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Rikosilmoitus
Ilmoittaja ja asianomistaja:
Kavonius Jaana Lakimies, OTK (eläkkeellä)
prosessiosoite:
Myllärinkatu 4, 08100 Lohja
p. 040 744 2173

1. Vaatimukset, rikosnimikkeet ja laajan rikoksen muut asianomistajat
Rikosilmoitus koskee netissä suljetussa Naistenryhmä Original-ryhmässä levitettyjä yli 400 törkeää
kunnianloukkausta ja ryhmässä Terhi Suokas-nimisen kommunismia, Elokapina-rikollisuutta ja muuta
laajaa organisoitua rikollisuutta toteuttavan henkilön organisoimia tahallisia rikollisia ilmiantoja, joita
hän on laatinut ja kehottanut ainakin 120 rikoskumppaneitaan laatimaan poliisille, lastensuojeluviranomaisille ja facebookille aiheuttaakseen minulle ja yhdistykselleni tahallisilla rikoksillaan ja
satojen rikosten määrällä niitä masinoimalla valtavaa vahinkoa. Tässä rikosilmoituksessa on
todisteena kuvakaappaukset 320 törkeitä kunnianloukkauksia sisältävästä viestistä ja heidän
viestinnästään, josta ilmenee heidän etukäteen sopineen myös väärien ilmiantojen tehtailusta.
Todisteena (todiste 2) mukana tässä rikosilmoituksessa on laajassa rikoskokonaisuudessa yhteensä
yli 340 rikollista kunniaani loukkaavaa viestiä ja niitä on lisää ainakin 500 sivua Ruohosten ja AA
Kroneld-Virtasen rikoksiin liittyvinä, jotka toimitan myöhemmin. Törkeitä kunnianloukkauksia on
levitetty ja muita minuun (ja muihin asianomistajiin) kohdistettuja rikoksia on levitetty kaikilla
välineillä:
Naistenhuoneessa
kuukausien
ajan,
suullisesti,
s-postilla,
lausumissa,
oikeudenkäyntimateriaalissa (Ruohosten ja Kroneld-Virtasen rikokset), perättömiä lastensuojelu- ja
aikuishuoli-ilmoituksia ja perättömiä rikosilmoituksia ja fb-ilmiantoja tehtailemalla. Materiaali on osa
minuun, kaikkiin kannattajiini, rokottamattomiin henkilöihin ja sometoimittajiin kohdistettua törkeää
kunnian-loukkausrikollisuutta ja muuta massiivista rikollisuutta, jossa on useita satoja mainettani
loukkaavia, tahallaan etukäteen huolella suunniteltuja, maksimaaliseen haittaan ja vahinkoon
pyrkineitä rikoksia. Rikosilmoituksessani on kuvaus niiden joukolla tapahtuneesta masinoinnista.
Kaikki tässä rikosilmoituksessa kuvatut kunnianloukkausrikokset ovat RL 24:10 §:n säätämällä tavalla
törkeitä, kiihottamis- ja viestinnänestorikoksina törkeitä ja Naistenhuoneessa niitä on tahallaan
levitetty valitsemalla ryhmä, jossa
1) en ole jäsenenä, jotta en pysty itse puolustautumaan lainkaan
2) jossa on noin 177.000 hengen yleisö
Rikosten vahingollisuuden maksimoimiseksi Naistenhuoneen koplan rikoksentekijät ovat samaan
aikaan sopineet tahallisesta bannin aiheuttamisesta 5.1.2022 omalla fb-sivullani puolustautumiseni
estämiseksi. Rikokset vastaavat törkeydessään sitä, että käteni olisi etukäteen sidottu selän taakse ja
sitten yli 120 rikosilmoituksessa luetteloitua rikoksentekijää olisi hakannut minut joukolla
avuttomaksi tehtynä uhrina.
Rikoksentekovälineenä on käytetty mm. Naistenhuone Original-ryhmää, jossa on lähes 177.000
jäsentä ja säännöt kieltävät kaikki heidän rikolliset tekstinsä, mutta myös mahdollistavat niiden
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peittelyn ja jatkamisen salaisena rikollisuutena, mikä tarkoittaa, että ryhmällä on laittomat säännöt,
jotka on luotu rikoksentekovälineeksi. Rikoskoplan päätekijä Terhi Suokas ja mm. Pauliina Galkin,
Jenni Nieminen, Jen Coquelec (mahdollisesti nimimerkki ja mahdollisesti Jenny ja Jen ovat sama
henkilö) ja sadoista rikoskumppaneista koostuva Elokapina-terroristisoluun ja kulttiperhe
Ruohosen rikoskoplaan liittyvä rikoskopla, Lohjan kaupungin ent. lakimies (nyk. hallintojohtaja)
Sanna Lundström, perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo ym. ovat masinoineet
minuun kohdistettua törkeää kunnianloukkausrikollisuutta ja osa heistä myös kymmeniä vääriä
ilmiantoja poliisille, lastensuojeluviranomaisille, aikuisten sosiaalihuoltoviranomaisille ja facebookille
ja sopineet rikoksistaan etukäteen, mikä paljastuu suoraan rikosilmoitukseni todisteista.
Kyse on laajasta ja suunnitelmallisesti toteutetusta rikollisuudesta, joka on todisteena olevilla
Naistenhuone-ryhmän kuvakaappauksilla kirjallisesti toteennäytetty vähintään 320 viestillä ja
niiden sisältämillä tunnustuksilla. Vaadin Naistenhuone-kirjoittelusta ja Suokaksen, Niemisen,
Coquelecin, Ruohosten, Kroneld-Virtasen, Tuomas Nurmen, Noora Kempin, Heikki Saksan, Pontus
Baarmanin ym. tehtailemista vääristä ilmiannoista ja yhteisvastuullisesti Elokapina-rikollisjärjestön
johdolta yhteensä miljoonan euron (1 Meur) vahingonkorvauksia heidän aiheuttamastaan työstä,
henkisestä kärsimyksestä, perhe-elämän, sananvapauden, yhdistystoiminnan, poliittisten
oikeuksien ja lähes kaikkien perus- ja ihmisoikeuksieni törkeästä varastamisesta vuosien ajan sekä
heidän tahallisilla rikoksillaan minulle aiheuttamasta traumatisoitumisesta ja henkisestä
pahoinpitelystä, joka rinnastuu kidutukseen.
Muiden rikosten korvausvaatimukset esitän yksityiskohtaisesti eriteltynä erikseen.
Päätekijöille Suokakselle, Niemiselle, Coquelecille, Galkinille, Outi-Maria Parviaiselle, Ruohosille,
Lotta Kroneld-Virtaselle, muille rikosilmoituksen otsikossa 2 päätekijöiksi nimetyille vääriä ilmiantoja,
törkeitä kunnianloukkauksia tehtailleille, yhteiskunnallisesti merkittävää viestintääni tahallaan
estäneille ja vainoamistani toteuttaneille sekä vuosia mainettani pilanneelle ja paikallisyhdistyksen
jäsenyyttä estäneelle Slunga-Poutsalolle, Heikki Saksalle, Pontus Baarmanille, Tuomas Nurmelle,
Noora Kempille, Jarmo Henrikssonille ja muille tuomari- ja virkamafiakoplan jäsenille tulee määrätä
vähintään 5 vuoden ehdoton vankeusrangaistus laajasta rikollisuudestaan, joka on suunnitelmallista, sisältää satoja törkeitä rikoksia, tahallisesti tehtailtuja vääriä ilmiantoja, ja koska he ovat
tahallaan pyrkineet aiheuttamaan ja aiheuttaneet minulle valtavaa vahinkoa ja estäneet koko väestöä
saamasta oikeaa tietoa rokotepetoksista, valtiopetoksista, virkamafia- ja kulttirikoksista ja välttyneet
ja pyrkineet välttymään rikosvastuulta koplansa rikollisuuden avulla.
Kaikille muille vähäisemmässä määrin rikollista viestintää tuottaneille Naistenhuoneen postailijoille,
perussuomalaisten lainvastaista toiminta tahallisella puuttumattomuudellaan ja vastaamattomuudellaan estäneelle ja rekisteröidyn tarkastusoikeuttani estäneille Purralle, Luukkaselle ja muille
rikoksentekijöille tulee määrä vankeusrangaistus, joka voi olla ehdollinen. Koska koko rikollisuus on
toteutettu organisoidusti eli järjestäytyneeksi luokiteltavana rikollisuutena pitkäkestoisesti ja
tahallaan puolustautumiseni salailulla estäen, sakkorangaistus ei ole kenellekään teoistaan riittävä
suhteessa rikosten törkeyteen ja suunnitelmallisuuteen.
Tekojen perusteella tutkittavat rikosnimikkeet
1) Törkeä kunnianloukkaus (RL 24:9 ja 10 §)
2) Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedonlevitys (RL 24:8a§) sekä perättömien lastensuojelu- ja
huoli-ilmoitusten että kaikkien perättömien mielisairaus- ym. väitteiden osalta
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3) Vainoaminen (RL 25:7a §)
4) Väärä ilmianto (RL 15:6 §) erityisesti Terhi Suokaksen, Jenny Niemisen, Jen Coquelecin ja kaikkien
perättömien rikos- ja lasten suojeluilmoitusten tehtailuun osallistuneiden rikoksena poliisille,
lastensuojelulle, Lohjan sosiaalipalveluille tehtyjen perättömien ilmiantojen osalta ja facebookille
tehtyjen väärien ilmiantojen osalta samaa perätöntä ilmoittelua tulee tutkia ainakin törkeänä
kunnianloukkauksena ja jäljempänä luettelon kohdassa 6 mainittuna tietoliikennerikollisuutena.
5) Syrjintä (RL 11:11 §)
6) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja/tai törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan (RL 11:
10 1 ja 11:10a §), a) Suokaksen rikoskoplan rikoksina, b) Ruohosten ja Kroneld-Virtasen rikoksina
ja c) ent. toimittajan Lumikeron, Apu-lehden toimittajan ja päätoimittajan rokottamattomiin
24.12.2021 kohdistamana törkeänä rikoksena.
7) Törkeä tietoliikenteen häirintä (RL 38:6 §) ja/tai törkeä tietojärjestelmän häirintä (RL 38:7b§)
8) Perussuomalaisten henkilöiden ja Kelan lakimiehen Jäntin teoissa myös luottamusaseman
väärinkäyttö (RL 36:5 §) ja Jäntin rikoksena törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen (RL 40:8 §),
jos g-mailista postaillut Petri Jäntti on sama henkilö, joka toimii Kelan lakimiehenä
9) Slunga-Poutsalon osalta lisäksi tulee avata uudelleen tutkinta, jossa tulee selvittää hänen
lausumiensa sisältö ja mahdollinen osuus aikuisen poikansa huumerikokseen.
Esim. Kari Lumikeron, Terhi Suokaksen rikoskoplan, Ruohosten ja AA Kroneld-Virtasen rikoskoplan
rikokset kohdistuvat törkeissä kiihottamisrikoksissa tarkoitetulla tavalla rikosilmoituksen otsikossa 21
yksilöityihin laajoihin kansanryhmiin: a) rokottamattomat, b) kaikki seuraajani, c) kaikki Tokentuben
seuraajat ja toimittajat ja d) kaikki yhdistykseni jäsenet, d) kaikki 31.10.2021 tapahtuman
mielenosoittajat. Lumikeron lausumat rokottamattomista ”Kuoleman lähettiläinä” ovat törkeitä
eivätkä perustu tilastoihin tai mihinkään muuhunkaan faktaan, vaan ovat tilastojen vastaisia ja
esitetty 24.12.2021 tilanteessa, jossa 70 % sairastuvista ovat rokotettuja eivätkä terveet
rokottamattomat tietenkään voi aiheuttaa kenenkään kuolemia tai sairastumista. Lumikeron
rikollinen lausuma liittyy laajaan koronarokotepetoksia ja kiihottamisrikoksia koskevaan aiemmin
tekemäni rikosilmoitusten sarjaan, jossa asianomistajiksi ja rikosilmoituksiin yhtyjiksi on
ilmoittautunut jo yli 1700 asianomistajaa (vastaavien kiihottamis- ja ihmiskoerikosten uhreja).
On selvää, että kaikki ne 1.700 asianomistajaa ovat rikoksen uhreja myös Lumikeron, Suokaksen ja
muiden rokottamattomiin perusteetonta vihaa lietsovien törkeissä rikoksissa. Näin ollen Apu-lehden
päätoimittajan, toimittajan ja Lumikeron yhteisessä rikoksessa on valmiiksi vähintään 1700
rikosilmoitukseeni yhtyvää uhria minun lisäksi, ja koska Suokaksen kopla esittää samanlaisia
rokottamattomiin kohdistuvia rikoksia, myös Suokaksen ja muiden Naistenhuone-postailijoiden
rikoksissa on valtava asianomistajien määrä.
Tulen myöhemmin laatimaan tarkemmat rikosilmoitusten täydennykset koronarokoteasiassa. Tässä
vaiheessa nimeän asiantuntijatodisteluksi (rikosilmoituksen liite 2) Suokaksen, Lumikeron ja Apulehden koronaan ja rokotelausumiin liittyvistä rikoksista mm. lääkärit Teemu Långsjö, Miikka Korja,
Mikael Kivivuori ja Seppo Sutinen, jotka voivat todistaa kaikki rokottamattomien leimaamiset
perusteettomiksi valheiksi. Toimitan koronarikoksia koskevaan asiaan myös kirjalliseksi todisteeksi
myöhemmin Långsjön ja Korjan julkiset lausumat, joilla he toteavat, että rokottamattomien
syyllistäminen on lopetettava, koska rokottamattomat eivät todellakaan tartuta rokotettuja
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enemmän (vaan päinvastoin). Rikosilmoituksen liite 1 sisältää henkilöluettelon tämän rikosasian
henkilötodistajista.
2. Rikoksentekijänä

kuultavat
Naistenhuone-ryhmässä
toteutetussa
rikollisuudessa ja siihen liittyvissä 2021 alkaneissa väärissä ilmiannoissa

törkeässä

Rikoksentekijäasemassa ja rikosten päätekijäasemassa tulee kuulla seuraavat henkilöt:
1) Suokas Terhi (päätekijä, joka organisoi myös Elokapina-rikollisuutta)
2) Virtanen Jenny (päätekijä, perättömän 21.6.2021 lastensuojeluilmoituksen laatija; Niemisen
kanssa yhteisen 21.6.2021 rikoksen toinen toteuttaja nyt paljastuneella tavalla Terhi Suokas
rikoskumppanina 2021 ja nyt uudelleen 2022 salaisessa Naistenhuone-ryhmässä; ks. rikosilmoituksen otsikot 5-14)
3) Coquelec Jen (mahdollisesti nimimerkki ja sama henkilö kuin Jenny Virtanen; toimii
rikoskumppanina Naistenhuoneessa 2022 Suokaksen kanssa samojen rikollisten valheiden ja
tahallisesti valheellisten tapahtumatietojen levittelyssä Naistenhuone-rikoksissa, joita vastaavia
tahallisia valheita ovat Jenny Nieminen ja Suokas levitelleet perättömässä lastensuojeluilmoituksessa 21.6.2021 ja Naistenhuone-rikoksissa 2022)
4) Kortelainen Crista (yksi päätekijä Suokaksen koplan törkeissä rikoksissa, väärissä ilmiannoissa ja
omaan fb-profiilini suunnatussa hyökkäyksessä puolustautumiseni estämiseksi)
5) Laturi Maria (yksi päätekijä Suokaksen, Niemisen ja Coquelecin koplan törkeissä rikoksissa,
postailee Coquelecin kanssa perättömiä valheita 20.6.2021 Elokapina-tapahtumista ja valehtelee
minun levittävän huumediilerien ja huumekuriirien postauksia ja disinformaatiota koronasta;
Suokas, Laturi, Nieminen ja Coquelec liittävät minut maineeni pilaamiseksi huumeiden käyttöön
ja viinanhöyryisiin seurueisiin, vaikka en ole koskaan käyttänyt ja levittänyt huumeita enkä juo
lainkaan viinaa enkä ole ollut koskaan elämässäni edes humalassa enkä tiedä, ketä he
”seurueellani” ja huumediilereillä ja huumekuriireilla tarkoittavat)
6) Galkin Pauliina (yksi aktiivinen päätekijä ja Suokaksen aktiivinen rikoskumppani Naistenhuonerikoksissa; paljon törkeitä viestejä Suokaksen rikoskumppanina)
7) Kuhn Johanna (Suokaksen rikoskumppanina tehnyt itse ja yllyttänyt tehtailemaan minua koskevia
perättömiä ilmiantoja)
8) Nimimerkki Laura Eliisabet (tehtailee rikollisia huoli-ilmoituksia ja levittää perättömiä väitteitä,
että olisin mielisairas ja harhainen)
9) Korsikko Veera (yksi päätekijä perättömien mielisairaus-herjojen levittelyssä ja masinoi fbkirjoittamiseni estoja Suokaksen rikoskoplassa)
10) Meronen Tiia (yksi päätekijä ja itse aktiivinen perättömien ilmiantojen tehtailija fb:ssä ja
viranomaisilmoitusten tehtailussa sekä Suokaksen aktiivinen rikoskumppani Naistenhuonerikoksissa ja itse aktiivinen)
11) Parviainen Outi-Maria (yksi päätekijä ja Suokaksen aktiivinen rikoskumppani Naistenhuonerikoksissa)
12) Nevantausta Hanna (yksi päätekijä ja Suokaksen aktiivinen rikoskumppani Naistenhuonerikoksissa ja koko ihmisyyteni ja toimintani rikollisessa halventamisessa ja viranomaisille ja fb:lle
tehtailluissa rikollisissa perättömissä ilmiannoissa ja mielisairaaksi leimaamalla)
13) Torniainen Mirka (Suokaksen, Nevantaustan ja Kuhnin ohella päätekijä minuun kohdistettujen
väärien ilmiantojen tehtailussa poliisille, muille viranomaisille ja fb:lle)
14) Aihio Meiju (yksi päätekijä ja Suokaksen aktiivinen rikoskumppani Naistenhuone-rikoksissa ja
levittänyt laajasti tahallaan perättömiä mielenterveysväitteitä)
15) Eriksson Sissi (yksi päätekijä ja Ruohosten kulttiperheen rikoskumppani kesällä 2021 samassa
Naistenhuoneessa laajasti levitetyssä valheellisessa pitkäkestoisessa laajassa rikollisessa
viestinnässä
16) Eskelinen Hanna (yksi päätekijä ja Suokaksen aktiivinen rikoskumppani Naistenhuone-rikoksissa

5(42)
17) Hartikainen Julia (yksi laajalle levitettyjen ”psykoosi”-herjojen levittäjä)
18) Kivinen Päivi (perättömien mielenterveys-herjojen levittäjä)
19) Häyrinen Suvi (Yksi päätekijä ja aktiivinen rikollisen viestinnän levittäjä Suokaksen rikoskoplan
rikoksissa)
20) Lohilahti Anne (puuttuminen perhe-elämääni ja minua tuntematta levittää törkeitä
kunnianloukkauksia, että minä olisin hoidon tarpeessa ja lapseni minun takiani hoidon tarpeessa;
poliisin tulee selvittää Lohilahden osuutta Suokaksen, Niemisen tehtailemiin perättömiin
lastensuojeluilmoituksiin)
21) Tervoja Miia (mielisairaaksi leimaaminen ”Lääkkeitä tarvittais nyt”)
22) Tuominen Taru (mielisairaaksi leimaamiseen osallistuminen esim. ”Nyt vittu hoitoon jumalauta”)
23) Palosaari Tanja (Suokaksen koplan kanssa tehtailemassa massoittain perättömiä rikosilmoituksia
ja valehtelee minua rikolliseksi maalittajaksi puolustautumiseni estämiseksi heidän rikoksiltaan;
herjaa minua pahimmalla mahdollisella tavalla valehtelemalla, että minun toimintani olisi
samanlaista kuin tässä heidän rikollisessa Naistenhuone-toiminnassaan, vaikka minun ja heidän
teoissaan ei ole mitään samaa, vaan ne edustavat ääripäitä: a) heidän toimintansa on
äärimmäistä, tahallista ja törkeää rikollisuutta ja sinä on laillisuutta 0 % eikä mikään heidän
väitteensä ole totta, vaan esitetty ainoastaan maineeni pilaamiseksi ja ihmisyyteni
loukkaamiseksi henkilöön kohdistuvan laajan solvausrikollisuuden tahallisina rikoksina ja b)
minun toimintani ja kirjoitteluni perustuu faktoihin, joihin liittyy aina todisteet)
24) Rantala Heidi (masinoi mielisairausväitteitä ja väittää, että minulla ei olisi oikeutta toimia
lakimiehenä; esim. ”Ei nyt vittu nyt ne lääkkeet, vain otetut lääkkeet auttavat. Ja jos toi kavoniusmikälie on oikeesti joku lakimies, niin äkkiä oikeudet pois)
25) Nimimerkki Vienna Dawn (Suokaksen koplan rikoskumppanivastuussa; koska on ryhmän YP, joka
ei puuttunut kirjoitteluun eikä poistanut kirjoittelua eikä ilmoittanut siitä minulle, vaan esti
puolustautumisen ja johtaa Suokaksen luomilla rikollista ryhmää, joka on perustettu minuun ja
muihin uhreihin kohdistetun nimenomaan salaa toteutettavan törkeän rikollisuuden
toteuttamiseksi)
26) Viljanmaa Susanna (levittää minua koskevia rikosväitteitä Ruohosten apuna, laajaa rikollista
viestintää Suokaksen organisoimassa koplassa ja valehtelee, että Ruohoset eivät muka ole
viestineet 2021 kesällä Naistenhuoneessa mitään, vaikka olen jo toimittanut kuvakaappaukset
poliisille ja samassa 2022 ketjussa toiset kirjoittajat myöntävät olleensa tukemassa 2021 kesän
Naistenhuone-viestinnässä Ruohosten rikollista valehtelua)
27) Hanna Ruohonen, Elina Ruohonen, Juha Ruohonen, Susanna Ruohonen, Monika Ruohonen,
Lauri Ruohonen ja AA Lotta Kroneld-Virtanen Naistenhuoneessa ja sen lisäksi poliisille, käräjäja hovioikeuksille, pesänselvittäjä AA Riitta Leppiniemelle, podcastin pitäjille Mikko Kempelle,
Juha Korhoselle, Kasvihuoneilmiön työntekijöille, Palosen omaisille, Alibin toimittajalle, useille
muille lehdistön edustajille, miehelleni Petter Kavoniukselle ja useille sivullisille laajasti
levitettyjen mielisairaus-, valelakimies- ja muun valheellisen viestinnän osalta ja väärien
ilmiantojen tehtailussa
28) Facebookin faktantarkistusryhmä ja laittoman bannin minulle 5.1.2021 Naistenhuonerikollisuuden tahalliseksi jatkamiseksi asettaneet ”salaiset” fb:n nimissä toimivat ”tarkastajat”
eli laitonta PL 12 §:n ja EIS 10 artiklan totaalisesti kieltämää sensuuria ja rikollista mielivaltaa
toteuttaneet henkilöt, joiden nimet poliisin tulee selvittää. Suokaksen ja Ruohosten koplan ja
fb:n ”salaisen faktantarkistajaryhmän” yhteisillä rikoksilla on masinoitu rikollisia, tahallaan
tehtyjä vääriä ilmiantoja ja rikollisia, perusteettomia laittomia banneja, joiden avulla
nettikiusaamista on toteutettu ja minusta ja muista koplan uhreista tehty laittomilla banneilla
avuttomia puolustuskyvyttömiä rikosten uhreja
29) Facebookin faktantarkistusryhmä 6.12.2021-8.12.2021 rikoksissa, sitä ennen ja sen jälkeen
perättömiin ilmiantoihin osallistuneet, yllyttäneet ja laittomia banneja asettaneet tahot
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Rikoksentekijäasemassa ja rikoskumppaneina Naistenhuone-rikollisuudessa tulee kuulla seuraavat
henkilöt Suokaksen johtamaan rikolliseen kirjoitusketjuun osallistuneet ja siinä toteutettua törkeää
rikollisuutta tahallaan peitelleet henkilöt:
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)

