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Tutkintapyyntö 

 

Tutkintapyynnön tekijät: 

1) Jaana Kavonius Lakimies, OTK (eläkkeellä) 

Myllärinkatu 4, 08100 Lohja 

2) Oikeusturvakeskus Ry  

osoite sama 

3) tutkintapyyntöön myöhemmin yhtyvät tuhannet henkilöt (ks. otsikko 1, asianomistajat)  

 

1. Asianomistajat 

Tutkintapyynnössä kuvattujen rikosten asianomistajia ovat:  

1) Koko Suomen väestö tässä tutkintapyynnössä kuvattujen rokotepetosten, perus- ja 

ihmisoikeusloukkausten ja rikollisen ihmiskokeen uhreina 

2) Vammautetut ja kuolleet rokotetut yksilöt kokeellisilla injektioilla ja rikosilmoituksessa 

mainittujen virkamiesten toteuttamilla törkeillä petoksilla aiheutettujen vammojen, kuolemien, 

sairauksien ja taloudellisten vahinkojen uhreina ja lisäksi heidän lähiomaisensa rokotekokeilun 

uhreina aiheutettujen kuolemien kärsimyskorvausten ja hautaus- ja hoitokustannusten osalta  

3) Yritykset ja yrittäjät laittomilla ja perusteettomilla rajoituksilla eli törkeillä virkarikoksilla ja muilla 

tässä tutkintapyynnössä kuvatuilla rikoksilla aiheutettujen taloudellisten tappioiden ja 

konkurssien osalta asianomistaja-asemassa 

4) Irtisanomisuhkan ja irtisanomisen kohteeksi ja rokotepakottamisen ja syrjintärikoksen kohteeksi 

joutuneet rokottamattomat henkilöt 

5) Jaana Kavonius ja muut oikeaa informaatiota korona- ja rokoteasioissa tuottaneet ja 6.12.2021 

kahteen isänmaalliseen kulkueeseen osallistuneet antifa- ja anarkistirikollisten huuteluiden ja 

laittomien uhkausten kohteena ja ”828”-nimellä esiintyneen poliisin laittoman pidätysyrityksen 

kohteena ja Kavonius ja hänen seuraajansa ja tukijansa rikollisen loukkaavan kirjoittelun ja 

laittoman sensuurin osalta ja rokottamattomana henkilönä kaikkien tässä ilmoituksessa 

kuvattujen rikosten kohteena 

6) Seppo Sutinen häneen erityisesti kohdistuvien Ukkolan ja Lehtosen rikollisten lausumien ja 

syrjintärikosten kohteena 

7) Ossi Tiihonen häneen erityisesti kohdistuvien Anni Lehtosen, Kurvisen, Petri Lehtosen ym. 

rikollisten lausumien ja syrjintärikosten kohteena 

8) Ano Turtiainen Antti Rinteen ja Krista Kiurun eduskunnassa toteuttaman törkeän virka-aseman 

väärinkäyttörikoksen ja puheoikeuden perusteettoman estämisen kohteena ja 

rokottamattomana  

9) Juha Korhonen Supon esimiehen Teikarin ja Seuran päätoimittajan perättömien loukkaavien 

lausumien kohteena 

10) Vuosina 2020-2021 mielenosoituksissa ministeri Maria Ohisalon rikollisten määräysten 

perusteella laittomien pidätysten ja sakotusten kohteeksi joutuneet rokotepäätöksistä- ja 

haitoista ja EU-erosta mieltään osoittaneet henkilöt  

11) Mikko Kärnän, Antti Rinteen, Krista Kiurun, Maria Ohisalon, Teemu Laajasalon, Iiris Suomelan, 

Antti Kurvisen, Fatim Diarran, Sauli Niinistön, Sanna Marinin, Anna-Maja Henrikssonin, Tytti 

Tuppuraisen, Hanna Sarkkisen, hallitusneuvos Ismo Tuomisen, THL:n, HUS:n ja Tampereen 

rokotetutkimuskeskuksen henkilöiden (mm. Mika Rämet, Hanna Nohynek, Asko Järvinen, Mika 

Salminen, Lasse Lehtonen), valtamedian päätoimittajien, toimittajien, facebookin 
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faktantarkistajien, Mikko Lahden ja muiden loukkaavia valheellisia alla yksilöityjä lausumia 

levittäneiden ja vääriä ilmiantoja, laittomia banneja ja sensuuria toteuttaneiden henkilöiden 

rikosten uhrit eli laittoman rokotepakottamisen, syrjintärikosten, sensuurin ja vihapuheen 

kohteeksi joutuneet väestön rikottamattomat ja virkamafiarikollisuutta paljastaneet henkilöt 

12) Sanna Marinin ja Pekka Haaviston toteuttaman koronalle altistamisen uhrit teossa, jota tulee 

tutkia sekä törkeänä virka-aseman väärinkäyttämisenä että törkeänä pahoinpitelynä tai sen 

yrityksenä ja vaaran aiheuttamisena 

13) Laittomien ja perusteettomien koronarajoitusten kohteeksi johtunut koko väestö ja 

rokottamattomiin kohdistettujen rajoitusten kohteena olevat ihmiset 

14) Ko. lausujien ja päättäjien rikoksen uhreina 

A) petoksena rangaistavan erehdyttämisen osalta kohteena koko väestö 

B) vammauttamisen ja kuolemien aiheuttamisen osalta kohteena rokotettu väestönosa 

C) vammauttamisen ja tappamisen sinnikkään yrittämisen ja siihen pakottamisen osalta 

kohteena rokottamaton väestönosa, jota on mm. rikollisilla irtisanomisilla ja laittomilla 

kaupassakäyntirajoituksilla, vangitsemisilla uhkaamalla pyritty vammauttamaan ja 

tappamaan joukkotuhontana ja muilla tässä rikosilmoituksessa kuvatuilla rikoksilla 

 

2. Ilmoituksen kohteena olevat henkilöt, rikosnimikkeet ja vaatimukset  

 

KRP:n, Supon ja oikeuskanslerinviraston tulee tutkia rikoksena seuraavien henkilöiden toimintaa:  

1) Kiuru Krista, ministeri 
2) Rinne Antti, eduskunnan puhemies 
3) pakkorokotuksia perustuslain mukaisiksi valehdelleet perustuslakivaliokunnan jäsenet (uutinen 

16.12.2021 valheellisesta päätöksenteosta, jolla valmistellaan 28.12.2021 toteuttavaksi 
tarkoitettua rikosta) 

4) Marin Sanna, pääministeri 
5) Niinistö Sauli, presidentti 
6) Haavisto Pekka, ministeri 
7) Jungner Mikael, kansanedustaja 
8) Tuppurainen Tytti, ministeri 
9) Henriksson Anna-Maja, ministeri 
10) Pöysti Tuomas, oikeuskansleri  
11) Ohisalo Maria ja Suomela Iiris, vihreän puolueen johtajat ja ministerit 
12) Sarkkinen Hanna, ministeri; erityisesti lapsiin kohdistetun rikollisen rokotuksen toteuttajana 

9.8.2021 asetuksen osalta 
13) Tuominen Ismo, hallintoneuvos, Sarkkisen tekoon osallisena 
14) Kärnä Mikko, Kurvinen Antti ja Honkonen Petri (kaikki ovat keskustan kansanedustajia) 
15) Keskustapuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat Juha Pylväs ja 

varapuheenjohtajina Eeva Kalli ja Hanna-Leena Mattila puuttumisvastuun laiminlyönnin osalta 
sallimalla Kärnälle, Kurviselle ja Honkoselle tässä tutkintapyynnössä kuvattua rikollista 
toimintaa tahallaan 

16) Pöntinen Kai, maakuntahallituksen puheenjohtaja koronalausumien osalta 
17) Mikko Kosonen esiintyviä artisteja koskevien rokotepakkolausuntojen osalta  
18) Juvonen Arja, Lohi Ilkka, Kyllönen Merja ja muut valiokuntamietinnön laatimiseen osallistunet 

ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain vastaisen lainsäädännön valmistelusta ja 
voimaansaattamisesta valiokuntamietinnön tekstistä alkaneena jatkettuna rikoksena 

19) Lehtonen Lasse, lääkäri 
20) Nohynek Hanna, lääkäri 
21) Järvinen Asko, lääkäri 
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22) Salminen Mika, lääkäri 
23) Rämet Mika, rokotetutkimuskeskuksen virkamies  
24) Ukkola Sanna, toimittaja 
25) HS:n ylin johto, päätoimittaja ja koronadisinformaatiota levittäneet toimittajat 
26) Facebookin ns. faktantarkistusryhmä 
27) Mediapooli 
28) Laajasalo Teemu, piispa (julkisella kirjoituksellaan leimaa rokottamattomat ”syntisiksi” ja 

yllyttää/pakottaa ihmisiä osallistumaan vaaralliseen ihmiskokeeseen) 
29) seurakunnat, jotka estävät rokottamattomia saapumasta jumalanpalveluksiin ja postailevat 

kuvaa Jeesuksesta ja tekstiä, jossa väitetään Jeesuksen hyväksyvän vain rokotetut  
30) kaikkien rokottamattomien sairaalassa tapahtuvalla tappamisella uhkaillut sairaanhoitajaksi 

esittäytynyt Tea Fält-niminen nainen 
31) kaikkien isänmaallisten ja rokottamattomien tappamisella nimimerkillä SariElisa1987 

facebookissa kirjoittanut nainen 
32) Omatoimi rokotepassitestauksia toteuttava Petri Koivula-niminen kunnan virkamies 
33) Perättömiä ilmiantoja ja niillä uhkaamista sisältäviä rikollisia viestejä laatinut Mikko Lahti-

niminen mies ja hänen käskyläisenään vastaavaa toimintaa facebook-profiilini alla toteuttanut 
Aki Korpela-niminen mies, kulttijohtaja Juha Ruohonen sekä Ahmed Hullaba-nimellä tai 
nimimerkillä mielisairausherjoja profiilini alla levittänyt tummaihoinen kirjoittelija Lahden 
rikokseen osallistumalla sekä henkilöt, joiden kanssa Lahti eri ryhmissä ilmoittaa sopineensa 
joukolla tehtävistä vääristä ilmiannoista ja eri ryhmissä levitetyistä rikoksistaan 

34) nimettömiä perättömiä ilmiantoja minun ja Tiihosen sananvapauden estämiseksi facebookissa 
laatineet henkilöt, joiden henkilöllisyys Supon ja KRP:n tulee selvittää  

35) rikollisten, perättömien ilmiantojen perusteella laittomia, rikollisia kirjoituskieltoja määränneet 
facebookin ns. faktantarkistusryhmän jäsenet, joiden henkilöllisyys Supon ja KRP:n tulee 
selvittää  

36) rokottamattomiin kohdistettuja perusteettomia irtisanomisia, liikkumis-, kokoontumis- ja 
kaupassakäyntirajoituksia säätäneet ja toteuttaneet ja vakavia rokotevammoja – ja kuolemia 
disinformaation ja salailun avulla toteuttaneet rikosilmoituksessa mainitut lääkärit, ministerit, 
kansanedustajat, AVI:n, THL:n ja rokotetutkimuskeskuksen virkamiehet, HUS:n, sairaaloiden, 
terveydenhuoltoyksilöiden ja yksityisten hoitolaitosten lääkärit ja työnantajan edustajat.  

 

Virkamiesten tekoja, kaikkien julkisen vallan käyttäjien tekoja, mediapoolin ja lehdistön toimijoiden 

tekoja ja taustalla laittomia määräyksiä antaneiden esimiesten tekoja ja esimiesten laittomien 

tekojen perusteella toimenpiteitä väestöön kohdistaneiden virkamiesten ja muiden toimijoiden 

rikoksia tulee tutkia seuraavien rikosnimikkeiden mukaisina rikoksina 

1) Joukkotuhonta ja sen valmistelu (RL 11:1 ja 2 §) 
2) Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan (RL 11:3 ja 4 §) 
3) Kemiallisen ja biologisen aseen kiellon rikkominen (RL 11:8 ja 9 §) 
4) Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen (RL 40:8 §) 
5) Syrjintä (RL 11:11 §) 
6) Irtisanomisten ja rokottamattomiin työntekijöihin kohdistettujen rajoitusten, maskipakkojen ja 

muun pakottamisen osalta työsyrjintä (RL 47:3 §), työturvallisuusrikos (RL 47:1 §), työntekijöi-
den edustajien oikeuksien loukkaaminen (RL 47:4 §) ja työntekijöiden järjestäytymisvapauden 
loukkaaminen (RL 47:5 §) ja törkeä kiristys (RL 31:3 ja 4 §) 

7) Kidutus (RL 11:9a §), törkeä pahoinpitely (RL 21:5 ja 6 §), murha (RL 21:2 §) ja vaihtoehtoisesti 
törkeä kuolemantuottamus (RL 21:8 ja 9 §) ja törkeä vammantuottamus (RL 21:10 ja 11 §) 
rokotehaitoilla ja rokotekuolemilla aiheutettujen seurausten osalta ja niihin syy-yhteydessä 
olevien rokotepetosten ja ihmiskokeiden osalta 

8) Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu (RL 21:6a §) 
9) Vaaran aiheuttaminen (RL 21:13 §) 
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10) Pakottaminen (RL 25:8 §) 
11) Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan (RL 10 ja 10a §) 
12) Törkeä kunnianloukkaus (RL 24:9 ja 10 §) 
13) Julkinen kehottaminen rikokseen (RL 17:1 §) ja järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan 

osallistuminen (RL 17:1a §)  
14) Virkasalaisuuden rikkominen (RL 40:5 §) ja salassapitorikos (38:1 §) rokotepasseihin julkisiksi 

pakotettujen salassa pidettäviksi säädettyjen rokotetietojen osalta 
15) Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus (RL 38:3 ja 4 §) facebookin faktantarkistusryhmän ja 

facebookin johdon rikoksena  
16) Törkeä petos (RL 36:2 §), joka liittyy jokaisen muun edellä yksilöidyn rikoksen toteutuksiin   
17) Avunanto jokaiseen rikokseen ja rikoskumppanuus niissä (RL 5:3 § ja 5:6 §) 

 
Avunantajana ja yllyttäjänä virkarikoksiin ja virassa tehtyihin rikoksiin voidaan tuomita myös henkilö, 

jolla itsellään ei ole virka-asemaa, kun päätekijällä on virkarikoksessa tarkoitettu virka-asema.  

Kiihottamiseen kansanryhmää vastaan ja törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan 

sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään. (RL 11:15 §, oikeushenkilön 

rangaistusvastuu).  

Yleisen syyttäjän tulee nostaa syytteet ja vaatia jokaiselle ehdoton vankeusrangaistus. Kyseessä ovat 

kansanmurha ja sen yritys, törkeä rikos ihmisyyttä vastaan sekä kokeellisilla injektioilla eli 

kemiallisella ja biologisella aseella aiheutetut vakavat pysyvät vammat, sairaudet ja kuolemat, joilla 

on selvä yhteys injektointiin. Haittojen salailun avulla on tahallaan jatkettu rikollista ihmiskoetta ja 

koitettu pakottaa se koko väestöön tilanteessa, jossa rikosten uhreja on tekijöiden tieten jo syntynyt 

valtava määrä. Näillä kaikilla perusteilla syyttäjän tulee vaatia jokaiselle kansamurhaan 

osallistuneelle elinkautista vankeusrangaistusta ja vähintään 10 vuoden ehdotonta vankeus-

rangaistusta. Virkamiehille tulee määrätä virasta erottamisseuraamus ja rikoksista tuomittavien 

sotilasarvot tulee poistaa. Yleisen syyttäjän tulee ajaa myös asianomistajien korvausvaatimuksia.  

Poliisin tulee tehdä takavarikkopäätös ja rikoksiin osallistuneiden koko omaisuus tulee konfiskoida 

rikosten uhrien korvausoikeuden turvaamiseksi ja jotta he eivät tutkinnan aikana hävitä 

omaisuuttaan välttyäkseen korvausten maksamiselta. 

PL 28 § 3 momentti: ”Jos kansanedustaja olennaisesti ja toistuvasti laiminlyö edustajantoimensa 

hoitamisen, eduskunta voi hankittuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton erottaa hänet 

edustajantoimesta joko kokonaan tai määräajaksi päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi 

kolmasosaa annetuista äänistä.” Eduskunnan tulee ko. normin velvoittavana erottaa kaikki 

ihmisoikeusrikollisuuteen osalliset. Koska erottamisvaatimus koskee 199 kansanedustajaa Turtiaista 

lukuun ottamatta ja perustuslakivaliokunta on kokonaisuudessaan osallistunut rikokseen, tämä 

tarkoittaisi, että rikoksiin osalliset itse tekisivät itseään koskevia päätöksiä, mikä ei ole 

esteellisyysnormien mukaan mahdollista.  

Koska toisaalta rikosten toteutuksiin osallistuneilla kansanedustajilla, perustuslakivaliokunnalla ja 

kenelläkään muullakaan ei ole oikeutta jatkaa tehtävässään, poliisin tulee aloittaa injektiopäätöksiin, 

rokotehaittojen ja -kuolemien salauksiin, tilastojen väärentämisiin, irtisanomispakotteisiin, laajaan 

rikolliseen syrjintään, propagandaan, disinformaation tuottamiseen ja muihin rikosilmoituksessa 

yksilöityihin rikoksiin osallistuneiden THL:n, HUS:n, AVI:n ja Fimean virkamiesten, 

perustuslakivaliokunnan jäsenten, valtioneuvoston jäsenten, Niinistön, kansanedustajien ja tekoihin 

osallistuneiden joukkopidätykset. Tämä tarkoittaa myös Suomen valtiolle syntyvää velvollisuutta 

määrätä uudet vaalit. 
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3. Rokotepakon säätäminen ja sen lailliseksi valehtelu ylittää perustuslakivaliokunnan, hallituksen, 

kansanedustajien, Niinistön ja jokaisen harkintavallan 

Tänään 16.12.2021 uutisoidulla tavalla perustuslakivaliokunta on jatkanut valtiosäännön rikkomista 
ja kaikkien perus- ja ihmisoikeuksien rikollista poisamista ja ylittänyt harkintavaltansa valehtelemalla 
terveydenhoitohenkilökunnan pakkorokotuksia perustuslain mukaisiksi ja että niistä muka voitaisiin 
säätää lain tai asetuksen tasoisilla normeilla. Suomen perustuslaki ja ihmisoikeussopimus on siis 
faktisesti tänään(kin) kumottu yhden valiokunnan päätöksellä ilman 5/6 enemmistöä 
valtiopetosrikollisuudeksi säädetyllä teolla.  
 
Koska perustuslakivaliokunnan teko on rikos, joka on tehty tässä tutkintapyynnössä kuvattujen 
törkeiden muiden rikosten jatkamiseksi, poliisin tulee käynnistää kaikista rikoksista esitutkinta. 
 

4. Rokotepakottamisen ja muiden siihen liittyvien rikosten motiivina on kansanmurhan toteutus ja 

rikosten peittely 

 

Tässä ilmoituksessa kuvatut hirvittävät rikokset ihmisyyttä vastaan ja muut niihin liittyvät kaikki 

tekotavaltaan törkeät rikokset (mukaan lukien rikollinen sensuuri) on tehty tahallaan ja niiden 

motiivit ovat tällä hetkellä seuraavat: 

 

1) Rokotekuolemat, rokotettujen rokottamattomia huomattavasti suurempi sairastavuus, 

kuolevuus, tartuttavuus ja valtava rokotehaittojen määrä näkyvät vertaamalla rokotettua ja 

rokottamatonta väestönosaa keskenään. Juuri siksi rikosten häikäilemättömät toteuttajat 

pyrkivät nyt kaikin mahdollisin rikollisin keinoin 

A) eliminoimaan verrokkiryhmän eli kohdistamaan pakkorokotusvaatimuksia koko väestöön 

tehdäkseen koko väestön kaikista ihmisistä yhtä sairaita ja vammautettuja, jotta ei olisi 

tilastotietoa siitä, että rokottamattomat eivät kuole, sairastu ja vammaudu 

B) käyttämään rikollisia pakkokeinoja (laittomat liikkumisrajoitukset, koronapassit ja 

irtisanomiset) rokottamattomiin kohdistetun yleisön vihan kiihottamiseksi (ns. pelkoporno 

ja uskomuksiin perustuva viha) 

C) estämään kaiken normaalin tiedottamisen 

D) väärentämään tilastoja salaillakseen omaa rikollisuuttaan ja välttyäkseen sen rangaistus- ja 

korvausvastuulta.  

 

2) Suomessa ns. suuret ikäluokat ovat tulossa eläke- ja vanhusikään ja ns. huoltosuhde (työikäisen 

väestön osuus suhteessa heidän työllään elätettävän ei-työssäkäyvien henkilöiden määrään) on 

valtioneuvoston ja STM:n aiemmin teettämien julkistenkin asiantuntijalausuntojen perusteella 

perustavalla tavalla pielessä. Lisäksi nykyinen valtiopetoksia ja ”elvytyksiä” (=rikollisia 

velkuutuksia) toteuttava valtaeliitti ovat tuhonneet kansantalouden, valtiotalouden ja suuri osa 

eläkevaroista on hävitetty/käytetty. Valtiolla ja valtion virkamiehillä oli ennen ”rokotusten” 

alkamista iso ongelma: Tulossa oli eläkevaroja nostamaan ja vanhusten ja sairaanhoidon 

palvelujen resursseja viemään niin suuri määrä vanhuksia ja eläkeläisiä, että valtio ei pysty 

selviytymään hoitokuormituksesta ja samalla paljastuisi myös, että eläkerahastojen varoja on 

hävitetty eivätkä ne riitä eläkkeiden maksuun.  

 

3) Huoltosuhdeongelma aktualisoitui ennen ihmiskokeen aloitusta. Huoltosuhdeongelman 

ratkaisee kerta heitolla se, että ihmiskokeella eli covid19-rokotteeksi valehdellulla tappavalla 

injektiolla piikitetään väestöä siinä tarkoituksessa, että ihmiskokeen tavoitteena on murhata 

”rokotuksen” uhrit, jotta huoltosuhde saadaan kuntoon ja kansantaloudelle rasitteeksi käyvät 
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sairaat ja vanhukset eliminoitua. Kyseessä ei ole ”rokote”, vaan kansanmurha, jonka 

nimenomaisena salattuna tavoitteena on väestön vähentäminen tappamalla ko. 

huoltosuhdeongelman eliminoimiseksi ja juuri siksi ”rokotteen” myrkyllistä sisältöä (mm. 

grafeenioksidia) salaillaan eikä KRP ja THL suostu sitä tutkimaan edes vaatimuksesta, vaikka 

rokotteiden aiheuttamat vakavat vammat, valtava sairastuneiden määrä ja valtava 

kuolintapausten lisäys näkyvät suoraan tilastoista. Tilastot jo yksistään synnyttävät poliisille 

kansanmurhan, törkeiden petosten ja ihmisoikeusrikoksen tutkintavelvoitteen.   

 

4) Rikosilmoituksessa yksilöidyt virkamiehet ja muut rikoksentekijäasemassa olevat henkilöt 

tietävät toteuttavansa rikollista ihmiskoetta ja aiheuttaneensa jo lähes 30.000 vakavaa 

rokotehaittaa, pysyviä vakavia sairauksia, vammoja ja kuolemia. 

 

5) He tietävät joutuvansa rikoksistaan vankilaan ja korvausvastuuseen ja että kyseessä on mm. 

törkeä rikos ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhonta, joista teoistaan ICC voi määrä myös heille myös 

kuolemanrangaistuksen. 

 

6) Valtava rokotehaittojen ja -kuolemien määrä ja toisaalta ”tehokkaina” markkinoitujen 

”rokotteiden” tehottomuus koronatautiin näkyvät tyhmemmällekin suoraan tilastoista. 

