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Rikosilmoitus  

 

Ilmoittaja: 

1) Kavonius Jaana Lakimies, OTK (eläkkeellä)  
2) Oikeusturvakeskus Ry 

prosessiosoite molemmille: 
Myllärinkatu 4, 08100 Lohja 
p. 040 744 2173 

3) rikosilmoitukseen 27.12.2021 yhtyneet ja tähän rikosilmoitukseen yhtyvät asianomistajat 
 
 
 

1. Rikosilmoituksen kohteena olevat kansanedustajat ja muut rikoskumppanit sekä 28.12.2021 

laittomaan päätökseen osallistuneiden kansanedustajien rikoskumppanuus 27.12.2021 

rikosilmoituksessa kuvatussa laajassa törkeässä rikollisuudessa 

 
Rikosilmoitus täydentää 27.12.2021 vireille tulleessa rikosilmoituksessa kuvattua koronapandemia-

petosta ja koronarokotepetosta koskevaa rikosilmoitusta. Rikosilmoitus koskee alla luetteloitujen 

kansanedustajien 28.12.2021 toteuttamaa tahallista, tekotavaltaan törkeää rikosta. Heidän rikoksessaan 

on kyse tahallisesta, tekotavaltaan törkeästä rikollisuudesta, johon ovat osallistuneet koko ylin valtiojohto, 

perustuslakivaliokunnan jäsenet, oikeuskanslerinvirastosta Pöysti, Puumalainen ja Koivisto, useita 

”asiantuntijoina” (= maksullisina valehtelijoina) käytettyjä lääkäreitä sekä samoja kansanedustajia jo 

aiemmassa rikollisessa päätöksenteossa, jossa väitettyyn koronapandemiaan liittyvät laittomat 

rajoitukset on päätetty ja valmisteltu. Tässä 29.12.2021 rikosilmoituksessa ja 27.12.2021 

rikosilmoituksessa on kyse tahallisesta osallistumisesta törkeään henkeä ja terveyttä vaarantavan 

rikoksen suunniteluun, joukkotuhontaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan, törkeisiin petoksiin, työrikoksiin ja 

jokaisen 28.12.2021 rikollisen pakkorokotuspäätöksen tehneen kansanedustajan tahallisesta 

osallistumisesta jokaiseen rikokseen, joka kuvataan 27.12.2021 vireille tulleessa rikosilmoituksessa. 

 

Rikoksentekijät 28.12.2021 rikoksessa: 

1) Adlercreutz Anders/ rkp 

2) Aittakumpu Pekka/ keskusta 

3) Alanko-Kahiluoto Outi/ vihreät 

4) Asell Marko/ sd 

5) Autto Heikki/ kokoomus 

6) Berg Kim/ sd 

7) Bergqvist Sandra/ rkp 

8) Biaudet Eva/rkp 

9) Elo Tiina /vihreät 

10) Eloranta Eeva-Johanna /sd 

11) Eskelinen Seppo /sd 

12) Filatov Tarja/sd 

13) Forsgrén Bella/ vihreät 

14) Grahn-Laasonen Sanni/ kokoomus 

15) Gustafsson Jukka/ sd 

16) Guzenina Maria/ sd 

17) Haatainen Tuula/ sd  
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18) Haavisto Pekka/ vihreät 

19) Harjanne Atte / vihreät 

20) Harkimo Harry /liike Nyt 

21) Hassi Satu/ vihreät 

22) Heinäluoma Eveliina / sd 

23) Holopainen Hanna / vihreät 

24) Holopainen Mari / vihreät 

25) Honkasalo Veronika / vasemmisto 

26) Hopsu Inka / vihreät 

27) Hoskonen Hannu/ keskusta 

28) Hyrkkö Saara/ vihreät 

29) Kaikkonen Antti/ keskusta 

30) Kaleva Atte/ kokoomus 

31) Kalli Eeva/ keskusta 

32) Kalmari Anne/ keskusta 

33) Kari Mika/ sd 

34) Kauma Pia/ kokoomus 

35) Kaunisto Ville/ kokoomus 

36) Kemppi Hilkka/ keskusta 

37) Keto-Huovinen Pihla/ kokoomus 

38) Kettunen Tuomas/ keskusta 

39) Kiljunen Anneli/ sd 

40) Kiljunen Kimmo/ sd 

41) Kinnunen Mikko/ keskusta 

42) Kiuru Krista/ sd 

43) Kiuru Pauli/ kokoomus 

44) Kivelä Mai/ vasemmisto 

45) Kiviranta Esko/ keskusta 

46) Kivisaari Pasi/ keskusta 

47) Kontula Anna/ vasemmisto 

48) Kopra Jukka/ kokoomus 

49) Koskinen Johannes/ sd 

50) Kosonen Hanna/ keskusta 

51) Koulumies Terhi/ kokoomus 

52) Kurvinen Antti/ keskusta 

53) Kvarnström Johan/ sd 

54) Kymäläinen Suna/ sd  

55) Könttä Joonas/ keskusta 

56) Laiho Mia/ kokoomus 

57) Leppä Jari/ keskusta  

58) Lindén Aki /sd 

59) Lindtman Antti/ sd 

60) Lohi Markus/ keskusta 

61) Lohikoski Pia/ vasemmisto 

62) Malm Niina/ sd 

63) Marin Sanna/ sd 

64) Marttinen Matias/ kokoomus 

65) Mattila Hanna-Leena/ keskusta 

66) Mikkonen Krista/ vihreät 
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67) Mustajärvi Markus/ vasemmisto 

68) Mykkänen Kai/ kokoomus 

69) Mäkinen Riitta/ sd 

70) Mäkynen Matias/ sd 

71) Norrback Anders/ rkp 

72) Ollikainen Mikko/ rkp 

73) Orpo Petteri/ kokoomus 

74) Ovaska Jouni/ keskusta 

75) Paatero Sirpa/ sd 

76) Pekonen Aiono-Kaisa/ vasemmisto 

77) Pelkonen Jaana/ kokoomus 

78) Pirttilahti Arto/ keskusta 

79) Pylväs Juha/ keskusta 

80) Rantanen Piritta/ sd 

81) Rehn-Kivi Veronica/ rkp 

82) Risikko Paula/ kokoomus 

83) Rydman Ville/ kokoomus 

84) Said Ahmed Suldaan/ vasemmisto 

85) Sankelo Janne/ kokoomus 

86) Saramo Jussi/ vasemmisto 

87) Sarkkinen Hanna/ vasemmisto 

88) Sarkomaa Sari/ kokoomus 

89) Satonen Arto/ kokoomus 

90) Savola Mikko/ keskusta 

91) Semi Matti/ vasemmisto 

92) Sipilä Juha/ keskusta 

93) Sirén Saara-Sofia/ kokoomus 

94) Skinnari Ville/ sd 

95) Soinikoski Mirka/ vihreät 

96) Suomela Iiris/ vihreät 

97) Taimela Katja/ sd 

98) Tolvanen Kari/ kokoomus 

99) Torniainen Ari/ keskusta 

100) Tuomioja Erkki/ sd 

101) Wallinheimo Sinuhe/ kokoomus 

102) Vanhanen Matti/ keskusta 

103) Werning Paula/ sd 

104) Viitanen Pia/ sd 

105) Viljanen Heidi/ sd 

106) Väätäinen Tuula/ sd 

107) Zyskowicz Ben/ kokoomus 

Rikoksiin edeltävästi ja 28.12.2021 toteutetun rikoksen valmisteluun ovat osallistuneet kaikki 27.12.2021 

rikosilmoituksessa luetteloidut henkilöt. Lisäksi lääkäreistä rikokseen on osallistunut HUS:n johtava 

lääkäri Markku Mäkijärvi aiemmassa rikosilmoituksessa mainittujen Lasse Lehtosen, Mika Salmisen, Asko 

Järvisen, Mika Rämetin ja Hanna Nohynekin lisäksi.  

