut vasta jälkikäteen yhä uusia
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vakavia haittoja ja laajoja kuolemantapauksia, jotka ovat selvästi tulleet päättäjille,
lääkejäteille ja ”turvalliseksi” niitä valehdelleille yllätyksenä. Ketkä vastaavat rikos- ja
korvausvastuulla siitä, että ainetta on valehdeltu turvalliseksi, tutkituksi ja tehokkaaksi, vaikka se
ei ole niistä mitään eli maksatetaan tehottomia, ei-tutkittuja ja vaarallisia aineita ja testataan
niitä petoksellisesti erehdytetyillä ihmiskokeen osallistujilla, jotka eivät disinformaation ja
sensuurin vuoksi saaneet oikeaa tietoa ymmärtääkseen kieltäytyä rikollisista ihmiskokeista?
52) Myytinkertojat ohjelmassa (tutkintapyynnön todiste 4A) kuvataan, kuinka THL:n,
rokotetutkimuskeskuksen, valtamedian ja valtaeliitin valehtelu on edennyt. Ensin he valehtelivat
rokotetta kokonaan haitattomaksi, ja että yksi rokote riittää ja toisaalta Marin valehteli pitkään
maskeja suorastaan haitallisiksi, vaikka samat henkilöt myöhemmin säätivät maskipakkoja,
koronapassin ja rokotteita suorastaan pakotettiin väestölle "turvallisina" vuorokausi ennen
poisvetoja ja samat valehtelevat virkamiehet selittelivät valtamedian avustuksella vakavia
rokotehaittoja ja nuorten miesten äkkikuolemia ja piikityksiin liittyvää valtavaa väsymystä ja
vakavia haittavaikutuksia syy-yhteyden häivyttämiseksi mm. lööppien propagandassa
"särkyneen sydämen oireyhtymällä", nukkumaanmenoajoilla ja sydänkohtauksilla, joita saavat
11 nuorta muka ”tuntemattomasta syystä” konserteissa, huippukuntoiset urheilijat
epänormaalilla tavalla, jollaisia kuolemia ja kohtauksia ei ole ollut aiemmin koskaan ennen
piikityksiä. Miksi kokeellisen injektion piikityksiä ja valehtelua sen haitattomuudesta jatketaan,
vaikka Fimeassa on tuhansia haittailmoituksia ja noin 13.000 ilmoitusta jonossa käsittelemättä
ja nuoria ja terveitä kuolee sydänperäisiin sairauksiin poikkeavia määriä tässä ihmiskokeessa?
53) Miksi "korona" on todettu PCR-testillä, joka on epäluotettava ja minne influenssat ja muut taudit
ovat tilastoista hävinneet? Johtuuko katoaminen siitä, että tosiasiassa testi on niin
epäluotettava, että kaikki taudit ja myös olemattomat tartunnat on rekisteröity koronaksi?
54) Kun ennakkosensuuri on kielletty, miksi Zuckerberg ja facebook ovat Faucin kanssa sopineet
laittomasta korona- ja rokote sensuurin toteuttamisesta?
55) Miksi Suomen valtio ja sen virkamiehet toteuttavat kansanmurhaan verrattavaa toimintaa ja
rikosta ihmisyyttä vastaan kokeellisilla piikityksillä siten, että joku on Marinin lisäksi ollut
toteuttamassa salaisia sopimuksia, joiden nimenomaisena tavoitteena on hankkia lääkejäteille ja
maskinvalmistajille törkeän petosrikoksen tunnusmerkistössä tarkoitettua biljoonien
rikoshyötyä salailemalla valtamedian ja facebookin toteuttaman rikollisen sensuurin ja
rokottamattomiin kohdistetun vainon, laittomien irtisanomisten ja vihapuheen avulla kaikkia
faktoja?
