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Rikosilmoitus  

 

Ilmoittaja: 

Kavonius Jaana Lakimies, OTK (eläkkeellä)  
Oikeusturvakeskus Ry 
prosessiosoite molemmille: 
Myllärinkatu 4, 08100 Lohja 
p. 040 744 2173 
 
 
 
1. Vaatimukset ja asianomistajien määrä 

Convoy-tapahtumassa mielenosoittajille määrätyt sakot tulee poistaa RL 4:5 §:n säätämän 

pakkotilanormiston perusteella ja valtion on korvattava mielenosoittajille aiheutetut vahingot. 

KRP:n ja Supon tulee käynnistää rikostutkinta 

1. Joukkotuhontarikollisuudesta ja sen peittelystä. Rikokset on tehty väärentämällä rokotehaitta- ja 

kuolintilastoja joukkotuhontarikollisuuden seurausten peittelemiseksi ja rikosvastuulta välttymiseksi 

niiden toimesta, jotka ovat ne joukkotuhontarikokset seurauksineen olleet aiheuttamassa 

 

2. Poliisin toiminnasta convoy-tapahtumissa 4.2.2022 alkaen (pidätykset, liikkumisrajoitukset kaikille 

maanteillä raskaille ajoneuvoille, pahoinpitelyt, lääkityksen estäminen pidätyksen aikana, ja 

ajoneuvojen tahallinen tarpeeton vahingoittaminen). Tekoja on tutkittava virka- ja syrjintärikoksena, 

vahingontekona, pahoinpitelynä sekä osallisuutena kohdan 1 joukkotuhonta- ja petosrikollisuuden 

mahdollistamiseen. 

 

3. Poliisien ja syyttäjien tutkinnantappotoiminnasta, jolla on vuosikymmeniä tahallisesti mahdollistettu 

virkamafiajärjestelmän valtavaa petos- ja muuta rikollisuutta valtiojohdon ja virkamafiaverkoston 

kaikille toimijoille estämällä törkeiden rikosten tutkintaa näytön vastaisesti ja leipomalla uhreille 

tekaistuja kunnianloukkaustuomioita. 

 

4. Valtamedian ja valtioneuvoston salaisesta sopimuksesta, jolla on etukäteen sovittu kielletystä 

ennakkosensuurista ja systemaattisesta disinformaation tuottamisesta em. rikollisuuden 

mahdollistamiseksi ja johon liittyy myös syyttäjien ja poliisien 12.12.2018 sopiminen systemaattisesta  

tutkinnantappotoiminnasta. Lehdistön, valtiojohdon ja virkamafiaverkoston salainen etukäteis-

sopimus valtioneuvostolle ja virkamafiaverkostolle myönteisen disinformaation tuottamisesta ja ko. 

verkoston törkeän rikollisuuden peittelystä on laiton ja osa joukkotuhontarikoksen ja kaikkien 

verkoston toteuttamien  rikosten toteutusta. Laiton sopimus disinformaation tuottamisesta ja 

oikeiden tietojen sensuurista on ollut olemassa jo ennen Ylen esimiehen Jussi Erosen eroa 

(14.12.2016). Eronen ja toimittaja Marco Saarikko ovat ilmoittaneet 2016 ja 2022 eronneensa juuri 

siksi, että eivät ole halunneet osallistua rikolliseen, journalistille kiellettyyn valheellisen uutisoinnin 

tuottamiseen. Kaikki valtamedian uutisointi koronaan, ”rokotteisiin” liittyen ja rokotehaittojen salailu 

perustuu samaan rikokseen, jonka peittelystä on etukäteen tekijöiden kesken sovittu.   

Rikosten asianomistajia ovat kohdan 2 rikoksissa kaikki ne, joihin poliisin väkivalta-, omaisuus- ja 

syrjintärikokset ja laittomat estot kohdistuvat. Muissa rikoksissa asianomistajina on koko väestö 

rikoksentekijöistä lukuun ottamatta. Kukin asianomistaja ilmoittaa korvausvaatimuksensa erikseen ja 
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Päivi Strömmer toimittaa entiseen tapaan rikosilmoituksiin yhtyneiden tietoja poliisille. Kukin 

asianomistaja voi myös itse toimittaa rikosilmoituksen itsenäisesti tai viittaamalla tähän 

rikosilmoitukseen. Yleisen syyttäjän tulee nostaa syytteet ja vaatia jokaiselle rikoksentekijälle kohtien 1-

4 rikoksista vankeus- tai sakkorangaistus sen mukaan, mikä on kunkin tekijän tahallisuuden aste, rikosten 

laatu, määrä ja seurausten vakavuus. 

2. Rikosnimikkeet convoy-tapahtumassa 

Poliisin mielenosoittajiin kohdistamaa väkivaltaa, rekkojen liikkumisen estämistä, pidätyksiä, syrjintää ja 

pahoinpitelyitä tulee tutkia seuraavien rikosnimikkeiden mukaisina rikoksina 

1) Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen (RL 40:8 §), jolla on samalla mahdollistettu   
joukkotuhontarikoksen jatkamista ja estetty rikosten selvittämistä 

2) Syrjintä (RL 11:9 §) 
3) Törkeä pahoinpitely (RL 21:5 ja 6 §) tai törkeä vammantuottamus (RL 21:10 ja 11 §)  
4) Vahingonteko tai törkeä vahingonteko (RL 35:1 ja 2 §) 
5) Pakottaminen (RL 25:8 §) 

 

3. Rikosnimikkeet koronarokoterikoksissa (joukkotuhonta ja sen peittely tilastoja väärentämällä ja 

disinformaatiosta etukäteen sopimalla) 

Tässä rikosilmoituksessa kuvattuun törkeään joukkotuhontarikollisuuteen ja siihen liittyviin rikioksiin on 

osallistunut koko ylin valtiojohto, mukaan lukien myös aktiivisessa roolissa presidentti Sauli Niinistö. 

Rikosnimikkeet ovat tässä täydennyksessä samat kuin 18-19.1.2022 KRP:lle jättämässäni 

rikosilmoituksessa, johon on yhtynyt useita kansalaisia ja tulee yhtymään vielä lisää asianomistajia. 

4. Joukkotuhonta, sen peittely tilastoja väärentämällä ja keskeiset todisteet tutkittavissa 

joukkotuhontarikoksissa 

Tämä rikosilmoitus on jatkoa 18.1-19.1.2022 KRP:lle jättämälleni rikosilmoitukselle. Tämä rikos-

ilmoituksen täydennys koskee rokotehaittoja ja niiden rikollista peittelyä väärentämällä tilastoja niiden 

samojen THL:n ja muiden virkamiesten toimesta, jotka ovat vastuussa joukkotuhontarikollisuudesta 

"koronarokotteeksi" väitetyllä injektiolla.  

Todisteena tässä rikosilmoituksessa ovat mm. seuraavat asiakirjat:  

1) Lainoppineiden koalitio esittää syytteitä rikoksista ihmisyyttä vastaan – Syytettynä mm. Anthony 

Fauci, WHO:n johtaja, Bill Gates ja Pfizer [Video] - Uusi MV-LehtiUusi MV-Lehti (mvlehti.net) 

2) Tilastokeskus salailee Suomessa kuolleiden määrän - Yli 30 vuotta jatkunut tilastointi lopetettu - Uusi 

MV-LehtiUusi MV-Lehti (mvlehti.net) 

3) Kuolleet muuttujina Alue, Viikko, Ikä, Sukupuoli ja Tiedot. PxWeb (stat.fi) 

4) THL, USA ja Israel: Piikki rokotehaitoissa vain tilastovirhe – Laiton Lehti? 

5) Facebookin mukaan artikkeli yhdessä arvostetuimmista lääketieteen lehdistä oli "harhaanjohtava" - 

YouTube (Ivan Puopolon video) 

6) THL kiiruhti sensuroimaan hälyttävät sairaalatiedot – Epämuodostumat lisääntyneet vastasyntyneillä 

| UVM (uvmedia.org) (Uusi MV-LehtiUusi MV-Lehti, mvlehti.net) 

7) THL-tietokantaa on muokattu vuosien ajalta - suuri nollaus! – (injektiopiikki.com) 

8) Raportti: Kymmenittäin nuoria lääkäreitä kuolee ”äkillisesti ja yllättävästi” Yhdysvalloissa - Uusi MV-

LehtiUusi MV-Lehti (mvlehti.net) 

