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LEHDISTÖTIEDOTE
Alla ovat infektiolääkäreille, valtioneuvostolle, poliisille, kansanedustajille, KKO:lle ja muulle virkamafialle
menneet viestit. Jätän ensi viikolla laajan koronarokotehuijauksia, joukkotuhontaa ja Niinistön junailemia
KKO:n tuomareita ja heidän rikollista päätöksentekoaan koskevan rikosilmoituksen. "Koronarokote" on eilen
ja tänään myönnetty a) tehottomaksi ja b) immuniteettia tuhoavaksi. Aivan kuten olen kirjoittanut jo
aiemmin teille. Koska kyseessä ei ole ollut missään vaiheessa tartuntatautilain tarkoittama yleisvaarallinen
tauti, vaan vaarallinen rikollinen ihmiskoe, kaikki "tartuntatautilain" perusteella määrätyt rajoitukset ovat
laittomia ja jokainen päätöksiin osallistunut on henkilökohtaisessa rikos- ja korvausvastuussa koko
vahingosta eli a) rokotekuolemista, b) rokotevammoista, c) rokotteen aiheuttamista sairauksista, kuten

imuunikadosta, d) yritysten konkursseista, e) laittomista rajoituksista ja niillä aiheutetuista perus- ja
ihmisoikeusloukkauksista.
Lisäksi kyse on siitä, että koko oikeuslaitos, laillisuusvalvonta ovat virkamafia, joka perustuu korruptioon ja
toteuttaa laajaa rikollisuutta laajana verkostona ja siitä on kyse myös koronapandemia- ja rokotepetoksissa.
Siinä teille journalisteille oikeaa uutisoitavaa.
Kannattaa kuunnella myös virkamafia-laulu, johon pääsette tästä linkistä
https://tokentube.net/l/3159885283/Jaanalla-on-asiaa-OSA-12---Joulun-j%C3%A4lkeinen-erikoisjakso-2712-21-kello-20-00
Jaanalla on asiaa OSA 12 Joulun
jälkeinen
erikoisjakso 27.12.21 kello
20.00 - TokenTube
Käymme läpi vuoden
tapahtumia,
kerromme
tulevaisuudesta ja mitä
meillä on mielessä. Kiitos
kaikille katsojille ja pieni
kevennys vuoden loppuun
synkkien asioide
tokentube.net

sekä katsella muutkin ohjelmani, haastatteluni ja käydä virkamafia.sivuilla lukemassa.
Lohja 12.1.2022
Jaana Kavonius
Lakimies, OTK (eläkkeellä)
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Kansanedustajat, valitoneuvoston jäsenet, perustuslakivaliokunnan jäsenet ja istuva presidentti Niinistö,

Tiedoksi alla olevat faktat kaikille teille ja erityisesti 107:lle perustuslakiamme ja ihmisoikeussopimusta
28.12.2021 rikkoneelle kansanedustajalle, puhemies Anu Vehviläiselle, Antti Rinteelle, Krista Kiurulle, Tytti
Tuppuraiselle, Maria Ohisalolle, Iiris Suomelalle, Sanna Marinille, Anna-Maja Henrikssonille, Hanna
Hokkaselle, Sauli Niinistölle ja kaikille perustuslakivaliokunnan valehtelijoille, jotka päätitte kiristää sotetyöntekijät osallistumaan rikolliseen ihmiskokeeseen ja tehottomiin ja immuniteetin tuhoavaan kokeelliseen
piikitykseen je erehdytitte samaan ihmiskokeeseen lapset ja pääosan väestöämme. Aiheuttamanne vahinko
on valtava ja pysyvä. Monet joutuivat maksamaan rikoksistanne hengellään.
Krista Kiuru, Sanna Marin, Anna-Maja Henriksson, Tytti Tuppurainen, puhemiehet Anu Vehviläinen, Antti
Rinne, koko muu valtioneuvosto, koko perustuslakivaliokunta, Pöysti, Puumalainen, esittelijäneuvos Johanna
Koivisto, lausujana käytetetyt valehtelevat lääkärit (mm. Lehtonen, Salminen, Nohynek, Rämet, Järvinen,
Mäkijärvi, Tervahauta), lähes koko eduskunta, SAuli Niinistö, AVI:n, THL:n, FIMEA:n ja muut virkamiehet ja
muut ihmiskoetta väestöömme pakottaneet ja petoksillaan perusteettomia rajoituksia toteuttaneet
virkamafian virkamiehet ja muut jäsenet olette nyt sitten koko joukkue yhdessä ja kukin itse
henkilökohtaisessa rikosvastuussa ja täysimääräisessä korvausvastuussa kaikista rikollisen ihmiskokeenne
rokotekuolemista, pysyvistä vammoista ja sairauksista, lähes koko väestön immuniteetin tuhoamisesta,
yritysten talouden ja yrittäjien omaisuuden tuhoamisesta, koko väestön velkuuttamisesta sitä ennen
rikollisella perustuslain vastaisella "elvytyksellä" ja valtiosääntöä rikkovalla pätemättömällä EU-sopimuksella.
Olette tehneet mustaa historiaa ja olette maamme historian hirvein, tuhoisin ja tyhmin tuhojoukko. Mihin
tämä kansa tarvitsee ulkoisia vihollisia, kun pahimmat viholliset ja maamme tuholaiset löytyvät valtiomme
sisältä korruption mädättämästä virkamafiastanne?
Muistutan teitä kaikkia samalla siitä, että jo 27.12.2021 huomautin henkilökohtaisesta vastuustanne ja
28.12.2021 valtioneuvosto, perustuslakivaliokunta ja 107 kansanedustajaa päättivät toteuttaa tahallaan
laittoman päätöksen ja sitä ennen valtavat tuhotyöt, jotka olen kuvannut virkamafia.fi-sivuillani, jossa on jo
15 julkista rikosilmoitusta ja tutkintapyyntöä. Elvytyskusetus ja tutkintapyynnöt - VirkaMafia
Elvytyskusetus ja tutkintapyynnöt VirkaMafia
Sivun alhaalta ovasta linkistä löytyy
laatimani 60-sivuinen muistio EU-,
euro- ja elvytyspakettikusetuksesta.
Siinä selvitetään, millä kaikilla tavoilla
EU-liittyminen, euroon siirtyminen ja
Marinin hallituksen, eduskunnan ja
muiden päättäjien ja lausujien
harkintavallan
ylitykset
ja
elvytyskusetus
rikkovat
perustuslakiamme, perussopimuksia ja
miten häikäilemättömästi tätä ...
www.virkamafia.fi

Koronarokotehuijausta ja 28.12.2021 päätöstä koskeviin rikosilmoituksiin on yhtynyt jo noin 2000
kansalaista, mikä on uusi maailmanennätys. Lisää on tulossa. Ensi viikolla jätän rokotepetoksia ja niillä
toteutettua joukkotuhontaa koskevan rikosilmoituksen, johon on jo aluksi yhtymässä 5.000 rikoksenne
uhria ja pyrin siihen, että koko kansa alkaa vaatimaan teitä vastuuseen niin, että jokainen laittomiin
päätöksiin osallistunut joutuu myös koko omalla omaisuudellaan korvaamaan aiheuttamanne valtavat

vahingot ja perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen rikkojille kansa tulee vaatimaan pitkiä
vankeusrangaistuksia.
Alla olevasta linkistä pääsette kuuntelemaan myös Virkamafia-laulua, jota tulen laulamaan tänä vuonna
kiertueillani kiertämässä kouluttamassa koko väestöä vaatimaan oikeuksiaan ja kampanjoidessani tullakseni
maamme seuraavaksi lailliseksi presidentiksi. Virkamafia-laulu alkaa esityksen ajallisessa kohdassa 2:47,
mutta kannattaa toki katsoa koko jakso ja muut koronaa, virkamafiakorruptiota ja valtiopetosrikollisuuttanne
koskevat jaksot (osat 1-12) TokenTubesta, ohjelmani osa 13 VK-linkin kautta ja muut haastatteluni Mikko
Kemppen podcastista, Levelistä, Operaatiokeskuksesta, Suomen Suunta-ohjelmasta, Reformistudiosta,
Blokkimediasta, Extrauutisistata, NurmijärviNewistä ja muista ohjelmista.
https://tokentube.net/l/3159885283/Jaanalla-on-asiaa-OSA-12---Joulun-j%C3%A4lkeinen-erikoisjakso-2712-21-kello-20-00

Jaanalla on asiaa OSA 12 Joulun
jälkeinen
erikoisjakso 27.12.21 kello
20.00 - TokenTube
Käymme
läpi
vuoden
tapahtumia,
kerromme
tulevaisuudesta ja mitä
meillä on mielessä. Kiitos
kaikille katsojille ja pieni
kevennys vuoden loppuun
synkkien asioide
tokentube.net

Huolehdin tiedottamisellani siitä, että kukaan ei erehdy äänestämään 199 kansanedustajaa, jotka eivät tiedä
säätämistään laiesta mitään ja/tai eivät vaan välitä niistä yhtään mitään.
Lohja 12.1.2022
Jaana Kavonius
Lakimies, OTK (eläkkeellä)
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Aihe: VL: KORONAKAPINA ALKAA TUOTTAA TULOSTA JA ENSI VIIKOLLA TEEN KOKO KANSAN
RIKOSILMOITUKSEN KKO:N TUOMAREISTA JA KORONAROKOTEPETOKSISTA
Infektiolääkärit ja muut vastaanottajat,
Alla olevan tiedotteen olen tänään julkaissut VK-alustalla, Telegramissa, Twitterissä ja laajalla jakelulla
kaikkialla sosiaalisessa mediassa sekä lähettänyt alla oleville virkamiehille ja lisäksi lähetän kaikille
kansanedustajille ja lehdistölle.
Jos jatkatte lasten ja muun väestön kokeellisia covid-injektioita "rokotteilla", jotka WHO on eilen uusisoidulla
tavalla myöntänyt tehottomiksi ja Euroopan Lääkevirasto tänään myöntänyt vaarallista immuunikatoa
aiheuttavaksi, olette myös itse henkilökohtaisessa vastuussa jokaisesta lisäkuolemasta, sairaudesta,
tartuttavuuden lisäyksestä ja vammautumisesta, joita tämän viestin vastaisesti toimimalla aiheutatte lapsille
ja muulle väestöllemme.
Ensi viikolla jättämääni rikosilmoitukseen tulee yhtymään vähintään 5.000 ihmistä aluksi ja sitten koko muu
väestö.
Linkin alta löytyy Tamara Tuumisen haastattelu Mikko Kemppen laadukkaassa podcastissa. Siinä hän selvittää
asiantuntevasti, miten kokeellinen injektio etenee kehossa ja tuhoaa ihmisen oman immuniteetin:
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftokentube.net%2Fv%2F12903431
43%2F-93---Tamara-Tuuminen---Rokkotteet---hy%25C3%25B6dyt-vs--haitat---Immuniteetin-Toiminta-Medikalisaatio&amp;data=04%7C01%7C%7Cc5935b32420c42911d0508d9d5ef5b1a%7C84df9e7fe9f640afb
435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637776046275612585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjA
wMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=PJk6cw9qXFBYFZ1a4tvaJ
qaw263elQBSgIUwnf6WDe4%3D&amp;reserved=0
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KORONAKAPINA ALKAA TUOTTAA TULOSTA!
Tärkeitä, hälyttäviä ja toiveikkaita uutisia!
Tätä viestiäni kannattaa levittää kaikkialle ja pyydän teitä jakamaan tätä tärkeää tietoa kaikkialle! Pelastakaa
etenkin piikityskuolemavaarassa ja vammautumisvaarassa olevat lapset!
Olen 27.11.2021 aloittanut Jaanalla on asiaa-ohjelmassa tuottamaan tilastoja ja muuta todistelua julkiseen
tarkasteluun rokotehaitoista ja -kuolemista. Lisäksi olen 2.1.2022 ja eilen aamulla 11.1.2022 laatinut ja
lähettänyt Suomen infektiolääkäreille, poliisille, muille viranomaisille juridisen vaatimuksen
”koronarokotteeksi” väitettyjen injektioiden keskeyttämisestä ja todisteet, että a) koronarokotus on globaali
rikollinen ihmiskoe, b) ”tehokkaiksi” ja ”rokotteiksi” väitetyt covid19-injektiot ovat tehottomia koronatautiin
ja c) ne eivät edes ole rokotteita, vaan kokeellinen ihmisiä joukoittain tappava, sairastuttava, pysyvästi
vammauttava ja tartuntamäärien räjähtämiseen johtanut hengenvaarallinen coctail. Maailmalla Robert
Malone, Rainer Fuellmich, monet muut lääkärit ulkomailla ja Suomessa ovat nyt ulostuloillaan todenneet
”rokotteen” aiheuttavan ihmisten sairastumisen, tartuntojen räjähdysmäisen kasvun ja valtavan kuolleiden
määrän. Malonen mukaan 40 % rokotetuista tulee kuolemaan rokotehaittoihin ja esim. EU-johtaja juuri
uutisoidulla tavalla kuoli oman immuunijärjestelmän hyökättyä omaa kehoa vastaan. Se on tyypillinen
vaarallisen ihmiskokeen covid19-rokotteen haitta. Juuri se haitta kuvataan 18.11.2021 jättämässäni
tutkintapyynnössä ja lääkäri, patologi Seppo Sutisen 18.11.2021 eduskunnalle jättämässä
asiantuntijalausumassa, joka sisälsi useiden patologin vaatimuksen keskeyttää rokottaminen välittömästi
lisäkuolemien ja lisäsairastumisten lopettamiseksi.
Jätin siis viimeisimmän vaatimuksen rokottamisen keskeyttämisestä 11.1.2022 eilen aamulla ja esitin myös
selvästi, että jokainen piikityksiä jatkava virkamies on henkilökohtaisessa vastuussa lasten ja aikuisten
rokotekuolemista, rokotteen aiheuttamista kaikista vammoista ja sairauksista. Eilen muutama tunti
kirjeestäni jo iltapäivällä 11.1.2022 alkoikin sitten taas ”sattumalta” samana päivänä tapahtua. Kirjoituksillani
on ollut vastaava vaikutus alle vuorokaudessa nyt jo 15 kertaa. Näyttää siis siltä, että kirjoitukseni ovat
tehokkaita. Eilisestä valtamedian uutisoinnista voi päätellä, että covid19-ihmiskokeen toteuttajat alkavat olla
selkä seinää vasten ja totuus heidän karmivan ihmiskokeensa tuhoista alkaa väkisin paljastua, rivit rakoilevat
ja valheet ”rokotteesta” kaatuilevat dominoefektin tavoin.
Tilanne on seuraava:
1) WHO on eilen julkisesti uutisoidulla tavalla myöntänyt, että ”tehokkaiksi” markkinoidut rokotteet eivät
olekaan tehokkaita eikä Nohynekin, Lehtosen, Salmisen, valtioneuvoston, perustuslakivaliokunnan,
FIMEAn, THL:n ja HUS:n valehtelijalääkärien (mm. Lasse Lehtonen, Mika Salminen, Mika Rämet, Hanna
Nohynek, Markku Mäkijärvi, Asko Järvinen, Markku Tervahauta) ”tehokkaina” markkinoimia ”tehoste”rokotteita enää edes WHO pidä hyvänä vaihtoehtona eikä kannata niiden jatkamista. Silti juuri
vuodenvaihteessa ja vielä alkuviikostakin Suomen mätä hallitus ja rokotepetoksen päävalehtelijat (mm.
Lasse Lehtonen, Hanna Nohynek, Mika Salminen) kehottivat ottamaan lisää niitä tehottomia rokotteita,
neljättä piikkiä, asettivat lisää rajoituksia ja historiamme tyhmimmät ja epärehellisimmät
kansanedustajat (etenkin 107 kpl heistä) päättivät 28.12.2021 työsuhteen irtisanomisen uhalla kiristää
koko terveydenhoitoalan työntekijät niiden tehottomien massapiikitysten koekaniineiksi henkensä
kaupalla kuolemaan ja vammautumaan rokotehaittoihin ja saamaan ”tehosterokotuksilla”
immuunikatoa.
2) Kun valtava rokotekuolemien ja rokotehaittojen määrä alkaa paljastua, Mika Salminen kehitti
hätäpäissään 2.9.2021 ensin ”flunssa”-valheen ja ”oletti” rikollisesti lehdissä valehdellen, että kun
sairaalat täyttyvät, kyseessä ei olisikaan korona, vaan ”yleinen flunssaepidemia. Samaan aikaan silti