Injektoinnin alettua  

A) ylikuolleisuus on noussut kaikissa valtioissa piikitysten alettua 

B) kaikki terveydenhuoltoyksiköt ovat piikitysten jälkeen täyttyneet piikkihaitan saaneista 

C) nuorten miesten ja muittenkin sydänperäisten kuolemien nousu näkyy suoraan tilastoista ja 

niiden puuttuminen ennen piikityksiä näkyy samoin tilastoista 

D) rokottamattomien kuolinmäärät eivät ole nousseet, mutta rokotettujen kuolinmäärät 

jatkavat rajua kasvuaan   

E) kuolleena syntyneiden vauvojen määrät ja keskenmenot ovat nousseet piikitysten jälkeen 

F) lapsia on kuollut huomattava määrä kokeelliseen injektioon ja niitä lapsiin kohdistettuja 

rokotteella toteutettuja lasten tappamisia ja vammauttamisia on jatkettu, vaikka lapsia ei 

kuole lainkaan koronaan   

G) Afrikassa, jossa rokotekattavuus on 3-6 %, kuolleisuus ja sairastavuus eivät ole nousseet 

H) Euroopassa, jossa on rokotettu eniten, rokotettujen sairastavuus ja ylikuolleisuus ovat 

nousseet eniten rokotekattavuuden kanssa samaa tahtia ja juuri rokotetut sairastuvat 

jatkuvasti koronaan ja myös muulla tavalla mitä enemmän kokeellisia ”rokotuksia” heihin 

on piikitetty 

 

7) Jos kyseessä olisivat oikeasti koronaan tehoavat ja turvalliset normaalit rokotukset, niiden 

alettua tilastot eivät näyttäisi tältä, vaan kuolinmäärienhän pitäisi laskea ja rokotettujen 

sairastavuuden laskea ja rokottamattomien sairastua. 

 

8) Kokeellisilla piikityksillä ja niiden toteuttamiseksi toteutetulla rikollisella disinformaatiolla, 

petoksilla ja rikollisella sensuurilla on suora tilastoista näkyvä yhteys kuolemiin, sairauksien ja 

vammojen syntyyn tavalla, joka synnyttää rikosoikeudellisen vastuun ihmiskokeen ja petosten 

toteuttajille. 

 

9) Häivyttääkseen karmivat kaikki faktat omista rikoksistaan ja välttyäkseen rikoksiinsa säädetyltä 

vankeus- ja korvausvastuulta, rikosilmoituksessa mainitut ovat 

A) valtavalla rikollisella sensuurilla estäneet ketään saamasta oikeaa tietoa 
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B) jatkaneet kansanmurhahankettaan tahallaan toteuttamalla valtamedian ja mediapoolin 

rikoskumppaniensa kanssa systemaattisesta totaalista disinformaatiota kaikissa 

tiedotusvälineissä aivopesuinformaationa ja pelotteen avulla tapahtuvan rokotepakon 

toteuttamiseksi 

C) pyrkineet pakottamaan rokottamattoman väestön osan osallistumaan rikolliseen 

ihmiskokeeseensa toteuttamalla vain rokottamattomiin kohdistettuja syrjintärikoksia, kuten  

laittomia irtisanomisia, vihapuhetta, tappouhkauksia, koronapasseja ja muita rikoksiaan 

toteuttaakseen väestön terveyden tuhoamishanketta ja poistaakseen heille kiusallisen 

terveiden rokottamattomien verrokkiryhmän näkyvistä 

 

10) Rokottamaton terve kansanosa omalla olemassaolollaan todistaa, että rokote on valtava rikos 

ihmisyyttä vastaan, globaali rikollinen ihmiskoe, ja että juuri ”rokottaminen” (=rikollisen 

geeniteknologian piikittäminen huijattuihin uhreihin ihmiskokeessa) aiheuttaa vammat, 

sairaudet ja kuolemat. Koska tämä fakta näkyy suoraan siitä, että rokottamattomat pysyvät 

terveinä (vaikka halaavat toisiaan ja elävät normaalisti ilman maskeja), rikoksia toteuttavat ja 

niistä vastuussa olevat virkamiehet ja muut toimijat pyrkivät eliminoimaan rokottamattomien 

väestöryhmän eli terveiden henkilöiden verrokkiryhmän näkyvistä säätämällä mm. 

tartuntatautilain 47 §:ään ja lakiin kliinisestä lääketutkimuksesta (983/2021) rikolliset 

pakkorokotukset, perustuslakivaliokunnan 16.12.2021 päätöksillä valmitellut 28.12.2021 

rikolliset työsuhteen puuttumiset ja muun viranomaisrikollisuuden mahdollistavia normeja, 

vaikka ihmisoikeussopimus ja perustuslakimme eivät niitä mahdollista.  

 

11) Päävastuussa ihmisoikeusrikollisen lainsäädännön valmistelusta ja säätämisestä ja 

ihmiskokeen toteutuksista ovat rikoskumppaneina toimivat Krista Kiuru, perustuslaki-

valiokunta ja Sauli Niinistö, jotka ovat salaa valmistelleet ja hyväksyneet mm. lain 983/2021, 

jolla rikollinen ihmiskoe ja laajoja rikollisia perus- ja ihmisoikeusloukkauksia (mm. 

rokottamattomien sulkeminen ulkoa päin lukittavaan tilaan, kotiin tunkeutumiset ja muut 

rikokset) yritetään  pakottaa koko väestöön natsien toteuttamia kansanmurhia vastaavalla 

tavalla Kiurun johtaessa Niinistön kanssa kansanmurhahanketta PL 73 §:n ja EIS:n 

mahdollistamatta  mitään näistä perus- ja ihmisoikeuksien poistamisista.   

 

5. Rokottamattomat eivät tartuta eikä millekään rokottamattomiin kohdistetuille rajoituksille ole 

lääketieteellistä eikä juridista perustaa, vaan ne ovat RL 11:11 §:ssä säädettyä rikollista 

perusteetonta syrjintää 

 

Syrjintä terveydentilan, poliittisen mielipiteen ja vakaumuksen perusteella on säädetty RL 11:11 §:ssä 

yksiselitteisesti rikokseksi ja sananvapaus on tuplasuojattu ihmisoikeus sekä osana sananvapautta 

että syrjintäsääntelyn osana, jossa vakaumukseen ja poliittiseen mielipiteeseen ja terveydentilaan 

perustuva syrjintä kielletään kategorisesti ja kokonaan. Koronapassi ja kaikki rokottamattomaan 

väestönosaan kohdistetut rajoitukset ovat syrjintärikoksia, koska niissä kaikki rikolliset rajoitukset, 

estämiset ja perus- ja ihmisoikeuksien oikeudettomat kavennukset kohdistuvat vain 

rokottamattomiin, vaikka  

1) rajoituksille ei ole mitään lääketieteellistä perustetta 

2) rajoituksille ei ole mitään juridista perustetta 

Tässä tutkintapyynnössä ovat todisteet siitä, että 

1) tartuttajina eivät toimi rokottamattomat, vaan rokotetut, joiden oma immuniteetti on tuhottu ja 

on tarkoitus tuhota tarkoituksellisesti ja lopullisesti 
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2) rokotetuilla on 200-kertainen viruskuorma ja rokottamattomiin verrattuna selvästi suurempi 

poikkeava sairastuvuus sekä koronaan että muihin sairauksiin  

 

3) rokotetuilla on poikkeava kuolintapausten määrän käyrä, jossa kuolinmäärät nousevat jyrkästi 

välittömästi piikitysten alettua ja rokottamattomien kuolemantapaukset ovat pysyneet entisellä 

tasolla. 

 

4) kymmenestä ruumiista seitsemän on kuollut rokotteeseen eikä koronaan 

 

5) ei ole eikä ole ollut missään vaiheessa millään perusteella oikeutettua asettaa mitään  

rajoituksia ja säätää koronapasseja, jotka estävät terveeltä kansanosalta eli rokottamattomilta 

yhtään mitään. 

 

6) koko rokoteprojekti perustuu törkeänä petoksena rangaistavaan erehdyttämiseen 

 

7) törkeillä petoksilla ja niihin liittyvällä pelon lietsonnalla on saatu ihmiset uskomaan, että 

rokottamiseksi väitetty injektointi on turvallista ja terveyden suojaamisen kannalta tehokasta ja 

kohdistamaan vihaa, tarkoituksella luotuja valheellisia mielikuvia rokottamattomien 

”haitallisuudesta”, ”tartuttavuudesta” ja ”vaarallisuudesta”, epäluuloja ja rikollisia rajoituksia 

rokottamattomiin RL 11:11 §:n useita syrjintäperusteita tahallaan toteuttaen ja väestöä 

tahallisesti vammauttaen ja kuolemia aiheuttaen.  

 

6. Kiurun ym. ”kiire” ja Nohynekin ja Järvisen lausumat vaikuttavat johtuvan kokeellisen injektion 

22.12.2021 luvan päättämisestä eikä lausunnoissa ole järjen ja laillisuuden häivääkään 

 

Todisteena on MTV3:n uutinen, jossa Nohynek ja Järvinen jatkavat rikollista järjetöntä 

valehteluaan. Samassa uutisessa kerrotaan englantilaisten lääkärien todenneen, että ”omikroniin” 

väitetysti sairastuneiden määrä on niin pieni, että mitään johtopäätöksiä ei voi tehdä 

”rokotteiden” tehosta siihen. Silti Nohynek ja Järvinen markkinoivat kolmatta ”rokotetta” 

valehtelemalla sen antavan muka 70-75 %:n suojan juuri sitä Omikronia vastaan. Koska 

kokeellisten injektioiden luvat ovat vanhenemassa 22.12.2021, lääkejättien jättipetosta ja 

kansanmurhaa toteuttavat Nohynek ja Järvinen valehtelevat, että Suomessa ja koko Euroopassa 

muka juuri se omikron muka muodostuu vallitsevaksi taudiksi jo 15.12.2021 mennessä eli eilen 

(mikä ei ole toteutunut) tai vaihtoehtoisesti ”jouluun mennessä”, vaikka tautitapauksia oli 

uutisointihetkellä vain 20 Suomessa. 

 

Samaan aikaan sama Nohynek kertoi Päivärinnan haastattelussa, että ei kannata kolmatta rokotetta 

ja piti Kiurun kiirehtimistä perusteettomana. Nohynek ei itse ole kertomansa mukaan ottanut 

rokotetta väittäen sairastaneensa taudin. Poliisin tulee selvittää, onko Nohynek edes sairastanut 

koronaa vai onko sekin tarina, jolla rokotteen haitoista ja kokeellisuudesta etukäteen tiennyt 

lääkejättien ja valtioneuvoston lobbari Nohynek itse juoni itsensä ihmiskokeen ulkopuolelle ja tarinan 

avulla esti itseään ottamasta sitä haitalliseksi tietämäänsä kokeellista injektiota. Koska mihinkään 

Nohynekin tarinoihin ei voi luottaa vaihtuvien valheiden määrän vuoksi, poliisin tulee selvittää tässä 

vaiheessa sekin, onko siis Nohynekin kertomus sairastamisestaan ennen ihmiskokeen alkamista 

myöskään totta vai johtuuko tarina siitä, että hän keksi sen välttyäkseen siltä ihmiskokeelta, jota 

muuhun väestöön on ollut pakottamassa.   
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7. ”Variantit” ovat ihmiskokeen peloteterroria, rokotekokeilun markkinointitemppu ja rokote-

rikollisuuden peiteoperaatio 

 

Mitään ”omikronia” ja ”delta”-varianttia ei ole olemassa. Omikron-uutisointi on petos ja 

naurettavalla läpinäkyvällä tavalla ”kopiointiuutisena” levitetty ympäri maailmaa kansanmurhan 

jatkamiseksi. Kaikissa maissa, joissa väitetysti on tehty omikronin tautimääritys, ”sattumoisin” joka 

maassa siinä kehitellyssä tekaistussa valheessa esiintyy tarina, jossa väitetään kussakin maassa 

kahden henkilön muka siihen sairastuneen. Siis tasan kaksi joka maassa, kun uutisointi ”omikronista” 

alkoi. Tarve varianttitarinan avulla synnytetylle pelonlietsonnalle syntyi juuri nyt tähän 

markkinointitilanteeseen nimenomaan markkinointitemppuna, jossa Nohynek ja muut rikollisen 

ihmiskokeen toteuttajat yrittävät markkinoida tehotonta ja terveydelle ja hengelle haitallista 

Pfiserin ja muiden rokotepetoksen toteuttajien kolmatta annosta.  

 

Samanlainen peitetarina ”deltavariantista” luotiin juuri silloin, kun näillä samoilla rokotepetoksen 

toteuttajilla oli tarve markkinoida ja pakottaa väestöön toinen rokotekierros ja peitellä 

ensimmäisen rokotekierroksen kuolemia ja vakavia rokotehaittoja.  

 

Silti ne kaksi aiempaa muka ”tehokkaaksi” ja muka ”turvallisiksi” valehdeltua injektointia eivät 

tänään olleen uutisoinnin mukaan auta lainkaan. Eivät ne tehottomat rokotteet ole tosiasiassa 

auttaneet missään vaiheessa eikä kyse ole ”variantteihin” sairastumisesta, vaan siitä, että  

 

1) Ihmiskokeella on lisätty tauteja ja tuhottu rokotettujen terveys ja aiheutettu kuolemia 

2) Terveydenhuolto on täynnä rokotehaitoista eikä ”varianteista” kärsiviä potilaita  

3) ”Koronaan” kuolleiksi luokitellut ovat kuolleet pääosin tämän rikollisen ihmiskokeen 

rokotehaittoihin  

4) Tarinoilla varianteista peitellään juuri rikollisen ihmiskokeen todellisia seurauksia 

Tilanne on siis se, että Kiuru, Lehtonen, Järvinen, Rämet, Lahtinen, Hesari ja muut rokotepetoksen 

arkkitehdit tietävät ja ymmärtävät itsekin, että se heidän rikoksensa on aiheuttanut kymmenien 

tuhansien rokotehaittoihin kuolleen heidän uhrinsa kuoleman ja vammautumisen. Juuri se valtava 

järkyttävä rokotehaittojen ja -kuolemien määrä on alkanut näkymään ilmiselvänä myös tilastoista,  

sairaaloiden ja hoitolaitosten täyttymisenä ja tartuntojen räjähdysmäisenä kasvuna niin, että  

1) rokottamattomat ovat pysyneet terveenä halailtuaan (kuten minä) kaksi vuotta ympäri 

Suomea tuhansia ihmisiä 

2) rokotetut kuolevat ja sairastuvat immuniteettinsa menettäneinä kaikkiin mahdollisiin 

tauteihin ja levittävät niitä kaikkialle ja etenkin toisiin rokotettuihin.  

 

Juuri sen kammottavan heidän rikoksensa peittelemiseksi tarinat ”omikronista” ja ”deltasta” on 

kehitetty. Eivät ne rokotetut siis sairastu mihinkään uusiin variantteihin, vaan heihin tahallaan 

piikitetty piikkiproteiini on nyt levinnyt kaikkialle heidän kehoonsa, vienyt heitä luonnollisen 

immuniteetin kaikkia sairauksia vastaan ja nyt ne ihmiskokeen uhrit alkavat kuolemaan ja Kiurulla, 

Nohynekillä rikoskumppaneineen on kova tarve lisätä rikollista rokottamista  

 

1) voidakseen valehdella tarttuvuustilastoja muka ”varianttien” aiheuttamiksi 

2) tappaakseen uhrinsa levittämällä uhrit niin täyteen myrkyllistä injektiota, että uhrit kuolevat, 

että eivätkä jäisi eloon vaatimaan korvauksiaan Kiurulta, Nohynekilta, Lehtoselta, lääkejäteiltä ja 

muilta rikoksentekijöiltä niistä vammoista ja sairauksista, jotka ovat jo ensimmäisen ja toisen 

ihmiskoepiikityksen seurauksia. 
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Rikosten törkeyttä alleviivaa se, että nämä samat valehtelevat virkamiehet saivat huijattua uhrinsa 

ensin yhteen ja pääosan uhreista myös toiseen ”rokotteeseen” valehtelemalla sen antamasta 

suojasta ja turvallisuudesta ja keksimällä jokaisen valheen vaan omasta päästään eikä tutkimalla. 

Ensin he valehtelivat, että yksi rokote muka riittää. Sitten sen toisen rokotteen piti antaa luvattu 

suoja. Nyt tartunnat, sairastumiset ja kuolemat ovat räjähtäneet määrällisesti. Samaan aikaan, kun 

ihmiset ovat kuolemassa tähän ihmiskokeeseen, rikoksen päätoteuttajat (kuten Nohynek, Kiuru ja 

vihapuhetta törkeimmin levittävät Mikko Kärnä ja Lasse Lehtonen) yrittävät pakottaa ihmisiä 

tihennettyyn 3 kk rokotusväliin jopa armeijaa käyttämällä ja Nohynek kehottaa MTV3-

uutisoinnissa ottamaan muka ”ristikkäisvaikutuksen” aikaansaamiseksi 3 rokotetta kaikilta 

lääkevalmistajilta kerralla, vaikka ihmiskokeen alussa sama Nohynek väitti, että suojan saamiseksi 

ja rokotehaittojen minimoimiseksi piti ottaa saman valmistajan rokote.  

 

Jokaiselle kansalaiselle kokeellisia myrkyllisiä injektioita muka ”turvallisena” ja muka ”variantteihin” 

tehoavana markkinoiva Nohynek itse ei ole ottanut ainuttakaan rokotetta, vaikka yrittää rikoksillaan 

pakottaa koko Suomen väestön ottamaan 3 kk:n välein sekaisin 3 rokotetta. Kun Nohynekin rikosten 

uhrit kuolevat, he eivät ole korvauksia Nohyhekiltä ja keneltäkään enää vaatimassa eivätkä 

eläkepommia aiheuttamassa eivätkä huoltosuhdetta hankaloittamassa ja siitä ”rokotteessa” eli 

ihmiskokeessa on kyse. Kun kopla ei saanut ”vapaaehtoisuudesta” valehtelemalla ja pelkopornoa 

aivopesemällä koko väestöä piikitettyä, se ”vapaaehtoisuus” korvattiin rikollisilla kiristys- ja 

syrjintämenetelmillä ja kohdistamalla koko organisaation voimin masinoitu vihapuhekampanjansa 

rokottamattomiin” heidän ”haitallisuusimagonsa” luomiseksi ja osan rokottamattomista 

pelottelemiseksi julkisuuden paineella, työsuhteita irtisanomalla ja muulla yhteiskunnallisella 

paineella lisäuhreiksi ja Kiurun, perustuslakivaliokunnan ja Niinistön  rikoskopla ovat valmistelleet 

vielä lääkekokeiluja lisää mahdollistavia lakeja ja rikollisia pakkopiikityksiä.  

 

Nohynekin, Kiurun ja koko koplan motiivina on eliminoida ”rokottamattomien” kansanryhmä, 

jotta ei ole rokotetuilla verrokkiryhmää. Muutenhan ne sairastuneet rokotetut ryhtyisivät jossain 

vaiheessa ihmettelemään, miksi rokottamattomien ryhmässä ihmiset ovatkin terveitä eikä kyse siis 

ole vaan ”hyvästä tuurista”, vaan siitä, että rokotteeksi väitetty ihmiskoe sairastuttaa, vammauttaa 

ja aiheuttaa kuolemia ja vain rokottamattomana pysymällä ne kielteisen seuraukset estyvät. 

 

8. Kauhun tasapaino 

 

Rokotekokeilun eli rikollisen ihmiskokeen toteuttajat (valtiojohto, virkamiehet, hesari, muu 

valtamedia ja lääketeollisuuden petosten lobbarit ja toteuttajat) valehtelevat ihan mitä tahansa ja 

aivan päättömyyksiä peitelläkseen omia törkeitä rikoksiaan.   

 

He eivät tässä kuolemien ja valtavien rokotehaittojen keskellä siis halua myöntää eivätkä voi 

myöntää aiheuttaneensa kaikki nämä kuolemat, sairaudet, immuunikadot, tartuntamäärän 

räjähdysmäisen kasvun ja pysyvät vammautumiset, koska kun totuus heidän teoistaan tulee ilmi, 

 

1) Petetty kansa pillastuu ja nämä ihmiskokeen toteuttajat todennäköisesti päätyvät roikkumaan 

lyhtypylväisiin kansalaisten lynkkaamina korruptoituneen virkamafiaverkoston hyvä veli-

suojeluorganisaation ohittamiseksi. 

 

2) Jokaisen aiheuttamansa ihmisen vamman, sairauden, kuoleman ja kärsimyksen korvausvastuu 

syntyy näille ihmisoikeusrikollisille ja heidän koko omaisuutensa konfiskoidaan ja valtio joutuu 
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rikollisesta virkatoiminnasta myös korvausvastuuseen. Kun esim. Kiuru siis tietää joutuvansa 

ihmisoikeusrikollisena korvaamaan kaiken kaikille ja menettämään koko omaisuutensa ja 

vapautensa eli tietää joutuvansa myös vankilaan rikoksistaan, Kiuru ja koko rokotepetoksen 

toteutusorganisaatio sen itseensä kohdistuvan laillisen seurauksen estämiseksi kehittelee 

vaihtoehtoisia feikkitarinoita muka varianttien aiheuttamista seurauksista rokotehaitta-

seurausten korvaus- ja rikosvastuunsa estämiseksi. 

 

9. Rikosten menetelmät 

Tässä tutkintapyynnössä ovat todisteet siitä, että 

1) koko koronarokotteeksi väitetty projekti perustuu törkeänä petoksena rangaistavaan 

erehdyttämiseen 

 

2) törkeillä petoksilla ja niihin liittyvällä pelon lietsonnalla on saatu ihmiset uskomaan, että 

rokottamiseksi väitetty injektointi on turvallista ja terveyden suojaamisen kannalta tehokasta ja 

että rokottamattomat muka täyttäisivät sairaalat, tehohoidon, tartuttaisivat ja olisivat vaarallisia 

ja pitäisi eristää.  

 

Mikään tuosta ei pidä paikkansa ja Kiuru, Rinne, Nohynek, Niinistö, Laajasalo, Lehtonen, Salminen, 

Järvinen, facebookin ”faktantarkistusryhmä” ja muut tahallisen disinformaation levittäjät ovat koko 

rikollisen valehtelun ja kiihottamis-, petos- ja syrjintärikoksen toteutuksen ajan tienneet 

valehtelevansa ja tekonsa rikokseksi.  

 

Rikosta he ovat toteuttaneet seuraavilla rikollisilla menetelmillä: 

 

1) He ovat vääristelleet tilastoja mm. kirjaamalla piikkihaitan saaneet ja piikityksiin kuolleet 

rokottamattomiksi. 

2) He ovat vääristelleet kuolintilastoja kirjaamalla koronaan kuolleeksi liikenneonnettomuuksissa 

kuolleet, syöpään, vanhuuteen ja muihin tauteihin kuolleet ja suorittamatta lainkaan niitä 

asianmukaisia kuolemantapausten mikrotason tarkkoja sisäelinkohtaisia tutkintoja, jotka ovat 

välttämättömiä aidon kuolinsyyn selvittämiseksi ja jotka Sutisen 18.11.2021 asiakirjassa 

todetaan ainoaksi luotettavaksi tavaksi selvittää kuolinsyy   

3) Esim. Saksassa viranomaiset ovat vääristelleet rokotehaittatilastoja väittämällä vakavien 

rokotehaittojen määräksi 0,04 % eli 4 promillea, vaikka todellinen lukema on lähes 40 %. 

4) He ovat valehdelleet sairaalassa olevia rokottamattomiksi, vaikka potilaat ovat rokotettuja em. 

tavoin tilastovääristeltyjä ja muita piikkihaitan saaneita. 

5) He ovat levittäneet pelon lietsontatarkoituksessa ruumiskuvia ja sairaalassa makaavan poliisin 

kuvaa pakottaakseen väestön jatkamaan rikollisen ihmiskokeen uhrina ”koronakauhun vallassa”. 

6) He ovat estäneet koko rikoksen toteutuksen ajan samaan aikaan kuvien ja tilastojen julkaisun 

rokotehaitoista kärsivistä ja kaiken tiedottamisen rokotekuolemista, rokotehaitoista ja siitä, että 

rokotteisiin kuolemisen riski on 15-kertainen koronaan kuolemisriskiin verrattuna, ja että 

rokotettujen sairastavuus, tartuttavuus ja kuolemantapausten määrät ovat selvästi 

suuremmat rokottamattomiin verrattuna. 