56) Miksi linnan itsenäisyyspäivän juhlissa ei tarvita rokotepassia, vaikka ravintolaan ei pääse ilman
sitä eivätkä rokottamattomat pääse edes pikkujouluristeilylle Tallinkille ja silti linnassa juhliva
valtionjohto ja virkamieseliitti yrittävät pakottaa rokotepassia työpaikalle säätämällä sitä pakolla
laittomasti?
57) Kun potilastiedot säädetään salassa pidettäviksi ja tietosuojavaltuutetun
virallisessa
tiedotteessakin se fakta todetaan ja on helppo tarkistaa JulkL:ia, potilastietolakia, lakia
terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja tietosuoja-asetusta lukemalla, miksi salassapitonormeja
rikotaan tahallaan rokotepassilla, vaikka pakottava laki ei ole muuttunut mihinkään ja miksi
meillä on eduskunta, perustuslakivaliokunta, terveysviranomaiset ja valtiojohto, jotka eivät
lakeja noudata toteuttaakseen PL 2 §:n 3 momentin kieltämää rikollista mielivaltaa, vaarallista
ihmiskoetta ja terveytemme ja henkemme kustannuksella pelkästään poliittista agendaa, joka on
naamioitu tartuntatautilakiin muka liittyväksi tilastot ja koko tiedottaminen vääristämällä?
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58) Kun syrjintä terveydentilan ja mielipiteen ja vakaumuksen perusteella säädetään rikokseksi, miksi
juuri niihin rikoksiin rokotepassi ja kaikki "koronaan" eli keinotekoisesti luotuun
pandemiailluusioon kaikki tiedottaminen ja ratkaisutoiminta perustuu?
59) Jos kyseessä olisi aito pandemia, se tarttuisi myös Prismassa ja ennen klo 23 ravintoloissa. Ketkä
ovat rikosoikeudellisessa vastuussa Nohynekin, AVI:n virkamiesten, valtiojohdon, Rämetin,
Tervahaudan ja tässä tutkintapyynnössä yksilöityjen lisäksi siitä, että AVI:n päätöksillä on
perusteettomasti estetty ravintoloita ja muita yrityksiä toimimasta "koronaan" vedoten
rajoituksilla, joilla ei ole mitään syy-yhteyttä leviämisen estämiseen, ja joilla toimilla on harkittu
esim. S-ryhmälle taloudellista etua pien- ja keskisuurten yritysten vahingoksi, aiheutettu
itsemurha ja turhia hyvin menestyneiden yritysten konkursseja ja estetty perus- ja ihmisoikeuksia
koko väestöltä ja erityisesti rokottamattomiksi luokitelluilta?
60) Muuttuvatko ihmiset geneettisesti injektioiden vuoksi? Jos eivät väitetysti muutu, miten se on
lääketieteellisesti todennettu, vaikka injektioiden pitkäaikaisia haittavaikutuksia ei ole tutkittu
eikä tiedossa lainkaan?
61) Miten "rokotteita" haitattomiksi selittelevät virkamiehet, Marin, Niinistö, Fauci ja Schwab
selittävät kuvat, joissa lonkeroimaisesti ja ameebamaisiksi muuttuvat rokotteen aineosat
materiaalin mukaan leviävät ihmisen sisällä ja kaikkiin soluihin tuhoten solut ja sisäelimet ja miksi
näitä tietoja ja kuvia ei selitetä ennen injektointia väestölle mitenkään, vaan sen sijaan niistäkin
kertominen estetään rikollisella totaalisensuurilla kokonaan?
62) Ovatko Marin, Rämet, Salminen, Niinistö, Nohynek, Tervahauta, muut tekoihin Suomessa
osallistuneet saaneet lahjuksia sitä vastaan, että toteuttavat ns. Great Reset-hanketta, jossa
väestöstä eliminoidaan suunnitelmallisesti ei-tuottavia ja muuten haitalliseksi päätettyjä ihmisiä
ja toteutetaan ihmiskoetta keinotekoisesti synnytetyn pandemiahysterian ja disinformaation
avulla?
