Rikosilmoituksen kirjalliset todisteet:
1) Lääkäri Seppo Sutisen 15.1.2022 lausunto STM:lle. Siinä todetaan kaikki olennainen lääketieteellisesti
pätevällä tavalla: Lääketieteellisesti merkittävä syy-yhteys valatavan kuolemien määrän, valtavan
tartuntojen 100-1000-kertaistumisen, 18-16-vuotiaiden kuolemien kasvun (USA 40 % lisäys) ja valtavan
sairastuvuuden välillä suhteessa covid19-rokotukseen.
2) Valokuva tilastoista, joista ilmenee tartuntojen jyrkkä kasvu välittömät jokaisen piikityksen jälkeen (kuva
17.1.2022 MV-lehden uutisesta)
3) Valokuva HYKS:n johtajien ja henkilöstön rokotekattavuudesta (ilmenee, että johtajien rokoteinto lopahti
1. piikin jälkeen 3. piikkiin nähden yli 95 %:sta 25 %:iin; todellisuudessa 20 % eli 2/10)
4) Geert van der Bosschin puhe 25.12.2021 Australian poliitikoille Geert Vanden Bossche puhuu Australian
poliitikoille 25.12 (rumble.com)
5) World Doctor`s Alliance (WDA) tiedote kaksi kertaa rokotettujen pysyvästi menettämästä immuniteetistä
6) WDA tilastot Ranska, rokotettujen moninkertaiset kuolemat ja tartunnat
7) WDA tilastot Israel, 2-3 kertaa rokotettujen moninkertaiset tartunnat
8) Dr. Vernon Colemanin vetoomus rokotusten lopettamiseksi ja rokottamattomien kannustus ja kiitokset
henkensä ja terveytensä rohkeasta suojaamisesta
9) Seppo Sutisen lausunto 17.11.2021, jossa mukana selvitys rokotteen aiheuttamista kuolemista (7/10
ruumiista kuollut rokotteeseen) ja vakavista sairauksista sekä kv. patologiryhmän vaatimus injektointien
keskeyttämisestä
10) Tamara Tuumisen haastattelu ja siinä esitetyt tilastot ja muu kirjallinen materiaali
https://tokentube.net/v/1290343143/-93---Tamara-Tuuminen---Rokkotteet---hy%C3%B6dyt-vs-- haitat--Immuniteetin-Toiminta—Medikalisaatio
11) Leveli podcast koronajakso 15.1.2022 ja kaikki ohjelmassa esitetyt todisteet
12) Linkki Britanniassa aloitetusta rikostutkinnasta koronarokotteella aiheutetuista vammoista, sairauksista,
kuolemista ja niihin liittyvistä petoksista https://justthenews.com/politics policy/coronavirus/fripoliceopen-criminal-probe-uk-vaccine-rolloutafter medical?utm_medium=social_media&utm_source=twitter_social_icon&utm_campaign=social_ico ns
13) Linkki Intiassa aloitetusta rikosprosessista, jossa vaaditaan kuolemanrangaistuksia samoista rikoksista,
joita tämä rikosilmoitus koskee https://mvlehti.net/2021/07/16/pandemia-salaliitosta syytettyna-mmgates-fauci-zuckerberg-oikeusjuttu-voi-johtaa-globalistieliitin-kuolemantuomioihin intiassa/
14) Fuellmichin puhe, jossa todetaan törkeiksi joukkotuhonta- ja petosrikoksiksi kaikki ne rikokset, joita
tämä minun ja suomalaisten uhrien jättämä rikosilmoitus koskee "Suunniteltu tappamaan" (Tohtori Reiner
Fuellmich) (bitchute.com)
15) Jaanalla on asiaa osa 7 kaikkine todisteineen https://tokentube.net/l/2101437730/Jaanalla-on asiaaOSA-7-Koronahuijaus-ja-j%C3%A4ttipaljastukset-22-11-21-kello-20-00
16) Jaanalla on asiaa osa 11 kaikkine todisteineen https://tokentube.net/l/1906124151/Jaanalla-on asiaaOSA-11---Korona-jakso-vol-2--Korona-natsimsi-ja-kansanmurha-20-12-21-kello-20-00
17) Kavoniuksen haastattelu Mikko Kemppen podcastissa 18.1.2022

18) Kavoniuksen kirjeet ja vaatimukset injektioiden keskeyttämisestä A) kirje infektiolääkäreille B) kirje
Lohjan kaupungille C) kirje kansanedustajille D) lehdistötiedote
19) WHO:n 11.1.2022 tiedote, jossa myönnetään tehosterokotteet tehottomiksi