7) He ovat sopineet facebookin johtohenkilöiden kanssa rikollisesta sensuurista em. rikosten 

toteuttamiseksi ja käyttämällä salaista facebookin ”faktantarkistusryhmää” rikollisen 

mielivaltaisen sensuurin toteutuksissa. 
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8) He ovat sallineet samaan aikaan facebookissa ja twitterissä rokottamattomiin kohdistuvat 

törkeät kiihottamisrikokset, tappamisella ja yhteiskunnasta eristämisellä uhkaamiset, 

väkivaltaan kiihottamisen ja yllyttämisen 

9) He ovat tuottaneet systemaattista disinformaatiota valtiojohdon, mediapoolin, facebookin ja 

valtamedian edustajien yhdessä toteuttamana rikoksena 

10) He ovat levittäneet lääkärien ja ylimmän valtiojohdon (ml. Niinistö) ja piispa Teemu Laajasalon 

arvovallalla rikollista valehtelua systemaattisena disinformaationa rikollisen ihmiskokeen ja sen 

seurausten peittelyn tekovälineenä ja tuottamalla jatkuvalla syötöllä jokaista mahdollista 

välinettä käyttäen lääketieteellistä ja juridista ”hölynpölyuutisointia” ja siihen liittyvää 

pelonlietsontaa uskomusargumenteilla. 

11) He ovat valehdelleet ”disinformaatioksi” kaikkea rokotekriittistä oikeaa tilastotietoa yksilöimättä 

ainuttakaan disinformaatioksi väitettyä tekstikohtaa, esittämällä ainuttakaan todistetta 

disinformaatiosta ja korvaamalla faktapohjainen argumentaatio vihalla, rikollisilla 

pakotetoimilla, väkivaltauhkauksilla ja rokottamattomien leimaamisella perusteettomasti 

”mielisairaiksi” ja ”tartuntalähteiksi”, vaikka Kärnällä, Kiurulla, Rinteellä, Lehtosella, Laajasalolla 

ja kenelläkään rokoteterrorin toteuttajalla ei ole ollut mitään faktaa väitteidensä tueksi.  

12) He yksinkertaisesti vaan valehtelivat ja salailivat samanaikaisella rikollisella totaalisella 

sensuurilla kaikki faktat toteuttaakseen rikollisen ihmiskokeen, täydellistä rikollista mielivaltaa ja 

totaalisesti rikollisia laajoja perus- ja ihmisoikeusloukkauksia, globaalin rikoksen ihmisyyttä 

vastaan, rikollisia työsuhteen irtisanomisia, laittomia asiointirajoituksia lähes kaikissa yrityksissä, 

pien- ja keskisuurten yritysten taloudellisten toimintaedellytysten tahallisen tuhoamisen 

suuryritykset ainoaksi markkinoiden toimijaksi luodakseen ja toteuttaakseen törkeitä rikollisia 

perus- ja ihmisoikeuksien estämisiä ”rokottamattomuuden” perusteella ilman mitään 

lääketieteellistä ja juridista perustetta ja juuri niillä syrjintäperusteilla, jotka rikokseksi 

säädetään. 

 

10. Tutkittavien rikosten, niiden toteuttajien ja motiivien liittyminen toisiinsa ja tutkinnan 

yhdistämisvaatimus  

 

Olen tehnyt 1.9.2021, 18.11.2021, 25.11-26.11.2021 ja 7.12.2021 useita tutkintapyyntöjä 

rokottamattomiin kohdistetuista ministerien, kansanedustajien, lehdistön edustajien, Supon ja EK:n 

johtajien toteuttamista törkeistä kiihottamis- ja virkarikoksista, syrjintärikoksista, rikoksista 

ihmisyyttä vastaan, joukkotuhonnasta ja julkisesta kehottamisesta rikoksiin sekä erilliset 

tutkintapyynnöt rikoksiin liittyvistä, osin samojen henkilöiden (mm. Niinistön, Marinin, Tuppuraisen, 

Kiurun, Rinteen, Henrikssonin, Pöystin, Ohisalon ym.) toteuttamista törkeistä valtiopetoksista, joita 

ovat toteuttaneet Sauli Niinistö ja silloinen valtiojohto 1990-luvulta lähtien, Sanna Marin, Tytti 

Tuppurainen, Krista Kiuru, Anna-Maja Henriksson, Tuomas Pöysti, Maria Ohisalo, 134 

kansanedustajaa 18.5.2021 ja muut nykyisen valtaeliitin ja ns. virkamafiaverkoston toimijat. Sen 

lisäksi, että rikoksia yhdistää toisiinsa se, että osa tekijöistä useissa rikoksissa ovat samoja henkilöitä, 

rikoksille on yhteistä rikosten motiivi ja tavoite: 

 

1) rikollisen viranomaismielivallan toteuttaminen 

2) laillisuusperiaatteen ja valtiosäännön syrjäyttäminen 

3) itsenäisyyden lopettaminen 

4) kansanterveyden pysyvä tuhoaminen ihmisten alistamiseksi viranomaisterrorille 

5) syrjintä 

6) sananvapauden lopettaminen rikollista ennakkosensuuria ja valtiojohtoista disinformaatiota 

tuottamalla haluttuun poliittiseen tavoitteeseen pääsemiseksi 
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11. Tilastot kansanmurhasta sekä rikolliseen ihmiskokeeseen ja rokottamattomien irtisanomiseen 

pakottaminen karmivia oikeita tietoja tahallaan salaamalla 

Lähteenä kuolinlukujen dokumentaatiossa tässä tutkintapyynnössä on käytetty mm. Englannin Office 

National Statistics (ONS) materiaalia professori Werner Bergholtzin julkaisu 4.12.2021 (Berliini) ja 

Paul Erlich Instituten tietoja (30.9.2021). Rokotettujen 200-kertaisesti suurempi viruskuorma on 

tilastoitu mm. tilastoihin, joissa lähteenä on käytetty covid19-rokotteen seurantaraporttia viikolta 46 

(Britannian hallituksen julkaisupalvelu, Publishing Service UK Government). 

Julkisia artikkeleita ja vetoomuksia lääketieteellisillä vankoilla perusteilla ovat kirjoittaneet mm. 

Peter A. McCullough, M.D., MPH, joka on sertifioitu sisätautien, sydän- ja verisuonitautien sekä 

kliinisen lipidologian lääkäri, patologi ja kirurgi Seppo Sutinen, Mikael Kivivuori ja hänen johtamansa 

MKR-ryhmä ja sen kymmenet lääkärit, Sutisen kirjelmässä mainitut patologit, Ariyana Love ja useat 

netissä avautuneet terveydenhuollon henkilöt ja niissä kaikki on totta. Sen sijaan kaikki Kiurun, 

Rinteen, Kärnän, Kurvisen, Henrikssonin, Oksalan, Laajasalon, Marinin, Haaviston, Jungnerin ym. 

törkeät kommentit ovat pelkkiä asenteellisia rikollisia valheita. 

Kaikki koronarajoitukset, maskipakot, irtisanomiset ja AVI:n rajoitukset perustuvat laajaan törkeään 

petosrikollisuuteen, jossa koko valtioneuvosto, Niinistö, THL:n, Fimean, AVI:n ja EU:n virkamiehet, 

lääkevalmistajat, lähes kaikki kansanedustajat ja ns. valtamedia ovat toteuttaneet kokeellisia 

injektioita valehtelemalla sitä ”koronarokotukseksi”, vaikka kyseessä on kansanmurha. 

 

Olen julkaissut 22.11.2021 Jaanalla on asiaa-ohjelmassa selvää ja oikeaa tilastofaktaa ja tehnyt 

1.9.2021, 18.11.2021 ja 25.-26.11.2021 tutkintapyynnöt, joihin on yhtynyt jo noin 250 

asianomistajaa. Tekemäni 18.11.2021 tutkintapyynnön todisteena nro 26 on kirurgina ja patologina 

työskennelleen Seppo Sutisen laatima lääketieteellisesti pätevä ja ansiokas analyyttinen 18.11.2021 

päivätty lausunto, jossa todetaan useiden kansainvälisesti arvostettujen patologien obduktioissa 

tekemien tutkimustulosten perusteella, että 7/10 tutkitusta ruumiista oli kuollut 

koronarokotteeseen ja tutkimusryhmä kehottaa keskeyttämään rokotukset välittömästi. Lisäksi 

USA:ssa, Suomessa, Englannissa, Saksassa, Gibraltarissa ja kaikissa tilastojen osoittamissa valtioissa 

ylikuolleisuus on noussut selvästi injektoinnin jälkeen, nuorten, raskaana olevien, urheilijoiden, 

syntymättömien vauvojen kuolemat ovat lisääntyneet merkittävästi ja toisaalta Afrikassa ihmiset 

eivät kuole ja sairastu koronaan, vaikka siellä rokotekattavuus on vain 3-6 %. Sen sijaan valkoiseen 

väestönosaan kohdennetussa kokeellisessa injektoinnissa koronatartunnat, yleinen sairastuvuus ja 

ylikuolleisuustilastojen jyrkkä nousu ovat kasvaneet sitä enemmän, mitä enemmän rokotetaan. Jo 

yksistään tällä perusteella rokotukset olisi tullut aikoja sitten keskeyttää ja niiden jatkaminen on 

kansanmurha.  

Oxfordin yliopiston tutkimustulosten ja tässä tutkintapyynnössä todisteena olevien Britanniasta, 

Saksasta ja Gibraltarilta koottujen tilastotietojen mukaan koronarokotetut ovat sairauksien 

superlevittäjiä.  

Em. tilastotietojen perusteella täysin koronarokotetuilla terveydenhuollon työntekijöillä ja muilla 

rokotetuilla henkilöillä on 200-251 kertaa suurempi viruskuorma eli nämä rokotetut henkilöt ovat 

tosiasiassa uhka heidän rokottamattomille potilaille ja työkavereille. Valtamedian esittämän 

narratiivin mukaan rokottamattomat uhkaavat rokotettuja, vaikka tilastot todistavat aivan 

päinvastaisen tilanteen eli  

1) rokotetut täyttävät sairaalat, terveyskeskukset ja yksityiset hoitolaitokset 
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2) rokotetut sairastuvat ja tartuttavat enemmän samaan aikaan, kun terveille rokotetuille 

asetetaan yhä tiukkenevia perusteettomia perus- ja ihmisoikeuksien rajoituksia ja heitä 

irtisanotaan perusteettomasti työsuhteista 

3) covid19-injektioilla ei ole tilastojen valossa mitään parantavaa vaikutusta, vaan tappava ja 

sairastuttava vaikutus ja aiheuttavat rokotettujen immuunijärjestelmän tuhon ja ennenaikaisen 

kuoleman 

4) rokotetut ovat varsinaisia viruslinkoja ja heidän viruskuormansa on 200-kertainen 

rokottamattomiin verrattuna 

Oxfordin yliopiston kliinisen tutkimusryhmän ja muiden tutkimusryhmien tuloksia on julkaistu mm. 

tiedelehti The Lancetissa. Tutkimuksessa havaittiin, että  

1) Rokotetuilla on yli 250-kertainen COVID-19-virusten kuormitus sieraimissaan rokottamattomiin 

verrattuna.  

2) Rokotetut kantavat epätavallisen suuria koronaviruksen määriä, vaikka heitä väitetään 

rokotuksen jälkeen ”turvallisiksi” ja vaikka rokotus (piikkiproteiinin tunkeminen elimistöön ja sen 

eritys ympäristöön ja heidän kehoonsa) tekee rokotetuista superlevittäjiä.  

3) Rokotekattavuuden noustessa sairastuvuus ja kuolleisuus nousee, vaikka millään tunnetulla 

rokotteella ei ole ollut tällaisia käänteisiä vaikutuksia eikä kuulu olla ja jo yksistään näillä tiedoilla 

rokotukset tulee keskeyttää. 

4) Valtava rokotusten jälkeinen tartuntamäärien nousu laajasti rokotetuissa populaatioissa on 

todettu maailmanlaajuisesti.  

5) Tutkimuksissa tarkkailtiin esim. terveydenhuollon työntekijöitä, jotka eivät voineet lähteä 

sairaalasta kahden viikon aikana. Tiedot osoittivat, että täysin rokotetut työntekijät kantoivat ja 

lähes varmasti välittivät viruksen rokotetuille kollegoilleen, potilailleen ja rokottamattomille 

ihmisille.  

6) Kolme kertaa rokotettu yksin eristyksessä asunut henkilö sairastui ”omikroniin” 

7) Kaksi kertaa rokotettuja sairastuu ”omikroniin” ja kaikkiin muihinkin tauteihin, koska ”rokote” 

aiheuttaa immuunikatoa, punasolujen paakkuuntumista, syöpää, sytokiinimyrskyn soluissa, 

immuunikatoa, sisäelin-, sydän- ja verisuonisairauksia ja piikkiproteiini leviää kaikkialle 

sisäelimiin 4 viikossa.    

8) Saksalaisten ja amerikkalaisten patologien tutkimustulokset, joita selvitetään lohjalaisen lääkärin 

Seppo Sutisen ansiokkaassa kirjelmässä 18.11.2021, obduktiossa ruumiista tehdyt 

rokotehaittojen samankaltaiset sisäelinvauriot ja sytokiinimyrskyn tuhojen jäljet ovat 

johdonmukaisia tutkimustuloksia siitä, että COVID-19-rokotteet eivät ole turvallisia eivätkä 

niiden väitteet tehosta pidä paikkansa lainkaan 

9) Saksassa on vääristelty tutkimustuloksia kirjaamalla vakavia rokotehaittoja vain 21.054 kpl 

(0.04 %), vaikka kännykkäsovellutuksella saatu todellinen vakavien haittojen lukema on 

172.188kpl eli lähes 40 % (0,37 %), mikä on selvä osoitus aliraportoinnista (tilastojen 

vääristäminen rokotehaittojen todellisen määrän salailemiseksi ja vääristämiseksi) 

10) Rokotteilla on keskipitkän aikavälin vakavia haittoja: Ikäryhmässä 10-59-vuotiaat rokotetuilla 

on 1,5 kuolemaa enemmän viikossa ja yhteensä 100.000 kuolemaa enemmän kuin 

rokottamattomilla ja Saksassa on keskimäärin 0.1 kuolemaa viikossa rokotusten seurauksena  

11) Gibraltarin koeryhmässä saadut tulokset todistavat, että tarkastelu- ja vertailujaksoilla 

(keskimääräinen kuolleisuus kuukaudessa 2010-2020 ja verrattuna tammikuussa 2021) nousua 

on 30/kk ad 90/kk ensimmäisen rokotuskuukauden aikana 

12) Rokote ei toimi lainkaan, kuten ihmisille on uskoteltu.  

13) Koronarokotteeksi väitetyn injektion lyhytaikaiset rokotehaitat ovat olleet 10-60-kertaiset 

muihin tavallisiin aiempiin rokotuksiin verrattuna 
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14) Keskipitkän aikavälin haittavaikutukset: 10-59-vuotiailla on 15-kertainen riski kuolla 

rokotukseen kuin infektioon. 60-vuotiailla ei ole vielä tilastollisesti merkittäviä löydöksiä, 

mutta samanlainen taipumus. 

15) Yli 30-vuotiaat saavat useammin positiivisen koronatuloksen 100.000 henkilöä kohti kuin 

rokottamattomat 

16) Tartunnan saaneet rokotetut ovat vähintään yhtä tartuttavia kuin rokottamattomat. 

17) Lääkkeitä, joiden toimivuus on todistettu mm. Intiassa (kuten Imervektin) on estetty tahallaan, 

jotta on voitu markkinoida lääkejättien kalliita, tehottomia ja hengenvaarallisia ihmiskokeita 

ja maksattaa ne veronmaksajien varoilla ja rokotetuilla, jotka ovat joutuneet maksamaan tästä 

julmasta ja törkeästä ihmiskokeesta hengellään ja terveydellään.   

18) Tosiasiassa tilastot osoittavat, että  

A) rokotetut saavat tartunnan huomattavasti useammin kuin rokottamattomat. 

B) Rokotettujen viruskuorma on jopa 200-251 kertaa suurempi kuin rokottamattomilla eli 

rokotetut ovat todellisia viruslinkoja.  

19) Kun rokotetut toimivat tartuttajina vähintään yhtä suurella tai suuremmalla 

todennäköisyydellä kuin rokotetut, KAIKKI rokottamattomiin kohdistetut rajoitukset ja 

koronapassitoimet ovat täysin perusteettomia ja ne kaikki rajoitukset siis kohdistuvat väärään 

ihmisryhmään, kun suurimmille tartuttajille eli rokotetuille sallitaan ”koronapassilla” vapaa 

liikkuvuus ja suurena viruslinkona toimiminen samaan aikaan, kun terveet rokottamattomat 

yritetään eristää yhteiskunnasta, vaikka terve ihminen ei koskaan voi tartuttaa ketään. 

20) Kun rokotetut toimivat tartuttajina vähintään yhtä suurella tai suuremmalla toden-

näköisyydellä kuin rokotetut, KAIKKI rokottamattomiin kohdistetut rajoitukset, irtisanomiset 

ja koronapassitoimet ovat ilmiselvästi myös törkeitä virkarikoksia ja syrjintärikoksia. 

21) COVID-19-rokote mahdollistaa 251-kertaisen viruskuorman kuljettamisen verrattuna rokotuksia 

edeltävältä ajalta vuonna 2020. Tämä selittää lääketieteellisellä riittävällä todennäköisyydellä 

myös sen, miksi Delta-variantiksi ja Omikroniksi väitetyn virusmuunnoksen ja muunkin 

sairastuvuuden esiintyvyys on suuri rokotetussa väestössä.  

22) Rokotetut toimivat tehokkaina lavantauti-Maryn tyyppisen tartunnan toteuttajina. Rokotetut 

henkilöt kantavat yhteisöihinsä viruksia ja ruokkivat uusia COVID-aaltoja.  

23) Rokotetut terveydenhuollon työntekijät tartuttavat lähes varmasti työtoverinsa ja potilaansa 

aiheuttaen kauhistuttavia lisävahinkoja. Rokotusten jatkaminen pahentaa ongelmaa erityisesti 

rokotettujen lääkäreiden ja sairaanhoitajien kautta, jotka huolehtivat haavoittuvassa tilassa 

olevista potilaista. Terveydenhuoltojärjestelmien pitäisi luopua rokotteista välittömästi, arvioida 

COVID-19-toipuneita työntekijöitä, jotka ovat vahvasti immuuneja, ja pitää rokotettuja 

terveydenhuollon työntekijöitä mahdollisina uhkina suuren riskin potilaille ja työtovereille. 

 

12. Ruotsin tutkimustulokset ja myönnetyt lapsille ja muille rokotetuilla aiheutetut seuraukset 

solurakenteen muutoksiin 

Todisteena on artikkeli Ruotsissa suoritetusta tutkimuksesta ss. piikkiproteiinin vaikutuksesta 

soluviljelmään. Nykyiset mRNA- rokotteet sisältävät Covid-19 viruksen kokonaisia 

piikkiproteiineja. Tutkimuksessa osoitettiin, että piikkiproteiini, sekä viruksesta että rokotteesta 

peräisin oleva muuttaa solun perintöainesta niin, että vaurioiden korjaus vaikeutuu, mikä hidastaa 

solun vastustuskykyä ja tekee mahdolliseksi sen, mistä Reutlingenin patologit puhuivat. Valtion ja 

lääketeollisuuden tiedotteessa ei ole kerrottu mitään perintöaineksen (DNA) muutoksista. 

Tutkintopyynnön todisteessa on faktoja. Tämä herättää kysymyksen, mitä tapahtuu ihmisen 

perimälle tulevina vuosina, kun piikkiproteiini yhä säilyy lähes kaikissa soluissa? 
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Pelastetaan Suomen lapset järjestön sivuilla on lääketieteellisiä tietoja 5-11-vuotiaiden lasten 

rokotuksista. Se on suuri kokonaisuus, jossa on 11 viitettä. Viitteessä 10 Pfizer myöntää itse, että sen 

tekemien kliinisten kokeiden otanta on ollut liian pieni sen selvittämiseksi, kuinka suuri riski 

koronarokotteen aiheuttamat sydänlihas- ja sydänpussintulehdukset ovat 5-12-vuotiaille. Tieto 

löytyy Pfizerin Yhdysvaltain lääkevalvontavirastolle (FDA) toimittamista tiedoista. Lääkeviraston 

neuvoa-antavan komitean asiakirjoissa kerrotaan, että "Nykyisessä kliinisen kehityksen ohjelmassa 

mukana olevien osanottajien määrä on liian pieni, jotta voitaisiin havaita mitään koronarokotteisiin 

liittyvää riskiä. (koronarokotteen) Turvallisuutta koskeva pitkäaikaistutkimus 5-12 vuotiaiden 

ikäryhmässä tullaan tekemään viidessä myyntiluvan myöntämisen jälkeisessä tutkimuksessa, 

mukaan lukien viisi vuotta kestävä seurantatutkimus, jotta voidaan arvioida rokotusten 

jälkivaikutuksena/jälkeen ilmaantuva myokardiitti/perikardiitti." Kaikesta tästä näkyy, että kyseessä 

on ihmiskoe, jota on markkinoitu ja pakotettu väestölle valehtelemalla haitattomuudesta ja 

tutkimuksista, joita ei ole tosiasiassa tehty.  

Riski siis aiotaan arvioida myyntiluvan myöntämisen jälkeen: ensin rokotetaan ja sitten katsotaan 

kuinka käy eli kyseessä on rikollinen ihmiskoe eikä rokotus. 

Näillä tiedoilla FDA myönsi hätäkäyttöluvan Pfizer/BioNTechin koronarokotteelle. 

Varmuuden vuoksi Pfizerin lapsille tarkoitettuun koronarokotteeseen on lisätty trometamiinia, jota 

käytetään sydänkohtausten ja sydänkirurgian jälkeen joskus ilmanevän metabolisen 

asidoosin hoitoon, selviää rokotteiden ja liittyvien biologisten tuotteiden osalta neuvoa antavan 

komitean kokousmuistiosta (VRBPAC, Meeting October 29, 2021). 

Linkki on seuraava: https://koronarealistit.com/stm-myontaa-virallisesti-etta-silla-ei ole-todisteita-

koronaviruksen-olemassaolosta/  

13. Sylvi-Silvennoinen-Kassisen selvitys Pfiserin injektion haitoista ja tuoteselosteesta 

 

Olen saanut seuraajaltani postauksen, jossa Sylvi-Silvennoinen-Kassisen (LKT, dos, immunologia)  

nimissä esitetään seuraavat tiedot: ” Huolestuttavaa tietoa Pfiserin Comirnatyn tuoteselosteesta: 

- mRNA manipuloitu kahdella aminohapolla proliiniksi (ei ole luonnollinen mRNA:ssa) 

- farmakokinetiikkaa ei tutkittu, voi mennä vaikka aivoihin! 

- genotoksisuus/ karsinogeenisuus: ei tutkittu 

- ei tietoa istukkaan menosta 

- suojan kestoa ei tiedetä” 

Poliisin tulee selvittää rikosilmoituksessa mainittujen virkamiesten, Ukkolan, Laajasalon, facebookin 

faktantarkistajiksi itseään kutsuvien henkilöiden, mediapoolin, lehdistön ja muiden henkilöiden 

toimintaa, jossa kaikki heidän rikoksensa on tehty estämällä kaikki normaali selvitystyö ja haitoista ja 

vakavista puutteista tiedottaminen, jotta kokeellista vaarallista ihmiskoetta on saatu jatkettua 

todellisia faktoja salailemalla. Salailua ja valtiojohtoisen disinformaation perusteella toteutettua 

ihmiskoetta tulee tutkia myös törkeänä petoksena, jossa petosrikos kohdistuu koko väestöön ja 

rikoshyötyjä on hankittu väärää informaatiota tuottamalla markkinoitaessa rikollisessa 

erehdyttämistarkoituksessa ”rokotteena” vaarallisia injektioita, jotka aiheuttavat tosiasiassa 

geenimuunnoksia, kuolemia, pysyviä vammautumisia ja jonka injektiossa käytetyn aineen ainesosia 

on tahallisesti salailtu ja salataan edelleen myrkyllisyyden ja haitallisuuden tahalliseksi 

peittelemiseksi. 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkoronarealistit.com%2Fstm-myontaa-virallisesti-etta-silla-ei&data=04%7C01%7C%7C3c1d2c4d7db249b5167108d9af8be0b0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637733837841862052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Hot8Ro0aqA8IJ7hQHkBGEgCMcpOFUOtZqQ0vwewpXA0%3D&reserved=0
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14. Grafeenihydroksidista kertoneen asiantuntijan epäselvä kuolema tulee tutkia murhana ja 

grafeenia koskevien tutkimusten ja tiedottamisen estäminen tulee tutkia rikoksena 

 

Tutkintapyynnössä on kooste neljästä haastattelusta, joissa kemistit, Pfiserin entinen työntekijä ja 

muut asiantuntijat kertovat kyseessä olevan kansanmurha, jossa grafeenioksidia, grafeenia ja 

geelimäistä ainetta piikitetään ihmisiin tappamis-, vammauttamis- ja kontrollointitarkoituksessa. 