Aaltonen Jenni
Ahonen Ronja
Arttola Roosamaija
Asp Camilla
Autio Minna
Backman Jemina
Bützow Werna
Eloranta Marika
Eronen Julia
Eskola Sari
Forström Viveca
Hagman Viivi-Liisa
Hammar os. Mämmilä Hanne
Harviainen Kirsi (postittelua Suokaksen kanssa ja vihjailua, että mielenterveyshoitoni olisi
myöhässä)
Havisalmi Alexandra
Heikkilä Tanja
Henttonen Mila (oma kirjoittelu vähäistä ”antivax karen”-teksti, mutta postaili Crista Kortelaista
tukemassa Suokaksen rikollisen ketjun osana; vaikka hänen olisi kuulunut ilmiantaa koko kopla)
Hirvonen Milla
Husu Inka
Hyytiä Outi
Hämäläinen Satu
Härkönen Jonna
Häyhänen Lotta
Jokela Krista
Jenny Rinne
Jäppinen Johanna
Kaario Viivi
Karppinen Hanna
Kaunisto Johanna
Keronen Mari Johanna
Keskinen Emilia
Kima Mikaela
Korteaho Riikka
Kortela Nadja
Krook Säde
Kuivalainen Minna
Kurki Marja
Kultalahti Heidi
Lahti Sara
Lehtinen Niina
Lehtinen Ulla
Lehtiniemi-Eerola Heidi
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72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)

Lehtonen Elina
Liski Sanna
Luoma Johanna
Mielonen Johanna
Monto Sari
Mäki Pinja
Mäkinen Minna (käyttää nimimerkkiä Minna Pahakisu Mäkinen)
Oksanen Johanna (vertaavat Havisalmen kanssa itseään poliiseihin)
Ojanen Elina
Ovaskainen Nella (loukkaa kunniaani väittämällä Suokaksen rikoskoplan rikoksiin uskoen ja
rikollista viestintää levittäen, että muka vain korkeintaan 1 % julkistamieni rikosilmoitusten ja
tutkintapyyntöjen tapahtumista olisi totta eli ne olisivat laadittu tekaistuilla tapahtumilla ja sitten,
kun minulle muka vasta joskus myöhemmin ”oikeasti” tapahtuisi jotain, poliisi ei auttaisi; koska
kaikki jokaiseen rikos- ja tutkintailmoitukseen ja nettikirjoitukseeni laatimani tekstit ovat totta
niiden väittäminen tekaistuiksi ja minut valehtelijaksi on törkeä kunnianloukkaus)
82) Paakki Wilma
83) Paananen Anu
84) Pajarinen Tiia Johanna
85) Parviainen Anu
86) Pelli Tuija
87) Piuva Frida
88) Pärhä Anna
89) Rantanen Annikki
90) Rinne Jenny
91) Ristimäki Hannele
92) Ronkainen Vilma
93) Routalinna Saana (käyttää nimimerkkiä Saana Sählä Routalinna)
94) Ruohonen Niina (valehtelee, että olisin kirjoittanut ja uhkaillut aiemmin Naistenhuoneella, vaikka
eivät ole päästäneet minua ryhmän jäseneksi toteuttaakseen siellä salaa maksimaalista minuun
kohdistettua rikollisuutta; poliisin tulee selvittää, onko tämä Ruohonen sukua kulttijohtaja Juha
Ruohoselle tai hänen perheelleen)
95) Salmela Kaisa
96) Salonen Minna
97) Smed-Mendolin Miranda
98) Teikari Hanna
99) Tokee Lotta
100) Tuomisto Katja
101) Ursin Tia
102) Utti Mira
103) Vaaja Johanna
104) Vainikainen Noora Anniina
105) Vainio Henna
106) Viertonen Regina Alexandra
107) Virtanen Mia
108) Vähäkainu Hanne
109) Wulff Heidi
110) Nimimerkki Janica Julia
111) Nimimerkki Jenni Emilia
112) Nimimerkki Laura Johanna
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113)
114)
115)
116)
117)
118)

Nimimerkki Laura Maria
Nimimerkki Mema Mari
Nimimerkki Mikaela Jasmiina
Nimimerkki Susanna Julia
Nimimerkki Tiia Susanna
Nimimerkki Verna Aleksandra

Lisäksi keskusteluihin ovat jossain vaiheessa osallistuneet Sandman Ella, Ylisirniö Saana ja Faaler Petra
Maria. Osa Naistenhuoneen viesteistä poistettiin ilmeisesti yp:n toimesta viestittelyn alkuvaiheessa
jonkun ilmiannon perusteella. Poliisin tulee selvittää, miten Sandman, Faaler ja Ylisirniö olleet
mukana viestinnässä ja miksi he eivät ole ilmoittaneet havaitsemistaan rikoksista poliisille.
Naistenhuoneen säännöt ovat lainvastaiset. Niiden mukaan rikoskoplan ilmiantaminen johtaa
ryhmästä erottamiseen ja Suokas kirjallisesti ilmoittaa todisteistani ilmenevällä tavalla, että on
luonut ryhmän salaiseksi ja nuo säännöt rikoksentekovälineeksi mahdollistaakseen juuri minuun
ja lisäksi muihin uhreihin kohdistettua tahallista rikollisuutta. Ryhmä ja sen säännöt tulee todeta
rikolliseksi toiminnaksi, joka tulee kieltää ja lopettaa ennen kuin joku näiden sadististen
raukkamaisten rikollisten uhri murtuu ja tekee heidän julmien rikostensa takia itsemurhan. On
itsestään selvää, että missään ryhmässä ei voi olla tuollaisia sääntöjä ”oma salainen
rikoskoplamme”-toiminnan puuhastelemiseksi ja rikosten peittelynormeja, kun sellaista ei salli
heille rikoslakimme, perustuslakimme, ihmisoikeussopimus eikä mikään muukaan.
Lisäksi poliisin tulee selvittää Terhi Suokaksen toimintaa Naisten Linja-nimisen yhdistyksen
hallituksessa, koska hän postauksissaan valehtelee, että voisi vapaasti toteuttaa vapaa-ajalla mitä
tahansa rikollisuutta ja silti kuulua ko. yhdistyksen hallitukseen. Tulen tekemään siitä erikseen
selvitysvaatimukset a) ko. yhdistyksen muille hallituksen jäsenille ja b) PRH:lle ja c) lastensuojelulle.
3. Rikoksentekijänä kuultavat muissa rikoksissa
Rikoksentekijäasemassa tulee kuulla seuraavat henkilöt:
1) Markku Sundström, LähiTapiolan myyntiedustaja (ainakin teko 26.12.2021)
2) Petri Jäntti, Kelan lakimies tai muu Petri Jäntti-niminen minulle tuntematon kunniani loukkaaja
3) Kari Lumikero 24.12.2021 rikollisen lausumansa todentamasta törkeästä rikoksesta, jonka
kohteena ovat miljoonat ihmiset
4) Apu-lehden toimittaja Riikka Jauhiainen ja päätoimittajat Iina Artima-Kyrki ja Marja Aarnipuro
osallisuudesta Lumikeron 24.12.2021 rikokseen ja poliisin tulee selvittää, kuka
toimituspäälliköistä (Samuli Isola, Miikka Järvinen, Mikko Vienonen) on vastuussa artikkelin
julkaisusta
5) Elokapina-ryhmän johtohenkilöt ja Antifa-ryhmän johtohenkilöt ja jäsenet tässä
rikosilmoituksessa kuvattujen kaikkien Elokapinarikosten ja Suokaksen, Niemisen ja Coquelecin
tehtailemien rikosten organisaattoreina
6) Juha, Susanna, Hanna, Elina, Monika ja Lauri Ruohonen
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7) AA Lotta Kroneld-Virtanen, jatkettu rikos Ruohosten koplan kanssa
8) Vermeulen Henna Maria ja sen yhteydessä tulee selvittää ”sovittelijaksi” väitetyn Klaus
Rahikaisen ja Vermeulenin ”livestriimisovittelua”, jollaista laki ei sallija Vermeulenin
taustaryhmien (mm. Police for Freedomin) epäselvää toimintaa
9) Kokoomuksen poliitikko Susanna
kunnianloukkausrikosten osalta

Koski

6.11.2021

syrjintärikosten

ja

törkeiden

10) Perussuomalaisen puolueen jäsenet Riikka Slunga-Poutsalo, Sebastian Tynkkynen, Mauri
Peltokangas, Jukka Mäkynen ja Riikka Purra
11) Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen ja muut puoluetoimiston henkilöt, jotka ovat
Purran ohella tahallaan osallistuneet 15.11.2021 ja 30.11.2021 viestieni jälkeen tarkastusoikeuden estämiseen ja mahdollistaneet Slunga-Poutsalon, Peltokankaan, Tynkkysen, Mäkysen ja
Purran lainvastaista toimintaa puuttumattomuudellaan. Lisäksi perussuomalaisen puolueen
Vaasan osaston toimintaa 21-26.9.2021 (Vaasan torin esiintymislavalla tapahtuneen 26.9.2021
esiintymiseni tahallinen estämisyritys valheellisin perustein), tulee tutkia syrjintänä (RL 11:11 §),
osana laajaa muuta ulospäin näkyvää minuun kohdistuvaa syrjintää.

4. Kyse on poliittisesta rikollisuudesta ja myös uusimman satojen rikosten ryppään motiivi on
poliittinen
Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Lounais-Suomen poliisi tutkii jo usealla eri R-numerolla
minuun kohdistuvaa laajaa kunnianloukkausrikollisuutta ja vääriä ilmiantoja, joissa olen joutunut
2020-2021 vastaavan rikollisen kunniaani loukkaavan törkykirjoittelun uhriksi ja lisäksi on vireillä
tärkeitä petos- ja virkarikoksia, salassapitorikoksia, vääriä ilmiantoja, valtiopetosrikoksia ja
koronarokotepetoksia, ihmisoikeusrikoksia, väkivalta- ja henkirikoksia koskevat rikosasiat.
Olen 15.11.2021 mennessä viimeksi poliisin pyynnöstä ja sitä ennenkin useita kertoja toimittanut
poliisille satoja kuvakaappauksia kunniaani loukkaavasta kirjoittelusta ja ennenkin jo samat toimijat
ja mm. Juha Ruohonen perheineen on juuri mm. Naistenhuoneessa levittäneet kunniaani loukkaavaa
rikollista valheellista viestintää.
Kyse on todisteiden ja tekojen motiivin osoittamalla tavalla kaikilta osin minuun julkisuuden
henkilönä, virkamafia-, kultti- ja muun rikollisuuden paljastajana kohdistettu suunnitelmallinen
rikollisuus, jonka tavoitteena on estää myös yhdistystoimintaani, presidenttivaalikampanjointiani,
presidentiksi valintani, sananvapauteni ja perhe-elämäni. Tekemiini valtiopetoksia ja
koronarokotepetoksia koskeviin rikosilmoituksiin on yhtynyt jo noin 2000 henkilöä ja asia laadun,
laajuuden ja poliittisen motiivin perusteella kuuluu KRP:lle ja Supolle.

5. Väärien ilmiantojen tehtailu ja niistä etukäteen sopiminen näkyy suoraan todisteista
Elokapina-johtaja Terhi Suokas, hänen johtamansa laaja Naistenhuoneessa toimiva rikoskopla,
laamanni Tuomas Nurmi, KäT Noora Kemppi, AA Pontus Baarman, AA Heikki Saksa, AA Lotta KroneldVirtanen ja Ruohosten kopla ovat etukäteen sopineet väärien ilmiantojen tehtailuista ja
kuvakaappauksista näkyy suoraan Naistenhuoneen koplan sopineen kaikesta etukäteen ja
Suokaksen olleen poliisiin puhelimitse tässä tarkoituksessa etukäteen yhteydessä pedatakseen
masinoimaansa tahallaan tehtailtujen väärien ilmiantojen ”rysää”.
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Rikoksensa toteutuksen jälkeen Suokas, Pauliina Galkin ja muut rikoksen toteuttajat ovat oikein
ilakoineet siitä, miten hienosti ovat rikoksensa onnistuneet toteuttamaan ”Vitun hienosti meni”.
Rikosten motiivi:
1) He pyrkivät ”leipomaan” minulle väärillä ilmiannoillaan tekaistun rikostuomion aiheuttaakseen
maksimaalista mainehaittaa ja yhdistys- ja julkaisutoimintani keskeytyksen.
2) He pyrkivät väärillä ilmiannoillaan samaan tavoitteeseen kuin törkeillä kunnianloukkauksilla eli
maineeni pilaamiseen rikoksillaan.
3) He pyrkivät estämään kaiken laillisen oikean kirjoittelun toteuttaakseen virkamafiarikollisuuden
tarvitsemaa laitonta sensuuria. Kyse on laittoman ennakkosensuurin laajasta toteuttamisesta
täysin rikollisin menetelmin.
4) Vääriä ilmiantoja poliisille, lastensuojelulle ja fb:lle he tehtailevat ja käyttävät rikollisessa
tarkoituksessa ja peitelläkseen omaa häikäilemätöntä rikollisuuttaan.
5) He pyrkivät RL 38:6 ja 7b §:issä tarkoitetun tavoin estämään tietoliikenteen julkistuksissani
kokonaan eli toteuttamaan koko väestöön kohdistetun vakavan tietoliikennerikoksen
estääkseen kaikkia Suomessa ja ulkomailla saamasta tietoa, joka on oikeaa ja jota minulla on
laillinen oikeus esittää, jakaa ja yleisöllä oikeus saada.
6) Kyse on myös vainoamisrikoksesta ja RL 15:6 §:n mukaisen rikoksen tahallisesta toteutuksesta ja
syrjinnästä (RL 11:11 §) mielipiteeni ja poliittisen vakaumukseni estämiseksi.
7) He pyrkivät rikoksillaan aiheuttamaan lakiin nähden käänteisen tilanteen, että minä rikosten
uhrina joutuisin syyttömänä rikoksista syytetyksi ja tuomituksi ja jäisin ilman minulle heidän
rikostensa perusteella kuuluvia korvauksia.
8) He pyrkivät hankkimaan valtavat euromääräiset rikoshyödyt
A) pyrkimällä välttymään uusien rikosten avulla entisten rikostensa rikos- ja korvausvastuusta
B) hankkiakseen väärillä ilmiannoilla ja niiden sisältämillä tekaistuilla rikosväitteillä minulta eli
käänteisesti omien rikostensa uhrilta ”kunnianloukkauskorvauksia” olemattomista minulle
valheillaan ”leipomista” rikoksista.

6. Terhi Suokaksen väitteet poliisin puhelimitse antamista etukäteislupauksista eli
vaihtoehtoisesti Suokaksen poliisiin kohdistama törkeä kunnianloukkaus tai poliisin törkeä
virka- ja syrjintärikos
Terhi Suokaksen rikoskoplansa organisaattorina ja johtajana postailemista viesteistä näkyy hänen
masinoineen ryhmän jäseniään osallistumaan tahallaan hänen rikokseensa eli minuun
kohdistettuihin perättömiin kymmeniin ilmiantoihin ilmoittamalla koplansa jäsenille, että Suokas on
etukäteen soittanut poliisille ja Suokas väittää (tai valehtelee) poliisin kanssa käymänsä
puhelinkeskustelunsa sisällöksi ja ”tulokseksi”, että
1) Poliisi olisi puhelimessa etukäteen ottanut kantaa syyllisyyteeni ja muka luvannut Suokakselle
etukäteen (jo ennen minkään aineiston saapumista pelkän Suokaksen kanssa käymänsä
puhelinkeskustelun perusteella), että ”rikoksen tunnusmerkistö tässä keississä täyttyy”, vaikka ei
se ”minun rikokseni” tunnusmerkistö tietenkään täyty millään perusteella, kun olen Suokaksen
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rikoskoplan satojen rikosten uhri ja heidän rikosilmoituksensa ovat RL 15:6 §:ssä säädetty väärä
ilmianto ja perätön lausuma esitutkinnassa.
2) Poliisi olisi Suokakselle todennut ”tuntevansa minut” entuudestaan negatiivisessa mielessä ja
tuo ”tunnusmerkistöjen täyttyminen” olemattomista rikoksistani johtuisi ja syntyisi siis lähinnä
nimeni perusteella, koska olen poliisia arvostellut ja virkamafiarikollisuuden paljastaja.
On varmaa, että yksikään poliisi Suomessa ei saa toimia Suokaksen kuvaamalla tavalla eikä ottaa
kenenkään syyllisyyteen kantaa puhelimessa, etukäteen, ilman aineistoa, ennen tutkinnan
aloittamista ja ennen rikosasian vireille tuloa.
Poliisin tulee tässä rikosasiassa selvittää:
1) Kenen kanssa Suokas on puhelimessa asioinut?
2) Mitä yhteydenotosta on kirjattu?
3) Mitä vääriä ja valheellisia tietoja etukäteen poliisiin soittanut rikoskoplan johtaja Terhi Suokas
on tahallaan puhelimessa poliisille syöttänyt vaikuttaakseen viestinnällään tutkinnan laatuun
ja sisältöön? (se teko on rikos jo sinänsä)
4) Tunteeko Suokas kanssaan asioineen poliisin?
5) Onko Suokaksella, poliisilla ja Elokapinalla yhteys toisiinsa? Jos on, mikä?
6) Onko poliisi ottanut etukäteen kantaa syyllisyyteen ja ”luvannut”, että kun koko sakki rustaa
niitä perättömiä vääriä ilmoituksia, poliisi ”leipoo” minut etukäteen Suokaksen kanssa
sopimallaan tavalla ”syylliseksi” ja onko ”tunnusmerkistöjen toteutumisesta” siis etukäteen
sovittu, kuten Suokas postauksissaan ryhmälleen väittää?
7) Onko poliisi ilmoittanut Suokakselle, että tietää minut ja esittänyt henkilöstäni
virkatehtävissään selkäni takana jotain negatiivisia arvioita ja luonnehdintoja?
Terhi Suokaksen väitteet poliisin puhelimitse antamista etukäteislupauksista ovat vaihtoehtoisesti
1) Suokaksen ryhmässään levittämää väärää tietoa osana hänen omaa muuta törkeää
rikollisuuttaan ja hän on valehdellut värvätäkseen ja innostaakseen ryhmän jäseniä yhtymään
rikokseensa ja sama rikos on Suokaksen poliisiin kohdistama törkeä kunnianloukkaus
valehtelemalla poliisin sopineen Suokaksen apurina etukäteen minuun kohdistetusta rikoksesta ja
”tunnusmerkistöjen täyttymisestä”.
TAI
2) Poliisin törkeä virka- ja syrjintärikos ja poliisin toteuttama avunantorikos Suokaksen rikoskoplan
kaikkiin rikoksiin, jos Suokaksen kanssa asioinut poliisi olisi lausunut Suokaksen väittämällä
tavalla ja etukäteen ottanut kantaa tai luvannut ”tunnusmerkistöjen täyttymisestä”
olemattomasta rikoksestani.