läpimätä korruptoitunut hallitus (Kiuru, Marin ym.) ja AVI:en virkamiehet lisäsivät täysin laittomia ja
perusteettomia ja mielivaltaisia ”korona”-toimia, kuten passipakkoja, kuntosalien ja ravintoloiden
sulkuja ja muuta täydellistä valheellista mielivaltaa, vaikka Salmisenkaan mukaan kyseessä ei siis edes
ollut korona, vaan ”flunssaepidemia”.
3) Sitten Lehtonen, Salminen ja Nohynek vaihtoivat valheita ja joulukuun puolivälissä 2021 jo valehtelivat
täyttä häkää samanlaisella ”oletuksiin” perustuvilla propagandavalheilla, että se olisikin muka ”uusi
variantti omikron”, joka leviää ja on muka vallitseva tauti joulukuun puoliväliin mennessä. Vallitsevaksi
valehdellun ”omikronin” väitettyjä omikrontartuntoja oli 57 kpl ja juurihan sama Lahtinen oli valehdellut
sitä ”flunssa-aalloksi” ja kaikki näissä muka-asiantuntevissa huuhaa-lausumissa perustuu ”olettamiseen”
eikä tutkimiseen. ”Diagnoosit” on omikron- ja koronapandemian keinotekoiseksi hysterisoimiseksi ja
paisuttelemiseksi asetettu siten, että potilaat itse ovat vaan väitetysti soitelleet ja lääkärit muka ”etänä”
olisivat pystyneet diagnosoimaan ilman laboratorioatestejä ja potilaita näkemättä, että omikronista olisi
muka kyse. Tarinat vaihtuivat ja ”omikronit” lisääntyivät pelkkä parin valehteluun palkatun huijarin
(Lehtonen, Salminen, Nohynek, Mäkijärvi, Rämet, Tervahauta) valheilla ja ”oletuksilla”. Samaan aikaan
”luotettavan” Tampereen rokotetutkimuskeskuksen entinen johtaja saa syytteen petoksista ja Pfiser on
jatkanut useiden vastaavien törkeiden petosten sarjatuotantoa ainakin vuodesta 2001 ja se tuomittu
miljardien korvauksiin aivan vastaavista törkeistä petoksista useita kertoja.
4) Lisäksi useat suomalaislääkärit tekivät eilen näyttävän, rohkean ulostulon ja julistivat, että koronaa on
hysterisoitu ja kyseessä ei ole yleisvaarallinen tartuntatauti, vaan tulee rinnastaa tavalliseen flunssaan ja
suhtautua siihen samalla tavalla. Huono uutinen seinähullun valehtelevan valtioneuvoston,
kansanedustajien ja virkamiesten päätöksenteon jäljiltä on, että monet yritykset menivät turhaan
konkurssiin tarpeettomasti olemattoman pandemian vuoksi, terveydenhuoltomme on romahtanut ja
oikeasti sairaita ihmisiä jäänyt vaille hoitoa huuhaa-koronatoimien ja tarpeettomien testaamisten vuoksi,
107 typerää kansanedustajaa ja koko mädäntynyt perustuslakivaliokunta, oikeuskansleri Tuomas Pöysti,
apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen ja esittelijäneuvos Johanna Koivisto ovat ”säätäneet” rikollisia
rajoituksia lähes kaikkiin perus- ja ihmisoikeuksiin ”flunssan” vuoksi ja vaikka kyseessä ei ole ollut
Suomessa missään vaiheessa yleisvaarallinen tartuntatauti, vaan globaali rikollinen ihmiskoeinjektointi
ja törkeä petos, jolla Pfiser ja muut petoksiin osallistuneet ovat rahastaneet tehottomilla ja vaarallisilla
injektoinneilla miljardien rikoshyödyt lietsomalla tarinaa ”vaarallisesta tartuntataudista”, joka rinnastuu
”flunssaan”. Kun Ossi Tiihonen, minä ja kymmenettuhannet rokottamattomat sanoimme saman
totuuden ”flunssasta” jo vuosia sitten, meidän kimppuumme hyökättiin aggressiivisella vihapuheella ja
”foliohattu”-lausumilla, jota johdettiin valtaeliitin, Hesarin ja Niinistön organisaatioista ja joita tuottavat
esim. Johanna Vehkoon kaltaiset journalistin ohjeista piittaamattomat toimijat.
5) Valehteluun ja rokotteiden lisäämisen panostanut THL:n Markku Tervahauta on touhottanut lehdissä,
että kolmannet (WHO:n siis tehottomiksi myöntämät) koronarokotteet voidaan jakaa koko väestölle
kevään aikana ja yrittää vaan kiristää rokotustahtia ja Nohynek tarjoutui itse ihmiskoepiikittäjäksi
joulukuussa 2021 tappaakseen ja vammauttaakseen mahdollisimman paljon väestöä rikollisella
ihmiskokeella tietäen varmasti lääkärinä sen vaaralliseksi. Nohynek itse myöntää, että ”tuloksia” siitä,
että rokote ei muka aiheuttaisi esim. raskaana olevilla haittaa, saadaan vasta piikitysten edetessä. Siitä
Nohynekin omasta lausumasta suoraan näkyy, että rokotetta testataan vasta rokottamisella eli
ihmiskokeena eikä ole testattu etukäteen, kuten he valehtelevat.
6) Sotelaisia on jo irtisanottu ja irtisanotaan työstään, koska eivät suostu osallistumaan rikolliseen muka
”tehokkaaseen” rokottamiseen eli työsuhteen ehdoksi on asetettu luopuminen pysyvästi terveydestä ja
rokotekuolemaan alistuminen, mikä ylittää päättäjien harkintavallan. Lisäksi Kivivuori, Vikman ja monet
lääkärit on erotettu työstään laittomasti vain siksi, että tuottivat OIKEAA tietoa rokotekuolemista ja
rokotehaitoista eli juuri sitä tietoa, jota nyt uutisoidaan. Tartuttajat ja sairastuneet ovat 75-prosenttisesti
rokotettuja ja sairastuneet ovat myös 3 kertaa rokotettuja, joten on aivan selvää, että terveiden

rokottamattomien irtisanominen ja ihmiskokeeseen eli kuolemiseen ja sairastumiseen pakottaminen on
rikos Suomessa 28.12.2021 ja kaikissa irtisanomistilanteissa. Rokottamattomien irtisanomiset ovat sekä
lääketieteellisin että juridisin perustein rikollista toimintaa ja nyt on aina yhdistää voimat ja laittaa
rikolliset vastuuseen kunnolla. Ihan oikeaa vastuuseen.
7) Juuri rokotetut sairastavat, tartuttavat ja täyttävät sairaalat ja teho-osastot, koska ovat heihin piikitetyn
”rokotteen” vuoksi menettäneet immuniteettinsa ja yli 200 huippujalkapalloilijaa on alle vuodessa ja
tuhansia muita kuollut rokotteen otettuaan samanlaiseen selittämättömään sydänkohtaukseen, jonka
selvä selittävä tekijä on juuri se covid19-injektio eli muka ”turvallinen ja tehokas rokote”. Lisäksi
uutisoidaan, että sadat 20-30-vuotiaat ovat sairastuneet ”mystiseen” aivosairauteen, joka tappaa heidät
nopeasti ja kymmenet heistä ovat jo kuolleet. Tehokasta siinä on vain tappavuus.
8) Lääkärit (mm. HYKS:n ylilääkäri Markku Pohjola) ovat uutisoidulla tavalla myöntäneet, että THL ja
sairaanhoitopiirit ovat kirjanneet koronan vuoksi sairaalaan joutuneiksi ja kuolleiksi valtavan määrän
potilaita, jota eivät ole lainkaan tulleet eivätkä olleet sairaalassa koronan vuoksi eivätkä kuolleet
koronaan.
84
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vuoksi. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassaalustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maaristajulki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8URxTWPShYubijl4#gs.m5pody. Ne, jotka ovat lääkäreinä valehdelleet ja kirjanneet väärin, ovat
rikosvastuussa (mm. Hanna Nohynek, Lasse Lehtonen, Mika Salminen, Markku Mäkijärvi, Asko Järvinen,
HUS ja sairaanhoitopiirit). Tilastoja on siis vääristelty koronapandemian lietsomiseksi aivan, kuten olen
todennut ja rikosta tulee nyt tosiaan tutkia törkeänä petoksena ja törkeänä virkarikoksena.
9) Tänään on julkaistu uutinen: Euroopan Lääkevirasto varoittaa toistuvista tehosterokotteista – voivat jopa
heikentää immuunipuolustusta (msn.com)
10) Suomessa jopa kuntien virkamiehet ja sairaanhoitopiirien lääkärit ovat alkaneet
’’koronakapinaan”. Koronatoimissa ”kapinoidaan” – Näin vastaa STM:n Kirsi Varhila
(msn.com). Uutisessa todetaan: ”Alueilla toimitaan vastoin hallituksen suosituksia ja esimerkiksi moni
Uudenmaan kunta on kertonut luopuvansa osittain testaamisesta ja karanteenimääräyksien
antamisesta. Miten sosiaali- ja terveysministeriö STM suhtautuu tilanteeseen? Uuden Suomen
kysymyksiin vastaa kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Aluehallintoviranomaiset näyttävät olevan laajalti
päättämässä lasten harrastuksista vastoin maan hallituksen suositusta. Asiasta on kerrottu avien
edustajien suulla ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla alueen koronaryhmä esittää sairaanhoitopiirin
tuella, että lasten harrastaminen jatkuisi. Uusi Suomi kysyi tilanteesta sosiaali- ja terveysministeriö STM:n
kansliapäällikkö Kirsi Varhilalta, joka vastasi kysymyksiin sähköpostitse. Aikooko STM puuttua tähän
”kapinointiin” jollain tavoin? Jos, mitä se tarkoittaisi, mitä keinoja ministeriöllä on? ”STM ei tähän
puutu, sillä kyseessä on itsenäisten viranomaisten toiminta ja toimivaltaan kuuluva asia”, Varhila vastaa.”
11) Lasten rokotukset ovat juuri hiljattain alkaneet ja mm. Lohjalla niitä rikollisia ihmiskokeita tehdään
viattomilla lapsiuhreilla Tennarin hallissa tällä viikolla. Ennen lasten rokotusten alkamista ei ollut
ainuttakaan lasten koronakuolemaa. Samaan aikaan, kun lasten piikitykset alkoivat, tänään uutisoidulla
tavalla Suomessa on juuri tänään kuollut ensimmäinen lapsi väitetysti ”koronaan”. Uutinen ei kerro, oliko
lapsi rokotettu. Tulen vaatimaan poliisia selvittämään ruumiinavauksella ja ensi viikolla jättämälläni
rikosilmoituksella, onko kyseessä a) aidosti ”koronaan” kuoleminen, b) johonkin muuhun sairauteen
kuoleminen siten, että se vaan on kirjattu koronakuolemaksi lasten piikitysten markkinoimiseksi juuri nyt,
kun lapsia yritetään saada piikitetyksi vai c) rokotekuolema. Se mihin lapsi kuoli, näkyy vain oikealla
tavalla tehdyistä mikroskooppisista sisäelintutkimuksista. Juuri sellaiset tutkimukset tulee tehdä nyt
kaikille ”rokotuksen” jälkeen kuolleille kansanmurhan eli joukkotuhontarikoksen selityksinä.