Rikosnimikkeet ovat samat kuin 27.12.2021 vireille tulleessa rikosilmoituksessa. 
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2. Koko väestöllä on asianomistaja-asema ja tähän mennessä rikosilmoituksiin on yhtynyt jo 

satoja asianomistajia 

 
Vireille 27.12.2021 tulleeseen rikosilmoitukseen on yhtynyt jo noin 500 asianomistajaa ja määrä kasvaa. 

Muihin virkamafia.fi-sivuilla julkistamiini rikosilmoituksiin ja tutkintapyyntöihin on lisäksi yhtynyt jo satoja 

asianomistajia. Koko väestöllä on asianomistaja-asema perusteilla, jotka 27.12.2021 rikosilmoituksessa 

selvitetään.  Rikosilmoitukseni oli alle vuorokaudessa lukenut jo yli 10.000 ihmistä mm. pelkästään Ossi 

Tiihosen twitterin kautta ja lisäksi verkostossani jaetun tiedonvälityksen avulla.  

 

3. Harkintavallan ylitys ja päätöksenteon faktojen valheellisuus tekee koko koronarokote-

päätöksistä ja kaikista rajoituspäätöksistä laittomia ja ne ovat rikoksia 
 

Rikosilmoituksen otsikossa 1 luetteloidut kansanedustajat ovat 28.12.2021 ylittäneet harkintavaltansa 

päättämällä sitoa tahallaan ilman mitään lääketieteellistä ja juridista perustetta rokottamattomien 

työsuhteet velvoitteeseen osallistua terveydelle äärimmäisen vahingolliseen ja hengen menettämisriskin 

sisältävään rikolliseen ihmiskokeeseen, jossa  

1) ”rokotteeksi” valehdeltu aine ei ole rokote 

2) ”rokotteeksi” väitetyllä aineella ei ole mitään koronatautia tai muutakaan sairautta parantavaa ja 

estävää vaikutusta, vaan yksinomaan tauteja radikaalista levittävä, pahentava ja tappava vaikutus 

3) tilastojen valossa ei ole menossa koronapandemia eikä ”omikronin” tai muunkaan variantin 

leviäminen rokottamattomista rokotettuihin 

4) tilastot osoittivat 28.12.2021 tilanteessa, että kyseessä on ”rokotepandemia”, jossa ihmiskokeeseen 

jo petoksilla erehdytettyjen terveydentila on romahdutettu, ”rokote” on aiheuttanut valtavan 

tartuntamäärän lisääntymisen, ylikuolevuuden ja valtavan vakavien rokotehaittojen määrän 

5) päätöksellä 28.12.2021 on ylitetty harkintavalta yrittämällä pakottaa koko sote-henkilöstö ja sen 

jälkeen koko väestö osallistumaan rikolliseen ihmiskokeeseen ja pilaamaan terveytensä ja kuolemaan 

ennenaikaisesti ihmiskokeen rokotehaittoihin. 

Suomessa kansanedustajat, valtioneuvosto, presidentti, THL:n, HUS:n, AVI:n ja Fimean virkamiehet ja 

kukaan muukaan eivät voi päättää ihan mitä haluavat. Tässä rikosilmoituksessa mainitut ovat ylittäneet 

harkintavaltansa ja syyllistyneet rikoskumppaneina törkeisiin rikoksiin edellyttämällä nykyisen työsuhteen 

pysymisen ehtona osallistumista kokeelliseen nRna-piikitykseen. Kyseessä on rikos, koska  

1) ”Rokotuspakko” kohdistuu väärään väestöryhmään, koska tilastot todistavat, että tartuntaketjut 

syntyvät ja taudit leviävät nimenomaan rokotettujen kesken eivätkä terveet rokottamattomat voi 

edes teoriassa sairastuttaa ketään (se olisi ”lääketieteellinen ihme”) 

 

2) Työsuhteen sitominen rokotuksiin on kielletty sinänsä TSL:ssa, EIS:n ja PL:n ehdottomin normein ja 

yhdenvertaisuuslaissa. 

 

3) ”Rokotteeseen” eli ihmiskokeeseen osallistuminen edellyttäisi riskin ottamista ”rokotukseen” 

kuolemisesta, ennenaikaisesta muusta rokotehaittaan kuolemisesta ja kaikista niistä vakavista 

rokotehaitoista, jotka ovat ”rokotetuille” aiheutuneet eikä sellaisia ehtoja saa missään 

työsuhteessa ja työsopimuksessa käyttää.  

 

4) Kyseessä ei ole tartuntatautilain säätämä yleisvaarallinen tartuntatauti, koska ”koronaan” kuolleita 

on alle 600 noin 6 miljoonan ihmisen populaatiossa, mikä alittaa selvästi kuolevuuden muihin 

sairauksiin Suomessa. 
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5) Tilastojen mukaan riski kuolla rokotteeseen on 15-kertainen koronaan kuolemisriskiin verrattuna eikä 

sellaista riskinottovelvoitetta voi kukaan pätevästi säätää kenellekään ihmiselle työsuhteen ehdoksi 

tai muutenkaan Suomen eduskunnassa eikä missään päin maapalloa. 

 

6) Ikäryhmässä 10-59-vuotiaat koronan tarttuvuus, sairastuminen ja ylikuolleisuus ovat rokotetussa 

väestössä huomattavasti rokottamattomia suuremmat eli mitä enemmän rokotetaan, sitä 

pahemmaksi tilanne on kaikilta osin muuttunut eikä väestön tappaminen ja vammauttaminen 

ihmiskokeella kuulu kenenkään julkisen vallan käyttäjän lailliseen harkinta- ja päätösvaltaan.  

 

7) ”Rokotteella” ja koronapassilla ei ole koronaa poistavaa eikä vähentävää eli mitään 

tartuntatautilaissa säädettyä ja kansanterveyttä edistävää vaikutusta, vaan aivan päinvastainen 

vaikutus: tartunta- ja sairastuvuusmäärät ovat räjähtäneet kasvuun ja ylikuolleisuus noussut 

rokotekattavuuden noustessa Suomessa ja kaikissa rokotekokeiluun osallistuvissa maissa. 

 

8) Kaikki ”rokottamiset” olisi tullut keskeyttää tilastojen perustella jo aikoja sitten eikä niiden 

laajentamiselle eli koko väestöön laajennetulle terveydentilan pysyvälle vahingoittamiselle ja 

rokotekuolemien aiheuttamisen jatkamiselle ole mitään laillisia perusteita, vaan päätös 28.12.2021 

ja siihen liittyvä perustuslakivaliokunnan ja oikeuskanslerinviraston ja muiden ”asiantuntijoiden” 

valehtelu ja kaikki edeltävä päätöksenteko on osa samaa törkeää rikosta. 

 

9) Rokottamattomien sairastuttamiselle ja tappamiselle ”rokotteella” (= rikollisella ihmiskokeella), 

tartuntamäärien kasvattamiselle ”rokottamisella” ei ole mitään lääketieteellisiä ja juridisia 

perusteita, vaan rokotukseen erehdyttäminen on koko prosessin ajan ollut törkeä rikos ja on 

alleviivaten 28.12.2021 rikos tietoisena ”rokotusten” jo aiheuttamista katastrofaalisista seurauksista 

rokotetuilla ihmiskokeen uhreille. 

 

10) Koko päätös 28.12.2021 ja kaikki edeltävä sen valmistelu ja jokainen koronaan ja ”rokotuksiin” 

perustunut päätös on perustunut petokselliseen tahalliseen valehteluun, jota rikollisen ihmiskokeen 

päätoteuttajat ja valtamedia ovat ”totuutena” tahallaan tuottaneet tilanteessa, jossa rikollinen 

valehtelu näkyy suoraan tilastoja ja heidän entisiä ristiriitaisia lausumia vertaamalla. He valehtelevat 

ristiin jopa omien lausumiensa kanssa. 