20) Euroopan Lääkeviraston 12.1.2022 tiedotetta koskeva uutinen, jossa myönnetään ”koronarokotteiden”
aiheuttavan immuunikatoa ja tarttumisen lisääntymistä https://www.msn.com/fifi/uutiset/ulkomaat/euroopan-l%C3%A4%C3%A4kevirasto-varoittaa- toistuvista-tehosterokotteista-voivatjopa-heikent%C3%A4%C3%A4-immuunipuolustusta/ar AASHsoO?ocid=msedgntp
21) MV-lehden uutinen immuunikadon uhrimäärästä eli kolmannen rokotteen saaneesta uhrimäärästä Yli
100 000 suomalaista piikitetty kolmannella mRNA-annoksella - Fimea: Haittavaikutusten määrä "valtavan
suuri" - Uusi MV-LehtiUusi MV-Lehti (mvlehti.net)
22) Uutinen, jossa todetaan Suomessa aloitetusta 4. rokotekierroksesta samaan aikaan, kun WHO ja
Euroopan Lääkevirasto toteavat ne tehottomiksi ja immuunikatoa aiheuttaviksi
23) Romanian ja Suomen tartuntatilastot 15.12-28.12.2021 (Romaniassa alle 9.000, Suomessa lähes 30.000)
ja tilastot todistavat propagandauutisoinnin (mm. Lahtisen lausumat) tilastoihin nähden päinvastaisiksi.
24) Yleiset koronatartuntatilastot maittain (esim. verrokkiluvut 12.1-13.1.2022, joista näkyy, että kaikissa
suuren covid19-injektoinnin maissa tartunnat, sairastuvuus ja kuolemat jyrkässä pystysuorassa kasvussa)
25) Uutinen Tampereen rokotetutkimuskeskuksen ent. johtajan Timo Vesikarin petossyytteistä
26) Uutinen Pfiserin jatkuvista petostuomioista vuodesta 2001 ja törkeiden petosten tahallisesta
uusimisesta
27) Tekniikan Maailman artikkeli psykosähköisestä mielenhallinnasta, jonka avulla ihmisten ajattelutoiminta
otetaan haltuun siruttamalla USA:n hallituksen virasto lähetti vahingossa toimittajalle kummallisia
dokumentteja ”psykosähköisistä aseista”, joilla voi hallita mieltä - Tekniikan Maailma
28) Suomen 100 mahdollisuutta-asiakirja, eduskunnan julkaisuja, josta ilmenee, että tarkoitus on toteuttaa
juuri sellainen rikollinen ajatusten ja ihmismielen haltuunotto, jota yritetään TM:n artikkelissa valehdella
”salaliittoteoriaksi” Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 : yhteiskunnan toimintamallit uudistava
radikaali teknologia (eduskunta.fi)
29) Oikeusasiamiehen EOAK/1678/2018 (28.6.2019), jossa todetaan, että tartuntatautilailla ei voi perustella
mitään työoikeudellisia rajoituksia
30) Lasse Lehtosen, Mika Salmisen, Tuomas Ojasen, muiden perustuslakivaliokunnan lausujien ns.
asiantuntijalausunnot ja niihin valheisiin perustuva perustuslakivaliokunnan lausunto
31) Pdf-tiedosto, jossa kooste muka-puolueettoman lausujan Lasse Lehtosen rikollisista syrjivistä ja
avoimen loukkaavista twiiteistä, joiden ainut tarkoitus on rokottamattomien leimaaminen
32) Salmisen lausunto valtamediassa ”anekdoottisista todisteista”
33) Wikipedian selite ”anekdoottisesta todisteesta” (tarina, valhe, yleinen virhekäsitys, todentamaton väite,
valhe ja vain sellaisiin Salminen itse kertoo vetoavansa)
34) Rämetin ja Nohynekin 6.4.2020 lausunnot valtamediassa, joissa myöntävät tietävänsä mRna-injektoiden
kokeellisuudesta, tehottomuudesta ja vakavista haitoista

35) Itä-Suomen yliopiston prof. Muukkosen analyysi (Edilexin asiantuntijakirjoitus), jossa todetaan, että
perus- ja ihmisoikeusloukkaukset rokottamattomia kohtaan toteutettiin tahallaan 28.12.2021 ja
perustuslakivaliokunnan lausumissa
36) Uusi Suomi tutkija Mäkisen analyysi, jossa samat johtopäätökset perustuslakivaliokunnan päätöksestä
kuin Muukkosen lausunnossa
37) Kaikki 27.12.2021 ja 29.12.2021 rikosilmoituksen todisteet ja edeltävien kiihottamisrikoksia ym.
