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Rikosilmoitus  

Ilmoittaja:     vastaanottaja KRP:ssä 

1) Kavonius Jaana Lakimies, OTK (eläkkeellä)  
2) Oikeusturvakeskus Ry 

prosessiosoite molemmille:    
Myllärinkatu 4, 08100 Lohja 
p. 040 744 2173    päiväys, nimi, allekirjoitus 

3) rikosilmoitukseen yhtyvät asianomistajat 
 
 
 

1. Poliisin ja puolustusvoimien velvollisuus ryhtyä väestön pelastamiseksi estämään 

”rokotusten” jatkaminen 

Poliisille, puolustusvoimille, THL:lle, FIMEA:lle ja kaikille rikosilmoituksen vastaanottajina oleville 

viranomaisille syntyy tämän rikosilmoituksen perusteella ja sen vireille tullessa välitön velvoite 

ihmishenkien suojaamiseksi keskeyttää rikolliset lasten ja väestön covid19-piikitykset.   

2. Muut vaatimukset 
 

Rikosilmoituksessa kuvattu laaja koko väestöön Suomessa ja globaalisti kohdistuva rikos on lähinnä 

verrattavissa natsien juutalaisiin kohdistamiin ihmiskokeisiin ja joukkotuhontaan.  

On olemassa niin hirvittävää rikollisuutta, että siitä ainut sopiva rangaistus on kuolemanrangaistus 
rikosten toteuttajille. Tässä rikosilmoituksessa analysoitu "rokotteen" avulla toteutettu kammottava, 
koko ihmiskuntaa uhkaava tahallinen suunnitelmallinen rikos on sellainen, että Sauli Niinistön, Krista 
Kiurun, Sanna Marinin, Lasse Lehtosen, Mika Salmisen, Mika Rämetin, Hanna Nohynekin, Ursula von der 
Leyenin, Anthony Fauchin, EU-virkamiesten, WHO:n virkamiesten, disinformaation tuottamiseen 
osallistuneiden valtamedian päätoimittajien, toimittajien (mm. Sanna Ukkola, Tuomas Peltomäki), 
rokotekokeilun suurimman rikoshyötyjän Pfiserin johdon, muiden rokotevalmistajien johtohenkilöiden  
ja kaikkien rikosten toteuttajien ainut riittävä rangaistus on se, että heille langetetaan 
kuolemanrangaistus. 
 
Kavonius tämän rikosilmoituksen laatijana tulee vaatimaan  

1. Suomen rikoslain muuttamista niin, että kuolemanrangaistus palautetaan ja se säädetään 
seuraukseksi näihin covid19-rikoksiin. 

2. Rikoksentekijöille kuolemanrangaistusta kv. rikosprosessissa 
3. Korvaukset kaikille uhreille 

Rikosilmoitukseen tulee yhtymään todennäköisesti tuhansia asianomistajia ja mahdollisesti koko väestö. 

Heistä jokainen voi itsenäisesti päättää, vaativatko tekijöille kuolemanrangaistuksia vai elinkautista 

vankeusrangaistusta tai muita seurauksia. Kukin asianomistaja yksilöi omat korvausvaatimuksensa 

myöhemmin erikseen.  

Osa rikoksen seurauksista (mm. rokotekuolemien ja pysyvien immuunikatojen ja muiden sairauksien ja 

vammojen määrä) selviää vasta ruumiinavauksissa, jotka KRP:n tulee määrätä toteutettaviksi jokaisesta 

”rokotteen” jälkeen kuolleesta, koska tilastot on väärennetty kirjaamalla rokotekuolemat ja rokotehaitat 

tahallaan ”koronasta” ja muista syistä johtuviksi. Se, kuinka paljon kuolleita on syntynyt ja syntyy 

jatkossa ja miten laajan immuunikadon rikoksentekijät ovat aiheuttaneet, vaikuttaa myös rikosten 
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rangaistuksiin ja kuolemanrangaistusten tarpeellisuuteen ja määrään. Mitä enemmän kuolleita, sitä 

painavammat perusteet on kuolemanrangaistukselle. Kun pahimmat natsit tuomittiin juuri 

joukkotuhonnasta ja rikollisista ihmiskokeista kuolemaan hirttämällä, ei ole mitään juridista estettä eikä 

syytäkään tuomita lievempää rangaistusta tässä rikosilmoituksessa yksilöidyistä joukkotuhonta- ja 

ihmiskoerikoksista, joiden uhreiksi on otettu koko Suomen väestö ja koko ihmiskunta globaalisti ja uhrit 

huijattu ”rokottamiseksi” valehtelemalla vammautumaan pysyvästi, kuolemaan ja viemään lapsensa 

piikitettäviksi ja tuhoamaan immuniteettinsa, terveytensä ja kuolemaan. 

Faktojen perusteella tässä rikosilmoituksessa kuvattu rikollinen ihmiskoe on keskeytettävä välittömästi. 

Sen kaikki toteuttajat ovat vastuussa tästä kauhistuttavasta rikoksesta asemasta riippumatta. Rikosten 

törkeyttä alleviivaa rikoksentekijöiden määrä, uhrien valtava määrä, tuhojen valtava määrä, rikosten 

suunnitelmallisuus ja korkeat asiantuntija- ja virka-asemat, rikosten seurausten peittely, 

tiedonsaannin estäminen rikosten jatkamiseksi ja rikosten laajentaminen 5-17-vuotiaisiin lapsiin 

kohdistuviksi samaan aikaan, kun on tiedetty kaikki tappavat, pysyvästi vammauttavat tuhoavat 

seuraukset.  

Sauli Niinistön, Krista Kiurun, Sanna Marinin, Anna-Maja Henrikssonin, Antti Rinteen, Tytti Tuppuraisen, 
Lasse Lehtosen, Hanna Nohynekin, Mika Salmisen, Mika Rämetin, Asko Järvisen, muiden 
lausujalääkärien, 107 kansanedustajan, Räsäsen, perustuslakivaliokunnan jäsenten, Pöystin, 
Puumalaisen, Koiviston ja muiden rikollisen ihmiskokeen toteuttajien koko omaisuus on takavarikoitava 
ja konfiskoitava valtavien rikosvahinkojen korvaamiseksi eikä sekään tule riittämään näiden valtavien 
vahinkojen korvaamiseen eivätkä ihmiskokeella tapetut uhrit herää henkiin eikä pysyvästi tuhottu 
terveys korjaannu. Olen 16.1.2022 laatimaani hätätiedotetta jakamalla pyrkinyt estämään lisäuhrit ja 
erityisesti lapsiuhrit. Kavonius ja Oikeusturvakeskus ry auttavat kaikkia uhreja ja myös uhrin asemassa 
olevia yrittäjiä ja yrityksiä vaatimaan rikosten uhreina korvaukset. 
 

3. Rikoksentekijäasemassa kuultavat ja rikosnimikkeet  
 

Rikosnimikkeet joukkotuhonnasta ja muista tässä rikosilmoituksessa yksilöidyistä rikoksista: 

1) Joukkotuhonta ja sen valmistelu (RL 11:1 ja 2 §)  

2) Törkeä petos (RL 36:2 §) 

3) Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan (RL 11:3 ja 4 §) 

4) Kemiallisen ja biologisen aseen kiellon rikkominen (RL 11:8 ja 9 §) 

5) Törkeä pahoinpitely (RL 21:5 ja 6 §), murha (RL 21:2 §) ja vaihtoehtoisesti törkeä kuolemantuottamus 

(RL 21:8 ja 9 §) ja törkeä vammantuottamus (RL 21:10 ja 11 §) rokotehaitoilla ja rokotekuolemilla 

aiheutettujen seurausten osalta ja niihin syy-yhteydessä olevien rokotepetosten ja ihmiskokeiden 

osalta 

6) Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu (RL 21:6a §) 

7) Julkinen kehottaminen rikokseen (RL 17:1 §) ja järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan 

osallistuminen (RL 17:1a §)  

8) Terveysrikos (RL 44:1 §) 

9) Lääkerikos (RL 44:5 §) 

10) Kuluttajamarkkinoilta kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkominen (RL 44:5a §) 

11) Geenitekniikkarikos (RL 44:9 §)  

12) Kliinistä lääketutkimusta koskeva rikos (RL 44:9a §) 

13) Lääketieteellistä tutkimusta koskeva rikos (RL 44:9b §) 

14) Syrjintä (RL 11:11 §) 

15) Kidutus (RL 11:9a §) 

16) Työturvallisuusrikos (RL 47:1 §) rokotepakolla ja työntekijöiden piikityksillä tahallaan aiheutettujen 

vammojen, sairauksien ja muiden seurausten aiheuttamisen osalta 
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17) Työsyrjintä (RL 47:5 §), työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminen (RL 47:4 §) ja 

työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen (RL 47:5 §), törkeä kiristys (RL 31:3 ja 4 §) 

irtisanomisten ja rokottamattomiin työntekijöihin kohdistettujen rajoitusten, maskipakkojen, 

28.12.2021 päätöksen, sen valmistelun ja muun pakottamisen osalta 

18) Vaaran aiheuttaminen (RL 21:13 §) 

19) Pakottaminen (RL 25:8 §) 

20) Luottamusaseman väärinkäyttö (RL 36:5 §)  

21) Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen (RL 40:8 §) 

22) Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan (RL 10 ja 10a §) 

23) Törkeä kunnianloukkaus (RL 24:9 ja 10 §)  

24) Virkasalaisuuden rikkominen (RL 40:5 §) ja salassapitorikos (38:1 §) rokotepasseihin julkisiksi 

pakotettujen salassa pidettäviksi säädettyjen rokotetietojen osalta 

25) Tilastojen väärentäminen 

26) Avunanto jokaiseen rikokseen ja rikoskumppanuus niissä (RL 5:3 § ja 5:6 §) 

Rikoksentekijänä kuultavat tämän uuden täydentävän rikosilmoituksen kuvaamissa rikoksissa: 

1) Lääkärit: Lasse Lehtonen, Mika Salminen, Mika Rämet, Hanna Nohynek, Asko Järvinen, Markku 

Mäkijärvi, Markku Tervahauta ja poliisin tulee selvittää muut rikokseen osalliset lääkärit 

2) Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 

3) Koko nykyinen hallitus ja erityisesti seuraavat valtioneuvoston jäsenet: Krista Kiuru, Sanna Marin, 

Anna-Maja Henriksson, Maria Ohisalo, Tytti Tuppurainen, Hanna Sarkkinen ja Sarkkisen 

rikoskumppanina 12-17-vuotiaisen piikityksissä käytetyn 9.8.2021 asetuksen laatinut virkamies Ismo 

Tuominen  

4) Koko nykyinen perustuslakivaliokunta, sen puheenjohtaja ja ent. puheenjohtaja Johanna Ojala-

Niemelä 

5) Kaikki 28.12.2021 päätöksissä pakkorokotuksia puoltaneet asiantuntijalausujat, 

koronapassipäätösten  laittomien rajoitusten aiheuttamiseen osallistuneet ”asiantuntijalausujat” 

(mm. prof. Tuomas Ojanen Lehtosen, Salmisen ym. ohella) 

6) Eduskunnan puhemiehet Anu Vehviläinen ja Antti Rinne 

7) Oikeuskanslerinviraston virkamiehet Tuomas Pöysti, Mikko Puumalainen ja Johanna Koivisto   

8) Lääkärikansanedustaja Päivi Räsänen ja muut kristillisen puolueen ”rokotemannekiineinä” vaarallisiin 

covid19-ihmiskoeinjektointeihin väestöä ”rokotuksena” erehdyttäneet 

9) Kansanedustajat 28.12.2021 rikoksessa (107 rokotepakosta päättänyttä kansanedustajaa, jotka 

yksilöidään 29.12.2021 rikosilmoituksessa) 

10) Ursula Van der Leyen 

11) Anthony Fauci 

12) Bill Gates covid19-ihmiskokeen ja siihen liittyvän törkeän petosrikollisuuden mahdollistajana 

13) Lääkevalmistaja Pfiserin johto ja jokainen ”koronarokotetta” markkinoinut, tuottanut ja ihmiskokeen 

toteutukseen osallistunut rokotevalmistajien johtohenkilö ja tuotekehityksestä ja testausten 

laiminlyönneistä vastaavat henkilöt 

14) Mark Zuckerberg ja salainen Pfiserin johdosta ja muista henkilöistä koostuva facebookissa ja 

twitterissä toimiva ”faktantarkistusryhmä”, joiden osuus rikosten toteutuksessa ja peittelyssä 

rikollisen laajan sensuurin ja disinformaation tuotannossa on valtava. 