7. Terhi Suokas on Naistenhuone- ja Elokapina-rikollisuuden pääorganisaattori ja hänen
postauksensa ”Jen Coquelecin” kanssa ja yhteys Niemisen, Ruohosten ja Kroneld-Virtasen
rikoksiin paljastavat heidät rikoskumppaneiksi ja laatijoiksi perättömissä lastensuojeluilmoituksissa 21.6.2021, 21.10.2021 ja 2.11.2021
Olin kesällä 20.6.2021 Unioninkadulla Elokapinan tilaisuudessa. Virkamafia-rikollisverkosto käyttää
rikollisissa operaatioissaan mm. Elokapina-järjestöä, joka tehtailee kaltaisistani aktivisteista
perätöntä kunniaa loukkaavaa törkyviestintää mm. Naistenhuone-ryhmässä ja lisäksi tehtailee
tahallaan vääriä ilmiantoja fb:lle, poliisille ja lastensuojelulle. Heti, kun olin saanut poliisin
kiikuttamaan rikolliset Elokapina-telttailijat (117 kpl) putkaan ja poliisin suorittamaan lailliset
virkatehtävänsä, Elokapina-terroristit toteuttivat kosto-operaation, jossa Jenny Nieminen-niminen
nainen ja joku muu hänen nimettömänä pysytellyt kaverinsa laativat yhdessä heti seuraavana
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päivänä 21.6.2021 perättömän lastensuojeluilmoituksen keksimillä omasta epärehellisestä päästään
täysin tekaistuilla ”tapahtumatiedoilla” Elokapinan 20.6.2021 Unioninkadun telttailutapahtuman
"tapahtumat".
Myös paljastamani rikollisen kultin johtaja Juha Ruohonen, vaimonsa Susanna Ruohonen, lapset
Hanna, Elina, Monika ja Lauri Ruohonen ja AA Lotta Kroneld-Virtanen levittivät samassa
Naistenhuone-ryhmässä, Alibi-lehdessä ja HO:lle vastaavaa valheellista kunniaani loukkaavaa
viestintää aivan samaan aikaan juuri kesällä 2021 ja uudelleen syksyllä 2021 postittamalla
hovioikeudelle noin 500 sivua minua koskevaa materiaalia, joissa he mm. valehtelivat, että Espan
puistossa 31.10.2021 olisin järjestänyt ”rikossyndikaatin kansantuomioistuimen”, johtaisin
”rikossyndikaattia”, olisin mielisairas valehteleva valelakimies ja ”epäuskottava” todistajana Elisa
Palosen testamenttiriidassa siksi, että vastustan Niinistön virkamafiaa. Ruohonen myös painosti
21.10.2021-2.11.2021 Palosen omaisia ja uhkaili, että heidän pitäisi estää minua käyttämästä
todisteita rikosasiassa, jonka olen laittanut vireille Juha Ruohosen törkeistä kunnianloukkauksista,
vainoamisesta ja muista rikoksista Varsinais-Suomen KäO:een. Kukaan syytetty ei tietenkään voi itse
päättää, että todistelu hänen rikoksistaan estettäisiin etukäteen ja Ruohoselle on jo annettu
syyskuussa 2021 rikosasian vastaajana haaste laajaa törkeää kunnianloukkausrikollisuutta
koskevassa asiassa. Silti hän asianomistajasyytteen saatuaankin on jatkanut ja laajentanut koko
perheensä voimin ja AA Kroneld-Virtasen kanssa törkeitä kunnianloukkauksia, törkeitä petoksia,
salassapitorikoksia, vääriä ilmiantoja, laittomia uhkailuja ja silmitöntä vainoamistani, joka on jatkunut
Ruohosten rikoksena 14.11.2018 alkaen keskeytyksettä ja Kroneld-Virtasen asiamiestehtävän alusta
saakka koko rikollisen tehtävän ajan tahallisena.
Poliisissa on vireillä Ruohosia koskeva rikosasia sekä Lohjalla Länsi-Uudenmaan poliisissa että
Lounais-Suomen poliisissa ja poliisi on 1.11.2021 ilmoittanut käynnistäneensä rikoksen
esitutkinnan juuri niiden 2018 laatimieni rikosilmoitusten kuvaamissa rikoksissa, joista Ruohosten ja
AA Havian rikoksista olen 2018 rikosilmoituksen tehnyt. Tutkintoja poliisit Sulkko ja Kukko yrittivät
ensin estää vuosikausia Ruohosten ja Havian apureina. Osa Ruohosten rikoksista on tehty juuri tässä
Naistenhuoneessa ja ryhmän postailijoita on ollut mukana Ruohosten rikoskumppaneina jo viime
kesän 2021 törkeiden kunnianloukkausten levityksissä. ”Joku” teki kaksi perätöntä lastensuojeluilmoitusta 21.10.2012 ja 2.11.2021 raukkamaisesti nimettömänä. Niissä on esitetty samoja
perättömiä ”mielisairaus”-herjoja kuin mitä Juha Ruohosen kulttirikoskopla ja Suokaksen johtama
rikoskopla tahallaan levittää Naistenhuoneessa. ”Lastensuojelu”-asiakin on näissä ”huoliilmoituksissa” aina yhtä epänormaali eli ”lastensuojeluasiaksi” he valehtelevat sitä, että kirjoitan
”liian paljon netissä” eli mikä ei ole edes lastensuojeluasia eikä yhtään väitetyn ”huolen” kohteena
olevaa tekstikohtaakaan ole missään heidän rustaamassaan ilmoituksissaan edes yksilöity. Nämä
kaksi perätöntä lastensuojeluilmoitusta on ajoitettu aivan samoille 21.10.2021 ja 2.11.2021
päivämäärille, joina Juha Ruohonen toteutti muita rikoksiaan Palosen omaisiin ja minuun
kohdistettuna ja uhkaili heitä ja minua testamenttiriidan todistajana ja Varsinais-Suomen KäO:ssa
olevan asian asianomistaja -roolissani estääkseen rikoksillaan kaiken todistelun itseään vastaan
ollessaan syytettynä ja rikoksesta epäiltynä useissa asioissa.
Jenny Niemisen ja hänen tuolloin kesällä tahallaan vielä raukkamaisesti nimettömänä pysytelleen
rikoskumppaninsa 21.6.2021 laatimassa valheellisessa tarinassa väärän ilmiannon lastensuojeluilmoitukseen laatiessaan he valehtelivat, että olisin muka 20.6.2021 usuttanut lastani Unioninkadulla
Elokapinan telttaleireilytapahtumassa paiskimaan elokapinallisia risuilla ja Suomen lipuilla, olisin
muka "altistanut lapsen viinan juomisen näkemiselle" ja ollut lapseni kanssa kännisten seurueessa,
jossa olisi muka juotu Suomi-viinaa. Olen jo 2021 toimittanut poliisille ja lasten suojeluviranomaisille
alla olevan videon, josta näkyy, että Niemisen ja hänen kaverinsa levittämät ”tapahtumat” ovat
tekaistuja ja valheellisia.
Vastamielenosoitus Elokapinalle - YouTube
https://www.youtube.com/chann…/UCBItZT97_syYCvxnaEnYcEw/join
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Onneksi Toni Grönlund oli kuvannut asiointini, jotta pystyin todistamaan rikollisen
elokapinallisvalehtelun. Minua ja lastani koskeva kuvamateriaali alkaa alla olevassa videossa 49
minuutin kohdalta ja olen toimittanut em. viranomaisille todisteeksi minuun kohdistettua Niemisen
ja hänen kaverinsa törkeää kunnianloukkausta ja väärää ilmiantoa koskevassa rikosasiassa, jossa
minä ja perheeni olemme rikosten uhrin asemassa.
Videolta näkyy, että juttelen rauhallisesti poliiseille ja elokapinallisille eikä kukaan lyö ketään, en
usuta poikaani enkä ketään lyömään, poliisi tervehtii moikkaamalla iloisesti Suomen lippua
heilauttavaa poikaa ja minä päinvastoin kehotan lasta menemään kauemmaksi, ettei osu vahingossa
poliisisetään eikä kehenkään. Kukaan ei juo minkään merkkistä viinaa seurueessani eikä kaatuile eikä
ole kännissä. Sen sijaan kyllä videosta näkyy, että Elokapina toteuttaa tahallaan liikenteen häirintää
ja muuta törkeää, hulinoivaa, meluisaa ja tahallista etukäteen suunniteltua rikollisuuttaan.
Olen saanut tällä viikolla kuvakaappauksia fb:ssä Naistenhuone-ryhmässä levitetystä minua
koskevasta perättömästä törkyviestinnästä, jossa "perinteiset" perättömät mielisairaaksi,
"sekopääksi", ym. herjaavat väitteet jatkuvat. Terhi Suokaksen käynnistämässä Naistenhuoneen
törkykirjoittelun viestiketjussa ”Jen Coquelec” ja Terhi Suokas aloittivat uudelleen levittämään
nimenomaan rikoskumppaneina parityönä ihan samaa tekaistua viinanjuontitarinaa ja risulla ja
Suomen lipulla paiskimistarinaa, joka oli toteutettu heti Elokapina-putkakeikkojen jälkeen
20.6.2021 tapahtumia seuraavana päivänä 21.6.2021. Uusi Naistenhuone-kirjoittelu paljastaa, että
Terhi Suokas on se toinen nimetön henkilö, joka toteutti minuun ja koko perheeseeni kohdistetun
törkeän rikoksen 21.6.2021 samalla tekaistulla tarinalla:
1) "Jen Coquelec"-nimellä kirjoittava henkilö ja Terhi Suokas levittävät kahdestaan
Naistenhuoneessa SAMAA rikollista valhetta 20.6.2021 tapahtumista kuin perättömiä lasuilmoituksia 21.6.2021 kesällä tahallaan laatinut "Jenny Nieminen" ja "nimetön yksityishenkilö”
2) ”Sattumoisin" näiden rikollisten törkykirjoittelijoiden Jennyn ja Jenin nimet alkavat samoilla
alkukirjaimilla "Jen". On siis mahdollista, että kyseessä on SAMA henkilö. Poliisi sen kyllä saa
selville.
3) Rikos 21.6.2021 tehtiin parityönä. Myös uudessa Naistenhuoneessa toteutetussa rikoksessa
saman tarinan esittävät kaksi rikoskumppania Terhi Suokas ja ”Jen Coquelec”, mikä paljastaa,
että se toinen ”nimetön” rikollinen jo 21.6.2021 rikoksessa oli nimenomaan Terhi Suokas
4) Osa 2022 Naistenhuone-postailijoista myöntävät toimineensa myös Ruohosten tyttärien kanssa
yhteistyössä jo kesän 2021 törkyviestinnässä samassa Naistenhuoneessa.
5) Silti samassa 2022 Naistenhuoneen viestiketjussa Susanna Viljanmaa valehtelee olemattomaksi
koko Ruohosten tyttärien Hanna ja Elina Ruohosen kesällä 2021 samassa Naistenhuoneessa
levittämää törkyviestintää, vaikka olen saanut jo siitäkin ilmiannon ja toimittanut siitä
”olemattomasta” viestinnästä kuvakaappaukset polisille jo kesällä 2021 eli se on varmasti
olemassa. Lisäksi koko Ruohos-perhe veti rikollista valheellista viestintää Alibissa ja kirjoittamalla
salaa selkäni takana podcastin pitäjille Mikko Kemppelle ja Juha Korhoselle ja olen niistäkin
olemassa olevista Ruohosten viesteistä todisteet poliisille toimittanut.
6) Nämä uudet Naistenhuone-viestiketjun ”Jen Coquelec”- nimisen henkilön/nimimerkkikirjoittajan
viestit verrattuna "Jenny Niemisen" 21.6.2021 ja ”nimettömän yksityishenkilön” 21.6.2021
samankaltaisiin rikollisiin valheisiin paljastavat, että asialla ovat vuodesta toiseen samat,
nimenomaan Elokapina-ryhmittymään ja Juha Ruohosen johtamaan rikolliseen kulttiin kuuluvat
tahot.
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7) Epäluotettavan "elokapinallisten" (Jenny Niemisen ym.) 2021 laatimista perättömistä teksteistä
ja nyt 2022 "Jen Coquelecin" ym. Naistenhuone-törkykirjoittelun postauksista tekee, että jos
elokapinalliset olisivat oikeasti olleet 20.6.2021 tapahtumassa hakkaamisen kohteena ja pieni
lapsi kännisten seurueessa:
A) Kukaan heistä ei tehnyt ilmoitusta poliisille 20.6.2021, vaan "huoli" tapahtumista syntyi
päivien viiveellä heti sen jälkeen, kun tein Elokapinallisista rikosilmoituksen.
B) Elokapinan 20.6.2021 telttailualueella vilisi kymmenittäin poliiseja. Grönlundin tekemästä
edellä linkistä löytyvästä videosta näkyvät suoraan oikeat tapahtumat. Kaikki tapahtumat on
videoitu 20.6.2021 koko asiointini ajan. "Jen Coquelecin" ja "Jenny Niemisen" ym. väittämiä
"hakkauksia" ja viinanjuontitilaisuuksia ja muitakaan heidän kehittämiään ”tapahtumia” ei
näy lainkaan videolla, jossa on kuvattu KOKO asiointini tilaisuudessa, koska heidän
valehtelemia tapahtumia ei siis ole olemassa.
C) Poliisin putkabussit alkoivat pyörimään 2 tuntia sen jälkeen, kun kävin muistuttamassa
rauhallisesti poliiseille heidän virkavelvollisuuksistaan ja poliisi kiikutti 117 elokapinnallista
rikollista telttailijaa putkaan.
D) "JENny Niemisen" kaverinsa kanssa 2021 rustaamassa tarinassa väitettiin, että olisin
usuttanut lastani muka hakkaamaan (vain) elokapinallisia risuilla ja Suomen lipuilla. Nyt
samoilla etunimen alkukirjaimilla samankaltaista valheellista törkyviestintää levittää 2022
Naistenhuoneessa Terhi Suokaksen kanssa "JEN Coquelec", joka saattaa olla nimimerkki ja
sama henkilö. "Jenin" ja Suokaksen Naisenhuoneessa 2020 levittämää valhetta on höystetty
pikku lisäyksillä 2021 tarinaan verrattuna eli UUSILLA valheella siitä, että kyseessä olisikin
"tökkiminen" ja että olisin usuttanut lastani tökkimään myös poliiseja, mistä "tapahtumista"
2021 kesän ilmoituksessa ei ole sanaakaan. Toisaalta on aivan varmaa, että jos minä
(virkamafian vastustaja nro 1) olisin siellä keskellä puistoa oikeasti kymmenien poliisien
keskellä usuttanut lasta hakkaamaan niitä edessäni seisovia poliiseja, niin eivätpä ne poliisit
olisi sitä tietenkään vaan "vastaanottaneet", vaan olisin tietenkin päätynyt putkaan. Minua
ei kukaan putkaan vienyt, mutta käyntini jälkeen kylläkin poliisi kopitti KAIKKI ne 117 rikollista
elokapinatelttailijaa aivan ohjeideni mukaisesti.
Väärän ilmiannon tekeminen on rikos. He tekivät ensin sen raukkamaisen rikoksensa
suunnitelmallisesti yhdessä kostotoimena ja estääkseen laillisen toimintani ja myös perheelämäni. Sitten nämä kuvottavat rikolliset jatkoivat kuvottavaa Elokapina-terrorismiaan,
kulttirikollisuuttaan ja laajensivat minuun ja perheeseeni kohdistetut raukkamaiset rikokset
satojen tahallaan etukäteen päätettyjen törkeiden kunnianloukkausten levitykseksi ja väärien
ilmiantojen tehtailuksi. He aloittivat satojen törkeiden kunnianloukkausten ja väärien ilmiantojen
tehtailun kostaakseen minulle ja jatkaakseen rikollisen terroristi- ja kulttiverkostonsa toimintaa.
Suokas vainoaa minua, koska on kommunisti ja olen hänen ”vihollisensa”, koska en kannata a)
kommunisteja ja b) Elokapina-terroria.
Poliisin tulee selvittää, ovatko Suokas, Nieminen ja Coquelec mukana myös Antifa-rikoksissa ja
olivatko he huutelemassa minulle ja muille rauhallisten kulkueiden osallistujille 6.12.2021
tappokehotuksia natsismia ja väkivaltaa ihannoivassa Antifa-ryhmässä ja tukkimassa sielläkin
samanlaisilla rikoksilla tahallaan liikennettä ja estämässä rikoksillaan kulkueitamme.

8. Naistenhuone Original- ryhmä on satojen rikosten ”tehdas”
Naistenhuoneessa ovat minua koskevia perättömiä loukkaavia ja mahdollisimman loukkaaviksi ja
vahingolliseksi tarkoitettuja väitteitä levittäneet kirjoitusketjussa tässä rikosilmoituksessa otsikossa
2 luetteloidut henkilöt.
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Olen 4.1.2022 lähettänyt fb:ssä tiedotteen ja pyytänyt kansalaisia ottamaan kuvakaappauksia
Naistenhuoneen rikollisesta postailusta minuun kohdistuvan rikollisuuden lopettamiseksi. Yhden
ilmiantajan viestin mukaan minua koskevaa viestintää koskevassa Naistenhuoneen rikollisessa
viestiketjussa on yli 400 viestiä. Kiitos ilmiantajille ja kuvakaappausten toimittajille, koska heidän
avullaan sain rikosten määrästä ja törkeydestä täydet todisteet. Vain näiden kuvakaappausten ja
rikosilmoitusten avulla voin saada minuun Naistenhuoneessa kohdistetut törkeät rikokset
loppumaan, koska rikokset on tahallaan toteutettu estämällä minulta ryhmän jäsenyys ja viestinnän
näkeminen ja niiltä puolustautuminen. Niiden kuvakaappaustodisteiden avulla on poliisin helppo
aloittaa rikostutkinta Naistenhuoneen kunniaani loukkaavista ja valheellisista postauksista ja
massiivisista tahallaan suunnitelmallisesti toteutetuista heidän eri puolille tehtailemista vääristä
ilmiannoistaan.
Törkeää heidän "tietotoimistonsa" postailussa on, että
1) Rikolliset postailijat Suokaksen johdolla kehuskelevat perustaneensa ryhmän toteuttaakseen
salaa rikoksia ja erityisesti minuun kohdistettua rikollisuutta.
2) En tunne ko. törkyviestinnän levittäjistä henkilökohtaisesti ketään enkä ole tavannut heistä
ketään.
3) Kukaan heistä ei tiedä minusta eikä perheestämme yhtään mitään eikä tunne minua eikä ole
tavannut minua ja perhettäni.
4) Kaikki heidän levittämänsä ”tiedot” ovat sekä vääriä että valheellisia ja törkeitä ja tarkoitettu
henkilökohtaisesti loukkaaviksi ja tavoitteena on laaja maineeni tahallinen pilaaminen ja lähes
kaikkien perus- ja ihmisoikeuksieni estäminen.
5) Minulla ei ole mielisairautta ja he ovat levittäneet itse keksimiään
mielisairausdiagnooseja ja väittäneet minua mm. ”harhaiseksi” ja ”psykoottiseksi”.

törkeitä

6) Niille heidän viesteilleen ei ole mitään laillista perustetta, koska niiden tarkoituksena ei ole
välittää ainuttakaan rehellistä ja tärkeää tietoa, vaan estää oikean tiedon esittäminen minulta,
oikean tiedon saaminen koko väestöltä ja loukata ihmisyyttäni henkilöön käyvällä asiattomalla
tavalla haukkumalla minut perättömästi mielisairaaksi, naudaksi, sekopääksi, sokeaksi kanaksi,
huumediilerien apuriksi, lasten veren juojaksi, lastensuojelutapaukseksi ym. tahallisesti kunniaani
loukkaavilla ilmauksilla ja estämällä minulta puolustautuminen valitsemalla rikoksentekopaikaksi
ryhmä, jossa en itse ole jäsen ja jossa on maksimaalisen laaja yleisö sekä samaan aikaan estämällä
rikosten lopettaminen laittomilla fb-ilmiannoilla ja niillä aiheuttamillaan aiheettomilla banneilla.
7) Naistenhuone-ketjun toiminnan lainvastaisuuden voi päätellä jo siitä, että ko. ”viestintää” on
tahallaan käyty juuri minua koskien minut kohteeksi ottaen minun olematta mukana siinä
viestittelyssä lainkaan, että saavat keskenään levitettyä törkyään mahdollisimman vapaasti ja
minulta suunnitelmallisesti estettyä puolustautumisen ja oikeat faktat.
8) Ne ”nykyajan ilkeät juoruämmät” ovat koomisella tavalla huolissaan kuvakaappausten
todistamalla tavalla lähinnä siitä, että kukahan heidät on ilmiantanut ja kehuskelevat törkeillä
rikoksillaan ja iloitsevat niiden ”onnistumisesta”, että ”täähän meni vitun hyvin” (mm. Galkin
ja Suokas).
9) He väittävät, että kun olen julkisuuden henkilö, heillä olisi oikeus levittää rikollista paskaa mielin
määrin ja erityisesti minulta itseltäni salaa.
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10) Heillä on ryhmässään täysin laittomat säännöt, jotka ovat mm. Tiia Merosen ja Terhi
Suokaksen myöntämällä tavalla laadittu niin, että ryhmän jäsenyys loppuu, ellei suostu
rikoksentekijöiden suojeluun ja rikosten salailuun, vaikka RL 15:11 §:ssä sääntöihin laadittu
ehto säädetään rikokseksi ”rikoksentekijän suojeleminen”-rikosnimikkeellä eikä ole laillista
tietenkään perustaa ryhmää salaisten rikosten toteutustehtaaksi ja sääntöjä
rikoksentekovälineeksi.
11) He ovat yhdessä etukäteen suunnitelleet ja toteuttaneet vähintään kymmeniä perättömiä
minua koskevia rikosilmoituksia, lastensuojeluilmoituksia ja yhtä perättömiä ilmiantoja fb:lle
estääkseen sananvapauteni toistuvasti, tahallaan ja kokonaan, estääkseen yhdistystoimintaani ja estääkseen kymmeniä tuhansia kannattajiani ja koko Suomen väestöä saamasta
elintärkeää tietoa minun kauttani sekä estääkseen rikoksillaan minulta oikeuden normaaliin
perhe-elämään ja lepoon ja kunniaani.
12) Suokaksen ym. masinoimista viestistä näkyy, että he tietävät etukäteen, miten fb:ssä saa
tahallaan uhrin kirjoittamisen estettyä ja miten ne rikokset kannattaa toteuttaa eli kun
värväävät tarpeeksi monta perätöntä ilmiantajaa ja tehtailevat niitä kimpassa, fb ei tarkista
ilmiantojen sisältöä, vaan pelkästään niiden määrän perusteella ”oletetaan”, että ne olisivat
oikeita.
13) Olen yli 400 törkeän kunnianloukkauksen ja laajan rikollisen nettikiusaamisen uhri ja nämä
rikolliset itse ovat rikoksensa törkeyttä maksimoidakseen aiheuttaneet omilla fb-sivuillani
5.1.2022 laittoman eston, jossa minun aivan oikeaa tietoa sisältävä teksti on estetty
”häirintänä” samaan aikaan, kun sen laittoman eston uudella rikoksellaan aiheuttanut
satapäinen rikollisten nettikiusaajien rikosryhmä on jatkanut kaikkia tässä rikosilmoituksessa
todisteena olevia törkeitä valheellisia kunnianloukkausviestejään eli häirintää ja tahallaan
masinoituja yhtä rikollisia vääriä ilmiantoja joka suuntaan.
14) Virkamafia (mm. Maria Ohisalo organisaatioineen) käyttää Elokapinaa juuri tällaiseen rikolliseen
toimintaan, sananvapauden estämiseksi ja poliittisena terrorina ja laittomana painostuskeinona.
Minut on törkykirjoituksilla leimattu mm. seuraavasti:
1) olisin ”nauta”
2) olisin sokea kana
3) kusisin lumeen ja vetäisin kannattajiani mudassa
4) olisin huumediilerien ja huumekuriirin apuri
5) olisin valehtelija
6) esiintyisin virologina ja olisin vain muutenkin pelkkä huijari, joka ei kelpaa varsinkaan juristiksi,
vaikka eivät osaa nimetä ainuttakaan virheellistä kohtaa mistään teostani ja tekstistäni
7) olisin ”sekopää”
8) minussa olevat merkittävät mielenterveyshäiriöt saisi heidän tietotoimistonsa mukaan korjattua
”ne lääkkeet!” periaatteella, vaikka eivät ole lääkäreitä eivätkä kerro, mitkä lääkkeet minulle
haluaisivat määrätä olematta lääkäreitä
9) joisin lasten verta
10) tutkintapyynnöissäni ja rikosilmoituksissani ja postauksissani olisi pelkkiä satuja tarinoita ja siksi
poliisi ei myöhemmin muka vasta syntyvän ”oikean hädän” keskellä auttaisi (Ovaskaisen valheet)
11) tutkintapyynnöissäni ja muissa teksteissäni olisi Suokaksen mukaan vain 1 % oikea tietoa
12) olisin syyllistynyt 4.1.2022 rikokseen julkistamalla itseeni kohdistetun heidän törkeään
rikoksensa ja julkistamalla heidän nimensä ohjelmassani, vaikka mikään ei kiellä heidän omia
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

