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OIKEIN TOIMITTU? Kirjoitin Iltalehden haastattelemalle ylilääkäri Sanna 
Hopulle ja poliisioikeuden dosentti Henri Rikanderille, jotka olivat 
arvioineet Isossa Omenassa kuolleen naisen käsittelyä ylhäältä 
kuvatulla 8-minuuttisella videolla. Hoppu katsoi, että vartijat olivat 
toimistaan päätellen "ilmeisesti" useampaankin kertaan todenneet 
naisen hengityksen riittäväksi. Rikander sitä vastoin korosti naisen 
reagoimattomuutta ja monta minuuttia kestävää pitämistä vatsallaan.
- - - - - - - -
Hyvä Sanna Hoppu ja Henri Rikander (sekä Joonas Alanne, cc:nä),

Tarkastelemassanne videossa naista pidetään nykytietämyksen mukaan 
äkkikuolemalle altistavassa asennossa noin 4,5 minuutin ajan. Kun yksi 
vartijoista lopulta poistaa naisen pipon ja hupun ja kääntää hänen 
kasvonsa näkyville kohdassa 4:45, vartija säpsähtää silminnähden 
taaksepäin ja alkaa välittömästi soittaa puhelimellaan.

Kohdassa 8:01, elvytyksen ollessa viimein käynnissä, naisen ohimolla 
näkyy suuri hematooma.

Ei ole tiedossa, kuinka kauan naista pidettiin mahallaan (talvitakissa, 
kaulaliina kaulan ympärillä, myssy ja huppu päässä, reppu selässä, 
kädet käsiraudoissa selän takana) jo ennen videon alkua. Videolla yksi 
vartijoista painaa jostain syystä polveaan reagoimattoman naisen 
alaselkää vasten. Kaksi muuta keskittyvät lukitsemaan hänen jalkansa 
lattiaa vasten.

Silminnäkijöiden mukaan nainen oli maahan kaatamisen jälkeen 
huutanut apua, sanonut ettei saa henkeä ja pyytänyt soittamaan 
112:een. Pian sen jälkeen huudot olivat vaienneet, ja nainen oli mennyt 
tajuttomaksi ja liikkumattomaksi jo ennen sermin tuomista ympärille ja
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tajuttomaksi ja liikkumattomaksi jo ennen sermin tuomista ympärille ja 
8-minuuttisen videon alkua.

Maahankaato oli silminnäkijän kuvaaman videon perusteella lähinnä 
kaoottinen. Vartijat kompuroivat lattialle istualleen pudonneen naisen 
molemmin puolin, nostivat häntä ja viskasivat hänet sitten lattialle, 
kaatuen samalla itsekin hänen sivuilleen. [1] Naisen toinen jalka nousi 
ylös ja alavartalo meni sivuasentoon (ks. liitekuvat). Pitkällä videolla 
näkyvä hematooma lienee syntynyt naisen pään kopsahtaessa lattiaan, 
mitä silminnäkijöiden kuvaukset tilanteessa kuuluneesta äänestä 
tukevat.

Summa summarum: Vartijat riisuvat hupun ja pipon ja kääntävät 
naisen kasvot esille tarkistaakseen hänen tilansa ja mahdolliset pään 
alueen vauriot vasta kun on aivan liian myöhäistä.

Jo itse "oikeaoppinen" ja kaoottinen kaato lattialle oli pelkkää 
tarpeetonta voimannäyttöä ja omiaan johtamaan tajuttomuuteen, 
elottomuuteen ja kuolemaan. Pitkällä videolla havaittavaa vartijoiden 
toimintaa on puolestaan vaikea nähdä muuna kuin pelastustoimien 
viivyttelynä.

