
 

JULKINEN TOTUUSHAASTE MV-LEHDEN JANUS PUTKOSELLE 

 

Olet Janus kertonut, kuinka Luhanskin ja Donbassin ihmiset ovat 8 vuotta pyytäneet apua Venäjältä, 

koska globalistien rahoittamat terroripataljoonat ovat piinanneet alueen ihmisiä. Siis 8 vuotta terroria 

ja 8 vuotta avunpyyntöjä. Kerroit, että nyt sitä Venäjän apua tuli 8 vuoden pitkän odotuksen jälkeen 

juuri nyt. Oletko itse pohtinut, miksi se Venäjän apu sodan muodossa saapuikin ”sopivasti” juuri nyt 

samalla viikolla, kun tilastokeskus paljasti ylikuolleisuustilastot, jotka selvästi liittyvät 

”koronarokotukseen” ja vastaavat ylikuolleisuusluvut paljastuvat kaikissa ”koronarokotetuissa” 

maissa? Rokotuskansanmurhaa toteuttanut lännen globalistieliitti joutuu valtaviin rikos- ja 

korvausvastuisiin rokotteilla aiheutetuista kuolemista. Juuri se lännen globalistieliitti 

johtohenkilöineen hyötyvät juuri tässä ajallisessa kohdassa juuri siitä, että julkiselle tarpeelliselle 

uutisoinnille ja keskustelulle heidän itsensä toteuttamasta rokotejoukkotuhonnasta ei jää lainkaan 

uutistilaa juuri heille ”sopivasti” alkaneen sodan ja sen uutisoinnin vuoksi.  

Tilastojen paljastamasta rokotekuolema-aiheesta keskustelu ei siis alakaan, kun kaiken huomion 

ihmisten mielissä vie juuri tähän kohtaan ajoittuva sota, Ukraina, Putin ja Venäjä. Sen sijaan, että olisi 

kuulunut alkaa kuolintilastojen perusteella perusteellisesti selvittämään sitä, että valtava määrä 

ylikuolleisuutta on aiheutunut ”koronarokotusten” seurauksena ja ihmiset heräisivät kauhistelemaan 

todellista joukkotuhontaa, ne samat koronarokotekuolemista eli joukkotuhonnasta vastuulliset 

globalistit ”sopivasti” löysivät yhteisen haukkumis- ja kauhistelukohteen Putinin, Venäjän ja sodan. 

Globalistieliitti siis suorastaan pakottavasti tarvitsi Putinia ja tämän sodan ajoituksen, jotta keskustelu 

maailmanlaajuisesta koronarokotejoukkotuhonnasta ja sen aiheuttamasta valtavasta 

ylikuolleisuudesta sammuu ennen keskustelun alkamista. Sota tuli merkillisen sopivasti juuri tähän 

globalistijoukkotuhontarikollisuuden peittelytarpeen ajankohtaan kuin tilauksesta. Se sota tuli aivan 

liian sopivasti juuri tähän ajankohtaan ollakseen sattumaa tai ”sattumoisin vaan” juuri kuolintilastojen 

julkaisuajankohtaan Putinin yksin päättämä sodan ajoitus.  

Ja niin se on aina mennyt, sodan ensimmäinen uhri on totuus. 

Kuolleisuusluvut ovat nousseet Suomessa ja lännessä KAIKISSA rokotetuissa maissa täysin 

poikkeuksellisiin huippulukemiin. Se on totuus, joka sodan uutisoinnilla peitellään ja totuus, joka 

sodan uhriksi halutaan: 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-

12043017%2F64-3-

54816&amp;data=04%7C01%7C%7C3a3953c100c94a1db9c908d9f83fc1b6%7C84df9e7fe9f640afb

435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813774985510850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoi

MC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=bv21f

g9DIdVoVcCSmtOjzgyBIYdxJkLG9V%2Fc8Rxjimc%3D&amp;reserved=0 

Poikkeavan ylikuolleisuuden yhteydestä ”koronarokotuksiin” ei haluta keskustella. Koska tilastojen 

väärentämisellä ei saatu rokotejoukkotuhonnan seurauksia peiteltyä, tarvittiin sota juuri tähän 

kohtaan. Rokotejoukkotuhonta on se totuus, jota sodan ajoituksella peitellään ja lännen globalisteilla 