koskevien rikosilmoitusten todisteet
38) Tilastot Romaniasta ja Suomesta 15.12.2021-28.12.2021, joiden vastaisesti Salminen valehteli ennen
pakkorokotuspäätöstä
39) Tanskan 15.000 tartunnan päivävauhtia koskeva uutinen, jossa mukana ”selittäjänä” (=valehtelijana)
Mika Salminen valehtelemalla Romanian ja Suomen tilastot päinvastaisiksi
40) Uutinen sairaanhoitajasta, joka kertoo olevansa pakotettu alistumaan ”rokotukseen” eli rikolliseen
ihmiskokeeseen ja vapaaehtoiseksi valehdeltuun rokottamiseen juuri työpaikan menettämisen uhalla
41) Lasse Lehtosen valheelliset julkilausumat valtamediassa muka ”omikronin” leviämisestä ja
vallitsevuudesta (rikollisen viestinnän ajoitus 3. rokotekierroksen markkinointikikkana ja pelotteena)
42) Uutiset ”delta”-viruksen leviämisestä (rikollisen viestinnän ajoitus 2. rokotekierroksen
markkinointikikkana ja pelotteena)
43) Uutinen lapsen väitetystä kuolemisesta ”koronaan” (rikollisen viestinnän ajoitus lasten piikitysten
markkinointikikkana ja pelotteena; uutisessa ei kerrota, että lapsella sairauksia ja oliko rokotettu ja
erityislapset siis on rokotettu jo aiemmin eli todennäköisesti/mahdollisesti rokotekuolema eikä koronaan
kuoleminen)
44) Propagandauutinen hoitajasta, jossa valokuva ”kärsivän” näköiseksi asetellusta hoitajasta ja väitetään
kärsivän siksi, että muka juuri nyt lasten piikitysten alettua lapset ja nuoret muka taistelevat elämästä ja
kuolemasta ”koronan” vuoksi, vaikka aiemmin uutisoitu, että korona ei ole lapsille vaarallinen (rikollisen
viestinnän ajoitus lasten piikitysten markkinointikikkana ja pelotteena)
45) Tilastoväärennyksiä koskeva rikoslainrangaistusasteikon lievennystä koskevan muutoksen aineisto
(rikoksentekijät itse lieventävät omia rangaistuksiaan rikosten toteutuksen aikana)
46) Tartuntatautilain 48a §:n muutoksen valmisteluasiakirjat
47) Lasse Lehtosen rikollinen, valheellinen ”asiantuntijalausunto”, jolla Lehtonen, perustuslakivaliokunta,
Pöysti, Puumalainen, Koivisto ja 28.12.2021 rikoksen 107 rikoksentekijää toteuttivat yhteisen törkeän
rikoksensa ja pyrkivät kohdistamaan törkeän joukkotuhontarikoksensa a) koko 48(50)
terveydenhoitohenkilöstöön, b) sen jälkeen kaikkiin lapsiin, pelastushenkilöstöön (mm. palomiehiin) ja koko
väestöön.
48) Uutinen, jossa Marin valehtelee, että ”koronatoimet” suunnataan uudelleen, vaikka mitään
koronatoimia ei ole saanut tehdä eikä kyse ole ”koronasta”, vaan rokotekuolemista ja ”rokotteella” eli
ihmiskokeella aiheutetun immuunikadon seurauksista
49) Uutinen Salmisen valehtelusta, jossa väittää, että pitää ryhtyä suhtautumaan tähän kuin flunssaan
samaan aikaan, kun lasten piikityksiä toteutetaan
50) Uutinen, jossa Lehtonen keksii tartuntamääriä omasta päästään ja kertoo valtavirtauksista ja
”omikron”-väitteitä ilman testauksia, tilastoja ja tutkintaa ”olettamalla”

51) HYKS:n johtajan Janne Pohjalan postaus tilastojen väärentämisestä, jossa maininta, että 84 %
”koronaksi” tilastoiduista tapauksista johtuu muista syistä kuin koronasta
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa alustavatarviot-sairaalahoitoa-tarvitsevienmaaristajulki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8URxTWPShYubijl4#gs.m5pody.