[1] Kaatotilanteesta kuvatulla videolla nainen on istuallaan lattialla 
melkein 10 sekuntia ja hänen kuulee yrittävän keskustella miesten 
kanssa. Toinen vartijoista jopa irrottaa otteensa sen verran, että nainen 
auttaa itseään ylöspäin oikealla kädellään, kun he alkavat vetämään 
häntä ylöspäin. Edellinen komento oli "mene maahan", ja maassahan 
tuossa ollaan. Missä oli tarve millekään voimatoimille? Nainen yrittää 
hoitaa tilanteen puhumalla, mutta vartijat eivät kommunikoi hänen 
kanssaan millään tavalla. Tuossa ei ole kyseessä mitään nopeaa 
reagointia vaativa tilanne. Nainen kaadetaan kasvoilleen lattialle, koska 
vartijat olivat selvästikin niin päättäneet tehdä.

Ystävällisin terveisin
Vesa Raiskila
YTM, kansalaisaktiivi

68 kommenttia 93 jakoa

Tykkää Kommentti Jaa

Näytä 28 aiempaa kommenttia Osuvimmat 

44 min

Minna Salomaa
Kiitos Vesa, olet panostanut tähän todella paljon 
Puolustat meidän kaikkien oikeuksia 

3Tykkää Vastaa

Kirjoita kommentti…

371

Vesa Raiskila
1 pv · 

Yhdessä Ison Omenan tapahtumista otetussa kuvassa näkyvä asia ei 
ehkä ole saanut ansaitsemaansa huomiota. Kuva on tilanteesta, jossa 
nainen on kaadettu vatsalleen lattialle ja häntä pitelee neljä vartijaa. 
Annan kuvan osasuurennoksen kommentissa havainnollistukseni kera.

Naisen pään alta (siis oletettavasti suusta) näyttää valuvan lattialle 
l l ik l hk i il i

  9

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160597286199530&set=a.10150442140074530&__cft__[0]=AZXhziqR9BPqdxNLr6w527IrbDwv7-o68cqh7TJhoHjfONzaAmoBVrUzdNcrKK-1Vw-06X2Q71DZ_fLNcy51b9-kNt-yx2Ti3xQqgbMQuIzJB2X8PConyL7zKGUN2hE5MVbNz4aVsPSUU3fYyA-ilJ2YyMUpKjcYjND0cF9TtgyW0Q&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/vesa.raiskila/posts/pfbid05FgTCuaaphyNRGsUgS3nz4ngCkdNtJ9E4QUZej9PicDdGgRxukvCCqKuukmZ6Tcbl?comment_id=576123327272335&__cft__[0]=AZXhziqR9BPqdxNLr6w527IrbDwv7-o68cqh7TJhoHjfONzaAmoBVrUzdNcrKK-1Vw-06X2Q71DZ_fLNcy51b9-kNt-yx2Ti3xQqgbMQuIzJB2X8PConyL7zKGUN2hE5MVbNz4aVsPSUU3fYyA-ilJ2YyMUpKjcYjND0cF9TtgyW0Q&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/minna.simola.37?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE2MDU5NzMwMDAyNDUzMF81NzYxMjMzMjcyNzIzMzU%3D&__cft__[0]=AZXhziqR9BPqdxNLr6w527IrbDwv7-o68cqh7TJhoHjfONzaAmoBVrUzdNcrKK-1Vw-06X2Q71DZ_fLNcy51b9-kNt-yx2Ti3xQqgbMQuIzJB2X8PConyL7zKGUN2hE5MVbNz4aVsPSUU3fYyA-ilJ2YyMUpKjcYjND0cF9TtgyW0Q&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/minna.simola.37?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE2MDU5NzMwMDAyNDUzMF81NzYxMjMzMjcyNzIzMzU%3D&__cft__[0]=AZXhziqR9BPqdxNLr6w527IrbDwv7-o68cqh7TJhoHjfONzaAmoBVrUzdNcrKK-1Vw-06X2Q71DZ_fLNcy51b9-kNt-yx2Ti3xQqgbMQuIzJB2X8PConyL7zKGUN2hE5MVbNz4aVsPSUU3fYyA-ilJ2YyMUpKjcYjND0cF9TtgyW0Q&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/vesa.raiskila?__cft__[0]=AZUsm6oOCYyRggA0JHk8PToBsTchw57rddnZuNpE2I0QfZHoh7wJtMHNirLffAqWAt1bWzQcCGkgwe3sc_pj89jYFOTGT_9cs_1dbnIG9ZzHiMo3dgIKv3Lvw1ctNEaWWdF0rBEQLhOKj1ROeHzJs4s4lO2fA3EEY5wi8T2Zto9ZQw&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/vesa.raiskila?__cft__[0]=AZUsm6oOCYyRggA0JHk8PToBsTchw57rddnZuNpE2I0QfZHoh7wJtMHNirLffAqWAt1bWzQcCGkgwe3sc_pj89jYFOTGT_9cs_1dbnIG9ZzHiMo3dgIKv3Lvw1ctNEaWWdF0rBEQLhOKj1ROeHzJs4s4lO2fA3EEY5wi8T2Zto9ZQw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/vesa.raiskila/posts/pfbid037GeFFX6tF5fb3i1TAMY574Mb98QGpWnnxnrSrmgVJ8AbMxEHUYVz8526VsQTmiBRl?__cft__[0]=AZUsm6oOCYyRggA0JHk8PToBsTchw57rddnZuNpE2I0QfZHoh7wJtMHNirLffAqWAt1bWzQcCGkgwe3sc_pj89jYFOTGT_9cs_1dbnIG9ZzHiMo3dgIKv3Lvw1ctNEaWWdF0rBEQLhOKj1ROeHzJs4s4lO2fA3EEY5wi8T2Zto9ZQw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vesa.raiskila?__cft__[0]=AZUsm6oOCYyRggA0JHk8PToBsTchw57rddnZuNpE2I0QfZHoh7wJtMHNirLffAqWAt1bWzQcCGkgwe3sc_pj89jYFOTGT_9cs_1dbnIG9ZzHiMo3dgIKv3Lvw1ctNEaWWdF0rBEQLhOKj1ROeHzJs4s4lO2fA3EEY5wi8T2Zto9ZQw&__tn__=%3C%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/notifications/