63) Miksi samat koronapropagandaan ja kokeellisiin injektointeihin pakottaneet ja kansalaisia
erehdyttäneet valtiojohdon henkilöt Niinistö, Marin, Tuppurainen, Pöysti, Henriksson, Ohisalo,
Rinne, 134 kansanedustajaa ovat yhdessä toteuttaneet samaan aikaan törkeäksi valtiopetokseksi
säädettyä EU-sopimista, elvytykseksi valehdeltua velkuuttamista ja kaikki päätökset on tehty
lakejamme rikkoen, totaalista rikollista sensuuria ja tarkoituksellista koko väestöön kohdistuvaa
rikollista velkuuttamista, petoksellista erehdyttämistä toteuttaen ja Elokapina-häiriköintiä
toteuttaen?
64) Miksi kukaan koplasta ei istu esitutkinnassa, syyteharkinnassa, tuomittavana, vankilassa, vaan he
jatkavat em. kaikkia rikoksiaan ja rikoshyötyjen hankintaa virkamafiaverkostolla, jossa Niinistön
nimittämät KKO:n tuomarit, muu tuomariverkosto, Pöysti, Jääskeläinen, oikeuskanslerinvirasto,
oikeusasiamiehen virasto ja poliisin ja syyttäjien tutkinnantappo-organisaatio estävät rikosten
tutkinnat ja muut oikeussuojakeinot muodostaen Suomessa mafiaan verrattavan organisaation,
jolla on Suomessa ja ulkomailla valtamedia hallussaan rikosten toteutuksissa välttämättömän
laittoman sensuurin ja valtavan suunnitelmallisen disinformaatiomäärän toteuttamiseksi?
65) VR ei ole eduskunta. Junassa toteutetaan aivopesutiedotteita kuulutuksilla ja kerrotaan
(olemattomasta) koronatilanteesta. Kuka laittoman ohjeistuksen on laatinut ja miksi VR voisi
toimia lainsäätäjänä ja ”matkustussääntö” lakina, vaikka se ei ole PL 2 §:n 3 momentissa säädetty
laki lainkaan?
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66) Jos kyseessä olisi tarttuva vaarallinen tauti, joka tarttuisi junavaunussa, miksi kuulutusten
mukaan se ei tarttuisi syödessä, kun naamasta kaikki luukut ovat auki väitetylle tarttumiselle?
67) Yrityksille ja yrittäjille, etenkin ravintoloille ja esiintyville taiteilijoille ja pk-yrityksille on
aiheutettu korohuijauksella valtavat taloudelliset vahingot turhaan. Onko kyseessä valtiojohdon
ja globalistien hanke, jossa pk-yritysten toimintaedellytykset ja talous tuhotaan tahallaan
ylikansallisten yritysten ja suuryritysten monopoliaseman luomiseksi? Siitäkö agendasta
johtuu, että "yleisvaaralliseksi" väitetyn taudin rajoitukset on kohdistettu esim. ravintoloihin
kellonaikaan sidottuina rajoituksina, vaikka mikään tauti ei tartu eikä ole tarttumatta kellon
mukaan ja rajoitukset kohdistuvat epäloogisella erilaisella tavalla suuriyritykseksi luokiteltuun Sryhmään, virkamiehiin ja diplomaatteihin sekä AVI:n ja valtiojohdon mielivaltaisissa päätöksissä
että tartuntatautilain normeissa?
68) Kuka on ollut virkavastuulla päättämässä rikollista syrjintää virkamiesten hyväksi siten, että
koronatestaukset valtioiden rajoilla eivät tartuntalakiin säädettyjen laittomien poikkeusten
mukaan koske diplomaatteja ja "infrastruktuuriin liittyviä" virkamiehiä, vaikka mikään
yleisvaarallinen tauti ei voi olla immuuni tarttumisen suhteen virka-aseman perusteella eivätkä
virkamiehet immuuneja "yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi" ja "pandemiaksi" väitetylle
koronalle? PL 23 § ja EIS 13, 14, 17-18 artikla eivät edes salli sellaisten perus- ja ihmisoikeuksien
rajoituksia, jotka eivät koske virkamiehiä ja diplomaatteja ja jos kyseessä olisi aito pandemia,
miksi sitä sallittaisiin levitettävän etenkin virka-asemassa?
