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 Rikosilmoitus  

 

1. Rikosilmoituksen kohde, ilmoittajat ja asianomistajat 

 

Kyseessä on koko väestöön kohdistuva törkeä rikos, jonka tutkiminen on Suomessa ja myös globaalisti 

pakollista tähän rikosilmoitukseen liittämilläni todisteilla. Tämän rikosilmoituksen ilmoittajia ja 

asianomistajia ovat  

1) Kavonius Jaana Lakimies, OTK (eläkkeellä), osoite Myllärinkatu 4, 08100 Lohja, p. 040 744 2173 
2) Oikeusturvakeskus Ry, osoite sama 
3) Totuuspuolue ry, osoite sama 
4) Aiempiin rikosilmoituksiin 2021-2022 yhtyneet koko väestöön kohdistuvassa rikoksessa 
5) Tähän rikosilmoitukseen yhtyvät asianomistajat koko väestöön kohdistuvassa rikoksessa 
 

Rikosilmoitus koskee koko väestöön kohdistuvaa 

1) Koronarokotteeksi väitetyllä injektiolla Suomessa ja globaalisti toteutettua joukkotuhontaa ja 

Suomessa toteutettua globaalisti johdettua kansanmurhaa 

2) Koronarokotteeseen liittyvää törkeää petosta, jota tahallaan toteuttamalla ihmiset on 

erehdytetty ottamaan tappava ja terveyttä pysyvästi vahingoittava injektio 

3) Maskipakolla, soten pakkorokotusnormeilla (tartuntatautilain 48a §), 18.5.-28.12.2021 ja 2022 

toteutetuilla perustuslakia rikkovilla päätöksillä ja perustuslakivaliokunnan ja muiden 

”asiantuntijalausujiksi” väitettyjen henkilöiden valheellisella lausumisella aiheutettuja 

taloudellisia vahinkoja, perus- ja ihmisoikeusloukkauksia 

4) Laitonta PL 12 §:n 2 momentin vastaista salailua, sensuuria ja kansanmurhan toteuttajien 

yhdessä toteuttamaa tahallista rikollista disinformaatiota, joiden avulla muut kansanmurha, 

sähkölaskutuspetokset ja muu globaali järjestäytynyt rikollisuus on toteutettu, ja josta liikenne- 

ja viestintäministeri Timo Harakka ja jokainen niitä toteuttanut on rikos- ja korvausvastuussa. 

5) Törkeää valtiopetosrikollisuutta, jota nykyinen presidentti Sauli Niinistö on tahallaan toteuttanut 

1992 lukien, ja jonka osana Niinistö, ministerit Sanna Marin, Krista Kiuru, Tytti Tuppurainen, 

Anna-Maja Henriksson, Maria Ohisalo, Krista Mikkonen, Hanna Hokkanen, Mika Lintilä, ent. 

ministeri Jyrki Katainen, Pekka Haavisto, Antti Kaikkonen, Aki Linden, Antti Kurvinen ja muut 

valtioneuvoston, perustuslakivaliokunnan, eduskunnan, THL:n, HUS:n henkilöt ovat toteuttaneet  

perustuslain vastaisia käskyjä, joilla valtiomme päätöksentekoa on ohjattu ulkomailta EU-

globalistien, rokotepetosten toteuttajien rikoskumppanuudella (Schwab, van der Leyen, Pfiserin 

ja Modenan johto ym.). Niinistö ja oman maamme valtiojohto ovat toteuttaneet tahallaan  

• törkeää valtiopetosrikollisuutta 

• koronarokotukseksi väitetyillä injektoinneilla toteutettua koko väestöön kohdistettua 

kansanmurhaa 

• globaaliin väestöön kohdistettua joukkotuhontaa 

• ”elvytykseksi” valehdeltua rikollista toimintaa 

• sananvapausvainoja 

• virkarikollisten organisaatioiden toimintaa ja törkeiden rikosten tutkinnan estämistä 

• sähkölaskutuspetoksia ja muita perusturvaan kuuluvien hyödykkeiden hinnoittelulla 

tapahtuvia PL 15 §:n omaisuuden anastuksia.   

6) Rikoksia, joita koko Suomen hallitus ja presidentti Niinistö ovat tahallaan toteuttaneet 

lääketieteellisten asiantuntijoiden (Lasse Lehtonen, Asko Järvinen, Mika Salminen, Markku 

Mäkijärvi, Mika Rämet, Hanna Nohynek) ja petokselliseen valehteluun palkatun ulkopoliittisen 

instituutin johtajan Mika Aaltolan,  koko valtamedian, Suomen valtiojohdon taustalla toimivien 

virkamiesorganisaatioiden, lähes kaikkien eduskunnan jäsenten, Klaus Schwabbin, Bill Gatesin, 
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Ursula van der Leyenin, Anthony Fauchin, Mark Zukkerbergin ja lääketeollisuuden edustajien 

kanssa, Pöystin ja perustuslakivaliokunnan, mediapoolin ja valtamedian kanssa. He ovat 

toteuttaneet  

• etukäteen sopimaansa yhteistä törkeää globaalia petosta, jonka avulla siihen osallistuneille 

on hankittu valtavat rikoshyödyt tappamalla, estämällä, erehdyttämällä ja vahingoittamalla 

väestön terveyttä, omaisuutta ja yritystoimintaa, Suomen sähköomavaraisuutta ja maa- ja 

metsätaloutta ja kaikkien suomalaisten omaisuutta sekä maksatettu tappavia ”rokotteita”, 

tehottomia maskeja, epäluotettavia PCR-testejä, toteutettu yritystoiminnan sulkuja, 

palvelujen, liikkumisen ja perus- ja ihmisoikeuksien estymistä ja vahingoitettu ”roikotukseen”,  

”elvytykseen”, sähköylilaskutuksen ja muuhun omaisuuden ryöstämisvälineeksi paisuteltuun 

laskutukseen pakotetun väestön henkeä, terveyttä ja varallisuusasemaa ja Suomen valtion 

itsenäisyyttä ja taloutta suoraan tilastoista näkyvällä tavalla. 

• petoksellista erehdyttämistä systemaattisella sensuurilla sekä valtiojohtoista, lääketeollisuus- 

ja virkamiesjohtoista disinformaatiota tuottamalla. 

• KRP:n, paikallispoliisien, syyttäjälaitoksen, Ohisalon, Henrikssonin, oikeuskansleri Tuomas 

Pöystin, tiettyjen asianajajien rikollisverkoston järjestäytynyttä rikollisuutta (RL 6:5 § 2 mom. 

RL 15:9 §), jonka rikosten vakioituja rikoksentekotapoja ovat verkoston kaikkien rikosten 

tutkinnan tahallisesti estänyt rikollinen tutkinnantappotoiminta, törkeät väärennys- ja 

petosrikokset ja lavastukset, varjovalmistelut ja prosessien rikolliset vakiomenetelmät. 

• sananvapausvainoja, uhriensa kostovelkuutuksia, syrjintää ja uhrien systemaattista 

lavastamista rikolliseksi tekaistuilla syytteillä ja poliisien väärentämällä esitutkinta-

materiaalilla estääkseen kaiken kritiikin ja rikostutkinnan  

7) Törkeitä kunnianloukkauksia rokottamattomiin kohdistettuna laajana ihmisoikeusrikollisuutena ja 

RL 15:9 §:n säätämänä rikollisuutena ja kaikkia niitä rikoksia 

• joita koskevat rikosilmoitukset minä, Oikeusturvakeskus ja noin 2000 sianomistajaa olemme 

tehneet 18.5.2021-31.12.2021 erinomaisella näytöllä ja joiden on tullut jo silloin johtaa 

rikostutkinnan käynnistymiseen ja ”rokotteiden” välittömään lopetukseen. 

• joiden tutkinnat on estetty mm. kirjaamalla em. verkoston rikollisessa toiminnassa 19.1.2022 

rikosilmoitus S-asiaksi ja kirjaamatta lainkaan kymmeniä rikosilmoituksia, kirjaamalla kaikki 

verkoston rikokset S-asioiksi ja kohdistamalla niihin kaikkiin mm. poliisi Teemu Jokisen ja 

virkamafiaverkoston tutkinnantappotoimintaa.  

 

2. Rikosten todisteet  

 

Olen vaatinut jo 2021 rokotejoukkotuhonnan tutkintaa rikoksena ja ”rokotusten” lopettamista 

yhdessä lääkäri Seppo Sutisen, lääkäri Mikael Kivivuoren, lakimies Fuellmichin, MKR-ryhmän ja 

17.000 lääkärin kanssa. Tämän rikosilmoituksen todisteena ovat  

1) Jaanalla on asiaa-ohjelmani jakso 7 (22.11.2021) ja jakso 11 (20.12.2022)  

• Totuuspuolue ry | Totuuspuolue ry 

2) 3.12.2021 äänittämäni varoitus lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä Lohjan kaupungin 

virkamiehille ja THL:n ja HUS:n virkamiehille vaatimukset tappavien ”rokotusten” lopettamiseksi. 

3) Kaikki haastatteluni Mikko Kemppen podcastissa todisteineen, esim. seuraavat 

• Sähkölaskut + Pakkorokotukset joita THL ei suosittele (rumble.com) 

• Yhdenvertaisuus, Rajoitukset, Juridiikka - Jaana Kavonius #95 - YouTube 

4) KRP:lle 19.1.2022 jättämäni rikosilmoitus ja sitä koskeva Reformistudion video.  

• TOD-119B-videot-19.1.2021-Jaana-Kavoniuksen-rikosilmoituksen-jatto-KRP.pdf 

(virkamafia.fi) 

5) Uutisointi:  

• Jo 1400 liittynyt Jaana Kavoniuksen rikosilmoitukseen koronatyranneista! – Laiton Lehti? 

https://www.totuuspuolue.net/jaanalla-on-asiaa
https://rumble.com/v1vpu7g-shklaskut-pakkorokotukset-joita-thl-ei-suosittele.html
https://www.youtube.com/watch?v=apghWfHfDco
https://www.virkamafia.fi/wp-content/uploads/2022/02/TOD-119B-videot-19.1.2021-Jaana-Kavoniuksen-rikosilmoituksen-jatto-KRP.pdf
https://www.virkamafia.fi/wp-content/uploads/2022/02/TOD-119B-videot-19.1.2021-Jaana-Kavoniuksen-rikosilmoituksen-jatto-KRP.pdf
https://laitonlehti.net/2022/01/03/jo-1400-liittynyt-jaana-kavoniuksen-rikosilmoitukseen-koronatyranneista/


3(23) 
 

• Juristi Jaana Kavonius toimitti 72-sivuisen tutkintapyynnön poliisille koskien epäiltyjä 

Suomen valtiojohdon törkeitä valtiopetoksia - Uusi MV-LehtiUusi MV-Lehti (mvlehti.net) 

6) Virkamafia.fi-sivuillani julkistamani rikosilmoitukset todisteineen  

• Elvytyskusetus ja tutkintapyynnöt - VirkaMafia 

7) Lääkäri Rauli Mäkelän ja Tamara Tuumisen haastattelut Kemppen podcastissa todisteineen. 

• #146 - Rauli Mäkelä - Mistä Ylikuolleisuus Johtuu? (rumble.com) 

• Sensuuri iski Tamara Tuumisen haastatteluun! - Rokotejohtaja Rämetiä televisiossa 

opastanut kokenut erikoislääkäri kertoi koronarokotteiden riskeistä | Pelastetaan Suomen 

lapset 

• #66 - Tamara Tuuminen - mRNA Teknologia, Rokotteiden Haittavaikutukset, Lasten 

Rokottaminen - TokenTube 

Tämä rikosilmoitus perustuu keräämääni ja julkistamaani laajaan kirjalliseen todisteluun, joka on 

julkaistu em. ohjelmissa ja sivuilla lisäuhrien estämiseksi ja kansanmurhan lopettamiseksi. 

Olennaista on, että olen jo useiden lääkärien kanssa marraskuussa 2021 esittänyt tilastot, joiden 

perusteella ”koronarokotukset” on tullut välittömästi lopettaa ja ihmisiä varoittaa ihmiskokeen 

vakavista (tappavista) seurauksista ja käynnistää se joukkotuhontaa, törkeitä petoksia ym. koskeva 

rikostutkinta, jota koskevat rikosilmoitukset jätin 2021 ja 19.1.2022 ja sen jälkeen koko vuoden 2021-

2022 ajan KRP:lle, Helsingin, Lounais-Suomen ja Länsi-Uudenmaan poliisille, ja jotka on KRP:ssä ja 

paikallispoliisissa tahallaan jätetty kirjaamatta ja tutkimatta Niinistön ja muiden joukkotuhontaan, 

törkeisiin valtiopetoksiin ja muihin törkeisiin petoksiin osallistuneiden rikos- ja korvausvastuun 

estämiseksi. Tekemiini rikosilmoituksiin oli yhtynyt jo yli 2000 ihmistä (asianomistajaa), kun 

verkoston tutkinnantappajat estivät törkeiden rikosten ja aivan selvän joukkotuhontarikollisuuden 

ja muun järjestäytyneen rikollisuuden (RL 6:5 § 2 mom.) tutkinnat. KRP:n, poliisi Teemu Jokisen ja 

muiden verkoston rikollisten rikos kohdistuu kaikkiin asianomistajiin ja koko väestöön.  

3. Tutkintavelvoite, kirjaamisvelvoite R-asiana ja ihmisoikeusrikosten suhde PL 118 §:ään 

 

Kyseessä on koko väestöön kohdistuva törkeä rikos, jonka tutkiminen on pakollista. 

Rikosilmoituksessa kuvatun, todisteilla todennetun kansanmurhan ja muun koko väestöön 

kohdistetun törkeän rikollisuuden tutkimisen estäminen synnyttää poliisien ja syyttäjien 

rikoskumppanuuden.  

 

Ihmisoikeusrikollisuuden ja kansanmurhan tutkinnan estämistä ei voi laillisesti perustella myöskään 

PL 118 §:n normeilla, koska kansanmurhan ja ihmishenkiä laajasti tuhoavan törkeän 

ihmisoikeusrikollisuuden tutkinnan estämistä ja joukkotuhontarikoksen jatkamista ei voi tämän 

rikosilmoituksen tilastonäytön todisteiden vastaisesti estää kansallisen normiston millään normilla.  