vaaleaa, läpikuultavahkoa nestettä. Vai miltä tämä teistä näyttää? 

Turvallisuusalan ammattilaisia ja lääkintämiehiä kouluttanut, 
hoitotason ensihoitajana työskentelevä Facebook-kaverini kommentoi 
aiemmassa päivityksessäni, että kyseessä voi olla vatsanestettä, joka 
nousi ylös, jos nainen oli muuttunut tajuttomaksi tai elottomaksi. Hän 
on korostanut, että vaikka nainen olisi ollut jo tuolloin eloton, hän ei 
kuitenkaan ollut vielä kliinisesti kuollut, vaan olisi saattanut olla 
edelleen elvytettävissä.

Kuvaa otettaessa naisen ympärille ei vielä ollut haettu sermiä. 
Ylemmältä tasolta myöhemmin kuvatussa videossa sermi on 
paikoillaan ja vartijat pitävät naista edelleen – mm. jaloista kiinni 
pitäen ja lähes loppuun asti käsiraudoissa – vatsallaan 6,5 minuuttia 
ennen elvytyksen aloittamista.

Hillitsivätkö vartijat kuvassa naisen rimpuilua, vai hillitsivätkö he 
kuolinkouristuksia? 

Havaitsivatko he lattialle valuvan nesteen? Kun nainen oli muuttunut 
(ehkä jo tuossa vaiheessa) täysin reagoimattomaksi, miksi he eivät 
aloittaneet elvytystä, vaan hakivat sermin ja jatkoivat kiinnipitoa ikään 
kuin nainen olisi hetkenä minä hyvänsä saattanut ponnahtaa 
vastarintaan? Koettivatko vartijat improvisoida – sermin suojassa – 
vaikutelman, että nainen teki edelleen kovaa vastarintaa ja häntä täytyi 
pitää aloillaan, kunnes hän sai jonkin kohtauksen ja kuoli pitkään 
jatkuneen vastarintansa seurauksena? Eli oma syy? Vai mitä ihmettä 
nuorten miesten päässä liikkui?