69) Myytinkertojat-ohjelmassa paljastetaan ja väitetään, että USA:n presidentti Trump sai
presidenttikaudellaan selvitettyä, että USA:sta oli lähetetty valtavat rahavirrat juuri sille
wuhanilaiselle laboratoriolle, jonka viereiseltä torilta "viruksen" väitettiin levinneen
pandemiaksi. Virus oli väitetysti peräisin lepakosta, joita on 2000 km:n päässä torilta, mutta
joiden taudinkantajalepakoita oli torin viereisessä laboratoriossa. Miksi tätäkin tietoa on salattu
ja miksi pandemiapropaganda perustuu kaikilta osin valtamedian avulla luotuun laajan salailuun
ja valehteluun?
70) Ariyana Love ja muut lääketieteen asiantuntijat kertovat injektion johtavan varmaan kuolemaan
siten, että ne sisältävät kaikki sisäelimet tuhoavaa myrkkyä, jopa AIDS:n syntymekanismiin
liittyviä aineita ja leviävät erityisesti sydämeen ja verisuoniin aiheuttaen äkkikuolemia, myös
nuoressa, keski-ikäisessä ja lapsiväestössä. Nuorten miesten sydänperäiset äkkikuolemat
lisääntyivät esim. Skotlannissa 30 %, 11 nuorta kuoli sydänpysähdykseen konsertissa ja Suomen
kuolintilastot ovat MV-lehden uutisoimalla tavalla nousseet kattoon "rokotuksiksi" väitettyjen
kokeellisten covid19-piikitysten jälkeen. Miksi tätä selvää syy-yhteyttä salaillaan ja valtamedia on
naurettavalla tavalla värvätty päivittäiseen uutisointiin, jossa aina "sattumoisin" aiheena ovat
sydänkuolemien ja muun jyrkän kuolintilastojen kasvun selittely kaikilla muilla tekoselityksillä,
mutta siitä kaikkien lääketieteellisesti selvimmästä kuolemien ja piikitysten yhteydestä
tarkoituksella uutisoinnit estetään kokonaan?
71) Johtuuko nimeäni, nälkälakkoani, 31.10.2021 mielenosoitusta ja kaikkea toimintaani koskeva
uutisointikielto mediapoolissa ja Niinistön virkamafiaverkostossa sovitusta salaisesta
rekisterimerkinnästä, koska totuuteni korona-asiasta, virkamafiasta ja valtaeliitin
valtiopetoksista on niin vaarallista tälle rikolliselle koplalle ja sen tuottoiselle rikollisuudelle ja se
heidän verkostonsa pelkää eniten sitä, että paljastukseni johtavat lailliseen kansannousuun ja
rikollisen eliitin vallankäytön loppumiseen, kun huijatut velkuutetut ja piikityksillä terveytensä ja
lähiomaisensa menettäneet kansalaiset vyöryvät valomiekkani valon opastamana ja
totuudellani herätettyinä suurina vihaisina ihmismassoina kaduilla vaatimaan rikolliset
vastuuseen?
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72) Materiaalin mukaan koronaa eivät levitä rokottamattomat, vaan kokeellisella injektoinnilla
piikitetyt, jotka STM:n salaisen muistion mukaan levittävät piikkiproteiinia ja muita kokeellisen
geenimanipuloidun injektion haitallisia eritteitä ympäristöön. Miksi STM:n muistioon faktaa ja
geenimuuntelulakia ei ole tiedotettu lainkaan kansalaisille, joille rokotuksia on tarjottu ja
suorastaan pakotettu ”haitattomina”?