 

11) Esim. Salminen valehteli 28.12.2021 päätöksen aikaan Romanian ja Suomen tilastoista, jotka ovat 

Salmisen valehteluun nähden päinvastaiset (ks. tarkemmin jäljempänä) ja juuri ennen 28.12.2021 

päätöstä Lehtonen, Nohynek, Rämet, Salminen, Kiuru, Marin ja  valtamedia levittivät disinformaatiota 

”omikronin” muka ”räjähdysmäisestä” kasvusta, vaikka 57 tapausta ei ole räjähdys eikä kyseessä ole 

yleisvaarallinen tai edes vaarallinen tauti.  

 

12) Kun 28.12.2021 päätöstä on tehty ja sitä on valmistelu, mikään ei ole perustunut todellisiin 

tautitilastoihin, vaan propagandaan, Lehtosen, Kiurun, Marinin, Salmisen ym. rikolliseen valehteluun, 

vihanlietsontaan rokottamattomia kohtaan, rikolliseen sensuuriin ja ”uskomuksiin”, jotka 

uskomusperustelut voi suoraan naurettavilla valheilla höystettyinä lukea valtamedian propagandasta 

vertaamalla rikollista valehtelua oikeisiin tilastofaktoihin.  

4. Päätös 28.12.2021 perustuu Mika Lahtisen ym. rikolliseen valehteluun ja nyt se koko rikollinen 

valehtelu tulee tutkia rikoksena 
 

Eliseltä 28.12.2021 päätöksenteolta puuttuu juridinen ja lääketieteellinen pätevyys kokonaan. Se ja kaikki 

rikosilmoituksessa mainittujen, lausumisessa (rikoksentekovälineenä) käytettyjen ns. asiantuntija-
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lääkärien lausuminen perustuu härskiin, tahalliseen rikolliseen valehteluun. Esim. lausujana käytetty 

virologi Mika Salminen valehteli julkisissa lausumissaan, joilla pakkorokotuspäätöksiä väitetyn 

”tartuntariskin” perusteella perusteltiin. Salminen valehteli, että jos rokotekattavuutta ei Suomessa lisätä, 

siitä muka seuraisi, että Suomen tartuntaluvut olisivat ”huonommat” kuin Romaniassa, jossa on alhainen 

rokotekattavuus ja että ne muka nyt ovat Suomessa Romaniaa paremmat. Lahtisen valehtelu eli hänen 

törkeä virka- ja petosrikoksensa on helppo todistaa. Alla olevista likeistä pääsee uutiseen, jossa olevia  

Salmisen lausumia tulee tutkia rikoksena ja tilastoihin, joista valehtelu näkyy suoraan. Lisäksi koko 

28.12.2021 päätös tulee todeta mitättömäksi, koska siihen on vaikutettu tässä rikosilmoituksessa 

yksilöityjen rikoksiin osallistuneiden lääkärien lausunnoilla eli koko päätöksenteko perustuu tilastojen 

vastaiseen rikolliseen suunnitelmalliseen valehteluun. 

 

Tanskan koronatilanne on Pohjoismaiden heikoin, vaikka rokotuskattavuus on korkein – THL:n Salminen 

kertoo, mitä tilanteesta tulisi ajatella - MTVuutiset.fi 

 

Näin valehtelee THL:n Salminen: 

”– Tilannehan on jo Suomessa paljon helpompi nyt kuin jos rokotuskattavuus olisi matalampi. 

Jos rokotuskattavuus olisi esimerkiksi Romanian tasoa eli noin 20-30 prosenttia, olisi tartuntoja 

kymmeniä tuhansia päivittäin. Ne on kaikki vältetty korkean rokotuskattavuuden takia. ” 

 

Kuitenkin heikon rokotuskattavuuden Romaniassa tartuntoja on paljon vähemmän kuin Suomessa ja 

muissa paljon rokotetuissa pohjoismaissa ja tilastot ajalta 15.12.2021-28.12.2021 (eli 

kansanedustajien päätöspäivänä ja sitä ennen) osoittavat, että  

 

1) tapauksia on pienen rokotekattavuuden maassa Romaniassa 9.866 kpl koronatartunnat romania - 

Google-haku 

2) tapauksia on Suomessa eli yli 80 %:n rokotetussa väestössä jo nyt eli ennen terveeseen 

kansaryhmäämme kohdennettuja rikollisia pakkorokotuksia 3-kertainen määrä Romaniaan 

verrattuna eli lähes 30.000 tapausta (29.722 tapausta) koronatartunnat suomi - Google-haku 

3) Tanskassa eli massiivisimman rokotekampanjan kohdemaassa lyödään parhaillaan ennätyksiä 

tartunnoissa 15.000 tapauksen päivävauhtia. 

Lääkärien, virologi Salmisen, Kiurun, Marinin, perustuslakivaliokunnan, oikeuskanslerinviraston, HUS:n, 

THL:n, AVI:n ja Fimean virkamiesten kaikki päätökset perustuvat rikolliseen valehteluun ja he ovat niitä 

rikoksiaan yhdessä rikollisen valehtelun ja yhtä rikollisen sensuurin avulla toteuttaneet samaan aikaan, 

kun kuolemat, sairastuvuus ja tartunnat ovat lisääntyneet piikitysten edetessä. Nyt nämä nykyajan 

”mengelet” ovat eilen 28.12.2021 tehneet rikoksen, jonka tavoitteena on toteuttaa samaa rikollista 

sairastuttamista ja tappamista tahallaan terveisiin rokottamattomiin kohdistettuna Suomen historiassa 

poikkeuksellisen törkeällä tavalla kiristämällä terveitä rokottamattomia työn, toimeentulon, kodin ja 

omaisuutensa menettämisellä, jos eivät suostu alistumaan tähän rikolliseen ihmiskokeeseen ja 

luopumaan hengestään ja terveydestään. Edes sotarikokset eivät ole niin törkeitä kuin mitä sadistista 

ihmisoikeusrikollisuutta omat kansanedustajamme, valtioneuvosto, perustuslakivaliokunta, 

rikosilmoituksessa luetteloidut kansanedustajat ja virkamafia-rikollisverkosto ovat jo toteuttaneet ja 

yrittävät laajentaa rikoksensa entuudestaan hirvittävää uhrimäärää. 

5. Poliisi on aloittanut vastaavista rikoksista Britanniassa rikostutkinnan rokotuspetoksista ja 

rokotuksilla aiheutetuista kuolemista ja vammoista 
 

Rikosilmoituksen todisteena on linkki uutiseen, jonka mukaan Britanniassa on alkamassa rikostutkinta 

rokotteiden terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevissa petoksissa ja rokotteilla aiheutetuista kuolemista 