9) Ruumiinavauksen tulos: Opiskelija kuoli Pfizerin mRNA-rokotteesta johtuvaan 

sydänlihastulehdukseen - Uusi MV-LehtiUusi MV-Lehti (mvlehti.net) 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmvlehti.net%2F2022%2F02%2F07%2Flainoppineiden-koalitio-esittaa-syytteita-rikoksista-ihmisyytta-vastaan-syytettyna-mm-anthony-fauci-whon-johtaja-bill-gates-ja-pfizer-video%2F&data=04%7C01%7C%7C8d3df5800c424a04adad08d9ece0296a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637801269829590176%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ijvRdJ3j8zwlk9wclUivfMrcsm5ySlcg%2Bj0%2BC6thRns%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmvlehti.net%2F2022%2F02%2F07%2Flainoppineiden-koalitio-esittaa-syytteita-rikoksista-ihmisyytta-vastaan-syytettyna-mm-anthony-fauci-whon-johtaja-bill-gates-ja-pfizer-video%2F&data=04%7C01%7C%7C8d3df5800c424a04adad08d9ece0296a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637801269829590176%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ijvRdJ3j8zwlk9wclUivfMrcsm5ySlcg%2Bj0%2BC6thRns%3D&reserved=0
https://mvlehti.net/2022/02/10/tilastokeskus-salaa-suomessa-kuolleiden-maaran-yli-30-vuotta-jatkunut-tilastointi-lopetettu/
https://mvlehti.net/2022/02/10/tilastokeskus-salaa-suomessa-kuolleiden-maaran-yli-30-vuotta-jatkunut-tilastointi-lopetettu/
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__vamuu_koke/koeti_vamuu_pxt_12ng.px/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flaitonlehti.net%2F2022%2F02%2F07%2Fthl-usa-ja-israel-piikki-rokotehaitoissa-vain-tilastovirhe%2F&data=04%7C01%7C%7C8d3df5800c424a04adad08d9ece0296a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637801269829433943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=i6IODscOL3Ox7BxKL3rcuPKBgzbH72E6otzyYZhJKHQ%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=BsvV4SG732s
https://www.youtube.com/watch?v=BsvV4SG732s
https://uvmedia.org/2022/02/09/thl-kiiruhti-sensuroimaan-halyttavat-sairaalatiedot-epamuodostumat-lisaantyneet-vastasyntyneilla/
https://uvmedia.org/2022/02/09/thl-kiiruhti-sensuroimaan-halyttavat-sairaalatiedot-epamuodostumat-lisaantyneet-vastasyntyneilla/
https://injektiopiikki.com/2022/02/09/thl-tietokantaa-on-muokattu-vuosien-ajalta-suuri-nollaus/
https://mvlehti.net/2022/02/10/raportti-kymmenittain-nuoria-laakareita-kuolee-akillisesti-ja-yllattavasti-yhdysvalloissa/
https://mvlehti.net/2022/02/10/raportti-kymmenittain-nuoria-laakareita-kuolee-akillisesti-ja-yllattavasti-yhdysvalloissa/
https://mvlehti.net/2022/02/10/ruumiinavauksen-tulos-opiskelija-kuoli-pfizerin-mrna-rokotteesta-johtuvaan-sydanlihastulehdukseen/
https://mvlehti.net/2022/02/10/ruumiinavauksen-tulos-opiskelija-kuoli-pfizerin-mrna-rokotteesta-johtuvaan-sydanlihastulehdukseen/
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10) Oireettomat koronapositiiviset hoitajat hoitavat koronapositiivisia ikäihmisiä - Kotimaa - Ilta-

Sanomat 

11) Ulvova Mylläri: Nemoa etsimässä (Turtiaisen jakomielitauti) – Laiton Lehti? (videolla haastatellaan 

miestä, joka kertoo laittomista pidätyksistä ja kuinka poliisi rikkoi tahallaan auton laseja autoissa, 

joissa istui ihmisiä sisällä) 

12) Tilasto raskaana olevien naisten piikitysten jälkeen kohonneesta sikiövaurioiden määrien valtavasta 

määrän kasvusta 

13) Jussi Erosen eroamisilmoitus ja sen uutisointi 

14) Marco Saarikon twitter-päivitys, jossa kertoo etukäteen pakotetusta ja sovitusta sensuurista ja 

lehdistön toimimisesta Kiurun ja Marinin rikosten peittelijänä 

15) kuvakaappaus fb-päivityksestä, jossa luettelo rokottamattomiin kohdistetun viha puheen 

terminologiasta 

Lisäksi sotelaisten työsuhteisiin on puututtu, pk-yrityksiin ja väestöön kohdistettu laittomia rajoituksia 

valehtelemalla rikollisesti tilastot päinvastaisesti ja samoja tilastoväärennyksiä hyödyntämällä 

virkamiesten, Kiurun, Marinin, eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen, Antti Rinteen, oikeusministeri 

Anna-Maja Henrikssonin, Niinistön, Ohisalon, koko valtioneuvoston, perustuslakivaliokunnan, THL:n, 

Fimean, Lasse Lehtosen, Mika Salmisen, Asko Järvisen, Hanna Nohynekin, Mika Rämetin, Markku 

Tervahaudan ja muiden lausujana käytettyjen ”asiantuntijoiden” lausumissa ja päätöksissä. Kaikki 

valtiojohdon ja virkamiesten koronatoimet perustuvat rikolliseen tahalliseen valehteluun ja tilastojen 

väärentämiseen. Tällä hetkellä vakavia rokotehaittoja peitellään niin, että tilastoja manipuloidaan ja 

salaillaan niiden samojen rikollisten itsensä toimesta, jotka ovat ne aidoista tilastoista näkyvät 

rokotekuolemat ja rokotehaitat aiheuttaneet ja ihmiskokeen toteutuksesta vastanneet.  

Tässä rikosilmoituksessa on uutta merkittävää tutkittavaa joukkotuhontarikollisuudesta ja meneillään 
olevasta törkeästä rikollisuudesta, jossa rokotehaitta- ja kuolintilastoja väärentävät parhaillaan 
häikäilemättömästi aivan samat henkilöt, jotka ovat olleet niitä kuolemia, vammoja, tartuntoja ja 
rokotepetoksia toteuttamassa ja väärentämistä he siis toteuttavat peitelläkseen karmivia faktoja 
valtavasta kuolleiden määrästä, valtavasta sairaus-, tartunta- ja vammamäärästä ja kehitysvammaisena 
syntyneiden lasten sikiövaurioiden määrästä, jotka ovat kaikki sen rikollisen ihmiskokeen eli törkeän 
joukkotuhontarikollisuuden seurauksia eikä "koronaa".  

Rikokset sisältävät useita osatekoja, joista kaikki on suunniteltu huolella etukäteen ja niiden 

toteuttamiseksi rikoksentekijät ovat tahallaan salailleet rokotteen kokeellisuutta, aiemmin saatuja 

huolestuttavia tietoja rokotteen tauteja pahentavista seurauksista ja jättäneet tahallaan kaikki HolhTL:n 

normit soveltamatta valehdellakseen lasten voivan itse huoltajien päätösvallan ohi päättää 

osallistumisesta rikolliseen ihmiskokeeseen. Kyseessä ei ole rokote, vaan rikollinen ihmiskoe ja 

joukkotuhontarikos, jonka lääketieteellisesti todennettuna seurauksena  

1. Tilastoista suoraan näkyy kuolemien merkittävä lisäys, jota ei voi eri maissa perustella millään muulla 
kuin niiden yhteisellä selittävällä tekijällä: ne johtuvat koronarokotteeksi väitetystä ihmiskoe-
piikityksestä ja lisäys on alkanut heti ”rokotusten” alettua. 
 

2. Tilastoista näkyy tartuntojen päiväkohtainen kasvu 200 tapauksesta 20.000-175.000 tartuntaan 
päivässä kaikissa ”rokotteen” käyttöönottaneissa maissa ja lisäys kasvaa rokotekattavuuden 
lisääntyessä ja jää pysyvästi sitä korkeammalle tasolle, mitä enemmän piikitetään. 
 

3. Immuniteetin laskeminen rokotusta edeltävään tilanteeseen nähden alhaisemmalle taholle 
rokotuskertojen lisääntyessä. Vaikutus immuniteettiin on siis negatiivinen, joten rokotukset on tullut 
välittömästi keskeyttää samaan aikaan, kun päinvastoin on alettu tahallaan 28.12.2021 rikollisella 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008602514.html
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008602514.html
https://laitonlehti.net/2022/02/11/ulvova-myllari-nemoa-etsimassa/
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päätöksellä pakottamaan ja aiheuttamaan immuunikatoa sotelaisiin ja lapsiin. Rokote ei ole tutkittu, 
turvallinen eikä tehokas edes Euroopan Lääkeviraston ja WHO:n 11.1-12.1.2022 tunnustusten 
perusteella ja silti Suomessa on samaan aikaan toteutettu sotelaisten pakkorokotuksia, lasten ja 
raskaana olevien ihmiskoepiikityksiä ja laittomia työsuhteen muutoksia ja palkattomuudella ja 
palvelurajoituksilla kiristyksiä, jos rokottamaton ei suostu tappavaan ja vammauttavaan rikolliseen 
ihmiskokeeseen eli ”tehokkaaksi rokotussuojaksi” valehdeltuun  injektointiin. 

4. Rokote tappaa, vammauttaa, ei estä tartuntoja eikä suojaa koronan vakavilta tautimuodoilta ja 
vakavilta seurauksilta. Se päinvastoin aiheuttaa immuunikatoa, moninkertaisen kuolevuuden myös 
nuorilla ja työikäisillä ja varianttien syntymisen rokotettujen kehoissa ja moninkertaisen 
tartuttavuuden. Kun terve rokottamaton ei tartuta ja 3 kertaa rokotetut sairastuvat, kuolevat ja 
tartuttavat kaikki (vrt. tod. 10) ja eniten, on tietenkin lääketieteellisesti ja juridisesti kestämätöntä ja 
myös törkeä rikos irtisanoa ja pakottaa vahingollisiin piikityksiin rokottamattomia, muuttaa heidän 
työsuhteitaan ja estää palkanmaksua ja sosiaaliturvaa kiristämällä rikollisiin pakkopiikityksiin.  
 

5. THL:n tilastojen perusteella ”täyden rokotesarjan” ottaneita kuoli väitetysti koronaan 134 ihmistä 
marraskuussa 2021, kun rokottamattomia kuoli 82 ja nekin 82 ”rokottamattomaksi” kirjattua ovat 
todennäköisesti rokotettuja piikkihaittaan kuolleita, kun tilastoja on systemaattisesti väärennetty 
kirjaamalla 21 vrk:n kuluessa rokotukseen kuolleet valheellisesti rokottamattomiksi ja koronaan 
kuolleiksi. Mitä enemmän piikitetään, sitä enemmän kuolee eikä sotelaisia tai ketään muutakaan saa 
pakottaa tappamiseen työsuhteen ehdoilla kiristämällä eikä tappavaa ihmiskoetta saanut kohdistaa 
kehenkään petoksellisella valehtelulla väärentämällä ja salaamalla rokotehaittoja ja kuolemia. 
 

6. Tehokkaaksi rokotteeksi väitetty kokeellinen injektio on ainoastaan tehokas tappaja ja lisäksi 
aiheuttaa ”tehokkaasti” verisuonitukoksia, punasolujen paakkuuntumista, syöpien lisääntymistä, 
aktivoitumista, sytokiinimyrskyjä, autoimmuunisairauksia, immuunikatoa, vielä tuntemattomia 
sairauksia ja vammoja, riskin lisääntymiskyvyttömyydestä sekä huomattavan selvästi kohonneen 
kuolemanriskin ja sikiövaurioita. 
 