127 kommenttia 28 jakoa

Tykkää Kommentti Jaa

Näytä 26 aiempaa kommenttia Osuvimmat 

5 t

Maria Herttuainen
Selvishän sekin, mitä tämän taustalla taas häärätään:
Yksityin poliisiko se nyt oli, minkä valtio nyt haluaa saada
läpi? Ja tietysti Kansan innostuneella vastaanotolla!
Tykkää Vastaa

Kirjoita kommentti…

212

Vesa Raiskila
2 pv · 

"VAIN JÄÄVUOREN HUIPPU". Laitan ensimmäiseen kommenttiin  
kirjoituksen, joka on viimeaikaisten tietojen perusteella valitettavan 
uskottavan tuntuinen. Kirjoittaja kertoo työskennelleensä useamman 
vuoden nyt (vuorostaan) tapetilla olevassa vartiointiliikkeessä, ja hänen 
mukaansa sen vartijoilla on useammassa kohteessa WhatsApp-ryhmiä, 
joissa jaetaan videoita "parhaista" kiinniotoista ja väännöistä, 
asiakkaiden pahoinpitelyistä ja nöyryyttämisestä, ja kuukausittainen 
voimankäyttötilasto, jonka kärkisijaa pitävä palkitaan kuun lopussa.

Joku muuten saattaa ihmetellä, miksi olen ollut niin fokusoitunut tähän 
Ison Omenan tapaukseen, sillä tapahtuuhan maailmassa koko ajan 
kauheita asioita. Ja eikö "isompien kuvioiden" selvittely olisi 
tärkeämpää kuin yhden tapauksen nosto "tikun nokkaan"? Isojen 
kuvioiden ohella minulla on aina toisinaan ollut tapana järkyttyä 
yksittäisten ihmisten kohtaloista, olipa kyse sitten vaikka jossain 
toisella puolella maailmaa valheellisin perustein tuomitusta ihmisestä, 
ja alkaa toimia hänen puolustamisekseen. Aika ajoin koen 
samaistuvani voimakkaasti vääryyden uhrin kokemuksiin ja tämän
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Esittely
Opiskeli ainetta Sociology koulussa
University of Jyväskylä

Kävi koulua Jämsän lukio

Paikkakunnalta Jämsä

1 661 henkilöä seuraa

Kuvat Näytä kaikki kuvat

Kaverit Näytä kaikki kaverit
924 yhteistä kaveria

Ville-Veikko
Elomaa

Ulla Winter Helena Timonen

samaistuvani voimakkaasti vääryyden uhrin kokemuksiin, ja tämän 
yhdistyessä oikeudentuntoon koen tarvetta alkaa toimia, jotta hän saisi 
oikeutta, vaikkapa sitten, kuten tässä tapauksessa, kuolemansa jälkeen.

Kuvaan olen kopioinut vartijoiden käsissä kuolleen naisen vuosia sitten 
julkaisemia mietteitään. Toinen niistä kiteyttää elämän 
sattumanvaraisuuden (sopien ehkä turhankin hyvin hänen traagiseen 
kuolemaansa) toisen kuvatessa hänen elämänarvojaan.

72 kommenttia 60 jakoa

Tykkää Kommentti Jaa

Näytä 20 aiempaa kommenttia Osuvimmat 

1 pv

Ville Häkli
Kuka näistä huhutuista ryhmistä tekis tutkintapyynnön?
Saattas tarvita Suomi uuden vankilan vain vartioille
Saattas muuten olla vähän ahdasta kongilla...… Näytä
lisää

5Tykkää Vastaa

Kirjoita kommentti…

253

Vesa Raiskila
4 pv · 

Avoin kirjeeni Securitaksen toimitusjohtajalle. Kirje on tekstimuodossa 
linkkien kera ensimmäisessä kommentissa.