73) Kun rokotekattavuus nousee, miksi kuolintilastot ja tarttuvuusluvut kasvavat, vaikka tilastojen
tulisi osoittaa laskevat luvut, jos "rokotteet" oikeasti olisivat tehokkaita tautiin?
74) Kun tanskalainen professori vertaa lääketeollisuutta järjestäytyneeseen rikollisuuteen
suomalaisissa lehdissä, miksi sen järjestäytyneen rikollisuuden rikoshyötyjen hankintaan
"rokotukset" ainoastaan Suomessa vaikuttavat perustuvan ja valehtelu haitattomuudesta ja
injektioiden tehokkuudesta jatkuu sensuurin avulla samaan aikaan, kun järkyttävien haittojen ja
kuolintilastojen karmeuden salailu jatkuu ja vaikka piikitysten, rokotepassien ja maskipakojen
todellinen syy on taloudellinen korruptio eikä ihmisen terveys ja turvallisuus?
75) Mikä on perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran yhteys Sitraan, mahdollinen vaalivilppi
puheenjohtajavaalissa ja vaalitukseen vaikuttaminen HS:n ja muun valtamedian manipuloidulla
tiedottamisella?
76) Onko sattumaa, että myös USA:n presidentinvaaleissa juuri vaalivilpin ja tekaistun pandemian
avulla hankkiuduttiin eroon kansalaisten etuja ajavasta ja Wuhan-rahoituksen paljastavasta
Trumpista, jotta petosten avulla saatiin tilalle globalistien hanketta ja koronahuijausta tukeva
Biden?
77) Kuka mediapoolin lisäksi sopi vääristyneestä perussuomalaisten puheenjohtajavaalien ja
ehdokkaiden tiedottamisesta, laittomasta sensuurista ja Purran voimakkaasta lobbaamisesta
ennen vaaleja ja millä motiivilla?
78) Liittyykö Purran valinta ja puheenjohtajan äkillinen vaihdos nimenomaan koronasensuurin
toteutukseen ja Sitraan ja sen rahoitukseen?
79) Miksi Ohisalolla ja Elokapina-verkostolla on yhteys keskenään ja samaan Sitraan ja sen
rahoitukseen?
80) Kuka Ohisalon ja Helsingin poliisijohdon lisäksi järjestää Elokapinan rähinöimään huomion ja
poikkeavan uutisoinnin siirtämiseksi Elokapinan häiriköintiin aina, kun valtiojohto toteuttaa EUpäätöksiä valtiosääntöämme rikkoen ja THL:n, Fimean, Faucin, Schwabin ja Tampereen
rokotetutkimuskeskuksen kanssa koronaan, kokeelliseen injektointiin ja laittomaan
koronapassiin ja laittomiin rajoituksiin liittyviä päätöksiä?
81) Miksi Niinistö puuttuu poliisin toimintaan ja estää sitä, toteuttaa systemaattisia organisoimiaan
sananvapausvainoja, syrjintää, valheellista pandemiauutisointia ja rokottamattomia vastaan
toteutettua törkeää kiihottamisrikosta lausumillaan, vaikka mikään näistä Niinistön itselleen
omavaltaisesti omimista tehtävistä ei kuulu hänen valtaoikeuksiinsa lainkaan perustuslakimme
ja valtiosääntömme mukaan?
82) Tutkintapyynnöstä imenee, että disinformaatiota on tässä tutkintapyynnössä yksilöityjen
jokaisen henkilön lähes kaikessa asiaan liittyvässä tiedottamisessa. Kun Niinistö, Marin, Kurvinen,
Diarra, valtamedian edustajat ja facebookin faktantarkistusryhmä ovat laitonta sensuuria
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toteuttaneet ja minua ja kaikkia oikeaa tietoa jakaneita ”disinformaation” tuottajiksi väittäneet,
yhdessäkään väitteessä ei ole yksilöity ainuttakaan ”disinformaatioksi” väitettyä tietoamme eikä
esitetty yhtään vastatodistetta, vaikka meidät on leimattu mm. foliohatuiksi totuuden
tiedottamisen estämiseksi. Kaikilta em. väitteitä esittäneiltä tulee poliisin nyt vaatia luettelo
tiedoista ja artikkeleista, joita ovat aiemmin disinformaatioksi väittäneet ja myös kuhunkin
väitteeseen liittyvät todisteet.