52) STM:n kannanotto ja uutinen, jossa kerrotaan kuntien ”koronakapinasta” valtioneuvoston ja AVI:n
laittomien rajoitusten lopettamiseksi”. Koronatoimissa ”kapinoidaan” – Näin vastaa STM:n Kirsi Varhila
(msn.com).
53) Uutinen, jossa useat lääkärit vaativat, että koronaan tulee suhtautua kuten tavalliseen flunssaan
samaan aikaan, kun lapsiin kohdistetut rikolliset ihmiskokeet aloitetaan ja yritykset on ajettu laittomilla
”korona”-rajoituksilla konkurssiin
54) Uutinen, jossa Tanskan lehdistö pyytää propagandaa anteeksi samaan aikaan, kun massiivinen Ukkolan,
Peltomäen, HS:n, Iltalehden, Ilta-Sanomien ym. rikollinen propaganda jatkuu ja laajenee
55) KKO:n etukäteen sovittu tilaustyönä toteutettu lainvastainen, harkintavallan ylittävä tuomio Junes
Lokan asiassa, jolla lopetetaan Lokan ja muiden virkamafian vastustajien kunnianloukkaussuoja EIS:n ja PL:n
säätämä harkintavalta ylittäen
56) Uutinen siitä, että juuri Niinistö vaati Hesarin toimittajien syyttämistä rikoksista ns. viestikoekeskusta
koskevassa asiassa, vaikka rikostutkinta ja siihen puuttuminen ja sananvapauden estäminen eivät kuulu
Niinistön harkinta-, lausumis- ja päätösvaltaan.
57) Uutinen siitä, että Rappe ajaa Niinistön toivomaa syytettä HS:n toimittajia vastaan 58) Uutinen siitä,
että juuri Rappe pyrkii Toiviaisen jälkeen valtakunnansyyttäjäksi
59) Uutinen siitä, että juuri Niinistö raivosi salaa taustalla, että rikollista ihmiskoetta ei ole toteutettu hänen
mielestään tarpeeksi nopeasti
60) Uutinen siitä, että Niinistö leimasi rokottamattomat (eli aivotoimintansa säilyttäneet) yhteiskunnan
kidnappaajiksi pakottaakseen ja vihapuheellaan ja syrjintärikoksellaan lisää joukkotuhonnan uhreja
osallistumaan rikolliseen ihmiskokeeseen tapattamaan itsensä ja lapsensa
61) Uutinen siitä, että Niinistö ja Marin uudenvuoden puheessaan erityisesti kehottivat omia
kansalaisiamme ”ottamaan rokote” eli osallistumaan rikolliseen ihmiskokeeseen vain päiviä ennen kuin
WHO ja Euroopan Lääkevirasto totesivat injektiot tehottomiksi ja immuunikatoa aiheuttaviksi eli totesivat
sen, minkä mm. Pelastakaa Suomen lapset, minä, lääkäri Geert van der Bossche, lääkäri Mikael Kivivuori,
lääkäri Osmo Vikman, lääkäri Seppo Sutinen, lääkäri Tamara Tuuminen, Ossi Tiihonen ja
kymmenettuhannet lääkärit ja juristit mm. Fuellmichin asiantuntijaryhmässä ovat todenneet vuosia ja
kuukausia sitten ja jotka karmivat ihmiskokeen seuraukset näkyvät suoraan tilastoista.
62) Uutinen siitä, että yksi joukkotuhontaihmiskokeen päätekijöistä Nohynek ilmoittautuu itse
henkilökohtaisesti rikollisten piikitysten toteuttajaksi.
63) Uutinen siitä, että ns. ”jokapaikanlasse” lääkäri Lasse Lehtonen eli yksi joukkotuhontaihmiskokeen
päätekijöistä värvätään taas lausumaksi rikollisessa valmiuslain valmistelussa ja ”valmiuslakia” valmistellaan
mielivaltaisilla rajoituksilla samaan aikaan, kun lääkärit myöntävät ”yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi”
valehdellun koronan olevan verrattavissa oireiltaan flunssaan ja rikollisen ihmiskokeen seurauksena
”rokotetut” kuolevat, täyttävät sairaalat ja heidän kehonsa toimii uusien vaarallisten varianttien
tuotantolaitoksena ja rokotetut tartuttavat toinen toisiaan.