55 kommenttia 99 jakoa

Tykkää Kommentti Jaa

Näytä 38 aiempaa kommenttia Osuvimmat 

1 pv

Jaana Makkonen
Hyvä  Vartija makaa raudotetun ihmisen päällä. Jos
raudotetaan ihminen niin ei ikinä mennä sen päälle.
Tykkää Vastaa

Kirjoita kommentti…

417

Vesa Raiskila
4 pv · 

"HEI! OOTKO HEREILLÄ?" K ti li kki il i äkijä id

Vesa Raiskila
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Pirjo Tolonen Jyri Poltto Val Rauno Teitti

Taina Säkkinen Jukka Juntunen Anu Marika

Lisää

"HEI! OOTKO HEREILLÄ?" Kommentissa linkki silminnäkijän videoon, 
josta ilmenee seuraavaa: Maahan vatsalleen kaadettu ja 
käsiraudoitettu nainen makaa elottoman näköisenä, mutta kaksi 
vartijaa vain pitää jaloista kiinni ja kaksi muuta puuhastelee jotain 
naisen ylävartalon kohdalla. Kohdassa 3:20 vartija ravistelee naista ja 
huutaa "Hei! Ootko hereillä?" Sama toistuu. Sitten ryhdytään 
irrottamaan reppua.
Koko ajan kaksi vartijoista vain pitää naista jaloista kiinni. Käsiraudat 
saadaan irti, sitten reppu, ja päähine irrotetaan kohdassa 4:45. Kun 
videon alusta on kulunut 6 minuuttia ja 30 sekuntia, vartija huutaa 
"Tuokaa deffa!" Elvytys käsin alkaa seitsemän minuutin kohdalla. 
Samoihin aikoihin paikalle saapuu vapaaehtoisia auttajia.
Vartijoiden lopulta käännettyä naisen selälleen näkyy, että hän on 
laskenut alleen.

306 kommenttia 73 jakoa
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447

Vesa Raiskila
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'OHJEIDEN MUKAAN'. Lääkärilehdessä todetaan, että ihmisen 
makuuttaminen vatsallaan kädet selän takana altistaa kuolemalle. Ison 
Omenan uhria oli pidetty tässä asennossa pitkän aikaa.
"Niuvanniemen sairaalassa tämä  rajoittamistapa [päinmakuulle 
asettaminen] lopetettiin kokonaan jo vuonna 2012. Jo pari vuotta 
aikaisemmin sitä oli rajoitettu. Jos tilanne kuitenkin jostain syystä 
päätyy siihen, että potilas on vatsallaan, siitä pitää luopua 
mahdollisimman nopeasti.

Päätös perustuu kansainväliseen tutkimustietoon siitä, että 
rajoittamistapa altistaa äkkikuolemalle. [...]
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– Kun ihminen viedään maihin ja varsinkin vatsalleen, ja jos vielä kädet 
ovat selän takana, hengitysfunktio ja sydämen virtaus heikentyvät, 

Ojala kertoo.

Kuoleman mekanismi ei kuitenkaan ole tukehtuminen.

– Alentunut hengitysfunktio ja sydämen toiminnan heikentyminen 
aiheuttavat metabolisen muutoksen. Seurauksena voi olla sydämen 
rytmihäiriö, asystole tai muukin rytmihäiriö. Tämä on kuoleman 
mekanismi.

Tilannetta pahentaa adrenaliinimyrsky, kun ihminen on kiihtynyt, 
hädissään tai peloissaan. Siksi päinmakuulle rajoittaminen stressi- tai 
kriisitilanteessa altistaa äkkikuolemalle.