 

Rikosta ovat olleet tahallaan toteuttamassa ylin valtiojohto Niinistö, Marin, Tuppurainen, Kiuru, 

Linden, Harakka, Mikkonen, Ohisalo, Henriksson, koko hallitus, perustuslakivaliokunta, Pöysti, KRP, 

Supo, valtakunnansyyttäjänvirasto, paikallispoliisit, syyttäjälaitos ja lähes kaikki kansanedustajat ja 

koko valtamedia. Valtiojohto ja virkamiehet ja kukaan muukaan eivät voin itse päättää ja itselleen 

säätää PL 118 §:n muutoksilla oikeutta estää omien törkeiden rikosten tutkintaa. Rikokset ja niiden 

tarkoitetut seuraukset näkyvät suoraan ylikuolleisuus-, tartunta- ja sairaalatilastoista, talouden 

romahtamisesta ja siitä, että ”rokotteeksi” väitetyllä aineella ei ole mitään sille luvattuja vaikutuksia.  

 

Törkeää rikosta koskevan rikosilmoituksen kirjaaminen R-asiana KRP:ssa ja Supossa on pakollista.  

 

https://mvlehti.net/2021/06/02/juristi-jaana-kavonius-lahettanyt-72-sivuisen-tutkintapyynnon-poliisille-koskien-suomen-valtiojohdon-maanpetoksia/
https://mvlehti.net/2021/06/02/juristi-jaana-kavonius-lahettanyt-72-sivuisen-tutkintapyynnon-poliisille-koskien-suomen-valtiojohdon-maanpetoksia/
https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/
https://rumble.com/v1v4v6m-146-rauli-mkel-mist-ylikuolleisuus-johtuu.html
https://pelastetaansuomenlapset.fi/sensuuri-iski-tamara-tuumisen-haastatteluun-rokotejohtaja-rametia-televisiossa-opastanut-kokenut-erikoislaakari-kertoi-koronarokotteiden-riskeista/
https://pelastetaansuomenlapset.fi/sensuuri-iski-tamara-tuumisen-haastatteluun-rokotejohtaja-rametia-televisiossa-opastanut-kokenut-erikoislaakari-kertoi-koronarokotteiden-riskeista/
https://pelastetaansuomenlapset.fi/sensuuri-iski-tamara-tuumisen-haastatteluun-rokotejohtaja-rametia-televisiossa-opastanut-kokenut-erikoislaakari-kertoi-koronarokotteiden-riskeista/
https://tokentube.net/v/3049009830/-66---Tamara-Tuuminen---mRNA-Teknologia--Rokotteiden-Haittavaikutukset--Lasten-Rokottaminen
https://tokentube.net/v/3049009830/-66---Tamara-Tuuminen---mRNA-Teknologia--Rokotteiden-Haittavaikutukset--Lasten-Rokottaminen
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4. ”Rokotteille” tahallaan laaditut valheelliset markkinointilupaukset globaalissa kansanmurhassa ja 

globaalissa petosrikollisuudessa  

 

Koronarokotteita markkinoitiin tahallaan tutkittuina ja turvallisina ja nimenomaan ”rokote”-termillä. 

THL:n edustajien valehtelua on helppo tutkia rikoksena vertaamalla prosentuaalisten lupausten 

vaihtelua ja toteamalla, että viranomaisten lausumiin ei liity mitään faktaa ja ainuttakaan tutkimusta.  

 

Rokotteita ei ole ollut edes olemassa termin todellisessa merkityksessä. ”Koronarokotteeksi” väitetyt 

injektiot eivät ole rokotteita, vaan geenimanipulaatio aivan uudella tuntemattomalla ja 

tutkimattomalla teknologialla, mitä aivan olennaista faktaa on tahallaan salailtu. Ne ovat 

tuntemattomalla, tutkimattomalla MRna-teknologialla toteuttaneet natsien joukkotuhonta-

rikollisuutta laajempaa globaalia kammottavaa ihmiskoetta, jonka seuraukset alkoivat näkymään 

valtavana ylikuolleisuutena, muka ”selittämättöminä” äkkikuolemina, valtavana sairastuvuutena, 

syöpien, sikiövaurioiden ja vakavien rokotehaittojen jyrkkänä ja selvänä lisääntymisenä heti 2. 

injektoinnin jälkeen ja Suomessa jo keväällä 2021. 

THL:n ja HUS:n rikolliset valehtelijat Lasse Lehtonen, Hanna Nohynek, Asko Järvinen, Mika Rämet, 

Mika Salminen, Markku Mäkijärvi, ministerit Kiuru, Marin, Henriksson, Hokkanen, Mikkonen, 

Harakka, Lintilä, Ohisalo ym., presidentti Niinistö, perustuslakivaliokunta ja kansanedustajat ja 

valtamedia levittivät tahallaan valheellisia lausumia, joissa mm. luvattiin ensin tietyllä eksaktilla 

prosentilla suoja koronatautia vastaan ja valheita he vaihtoivat kesken kansanmurhan tartuntojen 

räjähdettyä kasvuun ja alkoivat valehtelemaan, että rokote antaisi muka 95 %:n suojan ”vakavaa 

koronan tautimuotoa vastaan”.  

5. Rokotepetos ja Mika Aaltolan rikos, jotka paljastuvat suoraan Mika Aaltolan lausumista 

 

Rokotteita pakotettiin ja markkinoitiin Suomessa ja globaalisti väitteillä, että  

1) ne estävät tehokkaasti koronatartuntoja 

2) ne antavat muka ”tehokkaan” (95 %) suojan koronataudin vakavaa tautimuotoa vastaan 

Kun niiden ”rokotteiden” tappavuus alkoi näkymään tilastoista, valtiojohto palkkasi uusia 

valehtelijoita. Ulkopoliittisen instituutin johtaja (joka muka on presidenttiainesta valheellisen 

uutisoinnin mukaan) Mika Aaltola alkoi maksullisena valehtelijana suoltaa samaan aikaan Ukraina- ja 

sotapropagandaa ja sen lisäksi valehtelemaan, että kaikki ylikuolleisuus pitäisi nyt tilastoida 

”koronasta” johtuvaksi. Sellaista valehtelee siis Aaltola peitelläkseen kansanmurhaa ja vaikka hänellä 

ei ole minkäänlaista lääketieteellistä pätevyyttä eikä lausumiin liity ainuttakaan tilastoa ja faktaa.  

Aaltolan lausuma on paitsi valheellinen (ja hänen oma rikoksensa), faktisesti rokotepetosten 

tunnustus: 

1) ”Rokotteen” piti estää juuri vakavat tautimuodot.  

2) Kaikkein vakavin seuraus on kuolema. 

3) ”Koronarokotteen” jälkeen ylikuolleisuus räjähti muka ”selittämättömästä syystä” ja kaikissa ja 

THL:n, HUS:n ja valtiojohdon lausumissa ja uutisissa tahallaan totaalisesti vältetään lausumasta 

ääneen edes vaihtoehtona tätä kaikkein ilmeisintä syytä: Ylikuolleisuus alkoi HETI ja KAIKISSA 

rokotetuissa maissa.  

4) Aaltola, jonka valtiojohto ja kansanmurhan muut toteuttajat palkkasivat valehtelemaan ja 

peittelemään rokotemurhia, alkoi ”asiantuntijana” vaatimaan, että ylikuolleisuuden syyksi tulisi 

kirjata sen johtuvan ”koronasta” eikä rokotteesta. 

5) Mutta jos se ylikuolleisuus johtuisi ”koronasta”, se samalla tarkoittaa globaalin rokotepetoksen 

tunnustamista: jos valtava ylikuolleisuus johtuisi koronasta, ”rokote” ei ole antanut sille 

luvattua 95 %:n tai mitään muutakaan suojaa koronaa ja vakavaa tautimuotoa (kuolemaa) 



5(23) 
 

vastaan, vaan juuri rokottamisen jälkeen vakavin seuraus (kuolema) on räjähdysmäisesti 

lisääntynyt kaikissa rokotetuissa maissa ja näkyy täysin poikkeavana ylikuolleisuutena, vaikka 

”rokotuksia” pakotettiin ja markkinoitiin valehtelemalla, että se muka antaa 95 %:n suojan 

kuolemalta ja muilta vakavilta seurauksilta.  

Johtopäätökset: Jos valehdellaan kuten Aaltola, että ylikuolleisuus johtuu ”koronasta”, samalla 

myönnetään, että rokotettuja on huijattu injektoimalla 1-7 kertaa kehoon tuntematonta ainetta, joka 

ei anna mitään suojaa vakavaa koronan  tautimuotoa vastaan. 

Tosiasiassa on kyse moninkertaisesta rikoksesta: 

1) Kaikki ne, jotka valehtelivat rokotteesta ja sen ominaisuuksista, ovat osallistuneet 

kansanmurhaan ja ymmärtäneet, mitä tilastoiden ylikuolleisuus ja muut vakavat seuraukset 

tarkoittavat. ”Koronarokote” ei ole tehokas ja turvallinen, vaan tappava ja terveyttä 

vahingoittava. 

2) Aaltola valehtelee. 

3) Valtamedia, THL, HUS, mediapooli, HUS, facebook ja muut globaalin rikollisen ihmiskokeen 

toteuttajat ja sen taloudelliset tukijat ja hyötyjät ovat tahallaan estäneet uutisointia 

ylikuolleisuudesta ja sen aivan ilmiselvästä syystä: ihmiset eivät kuole koronaan, vaan 

”tehokkaan tappavaksi” suunnitellun hirvittävän globaalin väestönvähennysrikoksen 

seurauksena eli he kuolevat ROKOTTEISIIN, niiden aiheuttamiin tukoksiin, syöpiin ja muihin 

vakaviin rokotehaittoihin ja juuri siksi ylikuolleisuustilastot seuraavat rokotekattavuustilastoja 

ja kasvavat sitä jyrkemmin, mitä enemmän rokotetaan eikä rokotteilla ole tilastojen valossa 

MITÄÄN positiivisia ja sille luvattuja vaikutuksia.  

4) Rokote on tehokas vain tappamisen ja joukkotuhonnan toteutuksen välineenä. Kun tämä aivan 

selvä lääketieteellinen ja ajallinen fakta näkyy suoraan tilastoista, ylikuolleisuudesta uutisointi 

lopetettiin niiden päätöksillä, jotka ovat massamurhista ja petoksista vastuussa. 

5) Uutisoimattomuus on tahallista ja osa kansanmurhan toteutusta, josta mediapooli, facebook, 

Meta, Niinistö, Harakka, Marin, Henriksson, Tuppurainen, Ohisalo, Lintilä, muu valtiojohto, 

Schwab, van der Leyen, Gates, Zukkerberg, rokotevalmistajat ym. ovat etukäteen sopineet. 

 

6. Muka 95 % suoja, josta ei ole mitään todisteita ja ylikuolleisuusfaktan ja syntyvyyden romahduksen 

samanaikainen tahallinen salailu 

 

Pelastakaa Suomen lapset, lääkäri Mikael Kivivuori, MKR, minä, Oikeusturvakeskus ja Totuuspuolue 

olemme vaatineet valtiojohtoa, THL:n, EMA:n ja HUS:n asiantuntijoita esittämään todisteet niiden 

julkisuudessa esittämistä väitteitä, että rokotteet muka antavat 95 % suojan vakavaa koronatautia 

vastaan. Tilanne on seuraava: 

1) Sairaalat täyttyvät vakavasti sairaista rokotetuista ja ruumiskontit täyttyvät 

ylikuolleisuustilastojen osoittamista ruumiista, joiden määrän kasvu on suoraan yhteydessä 

kokeelliseen injektointiin.  

2) Valtiojohto, THL, HUS, FIMEA, EMA, lääkeyhtiöt ja kukaan muukaan eivät ole toimittaneet eivätkä 

pysty toimittamaan todisteita yhdestäkään tutkimuksesta, joihin niiden väittämät prosenttiluvut 

perustuvat, koska mitään tutkimuksia ei ole koskaan tehty eikä ole ollut koskaan olemassa.  

3) He keksivät näitä tarinoita ja prosentteja omasta päästään, valehtelevat aivan tahallaan  ja 

vaihtelivat niitä vielä kansanmurhan peittelemiseksi törkeän petoksensa eri toteutusvaiheissa.  

4) Erilaisten ristiriitaisten eksaktien prosenttilukujen (viranomaisvalehtelun ja petosten) 

vaihtuvuuden voi todeta uutisia selaamalla. 

5) Lehtosen, Nohynekin, Niinistön, Marinin, Rämetin, Salmisen julkiset esiintymiset, joissa he 

valehtelevat suojaprosenteista, turvallisuudesta on toteutettu aina niin, että he vaan itse 

”esiintyvät” ja väittävät jotain, mutta tv-lähetyksistä, uutisista ja sanomalehtiuutisista puuttuvat 
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totaalisesti kaikki tilastot ja kirjalliset todisteet. Esim. Lehtonen vaan itse tv-ruutuun, someen ja 

päätöksentekoon hakeutui maksua vastaan valehtelemaan, että ”nyt omikron on vallitseva”, 

vaikka väite ei perustu mihinkään eikä mitään tutkimuksia ollut olemassa. Sen sijaan olivat 

olemassa toukokuusta 2021 lähtien ja koko rikollisen valehtelun ajan ylikuolleisuus- ja 

rokotehaittatilastot, joiden perusteella valehtelu olisi kuulunut KRP:n ja Supon tutkia, 

”rokotukset” lopettaa ja syylliset tuomita kansanmurhasta ja erityisesti törkeistä virkarikoksista, 

joita istuva presidentti on johtanut pääministeri Marinin  ja muun hallituksen rikollisverkostona. 

 

7. Kohtuun tapetut sikiöt ja ennen syntymää vammautetut ja kouluissa toteutettu lapsiin kohdistettu 

kansanmurha ja HolhTL:n  normien rikkominen lasten tappamiseksi ja vahingoittamiseksi 

 

Rikosilmoituksen todisteena olevat Englannin tilastokeskuksen (Office for National Statistics) tilastot 

todistavat, että rokotetuilla on selvästi eniten kuolemia koronaan ja kaikkiin tauteihin kaikissa 

ikäryhmissä. Rauli Mäkelän haastattelussa (Kemppe podcast) kohdassa 34:08 on pysäyttävä 

diagrammi, joka osoittaa lasten valtavan kuolleisuuden lisäyksen HETI sen jälkeen, kun 

”koronarokotukset” oli annettu eli kun EMA (Euroopan lääkevalvontaviranomainen) hyväksyi 12-

15-vuotiaiden lasten rokotukset. Tilastoissa verrataan ”koronarokotteiden” antamisen jälkeistä 

lapsikuolleisuutta 5 aiemman (ennen ”rokotuksia”) vuoden lapsikuolleisuustilastoon. Keskiarvo oli 5 

vuoden ajalta viikoilla 22-33 noin 234,75 lasta/kk (matala vihreä pylväs). Tilastojen punainen hyvin 

korkea pylväs kuvaa, kuinka paljon enemmän lapsia on kuollut viikoilla 22-33 ns. rokotuskautena 

(tilastolähde: EuroMomo).  