15) Niinistön nimittämät KKO:n tuomarit, jotka ovat osallistuneet Junes Lokan ja muiden valtaeliittiä 

vastustavien kansalaisten kunnian loukkaamisen mahdollistamiseen ja tilaustyönä etukäteen 

sovittujen poliittisin perustein ”leivottujen” tuomioiden ja petoksista laskuttamisen 

mahdollistamiseen vuosikymmenten ajan Suomessa ja myös EIT:ssä mm. Päivi Hirvelän kautta. 

16) Prof. Matti Tolvanen ”sananvapauden juhlapäivästä” lausumien ja muiden virkamafiarikollisuutta ja 

perus- ja ihmisoikeusloukkauksia mahdollistavien osalta ja vaikka kyseessä ei ollut juhlapäivä, vaan  
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KKO:n tilaustyönä leivotuilla  ylitti harkintavaltansa mahdollistamalla Vehkoolle, Ukkolalle ja muille 

poliittisena terrorina törkeät kunnianloukkaukset ja lopetti mielivaltaisesti kokonaan kunnian perus- 

ja ihmisoikeuden vallan väärinkäytön vastustajilta mahdollistamalla  

17) Petteri Orpo ja Pekka Haavisto ja muut sähköverkon myyntiin osallistuneet 

18) Sanna Ukkola ja Tuomas Peltomäki julkaisemiensa rokotemyönteisten disinformaatiotekstiensä 

rikoksina osallistumisesta joukkotuhontaan 

19) HS:n päätoimittaja ja Pfiser-taustaiset ja/tai muut Pfiser-propagandaa journalismin sijaan toteuttavat 

valtamedian päätoimittajat, johtohenkilöt ja valheellista koronauutisointia ja rikollista sensuuria 

toteuttaneet toimittajat 

20) Mediapoolin johtohenkilöt 

4. Rikoksen asianomistajat 

 
Tämä rikosilmoitus täydentää aiempia koronarokotepetosta ja ihmiskoerikollisuutta koskevia 

rikosilmoituksia ja tutkintapyyntöjä, joihin on yhtynyt jo yli 2000 Suomen kansalaista. Koko väestöllä on 

asianomistaja-asema tämän rikosilmoituksen ja muiden rikosilmoitusten kattamassa asiassa.  

Rikoksen asianomistajia ovat  

1) koko Suomen väestö ja globaalisti kaikki ”koronarokote”-ihmiskokeen uhrit 
2) kaikki ”rokottamattomuuden” ja oikean tiedot esittämisen perusteella irtisanotut 
3) kaikki, joihin on facebookissa, Youtubessa, twitterissä, muualla sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä 

kohdistettu sensuuria ja jotka ovat olleet koronarokotepetoksissa valtiojohtoisen valtamedian 

tuottaman disinformaation ja vihapuhelausumien ja kiihottamisrikollisuuden, rokotepetosten ja 

muun tässä rikosilmoituksessa toteutetun rikollisuuden kohteena 
4) kaikki ne, joihin rokotepakkoa on 28.12.2021 päätöksellä, sen valmistelulla ja sitä ennen vihapuheella, 

valheellisen informaation avulla ja muilla laittomilla rajoitus- ja painostustoimilla kohdistettu 
5) kaikki Suomen yritykset (erityisesti pk-yritykset), kaikki Suomen yrittäjät ja laittomien rajoitusten 

vuoksi tuloja, omaisuuksia menettäneet  
6) kaikki 27.12.2021 ja 29.12.2021 vireille tulleessa rikosilmoituksessa kuvatun koronapandemia-

petoksen ja laittoman 28.12.2021 päätöksen ja laittomien muiden rajoitusten uhrit. 

5. Seppo Sutisen 15.1.2022 lausunto perustuu tilastoihin ja faktaan  

 
Todisteena 1 on lääkäri Seppo Sutisen 15.1.2022 lausunto STM:lle. Siinä todetaan kaikki olennainen 

lääketieteellisesti pätevällä tavalla:  

1) Lääketieteellisesti merkittävä syy-yhteys valtavan kuolemien määrän, valtavan tartuntojen 100-

1000-kertaistumisen, 18-16-vuotiaiden kuolemien kasvun (USA 40 % lisäys) ja valtavan 

sairastuvuuden välillä suhteessa covid19-rokotukseen. Lääketieteellinen syy-yhteys on olemassa. 

 

2) Rokote on vahingollinen, sillä ei ole mitään väitettyjä myönteisiä ominaisuuksia, sillä ei estetä 

tartuntoja eikä sairastumista mihinkään tauteihin, ei estetä koronan vakavia tautimuotoja eikä 

koronaan kuolemista eikä sen injektointiin ihmisiin ja pakottamiseen ole mitään hyväksyttävää syytä. 

 

3) Kaikki seuraukset ”rokottamisesta” ovat valtamedian ja valtaeliitin disinformaatioon nähden 

käänteiset ja kyseessä ei ole ”rokote”, vaan testaamaton injektio, jonka aloituksen jälkeen tartunnat, 

sairastumiset ja kuolemat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti.  

 

4) Sen tehottomuus koronatautiin ja vaarallinen vaikutus immuunikatoa aiheuttavana, kuolemia, 

tartuntoja ja sairastuvuutta lisäävänä tekijänä näkyy suoraan kuolintilastoista ja tartuntamääristä 
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ja niiden syntyajankohdasta (alkaneet kaikki seuraukset ”rokottamisen” jälkeen ja ajallinen yhteys on 

täysin selvä). 

 

5) Ihmiskokeen seurausten peittelemiseksi kuolemansyyn selvittäminen ja muukin tilastointi on ollut 

virheellistä ja valheellista. 

6. Rikostutkinnassa selvitettävät kysymykset 

 
KRP:n ja Supon tulee selvittää 

1) Mitä aineita ”rokote” sisältää, miksi ainesosia on salailtu ja ketkä salailuun ovat osallistuneet ja miksi? 

 

2) Ulkomailla piikityksissä mukana ollut sairaanhoitaja paljasti videolla, että covid19-injektiot ovat 

rikollinen ihmiskoe, jota ei ole normaalitavalla testattu ennen piikitysten alkamista. Miksi ja kenen 

kaikkien päätöksillä kokeellisia vaarallisia injektioita on aloitettu testaamaan kielletyllä rikollisella 

tavalla elävillä ihmisillä? 

 

3) Uusisointi 6.4.2020 paljastaa Nohynekin ja Rämetin tienneen, että Mrna-injektioilla on 

todennäköisesti seurauksina se, että piikitetyt eivät pysty enää tuottamaan vasta-aineista 

luonnonviruksille, keinotekoisilla injektoinneilla ei synny immuniteettia lainkaan mihinkään tauteihin, 

vaan seurauksena on päinvastoin valtava tarttuvuus, virusmuunnokset, immuniteetin menetys, 

kuolema ja muut katastrofaaliset seuraukset. Miksi rikollinen ihmiskoe on aloitettu globaalisti 

pelaamalla tahallisesti ihmisten hengellä, terveydellä ja ottamalla tietämättömien, petoksellisesti 

erehdytettyjen uhrin puolesta riski heidän elämänsä ja terveytensä tuhoutumisesta ja ketkä petoksen 

toteutuksista ja rikollisen ihmiskokeen aloituksesta Suomessa ja ulkomailta ohjatussa verkostossa 

päättivät? 

 

4) Miksi uhreja, myös lapsia, erehdytettiin ihmiskokeen osallistujiksi valehtelemalla ei-testattua 

kokeellista vaarallista injektiota nimenomaan ”rokotteeksi”, ”turvalliseksi” ja ”testatuksi” sen 

olematta mitään niistä? 

 

5) Mistä on peräisin TM:n 20.4.2018 artikkelissa julkaistu ”psykosähköiseen” ihmisten ja ajatusten 

hallintaan perustuva materiaali ja miksi Suomen eduskunnan 2018 tuottamassa asiakirjassa ”suomen 

100 uutta mahdollisuutta2018-2037” on sama rikollinen ajatusten ja totalitarismin agenda? 

 

6) Miksi Yle samaan aikaan alkoi tuottamaan propagandaa, jonka avulla yritettiin aivopestä Kiinan 

valtion totalitarismia ja kolmiväristä totaalisen kontrollin koronapassia ”normaaliksi”? 

 

7) Onko ”koronarokotteen” nimenomaisena tarkoituksena toteuttaa em. ”psykosähköisen” 

mielenhallinnan agendaa ottaen huomioon hankkeen päätoteuttajan Kiurun paljastuneet 

satanismi, totalitarismi- ja kommunistiyhteydet salaisen verkoston kanssa? 

 

8) Miten tuo globalistien ”maailman uusi järjestys” voisi olla muka pelkkä ”teoria” tai ”salaliittoteoria”, 

kun se ei ole salainen eikä pelkkä teoria? Kun se agenda on siis kirjoitettu eduskunnan julkiseen 

asiakirjaan, miksi Ukkola, Peltomäki ja muut vihervasurien propagandaäänitorvet niin kovasti 

yrittävät totuutta peitellä ja totuuden paljastajat ”salaliittoteoreetikoiksi” leimata, vaikka kyseessä ei 

ole ”teoria”, vaan erikseen varta vasten kirjoitettu poliittinen globalistien, vihervasurien ja 

kommunistien agenda ihmisten  ajatusten ja mielen totaaliseen kontrolliin ja valtioneuvoston ja 

Kiurun kaikki ”korona”-päätökset ja koronapassit toteuttavat juuri sitä rikollista agendaa? 
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9) Onko ihmiseen injektoitu grafeenioksidia tai muuta ainetta siinä tarkoituksessa, että tuota en, 

ajatusten lukemista ja totalitaristisen yhteiskunnan totaalista seurantaa ja rikollista mielivaltaa, 

ihmisten tappamista ja sairastuttamista voisi jatkossa toteuttaa etänä esim. valtavan G5-verkon, 

mikrosirujen tai muun teknisen välineen avulla? 

 

10) Miksi terveiden jalkapalloilijoiden, muiden urheilijoiden ja rokotettujen julkkisten massakuolemia 

sydänkohtauksia on peitelty eikä mitään niistä ole tutkittu perusteellisilla mikroskooppisilla 

elinkohtaisilla kuolinsyyn tutkimuksilla eli normaalitavalla, vaikka niiden poikkeavien kaikkien 

kuolemien yhteys ”rokotteeksi” valehdeltuun covid19-ihmiskokeeseen on aivan ilmeinen? Miksi niistä 

ja muistakaan kuolemista, valtavista rokotehaittojen määrästä ja rokotekuolemista ei ole mitään 

uutisointia? 

 

11) Onko Pfiser tai joku muu tähän rikokseen osallistunut antanut tehtäväksi tai sopinut, että 

lääketeollisuus valmistaa ja levittää väestöihin laboratoriossa kehitettyä tappavaa bakteeria tai 

uutta virusta ja onko tekeillä uusi vastaava rokotehuijaus ja väestön joukkomurhaprojekti? 

 

12) Jos sellaista teollisesti valmistetun bakteerin  tai viruksen levitystä ja uutta rikollista ihmiskoetta ei ole 

tekeillä, miksi Kanadassa on sairastunut samalla alueella ”mystiseen” aivosairauteen satoja 20-30-

vuotiaita nuoria, joista kymmenet ovat kuolleet väitetyn salaperäisen bakteerin vuoksi ja miksi 

tätäkin ovat virkamiehet tahallaan peitelleet?  