12) Eilen ei myöskään ollut sananvapauden juhlapäivä, kuten valtion maksullisena valehtelijana toimiva prof.
Matti Tolvanen valehtelee. Eilen oli päivä, jona a) KKO:n tuomarit toteuttivat törkeän virkarikoksen ja
laillisen tuomitsemistoiminnan sijaan poliittista, etukäteen tilattua ratkaisutoimintaa ja b) KKO:n
tuomarit ylittivät harkintavaltansa poistamalla kansalaisen Junes Lokan oikeuden perus- ja
ihmisoikeudeksi säädettyyn kunnian suojaan valehtelemalla Sauli Niinistön nimittämien KKO:n
tuomarien ”poliittisena tilauksena” rustatussa laittomassa päätöksessä, että toimittaja Johanna Vehkoo
saisi muka haukkua Lokkaa ”natsipelleksi” ja KKO:n ”ratkaisu” on tilattu, jotta Vehkoo, kuka vaan
hesarilainen, valhemedian edustaja tai muu vihervasurien enemmistöterrorin harjoittaja voisi
tulevaisuudessa kohdistaa vastaavia törkeitä herjauksia kaikkiin virkamafian vastustajiin poliittisena
terrorina. Elämme maassa, jossa ”sananvapauden juhlaa” on valehtelevan pelleprofessori Tolvasen ja
Niinistön virkamafiaan kuuluvien poliittisia valheellisia päätöksiä tilaustyönä rustaavien KKO:n tuomarien
mielestä perusteeton törkeä vastustajien haukkuminen ”natsipelleksi” samaan aikaan, kun virkamafian
muut leipurit syyttäjät Raija Toiviainen, Heikki Kohijoki, Jukka Rappe ja Niinistön mafia leipovat ”rikos”tuomioita vastustajilleen kostoluoteisesti mm. valehtelemalla rikokseksi Raamatun siteeraamista,
virkamafian velkuutuspäätöksistä valittamista, poliittisen mielipiteen ilmaisua estääkseen näidenkin
perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen mielivallallaan.
Lait ja ihmisoikeussopimus eivät ole enää virkamafian vuoksi voimassa eivätkä koske maassamme kaikkia
samalla
tavalla
ja
valtioneuvoston,
perustuslakivaliokunnan,
kansanedustajien,
Pöystin,
oikeuskanslerinviraston, poliisien ja syyttäjien ”leipomoiden” mielivalta on totaalista Suomessa. Sauli
Niinistön tekeminä poliittisina nimityksinä valitut KKO:n tuomarit valitaan juuri siksi, että he käyttävät
virkatehtäväänsä tällaisten ”tilausten” leipomiseen, ihmisoikeusrikosten toteutuksiin, poliittiseen terroriin ja
virkamafiaverkoston laissa säädetyn rikosvastuun tahalliseen systemaattiseen estämiseen. Lisäksi sama
virkamafia tapattaa ja velkuuttaa kansaamme, tuhoaa terveydenhuoltojärjestelmämme, sähkönjakelumme,
kotimme, omaisuutemme, lapsemme, tulevaisuutemme, laillisuuden, pakottavat ihmisiä rikollisten
ihmiskokeiden uhreiksi, tapattavat uhrejaan niillä rikollisilla ihmiskokeilla, toteuttavat yritystoiminnan ja
omaisuuksien ryöstöjä petoksillaan, laittomilla tekaistuilla ja mielivaltaisilla ”korona”-rajoituksilla ja huijaavat
koko väestöä tuhoamaan lopullisesti terveydentilansa ja immuniteettinsa kaikkia sairauksia vastaan.
Mutta minulla on tälle sorretulle kansalle toiveikkaita hyviä uutisia ja samalla virkamafialle ja rikolliselle
valtaeliitille huonoja uutisia:
1) Jatkakaa kaikki maksimaalista kapinaa, seuratkaa valomiekkaani ja totuuttani ja tulkaa isona
ihmismassana kaduille mielenosoituksiin. Se kannattaa, sillä olen sinnikkäällä totuuden tuottamisella ja
julkistuksilla saanut ison laivan kääntymään.
2) Me voitamme tämän valtavan taistelun rikollista globaalia mafiaa, EU-mafiaa ja Sauli Niinistön mafiaa
vastaan! Totuuden valoa on jo alkanut sarastamaan eilen ja tänään.
3) Kauhistuttavan rikollisen mafian todellisuus tulee kohta näkyviin koko karmeudessaan. Valtavat
kuolintapausten määrien nousut, sairaudet (immuniteettinsa menettäneiden rokotettujen
sairastuminen kaikkiin mahdollisiin sairauksiin) ja tartuntamäärien kasvu 200:sta 20.000 tartunnan
päivätahtiin ja se, että rokotetut sairastuvat, ei johdu ”koronasta”. KAIKKI tämä johtuu siitä rikollisesta
ihmiskokeesta, jota em. rikolliset valtaeliitin, Pfiserin ja lausujalääkärien (Lehtonen, Nohynek, Järvinen,
Salminen, Rämet, Mäkijärvi, Tervahauta) koplan valehtelijat, 107 tolloa kansanedustajaa, rikollinen
perustuslakivaliokunta ja rikolliset ”laillisuusvalvojat” oikeuskanslerinvirastossa (Pöysti, Puumalainen,
Koivisto) , FIMEA:ssa, THL:ssa, rokotuspisteillä, Tampereen rokotetutkimuskeskuksessa ja EUvirkamiesten valehtelijoiden klubissaan valehtelivat turvalliseksi, testatuksi ja tehokkaaksi. Nyt se ei ole
enää tehokas edes WHO:n mielestä eikä turvallinenkaan Euroopan lääkeviraston mielestä, vaan
aiheuttaa juuri ne katastrofaaliset seuraukset, jotka näkyvät suoraan niistä tilastoista, joita ei ole

väärennetty: rikollisen ihmiskokeen uhrit ovat menettäneet immuniteettinsa, täyttävät sairaalat, tehoosastot ja heitä kuolee kuin kärpäsiä. Ne, jotka heidät tappoivat ja vammauttivat rokotepetoksellaan,
ovat siitä kaikesta rikosvastuussa ja korvausvastuussa.
4) Nyt, kun ”yleisvaarallinen tartuntatauti” ei olekaan kyseessä, vaan ”flunssa”, mutta kyseessä on
yleisvaarallinen tappava ihmiskoeinjektointi, se tarkoittaa suomennettuna: Autan kaikkia kuolleiden
omaisia, terveytensä, työnsä, yrityksensä ja omaisuutensa menettäneitä ensin tuottamani tiedon avulla
ymmärtämään joutuneensa maailman historian pahimman ja laajimman rikoksen kohteeksi. Sitten
autamme yhdessä tätä maata ja sen kansaa syrjäyttämään Niinistön, koko valtioneuvoston, kaikki typerät
laittomuuteen tykästyneet kansanedustajat, perustuslakivaliokunnan, oikeuskanslerinviraston rikolliset
virkamiehet, koko virkamafian ja pistämme heidät maksamaan koko vahingon koko kansalle ja siirrämme
virkamafian vankilaan.
5) Teen ensi viikolla rikosilmoituksen
•

•

rokotepetosporukasta erinomaisella näytöllä (sisältäen uutisoinnista paljastuvat tunnustukset
rokotteiden tehottomuudesta, tilastojen väärentämisestä, ”flunssalla” aiheutetuista konkursseista ja
yritysten tappioista, ”flunssaan” ja ihmiskoepakotukseen perustuvista laittomista irtisanomisista,
tilastot kuolemien, tartuntojen ja sairauksien räjähdysmäisestä kasvusta ja tehosterokotusten
aiheuttamasta immuunikadosta)
KKO:n tuomareista ja varjovalmisteluista, joissa on sovittu poliittisen ratkaisun leipomisesta ja
ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta Lokan ja kansalaisten vahingoksi Vehkoon kaltaisten
asiattomien toimittajien poliittisen terrorin ja valtamedian valhe- ja kostotoimien
rikoksentekovälineeksi.

Eivät tässä maassa oikeasti KKO:n tuomaritkaan eikä yksikään virkamies ole saaneet tehdä yhtään edellä
mainittua tekoa kansalaisten vahingoksi. Me yhdessä nyt vaadimme niiden jokaisen teon tutkimista
rikoksena. Tervetuloa yhtymään ensi viikolla erinomaiseen rikosilmoitukseeni kaikki rokottamattomat,
rokotetut ja kaikki KKO:n tuomarien, Vehkoon, Hesarin, valtamedian, rokotepetoksen, Niinistön,
valtioneuvoston, perustuslakivaliokunnan, 28.12.2021 rikoksen ja virkamafian uhrit. Otetaan lakimme ja
maamme takaisin.
Jakakaa ja kuunnelkaa myös virkamafia-laulua. Siihen on hyvin kiteytetty totuus virkamafiasta ja
taistelustamme sitä vastaan! Laulu alkaa Jaanalla on asiaa-ohjelman ajassa 2:47, mutta kannattaa katsoa
koko jakso ja kaikki muutkin jaksot (osat 1-12 Tokentubessa ja osa 13 VK:ssa). Jaanalla on asiaa OSA 12 Joulun jälkeinen erikoisjakso 27.12.21 kello 20.00 - TokenTube
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Aihe: Ilmoitus covid19-injektointeja ("koronarokotuksia" ja 28.12.2021 päätöstä koskevan rikosasian vireille
tulosta, 1330 rikosilmoitukseen yhtyneet ja vaatimus terveydelle ja hengelle vaarallisen kokeellisen covid19
rokotteen välittömästä keskeyttämisestä
Vaatimukset infektiolääkäreille ja muille terveydenhuoltoviranomaisille korona- ja rokoterikollisuutta
koskevassa asiassa
Tällä viestillä saatte tiedon vireille tulleesta rikosasiasta ja covid19-rokottamisen keskeytys- ja
selvitysvelvoitteen faktat. Vaadin ja 1330 asianomistaja-asemassa olevaa alla yksilöityä ihmistä vaadimme,
että koronarokotteeksi väitetytyt rikolliset piikitykset keskeytetään Suomessa välittömästi.
Ilmoitan tiedoksenne, että
1. Olen juristina ja perustamani yhdistykseni Oikeusturvakeskus ry:n puolesta laatinut 27.12.2021ja
29.12.2021 rikosilmoituksen kokeellisella covid19-injektiolla aiheutetuista kuolemista, vammoista,
sairauksista, eduskunnan 28.12.2021 tekemän päätöksen sisältämistä rikoksista ja korona- ja
rokotepetoksista.
2. Minun ja yhdistykseni 27.12.2021 ja 29.12.2021 vireille laittamiin rikosilmoituksiin on muutamassa
päivässä yhtynyt yli 2.1.2022 mennessä jo 1.330 ihmistä/asianomistajaa, mikä on todennäköinen
maailmanennätys ja määrä kasvaa päivittäin (esim. 27.12.2021 mennessä rikosilmoitukseen yhtyneitä
oli 500 henkilöä, 31.12.2021 mennessä jo 1150 henkilöä ja tänään 2.1.2022 siis jo yli 1330
henkilöä). Rikosilmoitukset koskevat 107 kansanedustajan 28.12.2021 toteuttamaa tahallista rikosta
pakkorokotuspäätöksellä, koronapandemiapetosta rikollisine valehteluineen ja tilastoväärennyksineen,
"rokotteeksi" valehdeltua rikollista ihmiskoepiikitystä kokeellisen injektion haitoista tietoisena,
rikollisella ihmiskokeella aiheutettuja kuolemia, pysyviä vammoja ja sairauksia ja taloudellisia vahinkoja
yrityksille ja yrittäjille.
3. Lisäksi muita koronapäätöksentekoon ja lausumiseen liittyviä ja valtiopetosrikoksia koskeviin 31.526.11.2021 laatimiini rikosilmoituksiin perustuviin vireille laittamiini saman asiakokonaisuuden
rikosasioihin on yhtynyt satoja ihmisiä.
Kokeellinen covid19-injektointi on keskeytettävä välittömästi, koska
1. "Rokotteiden" tehottomuus koronaan näkyy suoraan siitä, että ennen piikityksiä tartuntoja oli 200/pv ja
nyt noin 12.000/pv.
2. Sen lisäksi, että ne injektiot eivät auta koronatautiin, kyseessä on terveyttä pysyvästi vahingoittava ja
valtavan kuolinmäärän aiheuttanut rikollinen ihmiskoe, jossa kaikki tiedottaminen perustuu niiden
virkamiesten ja henkilöiden tahalliseen valehteluun, jotka ovat ihmiskokeen toteuttajia, rikoshyötyjiä ja
rikollisella tavalla syntyneiden pakkopiikitysten ja yhtä rikollisen lasten "itsepäätäntään"perustuvan
laittoman ratkaisutoiminnan taustatoimijoita. Lasten itsepäätäntä ei perustu juridiikkaan eikä sitä voida
perustella potilastietolailla, koska HolhTL 23 ja 24 § säätävät päätöksenteon huoltajille muissa
kuin"tavanomaisissa" ja "vähämerkityksellisissä"asioissa eikä ihmiskokeeseen osallistumisen
päätöksenteko kuulu siihen kategoriaan. Päätöksenteko "rokotteista" on myös aikuisten osalta