7. "Koronarokotteilla" ei siis ole MITÄÄN niille luvattuja vaikutuksia eikä MITÄÄN millekään normaalille 
rokotteelle kuuluvia hyödyllisiä vaikutuksia eikä kyseessä ole etukäteen tutkittu rokote, vaan 
kokeellinen rikollinen ihmiskoe, jossa "tutkimustuloksia" syntyy vasta jälkikäteen testaamalla 
vaarallista tuntematonta injektiota suoraan koehenkilöinä käytetyillä elävillä ihmisillä injektoimalla 
ihmisiin vaarallista ja myrkyllistä ainetta, joka muuttaa solun rakennetta ja aiheuttaa tukoksia ja 
kuolemat. Ihmiset eivät siis ole kuolleet ja sairastuneet "koronaan", vaan rokotteiksi väitetyistä 
ihmiskoerikollisten toteuttamista piikityksistä ja rokotteisiin kuolleita on valtava määrä tilastoissa 
ja vielä valtavampi määrä tosiasiassa niin, että rokotekuolemat on tahallaan jätetty kirjaamatta ja 
kuolemat kirjattu esim. pikkuaivojen tukokseksi jättämällä rokotetieto pois kuolinsyystä. 
 

Koska tilastot todistavat, että "rokotetut" toimivat tartuntalähteenä eikä "rokote" tai "koronapassi" auta 

minkään vertaa estämään tartuntoja, KAIKKI 28.12.2021 päätetyt rajoitukset ja kaikki yrityksiin ja ihmisiin 

kohdistetut "koronarajoitukset" ovat globaali rikollinen petos ja rajoitukset, passit ja 28.12.2021 soten 

pakkorokotuspäätös ylittävät kansanedustajien, ministerien, perustuslakivaliokunnan ja virkamiesten 

harkinta- ja päätösvallan. 

Alaikäiset lapset ja vajaavaltaiset eivät millään perusteella ole voineet itsenäisesti päätöstä tehdä 
”rokotuksista”, jotka eivät edes ole rokote eikä heillä ole ollut päätöksenteossa tarvittavaa osaamista ja 
ymmärrystä. Myös aikuisten päätökset ovat pätemättömiä rokotteen kokeellisuuden, vakavien haittojen 
salailun, rikollisen disinformaation ja tilastojen väärentämisen perusteella. Näin tilastoja väärennetään 
ja oikeita tilastoja salataan valtavien rokotekuolemamäärien ja muiden vakavien rokotehaittojen 
salaamiseksi: 
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1. Nyt kun ne kaikki joukkotuhontarikoksen tulokset näkyvät suoraan tilastoista, niiden kammottavien 
ihmiskoe- ja joukkotuhontarikosten toteuttajat ovat aloittaneet kuolemantapausten peittelyn 
salaamalla ensimmäistä kertaa 30-vuotisen tilastohistorian aikana juuri nyt kuolemantapausten 
määriä, kun ne kuolemantapaukset näkyvät suoraan tilastoista ja ovat aivan selvästi rokotekuolemia. 
 

2. Ensin THL julkaisi tilastot vammaisina syntyneiden lasten määristä. Määrän lisäys on huomattava ja 
vammaiset lapset ovat syntyneet, kun raskauden aikana on toteutettu ”koronarokotus” eli käytetty 
raskaana olevia naisia ja sikiöitä ihmiskokeen elävinä koekaniineina karmivilla sikiövaurio-
seurauksilla. Kun valtava lisäys sikiövaurioissakin on selvässä lääketieteellisessä syy-yhteydessä 
rikolliseen ihmiskokeeseen eli ovat ”rokonarokotuksen” vakavia rokotehaittoja, rikollisen 
ihmiskokeen toteuttajat kiirehtivät väärentämään tilastot ja ne muutettiin tekaistulla ”tilastovirhe”-
valheella jälkikäteen.  
 

3. Sitä ennen jo loppuvuonna 2021 ilmenneitä kuolemantapausten valtavia lisäyksiä on peitelty 
selittämällä myös edeltävästi valtavaa ylikuolleisuutta jokaisessa korkean rokotekattavuuden maassa 
muka ”tilastoharhana” ja ”tilastovirheenä” ja nämäkin ”virheiden” selitykset siis alkoivat siinä 
vaiheessa, kun niitä tarvittiin rikollisen ihmiskokeen aiheuttamien rokotekuolemien peittelyyn. 
Rikollisen valehtelun ja tilastojen väärentämisen ilmeisyyttä alleviivaa se, että samanlaiset 
”tilastovirhe”-valheet ilmaantuivat samaan aikaan jokaisessa maassa, jossa rokotekuolemien karmea 
määrä ilmaantui tilastoihin (mm. USA, Israel ja Suomi). 
 

4. Rokotehaittoja ja rokotekuolemia on peitelty joka vaiheessa tilastoja väärentämällä: Vaikka THL:n 
omien sivujen mukaan rokotehaitat ilmenevät heti, päivien ja viikkojen kuluessa ja vaikka esim. USA:n 
VAERS-rekisterin mukaan 40 % rokotekuolemista on aiheutunut lähes välittömästi (rokotuspäivänä 
tai muutaman päivän päästä), Suomessa ovat rikollisen ihmiskokeen toteuttajat keksineet tilastojen 
väärentämiseksi, rokottamattomiin kohdistuvan vihan ja ”koronapandemia”-hysterian lietsomiseksi 
lääketieteellisen kestämättömän ”säännön”, jonka perusteella THL:n ja FIMEA:n tilastoihin on 
valheellisesti kirjattu muka ”rokottamattomiksi” ja ”koronaan” sairastuneiksi kaikki 21 vrk:n kuluessa 
rokotehaitan saaneet ja rokotteeseen kuolleet. Näin tilastot on saatu tarkoituksellisesti väärennettyä 
sopimaan propagandaan, jota valtamedia, Lehtonen, Salminen, Nohynek, Rämet, Tervahauta, Marin, 
Niinistö, Henriksson, Ohisalon, Andersson, Kiuru ja muut rikoskumppanit ovat yhdessä sopimallaan 
tavalla rikollisesti tuottaneet.  
 

5. Nyt kun valtavat tartuntamäärät, valtava äkillinen nousu kuolemantapausten ja sairastumisten 
määrässä ja "rokotteen" saaneiden äitien synnyttämien vammautuneiden vauvojen määrässä näkyy 
suoraan tilastoista, niitä joukkotuhontarikosten seurauksia peittelevät tilastoja väärentämällä ja 
"tilastoerehdyksistä" valehtelemalla ne aivan samat virkamiehet (mm. Mika Salminen, Lasse 
Lehtonen, Hanna Nohynek, Mika Rämet, Asko Järvinen, THL:n ja FIMEA:n muut virkamiehet ym.), 
jotka ovat olleet sitä joukkotuhontarikosta toteuttamassa ja aiheuttaneet "rokotteiksi" 
valehdellulla injektoinnilla valtavan määrän kuolemia, sairauksia, vammoja ja tartuntoja.  
 

5. Convoy-mielenosoituksen tarkoitus, välttämättömyys ja RL 4:5 §:n soveltamisedellytykset 

Suomi on laittomuuden tilassa, jossa ylin valtiojohto, virkamiehet ja kansanedustajat eivät noudata 
perustuslakia ja muitakaan lakejamme ja koko päätöksenteko koronarokoteasioissa perustuu rikolliseen 
valehteluun ja tilastojen väärentämiseen koko väestöön kohdennetun rikollisen ihmiskokeen ja 
joukkotuhontarikollisuuden jatkamiseksi ja tilastoista näkyvän joukkotuhontarikollisuuden karmivien 
seurausten (kuolemien  epätavallinen määrällinen lisääntyminen, sairastavuuden, tartuntojen ja 
vammaisina syntyvien lasten määrän räjähdysmäinen  lisääntyminen) peittelemiseksi. Valtiojohto 
kokonaisuudessaan, kansanedustajat, laillisuusvalvonta (Pöysti, Puumalainen, Koivisto ym.), toteuttajana 
toimivat virkamiehet (ns. virkamafiaverkosto) ja valtamedia yhdessä ovat toteuttaneet globaalia 
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joukkotuhontarikosta. He ovat jatkaneet rikollista päätöksentekoa sopimalla etukäteen yhdessä 
valehteluun, perustuslain ohittamiseen, sensuuriin ja disinformaation tuottamiseen perustuvasta 
rikollisesta ihmiskokeeksi ja joukkotuhontarikollisuudeksi luokiteltavasta injektoinnista. He ovat 
valehdelleet tutkimatonta vaarallista injektiota ”rokotteeksi”, ”turvalliseksi”, ”tutkituksi”, tartuntoja 
estäväksi, koronatautiin tehoavaksi, sen vakavia tautimuotoja ja kuolemia estäväksi ja säätäneet 
laittomin menetelmin laittomia rajoituksia, rokotepakon ja passivaatimuksia ja kohdistaneet rikollisen 
ihmiskokeen disinformaatiota tuottamalla myös lapsiin ja raskaana oleviin naisiin. Mikään ”koronan 
leviämisestä” ja ”rokotteista” laadittu uutisointi, lausuminen ja päätöksenteko ei perustu faktaan, vaan 
tahalliseen rikolliseen etukäteen sovittuun petokselliseen valehteluun.  

Koska valtioneuvosto, ylin valtiojohto, koko eduskunta, ihmiskoerokotuksen toteuttajat ja niiden haltuun  
ottama valtamedia ovat yhdessä suunnitelleet ja toteuttaneet joukkotuhontarikollisuutta laajan 
disinformaation ja lainrikkomisen avulla, laissa säädetyillä oikeussuojakeinoilla ei ole ollut mahdollisuutta 
saada joukkotuhontarikollisuutta lopetettua. Samaan aikaan tilastoista näkyvät jo suoraan rikollisen 
ihmiskokeen karmivat seuraukset kaikissa maissa, joissa ”koronarokotuksia” on toteutettu.  