ja vammoista.  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mtvuutiset.fi%2Fartikkeli%2Ftanskan-koronatilanne-on-pohjoismaiden-heikoin-vaikka-rokotuskattavuus-on-korkein-thl-n-salminen-kertoo-mista-erot-maiden-valilla-johtuvat%2F8312666%23gs.k5kyq8&data=04%7C01%7C%7C768a296b5c2142d3293408d9cab7a07b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637763712282542860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5ez%2BvA5oWZDanCze0CAtHbjpQGYzZSB11xhPPubELwY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mtvuutiset.fi%2Fartikkeli%2Ftanskan-koronatilanne-on-pohjoismaiden-heikoin-vaikka-rokotuskattavuus-on-korkein-thl-n-salminen-kertoo-mista-erot-maiden-valilla-johtuvat%2F8312666%23gs.k5kyq8&data=04%7C01%7C%7C768a296b5c2142d3293408d9cab7a07b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637763712282542860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5ez%2BvA5oWZDanCze0CAtHbjpQGYzZSB11xhPPubELwY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.fi%2Fsearch%3Fq%3Dkoronatartunnat%2Bromania%26source%3Dhp%26ei%3DizjMYdDKKO6QrgTq3JigBg%26iflsig%3DALs-wAMAAAAAYcxGm3vCOl_ffERmQ5jDsCKCHkZnCijN%26oq%3Dkoronatartunnat%2Bromania%26gs_lcp%3DCgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoFCC4QgAQ6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggIABCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6BAgAEEM6BggAEAoQQzoHCAAQsQMQQzoECC4QQzoKCAAQsQMQgwEQQzoOCAAQgAQQsQMQgwEQyQM6BQgAEJIDOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6BggAEBYQHlAAWJNMYJ1daAJwAHgAgAFbiAHfC5IBAjI1mAEAoAEB%26sclient%3Dgws-wiz&data=04%7C01%7C%7C768a296b5c2142d3293408d9cab7a07b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637763712282552860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=V3mWXXTcxLkP67ed1QfZKJ0r2WPdD%2FL%2FTfJqashIJZE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.fi%2Fsearch%3Fq%3Dkoronatartunnat%2Bromania%26source%3Dhp%26ei%3DizjMYdDKKO6QrgTq3JigBg%26iflsig%3DALs-wAMAAAAAYcxGm3vCOl_ffERmQ5jDsCKCHkZnCijN%26oq%3Dkoronatartunnat%2Bromania%26gs_lcp%3DCgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoFCC4QgAQ6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggIABCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6BAgAEEM6BggAEAoQQzoHCAAQsQMQQzoECC4QQzoKCAAQsQMQgwEQQzoOCAAQgAQQsQMQgwEQyQM6BQgAEJIDOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6BggAEBYQHlAAWJNMYJ1daAJwAHgAgAFbiAHfC5IBAjI1mAEAoAEB%26sclient%3Dgws-wiz&data=04%7C01%7C%7C768a296b5c2142d3293408d9cab7a07b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637763712282552860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=V3mWXXTcxLkP67ed1QfZKJ0r2WPdD%2FL%2FTfJqashIJZE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.fi%2Fsearch%3Fq%3Dkoronatartunnat%2Bsuomi%26ei%3DnDjMYbD-CuThrgT6lZzYBA%26ved%3D0ahUKEwiwvLTW5oj1AhXksIsKHfoKB0sQ4dUDCA4%26uact%3D5%26oq%3Dkoronatartunnat%2Bsuomi%26gs_lcp%3DCgdnd3Mtd2l6EAMyCwgAEIAEELEDEIMBMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBwgAEIAEEAo6CAgAEIAEELADOgYIABAWEB46DggAEIAEELEDEIMBEMkDOgUIABCSAzoFCC4QgARKBAhBGAFKBAhGGABQvQdYyx9gpCRoAXAAeACAAUqIAdsEkgECMTKYAQCgAQHIAQHAAQE%26sclient%3Dgws-wiz&data=04%7C01%7C%7C768a296b5c2142d3293408d9cab7a07b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637763712282552860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n93dTrQ4IMRW2b%2FGVvRi0TT1FV4tP66tizMXyCWbTm4%3D&reserved=0
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https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/fripolice-open-criminal-probe-uk-vaccine-rollout-

after-

medical?utm_medium=social_media&utm_source=twitter_social_icon&utm_campaign=social_icons  

 

Vastaava rikostutkinta erinomaisen selvällä rikosnäytöllä tulee nyt aloittaa minun ja satojen rikosten 

asianomistajien Suomessa vireille laittamien rikosilmoitusten perusteella. Tämä rikosilmoitus ja mikään 

tekemäni rikosilmoitus ja tutkintapyyntö ei ole perusteeton, koska tilastot todistavat kaiken sen, mistä 

rikoksista on kyse ja satoja/tuhansia uhreja on jo yhtymässä tämän rikosasian vaatimuksiin, 

kansainvälinen ICC-prosessi on 6.12.2021 tullut vireille ja vastaavalla näytöllä samaan aikaan Britanniassa 

käynnistynyt rikostutkinta koronarokotteeseen liittyvästä laajasta rikollisuudesta.  

 

6. Rikoksentekijöiden määrä ja asema julkisen vallan käyttäjinä ei muuta rikollisuutta 

”laillisuudeksi”, vaan tekee rikoksista äärimmäisen törkeitä  

 
Rikosilmoituksen kohteena olevat kansanedustajat ovat rikoskumppaneita keskenään ja muiden  

27.12.2021 rikosilmoituksessa luetteloitujen kanssa. Tekojen törkeyttä ja ihmisoikeusrikollisuuden  

tahallisuutta alleviivaa: 

1) Se, kuinka monta rikoksentekijää on suunnitelmallisesti ollut yhdessä törkeitä massiivisia rikoksia 

toteuttamassa. 

 

2) Rikoksilla ihmisten hengen ja terveyden tuhoamisen vastineena hankittujen taloudellisten 

rikoshyötyjen määrä. 

 

3) Pakkorokotuspäätöksen ajoitus joululomien aikaan sen väkisin tapahtuvaksi läpirunnomiseksi. 

 

4) Pakkorokotuspäätöksen käyttäminen ihmiskoerikollisuuden todellisten tuhojen peittelyyn 

tekijöiden rikos- ja korvausvastuun estämiseksi ja terveen verrokkiryhmän tahalliseksi 

eliminoimiseksi, jotta rokotettu väestönosa ei tajuaisi, että sairastuminen, tartunnat ja kuoleminen 

johtuvat piikityksistä ja alkoivat rajusti lisääntyä heti piikitysten alettua. 

 

5) Rikoksentekijöiden tiedon taso, selonottovelvoite ja virka- ja kansanedustaja-aseman väärinkäyttö 

koko kansaa pysyvästi vahingoittavaan rikollisuuteen ja uhrien kuolemisen aiheuttamiseen 

osallistuminen. 

 

6) Rokottamattomien henkilöiden omaisuuksien ja työsuhteiden tahalliseen menetyksen tähtääminen 

tahallisesti rikollisella päätöksenteolla, joka perustuu asiantuntija-asemassa tapahtuneen lausumisen 

tahalliseen valheellisuuteen, tilastotietojen väärentämiseen ja oikeiden tilastotietojen salailuun 

laajassa törkeässä rikollisuudessa 

Rikosilmoituksen otsikossa 1 mainitut kansanedustajat ovat saaneet 27.12.2021 eli ennen rikoksensa 

toteutusta todisteet siitä, että kaikki väitetyssä koronapandemiassa ja sen perusteella toteutetuissa 

valtioneuvoston, lausujalääkärien (mm. Lasse Lehtonen, Mika Lahtinen, Hanna Nohynek, Mika Rämet,  

Markku Mäkijärvi) lausunnoissa ja rokotteen väitetyissä tutkimuksissa ja tehokkuudessa on laaja petos, 

jossa mikään tietona ennen päätöksentekoa kansanedustajille esitetty ”tietoa” ei pidä paikkansa.  Tässä 

rikosilmoituksessa mainitut ovat silti 28.12.2021 tahallaan tehneet rikolliseksi ymmärtämänsä päätöksen, 

jonka tavoitteena on vahingoittaa pysyvästi ja peruuttamattomasti rokottamattoman väestönosan ja koko 

väestön terveyttä sekä aiheuttaa rokotuksia jatkamalla ja laajentamalla tahallaan lisää 

kuolemantapauksia ja pysyviä vammoja ja vakavia sairauksia tilanteessa, jossa ”rokotteeksi” väitetyllä 

injektiolla on lisätty koronatartuntoja satakertaisiksi, aiheutettu valtava sairausmäärä ja ylikuolleisuus 
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normaaliin kuolevuuteen verrattuna. Vireille 27.12.2021 tulleessa rikosilmoituksessa otsikossa 4 oli 

kehotus keskeyttää välittömästi kaikki ihmiskokeen piikitykset ja etukäteen todettu kansanedustajien 

vastuu, jos he 28.12.2021 rikoksen toteuttavat. He toteuttivat rikoksen tahallaan. 