pätemätön, koska päätöksentekoa varten valtiojohtoisesti tuotettu tieto on ollut tahallisesti virheellistä
ja harhaanjohtavaa.
3. Valtiojohdon ja virkamiesten (mm. lausujina käytettyjen lääkärien Lasse Lehtosen, Asko Järvisen, Hanna
Nohynekin, Mika Rämetin, Mika Salmisen ja Markku Mäkijärven) "tietona" esittämät väiteet eivät pidä
paikkansa. Heidän tilastojen ja faktojen vastainen valehtelunsa on törkeä rikos, jolla on erehdytetty
ihmisiä osallistumaan rikolliseen ihmiskokeeseen. Valehtelu ristiriitoineen kuvataan laatimissani
rikosilmoituksissa, joilla olen laittanut laajan rikosasian vireille (ks. alla). Esim. Mika Salminen valehteli
ennen 28.12.2021 päätöstä terveydenhoitoalan laittomat pakkorokotukset aiheuttaakseen, että pienen
rokotekattavuuden maassa Romaniassa olisi muka enemmän tartuntoja kuin Suomessa.
Rikosilmoitukseni (29.12.2021) tilastot todistavat, että Romaniassa oli 9.866 tartuntaa ajalla 15.1228.12.2021, Suomessa 29.722 tartuntaa (ja nyt noin 12.000/pv) ja Italiassa suuren rokotekattavuuden
maassa 15.000/pv.
4. Kaikissa valtiojohdon propagandassaan käyttämien lausujalääkärien teksteissä vilisee pelkkiä "oletuksia"
ja "luuloja'. Lisäksi Salminen mm. tässä viestissä liitetiedostona 3 olevassa (poliisille yhdeksi todisteeksi
toimittamassani) uutisessa itse myöntää, että tieteen ja tilastojen sijaan hän käyttää "anekdoottisia
todisteita". Salminen kertoo kaikkien "tietojensa" perustuvan "anekdoottiseen" todisteluun. Anekdootti
tarkoittaa suomennettuna kahta asiaa
1. Anekdootti tai kuulopuhe, josta ei varmuudella tiedetä, onko se totta.
2. Todiste, jota käytetään "todistamaan" liian yleistä väitettä - sellaista, jonka todistaminen vaatisi
huomattavasti laajempaa todistusaineistoa. Tämä jälkimmäinen merkitys on suunnilleen sama asia
kuin virheellinen yleistys.
5. Kun lääkäri tahallaan valehtelee saadakseen uhrinsa erehdytettyä osallistumaan "rokotukseen", joka on
ihmiskoe eli erehdyttää vammauttamisiin ja kuoleman aiheuttamiseen kokeellisella vaarallisella
injektiolla esittämällä tahallaan valheellisia tietoja ja/tai "anekdootteja" ja luuloja "tietoina", teko
säädetään rikoslaissa törkeäksi petos- ja virkarikokseksi ja niiden seurauksena ovat muut
ihmisoikeusrikokseksi säädetyt teot ja muu rikollisuus vammoineen ja muine vahinkoineen, jotka
rikosilmoituksessa kuvataan.
Kyseessä ei ole koronapandemia, vaan "rokotepandemia". Se näkyy suoraan tilastoista, jotka olen poliisille
toimittanut ja vaatinut poliisia selvittämään rikoksena, miksi asiantuntijana käytettyjen lausujien,
valtiojohdon ja virkamiesten lausuminen ja päätöksenteko 28.12.2021 perustuu valehteluun eikä tieteeseen,
normeihin, juridiikkaan, lääketieteeseen ja miksi rokotehaittoja ja -kuolemia koskevia tilastoja on vääristelty
ja salailtu tahallaan. Tiivistelmä koronaan liittyvän laajan rikollisuuden tahallisuusnäytöstä löytyy alta
poliisille, muille viranomaisille, lehdistölle ja kansanedustajille 27.12.2021, 29.12.2021 ja
31.12.2021 lähettämistäni viesteistä ja laajemmin rikosilmoituksista, jotka ovat tässä viestissä liitteenä.
Jos ette infektiolääkäreinä ryhdy selvittämään "rokotteisiin" liittyvää erehdyttämistä ja valtavien
tartuntamäärien lääketieteellistä syy-yhteyttä piikityksiin ja jatkatte niitä tahallaan tästä viestistäni
tietoisina, jokainen vastaa henkilökohtaisella rikos- ja korvausvastuulla laiminlyöntien jälkeisistä
rokotehaitoista, kuolemista ja muista vahingoista.
Jaanalla on asiaa-ohjelmassa TokenTubessa olen myös selvittänyt keräämääni todistelua (ks. mm. jaksot 7,
12 ja huomenna 3.1.2022 esitettävä jakso). Ohjelmaa esitetään joka maanantai klo 20 ja esim. jaksoa 7 on
katsottu jo yli 27.000 kertaa ja muitakin jaksoja yli 10.000 kertaa. Olette kaikki asiaan erikoistuneita
infektiolääkäreitä ja varmasti ymmärrätte kokeellisen injektoinnin haitallisuuden ja yhteyden
tartuntamäärien valtavaan kasvuun, rokotehaittojen ja -kuolemien poikkeavan määrän tarkoittavan, että
"rokote" ei toimi normaalitavalla, vaan päinvastaisella tavalla ja siksi se "rokottaminen" on velvollisuutenne
keskeyttää.

Lohja 2.1.2022
Jaana Kavonius
Lakimies, OTK (eläkkeellä)
Oikeusturvakeskus ry:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
p. 040 744 2173
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marko.hietikko@yle.fi <marko.hietikko@yle.fi>; toimitus@karjalainen.fi <toimitus@karjalainen.fi>;
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Aihe: LEHDISTÖTIEDOTE: Yli 1.150 ihmistä yhtynyt 27.12.-29.12.2021 vireille tulleisiin 28.12.2021
pakkorokotepäätöstä ja muita koronaan liittyviä rikoksia koskeviin rikosilmoituksiin

Tervehdys (valhe)median edustajat,
Ilmoitan tiedoksenne, että minun ja yhdistykseni Oikeusturvakeskus ry:n 27.12.2021 ja 29.12.2021 vireille
laittamiin rikosilmoituksiin on parissa päivässä yhtynyt yli 1.150 ihmistä/asianomistajaa, mikä on
todennäköinen maailmanennätys. Rikosilmoitukset koskevat 107 kansanedustajan 28.12.2021 toteuttamaa
tahallista rikosta pakkorokotuspäätöksellä, koronapandemia petosta(nne), "rokotteeksi" valehdeltua
rikollista ihmiskoepiikitystä kokeellisen injektion haitoista tietoisena, rikollisella ihmiskokeella aiheutettuja
kuolemia, pysyviä vammoja ja sairauksia ja taloudellisia vahinkoja yrityksille ja yrittäjille.
Jos ette lopeta rikollista tahallista valehtelua, jatkatte omaa rikosvastuutanne jokaisena päivänä, jona
levitätte valtaeliitin ja virkamafian rikoskumppaneina tahallaan väärää tietoa, salailette oikeita tilastotietoja
"rokotteisiin" kuolleista ja vammautetuista ja jos jatkatte EIS 10 artiklan ja PL 12 §:n vastaista rikollista
sensuuria. Jos ette korjaa uutisointia ja ala uutisoida oikeita tilastofaktoja, jotka ovat samalla rikosasioiden
todisteita, osallistutte tahallaan toimittajina ja päätoimittajina henkilökohtaisella rikos- ja korvausvastuulla
jokaiseen rikokseen, joita disinformaationne vuoksi on toteutettu ja jotka rikosilmoituksissa kuvataan.

Alla tiedoksi myös äsken jakamani tiedotte facebookissa ja sen alla lisäksi tiedot tänään poliisille menneestä
viestistä ja uusista todisteista.

Lohja 31.12.2021

Jaana
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FB-tiedote:
HIENOJA UUTISIA HIENOILLE SUOMALAISILLE!
Kansanedustajien 28.12.2021 rikollista pakkorokotuspäätöstä ja muita koronarokoteeksi valehdeltuun
ihmiskokeeseen liittyviä rikoksia koskeviin 27.12.2021 ja 29.12.2021 tekemiini ja vireille laittamiini
rikosilmoituksiin on yhtynyt parissa vuorokaudessa ennätykselliset 1.150 ihmistä ja määrä kasvaa koko
ajan!!!!
Tuo 1.150 rikosilmoitukseen yhtyjän lista on tänään toimitettu poliisille ja se on todennäköisesti jonkinlainen
epävirallinen maailmanennätys! Huippuhienoa suomalaiset! Toimintaa! Juuri tätä nyt vaan lisää!!
Jakakaa tekin tätä ilouutista kaikkialle, jotta saadaan aina vaan lisää rikosilmoituksiin yhtyjiä liikkeelle,
vihainen kansa kaduille toteuttamaan kansannousua ja kaikki uhrit vaatimaan ja saamaan myös
konkreettisesti rikolliset päättäjät vastuuseen ja rikollinen ihmiskoe ja muut sen rikokset päättymään.
Oikein hyvää uutta vuotta kaikille! Teen omalta osaltani parhaani, että ensi vuodesta tulee tätä loppuvaa
vuotta parempi kaikille suomalaisille.
Alla tiedoksenne myös tänään 31.12.2021 poliisille ja muille viranomaisille lähettämäni tieto
rikosilmoituksiini yhtyneiden kansalaisten valtavasta määrästä ja uutta rikosnäyttöä. "Koronapandemia"petos ja "rokottamiseksi" valehdeltu rikollinen ihmiskoe on Suomen rauhanaikaisen historian pahin, laajin ja
törkein rikos. Rikosilmoitukseen yhtyneitä (1150+) on jo nyt 15 kertaa enemmän kuin niitä tyhmiä ja

epärehellisiä kansanedustajia (107), jotka päättivät rikollisen ihmiskokeen laajentamisesta 28.12.2021
tilastojen vastaisesti ilman mitään lääketieteellistä ja juridista perustetta.
Kyse ei ole ollut missään vaiheessa "koronapandemiasta", vaan "ROKOTEPANDEMIA". Kertokaa kaikille
läheisillenne, että eivät ota mitään piikkejä enää ja välittäkää tätä elintärkeää viestiä ihmishenkien
säästämiseksi kaikilla välineillä. Pommittakaa myös valhemedian eli valtamedian tiedotusvälineitä
vaatimuksilla valehtelun lopettamisesta ja uutisoinnin aloittamiseksi tästä tärkeästä rikosasiasta
todisteineen!
Jaana
Lähettäjä: jaana pedersen <jaana.pedersen@hotmail.com>
Lähetetty: perjantai 31. joulukuuta 2021 10.33
Vastaanottaja: SUPO_VP_kirjaamo <kirjaamo@supo.fi>; POL_VP_KRP_kirjaamo
<kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi>; kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi <kirjaamo.lansiuusimaa@poliisi.fi>; POL_VP_Lounais-Suomi_pl_Kirjaamo <Kirjaamo.Lounais-Suomi@poliisi.fi>;
kirjaamo@okv.fi <kirjaamo@okv.fi>; henna-riikka.valinen@okv.fi <henna-riikka.valinen@okv.fi>;
markus.lofman@okv.fi <markus.lofman@okv.fi>; tietosuoja@om.fi <tietosuoja@om.fi>; Vahingonkorvaus
(VK) <vahingonkorvaus@valtiokonttori.fi>; Syyttäjälaitos Valtakunnansyyttäjä - Åklagarmyndigheten
Riksåklagaren <valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi>; Syyttäjälaitos Länsi-Suomi - Åklagarmyndigheten
Västra Finland <lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi>; POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo
<kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi>; kirjaamo.lounais@avi.fi <kirjaamo.lounais@avi.fi>; AVI Kirjaamo EteläSuomi <kirjaamo.etela@avi.fi>; POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi>; Mölsä Oona
(AVI) <oona.molsa@avi.fi>; Tuomarila Teemu (AVI) <teemu.tuomarila@avi.fi>; kirjaamo@tpk.fi
<kirjaamo@tpk.fi>; POL_VP_Itä-Uusimaa_pl_kirjaamo <kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi>; Kirjaamo
<kirjaamo@eduskunta.fi>; SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi>; kirjaamo@hus.fi
<kirjaamo@hus.fi>; Toiviainen Raija (SY) <raija.toiviainen@oikeus.fi>; oikeusministerio_om.fi
<kirjaamo.om@gov.fi>; kirjaamo@finanssivalvonta.fi <kirjaamo@finanssivalvonta.fi>;
anu.vehvilainen@eduskunta.fi <anu.vehvilainen@eduskunta.fi>; antti.rinne@eduskunta.fi
<antti.rinne@eduskunta.fi>; krista.kiuru@eduskunta.fi <krista.kiuru@eduskunta.fi>; Kurvinen Antti
<antti.kurvinen@eduskunta.fi>; anna-maja.henriksson@om.fi <anna-maja.henriksson@om.fi>;
sanna.marin@eduskunta.fi <sanna.marin@eduskunta.fi>; antti.hakkanen@eduskunta.fi
<antti.hakkanen@eduskunta.fi>; lasse.lehtonen@hus.fi <lasse.lehtonen@hus.fi>; Salminen Mika (THL)
<mika.salminen@thl.fi>; mika.ramet@tuni.fi <mika.ramet@tuni.fi>; tytti.tuppurainen@eduskunta.fi
<tytti.tuppurainen@eduskunta.fi>; hanna.nohynek@thl.fi <hanna.nohynek@thl.fi>;
mediapooli@medialiitto.fi <mediapooli@medialiitto.fi>; helsinginaluetoimisto@tehy.fi
<helsinginaluetoimisto@tehy.fi>; kirjaamo@khshp.fi <kirjaamo@khshp.fi>; asko.jarvinen@hus.fi
<asko.jarvinen@hus.fi>; heikki.kohijoki@oikeus.fi <heikki.kohijoki@oikeus.fi>; markku.makijarvi@hus.fi
<markku.makijarvi@hus.fi>; Kopio: mikko.puumalainen@okv.fi <mikko.puumalainen@okv.fi>
Kopio: Kopio: mikko.puumalainen@okv.fi <mikko.puumalainen@okv.fi>; johanna.koiviso@okv.fi
<johanna.koiviso@okv.fi>; tuomas.poysti@okv.fi <tuomas.poysti@okv.fi>; rauli.salonen@poliisi.fi
<rauli.salonen@poliisi.fi>; risto.lammi@poliisi.fi <risto.lammi@poliisi.fi>; jukka.koivunen@poliisi.fi
<jukka.koivunen@poliisi.fi>; pertti.ventela@oikeus.fi <pertti.ventela@oikeus.fi>; Uski Jasper POL
<jasper.uski@poliisi.fi>; taina.aijala@poliisi.fi <taina.aijala@poliisi.fi>; hs.politiikka@hs.fi
<hs.politiikka@hs.fi>; hs.kotimaa@hs.fi <hs.kotimaa@hs.fi>; merja.kyllonen@eduskunta.fi
<merja.kyllonen@eduskunta.fi>; Mamia Simo POL <Simo.Mamia@poliisi.fi>; markku.kukko@poliisi.fi
<markku.kukko@poliisi.fi>; aleksi.sulkko@poliisi.fi <aleksi.sulkko@poliisi.fi>; mikko.niskanen@poliisi.fi
<mikko.niskanen@poliisi.fi>; jarmo.heinonen@poliisi.fi <jarmo.heinonen@poliisi.fi>; jari.taponen@poliisi.fi
<jari.taponen@poliisi.fi>; heikki.kopperoinen@poliisi.fi <heikki.kopperoinen@poliisi.fi>; strommer
<strommer@protonmail.com>; juhakorh22@gmail.com <juhakorh22@gmail.com>