on suurin motiivi ajoittaa sekä sota että sen massiivinen uutisointi ajallisesti juuri tähän kohtaan. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-12043017%2F64-3-54816&amp;data=04%7C01%7C%7C3a3953c100c94a1db9c908d9f83fc1b6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813774985510850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=bv21fg9DIdVoVcCSmtOjzgyBIYdxJkLG9V%2Fc8Rxjimc%3D&amp;reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-12043017%2F64-3-54816&amp;data=04%7C01%7C%7C3a3953c100c94a1db9c908d9f83fc1b6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813774985510850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=bv21fg9DIdVoVcCSmtOjzgyBIYdxJkLG9V%2Fc8Rxjimc%3D&amp;reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-12043017%2F64-3-54816&amp;data=04%7C01%7C%7C3a3953c100c94a1db9c908d9f83fc1b6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813774985510850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=bv21fg9DIdVoVcCSmtOjzgyBIYdxJkLG9V%2Fc8Rxjimc%3D&amp;reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-12043017%2F64-3-54816&amp;data=04%7C01%7C%7C3a3953c100c94a1db9c908d9f83fc1b6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813774985510850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=bv21fg9DIdVoVcCSmtOjzgyBIYdxJkLG9V%2Fc8Rxjimc%3D&amp;reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-12043017%2F64-3-54816&amp;data=04%7C01%7C%7C3a3953c100c94a1db9c908d9f83fc1b6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813774985510850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=bv21fg9DIdVoVcCSmtOjzgyBIYdxJkLG9V%2Fc8Rxjimc%3D&amp;reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-12043017%2F64-3-54816&amp;data=04%7C01%7C%7C3a3953c100c94a1db9c908d9f83fc1b6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813774985510850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=bv21fg9DIdVoVcCSmtOjzgyBIYdxJkLG9V%2Fc8Rxjimc%3D&amp;reserved=0


 

Putin on joillekin Venäjällä sankari ja lännessä parhaillaan täysin tuomittu musta demoni. Joka 

tapauksessa myös Putin on altis muiden ihmisten tavoin erilaiselle sosiaaliselle paineelle.   

Kerroit Janus, että ennen mediatilan nyt kokonaan täyttävää ”Ukrainan sotaa” globalistimiljardöörien 

rahoittamien pataljoonien terrori kiihtyi, ja lännen media siitä oudosti vaikeni. Onko tämän sodan 

ajoituksessa oikeana syynä kyse siitä, että globalistieliitti omien tavoitteidensa ajamiseksi loi 

tarkoituksella juuri nyt tähän ajalliseen joukkotuhonnan tilastojen paljastumisen ajankohtaan 

Venäjälle ja Putinille paineen reagoida juuri nyt pataljoonien terroria tahallaan lisäämällä? Onko 

sodan ajoitus pelkkää sattumaa ja pelkkää Putinin sotahulluutta, kun lännen suurinta rahavaltaa 

käyttävät globalistit tällaista demonisoitua yhteistä lännen vihollista ja kaiken mediahuomion vievää 

sotaa eniten tarvitsevat juuri nyt? Myös Marin ja Niinistö rokotuskansanmurhaan osallisina tarvitsevat 

tällaisen hyvän vihollisen, jota yhdessä kiroavat, jotta kansa ei puhu Marinin ja Niinistön 

osallisuudesta rokotuskansanmurhaan ja valtiopetoksiin, vaan pelkästään pahasta Putinista. Oletko 

sinä Janus minun tavoin pohtinut näitä sodan ajankohdan erikoisia ajoituksia ja vaihtoehtoisia 

motiiveja sotaa vakavamman joukkotuhontarikollisuuden peiteoperaationa?  

Vedätettiinkö Putin ja Venäjä erittäin tarpeellisen hyvän vihollisen roolin, koska nyt oli tilaus ja tarve 

tehtailla tilastojen paljastama rokotekansanmurhien uhrimäärä valtavan sotauutisoinnin alle? Vai 

lahjottiinko tai painostettiinko globalistien manipuloimilla hyökkäyksillä tämän sodan ajoitus? Siis 

kahdeksaan vuoteen ei aloiteta tätä sotaa, mutta juuri nyt se alkoi, kun ”turvallisiksi” valehdeltujen 

”koronarokotteiden” eli joukkotuhontarikosten uhrimäärä alkoi näkymään rokotepetoksilla 

hyötyneiden läntisten globalistien kannalta kiusallisella ja vaarallisella tavalla suoraan tilastoista 

täysin poikkeavana ylikuolleisuudesta. Vain hölmö uskoo sattumaan tämän sodan ajoituksessa!  