 

13) Onko kyse siitä, että uutta tekeillä olevaa rikollista ihmiskoetta ja tahallaan valmistettua tappavaa 

aivoja tuhoavaa bakteeria tai virusta on ”kokeiltu” pienemmässä populaatiossa ennen sen 

levittämistä maailmanlaajuisesti ”uutena pandemiana” koko väestöön vai mistä muusta johtuisi 

sellainen, että ”mystinen” bakteeri tarttuisi ja leviäisi vain pienellä paikkakunnalla yhtä yllättäen 

ja ”mystisesti” kuin mitä ”koronarokotteeseen” muka-mystisesti kuolee nuoria jalkapalloilijoita ja 

muita urheilijoita? 

 

14) Kun ”koronarokotteen” yhteys kuolemiseen, sydänkohtauksiin, verisuonitukoksiin, 

tartuntamäärien nousuun 200:sta 175.000/pv ja sairastuvuuden nousuun on ilmeinen, miksi 

rikoksiin osallistuneet ja niitä peitelleet ovat juuri tämän syyn uutisointia estäneet tahallaan ja 

alkaneet tuottaa poikkeavaa ja perusteluiltaan keinotekoista ”etusivun uutisointia” juuri sydän- ja 

tukoskuolemista ja valehdelleen läpinäkyvästi niiden määrän kasvun johtuvan muka 

nukkumaanmenoajoista, ”särkyneen sydämen oireyhtymästä” ja mistä tahansa muusta syystä kuin 

juuri injektoidusta ”rokotteesta” ja ketkä kaikki disinformaatiosta eli rokoterikosten seurausten 

peittelystä ovat etukäteen toimittajien, mediapoolin ja päätoimittajien kanssa sopineet? 

 

15) Kun verisuonitutkimusten määrä on ”koronarokotteen” injektoinnin alettua lisääntynyt Suomessa 

yli 300 %, miksi tätäkään faktaa ei löydy Lehtosen ja muiden propagandatietäjien lausunnoista? 

 

16) Miksi Suomessa on tahallaan väärennetty kaikki tilastot ja kuka siitä väärentämisestä on etukäteen 

THL:ssa, HUS:ssa, valtioneuvostossa, FIMEA:ssa, WHO:ssa ja EU:ssa sopinut? 

 

17) Valtaosa rokotehaitoista ja erityisesti 40 % rokotekuolemista on esim. USA:n VAERS-rokotehaitta-

rikosten mukaan aiheutunut joko heti rokotustilanteessa tai 1-3 päivän kuluessa rokotuksesta ja 

yleisen lääketieteellisen hyväksyttävän tilastointitavan mukaista ei ole, että syy-yhteys covid19-

injektoinnin ja seurauksen välillä tahallaan häivytetään ja vääristetään, jotta kuolemat voidaan 

valehdella ja vääristää ”koronasta” johtuviksi. Kuka tai ketkä ovat tilastojen väärentämisestä 

päättäneet ”koronatartunta”-lukujen ja ”rokottamattomien” sairastuneiden ja kuolleiden määrän 
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tahalliseksi vääristämiseksi ja keinotekoisen ”pandemiapelon” lietsomiseksi injektointeihin 

erehdyttämiseksi ”markkinointikikkana”?  

18) Kuinka paljon on rokotteen vuoksi heti sen jälkeen tai 21 vrk:n sisällä kuolleita ja rokotehaitan 

saaneita, jotka on kirjattu tahallaan väärin ”rokottamattomiksi” ja jätetty rokotehaitat ja kuolemat 

kirjaamatta? 

 

19) Kun testaukset on lopetettu, onko tällä pyritty häivyttämään fakta siitä, että tartuntoja 

nykytilanteessa saattaa olla jo esim. yli 100.000/pv eli sama määrä kuin Australiassa? 

 

20) Kun tartunnat on väitetty ”omikronista” johtuviksi, miten on varmistettu, että kyseessä on omikron 

eikä joku muu tauti tai rokotehaitta vai perustuuko se vain esim. Lasse Lehtosen valehteluun? 

 

21) Missä vaiheessa HYKS:n johtajat ja valtiojohto ovat saaneet tiedon ”rokotteen” immuniteettia 

tuhoavasta vaikutuksesta eli WHO:n ja Euroopan lääkeviraston 12.1.2022 ja 13.1.2022 uutisoimista 

vakavista seurauksista ja miksi samaan aikaan on aloitettu ja jatkettu 5-11-vuotiaiden lasten 

piikityksiä? 

 

22) Ajoittuuko tuo HYKS:n johtajien tietämyksen lisääntyminen samaan ajankohtaan, jona HYKS:n 

johtajien rokoteinto on romahtanut ja he ovat antaneet ”ensisijaisen oikeuden” tulla tapetuksi ja 

vammautetuksi ihmiskokeessa alaisilleen? (ensimmäisen rokotteen on ottanut HYKS-johtajistosta 

yli 95 % ja 3. rokotteen vain 2/10 eli 20 %) 

 

23) Miksi soten pakkorokotuksia on toteutettu samaan aikaan, kun tilastot osoittivat ”rokotteen” 

tappavaksi ja miksi tilastoja ei ole käytetty päätöksenteon pohjana lainkaan, vaan se korvattu 

tilastojen vastaisella Lehtosen ja Salmisen ym. valehtelulla, jota on masinoitu mm. juuri ennen 

28.12.2021 päätöstä? 

 

24) Tilastojen ja faktan sijaan Salminen kertoo julkisessa haastattelussa kertomustensa perustuvan 

”anekdoottiseen todisteluun” ja anekdootti on valhe, tarina ja todentamaton tieto. Miksi Salmista 

on käytetty asiantuntijalausujana Lehtosen ohella ja miksi he lääketieteen ja tilastojen sijaan 

ilmoittavat vaan valehtelevansa ja peittelevät valehtelua hienolla terminologialla?  

 

25) Miten rokotteen jälkeen kuolleiden kuolinsyy on selvitetty ja onko mikroskooppisia tutkimuksia tehty 

lainkaan ruumiista todellisen kuolinsyyn ja rokotekuolemien määrän selvittämiseksi? 

 

26) Millä kriteereillä esim. saattohoidossa olleiden kuolinsyyksi on kirjattu koronakuolema, vaikka he 

olisivat kuolleet saattohoidon syynä olleeseen sairauteen joka tapauksessa? 

 

27) Kuinka monta pikkuaivojen tukosta, muita tukoksia ja sydänkohtausta on tullut ”rokotusten” jälkeen 

ja onko niiden yhteyttä ”rokotuksiin” selvitetty lainkaan? 

 

28) Onko tukoksia ja sydänkohtauksia tutkimisen sijaan nimenomaan tahallisesti peitelty ja onko niistä 

kaikki em. tilastoväärentelyn avulla kirjattu ”koronatartuntaan” kuolemiseksi ja ”rokottamattomaksi”, 

vaikka ovat juuri piikitettyjä ja piikkihaitan saaneita? 

 

29) Miksi rokotehaitoista ja rokotekuolemista ei ole mitään uutisointia, vaan samaan aikaan koko 

valtamedia on värvätty peittelemään kokeellisen injektoinnin aiheuttamien sydänkohtausten ja 

tukosten valtavaa määrää ja keksimään niille ilmeisille, jatkuvasti toistuville vakaville rokotehaitoille 

ja selville rokotekuolemille mitä tahansa tekaistuja syitä? 
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30) Miksi ”rokottamisen” ja siitä johtuvien kuolemien ja sairastumisten alettua myös täysin poikkeava 

määrä etusivun uutisointeja on alettu tuottamaan propagandan välineenä juuri näistä sydän- ja 

verisuonitaudeista salaten ajallista yhteyttä ja määrän poikkeavan kasvun yhteyttä 

”rokottamiseen”? 

 

31) Kun monta joukkueellista huippukuntoisia FIFA:n jalkapalloilijoita on kuollut rokottamisen jälkeen 

ihan samanlaiseen mystiseen sydänkohtaukseensa ja poikkeavan kuolemisen yhteys kokeelliseen 

injektointiin on aivan selvä, miksi siitä ei tule uutisia valtamediassa, vaan yhteyttä peitellään ja 

uutisointia tahallaan estetään? 

 

32) Onko laittomasta sensuurista ja disinformaation  toteutuksista koronarokote-ihmiskokeen rikosten  

toteuttamiseksi ja virkamafiarikollisuuden toteuttamiseksi päättämässä HS:ssa, twitterissä ja fb:ssä 

Pfiser-taustaisia johtohenkilöitä, Supon tai muun ns. virkamafiaverkoston virkamiehiä? 

 

33) Fuellmich haastattelussaan kertoo, että tappavia injektioita on ruiskutettu ihmisiin nimenomaan 

tappamistarkoituksessa ja että osassa ruiskuja on ollut vähemmän tappava aine ja jossain vain 

suolaliuosta. Jos kyseessä olisi tutkittu turvallinen rokote, tällaiset verrokkitietoa tuottavat erilaiset 

injektoinnit olisi tullut tehdä koe-elämillä laboratorio-oloissa ja erilaiset ruiskujen sisällöt todentavat 

samalla, että kyseessä on nimenomaan vasta jälkikäteen ”rokotuksilla” tehtävä maailmanlaajuinen 

rikollinen ihmiskoe. Ketkä ovat vastuussa siitä, että kokeellista mRna-injektointia päätettiin alkaa 

toteuttaa rikollisena kiellettynä ihmiskokeena ja valehdella sitä ”rokotteeksi” ja salata 

ihmiskoeluonne ja vakavat paljastuneet haitat ja kuolemat? 

 

34) Pitääkö paikkansa, että ”koronarokotteena” on koehenkilöinä käytettyihin ihmisiin ruiskutettu ainakin 

kolmenlaisia eri injektioita ja koska kyseessä on ihmiskoe, osalle annettiin vain suolaliuosta ja näkyy 

tämä nesteen erilaisuus ja koehenkilön saaman aineen laatu koronapassin koodista (numerosarjassa 

01, 02, 03 tms.)?  

 

35) Kuka ja miksi (millä perusteella ja minkä tilasto- ja muun lääketieteellisen materiaalin  perusteella) 

päätti siitä, että ensin markkinoitiin yhden ”rokotuksen” riittävän ja sitten vaadittiinkin jo kahta, 

kolmatta, neljättä ja ”rokotuksia” narkkarityyliin 3 kk:n välein, vaikka juuri niiden tehosteiden määrä 

ja tiheys nyt WHO:n ja Euroopan Lääkevirastonkin mukaan aiheuttaa immuunikatoa ja on osoitus 

”tehokkaaksi” valehdellun injektion tehottomuudesta ja sama näkyy tartuntojen, sairauksien ja 

kuolemien määrän valtavasta kasvusta? 

 

36) Ovatko piikkejä väestöllemme painostaneet rikoksentekijät itse (esim. Sanna Marin, Krista Kiuru, 

Lasse Lehtonen, Sauli Niinistö, Asko Järvinen, Hanna Nohynek, Mika Salminen, Mika Rämet ym.)  

ottaneet vain suolaliuosta? 

 

37) Kun tartuntoja alkoi olemaan kymmeniä tuhansia päivässä ja oli selvää, että ”rokotteilla” ei ole 

mitään normaalin rokotteen hyödyllisiä vaikutuksia, mitään sille luvattuja ominaisuuksia ja 

päinvastoin katastrofaalisia vaikutuksia, miksi tuossa tilanteessa joku (kuka/ketkä?) päättivät 

aloittaa myös lasten terveyden ja elämän vaarantavan ja tuhoavan piikityksen ja jatkoivat 

huoltajille valehtelua ”rokottamisesta”, jotta eivät ymmärtäisi tuovansa lapsiaan teuraaksi 

ihmiskokeeseen?  