40)

tekstejään vastaavaa tietoa julkisuuteen tuomasta ja heidän sääntönsä ryhmässään ovat
rikoksentekoväline
olisin mielisairas ja mielisairaalahoidon tarpeessa
ohjelmillani ei olisi katsojia (on yli 600.000 katsojaa ja esim. Jaanalla on asiaa osa 7 katsojia noin
30.000 ja seuraajia valtava määrä)
en olisi pätevä juristi enkä tietäisi mitään
sekoittaisin kaikki asiat, koska olisin mm. ”harhainen” ja ”psykoottinen” ja minulla olisi ”lääkkeet”
ottamatta
tutkintotodistukseni ei olisi aito, vaan peräisin muropaketista (Crista Kortelaisen ”oivallus”)
lapseni pitäisi ottaa huostaan ”mielisairauteni” ja muodostamani vaaran vuoksi
lapseni olisi vaarassa minun ”vaarallisuuteni” ja mielisairauteni vuoksi
minun pitäisi ottaa ”lääkkeet” selvitäkseni heidän minulle leipomasta olemattomasta
mielisairaudestani
olisin ”psykoosissa”
pelottelisin lastani olemattomalla murhayrityksellä, vaikka lapsi oli siis itse paikalla siinä aidossa
murhayrityksessä koululla ja pelko syntyy aidosta rikoksesta
keksisin lapseeni kohdistuvan rikollisuuden ja muunkin perheeseeni kohdistuvan rikollisuuden
omasta päästäni ja se olisi vaan mielikuvitukseni tuotetta ja teatteria ja seurausta
”harhaisuudestani”, vaikka murhayrityksen kohteena ollut lapsi on olut kymmenien
kuristamisten, hakkaamisten, potkimisten, räkimisten, tappo- ja murhauhkausten seinään,
aitaan ja naulakkoon heittämisten ja varkauksien kohteena koulussa ja kerhossa ja murhayritys
ja muut tapahtumat näkyvät videoilta ja on muuten tunnustettu, toisen lapseni yliajaja on
tuomittu, kotini vahingot ja kaikki rikokset dokumentoitu todisteilla ja valokuvat 11.12.2019
väkivallasta otettu ensiavussa
liittyisin jotenkin Wincapitaan, vaikka en liity mitenkään
olisin haastanut poliiseja oikeuteen
perustaisin ja johtaisin rinnakkaisyhteiskuntaa
johtaisin ”uuden yhteiskunnan” hallintokeskusta Lohjalla
perustaisin salaista veripankkia
kuuluisin johonkin kulttiin tai muuhun ryhmittymään siksi, että siellä minä ja muut salaseuramme
jäsenet voisimme juoda sitä lasten verta, vaikka en kuulu mihinkään salaseuraan, en juo verta ja
minulla on PRH:ssa laillisesti perustettu ihan julkinen yhdistys Oikeusturvakeskus ry (perustettu
29.4.2021) ja siinä normaaleita jäsenrekisteeriin merkittyjä jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä
toiminnassani olisi ”jotain hämärää”, mutta hämärissä postauksissaan eivät kerro, mitä hämärää
väittävät olevan ja missä
minua pitää varoa joidenkin ”vaarallisten yhteyksien” vuoksi, mutta eivät mainitse, mitä
yhteyksiä tarkoittavat
kuuluisin ”hörhöihin”
kuuluisin Qanon-porukkaan ja uskoisin ufoihin
olisin vainonnut vuosia ihmisiä, vaikka en ole vainonnut ketään, mutta puolustanut kyllä omia,
perheeni ja kansalaisten oikeuksia
Tokentube olisi jonkinlainen ”hautausmaa” kaltaiselleni ”hörhölle”
kuuluisin ”Turtiaisen paskasakkiin”
olisin Tiihosen kanssa osa VKK-porukkaa, jotka nekin ovat ”hörhöjä”
Tokentubea ja ohjelmani katsovat ovat mielisairaita ja niitä katsomalla tulee mielisairaaksi
liikkuisin kännisten seurueissa ja altistaisin lapseni viinaseurueessa pyörimiselle ja olisin
usuttanut lasta hakkaamaan poliiseja ja elokapinallisia risuilla ja lipuilla (kaikki Suokaksen,
Coquelecin ja Niemisen tarinat 20.6.2021 tapahtumista tekaistuja)
olisin syyllistynyt Ruohosia koskeviin rikoksiin, vaikka päinvastoin Juha Ruohonen perheineen ja
kahden asiamiehensä kanssa ja poliisin tutkinnantappoverkostonsa avustuksella on toteuttanut
törkeitä petos-, kultti-, väkivalta-, kiristys-, kiskonta-, uhkailua ja kunnianloukkausrikoksiaan ja
kulttirikollisuuttaan, orjuuttamista ja valtavia rikoshyötyjä vuosikymmeniä.
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41) olisin esittänyt Ruohosista väärää tietoa, vaikka en ole esittänyt ainuttakaan väärää tietoa, vaan
faktaa todisteilla ja Varsinais-Suomen KäO on 15.11.2020 ja 4.6.2021 hylännyt kaikki Ruohosten
valhesepitteet, velvoittanut Ruohoset maksamaan kantajina olleiden Elisa Palosen omaisten
oikeudenkäyntikulut ja poliisikin 1.11.2021 älynnyt juuri julkisuuden paineen vuoksi lopettaa
Sulkon, Haaviston ja Kukon virkarikollisen tutkinnantapon ja KäO antanut tiedoksi haasteen
Ruohoselle vastaajana ja syytettynä tulla vastaamaan erinomaisella juridiikalla ja todisteilla
vireille laittamaani kanteeseen, jolla vaadin Ruohosta rikosvastuuseen ja korvauksia törkeistä
kunnianloukkauksista, salassapitorikoksista ja vainoamisesta ja Ruohosen ent. asiamies AA Havia
on jo kirjallisesti pyytänyt anteeksi päämiehensä Ruohosten rikollista toimintaa ja myöntänyt
valehdelleensa ja salassapitorikoksen. Tunnustuksen jälkeen Ruohosten ja Ritvasen rikoskopla
sitten vaan vaihtoivat lennossa Havian Lotta Kroneld-Virtaseen aloittaakseen tahallaan saman jo
tunnustetun rikollisen toiminnan uudelleen Lotta Kroneld-Virtasen kanssa ja laajentaakseen
törkeitä kunnianloukkauksia Lottansa kanssa hovioikeudessa 500 sivulla, Naistenhuoneessa,
Alibissa ja muulla rikollisella postailullaan.
42) Ruohosten tyttäret eivät olisi kirjoittaneet kesällä Naistenhuoneessa ja valehtelisin siitäkin,
vaikka samassa Naistenhuoneen ketjussa kuitenkin kehuskellaan, että auttoivat kimpassa
Ruohosia salaa rikollisessa Naistenhuonepostailussa jo kesällä 2012 niissä postauksissa, joita
Susanna Viljanmaa valehtelee nyt sitten 2022 rikollisessa samassa viestiketjussa
”olemattomaksi”
43) olisin laatinut kirjoituksen 4.1.2022, jossa luetteloidaan puolet Naistenhuoneen jäsenistä. Jäseniä
on noin 177.000 ja kirjoituksessani paljastan aivan oikeilla tiedoilla osan niistä rikollisista, jotka
mainitaan tämän rikosilmoituksen otsikossa 2 ja kun olen asianomistaja ja uhri, ainut tapa
puolustautua tätä heidän ”salaseurarikollisuuttaan” vastaan ja lopettaa se, on tehdä siitä julkinen
ja häpäistä julkisesti nämä sadistiset rikolliset ihan heidän omilla kirjoituksillaan mahdollisimman
suurella julkisuudella. He valitsivat, mitä minusta kirjoittivat ja minulla on oikeus julkaista
jokainen itseäni koskeva kirjoitus.
Toimitan 320 kuvakaappausta ja muut todisteet tällä viikolla poliisille todisteeksi jo ennestään
käynnissä olevan laajan rikosasian todistelumateriaalina Naistenhuone-ryhmän törkeistä
kunnianloukkauksista, julkisesta rikokseen yllyttämisestä ja vääristä ilmiannoista. Tulen myös
vaatimaan jokaiselle rangaistusta ja jokaiselta törkykirjoittajalta, väärien ja kunniaani loukanneiden
kirjoitusten laatijoilta korvaukset, jotka rikosilmoitukseni otsikossa 1 mainitaan. Kirjoituksia on tässä
vaiheessa ilmiantajan tietojen mukaan noin 450, mutta en ole enempää jaksanut vielä niitä tallentaa.
Mutta eiköhän poliisi näilläkin ”muutamalla” yli 320 todisteella tutkinnassa alkuun pääse.
Yhdessäkään em. törkyviestinnän laatijoiden postauksessa ei ole totuutta nimeksikään. Nämä
”modernit juoruämmät” eivät itse pysty selvästikään toteuttamaan yhteiskuntaa parantavia ja
auttavia tekoja, vaan keskittyvät nettikiusaamiseen oikein porukalla. Minä suhtaudun siihen juuri sillä
laillisella oikeussuojakeinojen käyttämistavalla kuin aina aiemminkin eli teen jokaisesta
törkykirjoittelijasta rikosilmoituksen kuvakaappaustodisteilla eli todisteilla, jotka he itse ovat omista
rikoksistaan tuottaneet. Rikosilmoituksessani vaadin poliisia selvittämään Jennyn, Jenin, Terhin ja
muiden rikollisten postailijoiden kirjoittelua törkeänä kunnianloukkauksena, törkeänä yksityiselämää
loukkaavana
tiedonlevityksenä,
julkisena
kehottamisena
rikokseen,
vainoamisena,
tietoliikennerikollisuutena, vääränä ilmiantona (satoja tai kymmeniä), osallisuutena minuun ja
perheeseeni kohdistuvaan jatkettuun törkeään poliittisella perusteella toteutettuun rikollisuuteen ja
rikoskumppanuutena kymmenissä tahallaan tehtailluissa väärissä ilmiannoissa, joissa kaikki tämän
koplan teot on tehty
1) tahallaan
2) osana virkamafiarikollisuutta
3) poliittisin perustein kansalaisaktivistiroolini vuoksi
4) osana laajaa Elokapina-rikollisuutta ja Ruohosten kultin laajaa rikollisuutta
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5) valheellisilla, tekaistuilla "tapahtumilla" ja muita perättömiä ja kunniaani loukkaavia "sekopää"-,
"mielisairaus"-, muropaketti- ja väkivaltavalheita levittämällä ja puuttumalla tehtailluilla
perättömillä tekstillä myös EIS 8 artiklan ja PL 10 §:n erityisesti suojaamaan perhe-elämäni perusja ihmisoikeuteen ja EIS 10 ja PL 12 §:n erityisesti suojaamaan minun ja koko väestön
sananvapauteen ja tiedonsaanti- ja välitysoikeuteen.

9. Naistenryhmän rikollisten masinoimilla väärillä ilmiannoilla aiheutetut 5.1.2021 bannit
Jatkaakseen minua koskevaa rikollista kirjoittelua naistenhuoneessa, Crista Kortelainen ja muut
hänen rikoskumppaninsa ovat ensin laatineet siellä Naistenhuoneessa viestejä, joissa ovat sopineet
etukäteen minuun kohdistetuista kymmenistä väärien ilmiantojen tehtailuista ja törkeistä
rikoksista. He ovat sopineet, että laativat tahallaan fb:n faktantarkistusryhmälle perättömiä
ilmiantoja aiheuttaakseen tahallisilla rikoksillaan bannit. Tämän jälkeen Crista Kortelainen tai joku
muu on mennyt toteuttamaan sen etukäteen sovitun rikoksen eli laatimaan perättömän ilmiannon,
jossa valehtelevat minun omalla fb-seinällä 4.1.2022 julkistamaa 100-prosenttisen totuudenmukaista viestiä ”kiusaamiseksi”, vaikka minä olen siis tässä heidän viestinnässään rikoksen ja sen
heidän nettikiusaamisen uhri. Koska fb:n faktantarkistustoiminta on täysin päätöntä, rikollista ja
laitonta toimintaa ja PL 12 §:n ja EIS 10 artiklan kieltämää ennakkosensuuria, nykysysteemissä
juuri tällainen rikollisrevohka saa aiheutettua aiheettomat bannit, koska fb ei siis tarkista lainkaan,
onko ilmianto aiheellinen vai aiheeton. Laittomia banneja saa aikaan yksinkertaisesti sillä, että
löytyy Suokaksen johtaman rikollisryhmittymän kaltainen epärehellinen revohka sitä
toteuttamaan eli kun riittävän monta rikollista tekee tahallisen suunnitelmallisen rikoksen
yhdessä.
Crista Kortelainen on rikoksensa toteutettuaan jatkanut laajaa rikollisuuttaan samassa
Naistenhuone-ryhmässä ja mm. levittänyt kunniaani loukkaavaa viestintää, jossa väittää tutkintoni
olevan peräisin muropaketista ja muut oikeat nettikiusaajat ovat jatkaneet törkeitä mielisairaaksi
leimaavia ja muilla törkeillä sanakäänteillä haukkuvia rikollisia kymmeniä viestejä tehtyään minusta
Terhi Suokaksen, Crista Kortelaisen, Tiia Merosen ja muiden heidän revohkansa etukäteen yhdessä
sopimalla ja yhdessä toteuttamalla rikoksella puolustuskyvyttömän estämällä puolustautumisen jopa
omalla sivullani, jonne ne törkimykset rynnivät rikoksiaan jatkamaan.
Rikoskumppaneina ovat toimineet ne faktantarkistajat, jotka laittoman valheellisen bannin 5.1.2022
minulle asettivat noiden rikollisten ilmiantajien rikokset tunnollisesti toteuttaen. ”Salaiset
faktantarkistajat” (=laittaman rikollisen sensuurin toteuttajat ja sananvapauden estäjät) ovat 120
Naistenhuone-ryhmän rikollisen postaajan rikoskumppaneita minuun kohdistuvassa laajassa
törkeässä kunnianloukkausrikollisuudessa, vainoissa ja väärissä ilmiannoissa. ”Joku” asetti minulle
5.1.2022 laittoman bannin eli toteutti satojen kunnianloukkausrikollisten yhdessä sopiman rikoksen
(väärän ilmiannon) tavoitteen estämällä täysin perättömän ilmiannon perusteella sananvapauden
perus- ja ihmisoikeuteni tahallaan ja määrittelemällä kirjoittamisestoksi minulle ”kiusaamisen”,
vaikka olen noiden rikollisten kiusaajien uhri.

10. Minun tekoni eli rikosten julkistus ei ole rikos millään perusteella, mutta törkykirjoittajien
perättömät etukäteen sovitut rikokset ovat väärä ilmianto, törkeä petos ja uusi joukolla
tehty massiivinen vielä törkeämpi kunnianloukkaus
Naistenhuoneessa Naistenhuone-ryhmittymä tai mukaan ryhmittymä EI tietenkään omilla ”salaillaan
itse omia rikoksiamme”-säännöillään voi itse päättää toteuttaa salaista fb-kirjoittelurikollisuutta tai
muutakaan rikollisuutta. Minä tulen Jaanalla on asiaa-ohjelmassa tuomaan härskin toiminnan
kunnolla päivänvaloon ja sitä ennen julkistan tämän rikosilmoituksen ja todisteet Suokaksen koplan
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toteuttamasta rikoksista sopimisista virkamafia.fi-sivuillani eikä julkistukseni ole rikos millään
perusteella.
Minulle heidän uhrinaan ei ole säädetty velvollisuutta eikä oikeutta salailla heidän rikollisuuttaan,
rikollista minuun kohdistuvaa viestintää ja nimiään. Päinvastoin RL 15:11 § säätäisi rikokseksi sen
teon (rikoksentekijän suojeleminen), jollaista velvollisuutta ei kuulu minulle eikä siis tietenkään
säädetty mihinkään lakiin. Häpäisen julkisesti heidät heidän ihan ansionsa mukaan heidän omilla
teoillaan, nauran ja toivon että kaikki julkisesti nauravat kauhistuksen lisäksi näiden rikollisten
Naistenhuone-postailijoiden hölmöille irvokkaille postauksille, ”ilkeiden juoruämmien” viestiketjuilleen, Ruohosten kulttiperheen ja Elokapinan touhuille. Julkinen häpeä ja naurunalaiseksi
joutuminen heille siis teoillaan kuuluukin sen lisäksi, että rikoslaki säätää heidän levittämänsä
törkyviestinnän ja väärät ilmiannot myös rikokseksi.
Toimitan tällä viikolla poliisille kuvakaappaukset laajasta Naistenhuone-ryhmän asiattomasta
viestinnästä. Niistä viesteistä tekee poikkeuksellisen raukkamaista ja alhaista se, että en itse kuulu
viestiketjuun eli nämä Naistenhuoneen "salaiset juoruämmät" pyrkivät aiheuttamaan minulle
mahdollisimman laajaa vahinkoa toimimalla niin, että viestintää levitetään sellaisen verkoston ja
kirjoitusketjun kautta, jossa sen näkee Naistenhuoneen yli 170.000 jäsentä, mutta itse en pysty
puolustautumaan, koska minut eli kirjoittelun kohde on tahallisesti jätetty viestinnän ulkopuolelle ja
estetty puolustautumiseni törkykirjoittelulta, jossa ei totuuden häivääkään, joka on tahallisen
valheellista ja ei miltään osin perustu ainoaankaan todisteeseen. He ovat myös Naistenhuoneen
postauksissaan uhoilleet ja yllyttäneet kirjoitusketjussaan heidän rikoskoplansa jäseniä tehtailemaan
juuri tahallaan noita perättömiä postauksia ja yhtä perättömiä lastensuojeluilmoituksia ja perättömiä
ilmiantoja fb:ssä ylläpitäjille ja sen jälkeen törkeyden huipentumana sopineet tehtailevansa niitä
perättömiä rikos-, lastensuojelu ja fb-ilmiantoja rikoskumppaneina ja toteuttaneet he etukäteen
sopimansa rikokset.
He valitsivat, mitä minusta kirjoittivat ja minulla on oikeus julkaista jokainen itseäni koskeva
kirjoitus.Väärien ilmiantojen motiivi on estää puolustautuminen. He ovat rikosilmoituksiinsa
kuvanneet minulle teon, joka ei ole edes säädetty rikokseksi, joten varmasti on kyseessä väärä
ilmianto, jonka törkeyttä alleviivaa, että koplan johtaja Terhi Suokas on etukäteen soitellut poliisille,
salaillut heidän omia törkeitä rikoksiaan, väittänyt hänen ja rikoskumppaniensa olevan muka minun
uhreja eli ilmiantanut olemattoman tekoni rikoksena.
Heidän tekonsa on väärä ilmiantorikos:
Suokaksella, Krohnilla, Merosella ja muilla ”rikoksen asianomistajiksi” ilmoittautuneilla on
totuusvelvoite, jonka rikkominen säädetään rikokseksi ja juuri sellaisen rikoksen he joukolla päättivät
tehdä ja olivat rikoksistaan etukäteen sopineet. Näyttö heidän rikoksistaan ja niistä etukäteen
sopimisista löytyy suoraan heidän omien postauksiensa kuvakaappauksista.
Minun tekoni ei ole mikään rikos:
Koska mikään ei säädä minulle salailuvelvoitetta heidän nimistään, en ole voinut syyllistyä mihinkään
rikokseen julkistamalla sen, mitä he itse ovat oikeasti kirjoittaneet ja tehneet ja kuka ne minua
koskevat herjaukset tahallaan laati.

11. ”Hyvät ihmiset” postailevat rikoskoplassa ja Naistenhuoneen säännöt ovat kokonaan
laittomat Suomessa ja niillä mahdollistetaan ja salaillaan tahallaan järkyttävää
rikollisuutta
Rikosilmoituksen todisteena 1 ovat Naistenhuone-ryhmän viralliset, julkisesti näkyvät säännöt.
Niistä näkyy, että
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1) Ryhmän sääntö nro 1 on ”Ole hyvä ihminen” ja muina sääntöinä on mm. kiusaamisen kielto ja
toisten kunnioittaminen.
2) Ryhmässä on silti samaan aikaan laiton sääntö, jolla samaan aikaan nämä muka-hyvät ihmiset
mahdollistavat törkeää rikollista kirjoittelua sadoilla törkyteksteillä ja rikosten paljastajat
heitetään ulos ryhmästä. Jos ryhmässä muka vain ”hyvää” kirjoitetaan ja lähimmäisiä
rakastetaan, tällaiselle salailusäännölle ei ole tarvetta. Tällainen laiton sääntö on tosiasiassa
laadittu rikoksentekijöiden rikosten peittelemiseksi eli velvoitetaan ryhmässä pysymisen
laittomana ehtona, että jäsenet eivät saa ilmoittaa törkeistäkään rikoksista poliisille ja rikoksen
uhrille eikä mikään ryhmä voi tällaisia ”oikeuksia” rikosten salailuun, toteutukseen ja uhrin
oikeuksien tahalliseen estämiseen säätää. Koko sääntö on rikoksentekoväline ja rikosten
päätekijä Terhi Suokas vielä oikein keskellä kuvottavien rikostensa massatehtailua ilkkuu sillä,
että on ollut itse luomassa tuollaista rikosten peittelyyn velvoittavaa laitonta sääntöä
”rikoksentekovälineeksi”.
3) Terhi Suokaksen ja tässä rikosilmoituksessa otsikossa 1 mainittujen kuvottavien rikollisten
postailijoiden rustaamassa valheellisessa ja loukkaavassa tekstissä on kunniallisuutta, laillisuutta,
kohteliaisuutta ja ”hyvää ihmistä” tasan nolla % ja laittomalla ”lennät ryhmästä, jos paljastat
rikolliset”-säännöllä mahdollistetaan muka-hyville ihmisille eli käytännössä rikollisille paskiaisille
mahdollisimman laajaa, vahingollista mitä tahansa törkeää rikollisuutta ja rikollista
nettikiusaamista, tehtailutyyliin vääriä ilmiantoja ja törkeitä kunnianloukkauksia, vainoamista ja
postailua nimenomaan uhrilta salaa estäen uhria näkemästä, mitä hänestä ryhmän ”hyvät
ihmiset” kirjoittavat ja puolustautumasta sitä ”Naistenhuoneen hyvien ihmisten mukakohteliasta tekstiä” vastaan eli tosiasiassa rikollisten kirjoittajien törkeitä rikoksia vastaan.
4) Säännöissä kehotetaan RL 15:11 §:ssä säädettyyn rikokseen eli peittelemään rikoksia tahallaan.
Tällaista sääntöä ei voi olla Suomessa missään ryhmässä, koska
a) EIS 10 artikla ja PL 12 § kieltävät sellaisen tiedonvälityksen ennakkoesto kiellettynä
ennakkosensuurina
b) mikään ryhmä ei voi voimia salaisena rikostehtaana
c) säännöllä estetään esitutkintaa ja poliisille ilmoittamista
d) Naistenhuone tai mikään muukaan ryhmä ei voi perustaa ”valtiota” valtion sisälle eikä
”omapoliisina” valvoa omaa ryhmäänsä
e) Naistenhuoneessa se ”omavalvonta” ei myöskään toimi lainkaan, kun Terhi Suokaksen
kaltaiset täysin häiriintyneet rikoksia päätyönään tahallaan suunnittelevat ja organisoivat
yksilöt pystyvät kaikessa rauhassa kirjoittamaan yli 400 rikollista viestiä ja vääriä ilmiantoja,
joista postauksista on ”kohteliaisuutta” nolla % ja Terhi Suokaksessa ja koplansa jäsenistön
toiminnassa sitä ”hyvää ihmistä” yhtä vähän.
Vienna Dawn-nimimerkillä toimiva ylläpitäjä on käynyt kuvakaappausten todistamalla tavalla
kyselemässä, onko Suokaksen ym. kirjoittelu sääntöjen mukaista, mutta on antanut sen jatkua
(mahdollisesti ei ole tarkistanut yhtään mitään), vaikka jokaiselle tässä rikosilmoituksessa otsikossa
2 luetteloidulle 120 kpl rikolliselle kirjoittajalle on tullut määrätä erottamisseuraamus välittömästi
tahallisista yli 400 sääntöjä rikkoneesta teosta ja rikollisesta toiminnasta. Ryhmällä on yp Vienna
Dawn. Miten tällainen henkilö voi toimia yp:nä, joka ei ymmärrä, että minun haukkumiseni selkäni
takana naudaksi, mielisairaaksi, sokeaksi kanaksi, lasten veren juojaksi ja valheellisten Crista
Kortelaisen, Suokaksen, Coquelecin loukkausten levittäminen (mm. 20.6.2021 tapahtumista ja että
tutkintoni olisi löytynyt muropaketista), väärien ilmiantojen tehtailusta sopiminen on rikollisuutta
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eikä ”kohteliaisuutta” eikä ”hyvänä ihmisenä” kirjoittamista? Mitäköhän tapahtuisi, jos nämä ”kelpo
hyvät ihmiset” Terhi Suokas, Jen Coquelec, Crista Kortelainen, Tiia Meronen, Susanna Viljanmaa ja
120 rikoskumppania lopettaisivat nykyisen ”kohteliaisuutensa” ja alkaisivat vähemmän kohteliaiksi?
Kun heidän ”kohteliaan” muka ”hyvien ihmisten” kerhonsa kirjoittelussa olen nyt mm. ”mielisairas
nauta”, olisinko esim. ”kuollut mielisairas nauta” vai miten alas rima siinä ”kohteliaassa” ryhmässä
oikein asetetaan?