 

Suomessa lapsiin kohdistettiin koulussa ja mediassa valtava pelotekampanja ja Marin, Henriksson, 

Niinistö, Hokkanen, Kurvinen, Kiuru, Tuppurainen, Mikkonen, Lintilä ja kaikki ministerit, 

perustuslakivaliokunta, Pöysti, muut lasten rokotukset HolhTL:n vastaisesti keinotekoisesti 

valehtelullaan ”laillistaneet” oikeuskanslerinviraston virkamiehet, eduskunta, valtio, THL ja HUS:n 

lausujat ovat vastuussa lasten kansanmurhasta, joka toteutettiin Suomessa rikollisin menetelmin 

1) ohittamalla aivan selvä HolhTL:n säätämä huoltajien päätösoikeus koko väestön kaikkiin lapsiin 

kohdennetun joukkotuhontarikollisuuden toteuttamiseksi ja lasten pysyväksi tahalliseksi 

vammauttamiseksi siinä vaiheessa, kun ylikuolleisuus oli kaikkien päättäjien tiedoissa ja tilastoista 

näkyvissä kaikissa ”rokotetuissa” maissa.  

2) pienet lapset ”säädettiin” päätöksentekijöiksi huoltajien ohi, vaikka HolhTL ei mahdollista 

kokeelliseen tappavaan injektointiin osallistumisen päätöksenteon siirtoa lapsille edes sinänsä 

eikä petoksellista erehdyttämistä tappavan kokeellisen geenimanipulaation väitetyistä suoja-

ominaisuuksista ja sen valehtelua rokotteeksi. 

 

Kohtukuolemat ja 0-14-vuotiaiden kuolemat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti kaikissa 

”rokotetuissa maissa” eikä tällaista poikkeavaa lasten kuolemaa ole esiintynyt koskaan missään näistä 

maista aiemmin. ’Rokotuksen” tappavuus näkyy suoraan tilastoista, joiden uutisoinnin estämisestä 

on valtamedian, valtiojohdon ja muiden rokotemurhien toteuttajien kesken sovittu.  

 

30 vuodessa on tilastojen mukaan raportoitu 2238 lapsikuolemaa, jossa sikiö on joko kuollut kohtuun 

tai syntynyt kuolleena syntynyt tavanomaisiin rokotteisiin liittyneellä syy-yhteydessä.  16 kk aikana on 

yli 4000 koronarokotteesta johtuvaa sikiökuolemaa eli kohtuun kuollutta tai kuolleena syntynyttä 

lasta ja valehtelu geenimanipulaation turvallisuudesta ja kaikkien raskaana olevien kehottaminen 

ottamaan näitä tappavia rokotteita jatkuu salaamalla järkyttävät tilastot sikiöiden ja vauvojen 

murhaamisesta kokeellisella injektiolla.  
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On aivan varmaa, että raskaana olevat äidit ja minkään ikäisten lasten vanhemmat eivät olisi ottaneet 

näitä rokotteiksi valehdeltuja kokeellisia piikkejä ja vieneet lapsiaan kouluilta rokotuskeskuksiin, jos 

heille olisi kerrottu totuus. Yli 4.000 vauvaa on kuollut hirvittävän ihmiskokeen seurauksena eikä se 

ole edes todellinen määrä, koska raportointi on tahallisesti valheellista järjestäytyneen rikollisuuden 

tilastokikkailun vuoksi: läheskään kaikkia koronarokotekuolemia ja vakavia haittoja ja vammoja ei siis 

ole kirjattu rokotekuolemiksi. 

 

8. Ylikuolleisuuden, tartuntojen, sairaalahoitoa vaativien koronatartuntojen räjähdysmäinen kasvu 

kaikissa ”rokotetuissa” maissa ovat selvässä lääketieteellisessä syy-yhteydessä 

”koronarokotteeseen” 

 

Supon ja KRP:n on käynnistettävä EU:n syyttäjäviranomaisen, Interpolin, FBI:n ja muiden 

kansainvälisten rikostutkintaviranomaisten yhteistyönä laajaa joukkotuhonta- ja petosrikollisuutta 

koskeva tutkinta, jossa rikos kohdistuu koko maailman väestöön. Tämän rikosilmoituksen todisteena 

ovat jo vuosi sitten 2021 ennen soten pakkorokotuspäätöksiä laatimani rikosilmoitukset todisteineen 

ja Jaanalla on asiaa-ohjelmat (osa 7 ja 11), joiden todisteet eivät ole ”mielipiteitäni”, vaan kylmäävää 

tilastofaktaa ihmisten tappamisesta ja tuhoamisesta maailman hirveimmällä rikoksella. Todisteena 

olevista tilastoista paljastuu mm. seuraavaa: 

1) Valtava ylikuolleisuus alkoi Suomessa heti 2. piikityksestä toukokuussa 2021.  

2) Samanlaista poikkeavaa ylikuolleisuutta ei ole ollut aiemmin Suomessa ja missään maassa 

koskaan historian aikana eikä sitä ollut missään maassa ennen ”rokotuksia” 

3) Eniten kuolevat, tartuttavat ja sairastuvat Suomessa ja kaikissa ”rokotetiuissa” maissa ne, joita on 

eniten rokotettu 

4) THL:n, HUS:n, valtamedian, valtiojohdon ja lääkejättien rikolliset valehtelivat 95 % suojatehosta 

erehdyttääkseen ja pakottaakseen koko väestömme ihmisiä rikolliseen tappavaan 

ihmiskokeeseen, vaikka ”rokote” antaa pikemminkin 95 %:n tappamistehon ja ylikuolleisuus 

lisääntyy, mitä enemmän rokotetaan. 

5) ”Rokottamattomat” ovat kaikkein vähiten sairastava, tartuttava ja kuoleva väestönosa 

6) Ennen ”rokotuksia” Suomessa ja muissa valtioissa oli alikuolleisuus (vrt. tilastot 2020)  

7) Eurostatin tilastot kesäkuulta 2022 osoittavat, että kuukausittainen ylikuolleisuus kartalle 

laitettuna (prosentteina) kesäkuu 2022 on valtavaa kaikissa rokotetuissa maissa ja sen jälkeen 

tilanne Suomessa on mennyt koko ajan huonommaksi ja Suomen tilanne on jo pohjoismaisen 

suurin eli vähintään yhtä heikko kuin pahimmissa ylikuolleisuusmaissa (Norja, Tanska, Saksa, 

Itävalta, Viro) 

8) Maissa, joissa rokotekattavuus on vielä parempi kuin Suomessa, ylikuolleisuus on alkanut 

näkymään entistä selvempänä ja pahempana Suomea aiemmin rokotekattavuuden lisääntyessä 

ja todella voimakkaana. Portugalissa, Espanjassa ja Virossa tilanne oli jo kesäkuussa 2022 synkin 

eli niissä eniten rokotetuissa maissa on voimakkain ylikuolleisuus, koska rokotuskattavuus 

Suomea suurempi tuolloin.  

9) Ylikuolleisuus on noussut pystysuoraa käyrää 2. ja 3. rokoteannoksen jälkeen myös Suomessa 

samaan aikaan, kun Niinistö ja Marin uudenvuoden puheessaan, Kiuru, Henriksson, valtiojohto, 

lehdistö, kansanedustajat, THL ja HUS:n valehtelevat lausujat valehtelivat tilastojen vastaisesti 95 

%:n suojasta kuolemaa ja vakavaa tautimuotoa vastaan.  

10) Työmarkkinajärjestöt ja Niinistö vaativat edelleen voimakkaasti julkisuudessa, että 4. ja 5. rokotus 

on saatava, vaikka  

• THL on jo todennut, että neljättä piikkiä ei suositella työikäisille 

• WHO ilmoitti jo vuodenvaihteessa 2021-2022, että tehosteet ovat hengenvaarallisia 

• THL:n virallisten tilastojen  mukaan 30-49-vuotiailla kolmasti rokotetuilla on hälyttävä määrä 

ja selvästi eniten kuolemia, vakavia sairauksia ja vammoja ”rokotteen” jälkeen 
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11) Samaan aikaan, kun soten (laiton) pakkorokotuspykälä on edelleen voimassa, THL ei suosittele 

rokotuksia työikäiselle väestölle, vaikka syy on täysin helppo nähdä työikäisten ja kaikenikäisten 

rokotettujen valtavista kuolinluvuista, virallisista Eurostatin ja THL:n omista tilastoista, joita 

Nohynek, Rämet, Lehtonen, Järvinen, Mäkijärvi, lääkefirmat, Aaltola, valtiojohto, poliisit, 

LähiTapiola, Niinistö, Marin, hallitus ja valtamedia tahallaan väestöltä peittelevät, koska joutuvat 

kansanmurhasta ja rokotepetoksista vastuuseen juuri näiden väestöltä salaamiensa tilastojen 

vuoksi. 

• Rokottamattomia on 30-49-vuotiaitten ryhmässä 19 %, osittaisen ”rokotussuojan” (yksi 

piikki) ottaneita 81 %, täyden ”rokotussuojan” saaneita 78 %.  

• Pylväsdiagrammi todistaa, että kaikista suurin kuolleisuus on rokotetuilla ja kaikkein suurin 

kuolleisuus on täyden rokotussuojan saaneilla, joiden kuolinluvut (kaavion keltainen 

diagrammi) on erittäin huomattavasti rokottamattomien ja myös osittain rokotettujen 

kuolinlukuja suurempi. Tämän rikosilmoituksen todisteena olevissa tilastoissa on siis selvät 

todisteet kansanmurhasta: mitä enemmän ”turvalliseksi” valehdeltuja ”rokotteita” otat, sitä 

varmimmin kuolet 

• ”Rokottamattomien” ryhmään on lisäksi tilanteen vieläkin pahemman todellisuuden 

peittelemiseksi sisällytetty 21 vrk:n kuluessa piikkihaittaan kuolleet  

• Aidosti ”rokottamattomilla”(salaliittoteoreetikoiksi, foliohatuiksi ja kulkutautimyönteisiksi ja 

muulla vihapuheella leimatut kokeellisesta tappavasta injektiosta kokonaan kieltäytyneet 

henkilöt) on tilastotietojakin vielä paljon vähemmän tartuntoja, sairastamista ja kuolemia, jos 

tilastojen väärentämisen osuus (piikkihaitan 21 vrk:ssa saaneet ”rokottamattomiksi” kirjatut) 

eliminoidaan tilastoväärennyksistä eli jos tilastoidaan aidosti kokonaan rokottamattomien 

kuolemat, sairaalahoidot ja tartunnat.  

12) Myös Eurostatin ja THL:n omat tilastot todistavat koronarokotuksella toteutetun kansanmurhan 

ja rokotettujen selvät kuolinluvut, sairastuttamisen ja sairaalaan joutumisen ja että  

• rokottamattomat pysyvät hengissä ja terveenä 

• mitä enemmän ”turvalliseksi” valehdeltuja piikkejä väestöön piikitetään, sitä jyrkemmin 

kuolinluvut, sairaalaan joutuminen vakavien tautien vuoksi ja tartuttavuus kasvavat.  

• näitä selviä kansanmurhan kylmääviä faktoja salaillaan ja niistä uutisointia on estetty 

tahallaan rikollisesti juuri rikosten toteuttajien itsensä toimesta. 

13) THL:n, EMA:n, Eurostatin ja EuroMomon, Vaersin (USA:n rokotehaittarekisteri) omat tilastot 

todistavat, että ”rokote” ei anna eikä ole missään vaiheessa antanut 95 %:n suojaa 

koronataudin vakavaa tautimuotoa (kuolemista ja sairaalaan joutumista) vastaan, vaan tilanne 

on ollut Suomessakin viimeistään toukokuusta 2021 eli 2. piikityksestä lähtien päinvastainen: 

piikitykset johtavat kaikissa väestöryhmissä ja kaikissa ”koronarokotus”-kokeiluun 

osallistuneessa maassa kuolemaan, sairaalahoitoa vaatineeseen vakavaan sairastumiseen ja 

jatkuvaan sairauskierteeseen sitä varmemmalla ja suuremmalla todennäköisyydellä, mitä 

enemmän niitä piikkejä ihmiseen injektoidaan. 

14) THL:n ja Eurostatin omat tilastot todistavat, että ”rokote” ei anna 95 %:n ja muutakaan suojaa 

koronataudin vakavaa tautimuotoa ja mitään tautia vastaan, vaan pikemminkin yhä kasvavat 

kuolinluvut ja pikemminkin se näyttää antavan varmuuden rokotekuolemasta.  

15) Kaikille ”rokotukseen” erehdytetyille ja siihen pakotetuilla on valehdeltu sitä tutkituksi ja 

turvalliseksi rokotteeksi, vaikka se ei ole edes rokote, vaan tappava tuntematon aine, jota on 

käytetty kansanmurhan toteuttamiseen valehtelemalla sitä tutkituksi ja turvalliseksi. 

16) ”Koronarokote” eli kokeellinen geenimanipulaatio on ainut selittävä tekijä ja ero 

alikuolleisuuden muuttumisessa valtavaksi ylikuolleisuudeksi 

17) Aidosti rokottamattomat (tappajiksi, kulkutautimyönteisiksi, rokotevastaisiksi ja 

salaliittoteoreetikoiksi) haukutut siis pysyvät nimenomaan virallisten tilastojen mukaan hengissä 

ja terveinä siksi, koska eivät tappopiikkiä ottaneet edes valtavan yhteiskunnallisen, Niinistön, 
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Marinin, Tuppuraisen, Henrikssonin, Kiurun, perustuslakivaliokunnan, eduskunnan, THL:n, 

HUS:n, valtamedian ja globalistien organisoiman rikollisen painostuksen alaisena.  

18) Rokottamattomat ovat erinomainen lääketieteellinen verrokkiryhmä, joka olemassaolollaan 

tilastoissa todistaa rokotteen kansanmurhaksi.  