RL 4:5 § (13.6.2003/515) säätää otsikolla ”Pakkotila” 

”Muun kuin edellä 4 §:ssä tarkoitetun, oikeudellisesti suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakottavan 

vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pakkotilatekona sallittu, jos teko on kokonaisuutena arvioiden 

puolustettava, kun otetaan huomioon pelastettavan edun ja teolla aiheutetun vahingon ja haitan laatu 

ja suuruus, vaaran alkuperä sekä muut olosuhteet. 

Jos oikeudellisesti suojatun edun pelastamiseksi tehtyä tekoa ei ole 1 momentin perusteella pidettävä 

sallittuna, tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos tekijältä ei kohtuudella olisi voinut vaatia 

muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon pelastettavan edun tärkeys, tilanteen yllätyksellisyys 

ja pakottavuus sekä muut seikat.” 

PL 106 ja 107 § säätävät lainsäädäntöhierarkian. Ylin suojattava ihmisoikeus on oikeus elämään ja 
terveyteen. Kansalaisilla on ollut RL 4:5 §:ssä säädetty laillinen ja pakottava syy vallata kadut 
convoyssa eli rikkoa alemman asteista laintasoista tieliikennelakia 

1) suuremman oikeushyvän (elämän) pelastamiseksi eli joukkotuhontarikollisuuden pysäyttämiseksi 
2) ylempää normistoa (perustuslaki ja ihmisoikeussopimus) koskevien rikollisten loukkausten 

lopettamiseksi.  
 

6. Joukkotuhonta- ja muut ihmisoikeusrikosten tunnusmerkistöjen toteutuminen ja convoy-

kansannousun välttämättömyys  

 

RL 11:1 § (11.4.2008/212) säätää rangaistavaksi joukkotuhontarikoksena seuraavan teon: 

”Joka jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän 

hävittämiseksi kokonaan tai osittain 

1) surmaa ryhmän jäseniä, 

2) aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja, 

3) asettaa ryhmälle sellaisia elinehtoja, joista voi aiheutua ryhmän fyysinen häviäminen kokonaan tai 

osittain, 

4) ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäisemiseksi ryhmän keskuudessa tai 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a13.6.2003-515
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a11.4.2008-212
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5) pakolla siirtää lapsia ryhmästä toiseen, 

on tuomittava joukkotuhonnasta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi. 

Yritys on rangaistava.” 

RL 11:2 § (11.4.2008/212) säätää myös rikoksen valmistelun rangaistavaksi:  

”Joukkotuhonnan valmistelu 

Joka 1 §:ssä mainitussa tarkoituksessa 

1) sopii toisen kanssa joukkotuhonnasta tai 

2) laatii joukkotuhontasuunnitelman, 

on tuomittava joukkotuhonnan valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään 

neljäksi vuodeksi.” 

RL 11:3 § (11.4.2008/212) Rikos ihmisyyttä vastaan 

”Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä 

1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai 

vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean 

vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen 

osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin, 

2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä, 

3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua 

olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen, 

4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai 

sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai 

5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen 

mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella 

taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla, 

on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi. 

Yritys on rangaistava.” 

RL 11:4 § (11.4.2008/212)Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan 

”Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan 

1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä, 

2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka 

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta 

ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi. 

Yritys on rangaistava.” 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a11.4.2008-212
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a11.4.2008-212
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a11.4.2008-212
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Kyseessä ovat kansanmurha (joukkotuhonta) ja sen laajentamisyritys koko väestöön ja erityisesti lapsiin 

kohdistettuna, törkeä rikos ihmisyyttä vastaan sekä kokeellisilla injektioilla eli kemiallisella ja biologisella 

aseella aiheutetut vakavat pysyvät vammat, sairaudet ja kuolemat, joilla on selvä yhteys kokeelliseen 

covid19-injektointiin, joita rikoksentekijät ovat tahallaan pyrkineet jatkamaan ja pakottamaan koko 

väestöön kohdistettuina säätämällä kokeellisen rokotusten valtavista haitoista tietoisena ja HolhTL:n 

vastaisesti asetuksen tasoisella normilla ja valtiosääntöä rikkoen koko väestölle, rokottamattomalle 

väestönosalle ja erityisesti myös avuttomassa asemassa oleville lapsille faktinen rokotepakko. 

Kokeelliseen rokotukseen ja sen valtavioin haittoihin ovat rikosilmoituksessa yksilöidyt henkilöt 

erehdyttäneet ja pakottaneet koko väestöä  

• pakottamalla, uhkailemalla ja mielivaltaisia perusteettomia ja laittomia rangaistuksen luonteisia 

syrjiviä rajoituksia erityisesti rokottamattomiin kohdentamalla 

• petoksellista erehdyttämistä systemaattisesti toteuttamalla 

• rokottamattomien työntekijöiden osalta työsuhteen ehdoilla kiristämällä sitomalla PL 15, 18 ja 19 §:n   

vastaisesti työsuhteen ehtojen, omaisuuden ja sosiaaliturvan säilyminen kokeelliseen injektointiin 

osallistumisvaatimukseen eli kuoleman ja vammautumisriskin ottamispakkoon, kiristämällä näitä 

rikoksen uhreja PL 15 §:n, 18 ja 19 §:n vastaisella omaisuuden, palkan, työsuhteen ja toimeentulon 

menetysuhkalla eli tosiasiallisesti valtiojohdon ja virkamiesten törkeillä kiristysrikoksilla säätämällä 

ja säätämällä olemassa olevien työsuhteiden edellytykseksi laiton ihmiskokeisiin osallistumispakko 

omaisuuden ja työn menettämisen uhalla. 

”Koronarokotteiksi” valehdellulla rikollisella ihmiskokeella on tunnusmerkistöjen tarkoittamilla 

kuolemia, vammoja ja steriliteettiä aiheuttavilla törkeillä suunnitelmallisilla teoilla toteutettu kaikkia niitä 

tekoja ja seurauksia, jotka rikosten tunnusmerkistöinä lainkohdissa määritellään. Lisäksi poliisi on 

Suomessa 4.2.2022 tahallaan RL 11:3 §:n tarkoittamalla tavalla ”vanginnut henkilöitä ja muuten riistänyt 

convoy-mielenosoittajien vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten 

vastaisesti” estämällä ajoneuvojen kulkemisen mielenosoitukseen ja pidättämällä mielenosoittajia ja 

samalla auttanut valtiojohdon ja virkamafian joukkotuhontarikollisia jatkamaan joukkotuhontarikoksia ja 

törkeitä rikoksia ihmisyyttä vastaan. Mielenosoittajat tulivat paikalle, koska vain kansannousulla ihmisten 

tappamisen ja vammauttamisen lopettaminen on ollut mahdollista. Convoyn toteuttama kadunvaltaus 

on tehty joukkotuontarikollisuuden lopettamiseksi ja se on siksi laillinen teko RL 4:5 §:n mukaisena 

pakkotilatekona.  

7. Poliisin toiminta Convoy-mielenosoituksessa tulee tutkia virkarikoksena, syrjintänä, pahoinpitelynä, 

vapaudenriistona, pakottamisena ja vahingontekona  

 

PL 9 § 1 ja 2 momentti säätävät: ”Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella 

on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.” ja ”Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän 

oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen 

täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.” 

PL 7 § säätää: ”Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää 
mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta.” 

PL 13 § säätää oikeudeksi: ”Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja 
mielenosoituksia sekä osallistua niihin.” ja ”Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy 
oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen 
toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen 
valvomiseksi.” 
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Vastaavat oikeudet säädetään ihmisoikeudeksi mm. EIS 5 ja 11 artiklassa. Poliisi laittomasti esti convoy-
tapahtumaan saapumassa olevien rekkojen ja raskaampien ajoneuvojen kulkemisen ja saapumisen 
tapahtumaan kokonaan. Estäminen tapahtui etukäteen koko Suomen alueella ja laajana toimenpiteenä. 
Kyseessä on laiton liikkumisvapauden rajoitus. Poliisi esti ajoneuvojen etenemisen jo esim. Pohjois-
Suomessa ja paikkakunnittain huomattavasti ennen pääkaupunkiseudulle saapumista. Tällaista yleistä 
laajaa liikkumis- ja mielenosoitusoikeuden etukäteen tapahtuvaa estämistoimintaa PL ja EIS eivät 
poliisille salli. Teko, jossa liikkumisen yleisillä teillä estää etukäteen poliisi, joka olettaa ajoneuvojen 
kuljettajat ”rikollisiksi” ja jossa liikkumis-, yhdistymis- ja kokoontumisvapaus on estetty, vaikka estäminen 
ei johdu PL 9 §:ssä säädetyistä syistä (oikeudenkäynnin tai rangaistuksen  täytäntöönpanon 
varmistaminen) on virkarikos, rinnastuu poliisin toteuttamaan vapaudenriistoon, kadulla tapahtuvaan 
laittomaan pidätykseen, on syrjintää (koska elokapinallisia ei estetty samalla tavalla etukäteen) ja 
pakottamista. Suomen poliisin teon laittomuus näkyy suoraan siitä, että Kanadassa ja muualla 
maailmassa poliisi noudatti ihmisoikeussopinmusta eikä rekkojen liikkumisen kategorista etukäteis-
estämistä ole tehty uutisoinnin mukaan missään muussa maassa kuin  Suomessa.    

Olen saanut viestejä useilta ihmisiltä, jotka poliisi pidätti mielivaltaisesti tapahtumassa ja somessa 

julkaistuissa videoissa näkyy, kuinka poliisi kaataa maahan ja tönii ihmisiä, jotka ovat jalkakäytävällä. 

Poliisin tarpeeton väkivalta kohdistuu aseettomiin ihmisiin ja myös naisiin. Lisäksi eräs uhreista kertoi, 

että väkivaltaa ja pidätys oli kohdistunut naiseen, jonka lääkitys oli putkassa estetty.  

 

Lisäksi saamieni viestien mukaan poliisi olisi tuhonnut bussin oven, hajottanut siirretyistä autoista peilejä 

ja ikkunoita ja siirtänyt auton, jossa siirron aikaan nukkui ihmisiä, mikä on laitonta ja vaarallista toimintaa. 