12. Poliisin valokuvaaminen 6.12.2021 ja sen yhteys ”vaaralliseksi” leimaamiseen ja laittomiin
banneihin facebookissa
Poliisi valokuvasi lähietäisyydellä minua ja muita, jotka 6.12.2021 osallistuimme ”Suomi herää”kulkueeseen. Tämän jälkeen 7.12.2021 Ossi Tiihoselle asetettiin fb-banni ”vaarallisia ihmisiä ja
organisaatioita” koskevan kuvan jakamisesta ja kuva koskee siis kulkuetta, jossa olin minä, Ossi ja
satoja tavallisia ihmisiä, jotka emme ole vaarallisia emmekä edes organisaatio. Poliisin tulee selvittää
1)
2)
3)
4)
5)

miksi meidät ylipäänsä kuvattiin?
mihin rekistereihin kuvani ja muiden osallistujien kuvat on kuvattu ja miksi?
luokitellaanko minut ja kulkueen ryhmä ”vaaralliseksi” ja jos, niin millä perusteella?
kuka antoi käskyn kuvata meitä lähietäisyydeltä?
onko poliisi levittänyt facebookiin perätöntä tietoa ryhmämme ”vaarallisuudesta” ja jos se ei ole
poliisi, niin millä oikeudella ja miksi facebookin laiton salainen naurettava kaikkea muuta kuin
faktoja tarkistava ryhmä täysin laittomia ja perättömiä luokitteluja ja yhtä laittomia ja perättömiä
banneja asettaa, vaikka se on kiellettyä jo sinänsä?
6) koostuuko ”faktantarkistusryhmä” suposta, Fobba-nimisestä poliisista, KRP:n joukkueesta tai
muista poliiseista tai virkamafian kätyreistä, joka toteuttaa laitonta sensuuria poliittisena
terrorina?
Ossi Tiihoselle asetettu 7.12.2021 banni fb:ssä ”vaarallisia ihmisiä ja organisaatioita” koskevan kuvan
levittämisestä on yhtä laiton kuin minulle 5.1.2022 asetettu banni. Seppelettä hautausmaalle vienyt
kulkue ei ole vaarallinen, minä en ole vaarallinen enkä ole myöskään rikkonut yhtään sääntöjä
puolustautumalla laillisin keinoin rikoksilta 4.1.2022 ja muissa yhteyksissä. Sen sijaan ne ilmiannot
ja bannit ovat osa samaa rikosta.

13. Faktantarkistajien yhteys Suokakseen ja Suokaksen ”Naisten Linja”-yhdistykseen ja
kaikkien heidän yhteys Elokapinaan
Poliisin tulee selvittää
1) Mikä yhteys fb:n ”faktantarkistajiksi” väitetyllä salaa toimivalla laittomalla sensuuriryhmällä on
poliisiin ja Elokapinaan?
2) Ovatko laittoman sensuurin toteuttajat tosiasiassa poliiseja, jotka on ujutettu
virkamafiarikollisuuden toteuttamiseksi ja peittelemiseksi sosiaaliseen mediaan?
3) Mikä yhteys Suokaksella on poliisiin, jolle hän tekee tehtailutyyliin rikollisia ilmiantoja?
4) Toimiiko Suokaksen edustama yhdistys Naisten Linja osana Elokapina-terroristijärjestöä ja jso ei
ole, miksi silti Naisten Linjan hallituksessa istuva Suokas organisoi päätoimisesti tahallista laajaa
rikollisuutta somessa säännöillä, jotka kehuu varta vasten laatineensa rikoksentekovälineeksi?
5) Onko Terhi Suokas, Jenny Nieminen ja/tai Jen Coquelec Elokapinan Suomen osaston rikoskoplan
johtajia?
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6) Miksi Terhi Suokas väittää voivansa tehdä Naistenhuoneessa vapaasti rikoksia ja masinoi
uhreistaan kymmeniä perättömiä ilmiantoja tahallaan estääkseen uhrien puolustautumisen ja
sananvapauden kokonaan?
7) Miten Suokaksen kaltainen taparikollinen ja rikollista toimintaa sadistisesti ja suunnitelmallisesti
toteuttava ja organisoiva selvästi häiriintynyt kommunisti voi edustaa ”Naisten Linjaa”, vaikka
yhdistystä ja fb-ryhmää ja niiden sääntöjä ei voi perustaa rikolliseen toimintaan eivätkä kaikki
naiset halua olla mukana kommunismissa ja terrorismissa ja muissa Suokaksen rikostehtaan
rikoksissa?
Suokas yhdistyksen hallituksen jäsenenä ei voi vapaa-ajallakaan toteuttaa tahallaan massiivista
rikollisuutta (kuten hän itse väittää), vaan rikollisuuden tulee johtaa tehtävästä erottamiseen ja
pitkään vankeustuomioon. Salaisessa ryhmässä postailleet poliisit erotettiin aiemmin
virkatehtävistään ja sama erottamisseuraamus tulee seurata Suokakselle kaikista tehtävistä Naisten
Linjassa, muistakin luottamustehtävistään ja myös Naistenhuoneesta erottamisena.

14. Elokapina-rikollisverkoston, Ruohosten kulttiperheen ja muiden vihollisteni masinoiman
laajan rikollisuuden yhteys toisiinsa
Tämä kunnianloukkausrikollisuus liittyy edeltävästi Elokapina-terroristijärjestön organisoituun
rikollisuuteen, minuun ja perheeseeni kohdistettuun poliittisin perustein toteutettuun törkeään
väkivalta-, kotirauha-, petos-, tietosuoja- ja uhkailurikollisuuteen, kymmeniin vuosien ajan
haitantekotarkoituksessa tehtailtuihin perättömiin lastensuojelu-, rikos- ja ”huoli”-ilmoituksiin ja
lapsiini ja minuun kohdistettuihin henkirikosten yrityksiin ja maineeni systemaattiseen pilaamiseen
vuosina 2001-2022 tuhansia rikollisia kunnianloukkausviestejä levittämällä kaikilla mahdollisilla
välineillä ja myös eduskunnassa, kansanedustajien keskuudessa, Lohjan kaupungin
virkamiesorganisaatiossa, Terhi Suokaksen, Jenny Niemisen alias Jen Coquelecin, kulttijohtaja Juha
Ruohosen, hänen perheensä Susanna, Lauri, Monika, Hanna ja Elina Ruohosen, Jukka Ritvasen, AA
Timo Havian, AA Lotta Kroneld-Virtasen, AA Jarmo Henrikssonin, AA Pontus Baarmanin, AA Heikki
Saksan, AA Juri Suveksen, AA Mika Kivikosken, AA Jukka Suvannon, Nicholas Peltolan, Mika Leppäsen,
Miko Vainion, Markku Sundströmin, Teija Kermisen, Veera Konttisen, Rauno Niskalan, Mikael
Walveen, Jani Jormanaisen, Pertti Aronpään, Tero Laakson, Ranan Rimonin, Antti Hemmin, Antti
Pölläsen, Minna Kohmon, Ari Lagerströmin, satojen poliisien, tuomarien, syyttäjien, voutien, muiden
virkamiesten ketjutettuna rikollisuutena ja tutkinnantapporikollisuudella toteuttamaan laajaan 2001
lukien keskeytyksettä jatkettuun rikokseen. Törkeitä kunnianloukkauksia ja muita äärimmäisen
raukkamaisia sadistisia ja vahingollisia rikoksia he ovat toteuttaneet satojen henkilöiden spostiviesteissä, minulta salatuissa sadoissa Naistenhuoneen törkykirjoituksissa, päätöksissä,
lausumissa, väärissä ilmiannoissa, suullisesti ja rekisterimerkinnöillä.
Tarkoituksena kaikilla rikoksilla on ollut tuhota maineeni, kotini, terveyteni ja talouteni, jotta
lopettaisin paljastukset virkamafia-, elokapina- ja kulttirikoksista ja että yhdistystoimintani, perheelämäni, presidenttiehdokkuuteni ja työni ihmishenkien pelastamiseksi koronarokotehuijauksen
karmivilta seurauksilta estettäisiin juuri niiden rikollisten toimesta, joiden kuuluu joutua rikoksistaan
vankeuteen vuosiksi ja korvaamaan minulle ja muille uhreille täysimääräisesti koko vahinko.
Muista rikoksista olen toimittanut poliisille, vianomaisille ja julkiseen tarkasteluun todisteeksi laajan
kuvakaappausmateriaalin, rikosilmoituksia ja muuta todistelua jo aiemmin ja kaikesta esittämästäni
on täysi näyttö. Minä en siis ole ”hullu”, kuten nämä rikolliset maineeni pilaamiseksi valehtelevat. Sen
sijaan he itse ovat hirveitä rikollisia todisteideni osoittamalla tavalla ja juuri siksi he kohdistavat
minuun törkeitä kunnianloukkauksia, vääriä ilmiantoja sarjatuotantona kostotoimena, koska teot
ovat hirveitä rikoksia ja he ovat rikollisia.
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Poliisin tulee selvittää:
1) Miksi kukaan ei ole tehnyt poliisille ja fb:lle ilmiantoa rikollisesta toiminnasta, vaikka yleisesti
nähtävillä olevat säännöt velvoittavat kohteliaisuuteen ja että ketään ei kiusata?
2) Kuka Suokaksen ohella on ollut laatimassa Suokaksen elvistelemiä ryhmän lainvastaisia
”salaisia” sääntöjä, jotka on luotu sitä varten, että ryhmän jäsenet voisivat salaa toteuttaa
uhreihinsa kohdistettua törkeää rikollisuutta eli rikoksentekovälineeksi, jollaiseksi sitä myös
tässä rikosilmoituksessa mainitut rikoksentekijät itse kirjallisesti myöntävät?
3) Ovatko ne yleisesti nähtävillä olevat Naistenhuone Original-ryhmän säännöt edes oikeasti
voimassa vai pelkkää rikollisen toiminnan kulissia?
4) Jos säännöt ovat voimassa ja kieltävät kiusaamisen, miksi yp-roolissa kirjoittanut Vienna Dawn
ei ole lopettanut rikosta ja poistanut 120 rikollista postaajaa sääntörikkomusten vuoksi
ryhmästä, vaikka naudaksi ja mielisairaaksi haukkumiseni ei ole kohteliaisuutta, vaan kiellettyä
kiusaamista?
5) Miksi fb:n faktantarkistusryhmä on estänyt minua puolustautumasta rikollista postailua
vastaan jopa omilla sivuillani, mutta ne oikeat rikolliset eivät ole saaneet banneja, vaan ovat
pystyneet uusia tahallisia rikoksia tehtailemalla aiheuttamaan minulle aiheettoman 30 pv
bannin?
6) Miksi faktantarkistusryhmää ja ylläpitäjiä ei tällä perusteella pitäisi katsoa 120 rikoksentekijän
rikoskumppaniksi, kun he ovat tahallaan olleet rikoksia ja niiden jatkamista mahdollistamassa?
7) Onko Suokas poliisin ja ns. virkamafiarikollisverkoston trolli, joka on ujutettu someen
tehtailemaan aktivisteihin kohdistettuja rikoksia?
8) Onko Elokapina valtioneuvoston rikoksentekoväline poliittisessa terrorissa?
9) Laajaa Elokapina- ja Antifa-rikollisuutta, johon kuuluvat liikenteen terrorisoinnin, laittomien
uhkausten, yleisen lainkuuliaisuuden puuttumisen ohella järjestäytynyt rikollisuus, jossa koplan
johtajat Terhi Suokas, Jenni Nieminen, Jen Coquelec (mahdollisesti = Jenny Nieminen) ja sadat
heidän rikoskumppaninsa suunnittelevat ja toteuttavat perättömiä rikos- ja
lastensuojeluilmoituksia, uhriensa silmitöntä vainoa, törkeitä kunnianloukkauksia ja tahallista
uhriensa viestinnän estämistä facebookissa ja muilla alustoilla masinoiden laittomia
perusteettomia banneja.
10) Ruohosten ja Kroneld-Virtasen laajaa rikollisuutta
11) Henna Maria Vermeulenin, Henri Kauramäen ja Police for Freedomin samaan aikaan minuun
kohdistamaa rikollisuutta ja Me Kansa-ryhmässä ja sen johtajan Jukka Davidssonin toimesta
Facebookissa ja Telegramissa levitettyä laajaa törkeää jatkuvaa kunnianloukkausrikollisuutta
(mm. vapaamuurari-, satanisti- ja ”riitelijä”-herjat)
12) Nicholas Peltolan, Mika Leppäsen, Miko Vainion ja heidän ylläpitämiensä ”Truth&Crime”,
”Totuus&rikos” ja ”Loppu viranomaismielivallalle”-ryhmissä masinoitua rikollisuutta, joilla on
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yhteys toisiinsa ja laajaan samanlaiseen sadoilla törkeillä kunnianloukkauksilla ja väärillä
ilmiannoilla masinoituihin rikoksiin.
13) Lohjan kaupungin lakimiehen/hallintojohtajan Sanna Lundströmin johdolla ja mm. rehtori
Satu-Kristiina Hautamäen, Jonna-Riikka Saajoksen, hänen miehensä, Merja Limnellin, Liisa
Saarniniemen, Eveliina Viikin, Heli Ranta-Salosen, Mirjami Tuomikosken, Niina Wessmanin ja
muiden aiemmassa rikosilmoituksessani mainittujen lohjalaisvirkamiesten ja poliisi Rauli Salosen
ja syyttäjä Heikki Kohijoen rikoksilla mahdollistettuja 8-vuotiaaseen lapseeni kohdistettuja
väkivaltarikoksia, henkirikosten yrityksiä, tutkintojen tahallista estämistä ja tapahtumia Metsolan
koululla, jonne Lundström, Limnell, Hautamäki ja Saarniniemi tilasivat poliisipartion
(kenttäjohtaja Ari Lehtonen ja Peter Åkerlund) estämään lapseeni kohdistetun raa`an väkivallan
selvittämistä tahallaan ja sen jälkeen estivät yhdessä murhayrityksen selvittämistä ja poliisit ovat
toteuttaneet kaikkien minuun kohdistettujen rikosten selvittämisen estämistä Kohijoen, Sulkon,
Kukon, Ruohosten, Salosen ym. sopimalla rikollisella tavalla.

15. Sundströmin rikos ja sen motiivina oleva LähiTapiolan petosvyyhteen liittyvä rikollisuus
Olen julkisuuden henkilö. Teen mm. Jaanalla on asiaa-ohjelmaa Tokentube-kanavalla. En omista
kanavaa enkä saa ohjelman tekemisestä enkä sen julkaisemisesta lainkaan palkkaa enkä muutakaan
korvausta. Julkistettuani ohjelman mainoksen fb-sivuillani, minulle tuntematon mies Markku
Sundström hakeutui viestiketjuun valehtelemaan, että tekisin ohjelmaa, koska saisin siitä mm.
Youtubelta ”tubettajana” rahaa, ja että motiivini kaikille julkistuksilleni ja nälkälakolleni olisi pelkkä
rahanahneus ja huomionhakuisuus. Henkilöäni ja ihmisarvoani syvästi ja tahallisesti loukkaavissa
viesteissään hän kutsuu minua mm. iilimadoksi ja vastenmieliseksi Youtube-palkkioilla rahastavaksi
huijariksi. Todisteena ovat hänen tekstinsä kuvakaappaukset ja kopio hänen profiilistaan, jonka
mukaan kyseessä vaikuttaa olevan LähiTapiolan myyntiedustaja. Poliisin tulee selvittää:
1) Onko fb-profiini alle rikoksia toteuttamaan hakeutunut Sundström sama henkilö, jonka profiili
googlen ja fb-profiilin mukaan kuuluu LähiTapiolan myyntiedustajalle?
2) Onko Sundströmin rikokseen osallistunut muita LähiTapiolassa ja onko siitä sovittu jonkun kanssa
etukäteen?
3) Kun Sundström ei ole aiemmin esiintynyt fb-profiilini alla, mistä johtuu, että hän on aloittanut
rikollisen valheellisen, maineeni pilaamiseen tähtäävän kirjoittelunsa heti LähiTapiolaa koskevan
Jaanalla on asiaa-ohjelman paljastusjakson jälkeen kostotoimena?
Jaanalla on asia -ohjelmassa olen paljastanut keräämilläni todisteilla LähiTapiola-ryhmän laajan
petosverkoston ja motiivina Sundströmin rikoksella on myös maineeni pilaamisen ohella pyrkiä
rikoksillaan estämään laajan rikoskokonaisuuden paljastamista ja leimata minut ”satuja” esittäväksi
rahastavaksi huijariksi. Mikään Sundströmin viesteissä ei pidä paikkansa. Ne on laadittu pelkästään
kunnianloukkaustarkoituksessa eikä hänen kirjoitteluaan voi perustella ”sananvapaudella”, koska hän
levittää tahallaan toiminnastani aivan valheellista tietoa tietämättä selvästikään toiminnastani yhtään
mitään ja eikä ole edes perusasioita selvittänyt eikä yrittänyt selvittää julkiseen törkykirjoitteluunsa
ryhtyessään.
Oikeat faktat:
1) TokenTube ei ole Youtube
2) Tokentube, Juha Korhonen, Youtube, Mikko Kemppe, Operaatiokeskus, Miikka Kärki (Lakimiehen
matkassa-ohjelman vetäjä), Niko Riekkovaara (Suomen Suunta-podcastin vetäjä), Ilkka Tiainen
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(PosiTV ja Valta kuuluu kansalle-ohjelmasarja), Leveli podcast eikä kukaan mukaan ole koskaan
maksanut minulle euroakaan palkkioita ohjelmistani, haastatteluistani tai mistään muustakaan.
3) En ole rahastava iilimato, koska en rahasta lainkaan euroakaan, vaan teen ilmaiseksi kaiken
pelkkää hyväntekeväisyyttä auttaakseni Suomea ja suomalaisia pelastautumaan ja puolustautumaan rikollisen virkamafiaverkoston ja koronapetosten rikoksilta, paljastaakseni minuun ja
perheeseeni kohdistetun sadistisen järkyttävän rikollisuuden, saadakseni vain omat petoksilla
ryöstetyn omaisuuteni takaisin ja konnat vankilaan ja korvausvastuuseen, johtaakseni palkatonta
perustamaani yhdistystä koko kansan ”prinsessa Leiana”, valon, oikeudenmukaisuuden,
laillisuuden, perus- ja ihmisoikeuksien, suomalaisuuden ja Suomen esitaistelijana ja luodakseni
tälle sorretulle kansalle tietoa, taistelutahtoa ja toivoa laittomassa tilanteessa, jossa Suomi tällä
hetkellä virkamafian takia on.
4) Olen auttanut ilmaiseksi myös edesmenneen Elisa Palosen omaisia vuosikausia hirviömäistä
kulttijohtaja Juha Ruohosta ja hänen rahastavaa kulttiperhettään vastaan ja he voittivat 1,5 Meur
arvoisen testamenttiriidan keräämieni todisteiden avulla enkä minä ole saanut euroakaan.
5) Iilimadoksi haukkuminen on törkeä kunnianloukkaus jo sinänsä.
Kaikilla perusteilla Sundströmin kirjoitus on netissä esitetty törkeä kunnianloukkaus, koska a) tiedot
ovat vääriä ja loukkaavia, b) niiden ainut tarkoitus on henkilökohtainen loukkaaminen ja c) ne on
levitetty lukuisten ihmisten saataville netissä RL 24:10 §:ssä säädetyllä rikoksella.