19) Kansanmurhaa peitellään jättämällä tahallaan uutisoimatta 

A) valtava lasten poikkeava kuolinlukujen nousu 

B) se, että sairaalaan joutuneet ja kuolleet ovat nimenomaan rokotettuja 

C) tehostepiikkien tappavuus eli mitä enemmän piikitetään, sitä enemmän tahallaan 

massamurhataan  

D) vakavien rokotehaittojen ja muiden rokotehaittojen valtava määrä, räjähdysmäisesti 

etenemien syöpien poikkeava lisääntyminen ”rokotteiden” jälkeen  

E) että kuolinsyytä ei joko selvitetä tai siitä valehdellaan rokotekuolemien määrän 

peittelemiseksi 

20) Samaan aikaan, kun sikiövaurioiden, kuolleena syntyneiden lasten määrä ja rokotettujen äitien 

sairaudet lisääntyvät ja yhteys koronarokotteen ja kohtukuolemien valtavaan määrään entiseen 

verrattuna on tilastojen perusteella hälyttävää, uutisointi estetään ja THL, Niinistö, Marin, 

Lehtonen, Nohynek ja  muut kansanmurhan toteuttajat suosittelevat edelleen tappavaa 

”rokotetta” muka turvallisena kaikille raskaana oleville.  

21) Tilastopalkit näyttävät suoraan, että kolmesti rokotetussa väestönosassa kaikki luvut (kuolemat, 

sairastavuus, tartuntojen määrä) ovat erittäin paljon suuremmat kuin vähemmän rokotetuilla ja 

etenkin verrattuna ”rokottamattomiin”  

22) Kuolemat ja sairaalassa olevien potilaiden määrän kasvu seuraa rokotusten määrää 

23) Huolimatta valtavasta rokotuskattavuudesta (noin 81 % väestöstä), kuolemat, sairastavuus, 

sairaalapäivien määrä ja tartunnat jatkavat yhä suuremmilla kasvukäyrillä, mitä enemmän on 

rokotettu ja yhä ylemmäs. 

24) Jos rokote suojaisi vakavaa tautia vastaan (rokotelupaus 95 % suoja), tilastot eivät osoita suojan 

saamista lainkaan, vaan valtavaa täysin poikkeavaa kasvua kaikissa haitallisissa ja vakavissa 

seurauksissa kaikissa rokotekokeilun maissa. Tilastot eivät valehtele, mutta kansanmurhaa 

toteuttavat päättäjämme valehtelevat   

25) Valtava poikkeava sydänperäisten ja syöpäkuolemien määrä alkoi samaan aikaan ”rokotteen” 

jälkeen kaikissa maissa 

26) Valtava poikkeava lapsikuolleisuus ja kohtukuolemien määrä alkoi samaan aikaan ”rokotteen” 

jälkeen kaikissa maissa. 

27) Lasten kuolleisuus ”koronarokotteeseen” on yli 4000 lasta 16 kk aikana. Muihin rokotteisiin 

kaikissa maissa yhteensä 30 vuoden aikana kuolevuus yhteensä kaikkiin rokotteisiin on puolet 

siitä, mitä on kuollut lapsia 16 kk aikana ”koronarokotteeseen”. 

28) Urheilijoiden kuolemat ovat lisääntyneet 1700 % heti, kun ”rokotukset” aloitettiin ja siitäkin 

uutisointi on estetty tahallaan. 

29) Vaers-tilastoista näkyy, että rokotehaitat ja rokotekuolemat seuraavat yleensä välittömästi tai 21 

vrk:n kuluessa injektiosta. Samalla ajalla THL, Fimea, valtiojohto ja globaalin joukkotuhonta- ja 

rokotepetoksen toteuttajat päättivät etukäteen systeemistä, jossa ”rokottamattomiksi” kirjattiin 

tilastojen väärentämiseksi kaikki 21 vrk:n kuluessa rokotehaitan saaneet ja rokotteeseen 

kuolleet rokottamattomiin kohdistetun perusteettoman vihan lietsomiseksi ja valheellisen 

koronapandemia uutisoinnin tuottamiseksi ja rokotepakkojen toteuttamiseksi. 

30) Kun ylikuolleisuuden täysin poikkeava kasvu alkoi heti ”rokotusten” jälkeen, media, THL, HUS ja 

valtiojohto  vaikenivat siitä tahallaan, koska ymmärsivät kuolemien johtuvan ”rokotteista”.  

31) Samaan aikaan, kun Lehtonen, Salminen ja muut valtiojohdon palkkaamat asiantuntijat 

valehtelivat ennen soten pakkorokotuksia, että Suomessa on ilman pakkorikotuksia huonompi 

tilanne kuin Romaniassa (jossa ei juurikaan rokotettu), tilastoista paljastui Romaniassa olevan 
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tarkastelujaksolla alle 9.000 tartuntaa ja Suomessa (jossa olivat rokotukset alkaneet), jo 

joulukuussa noin 30.000. 

32) Soten pakkorokotukset ja kaikki sulkutoimet toteutettiin tahallaan, vaikka ylikuolleisuus näkyi 

viimeistään 2021 keväällä.  

33) Kyse ei ole rokotteesta, vaan ihmiskunnan historian pahimmasta massamurharikollisuudesta, 

jossa väestöä tahallaan tappamalla hankkeen toteuttajat lisäksi hankkivat tuhansien miljardien 

rikoshyödyt rokotteita, maskeja ja testejä kauppaamalla uhreilleen ja aiheuttamalla heille 

tahallaan vakavia vammoja, joiden lääkkeitä ja hoitoja kauppaamalla lääkevalmistajat ja muut 

rikokseen osallistuneet hankkivat lisää rikoshyötyjä.  

34) Ihmiset eivät ole kuolleet koronaan. Heidät on vain rokotepetosten ja kansanmurhan 

kiihdyttämiseksi eli ihmisten koekaniineiksi erehdyttämiseksi tilastoitu ”koronaan” kuolleiksi, 

vaikka kuolivat selvään rokotehaittaan välittömästi injektoinnin jälkeen tai saatuaan tukoksia eli 

rokotehaittoja. 

35) Sydänkuolemia ja muita epäselviä ja ”äkillisiä” kuolinsyitä  ei ollut lapsilla, terveillä urheilijoilla ja 

kenelläkään ennen ”rokotuksia”. 

36) ”Rokotetta” ei ole tutkittu raskaana olevilla, kuten raskaana oleville on valehdeltu. 

37) ”Rokotuksia”, pakkoja, sulkuja ja liikkumisrajoituksia toteutettiin valehtelemalla, että ne estävät 

tartuntoja. Nyt ovat siis kaikki ”rokotteiden” valmistajat ja THL myöntäneet törkeän petoksen eli 

että ei ole koskaan edes tutkittu missään sitä, että estävätkö rokotteet tartuntoja ja tartunnat 

ovat räjähtäneet valtaviksi kaikissa rokotetuissa maissa ja kaikkein valtavin tartuntojen määrä ja 

tartuttajat ovat eniten ”koronarokotetut”. 

38) Elinajan ennuste on Suomessa tippunut useilla vuosilla ”rokotusten” seurauksena, vaikka 

tehokkaasti vakavaa tautimuotoa vastaan suojan antavalla injektoinnilla ei tietenkään voi olla 

tappavia seurauksia, tartuntoja lisääviä seurauksia ja sairaalahoitoa lisääviä seurauksia. 

39) Sairaalassa makaava ja jatkuvasti sairastuvat ja ylikuolleisuustilastoissa näkyvät nimenomaan 

”rokotetut”. He sairastuvat koronan lisäksi kaikkiin muihinkin tauteihin, koska ”rokote” on 

johtanut oman immuunipuolustusjärjestelmän vahingoittumiseen. 

 

9. LähiTapiola ja poliisien petosliiga, ämpärien jako sekä lumikola- ja helleaalto-valheet 

 

LähiTapiolassa ja siihen linkittyvissä yhteistyöyrityksissä toimii laaja petosverkosto, joka toteuttaa 

valtavia petosrikoshyötyjään  

1) väärentämällä korvaus- ja vakuutusrekisteriään  

2) oikeuslaitoksessa prosessipetostoiminnalla 

3) poliisiorganisaatiossa toimivien rikoskumppanien tutkinnantapporikollisuuden avulla, jolla 

törkeitä petos- ja väärennysrikoksia tahallaan heille mahdollistetaan 

4) ostamalla haltuunsa terveydenhuoltoyksiköitä ns. soteuudistuksen ja hyvinvointialueiden 

perustamisen yhteydessä (uutisia valtamediassa vapaasti saatavilla) 

5) toimimalla yksityisten isojen terveydenhoitoalan yritysten (Mehiläinen ym.) hallituksessa ja 

solmimalla salaisia yhteistyösopimuksia kaikkien yksityisten isojen terveydenhoitopalveluita 

tarjoavien yritysten kanssa 

6) osallistumalla koronarokotepetokseen, kansanmurhaan ja sen peittelyyn tekaistuilla sepitteillä. 

LähiTapiola oli mukana markkinoimassa tappavia rokotteita. esim. Oulussa LähiTapiola yllytti ihmisiä 

injektoimaan itseensä tappavia rokotteita markkinoimalla rokotekehotuksia ilmaisilla ämpäreillä.  Kun 

ylikuolleisuus eli ”rokotteiden” tappavuus ja sydänperäisten äkkikuolemien määrän raju kasvu alkoi 

näkyä tilastoista, ämpärien jakelija ja rokotekehottaja LähiTapiola on ollut mukana naurettavien 

valheellisten selitysten uutisoimisessa peitelläkseen osuuttaan törkeisiin petoksiin ja kansanmurhiin. 

LähiTapiola on julkaissut näyttävää uutisointia, jossa se antaa ymmärtää lumenluonnin olevan syy 

sydänkuolemiin. 
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On aivan selvää, että kun ylikuolleisuus on lisääntynyt ikäryhmässä 0-14-vuotiaat, lumettomissa 

maissa ja lunta on luotu myös muina vuosina sen näkymättä ylikuolleisuustilastoissa poikkeamina, 

LähiTapiola on uutisoinnillaan peittelemässä globaalia rokotejoukkotuhontaa ja törkeitä petoksia, 

joihin on itse aktiivisesti osallistunut. 

Lisäksi virkamafia.fi-sivuillani julkistamistani todisteista ilmenee, että LähiTapiolassa toimii sen ylintä 

johtoa ja ns. laillisuusvalvontaa myöten laaja petosverkosto, jonka törkeiden väärennys- ja 

petosrikosten toteutuksia mahdollistavat paikallispoliisit Lohjalla, Espoossa, Raaseporissa, 

Helsingissä, Turussa, syyttäjälaitos ja järjestäytyneeseen rikollisryhmittymään kuuluvat verkoston 

tuomarit, asianajajat ja yhteistyöyritykset. Koplan rikollisuus perustuu siihen, että sen tekemiä 

rikoksia ei saa Suomessa tutkittua millään näytöllä, ei edes petosrikollisten omilla kirjallisilla 

tunnustuksilla. Tutkintoja estetään tahallaan epänormaalilla tavalla ja aina ketään kuulustelematta ja 

edes rikollisten omia kirjallisia tunnustuksia käsittelemättä.  

Lääketieteellinen ja ajallinen syy-yhteys ”rokotteiden” ja kaikkien haitallisten seurausten välillä on 

täysin selvä ja sama kaikissa ”rokotetuissa” maissa. Ne, jotka ovat kuolemista, vammoista, laittomista 

rajoituksista ja rokotepetoksista vastuussa ja käärineet valtavat taloudelliset rikoshyödyt tappamalla 

ja vammauttamalla globaalisti väestöä, alkoivat tuottamaan valheellista uutisointia välttyäkseen 

hirttämiseltä (joka on vastaavista joukkotuhontarikoksista natseille langetettu rangaistus), 

välttyäkseen korvaamasta tappamiset, vammat, yritysten tappiot ja perus- ja ihmisoikeusrikokset ja 

pitääkseen valtavat rikoshyötynsä. Juuri siksi he itse omaksi edukseen karmivien rikosten 

peittelemiseksi ja tappavien ”rokotteiden” jatkamiseksi ovat toteuttaneet laitonta sensuuria, rikollista 

vihapuhetta ja vainoja rokottamattomia kohtaan, ja kehitelleet mitä ihmeellisimpiä naurettavia 

selityksiä valtavalle ylikuolleisuudelle, joka oikeasti johtuu tappavista rokotteista ja estäneet kaiken 

uutisoinnin rokotekuolemista ja rokotehaitoista. 

Lehtiuutisten, valtiojohdon, THL:n, HUS:n ja LähiTapiolan petosliigan tiedotteissa ja uutisoinneissa he 

valehtelevat syyksi ylikuolleisuudelle, että se johtuisi mm. helleaallosta, suurien ikäluokkien 

kuolemisesta, ”äkillisestä väestörakenteen muutoksesta” (että kaikki suuret ikäluokat 

tuntemattomasta syystä olisivat päättäneet alkaa juuri ”rokotusten” aikaan muuten vaan kuolemaan), 

tv:n katsomisesta, lumenluonnista, valvomisesta ym.  

Kuolevuus ja sairastuvuus eivät johdu ”helleaallosta”, lumenluonnista, tv:n katselusta, 

”väestörakenteellisista” syistä ja muista valtiojohdon ja sen hallussa olevan valtamedian ja 

LähiTapiolan valehtelemista syistä. Valehtelun kestämättömyyden ymmärtääkseen ei tarvitse olla 

edes älykäs ja riittää, kun tarkastelee niitä tilastotietoja, joita THL itse tuottaa ja itse salailee 

rikoskumppaniensa kanssa. Tämä kaikki näkyy virallisista tilastoista, joiden todisteiden perusteella 

rikostutkinta tulee käynnistää Niinistön, Marinin, Kiurun, THL:n ja HUS:n asiantuntijoiden, Aaltolan, 

LähiTapiolan laajan petosverkoston, virkamafiaverkostoon kuuluvien poliisien, syyttäjien ja 

globalistirikollisten ja valtamedian toteuttamasta kansanmurhasta ja siihen liittyvistä rikoksista: 

1) Kuolevuus-, sairastuvuus ja tartuntojen määrä ovat selvässä yhteydessä kokeellisiin 

geeniterapiainjektointeihin eli ”koronarokotuksiin” 

2) Väestöä kuolee valtavia määriä Espanjassa ja muualla, jossa ei luoda lunta. 