– Erityistä altistavaa sairautta ei tarvitse olla, vaan näin voi käydä 
kohtuullisen hyväkuntoiselle nuorelle ihmiselle."

https://www.laakarilehti.fi/…/painmakuulle-rajoittamiseen…/
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Bokaj Olladem
Tää kaikki johtuu vain siitä, että kun neanderdalilaisillakin
täytyy olla oikeus lisääntyä.
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Eli nyt kun kansanedustajuutensa on päättymässä, Veikko "rohkenee 
jo" kertoa, ettei ole itse ottanut koronapiikkejä. Kuitenkin lukuisia 
edustamiaan kansalaisia painostettiin voimakkaasti piikkien ottamiseen 
mm. asettamalla koronapassi ehdoksi julkisiin tiloihin (esimerkiksi 
uimahalliin) pääsylle, ja monet rokottamattomat joutuivat jättämään 
työnsä tai jäivät palkatta. Eikö kansanedustajan pitäisi nimenomaan 
rohjeta asettaa itsensä likoon kansalaisten perusoikeuksia puolustaak… 
Näytä lisää
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https://www.facebook.com/vesa.raiskila?__cft__[0]=AZXRkldGt8BHXOCou0He2YkcWsvCgA1T0XZr_zdvBzxWly26HsnyAFk920Tjrby_JNb5ptBUq8yGlWjh7YGNa7D2DqNYH9HO9abD47aSfwJrQRb2EImIQe1yw6ggjWJVCCAt-fzWrCkI8Qny5sGeBIJHl3GaDqCHFt5Qk314fAarlA&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/vesa.raiskila?__cft__[0]=AZXRkldGt8BHXOCou0He2YkcWsvCgA1T0XZr_zdvBzxWly26HsnyAFk920Tjrby_JNb5ptBUq8yGlWjh7YGNa7D2DqNYH9HO9abD47aSfwJrQRb2EImIQe1yw6ggjWJVCCAt-fzWrCkI8Qny5sGeBIJHl3GaDqCHFt5Qk314fAarlA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/vesa.raiskila/posts/pfbid02BLD9RtxvAaPPXpiXFjhh6Y9bMVMz32twbiRDerGgfw8Hx3NJcF69KQnHZ1TaB7p4l?__cft__[0]=AZXRkldGt8BHXOCou0He2YkcWsvCgA1T0XZr_zdvBzxWly26HsnyAFk920Tjrby_JNb5ptBUq8yGlWjh7YGNa7D2DqNYH9HO9abD47aSfwJrQRb2EImIQe1yw6ggjWJVCCAt-fzWrCkI8Qny5sGeBIJHl3GaDqCHFt5Qk314fAarlA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/veikko.vallin?__cft__[0]=AZXRkldGt8BHXOCou0He2YkcWsvCgA1T0XZr_zdvBzxWly26HsnyAFk920Tjrby_JNb5ptBUq8yGlWjh7YGNa7D2DqNYH9HO9abD47aSfwJrQRb2EImIQe1yw6ggjWJVCCAt-fzWrCkI8Qny5sGeBIJHl3GaDqCHFt5Qk314fAarlA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/vesa.raiskila?__cft__[0]=AZXRkldGt8BHXOCou0He2YkcWsvCgA1T0XZr_zdvBzxWly26HsnyAFk920Tjrby_JNb5ptBUq8yGlWjh7YGNa7D2DqNYH9HO9abD47aSfwJrQRb2EImIQe1yw6ggjWJVCCAt-fzWrCkI8Qny5sGeBIJHl3GaDqCHFt5Qk314fAarlA&__tn__=%3C%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/notifications/


Näytä lisää

77 kommenttia 27 jakoa

Tykkää Kommentti Jaa

Näytä 37 aiempaa kommenttia Osuvimmat 

3 t

Seppo Mäkimaa
Rohkenen sannoo ku kohta oon eläkkeellä tosta tyhjääkin
tyhjänpäiväisimmästä työstä,veeeeee että nää lamphaita
perkele.
Tykkää Vastaa

Kirjoita kommentti…

346

Vesa Raiskila
8. tammikuu klo 9.34 · 

HENKI POIS JENKKITYYLIIN. Vartijoiden toiminta johti eilen naisen 
kuolemaan kauppakeskus Isossa Omenassa. Vartijat poistivat naisen 
pois farkkukaupasta, minkä jälkeen hänet painettiin ostoskeskuksen 
lattiaa vasten ja pantiin käsirautoihin. Silminnäkijän ottamasta kuvasta 
näkyy, että yksi vartija makasi hänen päällään kolmen muun pitäessä 
häntä paikoillaan.