83) Lounais-Suomen ja Länsi-Uudenmaan poliisi ovat vuosikymmeniä mahdollistaneet törkeää
rikollisuutta mm. salaisille rahastaville kulteille, kuten Paraisilla toimineelle jeesuksena
esiintyneelle miehelle ja hänen kultilleen, jotka orjuuttivat uhrejaan. Todisteena 25 on luettelo
kulttien toimintaperiaatteista. Miksi rokote- ja maskiasioita ja koronapassia on pakotettu
väestölle vastaavin epärehellisin menetelmin, joita rikolliset kultit käyttävät?
84) Todisteena 24 on verrokkikuvat puuvillakalsareista ja samasta kankaasta valmistetusta maskista.
Kun maski on auki naamalla joka suunnasta, miten se pientä virusta voisi valtiojohdon, THL:n ja
muiden maskipakon säätäjien mielestä estää? Kun kangas ei estä edes hajuja, miten se voisi
tappavia viruksia estää ja miksi sinnikäs maskien käyttöön pakottaminen ei näy kuolin- ja
sairastuvuustilastoissa laskuna, vaan rakettimaisena ja jatkuvana sairastuvuuden, väitetyn
tarttumisen ja kuolintilastojen nousuna?
8. Henkilökuuleminen
Jokaista tutkintapyynnön otsikossa 2 yksilöityä henkilöä tulee kuulla päätöksenteosta, sensuurista,
tilastojen väärentämisestä ja muista edellä otsikossa 7 yksilöidyistä teoista ja laiminlyönneistä.
Lisäksi vaadin itse tulla kuulluksi asianomistajana ja todistajiksi nimeän seuraavat henkilöt
1) Mikael Kivivuori
2) Ossi Tiihonen
3) Tamara Tuuminen
4) Ariyana Love
5) Antti Heikkilä
6) Kirsi Kautiainen
9. Kirjalliset todisteet
Kirjalliset todisteet
1. Liitetiedostona 1 oleva paperipostissa saamani informaatio
2. Liitetiedostona 2 oleva paperipostissa nimettömänä ilmiantona saamani informaation
tilastotiedot
3. MV-lehden uutinen "Suomen ylikuolleisuuden käyrä kohti kattoa"
https://mvlehti.net/2021/11/17/suomen-ylikuolleisuuden-kayra-kohti-kattoa-valtamediaselittelee-myohaisella-nukkumaanmenolla/
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Suomen
ylikuolleisuuden käyrä
kohti kattoa – Valtamedia selittää sydänkohtauksia myöhäisellä nukkumaanmenolla - Uusi MVLehtiUusi MV-Lehti
Suomen ylikuolleisuus
on räjähtänyt rokotekattavuuden noustessa, selviää tilastoista.
Pian kaikki mahdolliset
yhteydet näin "äkillisiin kuolemiin" on
lueteltu
lööpeissä,
paitsi se, jota ei saa
mainita. Niko: "Valemedia tekee kaikkensa ohjelmoidakseen hypnoosissa olevien mielet hyväksymään tulevan katastrofin".
mvlehti.net

4. Myytinkertojat-ohjelmat ja Laiton lehti-uutinen:
A) Paluu normaaliin rokotteen kautta?-ohjelma ja sitä koskeva uutinen Laiton Lehti-julkaisussa
B) Anthony Faucin kiirastuli/ Wuhanin salaisuudet paljastumassa
https://laitonlehti.net/2021/08/31/myytinkertojat-paluu-normaaliin-rokotteen-kautta/

Myytinkertojat: Paluu normaaliin
rokotteen kautta – Laiton Lehti?