 

Esim. natsien rikollisuutta valehdeltiin tekoaikaan myös ”laillisuudeksi”. Mengele teki juutalaisilla 

pienemmässä mittakaavassa rikollisia ihmiskokeita ja ihmiset ovat tekojen jälkeen kauhistelleet, miten 

”tavalliset kunnon ihmiset” sokeasti luottivat julmiin natseihin, osallistuivat sadistisiin ihmiskokeisiin ja 

hirviömäisiin juutalaisten joukkotuhorikoksiin. Päätöksen 28.12.2021 tehneet kansanedustajat, 

valtioneuvosto, oikeuskanslerinviraston ylimmät laillisuusvalvojat (Pöysti, Puumalainen, Koivisto), 

lausujalääkärit, perustuslakivaliokunnan jäsenet ja muut rokotekokeilun ulkomaiset ja kotimaiset toimijat 

toimivat samoin periaattein nykyajan globaalina natsiorganisaationa sillä erotuksella sodanaikaisiin 

hirmutekoihin verrattuna, että tässä meneillään olevassa ihmiskokeessa  

1) Enemmistöterrorin ja ihmiskokeen kohderyhmänä on suurempi globaali uhrimäärä kuin sodassa 

natsien ja Stalinin uhreja oli yhteensä. 

 

2) 28.12.2021 päätöksellä ja sen jälkeen jatkettavaksi tarkoitetulla pakkorokotusrikollisuudella tarkoitus 

on alistaa Suomen koko väestö rikollisen ihmiskokeen uhriksi ja aiheuttaa koko väestölle pysyvät 

vammat, sairaudet ja ennenaikainen kuolema. 

 

3) Tekeillä oleva tämän rikosilmoituksen kuvaama kammottava ihmiskoerikollisuus kohdistetaan rauhan 

aikana Suomessa koko väestöömme. 

 

4) Globalistien tarkoituksena on tehdä maailmanlaajuinen ”reset”, jolla geeneiltään muutetut ja 

immuniteettinsa ja terveytensä menettäneet uhrit alistetaan vallankäyttäjien tahdottomiksi 

välikappaleiksi eduskunnan etukäteen teettämän ”Suomen sata mahdollisuutta”-asiakirjan rikollisella 

tahdonmuodostukseen vaikuttamisen agendalla ja ihmisten digitalosointiin ja heidän omaisuutensa 

anastamiseen tähtäävällä diktatorisen yhteiskunnan ja vallan väärinkäytön agendalla. 

 

5) Kyse ei ole kansanterveydestä, vaan Suomen sata mahdollisuutta” -asiakirjan mukaisesta globalistien 

agendalla toteutetusta ulkomailta ohjatusta kansamme alistamis- ja orjuuttamisagendasta ja 

joukkotuhonnasta.  

 

7. Tartuntatautilain edellytykset rokottamattomiin kohdistetuilla pakkorokotuksille eivät täyty 

koska tartuntoja eivät aiheuta rokottamattomat 

 
Päätös 28.12.2021 on kokonaan lainvastainen ja kohdistuu väärään henkilöryhmään, koska 

1) Tartuntoja eivät aiheuta rokottamattomat. 

2) Terve ei edes pysty tartuttamaan eikä aiheuta vaaraa yhtään kenellekään eikä mitään sellaista vaaraa, 

joka passilla tai terveiden piikittämisellä voitaisiin estää tai vähentää. 

3) Sairaalat täyttyvät rokotehaittaan sairastuvista ja rokotukseen kuolevista.  

4) Rokotteisiin kuolee 15-kertaisella todennäköisyydellä koronaan kuolemisriskiin verrattuna. 

5) Rokotetuilla on 200-kertainen viruskuorma rokottamattomiin verrattuna. 

6) Ikäryhmissä 10-59-vuotiaat rokotettujen sairastavuus, kuolleisuus ja tartunnat ovat moninkertaiset 

rokottamattomiin verrattuna. 

7) Kaiken tämän oikean tilastotiedon vääristelemiseksi THL:n ja Fimean virkamiehet vääristävät tilastoja 

mm. kirjauttamalla liikenneonnettomuuksiin kuolleita koronaan kuolleeksi, jättämällä selvät 

rokotekuolemat kirjaamatta ja kirjaamalla "rokottamattomiksi" kaikki piikkihaitan saaneet 21 vrk:n 
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sisällä piikityksestä, vaikka on aivan selvää, että he ovat juuri rokotettuja, jotka saivat vakavat 

rokotehaitat. 

8) Tartunnoissa ei ole rokottamattomista eikä koronasta, vaan koronarokotettujen ihmiskokeen uhrien 

tartuntojen räjähdysmäisestä kasvusta eli rikollisen ihmiskokeen valtavista vahingoista, jotka näkyvät 

tilastoista.  

9) Tilastot eivät parane eikä mitään tartuntoja estetä passeilla eikä rokottamattomien rokottamisella, 

vaan aiheutetaan vaan lisää rikoksen uhreja, mikä tekona on rikos. 

10) Rikosten toteuttaminen kansanedustajan tehtävässä ja missä tahansa virassa ja julkisessa tehtävässä 

on aina kiellettyä eikä kuulu lainkaan harkintavallan piiriin. 

 

8. Työ- ja syrjintälainsäädäntö kieltävät työsuhteen ehtojen sitomisen rokotuksiin ja etenkin 

ihmiskokeeseen 

 

Ne kansanedustajat, jotka 28.12.2021 äänestivät selvien normien vastaisen ja lääketieteellisesti 

kestämättömän passin ja korotepakon puolesta, ovat PL 15, 18, 19, 29 §:n, yhdenvertaisuuslain, TSL:n ja 

EIS:n vastaisella päätöksellään rikosoikeudellisessa vastuussa ja korvausvastuussa (PL 118 §). Lisäksi 

samat päättäjät ja niiden kanssa sopimallaan tavalla valehtelevat perustuslakivaliokunnan jäsenet, Kiuru, 

Marin, valtioneuvoston jäsenet ja oikeuskanslerinviraston, HUS:n, THL:n ja Fimean virkamiehet ovat 

vastuussa rokotehaitoista ja -kuolemista. 

 

Rikosilmoitus faktoineen, todisteineen ja normeineen meni myös kaikille kansanedustajille 27.12.2021 

minulta s-postilla tiedoksi. Näin ollen kaikki ne kansanedustajat, jotka 28.12.2021 päättivät pakottaa 

terveet rokottamattomat rikollisen ihmiskokeen uhreiksi, ovat tehneet sen lainrikkomisensa tahallaan 

rikos- ja korvausvastuulla. 

 

Laittomia päätöksiä ei saa tehdä eikä niitä ole velvollisuus noudattaa. Olen esittänyt julkisen koko 

väestölle kohdennetun varoituksen ja kehotuksen olla uskomatta enää sanaakaan rikollisten päättäjien 

ja rikoskumppaneina toimivien muka-asiantuntijalausujien valheista ja kieltäytyä ihmiskokeeseen 

osallistumisesta ja 28.12.2021 päätöksen noudattamisesta. Kehotukseni on osoitettu koko Suomen 

kansalle eli jo piikityksen uhriksi joutuneille ja rokottamattomille. Kehotukseni eilisen päätöksenteon 

(=rikoksen) kohteeksi joutuneille sotelaisille on muotoa: ”ÄLKÄÄ KUKAAN SOTELAINEN NOUDATTAKO 

TÄNÄÄN TEHTYÄ PÄÄTÖSTÄ ÄLKÄÄKÄ OTTAKO ENÄÄ KUKAAN "KORONAROKOTUKSEKSI" VÄITETTYÄ 

INJEKTIOTA, KOSKA SE EI OLE ROKOTE, VAAN KOKEELLINEN MRNA-LÄHETE, JOLLA ON VAKAVIA JA 

PYSYVIÄ JA PERUUTTAMATTOMIA HAITTAVAIKUTUKSIA.” 