Saksalainen kemisti julkaisi 23.11.2021 tiedotteen tekeillä olevasta kansanmurhasta, jossa koko 

Itävallan väestö on tarkoitus tappaa ihmiskokeella ja sitä varten on säädetty laiton pakkorokotus 

1.2.2022. Julkaisun ja analyysin tehnyt kemisti kuoli tiedotteen mukaan 4 päivää julkaisunsa jälkeen 

27.11.2021 epäselvissä oloissa. Supon ja KRP:n tulee yhdessä Saksan ja Itävallan poliisin ja Interpolin 

kanssa selvittää, onko kemisti kuollut, mihin, milloin ja miten hän kuoli, ovatko viranomaiset 

murhanneet hänet tai myötävaikuttaneet hänen kuolemaansa ja missä hän kuoli.  

 

Poliisin tulee selvittää,  

1) ovatko kaikki haastatteluissa esitetyt tiedot totuudenmukaisia 

2) miksi ”rokotetta” on pakotettu väestöön nimenomaan niin, että on estetty systemaattisesti 

näiden ja kaikkien muidenkin vakavien rokotehaittojen ja kuolemien tutkiminen ja kaikki niistä 

tapahtuva tiedottaminen ”disinformaationa” vaikka sensuuria toteuttajat eivät ole todistaneet 

mitään näistä(kään) tiedoista ja lausumista disinformaatioksi 

 

15. Yleisvaarallisen tartuntataudin ja PL 23 §:n kriteerit eivät ole täyttyneet missään vaiheessa 

 

Yleisvaarallisen taudin määritelmä ei toteudu Suomessa millään lääketieteellisellä kriteerillä, koska 

 

1) Kaikki tilastot on vääristelty Suomessa ja ulkomailla 

 

2) Ulkomailta välitetyt tiedot koronaan väitetysti kuolleiden määristä eivät ole todellisia, vaan em. 

tavalla vääristettyä tietoa pelonlietsonnan tarkoituksessa eikä ruumiista ole analysoitu 

lääketieteellisesti pätevällä tavalla todellista kuolinsyytä. 

 

3) Viranomaisten väestölle ja ”rokottamattomille” pakottamilla rajoituksilla ja koronan 

leviämisellä ei ole mitään lääketieteellistä syy-yhteyttä, vaan päinvastoin:  

A) mitä enemmän rokotetaan ja mitä suurempi ”rokotekattavuus” syntyy, sitä enemmän on 

heti piikitysten alkamisen jälkeen alkanut kuolemaan ja sairastumaan ihmisiä 

B) sairastuneet ja äkillisesti kuolleet ovat nimenomaan rokotettuja 

C) korona tarttuu rokotetuista rokotettuihin ja tänään tehtiin uusi ennätys tartuntamäärissä 

Suomessa (2.225 tartuntaa), vaikka tilastojen ei todellakaan kuulu näyttää tältä, kun yli 80 

% on juuri ”rokotettu” 

D) valtamediassa on tänään myönnetty, että kaksi rokotetta ei suojaa yhtään miltään ja sama 

näkyy suoraan tilastoista, vaikka ennen piikityksiä valehdeltiin ”täydestä suojasta”   

E) AVI:n ja valtiojohdon asettamat kellonaikaan ja koronapassiin sidotut rajoitukset ovat 

pelkästään rikollista syrjintää, valehtelua ja naurettavia, koska mikään tauti ei osaa lukea 

kelloa eikä olla tarttumatta ennen klo 23 ja tarttua vain ravintoloissa 23 jälkeen 

F) virka-asemaan perustuvat poikkeukset tartuntalaissa osoittavat myös ”tartuntaan” 

liittyvät tarinat valheiksi ja koko tartuntatautilain kokonaan ihmisoikeussopimuksen 13, 

14, 17-18 artiklojen ja perustuslakimme 6, 22 ja 23 §:n kieltämäksi rikolliseksi syrjinnäksi 
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4) ”Koronaan” väitetysti kuolleiden keski-ikä on noin 84 vuotta, kun se Suomessa on keskimäärin 

väestössä 82 vuotta eli koronaan sairastuminen tilastojen valossa pikemminkin pidentää elinikää 

2 vuotta. Tilastojen valossa väitteet koronan ”yleisvaarallisuudesta” ovat lähinnä naurettavia, 

kun elinikätilastoja lukemalla voisi vetää pikemminkin johtopäätöksen, että koronaan 

sairastuminen ”kannattaa”, kun sillä saa pari vuotta elinaikaa lisää. Kun kahden vuoden ikäero 

on tilastojen mukaan ”yleisvaaralliseksi” väitetyssä koronassa siis faktisesti ”vaarallisuuteen” 

nähden aivan väärään suuntaan eli ”koronapotilaat” elävät muuta väestöä pidempään eikä 

vähemmän, mistään ”koronakuolemista” ei voida lääketieteellisin perustein edes puhua eikä 

myöskään ”yleisvaarallisuudesta” tilanteessa, jossa koronaan sairastuminen ei lyhennä elinikää.  

 

5) Sen sijaan suuri osa näistä väitetysti ”koronaan” kuolleista ja ”rokottamattomiksi” kirjatuista 

ovat henkilöitä, jotka on tapettu tai vammautettu ihmiskokeella, jota kutsutaan 

”koronarokotteeksi” ja piikitetään uhreihin seurauksista välittämättä ja tappamistavoitteella 

em. ”huoltosuhdeongelman” ratkaisemiseksi ja erityisesti laitoshoitoa tarvitsevan kustannuksia 

aiheuttavan sairaan ja vanhan väestön eliminoimiseksi muka-turvalliseksi markkinoidulla 

vaarallisella myrkyllisellä piikityksellä. 

 

6) Vastaava kahden vuoden ikäero kuolevuudessa on tilastojen mukaan esim. miehillä kielitaustan 

mukaan: https://www.stat.fi/til/kuol/2018/01/kuol_2018_01_2019-10-24_tie_001_fi.html. 

Tilastojen mukaan ruotsinkieliset miehet elävät Suomessa pari vuotta suomenkielisiä miehiä 

kauemmin ja esim. Kainuussa on muuta alhaisempi elinikä. Kun kahden vuoden ikäero syntyy 

kuolintilastoihin aivan muilla perusteilla kuin koronan perusteella, kaikki koronan väitettyyn 

yleisvaarallisuuteen perustuvat rajoitukset ovat suoraan PL 23 §:n nojalla kiellettyjä ja rikollista 

rokottamattomiin kohdistettua syrjintää ja selvästi perustumattomia jo sillä perusteella, että 

”yleisvaarallisen tartuntataudin” kriteerit eivät täyty millään perusteella. 

 

7) Esim. miehillä ”yleisvaarallisuutta” kasvattavat elintavat, kieli- ja perhetausta ja asuinalueen 

(esim. Kainuun) geneettiset ja elintapaolosuhteet huomattavasti enemmän kuin ”korona” ja sen 

koronan väitetty vaarallisuus ei ole perusteltua myöskään todellisten (vääristeltyjen) 

kuolintilastojen valossa. 

 

8) Suomessa on kuollut väitetysti koronaan noin 600 henkilöä. Sekin määrä on saatu syntymään 

em. tilastojen väärentelyn avulla ja määrä on niin pieni, että on täysin kestämätöntä väittää 

koronaa yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Esim. itsemurhiin, liikenneonnettomuuksiin, sydän- ja 

verisuonitauteihin, syöpään ja influenssaan kuolee Suomessa enemmän ihmisiä eikä ”rokote” ole 

estänyt tartuntoja lainkaan, vaan päinvastoin ihmisten oman immuunijärjestelmän tuhoaminen 

piikkiproteiinia ja kokeellista geeniteknologiaa ihmiskehoon tunkemalla on romahduttanut 

piikitettyjen terveydentilan.  

 

9) Kaikki valheelliset valtamedian ja rajoituksia toteuttaneiden ja kokeellista injektointia väestöön 

petoksilla piikittäneiden virkamiesten teot tulee tutkia rikoksina. 

 

10) Pohjoiskorealaiselle ja natsiorganisaatioille tyypillinen suomalaisviranomaisten ja valtamedian 

valtiojohtoinen valheellinen propaganda on tuotettu osana virkamafiarikollisuutta, jolla ihmisille 

on ns. pelkopornona lietsottu koronahysteriaa ja tekaistu mielikuva ”koronan” ja 

rokottamattomien ”vaarallisuudesta”.  

 

https://www.stat.fi/til/kuol/2018/01/kuol_2018_01_2019-10-24_tie_001_fi.html
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11) Koronan ja rokottamattomien ”vaaralliseksi” lietsominen on tehty, jotta kaikki PL 22 ja 23 §:n 

kieltämät rikolliset perus- ja ihmisoikeuksien rajoitukset on saatu väkisin pakotettua väestöön ja 

oikean tilastotiedon esittäminen on estetty tahallisesti, jotta laajat rikolliset perus- ja 

ihmisoikeusrikokset on saatu toteutettua ja ihmisten terveydelle ja hengelle vaaralliset ja 

vaaralliseksi taudiksi väitettyyn koronaan liittyvät ihmiskoepiikitykset ja kansanmurha 

toteutettua. 

 

16. Yleisvaarallisen tartuntataudin ja PL 23 §:n kriteerit eivät ole täyttyneet missään vaiheessa, mutta 

kansanmurhan ja törkeän petoksen teonkuvauksen toteutumista tulee alkaa tutkimaan 

”rokotteen” toteuttajien ja tilastojen vääristelijöiden rikoksena 

 

Yleisvaarallisen taudin määritelmä ei siis toteudu Suomessa millään lääketieteellisellä kriteerillä ja 

lisäksi hiljattain julkaistut valtamediankin uutiset kertovat, että  

 

1) Kaikki tilastot on vääristelty Suomessa ja ulkomailla ja oikean tilastotiedon esittäminen on 

tahallisesti estetty, jotta laajat rikolliset perus- ja ihmisoikeusrikokset on saatu toteutettua ja 

ihmisten terveydelle ja hengelle vaaralliset ja vaaralliseksi taudiksi väitettyyn koronaan liittyvät 

ihmiskoepiikitykset ja kansanmurha toteutettua. 

 

2) Tilastoja on vääristelty tahallaan siten, että ”rokottamattomaksi” kirjataan kaikki piikkihaitan 

vuoksi 21 vrk:n kuluessa piikkihaittaan kuolleet ja sairastuneet. 

  

3) Kuolintilastoja on vääristelty mm. Asko Järvisen julkisesti tunnustamalla tavalla kirjaamalla 

koronaan kuolleeksi jopa liikenneonnettomuudessa kuolleet. 

 

4) Ruumiita ei ole asianmukaisesti tutkittu, vaikka kuolemat on ”olettamalla” eli lähinnä 

valehtelemalla kirjattu muka ”koronaan” kuolleiksi” eikä mikroskooppisia tutkimuksia ruumiilla 

ole tehty. 

 

5) ”Koronaan” kuolleiksi on kirjattu rokotehaittoihin kuolleet tilastojen vääristelemiseksi ja laajan 

pelonlietsonnan ja rokottamattomiin kohdistetun aiheettoman pelon ja vihan lietsomiseksi 

 

17. Lasten piikitykset ovat tahallinen, tekotavaltaan törkeä rikos 

 

U-kirjelmä 39/2020 ja siihen liittyvä kliinistä lääketieteellistä tutkimusta koskeva lainsäädäntö (mm. 

983/2021 tekstimuotoilut, jossa kokeellisen rokotteen päätösvalta on huoltajalla ja edunvalvojalla) 

todentaa, että lapsille ei ole saanut ”itsepäätäntänä” piikittää tätä kokeellista vaarallista ”rokotetta”. 

Sama näkyy suoraan HolhTL 23 ja 24 §:stä, jotka kieltävät huoltajien päätösvallan ohituksen. Koska 

kyseessä ei ole HolhTL:ssa säädetty ”tavanomainen” ja ”vähämerkityksellinen” asia, siitä ei voi 

vanhempien ohi päättää lapsi itse eikä päätösvaltaa siirtää myöskään viranomaisille, jotka eivät 

omista lapsia eivätkä voi huoltajien yli anastaa huoltajille säädettyä päätösvaltaa. Lisäksi on kyse siitä 

että sekä aikuis- että lapsiväestöön on kohdistettu törkeitä petoksia, jotta heidät on saatu 

erehdytettyä osallistumaan tietämättään globaaliin rikolliseen ihmiskokeeseen ja vaarantamaan 

henkensä ja terveytensä. Viittaan perustelujen osalta aiempaan tutkintapyyntöön, jossa olen 

selvittänyt yksityiskohtaisesti normit. 
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18. Turtiaisella on ollut oikeus ja velvollisuus puhua kansanmurhasta eikä kansanmurhan toteuttajilla 

Rinteellä ja Kiurulla ja kenelläkään ollut oikeutta estää puheoikeutta aiheesta 

https://oikeusministerio.fi/perustuslaki 

”Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät 

suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt, arvot ja periaatteet. Perustuslaki määrittää 

yksilön ja julkisen vallan välisen suhteen perusteet. Se sisältää myös säännökset julkisen vallan käytön 

periaatteista, valtion järjestysmuodosta ja ylimpien valtioelinten suhteista.”  

PL 29 § säätää otsikolla ”Kansanedustajan riippumattomuus”: 

”Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä 

velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.” 

Kyseessä on lääketieteellisesti todennuttu kansanmurha, josta Kiuru, Rinne ja jokainen tässä 

tutkintapyynnössä otsikossa 2 yksilöity virkamies ja toimija ovat vastuussa. Rinteen, Kiurun, valtion 

virkamiesten, kunnan virkamiesten, HUS:n, THL:n, 199 kansanedustajan ja valtioneuvoston jäsenten 

vastuu kansanmurhasta säädetään rikoslaissa, PL 118 §:ssä, VahL:ssa ja Suomea velvoittavissa 

kansainvälisissä sopimuksissa ja velvollisuus turvata jokainen perus- ja ihmisoikeus (etenkin elämä,  

terveys, työ, sananvapaus ja kaikki oikeudet) säädetään ehdottomaksi velvollisuudeksi PL 22 §:ssä ja 

EIS 1, 17-18 artikloissa. On täysin selvää, että  

1) Kansanedustaja Turtiaisella on ollut istunnossa oikeus esittää puheenvuoro kansanmurhasta 

suoraan PL 29 §:n, EIS:n, PL 22 §:n säätämällä oikeudella 

2) Rinteellä ei ole ollut oikeutta uhkailla Turtiaista erottamisella puheenvuoron perusteella, 

määritellä Rinteen, Kiurun ja kenenkään rikosvastuusta puhumista kielletyksi tai sopimattomaksi 

puheenaiheeksi eikä estää siitä puhumista. 

 

19. Rinteen ja Kiurun yhteisen rikoksen motiivit ja heitä koskevat erottamisvaatimukset 

Rinne ja Kiuru olivat toteuttamassa 18.5.2021 elvytykseksi valehdeltua äänestystä. Rinne juristina 

valehteli tahallaan perustuslakivaliokunnan silloisena puheenjohtajana, että a) valtiosäännön 

vastainen velkuuttamista ja budjettivallan siirtoa tarkoittava sopimus voitaisiin voimaansaattaa ja 

että b) se voisi tapahtua muka jopa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, vaikka  

1) PL 94 § 3 momentti kieltää kokonaan valtiosäännön vastaiset sopimukset 

2) valtiosäännön kumoaminen ja muuttaminen ja sen valmistelu säädetään rikokseksi (RL 13:1-3 §) 

3) kirjoitetun valtiosäännön säätämien valtaoikeuksien muutos edellyttää PL 73 §:n 

säätämisjärjestystä, kirjoitetun valtiosäännön muutosta ja rikoslain muutosta. 

Tämän jälkeen Rinne ja Kiuru ovat yhdessä tässä tutkintapyynnössä mainittujen kanssa osallistuneet 

rokotepetoksiin rokotehaittoja ja -kuolemia aiheuttaen ja salaillen sekä perustuslain vastaisten 

rajoitusten ja perustuslainvastaisen koronapassin säätämiseen ja Kiuru lisäksi Niinistön kanssa 

tahallaan rikollisen ihmiskoepakon säätämiseen ja valmisteluun. 

Tässä tutkintapyynnössä todisteena olevat vakavia rokotehaittoja ja kuolemien määrää koskevat 

tilastot osoittavat, että rokotetut kuolevat 15-kertaisella todennäköisyydellä rokotteeseen, haitat 

ylittävät hyödyt ja kyseessä on kokeellinen rokote, jonka tunnettujen vaarallisten haittojen lisäksi 

injektoitu aine ja sen kokeellinen geeniteknologia aiheuttaa tuntemattoman määrän vakavia haittoja 

myös tulevaisuudessa. Tekoa voidaan ja tulee tutkia kansanmurhana ja kaikkina tässä 

https://oikeusministerio.fi/perustuslaki
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tutkintapyynnössä yksilöityinä rikoksina juuri suuren uhrimäärän ja haittojen, kuolemien ja 

injektoinnin ihmiskoeluonteen ja rikollisen salailun perusteella.  

Rinne ja Kiuru yhdessä estivät laittomasti ja PL 29 §:n vastaisesti Turtiaisen puhetta ja Rinne käytti 

väärin asemaansa puhemiehenä estääkseen puhumisen kansanmurhasta, koska  

1) Rinne ja Kiuru ovat itse aktiivisesti osallistuneet valtiopetoksena tutkittavaan tekoon ja 

tilastotietojen todentamien haittojen ja vammojen aiheuttamiseen eli myös kansanmurhana 

tutkittavaan tekoon 

2) Juuri siihen kansanmurhaan ja perustuslain rikkomiseen Rinteelle, Kiurulle ja jokaiselle tekoon 

osallistuneelle säädetään virkavastuu, rikos- ja korvausvastuu. 

3) Estämällä puhuminen kansanmurhasta he estävät faktoista kertomista estääkseen oman ja 

osallistuneiden vastuun toteutumista ja rikos- ja korvausvastuunsa realisoivien tekojen 

paljastumista 

4) Estämällä puhumisen kansanmurhasta he pyrkivät jatkamaan sen kansanmurhan tahallista 

toteutusta ja muita mielivaltaisia perusteettomia toimenpiteitään. 

 

20. Työrikokset ja syrjintärikokset ja laittomat irtisanomiset törkeänä rikollisuutena 

 

TSL 7 luku (Työsopimuksen irtisanomisperusteet) 

TSL 7:1 § (Yleissäännös irtisanomisperusteista) 

”Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta 

syystä.” 

TSL 7:2 § (Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet) 

”Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana 

irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen 

olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten 

työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi 

työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa 

on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden 

lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. (18.1.2019/127) 

Asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena ei voida pitää ainakaan: 

1) työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi 

vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää 

sopimussuhteen jatkamista; 

2) työntekijän osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen 

toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen; 

3) työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä tai hänen osallistumistaan 

yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan; 

4) turvautumista työntekijän käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin. 

Työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut 

niitä, ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata 

menettelynsä. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#a55-2001
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#a55-2001
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#a18.1.2019-127
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Työnantajan on kuultuaan työntekijää 9 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennen irtisanomista 

selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön. 

Jos irtisanomisen perusteena on niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei 

voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, ei 3 ja 4 momentissa säädettyä tarvitse 

noudattaa.” 

Perustuslain 18 § (Oikeus työhön ja elinkeinovapaus) 

”Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai 

elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. 

Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. 

Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla. 

Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.” 

Samaan aikaan Krista Kiurun, perustuslakivaliokunnan, Sanna Marinin, koko ylimmän valtaeliitin, 

AVI:n virkamiesten ja ammattiliittojen, kirkon, Laajasalon, Kärnän, Rinteen, Niinistönja työnantajien 

muodostama  virkamafiarikollisverkosto johtaa ja toteuttaa rikollista irtisanomisprojektia, jossa 

terveitä rokottamattomia irtisanotaan ja yritetään irtisanoa täysin rikollisena operaationa ilman 

laillista perustetta ja nimenomaan RL 11:11 §:ssä, TSL 7:2 §:ssä, EIS:ssa ja yhdenvertaisuuslaissa 

nimenomaisesti kielletyllä terveydentilaan, poliittiseen mielipiteeseen ja vakaumukseen liittyvällä 

irtisanomisperusteella ja vaikka terveet rokottamattomat eivät muodosta minkäänlaista 

tartuntariskiä. Sen sijaan ihmiskokeeseen erehdytetyt rokottamattomat toimivat korona- ja 

tautilinkoina koko ympäristölleen tilastojen todistamalla tavalla samaan aikaan, kun näitä laittomia, 

rikollisia massairtisanomisia rokottamattomiin kohdistetaan.  

21. Sanna Ukkolan ja Lasse Lehtosen tahalliset syrjintärikokset, törkeät kiihottamis- ja 

kunnianloukkausrikokset, törkeät petokset ja osallisuus kansanmurhaan 

 

Olen julkaissut 22.11.2021 Jaanalla on asiaa-ohjelmassa 22.11.2021 selvää ja oikeaa tilastofaktaa ja 

kirurgina ja patologina työskennelleen Seppo Sutisen laatiman lääketieteellisesti pätevän 18.11.2021 

lausunnon, jossa todetaan useiden kansainvälisesti arvostettujen patologien obduktioissa tekemien 

tutkimustulosten perusteella, että 7/10 tutkitusta ruumiista oli kuollut koronarokotteeseen. Lisäksi 

USA:ssa, Suomessa, Englannissa, Saksassa, Gibraltarissa ja kaikissa tilastojen osoittamissa valtioissa 

ylikuolleisuus on noussut selvästi injektoinnin jälkeen, nuorten, raskaana olevien, urheilijoiden, 

syntymättömien vauvojen kuolemat ovat lisääntyneet merkittävästi ja toisaalta Afrikassa ihmiset 

eivät kuole ja sairastu koronaan, vaikka siellä rokotekattavuus on vain 3-6 %. Sen sijaan valkoiseen 

väestönosaan kohdennetussa kokeellisessa injektoinnissa koronatartunnat, yleinen sairastuvuus ja 

ylikuolleisuustilastojen jyrkkä nousu ovat kasvaneet sitä enemmän, mitä enemmän rokotetaan.  

 

Ukkola on journalistina esiintyen julkaissut ohjelmani jälkeen tahallaan törkeän kirjoituksen, jossa 

haukkuu Sutisen ”huru-ukoksi” törkeän kunnianloukkauksen ja ikäsyrjintärikoksen toteuttaakseen ja 

jatkaakseen rikollista omaa disinformaation levittämistä eli osallistuakseen aktiivisesti kymmenien 

virkamiesten ja valtamedian disinformaation levittäjien joukkiona kansanmurhan toteutukseen.  