Aihe: Rikosilmoituksen asianomistajien (yli 1.150 henkilöä) yhtyminen 27.12.-29.12.2021 vireille tulleisiin ja
muihin rikosilmoituksiini
Rikosilmoitusten asianomistajien (yli 1.150 henkilöä) yhtyminen rikosilmoituksiin
Olen laittanut 1.9.2021, 18.11.2021, 25.11.-26.11.2021, 16.12.2021 ja viimeksi 27.12.2021 ja 29.12.2021
vireille rikosasiat, joiden todisteilla todistan, että Kiuru, Marin, oikeusministeri Henriksson, Tuppunainen,
Ohisalo, kaikki valtioneuvoston jäsenet, perustuslakivaliokunnan kaikki jäsenet (16.12.2021 päätös),
oikeuskanslerinvirastossa ainakin Pöysti, Puumalainen, Koivisto, AVI:n rajoituksista päättäneet ja niitä
toteuttaneet virkamiehet ja koronarokoterikoksien toteuttamiseksi valheellisia lausumia laatineet ja tilastoja
väärentäneet lääkärit Lasse Lehtonen Mika Salminen, Hanna Nohynek, Mika Rämet, Asko Järvinen ja Markku
Mäkijärvi ja koronarajoituksista ja 28.12.2021 pakkorokotuksista päättäneet kansanedustajat ovat yhdessä
syyllistyneet Suomen rauhanaikaisen historia pahimpaan, laajimpaan ja tekotavaltaan törkeimpään petos-,
virka-, joukkotuhonta- ja ihmisoikeusrikollisuuteen.
Yli 1.150 asianomistaja-asemassa olevaa ihmistä on jo kahdessa päivässä yhtynyt rokote- ja
koronapandemiapetoksia ja niillä aiheutettuja valtavia vahinkoja koskeviin em. viimeisimpiin 2729.12.2021 rikosilmoituksiin ja sitä ennen LISÄKSI satoja asianomistajia yhtynyt kaikkiin muihin koronaan
liittyviin aiempiin tekemiini ja vireille laittamiini rikosilmoituksiin ja tutkintapyyntöihin.
Lisäksi 134 kansanedustajaa ovat Marinin, Tuppuraisen, Rinteen, Pöystin, Ohisalon, Anderssonin ja muiden
18.5.2021 "elvytykseksi" väitetyn rikollisen velkuutuksen toteuttamalla syyllistyneet törkeään
valtiopetosrikollisuuteen tahallaan ja äänestäneet rikoksen toteuttamiseksi tahallaan väärän lainkohdan
perusteella ja väärällä määräenemmistöllä. Näihinkin 31.5.2021 lukien tekemiini tutkintapyyntöihin
on yhtynyt satoja asianomistajia.
Päivi Strömmer on apunani kerännyt exell-taulukon kaikista niistä, jotka ovat nyt kahdessa päivässä yhtyneet
27.12.-29.12.2021 vireille laittamiini rikosilmoituksiin. Strömmer toimittaa tänään poliisille listan
rikosasiaan yhtyneistä yli 1.150 asianomistajasta ja rikosilmoitukset tulee kirjata siten, että jokaisen
rikosilmoitukseen yhtyjän osalta kirjataan poliisin rekisteriin asianomistaja-asema ja R-numero. Asialle
tulee kirjata SAMA R-numero, koska kyseessä on sama rikos, jolla on uhreina kaikki rikosilmoituksiini
yhtyneet asianomistajat ja koko väestö. Asianomistajien määrä tulee tästä vielä huomattavasti kasvamaan
ja levitämme oikeaa tietoa verkostomme avulla tästä joukkotuhonta-, petos- ja muusta rikollisuudesta koko
väestölle, jotta kaikki voivat vaatia rikoksentekijöille elinkautisia vankeusrangaistuksia "rokotteella"
toteutetusta kansanmurhasta, törkeistä petoksista ja muista rikosilmoituksissa yksilöimistäni vakavista
rikoksista ja jokainen rokoteihmiskokeen ja koronapandemiapetokseen osallistuja päättäjä, lausuja ja valtio
ovat yhteisvastuussa henkilövahingoista, kuolemista, taloudellisista vahingoista ja kärsimyskorvauksista
kaikille kansalaisille, yrittäjille ja yrityksille.
Jo tässä vaiheessa 2 päivää 28.12.2021 tehdyn päätöksen (=rikoksen) jälkeen rikosilmoitukseen yhtyneiden
asianomistajien määrä (yli 1.150 henkilöä + vähintään 500 henkilöä) ylittää yli 15-kertaisesti niiden
kansaedustajien määrän (107), jotka olivat tahallaan ja/tai pelkkään typeryyttään 28.12.2021 rikosta
toteuttamassa.
Strömmer on tätä ennen kerännyt ja poliisille toimittanut myös listan muista sadoista aiempiin
rikosilmoituksiini ja tutkintapyyntöihini yhtyneistä.
Minun/Oikeusturvakeskus ry:n hallussa ovat alkuperäiset sähköpostit, joilla asianomistajat ovat kirjallisesti
ilmoittaneet yhtyvänsä vireille laittamiini rikosasioihin. Pyydän poliisia ilmoittamaan, haluaako poliisi myös
kopiot niistä tuhansista viesteistä.

Asianomistaja-asemassa on näissä koronaan liittyvissä joukkotuhonta ja petosrikoksissa koko Suomen väestö
ja globaalisti koko maailman väestö. Rikosilmoitusten asianomistajien määrä tulee vielä kasvamaan
huomattavasti.
Uutta tahallisuusnäyttöä
Tässä rikosilmoituksen täydennyksessa on 6 uutta todistetta (todisteiden numerointi jatkuu 29.12.2021
rikosilmoituksen todisteesta 9 eteenpäin) eli todisteet
TOD 10 uutinen ruotsalaistutkimuksesta, jossa on todettu koronarokotteen aiheuttavan immuunikatoa
rokotetuille
TOD 11 uutinen siitä, että virkamiehet ovat tienneet rokotehaitoista kokeellisessa covid19-injektiossa
TOD 12 uutinen siitä, miten Fauchi ja muut pandemrix-rokoteihmiskokeen rikosten toteuttajat tiesivät
rokotehaitoista ja ovat samoja henkilöitä, jotka ovat nyt uusia samanlaisia rikoksia toteuttamassa covid19injektiolla rikollisena ihmiskokeena
TOD13 https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19inci/fact_epirapo_covid19inci?row=quadrimest
ermonth-642750.642731.642733.642741.642742.651506.&column=incivacstatus-639350&filter=measure639168# taulukko kuolemista ja rokotehaitoista
TOD 14 posi-tv:n lähetyksen aineisto (mukaan lukien myös haastatteluni) ja kohdassa 1:29 esitetty THL:n
tilastoasiakirja
Uutiset, jakso 14 - Posi TV. Materiaalista näkyy, että rokotettuja kuoli 2-kertaisesti koronaan
rokottamattomiin verrattuna ja poliisin tulee nyt sitten myös selvittää, ovatko myös nuo "rokottamattomiksi"
THL:n tilastoon kirjatut niitä piikkihaittaan kuolleita
TOD 15 https://twitter.com/IPiikki/status/1465233689923751937 aineisto

Kyseessä ei ole koronapandemia, vaan "rokotepandemia", jossa
1. Äärimmäisen törkeät johtoasemassa olevat henkilöt ovat yhdessä valtamedian kanssa luoneet
illuusion pandemiasta tappaakseen ja vammauttaakseen pysyvästi Suomessa koko väestön ja
globaalisti
rikollisella
ihmiskokeella
koko
maailman
väestön.

2. Nykyiset tartuntamäärät, ylikuolleisuus ja niiden kasvaminen 100-kertaiseksi piikityksillä johtuvat
tästä rikollisesta ihmiskokeesta eli "rokotuksesta" ja jos "rokotteen" seurauksena on tartuntojen
satakertaistuminen, velvoite rikollisen ihmiskokeen lopetukseen on aivan selvä.
3. Ihmiset eivät kuole koronaan, vaan ihmiskokeen piikkihaittoihin, jotka nyt leviävät heidän kehossaan
tappavaa tahtia ja aiheuttavat myös immuunijärjestelmän romahduksen ja tartuntojen
räjähdysmäisen kasvun muihinkin sairauksiin ja ennenaikaisen kuoleman
4. Rikoksen oikeiden seurausten häivyttämiseksi 21 vrk:n kuluessa rokotehaittoja saaneet ja niihin
kuolleet on tahallaan kirjattu THL:n ja Fimean tilastoihin virheellisesti "rokottamattomiksi" ilman
mitään lääketieteellisesti hyväksyttävää syytä rikoksen toteuttamiseksi, rikosten seurausten
häivyttämiseksi ja rikollisen petoksen ja rikollisen ihmiskokeen jatkamiseksi, vaikka ne

"rokottamattomiksi" kirjatut ovat olleet rokotettuja ja rokotehaitat ovat heidät sairastuttaneet,
vammauttaneet ja tappaneet
Rikoksista tekee äärimmäisen törkeitä
1. Se, että johtavassa asemassa olevat virkamiehet, julkisen vallan käyttäjät ja kansanedustajat ovat
tienneet aiheuttavansa rikoksillaan koko väestön terveyden tuhoamisen ja valtavan määrän kuolemia
TAHALLAAN
2. "Rokottamista" eli törkeää siviiliväestöön kohdistuvaa joukkotuhontaa ja rokottamattomiin kohdistettuja
rikollisia pakkokeinoja on jatkettu tahallaan tilastoja väärentämällä ja julkisesti kaikkai valtamedian
uutiskanavia rikoksentekovälineenä käyttäen julkisella rikollisella "asiantuntijoiden" ja päättäjien
valehtelulla senkin jälkeen, kun tilastojen perusteella on aivan selvää, että
•
•
•
•

•

•

•

"rokotteet" tappavat, vammauttavat ja tartunnat lisääntyvät nimenomaan rokotettujen keskuudessa
ylikuolleisuus, sairastumiset ja tartunnat kaikissa väestöryhmissä räjähtivät kasvuun heti rikollisen
ihmiskokeen alettua
kolmesti rokotetut saavat koronatartuntoja
päätöstä 28.12.2021 perusteltiin rokottamattomien koronapassipakolla ja samaan aikaan Kiuru,
Marin ja muut rikosten toteuttajat poistivat juuri sen koronapassin rokotetuilta, vaikka Kiuru, Marin
ja 107 kansanedustajaa päättivät tuhota joukkotuhontarikoksellaan 28.12.2021 terveen kansanosan
THL:n omista tilastoista näkyy, että rokotettuja on kuollut koronaan 110 henkilöä ja
"rokottamattomia" väitetysti 63 henkilöä eli rokotettuja kuolee 2-kertainen määrä samaan aikaan,
kun tätä rokotteella tappamista yritetään 28.12.2021 rikoksella pakottaa rokottamattomiin ja tuo
"rokottamattomienkin" määrä johtuu siitä, että rikosten toteutuksiin osallistuneet THL:n, Fimean,
HUS: ja sairaaloiden virkamiehet kirjauttavat "rokottamattomiksi" kaikki 21 vrk:n sisällä rokotteeseen
kuolleet eli on todennäköistä, että varsinaisia "rokottamattomia" kuolleissa on vieläkin vähemmän
tai ei ollenkaan.
minun 29.12.2021 rikosilmoituksen todisteesta näkyy, että mm. Mika Lahtinen ja kaikki muutkin
lausujalääkärit suoranaisesti ihan vaan valehtelevat rikollisen 28.12.2021 päätöksenteon apureina;
esim. kun Suomessa on 3 kertaa enemmän tartuntoja kuin vähäisen rokotekattavuuden maassa
Romaniassa, Lahtinen valehtelee tilastot päinvastaisiksi perustellakseen rikollisia pakkokorotuksia ja
rokotuskattavuuden laajennuksia
kun ennen "rokottamista" väitettyjä koronatartuntoja oli 200/päivä, nyt niitä on 3000/päivä eli on
täysin selvää, että "rokottamalla" tilanne pahenee ja ihmiskoe tulee lopettaa välittömästi eikä sitä
laajentaa eikä kohdistaa enää KENEENKÄÄN