 

Rikosilmoitukseni tilastot todistavat, että rokotetut tartuttavat, sairastuvat ja sairastuttavat 

rokottamattomiin nähden moninkertaisesti ja kuolintilastot räjähtivät kasvuun samaan aikaan 

"rokottamisen" kanssa. Näin ollen ei ole mitään lääketieteellistä eikä juridista perustetta 

 

1) säätää terveydelle ja hengelle vaaralliseen ihmiskokeeseen osallistumispakkoa kenellekään eikä 

jatkaa ainuttakaan piikitystä 

  

2) säätää työsuhteen ja ansiotason pitämisedellytykseksi omasta terveydestä ja hengestä 

luopumisvelvoitetta eikä sitoa mitään työsuhteen ehtoja kokeelliseen, ihmisten geeniperimään 

vaikuttavaan mRna-rokotteeseen, jota testataan ihmiskokeena ihmisillä tilastoista paljastuvilla 

karmivilla kuolevuus, tarttuvuus- ja sairastuvuuslukujen kasvulla. 
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3) kohdistaa mitään passi- tai muitakaan vaatimuksia terveisiin ja vähemmän tartuttaviin 

rokottamattomiin eli väärään ihmisryhmään 

 

9. Rikosten motiivi 
 

Petoksellista, terveyden tuhoavaa piikitystä yritetään pakottaa koko väestöön (ml. lapset) terveen 

verrokkiryhmän eliminoimiseksi. Motiivi 28.12.2021 päätökselle ja siihen liittyville edeltäville ja tekeillä 

oleville rikoksille ei ole tartuntatautien ehkäisy, vaan pakkopiikityksillä pyritään tahallaan tekemään 

koko väestöstä yhtä sairaita ja tahallaan tappamaan terveitä vielä rokottamattomia ihmisiä, koska 

rikosten (eli myös 28.12.2021 päätöksen) tavoitteena on eliminoida terveiden rokottamattomien 

ihmisryhmä, jotta rokotetut eivät tajuaisi sairastuvansa ja kuolevansa tämän ihmiskunnan pahimman 

ihmiskokeen uhreina. 

10. Rämetin ja Nohynekin lausunnot 6.4.2020 todistavat rikosten tahallisuuden, 

rikoksentekijöiden tienneen rikollisen ihmiskokeen karmivat seuraukset etukäteen ja 

suhtautuneen terveyden ja hengen menettämisseuraamuksiin hyväksyvästi  
 

Rikosilmoituksen 27.12.2021 todisteena oli Ylen uutinen 6.4.2020, jossa on Nohynekin ja Rämetin 

haastattelu https://yle.fi/uutiset/3-11290069. Siitä ilmenee, että  

1) Kyseessä on ihmiskoe 

2) Koronarokotetta ei ole testattu normaalitavalla ennen sen käyttöönottoa 

3) Eläinkokeissa oli päinvastoin tehty ennen koronarokotteeksi kutsutun rikollisen ihmiskokeen 

aloittamista huolestuttavat havainnot, että rokote pahentaa taudin leviämistä, ei auta 

luonnonvirusta vastaan ja pahentaa vakavia tautimuotoja 

4) Nohynek, Rämet, Lehtonen, Salminen, Järvinen ja kaikki rikosilmoituksessa luetteloidut 

rokotekokeen toteuttajat ovat valehdelleet sen turvallisuudesta, tehosta ja olemattomista 

tutkimuksista, vaikka injektoinnit on aloitettu 

A) ohittamalla kaupallisin perustein kaikki normaalit tutkimukset  

B) aloittamalla rikollinen ihmiskoe ottamalla koehenkilöiden puolesta riski siitä, että he kuolevat, 

sairastuvat ja taudit leviävät entistä pahempina 

C) salaamalla aiempia huolestuttavia havaintoja mRna-teknologian seurauksista”, jotta piikitetyt 

eivät ymmärtäisi rokotusten olevan rikollinen terveyttä pysyvästi vaurioittava ihmiskoe. 

 

Heti ”koronarokotteen” eli rikollisen ihmiskokeen alettua injektoineilla saastutetuilla uhreilla alkoivat 

ilmetä juuri sellaiset tilastoista näkyvät ”huolestuttavat” ja haitalliset seuraukset, joiden vuoksi sitä 

ihmiskoetta ei ole saanut aloittaa, ja jotka seuraukset ovat jo rokotuskokeilun alkuvaiheessa 

muodostaneet jokaiselle tässä rikosilmoituksessa mainitulle pakollisen velvoitteen lopettaa HETI 

rikoksen toteutus eikä tietenkään laajentaa rikosta. He ovat yhdessä rikoskumppaneina jatkaneet ja 

laajentaneet rikollista ihmiskoetta tahallaan, vaikka he ovat valehdellessaan ja päätöksenteko-

tilanteessa 27.12.2021 toimittamieni todisteiden ja tilastojen perusteella tienneet ja ymmärtäneet:  

1) Tartuntojen, sairauksien, potilasmäärien ja kuolemien kasvu tilastoissa ei johdu ”varianteista” eikä 

rokottamattomista, vaan rikollisen ihmiskokeen juuri niistä vakavista rokotehaitoista, jotka olivat 

jo etukäteen 6.4.2020 tiedossa ja joihin uhreilleen aiheuttamiinsa vammoihin ja kuolemiin 

päättäjät suhtautuivat hyväksyvästi. 

 

https://yle.fi/uutiset/3-11290069
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2) Rikollisen ihmiskokeen ja seurausten välinen syy-yhteys on ajallisesti ja edellisten tutkimusten 

valossa vastaavien tiedossa olleisiin huolestuttaviksi 6.4.2020 mainittuihin tutkimustuloksiin 

vertaamalla aivan selvä ja ilmeinen. 

 

3) ”Koronarokotteesta” eli tuntemattomalla mRna-teknologialla toteutetusta rikollisesta ihmis-

kokeesta ovat olleet seurauksena juuri ne aivan samat seuraukset, joista kaikki ovat tienneet jo 

etukäteen 6.4.2020 haastattelun paljastamalla tavalla, ja jotka seuraukset aiheutuivat aiemmin 

rotilla ja nyt koe-eläimiksi pakotetuilla ihmisillä. 

 

4) Säätämällä 28.12.2021 rokotepakko ei estetä tartuntoja, vaan sairastutetaan ja tapetaan myös 

terveet ihmiset eikä sellaista ”ihmiskoe”-ehtoa ja ”pilaa terveytesi ja alistu kuolemaan 

ihmiskokeella”-ehtoa ole saanut eilen tietenkään rokottamattomille säätää, vaan päättäjät 

toteuttivat törkeän rikoksen 

 

Rikosoikeudellinen tekotahallisuus syntyy myös sillä, että rikoksentekijät ovat tienneet seuraukset ja silti 

ryhtyneet rikokseensa ja suhtautuneet hyväksyvästi todennäköisiin seurauksiin. Juuri sellaisen tahallisen 

rikoksen päättäjät, asiantuntijat, valtioneuvoston jäsenet ja muut rikoksiin osallistuneet ovat yhdessä 

tahallaan toteuttaneet ymmärtäen rikoksensa seuraukset uhreille. Tilastoista, jotka heille 27.12.2021 

ennen 28.12.2021 päätöstä toimitin, näkyivät tartuntamäärien kasvu, sairastumisen lisääntyminen, 

ylikuolleisuus.   