 

Lehtonen on laatinut Sutisen henkilöä, uskonnollista vakaumusta ja ikää henkilökohtaisesti ja 

rikollisena ikä- ja uskontosyrjintänä tahallisesti loukkaavan julkisen kirjoituksen, jossa Lehtonen 

valehtelee Sutisen lääketieteellisesti päteviä tietoja vääriksi sillä perusteella, mikä on Sutisen uskonto 

ja ikä, vaikka kumpikaan Lehtosen käyttämä kriteeri ei vaikuta tilastoihin ja lääketieteelliseen 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#a731-1999
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pätevyyteen minkään vertaa. Sen sijaan kaikki Lehtosen postaukset ovat rikoksia ja rikosten 

tarkoituksena on jatkaa kansanmurhaa, jossa yhtenä rikoksen toteutuksen päälobbarina on 100-

prosenttisen asiattomilla kirjoitelmillaan toiminut aktiivisesti juuri Lehtonen. Poliisin tulee tutkia, 

onko joku maksanut Lehtoselle rikollisen disinformaation tuottamisesta, kun kukaan lääkäri ei voi 

luonnostaan olla niin hölmö kuin mitä Lehtosen postailut hänen älykkyydestään ja 

asenteellisuudestaan todentavat. Lisäksi poliisin tulee tutkia, miksi Lehtosen twitterissä esiintyy 

usein esim. MTV3:n mainoksia ja miksi Lehtonen itse lääkärinä twitterissään mainostaa MTV3:a 

”oikean tiedon” lähteenä, vaikka MTV3 ja muut valtamedian edustajat yhdessä Lehtosen kanssa ovat 

toteuttaneet samaa rikollista disinformaatiota samalla rikoksen motiivilla.   

 

Kuvaavaa on, että yhdessäkään Ukkolan ja lääkärinä työskentelevän Lehtosen postauksessa ei ole 

ainuttakaan tilastofaktaa, ainuttakaan muutakaan faktaa ja ne kaikki sisältävät PELKKIÄ törkeitä, 

kunniaa ja kohdehenkilöiden ihmisyyttä tarkoituksella loukkaavia herjaavia valheita. Lehtonen ja 

vaikuttaa postauksiensa perusteella pikemminkin hölmöltä teiniltä kuin lääkäriltä. Toivottavasti 

kukaan ei joudu potilaana Lehtosen ”hoitoon”, kun hän kirjoitelmiensa perusteella vaikuttaa 

perustavan toimintansa uskomuksiin ja pahantahtoisuuteen lääketieteen sijaan. 

 

22. Lasse Lehtosen muut asenteelliset ja valheelliset kommentit  

 

Poliisin tulee tutkia syrjintärikoksena myös Lehtosen lääkärinä esittämät alatyyliset kommentit, joilla 

hän lietsoo vihaa rokottamattomia vastaan, yllyttää laittomiin terveydenhuollon henkilöstön 

irtisanomisiin, tuottaa tahallista disinformaatiota sekä peittelee tahallaan lääkärinä tiedossaan 

olevien kuolemien ja vakavien rokotehaittojen määrää ja jatkaa terveydelle ja hengelle vaarallisten, 

koronatautiin tehoamattomien injektioiden markkinointia. Lisäksi poliisin tulee selvittää, onko 

Lehtonen saanut rahalahjomia palkkiona disinformaationsa tuottamisesta, vihapuheestaan, 

rokotehaittojen ja rokotekuolemien tahallisesta salailusta ja laittomien irtisanomien yllyttämisestä. 

Laittomien irtisanomisten kehuminen ja rokottamattomien terveydenhoitohenkilöstön ihmisten 

leimaaminen tulee tutkia myös törkeänä kunnianloukkauksena, törkeänä kiihottamisrikoksena, 

törkeänä virka-aseman väärinkäyttämisenä ja syrjintärikoksena. Lehtosen rikoksena tulee tutkia 

seuraavat tekstit: 

 

1) ”Laulun sanoin, ”hei, hei vain”. Jos ei ymmärrä suojata itseään ja potilaitaan, ei silloin sovi 

terveydenhuoltoalalle”.  

 

2) Lehtosen lausuma MTV3:lle https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/husin-lasse-lehtonen-

nopeuttaisi-kolmatta-rokotuskierrosta-joulun-takia-tyrmaa-itavallan-tuoreet-sulkutoimet-ei-

mahdu-perustuslakimme-rajoihin/8290294  

 

3) Lehtosen twiitit osoitteessa Lasse Lehtonen@lasleh: 

 
a. 11.12.2021: ”Koronapassi on saatu käyttöön Helsingin liikuntapaikoilla ja museoissa lähes 

ongelmitta. Asiakkaat ovat suhtautuneet koronapassin vaatimiseen positiivisesti #covid19 

#koronapassi #Helsinki@hsfi 

b. 11.12.2021 ”Suomeen aiotaan hankkia myös proteiiniadjuvanttirokotteita, kunhan ne saavat 
EMA:lta pyyntiluvan. Niiden toivotaan lisäävän rokotusintoa https://yle.fi/uutiset/3-12221277… 
#covid19 #rokotukset @EMA_News@yleuutiset” 

 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/husin-lasse-lehtonen-nopeuttaisi-kolmatta-rokotuskierrosta-joulun-takia-tyrmaa-itavallan-tuoreet-sulkutoimet-ei-mahdu-perustuslakimme-rajoihin/8290294
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/husin-lasse-lehtonen-nopeuttaisi-kolmatta-rokotuskierrosta-joulun-takia-tyrmaa-itavallan-tuoreet-sulkutoimet-ei-mahdu-perustuslakimme-rajoihin/8290294
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/husin-lasse-lehtonen-nopeuttaisi-kolmatta-rokotuskierrosta-joulun-takia-tyrmaa-itavallan-tuoreet-sulkutoimet-ei-mahdu-perustuslakimme-rajoihin/8290294
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/koronapassi?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Helsinki?src=hashtag_click
https://twitter.com/hsfi
https://t.co/AatvNnXavH
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/rokotukset?src=hashtag_click
https://twitter.com/EMA_News
https://twitter.com/yleuutiset
https://twitter.com/lasleh


24(44) 
 

c. ”HUSin Asko Järvinen laski, että Suomessa ja Ruotsissa 2. aallon aikana laboratoriovarmistetuista 
koronatapauksista 1,4% johti kuolemaan. Se on paljon #covid19 #kuolleisuus @iltalehti_fi” 

 
d. ”Ministeri Kiuru haluaa kaikki heng.tieinfektioon sairastuvat koronatestiin. Kiurun mukaan 

lähipäivinä ratkaistaan, miten terveydenhuollon resurssit saadaan riittämään ja 
koronarokotukset jatkumaan samaan aikaan kun testausta lisätään #covid19@MTVUutiset” 

 

Lisäksi poliisin tulee tutkia, mikä kytkös Lehtosella ja MTV3:lla on ja miksi Lehtonen markkinoi 
näissäkin yhteyksissä MTV3-sivuston ja Iltalehden disinformaatiota omassa twitterissään ja onko 
Lehtonen itse ”syöttänyt” ko. lehdille ne tiedot, joita ”uutisina” kehuu eli kehuuko Lehtonen omaa 
disinformaatiotaan ”uutisena”. Kommenttiensa ja toimintansa perusteella Lehtonen tulee erottaa 
virastaan, rangaistuksena tulee vaatia viraltapanoseuraamusta ja hänen sotilasarvonsa tulee poistaa.  
 

23. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin twiitti rikoksena  

 

Alla oleva Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin nimissä laadittu twiitti tulee tutkia rikoksena ja poliisin 

tulee selvittää sen laatija: 

 

”Olemme itse asiassa tyytyväisiä, jos rokotevastaiset hoitajat ymmärtävät vaihtaa alaa. Koska he nyt 

vain ovat väärällä alalla, jos eivät usko lääketieteeseen ja potilaiden suojaamiseen”.  

 

Kokeellisesta rikollisesta ihmiskokeesta kieltäytyvät ihmiset eivät ole ”rokotevastaisia”, mikään 

korinapropagandassa ei perustu varsinkaan tieteeseen, vaan rikolliseen valehteluun ja 

sairaanhoitopiirin kirjoitus on rikos monella perusteella eli mm. törkeä kunnianloukkaus, 

syrjintärikos, törkeä kiihottamisrikos, julkinen kehottaminen rikokseen ja jos se on laatinut virkamies, 

se on myös törkeä virkarikos, jolla on osallistuttu kansanmurhahankkeeseen.  

  

24. Petri Koivulan twiitti rikoksena 

 

Alla oleva Petri Koivulan twiitti tulee tutkia rikoksena: 

 

”Olen tänään ottanut käyttööni kännykässä toimivan koronapassin lukusovelluksen. Olen tehnyt 

tämän oman terveysturvallisuuteni turvatakseni. Mikäli jatkossa huomaan olevani tilanteessa, että 

terveysturvallisuuteni voi joutua uhatuksi, tulen pyytämään koronapassin tarkistuksen”. 

 

Koivulan teksti on rikollista mielivaltaa, syrjintärikos ja leimaa rokottamattomat uhkaksi eikä Koivula 

pysty ”toteamaan” yhtään mitään kenenkään ”vaarallisuudesta” eikä voi käyttää koronapassia. 

Koivulan twiittiä tulee tutkia rikoksena samoin perustein kuin Lehtosen ja Kanta-Häneen 

sairaanhoitopiirin twiittiä.   

 

25. Piispa Teemu Laajasalon törkeä virka- ja syrjintärikos, Laajasalon käynnistämät nykyajan 

noitavainot, yhteys muihin rikoskumppaneihin rikospaikaksi valitussa HS:ssa sekä vaatimus 

seurakuntien syrjintä- ja virkarikosten selvittämisestä 

 

Piispa Teemu Laajasalon HS:ssä julkaisema kirjoitus on tutkittava, syytettävä ja tuomittava törkeänä 

virkarikoksena, törkeänä kiihottamisrikoksena, törkeänä kunnianloukkauksena ja tahallisena 

syrjintärikoksena. Laajasalon rikos on tutkittava rikoskumppanuutena HS:n johdon, valtiojohdon 

(mm. Kiurun ja Rinteen), THL:n ja HUS:n virkamiesten, Ukkolan ja Lehtosen ja muiden vastaavia 

https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/kuolleisuus?src=hashtag_click
https://twitter.com/iltalehti_fi
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/MTVUutiset
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rikollisia postauksia laatineiden rikoksissa. Ei ole sattumaa, että Laajasalo on valinnut rikoksensa 

tekovälineeksi ja toteutuspaikaksi juuri HS:n, jonka johto on siirtynyt Pfiserista toteuttamaan 

rikollista agendaa juuri HS:n toimitusta väärinkäyttäen.  

 

Laajasalon rikoksesta tekee äärimmäisen törkeän, että  

 

1) Hänellä ei ole minkäänlaista lääketieteellistä pätevyyttä arvioida rokotusasioita 

 

2) Hänen(kään) kirjoituksensa ei sisällä ainuttakaan tilastotietoa eikä hän tiedä rokotteista ja syy-

yhteyksistä eikä ylipäänsä mistään mitään lausumassaan asiassa. 

 

3) Laajasalo on tehtävässä, jossa virkaan säädetään erityinen syrjimättömyyden virkavelvoite ja 

Laajasalon ”julistukset” vastaavat keskiaikaisten noitavainojen toteutustapaa ja 

”kerettiläisiksi” leimattujen barbaarisia vainoja.  

 

4) Laajasalo pyrkii piispan virkatehtävässä esiintyen ja tehtävänsa arvovaltaa törkeästi virka- ja 

syrjintärikokseen väärinkäyttäen julkisella valehtelulla hankkimaan lääkejäteille rikoshyötyjä 

sekä tappamaan ja vammauttamaan miljoonia ihmisiä ja petoksellaan erehdyttämään ja 

syntiseksi leimaamalla painostamaan ihmisiä osallistumaan rikolliseen ihmiskokeeseen. 

 

5) Laajasalo on em. tappamis- ja vammauttamistavoitteen lisäksi päättänyt tahallisella törkeällä 

rikoksella tahallaan aiheuttaa rikoksensa uhreille (kaikille rokottamattomille Suomessa ja 

ulkomailla) eli miljoonille ihmisille mittaamatonta kärsimystä, perusteetonta häpeän kohteeksi 

joutumista ja vahinkoa leimaamalla heidät syntisiksi ja kärsimyksen ja haitan aiheuttajiksi, vaikka 

tilastojen osoittamat faktat ovat Laajasalon kirjoitukseen nähden täsmälleen päinvastaiset eli 

rokotetut sairastuvat, tartuttavat ja kuolevat.  

 

6) Vaikka Laajasalo ei tiedä lausumastaan asiasta yhtään mitään, silti hän on vaan päättänyt 

ryhtyä rokotefasismin ja valheellisen propagandan äänitorveksi aiheuttaakseen rokotteisiin 

pakottamalla ihmisten kuolemia ja pysyviä sairauksia ja vammoja.  

 

7) Laajasalon tahallaan laatima teksti perustuu pelkkään rikolliseen valehteluun, 

pahantahtoisuuteen eikä Laajasalo kirjoituksensa perusteella ole kristitty eikä varsinkaan sovi 

piispaksi eikä esimerkiksi kenellekään ja tulee erottaa rikoksensa perusteella virastaan. 

 

8) Laajasalo on avoimesti pyrkinyt syrjintätarkoitukseen ja hän on tekstinsä laatiessaan ja 

julkistaessaan ja Hesarin rikoksentekopaikaksi valitessaan itsekin ymmärtänyt tekonsa rikokseksi 

ja päättänyt tahallisen rikoksen tahallaan toteuttaa.  

 

9) Kristinuskoon ei kuulu henkilöiden syrjintä millään perusteella eikä sitä salli myöskään 

rikoslaki ja yhdenvertaisuuslaki millään perusteella missään julkisessa tehtävässä. 

 

10) Laajasalo nimenomaisesti kuten muutkin tässä tutkintapyynnössä yksilöidyt henkilöt julistaa 

syrjivänsä ihmisiä heidän rokotekantansa perusteella eli terveydentilaan liittyvällä rikokseksi 

säädetyllä syrjintäperusteella.  
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11) Laajasalo leimaa ja haukkuu rokottamattomia ihmisiä pelkkää ylimielisyyttään, typeryyttään, 

tietämättömyyttään, vääriä tietoja ja vihapuhetta levittäen ja rikollisessa tahallisessa 

syrjintätarkoituksessa.  

 

12) Laajasalo levittää pappisvihkimyksensä valan ja Raamatun velvoittavan sisällön vastaisesti 

rokottamattomiin kohdistuvia voimakkaasti asenteellisia rikollisia valheitaan ja väittää 

rokottamattomien muka tahallaan suhtautuvan välinpitämättömästi ”uhreina” oleviin 

rokotettuihin ja muka aiheuttavan heille vammoja ja kärsimystä, vaikka kaltaiseni 

rokottamattomat ihmiset tekevät kaikkensa pelastaakseen propagandan ja rokoterikollisuuden 

uhreina olevien rokotettujen hengen ja terveyden rippeet ja pienentääkseen kaikkien 

kärsimyksiä ja lopettaakseen rikokset ihmisyyttä vastaan. 

Lisäksi tässä tutkintapyynnössä on facebookissa levitetty kuva Jeesuksesta, jonka kuvatekstin 

mukaan sitä levittäisivät seurakunnat ja siinä yhteydessä väitettä, että Jeesus ja seurakunnat eivät 

olisi rokottamattomien käytössä. Poliisin tulee selvittää, levittävätkö tätä kuvaa ja syrjintärikollista 

viestintää nimenomaan seurakunnat virallisena tiedotteenaan vai joku seurakunnan jäsen ja kuka 

tätä kuvaa ja viestintää rokottamattomia vastaan laatii ja levittää.  

26. Facebookin faktaryhmän laaja törkeä rikollisuus ja valtion vastuu laittomasta, rikollisesta 

sensuurista sekä Mikko Lahden, Aki Korpelan, ja Juha Ruohosen väärät ilmiannot, Ahmed Hullaban 

postaukset ja niiden rikosten motiivi  

 

PL 12 § (Sananvapaus ja julkisuus) säätää: 

”Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa 

tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä 

sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten 

suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. 

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole 

välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta 

asiakirjasta ja tallenteesta.” 

Vastaavat loukkaamattomat oikeudet säädetään ihmisoikeudeksi EIS 10 artiklassa.  

Suomessa harjoitettu viranomaisten, mediapoolin, Hesarin, muun ns. valtamedian ja facebookin 

toteuttama totaalinen sensuuri on täysin selvästi laitonta Suomessa. Esim. facebookissa 

”faktantarkistusryhmäksi” itsensä nimittänyt salainen henkilöryhmä toteuttaa aivan häikäilemä-

töntä, rikollista ennakkosensuuria ja asettaa mielivaltaisia banneja kaikille niille, jotka ovat 

poliittisesti eri mieltä kuin nykyinen valtiojohto, vihervasureita edustavat ”salaiset tarkastajat” itse 

ja sensuuria toteutetaan myös rikollisessa tarkoituksessa eli ns. virkamafiarikollisuuden ja 

koronarokoterikollisuuden toteutus- ja peittelyvälineenä. Jopa kansalaisaloitteeseen yhtymisestä 

on asetettu banneja ja 6.12.2021 rauhanomaiseen kulkueeseen osallistumisesta ja sitä koskevan 

kuvan jakamisesta valehtelemalla kuvan esittävän ”vaarallisia ihmisiä ja organisaatioita”, vaikka 

kyseisessä kulkueessa ei ollut edes mikään organisaatio eivätkä vaaralliset ihmiset, vaan tavalliset 

suomalaiset, jotka viettivät itsenäisyyspäivää sankarivainajia kunnioittaen vieden seppeleen 

sankarihaudoille.  

Samaan aikaan vihervasurien rikollis- ja terrorijärjestöä Elokapinaa ja valtiojohtoista koronapetosta 

koskevaa disinformaatiota on toteutettu facebookin saman muka-faktaryhmän, Ohisalon ja muun 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#a731-1999
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valtiojohdon sallimana rikollisuutena kaikin voimin ja osana rikosta estetty ”väärien” mielipiteiden 

esittäminen eli toisinajattelu laittomalla totaalisensuurilla eli estetty laittomalla totaalisensuurilla 

tosiasiassa viranomaisrikollisuuden, lääketeollisuuden rikollisuuden ja jopa lapseeni kohdistetun 

murhayrityksen ja raa`an väkivallan selvittämistä. KAIKKI tämä on kiellettyä ennakkosensuuria ja 

ylittää facebookin faktantarkistajien ryhmän harkinta- ja päätösvallan Suomessa.  

Koska valtio ja valtioneuvosto ovat PL 22 §:n perusteella vastuussa siitä, että sanan- ja 

mielipiteenvapaus toteutuu Suomessa täysimääräisesti, valtio on rikos- ja korvausvastuussa fb:n 

”faktantarkistajien”, HS:n, mediapolin ja muun rikolliseen toimintaan värvätyn valtamedian 

organisaation ohella siitä, että sananvapaus on rikollisesti estetty Suomessa ja kiellettyä 

ennakkosensuuria ovat vuosia toteuttaneet salaisena kokoonpanona toimineet fb:n työntekijät, HS, 

mediapooli, valtamedian toimittajat, Ohisalo, Supon, valtiojohdon virkamiehet ja lääkefirmojen 

petoksia ja kansanmurhaa toteuttaneet lobbarit poliittisten agendojensa toteuttamiseksi.   

Tässä tutkintapyynnössä on todisteena esimerkkikuvakaappauksia henkilöiden lähettämistä 

viesteistä, joissa he kertovat saaneensa banneja, jopa nimeni lausumisesta, etunimeni kirjaimen ”J” 

kirjoittamisesta, minun toivottamisesta takaisin tervetulleeksi facebookiin laittomien bannien 

jälkeen, tervehtimisestäni ja 31.10.2021 mielenosoitukseni ja nälkälakkoni mainoksen jakamisesta. 

Mielenosoituksesta tiedottamisen estämiseksi ja kaiken viestimisen minun kanssa estääkseen fb:n 

salainen laiton faktantarkistusryhmä on asettanut mainosta laillisesta mielenosoituksesta ja 

nälkälakosta jakaneille jopa ”yksityisviestien nopeusbanneja”, banneja kokonaan ilman syytä ja 

estetty fb:ssä myös yksityisviestien lähetykset. Myös minulta on juuri ennen mielenosoitusta estetty 

yksityisviestien lähettäminen ja kaikki viestintä ja sen jälkeen estetty laittomalla kielletyllä 

ennakkosensuurilla ihan kaikenlainen julkaisu 2 x 30 päiväksi ja siinä välillä en siis ole edes kirjoittanut 

mitään. Rikollista mielivaltaa alleviivaa se, että kun valitin laittomista banneista, ”faktantarkistajat” 

ilmoittivat nimiään kertomatta, että eivät ”koronatilanteen vuoksi ehdi” tarkistaa reklamaatioita, 

mutta ehtivät silti toteuttamaan rikoksiaan laittomilla banneilla ilman mitään lakiin tai mihinkään 

muuhunkaan perustuvaa oikeutta ja pysyttivät sananvapauden perus- ja ihmisoikeuteni estämiseksi 

sen laittoman banninsa, joka ei perustu mihinkään.   

Mikko Lahti on julkisesti ilmoittanut ryhtyvänsä rikokseen, jonka tarkoituksena on estää minulta 

kokonaan sananvapauteni ja seuraajieni saamasta oikeaa jakamaani tietoa. Hänen kaverinsa on joko 

omasta aloitteestaan tai Lahden kehotuksesta uhkaillut minua, jotta Lahti pystyisi toteuttamaan 

rikoksensa. Heitä ja Lahden kirjoituksessaan viittaamia hänen rikokseensa värväämiä 

”pysyväisbannin” rikollisia junailijoita tulee syyttää ja heidät tuomita rikoskumppaneina. Samassa 

viestiketjussa ja mahdollisesti heidän kirjoituksenaan tai heidän värväämänään on kirjoittanut myös 

Ahmed Hullaba-nimellä esiintyvä tummaihoisen henkilön profiilin takaa kirjoittava minulle 

tuntematon henkilö, joka on jatkanut minut mielisairaaksi herjaavia rikollisia viestejään. Hullaba 

vaikuttaa tekaistulta nimeltä ja saattaa olla myös Mikko Lahti. Heille ei ole faktantarkistajien ryhmä 

banneja asettanut, vaikka kunnianloukkaukset ja muut rikokset minuun kohdistettuina ovat törkeitä 

ja tahallisia. Lisäksi samaan rikokseen on aiemmin ja mahdollisesti edelleen osallistunut ainakin 

paljastamani kulttijohtaja Juha Ruohonen perheineen ja mahdollisesti muitakin väärien ilmiantojen 

tahallisia toteuttajia.  

Se teko, jota faktantarkistusryhmä päivittäin miljooniin ihmisiin kohdistaa, säädetään Suomessa 

törkeäksi viestintäsalaisuuden loukkaamiseksi (RL 38:3 ja 4 §) ja on ihmisoikeusrikos myös 

kiellettynä ennakkosensuurina.  Se, että salainen muka ”faktantarkistusryhmä” availee, tutkii ja 

estää fb:n rekisteröityneiden jäsenten yksityisviestejä, vastaa rikoksena sitä, että postinkantaja 

jokaisen postilaatikon äärellä mielivaltaisesti avaisi ihmisten kirjeet ja yhtä mielivaltaisesti salaa 

päättäisi, mitkä kirjeet jättäisi tahallaan jakamatta.  
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Facebookin faktantarkistusryhmä yllyttää ja sallii tahallaan rokottamattomiin kohdistettua 

uhkailua ja laittaa banneja rikollisena ennakkosensuurina peitelläkseen koronapetoksia, 

ihmiskoetta, virkamafiarikollisuutta ja jopa murhia. 