"Helsingin Sanomiin yhteyttä ottanut lukija tuli ulos Levi’s-
vaateliikkeestä ja näki ulkopuolella, kun järjestyksenvalvo… Näytä lisää

Arkaluontoinen sisältö
Tämä kuva voi olla arkaluontoinen.

Lue lisää Katso kuva

  9

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160583682534530&set=a.10150442140074530&__cft__[0]=AZXRkldGt8BHXOCou0He2YkcWsvCgA1T0XZr_zdvBzxWly26HsnyAFk920Tjrby_JNb5ptBUq8yGlWjh7YGNa7D2DqNYH9HO9abD47aSfwJrQRb2EImIQe1yw6ggjWJVCCAt-fzWrCkI8Qny5sGeBIJHl3GaDqCHFt5Qk314fAarlA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/vesa.raiskila/posts/pfbid02BLD9RtxvAaPPXpiXFjhh6Y9bMVMz32twbiRDerGgfw8Hx3NJcF69KQnHZ1TaB7p4l?comment_id=1217848289158580&__cft__[0]=AZXRkldGt8BHXOCou0He2YkcWsvCgA1T0XZr_zdvBzxWly26HsnyAFk920Tjrby_JNb5ptBUq8yGlWjh7YGNa7D2DqNYH9HO9abD47aSfwJrQRb2EImIQe1yw6ggjWJVCCAt-fzWrCkI8Qny5sGeBIJHl3GaDqCHFt5Qk314fAarlA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/seppo.makimaa.75?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE2MDU4MzY5NjExNDUzMF8xMjE3ODQ4Mjg5MTU4NTgw&__cft__[0]=AZXRkldGt8BHXOCou0He2YkcWsvCgA1T0XZr_zdvBzxWly26HsnyAFk920Tjrby_JNb5ptBUq8yGlWjh7YGNa7D2DqNYH9HO9abD47aSfwJrQRb2EImIQe1yw6ggjWJVCCAt-fzWrCkI8Qny5sGeBIJHl3GaDqCHFt5Qk314fAarlA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/seppo.makimaa.75?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE2MDU4MzY5NjExNDUzMF8xMjE3ODQ4Mjg5MTU4NTgw&__cft__[0]=AZXRkldGt8BHXOCou0He2YkcWsvCgA1T0XZr_zdvBzxWly26HsnyAFk920Tjrby_JNb5ptBUq8yGlWjh7YGNa7D2DqNYH9HO9abD47aSfwJrQRb2EImIQe1yw6ggjWJVCCAt-fzWrCkI8Qny5sGeBIJHl3GaDqCHFt5Qk314fAarlA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/vesa.raiskila?__cft__[0]=AZU7IFOP8YXaAYRTnq26XOmfzie4GvN3Od_8P-D2IHdXFFZrivVgVC6F_FEjEl0r79w5brpSQYckhnJ3G-UC0O3ukf0zeuu1hWtTfvj-hE4_6P-r9Vsm2BzZ9jprMm2kGhaFt7JsckgWvlQ9ynWWg0JhleTY9LI6GuWeUl_Ms_bchg&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/vesa.raiskila?__cft__[0]=AZU7IFOP8YXaAYRTnq26XOmfzie4GvN3Od_8P-D2IHdXFFZrivVgVC6F_FEjEl0r79w5brpSQYckhnJ3G-UC0O3ukf0zeuu1hWtTfvj-hE4_6P-r9Vsm2BzZ9jprMm2kGhaFt7JsckgWvlQ9ynWWg0JhleTY9LI6GuWeUl_Ms_bchg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/vesa.raiskila/posts/pfbid02CCfYHXeo5Kx3BpK4mcvcLH53y4bzfdkG6SUhsxVjGTMPS1gsXonaxEZ7THy8ZvYPl?__cft__[0]=AZU7IFOP8YXaAYRTnq26XOmfzie4GvN3Od_8P-D2IHdXFFZrivVgVC6F_FEjEl0r79w5brpSQYckhnJ3G-UC0O3ukf0zeuu1hWtTfvj-hE4_6P-r9Vsm2BzZ9jprMm2kGhaFt7JsckgWvlQ9ynWWg0JhleTY9LI6GuWeUl_Ms_bchg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/vesa.raiskila?__cft__[0]=AZU7IFOP8YXaAYRTnq26XOmfzie4GvN3Od_8P-D2IHdXFFZrivVgVC6F_FEjEl0r79w5brpSQYckhnJ3G-UC0O3ukf0zeuu1hWtTfvj-hE4_6P-r9Vsm2BzZ9jprMm2kGhaFt7JsckgWvlQ9ynWWg0JhleTY9LI6GuWeUl_Ms_bchg&__tn__=%3C%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160580789254530&set=a.10150442140074530&__cft__[0]=AZU7IFOP8YXaAYRTnq26XOmfzie4GvN3Od_8P-D2IHdXFFZrivVgVC6F_FEjEl0r79w5brpSQYckhnJ3G-UC0O3ukf0zeuu1hWtTfvj-hE4_6P-r9Vsm2BzZ9jprMm2kGhaFt7JsckgWvlQ9ynWWg0JhleTY9LI6GuWeUl_Ms_bchg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/notifications/