16. Petri Jäntin rikokset
Jouduttuani Nicholas Peltola-nimisen henkilön törkeiden rikosten kohteeksi (mm. törkeiden
varkauksien, törkeiden kavalluksien, väärien ilmiantojen, törkeiden kunnianloukkausten,
luottamusaseman väärinkäyttörikosten, identiteettivarkauksien ym. kohteeksi) ja ymmärrettyäni
hänen mahdollisesti väärinkäyttävän tukia salaamalla pimeitä tuloja ja minulta varastamaani ja
kavaltamaani arvokasta omaisuutta, tein Peltolasta 2.7.2021 rikosilmoituksen ja sen jälkeen soitin
Kelaan ja kysyin, kuka Kelassa hoitaa väärinkäytösepäilyjen tutkintaa. Minut ohjattiin soittamaan Petri
Jäntille. Soitin hänelle ja hän kehotti minua laatimaan s-postilla tiedot tutkintaa varten. S-postini on
tässä rikosilmoituksessa todisteena. En tunne Jänttiäkään millään tavalla eikä hän minua emmekä ole
koskaan tavanneet.
Koska olen julkisuuden henkilö, saan paljon postia ihailijoiltani ja joukossa on myös ilmiantoja
väärinkäytöksistä. Kannattajani otti 15.11.2021 minuun s-postilla yhteyttä. En tunne tätä henkilöä
henkilökohtaisesti. Hän halusi erityisesti ilmiantaa Petri Jäntin ja kertoa Petri Jäntin levittävän minua
koskevia törkeitä, perättömiä ja loukkaavia väitteitä. Saamani 15.11.2021 viesti on tässä
rikosilmoituksessa todisteena ja se on lähetetty Jäntin yksityisestä g-mailin s-postista tälle
kannattajalleni. Jäntin ilmiantanut henkilö väittää/kertoo, että g-mailista minua dissaavia perättömiä
kunnianloukkauksia lähettänyt Petri Jäntti olisi nimenomaan tuo sama Kelan lakimies.
Petri Jäntti viestissään valehtelee, että olisin luuseri, jonka tekemät tutkintapyynnöt eivät johda
mihinkään, ja että olisin hävinnyt kaikki oikeudenkäyntini. Tällaisia vääriä ja loukkaavia väitteitä Jäntti
siis esittää jonkinlaisen aivan muun toimeksiannon yhteydessä minun läsnä olematta ja voimatta
puolustautua minua koskevia Jäntin levittämiä valheellisia ja loukkaavia väitteitä vastaan. Lisäksi, jos
kyseessä on sama Kelan lakimiehenä toimiva Jäntti, hänellä kuuluu olla sivutoimilupa (sivutoimet
saattavat olla Kelan lakimiehelle jopa kiellettyjä) eikä hän voi vapaa-ajallaan toteuttaa rikoksia eikä
väärinkäyttää virka-asemaansa levittääkseen minua koskevia törkeitä kunnianloukkauksia.
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Oikeat tiedot ovat:
1) En ole hävinnyt kaikkia oikeudenkäyntejä. Olen voittanut kaikki ne oikeudenkäynnit, jotka on
Lohjan KäO:ssa ja Helsingin HO:ssa käsitelty normaalitavalla eli joissa todisteet on käsitelty ja
prosessi ollut laillinen.
2) Häviöni muissa minun ja lasteni oikeudenkäynneissä eivät ole syntyneet normaalitavalla, vaan ne
ovat törkeitä virka- ja petosrikoksia, joiden tutkiminen on poliisin virkavelvollisuus. Niissä mistään
ei ole käsitelty yhtään todistetta ja ainuttakaan todistajaa ei ole kuultu ja vastapuolen kirjelmöinti
ja laskutus perustuu törkeään petokseen ja laskuttamiseen salassapitorikoksista järjestetyn
häviön törkeitä rikoksia toteuttaen ja niistä löytyy hyvät kuvaukset todisteineen virkamafia.fisivulta ja Jaanalla on asiaa-ohjelmasta.
3) Laatimieni kirjelmien ja todisteluni avulla myös entinen työnantajani LähiTapiola voitti kaikki
oikeudenkäynnit ja prosessit lautakunnissa, joissa olin lausumien laatijana ja todistajanaja
saavutin työnantajan neuvokkaana lakimiehenä merkittäviä, taloudelliselta merkitykseltään
erittäin huomattavia voittoja.
4) Olen voittanut juttuja myös hallinto-oikeudessa.
5) Kulttijohtaja Juha Ruohosen rikoskopla hävisi juuri minun keräämäni materiaalin vuoksi 4.6.2021
Varsinais-Suomen KäO:ssa 1,5 Meur arvoisen testamentin ja poliisi aloitti 1.11.2021 heidän
rikostensa tutkinnan estettyään tutkintoja sitä ennen 3 vuotta ja voitimme myös
asiakirjajulkisuutta koskevat vaatimukset 5.11.2020.
6) Lisäksi olen saanut aikaan 2013 lapseni yliajajalle tuomion ja yliajajan uhrina olevalle lapselleni
korvaukset, toiselle lapseni liikennevahinkokorvaukset ja yhdelle lapselleni lääkekorvaukset
voittamalla jutut ja saanut 2021 viranomaiset tutkimaan lapseeni kohdistettua koulu- ja
kerhoväkivaltaa.
7) Olen elämäni aikana ilmaiseksi auttanut useita ihmisiä saamaan heille kuuluvat korvaukset ja
perustanut oikeusturvayhdistyksen, jossa minun 27.12.2021 ja 29.12.2021 tekemiini
rikosilmoituksiin on yhtynyt muutamassa päivässä jo lähes 1.700 ihmistä ja sitä ennen muihin
tutkintapyyntöihin satoja ihmisiä.
8) Lisäksi olen saanut aikaan useita sovintoja ja niillä sovinnoilla ja lautakuntakäsittelyssä
saavuttamillani voitoilla korvauksia vastapuoliltani, joten en tälläkään perusteella ole ”hävinnyt
kaikkia juttujani”, kuten Jäntti valehtelee.
Poliisin tulee selvittää:
1) Onko g-mailista törkeitä kunnianloukkauksia laatinut Petri Jäntti sama Kelan lakimies, jolle tein
Peltolaa koskevan ilmiannon?
2) Jos kyseessä on sama Jäntti, onko hän tahallaan virkatehtävässään jättänyt Peltolaa koskevan
asian käsittelemättä aiheuttaakseen minulle vahinkoa, auttaakseen Peltolaa minuun, valtioon ja
muihin uhreihin kohdistuvissa törkeissä rikoksissa ja Peltolan koplan rikoshyötyjen hankinnassa
ja onko Jäntti toteuttanut virkarikoksen ko. vapaa-ajan viestintänsä osoittaman Jäntin minua
kohtaan tunteman vihamielisyyden ja voimakkaan asenteellisuuden vuoksi, joka aiheuttaa myös
virkamiehen esteellisyyden?
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3) Jos Jäntti on Kelan lakimies, voiko hän ottaa sivutoimisia juridisen konsultin tehtäviä vapaa-ajalla
ja onko hänellä tuollaiseen toimintaan työnantajan lupa ja miten se ei voisi olla vaikuttamatta
virkatoimessa edellytettyyn puolueettomuuteen?
4) Onko Jäntille maksettu g-mail- konsultoinneistaan?
5) Mistä hän väittää väärät ja asenteelliset minua koskevat herjansa ”tiedot” hankkineensa?
Nettiäkö Kelan lakimies tai muu Petri Jäntti-niminen mies ”tietolähteenään” käyttää?
6) Miksi hän levittää rikoksillaan minua koskevia törkeitä valheita ja yrittää estää rikollisella
valehtelullaan ihmisiä liittymästä rikosilmoituksiin ja tutkintapyyntöihin niitä valheellisilla
tiedoillaan dissaten ja miksi Naistenhuoneessa toteutetaan samanlaista dissausta virkamafian
agendalla?
7) Miksi hän ottaa kantaa minuun ja toimintaani ja keskustelee minusta, vaikka a) en ole mukana
viestinnässä, joka minua koskee ja b) minulla ei ole mitään asemaa siinä asiamiestehtävässä, jota
hän g-mailillaan hoitelee?
8) Jos kyseessä on jokin asiamiestehtävä, minne Jäntti g-mailin, minua koskevat viestit ja muun
materiaalin tallentaa? Onko hänellä salainen laiton henkilörekisteri?
9) Mitä muuta minua koskevaa törkyviestintää Jäntti levittää ja laatii, minne sitä rekisteröi ja keille
kaikille on sitä levittänyt?
10) Onko lakimies Petri Jäntti ollut koskaan Peltolaan yhteydessä ja selvittänyt millään tavalla vireille
laittamaani asiaa?

17. Perussuomalaisten ja Susanna Kosken rikoksena tutkittavat teot
Rikosilmoituksen otsikossa 1 luetteloidut perussuomalaiset kansanedustajat Slunga-Poutsalo,
Tynkkynen ja Peltokangas ovat tahallaan levittäneet minua koskevia valheellisia kunniaani loukkaavia
viestejä ja Purra laiminlyönyt puheenjohtajana ja Luukkanen puoluesihteerinä puuttua rikokseen ja
lopettaa se. Lisäksi Tynkkynen on syrjinyt minua Oodi-kirjaston sananvapausseminaarissa 6.11.2021
ja lähtenyt loukkaavalla tavalla minua pakoon Levelin videoilta paljastuvalla tavalla ja yrittänyt myös
olla tervehtimättä minua ja osoittanut minua kohtaan avointa syrjintää ja halveksuntaa ja kieltäytynyt
kertomasta minulle syytä minuun kohdistamaansa asiattomaan ja poikkeavaan toimintaan, vaikka
olen sitä erikseen kolme kertaa kysynyt ja syrjintä on rikos.
Slunga-Poutsalo on ainakin yli 10 vuotta levittänyt kunniaani loukkaavaa viestintää sekä Lohjan
paikallisyhdistyksessä että eduskunnassa ja estänyt noin 10 vuotta sitten luottamusaseman
väärinkäyttämiseksi säädetyllä tahallisella rikoksella minua aiemmin pääsemästä perussuomalaisten
paikallisyhdistyksen jäseneksi ja ehdokkaaksi kansanedustajan vaaleihin. Slunga-Poutsalo järjesti
tässä tarkoituksessa salaisen laittoman kokouksen, jossa käsiteltiin minua minun läsnä olematta,
estettiin jäsenyyteni syytä kertomatta ja ilman laillista syytä ja estettiin myös rikoksen
toteuttamiseksi minulta kokonaan laissa ja EIS 6 artiklassa säädetty kuuleminen yhdistysvapauden ja
yhdenvertaisuuden perusoikeuteni poistamiseksi.
Purra on 17.7.2021 lukien tahallaan kieltäytynyt vastaamasta kysymyksiini ja kaikki tässä
rikosilmoituksessa mainitut perussuomalaiset yhdessä (Purra, Peltokangas, Tynkkynen, Slunga-
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Poutsalo, Luukkanen, puoluetoimisto) ovat kieltäytyneet toteuttamasta tietosuoja-asetuksessa
pakolliseksi säädetyn rekisteröidyn tarkastusoikeuden ja Peltokangasta lukuun ottamatta kokonaan
kieltäytyneet vastaamasta kysymyksiini, joihin heille on säädetty lakisääteinen vastausvelvoite. En
ole saanut mitään asiakirjoja tarkastusoikeuden perusteella, vaikka ne on tullut antaa viimeistään
kuukauden kuluessa eli 15.12.2021 mennessä. Olen esittänyt tarkastusoikeusvaatimuksen
15.11.2021 ja uusinut sen 30.11.2021. Mitään ei ole vastattu, vaikka asetuksen 15 artiklan mukaan
tulee vastata viimeistään 1 kk:n kuluessa ja samalla teknisellä välineellä (sähköisesti), jolla
vaatimukseni on esitetty. Teoillaan he syyllistyvät myös syrjintärikokseen, koska eivät palvele minua
normaaliehdoilla. Normaalit ehdot määrittelee laki, joka säätää vastausvelvoitteen, asiakirjojen
antamisvelvoitteen, kunniani loukkaamattomuuden, yhdistykseen liittymisoikeuden, yhdenvertaisuuden ja kuulemisvelvoitteen.
Tapasin todistajaksi nimeämäni miehen ensimmäistä kertaa 7.8.2021 TokenTuben Studion
avajaisissa. Ryhdyin juttelemaan hänelle ja hän tunnisti minut, koska olen julkisuuden henkilö. Hän
kertoi arvostavansa toimintaani ja ottaneensa aiemmin yhteyttä Peltokankaaseen ja pyytäneensä,
että Peltokankaan ja persusuomalaisten kannattaisi toimia kanssani yhteistyössä ja tutustua
keräämääni merkittävään todistusaineistoon. Hän kertoi minulle 7.8.2021 Peltokankaan loukanneen
kunniaani esittämällä minua koskien ”hullu se on”, ja että kuulemma yleisesti perussuomalaisten
keskuudessa ”tiedetään”, että olen ”hullu”, ja että kun minun kanssani asioi, seurauksena on, että
lähettäisin heille kaikille 10000-20.000 sivua paperia ja jos joku ymmärtäisi yhdenkin sanan väärin,
niin haastaisin kaikki oikeuteen. Peltokangas kieltäytyi kertomasta, mistä nämä asenteelliset väärät
väitteet ovat peräisin ja missä ja kuka niitä kaikkiaan persuissa ja eduskunnassa levittää. Aiemmin
niitä on levittänyt ympäri Lohjaa ainakin Slunga-Poutsalo.
Myös Vaasan torilavan käyttöä yritettiin kiertueellani 26.9.2021 keinotekoisesti estää ennen
tilaisuutta, jossa puhuivat ja olivat paikalla jälkeeni mm. Purra ja Luukkanen.
Poliisin tulee selvittää
1) Onko minua koskevan törkyviestinnän alkulähde eduskunnassa levitetyn rikollisen viestinnän
osalta juuri Slunga-Poutsalo?
2) Ketkä kaikki ovat osallistuneet minuun kohdistettuun rikokseen ja miksi noita huhuja on käytetty
syrjintärikoksissa estämään kaiken asiointini poliitikkojen kanssa ja kansanedustajien
tiedontason parantamisen estämiseksi?
3) Minne kaikkialle rikollista viestintää on levitetty, millä välineillä (suullisesti, kirjallisesti yms.) ja
onko henkilöäni koskevia loukkauksia myös rekisteröity ja minne?
4) Miksi Purra ei ole vastannut yhteenkään viestiini 17.7.2021 lukien eikä Tynkkynen, SlungaPoutsalo, Luukkanen eikä kukaan puoluetoimistosta ja miksi vain Peltokangas sentään vastasi
30.11.2021 jotain ja kukaan muu ei mitään?
5) Miksi Tynkkynen pakeni ja avoimesti halveksi minua Oodissa kansanedustajalle sopimattomalla
syrjivällä tavalla?
6) Levittääkö joku eduskunnassa laajasti väärää ”tietoa”, että olisin ”vaarallinen”, ”hullu”,
”häirikkö” vai mistä Tynkkysen pakeneminen ja tervehtimättömyys johtuu ja kieltäytyminen
vastoin kannattajien vaatimuksia haastattelemasta minua sananvapauseminaarissa?
7) Miksi Susanna Koski leimasi minut sananvapausseminaarissa ”häiriköksi” tuntematta minua
lainkaan, ja vaikka en häiriköinyt siellä enkä ole häiriköinyt missään?
8) Miksi Koski ja muut Suomalaisuuden Liiton henkilöt estivät minua puhumasta
sananvapausseminaarissa, vaikka olin sananvapauden puolesta lakossa?
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9) Miksi Koski ja muut tilaisuuden järjestäjät sallivat tahallaan ihmisarvoani loukkaavan
valokuvaamiseni maatessani tajuttomana maassa ensihoitotoimenpiteiden kohteena siten, että
kuva päätyi useille sivullisille ja myöhemmin laittomasti nettiin?
10) Kun rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttaminen on pakollinen velvoite, joka täytyy toteuttaa
kuukauden kuluessa, miksi minulle ei ole edes vastattu mitään eikä toimitettu ainuttakaan
asiakirjaa, vaikka sellaista harkintavaltaa ei ole säädetty, ja vaikka sekin teko on myös rikollista
syrjintää?
11) Miksi perussuomalaiset kansanedustajat levittävät selkäni takana puolustautumiseni estäen
tahallaan minua koskevaa törkyviestintää siitä, että olisin mielisairas ja ovatko he levittäneet
samaa viestintää muillekin kansanedustajille ja seuraajilleen?
Olen marraskuussa 2021 antanut Purralle, Slunga-Poutsalolle, Tynkkyselle ja Peltokankaalle
osoittamallani viestillä heille mahdollisuuden esittää näkemyksensä asiassa. Peltokankaalta pyysin
saada yksiselitteisen vastauksen, kiistääkö vai myöntääkö hän esittäneensä henkilöäni koskevia
tuollaisia väittämiä, joissa kyseenalaistaa mielenterveyteni. Peltokangas kiisti ja vetosi
muistamattomuuteen. Slunga-Poutsalolta vaadin selvityksen pitkään jatkuneesta rikollisesta
toiminnastaan, laittomista kokouksistaan ja Tynkkyseltä vastauksen käytökseensä (jokaisen
yleisötilaisuudessa läsnä olleen henkilön näkemä outo pako ja haastatteluista kieltäytyminen) ja
Purralta, Luukkaselta ja puoluetoimistolta selvityksen. Kukaan ei Peltokangasta lukuun ottamatta
vastannut sanaakaan.
Perussuomalaisen puolueen Vaasan osaston toimintaa 21-26.9.2021 (Vaasan torin esiintymislavalla
tapahtuneen 26.9.2021 esiintymiseni tahallinen estämisyritys valheellisin perustein), tulee tutkia
osana em. laajaa tahallista syrjintärikosta. Teko tulee tutkia syrjintänä (RL 11:11 §).
Paikallisyhdistyksen vetäjä yritti estää puhumistani lavalla valehtelemalla, että eivät muka tietäisi
mihin aikaan Purran ja puoluesihteerin Luukkasen tilaisuus alkaisi, vaikka tilaisuuden alkamisaika oli
julkistettu mainoksessa eikä puhetilaisuuteni Vaasassa ollut samaan kellonaikaan. Vaasan kaupungin
infotoimiston henkilö kertoi perussuomalaisten estäneen osallistumiseni tuolla syyllä ja jälkikäteen
se yritettiin perussuomalaisten toimesta kiistää. Vasta julkistettuani toiminnan matkalla tilaisuuteen,
päätös muuttui ja sain puhua.
Kyseessä on minuun kohdistettu tahallinen, vuosia keskeytyksettä maineeni mustaamiseksi ja
yhdistystoimintani estämiseksi isolla joukolla kohdistettu jatkettu rikos (RL 8:2 § 2 mom.), jossa
1. Useat todistajat kertovat toisistaan riippumatta peräti kolmen perussuomalaisen minuun
kohdistamasta toiminnasta eli Peltokankaan, Slunga-Poutsalon ja Tynkkysen laittomasta ja
loukkaavasta toiminnasta.
2. Olen myös henkilökohtaisesti itse todennut toiminnan laittomaksi (mm. Peltokankaan,
Tynkkysen, Purran, Mäkysen, Luukkasen teot, laiton vastaamattomuus, yleisötilaisuudessa
6.11.2021 koomisuuteen saakka dokumentoitu Tynkkysen pakoilu ja Slunga-Poutsalon salaiset
mustamaalauskokoukset yms.)
3. Useat henkilöt toimivat perussuomalaisessa puolueessa laittomasti, mahdollistavat Purran
johdolla ja sitä ennen Soinin johdolla laitonta toimintaa
4. Kaikissa em. rikoksissa olen minä kohteena eikä näillä faktoilla kyse ole "sattumasta"
5. Vastaamattomuus on ollut kaikkiin yhteydenottopyyntöihini tahallista ja ensimmäinen vastaus,
jonka olen koskaan Peltokankaalta saanut, tuli 30.11.2021 ja hän vetoaa lähinnä
muistamattomuuteensa. Henkilötodistajani kertoi minulle Peltokankaan kanssa käymästään
keskustelusta spontaanisti omasta aloitteestaan, joten sitä voidaan pitää luotettavana. Lisäksi
Peltokankaan ym. asiointiestojen kesto todentaa, että mielisairaaksi, vaaralliseksi ja/tai jollain
muulla leimaamisella on tosiasiassa estetty kaikki asiointi kanssani.
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6. On syytä selvittää sitäkin, oliko aikuisen pojan huumeidenkäyttö Slunga-Poutsalolle aidosti hänen
väittämällään tavalla ”yllätys”, jos se yllätys syntyi noiden kolmen jo aiemmin annetun poikansa
huumetuomion (2018, 2019, 2020) ja pojan 10 vuoden huumausaineiden käytön jälkeen
7. Miksi poliisi väitti myös sallineensa Elokapinan telttailua keskellä tietä eri paikkoja telttailulle
osoittaen useita viikkona vedoten yhtä keinotekoiseen ”yllätykseen”, kun ”yllätys” ei voi jatkua
poliisissa 2 viikkoa, vaan rikosten sallimiseen oli Maria Ohisalon ja poliisin esimiesten laiton
ohjeistus?
Slunga-Poutsalon laittomasta toiminnasta on myös kirjalliset todisteet, Tynkkysen 6.11.2021 teosta
videoitu materiaali Levelin ohjelmasta, kunnianloukkauksista henkilötodistelua (7.8.2021
yhteydenotto ja myös Lohjan paikallisyhdistysten jäsenten todistelu Slunga-Poutsalon minuun
kohdistamasta syrjinnästä ja mustamaalauksesta). Lisäksi saman puolueen kansanedustaja Jukka
Mäkynen kehottaa ”väärinajattelijoita” hirttäytymään ja olen tehnyt siitä jo 29.12.2021
rikosilmoituksen osana laajaa rikosasiaa, jossa rikosilmoituksiini on yhtynyt jo lähes 1.700 kansalista
ja tässä rikosilmoituksessa on siihen uusi todiste.
Lisäksi tulen pyytämään lisätutkintaa siltä osin kuin Slunga-Poutsalon aikuisen pojan huumekätköjä
löytyi nimenomaan Riikka Slunga-Poutsalon kotoa, vaikka poika asuu Turussa. Tutkinta lehtitietojen
mukaan estettiin sillä perusteella, että Riikka Slunga-Poutsalo itse väitti poikansa huumeidenkäytön
tulleen hänelle "yllätyksenä", vaikka saman lehtitiedon mukaan poika on tuomittu ainakin kolmena
vuonna huumeista aiemmin.