 

Aloitettuani paljastamaan laajaa koronaan ja virkamafiaverkostoon liittyvää rikollisuutta, sen 

rikollisuuden toteuttajat ovat rikoksiaan jatkaakseen estäneet perus- ja ihmisoikeudeksi säädettyä 

sananvapauttani. Vääriä, perättömiä ilmiantoja ovat laatineet ainakin kulttijohtaja Juha Ruohonen, 

hänen koko perheensä facebookissa ja muualla sekä Mikko Lahti ja hänen apurinaan ainakin Aki 

Korpela ja Ahmed Hullaba. Lahti on kirjallisesti myöntänyt pyrkivänsä ilman mitään syytä tahallaan 

aiheuttamaan minulle tilini sulkemisen masinoimalla kavereitaan laatimaan vääriä ilmiantoja minuun 

ja kaikkiin minua tukeviin ja koronaterroria vastustaviin ihmisiin kohdistettuna. Saman rikollisen 

tavoitteen on kirjallisesti ja suullisesti uhonnut toteuttavansa Juha Ruohonen, Mika Leppänen (joka 

ylläpitää Loppu viranomaismielivallalle-ryhmää) ja Nicholas Peltola (ylläpitää Truth& crime eli 

Totuus&rikos-ryhmää, vaikka on  erikoistunut lähinnä siihen rikokseen eikä totuuteen).  

 

Minuun on lisäksi samassa yhdistystoimintani ja sananvapauteni rikollisessa estämistarkoituksessa, 

ihmisyyteni ja kunniani perus- ja ihmisoikeuden poistamiseksi ja minuun ja perheeseeni kohdistuvan 

väkivalta-, henki-, petos- ja virkarikoksen ja niillä aiheutetun  korvaustemme estämisen ja rikollisen 

velkuuttamisen tarkoituksessa kohdistettu törkeitä kunnianloukkauksia sisältäviä tuhansia viestejä, 

joita ovat levittäneet netissä, sähköpostilla, suullisesti ja kirjelmissä mm. laamanni Tuomas Nurmi 

alias Thomas Fox, AA Pontus Baarman, AA Heikki Saksa, AA Jarmo Henriksson, AA Elisa Mäkinen, AA 

Jukka Suvanto, AA Juri Suves, kulttijohtaja Juha Ruohonen, Ruohosen koko perhe (Susanna, Lauri, 

Monika, Elina ja Hanna Ruohonen), heidän kulttinsa jäsen Jukka Ritvanen, heidän kaksi avustajaansa 

AA Timo Havia ja AA Lotta Kroneld-Virtanen, AA Mika Kivikoski, Nicholas Peltola, Mika Leppänen, 

Miko Vainio, Jarkko Olin, sadat henkilöt eri fb- ja telegram-ryhmissä.  

 

Poliisi (Jasper Uski) ja syyttäjä (Pertti Ventelä) ovat 1.10.2021 ilmoittaneet poliisin käynnistäneen 

minuun kohdistetusta kunnianloukkausrikollisuudesta esitutkinnan ja olen heidän asettamassa 

määräajassa 15.11.2021 mennessä toimittanut poliisille satoja kuvakaappauksia ja sitä ennen mm. 

2.7.2021 käynnistetyssä Peltolan, Leppäsen ja Vainion  koplan rikollisuutta koskevassa esitutkinnassa 

ja sen jälkeen Nurmen, KäT Noora Kempin, AA Baarmanin, AA Saksan ym. rikosten esitutkinnassa 

yhteensä tuhansia kuvakaappauksia ja asiakirjoja, joilla minuun kohdistuvat törkeät 

kunnianloukkaukset (ml. virheellisten ”potilastietojen” levittely eli mielisairaaksi herjaamiset, 

vapaamuurariksi, huoraksi ym. leimaamiset) ja törkeät petos- ja virkarikokset on toteutettu. Samaan 

aikaan kotiini on hyökätty kymmeniä kertoja, minut on hakattu 11.12.2019 ja mm. Leppänen, 

laamanni Nurmi, Saksa, Ruohoset ja joku muu nimetön soittelija ovat vainonneet minua ja perhettäni 

vuosikausia rikoksillaan, 3/7 lastani ovat joutuneet murhayrityksen kohteeksi (kahden päälle 

ajattu/yritetty ajaa autolla ja kaikki murhayritykset tehty koulussa tai koulumatkalla ja jokainen 

lapseni on joutunut rikosten kohteeksi).  

 

Myös  Lounais-Suomen poliisi on 1.11.2021 ilmoittanut viimein aloittavansa Ruohosten koplan 

rikosten tutkinnat 2018 tekemieni tutkintapyyntöjen perusteella, vaikka sitä ennen 

rikoskumppaneina toimineet poliisit Aleksi Sulkko ja Markku Kukko sekä heidän kanssaan operoinut 

syyttäjä Katja Haavisto olivat 3 vuotta tahallisesti estäneet tutkintaa laittomilla, valheellisilla 

tutkinnantappojen sarjatuotannoillaan ja valehtelemalla minuun kohdistettua törkeää rikollisuutta 

muka ”haitattomaksi”, vaikka rikoslakiin ei ole säädetty ainuttakaan haitatonta rikosta. Jos en olisi 

sinnikkäästi julkistanut rikoksia (myös virkamafian tutkinnantapoista) ja rikosnäyttöä, en olisi saanut 

tutkintoja käyntiin.  
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Facebookin harjoittama laiton sensuuri on osaltaan vuosia mahdollistanut minuun ja kulttijohtajan 

Ruohosen, laamanni Tuomas Nurmen koplan, AA Baarmanin, AA Saksan, AA Henrikssonin, Kät 

Kempin ja muiden em. rikoksentekijöiden rikosten jatkumisen, lapseeni 26.5.2021 kohdistetun 

murhan tekijän pakenemisen ja lapseeni kohdistetun raa`an väkivallan jatkumisen Lohjalla koulussa 

ja kerhossa. On selvää, että facebookin minkään salaisen tai muunkaan ryhmän ei kuulu estää 

rikosten selvittämistä. Esim. yksi laiton banni fb:ssä asetettiin minulle, jotta lapseni murhayritys ei 

selviäisi eli jotta en saisi yleisövihjeitä tekijöistä poliisi Rauli Salosen ja syyttäjä Heikki Kohijoen 

estettyä murhatutkintaa sitä ennen tahallaan. Ennen pikabannia ehdin kuitenkin juuri julkistuksellani 

fb:ssä saada merkittävän yleisövihjeen eli poliisin ja Kohijoen identtisiksi kaksosiksi väitetyn 

26.5.2021 rikoksen tekijät eivät olleet identtisiä, vaan heillä on erilaiset tatuoinnit. Facebookilla ei 

ole oikeutta asettaa mitään banneja lainkaan, koska sellainen toiminta on kiellettyä 

ennakkosensuuria ja vielä alleviivaten rikollista on se, että fb asettaa banneja lapseen kohdistuvan 

väkivallan ja murhayrityksen selvittämisen tahalliseksi estämiseksi, ihmiskokeen ja 

koronapetoksen peittelemiseksi, suojellakseen törkeiden rikosten tekijöitä ja estääkseen heitä 

joutumasta rikos- ja korvausvastuuseen. Silti KAIKKI fb:n salaisen faktaryhmän (=disinformaation 

tuotantoryhmän) bannit asetetaan juuri sellaisilla rikollisilla perusteilla sekä korona-asioissa että 

muissa rikollisissa projekteissa.  

 

Minuun on kohdistettu laajaa törkeää kunnianloukkausrikollisuutta uskottavuuteni murentamiseksi 

ja perus- ja ihmisoikeudeksi säädetyn yhdistys- ja kansalaisaktivistitoimintani ja sananvapauteni 

estämiseksi ja levitetty törkeitä valheita, että olisin muka mm. ”mielisairas”, ”valelakimies”, 

”rikollinen”, ”noita”, ”natsien kansantuomioistuimen johtaja”, ”rikossyndikaatin johtaja”, 

”vapaamuurari, ”paholainen” ym. Mikään väitteistä ei pidä paikkansa. Lisäksi väärien ilmiantojen 

laatijat ovat tahallaan jatkuvalla syötöllä laatineet laillisen kirjoittamisen estämiseksi facebookille ja 

viranomaisille perättömiä ilmiantoja oman laillisen, yhteiskunnallisesti merkittävän faktakirjoitta-

miseni estämiseksi. Facebookin faktantarkistusryhmä on toiminut fb:ssä toteutetussa laajassa 

rikollisuudessa tekijöiden rikoskumppanina eli asettaneet minulle niiden väärien ilmiantojen  

perusteella perusteettomia banneja ja samaan aikaan sallineet minuun kohdistuvaa törkeää 

kunnianloukkausviestintää fb-profiilini alla siten, että laittomien bannien  vuoksi en ole pystynyt 

itse puolustautumaan kunnianloukkauksia tuottaneiden henkilöiden törkyviestintää vastaan.  

 

Lisäksi fb:n salainen laiton faktantarkistusryhmä ja fb:n johto ovat mukana maailmanlaajuisessa 

koronarokotehuijauksessa ja rikollisen ihmiskokeen valtavien rokotehaittojen ja kuolemien 

peittelyssä ja tuottavat päivittäin jatkuvasti kaikkeen koronaviestintään liittyviä ”infolaatikoita”, 

jossa jakavat tahallaan valtiojohdon henkilöiden, virkamafiaverkoston ja lääkejättien 

rikollisverkoston propagandaa muka ”oikeana covid19-tietona” ja estävät KAIKEN kriittisen 

kirjoittelun ja oikean tiedon  välittämisen rokotteiden haitoista. Facebookin johtohenkilöt, 

salainen laiton faktantarkistajiksi väitetty sensuuriorganisaatio, mediapooli, Hesarin, muiden 

valtamedian viestimien, valtiojohdon ja virkamafiaverkoston propaganda- ja sensuurikoneisto 

toteuttavat natsiorganisaatioille ja diktatorisille järjestelmille tyypillistä, EIS 10 artiklan ja PL 12 §:n 

Suomessa kieltämää rikollista ennakkosensuuria laajasti ja tahallaan. Maailmanlaajuista rikollista 

sensuuria toteuttaa facebook ja sen salainen organisaatio lisäksi törkeimmällä mahdollisella 

tavalla eli  

 

1) salaisella organisaatiolla 

2) estämällä ja lukemalla myös henkilöiden yksityisviestejä eli rikkomalla tahallaan 

kirjesalaisuutta teoilla, jotka ovat Suomessa rangaistavia rikoksia (törkeä viestintäsalaisuuden 

loukkaus) 
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3) asettamalla KAIKKI laittomat bannit juuri EIS:n ja PL:n erityisesti kieltämänä 

ennakkosensuurina 

4) estämällä valittaminen ja tarkistamatta bannien oikeellisuutta ennen niiden asettamista 

millään tavalla 

5) rikkomalla laittomalla laajalla sensuuri- ja disinformaatiotoiminnallaan myös pakottavaa 

tietosuojanormistoa  

6) estämällä JulkL:n 3 §:n ja PL 118 §:n vastaisesti julkisen vallan valvontaoikeuden ja 

väärinkäytöksistä kirjoittamisen niiden rikollisten virkatoimien salailutarkoituksessa ja rikos- 

ja korvausvastuun estämistarkoituksessa eli käyttämällä rikollista sensuuria ja levittämäänsä 

disinformaatiota rikosten toteutus- ja peittelyvälineenä. 

 

Minä ja miljoonat ihmiset olemme joutuneet facebookin faktantarkistusryhmän, valtamedian, 

mediapoolin, lääketeollisuuden, valtiojohdon ja virkamafiaverkoston törkeiden rikosten kohteeksi. 

Minä olen joutunut laittoman sensuurin ja törkeän laajan kunnianloukkausviestinnän kohteeksi juuri 

siksi, että välitän oikeaa faktatietoa laajasta virkamafiaverkostosta, valtiojohtoisesta ja lääkejättien 

rokotehuijauksesta sekä ihmiskokeella aiheutetusta valtavista vahingoista kansalaisten hengelle ja 

terveydelle ja lääkejättien 3-6 kk:n välein valtiojohdon rikoskumppanien avulla toteuttamista 

törkeiden petosten rikoshyötyjen rahastuksista.  

 

Mikään ”yhteisönormien vastaiseksi” valehdeltu kirjoitukseni ei ole ollut oikeasti koskaan 

yhteisönormien vastainen eikä ilmiannoissa ja fb:n laittoman salaisen ”faktantarkistajiksi” väitettyjen  

henkilöiden yhdessäkään viestissä ole ollut mukana mitään faktaa eli bannit on asetettu faktoista 

piittaamatta, ilmiantajien pelkkien valheiden ja väitteiden perusteella faktoja ja ”vääriksi” väitettyjä 

tekstikohtia yksilöimättä ja tarkistamatta eli kokonaan ja tahallaan perusteettomasti. 

 

27. Hesarin johtaja valittiin suoraan Pfiserilta ihmiskokeen markkinointitehtävään ja laittoman 

rikollisen sensuurin toteuttajaksi ja mediapoolissa sovitaan, mitä uutisia tahallaan estetään 

 

Hesarin uusi johtaja valittiin Pfiserista, jotta lääkejättien taloudelliset edut (rikoshyödyt) saadaan 

maksimoitua valtiojohdon ja suurimpiin rikoshyötyjiin lukeutuvan Pfiserin yhdessä toteuttamalla 

tahallisella disinformaatiolla, laittomalla HS:n johdolla toteutetulla sensuurilla ja estämällä normaali 

tiedottaminen valtavasta vakavien rokotehaittojen määrästä ja rokotekuolemista ja ”rokotteen” 

ihmiskoeluonteesta kokonaan. Poliisin tulee selvittää, onko HS tai johtajaksi Pfiserilta siirtynyt 

henkilöstö saanut tai tarjonnut raha- tai muita lahjomia ja ketkä kaikki päätoimittajan ja HS:n johdon 

lisäksi ovat osallistuneet kansanmurhan tilastojen väärentämiseen, oikeiden tilastotietojen salailuun, 

rikolliseen sensuuriin ja miksi Pfiserista siirtyneen johtohenkilön valinnan jälkeen journalististen 

periaatteiden vastaisesti HS tuottaa tahallista totaalista disinformaatiota, jolla on selvä ja täysi syy-

yhteys petoksiin, joilla miljoonia ihmisiä on erehdytetty Suomessa ja ulkomailla ottamaan 

terveyttään ja henkeään vaarantava ja perimäänsä muuttava kokeellista geeniteknologiaa sisältävä 

injektio ja osallistumaan ihmiskokeeseen, jossa tehottomilla ja vaarallisilla injektioilla on hankittu 

juuri Pfiserille ja muille injektion valmistajille miljardien rikoshyödyt ja vammautettu tahallaan 

ihmisiä ja aiheutettu tahallaan koehenkilöiden (=rokotettujen) kuolemat.  

 

Pfiseristä siirtynyt johto ja siihen yhteydessä olevat johtohenkilöt, muuta valtamedian viestimet, 

valtiojohto, facebook, virkamiehet ja mediapooli ovat yhdessä tahallaan toteuttaneet EIS 10 artiklan 

ja PL 12 §:n kieltämää sensuuria, vihapuhetta, laajoja törkeitä ja suunnitelmallisia  kiihottamis- ja 

syrjintärikoksia rokottamattomien ryhmä vastaan ja systemaattista disinformaatiota jatkaakseen 

koko väestön huijaamista rokotteiden tehosta ja haitattomuudesta samaan aikaan, kun ihmisten 
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sairastuvuus, tartuttavuus ja kuolemien määrät ovat lisääntyneet tilastoista näkyvällä tavalla 

rokotekattavuuden lisääntyessä, vaikka korrelaation kuuluu tietenkin  olla päinvastainen. Se, mitä 

tilastoja he ovat salailleet ja se, että he ovat päinvastaisesta korrelaatiosta ymmärtäneet tuottavansa 

tahallaan väärää informaatiota, on osoitus rikosten tahallisuudesta ja törkeydestä.  

 

28. Tartuntatautilain normit säädettiin kansanmurhaan sopiviksi ja ne ovat mitättömiä suoraan myös 

EIS 13 ja 14 artiklan vastaisina ja ihmisarvoa loukkaavina ilman lääketieteellistä syy-yhteyttä 

 

Tartuntatautilaki sisältää normeja, joilla asetetaan diplomaatit ja virkamiehet ja epämääräiset 

”infrastruktuurin” toteuttajat eriarvoiseen asemaan. Heitä eivät koske rajatarkastukset lainkaan, 

vaikka mikään ”yleisvaarallinen tauti” ei pysty tarttuessaan tunnistamaan henkilöä virka-aseman ja 

diplomaattistatuksen ja ”infraan osallistumisen” perusteella.  

Esimerkiksi tartuntatautilain 16 c § (15.10.2021/876) on suoraan mitätön EIS:n ja PL:n vastaisena, 

koska se säätää rikollisesti eriarvoisuuden virka-aseman perusteella tavalla, jota ei voida 

lääketieteellisestikään koskaan pitää hyväksyttävänä, ja jota EIS, PL, RL ja yhdenvertaisuuslaki eivät 

salli:   

Lain 16 c § säätää otsikolla ”Poikkeus velvollisuudesta esittää todistus ja osallistua testiin”: 

”Edellä 16 a §:n 1 momentissa tarkoitettua todistusta tai 16 b §:ssä tarkoitettua covid-19-testiä ei 

kuitenkaan edellytetä: 

1) henkilökohtaista koskemattomuutta nauttivilta ulkovaltojen edustustojen tai kansainvälisten 

valtioidenvälisten järjestöjen jäseniltä ja heidän perheenjäseniltään eikä muualle kuin Suomeen 

akkreditoitujen diplomaatti- tai virkapassin haltijoilta heidän kulkiessaan Suomen kautta 

virkapaikalleen tai kotimaahansa; 

2) kuljetus- tai logistiikka-alalla toimivilta matkustaja- tai tavaraliikenteen kuljettajilta, alusten, ilma-

alusten tai junien miehistöiltä heidän työtehtävissään eikä vaihtomiehistöiltä heidän siirtyessään 

työtehtäviin tai työtehtävistä; 

3) henkilöiltä, joiden maahantulon peruste on äkillisen terveyttä tai turvallisuutta uhkaavan 

yhteiskunnan infrastruktuuriin kohdistuvan vaaran torjunta; 

4) lentoliikenteessä matkustavilta, jos he eivät poistu lentoasemalta; 

5) Suomen ja Norjan rajalla toimivilta tulliviranomaisilta välttämättömissä virkatehtävissä. 

EIS 13, 14, 17 ja 18 artiklat, yhdenvertaisuuslaki, PL 6 § ja rikoslaki kieltävät kaiken sen, mitä rikolliset 

virkamiehet ovat itselleen eriarvoisuudeksi lakiin säätäneet ja millaista mielivaltaa suhteessa 

kansalaisiin ovat itselleen mahdollistaneet. 

 

Samalla tavalla maskipakot, rokotepassit, rokottamattomiin ja pk-yrityksiin perusteettomasti  

kohdistetut kaikki rajoitukset, PCR-testit ja kaikki ”rokotukseksi” väitetyt covid19-ihmiskokeen 

piikitykset ovat osa tässä tutkintapyynnössä kuvattua laajaa rikollisuutta. 

 

29. AVI:n rajoitukset ovat laittomia ja myös naurettavia eivätkä mitkään tartuntatautilain kriteerit ole 

täyttyneet 

Tartuntatautilain 3 § säätää, mikä ylipäänsä on tartuntatauti:  

”Määritelmät 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#a15.10.2021-876
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Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) tartuntataudilla sellaista sairautta tai tartuntaa, jonka aiheuttavat elimistössä lisääntyvät mikrobit 

tai niiden osat taikka loiset; tartuntatautina pidetään myös mikrobin myrkyn aiheuttamaa tilaa; 

prionin aiheuttama tauti rinnastetaan tartuntatautiin; parantuneesta infektiosta elimistöön jääneitä 

löydöksiä ei pidetä tartuntatautina; 

2) hoitoon liittyvällä infektiolla sosiaali- ja terveydenhuollossa toteutetun tutkimuksen tai annetun 

hoidon aikana syntynyttä tai alkunsa saanutta tartuntatautia;…” 

Tartuntatautilain 4 § säätää otsikolla ”Tartuntatautien luokittelu”: 

”Tartuntataudit jaetaan yleisvaarallisiin ja valvottaviin tartuntatauteihin sekä muihin 

tartuntatauteihin, joista osa edellyttää säännöllistä seurantaa väestölle aiheuttamansa tautitaakan 

tai epidemiavaaran vuoksi. 

Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos: 

1) taudin tarttuvuus on suuri; 

2) tauti on vaarallinen; ja 

3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai 

tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.” 

AVI ja virkamiehet voivat asettaa tartuntatautilakiin perustuvia rajoituksia vain kaikkien kriteerien 

täyttyessä. Mikään kriteeri ei ole täyttynyt ”koronaksi” väitetyssä sairaudessa, koska: 

 

1) sairastuvuutta ja kuolevuutta eivät lisää korona ja sen variantit, vaan ihmisiin piikitetyt 

piikkiproteiinit eli ihmiskokeen injektiot 

2) sairastavuutta ja kuolevuutta ei voi koskaan vähentää AVI:n ja viranomaisten kellonaikaan 

sidotuilla rajoituksilla, kun tarttuvuus ei riipu kellosta 

3) kun joukkoliikennevälineissä on pystynyt liikkumaan ilman maskeja syödessä ja juodessa, on 

selvää, että kyseessä ei ole yleisvaarallinen tarttuva tauti; ei aidon tartuntavaaran keskellä 

tietenkään olisi voinut syödä 

4) kyseessä ei ole yleisvaarallinen tarttuva tauti silläkään perusteella, että koronatestaus on rajattu 

niin, että se ei koske mm. lain 16c §:ssä luetteloituja virkamiehiä ja diplomaatteja lainkaan eli 

tautiin on säädetty naurettava virkamiehiä ja diplomaatteja koskeva ”koskemattomuus”; jos kyse 

olisi aidosti vaarallisesta ja tarttuvasta taudista, se tarttuisi kyllä samalla tavalla jokaiseen 

virkamieheen ja diplomaattiin ja leviäisi myös heidän kauttaan 

5) kangasmaskit eivät auta mitään tarttumiseen, vaan aiheuttavat vain hengitysvaikeuksia 

6) kun ”koronaan” on väitetysti kuollut vain 600 henkilöä ja nekin tilastot on väärennetty 

kirjaamalla kaikki piikkihaitat ja piikkikuolemat ”koronaksi” ja ”rokottamattomiksi” ja tuolla 600 

kuolinmäärällä muutkaan sairaudet eivät ole koskaan tulleet luokitelluiksi yleisvaarallisiksi 

eivätkä ole sitä 

7) ihmiset kuolevat ja sairastuvat kokeellisiin geenipiikityksiin globaalissa rikollisessa ihmiskokeessa 

eikä tartuntatautilain 3 §:n mukaan sellaista sairautta pidetä lainkaan tartuntatautina eli em. 

määritelmän mukaan ”parantuneesta infektiosta elimistöön jääneitä löydöksiä ei pidetä 

tartuntatautina;” ja ”rokotuksilla” kehoon piikitetyt piikkiproteiinit aiheuttavat sen ”taudin” ja 

tartunnat eikä ”korona”.  
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30. Kärnän ja keskustalaisten edustajien laaja törkeä kiihottamisrikollisuus ja sen motiivina oleva 

kansanmurha ja törkeä ihmisoikeusrikollisuus 

 

Olen tehnyt 1.9.2021, 18.11.2021, 25.11-26.11.2021 ja 7.12.2021 useita tutkintapyyntöjä 

rokottamattomiin kohdistetuista ministerien, kansanedustajien, lehdistön edustajien, Supon ja EK:n 

johtajien toteuttamista törkeistä kiihottamis- ja virkarikoksista, syrjintärikoksista, rikoksista 

ihmisyyttä vastaan, joukkotuhonnasta ja julkisesta kehottamisesta rikoksiin sekä erilliset 

tutkintapyynnöt liittyvistä törkeistä valtiopetoksista, joita ovat toteuttaneet Sauli Niinistö ja silloinen 

valtiojohto 1990-luvulta lähtien, Sanna Marin, Tytti Tuppurainen, Krista Kiuru, Anna-Maja 

Henriksson, Tuomas Pöysti, Maria Ohisalo, 134 kansanedustajaa 18.5.2021 ja muut nykyisen 

valtaeliitin ja ns. virkamafiaverkoston toimijat. Sen lisäksi, että rikoksia yhdistää toisiinsa se, että osa 

tekijöistä useissa rikoksissa ovat samoja henkilöitä, rikoksille on yhteistä rikosten motiivi ja tavoite: 

1) rikollisen viranomaismielivallan toteuttaminen 

2) laillisuusperiaatteen ja valtiosäännön syrjäyttäminen 

3) itsenäisyyden lopettaminen 

4) kansanterveyden pysyvä tuhoaminen ihmisten alistamiseksi viranomaisterrorille 

5) syrjintä 

6) sananvapauden lopettaminen rikollista ennakkosensuuria ja valtiojohtoista disinformaatiota 

tuottamalla haluttuun poliittiseen tavoitteeseen pääsemiseksi 

Aiempien rikosilmoitusten tutkinta tulee yhdistää tämän samaan asiakokonaisuuteen liittyvän uuden 

tutkintapyynnön kanssa. Aiempiin tutkintapyyntöihin on liittynyt jo noin 250 asianomistajaa ja tähän 

uuteenkin tutkintapyyntöön tulee liittymään satoja tai tuhansia ihmisiä, koska tässä 

tutkintapyynnössä kuvattu rikollisuus kohdistuu Suomessa koko väestöön ja globaalisti koko 

”rokotuksen” ja mielivaltaisten rajoitusten kohteeksi joutuneeseen uhrimäärään. 