 

38) Kun ihmiseen ruiskutetaan myrkkyä, haitat alkavat ja kuolema seuraa heti tai muutaman päivien tai 

viikkojen kuluessa. Se on lääketieteellinen itsestäänselvyys ja syy-yhteys on katsottu aina olevan 
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ajallisen lähiyhteyden perusteella muissa rokotteissa. Se, että myös ”koronarokotteen” haitat 

ilmenevät pääsääntöisesti heti, tuntien, päivien ja 2-3 viikon kuluessa, on kirjoitettuna THL:n sivuille. 

Ei ole mitään lääketieteellisesti hyväksyttävää syytä ’’kehittää” keinotekoista päinvastaista sääntöä, 

jossa ”rokottamattomaksi” ja ”koronaan” kuolleeksi tilastoidaan kaikki 21 vrk:n sisällä piikityksiin 

kuolleet lääketieteellisen syy-yhteyden tahalliseksi häivyttämiseksi ja tilastojen tarkoitukselliseksi 

väärentämiseksi. Kuka tai ketkä ovat tuon keinotekoisen 21 vrk:n säännön luoneet eli sen 

rikoksentekovälineeksi ihmiskoepetoksiin ja tilastojen manipulointiin luoneet? 

 

39) Tartuntaketjujen jäljitys ja testaaminen lopetettiin juuri siinä vaiheessa, kun niiden määrä räjähti ja 

tartunnat tarttuivat rokotetuista rokotettuihin ja rokotetuista ylipäänsä kaikkiin. Lopetettiinko 

testaaminen ja jäljitys ”koronaan” sairastuneiden ja rokottamattomien määrästä ja ”omikronista” 

valehtelemiseksi ja rokotehaittojen ja kuolemien määrän tahalliseksi peittelemiseksi eli samasta 

syystä, jonka vuoksi tilastoja on 21 vrk:n säännön avulla väärennetty tahallaan rokotettujen ja 

rokotehaittojen valehtelemiseksi ”rokottamattomista” ja ”koronasta” johtuviksi? 

 

40) Kenen aloitteesta ja miksi rikoslakia muutettiin juuri tuollaisten valtavien tahallisten lääke- ja 

rokotehuijausten ja tilastojen väärennysrikosten rangaistusasteikkoja lieventämällä, vaikka rikollisen 

tilastojen manipuloinnin avulla on luotu keinotekoista pandemiapelonlietsontaa ja petoksellisesti 

erehdytetty valtava uhrimäärä vammautumaan ja kuolemaan rokotehaittoihin ja osallistumaan 

ihmiskokeeseen? 

 

41) Kun tilastojen mukaan on 15-kertaa suurempi riski kuolla rokotteeseen kuin koronaan, miksi 107 

kansanedustajaa, oikeuskanslerinviraston virkamiehet, perustuslakivaliokunta, valtioneuvosto, 

Niinistö ja rikoksissa lausujina käytetyt lääkärit valehtelivat pakkorokotuksia ”vapaaehtoisuudeksi”, 

ylittivät harkintavaltansa pakottamalla terveitä tuhoamaan terveytensä pysyvästi ja ottamaan riskin 

kuolemasta ihmiskoepakolla? 

 

42) Vapaaehtoiseksi valehdellun soten pakkorokotuspäätöksen jälkeen on julkaistu tässä 

rikosilmoituksessa todisteena oleva uutinen, jossa sotealan työntekijä kertoo joutuvansa 

osallistumaan nimenomaan ”pakkorokotukseen” työpaikkansa pitääkseen ja ”vapaaehtoisesta 

rokotuksesta” kieltäytyjiä irtisanotaan, miksi perustuslakivaliokunnan kanssa etukäteen sovittiin 

työ-virka- ja syrjintärikosten toteuttamiseksi, että perustuslakivaliokunta, 107 kansanedustajaa, 

lausujina (=valehtelijoina) käytetyt lääkärit Lehtonen, Salminen ym., valtioneuvosto ja muut 

rikollisen ihmiskokeen toteuttajat valehtelevat tätä rikollista pakkorokotuspäätöstä vastoin 

parempaa tietoaan ”vapaaehtoisuudeksi”? 

 

43) Kun Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaprofessori dosentti Matti Muukkonen ja Uuden Suomen 

asiantuntijakirjoittaja filosofian maisteri ja tutkija Kalevi Mäkinen kertovat, että terveiden 

rokottamattomien kaikki perus- ja ihmisoikeudet poistettiin ja sivuutettiin valheellisessa lausumisessa 

ennen 28.12.2021 päätöstä, miksi rikostutkinta ei ole käynnissä, vaikka syrjintä säädetään rikokseksi 

ja miksi 107 kansanedustajaa, valtioneuvoston jäsenet, perustuslakivaliokunta ja perustuslaki-

valiokunnan asiantuntijakuultavat valehtelivat kohdistaakseen ilman lääketieteellistä ja juridista 

perustetta tahallista rikollista syrjintää ja laajamittaisen joukkotuhontarikoksen  rokottamattomiin, 

jotka eivät tartuta? 

 

44) Kun on uutisoitu ja lääketieteellinen fakta, että ”rokotukset” eivät estä tartuntoja, eivät synnyt 

immuniteettia eikä niillä ole mitään hyödyllistä tutkittua vaikutusta, vaan pelkästään valtavat 

vahingot, haitat, kuolemat ja tartuntamäärät aiheuttava haittavaikutus eikä kyseessä ole edes 
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”rokote”, vaan geenistöä manipuloiva ihmiskoe, miksi kenenkään alistua rikoksen uhriksi, 

vammautumaan ja pelailemaan hengellään pitääkseen työpaikkansa? 

 

45) Kun on uutisoitu ja lääketieteellinen fakta, että 2-3 kertaa rokotetut sairastuvat koronaan, 

variantteihin enemmän kuin rokotetut, miksi irtisanomiset kohdistetaan terveisiin rokottamattomiin 

ja heitä pakotetaan haitallisiin tartuntoja, kuolemia ja sairastuvuutta lisääviin kokeellisiin 

injektioihin, joilla ei ole mitään tartuntoja estävää ja yhtään hyödyllistä vaikutusta? 

 

46) Yleisvaaralliset tartuntataudit tarttuvat kaikkiin asemasta ja tittelistä riippumatta. Miksi ja kenen 

aloitteesta on säädetty tartuntatautilakiin esim. 16c § (velvollisuus pcr-tehtiin), jossa se velvoite ei 

koske lainkaan virkamiehiä, diplomaatteja ja ”infrastruktuuriin” kuuluvia?  

 

47) Jos kyseessä aidosti olisi ”yleisvaarallinen tauti” tai sen aito estämisyritys, miksi kaikki 

tartuntatautilakiin ja AVI:n päätöksiin säädetyt ”rajoitukset” ovat EIS 13, 14, 17-18 artiklan, PL 6:n, 

yhdenvertaisuuslain ja rikoslain kieltämää syrjintää, jossa ”yleisvaarallista” tartuntatautia voisi 

vapaasti levittää virka-aseman perusteella ja diplomaattina ja ”infrastruktuuriin” vedoten”? 

 

48) Kun  kaikki ”yleisvaaralliseksi” väitetyt ja luokitellut taudit tarttuvat syödessä, nukkuessa, seistessä ja 

istuessa eikä maskin kuiturakenne ja avonaisuus estä mitään virustartuntoja, miksi ihmiskokeen 

toteuttajat ovat vuosia pakottaneet koko väestön käyttämään epäterveellisiä ja tehottomia maskeja 

ja säätäneet laittomia epäjohdonmukaisia ja tartuntoja miltään osin estämättömiä kellonaikaan ja 

syömiseen ja virka- ja diplomaattiasemaan liittyviä rajoituksia ikään kuin se ”yleisvaaralliseksi” 

väitetty tauti ei pystyisi tarttumaan a) tiettyyn kellonaikaan, b) syödessä ja juodessa samassa tilassa, 

jossa sitä maskia muka piti tartunnan estäjänä käyttää ja c) virkamiehin ja diplomaatteihin lainkaan? 

 

49) Aiemmin mielipuoliset rajoitukset ja maskipakot laadittiin niin, että juuri syödessä ja juodessa EI 

tarvinnut maskia käyttää lainkaan ikään kuin tauti osaisi olla samassa bussissa, junassa, lehtokoneessa 

ja ruokailutilassa tarttumatta syödessä ja juodessa, mutta muuten kyllä istuessa ja seistessä siellä taas 

tarttuisi ilman maskia. Kun lääketieteellinen syy-yhteys väitetyn tarttumisen ja asetetun rajoitteen 

väliltä puuttuu kokonaan ja maskipakko ilman syömistä ja juomista on pelkästään absurdi, miksi 

juuri niin on väestö pakotettu toimimaan?  

 

50) Aiemmin mielipuoliset rajoitukset ja maskipakot laadittiin niin, että juuri syödessä ja juodessa EI 

tarvinnut maskia käyttää lainkaan. Nyt sitten ihan sen ”saman” taudin rajoitukset on laadittu niin, että 

a) anniskeluravintoloihin säädetään täyssulku eli siihen samaan syömiseen ja juomiseen säädetään se 

kielto ja b) esim. MacDonaldssissa saa kyllä syödä ja juoda klo 18 saakka ja olla ilman maskia, mutta 

klo 18 jälkeen pelkästään syöminen (mutta esim. ei juominen ja jonottaminen) sisällä on kiellettyä. 

Mielipuolisten rajoitusten mielipuolisen logiikan mukaan siis väitetään, että se aivan sama syöminen 

ja juominen aiheuttaisikin juuri nyt tartuntaa aina kaikissa anniskeluravintoloissa, vaikka ei 

aiheuttanut aiemmin syöminen, juominen, muukaan anniskelu junissa, busseissa, lentokoneissa ja 

muuallakaan. Lisäksi rajoitusten ”säännöillä” taudin tarttumiskyvyn väitetään alkavan hampurilaisia 

syödessä (mutta ei kokista tms. juodessa) MacDonaldsissakin vasta 18.00 ja sen jälkeen, mutta ei 

tarttuisi esim. 17:59 saakka lainkaan? Miksi kukaan ei totea ääneen samaa kuin sadussa ”Keisarin 

uudet vaatteet” eli että rajoitukset ovat laittomia ja umpihulluja eikä niillä todellakaan ole estetty 

eikä estetä mitään tartuntoja, mutta tuhotaan yritystoimintaa ja orjuutetaan ihmisiä pakottamalla 

naurettavaan poukkoilevaan käytöspelleilyyn? 

 

51) Rikosilmoituksen todisteena on Espoossa sijaitsevan McDonaldsin oveen liimattu lappu. Siinä ei ole 

yhtään lainkohtaa eikä siihen printatussa käytöskoodissa ole päätä eikä häntää. Lapun mukaan 
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McDonaldsissa saa kyllä syödä ja juoda klo 18 saakka ja olla ilman maskia, mutta klo 18 jälkeen 

syöminen (mutta ei juominen) sisällä on kiellettyä ja silti siellä oli kuitenkin sisätiloissa sallittua 

jonottaa esim. sama ½ tunnin aika, mikä kuluisi syömiseen ja juomiseen? Väitetäänkö, että kyseessä 

onkin nyt hampurilaista haukatessa (mutta ei limua tai vettä juodessa) klo 18 alkaen tarttuva 

”omikron”, joka tarttuu niistä syömisistä (mutta ei juomisista) vain siellä McDonaldsin sisällä, mutta 

ei kahden metrin päässä oven ulkopuolella eikä samassa sisätilassa jonoissa ruokia odotellessa eikä 

sitä samaa burgeria klo 18 jälkeen esim. Prismassa syödessä? 