Myös Putin puheissaan kertoi, että lännen globalistinen johto vedätti ja kusetti häntä ja Venäjää 

vuosikausia kerta toisensa jälkeen. Sinulla Janus on mahdollisuus selvittää sodan ajoitusta ehkä 

enemmän kuin kellään muulla ihmisellä maailmassa, kun olet aitona journalistina avainpaikalla. Vai 

oletko sidottu sellaiseen sosiaaliseen piiriin, että sinunkin on pakko uskoa, että lännen johto ei voisi 

myös Putinia käyttää hyväksi, ohjailla ja kusettaa sodan aloittamiseksi juuri nyt, kun globalistit ovat 

itse ”kusessa” ilman tätä sotaa ja joutuisivat ilman sotauutisointia kiusallisen ylikuolleisuustilastoja 

koskevan uutisoinnin ja rikosoikeudellisen korvausvastuun kohteeksi? Kun maailman rikkaimmille  

rokotejoukkotuhonasta vastuullisille globalisteille tulee pakottava tarve keksiä mitä tahansa, että 

eivät joudu miljardien korvausvastuisiin ja vankilaan rokotekuolemista, luuletko, että se 

globalistieliitti ei pystyisi sotaa kehittämään mediahuomion saamiseksi pois omista rikoksistaan? Kun 

globalistit olivat tarpeeksi häikäilemättömiä tappaakseen viattomia siviilejä massoittain rokotteellaan 

valtavien rikoshyötyjen käärimiseksi, mikä pidättelisi globalisteja uhraamasta Ukrainan sodalla 

siviilejä, jos sillä sodalla saadaan keskustelu heidän omasta rikosvastuustaan sopivasti juuri nyt 

tyrehtymään uusisoimalla sodasta, jonka käynnistämismotiivi on itse asiassa juuri nyt eniten heillä?  

 

Sodasta kärsivät viattomat uhrit, mutta pahimmat syylliset ovat lännen globalistit, joiden toteuttaman 

rokotejoukkotuhonnan uhrimäärä tulee olemaan Ukrainan sodassa kuolevien uhrien määrää 

huomattavasti suurempi. Juuri sitä paljon pahempaa ja tuhoisampaa joukkotuhontarikollisuutta ja 

Justin Treudeaun, Ursula van der Leyenin ja EU-eliitin tyrannian ihmisoikeusrikollisuutta sodan 

ajoituksella ja sodan mediahuomiolla peitellään ja sodan ja ”koronan” avulla tavoitellaan. Putinia 

kilpaa haukkuvat Niinistö ja Marin ja heidän edustamansa globalistit ja Suomen nykyinen hallitus 



ovat kansamme todelliset viholliset, jotka keräävät rahaa eliitille, tuhoavat maatamme kaikilla 

sektoreilla, johtavat maamme ja kansamme tuhoon ja peittelevät omia rokotepetoksiaan 

haukkumalla muita, jotta kansa ei ymmärtäisi vaatia rokotejoukkotuhontarikosten ja Niinistön ja 

Marinin johtaman suomalaisen valtaeliitin valtiopetosrikosten tutkintaa ulkomaisten sotatoimien 

moittimisen ja sotauutisoinnin keskellä.  

Totuus velvoittaa minua pohtimaan näitä asioita. Myös kaikkien muiden tulisi nyt pystyä kriittisesti 

ajattelemaan tämän sodan ajoituksen todellisia taustasyitä ja kylmää totuutta sitä, ketkä tästä sodasta 

ja sen ajoituksesta todellisuudessa oikeasti hyötyvät ja miten tärkeä tämän sodan ajoitus on 

rokotejoukkojoukkotuhonnasta ja EU-vallankäytön tyranniasta vastuullisille maailman rikkaimmille 

globalisteille. Esim. BlackRock hallinnoi maailman suurinta rahapottia ja myös sitä lääketeollisuutta, 

joka on käärinyt suurimmat rikoshyödyt mRna-injektioilla, joiden uhrimäärä näkyy nyt tilastoista ja 

tulee kasvamaan.  

Minä olen jättänyt eilen 24.2.2022 rikosilmoituksen koronarokotteilla toteutetusta joukkotuhonnasta 

ja laajasta rikollisesta tilastojen väärentämisestä, jota THL:n virkamiehet, Marin ja valtioneuvosto ovat 

tehneet koronakuolemien peittelemiseksi.  

Tämä on keskusteluhaaste sinulle Janus Putkonen. Vastaa näihin! Odotan mielenkiinnolla sinulta 

terävältä journalistilta vastaustasi. 
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Oikeusturvakeskus ry:n ja tulevan Totuuspuolueen hallituksen puheenjohtaja 