18. Slunga-Poutsalon huumerikosasian uudelleen käsittelyvaatimus ja ”tietämättömyyden”
selvitysvaatimus ja yhteys poliisin muuhun epäuskottavaan ”yllätys”-valehteluun
Vaadin, että poliisi käynnistää tutkinnan
1) Kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalon levittämistä minua koskevista perättömistä väitteistä
törkeänä kunnianloukkauksena (RL 24:9 § ja RL 24:10 §) sekä luottamusaseman
väärinkäyttämisestä jäsenyyteni tahallisesta estämisestä (RL 36:5 §).
2) Slunga-Poutsalon toiminnasta ja ristiriitaisista lausumista (väitteet tietämättömyydestä) aikuisen
poikansa huumerikostutkinnassa ja poliisin toiminnasta huumerikosten tutkinnassa. KRP:n ja
Supon tulee tutkia
A) Slunga-Poutsalon lausumia poikansa huumausainerikollisuudesta uudelleen (väitetty
tietämättömyys verrattuna uutisoitujen aiempien tuomioiden määrään ja ajankohtaan).
B) Länsi-Uudenmaan ja Lounais-Suomen poliisin epäiltyä virkarikosta Riikka Slunga-Poutsalon
rajaamisesta tutkinnan ulkopuolelle hänen omien lausumiensa ristiriidoista ja poikansa
julkisista tuomioista huolimatta ja niiden vastaisesti.
Slunga-Poutsalo on alla olevan uutisen mukaan väittänyt poliisille, että hänen aikuisen 27-vuotiaan
poikansa törkeä huumausainerikollisuus olisi 24.6.2020 kiinniottotilanteessa tullut hänelle täytenä
yllätyksenä.
Kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalon huumerikoksista syytetty poika otettiin kiinni äitinsä kotoa
– tällainen rikosvyyhti paljastui - Turun seutu - Ilta-Sanomat
Samassa uutisessa kuitenkin todetaan: ”MIES on aiemmin tuomittu huumausainerikoksista. 2018
hänet tuomittiin 7 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, seuraavana vuonna 70
päiväsakkoon. Viime vuonna mies tuomittiin 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen,
joka muutettiin 180 tunnin yhdyskuntapalveluksi.”
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Vaikka jo pelkästään uutisen tekstin mukaan on selvää, että hänen poikansa on tuomittu
huumausainerikoksista 2018, 2019 ja 2020, silti poliisi on tuntemattomasta syystä rajannut
kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalon rikostutkinnan ulkopuolelle ”uskomalla” Riikka SlungaPoutsalon tarinaa siitä, että pojan huumeiden käyttö olisi tullut äidille yllätyksenä, vaikka käyttö on
jatkunut 10 vuotta ja siitä on 3 tuoretta tuomiota. Esitutkinta tulee käynnistää uudelleen ja selvittää,
onko Riikka Slunga-Poutsalo ollut mukana poikansa oikeudenkäynneissä, maksanut niiden
oikeudenkäyntien laskuja ja jos hän on tiennyt 2018, 2019 ja 2020 tuomioista, silloin väite
tietämättömyydestä on perätön kertomus, poliisin tekemä tutkinnan rajaus virheellinen ja hänen
osallisuuttaan poikansa huumerikollisuuteen tulee alkaa selvittämään rikoskumppanuutena
uudelleen ja myös sitä, onko aikuinen Slunga-Poutsalo sopinut poikansa kanssa tuollaisesta
”tietämättömyyteen” vetoamisesta välttyäkseen huumetuomiolta ja pitääkseen kansanedustajanpaikkansa poikansa ja/tai poliisin kanssa sopiman ”tietämättömyyteen” vetoamisen avulla.
Rikosilmoituksen otsikossa 22 selvitetyn Janus Putkosen haastattelun tietojen perusteella tulee
selvittää, johtuuko Slunga-Poutsalon rajaaminen tutkinnan ulkopuolelle poikansa huumausainerikosta koskevassa ”yllätyksessä” ja poliisin valehtelu Elokapina-telttailun sallimisen syystä (väitetty
2 viikkoa kestänyt ”yllätys”) tosiasiassa rikollisesta vapaamuurari- ja muusta hyvävelisuojelusysteemistä, jonka Putkonen kuvaa haastattelussaan eikä mistään ”yllätyksestä”. Ei ole
uskottavaa, että poliisille telttailun ”yllätyksellisyys” voisi jatkua 2 viikkoa tai että Slunga-Poutsalo
olisi täysin tietämätön 10 vuotta jatkuneesta poikansa laajasta huumausainerikollisuudesta ja
kolmesta tuomiosta ja johtuuko minuun kohdistettu rikollisuus ja ”leipominen” siitä samasta
Putkosen kuvaamasta vapaamuurarisysteemistä eli minun kuvaamastani virkamafiarikollisverkostosta.

19. Ruohosten ja Kroneld-Virtasen rikosten motiivi ja rikosten laajuus
Olen kuvannut Ruohosten ja Kroneld-Virtasen yhdessä toteuttaman rikoksen yksityiskohtaisesti
useissa aiemmin jättämissäni rikosilmoituksissa. He ovat yhdessä jatkaneet törkeää petos- ja
kunnianloukkausrikollisuuttaan ja syrjintärikostaan
1) Lähettämällä syksyllä 2021 Turun HO:lle noin 500 sivua minua koskevaa viestintää valitusasiassa,
joka koskee testamenttia eikä minua. Ruohosille ja AA Havialle on jo KäO:ssa KäT Hirvonen
huomauttanut, että henkilööni kohdistettu todistelu on kiellettyä ja Havia on pahoitellut
kirjallisesti ja suullisesti päämiestensä Ruohosten rikollista toimintaa. Asiamiesvaihdoksen yksi
keskeinen syy on ollut se, että Kroneld-Virtanen on palkattu toteuttamaan sitä törkeää minuun
kohdistettua rikosta, jonka toteuttamiseen Havia ei enää suostunut.
2) Kroneld-Virtanen on heinäkuusta 2021 lukien jättänyt tahallaan vastaamatta kaikkiin kantajaasemassa olevien henkilöiden ja minun kysymyksiini. Tahallinen rikollinen vastaamattomuus
jatkuu edelleen tapaohjeen 4.5 kohdan säätämän 3 vrk:n vastausvelvoitteen vastaisesti ja
tapaohjeen 8.2 kohdan ja oikeudenkäymiskaaren vastaisen prosessipetosrikollisuuden
jatkamistarkoituksessa.
3) Kroneld-Virtanen on osallistunut päätekijänä Ruohosten kaikkiin törkeisiin petoksiin,
salassapitorikoksiin, törkeisiin kunnianloukkauksiin ja syrjintärikoksiin. Kroneld-Virtanen on
prosessipetokset toteuttaessaan toimittanut noin 500 sivua tarpeetonta lainvastaista henkilöäni
loukkaavaa todistelua estääkseen ja dissatakseen kielletyillä poliittisilla perusteilla todisteluani,
vaikka todistelun aiheena pitäisi olla testamentti eikä minä. Kroneld-Virtasella on tapaohjeissa ja
oikeudenkäymiskaaressa erityisesti säädetty velvoite karsia pois maallikkopäämiehen levittämä
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laaja, asiaan liittymätön ja kunniaa loukkaava todistusmateriaali. Kroneld-Virtanen päämiestensä
rikoksiin apuriksi ryhtyessään ymmärtänyt juristina tekonsa ja päämiestensä teot rikokseksi ja silti
tahallaan ryhtynyt niihin hankkiakseen päämiehelleen yli 2 meur rikoshyödyt ja itselleen
kymmenien tuhansien eurojen rikoshyödyt ja aiheuttaakseen minulle rikoksillaan kärsimystä,
perättömien ilmiantojen ja kirjelmiensä prosessipetosvalheilla ja yhdessä päämiehensä kanssa
laatimillaan väärillä ilmiannoillaan aiheettomasti syytteen vaaran ja vaaran, että tulisin
syyttömänä tuomituksi olemattomista rikoksista ja perusteettomasti korvauksiin velvoitetuksi
olemattomista rikoksista Kroneld-Virtasen ja Ruohosten rikosten vuoksi.
4) Kroneld-Virtaselle on asiamiehenä säädetty velvoite olla osallistumatta päämiehen rikolliseen
toimintaan ja velvoite huomauttaa päämiehiään siitä. Lakisääteisiä velvollisuuksiaan tahallisilla
rikoksilla laiminlyödäkseen Kroneld-Virtanen on tahallaan toimittanut HO:lle sellaista todistelua
eli minun yhdistystoiminnassani laatimaani viestintää ja nettikirjoituksiani, jolla ei ole mitään
todisteluarvoa testamenttiriidassa riidan kohteesta. Hän on laatimissaan lausumissa esittänyt ja
levittänyt Ruohosten ja Ritvasen kanssa kymmenille ihmisille kunniaani loukkaavaa törkeää
valheellista viestintää, jossa Kroneld-Virtanen valehtelee arvoni ihmisenä ja todistajana riippuvan
muka siitä, miten suhtaudun istuvaan presidenttiin, hallitukseen ja muuhun virkamafiaan, vaikka
valituksen kohteena olevan testamentin pätevyys ei tietenkään riipu suhtautumisestani
virkamafiaan, vaan Palosen testamenttauskyvyn puutteesta ja kultin rikoksista, joilla oma tahto
on uhrilta poistettu. Kroneld-Virtanen, Ruohoset ja Ritvanen valehtelevat, että vain
mielistelemällä nykyistä rikollista valtaeliittiä ja virkamafiaa olisin luotettava vai parempi
todistaja. Heidän kielletyn todistelunsa ainut tavoite on rikoksen toteutus ja kaikki heidän
”todisteensa” koskevat asiaan vaikuttamatonta sellaista aineistoa, jonka toimittaminen oli
selvästi todettu KäT Hirvosen päätöksellä jo kielletyksi. Rikoksellaan he ovat myös lisänneet
testamenttiriidan kuluja merkittävästi tahallaan.
5) Naistenhuoneessa Ruohoset (erityisesti Hanna ja Elina R.) olivat 2021 kesällä levittäneet minua
koskevia perättömiä rikos- ja mielisairausväitteitä. Olen saanut heidän rikoksistaan useita
kuvakaappauksia ja toimittanut ne poliisille. Nyt tammikuussa 2022 he ovat yhdessä satojen
verkostonsa jäsenten ja Elokapina-rikollisten kanssa levittäneet samassa Naistenhuone-ryhmässä
uudelleen valheellista viestintää ja mm. valehdelleet, että eivät olisi aiemmin kirjoittaneet siellä
fb:ssä. He valehtelevat ts. omia viestejään olemattomiksi leimatakseen minut uusilla rikoksillaan
myös valehtelijaksi ja mielisairaaksi satojen rikoskumppaniensa kanssa.

6) Lisäksi Hanna ja Elina Ruohonen ovat salaa viestitelleet valheitaan kesällä samaan aikaan Mikko
Kemppelle ja Juha Korhoselle valehtelemalla olleensa muka Palosen kanssa ”kiva perhe”, vaikka
olivat ja ovat rahastava rikollinen kultti.

20. Vermeulenin toiminta, sen ajoitus ja menetelmät
Olen aiemmin laittanut vireille rikosasian, joka koskee Henna Maria Vermeulenin, Jukka Davidssonin,
Henri Kauramäen ja joidenkin Me Kansa-ryhmän henkilöiden törkeitä kunnianloukkauksia, joilla he
levittävät perätöntä tietoa vapaamuurariyhteyksistäni (joita minulla ei ole), satanismiyhteyksistä
(joita minulla ei ole), ”psykoottisesta masennuksesta” (jota minulla ei ole) ja muista
”mielisairauksistani” (joita minulla ei ole), väärää tietoa Police for Freedomin toiminnasta, muita
vääriä tapahtumatietoja Vermeulenin ja Kauramäen kanssa käymistäni puhelinkeskusteluista ja
muusta omasta toiminnastaan ja yrittävät leimata minut ”riitelijäksi”. Davidssonin masinoimilla
salaisilla mustamaalauskampanjoilla Davidssonin kanssa postailleet ovat estäneet tahallaan minua
liittymästä fb-ryhmiin ja saamaan viestintääni sellaisiin ryhmiin, joissa mainettani on em. tavoin salaa
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selkäni takana mädätetty em. törkeitä valheita levittämällä. Samaan aikaan minua on kesästä 2021
saakka estetty pääsemästä jäseneksi Naistenhuone-ryhmään edellä selostettujen minuun
kohdistettujen törkeiden rikosten toteuttamiseksi juuri siinä ryhmässä ilman puolustautumismahdollisuutta.
Estääkseen rikosten selvittämistä, Vermeulen alkoi 3.1.2022 levittämään Telegramissa omissa
nimissään omalla nimellä olevasta Telegram-tilistään ison mainoksen tavoin omaan valokuvaansa ja
minun kuvaani. Kuvissa hänet ja minut oli aseteltu vastakkain eräänlaisena ”taisteluparina”.
Vermeulen väitti järjestävänsä ”rauhanneuvotteluja” ja jatkoi esitutkinnassa olevien keskeneräistä
asioiden kutsumista pelkäksi ”draamaksi” ja minun leimaamista ”riitelijäksi”, jolle hän muka opettaisi
”oikeaa johtajuutta” yms. ja alkoi painostamaan minua osallistumaan järjestämäänsä ”livestriimiin”.
Sinänsä en välttele asioista keskustelua. Assistenttini Sannan ilmoitettua, että pystyn kyllä
keskustelemaan mistä vain (mutta kyseessä ei siis ole ”draama”), Vermeulen lähetti minulle s-postilla
aivan erinäköisen viestin. Nyt se oli lähetettykin ”Police for Freedomin” s-postiosoitteesta
”suomi@policeforfreedom.org” ja Vermeulen ilmoitti, että minuun ottaisi yhteyttä joku hänen
valitsemansa ”sovittelija”, vaikka mistään tällaisesta ei puhuttu Telegramissa enkä halua asioida
epämääräisen ”Police for Freedomin” kanssa, koska en tiedä, keitä siihen kuuluu ja olen pyytänyt
poliisia selvittämään sen epäselvää toimintaa.
Minuun otti s-postilla yhteyttä tuntematon mies Klaus Rahikainen, joka väitti/tituleerasi itseään
”elämäntuntijaksi”, ”kirjailijaksi” ja väitti tehneensä useita rikos- ja naapuririitojen sovitteluita.
Suomessa pitää noudattaa lakejamme myös "rauhanneuvotteluiksi" kutsutuissa prosesseissa eikä
kukaan voi laillisesti perustaa omaa "sovittelutuomioistunta" netissä, livelähetyksissä tai
muutenkaan. Tuomioistuinmenettelystä säädetään mm. tuomioistuinlaissa, oikeudenkäymiskaaressa ja perustuslaissa. Myös tuomioistuinsovittelu ja sovittelija-terminologia kuuluvat
viralliseen, lakisääteiseen oikeudenkäyntiprosessiin. Lisäksi on muita tuomioistuimen ulkopuolisia
sovitteluprosesseja, joista säädetään erikseen ja niitäkin hoitavat asianajajaliiton koulutetut juristit.
Suomessa tuomiovalta säädetään kuuluvaksi vain tuomioistuimille ja sovitteluprosessiin on
lakisääteisesti säädetty ehdoton luottamuksellisuus ja lakisääteinen vaitiolovelvollisuus. Tämä
tarkoittaa, että
1) Omien "nettisovittelu"-prosessien/nettituomioistuinten toteuttaminen ei perustu lakiin
2) Kukaan ei voi "rauhanneuvotteluiden" tai muullakaan nimikkeellä vaan vapaasti päättää ryhtyä
perustamaan ja hallinnoimaan "omaa" sovitteluprosessia eli eräänlaista lakiin perustumatonta
"kansantuomioistuinta".
3) Kun sovitteluprosessiin säädetään laissa ehdoton salassapitovelvoite, niitä ei saa "julkisina
livestriimeinä" järjestää eikä Vermeulenin ehdottama "sovittelija" täytä lain kelpoisuusvaatimuksia eikä ole pätevä tehtäväänsä, jos ei tiedä edes sitä perusasiaa, että sovitteluprosessi
säädetään salassapitonormein salassa pidettäväksi prosessiksi.
4) Sovittelun kaikki kriteerit olisivat rikkoutuneet pahimmalla mahdollisella tavalla Vermeulenin
minulle omituisella tavalla jälkikäteen ujuttamassa "julkisessa livestriimisovittelussa" eikä
sovittelijakaan tietenkään voi olla toisen ”osapuolen” eli Vermeulenin salaa valitsema hänen oma
kaverinsa ja itse valitsema tuttunsa.
Vermeulenin sovittelijaksi väittämä mies ehdotti myös siihen ”Vermeulenin livestriimiin” ja
”sovitteluunsa” täysin epämääräisiä keskustelunaiheita kuten mm. "tuntemuksista" keskustelua.
Olin jo syksyllä Vermeulenille kertonut, minulla ei tässä keskellä Suomenpelastusprojektia ole
tarvetta eikä aikaa keskustella epämääräisellä agendalla jostain epäselvästä aiheesta, vaan
ainoastaan konkreettisesta tekemisestä kannattaa ja tuleekin keskustella eikä siihen mitään
"sovittelijaa" tarvita.
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Vermeulenin ja Rahikaisen toiminta on täysin hämärää ja siinä vaikuttaa olevan järjestäjinä joku
porukka eikä vain Vermeulen. Tarkoituksena oli erehdyttää minut osallistumaan johonkin laittomaan
prosessiin tai mahdollisesti julkiseen häpäisyyn. Se on täysin tuomittavaa, koska en hyväksy laittomia
prosesseja koskaan juristina ja päinvastoin olin jo vuosia sitten pyytänyt poliisia tutkimaan rikoksena
kulttijohtaja Juha Ruohosen "omatuomioistuin"-toimintaa, jossa hän toimi itse syyttäjänä,
asianomistajana ja tuomarina salaisessa "omassa" tuomioistuimessaan uhrinsa Elisa Palosen
orjuuttamiseksi ja rahastamiseksi.
"Rauhanneuvotteluiksi" valehdeltuun epämääräiseen prosessiin on siis Vermeulenin/Police for
Freedomin s-postilla jälkikäteen lisätty lakiin perustumaton prosessi, jossa oli tarkoitettu
toimivan lakiin perustumattomalla ja prosessin avoimuuden ja puolueettomuuden poistavalla
tavalla "sovittelijana" joku Vermeulenin ja/tai jonkun muun tuntemattoman henkilön tai ryhmän
yksipuolisesti valitsema henkilö, jonka henkilöllisyyttä minulta salattiin ja jonka Vermeulen
etukäteen tuntee henkilökohtaisesti ja joka ei ole juristi. Olisi silti tarkoitettu tuo "sovittelija" olisi
ollut (puolueellisesti) arvioimassa Vermeulenin ja minun lausumia ja etukäteen "draamaksi"
virheellisesti nimettyä asiaa julkisessa livestriimissä lain salassapitonormien kieltämässä prosessissa
ja kesken vireille laittamani esitutkinnan, jossa kuvaan rikoksena sen teon, jota ”draamaksi” yritettiin
näissä tekaistuissa muka-rauhanneuvotteluissa vääntää ja minut jälleen leimata riitelijäksi.
Kun lähetin Vermeulenille 5.1.2022 kysymyksiä mm. ehdotetun ”livestriimisovittelun”
lainvastaisuudesta, vastaamalla osoitteella ”suomi@policeforfreedom”, teksti vaihtui enterin
painamisen jälkeen omituisesti tekstiksi ”Henri Kauramäki”, joka väitetysti ei ole lainkaan mukana
toiminnassa, vaan siirtynyt Davidssonin apuriksi.
Vermeulen postasi 5.1.2022 taas omasta henkilökohtaisesta Telegramista viestin, jolla ei vastaa
mihinkään kysymyksiini, mutta yrittää vaatia, että en saisi hänestä ja hänen ryhmistään julkisesti
esittää tulevaisuudessa mitään negatiivista, koska muuten se olisi taas muka ”riitelyä”. Kaikilla näillä
teoillaan hän ja joku hänen taustatiiminsä yritti estää Police for Freedomin ja Vermeulenin em.
tekojen esitutkintaa ja sananvapauttani.
Vermeulen ja Kauramäki levittivät aiemmin syksyllä 2021 kunniaani loukatakseen valheellista tietoa,
että Kauramäki ei muka olisi 3.9.2021 alkaneella kiertueella sopinut ja luvannut yhteistyötä kanssani.
Kauramäki antoi minulle ravintolassa Porissa myös käyntikorttinsa, joka on nyt uutena todisteena.
Lisäksi he ovat aiemmin julkisesti valehdelleet, että Police for Freedomin toiminnassa olisi muka
mukana poliiseja. Uutena todisteena on heidän nyt postaamansa mainos, josta ilmenee heidän vasta
nyt hakevan poliiseja ryhmäänsä, jolla ei ole selvää johtoa ja organisaatiota. Nämä uudet todisteet
ovat näyttöä samalla heidän aiemmista kunnianloukkauksistaan, joissa he leimasivat minut
valehtelijaksi.

21. Kari Lumikeron törkeät rikolliset lausumat Apu-lehdessä ja muut kiihottamisrikosten
tunnusmerkistöihin liittyvät rikokset ja näiden rikosten valtava asianomistajien määrä
Kari Lumikeron Apu-lehdessä 24.12.2021 esittämät törkeät julkilausumat ja niitä levittäneet Apulehden päätoimittaja ja toimittajan teot tulee tutkia ja syyttää syrjintänä ja törkeänä
kiihottamisrikoksena (RL 11:10a §) sekä minuun ja jokaiseen hänen uhriinsa kohdistettuna törkeänä
kunnianloukkauksena. Hän on toteuttanut tekotavaltaan törkeän, tahallisen rikoksen leimaamalla
minut ja KAIKKI rokottamattomat Suomessa (noin 800.000 ihmistä) ja globaalisti terveydentilasta ja
nollatartuttavuudesta riippumatta täysin perusteettomasti ”Kuoleman lähettiläiksi” tuntematta
yhtään minun ja ”rokottamattomien” tappamaa ihmistä, esittämättä yhtään tilastofaktaa ja
ymmärtämättä 100-prosenttiseen typeryyteensä, asenteelliseen vihaansa ja kiihottamis- ja
syrjintärikokseen perustuvassa valheellisessa lausumassaan, että 70 % tartunnoista tapahtuu
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rokotetuilta, sairaalat ja terveysasemat täyttyvät rokotetuista, kuolintilastot räjähtivät, koska
rikollisen ihmiskokeen uhrit (rokotetut) kuolevat kokeellisen piikityksen piikkihaittoihin eivätkä
”rokottamattomilta” saamaansa tartuntaan ja parhaillaan piikkihaitat tappavat ihmisiä ja
rokottamattomat terveet eivät tapa eivätkä tartuta ketään. Mikään Lumikeron väitteissä ei pidä
paikkansa ja teko on rikos, koska entisenä toimittajana hän ymmärtää lausumansa rikolliseksi
valehteluksi ja että syy-yhteys tilastoista näkyvien kuolemien ja väitetyn ”rokottamattomilta”
saatujen tartuntojen väliltä puuttuu kokonaan. Parhaillaan uutisoidaan, että kolmesti rokotetut
tartuttavat sairaaloissa ja hoitolaitoksissa ja omissa passillisissa bileissään toisiaan ja sairaaloiden ja
hoitolaitosten henkilökuntaa ja potilaita ja asukkaita.
Nimeän todisteeksi
1) HUS:n lääkärin Miikka Korjan julkisen postauksen ja lääkäri Teemu Långsjön julkisen kirjoituksen,
joilla he toteavat, että rokottamattomien leimaamiseen ei ole mitään syytä
2) Mikael Kivivuoren lääkäriryhmän tuottamat asiantuntijalausunnot
3) lääkäri, patologi Seppo Sutisen 18.11.2021 laatiman asiakirjan, josta ilmenee ihmisten kuolevan
piikkihaittoihin ja rokotettujen tartuttavan, sairastuvan ja kuolevan 10-59-vuotiaiden kuolevan,
ja että kokeelliseen piikitykseen kuolee 15-kertaa suuremmalla todennäköisyydellä kuin
koronaan
4) Jaanalla on asiaa-ohjelman tilastot ja muut virkamafiasivuille lataamieni julkisten koronahuijaukseen liittyvien rikosilmoitusten kaikki todisteet, joilla Lumikeron huuhaa-höpötykset on
helppo todistaa a) disinformaatioksi ja b) tahalliseksi, tekotavaltaan törkeäksi rikokseksi, jossa
rokottamattomien leimaaminen perusteettomasti on sekä massiivinen törkeä kunnianloukkaus
että törkeä kiihottamisrikos, jonka yhtenä motiivina on rikollisen virkamafian kätyrinä
”tunnetun” Lumikeron suulla pakottaa ja erehdyttää ihmisiä osallistumaan terveyttä vakavasti ja
pysyvästi vahingoittavaan rikolliseen ihmiskokeeseen ja aiheuttaa nimenomaan ”rokottamisella”
väestön joukkokuolemat joukkotuhontarikoksena, joka on tilastoista näkyvällä tavalla jo
meneillään nimenomaan rokotekuolema-pandemiana a rokotettujen pandemiana, joka johtuu
piikityksillä aiheutetusta immuunikadosta ja sisäelimiin leviävistä peruuttamattomista
piikkivaurioista.
Lisäksi nimeän Långsjön, Korjan, Kivivuoren, Sutisen, Tamara Tuumisen ja Ariyana Loven
asiantuntijana kuultavien roolituksilla (rikosilmoituksen liite 2).
Ruohosten ja Kroneld-Virtasen rikokset tulee tutkia myös kiihottamisrikoksena (RL 11:10 §), koska he
tuottamillaan teksteillä leimaavat kaikki yhdistykseni jäsenet, kaikki Niinistön ja virkamafian
arvostelijat, kaikki Espan puistossa olleet ja kaikki kannattajani (31.10.2021 noin 1.500 ihmistä) ja
ohjelmieni katsojat (noin 500.000 ihmistä) ja fb-kaverini (5.000 ihmistä + jonossa tuhat + noin 3000
seuraajaa eli vähintään 9.000 ihmistä) ”rikossyndikaatin osaksi”.
Suokaksen rikoskoplan rikokset tulee tutkia myös törkeänä kiihottamisrikoksena (RL 11:10a 1§), koska
he leimaavat kaikki kannattajani, VKK-puolueen jäsenet ja kannattajat, Ano Turtiaisen ja Ossi Tiihosen
kannattajat, TokenTuben yleisön ja Jaanalla on asiaa-ohjelman kaikki katsojat (vähintään 100.000
henkilöä), muiden ohjelmieni katsojat ja mielenosoitusteni osallistujat (vähintään 500.000 henkilöä)
ja rokottamattomat (vähintään 800.000 Suomessa ja miljoonia ulkomailla) hörhöiksi, salaliittoteoreetikoiksi, disinformaatikoiksi perusteettomasti ja kohdistavat laajaan väestöryhmään mm.
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rokottamattomien vähintään 800.000 hengen ihmisryhmään ja tuohon miljoonien henkilöiden
ihmisryhmään kiihottamisrikoksessa tarkoitettua perusteetonta, tieteeseen
ja tilastoihin
perustumatonta vihaa ja propagandaa.