Poliisille syntyvä tutkintavelvoite myös rikollisen päätöksenteon rahaliikenteestä ja rikollisesta
taustavaikuttamisesta
FOIA:n (freedom of information act) perusteella jokainen EU kansalainen voi vaatia yksityiskohtaisen
selvityksen poliittisen paatoksenteon yhteydenpidosta lobbareihin esim. World Economic Forumin
kanssa viimeisen 24 kk aikana. Poliisin tulee nyt vaatia tiedot jokaiselta kansanedustajalta, ministeriltä,
Pöystiltä, Puumalaiselta, Koivistolta, Lehtoselta, Nohynekiltä, Järviseltä, Rämetiltä, Mäkijärveltä rikoksiin
liittyvästä varjovalmistelusta ja vaikuttamisesta, kuten myös heidän saamat lahjukset ja muut taloudelliset
korvaukset, jotka ovat syy-yhteydessä rikolliseen valehteluun ja koko pandemiahuijaus-, rajoitehuijaus- ja
ihmiskoerikollisuuteen.
Lohja 31.12.2021
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Forsgrén Bella <bella.forsgren@eduskunta.fi>; pekka.haavisto@eduskunta.fi
<pekka.haavisto@eduskunta.fi>; Harjanne Atte <atte.harjanne@eduskunta.fi>; Hassi Satu
<satu.hassi@eduskunta.fi>; Holopainen Hanna <hanna.holopainen@eduskunta.fi>; Holopainen Mari
<mari.holopainen@eduskunta.fi>; Hopsu Inka <inka.hopsu@eduskunta.fi>; Hyrkkö Saara
<saara.hyrkko@eduskunta.fi>; Järvinen Heli <heli.jarvinen@eduskunta.fi>; Kari Emma
<emma.kari@eduskunta.fi>; Koponen Noora <noora.koponen@eduskunta.fi>; Mikkonen Krista
<krista.mikkonen@eduskunta.fi>; Ohisalo Maria <maria.ohisalo@eduskunta.fi>; Petelius Pirkka-Pekka
<pirkka-pekka.petelius@eduskunta.fi>; Pitko Jenni <jenni.pitko@eduskunta.fi>; Soinikoski Mirka
<mirka.soinikoski@eduskunta.fi>; Suomela Iiris <iiris.suomela@eduskunta.fi>; Virta Sofia
<sofia.virta@eduskunta.fi>; Kirjaamo <kirjaamo@eduskunta.fi>
Kopio: Turtiainen Ano <ano.turtiainen@eduskunta.fi>; james.hirvisaari@eduskunta.fi
<james.hirvisaari@eduskunta.fi>
Aihe: VL: Rikosilmoitus eilisestä 28.12.2021 päätöksenteosta ja siihen liittyvistä Salmisen ym. lausumista
Ilmoitus rikosasian vireille tulosta, eilisen 28.12.2021 päätöksenne pätemättömyydestä ja rikosvastuunne
alkamisesta
Alta ja liitetiedostosta 1 ilmenevä rikosilmoitus on tullut tänään vireille. Eilen 28.12.2021 ns.
pakkorokotuksista päättäneet kansaedustajat ovat syyllistyneet tahalliseen rikokseen ja päätös on
pätemätön.
Lisäksi olen pyytänyt poliisia tutkimaan Krista Kiurun ja muiden päättäjien yhteyksiä satanismiin.
Teidän kannattaa tutustua rikosilmoitukseen, jossa rikoksenne ja siihen liittyvä "asiantuntijoidenne
petoksellinen valehtelu kuvataan. Johdan tällä hetkellä kansannousua, jolla toteutetaan kaikkien
"elvytykseen", törkeisiin valtiopetoksiin, eiliseen päätökseen, sen valmisteluun, rikolliseen ihmiskokeeseen
ja muuhun rikollisuuteenne liittyvät vastuut.
Asianomistajien valtava määrä
Vireille 27.12.2021 tulleeseen rikosilmoitukseen on yhtynyt jo noin 500 asianomistajaa ja määrä kasvaa.
Muihin virkamafia.fi-sivuilla julkistamiini rikosilmoituksiin ja tutkintapyyntöihin on lisäksi yhtynyt jo satoja
asianomistajia. Koko väestöllä on asianomistaja-asema perusteilla, jotka jo 27.12.2021 rikosilmoituksessa
selvitetään. Rikosilmoitukseni (27.12.2021) oli alle vuorokaudessa lukenut jo yli 10.000 ihmistä mm.
pelkästään Ossi Tiihosen twitterin kautta ja lisäksi verkostossani jaetun tiedonvälityksen avulla.
Poliisi on aloittanut Britanniassa rikostutkinnan rokotuspetoksista ja rokotuksilla aiheutetuista kuolemista ja
vammoista eli vastaavista rikoksistanne, joista eilisessä päätöksessänne ja siihen liittyvissä rikoksissa on kyse
ja joita liitteenä oleva 29.12.2021 rikosilmoitus, 27.12.2021 rikosilmoitus ja muut virkamafia.fi-sivuille
lataamani rikosilmoitukset ja tutkintapyynnöt koskevat. Lisäksi olen yhteydessä ulkomaisten lakimiesten
kanssa ICC-prosessin käynnistämiseksi ja levitän tätä viestiä kaikkialle Suomessa infektiolääkäreille, kouluihin,
kunnanjohtajille, ammattiliitoille, lehdistölle, sote-henkilöstölle ja someverkostoissa mahdollisimman laajasti
suojellakseni suomalaisia ja globaalisti väestöä rikoksiltanne ja rikoskumppanienne rikoksilta.

Lohja 29.12.2021
Jaana Kavonius
Lakimies, OTK (eläkkeellä)
Oikeusturvakeskus ry:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

Lähettäjä: jaana pedersen <jaana.pedersen@hotmail.com>
Lähetetty: keskiviikko 29. joulukuuta 2021 23.11
Vastaanottaja: SUPO_VP_kirjaamo <kirjaamo@supo.fi>; POL_VP_KRP_kirjaamo
<kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi>; kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi <kirjaamo.lansiuusimaa@poliisi.fi>; POL_VP_Lounais-Suomi_pl_Kirjaamo <Kirjaamo.Lounais-Suomi@poliisi.fi>;
kirjaamo@okv.fi <kirjaamo@okv.fi>; henna-riikka.valinen@okv.fi <henna-riikka.valinen@okv.fi>;
markus.lofman@okv.fi <markus.lofman@okv.fi>; tietosuoja@om.fi <tietosuoja@om.fi>; Vahingonkorvaus
(VK) <vahingonkorvaus@valtiokonttori.fi>; Syyttäjälaitos Valtakunnansyyttäjä - Åklagarmyndigheten
Riksåklagaren <valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi>; Syyttäjälaitos Länsi-Suomi - Åklagarmyndigheten
Västra Finland <lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi>; POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo
<kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi>; kirjaamo.lounais@avi.fi <kirjaamo.lounais@avi.fi>; AVI Kirjaamo EteläSuomi <kirjaamo.etela@avi.fi>; POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi>; Mölsä Oona
(AVI) <oona.molsa@avi.fi>; Tuomarila Teemu (AVI) <teemu.tuomarila@avi.fi>; kirjaamo@tpk.fi
<kirjaamo@tpk.fi>; POL_VP_Itä-Uusimaa_pl_kirjaamo <kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi>; Kirjaamo
<kirjaamo@eduskunta.fi>; SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi>; kirjaamo@hus.fi
<kirjaamo@hus.fi>; Toiviainen Raija (SY) <raija.toiviainen@oikeus.fi>; oikeusministerio_om.fi
<kirjaamo.om@gov.fi>; kirjaamo@finanssivalvonta.fi <kirjaamo@finanssivalvonta.fi>;
anu.vehvilainen@eduskunta.fi <anu.vehvilainen@eduskunta.fi>; antti.rinne@eduskunta.fi
<antti.rinne@eduskunta.fi>; krista.kiuru@eduskunta.fi <krista.kiuru@eduskunta.fi>; Kurvinen Antti
<antti.kurvinen@eduskunta.fi>; anna-maja.henriksson@om.fi <anna-maja.henriksson@om.fi>;
sanna.marin@eduskunta.fi <sanna.marin@eduskunta.fi>; antti.hakkanen@eduskunta.fi
<antti.hakkanen@eduskunta.fi>; lasse.lehtonen@hus.fi <lasse.lehtonen@hus.fi>; Salminen Mika (THL)
<mika.salminen@thl.fi>; mika.ramet@tuni.fi <mika.ramet@tuni.fi>; tytti.tuppurainen@eduskunta.fi
<tytti.tuppurainen@eduskunta.fi>; hanna.nohynek@thl.fi <hanna.nohynek@thl.fi>;
mediapooli@medialiitto.fi <mediapooli@medialiitto.fi>; helsinginaluetoimisto@tehy.fi
<helsinginaluetoimisto@tehy.fi>; kirjaamo@khshp.fi <kirjaamo@khshp.fi>; asko.jarvinen@hus.fi
<asko.jarvinen@hus.fi>; heikki.kohijoki@oikeus.fi <heikki.kohijoki@oikeus.fi>; markku.makijarvi@hus.fi
<markku.makijarvi@hus.fi>
Kopio: mikko.puumalainen@okv.fi <mikko.puumalainen@okv.fi>; johanna.koiviso@okv.fi
<johanna.koiviso@okv.fi>; tuomas.poysti@okv.fi <tuomas.poysti@okv.fi>; rauli.salonen@poliisi.fi
<rauli.salonen@poliisi.fi>; risto.lammi@poliisi.fi <risto.lammi@poliisi.fi>; jukka.koivunen@poliisi.fi
<jukka.koivunen@poliisi.fi>; pertti.ventela@oikeus.fi <pertti.ventela@oikeus.fi>; Uski Jasper POL
<jasper.uski@poliisi.fi>; taina.aijala@poliisi.fi <taina.aijala@poliisi.fi>; sanna.ukkola@alfatv.fi
<sanna.ukkola@alfatv.fi>; hs.politiikka@hs.fi <hs.politiikka@hs.fi>; hs.kotimaa@hs.fi <hs.kotimaa@hs.fi>
Aihe: Rikosilmoitus eilisestä 28.12.2021 päätöksenteosta ja siihen liittyvistä Salmisen ym. lausumista
Rikosilmoitus
Liitetiedostona 1 oleva rikosilmoitus koskee eilistä 28.12.2021 tehtyä ns. pakkorokotuspäätöstä sekä siihen
ja kaikkeen edeltävään päätöksen valmisteluun liittyvää petoksellista erehdyttämistä ja rikoksia, joilla on
tahallisesti pysyvästi vammautettu ja tapettu ihmiskokeen uhreja mRna-injektointeja toteuttamalla ja niitä
"rokotteeksi" valehtelemalla.
Pakkorokotuksista päättäneet rikosilmoituksen otsikossa 1 luetteloidut kansanedustajat ovat eilisellä
28.12.2021 päätöksellä syyllistyneet tahalliseen rikokseen ja ylittäneet harkintavaltansa päättämällä asiasta,
josta ei voi kukaan päättää Suomessa eikä missään muuallakaan. Päätös ylittää heidän harkintavaltansa juuri
siksi, että he eivät voi päättää rikoksen toteutuksesta, ja koska koko päätös ja "asiantuntijalausuminen"
perustuu rikolliseen valehteluun, joka on päinvastaista tilastotietoihin nähden.