 

52) Esim. McDonaldsissa oli viime sunnuntai-iltana 15.1.2022 klo 18 jälkeen tummaihoinen nainen 

juomassa ja iso määrä ihmisiä sisällä jonottamassa. Mistä valtioneuvosto, perustuslakivaliokunta, 

Lehtonen, Salminen, McDonalds, AVI tai joku muut voisi lääketieteellisesti pätevällä tavalla tutkia ja 

johtopäätöksenä lausua, että kieltämällä siellä syöminen klo 18 jälkeen a) estettäisiin tartuntoja 

ylipäänsä, b) estettäisiin tartuntoja  enemmän kuin ilman klo 18 alkavaa sisällä syömiskieltoa, c) 

estettäisiin ko. juomaansa klo18 jälkeen juonutta naista olemasta tartuttava, d) tarttuvuus johtuisikin 

nyt siitä syömisestä klo 18 jälkeen eikä esim. rokottamattomuudesta ja rokotehaitasta eli rokotetuista, 

e) joku jonottaja ei voisi olla tartuttaja, f) sullomalla jonottajat pienempään tilaan estettäisiin 

paremmin tartuntoja, g) vaatimalla passia estettäisiin  yhtään tartuntaa mihinkään kellonaikaan, h) 

syömisellä olisi mihinkään kellonaikaan tai klo 18 alkaen vaikutusta yhtään mihinkään, i) syöminen 

samassa sisätilassa klo 18 alkaen olisi tartuttavampaa ja vaarallisempaa kuin jonottaminen ja 

juominen, j) saman hampurilaisen, jäätelön ja ranskalaisten syöminen klo 18 jälkeen McDonaldsin 

sisätiloissa Espoossa olisi tartuttavampaa tai vaarallisempaa kuin se, että minä ja perheeni söisimme 

ne ruuat Lohjan Prismassa tai joku muu söisi ruokansa ABC:lla tai muissa kauppojen yleisötiloissa, 

joita rajoitukset eivät koske lainkaan? 

 

53) Esim. McDonaldsissa oli toinen puoli myymälää nauhoin estetty muka ”tartuntojen” estämiseksi, 

mikä aiheutti sen, että koko ruokiaan odotteleva ihmismäärä oli pakkautuneena samaan kasaan 

ahtaasti toiselle puolelle. Onko oman järjen käyttö lopetettu viranomaisten mielipuolisia määräyksiä 

orjallisesti noudattamalla, vaikka tartuntoja ne eivät estä? 

 

54) Aiemmin ravintoloissa se sulkemispakko AVI:n päätöksellä säädettiin klo 23. Nyt McDonaldsissa 

syöminen (mutta ei juominen ja jonotus) on kiellettyä klo 18 eteenpäin.  Kun yleisvaaralliset ja 

muutkaan taudit eivät osaa lukea kelloa, mihin lääketieteelliseen faktaan väitetysti perustuvat nämä 

erilaiset kellonajat ja miksi taudin tarttumista pystyisi väitetysti estämään eri paikoissa eri 

kellonaikoihin:  

A) ”ruokaillessa”, kun ennen juuri ruokaillessa junissa ym. sallittiin? 

B) McDonaldsissa klo 18 alkaen vain syödessä? 

C) ravintoloissa klo 23? 

D) anniskelupaikoissa aina? 

E) kuntosaleilla ja uimahalleissa, elokuvateattereissa eri aikaan tai kokonaan? 

F) Prismassa, ABC:lla, Citymarketeissa ei lainkaan (eli voi syödä, juoda ja kulkea vaikka kellon ympäri 

Prismassa ostosten lomassa eli syödä ja juoda vaikka niitä McDonaldsista klo 18 jälkeen ostettuja 

burgereita, ranskalaisia ja jäätelöitä? 

 

55) Taudit leviävät aina jokaisena vuorokauden tuntina. Mikään tauti ei leviä eri tavalla eri kellonaikaan 

esim. vasta klo 18 jälkeen tai klo 23 jälkeen. Mikään tauti ei myöskään leviä vain ravintoloissa ja 

kuntosaleissa ja ole leviämättä samaan aikaan ABC:lla, Prismassa ja Citymarketissa tai jossain muussa 

valtioneuvoston ”päättämässä” rajoitusten ulkopuolelle jätetyssä osoitteessa. Jos kyseessä aidosti 

olisi ”yleisvaarallinen tartuntatauti”, rajoitustoimien pitäisi olla voimassa kaikkialla samalla tavalla. 

Mihin perustuu se, että anniskeluravintolat (taas) suljetaan samaan aikaan, kun a) Prismassa, muissa 
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tavarataloissa ja ABC:lla saa syödä ja liikkua vapaasti ja b) lääkärit julistavat, että ”koronaan” pitää 

suhtautua kuin tavanomaiseen flunssaan ja rajoitukset ovat tarpeettomia ja c)  tilastoista näkyy 

suoraan, että kaikkien rajoitusten vaikutus on päinvastainen ja tartunnat eivät edes ole peräisin 

ravintoloista, vaan piikitetyt toimivat varianttien tuotantoalustoina ja tartuttavat toinen toisiaan 

kaikkialla eikä vain anniskelun yhteydessä? 

 

56) Kun piikitetyt sairastuvat oman immuniteettinsa menetettyään kokeellisten injektointien 

seurauksena kotonaan, työssään ja missä tahansa eikä vain anniskeluravintoloissa, miksi näillä 

mielipuolisilla, perusteettomilla ja tartuntoja estämättömillä rajoituksilla tehdään tosiasiassa vain 

politiikkaa eli ei tapeta viruksia ja tartuntoja, vaan tapetaan pk-yrittäjien yritystoiminta tietyiltä 

aloilta ja annetaan mahdollisuus esim. Restelille ja muille vihervasurien hallinnoimille isoille 

ketjuille ja muille suuryrityksille ostaa pilkkahintaan tahallisesti näillä rajoituksilla konkurssiin 

ajettujen yritysten ja yrittäjien varallisuus ja vallata markkinat hintojen  nostamiseksi ja terveen 

kilpailun vähentämiseksi? 

 

57) Rajoitusten perusteena leviämisen estämisessä pitäisi olla leviämisen estäminen kaikkina 

vuorokauden aikoina. Mihin perustuvat siis virkamiehille, diplomaateille ja S-ryhmälle räätälöidyt 

”omat normit”, joista suoraan voi päätellä, että ”rajoituksissa” ei ole kyse tartuntatautilain mukaisesta 

toiminnasta, vaan politiikan toteuttamisesta rikollisin menetelmin ja rokotekuolemien ja rokotettujen 

välisten tartuntojen valehtelusta ”koronasta”, ”omikronista” ja rokottamattomuudesta johtuvaksi?  

 

58) Mihin perustuu esim. se todisteena oleva rajoitus jäätelökioskilla, että jäätelöä ei myydä klo 18 

jälkeen ilman koronapassia yli 16-vuotiaille, vaikka passi ei estä tarttumista, tarttuvuus ei riipu iästä 

eikä kellonajasta ja vaikka yhdessäkään rajoituksessa ei ole järkeä ja niissä on laillisuutta tasan 0 %? 

 

59) Kun ABC:lla saa ruokailla ja ostaa 24/7 mitä vain ilman rajoituksia ja syödä liikkeen tiloissa, miksi 

samaan aikaan toteutetaan täyssulkuja anniskeluravintoloihin kohdennettuna ja lääkärit avautuvat 

julkisuudessa ja vaativat ”koronan” luokittelua ja suhtautumista siihen ”flunssana”? 

 

60) Miten vaarallisuus ja tartuttavuus osaisi väistää ketään virka- ja diplomaattiaseman perusteella? Kun 

”yleisvaarallinen tauti” tarttuu jokaiseen, miten kukaan voi olla oletetusti ei-tartuttaja virka-, 

diplomaatti- tai muun aseman perusteella tartuntatautilain normien mukaan?  

 

61) Miksi tällaista eriarvoista kiellettyä normistoa on säädetty ja kuka rikollisesta, PL:n, EIS:n, RL:n ja 

yhdenvertaisuuslain kieltämästä lainsäädännöstä ja sen valmistelusta on rikosvastuussa ja miksi 

Niinistö on kaikissa tilanteissa rikollista normistoa ollut hyväksymässä? 

 

62) Kun laki lääketieteellisestä tutkimuksesta säätää, että kokeeseen osallistumiseen tarvitaan kaikkien 

alaikäisten osalta huoltajien lupa, miksi valtiojohto ja laintasoinen HolhTL 23 ja 24 § säätävät myös 

päätösvallan muissa kuin tavanomaisissa ja vähämerkityksellisissä asioissa kuuluvan huoltajille eikä 

lakia voi muuttaa asetuksella, miksi  

A) Sarkkinen, Tuominen, muut ”rokotuksista” eli lapsiin kohdistetuista rikollisista ihmiskokeista 

päättäneet virkamiehet ja valtaeliitti toteuttivat ensin 9.8.2021 asetuksen lasten piikitysten 

”mahdollistamisesta”? 

B) Kun asetuksella 9.8.2021 huoltajien päätösvaltaa ei siis muutettu, HolhTL:ia ei muutettu eikä 

HolhTL:n muutos ole mahdollinen lainkaan asetuksen tasoisella normilla, miksi Puumalainen 

ja Koivisto silti 8.11.2021 päätöksessään valehtelivat, että tuossa asetuksessa olisi muka 

säädetty 12-17-vuotiaiden lasten itsemääräämisoikeudesta, vaikka asetuksella ei ole säädetty 

eikä voitaisi sellaista edes säätää ja miksi 12-17-vuotiaisiin kohdistettu joukkotuhonta 
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toteutettiin ”itsepäätäntänä” päättäjiksi väitettyjä lapsia erehdyttämällä, ja vaikka lapset eivät 

HolhTL 23 ja 24 §:n mukaan saa edes kokeellisesta piikityksestä päättää eikä kenenkään 

(aikuisenkaan) kuulu joutua rikollisen ihmiskokeen uhriksi ”rokottamiseksi” erehdyttämällä? 

C) Puumalainen ja Koivisto ylittivät harkintavaltansa jättämällä koko HolhTL:n soveltamatta 

voidakseen valehdella huoltajille säädetyn päätösvallan kuuluvan lapsille? 

D) ”Rokotuksiksi” valehdeltu rikollinen ihmiskoe kohdistettiin puolustuskyvyttömiin 12-17-

vuotiaisiin nuoriin lakeja tahallaan rikkoen ja heidät erehdytettiin osallistumaan terveyttä ja 

ihmishenkiä tuhoavaan ihmiskokeeseen ja tekemään ”päätöksiä”, jotka eivät kuulu koskaan 

lapsen itsepäätäntään ja jossa he ja aikuisetkaan piikitetyt eivät laittoman sensuurin ja 

valtiojohtoisen valehtelun ja propagandan vuoksi tienneet, mihin ryhtyivät ja mistä päättivät? 

 

63) Jos rokote on muka tehokas, miksi sairaalat täyttyvät rokotetuista ja tartunnat kasvoivat 200/pv 

tasolle 20.000 pv Suomessa ja kaikkein suurinta ja mielivaltaista eristystä ja pakkoa toteuttaneessa 

Australiassa tilanne on rokotekattavuuden noustessa 175.000 tartuntaa/pv ja ennen ”rokotuksia” pari 

sataa/pv? 

 

64) Jos rokote on muka väitetysti tehokas ja suojaa, miksi ne ”suojatut rokotetut” käyttävät silti maskia 

ja sairastuvat ja tartuttavat samaan aikaan entistä enemmän 1000-kertaisesti rokottamattomiin 

maihin verrattuna (vrt. Niger rokotekattavuus 4.2 %, tartunnat 184 kpl/pv ja kuolemia 1 kpl/7 päivää; 

vrt. suuren rokotekattavuuden Suomi tartunnat 20.000/pv, Australia 175.000/pv ja kuolemat 57/pv)? 

 

65) Ihmiskokeen uhrit kuolevat rokotteisiin eikä koronaan ja tartuttavat toisiaan. Geer van der Bossche 

on 25.12.2021 todennut tartuntojen, kuolemien ja sairauksien johtuvan vahingollisista 

massapiikityksistä ja vaatii niiden lopettamista ja Lääkevirasto toteaa ne immuunikadon aiheuttajiksi. 