22. Janus Putkosen paljastukset vapaamuurareista ja poliisin rikollisesta toiminnasta ja sen
yhteys Suokaksen puhelinsoittoihin poliisille vääristä ilmiannoista sopimisessa
Olen jättänyt 31.5.2021-29.12.2021 rikosilmoitukset, jotka koskevat rokotepetoksia, niillä
aiheutettuja kuolemia ja pysyviä vammoja, valtiopetosrikollisuutta ja poliisien ja syyttäjien
12.12.2018 muistiolla päätettyä tutkinnantapporikollisuutta. Janus Putkonen on paljastanut Leveliohjelmassa käyneensä Turun katujen alla olevissa kryptoissa vapaamuurarien tiloissa ja kertoo, että
vapaamuurareita olisi paljon Turussa, poliisissa ja että poliisit estävät tahallaan aatelisten, muiden
korkeiden virkamiesten ja vapaamuurarien rikosten tutkintaa. ja että estäjinä toimivat
vapaamuurariveljet, joita on soluttautunut tuomaristoon ja poliisi- ja syyttäjälaitokseen. Koska laki ei
salli sellaista tutkinnan estämistä ja verkostoa, poliisin tulee selvittää, missä krypta sijaitsee, kuka
siellä kokoontuu ja miksi ja ketkä poliisissa vapaamuurariverkostoon kuuluvat ja tutkintoja estävät.
Rikosilmoituksessa on kirjallisena todisteena myös Lapin Kansan uutinen, jossa todetaan, että lait
eivät koske Suomessa virkamafiarikoskoplaa lainkaan.
Lisäksi poliisin tulee siis selvittää rikoksena Terhi Suokaksen ryhmälleen postaamaa viestiä, jossa hän
rikoskumppaneilleen väittää em. tavoin sopineensa etukäteen puhelimessa poliisin kanssa, että kun
minua koskevan rikosilmoitusten satsin Suokaksen kopla poliisille toimittaa, minulle ”leivotaan”
syyte. Suokaksen väitteen mukaan olisi siis etukäteen päätetty, että väärillä ilmiannoilla leivotaan
”tunnusmerkistöt toteutumaan”, vaikka ne eivät toteudu minun olemattomissa rikoksissani lainkaan,
mutta sadoissa Suokaksen ja tässä rikosilmoituksessa mainittujen rikoksissa kyllä täyttyvät.
Lisäksi tulee selvittää, johtuuko Slunga-Poutsalon rajaaminen tutkinnan ulkopuolelle poikansa
huumausainerikosta koskevassa ”yllätyksessä” ja poliisin valehtelu Elokapina-telttailun sallimisen
syystä (väitetty ” 2 viikkoa kestänyt ”yllätys”) tosiasiassa rikollisesta vapaamuurari- ja muusta
hyväveli-suojelusysteemistä, jonka Putkonen kuvaa haastattelussaan eikä mistään ”yllätyksestä”. Ei
ole uskottavaa, että poliisille telttailun ”yllätyksellisyys” voisi jatkua 2 viikkoa tai Slunga-Poutsalo olla
täysin tietämätön 10 vuotta jatkuneesta poikansa laajasta huumausainerikollisuudesta ja kolmesta
tuomiosta.
Poliisin tulee selvittää, miksi minulle epänormaalilla tavalla on yritetty leipomalla leipoa tuomiota
olemattomista rikoksista 2007 lukien ja samaan aikaan on virkamafiaverkoston, Ruohosten
rikoskoplan, LähiTapiolan, LP:n ja Jormanaisen rikoskoplan törkeissä rikoksissa leivottu tahallaan
tutkinnantappoja, estetty 2 meur korvaukseni niillä rikoksilla ja leivottu minulle ja lapsilleni valtavien
rikoksilla aiheutettujen tuhojen päälle 340.000 euron velkuutukset ”kohtuullisuuden” nimissä
rikollisessa prosessissa.

23. Tietoliikenteen häirintä ja laiton puhelinkuuntelu
Kaikki rikokset johtuvat poliittisista perusteista ja on kohdistettu minuun ja koko Suomen väestöön
yhteiskunnallisesti merkittävien virkamafia-paljastusteni lopettamiseksi. Poliisin tulee tutkia RL 38:6
ja 7b §:ssä säädettyinä rikoksina
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1) Elokapina-rikollisuutta, Suokaksen, Ruohosten ja faktantarkistajien rikollisuutta, jolla on
masinoitu facebookissa laittomia banneja yleisön tiedonsaannin estämiseksi ja minun perus- ja
ihmisoikeudeksi säädetyn sananvapauteni estämiseksi ja rikollisen sensuurin toteuttamiseksi.
2) Virkamafia.fi-sivuihini kohdistettuja rikollisia estohyökkäyksiä, joiden vuoksi sivusto on ainakin
kerran myös kaatunut
3) Jaanalla on asiaa-ohjelmaani ja TokenTubeen kohdistettuja jatkuvia hybridikeskuksen
hyökkäyksiä ja ohjelmani häirintää ensimmäisestä lähetyksestä alkaen, pätkimistä ja lähetyksen
keskeytystä 3.1.2022
4) MV-lehteen kohdistettuja vastaavia rikollisia hyökkäyksiä
5) Sitä, johdetaanko tietoliikenteen häirintää ulkomailta, valtioneuvostosta, Niinistön
organisaatiosta tai käskyttämänä ja kuka ne laittomat rikolliset häirintäkäskyt antaa ja teot
toteuttaa ja mistä osoitteesta hyökkäykset on tehty.
6) Twitter-sovelluksella toteutettuun 5.1.2022 haastatteluni kohdistettua rikollista jatkuvaa
tahallista tietoliikenteen häirintää
7) Puhelimeeni kohdistettua jatkuvaa häirintää, jonka ovat kuulleet ja todenneet kaikki 2009-2022
kanssani puhelimessa asioineet.
8) Laitonta puhelinkuuntelua, jonka ilmentymiä ovat olleet a) kaikuminen, b) rätinä, c) puhelujen
katkeaminen, d) ääneni tason kuluvuuden huomattavat vaihtelut, d) yhdistämisvaikeudet, e)
toisen linjalla olevan puhelun/miehen puheen kuuluminen keskusteluni seassa, jota käyn
yksityishenkilönä valitsemassani numerossa ja vaikka en ole valinnut sitä ”jotain” henkilöä sinne
sekaan kuuntelemaan
Poliisin tulee selvittää ja vastata minulle kirjallisesti:
1)
2)
3)
4)

Kuunteleeko poliisi puhelintani?
Jos kuuntelee, mistä syystä ja kenen määräyksestä?
Kuinka kauan puhelintani on kuunneltu?
Kuinka kauan poliisi aikoo vielä laitonta kuuntelua jatkaa?

24. Rikosten yhteinen motiivi
Kaikki rikokset johtuvat poliittisista perusteista ja on kohdistettu minuun yhteiskunnallisesti
merkittävien virkamafia- ja koronarokoterikollisuutta koskevien paljastusten ja yhdistystoimintani ja
sananvapauteni estämiseksi ja maineeni pilaamiseksi, perhe-elämäni estämiseksi terroritekoina,
aidossa tappamistarkoituksessa, omaisuuteni ryöstämiseksi rikoskoplalle, terveyteni tuhoamiseksi ja
muissa tarkoituksissa, jotka virkamafia-sivuilla, ohjelmissani ja rikosilmoituksissani kuvataan. Kyse on
järjestäytyneestä rikollisuudesta ja poliittisesta terrorista.

25. Rooli julkkiksena ei tarkoita rikoksentekokohteena olemista
Suokas ja muut hänen rikoskumppaninsa postasivat useissa viesteissään ”käsityksenään”, että kun
olen julkisuuden henkilö, se tarkoittaisi, että he voisivat salaa levittää rikollisia valheita salaisessa
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ryhmässä laeista piittaamatta. Sitähän se julkkisena oleminen ei todellakaan tarkoita, vaan ko.
postaukset ovat osa heidän törkeän rikoksensa tahallisuusnäyttöä.

26. Rikoksilla aiheutetut sairaudet ja kärsimys
Kärsimys ja sairaudet ovat korvattavaa vahinkoa VahL:n mukaan. Koska juuri sellaisia seurauksia he
päättivät tahallisilla rikoksilla aiheuttaa ja ne ovat heidän ymmärtämiään ja tarkoittamia seurauksia,
he ovat täysimääräisessä vastuussa. Toimitan lääkärintodistukset rikosnäytöksi erikseen.

27. Todisteet, henkilötodistelu ja asiantuntijana kuultavat
Rikosilmoituksen todisteena ovat
1) Naistenhuone-ryhmän ylläpitäjien julkiset säännöt. Niistä näkyy, että a) ryhmän sääntö nro 1
on ”Ole hyvä ihminen” ja muuna sääntönä kiusaamisen kielto ja toisten kunnioittaminen ja b)
että ryhmässä on laiton sääntö, jolla samaan aikaan nämä muka-hyvät ihmiset mahdollistavat
törkeää rikollista kirjoittelua sadoilla törkyteksteillä ja rikosten paljastajat heitetään ulos
ryhmästä eli säännöissä kehotetaan RL 15:11 §:ssä säädettyyn rikokseen eli peittelemään rikoksia
tahallaan. Tällaista sääntöä ei voi olla Suomessa missään ryhmässä, koska a) EIS 10 artikla ja PL
12 § kieltävät sellaisen tiedonvälityksen ennakkoesto kiellettynä ennakkosensuurina, b) mikään
ryhmä ei voi voimia salaisena rikostehtaana ja c) säännöllä estetään esitutkintaa ja poliisille
ilmoittamista eikä ryhmä voi perustaa ”valtiota” valtion sisälle eikä ”omapoliisina” valvoa omaa
ryhmäänsä eikä se valvonta heille myöskään toimi lainkaan, kun Terhi Suokaksen kaltaiset täysin
häiriintyneet yksilöt pystyvät kaikessa rauhassa kirjoittamaan yli 400 rikollista viestiä ja vääriä
ilmiantoja, joista postauksista on ”kohteliaisuutta” nolla % ja Terhi Suokaksessa ja koplansa
jäsenistön toiminnassa sitä ”hyvää ihmistä” yhtä vähän.
2) Naistenhuoneen rikollisen viestinnän kuvakaappaukset 320 kpl (toimitan lisää, jos rikokset
jatkuvat)
3) Markku Sundströmin fb:ssä julkaiseman kunnianloukkaustekstin kuvakaappaus
4) Sundströmiä koskeva googlaamalla löytyvä esittelyteksti, jossa on tieto LähiTapiolan
myyntiedustajana toimimisesta
5) Petri Jäntin 15.11.2021 viesti, jossa minua koskevat kunnianloukkaukset
6) Toni Grönlundin kuvaama video 20.6.2021 tapahtumista Elokapina-telttailun rikollisuudesta ja
josta näkyy, että Jenny Niemisen, Terhi Suokaksen ja Je Coquelecin 21.6.2021 laatima perätön
lastenilmoitus ja Naistenhuonetekstit on tahallaan laadittu perättömillä tiedoilla.
Vastamielenosoitus Elokapinalle – YouTube
https://www.youtube.com/chann…/UCBItZT97_syYCvxnaEnYcEw/join
7) A) Jenny Niemisen ja ”nimettömän yksityishenkilön” 21.6.2021 laatima valheellinen
lastensuojeluilmoitus, joka on laadittu rikollisena poliittisena kostotoimena heti seuraavana
päivänä siitä, kun järjestin koko Elokapina-rikoskoplalle putkareissun 20.6.2021 asiallisella ja
laillisella toiminnallani muistuttamalla poliiseja heidän virkavelvollisuuksistaan.
B) ”Jen Coquelecin postaus vastaavalla tekaistulla valheellisella tarinalla Naistenhuoneessa
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C) Terhi Suokaksen postaus Naistenhuoneella Coquelecin valheiden ”uskottavuuden”
parantamiseksi, jossa hän väittää olleensa tapahtumassa kavereidensa kanssa ja muka nähneen
ne olemattomat tapahtumat, joita rikoskumppaneina valheellisina rustailevat.
Perättömässsä lastensuojeluilmoituksessa esiintyvä tarina verrattuna Terhi Suokaksen ja ”Jen
Coquelecin” Naistenhuoneella tahallaan jatkamiin rikollisiin samanlaisiin valheellisiin postauksiin ja muihin salaa rikollisiin tehtailtuihin kostotoimitarinoihin paljastaa, että tämä parivaljakko
Suokas&”Coquelec” on todennäköisesti ollut rikoksentekijänä jo 21.6.2021 ja Suokas yllyttää nyt
satoja koplansa jäseniä tehtailemaan minusta vastaavia kymmeniä rikollisia perättömiä
viranomaisilmoituksia salaa Naistenhuoneessa ja soittelemalla etukäteen poliisille törkeiden
rikostensa tehtailemiseksi järjestäytyneenä rikollisuutena.
8) Leveli-ohjelman video 6.11.2021 Tynkkysen käytöksestä LEVELI NEWS #21: LIIKAA KORRUPTIO
UUTISIA! + KAUHUTUTKIMUS JULKI + PUHELUT + ERITYISVIERAS? - YouTube
9) Leveli-ohjelma, jossa on Putkosen haastattelu vapaamuurareista ja poliisin toteuttamasta
vapaamuurarien rikosten tutkintojen estämisestä LEVELI #101 | Janus Putkonen I PODCAST YouTube
10) Lapin Kansan uutinen, jossa todetaan sama, mikä Putkosen ohjelmassa, virkamafia-sivuillani ja
Jaanalla on asiaa-ohjelmissani eli että Suomessa vallitsee laillisuuden sijaa laaja korruptio, jossa
virkamafiaan kuuluvat voivat tehdä vapaasti miten törkeitä rikoksia tahansa joutumatta
normaalitavalla vastuuseen
11) Viestini Purralle, Slunga-Poutsalolle, Peltokankaalle ja Tynkkyselle 15.11.2021 ja 30.11.2021,
joihin ei ole vastattu.
12) Viestini 4.1.2022 fb:ssä omalla fb-sivullani. Tekstissäni ei ole mitään laitonta. Koska kaikki
esittämäni faktat pitävät paikkansa ja minulla on oikeus postauksellani saada suojaa rikollista
Naistenhuoneen salaista kirjoittelua vastaan ja minuun kohdistuvien törkeiden rikosten
lopettamiseksi, fb:llä ei ole ollut mitään oikeutta asettaa minulla bannia tästä(kään)
kirjoituksestani. Koko bannitoiminta on laitonta ja kiellettyä ennakkosensuurina suoraan EIS 10
artiklan ja PL 12 §:n nojalla ja nyt poliisin tulee siis tutkia kaikki minuun ja muihin fb:ssä
kohdistettu täysin laiton bannailu kiellettynä ennakkosensuurina, koska bannailulta puuttuu
kokonaan juridinen perusta. Tekstistäni lisäksi selvästi ilmenee, että a) olen nettikiusaamisen uhri
enkä kiusaaja ja b) Suokaksen, Merosen, Korpelaisen ym. Naistenhuone-koplan ”ilmiannot”
muka heihin kohdistuvasta häirinnästä ovat rikollinen väärä ilmianto ja kuvakaappaukset
paljastavat, että he ovat etukäteen tienneet, että kun riittävän monta rikollista tekee perättömän
ilmiannon, he sillä saavuttavat rikoksensa tuloksen eli pystyvät etukäteen sopimillaan ja yhdessä
toteuttamillaan törkeillä rikoksilla aiheuttamaan laittoman bannin ja estämään törkeillä
rikoksillaan perus- ja ihmisoikeudekseni säädetyn sananvapauteni ja yleisölleni perus- ja
ihmisoikeudeksi säädetyn tiedonsaantioikeuden ja heidän minuun ja yleisööni ja koko väestöön
kohdistamat rikoksensa ovat äärimmäisyyksiin vietyä poliittista kommunistiterroria ja Suokas on
rikollisen kommunisti- ja elokapinaterrorin päätoteuttaja Suomessa. Suokaksen kopla tehtaili siis
tahallaan etukäteen sopimiaan valheellisia ilmiantoja fb:lle aiheuttaen rikoksellaan laittoman
5.1.2022 bannin rikoksellaan ja todisteen 1 kuvakaappaukset todistavat, että perättömistä
ilmiannoista nämä rikolliset ovat siis nimenomaan etukäteen sopineet.
13) Oma 4.1.2021 ilmiantoni fb:lle minuun kohdistuneista törkeistä rikoksista
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14) Valokuva ”vaarallisesta kulkueesta”, johon kuulun ja jonka kuvan postauksesta faktantarkistajat
laittoivat 7.12.2021 bannit Tiihoselle
15) Kari Lumikeron Apu-lehdessä 24.12.2021 esittämät törkeät julkilausumat, joilla hän leimaa minut
ja KAIKKI rokottamattomat terveydentilasta ja nollatartuttavuudesta riippumatta”Kuoleman
lähettiläiksi” tuntematta yhtään minun ja ”rokottamattomien” tappamaa ihmistä, esittämättä
yhtään tilastofaktaa ja ymmärtämättä 100-prosenttiseen typeryyteensä, asenteelliseen vihaansa
ja kiihottamis- ja syrjintärikokseen perustuvassa valheellisessa lausumassaan, että 70 %
tartunnoista tapahtuu rokotetuilta, sairaalat ja terveysasemat täyttyvät rokotetuista,
kuolintilastot räjähtivät ja parhaillaan piikkihaitat tappavat ihmisiä ja rokottamattomat terveet
eivät tapa eivätkä tartuta.
16) Ote Apu-lehden nettisivusta, jossa päätoimittajien tiedot ja markkinointilupaus ”vastuullisesta
journalismista”, jota Lumikeron 24.12.2021 rikoksiin osallistuminen ei edusta
17) Uutinen Slunga-Poutsalon rajaamisesta poikansa huumerikollisuuden ulkopuolelle (uutisen
mukaan johtui Slunga-Poutsalon väitetystä tietämättömyydestä)
18) Vermeulenin Telegramissa postaama 3.1.2022 ja 5.1.2022 rauhanneuvotteluviestintä
19) Vermeulenin Police for Freedomin nimissä s-postilla lähettämäviesti ”sovittelijasta”
20) Vermeulenin jälkikäteen lisäämän ”sovittelija” Klaus Rahikaisen s-posti
21) Vastaukseni Vermeulenille ja Rahikaiselle ehdotetun ”livestriimisovittelun” lainvastaisuudesta,
josta viestistä samalla näkyy, että vastaamalla osoitteella ”suomi@policeforfreedom”, teksti
vaihtuu tekstiksi ”Henri Kauramäki”, joka väitetysti ei ole mukana toiminnassa
22) Kauramäen minulle 3.9.2021 luovuttama käyntikortti
23) Police for Freedomin mainos 2022, jossa he vasta nyt etsivät poliiseja riveihinsä eli viesti paljastaa
väitteet poliisijäsenistä 2021 vuodelta totuudenvastaisiksi
24) Jukka Mäkysen laatima haistattelu- ja hirttämisviesti
25) Ruohosten ja Kroneld-Virtasen Turun HO:lle toimittama viestintä, jossa minua koskevat
kunnianloukkaukset (noin 500 sivua, toimitan myöhemmin)
26) Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen pöytäkirja kokouksesta, jossa Slunga-Poutsalo toimi
puheenjohtaja, esti yhdistykseen liittymisen ja joka poliisin tulee hankkia, koska rekisteröidyn
tarkastusoikeuttani estetään
27) Lääkärinlausunnot rikosten aiheuttamista sairauksista ja kärsimyksestä, jotka toimitan
myöhemmin
Rikosilmoituksen liite 1 sisältää luettelon yhteensä 25 henkilötodistajasta, jota luetteloa täydennän
myöhemmin tarvittaessa.
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Rikosilmoituksen liite 2 sisältää luettelon asiantuntijana kuultavista lääkäreistä. Asiantuntijatodistelu
on yhteinen tänään vireille laittamassani laajassa rikosasiassa ja kaikissa rokotuksiin ja koronaan
liittyvissä vireillä olevissa asioissa, joissa on jo tuhansia rikosilmoituksiin liittyneitä ja lsiää tulossa.
Lohja 7.1.2022
Jaana Kavonius
Lakimies, OTK (eläkkeellä)
Oikeusturvakeskus ry:n perustaja ja hallituksen jäsen