Rikoksen suunnitelmallisuus, törkeys ja siihen liittyvä laaja petoksellinen valehtelu tilastoihin verrattuna,
normien asettamat harkintavallan rajat ja eilisen ja muun koronapäätöksenteon pätemättömyys kuvataan
rikosilmoituksessa. Rikosilmoitus on jatkoa 27.12.2021 rikosilmoitukselle ja muille koronaan ja
valtiopetoksiin liittyville rikosilmoituksille ja tutkintapyynnöille.
Virologi Mika Salminen, lääkärit Lasse Lehtonen, Hanna Nohynek, Mika Rämet, Asko Järvinen, Markku
Mäkijärvi, perustuslakivaliokunnan 16.12.2021 lausunnon laatineet ja oikeuskanslerinviraston virkamiehet
(Pöysti, Puumalainen, Koivisto) ovat osallistuneet törkeään rikollisuuteen "lausujina" valehtelemalla
tahallaan tilastojen ja normien vastaista huuhaata kaikissa lausunnoissaan ja päätöksissään.
Tässä rikosilmoituksessa on uutena todisteena Mika Salmisen tuore lausunto, jossa hän perustelee
lisärokotustarvetta valehtelemalla tahallaan, että Romaniassa (pienen rokotekattavuuden maassa) olisi muka
suurempi (huonompi) tartuntatilanne kuin Suomessa ja muissa enemmän rokotetuissa maissa
(kuten Tanska), vaikka tilastoista näkyy ajalla 15.12.-28.12.2021 Romaniassa olevan 9.866 tapausta,
Suomessa samalla ajalla 29.722 tapausta (3-kertainen määrä) ja Tanskassa 15.000 tartuntaa päivässä ja kaikki
nämä tartuntojen kasvut johtuvat siis ihmiskokeesta, jota yritetään rikollisella eilisellä 28.12.2021 päätöksellä
pakottaa terveisiin rokottamattomiin ja myös lapsiin.
Kyse on ihmiskunnan historian pahimmasta joukkotuhontarikoksesta. Lisäksi poliisin tulee tutkia
päätöksenteon ja rikosten yhden päätoteuttajan Krista Kiurun yhteyksiä satanismiin ja valtiojohdon koko
laajan valtiopetos- ja ihmisoikeusrikollisuuden yhteyttä satanismiin. Lisäksi rikoksena tulee tutkia
kansanedustaja Jukka Mäkysen viestiä, jossa hän kehottaa kansalaisia hirttäytymään. Poliisin tulee tutkia,
onko kuvakaappauksena saamani viesti (tod 8) Mäkysen laatima.
Yleisen syyttäjän tulee nostaa syyte. Ihmisoikeusrikoksista ja rokotemurhista säädetään rangaistukseksi
elinkautinen vankeusrangaistus. Lisäksi olen kehottanut jokaista suomalaista kieltäytymään piikityksistä ja
alkamaan vaatia jokaista päätöksentekijää rikos- ja korvausvastuuseen.
Asianomistajien valtava määrä
Vireille 27.12.2021 tulleeseen rikosilmoitukseen on yhtynyt jo noin 500 asianomistajaa ja määrä kasvaa.
Muihin virkamafia.fi-sivuilla julkistamiini rikosilmoituksiin ja tutkintapyyntöihin on lisäksi yhtynyt jo satoja
asianomistajia. Koko väestöllä on asianomistaja-asema perusteilla, jotka jo 27.12.2021 rikosilmoituksessa
selvitetään. Rikosilmoitukseni (27.12.2021) oli alle vuorokaudessa lukenut jo yli 10.000 ihmistä mm.
pelkästään Ossi Tiihosen twitterin kautta ja lisäksi verkostossani jaetun tiedonvälityksen avulla.
Poliisi on aloittanut vastaavista rikoksista Britanniassa rikostutkinnan rokotuspetoksista ja rokotuksilla
aiheutetuista kuolemista ja vammoista
Rikosilmoituksen todisteena on linkki uutiseen, jonka mukaan Britanniassa on alkamassa rikostutkinta
rokotteiden terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevista petoksista ja rokotteilla aiheutetuista kuolemista ja
vammoista.
https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/fripolice-open-criminal-probe-uk-vaccine-rolloutafter-medical?utm_medium=social_media&utm_source=twitter_social_icon&utm_campaign=social_icons
Vastaava rikostutkinta erinomaisen selvällä rikosnäytöllä tulee nyt aloittaa minun ja satojen rikosten
asianomistajien Suomessa vireille laittamien rikosilmoitusten perusteella. Tämä rikosilmoitus ja mikään
tekemäni rikosilmoitus ja tutkintapyyntö ei ole perusteeton, koska tilastot todistavat kaiken sen, mistä
rikoksista on kyse ja satoja/tuhansia uhreja on jo yhtymässä tämän rikosasian vaatimuksiin, kansainvälinen
ICC-prosessi on 6.12.2021 tullut vireille ja vastaavalla näytöllä samaan aikaan Britanniassa käynnistynyt
rikostutkinta koronarokotteeseen liittyvästä laajasta rikollisuudesta.

Jakelu ja julkistaminen
Lähetän tämän rikosilmoituksen tänään tiedoksi kaikille kansanedustajille. Sen lisäksi jaan tätä tietoa
kaikkialle ihmishenkien pelastamiseksi. Lähetän viestin ja liitteenä olevan rikosilmoituksen ja kaikki
rikosilmoitukset myös lehdistölle, lataan rikosilmoituksen todisteineen virkamafia.fi-sivuille ja käännätän
niitä englanniksi ja jaan verkostoni kautta ulkomaille.

Lohja 29.12.2021

Jaana
Lakimies, OTK (eläkkeellä)
Oikeusturvakeskus ry:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

Kavonius

Lähettäjä: jaana pedersen <jaana.pedersen@hotmail.com>
Lähetetty: maanantai 27. joulukuuta 2021 15.06
Vastaanottaja: SUPO_VP_kirjaamo <kirjaamo@supo.fi>; POL_VP_KRP_kirjaamo
<kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi>; kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi <kirjaamo.lansiuusimaa@poliisi.fi>; POL_VP_Lounais-Suomi_pl_Kirjaamo <Kirjaamo.Lounais-Suomi@poliisi.fi>;
kirjaamo@okv.fi <kirjaamo@okv.fi>; henna-riikka.valinen@okv.fi <henna-riikka.valinen@okv.fi>;
markus.lofman@okv.fi <markus.lofman@okv.fi>; tietosuoja@om.fi <tietosuoja@om.fi>; Vahingonkorvaus
(VK) <vahingonkorvaus@valtiokonttori.fi>; Syyttäjälaitos Valtakunnansyyttäjä - Åklagarmyndigheten
Riksåklagaren <valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi>; Syyttäjälaitos Länsi-Suomi - Åklagarmyndigheten
Västra Finland <lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi>; POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo
<kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi>; kirjaamo.lounais@avi.fi <kirjaamo.lounais@avi.fi>; AVI Kirjaamo EteläSuomi <kirjaamo.etela@avi.fi>; POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi>; Mölsä Oona
(AVI) <oona.molsa@avi.fi>; Tuomarila Teemu (AVI) <teemu.tuomarila@avi.fi>; kirjaamo@tpk.fi
<kirjaamo@tpk.fi>; POL_VP_Itä-Uusimaa_pl_kirjaamo <kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi>; Kirjaamo
<kirjaamo@eduskunta.fi>; SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi>; kirjaamo@hus.fi
<kirjaamo@hus.fi>; Toiviainen Raija (SY) <raija.toiviainen@oikeus.fi>; oikeusministerio_om.fi
<kirjaamo.om@gov.fi>; kirjaamo@finanssivalvonta.fi <kirjaamo@finanssivalvonta.fi>;
anu.vehvilainen@eduskunta.fi <anu.vehvilainen@eduskunta.fi>; antti.rinne@eduskunta.fi
<antti.rinne@eduskunta.fi>; krista.kiuru@eduskunta.fi <krista.kiuru@eduskunta.fi>; Kurvinen Antti
<antti.kurvinen@eduskunta.fi>; anna-maja.henriksson@om.fi <anna-maja.henriksson@om.fi>;
sanna.marin@eduskunta.fi <sanna.marin@eduskunta.fi>; antti.hakkanen@eduskunta.fi
<antti.hakkanen@eduskunta.fi>; lasse.lehtonen@hus.fi <lasse.lehtonen@hus.fi>; Salminen Mika (THL)
<mika.salminen@thl.fi>; mika.ramet@tuni.fi <mika.ramet@tuni.fi>; tytti.tuppurainen@eduskunta.fi
<tytti.tuppurainen@eduskunta.fi>; hanna.nohynek@thl.fi <hanna.nohynek@thl.fi>;
mediapooli@medialiitto.fi <mediapooli@medialiitto.fi>; helsinginaluetoimisto@tehy.fi
<helsinginaluetoimisto@tehy.fi>; kirjaamo@khshp.fi <kirjaamo@khshp.fi>; asko.jarvinen@hus.fi
<asko.jarvinen@hus.fi>; heikki.kohijoki@oikeus.fi <heikki.kohijoki@oikeus.fi>
Kopio: mikko.puumalainen@okv.fi <mikko.puumalainen@okv.fi>; johanna.koiviso@okv.fi
<johanna.koiviso@okv.fi>; tuomas.poysti@okv.fi <tuomas.poysti@okv.fi>; rauli.salonen@poliisi.fi
<rauli.salonen@poliisi.fi>; risto.lammi@poliisi.fi <risto.lammi@poliisi.fi>; jukka.koivunen@poliisi.fi
<jukka.koivunen@poliisi.fi>; pertti.ventela@oikeus.fi <pertti.ventela@oikeus.fi>; Uski Jasper POL
<jasper.uski@poliisi.fi>; taina.aijala@poliisi.fi <taina.aijala@poliisi.fi>; sanna.ukkola@alfatv.fi
<sanna.ukkola@alfatv.fi>; hs.politiikka@hs.fi <hs.politiikka@hs.fi>; hs.kotimaa@hs.fi <hs.kotimaa@hs.fi>;
merja.kyllonen@eduskunta.fi <merja.kyllonen@eduskunta.fi>; hanna-leena.mattila@eduskunta.fi <hannaleena.mattila@eduskunta.fi>; eeva.kalli@eduskunta.fi <eeva.kalli@eduskunta.fi>;
mikko.karna@eduskunta.fi <mikko.karna@eduskunta.fi>; arja.juvonen@eduskunta.fi

<arja.juvonen@eduskunta.fi>
Aihe: Rikosilmoitus ja vaatimukset/ Krista Kiurua, perustuslakivaliokunnan jäseniä, Lasse Lehtosta,, Mikko
Puumalaista, Johanna Koivistoa ym. koskeva rikosilmoitus
Rikosilmoitus
Koronarokotusten keskeytysvelvoite ja koronarajoitusten lopettamisvelvoite
Liitetiedostona on tänään tällä viestillä vireille tuleva 25-sivuinen rikosilmoitus. Sen tiedoilla syntyy samalla
tällä jakelulla jokaisella virkamiehelle ja julkisen vallan käyttäjälle välitön velvoite keskeyttää
koronarokotuksen nimellä toteutuksessa oleva rikollinen ihmiskoe, lopettaa rokottamattomuuteen sidottu
päätöksenteko ja kaikki "korona"-rajoitukset lakiin ja lääketieteeseen perustumattomina.
Rikosilmoituksen sisältö tiivistetysti
Rikosilmoitus koskee Krista Kiurun, Sanna Marinin, Anna-Maja-Henrikssonin, Tytti Tuppuraisen, koko muun
valtioneuvoston, perustuslakivaliokunnan, oikeuskanslerinviraston virkamiesten (Pöysti, Puumalainen,
Koivisto), lääkärien (mm. Lasse Lehtonen, Mika Rämet, Hanna Nohynek, Mika Salminen), THL:n, HUS:n, AVI:n
ja muiden virkamiesten ja henkilöiden laajaa ja törkeää rikollisuutta ns. koronapetoskokonaisuudessa ja
kaikkien koronahuijaukseen ja rikolliseen ihmiskokeeseen ns. koronarokotuksiin ja koronapakotteisiin
osallistuneiden rikoskumppanuutta.
Lähetän rikosilmoituksen tiedoksi tänään myös kaikille kansanedustajille ja totean, että jos he tai joku heistä
yhtyy huomenna 28.12.2021 osaksikaan Kiurun, perustuslakivaliokunnan, oikeuskanslerinviraston ja
valtioneuvoston ajamaan laittomaan koronapassihankkeeseen ja jatkaa lasten ja muun väestön
"rokottamista" eli piikittämistä kokeellisella covid19-geeniteknologialla eli terveydelle ja hengelle vaarallisen
rikollisen ihmiskokeen toteuttamista, jokainen 28.12.2021 sellaiseen päätökseen osallistuva joutuu
rikosvastuuseen ja tulee rikoskumppanivastuuseen rikosilmoituksen kuvaamassa rikollisuudessa.
Rikosvastuu tulee toteuttaa ja esitutkinta kohdistaa jo toteutettujen törkeiden rikosten ja rikollisella
ihmiskokeella ja siihen liittyvällä petoksellisella tiedottamisella aiheutettujen kuolemien, sairauksien,
vammojen, kärsimysten ja taloudellisten vahinkojen osalta rikosilmoitukseni näytöllä ja juridiikalla kaikkiin,
jotka ovat rikollisen ihmiskokeen toteuttamiseen ja laittomiin "korona"-rajoituksiin osallistuneet.
Koko päätöksenteko perustuu tahalliseen rikolliseen valehteluun ja rikosilmoituksen todisteista selviää, että
Krista Kiurun, pääministeri Sanna Marinin, valtioneuvoston, perustuslakivaliokunnan, Puumalaisen, Pöystin,
Koiviston, mediapoolin, eräiden kansanedustajien (mm. Mikko Kärnä), lääkärien Lasse Lehtosen, Hanna
Nohynekin, Mika Rämetin, Asko Järvisen johdolla on toteutettu petoksellista lääketieteestä kokonaan
irtaantunutta peloteterroria, jossa mm. tarinaa "omikronin räjähdysmäisestä leviämisestä" on levitetty
Lehtosen johdolla laajasti toteutetulla huuhaa-tiedotuksella, "oletuksilla" ja "uskomuksilla" tilanteessa, jossa
6 miljoonan ihmisen populaatiossa oli disinformaation levitysaikaan ja kolmannen rokotekierroksen
toteutusaikaan 57 kpl lähinnä lievään nuhaan viittaavaa väitettyä tautitapausta.
Oikeuskanslerinviraston (Puumalainen ja Koivisto) 8.11.2021 päätös on rikos ja ylittää heidän
harkintavaltansa, koska se perustuu valehteluun ja sovellettavan lain ohittamiseen. He valehtelevat, että
1. Valtioneuvoston 9.8.2021 asetuksella olisi muka päätetty lasten itsepäätäntäoikeudesta
koronarokotusasiassa, vaikka asetuksella ei säädetä päätöksenteosta lainkaan eikä asetuksen tasoisella
normilla voi edes muuttaa HolhTL sisältöä (HolhTL 23 ja 24 §)
2. Rokote olisi "tutkittu"
3. Lapsille olisi muka säädetty aikuisiin verrattava "itsemääräämisoikeus", vaikka ei ole säädetty miltään
osin, vaan lasten päätösvalta on ertiyisesti lailla rajattu "tavanomaisiin ja vähämerkityksellisiin" asioihin