KRP:n tulee selvittää näitä tietoja ja onko poliisi hajottanut omaisuutta kostaakseen ja/tai pelotellakseen 

ja estääkseen ihmisiä liittymään mielenosoitukseen, jossa seurauksena on poliisin aiheuttamat 

taloudelliset vahingot. Onko alueella valvontakameroita, joista näkyy, kuka autot on hajottanut (poliisi 

vai joku muu)?  

 

Convoy-tapahtumaan osallistui tavallisia perheitä, lapsia, nuoria, keski-ikäisiä, vanhuksia, sotelaisia, 

rokotekriittisiä, polttoaineen järjettömien korotusten, virkamafian, maskien, pakkorokotusten, 

laittomien rajoitusten ja rokoteterrorin vastustajia, joiden keskeinen vaatimus oli joukkotuhonta-

rikollisuuden lopettaminen. On selvää convoyn etukäteen julkaistujen vaatimusten perusteella, että 

maskilliset ihmiset eivät pääsääntöisesti olleet varsinaisia mielenosoittajia. Poliisia kohti heiteltiin 

lumipalloja ja vain pieni häiriökäyttäytyjien joukko teki sitä. Videomateriaalista näkyy, että sellaista on 

tapahtunut tilanteissa, joissa kuvissa näky lähietäisyydellä maskillisia henkilöitä. Poliisi ja media ovat 

leimanneet kaikkia convoyn osallistujia perättömästi muutamien häiriköiden tekojen perusteella, vaikka 

vaikuttaa siltä, että häirikköjä on ujutettu ”myyränä” tilaisuuteen juuri sellaisen valheellisen 

tiedottamisen toteuttamiseksi.  

 

Poliisi on vuosia kohdellut tahallaan mielenosoittajien poliittisella agendalla esimiesten ja Ohisalon 

ohjeistamana eriarvoisella tavalla. Syrjintää on convoy-mielenosoittajien liikkumisen estäminen, 

pidätykset ja mielenosoittajien liikkumisen estäminen, kadunvaltauksen salliminen Elokapinalle 2 viikkoa 

(verrattuna estämiseen etukäteen convoy-autojen liikkumista estämällä ja vaatimalla hajottamista klo 

22), Elokapina-verkoston suosiminen ja muiden tahojen rikosten väittäminen convoy-rikollisuudeksi sekä 

poliisin julkilausumat, joissa väitetään, että elokapinalliset olisivat käyttäytyneet poliisia kohtaan hienosti 

tai paremmin kuin convoylaiset. KRP:n tulee selvittää, ovatko näitä lausumia esittäneet poliisit 

taustaltaan demareita, vihervasemmistolaisia, mikä heidän oma henkilökohtainen liittymänsä on 

Elokapinaan, Ohisaloon, Anderssoniin, Kiuruun, Niinistöön ja Mariniin ja ovatko nämä poliisin 

”tiedottajat” käyttäneet virka-asemaansa poliittisen oman ideologiansa toteuttamiseen samalla tavalla 

kuin poliisi Jari Taponen. 
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8. Vaatimus saada selvitys esimiesten ohjeistuksesta ja mahdollisten ulkomaisten poliisivoimien ja 

puolustusvoimien käytöstä 

Syrjinnäksi säädetään yhdenvertaisuuslaissa myös esimiehen käsky syrjiä. Joukkotuhonta- ja 

ihmisoikeusrikoksissa on RL 11 luvun normeissa säädetty erityisesti rangaistavaksi esimiehen laiminlyönti 

ja alaisen rikoksen ilmoittamatta ja selvittämättä jättäminen. 

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

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

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

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

velvollisuutensa asianmukaisesti valvoa joukkojen tai alaisten toimintaa, ja jos: 

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

tekemässä tai aikoivat tehdä kyseisiä rikoksia; eikä 

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

rikosten täyttymisen ehkäisemiseksi.” 

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

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

toimiin saattaakseen viranomaisten tutkittavaksi tosiasiallisesti hänen määräysvallassaan ja 

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

tarkoitetun rikoksen, on tuomittava alaisen rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen 

enintään kahdeksi vuodeksi.” 

Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei tuomita esimiestä, joka on osallinen alaisensa rikokseen 

taikka 12 §:ssä mainituin edellytyksin alaisen rikoksen tekijä tai siihen osallinen. Sellaisessa tapauksessa 

esimies siis tuomitaan kuin tekijä ja osallinen. 

Saamieni yhteydenottojen mukaan convoy-tapahtumassa väkivaltaa aseettomiin kansalaisiin 

kohdistaneet poliisit (etenkin kasvonsa peittäneet) olisivat puhuneet vierasta kieltä. Lisäksi postitalon 

kulmalla oli ryhmä puolustusvoimien vaatteissa ja maskeissa olevia miehiä. KRP:n tulee selvittää ja 

minulle tulee kirjallisesti vastata: 

1) Oliko paikalla ulkomaisia poliisin lisäjoukkoja ja jos oli, kenen käskyttämänä ja pyytämänä 

2) Oliko poliisi tai joku valtioneuvostosta tehnyt virka-apupyynnön puolustusvoimille ja olivatko 

postitalon lähellä olleet maskilliset miehet paikalla tässä tarkoituksessa ja oliko ohjeistuksena myös 

fyysinen toimiminen kansalaisia vastaan. 

 

9. Orjuuden ja pakkotyön kielto 

EIS 4 artikla säätää: ”1. Ketään ei saa pitää orjuudessa tai orjuuden kaltaisessa pakkotyössä ja 2. Ketään 

ei saa vaatia tekemään pakkotyötä tai muuta pakollista työtä.” 

Kaikki rokottamattomiin kohdistetut rajoitukset, rokotepassit ja 28.12.2021 päätös ovat totaalisen 

rikollista toimintaa. Niiden ainut peruste on terveydentilaan perustuva rikollinen syrjintä ja 

pakkorokotusvaatimuksia, työsuhteen laittomia muutoksia, tehtäväsiirtoja, irtisanomisia, varoituksia ja 

muita kostotoimia kohdistetaan PL 15, 18 ja 19 §:n vastaisesti terveisiin rokottamattomiin muka 

”puutteellisen rokotesuojan” perusteella, vaikka 

1) terve ei voi tartuttaa 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a30.12.2015-1718
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a30.12.2015-1718


11(17) 
 

2) oikeusasiamies Sakslin totesi jo 2019 päätöksessään kaiken työsuhteisiin puuttumisen perustuslain 

vastaiseksi, ja että tartuntatautilailla ei voi perustella mitään työoikeudellisia muutoksia 

3) rokotetut sairastuvat, kuolevat ja tartuttavat ja toimivat varianttien syntytehtaana 

4) koko päätöksenteko perustuu rikolliseen valehteluun ja rokotehaittatilastojen salailuun ja 

väärentämiseen 

 

10. Lehdistön etukäteen sovittu rooli joukkotuhontarikollisuudessa ja rikosten seurausten peittelyssä 

Rikosilmoituksessa on todisteena Marco Saarikon twitterpostaus ja uutinen Ylen esimiehen Jussi Erosen 

erosta. Kumpikin kertoo eroavansa tehtävästään, koska eivät halua enää osallistua etukäteen päätettyyn 

ja heiltä vaadittuun rikolliseen peittelyyn. Hänen viestistään ja myös Jussi Erosen eroilmoituksesta 

ilmenee, että joku valtioneuvostosta (mm. Juha Sipilä) ja virkamafiaverkostosta on ollut painostus-

tarkoituksessa ja uutisoinnin sisällön rikolliseksi väärentämiseksi ja systemaattisesta disinformaatiosta 

sopimiseksi yhteydessä lehdistön edustajiin (päätoimittajiin ja toimittajiin) ja vaatinut, että 

koronarokotteista tuotetaan tahallaan väärää tietoa, oikeaa tilastotietoa peitellään, Kiurua ja Marinia 

kehutaan (vaikka tiedetään heidän toteuttavan törkeää rikollisuutta) ja kaikki uutisointi on tahallisesti 

valheellista ja perustuu systemaattiseen laajan virkamafiarikollisuuden peittelyyn. Niinistön, Kiurun, 

Marinin, Ohisalon, Henrikssonin, Pöystin, laamanni Tuomas Nurmen (alias Thomas Fox) johtama laaja 

virkamafia-verkosto ja valtaeliitti on verkoston avulla toteuttanut törkeää petos-, virka-, väärennys-, 

valtiopetos- ja joukkotuhontarikollisuutta ja Niinistö on lisäksi käskyttänyt vuosia verkoston poliiseja, 

syyttäjiä (mm. Toiviainen, Rappe, Kohijoki) ja tuomareita leipomaan mafiaa vastustaville kansalais-

aktivisteille tekaistuja kunnianloukkausrikostuomioita. Verkosto on anastanut yritysten ja yksityis-

henkilöiden omaisuutta koronarokotepetoksilla, järjestetyillä oikeudenkäyntihäviöillä, EU-petoksilla ja 

tahallaan aiheutetulla keinotekoisella lamalla 1990-luvun pankkikriisin nimissä. Virkamafiarikollisuuden 

todisteet olen julkaissut virkamafia.fi-sivuilla. Uhreja on rokoterikollisuudessa ja muussa virkamafia-

rikollisuudessa valtava määrä. Verkosto on vastuussa koronarokotuspetoksista, joukkotuhonnasta 

”rokotteiden” avulla, tilastojen ja uutisoinnin tahallisesta väärentämisestä. Rikosten päätavoitteet ovat 

olleet joukkotuhonta ja valtavien rikoshyötyjen hankinta verkostolle.  

KRP:n tulee selvittää, ketkä ovat osallistuneet median, mediapoolin, hybridikeskuksen, valtioneuvoston 

ja virkamafian edustajina salaisiin sopimuksiin, joilla on etukäteen sovittu rikollisesta disinformaatiosta, 

EIS 10 artiklan ja PL 12 §:n kieltämästä ennakkosensuurista, jonka avulla verkosto on toteuttanut ja 

peitellyt rikoksiaan.  