Kun tartunnat eivät synny eri tavalla anniskeluravintoloissa tai ylipäänsä ”koronatartuntoina”, vaan 

kyseessä on piikkihaittapandemia, joka loppuu ja vähenee vain tartuntoja, kuolemia ja 

sairastumista aiheuttavat ”rokotukset” lopettamalla, miksi Marin, Kiuru, AVI:t ym. säätävät ja 

päättävät silti tästä oikeasta faktasta tietoisina anniskeluravintoloiden ja muiden yritysten sulkuja, 

joilla aiheutetaan yritysten tuhoa eikä estetä oikeasti mitään tartuntoja, joiden lähde eivät ole 

ravintolat, vaan ”viruslinkoina” toimivat piikitetyt uhrien kehot? 

 

66) Kun lääkärit vaativat ”koronan” määrittelyn ja siihen suhtautumista tavallisena flunssana, miksi 

samaan aikaan ”flunssan” perusteella on tapettu hyvin menestyvät yritykset, toteutettu päättömiä 

rajoituksia ja puuhataan ”valmiuslakia”, vaikka sellaista ei flunssan takia saa puuhata ja säätää ja 

aloitetaan massiivinen 5-11-vuotiaitten lasten massapiikitys rikollista ihmiskoetta jatkamalla? 

 

67) Geet van der Bossche kertoo julkisesti, että pahinta, mitä voi tehdä, on toteuttaa koko väestön 

rokottamista. Miksi silti Suomessa juuri sitä pahinta pyritään tahallaan toteuttamaan 28.12.2021 

päätöksellä ja lapsien piikityksillä? 

 

68) Miksi Niinistö, Marin, Kiuru, Henriksson, perustuslakivaliokunta, Pöysti, Puumalainen, Koivisto, 

muu valtiojohto ja virkamafia yrittävät juuri sitä kaikkein pahinta toteuttaa? 

 

69) Miksi ketään sotelaista, lasta tai ketään muutakaan yritetään pakottaa ja erehdyttää sen ”kaikkein 

pahimman teon” uhriksi ja siihen pahimman mahdollisen rikoksen uhriksi väkisin osallistumaan ja 

sotelaisia pakottaa myös työsuhteen menettämisen uhalla tapattamaan ja pysyvästi 

sairastuttamaan itsensä? 
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70) Miksi eduskunnan pj Vehviläinen ja varapj Rinne totuuden peittelemiseksi ja omaa ja satojen 

tuhansien rikoskumppanien vastuuta koskevan keskustelun estämiseksi laittomasti estivät 

Turtiaista puhumasta Kiurun ym. vastuusta joukkotuhonnasta, vaikka juuri siitä tulee puhua ja siitä 

on kyse? 

7. ”Jokapaikanlasse” ja Salminen, Nohynek, Rämet ym. eivät ole puolueettomia lausujia, vaan 

rikoskumppaneita joukkotuhonnassa 
 

Rikosilmoitus täydentää 27.12.2021-29.12.2021 vireille tulleessa rikosilmoituksessa kuvattua 

koronapandemia-petosta, rikollista päätöksentekoa 28.12.2021 ja muita perusteettomia rajoituksia 

koskevaa rikosilmoituskokonaisuudessa. Niille kaikille rikoksille on yhteistä, että  

1) Niiden kaikkien rikosten toteuttamiseksi juuri SAMA Lasse Lehtonen ja muut tässä rikosilmoituksessa 

yksilöidyt ns. lausujat ovat tunkeneet valehtelemaan, tilattu valehtelemaan, tuottamaan rikollisesti 

disinformaatiota tahallaan ja estämään kaikki normaali lääketieteellinen ja juridinen argumentaatio. 

 

2) Lehtosen, Salmisen ja muiden ”lausujien” lausumissa ei ole asiantuntijuutta, tilastoja ja faktaa. Esim. 

Lehtonen  on kuin vihamielinen poppamies, jonka ”huuhaa”-lausumiset perustuvat a) tahalliseen 

suunnitelmalliseen ja myös läpinäkyvään valehteluun etukäteen sovitulla tavalla, b) ”olettamiseen” 

tutkimisen sijaan, c) epärehellisen miehen mielikuvitukseen ja mm. siihen, että itse julkisesti ilmoittaa 

lisäävänsä nollia todellisiin lukuihin, d) Lehtonen muutti 57 väittämäänsä ”omikron”-tapausta 

valehtelemalla 4000 omikron-tapaukseksi ja valehtelee rokotekuolemat koronaksi ja ”omikroniksi” ja   

e) tilastojen väärentämiseen, f) vihapuheen tuottamiseen ja rikolliseen syrjintään. 

 

3) Lehtonen ei ole ollut missään vaiheessa ”puolueeton asiantuntija”, vaan rikoskoplan toimija. Sama 

”jokapaikanlasse” on a) lausunut muka ”asiantuntijana” ilman faktoja ja väärentämällä tilastot ja 

valehtelemalla vastoin tilastoja, b) postaillut puolueettomuusvelvoitetta rikkoen ”hei hei vaan” 

rokottamattomille hoitajille edustaen lausumillaan perinteistä vihapuhetta ja aivotonta öykkäröintiä 

ja 0% puolueettomuutta ja c) sitten ihmiskoerikosten kuolemien, tartuntamäärien ja immuunikadon 

seurausten näkyessä tilastoista sama ”jokapaikanlasse” on taas rynninyt joka paikkaan valehtelemaan 

Salmisen, Nohynekin, Rämetin ja muiden rikoskumppanien kanssa muka ”omikronin” leviävän, 57 

tapausta ”valitsevaksi sairaudeksi”, nuhaa ”yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi” ja lisäillyt nollia 57:n 

tapauksen perään liioitellakseen koronapelkotilaa, erehdyttääkseen ”omikron”-tarinoillaan, 

vihapuheellaan ja pelonlietsonnallaan lisäuhreja ja myös lapsiuhreja ihmiskoerikoksen uhreiksi. 

 

4) Kun Tiihonen julkaisi sivuillaan kuvan HYKS:n henkilöstön rokotuskattavuudesta ja siitä näkyy, että 

juuri Lehtosen kaltaisten HYKS:n johtajien into ottaa ”rokote” on tippunut yli 95 %:sta (1. rokote) 25 

%:iin (tosiasiassa 20 % eli 2/10, 3. rokote), juuri Lehtonen rynni selittämään senkin muka johtuvan 

johtajien halusta antaa ”rokottamisen etusija” (= ihmiskoeuhrina kuolemisen ja sairastumisen etusija) 

henkilöstölle, vaikka todellisuudessa ”rokote”-innon hiipuminen näkyy tilastoista, joiden merkityksen 

nämä johtajat (myös Lehtonen) ovat ymmärtäneet: Niihin  kuolee ja sairastuu ja he ovat 

todennäköisesti saaneet ennakkoon sen tiedon etenkin  3. piikin tappavuudesta ja immuunikadosta, 

jonka WHO ja Euroopan Lääkevirasto myönsivät.  

 

Lasse Lehtonen on rikoskoplan johtajana ”jokapaikanlasse”, jonka olematon moraali taipuu minkä 

tahansa valhesatujen suoltamiseen. Lasse ja samat lausujat ovat olleet paikalla aina, kun on tarvitttu 

”asiantuntevaa valehtelua” paikalle lääkärin arvovallalla. Myös Salmisen ja muiden lausujien valehtelu 

näkyy suoraan tilastoja ja jopa heidän omia sekalaisia, jatkuvasti vaihtuvia valheita vertaamalla. 
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Poliisin tulee selvittää, millä euromäärillä Lehtonen, Nohynek, Salminen, Rämet, Tervahauta, Mäkijärvi, 

Järvinen ja muut perustuslakivaliokunnan ja 107 kansanedustajien rikosten toteutusapureina toimineet 

”asiantuntijalausujat” on lahjottu valehtelemaan valheellisia lausumiaan ja mitä valheista on  

”asiantuntijoille” maksettu rikollisen ihmiskokeen tappamisten, tartuntojen ja sairauksien tahalliseksi 

aiheuttamiseksi, laittoman 28.12.2021 päätöksen, kaikkien laittomien rajoitusten ja yritysten alasajon 

toteuttamiseksi.  

8. HYKS:n johtajien rokoteinto tipahti yli 95 %:sta 25 %:iin 

Rikosilmoituksen todisteena olevasta HYKS:n rokotekattavuustaulukosta näkyy, että Lehtosen ja muiden 

johtajien into ottaa ”rokote” on tippunut yli 95 %:sta (1. rokote) 25 %:iin (tosiasiassa 20 %) eli vain 2/10 

on ottanut 3. rokotteen. Poliisin tulee selvittää, ovatko Lehtonen, Nohynek, Rämet, Salminen, Järvinen, 

Tervahauta, Mäkijärvi, Kiuru, Marin, Niinistö, perustuslakivaliokunnan jäsenet, 107 kansanedustajaa, 

muut kansanedustajat, perustuslakivaliokunnan lausujina pakkorokotuspäätöksenteossa ja muissa 

päätöksenteoissa ja rajoitusten toteutuksissa toimineet ottaneet a) ainuttakaan piikkiä, b) toista piikkiä, 

c) kolmatta piikkiä ja kuka heistä on saanut vain suolaliuosta samaan aikaan, kun pakottavat tappavaa, 

immuunikatoa ja kuolemaa kylvävää 3:tta rokotetta koko väestöön ja erityisesti heikkokuntoisille 

vanhuksille ja muille monisairaille ja lapsille, jotka eivät sitä kestä. 

 

Tilastot ja WHO:n lausumat todentavat piikitykset vaaralliseksi ihmiskokeeksi. HYKS:n johtajien ”rokote”-

innon hiipuminen näkyy tilastoista, joiden merkityksen nämä johtajat (myös Lehtonen) ovat 

ymmärtäneet: Kyseessä ei ole ”rokote”, vaan ihmiskoe, jossa tuntematonta vaarallista ainetta on 

etukäteistutkimisen sijaan alettu testaamaan elävillä ihmisillä ja sen rikollisen kokeilun uhrina valtava 

määrä ihmisiä on jo kuollut, kuolee lisää jatkuvasti, kuolemia peitellään, tartunnat kasvoivat 

räjähdysmäisesti ja sairastavuusluvut nousevat pystysuorilla käyrillä. HYKS:n johtajat ovat WHO:lta ja 

Euroopan Lääkevirastolta saaneet jo aiemmin nyt vasta uutisena julkaistun tiedon 3. piikin tappavuudesta 

ja immuunikadosta, jonka WHO ja Euroopan Lääkevirasto 12.1-13.1.2022 myönsivät. Asemansa ja 

koulutuksensa perusteella he ovat ymmärtäneet sen itsekin niistä tilastoista, jotka ovat rikosilmoitukseni 

todisteina.  He ymmärsivät, että siihen piikkiin on kuollut jo valtava määrä ihmisiä, eivätkä halunneet olla 

itse mukana niiden tappopiikin ottaneiden ja immuniteettinsa menettävien joukossa. Siksi he ”kelpo” 

johtajat antoivat etusijan ”rokotuksissa” (=niihin ihmiskokeisiin kuolemisessa ja sairastumisessa) 

hoitohenkilökunnalle.  

 

Poliisin tulee selvittää, missä ajallisessa vaiheessa, keneltä ja miten HYKS:n johto sai tiedon, joka opetti 

johtajien rokoteinnon ja miksi he silti salasivat tiedon henkilöstöltä eivätkä estäneet sotelaisten ja lasten 

piikitysten jatkamista.  