eikä ihmiskokeeseen osallistuminen vammautumis- ja kuoleman riskillä ole sellainen lapselle kuuluva
päätös
Voidakseen valehdella ja valheillaan tahallaan mahdollistaa rikollisia lasten piikityksiä kokeellisella
rokotteella, Puumalainen ja Koivisto jättivät vaan kokonaan soveltamatta sen lain, jonka soveltamisesta on
kyse eli HolhTL:n. Tällainen sovellettavan lain ohittaminen on törkeä virkarikos, jolla on toteutettu lapsiin
kohdistettua törkeää rikollisuutta ja estetty huoltajia suojelemasta lapsiaan rikolliselta ihmiskokeelta. Lisäksi
heidän rikoksessaan ja Pöystin rikoksissa on kyse siitä, että lakisääteisen valvontatehtävänsä vastaisesti ja
sen sijaan he salaa sopivat valvottaviensa virkamiesten rikosten mahdollistamisesta, naamioimisesta
"laillisuudeksi" ja estävät laillisuusvalvontaa toimimalla valvottavien rikoskumppaneina.
Perustuslakivaliokunnan koko kokoonpano syyllistyi 16.12.2021 rikokseen valehtelemalla sallituiksi
terveydenhuoltoalan tosiasiallisia pakkorokotuksia muka "vapaaehtoisuutena", vaikka työsuhteen ehdoksi ei
PL 18 ja 15 §:n ja työsopimuslain 7:2 §:n mukaan voi säätää rokotteita eikä varsinkaan kuoleman ja
vammautumisen riskiin pakottamista ja rikolliseen ihmiskokeeseen osallistumispakkoa, jossa pakotteena ja
kiristysvälineenä on uhka palkan, työsuhteen, kodin ja omaisuuden menettämisestä "rokotuksista"
kieltäytymällä ja vaihtoehtoisesti työsuhteen säilymisehtona joutuu luopumaan hengestään ja
terveydestään. Lisäksi tilastot todistavat, että rokotetut kuolevat piikityksiin ja sairastuvat ja tartuttavat
huomattavasti rokottamattomia enemmän, joten kaikki rokottamattomiin kohdistetut rajoitteet ja pakot
ovat juridisesti ja lääketieteellisesti kokonaan kestämättömiä ja säädetään RL 11:11 §:ssä suoraan
syrjintärikokseksi.
Koska kansanedustajille säädetään PL 29 §:ssä ehdoton velvollisuus itsenäisesti noudattaa perustuslakia ja
perustuslakivaliokunnan 16.12.2021 ja oikeuskanslerinviraston 8.11.2021 päätökset ovat rikoksia ja
valtiosääntömme ja muun lakimme vastaisia rikosilmoituksessa osoittamallani tavalla, yksikään
kansanedustaja ei voi huomenna 28.12.2021 ja milloinkaan vedota oman vastuunsa poistamiseksi
Puumalaisen, Koiviston, Kiurun, perustuslakivaliokunnan eikö kenenkään muun edeltäviin rikollisiin
päätöksiin ja niiden mukaan toimiminen synnyttäisi kansanedustajille vain rikoskumppanuusvastuun
huomisessa 28.12.2021 päätöksenteossa.
Rikosilmoituksen todisteena olevat tilastot ja 6.4.2020 uutinen todistavat, että
1. "Korona" on globaali petos
2. Tutkituksi, tehokkaaksi ja turvalliseksi valehdeltu mRna-injektointi on aiheuttanut heti piikitysten
aloittamisen jälkeen valtavan kuolemantapausten, tartuntojen ja hallitsemattoman tautimäärän kasvun
ja mitä enemmän on rokotettu, sitä enemmän kuolemat, taudit ja tartunnat ovat lisääntyneet.
3. Uutinen 6.4.2020 (rikosilmoituksen todiste 1) todistaa, että jo ennen rikollisen koronarokotteeksi
valehdellun ihmiskokeen aloittamista oli aiemmissa tutkimuksissa päinvastoin todettu, että koeeläimet kuolivat mRna-rokotteeseen, taudit pahenivat ja lisääntyivät ja "kiireellä" ja kaupallisilla syillä
on ennen covid19-piikitysten aloittamista perusteltu sitä, että tutkimuksia ei tehty ja ihmiskokeeseen
ryhdyttiin "koronarokotteella" alistamalla piikitetyt ihmiset ihmiskokeelle ja uskottelemalla kyseessä
olevan tutkittu, turvallinen ja tehokas rokote, vaikka se ei ole niistä mitään ja kyseessä ei ole THL:n
taulukon mukaan edes rokote.
4. Kaikki rikoksiin osallistuneiden päätökset perustuvat häikäilemättömään, törkeänä petoksena ja
törkeänä virkarikoksena rangaistavaan valehteluun ja selvien lakien ja normien ohittamiseen.
5. Ihmiskokeella on tahallaan aiheutettu kuolemia, sairauksia, vammoja ja taloudellisia vahinkoja, joista
kaikki rikoksiin osallistuneet ja valtio ovat vastuussa ja asianomistaja-asemassa on koko väestö.
Rikosilmoituksen kohteena olevat virkamiehet ja muut henkilöt

KRP:n, Supon ja oikeuskanslerinviraston (esteellisyyssäännökset huomioiden) tulee tutkia rikoksena
seuraavien henkilöiden toimintaa:
1. Puumalainen Mikko, apulaisoikeuskansleri
2. Koivisto Johanna, oikeuskanslerinviraston virkamies 8.11.2021 päätösten osalta (päätöksessä
puutteelliset yksilöintitunnukset OKV/2198/10/2021 ym. OKV/2198/10/2021-OKV-4)
3. Kiuru Krista, ministeri
4. Marin Sanna, pääministeri
5. pakkorokotuksia perustuslain sallimiksi valehdelleet perustuslakivaliokunnan jäsenet (uutinen
16.12.2021 valheellisesta päätöksenteosta, jolla valmistellaan 28.12.2021 toteuttavaksi tarkoitettua
rikosta)
6. Lehtonen Lasse, lääkäri
7. Nohynek Hanna, lääkäri
8. Rämet Mika, rokotetutkimuskeskuksen johtaja
9. Järvinen Asko, lääkäri
10. Salminen Mika, lääkäri
11. Mediapooli
12. kanteluiden päätösten vääristämiseen osallistuneet FIMEA:n virkamiehet
13. Henriksson Anna-Maja, ministeri
14. Pöysti Tuomas, oikeuskansleri
15. Niinistö Sauli, presidentti
16. koko valtioneuvosto Kiurun, Marinin ja Henrikssonin rikoskumppaneina
17. rokottamattomiin kohdistettuja perusteettomia irtisanomisia, liikkumis-, kokoontumis- ja
kaupassakäyntirajoituksia säätäneet ja toteuttaneet ja vakavia rokotevammoja – ja kuolemia
disinformaation ja salailun avulla toteuttaneet rikosilmoituksessa mainitut lääkärit, ministerit,
kansanedustajat, AVI:n, THL:n ja rokotetutkimuskeskuksen virkamiehet, HUS:n, sairaaloiden,
terveydenhuoltoyksilöiden ja yksityisten hoitolaitosten lääkärit ja työnantajan edustajat
Koronahuijausrikosten, omikron-valehtelun ja "koronapassin" rikolliset motiivit
Todisteena olevista tilastoista näkyy, että koronaihmiskoe-piikityksillä ovat siis välittömästi piikityksen
alkamisen jälkeen alkaneet ilmetä ja ovat edelleen aivan juuri ne "huolestuttavat" seuraukset, joista
ihmiskokeen toteuttajat tiesivät jo 6.4.2020 eli "rokote" tappaa, vammauttaa ja lisää koronan leviämistä eikä
estä sitä. Ihmiskokeen lopettamisvelvoite on syntynyt jo heti alussa tilastojen perusteella eikä sitä olisi saanut
edes näillä tiedoilla aloittaa. Koska Lehtonen, Nohynek, Rämet, Järvinen, Kiuru, Marin, valtioneuvoston
jäsenet ja muut ihmiskokeen ja laittomien rajoitusten toteuttajat ovat ymmärtäneet joutuvansa rikoksen
seurauksista valtaviin korvaus- ja rikosvastuisiin, he ovat kehittäneet tarinan muka "varianttien"
aiheuttamista kuolemista, tartunnoista ja sairauksista, vaikka mikään ei siis ole alkanut leviämään
joulukuussa 2021, vaan heti piikitysten alkaessa kuolemissa, taudeissa ja tartunnoissa on piikki ja kasvu jatkuu
kaikissa ihmiskokeeseen osallistuneissa valtiossa sitä pahempana, mitä enemmän piikitetään.
Rokottamattomat terveet ovat kiusallinen verrokkiryhmä, josta rokotettujen sairastuvuuteen ja valtavaan
kuolemien määrään vertaamalla koko rikollinen ihmiskoe valtavine vahinkoineen näkyy. Siksi rikosten
päätoteuttajat Krista Kiuru, Sanna Marin, Lasse Lehtonen apureineen ja perustuslakivaliokunta yrittävät
laittomia koronapassi -ja rokotepakkoja 16.12.-28.12.2021 säätämällä ja huuhaa-oletuksiin perustuvaa eli
Lehtosen, Järvisen ja Nohynekin "oletuksiin" perustuvaa pelonlietsontaa toteuttamalla pakkorokottaa koko
väestön eli sairastuttaa ja tappaa mielivaltaisella ihmiskokeella koko väestön, jotta terve verrokkiryhmä
poistuisi.

TSL7:2 §, RL 11:11 §, PL 18 ja 15 §:t kieltävät 16.12.-28.12.2021 päätökset, joilla työsuhteen ehdot ja
omaisuuden ja tulojen pysyminen sidotaan ihmiskokeen osallistumisvelvollisuuteen ja sellaisen rikoksen
toteutusaie on 16.12.2021 päätöksellä valmisteltu ja yritetään huomenna 28.12.2021 toteuttaa.
Vaatimukset, yksityiskohtaiset perustelut ja kirjalliset todisteet
Asiaan sovellettavat normit ja teonkuvaukset on selvitetty yksityiskohtaisesti rikosilmoituksessani ja
todisteluettelo (todisteet 1-23) on rikosilmoituksen lopussa. Alla olevista linkeistä löytyvät todisteet 15, 1819. Muut kirjalliset todisteet toimitan erikseen tämän päivän aikana.
todiste 15: Pfiserin teksti siitä, että koronarokotteita ei ole tutkittu lainkaan lapsilla ja raskaana
olevilla https://www.dropbox.com/s/kluoqj6q9nqd40n/package%20insert%20%E2%80%93%20comrinaty%
20%28purple%20cap%29.pdf?dl=0
todiste 18: Jaanalla on asiaa-ohjelman jakso 7 todisteineen https://tokentube.net/l/2101437730/Jaanallaon-asiaa-OSA-7-Koronahuijaus-ja-j%C3%A4ttipaljastukset-22-11-21-kello-20-00 (katsottu 22.11.2021 alkaen
yli 27.000 kertaa)
todiste 19: Julkinen puheeni 3.12.2021, jossa kehotan kaikkia olemaan rokottamatta itseään ja lapsiaan lisää
https://www.dropbox.com/s/xtlefheeijs99ld/VID_20211203_180930.mp4?dl=0
todiste 20: Jaanalla on asiaa-ohjelman jakso 11 todisteineen
https://tokentube.net/l/1906124151/Jaanalla-on-asiaa-OSA-11---Korona-jakso-vol-2--Korona-natsimsi-jakansanmurha-20-12-21-kello-20-00 (katsottu
20.12.2021
lukien
yli
11.000
kertaa)
Julkistus ja rikosilmoitukseen yhtyminen
Julkistan myös tämän rikosilmoituksen virkamafia.fi-sivuilla muiden asianomistajien tavoittamiseksi ja heidän
oikeuksiensa puolustamiseksi, jotta muutkin uhrit osaavat puolustautua rikoksia vastaan ja ryhtyä vaatimaan
korvauksiaan.
Asianomistajia on valtava määrä ja jo alustavasti vähintään satoja on heti alussa yhtymässä tämänkin
ilmoituksen tutkintavaatimuksiin ja pyrin siihen, että valtaosa väestöstä herää tähän huijaukseen, yhtyy
rikosasiaan asianomistajina ja alkaa vaatia korvauksia Kiurulta, valtiolta, Lehtoselta, Nohynekiltä, Rämetiltä,
Järviseltä, Marinilta, valtioneuvostolta, perustuslakivaliokunnan jäseniltä, AVI:n virkamiehiltä, Pöystiltä,
Puumalaiselta, Koivistolta, muilta korotehaittojen aiheuttajilta ja salailijoilta ja laittomilla perusteettomilla ja
mielivaltaisilla perus- ja ihmisoikeuksien rajoituksilla aiheutetuista taloudellisista ja muista vahingoista.
ICC-prosessi
Mikäli poliisi ja syyttäjät yrittävät estää tutkintaa ja syytteiden nostamisen ns. tutkinnantappotoiminnalla
rikoksentekijöiden yhteiskunnallisen asemaan liittyvillä tai muilla lainvastaisilla verukkeilla, vireille laitetaan
ICC-prosessi yhtymällä 6.12.2021 jo vireille muualta laitettuun ICC-prosessiin.

Lohja 27.12.2021

Jaana Kavonius
Lakimies, OTK (eläkkeellä)
Oikeusturvakeskus ry:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