Haastan julkiseen väittelyyn kenet tahansa kansanedustajan, ministerin, THL:n, Fimean poliisin, syyttäjän 

tai edustajan tai valtamedian toimittajan, joka väittää, että rokotehaittoja EI muka peitellä, että 

”koronarokote”-päätöksenteko ja tiedottaminen olisi muka ollut laillista. Foorumi väittelylle pitää olla 

sellainen, että sen voi tallentaa sekä valtamedian että vaihtoehtomedian edustajat. 

11. Vihanlietsonta rokottamattomiin kohdistettuna syrjintärikoksena ja törkeänä kiihottamisrikoksena 

Rokottamattomat ovat joutuneet massiivisen törkeän kunnianloukkaus-, syrjintä- ja kiihottamisrikoksen 
kohteeksi ja vihaa on rokotepetosrikollisten ihmiskokeen toteuttajien, Sanna Ukkolan, Tuomas 
Peltomäen, Niinistön, Marinin, Kiurun, Ohisalon, Anderssonin, Rinteen, Vehviläisen, kansanedustajien 
(mm. Mikko Kärnä, Antti Kurvinen), muka-puolueettomien lausujalääkärien (etenkin Lasse Lehtonen) 
törkeillä lausumilla lietsottu ”koronahysterian” luomiseksi eli rikoksentekomenetelmänä. Kyse ei ole vain 
viestien sisällöstä yksittäisenä törkeänä kunnianloukkauksena, vaan  

1. Vihapuhepostailijoiden rikollinen viestintä on yhteiskuntavastaisen laajan joukkotuhontarikoksen 
osa, jossa törkeän kunnianloukkausten, vihapuheen, tappamis- ja hirttäytymiskehotusten (esim. 
kansanedustaja Jukka Mäkysen laittoman uhkauksen) motiivina on ylläpitää rikollista 
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koronarokoterikollisuutta ja laittomia perus- ja ihmisoikeusloukkauksia suureen rokottamattomien 
väestönosaan kohdistettuna, jatkaa joukkotuhontarikollisuutta ja estää normaali juridinen ja 
lääketieteellinen argumentaatio historian pahimman ja laajimman joukkotuhontarikollisuuden 
jatkamiseksi, laajentamiseksi ja niillä rikoksilla jo aiheutettujen rokotekuolemien ja valtavien muiden 
vahinkojen peittelemiseksi.  
 

2. Samassa tarkoituksessa väärennetään parhaillaan täyttä häkää tilastoja. Mäkysen uhkailuilla (jotka 
halventavat kaikkia rokottamattomia) ja tilastojen väärentämisellä on ts. sama motiivi: 
joukkotuhontarikollisuuden, petoksiin perustuvien perus- ja ihmisoikeusloukkausten, valtiopetos-
rikollisuuden ja niillä hankittujen rikoshyötyjen ja aiheutettujen rikosvahinkojen peittely. 
 

3. Kyse on laajasta joukkotuhontarikollisuudesta ja rokotepetoksista, joiden toteuttamiseksi on  

• toteutettu systemaattista koronapandemian lietsontaa valeuutisilla ja tilastoja väärentämällä 

• toteutettu laitonta sensuuria ja valtiojohtoista ja valtamedian kanssa etukäteen sovittua 
disinformaatiota  

• palkattu yksi virkamafiaverkoston päätekijöistä Matti Tolvanen joka vaiheessa toitottamaan 
niihin valtamedioihin etukäteen tilatut valheet (valehtelemaan rikollisuutta laillisuudeksi) 

• sovittu toimittaja Sanna Ukkolan kanssa siitä, että hän lietsoo silmitöntä vihaa törkeillä 
kiihottamisrikoksillaan jatkuvasti asemaansa väärin käyttäen joukkotuhontarikoskoplan yhtenä 
päätekijänä ”koronahysterian” luomiseksi, kaikkien rokotekuolema- ja haittatilastojen 
tahalliseksi salailemiseksi ja kohdistaa silmitöntä vihapuhetta rokottamattomiin samalla 
vihanlietsontametodilla, jolla natsit aloittivat juutalaisiin kohdistetun joukkotuhonnan. 

• toteutettu Niinistön nimittämien KKO:n tuomarien avulla verkoston rikosten tuomioiden 
estämistä ja verkoston rikosten paljastajien (kuten minun) kostoluonteisia velkuutuksia sekä 
Niinistön vaatimia Rappen, Toiviaisen ja Kohijoen toteuttamia tekaistuja kunnianloukkaus-
syytteitä vastarinnan vaientamiseksi, joukkotuhonta- ja virkamafiarikollisuuden jatkamiseksi 

• toteutettu Elokapina-terrorismia vihervasemmistoterrorina Ohisalon määräyksillä ja Jari 
Taposen kaltaisten vasemmistolaisten poliisien poliittisena terrorina ja Taposen avustaessa 
erityisesti lapsiin kohdistetun raukkamaisen joukkotuhontarikollisuuden toteutuksissa ja oikean 
tiedon esittäjien pidätyksissä. 

 
4. Siitä, että niiden joukkotuhonta-, petos- ja syrjintärikosten toteuttamiseksi valtamedia, mediapooli, 

Supon viestintäasiantuntija, Niinistö, ministerit Kiuru, Marin, Henriksson, Sarkkinen, Ohisalo, 
Andersson, Kurvinen, eduskunnan puhemies Vehviläinen, kansanedustajat Mäkynen, Kärnä, Rinne, 
oikeuskanslerinvirasto (Pöysti, Puumalainen, Koivisto), perustuslakivaliokunta, lausujana käytetyt 
asiantuntijat ja kaikki muut rikollisten päätösten ja lausumien toteuttajat ovat tekovälineenä 
käyttäneet massiivista uhkailua ja vihanlietsontaa, jota on levitetty vuosia juutalaisvainojen 
menetelmin rokottamattomia kohtaan ilman mitään lääketieteellistä perustetta ja siten, että samat 
loukkaavat viestit ovat a) syrjintärikos, b) törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan, c) törkeä 
kunnianloukkaus ja e) osa laajan törkeän globaalin joukkotuhonta- ja petosrikollisuuden 
toteutusmenetelmiä.  

 

12. Mika Illman on virkamafiaverkoston rikoskumppani, jonka kirjoituksilla ei voi muuttaa kiihottamis-

rikoksen kohderyhmää politiikan välineenä  

RL 11:10 § (13.5.2011/511) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 

”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, 

mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, 

syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen 

tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a13.5.2011-511
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tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 

vuodeksi.” 

RL 11:10 a § (13.5.2011/511) Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan 

”Jos kiihottamisessa kansanryhmää vastaan kehotetaan tai houkutellaan 

1) joukkotuhontaan tai sen valmisteluun, rikokseen ihmisyyttä vastaan, törkeään rikokseen ihmisyyttä 

vastaan, sotarikokseen, törkeään sotarikokseen, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn 

tappoon tai 

2) muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun vakavaan väkivaltaan siten, että teolla selvästi vaarannetaan 

yleistä järjestystä ja turvallisuutta 

ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on 

tuomittava törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vankeuteen vähintään neljäksi 

kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.” 

Termiä ”kansanryhmä” tulkitaan ja on velvollisuus tulkita kaikissa RL 11 luvun rikoksissa samalla tavalla. 

Rokottamattomat ovat kansanryhmä, johon joukkotuhonta kohdistuu ja johon samaan kansanryhmään 

törkeä ja laaja kiihottamisrikollisuus kohdistuu juuri rokotekriittisen ”vakaumuksen” vuoksi ja 

joukkotuhontarikoksen kohdistamiseksi tähän samaan kansanryhmään. Kiihottamisrikoksen motiivina on 

juuri lainkohdissa tarkoitettu rokotekriittiseen vakaumukseen perustuva solvaamistarkoitus ja kaikkien 

kiihottamisrikosten tavoitteena on 10a §:ssä säädetty joukkotuhontatarkoitus ja törkeän ihmisoikeus-

rikoksen toteutustarkoitus. Näin ollen kaikki rokottamattomiin kohdistetut viharikokset täyttävät selvästi 

RL 11:10 ja 10a §:ien rikosten tunnusmerkistöt ja rokottamattomat täyttävät lainkohdassa tarkoitetun 

”kansanryhmän” määritelmän etenkin, kun termi ”kansanryhmä” on sama RL 11:1 ja 3 §:n ja RL 11:10 a 

10a §:n rikoksissa ja rikosten motiivi ja lainkohdissa määritelty kaikille rikoksille yhteinen 

joukkotuhontatarkoitus liittää rikokset yhteen.  

Entinen valtionsyyttäjä Mika Ilman ei ole lainsäätäjä, vaan virkamafiaverkoston rikollinen toimija, joka on 

politiikan välineeksi luonut itse kirjoittamissaan kirjoissa valheellisen ”tulkinnan”. Ilman vaan valehtelee, 

että rokottamattomat eivät olisi kansanryhmä, ja että esim. vain maahanmuuttajat olisivat. Illmanin 

valehtelu ei kuitenkaan voi muuttaa lain terminologiaa ja säädetyn lain sisältöä eivätkä Illmanin 

kirjoitukset ole lakeja. Tähän asiaan tulee soveltaa lain sanamuotoa eikä virkamafiaverkoston jäsenen 

Illmanin poliittisella agendalla laatimaa tahallisesti valheellista ”tulkintaa”. Yksi Illman ei voi 

virkarikoksillaan ja rikollisella valehtelullaan estää joukkotuhontarikoksen uhreja ja kiihottamisrikoksen 

kansanryhmää saamasta heille kuuluvia korvauksia eikä vihapuheen esittäjiä joutumasta rikosvastuuseen 

eikä Illmanilla ole ollut oikeutta valehdella ja ”vääntää valhetulkintoja” estämällä rikosten rangaistuksia 

toteuttamalla poliittista agendaa valehtelullaan ja lain sanamuodosta irtautuneilla ”tulkinnoillaan”. 