Minä ja minun lapseni tulevat
olemaan
äärimmäisen
poliisi,
viranomaiset ja hallinto kriittisiä. He
ovat rikollisia vihollisen miehittäjiä,
joilla ei ole mitään toimivaltaa ja
oikeutta toimia Suomen maaperällä.
laitonlehti.net
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https://www.youtube.com/watch?v=EZIj1sto604

Anthony Faucin
paljastumassa

kiirastuli

|

Wuhanin

salaisu

Koronapandemian aikana maailma on seonnut. Keskus
on sensuroitu, mielipiteitä ei ole sallittu. Rajoituksia
ehdotettu mielivaltaisesti. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että k
ei ole sitä miltä se näyttää. Liity kanavan jäseneksi ja
tuotantoa
https://www.youtube.com/channel/UCBOyQ_Iiy5hhf01P
ItA/join Myytinkertojat ...
www.youtube.com

5. Iltalehden uutinen tanskalaisen professorin haastattelusta, jossa professori vertaa lääketeollisuutta
järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja kertoo valtavista petoksista, niiden toistamisesta vuosista
toiseen tuomioista, rokotettujen hengestä ja terveydestä piittaamatta
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2014090718638829

Professori vertaa lääketeollisuutta
järjestäytyneeseen
rikollisuuteen - Iltalehti | IL
Professori Peter C. Gøtzsche
on kohauttanut kirjallaan
Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus. Onko kyse
mustamaalauksesta vai parhaasta kirjasta, mitä terveydenhoidosta on kirjoitettu
vuosikymmeniin?
www.iltalehti.fi

6. Mikko Kemppen haastattelu Ariyana Love
https://tokentube.net/v/2167616390/-81---Dr--Ariyana-love---Vaccines--Graphene-Oxide--Psyop
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#81 - Dr. Ariyana love - Vaccines,
Graphene Oxide, Psyop - TokenTube
Support the podcast in Patreon:
https://www.patreon.com/mikkokemppe
Dr. Ariyana Love is a naturopathic doctor
and a journalist who was recently
featured in t
tokentube.net

7. Sanna Marinin blogi vuodelta 2010 lääketeollisuuden ja erityisesti Pfiseriin liittyvästä massiivisesta
korruptiosta ja petosten laajuudesta
8. Disformaatiotodisteet lasten piikityksissä
A) esimerkki facebookin sensuroimasta uutisesta, jolla lasten piikityshaittojen sensurointia on
toteutettu
B) esimerkkejä THL.n disinformaatiosta ja todellisten haittojen informaatiota
9. Janus Putkosen päivitys kaikkien neljän rokotteen sisältämästä grafeenioksidista, jota tietoa
valtamedia tahallaan pimittää a siitä keskustelua estää
10. Tamara Tuumisen asiantuntijalausunto ja virologeille osoitettu vetoomus geenimanipuloitujen
injektioiden keskeyttämiseksi
11. Mikko Kemppen podcast-ohjelma, Tamara Tuumisen haastattelu, jonka Youtube laittomasti sensuroi
https://tokentube.net/v/1029362744/Rokotteiden-Haittavaikutukset--mRNA-Teknologia--LastenRokottaminen---Tamara-Tuuminen----66
12. Lääkäri Antti Heikkilän postaus 11.8.2021 Tanskan keskeyttämistä rokotuksista ja rokotepäätösten
poliittisuudesta
13. STM:n virkamiehen Kirsi Törmäkangaksen muistio STM2020-00179, joka on laadittu 23.6.2020
(laadittu juhannuksena, jota muistion ajoituksella tarkoituksella estetään kansalaisia saamasta siitä
tieto; muistio geenimanipulaatiokokeista ja rokotettujen levittämän haitallisen materiaalin
taututtavuudesta)
14. THL:n rokotehaittainformaatiosivuston teksti, joissa
A) kerrotaan piikkihaitan syntyvän tuntien, päivien ja lähiviikkojen kuluessa eli lähes kaikki
”rokottamattomiksi” tilastoidut ovat piikityshaittoja saaneita (vrt. tod 15)
B) valehdellaan ”lääkkeitä” testatuiksi, tehokkaiksi ja ”turvallisiksi”, vaikka kyseessä ei ole
normaalitavalla testattu, turvallinen, tehokas aine eikä lääke, vaan kokeellinen injektio, joka
on tehoton ja jonka tiedottamisessa ja tutkimisessa on vakavia puutteita ja kaikki haitat ja
tehottomuus ovat selvinneet niitä turvallisiksi ja tehokkaiksi ja testatuiksi valheellisesti
markkinoineille jälkikäteen.