9. Tavoitteena ei ole kansanterveys, vaan ”psykosähköinen” ajatusten hallinta rikollisen eliitin 

pirullisena suunnitelmana, suunnitelma oli tehty viimeistään 2018 ja sama rikollinen 

suunnitelma näkyy ”Suomen 100 mahdollisuutta”-julkaisusta 

 

Tekniikan Maailma-lehti julkaisi 20.4.2018 artikkelin, jossa julkaistiin piirroksia psykosähköisestä 
ihmisten ajatusten hallinnasta. Artikkelin mukaan yhdysvaltalainen Washington State Fusion Center, 
(Washingtonin osavaltion poliisin ja liittovaltion hallinnon välinen yhteistyöoperaatio), lähetti 
vahingossa toimittajalle erikoisia dokumentteja, joissa kuvaillaan sellaisia rikollisia aseita ja metodeja. 

Aiheesta kirjoitti mm. Popular Mechanics. Salatuiksi tarkoitetut asiakirjat olivat vuotaneet vahingossa 
julkkisuuteen, kun erilaisia tietopyyntöjä Yhdysvaltain hallinnolle tekevä MuckRock-uutispalvelu 
oli pyytänyt WSFC:ltä tietoja Antifasta ja rasistisista järjestöistä. Hän sai WSFC:ltä haluamansa 
vastaukset, mutta tiedostojen mukana oli myös tiedosto nimeltään “EM effects on human body.zip.”. 

https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a19855256/muckrock-foia-psycho-electric-weapons/
https://www.muckrock.com/news/archives/2018/apr/18/fusion-center-em/
https://www.muckrock.com/foi/washington-54/antifa-and-white-supremacist-groups-fusion-center-42794/#files
https://cdn.muckrock.com/foia_files/2018/01/17/EM_effects_on_human_body.zip
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Rikosilmoituksen todisteena ovat TM:n artikkelit ja kaikki siihen liittyvät  dokumentit, joiden 
kuvituksissa kuvataan ”psykosähköisten aseiden vaikutusta” ihmisiin. Tällaisia vaikutuksia ovat 
muun muassa ajatusten lukeminen ja ihmisen pakottamaan puhumaan tiettyjä sanoja . 

TM:n artikkelissa leimataan (ilmeisesti tietämättömyyttään ja koska oikea tieto vaikutti nii9n 
uskomattomalta) em. rikollinen suunnitelma ”salaliittoteoriaksi”, vaikka asiaa olisi päinvastoin tullut 
jo silloin rikoksena ryhtyä tutkimaan. ”Koronarokotuksilla” sitä pirullista ajatusten 
haltuunottosuunnitelmaa ja globalistien agendaa on siis nimenomaan toteutettu ja tarkoitus 
toteuttaa. Kyseessä ei todellakaan ole mikään ”teoria” eikä ”salaliittoteoria”, vaan  

1) Ihan sama ajatusten ja mielen hallintaan perustuva rikollinen suunnitelma on kirjoitettu 
avoimesti näkyviin eduskunnan sivuilla olevaan dokumenttiin ”Suomen 100 uutta 
mahdollisuutta 2018-2037”, jonka agendana on ajatusten ja ihmisten hallinta,  
totalitarismitarismi ja EU-liittovaltiokommunismi, jonka tavoitteena on myös anastaa 
kansallisvaltioiden, ihmisten ja yritysten varallisuus. Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–
2037 : yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia (eduskunta.fi).  
 

2) Se Suomen eduskunnan asiakirja on siis laadittu ihan samaan aikaan samana vuonna 2018, jona 
”psykosähköinen” ajatustenhallintasuunnitelma on USA:ssa rikollisena suunnitelmana ollut valmis 
piirroksineen.  
 

3) ”Koronarokotteella” eli rikollisella ihmiskokeella on tarkoitettu tappaa valitut uhrit ja tehdä 
eloonjäävistä ”psykosähköisesti” johdettu orjalauma piikittämällä heihin tuntematonta ainetta, 
joka mahdollistaa tai jolla pyritään mahdollistamaan ihmisten  sähköinen totaalinen kontrolli ja 
juuri siksi THL, FIMEA ja muut rikokseen osalliset salailevat piikitetyn aineen pitoisuuksia, sen 
mahdollisesti sisältävää grafeenioksidia, grafeenia ja muita sähköä johtavia ja elimistölle 
vaarallisia myrkkyjä sisältäviä aineita.  
 

4) Parhaillaan on joukkotuhontarikosten päätekijän Ursula von der Leyenin johdolla EU:ssa 
valmisteilla samaan rikolliseen agendaan olennaisesti liittyvä hanke, jonka tavoitteena on 
tekaistuihin ja epäselviin ”hätätiloihin” vedoten konfiskoida kaikki yksityinen omaisuus ja 
samaan pyritään ”valmiuslailla” Suomessa.  
 

5) Lisäksi totalitarismin ja globalismin toteuttajat Niinistön, Marinin, Henrikssonin, Kiurun, 
Tuppuraisen Ohisalon, Suomelan, Petteri Orpon, Pekka Haaviston, Tuomas Pöystin ja 134 
kansanedustajan rikollisena valtiopetoshankkeena toteuttivat  
A) EU-totalitarismin agendan mukaisesti etukäteen 18.5.2021 ”elvytykseksi” valehdellun 

massiivisen, valtiomme ja kansalaisten velkuutuksen ja valtiontalouden tuhoamisen 
perustuslakia tahallaan rikkoen 

B) sähköverkon myynnin Orpon ja Haaviston rikollisen valehtelun avulla (valehtelivat, että 
hinta ei muka nouse, vaikka on jo 16-kertainen Ruotsiin  verrattuna ja kotitalouden 300 €/kk 
sähkölasku on noussut epänormaalille omakotiasumisen mahdottomaksi tekevälle tasolle 
1.500 €/kk) 

C) omakotitalouksien perusteettomia virhervasurien ajamia puunpolttokieltoja, 
pellettilämmityksen lopettamisen ja takanpurkuja velkuuttaakseen kansalaisia lisää 16-
kertaisilla sähkönhinnan korotuksilla ja tehdäkseen kansalaisista riippuvaisia 
tähtitieteellisistä sähkönhinnoista ja tehdäkseen näillä rikoksillaan ja laittomilla sotelaisten 
irtisanomisilla ja ”koronarajoituksilla” yrityksistä ja yrittäjistä köyhiä, asunnottomia ja EU-
diktatuurille ja virkamafialle alisteisia orjia em. agendan mukaisesti 

D) maatalouden romahduttavia vihervasurien ajamia mahdottomia jätemääräyksiä 

https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/suomen-sata-uutta-mahdollisuutta-2018-2037.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/suomen-sata-uutta-mahdollisuutta-2018-2037.aspx
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E) kasvihuoneilmiövalehteluun perustuvia järjettömiä ”vihreitä” vaatimuksia yrityksille ja 
Suomelle hiilidioksidipäästöistä, jotka tuhoavat kaiken kannattavan yritystoiminnan 
Suomesta, eivät vaikuta mihinkään ja vaikka hiilidioksidia on maapallon kaasuista alle 1 % 
ja Kiinassa tuotetaan sitä 5 tunnissa enemmän kuin mitä koko Suomi vihervasurien 
järjettömien agendojen mukaan voisi vähentää vuoteen 2030 mennessä. 

F) Kiuru rikoskumppaneineen on MTV3:n uutisoinnin paljastamalla tavalla saman aikaan 
käyttänyt rikolliseen ihmiskoepiikitykseen salaista fasistista, kommunistista, totalitarismiin 
tähtäävää ulkomailta käskytyksiä antanutta rikollista verkostoa ja kaikki tässä 
rikosilmoituksessa kuvatut ”koronan” varjolla toteutettujen rikosten käskyt muka-
itsenäisen Suomen muka-itsenäisille päättäjille ovat tulleet suoraan ulkomailta, mitä 
valtiosääntömme ei mahdollista 

G) Suomi ei ole liittynyt laillisesti koskaan EU:n jäseneksi. Sen sijaan kyseessä on törkeä 
valtiopetosrikollisuus, jota 1990-luvulta saakka johtanut Sauli Niinistö ja hänen 
virkamafiakoplansa ja sama Sauli Niinistö on aktiivinen tässä rikosilmoituksessa kuvatun 
joukkotuhontarikollisuuden, sananvapausvainojen ja kaikkien KKO:n tuomarien ja 
virkamafiarikollisuuden toteuttaja, globalistien rikosverkoston johtaja Suomessa ja ajanut 
Suomea ja omaa kansaamme tuhoon systemaattisesti globalistien hankkeena 1990-luvulta 
lähtien.  

10. Salattu oikeusasiamiehen 2019 päätöksen laillinen tulkinta tartuntatautilain ja 

työoikeudellisen normiston suhteesta todentaa kaikki ”rokotteesta” kieltäytymisestä johtuvat 

varoitukset ja irtisanomiset ja 28.12.2021 päätöksen rikokseksi 
 

Oikeusasiamies (Maija Sakslin) ja esittelijäneuvos (Kaija Tanttinen-Laakkonen) ovat 28.6.2019 

päätöksellään EOAK/1678/201 todenneet, että tartuntatautilain perusteella ei voida puuttua 

työsuhteen ehtoihin eikä rokottamispakkoa voi koskaan asettaa työsuhteen ehdoksi. 

Heidän päätöksensä sivuilla 11-12 todetaan seuraavaa:  

” Potilaslain 6 §:ssä säädetään potilaan itsemääräämisoikeudesta. Potilaslain esitöissä (HE 185/1991 vp) 

todetaan, että potilaan itsemääräämisoikeudella tarkoitettaisiin potilaan oikeutta itse päättää hänen 

henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa puuttumisesta. Säännöksen tarkoituksena on 

itsemääräämisoikeuden periaatteen mukaisesti asettaa potilaan suostumus hoidon luvallisuuden 

edellytykseksi.”  

”Tartuntatautilain 48 §:ssä tarkoitettujen rokotusten ottaminen on vapaaehtoista. Perustuslain 7 ja 10 

§:stä sekä potilaslain 6 §:stä johtuu, että työntekijällä on oikeus päättää näiden rokotusten 

ottamisesta. Sen sijaan tartuntatautilain 48 § velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että 

sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan 

lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai poti laita, 

käytetään työntekijöitä, joilla on säännöksessä tarkoitettu rokotussuoja ja vain erityisestä syystä 

henkilöitä, joilla on puutteellinen rokotussuoja. Varoituksen antaminen tulee kysymykseen 

viranhaltijalain sanamuodon mukaan vain virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksien rikkomisen tai niiden 

laiminlyönnin seurauksena. Rokotuksesta kieltäytyminen ei merkitse virkasuhteesta johtuvien 

velvollisuuksiensa täyttämisen laiminlyöntiä tai velvollisuuksien rikkomista. Rokottamattomuus 

sinällään ei voi olla varoituksen antamisen peruste. Rokottamattomuutta ei voida oikeudellisesti 

kestävällä tavalla käyttää perusteena varoitukselle edellä mainittujen perusoikeuksien käytön 

johdosta. Kun muita perusteita ei esitetty, kantelijan perusoikeuksia loukattiin. Kirjallinen varoitus on 

ankara työnjohdollinen seuraus perusoikeuden käytöstä, koska siihen liittyy irtisanomisuhka. Ankaruutta 

korostaa myös se, että viranhaltija ei voi erikseen valittaa varoituksesta tuomioistuimeen. Ministeriön 
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edellä mainitussa tiedotteessa muistutetaan työnantajia rokotusten ottamisen vapaaehtoisuudesta ja 

todetaan lakia tulkitun sen tarkoituksen vastaisesti, mikäli tartuntatautilain 48 §:n perusteella uhkaillaan 

irtisanomisella, jos työntekijä kieltäytyy rokottamisesta. THL:n edellä mainittujen ohjeiden mukaan 

tartuntatautilain perusteella ei ole tarkoitus irtisanoa ketään. Ministeriön tiedotteessa ja Kuntainfossa 

todetaan, että tartuntatautilaki ei muuta palvelussuhdetta koskevaa lainsäädäntöä eikä muita 

työelämässä normaalisti noudatettavia menettelytapoja.” 