31. Tea Erika Fält ja SariElisa1987-nimimerkin esittämät tappamisuhkaukset, joita facebookin 

faktantarkistusryhmä yllyttää ja sallii tahallaan  
 

Marika Angel, Päivi Strömmer ja useat facebookin jäsenet ovat ottaneet minuun yhteyttä ja 

lähettäneet kuvakaappauksia henkilöistä, jotka uhkaavat rokottamattomia tappamisella.  

Saamieni ilmiantojen ja liitetiedostona olevan kuvakaappauksen mukaan tappouhkauksia ja koko 

rokottamattomaan väestöön kohdistuvia joukkomurhia ovat esittäneet ainakin  

1) Suomalainen USA:ssa mahdollisesti asuva ja työskentelevä Tea Erika Fält, joka on esiintynyt 

facebookissa ainakin profiilinimellä Tea Finland. Kyseistä profiilia ei löydy enää, mutta todisteena 

tässä rikosilmoituksessa ovat kuvakaappaukset. Fält kertoo fb-postauksissaan itse 

työskentelevänsä terveydenhuollossa ja jo vetäneensä letkuja irti rokottamattomilta eli 

murhanneensa jo konkreettisesti rokottamattomia potilaita ja jatkavansa selviä sarjamurhia 

tahallaan, koska kukaan ei hänen kertomansa mukaan kiinnitä "vahingoiksi” naamioituihin hänen 

tekemiinsä murhiin huomiota. Henkilö on ilmeisesti toiminut tai väittänyt toimineensa nyt 

Missourin osavaltiossa, mutta murhakehotuksia hän on siis jaellut myös facebookissa 

suomenkielisinä suomalaiselle laajalle yleisölle, joten rikosten tutkintavelvoite syntyy myös 

Suomen poliisille. 

 

2) SariElisa1987-nimimerkillä kirjoittanut nainen, joka on esittänyt julkisia kehotuksia 

kansanmurhaan eli kehottanut viemään rokottamattomat ”saunan taakse” (millä tarkoitetaan 

joukolla tapahtuvaa hakkauttamista) ja ryhtymään systemaattisesti eliminoimaan eli 

murhaamaan rokottamattomat (koko rokottamattomien kansanryhmä) Suomessa ja ulkomailla. 

https://www.facebook.com/marika.angel.9?comment_id=Y29tbWVudDozMDk4NTUzOTYzNzE2MTAwXzMwOTg1ODUwODcwNDYzMjE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUjrxpnFx4q1dJD_U-zPcdVJMH2it16n9hsUqGtzlLxhZWilsM7CSoboVIGBof8ckbxKerqGxdLnIe1hNzQiHbtCkJYraMSf1B5g0cj4N17TJLWuVrbiKPDbooDdVNcH58&__tn__=R%5d-R
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Kummankin kirjoittajan rikos täyttävät ainakin seuraavien rikosten tunnusmerkistöt: 

1) törkeä kiihottamisrikos 

2) törkeä kunnianloukkaus 

3) rikos ihmisyyttä vastaan 

4) julkinen kehottaminen rikokseen 

5) syrjintärikos, jossa syrjintäperusteena ovat terveydentila, poliittinen mielipide ja vakaumus  

Elämme täysin sairaassa ja kammottavassa epädemokraattisessa yhteiskunnassa, jossa ei voi olla 

erimieltä eikä käyttää perus- ja ihmisoikeudeksi säädettyä sananvapautta enää lainkaan, koska 

1) ”väärä” poliittinen kanta tai kieltäytyminen rikollisesta ihmiskokeesta johtaa tappamiseen ja sillä 

uhkailuun 

2) facebookin rikollinen salaisena ryhmänä toimiva faktantarkistusryhmä toteuttaa juuri sellaista 

kiellettyä rikollista ennakkosensuuria, jonka ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain 

sananvapausnormit ja EIS 17-18 artikla kieltävät jo sinänsä 

3) facebookin salainen ryhmittymä ja kaikki tässä tutkintapyynnössä otsikossa 2 luetteloidut 

harjoittavat avointa syrjintää, jossa syrjintäperusteena ovat a) terveydentila, b) poliittinen 

rokottamattomien mielipide ja vakaumus, c) poliittinen mielipide, joka on Maria Ohisalon 

johtamaa vihervasuri-ideologiaa vastaan ja d) virkamafiarikollisuuden peittelytarve. 

Mikään tästä ei ole todellakaan minkään lakimme ja ihmisoikeussopimuksen sallimaa toimintaa, vaan 

tulee tutkia, syyttää ja tuomita rikoksena ja poliisin tulee selvittää myös faktantarkistusryhmän 

henkilöllisyys, koska se ryhmä toteuttaa rikollista kiellettyä ennakkosensuuria ja vääriin ilmiantoihin 

perustuvaa blokkausta ja rekisterinpitoa, joka on ehdottomasti kielletty myös EU-alueella 

velvoittavan tietosuoja-asetuksen perusteella.  

Samaan aikaan, kun facebookin salaisella henkilökokoonpanolla toimiva ”faktantarkistusryhmä” 

estää täysin laittomasti ja rikollisesti kaiken rokotekriittisen oikean faktan esittämisen ja toteuttaa 

muita täysin perusteettomia banneja, se sallii törkeässä kiihottamisrikossa, rikoksessa ihmisyyttä 

vastaan ja julkisena kehottamisena rikokseen rangaistavaksi säädettyjä lausumia ja 

yhdenvertaisuuslaissa, ihmisoikeussopimuksessa ja perustuslaissa kiellettyjä rikollisia tekoja 

rokottamattomia kohtaan kansanryhmänä ja rokottamattomiin yksilöihin (kuten minuun ja Ossi 

Tiihoseen) nimeltä mainittuna  kohdistettuja vastaavia törkeitä rikoksia. Näiden faktantarkistus-

ryhmän salaisina pysyttelevien rikollisten ja avoimesti tappamisella facebookissa uhkaavien 

rikollisten kirjoittelulla toteutetaan rikollista ennakkosensuuria, poliittista terroria ja estetään kaikki 

normaali ja laillinen kirjoittelu rikollisen ihmiskokeen ja vihervasurien poliittisen terrorin 

toteuttamisen jatkamiseksi ja samassa tarkoituksessa luodaan tarkoituksellisesti yhdenvertaisuuslain 

5, 8, 10, 13 ja 14 §:ssä, törkeässä kiihottamisrikoksessa ja syrjintärikoksessa rangaistavaksi säädetty 

vihamielinen, ihmisyyttä halventava, rikollisesti syrjivä ja uhkaava ilmapiiri, jossa facebookin 

faktantarkistusryhmä ja muut otsikossa 2 mainitut aktiivisesti osallistuvat täysin laittoman ja 

avoimen puolueellisen vihapuheen sallimalla ja ”vääriä” mielipiteitä blokkaamalla juuri sellaiseen 

syrjintä- ja kiihottamisrikollisuuteen, jonka ihmisoikeussopimuksen 1, 10, 13, 14, 17-18 artiklat, PL 2 

§:n 3 momentti, PL 6, 10 ja 22 §:t ehdottomasti kieltävät. 

32. Rikollisten pakkorokotusten lainvalmistelu ja perus- ja ihmisoikeuksien lopettamishanke 

asetukseksi alennettu käänteinen lainsäädäntöhierarkia osana kansanmurhaa 

 

Kotirauha, terveys, henki ja ruumiillinen koskemattomuus ovat kaikki perus- ja ihmisoikeuksia, jotka 

ovat loukkaamattomia. On aivan selvää, että asetuksen tasoisella normilla eikä edes lain tasoisella 

normilla voida niitä poistaa ja vähentää. Poliisin tulee tutkia rikoksena U-kirjelmää 39/2020, 
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lääketieteellisiä kokeiluja koskevaa Niinistön tahallaan hyväksymää 31.1.2022 voimaantulevaksi 

tarkoitettua lainsäädäntöä ja 16.12.-28.12.2021 päätöksentekoa, perustuslakivaliokunnan 

lausuntoja, niitä edeltäviä valiokuntamietintöjä ja tartuntatautilain 47 §:n muutoksia, joiden 

tarkoituksena on  

1) toteuttaa tässä tutkintapyynnössä kuvattua ihmisoikeusrikollisuutta koko väestöön 

kohdennettuna pakkorokotuksena 

2) kiristää haitallisiin ja henkeä uhkaaviin ihmiskokeisiin työsuhteisiin PL 18 §:n vastaisesti 

puuttumalla 

3) poistaa asetuksen tasoisella normilla kaikki keskeiset elämän, terveyden, turvallisuuden ja 

kotirauhan perus- ja ihmisoikeudet PL 2 §:n 3 momentin, PL 22, 106 ja 107 §:n ja EIS 1, 3,4, 8, 17-

18 artiklojen vastaisesti  

 

33. Pekka Haaviston ja Sanna Marinin tartuttamisrikokset ja törkeät virkarikokset, joista ei selviä 

”pahoittelemalla” ja Mikael Jungnerin osallistuminen rikosten peittelyyn disinformaatiolla 

Seiska-lehti twiittasi 10.12.2021 ”Seiska paljastaa: Pekka Haaviston koronalle altistunut alaikäinen 

kertoo ryypänneensä ja pulikoineensa porealtaassa vihreiden puoluejohdon kanssa”. 

Sanna Marin on bilettävä valtiopetosrikollinen ja koronapetokseen liittyvän laajan rikollisuuden 

päätekijä, joka jätti tahallaan virkapuhelimisensa kotiin laiminlyödäkseen tahallaan 

virkavelvollisuuksiaan ja lähteäkseen sen lisäksi tahallaan tartuttamaan laajoja ihmismassoja 

Haaviston koronatartunnalle altistuttuaan ja kansalaisten terveydentilasta piittaamatta.  

Jungnerin alla oleva twiitti tulee tutkia rikoksena, koska hän valehtelee tahallaan vastoin faktoja, että 

altistuneen pääministerin asiointi ravintoloissa olisi muka turvallista ja haitatonta, koska siellä on 

Jungnerin, Marinin, Kiurun ym. junaileman laittoman koronapassin vuoksi vain rokotettuja ja Jungner 

siis valehtelee, että rokotetut eivät muka voi toimia tartuttajina, vaikka jopa valtamedia on 

uutisoinut ja tilastot ovat täynnä faktaa siitä  että rokotetut tartuttavat ja saavat tartuntoja 

rokotetuilta. Kun tämän tutkintapyynnön tilastot todistat, että rokotetuilla on jopa 200-kertainen 

viruskuorma rokottamattomiin verrattuna ja rokotetut tartuttavat ja saavat tartuntoja enemmän 

kuin rokottamattomat, poliisin tulee selvittää Jungnerin valehtelua ja rokottamattomia leimaavia 

lausumia osallisuutena ja avunantona Marinin ja Haaviston virka- ja vaarantamisrikoksiin, 

vaihtoehtoisesti rikoksentekijän suojelemisnimikkeen mukaisena rikoksena sekä törkeänä 

kiihottamisrikoksena, törkeänä kunnianloukkauksena ja syrjintänä. 

Jos Haavisto ja Marin ovat myös tosiasiallisesti tartuttaneet yleisössä jonkun, rikos tulee tutkia 

törkeänä pahoinpitelynä ja jos joku heiltä tartunnan saanut kuolee, myös tahallisena henkirikoksena. 

Joka tapauksessa teko on sekä vaarantamis- että virkarikos, joiden seuraukseksi ei ole rikoslaissa 

säädetty rangaistukselta välttyminen pahoittelulla, vaan sakko- tai vankeusrangaistus, joka heille 

kaikille tulee määrätä. 

Jungnerin teon ja valehtelun motiivi on peitellä puoluekaverinsa Marinin ja Haaviston lainvastaista 

toimintaa muka haitattomana ja estää Marinin ja Haaviston virkaan säädetyn virkavastuun 

toteutuminen.    

Koronasääntöjä rikkonut Britannian terveysministeri joutui eroamaan ja Venäjällä poliitikko 

vangittiin rikoksesta, joten vastaavat seuraukset tulee määrätä Marinille ja hänen 

rikoskumppaneilleen. 
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34. Myöskään Mika Rämet, koko valtioneuvosto, THL:n ja HUS:n virkamiehet eivät selviä pelkillä 

pahoitteluilla rikos- ja korvausvastuustaan, joka säädetään heidän törkeillä petoksilla 

aiheuttamiinsa vammoihin, kuolemiin ja muihin vahinkoihin 

 
Rämet on laatinut julkilausumia, joissa ”pahoittelee” rokotteiden aiheuttamia pysyviä muutoksia 
esim. pysyvän sydänsairauden rokotteesta saaneiden uhriensa arkeen.  
 
Koska Rämet, koko valtioneuvosto, suurin  osa kansanedustajista, THL:n, HUS:n ja AVI:n virkamiehet 
ja muut terveydenhuollon virkavastuiset virkamiehet ovat olleet yhdessä mukana tahallaan 
tuottamassa rikollista disinformaatiota, heidän vastuunsa on virkavastuuta, joka ei poistu 
pahoittelemalla, vaan jokainen tulee tuomita aiheuttamistaan vammoista ja kuolemista 
rikosvastuuseen ja täysimääräiseen korvausvastuuseen ja tuomita myös ennen kokeellisten 
injektioiden alkamista toteuttamistaan törkeistä petoksista, joiden avulla he yhdessä erehdyttivät 
uhrinsa vammautumaan, kuolemaan ja ottamaan terveydellisiä ja elämän menetyksen riskejä 
tietämättä riskeistä oikeita tietoja ennen injektointia. Ilman petosrikoksilla tapahtunutta 
erehdyttämistä rokotetut olisivat nyt terveitä rokottamattomia.  
 

35. Rikosten laajuus, määrä ja törkeys sekä velvollisuus tutkia rikokset tekijöiden ja uhrien nimistä ja 

asemasta riippumatta 

 

Tässä rikosilmoituksessa ja muissa virkamafia.fi-sivuillani julkistamissani rikosilmoituksissa kuvatuilla  

valtiopetosrikoksilla ja ihmiskokeeseen liittyvällä laajalla rikollisuudella on syrjäytetty kokonaan PL 2 

§:n 3 momentin säätämä laillisuusperiaate ja yhdenvertaisuus lain ja rikollista syrjintää ja 

kansanmurhaa on toteutettu niiden sijaan. Koska rikokset kohdistuvat koko väestöön, globaalisti 

koko maailman väestöön ja niiden tekotapa on törkeä eikä perusmuotoinen rikos. 

 

Kenenkään rikoksen rangaistavuuden ei kuulu poistua ”leipomalla”, verkoston junailemilla 

keinotekoisilla tutkinnantapoilla eikä hyvä veli-verkostoon kuulumisen perusteella. Kenenkään ei 

kuulu joutua rikollismafian satojen rikosten ja niiden tutkimisen estämisen ja lavastusten uhriksi siksi, 

että käyttää sananvapauttaan ja arvostelee virkamiehiä ja paljastaa virkamafiarikollisuutta.  

 

36. Rinteen ja Kataisen aiempien rikosten tutkinnan uudelleentutkintavaatimus 

 

Antti Rinne on aiemmin tehnyt kavalluksena rangaistavia tekoja ja Jyrki Katainen jäänyt kiinni 

pöytäkirjojen väärentämisestä. Kummankin rikosten tutkinnat ja syytteet estettiin epämääräisissä 

olosuhteissa näytön vastaisesti virkamafian hyvä veli-suojelupäätöksillä. Suojelunsa avulla Rinne on 

jatkanut ja törkeyttänyt rikollista toimintaansa mm. valehtelemalla ilman lainkohtia ja PL 94 §:n 3 

momentin ja PL 73 §:n vastaisesti koplansa kanssa, että valtion ja kansalaisten velkuuttaminen ja 

päätös-, lainsäädäntö- ja budjettivallan siirto EU-virkamiehille ja 18.5.2021 ”elvytykseksi” 

valehdellussa äänestyksessä olisi muka mahdollista tavallisella äänten enemmistöllä, vaikka 

valtiosäännön vastaisia sopimuksia ei ole saanut voimaansaattaa ”sopimuksen voimaansaatto”-

pykälien nojalla lainkaan. Suomeen voidaan voimaansaattaa vain valtiosäännön mukaisia sopimuksia 

eikä mikään EU-sopimus, vallansiirto ja elvytysäänestys ole toteutettu valtiosäännön mukaisessa 

järjestyksessä, vaan RL 13:1-3 §:ssä törkeäksi valtiopetokseksi ja sen valmisteluksi säädetyillä 

rikoksilla. Tämän jälkeen ja rikoksensa aikana sama Rinne on osallistunut Kiurun kanssa rikollisen 

ihmiskokeen ja rikollisten koronatoimien toteutukseen ja peitelläkseen ja jatkaakseen 

koronapetoksia, on estänyt Kiurun kanssa myös kansanedustaja Turtiaista hoitamasta työtään.  
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Katainen on väärennysten ja EU-petosten jälkeen saanut perusteettomasti rahakkaan palkkioviran 

EU:sta.  

 

Nyt kaikkien valtiopetoksiin osallistuneiden rikokset tulee tutkia ja niillä kaikilla EU-petoksilla on 

yhteys EU-viranomaisten taholta johdettuun globaaliin rikolliseen ihmiskokeeseen ja 

lääketeollisuuden valtavien rikoshyötyjen hankintaan. Rinteen ja Kataisen selviäminen syytteiltä 

kavallus- ja väärennysrikoksista tulee avata uudelleen ja kaikki heidän rikoksensa tulee tutkia ja 

syyttää normaalitavalla.  

 

37. Vaaran aiheuttamisen, kidutuksen, pahoinpitelyrikosten, murhien, ihmisoikeusrikosten ja muiden 

tekijävastuullisten ja laiminlyöntirikosten tunnusmerkistön toteutuminen  

 

EOAK/342/2019 ratkaisussa s.12/12 todetaan viranomaisen velvollisuus korjata toimintansa ja 

kunnioittaa aktiivisesti kaikkia jokaisen kansalaisen perus- ja ihmisoikeuksia, joihin terveyden, 

hengen, syrjimättömyyden, ruumiillisen koskemattomuuden, työn, yritystoiminnan, toimeentulon, 

sananvapauden, tiedonvälitysoikeuden, tiedonsaantioikeuden, kunnian, turvallisuuden, 

kokoontumisvapauden, poliittisen toiminnan, yhdistystoiminnan, perheen ja laillisuuden perus- ja 

ihmisoikeudet kuuluvat: 

  

”Julkiselle vallalle perustuslain 22 §:ssä säädetty velvollisuus perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen 

turvaamiseen sisältää paitsi sen, että julkisen vallan on pidättäydyttävä itse loukkaamasta 

perusoikeuksia, myös sen, että se antaa myös suojaa mahdollisimman hyvin yksityisiä loukkauksia 

vastaan. Viranomaisen tulee pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun ja korjata toiminnassaan olleet 

virheet. Viranomainen ei saa alistaa asiakasta turvautumaan oikeussuojakeinoihin, jos ratkaisun 

lopputulos on selvästi ennakoitavissa.” 

  

Kaikki koronapandemian varjolla toteutetut rajoitukset, maskipakot, aivopesu, sensuuri, 

valtiojohtoinen disinformaatio, pidätykset, kaikki työsuhteiden irtisanomiset ja koronapassit ovat 

rikollista syrjintää (avoin syrjintä juuri terveydentilan, mielipiteen ja vakaumuksen perusteella) ja ne 

kaikki rikolliset toimenpiteet on toteutettu tavoitteena olevien joukkotuhonta- ja 

ihmisoikeusrikosten toteuttamiseksi saman jatketun rikoksen osatekoina.  

 

Kaikki virkamiehet ja tekoihin osallistuneet ovat laiminlyöntivastuussa kaikista VahL:ssa 

määritellyistä seurauksista. Aikuiset virkamiehet vastaavat rokotekuolemista ja rokotehaitoista 

pahoinpitely- ja murharikosten tunnusmerkistön mukaisina tekoina yksilötasolla. Koska rikokset 

kohdistuvat koko väestöön, jokainen vastaa myös RL 11 luvun mukaisista joukkotuhonta-, kidutus- ja 

ihmisoikeusrikoksista ja kaikista tässä tutkintapyynnössä kuvatuista rikoksista ja korvausvastuulla 

rikosten seurauksista. Riski koko väestön vammautumisesta ja kuolemista otettiin tahallaan. 

Vammat, kuolemat ja kaikki taloudelliset vahingot ovat laiminlyönneillä ja tahallisella rikollisuudella 

aiheutettuja. 

 

Vaaran aiheuttamiseen syyllistyy aiheuttamalla vaaran toisen hengelle tai terveydelle. Vaaran 

tyypillä ei ole väliä; vain sen olemassaololla on merkitystä. Joka tahallaan tai törkeällä 

huolimattomuudella aiheuttaa toiselle vakavan hengen tai terveyden vaaran, on tuomittava 

rangaistukseen vaaran aiheuttamisesta. Juuri sellainen jatkuva vaara on aiheutettu pitkäkestoisesti 

tahallaan ja vähintään törkeällä tuottamuksella kaikilla tässä rikosilmoituksessa kuvatuilla teoilla ja 

laiminlyönneillä ja myös Marinin sekoilulla baarissa altistuneena.  
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Vaara on myös realisoitunut konkreettisina vammoina ja sairauksina, jotka rinnastuvat 

pahoinpitelyrikosten seurauksiin sekä kuolemina, joiden määrää tekijät ovat pyrkineet tahallisesti 

peittelemään ja vielä lisäämään joukkotuhontarikoksilla ja todellista agendaa peittelemällä. Esim. 

Rinne ja Kiuru ovat itse kansanmurhan toteuttajia ja estivät laittomasti kansanmurhasta eli omasta 

rikoksestaan puhumisen eduskunnassa uhkaamalla oikeita tosiasioita kertonutta Turtiaista 

erottamisella ja puhekielloilla jatkaakseen sitä kansanmurhaa ja estääkseen kansanedustaja 

Turtiaista toteuttamasta PL 29 §:ssä säädettyä velvollisuutta tahallaan. 

 

RL 3:3 § (13.6.2003/515) Laiminlyönnin rangaistavuus: 

 

”Laiminlyönti on rangaistava, jos rikoksen tunnusmerkistössä niin nimenomaan määrätään. 

Laiminlyönti on rangaistava myös, jos tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukaisen 

seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää 

seurauksen syntyminen. Tällainen velvollisuus voi perustua: 

1) virkaan, toimeen tai asemaan; 

2) tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen; 

3) tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen; 

4) tekijän vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan; tai 

5) muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn.” 

 

RL 3:6 § (13.6.2003/515) Tahallisuus: 

”Tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut 

aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. 

Seuraus on aiheutettu tahallaan myös, jos tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seuraukseen 

varmasti liittyvänä.” 

 

Vammautumisilla, kuolemilla, ihmiskokeella, konkursseja aiheuttamalla, laittomilla rajoituksilla, 

vihapuheella, väärillä ilmiannoilla, sensuurilla ja rikoksentekijöiden suojelemisella aiheutettu vahinko 

ja kärsimys ovat varmasti jokaisen rikoksen tarkoitettuja seurauksia, jolloin valtio, virkamiehet ja 

muut rikoskumppanit ovat niistä täysimääräisesti yhteisvastuussa.  