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15. THL:n sivuilla oleva vahvistus, että "rokottamattomaksi" on koko valheellisen tilastoinnin ajan
luokiteltu kaikki piikkihaitan 21 vrk:n kuluessa saaneet, vaikka tosiasiassa sairaalat täyttyvät
rokotetuista, jotka ovat juuri saaneet sen piikkihaitan (aiemmin 2 viikkoa ja manipulointi pahentunut)
16. THL:n vahvistus, että tilastotiedoksi väitettyä aitoa tutkimusnäyttöä ei ole olemassa ja
päätöksentekoa on toteutettu vain jonkinlaisen ”työpaperin” perusteella myös lasten rokotuksissa.
17. Taloudellisista kytköksistä kertova ulkomainen sivusto
https://www.conservativebeaver.com/2021/11/05/ceo-of-pfizer-arrested-charged-with-fraudmedia-blackout/

CEO of Pfizer arrested by the FBI, charged with fraud – media blackout as #PfizerGate
trends – Conservative Beaver
Exactly David. Exactly. Y’all ever heard of The Great Reset? Sure you have. It’s negative,
will be the beginning of the end of the very EXISTENCE of humanity, because it is a reset
of EVERYTHING in our lives that we call normal, including everything being backwards or
upside down, so to speak – like someone telling you everyone in the country is sick, but
from what you see daily ...
www.conservativebeaver.com

18. Reuters-rokotejättikauppauutinen
19. Sensuroitu Iltalehden uutinen, jossa julkinen 7 päivää kestänyt nälkälakkoni Kauppatorilla on jätetty
uutisoimatta, yli 1500 henkilön mielenosoitus kulkueineen 31.10.2021, presidenttivaaliehdokkaaksi
ilmoittautuminen on jätetty uutisoimatta kokonaan vetoamalla ”yksityisyyden suojaan” julkisessa
tehtävässäni ja valehtelemalla, että en olisi muka julkisuuden henkilö ja uutisoitu valheellisesti
”tuntemattoman naisen” pyörtymisenä ja pääuutiseksi valittu Räsäsen julkisuuskuvan lobbaaminen
20. Verrokkikuvat nälkälakkoautostani (aito kuva ja Iltalehden uutiseen sensuroitu kuva, josta nimeni on
poistettu)
21. Tietosuojainformaatio, jossa todetaan, että kaikki rokotteet ovat salassa pidettäviä terveystietoja
22. Tekniikan maailman artikkeli, jossa todetaan ja analysoidaan maskikauppoihin liittyviä petoksia
23. Rekisteröidyn tarkastusoikeusvaatimukseni mediapoolille ja Iltalehdelle
24. Maskin tehottomuuden havainnollistaminen kuvina
25. Rokote- ja maskipakko ja koronahysteria on verrannollinen kultin toimintaan
Lohja 18.11.2021
Jaana Kavonius
Lakimies, OTK (eläkkeellä)
Oikeusturvakeskus ry:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