Suomessa rikoksia kuuluu arvioida oikean lakikirjan tekstin ja terminologian perusteella eikä Mika 

Illmanin kirjoittamien kirjojen ja hänen niihin kirjoittamien valheiden perusteella. 

13. Anu Vehviläisen, Tuomas Pöystin ja oikeuskanslerinviraston virkamiesten rikoskumppanuuden 

merkitys rikoksissa, joissa asenteellinen ”mielipide”-valehtelu syrjäytti laillisuuden, laillisuusvalvonta 

korvattiin valehtelulla ja joukkotuhontaa on toteutettu tilastoja väärentämällä 

Yksikään eduskunnan päätöksenteko ja siihen liittyvä lausuminen ei perustu perustuslakiin ja muihinkaan 
lakeihin, vaan tilastojen väärentämiseen ja oikean tilastotiedon estämiseen, laittoman päätöksenteon 
korjaamisen estämiseen vihapuheella ja asenteellisuuteen eli PL 29 §:n loukkauksiin ja syrjintä-, petos- ja 
kiihottamisrikoksiin, joita he toteuttivat joukkotuhontarikollisuuden toteuttamiseksi.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#a13.5.2011-511
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Tapasin 8.2.2022 Anu Vehviläisen, joka valehteli, että hän ja koko eduskunta voisi perustaa koko 
koronarokotepäätöksentekonsa tiedon, faktojen ja lakien sijaan Anu Vehviläisen ”mielipiteeseen” ja 
käyttää ”mielipidepäätöksenteossa” tilastojen väärentämistä ja asiantuntijalääkärien (Lehtonen, 
Salminen, Nohynek, Järvinen, Rämet ym.) rikollista valehtelua ja pitää tilastojakin vaan 
”mielipideasioina”, vaikka tilastojen vastainen valehtelu ja väärentäminen on rikos ja rokotekuolema- ja 
haittatilastojen salailu ”turvalliseksi” valehtelun eli törkeän petoksen ja joukkotuhontarikoksen 
jatkamiseksi on rikos. Esim. Salminen valehteli lehdissä ennen 28.12.2022 päätöstä, että soten 
pakkorokotukset ovat muka välttämättömiä, koska muuten Suomen tartuntatilastot olisivat muka 
Romaniaa huonommat. Samaan aikaan tartuntoja oli Romaniassa (pienen rokotekattavuuden maassa) 
noin 8.900 ja Suomessa 3-kertainen määrä eli noin 30.000.  

Vaikka pakkorokotuksia, passeja ja palvelurajoituksia siis perusteltiin tartuntojen estämisellä ja sillä, että 
rokotuksilla muka estettäisiin vakavia tautimuotoja ja vähennettäisiin kuolleisuutta (tosiasiassa 
rikollisella valehtelulla), tällä hetkellä laittomia työsuhteen muutoksia, laittomia rajoituksia ja 
maskipakkoja toteutetaan tilanteessa, jossa  

1) Ne ihan samat rikolliset THL:n, HUS:n, valtioneuvoston ja eduskunnan valehtelijat itsekin jo 
myöntävät, että rokotteilla ei edes estetä tartuntoja  

2) Rokotteisiin kuolee enemmän ihmisiä kuin koronaan. 
3) Rokotettuja (134) kuolee jopa THL:n oman (kansalta salatun) tilaston mukaan myös koronaan 

enemmän kuin rokottamattomia (82) ja sitäkin tilastoa on väärennetty kirjaamalla 
”rokottamattomiin” kaikki 21 vrk:n sisällä piikkihaittaan kuolleet ja jättämällä muissakin 
rokotekuolemissa rokotteen yhteys kuolemaan kirjaamatta. 

4) Englannissa on tilastoitu 10-15-vuotiailla 50-kertainen täysin epänormaali kuolemien määrä eli 
5000 %:n kasvu kuolemien määrässä rokotetuilla lapsilla rokottamattomiin lapsiin verrattuna. 
Rokottamattomien lasten kuolleisuus on samaan aikaan noin 2 tapausta 100.000:tta kohti.  

5) THL on rokotekuolemien ja sikiövaurioiden valtavan määrän peittelemiseksi aloittanut tässä 
rikosilmoituksessa kuvatun kuolintilastojen salailun ja sikiövauriotilastojen jälkikäteisen 
väärentämisen.   

6) Työsuhteiden irtisanomiset, muut laittomat työsuhteen muutokset ja palveluestot kohdistuvat 
lääketieteellisesti ja juridisesti kestämättömällä tavalla siihen terveeseen työntekijäryhmään ja 
kansanosaan, joka ei tartuta ja 3 ”rokotetta” saaneet tartuttavat toisiaan potilaat ja saavat silti olla 
sairainakin töissä ja ne ”positiiviset” koronatulokset ja tukoksiin kuolemiset johtuvat siitä 
tappavasta ”rokotteesta”, jonka ainut ”teho” liittyy sen ihmiskoeinjektion tappavuuteen ja 
tartuntamäärien, sairauksien ja kuolemien tuhatkertaiseen määrän nousuun. 

7) Lisäksi on selvää, että verkonmaksajilla maksatetut naamavaipat estä ainuttakaan tartuntaa ja 
niiden maksattaminen on törkeä petos.  

Maskisuositukset, niiden käyttöpakot, tappavat injektiot ja pcr-testit ovat törkeä globaali 
ihmisoikeusrikos ja joukkotuhontarikos, jolla on pahoinpidelty, vammautettu, tapettu ja sairastutettu 
lähes koko väestö ja 28.12.2021 päätöksellä joukkotuhontaan yritetään pakottaa työsuhteen ja 
omaisuuden menetyksillä kiristämällä, vaikka  

1) ”Koronarokotukset” eivät ole rokotuksia eivätkä anna minkäänlaista suojaa miltään taudeilta 
2) WHO on 11.1.2022 todennut ne tehottomiksi, Euroopan lääkevirasto on 12.1.2022 myöntänyt niiden 

aiheuttavan immuunikatoa 
3) Nohynek ja Rämet ovat jo 6.4.2020 myöntäneet niiden aiheuttavan juuri vakavampia tautimuotoja 

(eikä siis estävän vakavia, kuten parhaillaan Nohynek, Rämet ja muut joukkotuhonnan toteuttajat 
valehtelevat jopa omien myöntämistensä vastaisesti)  

4) niillä ei saavuteta immuniteettia, tartunnan vähentymistä, kuolemien ja vakavien tautimuotojen 
vähentymistä eikä mitään positiivista 
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5) Suomessa ja muuallakaan ei leviä ”korona”, vaan tappavat piikkihaitat rokottamattomien kehoissa, 
joissa myös ”variantit” syntyvät.  

Koko Vehviläisen ja muiden rikoskumppanien "mielipiteisiin" (= törkeisiin petoksiin, valehteluun ja 
väärentämiseen) perustuva päätöksenteosta tulee tutkia rikoksena. Vehviläisellä on keskeinen rooli 
laajan joukkotuhonta-, syrjintä-, valtiopetos- ja petosrikollisuuden kaikissa laittomissa päätöksissä. 
”Mielipiteillä”, valehtelulla ja tilastoväärentelyillä päätöksentekoa eduskunnassa johtanut 
Vehviläinen on yksi päätekijöistä joukkotuhontarikosten toteutuksissa, 18.5.2021 ja 28.12.2021 
rikoksissa. 

Niinistön, Vehviläisen, Marinin, Kiurun, Ohisalon, Henrikssonin, Sarkkisen, Kurvisen, Kärnän, Mäkysen, 
Lehtosen, Nohynekin, Rämetin, Salmisen, Järvisen, Sanna Ukkolan, Tuomas Peltomäen ”mielipide”-
päätöksenteko ja vihapuhe ovat osa laajaa syrjintä- ja kiihottamisrikosta, jolla kaikki rokottamattomat 
(ml. minä osana sitä rokottamattomien joukkoa) on leimattu vaarallisiksi tartuttajiksi meidän 
tartuttamatta ketään, kidnappaajiksi, foliohatuiksi, hirtettäviksi, tuhottaviksi ja tapettaviksi. Toiminta 
rinnastuu natsien juutalaisiin kohdistamiin vainoihin, joissa kohderyhmään kohdistetaan ensin valtava 
systemaattinen vihapuherikollisuus ja laittomia uhkauksia ja sitten joukkotuhontaa. 

Tässä rikoksessa Niinistö, Kiuru, Marin, Rinne, Pöysti, Kurvinen, Kärnä, Vehviläinen, Mäkynen, 
perustuslakivaliokunta, lausujana käytetyt lääkärit, muut valehtelevat päättäjät, toimittajat ja lausujat  
ovat tehneet voimakkaan vihan vallassa täysin laittomia päätöksiä, jotka perustuvat lain, tilastojen ja 
tosiasioiden sijaan a) tilastojen rikolliseen väärentämiseen ja nyt kuolintilastojen salailuun, b) rikolliseen 
valehteluun ja c) sensuuriin, jolla rokotekuolemia ja valtavaa rokotehaittamäärää on peitelty laittomien 
pakkorokotusten ja laittomien rajoitusten toteuttamiseksi ja tappamiseen tarkoitetun kokeellisen 
injektoinnin pakottamiseksi koko väestöön. 

Oikeuskanslerinviraston johtavat virkamiehet Puumalainen, Koivisto, Pöysti, perustuslakivaliokunta ja 

valtioneuvoston jäsenet ja koko rikokseen osallistunut valtamedian, mediapoolin ja hybridikeskuksen 

verkosto ovat myös ennen rikosten toteutusta käyneet salaisia neuvotteluja ja keskusteluja keskenään ja 

sopineet Pöystin, Puumalaisen ja Koiviston laittomista päätösperusteluista lapsiin kohdistettujen rikosten 

ja valtiopetosten tahalliseksi mahdollistamiseksi,  disinformaatiosta, sensuurista, tilastojen 

väärentämisestän ja kaikkien rokotehaitta- ja rokotekuolematilastojen tahallisesta peittelystä.  