230 kommenttia 203 jakoa

Tykkää Kommentti Jaa

Näytä aiemmat kommentit Osuvimmat 

5 pv

Tanja Tyyvi
Jahas, tullut sumennus kuvan päälle... 
Tykkää Vastaa

Kirjoita kommentti…

497
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160580789254530&set=a.10150442140074530&__cft__[0]=AZU7IFOP8YXaAYRTnq26XOmfzie4GvN3Od_8P-D2IHdXFFZrivVgVC6F_FEjEl0r79w5brpSQYckhnJ3G-UC0O3ukf0zeuu1hWtTfvj-hE4_6P-r9Vsm2BzZ9jprMm2kGhaFt7JsckgWvlQ9ynWWg0JhleTY9LI6GuWeUl_Ms_bchg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/vesa.raiskila/posts/pfbid02CCfYHXeo5Kx3BpK4mcvcLH53y4bzfdkG6SUhsxVjGTMPS1gsXonaxEZ7THy8ZvYPl?comment_id=973399247398131&__cft__[0]=AZU7IFOP8YXaAYRTnq26XOmfzie4GvN3Od_8P-D2IHdXFFZrivVgVC6F_FEjEl0r79w5brpSQYckhnJ3G-UC0O3ukf0zeuu1hWtTfvj-hE4_6P-r9Vsm2BzZ9jprMm2kGhaFt7JsckgWvlQ9ynWWg0JhleTY9LI6GuWeUl_Ms_bchg&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/tanja.koski.7?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE2MDU4MDc5NzE1NDUzMF85NzMzOTkyNDczOTgxMzE%3D&__cft__[0]=AZU7IFOP8YXaAYRTnq26XOmfzie4GvN3Od_8P-D2IHdXFFZrivVgVC6F_FEjEl0r79w5brpSQYckhnJ3G-UC0O3ukf0zeuu1hWtTfvj-hE4_6P-r9Vsm2BzZ9jprMm2kGhaFt7JsckgWvlQ9ynWWg0JhleTY9LI6GuWeUl_Ms_bchg&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/tanja.koski.7?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE2MDU4MDc5NzE1NDUzMF85NzMzOTkyNDczOTgxMzE%3D&__cft__[0]=AZU7IFOP8YXaAYRTnq26XOmfzie4GvN3Od_8P-D2IHdXFFZrivVgVC6F_FEjEl0r79w5brpSQYckhnJ3G-UC0O3ukf0zeuu1hWtTfvj-hE4_6P-r9Vsm2BzZ9jprMm2kGhaFt7JsckgWvlQ9ynWWg0JhleTY9LI6GuWeUl_Ms_bchg&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/notifications/