 

RL 3:7 § (13.6.2003/515) Tuottamus: 

”Tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä 

vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan (tuottamus). 

Se, pidetäänkö huolimattomuutta törkeänä (törkeä tuottamus), ratkaistaan kokonaisarvostelun 

perusteella. Arvostelussa otetaan huomioon rikotun huolellisuusvelvollisuuden merkittävyys, 

vaarannettujen etujen tärkeys ja loukkauksen todennäköisyys, riskinoton tietoisuus sekä muut 

tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet.” 

 

Kaikki rikokset ovat tahallisia. Vaarannettu ja myös konkreettisesti poistettu etu ovat henki ja 

terveys, oikeus normaaliin elämään ja tärkein mahdollinen vaarannettu etu, jossa ihmiskokeen ja  

siihen puuttumattomuuden seuraukset näkyvät suoraan tilastoista.  

 

RL 5:8 § (13.6.2003/515) Oikeushenkilön puolesta toimiminen: 

”Yhteisön, säätiön tai muun oikeushenkilön lakimääräisen toimielimen tai johdon jäsen sekä 

oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä taikka sen puolesta työ- tai virkasuhteessa 

tai toimeksiannon perusteella muutoin toimiva henkilö voidaan tuomita oikeushenkilön 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a13.6.2003-515
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a13.6.2003-515
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a13.6.2003-515
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a13.6.2003-515
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toiminnassa tehdystä rikoksesta rangaistukseen siitä huolimatta, ettei hän täytä rikoksen 

tunnusmerkistössä tekijälle asetettuja erityisehtoja, jos oikeushenkilö nuo ehdot täyttää. 

 

Jos rikos on tehty elinkeinonharjoittajan liikkeeseen kuuluvassa tai muussa oikeushenkilön toimintaan 

rinnastettavassa järjestäytyneessä toiminnassa, sovelletaan vastaavasti, mitä 1 momentissa 

säädetään oikeushenkilön toiminnassa tehdystä rikoksesta. 

 

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta, jos asiasta muualla laissa säädetään toisin.” 

 

Jokaisella virkarikoksella on kidutusrikoksessa kuvattu henkisen ja ruumiillisen kärsimyksen 

aiheuttamistarkoitus. 

 

Valtio ja virkamiehet ovat laiminlyöntivastuussa, KOKO vahingosta, koska rikokset ovat jatkuneet 

tahallisina ja niitä on tehty myös laiminlyöntirikoksina laiminlyömällä valvonta ja laiminlyömällä 

korjata toiminta. 

 

38. Virkarikokset ja virkavastuu (RL 40:8 §)  
 
Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virkamiehiä koskee erityinen virkavastuu. Virkamiehillä 

on erityinen mahdollisuus käyttää julkista valtaa kansalaisia ja yhteisöjä kohtaan, mutta sitä voi 

käyttää ainoastaan laillisella tavalla, jossa jokaista salaus- ja muutakin päätöstä tehtäessä se voi 

perustua vain normeihin, jotka on vallankäytön kohteelle ilmoitettava. Mikään siitä vallankäytöstä ei 

siis ole vapaata, vaan rikollisen mielivallan kielto säädetään PL 2 §:n 3 momentissa ja silti kaikki tässä 

ilmoituksessa kuvatut rikokset on tehty niin, että rikoksenteko-ohjeita on noudatettu lakien sijaan. 

Virkasuhde tarkoittaa aina virkavastuulla toimimista. Virkamiesten erityinen vastuuasema 

perustuu heidän palvelussuhteensa laatuun eli virkasuhteeseen. Virkavastuu on laajempi vastuu kuin 

työntekijän työsuhteeseen perustuva vastuu. Kaiken julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. 

Viranomaisilla on erityinen perusteluvelvollisuus tekemistään päätöksistä. Virkamiehellä 

tarkoitetaan lain mukaan henkilöä, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa 

valtioon, kuntaan taikka kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen laitokseen tai 

yhteistoimintaelimeen. Virka-aseman väärinkäyttämiseen syyllistyy esimerkiksi virkamies, joka 

käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön 

nähden ja syrjintä on kielletty ja rangaistavaa myös yhdenvertaisuuslain 5, 10, 13, 14 ja 16 §:n ja 

RL 11:11 §:n mukaan. Syrjinnäksi säädetään erityisesti myös käsky ja määräys syrjiä. Virkamiehillä 

on velvollisuus jättää laittomat ja kokonaan lakiin perustumattomat ohjeet noudattamatta. 

Noudattamalla lakiin perustumattomia ohjeita heistä tulee jokaisesta rikoskumppaneita.  

Vakavimpien virkarikosten kohdalla viraltapano on pakollinen seuraamus. Käytännössä jos 

virkamies tuomitaan rikoksen johdosta yli kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, 

tuomittu virkamies on tuomittava pantavaksi viralta, jollei tuomioistuin poikkeuksellisesti katso, ettei 

rikos osoita tuomittua sopimattomaksi olemaan virkamiehenä. Lyhyempien vankeusrangaistusten 

kohdalla tuomioistuimella on laajempi harkintavalta katsoa, osoittaako rikos virkamiehen ilmeisen 

sopimattomaksi olemaan virkamiehenä. Tässä ilmoituksessa kuvatut jatketut tahalliset rikokset ovat 

kaikki tekotavaltaan törkeitä. Niistä on tuomittava viraltapanoseuraamus ja vankeusrangaistus, 

koska 

1) Niitä on jatkettu tahallaan lainrikkomisesta tietoisena eli reklamaatioista ja laillisuudesta 

piittaamatta ja ne osoittavat täydellistä lainkuuliaisuudesta piittaamattomuutta. 



40(44) 
 

 

2) Niillä on tahallaan ja toistuvasti vaarannettu koko väestön terveys ja henki.  

 

3) Rikoksilla on puututtu perus- ja ihmisoikeudeksi säädettyyn yhdenvertaisuuden,   

syrjimättömyyden, tiedolliseen, turvallisuuden, hengen, terveyden, työn, elinkeinonharjoitta-

misen, liikkumis- ja kokoontumisvapauden, sananvapauden, perheen, kunnian ym. perus- ja 

ihmisoikeuksiin ja lainvastaisella päätöksenteolla PL 2 §:n 3 momentin säätämään laillisen 

virkatoiminnan perusoikeuteen ja lainrikkomisen kohteena on koko tietosuojanormisto, useat 

perus- ja ihmisoikeudet ja kaikki tässä tutkintailmoituksessa kuvatut teot ovat vakavia rikoksia.  

 

Virkamies on lisäksi AINA PL 118 §:n mukaisessa täydessä henkilökohtaisessa korvausvastuussa koko 

virkarikoksella ja muulla rikoksella aiheuttamastaan vahingosta. Virkamiehillä on ankarampi vastuu 

toimistaan kuin työntekijöillä. Virkamiehen on tunnettava toimintaansa koskeva lainsäädäntö. 

Tietämättömyys ei koskaan vapauta vastuusta eikä yhdessäkään heidän rikoksessaan ole kyse 

tietämättömyydestä, vaan tahallisuudesta ja rikosten etukäteissuunnittelu näkyy suoraan 

lainvastaisesta lainvalmistelusta ja valehtelun runsaista ristiriidoista ja varianttitarinoiden 

ajoituksista. 

Tässä tutkintapyynnössä kuvattuja tekoja ovat virkavastuulla olleet tekemässä a) juristit ja b) 

kokeneet virkatoiminnan johtohenkilöt ja perustuslakivaliokunta eikä niitä ole tehty vahingossa. 

Teoilla on aiheutettu valtavat vahingot eikä niistä mikään perustu lakiin, vaan lakien ohittamiseen, 

väärentämiseen, törkeistä rikoksista etukäteen sopimiseen ja valehteluun. Tästä syystä virka-

asemassa olevien jokaista tekoa tulee tutkia RL 40:8 §:n mukaisena törkeänä virkarikollisuutena, 

heistä jokainen tulee tuomita viraltapanoseuraamukseen ja jokaisen tulee yhteisvastuullisesti 

muiden tekijöiden kanssa korvata henkilökohtaisesti PL 118 §:n säätämällä virkavastuulla KOKO 

aiheuttamansa vahinko. Lisäksi virkarikosten avunantajina ja yllyttäjinä toimineet (mm. mediapooli, 

facebookin koko faktantarkistusorganisaatio, Hesarin toimitus ja valtamedian edustajat) voidaan 

tuomita ilman virka-asemaa. 

Harkintavallan ylittävä lainrikkominen koskee tällä hetkellä koko valtiosääntöä, ihmisoikeus-
sopimusta, yhdenvertaisuuslakia, työsopimuslakia, tartuntatautilakia, JulkL:ia, pakottavaa EU:n 
tietosuoja-asetusta ja lainrikkomista on virkamafiaverkostona toteutettu lakeja ohitellen ja 
lainsäädäntöhierarkiaa rikkoen. Lainrikkomista johtavat rokoteasioissa Niinistö, Kiuru, Rinne, Pöysti, 
Ohisalo, Marin, Henriksson, Tuppurainen, muut ylimmät johtohenkilöt, THL, AVI, Fimea, Tampereen 
rokotetutkimuskeskus, mediapooli, facebookin johto, perustuslakivaliokunta ja faktantarkistus-
ryhmä sekä HS:n Pfiserista siirtynyt johto, jotka tietävät tai joiden kuuluu viran ja tehtävänsä puolesta 
tietää, että mikään heidän tekonsa ja laiminlyöntinsä ei ole laillinen, vaan rikollista toimintaa.  
 
He ovat toimineet lakeja noudattamatta ja kokonaan ilman lainkohtia ”salaisena” organisaationa 
”kuinka peittelisimme yhdessä näitä rikoksia, jotta kukaan ei joudu mistään vastuuseen”- 
periaatteella. Heitä eivät lait ja uhrin oikeusturva ole kiinnostaneet missään vaiheessa eikä kukaan 
heistä ole edes yrittäneet mitään lakeja noudattaa. He kuseksivat uhriensa perus- ja ihmisoikeuksien 
päälle kuvottavilla, tahallisilla rikoksillaan tekojaan häpeämättä ja meille rikoksillaan aiheuttamista 
vahingoista ja kärsimyksistä piittaamatta.  
 

39. Poliisin tulee selvittää, missä ja kuka globaalin lääkemäärän valmistaa, miksi rokotusten laadusta 

ja määrästä on valehdeltu tahallaan ja rikosten toteuttajien lahjomat 

 

Tarkoituksena on tällä rikollisella ihmiskokeella vähentää maapallon väestö globalistien rikollisena 

hankkeena, velkuuttaa ja vammauttaa elonjääneet kansalaiset ja järjestää myrkkypiikkien 
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valmistajille valtavat rikoshyödyt. Lisäksi rokoteväliä on Nohynekin viimeisten julkisten ulostulojen 

mukaan tarkoitus lisätä moninkertaiseksi, mikä paljastaa, että ”korona”-rokotuspetoksia on 

valmisteltu etukäteen jo vuosia. Koko väestön rokottaminen esim. 6 kk välein tarkoittaisi, että jos 

miljardi annosta valmistettaisiin, niitä pitäisi valmistaa yksi annos sekunnissa ja valmistus kestäisi 32 

vuotta. ”Jossain” pitäisi valmistaa arviolta miljardi rokoteannosta ja joka sekunti vähintään yksi 

annos. Kun annokset ovat jo valmiina nyt eikä 32 vuoden kuluessa, poliisin tulee selvittää: 

1) Miten se olisi edes teknisesti mahdollista? 

2) Missä päin maailmaa ja missä laitoksissa näin suuret määrät ja lisäykset voitaisiin yhtäkkiä 

valmistaa? 

3) Onko valmistus aloitettu jo ennen ”feikkipandemian” eli rokotuspetosbisneksen ja ihmiskokeen 

käynnistystä? 

 

40. Rokotepassi on laiton kaikilla kriteereillä 

 

Rokotepassin säätäminen on syrjintärikos, lääketieteellisesti perusteetonta ja rokotustietojen 

esittämispakko on salassapitorikos. Kun tartunnat leviävät vähintään yhtä paljon tai enemmän 

rokotettujen keskuudessa, on aivan selvää, että KAIKKI rokotepassit ja niillä rokottamattomiin 

kohdistetut rajoitukset ovat törkeä rikos, joka tulee nyt tutkia ja kaikki sen passin säätäjät ja sitä 

vaatineet ovat rikosvastuussa rokottamattomiin kohdistetusta tahallisesta laajasta 

syrjintärikoksesta.  

 

Lisäksi maskin käyttö on terveydelle haitallista ja tulee tutkia mm. työturvallisuusrikoksena eikä 

maski suojaa ketään miltään eikä varsinkaan virustartunnalta: 

https://web.telegram.org/z/#1232845529 

 

41. Esimiehen vastuu kansanmurhasta, joukkotuhonnasta, kemiallisten ja biologisten aseen käytöstä, 

rikollisista ihmiskokeista 

RL 11:12 § (30.12.2015/1718) säätää otsikolla ”Esimiehen vastuu”: 

”Sotilaallinen ja muu esimies tuomitaan 1, 3, 4, 4 a, 4 b, 5–7 ja 13 §:ssä tarkoitetusta teosta tai sen 

yrityksestä rangaistukseen kuin tekijä tai osallinen, jos tosiasiallisesti esimiehen määräysvallassa ja 

valvonnassa olevat joukot tai alaiset ovat syyllistyneet tekoon sen johdosta, että esimies on 

laiminlyönyt velvollisuutensa asianmukaisesti valvoa joukkojen tai alaisten toimintaa, ja jos: 

1) esimies tiesi tai hänen olisi olosuhteiden perusteella pitänyt tietää, että joukot tai alaiset olivat 

tekemässä tai aikoivat tehdä kyseisiä rikoksia; eikä 

2) esimies ryhtynyt käytettävissään oleviin tarpeellisiin ja häneltä kohtuudella vaadittaviin toimiin 

rikosten täyttymisen ehkäisemiseksi.” 

RL 11:13 § (30.12.2015/1718) säätää otsikolla ”Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättäminen”: 

”Sotilaallinen tai muu esimies, joka jättää ryhtymättä tarpeellisiin ja häneltä kohtuudella vaadittaviin 

toimiin saattaakseen viranomaisten tutkittavaksi tosiasiallisesti hänen määräysvallassaan ja 

valvonnassaan olevan alaisen tekemäksi epäillyn 1, 3, 4, 4 a, 4 b tai 5–7 §:ssä taikka tässä pykälässä 

tarkoitetun rikoksen, on tuomittava alaisen rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai 

vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita esimiestä, joka on osallinen 

alaisensa rikokseen taikka 12 §:ssä mainituin edellytyksin alaisen rikoksen tekijä tai siihen osallinen.” 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a30.12.2015-1718
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a30.12.2015-1718
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Jokainen rikoksiin osallistunut on tiennyt tai on tullut tietää ja on ollut virkaan säädetty 

selonottovelvoite tekeillä olevasta kansanmurhasta eikä virkatehtävässä, kansanedustajan 

tehtävässä ja missään julkisen vallan käytössä tekijä voi pätevästi vedota rikosvastuunsa 

poistamiseksi tietämättömyyteensä.  

42. Hallituksen jäsenten, perustuslakivaliokunnan, presidentin, kansanedustajien ja virkamiesten 

virkavastuu törkeistä virkarikoksista, joiden avulla kansanmurhaan tähtäävä muu törkeä 

rikollisuus on toteutettu 

Hallitusvaltaa käyttävät virkamiehet, presidentti ja kaikki viranomaisen osana julkista valtaa 

käyttäneet tahot ovat täysimääräisessä vastuussa koko vahingosta, koska  

1) heillä on ollut oikeudellinen pakottava velvollisuus noudattaa ihmisoikeussopimusta ja 

perustuslakia 

2) rokotekuolemien ja -haittojen salailu on tahallista ja osa törkeiden rikosten toteutusmetodia 

3) kukaan heistä ei voi rikos- ja korvausvastuunsa poistamiseksi vedota noudattaneensa hallituksen 

määräyksiä tai esimiehen käskyjä eikä selviä rikoksistaan pahoitteluilla  

4) heistä jokainen on tiennyt kyseessä olevan rikollinen ihmiskoe, joka tähtää ihmisten 

tappamiseen, vammauttamiseen ja lääkevalmistajien rikoshyötyjen hankintaan 

5) kaikki päätökset, määräykset ja käskyt ovat selvästi ja tahallisesti lainvastaisia. 

 

43. Valtion ja rikoksentekijöiden täysimääräinen yhteisvastuullinen korvausvastuu 

 

Valtio ja rikoksentekijät ovat täysimääräisessä yhteisvastuullisessa korvausvastuussa jokaiselle 

uhrille. Jokaiselle asianomistajalle syntyy oikeus täyteen korvaukseen kaikista rikosten seurauksista:  

 

• kivusta, särystä, tilapäisestä ja pysyvästä haitasta, kaikista henkilövahingoista ja 

rokotekuolemista 

• laittomista irtisanomisista, työsyrjinnästä, terveydentilaan, perustuvasta syrjinnästä, ikään, 

vakaumukseen, poliittiseen mielipiteeseen, sananvapauden käyttöön, terveydentilaan ja 

uskontoon perustuvasta syrjinnästä 

• rokotepasseista ja niillä toteutetuista ihmisoikeusrikoksista 

• pien- ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien elinkeinotoiminnan perusteettomasta estämisestä, 

konkursseista ja itsemurhista 

• rikosten aiheuttamasta kärsimyksestä 

• jokaisesta ihmisoikeusloukkauksesta 

• taloudellisesta vahingosta 

• uimahalleissa, kirjastoissa, muissa julkisissa laitoksissa, kaupoissa, yleisötapahtumissa ja 

kokoontumisissa käymisen estymisestä ja verohyödyn menetyksestä, kun palvelut, joista veroa 

on pidätetty palvelujen tuottamiseen, eivät ole olleet joko lainkaan kenenkään käytössä eivätkä 

ole olleet koko laittoman rajoitustoimen aikana normaalisti rokottamattomien käytössä 

• sananvapauden osaksi säädetyn tiedonsaantioikeuden estymisestä valtion viranomaisten, 

mediapoolin, facebookin, youtuben ja valtamedian yhdessä toteuttaman rikollisen 

ennakkosensuurin, disinformaation ja laittomien uutisointikieltojen seurauksena. 

• kunnianloukkauksista ja kiihottamisrikoksista ja niillä aiheutetusta kärsimyksestä ja niiden 

sisältämästä syrjinnästä 

• koko vahingosta 
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44. Todistelu ja RL 8:2 §:n 2 momentin merkitys 

 

Todistelun muodostaa koko 2001-2021 virkamafiarikosten materiaali. Koska se on täysi näyttö 

rikoksista eivätkä ne alettuaan ole keskeytyneet, rikosvahingot ja rikokset jatkuvat edelleen ja motiivi 

ja kohderyhmä on kaikissa rikoksissa sama, kyseessä vuosikymmeniä jatkettu törkeä järjestäytyneenä 

rikollisverkostona ns. virkamafiarikollisuutena tehty rikoskokonaisuus, joka sisältää tuhansia törkeitä 

rikosten osatekoja, vähintään kymmeniätuhansia rikoskumppaneita ja rikos tulee nyt sitten RL 8:2 

§:n 2 momentin mukaisin perustein tutkia jatkettuna rikoksena, jonka vanhentumisaika alkaa vasta 

viimeisen osateon päättymisestä. Koska rikos seurauksineen jatkuu edelleen, mikään osateko ei 

vanhene erikseen eikä vanhentumisaika ole edes vielä alkanut teon jatkuessa. 

 

Tässä viestissä ovat todisteena 

 

1) Uusimmat tilastotiedot rokotekuolemista, rokotevammoista ja tartuntamääristä, jotka 

osoittavat ”rokotteen” tehottomaksi, vaaralliseksi ja rokotetut tartuntalähteiksi ja ihmiskokeen 

uhreiksi 

2) Berliinin ja Krugerin tutkimukset 

3) Tutkimus piikkiproteiinin haittavaikutuksista kehossa 

4) Sutisen 18.11.2021 lausunto, jossa patologien tiedot  

5) Kokeellisen rokotteen kiireeseen liittyvät injektioiden ja lupien vanhentumispäivämäärät 

6) Nohynekin ja Järvisen lausumat, joissa valehdellaan omikronista ja yritetään tihentää 

rokotusväliä 

7) Saksalaisen kemistin Noackin murhaa ja Pfiserin ent. työntekijän paljastuksia koskevat uutiset 

8) MV-lehden uutinen 7.10.2021 lasten rokotehaittatilastojen vääristelystä 

9) Myytinkertojat ohjelma rokotteeseen ja koronaan liittyvästä valehtelusta 

10) Miljardin annoksen valmistusta koskevat tiedot 

11) A) maskien tehottomuutta havainnollistava kuva 

B) Hubbabubba varianttia koskeva kuva, joka kuvaa kaikkien variattien uutisoinnin 

valheellisuutta 

12) Rokote- ja maskipakon kulttipiirteet 

13) Väärennetyt koronan kuolleisuustiedot 

14) Rokotepakkouutinen 16.12.2021, jolla valmistellaan 28.12.2021 päätöstä 

15) Uutinen Kiurun pakottamista mielipuolisista rikollisista lasten piikityksistä, jossa Kiurun 

kommentit eivät perustu lainkaan faktaan 

16) Ukkolan ja Lehtosen vihapostaukset 

17) A) Kärnän ja Lehtosen vihapostaukset 

B) Kanta-Hämeen sh.piirin vihapostaukset 

C) tappamisviesti fb:ssä 

18) Laajasalon rikolliset lausumat 

19) Seurakuntien vihapostaus Jeesus-kuvineen 

20) Kai Pöntisen vihaviesti 

21) Mikko Kososen vihaviesti 

22) Mikko Lahtisen ja Ahmed Hullaban vihapostaukset ja laittomien bannien masinointi 

23) A-B) Tiihosen saamaan banniin liittyvä teksti ja kuva 6.12.2021 kulkueesta, jota väitetään 

vaaralliseksi organisaatioksi ja ihmisryhmäksi 

24) A-B Hannu Turusen saama laiton banni, jonka syy minun toivottaminen tervetulleeksi takaisin fb-

kirjoittajaksi  
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25) Helvi Katajamäen saama laiton banni, jonka syy minun toivottaminen tervetulleeksi takaisin fb-

kirjoittajaksi 

26) Tauno Järvisen saama laiton banni, jonka syy minun toivottaminen tervetulleeksi takaisin fb-

kirjoittajaksi 

27) A-C Katriina Minna Koskelan saama laiton banni, jonka syy minun toivottaminen tervetulleeksi 

takaisin fb-kirjoittajaksi 

28) Mirva Naukkarisen saama laiton banni, jonka syy minun toivottaminen tervetulleeksi takaisin fb-

kirjoittajaksi 

29) A-B Lauri Mustosen laiton banni, jonka syy minun toivottaminen tervetulleeksi takaisin fb-

kirjoittajaksi 

30) Mirva Naukkarisen saama laiton banni, jonka syy minun toivottaminen tervetulleeksi takaisin fb-

kirjoittajaksi 

31) Video, jossa 3.12.2021 kerron rokotteiden ihmiskoeluonteesta, lasten rokotusten rikollisuudesta 

ja rokotehaitoista ja kehotan jättämään rokotukset ottamatta 

32) Video rokotehaittojen aiheuttamasta tärinästä ja muista vakavista sairauskohtauksista 

33) Video maskin aiheuttamien saasteiden mittauksista 

34) Marja Kiisken video Jorvin wc:stä; videossa kertoo olevansa sairaalassa piikkihaittojen vuoksi 

https://www.facebook.com/tipu.lahtinen/videos/4565761030210058/ 

 

Lohja 16.12.2021 

 

Jaana Kavonius 

Lakimies, OTK (eläkkeellä) 

https://www.facebook.com/tipu.lahtinen/videos/4565761030210058/