Mahdollistaakseen rikollista ihmiskoetta he ovat etukäteen sopimallaan tavalla laatineet päätöksiä, jotka 

eivät ole miltään osin perustuneet lakiin, ja joilla rikollista toimintaa on vastoin niiden laatijoiden tietoa 

valehdeltu laillisuudeksi. Kaikki päätökset on tahallisesti suunniteltu ja laadittu niin, että  

1. Päätösten laatijat ovat jättäneet tahallaan päätöksistään kokonaan pois tilastotiedot, asiaan 

sovellettavat lait ja kaikki väitetyn ”rokotteen” tutkimusten puuttumista koskevat olennaiset tiedot 

jatkaakseen rikollista ihmiskoetta ”rokotuksena” ja valehdellakseen kokeellista vaarallista 

geeniteknologiaa vaarattomaksi ja tutkituksi, vaikka jo 6.4.2020 mennessä oli päinvastoin 

selvinnyt huolestuttavia tietoja siitä, että kokeellinen rokote lisää tauteja, kuolemia, 

immuunikatoa, tarttuvuutta ja pahentaa oireita. 

 

2. He ovat valehdelleet olemassa olevien lakien sisällöstä ja jättäneet pakottavat lait soveltamatta 

(kuten 8.11.2021 päätöksessä koko HolhTL on jätetty soveltamatta) ja perustuslakivaliokunta ja 

eduskunta 107 kansanedustajaa säätivät 28.12.2021 rikolliset pakkorokotukset terveille 

rokottamattomille vastoin lääketieteellisiä faktoja ja räikeästi perustuslakia rikkoen.  
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3. Perustuslakivaliokuntaa ja eduskunnassa laittomassa järjestyksessä väkisin väännettyä rikollista 

lainsäädäntöä on käytetty rikoksentekovälineenä. Kaikki päätöksiin, lakimuutoksiin, niiden 

valmisteluun, sensuuriin ja salailuun osallistuneet ovat toimineet rikoskumppaneina.  

 

4. ”Rokotteeksi” väitetty injektio aiheuttaa piikitettyjen terveydelle pysyviä peruuttamattomia 

vaurioita, ennenaikaisen kohonneen kuolemanriskin ja useissa tapauksissa välittömän kuoleman 

globaalin ihmiskokeen uhrina. Tutkimusten laiminlyönti”kiireeseen” vedoten, tilastojen 

väärentäminen ja salailu on ollut tahallista ja vastaavilla mRna-rokotteilla Sars-viruksen aikana koe-

elämillä tehdyt tutkimukset osoittivat päinvastoin, että rokottaminen pahensi sairauksia, tautien 

vakavia muotoja ja leviämisnopeutta. Samaan aikaan rikolliset ovat valehdelleet rokotteiden muka 

estävän tartuntoja ja vakavia tautimuotoja niiden estämättä mitään ja tappaessa väestöä.  

 

5. Laillisuusvalvonnan virkavelvoitteeseen nähden käänteinen törkeiden rikosten tahallinen 

mahdollistaminen perustuslakivaliokunnan ja oikeuskanslerinviraston päätöksillä ja valtamedian 

kanssa sovittu sensuuri, salailu ja rikollisten kehuskelu on syy-yhteydessä rikosten laajentumiseen ja 

jatkamiseen. 

 

6. Pakottavien ja selvien lakien ohittaminen, väärien lainkohtien soveltaminen ja valehtelu päätöksissä 

on ollut tahallista, suunnitelmallista ja olennainen osa rikosten toteutusta. 

 

7. Haittojen salailun avulla on tahallaan jatkettu rikollista ihmiskoetta ja koitettu pakottaa se koko 

väestöön tilanteessa, jossa rikosten uhreja on tekijöiden tieten jo syntynyt valtava määrä ja 

kuolinuhrien ja vammojen valtavaa määrää ovat rikoksentekijät aloittaneet oman rikos- ja 

korvausvastuunsa peittelemiseksi vielä salailemaan estämällä ensi kertaa 30 vuoteen 

kuolemantapaustilastojen julkistuksen rokotekuolemien peittelemiseksi ja väärensivät sitä ennen 

myös sikiövauriotilastot jälkikäteen.  

Oikeuskäytännössä on katsottu teon täyttävän törkeän tekomuodon, kun rikoshyöty ja/tai uhreille 

aiheutettu taloudellinen vahinko ylittää 8.500 euroa. Rikosilmoituksessa kuvatun petosrikoksen 

rikoshyöty ja rikosvahinkojen määrä on biljoonia jo tässä vaiheessa ja rikosvahinkojen määrä lisääntyy 

jatkossa kaikilla niillä kustannuksilla, jotka ihmiskokeen seurauksena olevilla pysyvillä 

henkilövahingoilla, kuolemilla, yritystoiminnan tappioilla ja laittomilla irtisanomisilla aiheutetaan. 

Menetetylle ihmisen elämälle ei voi edes hintaa laskea ja myös syntymättömille lapsille ja muille uhreille 

tahallaan aiheutettu vammautumisen hinta on mittaamattoman suuri.    

14. Kaikkien koronarokoterikosten liittyminen Niinistön ja Koiviston johtamaan valtiopetos- ja 

virkamafiarikollisuuteen 1990-luvulta lähtien 

 

Olli Kotro on twitter-postauksessaan todennut saman, minkä minä olen kirjoittanut erinomaisella 

juridiikalla näkyviin virkamafia-sivuilla 31.5.2021 tutkintapyyntöön. Suomi on liitetty laittomasti Niinistön 

johdolla EU-liittovaltioksi tarkoitettuun järjestelyyn ja perustuslain turvaama valuutta markka muutettu 

Niinistön ja Lipposen petoksilla euroksi. Muutos toteutettiin pelkällä ”ilmoituksella” ja ”tiedonannolla”, 

vaikka valuutan muutoksesta ei ole voinut säätää kuin lailla perustuslain säätämisjärjestyksessä (5/6). 

Niinistö ja entinen presidentti Mauno Koivisto toteuttivat yhdessä törkeitä rikoksia ja loivat apureineen 

rikollisella toiminnallaan ja väestölle tahallaan valehtelemalla Suomeen laista irtautuneen 

virkamafiaverkoston, joka on vastuussa  

1) 1990-luvun keinotekoisesta lamasta ja sen avulla toteutetusta häikäilemättömästä kansalaisten ja 

yritysten varallisuuden ryöstöstä 
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2) Perustuslakia rikkovasta EU-sopimisesta, laittomasta valuutan vaihdoksesta ja koronarokote-

petoksista, joilla on tarkoitus toteuttaa joukkotuhontaa ja ”koronarajoituksilla” samanlainen 

kansalaisten ja yritysten omaisuuden ryöstö globalistien haltuun kuin 1990-luvulla 

3) Virkamafiarikollisuudesta, joka toteuttaa ja mahdollistaa ns. tutkinnantapporikollisuuden ja 

oikeuslaitoksen järjestettyjen häviöiden avulla törkeää petos- ja virkarikollisuutta ja estää verkoston 

jäsenten rikosvastuun sekä leipoo uhreille tekaistuja kunnianloukkaustuomioita verkostonsa 

lisärahastusvälineeksi 

4) Rikollisesta sensuurista, Elokapina-terrorismista ja niiden avulla toteutetuista joukkotuhonta-, 

väärennys, valtiopetos-, petos- ja virkamafiarikoksista. 

5) Rokottamattomien ja kaltaisteni virkamafiarikollisverkoston uhrien laajasta rikollisesta syrjinnästä ja 

törkeistä kiihottamisrikoksista poliittisena valtiojohtoisena terrorina 

 

15. Kirjalliset todisteet, henkilötodistelu ja rikosilmoituksen julkistus virkamafia.fi-sivuilla ja 

kirjaamisvaatimus 

 

Tämän rikosasian kirjalliset todisteet on luetteloitu rikosilmoituksen otsikossa 4. Asia tulee lisäksi yhdistää 

18-19.1.2022 vireille tulleeseen rikosasiaan, jonka todistelu on yhteinen tälle tänään vireille tulevalle 

rikosasialle. Kukin convoy-tapahtumassa poliisiväkivallan, pidätysten, liikkumisrajoitusten ja omaisuuden 

tuhoamisen kohteeksi joutunut kansalainen voi lisäksi toimittaa omia todisteita, kuten lääkärinlausuntoja, 

sakkoasiakirjoja, pidätyskertomuksia, valokuvia, videomateriaalia ja laskuja tuhotusta omaisuudestaan 

todisteeksi tähän rikosasiaan. Kyseessä on yhteiskunnallisesti merkittävä rikosasia, jossa koko väestö ja 

kaikki convoy-tapahtuman osallistujat ovat rikoksen uhreja. Jotta he voivat puolustaa oikeuksiaan ja 

etujaan ja koska vain julkistamalla oikeat faktat karmivasta joukkotuhonta- ja virkamafiarikollisuudesta 

pystyn vaikuttamaan ja saamaan yhteiskunnallista painetta valtaeliitin toteuttaman joukkotuhonnan 

lopettamiseksi, julkistan tämän ja muutkin rikosilmoitukset virkamafia.fi-sivuilla. Niihin voi yhtyä 

ilmoittamalla siitä s-postilla strommer@protonmail.con tai suoraan kukin asianomistaja tekemällä oman 

rikosilmoituksen poliisille, jossa voi viitata tähän rikosilmoitukseen. Toisiinsa liittyvät rikosilmoitukset 

tulee kirjata samalla R-numerolla poliisissa ja joukkotuhontarikosten tutkinta kuuluu KRP:lle, jonka tulee 

tehdä kansainvälistä yhteistyötä eri maiden poliisien kanssa.   

 

Lisäksi tulee kuulla rikoksesta epäillyt henkilöt sekä kuulla rikoksen uhrit ja heidän nimeämänsä 

henkilötodistajat vahinkojen määrän ja muiden tässä rikosilmoituksessa kuvattujen rikosten ja 

pakkotilanormiston soveltamisseikkojen todistamiseksi.  

 
Lohja 11.2.2022 

 
 

Jaana Kavonius 
Lakimies, OTK (eläkkeellä) 
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