64) MV-lehden uutinen Malmin sairaalan ruumiskonteista
65) MV-lehden uutinen HYKS:n kaaoksesta henkilöstövajeen ja valtavan sairausmäärän perusteella
66) Uutinen Kela-taksien toimimattomuuden aiheuttamista vahingoista ja vaaratilanteista
67) Uuden Suomen uutinen hallituksen karanteeni- ja rajoituspäätösten aiheuttamista tappioista
työnantajille ja työntekijöille
68) Uutinen USA:ssa 72.000 rokottamattoman irtisanoutumisesta ihmiskokeelta välttymiseksi
69) Uutinen siitä, että Australian hallitus karkotti terveen tennistähden laittomasti korottamattomuuden
perusteella
70) Uutinen hallituksen aloittamasta anniskeluravintoloiden täyssulusta samaan aikaan, kun lääkärit
vaativat ”koronan” vertaamista tavalliseen flunssaan ja ihmiset sairastuvat piikityksistä eikä koronasta
71) Yrittäjä Noora Hautakangas lausuma koronatoimien laittomuudesta, syrjivyydestä ja että hallitus ja
yrittäjät eivät ole ”samassa veneessä”, vaan hallitus aiheuttaa tahallaan yritysten konkurssit
72) Iltalehden 10.1.2022 uutinen, jossa rinnastetaan korona tavalliseen flunssaan ja Brittien
es rokotepomo vaatii 4. rokoteannoksen kieltämistä
73) Anna-Maja Henrikssonin lausuma, jossa väittää sairastavansa koronaa ja kehottaa väestöä ihmiskokeen
uhriksi
74) Uutinen, jossa koronaan sairastumisen väitetään vastaavan yhtä rokoteannosta
75) MTV3:n 15.1.2022 pääkirjoitus, jossa Kiuru syyllistetään koplan muka ainoaksi konnaksi ja totalitarismi
myönnetään
76) Uutinen siitä, että ”rokotettu” tanssija Ahti-Hallberg on propagandalla erehdytetty olemaan
”kiitollinen” ja luulemaan saaneensa ”vähemmän haitallisen koronan”, vaikka sairastuminen on piikkihaitan
aiheuttaman immuunikadon seuraus eikä hän pysty vertaamaan omaa tilaansa mihinkään
”haitallisempaan” eli se on vain uskomus, joka on synnytetty Lehtosen ym. propagandalla.
77) MV-lehden uutinen 15.1.2021, jossa kerrotaan virallisten tilastojen perusteella valtavien
tartuntamäärien, sairauksien ja kuolemien johtuvan rokotteesta
78) MTV3-uutinen otsikolla ”Loppuvatko lastenhoitajat kesken Helsingissä?” ja näkyy hoitajapulan johtuvan
valtavasta sairastuvuudesta
79) A) MTV3-uutinen yskivällä robotilla tehdystä maskitutkimuksesta, jossa todettu maskien tehottomuus
ja silti valtioneuvoston ja virkamiesten maskisuosituksia ja pakkoja jatkettu B) Tutkimus PCR-testipuikkojen
vaarallisuudesta
80) Uutinen lasten massapiikitysten eli rikollisen ihmiskokeen aloituksesta
81) Tuomas Peltomäen vihapuhe- ja propagandakirjoitus Kolumni | Tapasin rokotekriitikon ja sukelsin
denialistien marginaaliseen universumiin. Sieltä löytyi Joe Rogan, Alfa-tv ja Tokentube. (twnews.co.uk)
82) Otoksia Sanna Ukkolan rikollisista kolumneista
83) Ylen propagandauutinen Kiinan totalitarismin ja koronapassivalvonnan ”normalisoimisesta”
84) NV-lehden 17.1.2022 uutinen propagandasta ja sensuurista

85) Valokuva 15.1.2022 Espoon McDonaldsin oven syömisrajoituksesta klo 18 alkaen
86) Valokuva jäätelönmyynnin ostorajoituksesta klo 18 alkaen yli 16-vuotiaille
87) USA:sta oikeuden päätöksellä paljastuvat Pfiserin rokoteaineistot

