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Todisteet puhuvat puolestaan. Kodintuhojoukot osassa 8. 
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(+1) 

BlackSheep 61 päivää sitten 

25.11.2021: Rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitä on vielä noin 661  000. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008429946.html 27.11.2021: Yli 12-vuotiaista suomalaisista yli 

80 prosenttia on ottanut kaksi rokotetta. Kun mukaan lasketaan myös alle 12-vuotiaat, joita ei 

rokoteta, on rokotuskattavuus vähän päälle 70 prosenttia. Yhteensä rokottamattomia suomalaisia 

on siis noin 1,6 miljoonaa. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008431342.html Näin ne voi leikkiä 

luvuilla ja tulkita niitä. Parissa päivässä saatiin miljoonan ero, kun tehtiin tilasto hieman toisin.  

Näytä vastaukset 
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GhostMarten 62 päivää sitten 

Kommentti liittyen kohtaan 29:26. Näyttää siltä, että STM:llä 

stm.fi/documents/1271139/98767979/STM+THL+koronainfo+181121.pdf (sivu 8) on sellainenkin 

tilasto, jossa oikeasti rokottamattomat on eroteltu niistä, jotka ovat saaneet rokoteannoksia. Ihan 

muutamaa poikkeusviikkoa lukuun ottamatta enemmistö sairaalapotilaista on ollut 
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rokottamattomia, ja poikkeusviikkoinakin rokottamattomat ovat olleet yliedustettuina? Osaako joku 

selventää, mistä ristiriita johtuu? Outoa muuten, että ko. sivun kaavion väriselitykset eivät kata 

tapauksia "alle 7 päivää 2. piikistä". Siellä on rokottamattomat vihreällä, alle 14 päivää 1. piikistä 

tummansinisellä, 14-20 pv 1. piikistä sinipunaisella, 21+ päivää 1. piikistä vaaleansinisellä ja 7 

päivää 2. piikin jälkeen keltaisella, mutta "alle 7 päivää 2. piikin jälkeen" tilastolle ei ole väriä 

lainkaan. 

Näytä vastaukset 
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Magneettimies 62 päivää sitten 

Entä ne kaikki teholla letkuissa olevat rokottamattomat korona potilaat. Miten Jaana heidät 

pelastaa? 

Näytä vastaukset 
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Aliba59 62 päivää sitten 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9363 

 
(+4) 

BlackSheep 62 päivää sitten 

Näillä katseluluvuilla saataisi jo Jaana presidenttiehdokkaaksi =) 
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Tauno100 63 päivää sitten 

Laittakaa kaikilletiedoksi kännykällä vaikka 10 kaverille TOKENTUBE linkki tästä Whatsupilla tai 

viestillä. 
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Tauno100 63 päivää sitten 

https://www.virkamafia.fi/ 

Näytä vastaukset 
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Tauno100 63 päivää sitten 

https://www.oikeusturvakeskus.net/ 
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Tauno100 63 päivää sitten 
Lähetin Jaanalle ylimääräisen 50eur tukea, liittykää mukaan...  
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BlackSheep 64 päivää sitten 

Kangasalan kaupunginsairaalassa on todettu yhteensä kymmenen tartuntaa. Kaupunki tiedotti 

henkilökunnan tartunnoista maanantaina. Kaikki sairastuneet ovat olleet rokotettuja. 

https://yle.fi/uutiset/3-12203511 THL:n Mia Kontio: ”Meillä on vuotavia rokotteita”. 

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/thln-mia-kontio-meilla-on-vuotavia-rokotteita-

laumaimmuniteetista-ei-voida-puhua/30bbc418-c0ce-4130-b9a5-3d562493082a 

Näytä vastaukset 

 
Minttu 64 päivää sitten 

Kiitos teille upeasta työstä,jota teette!Virusteoria on myös suuri huijaus,samoin kuin koko korona ja 

moni muukin asia.Teidän kannattaa tutustua Jussi Siitarisen mahtavaan työhön virushuijauksen 

paljastamiseksi.Hänellä on kanava token tubessa nimeltään Olennaisiafaktoja.Hänellä on myös 

samanniminen blogi.Häneltä löytyy kovaa faktaa!Jussi on ehdottomasti kova faktanpuhuja ja soturi! 

https://tokentube.net/v/2431695746/KORONATOIMILLA-EI-OLE-MIT%C3%84%C3%84N-

TIETEELLIST%C3%84-PERUSTAA---NE-OVAT-RIKOS#.YZ-OAXCgdag.whatsapp 

Näytä vastaukset 
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Calendula 66 päivää sitten 

Reiner https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-

bittner.html 

Näytä vastaukset 
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riittakaisa 66 päivää sitten 
kiitos Jaana, Olet niin kaunis ja tyylikäs! ️  
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OG1 66 päivää sitten 
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FÜLLMICH & KAVONIUS, YES! 
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BlackSheep 66 päivää sitten 

Lääkejätit eivät paljasta RNA-teknologiansa saloja: https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/c2cfff14-

f373-4236-b46e-476a98190dba Jos kerta maailmaa uhkaa pandemia, onhan se kummaa, kun 

lääkejätit miettii vain rahaa. 

Seuraavaksi 

• Watch Later  

 
02:47:07 

Jaanalla on asiaa OSA 11 - Korona jakso vol 2. Korona natsimsi ja kansanmurha 
20.12.21 kello 20.00 
14.8K näyttökertaa  41 päivää sitten 

• Watch Later  

 
03:09:18 

Jaanalla on asiaa OSA 10 Jarmo Henriksson - paholaisen asianajaja 13.12.20 kello 
20.00 
7.8K näyttökertaa  47 päivää sitten 

• Watch Later  
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03:47:08 

Jaanalla on asiaa OSA 8 Kodintuhojoukot 29.11.21 kello 20.00 
8.7K näyttökertaa  61 päivää sitten 

• Watch Later  

 
01:29:46 

Jaanalla on asiaa OSA 9 vieraana Liisa Mariapori 06.12.21 kello 20.00 
10.8K näyttökertaa  53 päivää sitten 

• Watch Later  

 
00:33 

Jaanalla on asiaa OSA 13 - Tutkintapyynnöt ja koronakapina 
6.4K näyttökertaa  18 päivää sitten 

• Watch Later  

https://tokentube.net/l/1372660551/Jaanalla-on-asiaa-OSA-8-Kodintuhojoukot-29-11-21-kello-20-00
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02:51:29 

Jaanalla on asiaa OSA 6 Thomas Fox 15.11.21 kello 20.00 
9.8K näyttökertaa  78 päivää sitten 

• Watch Later  

 
51:44 

Jaanalla on asiaa OSA 12 - Joulun jälkeinen erikoisjakso 27.12.21 kello 20.00 
16K näyttökertaa  34 päivää sitten 

• Watch Later  

 
01:26:57 

Jaanalla on asiaa OSA 2 
8K näyttökertaa  110 päivää sitten 

• Watch Later  

https://tokentube.net/l/2990546174/Jaanalla-on-asiaa-OSA-6-Thomas-Fox-15-11-21-kello-20-00
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01:51:01 

Jaanalla on asiaa OSA 4 Nälkälakkolive klo 20, 1.11.21 
11.2K näyttökertaa  88 päivää sitten 

• Watch Later  

 
01:49:56 

Jaanalla on asiaa OSA1 lähetys 04.10. kello 20.00 
11.6K näyttökertaa  116 päivää sitten 

SHOW MORE 
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