3) Väestöä kuolee valtavia määriä kaikissa ”rokotetuissa” maissa helteistä ja säätilasta riippumatta 

ja siis koko ajan ja jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla joka kuukausi. 

4) Aivan poikkeava ylikuolleisuus alkoi Suomessa näkyä keväästä 2021 heti kakkospiikitysten jälkeen 

eikä toukokuussa 2021 luotu lunta, koska ei ollut lunta, mutta kuolemia alkoi olemaan valtavia 

määriä.  

5) Kun valtava poikkeava ylikuolleisuus näkyy myös lapsien ja sikiöiden poikkeavana 

ylikuolleisuutena rokotetuissa lapsissa ja rokotettujen äitien vauvojen kuolemina ennen 

syntymää ja vammaisina syntyvien lasten määrässä, kyse ei ole lumikolakuolemista eikä helteestä 
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6) Kun valtava sydänkuolemien määrä alkoi heti ”rokotusten” alettua näkymään hyväkuntoisten 

urheilijoiden, työikäisten rokotettujen ja lasten ja sikiöiden valtavina kuolemien, sairauksien ja 

tartuntojen määrinä, kyse ei ole lumikolaamisen, tv:n, helteen ja nukkumattomuuden 

seurauksista, vaan rokotteeksi väitetyn geenipistoksen järkyttävistä seurauksista kaikissa 

rokotetuissa populaatioissa 

7) Kun juuri ”rokotusten jälkeen” ensimmäistä kertaa alkoi niin suuri ylikuolleisuus, jota ei ole edes 

sodassa, se ei johdu lumesta ja väestörakenteesta, koska väestörakenne ei muuttunut 2021-2022 

verrattuna alikuolleisuusaikaan esim. vuoteen 2020 eli verrattuna aikaan ennen kuin ”turvalliset 

rokotteet” injektoitiin.  

8) Aivan poikkeavat ylikuolleisuus näkyy myös lapsien ja sikiöiden poikkeavana ylikuolleisuutena 

rokotetuissa lapsissa ja rokotettujen äitien vauvojen kuolemina ennen syntymää ja vammaisina 

syntyvien lasten määrässä, joten kyse ei ole lumikolakuolemista eikä helteestä 

9) Syöpien, vyöruusun, epileptisten kohtausten, neurologisten vaurioiden ja muiden vakavien 

sairauksien määrä on lisääntynyt samaan aikaan ”rokotusten” kanssa ja heti sen jälkeen eikä 

ennen sitä. Sekään ei voi johtua ”helleaallosta”, tv:n katselusta, lumikolaamisesta ja valvomisesta. 

Syöpää ei synny lunta luomalla eikä tv:tä katsomalla.   

10) ”Rokottamattomiksi” on kirjattu tilastojen väärentämistarkoituksessa kaikki ne, jotka ovat 

kuolleet tai saaneet vakavan tai muun rokotehaitan 21 vrk:n kuluessa injektoinnista, mikä on 

sekä törkeä väärennysrikos että törkeä petos. Tilastopalkki, joka on kaikkien tekijöiden (kuolemat, 

koronaan sairastaminen, tartunnat, sairaalaan joutuminen) osalta valtava rokotetuilla, on aidosti 

”rokottamattomien” osalta vieläkin pienempi, jos siitä palkista eliminoidaan tilastoja 

väärentämällä paisuteltu osuus eli rokotehaittojen saaneet on tullut kirjata rokotetuiksi haitan 

saaneiksi tai rokotukseen kuolleiksi eikä ”rokottamattomiksi”. 

11) ”Koronaan” muka kuolleeksi ja sairastuneeksi kirjaamalla on saatu luotua petoksissa tarvittavaa 

joukkohysteriaa ihmisten pakottamattomiksi muka ”laumasuojaan” vedoten ottamaan tappavia 

ja vammauttavia rokotteita ja tuhoamaan hyvää yritystoimintaa aiheettomilla sulku- ja 

passipäätöksillä. 

12) Lunta on lumikolattu kaikkina vuosina. Jos kuolemat johtuisivat lumikolaamisesta, niitä kuolemia 

olisi tasaisesti joka talvi. Nyt valtava ylikuolleisuus alkoi Suomessakin toukokuussa ilman lunta ja 

on ilmaantunut ”rokotusten” jälkeen, mutta ei ennen sitä. Sitä ennen esim. 2020 lumikolatessa 

ei ollut mitään tilastopiikkiä talvikuukausina, vaan päinvastoin selvä alikuolleisuus Suomessakin 

ennen tappavien ”rokotusten” aloitusta. 

13) Kun valtava täysin poikkeava 0-14-vuotiaiden ylikuolleisuus alkoi ”rokotusten” jälkeen 

välittömästi ja käyrä kohoaa koko ajan kaikkina kuukausina kaikissa rokotetuissa maissa ja 

lumettomissa maissa, kuolemat eivät selity lumen kolaamisella. 0-vuotiaat eivät kolaa lunta 

missään, mutta kuolevat ennätysmääriä kaikissa rokotetuissa maissa. 

14) Niissä maissa, joissa ei ole toteutettu ”turvalliseksi” valehdeltua geenimanipulaatioihmiskoetta, 

ei ole mitään niistä karmivista seurauksista, joita on alkanut ilmaantuva kiihtyvällä tahdilla 

kaikissa rokotetuissa maissa. 

15) Mitä enemmän kussakin maassa on ”täysin rokotettuja”, sitä enemmän on kuolemista, 

sairastamista, tartuntoja sairaalaan joutumista. 

16) ”Rokotteet” eivät ole rokotteita. 

17) Ne injektiot eivät missään maassa ole antaneet mitään suojaa koronaa vastaan, vaan johtaneet 

tartuntojen, kaiken muunkin sairastumisen ja kuolemisen valtavaan kasvuun.  

18) Australian viranomainen ilmoitti, että 5. piikkiä ei anneta, koska siitä ei ole hyötyä. WHO totesi jo 

vuosi sitten immuunijärjestelmälle vahingolliseksi 3. ja 4. piikit, joita Niinistö, Marin ja muut 

rikolliset suosittelevat ja pakottavat kaikille Suomessa.  

19) Koska oikeat rokotteen vahingolliset tappavat seuraukset ovat tilastojen valossa ilmeisiä, rikosten 

peittelemiseksi on alettu suoltaa päivittäin valtio- ja lääketeollisuusjohtoista valheuutisointia ja 
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estämään kaikkien oikeiden tilastojen uutisoiminen ja kritiikki. On selvää, että kun ylikuolleisuus 

on tätä luokkaa, sen on tullut olla etusivun uutinen jo 2021 keväällä. Uutisoinnin totaalinen 

puuttuminen ja valheellinen lumikolakuolemista ja helleaalloista uutisointi todistaa, että rikosta 

ovat olleet yhdessä toteuttamassa valtiojohto ja globalistirikolliset ja ”uutisten” sisältöön on 

vaikutettu rikosten peittelymotiivilla.  

20) Vanhusväestöä on Suomessa rokotettu eniten ja tappavuus näkyy siinä väestöryhmässä eniten 

eikä sellaista kuolevuutta ollut ennen ”rokotuksia” eikä se ole lääketieteellisesti selittävissä lumen 

kolaamisesta johtuvaksi, kun avuttomia vanhuksia kuolee vuodepotilaina hoitolaitoksissa valtavia 

määriä eli eniten rokotetussa populaatiossa, joilta ei kysytty mitään, kun tappava rokote 

pistettiin. 

21) Ne, jotka ovat kansanmurhan toteuttajia, ovat toteuttaneet rikollista sensuuria yhtä tahallaan ja 

jatkaneet tappavaa injektointia tahallaan, myös kaikille raskaana oleville naisille, jotka eivät kolaa 

lunta ja joiden sikiöitä kuolee joka kuukausi ennätystahtia yhteensä tuhansittain säästä ja 

lumentulosta riippumatta. 

22) Tanskassa, Norjassa ja Suomessa 2020 ei ollut mitään kuolleisuuslukujen nousua. 

Vuodenvaiheessa 2021-2022 eli heti ”rokotuksen” jälkeen alkoi jyrkkä nousu kuolleisuudessa 

kaikissa maissa ja voimakkaimmin Suomessa ja se jatkuu kiihtyen joka kuukausi lumesta ja 

kolaamisesta riippumatta.  

23) Tilastoista näkyvät koronarokotteiden nimiin kirjatut kuolemantapaukset verrattuna kaikkien 

muiden rokotusten aiheuttamiin kuolemiin. Tilastojen mukaan 30 vuodessa KAIKKIIN muihin ns. 

perinteisiin rokotuksiin on kuollut hyvin pieni määrä ihmisiä. Koronarokotekuolemiksi on kirjattu 

19 kk ajalta tuplasti enemmän rokotekuolemia kuin mitä on kuollut 30 vuodessa yhteensä kaikkiin 

mahdollisiin rokotuksiin.  

24) Lasten kuolleisuus ennen ”rokotusta” 5 vuoden keskiarvo oli lähellä nollaa ja nyt 12-15 vuotiaiden 

rokotettujen lasten kuolemat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti, samoin kohtukuolemien määrä 

rokotetuilla naisilla eikä se johdu lumenkolaamisesta ja helteestä ja väestörakenteen 

muutoksesta 

25) Suomessa rokotusannoksien lukumäärän ja kuolleisuuskäyrän nousu seuraavat lineaarisesti 

toisiaan ja kasvukäyrä ylikuolleisuudessa on todella jyrkkä ja suoraan seuraa 3. rokotuksen käyrää.   

26) Urheilijoiden kuolemissa on 1700  % lisäys  sen jälkeen, kun koronarokotukset aloitettiin ja 

1900okotukset aloitettiin  

27) Koronakuolevuus koronarokotukseen ja kaikkiin sairauksiin on tilastojen valossa ylivoimaisesti 

suurin kolme kertaa rokotettujen ryhmässä Englannin rokotuskuolemista ja tilanne on sama 

kaikissa ”koronarokotusmaissa” 

28) Britanniassa kuoli huhti-elokuussa 22.500 ihmistä normaalia enemmän. Koska käyrä jatkuu 

jatkuvasti nousevana 2 vuotta kaikissa ”rokotetuissa” maissa, ”helleaalto” ja lumikolaaminen ei 

selitä kasvukäyrää, joka alkoi jyrkän kasvun kaikissa maissa säästä riippumatta ja on kestänyt 2 

vuotta ja kasvu jatkuu entistä jyrkempänä edelleen.  

29) Väestörakenne ei ole Suomessa 2 vuodessa muuttunut niin, että ”kaikki suuret ikäluokat olisivat 

päättäneet kuolla yhtä aikaa” (vrt. lääkäri Rauli Mäkelän ansiokas analyysi Mikko Kemppen 

ohjelmassa) 

30) Parhaassa työiässä (30-49-vuotiaana) olevien väestöryhmässä kuolemia on valtava määrä eniten 

”rokotetuilla” ja niiden jyrkkä kasvu alkoi ”rokotuksesta” ja kuolemien valtava kasvu oli siis 

nähtävissä tilastoista jo toukokuussa 2021 eli ennen pakkorokotuksia.  

31) Samaan aikaan, kun on alkanut ”koronarokotteeksi” valehdeltu täysin kokeellinen koko väestön 

geenien manipulointi ja rikollinen globaali ihmiskoe, on alkanut KAIKISSA ”rokotetuissa” valtiossa 

ja vain niissä:  

A) täysin poikkeava ylikuolleisuus  

B) yhtä poikkeava syntyvyyden lasku (steriliteettiongelmat) 
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C) täysin poikkeava lasten, nuorten ja urheilijoiden valtava ylikuolleisuus 

D) uutisoinnin tahallinen estäminen tästä kaikesta rikollisten itsensä toimesta, jotta kukaan 

heistä ei joutuisi vastuuseen ja jotta salailulla, sensuurilla ja disinformaatiota 

lumikolakuolemista ja helleaalloista ym. tuottamalla syntyisi lisää kansanmurhan uhreja, 

väestö ei osaisi varoa eivätkä uhrit ymmärtäisi, mistä läheisten kuolemat ja sairaudet 

johtuvat ja eivät ymmärtäisi alkaa vaatimaan rikollisia rikos- ja korvausvastuuseen 

 

10. ”Asiantuntijalausumiset” ja koko päätöksenteko ilman tilastoja ja oikeita faktoja salaillen 

 

Kaikki soten pakkorokotukset ja THL:n, Lehtosen, Aaltolan, valtiojohdon (Niinistö, Kiuru, Marin, 

Henriksson ym.) ja maksullisten, lääkeyhtiösidonnaisten ”asiantuntijoiden” valheelliset lausumiset ja 

lehdistön uutisointi (koronapelon lietsonta, rokotteista ja niiden tutkimisesta ja turvallisuudesta 

valehtelu) on koko rikoksen toteutuksen ajan toteutettu niin, että  

1) ”asiantuntija” väitteiden tueksi ei ole ollut mitään tilastoja  

2) oikeita tilastoja lausujat ovat tahallaan salailleet, vaikka ovat niistä varmuudella tienneet. 

Tämä näkyy suoraan tarkastelemalla mitä tahansa uutisointia ja päätöksenteon faktaa. Riittävää on 

ollut, että Lehtonen, Nohynek, rikoskumppaneineen ovat menneet lehdistön eteen valkoinen takki 

päällä tai ”tärkeänä esikuvana” (Niinistö presidenttinä, julkkikset, Marin, Kiuru, oikeusministeri 

Henriksson ym.) valehtelemaan tahallaan.  

Tilastoja ”koronan tappavuudesta” ja 95 %:n suojasta, laumasuojasta ja muista heidän petoksellisista 

valheistaan ei uutisissa esitellä. He vain väittävät muka ”omikronin” leviävän ”koronan tappavan” ja 

95 % suojasta ym. 

Lisäksi on merkityksellistä, mitä kaikista uutisista ja heidän ”asiantuntijalausumistaan” puuttuu:  

1) niistä puuttuvat tiedot ylikuolleisuudesta ja kaikista oikeista faktoista, jotka näkyvät tämän 

rikosilmoituksen tilastoista eikä niiden salailu ole vahinko, vaan osa globaalin suunnitelmallisen 

joukkotuhontarikollisuuden ja globaalin törkeän petoksen toteutusta.  

2) Niinistöltä, Aaltolalta, Tupuraisellta, Marilta, Kiurulta ja lähes kaikilta päätöksiin osallistuneilta 

puuttuu ”tietäjinä” myös lääketieteellinen pätevyys kokonaan. Silti he osallistuivat valtavaan 

disinformaation toteutukseen tahallaan.  