 

11. Rokoteihmiskoe ja 28.12.2021 päätös ovat rikos, koska tilastot todistavat, että ”rokote” on 

pahentanut koronan leviämistä, ja että kuolemat ja vammat johtuvat ”rokotteesta” eli 

ihmiskokeen rokotehaitoista eikä koronasta ja rokottamattomista 
 

”Koronarokotteella” eli tuntemattomalla mRna-teknologialla toteutetulla rikollisella ihmiskokeella on 

juuri ne seuraukset, jotka oli todettu aiemmin rotilla ja seuraukset, joista kaikki ovat tienneet jo 

etukäteen 6.4.2020 haastattelun paljastamalla tavalla ja koko ihmiskokeen ajan ja ennen 28.12.2021 

päätöstä. Samat seuraukset aiheutuivat aiemmin rotilla ja nyt koe-eläimiksi pakotetuilla ihmisillä. ”Kun 

koe-eläin, joka ei ollut ennen kohdannut virusta, rokotettiin ja rokotuksen jälkeen kohtasi luonnon 

viruksen, se saikin vaikeamman taudin. Näitä asioita pitää sulkea eläinmallien kanssa paljon pois, 

ettemme rokottamisella pahenna tilannetta saamalla aikaan vakavampia tautimuotoja”. Näin lausui 

Nohynek 6.4.2020 haastattelussa. Sama kävi 1960-luvulla pienten lasten hengitystieinfektioita 

aiheuttavan RS-viruksen vastaisen rokotteen kanssa.  

Kuolemien, vammojen ja tartuntojen kasvu alkoi heti kaikissa maissa, joissa on rokotettu kokeellisella 

injektiolla eikä covid19-injektio ”rokotteena” tehoa tautiin, vaan sillä on tautia pahentava ja yllyttävä 

ja immuniteettia heikentävä vaikutus. Silti viranomaiset, valtioneuvosto ja kansanedustajat eivät 

keskeyttäneet hengenvaarallista ja totaalisen haitallista ihmiskoetta, vaan alkoivat peittelemään 

rokotehaittoja tilastoja vääristämällä, yrityksillä 28.12.2021 pakottaa sitä KOKO väestöön terveen 

verrokkiryhmän poistamiseksi yhteiskunnasta ja estääkseen oman rikos- ja korvausvastuunsa 

realisoitumista.  

Rokotehaittojen ja -kuolemien peittelemiseksi ja rikollisen pakkorokotuksen toteuttamiseksi he aloittivat 

yhdessä sopimansa valehtelun. He valehtelevat oireiden muka johtuvan ”varianteista” ja niiden muka 

”räjähdysmäisestä” kasvusta ja omikronin 57 tautitapausta muka ”vallitsevaksi” sairaudeksi ja 

valehtelevat varianttien läpäisyvaikutuksista, vaikka kaikki oireet ja tilastojen räjähtäminen alkoivat jo 

piikityksistä eikä vasta nyt eikä 57 tapausta ole vallitseva sairaus eikä epidemia.  
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Mika Salminen perusteli rokottamattomien rokotuspakkoa valehtelemalla tahallaan pienen 

rokotekattavuuden maassa Romaniassa muka olevan pahempi tautitilanne kuin Suomessa ja valehteli, 

että romanialaisen tilanteen estämiseksi Suomessa pitäisi muka rokotekattavuutta lisätä, vaikka  

tilastot Tanskasta ja Suomesta verrattuna Romanian (ja Afrikan) tilastoihin todistavat, että mitä 

enemmän rokotetaan, sitä enemmän  kuolee ja sairastuu ihmisiä ja tartunnat lisääntyvät. Kun 

Romaniassa on samalla ajalla 15.12.-28.12.2021 vain 9.866 tapausta ja Suomessa 29.722 tapausta, ei 

ole tietenkään mitään lääketieteellistä ja juridista perustetta eiliselle rokottamattomiin perustuvalle 

28.12.2021 päätökselle. Sen sijaan 

1) Salmisen valehtelu tilastoihin nähden käänteisesti on rikos, koska lääkärin harkintavaltaan ei kuulu 

valehdella Romanian tautitapauksia suuremmaksi kuin Suomessa pakkorokotushankkeen 

rikoksena. 

 

2) Kaikki muu vastaava ”asiantuntijoiden” ja perustuslakivaliokunnan ja virkamiesten valehtelu on 

rikos. 

 

3) Rokotepakon näiden tilastojen vastaisesti ja niistä tietoisesti säätäneiden tässä rikosilmoituksessa 

otsikossa 1 luetteloitujen kansanedustajien 28.12.2021 päätös on rikos. 

 

4) He ovat kaikki rikoskumppaneita ja täysimääräisessä korvausvastuussa ja rikosvastuussa 

rikoksista, joihin säädetään mm. murhista (rokotekuolemista) elinkautinen vankeusrangaistus. 

12. Vapaan, tietoisen ja nimenomaisen suostumuksen puuttuminen tekee kaikista piikitetyistä 

rikoksen uhreja ja 28.12.2021 päätöksestä rikoksen 
 

Lääketieteellisen etiikan ja kaiken päätöksenteon keskeinen periaate on vapaa ja tietoinen suostumus.   
Henkilö voi vain vapaaehtoisesti hyväksyä lääketieteellisiä riskejä muiden hyväksi esim., kun aikuinen 
luovuttaa elimiään elinsiirtoa varten. Ketään ei pakoteta luovuttamaan myöskään elimiään kenellekään 
toiselle ihmiselle ilman luovuttajan vapaasta tahdostaan ja tietoisesti antamaansa suostumusta, vaikka 
elinluovutus sinänsä pelastaisi ihmishenkiä. Ihan vastaavalla tavalla kiellettyä on  
 
1) uhrata alaikäisten lasten ja kenenkään terveys huijaamalla heidät rikolliseen ihmiskokeen 

osallistujiksi salaamalla toiminnan luonnetta ihmiskokeena ja kokeellisen teknologian aiheuttamaa 
kuoleman ja vammautumisen riskiä 
 

2) pakottaa lapsia rokotuksiin ja estämällä huoltajien päätösvalta ja mahdollisuus suojella lastensa 
henkeä ja terveyttä 
 

3) pakottaa rokottamatonta aikuisväestöä riskeeraamaan henkensä ja tuhoamaan terveytensä 
pysyvästi käyttämällä työsuhdetta kiristyskeinona 
 

4) perustelemalla lasten hengen ja terveyden vahingoittamista vanhusten eli jonkun muun 
henkilön/vanhusten terveyden väitetyllä suojelulla. 

 
Koska kaiken juridisen laillisen päätöksenteon perusteena voi ainoastaan olla vapaa, nimenomainen ja 
tietoisesti (oikeilla tiedoilla) annettu suostumus, on aivan selvää, että kansanedustajat, perustuslaki-
valiokunta, valtioneuvosto, Niinistö, Puumalainen, Pöysti, Koivisto, Lehtonen, Salminen, Järvinen, 
Nohynek, Fimean, HUS:n, THL:n ja kaikki muutkin virkamiehet ylittävät harkintavaltansa ja syyllistyivät 
rikokseen säätämällä sellaista, mitä eivät voi kenellekään ihmisyksilölle säätää ja valehtelemalla 
tilastoihin nähden päinvastaisia rikollisia valheita koko rikoksen toteutuksen ajan.  
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13. Supon ja KRP:n on aloitettava rikostutkinta myös Kiurun ja valtioneuvoston jäsenten 

satanismiyhteyksistä 

 
Sadistiset lapsiin ja muihin viattomiin uhreihin kohdistetut rikokset, joihin tässä rikosilmoituksessa  

luetteloidut henkilöt ovat tahallaan ryhtyneet, osoittavat heidät moraalinsa kadottaneiksi rikollisiksi 

toimijoiksi. Yksi rikosten päätoteuttaja on Krista Kiuru, joka on pariutunut satanismia ihannoivan miehen 

Simo Rahikaisen kanssa. Kiuru on julkisesti ilmoittanut ”kemioidensa välittömästi kohdanneen” 

tavattuaan ”samanhenkisen” satanistimiehensä. Rahikainen käyttää itsestään nimitystä ”slayer” (suom. 

teurastaja, murhaaja, tappaja). Rahikainen ja Kiuru ihannoivat yhdessä satanistista kulttitoimintaa ja 