 

11. Rokotukseen erehdytettiin myös tilastoja suunnitelmallisesti väärentämällä 

 

”Rokotteen” uskoteltiin muka auttavan ”vaaralliseksi” ja ”tappavaksi” valehdeltuun koronatautiin. 

Jotta globaalisti toimivat rikolliset (Niinistö, Marin, Kiuru, Tuppurainen, Hokkanen, Mikkonen, 

Henriksson, Schwabb, Fauci, THL, HUS:n johto, perustuslakivaliokunta, eduskunta, HS:n ja 

valtamedian johto ja toimittajat ym.) saivat laajan väestönosan erehdytettyä ja sotelaisia pakotettua 

”turvalliseksi” valehdeltuun (tosiasiassa tappavaan ja ennalta tutkimattomaan vaaralliseen) 

”rokotukseen”, valtamedia, Lehtonen, muut lausujat ja valtiojohto lietsoivat koronapelkoa. Koronan 

tappavuudesta esitettiin liioiteltua ja valheellista tietoa jatkuvasti aivopesemällä lehdistössä ja 

valtiojohto, THL ja Fimean virkamiehet väärensivät/vääristelivät tahallaan koronatilastoja mm. 

seuraavilla tahallisilla rikoksillaan: 

1) Koronaan kuolleiksi kirjattiin henkilöt, joissa henkilö ei ole kuollut koronaan, vaan 

liikenneonnettomuuteen, syöpään tai vanhuuteen.   

2) Koronaan kuolleiksi kirjaamista vääristeltiin jokaisessa maassa niin, että maittain on jo myönnetty 

tilastojen väärentäminen mm. 32 %. 

3) Korona kirjattiin sairaalassa olemisen syyksi, vaikka se on ollut vain sivulöydös ja HUS:n 

lääkäreistä osa ilmoitti jopa 86 % kirjauksista olevan virheellisiä eikä Nohynek tai kukaan muukaan 
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tiedä eikä ole tilastoitu, paljonko ”koronan” vuoksi sairaalassa olleista koronatartunta oli vain 

sivulöydös ja sairaalaan on hakeuduttu muista syistä. 

4) ”Rokottamattomiksi” on kirjattu tahallaan vakavan rokotehaitan saaneet ja injektointiin kuolleet 

välittömästi tai muutaman päivän viiveellä kuolleet. 

5) Väestön pakottamista ”rokotuksiin” on jatkettu, vaikka kuolemat eivät ole johtuneet koronasta, 

vaan johtuvat ”rokotteeksi” väitetystä tappavasta injektiosta. 

 

12. Epäluotettavat PCR-testit, tehottomat maskit ja laittomat passit ja pakot 

 

Maskipakko on laiton. Maskien kuiturakenne ja tartuntamäärien räjähdysmäinen kasvu sellaisenaan 

todentavat, että maskit eivät auta virusten leviämiseen eivätkä estä tartuntoja. Niiden 

maksattaminen ja niiden käyttöön pakottaminen on globaali törkeä petos ja jokainen maski-, testi- ja 

rokotekaupoilla saatu euro tulee palauttaa ostajille. PCR-testit on jo myönnetty epäluotettaviksi. 

Niihin pakottaminen ja niillä hankittu taloudellinen rikoshyöty on osa rikosta ja osa 

korvausvelvoitteen synnyttävää vahinkoa.  

 

Koronapassi säädettiin ja määrättiin pakolliseksi valehtelemalla sen auttavan muka tartuntoja 

vähentävästi. Tartunnat lisääntyivät räjähdysmäisesti, koska ”turvalliseksi” valehdeltu injektio 

aiheuttaa immuunikatoa, jonka seuraukset näkyvät sairaus-, sairaala-, kuolintilastoissa. 

 

Kaikki pakot, maskit, testit ja liikkumis-, palvelu- ja kokoontumisrajoitukset ja alueiden ja yritysten 

sulkemiset ovat rikollista toimintaa, jolta puuttui peruste kokonaan. Valtio on PL 22 §:n mukaisessa 

vastuussa. Jokainen pakotteiden, passien, maskien ja muiden rajoitusten toteutuksiin ja yritysten 

konkursseihin ja taloudellisiin vahinkoihin osallistunut on henkilökohtaisessa rikos- ja 

korvausvastuussa.  

 

13. Rokotepassilla ja suluilla aiheutetut valtavat vahingot ja valehtelu rokotteiden ja pakkojen 

vaikutukseen tartuntojen estämisessä 

 

Maskipakkoja, täysin laittomia liikkumisen ja perus- ja ihmisoikeuksien rajoituksia, 

rokotepassipakkoja ja kannattavien yritysten konkursseihin johtaneita sulkuja perusteltiin sillä, että 

passit, maskit, rokotteet ja sulut muka estävät muka tartuntoja. Samaan aikaan juuri tartuntojen 

räjähdysmäinen nousu alkoi ja 2022 rokotevalmistajat ovat EU-komission edessä myöntäneet, että 

mikään ei pidä paikkansa ja että ”rokotteita” ei ollut edes testattu tarttumisen suhteen lainkaan.  

 

Silti kaikki Suomessakin toteutetut pakkorokotukset, sulut, muut pakot ja täysin laittomat perus- ja 

ihmisoikeuksien poistamiset perusteltiin nimenomaan ”rokotteiden” ja muiden sulkutoimien muka 

väitetyllä tartuntojen estämisellä, vaikka ”rokotteiden” vaikutusta tartuntojen estämisessä ei ole 

koskaan edes tutkittu. Niillä petoksellisilla valheilla tapettiin ihmisiä ja yrityksiä tahallaan, mikä ei ole 

pikkujuttu, vaan rikos- ja korvausvastuun synnyttävä globaali petos.  

 

Valtio, jokainen sulku- ja koronapassi- ja maskipäätöksiin ja perus- ja ihmisoikeusrajoituksia 

aiheuttaneisiin päätöksiin osallistunut presidentti, ministeri, muu virkamies, kansanedustaja, 

virkamies, lääketeollisuuden ja valtamedian edustaja on täydessä henkilökohtaisessa rikos- ja 

korvausvastuussa valtavista vahingoista, joita koronarokotehuijauksella, passi- ja maskipakoilla, 

suluilla ja rajoituksilla aiheutettiin väestölle ja yrityksille, koska nyt on siis olemassa 

rokotevalmistajien tunnustus, jolla kaikilta toiminta putoaa peruste.  
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14. Sensuurilla ylläpidetty ”turvallisuus” ja ”hyödyllisyys” ja massamurhan peittely  

 

Jokainen THL:n, HUS:n, lääketeollisuuden, valtiojohdon, valtamedian ja lääketeollisuuden edustaja 

ovat ylikuolleisuus- ja tartuntatilastojen ja sairastavuuden jyrkän nousun, elinajanennusteen rajun 

laskun ja syntyvyyden rajun laskun, ajallisen yhteyden ja kaikkien seurausten samankaltaisuuden 

perusteella (samat seuraukset kaikissa rokotetuissa valtioissa) varmasti jo vuosi sitten ymmärtäneet, 

että ”rokote” ei ole turvallinen, vaan tappava. Sosiaalisen median viestintää rajoittavalla rikollisella 

sensuurilla,  valtamedian sensuurilla, disinformaatiolla  ja valtiojohtoisella disinformaatiolla rikollista 

valehtelua tappavien rokotteiden turvallisuudesta jatkoivat ne samat ”asiantuntijalausujat”, joiden 

intressissä oli välttyä rikos- ja korvausvastuulta ja peitellä karmivaa totuutta ”rokotteen” todellisista 

seurauksista.  

 

15. Foliohatuksi, vahingolliseksi, ”vastuuttomiksi ääliöksi” ja salaliittoteoreetikoksi leimaaminen ja 

törkeiden kunnianloukkausta ja valtiojohtoisen valtavan vihapuhekampanjan toteutus 

 

Olen 2021 tehnyt rikosilmoituksen rokottamattomiin kohdistetusta vainosta, joka sisältää 

tappouhkauksia, sakotusvaatimuksia (mm. Mikko Kärnän 1000 euron sakkopakot ja vaatimus 

rokottamattomien kokoamisesta natsityyppisille eristysleireille), Antti Kurvisen lausumia 

rokottamattomilta viedyistä ihmisoikeuksista, toimittajien (mm. Sanna Ukkolan, Tuomas Peltomäen) 

levittämiä loukkauksia (rokottamattomien leimaaminen ”vastuuttomiksi ääliöiksi ym.), HS:n ja 

muiden lehtien päätoimittajien ja toimittajien, kansanedustajien, Niinistön ja ministereiden rikollista 

viestintää ja vain rokottamattomiin kohdistettuja palveluiden estoja.  

 

Ne kaikki ovat olleet osa rikosten toteutusta ja RL 15:9 §:n rangaistavaksi säätämiä painostus- ja 

uhkailutoimia, rikollista syrjintää, törkeitä kiihottamisrikoksia ja törkeitä kunnianloukkauksia ja kaikki 

rokottamattomuuteen perustuvat työsuhteen irtisanomiset ja rajoitukset ovat rikoksia, joista 

jokaisella niiden kohteeksi joutuneella on oikeus saada korvaukset. Me rokottamattomat emme ole 

missään vaiheessa olleet disinformaation levittäjiä, salaliittoteoreetikoita, vahingollisia eikä kyse ole 

”salaliitosta”, vaan siitä, että täysin häikäilemätön suomalaisista virkamiehistä, valtiojohdosta ja 

globalistieliitistä koostuva järjestäytynyt rikollisryhmittymä on vaan tahallaan salaillut 

joukkotuhontarikollisuuden aivan selvää tilastofaktaa toteuttaakseen rikoksensa juuri salailun avulla 

ja estääkseen itseään joutumasta vastuuseen.  

 

Me rokottamattomat olemme rohkeita ihmisten pelastajia, joiden kärsimyksillä, rohkeudella ja 

taipumattomuudella olemme pelastaneet itsemme ja useita ihmishenkiä. Tilastojen valossa 

”vaarallisia ääliöitä” ovat kaikki soten pakkorokotuksista, lasten, raskaana olevien ja muiden 

tappamisesta päättäneet eli ne, jotka pakottivat, kehottivat ja painostivat ottamaan tappavan 

rokotteen, valehtelivat kaikesta ja lietsoivat rokottamattomiin kohdistettua silmitöntä vihaa.    

 

16. Niinistön ja Marinin rikosten tahallisuus ja törkeys kansanmurhassa 

 

Niinistö on juristi ja Marin saa valtavaa palkkaa virkatehtävästä. He ovat yhdessä tahallaan mm. 

uudenvuodenpuheessaan 2021-2022 kehottaneet koko väestöä jatkamaan tappavien injektioiden 

ottamista kehoonsa, lasten, työikäisten, vanhusten ja raskaana olevien ja koko väestön tappavia 

piikityksiä, vaikka ylikuolleisuus näkyi jo 2021 keväästä alkaen. Niinistö palkitsi rikoskumppaninsa 

”jauho”-Sannan, jonka 6.12.2022 kunniamerkillä. Natsit jakoivat samanlaisia kunniamerkkejä 

kiihtyvällä vauhdilla toisilleen toisessa maailmansodassa joukkotuhonnan ”ansioista”.  
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17. Niinistön koplan, Marinin, Tuppuraisen, Henrikssonin, Ohisalon  ym.  johtama törkeä 

valtiopetosrikollisuus ja 18.5.2021 velkuutus ja muu kansantalouden tuhoaminen ja pumpatut 

sähkölaskujen ja muiden peruselämisen elinehtojen hinnat  

 

Virkamafia-sivuiltani löytyy 31.5.2021 rikosilmoitus, jossa analysoin 18.5.2021 toteutetun 

”elvytykseksi” valehdellun petoksellisen velkuuttamisen. Niinistö on johtanut perustuslain vastaista 

EU-rikollisuutta Suomessa 1992 lukien, tulee tuomita elinkautiseen siitä jatketusta rikoksestaan sekä 

sähkölaskutukseen, valtiontalouden tuhoamiseen ja rokotejoukkotuhontaan osallistumisesta. Tässä 

rikosilmoituksessa on tilastotietoja Suomen valtionvelan kehityksestä. Suomi on tuhottu 

taloudellisesti tahallaan Niinistön, Marinin, Lipposen, Kataisen, Tuppuraisen, Lundmarkin, Baldaufin, 

Rauramon, Henrikssonin, Ohisalon, hallitusten EU-rikollisuudella. 

 

Suomen perustuslaki ei salli mitään EU-virkamiesten vallankäyttöä ja lainsäädäntöä Suomessa eikä 

myöskään Natoon liittymistä. Sen sijaan rikosilmoitusteni juridiikalla on selvää, että jokainen EU- ja 

Nato-hanketta ja tappavaa rokotetta toteuttanut tulee tuomita rikoksistaan. 18.5.2021, soten 

pakkorokotuspäätös 28.12.2021 ja muut sotatoimiin liittyvät äänestykset eduskunnassa ovat  

1) Pätemättömiä perustuslain vastaisina 

2) Pätemättömiä myös sillä perusteella, että ne on toteutettu väärillä äänestysmäärä-

enemmistönormeilla, petoksellisella erehdyttämisellä, tilastoja salailemalla 

 

18. Ukrainan sota, sähkön rikollinen hinnoittelu ja muut kansantuhohankkeet 

 

Ainut tapa peitellä kansanmurhaa ja joukkotuhontaa ja kääntää uutisointi pois rokotteiden 

aiheuttamasta ylikuolleisuudesta, on sota. Ukrainan sotaan liittyvä propaganda ja Niinistön, Marinin, 

Aaltolan ja muiden rikollisiin hankkeisiin osallistuvien ”kansansuosio” syntyy samalla tavalla: HS:n ja 

muiden valtamedian valehtelulla, vaikka kansamme tuholaiset ja joukkotuhontarikolliset eivät 

tosiasiassa nauti kenenkään suosiota ja heidän kuuluu kaikkien joutua istumaan elinkautis-

rangaistuksia, ellei heitä tuomita sitä ennen kuolemaan kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. 

Lisäksi heidän kuuluu korvata omalla omaisuudellaan tilastoista näkyvä koko vahinko.  