Kiurun ”rakastumisen” ja ”samanhenkisten kemioiden” kohde Rahikainen on vuosia vaikuttanut 

pimeyden voimia ja sairasta kidutusrikollisuutta ylistävässä ja ihannoivassa ryhmässä, jonka esittämien 

kaikkien laulujen sanoissa ihannoidaan sadistista väkivaltaa, verta, kärsimyksiä, lasten ja muiden uhrien 

tahallista kidutusta ja tappamista, kristinuskon lopettamista, kaikkien uhrien täydellistä tuhoamista ja 

saatananpalvontaa. Lauluvalikoimaan kuuluvat mm. seuraavat albumit seuraavilla otsikoilla: 

1) Burying the Last Breath of Christianity – 4.31 

2) Damnation of INRI – 2.52 

3) Withering Life – 4.27 

4) Slay and Burn – 4.22 

5) Pure Satanic Blasphemy – 5.54 

6) Kuolontoive – 3.55 

7) Seitsemäs portti – 5.12 

8) Three Steps Closer to the Truth – 5.34 

9) The August Hammer of Satan – 5.15 

 

Esimerkki Kiurun ja hänen miehensä ”yhteistä kemiaa” kuvaavan Rahikaisen soittaman satanismikultin 

laulun ”Seitsemäs portti” sanoituksesta https://genius.com/Funeris-nocturnum-seitsemas-portti-lyrics 

 

”Tule, me kutsumme sinua 

Täytä sielumme pimeydellä, ja johdata meidät... 

Se verinen polku johtaa meidät pimeyteen 

Läpi pohjoisten metsien 

Minne tuo kirottu valo ei enää paista 

Me olemme surmanneet sen 

Meidän on ikuinen voima, varjojen syleilemänä 

Verta käsissäni, verta sinulle 

Niin kauas kuin silmäsi kantavat, näet enkelten itkevän 

Ne itkevät pyhän maansa menetystä 

Joka on hänen vallassa, jonka siivet pois leikattiin 

Ja taivahasta pois heitettiin 

Hänen on oleva mahti 

Hänen, jolle uhrasimme neitsyen 

Pyhän lihan miekalla lävistämme, heidän jotka valkoista karitsaa seuraavat 

Pimeys peittää maan, tuuli kylmä puhaltaa 

Nyt aika tullut on, portti seitsemäs auki on” 

 

Lisäksi Ohisalo on mukana Elokapina-terrorismissa sen pääasiallisena tukijana ja mahdollistajanaja koko 

Suomen ja suomalaisten tuhoamista johtanut mielipuolinen hallitus ja mm. aiempi naisviisikko (Marin, 

Ohisalo, Henriksson, Saarikko, Andersson) ovat tarkoituksellisesti poseeranneet ryhmäkuvassa 

https://genius.com/Funeris-nocturnum-seitsemas-portti-lyrics
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saatananpalvojille tyypillisessä asetelmassa ja valaistuksessa ja Tuppurainen kulkee ympäri Eurooppaa 

valehtelemassa ja valehtelee Marinin, Kiurun, Henrikssonin, Pöystin, perustuslakivaliokunnan, 

maksullisten valehtelevien asiantuntijoiden sekä velkuutukseen ja ihmiskokeen toteutukseen 

osallistuneiden kansanedustajien kanssa. 

 

Natsien vainot juutalaisia kohtaan alkoivat samanlaisella tavalla kuin mitä ”koronan” nimissä on 

rikollisuutta toteutettu ja pahenivat vähitellen. Ne teot, joita 18.5.2021 ja 28.12.2021 päätöksellä, 

”korona”-rokotuksella, rokotehaittoja ja -kuolemia aiheuttamalla ja tuhoa kylvämällä on aiheutettu ja 

yritetään laajentaa, ovat ominaisia satanismikultissa ja natsismissa ja samanlaisia tekoja, joita toteutettiin 

aiemmin juutalaisiin kohdistetuissa ihmiskokeissa. Kiuru ja miehensä Rahikainen avoimesti ihannoivat 

satanismirituaaleja ja satanistista kidutus- ja tappamisrikollisuutta, mikä ei ole laillista ja sopivaa julkisen 

vallan käyttäjän ja valtioneuvoston jäsenen Kiurun tehtävissä. Koronapandemiahuijaukseen ja terveyttä 

tuhoavaan, kuolemaa kylvävään petokselliseen ”rokotukseksi” väitettyyn ihmiskokeeseen sisältyvät kaikki 

nykyisen valtiojohdon ja ns. asiantuntijalausujien teot ovat poikkeuksellisen törkeitä ja laajoja 

ihmisoikeusrikoksia. Kiurun satanismia ihannoivien lausumien ja samanaikaisten rikollisten tekojen 

laadun ja naisviisikon poikkeavan poseerauksen muodostelman perusteella poliisin tulee myös selvittää, 

ovatko nykyhallitus, osa kansanedustajista, osa koronarokotehuijauksiin osallistuneista virkamiehistä,  

perustuslakivaliokunta tai osa siitä mukana rikollisessa kansamme terveyden ja talouden 

tuhoamishankkeessa siitä syystä, että he kuuluvat satanistikulttiin tai muuhun vastaavaan ryhmittymään, 

joka ihannoi uhriensa alistamista, kiduttamista ja tappamista vai mistä tämä koko väestöön kohdistettu 

rikollinen 18.5.2021 ”elvytykseksi” valehdeltu jättimäinen tuhoisa velkuuttaminen, lasten ja koko väestön 

tuhoamishanke ja siihen liittyvä rokottamattomiin kohdistettu rikollinen vaino, 28.12.2021 rikollisuus ja 

tuhoamisinto johtuu. Johtuupa se mistä syystä tahansa, päätöksenteko ja sen valmistelu on totaalisen 

rikollista ja ylittää heidän harkintavaltansa.  

 

14. Jukka Mäkysen lausunnot hirttämisestä 

 

Todisteena on minulle yksityisviestinä toimitettu kuvakaappaus, jonka mukaan kansanedustaja olisi 

lähettänyt rokotepäätöksiä kritisoineelle kansalaiselle, joka ilmoitti lopettavansa Mäkysen äänestämisen, 

seuraavanlaisen viestin: ”Kun noin korventaa, niin hae köyttä ja roikuta ittes siihen... Usko pois, se 

helpottaa”.  

 

Mikäli Mäkynen on noin kirjoittanut, lausuma tulee tutkia rikoksena (ainakin törkeä kunnianloukkaus). 

Eipä ole ihme, että Suomi on tässä pisteessä, kun kansaa edustamassa istuu toinen toistaan törkeämpiä 

ja osittain vain liian tyhmiä ihmisiä.  

 

15. Todisteet 

 

Rikosilmoituksen todisteena ovat 

1) Kaikki 27.12.2021 rikosilmoituksen todisteet 

 

2) Tilastot Romaniasta ja Suomesta 

 

3) Tanskan 15.000 tartunnan päivävauhtia koskeva uutinen, jossa mukana ”selittäjänä” (=valehtelijana) 

Mika Salminen valehtelemalla Romanian ja Suomen tilastot päinvastaisiksi 

 

4) Uutinen Kiurun kemioiden kohtaamisesta satanistin Simo Rahikaisen kanssa 

 

5) Rahikaisen satanismilaulun sanat  
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6) Kuva hallituksen viisikosta satanistien tunnukseen kuuluvassa muodostelmassa 

 

7) Lista päätöksentekijöistä eli rikoksentekijöistä 28.12.2021 päätöksessä 

 

8) Kuvakaappaus Mäkysen viestistä 

 

9) Linkki Britanniassa aloitetusta rikostutkinnasta koronarokotteella aiheutetuista vammoista, 

sairauksista, kuolemista ja niihin liittyvistä petoksista https://justthenews.com/politics-

policy/coronavirus/fripolice-open-criminal-probe-uk-vaccine-rollout-after-

medical?utm_medium=social_media&utm_source=twitter_social_icon&utm_campaign=social_ico

ns  

 

Lohja 29.12.2021 

Jaana Kavonius 

Lakimies, OTK (eläkkeellä) 

Oikeusturvakeskus ry:n perustaja ja hallituksen jäsen 
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