 

Ukrainan sodan pakotteilla ja sähkölaskutuspetoksilla tuhotaan kaikkien suomalaisten talous ja 

anastetaan WEF:n ja NWO-agendalla Suomen ja suomalaisten koko omaisuus: Sanna Marin, 

Tuppurainen, Niinistö, Henriksson, Haavisto, Kaikkonen, Halla-Aho ja muut rikosten toteuttajat 

toteuttavat pakotteilla, sotaan osallistumalla, sähkön ja peruselämisen ryöstöhinnoittelulla, 

”elvytyksillä” ja sotaan yllyttävillä lausumillaan ja sotatoimiin osallistumalla  

1) valtiosäännön vastaista sotarikollisuutta, törkeää maanpetos- ja valtiopetosrikollisuutta ja 

suomalaisten ja valtiomme omaisuuden siirtoja EU-rikollisten haltuun ja omaksi valtioeliitin 

varallisuudeksi. 

2) Pariisin rauhansopimuksen rikkomista 

3) vuonna 1992 voimaan tulleen sopimuksen rikkomista, vaikka se on heidän tieten edelleen 

voimassa 

Sähkölaskutuspetokset ovat täysin selvästi a) pakottavan kuluttajansuojalain vastaisia, b) 

sähkömarkkinalain 67 §:n vastaisia, c) PL 15 §:n vastaisia ja myös direktiivipohjaisten, kohtuuttomat 

sopimusehdot kieltävien normien vastaisia rikoksia, joiden tarkoituksena on rikollisesti varastaa 

ihmisten omaisuus NWO-agendan toteuttamiseksi (”et omista mitään ja olet onnellinen”). 

Virkamafia-sivuillani ovat luettavissa myös sähkölaskutuspetoksen vastustamiseen laatimani 

mallipohja. Sähkölaskutuspetokseen liittyvää Kemppen ohjelman klippiä on tiktkissa katsottu 

muutamassa viikossa 105.000 kertaa. Fb-sivuillani ovat ohjeet koko väestölle rikoksilta 



18(23) 
 

puolustautumiseen ja 23.11.2022 laatimani Nato-hankkeen moninkertaiseksi rikokseksi osoittava 

lausumani, jonka olen jättänyt Totuuspuolueen ja Oikeusturvakeskuksen ja omana virallisena 

lausumana OM:n viralliseen lausuntopalveluun määräajassa ja käynyt lukemassa sen lausuntoni myös 

ääneen 6.12.2022 presidentin linnan edessä Reformistudion videoimalla tavalla. Sinne juhlimaan 

muka Suomen itsenäisyyttä kokoontuivat 6.12.2021 Suomen historian pahimmat sarjamurhaajat  ja 

itsenäisyytemme ja taloutemme tuholaiset (Niinistö, Marin, Kiuru, Ohisalo, Tuppurainen, Lintilä, 

Lehtonen, Salminen, muu hallitus ja muut em. ”asiantuntija”-lausujat). He olivat kokoontuneet 

juhlimaan omaa rikollisuuttaan. Itsenäisyyspäivän juhliin ei Suomen rikollisuuden johtaja Niinistö 

ollut kutsunut veteraaneja, mutta jakoi ylimmän kunniamerkin irvokkaasti Suomen pahimman 

joukkotuhonnan ja valtiontalouden tuhohankkeen toteuttajalle, poliisien tutkinnantappajien 

suojeleman jauhojengin känniselle sekoilevalle bilettäjälle Sanna Marinille, joka on jatkanut juhlintaa 

koko rokotteilla tapahtuneen tappamisen ja valtiopetos-, sota- ja maanpetosrikollisuuden 

toteutuksen ajan ja rikastunut rikoksillaan, kuten kaikki järjestäytyneen rikollisryhmittymän jäsenet.  

Lisäksi juhliva rikollinen eliitti (joista osa maahanmuuttajataustaisia) estivät päätöksillään kaiken 

rahallisen avun Hurstin ruoka-avulle eli rikollisten ryöstämälle leipäjonoissa värjötteleville 

kantaväestön tahallaan köyhdytetyille uhreille.  

19. ”Tavallisella flunssalla” aiheutetut konkurssit, muut valtavat taloudelliset vahingot ja perus- ja 

ihmisoikeuksien laittomat rajoitukset synnyttävät päättäjille ja disinformaation tuottajille rikos- ja 

korvausvastuun 

 

Koronaa valehdeltiin siis tappavaksi taudiksi, jolla valehtelulla kaikki sulut, pakot ja tappavat 

rokotukset toteutettiin. ”Tappavaksi” se saatiin pelkällä rikollisella valehtelulla, tilastoja salaamalla ja 

tilastoja väärentämällä.  

 

Nyt valtavan ylikuolleisuuden kanssa ristiriitaisesti se sama ”tappavaksi” valehdeltu korona onkin 

sitten saman koplan ohjaamassa valheuutisoinnissa muutettu ”tavalliseksi flunssaksi” ja ikään kuin 

”unohdettu” uutisoida, että ”tavallisella flunssalla” ja siihen liitetyillä suluilla ja  on aiheutettu 

konkurssit, muut valtavat taloudelliset vahingot ja perus- ja ihmisoikeuksien laittomat rajoitukset, 

jotka vahingot ovat edelleen olemassa ja synnyttävät päättäjille ja disinformaation tuottajille rikos- ja 

korvausvastuun. Kehotan kaikkia sulkutoimien kohteeksi joutuneita yrityksiä, yrittäjiä ja koko 

väestöä nostamaan kanteet valtiota ja rikollisia päättäjiä ja muita rikollisia valehtelijoita vastaan ja 

julkistan tämän rikosilmoituksen todisteineen virkamafia-sivuilla.  

  

20. Lääketieteellisen asiantuntija-aseman suunnitelmallinen käyttäminen globaalissa petoksessa ja 

kansanmurhan toteutuksissa ja esteellisyys lausujana ylikuolleisuuden selvittämisessä 

 

Ne, jotka ovat tahallaan valehdelleet 95 %:n suojasta ja muista  ”rokotteelle” tahallaan valehtelemista 

ominaisuuksista petoksellisesti, ovat aiheuttaneet kuolemat aloittamalla rikolliseen valehteluun 

perustuvan ihmiskokeen kaikissa ihmiskokeen kohdemaissa. He ovat henkilökohtaisessa rikos- ja 

korvausvastuussa joukkotuhonnasta, konkursseista, lisääntymiskyvyttömyydestä, sairauksista ja 

vammoista ja soten tuhoista. Estääkseen oman rikos- ja korvausvastuunsa, ne samat joukkotuhonnan 

ja vahinkojen toteuttajat hoitelevat ”lausumista” edelleen julkisuudessa.  Nyt, kun rokotteiden 

aiheuttama ylikuolleisuus näkyy, juuri nämä samat rikolliset ovat ainoat, jotka pääsevät edelleen 

valtamediaan jatkamaan esteellisinä rikollista valehteluaan. He jatkavat rikollista valehtelua, koska  

1)  totuuden kertominen ja sen paljastuminen johtaa heidän elinkautistuomioihinsa Suomessa ja 

kuolemantuomioihin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, koska heidän rikoksensa vastaa 

natsien toteuttamaa joukkotuhontaa, josta seurauksena oli hirttäminen 
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2) totuuden kertominen ja sen paljastuminen johtaa jokaisen heistä kunniamerkkien mitätöimiseen, 

erottamiseen presidenttiä myöten virkatehtävistään ja jokaisen henkilökohtaiseen konkurssiin eli  

niin suureen korvausvastuuseen, että se tarkoittaa heidän koko omaisuutensa konfiskaatiota.  

 

21. Tutkinnantappotoiminta, jonka avulla valtiojohdon ja verkoston kaikki rikokset on toteutettu 

 

Suomen virkamafiaverkosto toimii poliisien, syyttäjien ja Niinistön nimittämien KKO:n rikollisten 

tuomarien operaatioilla. Verkosto on yli 30 vuotta tahallaan estänyt Niinistön johtaman laajan 

rikollisverkoston, valtiojohdon, virkamiesten ja LähiTapiolan laajan petosverkoston rikosten tutkinnat. 

Jokainen näistä tutkinnantappopäätöksestä on syntynyt epänormaalilla tavalla eli estämällä todistelu 

ja kuulustelut törkeistä rikoksista, jotta kukaan ei ole joutunut vastuuseen. 

 

22. Järjestäytynyt rikollisuus (RL 6:5 § 2 mom.) ja todisteet minuun ja koko perheeseeni kohdistetun 

sadistisen viranomaisvainon, kidutuksen, kostovelkuutusten ja väkivallan motiiveista (totuuden 

paljastamisen estämismotiivi RL 15:9 §) 

Rokotejoukkotuhonnassa ja kaikissa tämän ja virkamafia-sivuillani julkistamieni rikosilmoitusten 

rikoksissa on kyse globaalista järjestäytyneestä rikollisuudesta. Olen 2001-2022 tehnyt 

yhteiskunnallisesti merkittävää virkamafia-rikollisverkoston paljastamista. Vaientamisekseni minuun 

ja perheeseeni on kohdistettu yli 5000 törkeää rikosta (myös raakaa väkivaltaa minuun ja lapsiini 

kohdistettuna) ja kaikkien rikosten tutkinnat on verkoston poliisien ja syyttäjien tutkinnantappo-

verkostolla estetty. Lisäksi verkosto toteuttaa poliisien, syyttäjien, LähiTapiolan, verkoston 

asianajajien, voutien ja ulosottomiesten etukäteen sopimia lavastuksia, rokottamattomien ja 

kansalaisaktivistien laajaa rikollista vainoamista ja väärentää rekisterimerkintöjä, väärentää 

esitutkinta-aineistoja, väärentää oikeuden päätöksiä, perii olemattomia velkoja ja toteuttaa uhrien 

syylliseksi lavastamisia ja törkeitä petoksia ja niistä laskutuksia rikoskumppanuusverkostojensa kanssa 

sopimillaan väärillä ilmiannoilla ja estämällä uhrin todistelun ja oikeussuojakeinot samoilla 

metodeilla, joilla rokotejoukkotuhontarikollisuutta on KRP:n, Supon, valtakunnansyyttäjänviraston ja 

virkamafiaverkoston rikollisuutena toteutettu. 

23. Teemu Jokinen ja muut S-kirjaajat ja tutkinnantappoverkosto ja 19.1.2022 rikosilmoituksen 

tutkinnantapon motiivit ja rikollinen salailu 

 

Poliisi, syyttäjälaitos, oikeuslaitos ja Niinistön johdolla toimivat rikollisverkostot ovat Suomessa 

toimiva globaalisti ulkomailta ohjattu rikollisryhmittymä, joka toimii seuraavasti: 

1) verkosto estää törkeiden rikosten tutkinnat ja niiden todistelun tahallaan  

2) mitä törkeämpi verkosto rikos, sitä törkeämmin menetelmin rikosten tutkinnat, syytteet ja 

tuomiot tahallaan estetään 

3) Jos rikoksen on tehnyt Niinistö, Marin tai kuka tahansa virkamafiaverkoston jäsen, rikosten 

esitutkinta estetään aina. 

4) Törkeät verkoston rikokset kirjataan tahallaan väärin S-diaariin tai jätetään kokonaan kirjaamatta 

5) Tietyt poliisit hoitavat verkostossa vian rikollista tutkinnantappotoimintaa, uhrien 

kostovelkuutuksia, lavastuksia, väärennyksiä, tilaustyönä organisoitua vainoamis- ja 

väkivaltarikollisuutta ja operaatioita, joilla virkamafiaverkoston paljastaja ja hänen perheensä 

alistetaan silmittömälle rikollisuudelle. 

6) Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Lounais-Suomen poliisi, KRP ja Supo ovat mukana järjestäytyneessä 

rikollisuudessa, joka toimii em. periaatteilla.  

Teemu Jokinen on vakiotutkinnantappaja Helsingissä, joka kirjasi KRP:n tutkijoiden kanssa 

sopimallaan tavalla 19.1.2022 KRP:lle jättämäni rokotejoukkotuhontaa koskevan rikosilmoituksen 

tahallaan S-asiaksi, esti todisteiden käsittelyn ja esti tutkinnat tahallaan eli on täydessä rikosvastuussa 
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kuolemista ja kaikista vahingoista ja rikoksista  19.1.2022 jälkeen. Vastuun syntyminen todetaan myös 

19.1.2022 rikosilmoituksessa, joten tietämättömyyteen on turha yhdenkään poliisin vedota. 

Virkamafia-sivuiltani löytyy myös luettelo poliisien ja syyttäjien tutkinnantappajaverkostosta, jota 

päivitän tällä rikosilmoituksella.   

Estääkseen tutkinnat Sari Huhta KRP:stä ilmoitti 8.11.2022, että KRP on jättänyt kirjaamatta tahallaan 

kymmeniä rikosilmoituksia. Vaikka esim. virkamafia-sivujeni julkisia rikosilmoituksia on 23 kpl ja 

rikisilmoituksiin on yhtynyt yli 2000 asianomistajaa, Huhta ilmoittaa, että ”joku” on KRP:ssa kirjannut 

niistä vain 5 kpl ja estääkseen JulkL:n ja PL 12 §:n 2 momentin säätämää tiedonsaantioikeutta ja 

Lounais-Suomen, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisit estävät KRP:n kanssa minua saamasta tietoa 

edes itse vireille laittamieni rikosilmoitusten kirjauksista ja kopiota toimittamieni aineistojen 

kirjaustiedoista.  

 

Peitelläkseen omia törkeitä rikoksiaan, rokotejoukkotuhontaa ja valtiopetoksia koskevien 

rikosilmoitusten tahallista tutkinnan estämistä ja kirjaamattomuutta, Huhta, Länsi-Uudenmaan ja 

Lounais-Suomen poliisit ovat keksineet ryhtyä salailemaan oman asiani aineistoa ilmoittamalla 

perivänsä muka ”sisäministeriön asetukseen” perustuvaa 76 €/tuntimaksua omien aineistojeni 

saamisesta kertomatta kuinka monta sataa tuntia ”käsittely” kestää, ja vaikka JulkL 34 ja 36 § ja 

tietosuoja-asetuksen 15 artikla säätävät ne lakisääteisesti maksuttomiksi eikä asetuksella voi säätää 

muutoksia lakeihin eikä JulkL edes sisällä asetuksenantovaltuutusta sisäministeriölle. Rikollisverkosto 

peittelee laittomalla salailulla omia rikoksiaan samaan aikaan, kun oikeuskanslerinvirasto ja 

oikeusasiamies ovat jo 2019-2022 uutisoidulla tavalla todenneet tutkinnantappotoiminnan laajasti 

rikolliseksi ja Iltalehti uutisoi, että Itä-Uudenmaan poliisien vastaavasta salailusta on jo käynnistetty 

virkarikostutkinta. 

Mikään heidän toimintansa ei ole laillista. Se on törkeä virkarikos, jonka avulla muut rikokset on 

rokotejoukkotuhonnassa ja yli 30 vuotta Suomessa eliitin rikollisuuden mahdollistamiseksi toteutettu.   

24. Täysimääräinen rikos- ja korvausvastuu ja törkeiden rikosten tahallisuus 

 

Lääketieteellisten asiantuntijoiden rikos- ja korvausvastuu 

 

Rikosvastuussa ja täysimääräisessä korvausvastuussa ovat Lasse Lehtonen, Hanna Nohynek, Mika 

Rämet, Mika Salminen, Markku Mäkijärvi, jokainen asiantuntijalausuja ja rokotusten konkreettinen 

toteuttaja ja maskipakkojen, soten pakkorokotusten, irtisanomisten ja rokottamattomiin kohdistetun 

rikoksen toteuttaja. He ovat alusta saakka tienneet, että kyseessä on Bill Gatesin, Klaus Schwabin, 

Anthony Faucin, Pfiserin, Modenan, muiden lääkefirmojen johtohenkilöiden ja markkinoijien, 

Treudeaun, van der Leyenin ja valtiojohdon toteuttama rikollinen väestönvähennysprojekti, jota on 

toteutettu rikollisena ihmiskokeena ja kohdistettu erityisesti heikoimmassa ja 

puolustuskyvyttömimmässä asemassa oleviin laitoshoidon vanhuksiin, lapsiin ja aiheutettu myös 

syntyvyyden romahdus geenejä muuttamalla, valtava joukkotuhonnan ylikuolleisuus, työikäisten 

valtava ylikuolleisuus ja vielä tuntemattomia peruuttamattomia seurauksia geeniperimälle ja 

ympäristölle. Gatesin julkisista haastatteluistakin paljastuu, että rokotteilla pyritään 

joukkotuhontaan, jolla väestöä pienennetään globaalisti tappamalla, erehdyttämällä ja pakottamalla 

väestöjä ympäri maailman tappavaan injektointiin valehtelemalla sitä tutkituksi ja turvalliseksi. 

 

Valtamedian edustajien rikosvastuu sekä Kärnän, Kurvisen, Henrikssonin, Kiurun, Niinistön, 

Marinin, Tuppuraisen ja muiden vainoihin osallistuneiden rikos- ja korvausvastuu 

 

Kun sairaalat täyttyivät rokotehaittoja saaneista ja krematoriot rokotteisiin kuolleista, kaikesta tästä 

vastuussa olevat päättäjämme sopivat valtamedian, Mediapoolin ja facebookin kanssa uutisoinnin 
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lopettamisesta, laittomasta sensuurista ja rikollisesta valeuutisoinnista, jonka avulla Kiuru, Niinistö, 

Nohynek, Rämet, Lehtonen. Salminen ja muut tappajat jatkoivat ”rokottamista”, laajensivat tappavat 

rokotteet lapsiin ja nuoriin, säätivät täysin laittomat ”lasten itsepäätäntä”-rokotukset ja toteuttivat 

häikäilemättömästi soten tuhoamisen ja rikolliset soten pakkorokotuspäätökset 28.12.2021 ja 

laittomia irtisanomisia terveisiin rokottamattomiin kohdistettuina höystettynä Mikko Kärnän, Antti 

Kurvisen,Sanna Ukkolan, Tuomas Peltomäen, valtiojohdon, THL:n, Lehtosen, päätoimittajien ym. 

fanaattisilla vihapuhekirjoituksilla rokottamattomien uhkailemiseksi. Kärnä, Kurvinen, Niinistö, 

Marin, Ohisalo, Niinistö, Tuppurainen, Henriksson, Lintilä, Linden, Iiris Suomela ja valtamedian 

toimittajat ja päätoimittajat ovat pahimpia esimerkkejä natsimaisia laittomia leiri-, pakko-, eristys ja 

sakotusvaatimuksia ja laittomia uhkauksia esittäneistä öykkäreistä.  

 

KRP:n, Supon, Pelttarin, paikallispoliisien ja Ohisalon rikos- ja korvausvastuu 

 

Jari Taponen, Teemu Jokinen, Heikki Kopperoinen ja muut Ohisalon käskyttämät rikolliset poliisit 

toteuttivat laittomia ”rokotevastaisten” pidätyksiä kouluilla estääkseen rokottamattomia 

varoittamasta lapsia ja vanhempia tappavasta injektoinnista, joka ei ollut rokote ja 

”kulkutautimyönteisiksi”, ”foliohatuiksi”, ”salaliittoteoreetikoiksi haukuttuihin mielenosoittajiin 

kohdistettiin systemaattista valtiojohtoista vainoa, tappouhkauksia, leirille eristämisvaatimuksia.  

 

Jokainen rokotteita turvalliseksi valehdellut, niihin kannustanut, painostanut ja pakottanut ja 

rokottamattomiin vihapuhetta, irtisanomisia ja laittomia pakkoja, palvelun estoja ja vainoa 

kohdistanut on nyt rikos- ja korvausvastuussa ja jokainen kouluilla pidätyksiä toteuttanut poliisi, 

jokainen rokotteita, maskeja, sulkuja ja sensuuria pakottanut ministeri, toimittaja, kansanedustaja ja 

rikostutkinnan estänyt poliisi ja syyttäjä ovat rikos- ja korvausvastuussa.  

 

Niinistön rikos- ja korvausvastuu 

 

Niinistöllä on rikosvastuu ja täysimääräinen korvausvastuu valtavan rikollisverkoston johtohenkilönä 

ja siitä, että hän on toiminut rokotepetosten julkisena markkinointikasvona (törkeiden petosten ja 

joukkotuhonnan toteuttajana) ja johtanut rikollista valuutanvaihtoa ja törkeitä valtio- ja 

maanpetosrikoksia 1992 lähtien tuhotakseen itsenäisen Suomen ja tapattaakseen rokotteilla ja sotaa 

lietsomalla Suomen koko väestön. 

 

Maassamme toimii presidenttinä joukkotuhontarikollinen Niinistö ja hallitus, joiden hirmutekoja voi 

hyvin verrata mihin muuhun tahansa kansanmurhaan. Eli Ukkolan terminologiaa lainaten Niinistö on 

”vastuuton ääliö” ja lisäksi rikoslain mukaan väärässä tehtävässä ja väärässä linnassa. Niinistö lateli 

julkilausumia, joissa leimasi terveet rokottamattomat ”yhteiskunnan kidnappaajiksi” ja yritti saada 

koko väestömme Marinin kanssa tapettua viime vuoden uudenvuoden puheellaan, jossa väärinkäytti 

virkatehtäväänsä toimimalla vastuuttomana ääliönä ja Suomen ja globaalin ihmiskunnan historian 

pahimman kansanmurhan johtajana ja kehotti tahallaan koko väestöä ottamaan tappavia injektioita, 

joita valehteli muka ”tappavan vaarallisen koronan” vuoksi välttämättömiksi ja kehotti julkisesti 

niiden ottamiseen, vaikka toukokuusta 2021 lukien niiden samojen ”rokotteiden” tappavuus näkyy 

selvänä ylikuolleisuutena eikä Niinistö ja Marinin väittämä ”rokote” edes ole rokote. Tästä 

tappamisesta (joukkotuhonnasta) toinen joukkotuhonnan toteuttaja Niinistö siis rikoskumppaninsa 

Marinin 6.12.2022 palkitsi Suomen korkeimmalla kunniamerkillä.    

 

Oikeuskanslerinviraston tulee käynnistää rikosprosessi, joka tulee aloittaa pidättämällä istuva 

presidentti Niinistö virastaan. Niinistöä koskeva rikosasia tulee käynnistää, nostaa syytteet 

valtakunnanoikeudessa, Niinistö tuomita tässä rikosilmoituksessa yksilöidyistä rikoksista 
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elinkautiseen, määrätä menettämään presidentin arvonimensä ja hänen koko omaisuutensa tulee 

takavarikoida korvausvastuun kattamiseksi.  

 

Valtion korvausvastuu kuolemista, petoksista, vammoista, yrityksille ja väestölle aiheutetuista 

valtavista vahingoista 

Julkiselle vallalle (kaikki virkamiehet ja valtio) perustuslain 22 §:ssä säädetty velvollisuus perus- ja 
ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseen sisältää paitsi sen, että julkisen vallan on 
pidättäydyttävä itse loukkaamasta perusoikeuksia, myös sen, että se antaa myös suojaa 
mahdollisimman hyvin yksityisiä loukkauksia vastaan. 
 
Jokainen rokotteita turvalliseksi valehdellut, niihin kannustanut, painostanut ja pakottanut ja 
rokottamattomiin vihapuhetta, irtisanomisia ja laittomia pakkoja, palvelun estoja ja vainoa 
kohdistanut on nyt rikos- ja korvausvastuussa. Valtio ja kaikki edellä mainitut rikoskumppanit ovat 
koko omaisuudellaan yhteisvastuussa yrityksille ja väestölle aiheuttamistaan kuolemista, vammoista, 
sairauksista, tulevaisuudessa vielä paljastuvista vahingoista (rokotekuolemat, syntyvyyden 
heikentyminen, keskenmenojen kasvu, immuniteetin menetys, kansantalouden romahtaminen, 
sotarikokset, yritysten taloudelliset tappiot, konkurssit, niistä johtuvat itsemurhat, 
mielenterveysongelmat).  
 
Rikoksiin osallistuneiden henkilöiden ja yritysten omaisuuksien konfiskaatiot ja takavarikot 

 

Niinistön, Marinin, Tuppuraisen, Henrikssonin, THL:n ja HUS:n asiantuntijalausujien, valtamedian 

päätoimittajien, 18.5.2021-28.12.2021 päätöksiin ja Nato-hankkeeseen osallistuneiden 

kansanedustajien, Pöystin, perustuslakivaliokunnan jäsenten, ministerien ja valmistelevien 

virkamiesten, LähiTapiola-ryhmän petosverkoston jäsenten, LähiTapiola-ryhmän ja 

rokotevalmistajien omaisuus tulee takavarikoida tässä rikosilmoituksessa yksilöidyistä rikoksista 

syntyvän korvausvastuun kattamiseksi.  

 

25. Ministerivastuuasioiden ja Niinistön virasta pidättämisen, erottamisen ja rikosasian vireille 

laittamisen pakollisuus ja korvausvastuu koko omaisuudellaan 

 

Oikeuskanslerinvirastolle, KRP:lle ja Supolle syntyy velvollisuus käynnistää keräämieni 

tilastotodisteiden ja edellä selvitettyjen faktojen perusteella Suomen laajin rikostutkinta. 

 

Niinistö, koko hallitus ja kaikki 28.12.2021 soten pakkorokotuksiin, 18.5.2021 rikokseen, Ukraina-

pakotteisiin, EU-rikollisuuteen, sähkölaskutuspetoksiin ja tilastojen väärentämiseen osallistuneet 

tulee pidättää virkatehtävistään, erottaa ja tuomita elinkautiseen, koska kuolemanrangaistusta ei 

toistaiseksi ole Suomessa voimassa, vaikka sellainen seuraus näihin rikoksiin kuuluu. 

 

26. Rikosasiassa tulee selvittää rokotettujen osuus kuolemissa ja sairaalahoidoissa 

 

Rikostutkinnassa tulee selvittää 

1) Mikä on kuolleisuustilastoissa nimenomaan rokotettujen osuus kuolemista Suomessa 

2) Mikä on rokotettujen osuus sairaalahoitoa vaatineissa taudeissa 

3) Kuinka suuri osuus niistä on juuri ”täyden rokotesuojan” ottaneita 

4) Mikä on lasten kuolleisuuden ja sairastavuuden muutos Suomessa lapsiin kohdistetun 

rokotekampanjan jälkeen. 

5) Miksi näitä faktoja tahallaan on salattu ja kenen salauspäätöksillä 
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6) Miksi ja kenen päätöksillä uutisoitiin kuolemien johtuvan muka ”tuntemattomasta syystä” tai 

”suurista ikäluokista” ja salattiin mm. lasten ja sikiöiden kuolemien järkyttävä määrä ja niiden 

selvä liittyminen koronarokotuksiin. 

7) Kuka päätti väärentää tilastoja ja kirjata ”rokottamattomiksi” 21 vkr sisällä piikkihaitan saaneet 

ja rokotukseen kuolleet 

8) Kuka päätti, että ”koronaan” kuolleiksi tilastoidaan tahallaan mitä tahansa kuolemia 

korohysterian ja rokotepakotteiden toteuttamiseksi 

9) Kenen päätöksillä uutisointi oikeista tilastoista uutisointi eli kansanmurhasta uutisointi estettiin 

kokonaan 

10) Miksi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka teki salaisen rahakkaan sopimuksen samaan 

aikaan, kun Metan ja kaikkien tiedotusvälineiden laiton sensuuri ja Harakan vastuulla olevat PL 

12 §:n 2 momentin loukkaukset ja valtiojohtoinen kansamurhan, sähkölaskutuspetosten ja 

muiden rikosten disinformaation tuottaminen ja kuolintilastojen salailu alkoi 

11) Miksi THL salaili ja väärensi omia tilastojaan ja miksi ja kenen päätöksillä uutisoitiin tahallaan 

valheellisia lumikola-, helle- ja muita tekoselityksiä rokotemurhista vastuullisten rikos- ja 

korvausvastuun estämiseksi. 

12) Kun JulkL ja PL 12 § 2 momentti säätävät jokaisen oikeuden saada tiedot em. virkamiesten 

päätöksistä aineistoineen ja tilastot ennen ”rokote”-päätöksiä, miksi he toteuttavat perustuslain 

vastaista rikollista salailua peitelläkseen omia törkeitä rikoksiaan ja miksi Suomen poliisi-, 

syyttäjä- ja oikeuslaitos ja oikeusministeri Henriksson ja virkamiesorganisaatio ovat syvässä 

korruptiotilassa ja poliisit rikosten tutkimisen sijaan auttavat niiden toteutuksissa ja peittelyssä 

sen mukaan, kuka niitä rikoksia toteuttaa.  

Lohja 31.12.2022 

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

 

 

 

 