Päätös on juridiikaltaan oikea, kestävä ja täysin selvä.  Sitä on salailtu ja se syrjäytetty tahallaan 

perustuslakivaliokunnan lausumisessa, 28.12.2021 päätöksessä ja lausujana käytetyn Lasse Lehtosen, 

Mika Salmisen, Tuomas Pöystin, Mikko Puumalaisen, Johanna Koiviston ja muiden valehtelijoina 

käytettyjen etukäteen sovittujen EU-agendamyönteisten asiantuntijoiden lausumissa.  

 

Salattu oikeusasiamiehen 2019 päätöksen laillinen tulkinta tartuntatautilain ja työoikeudellisen 

normiston suhteesta todentaa kaikki ”rokotteesta” kieltäytymisestä johtuvat varoitukset ja 

irtisanomiset, 28.12.2021 päätöksen, Lasse Lehtosen lausunnot, perustuslakivaliokunnan toiminnan, 

Vehviläisen, Ojala-Niemelän, Henrikssonin, Rinteen, Kiurun, Niinistön, Marinin, Pöystin, koko 

valtioneuvoston toiminnan, kaikkien rajoituksiin ja 28.12.2021 päätöksiin osallistuneiden etukäteen 

sovittujen lausujien lausumat, Ukkolan, Peltomäen, Kärnän, HS:n ym. lausumat rikoksiksi ja   

Puumalaisen ja Koiviston 8.11.2021 päätöksen rikokseksi.  

 

11. Perustuslakivaliokunnan, Lehtosen, kansanedustajien ja valtioneuvoston päätöksillä ohitettu 

perusoikeusnormisto, Itä-Suomen yliopiston laillinen juridiikka sekä toteutettu 

tartuntatautilain 48a §:n muutoksella pelkästään törkeää laajaa tahallista rikollisuutta 

 
Rikosilmoituksen todisteena ovat a) prof. Muukkosen laatima tutkimus ja b) Kalevi Mäkisen 

asiantuntijakirjotus. Niissä molemmissa todetaan selvästi ihan sama oikea juridiikka, joka todetaan 

oikeusasiamiehen päätöksessä. Niissä todetaan:   

1) Hallituksen koronapassipäätöksenteko on laitonta ja perustuu rokottamattomien oikeuksien 

tahalliseen syrjäyttämiseen syrjintäsääntelyn kieltämällä tavalla. 

 

2) Päätöksenteon koko perusta on lainvastainen. Lähtökohdaksi on asetettu rokottamattomien  

syyllistäminen ja oletus, että rokottamattomuudella olisi tehty jotain  ”väärää” ja paheksuttavaa, jota 

voitaisiin muka (olemattoman) ”tartuntariskin” perusteella tartuntalakia väärin soveltamalla ja kaikki 

perus- ja ihmisoikeusnormit ja työoikeudellinen normisto sivuuttaen rokottamattomille pakolla 

pakottaa.  

 

3) Oikeuskansleri Pöysti ”valmistelee” lakeja valvottaviensa kanssa esteellisenä, joten ei voi valvoa 

samaa hallitusta, jonka apurina työskentelee ja Pöysti vireillä olevan rikosasian vuoksi esteellinen 

käsittelemään yhtään mitään.  

 

4) Toisaalta jopa korruptoitunut Pöysti on todennut hallituksen toiminnan ja lainvalmistelun Uuden 

Suomen blogikirjoituksessa mainituissa ratkaisuissa niin ala-arvoiseksi ja kaikkien perustelujen 

puuttuvan, että siitä voi suoraan päätellä toiminnan rikolliseksi.  

 

5) Lisäksi samasta materiaalista suoraan näkyy, että Pöysti itse on laiminlyönyt laillisuusvalvonnan 

sallimalla rikollista päätöksentekoa vuosikausia ja estämällä törkeiden virkarikosten syytteiden 

nostamista, vaikka esim. lainvalmistelun puutteita on toteutettu ja jatkettu tahallaan niin, että 

viisikään huomautusta ei ole johtanut laittoman lainvalmistelun korjaustoimiin. 
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6) On  aivan selvää, että esim. OM:n virkamiehet ja oikeusministeri ovat myös päävastuussa laittomasta 

valmistelusta ja siitä, että tartuntatautilailla ja rikoslain muutoksilla on säädetty rikollista 

epäyhdenvertaisuutta ja virka- ja diplomaattiasemaan linkitettyjä yhdenvertaisuutta loukkaavia 

poikkeuksia ja rikoslakiin rangaistusasteikon pienennyksiä juuri niihin  rikoksiin (mm. tilastojen 

väärentämiseen), joiden avulla joukkotuhontaa on toteutettu. 

Kaikilla näillä perusteilla tartuntatautilain 48a §:n muutos ja muut rokottamattomiin kohdistetut 

irtisanomiset, rajoitukset, varoitukset ja muut pakkotoimet ovat rikos 

1) Perustuslakivaliokunnan koko kokoonpano syyllistyi rikokseen valehtelemalla omaisuuden, työn, 

ansioiden ja sosiaaliturvan menetyksellä kiristämistä muka ”vapaaehtoisuudeksi”: rokottamattomille 

annettiin ”mahdollisuus” valita kuoleman ja omaisuuden ja ansioiden menetyksen välillä eli kyse 

ei ole vapaaehtoisuudesta, vaan rikollisesta pakottamisesta. 

 

2) Rikollisessa päätöksenteossa apurina ”jokapaikanlassena” käytetty muka ”puolueeton” 

lausujavalehtelija Lasse Lehtonen syyllistyi rikokseen postailemalla samaan aikaan ”hei hei vaan 

rokottamattomat sotelaiset, teitä ei kaivata”-vihapuhetta Ukkolan, Peltomäen ja muiden 

rikoskumppaniensa kanssa, mainostamalla tilastojen sijaan twitterissä tietolähteenä MTV3-

rikoskumppaniensa propagandaa ja kaikki Lehtosen postaukset suorastaan kirkuvat 

puolueettomuuden ja laillisuuden puutetta ja hän kehuskelee julkisesti väärentävänsä eräänlaisena 

poppamiehenä tahallaan tilastoja eli valehtelee ”vallitsevaksi” taudiksi 57 ”omikroniksi” 

valehtelemaansa tautitapausta, valehtelee ”olettamalla” niiden määräksi 4.000 kehumalla lisäävänsä 

nollat itse perään ja vaikka omikron-valehtelun ainoa tavoite oli peitellä rokotekuolemia ja 

rokotteiden haittoja. Keskuudessamme eivät leviä ”jostain” saapuneet omikronit, vaan Lehtosen, 

Kiurun ym. joukkotuhontarikoksen seuraukset, jotka näkyvät suoraan tilastoista, joita ei heidän 

päätöksenteoissaan ja Lehtosen ym. lausumissa näytetä. 

 

3) Rokottamattomia työntekijöitä on täysin perusteettomasti ja tilastojen vastaisesti pidetty 

vaarallisina heidän asiakkailleen ja potilailleen. 

 

4) Tartuntatautilain  48 § ja 48a § asettavat työntekijät monella tavalla eriarvoiseen asemaan 

heidän rokotusstatuksensa perusteella, vaikka Sakslinin päätöksessä, työsopimuslaissa, 

virkamieslaissa, yhdenvertaisuuslaissa, PL 6 §:ssä, EIS 113, 14, 17-18 artikloissa ja RL 11:11 §:ssä  

selvästi säädetään kielletyksi ja rikolliseksi kaikki se, jota perustuslakivaliokunta, 107 

kansanedustajaa, lausujana käytetty rikoskumppani Lasse Lehtonen, muut valehtelevat maksetut 

lausujat, vihapuheen ja valheellisen propagandan tuottajat ovat pitäneet rikollisessa 

lainvalmistelussa laittomien lakimuutosten  lähtökohtana. Juuri siksi kaikissa lainvalmisteluissa ja 

28.12.2021 päätöksissä, koronapassipäätöksissä ja palvelu- ja liikkumisrajoituspäätöksissä on 

nimenomaan kyse rikoksista eikä erehdyksistä. 

 

5) Tartuntatautilain 48 ja 48a §:n mukaan työnantaja voi vain erityisestä syystä käyttää asiakkaiden ja 

potilaiden kanssa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa covid-19-viruksen aiheuttamaa 

tautia vastaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sotelaiselle pakkoa rokottautua. Myös 

rikosilmoituksen todisteena olevasta uutisoinnista paljastuu, kuinka vapaaehtoiseksi valehdellun 

tosiasiallisen pakkorokotuspäätöksen jälkeisessä uutisoinnissa myönnetään, että sairaanhoitajat 

ovat työsuhteen menetyksen pakon edessä päätyneet alistumaan rikolliseen ihmiskoepiikitykseen.  
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6) Rokotetut sairastavat immuniteettinsa menettäneinä ja toimivat viruslinkoina samaan aikaan, kun 

terveitä rokottamattomia yritetään pakottaa rikolliseen ihmiskokeeseen heidän muodostamatta 

mitään riskiä kenellekään.  

 

7) Rokottamattomuus ei voi ylimmän laillisuusvalvojan Sakslinin päätöksen ja siinä mainitun perus- 

ja ihmisoikeusnormiston mukaan olla koskaan varoituksen ja irtisanomisen peruste eikä perus- ja 

ihmisoikeusnormisto mahdollista lainkaan pakkorokottamista tai rokotusten asettamista 

työsuhteen ehdoksi. 

 

8) Väite siitä, että rokotetut sotelaiset eivät muka tartuta tai tartuttaisivat rokottamattomia 

vähemmän, on törkeä tahallinen valhe. Tilastot todentavat tilanteen päinvastaiseksi.  

 

9) Ei ole olemassa mitään lääketieteellisiä ja epidemiologisia asiakirjoja, joilla pystyisi perustelemaan 

väitettä rokottamattomien rokotettuja suuremmasta tartuttavuudesta tai terveiden 

rokottamattomien ylipäänsä aiheuttamasta mistään tartuntariskistä. 

 

10) Perustuslakivaliokunnan, Lehtosen, valtioneuvoston ja 28.12.2021 päätöksenteon asiakirjoissa ei ole 

mitään päätöstä ja siinä esitettyjä rokottamattomiin liitettyjä tartuntariskiväitteitä tukevaa aitoa 

materiaalia ja tilastoja. Päätösperusteluissa yksinkertaisesti vaan tahallaan valehdellaan, että 

rokotettu työntekijä ei olisi tartuntavaaraksi muille, ja että rokottamattomuus olisi, vaikka 

rokotettujen tartuntamäärät ovat vähintään 3-kertaiset, heidän viruskuormansa 200 kertainen.  

 

11) Koko 28.12.2021 pakkorokotuspäätöksenteko ja sen valmistelu perustuu yksinkertaisesti 

suoranaiseen tilastot ohittavaan päinvastaiseen valehteluun, 107 kansanedustajan ja muiden 

rikoskumppanien toteuttamaan vihapuheen ja aivopesun lietsontaan, avoimeen asenteellisuuteen  

ja propagandaan ja tahalliseen valheelliseen disinformaatioon, jota he itse ovat Lehtosen, 

Nohynekin, Rämetin, Salmisen, toimittaja Sanna Ukkolan, toimittaja Tuomas Peltomäen, HS:n, 

mediapooliin ja muiden valtamedian rikoskumppanien kanssa yhdessä toteuttaneet tahallaan 

tappaakseen väestöä, anastaakseen pk-yrittäjien omaisuuksia, toteuttaakseen joukkotuhontaa ja 

laittomia sotelaisten pakkopiikityksiä rikollisella ihmiskokeella. Ei ole olemassa ihmiskunnan 

historiassa mitään kauheampaa rikosta kuin tämä, mitä päättäjämme ja muut tässä 

rikosilmoituksessa luetteloidut henkilöt ovat lait sivuuttaen tahallaan toteuttaneet.  

 

12) He ovat toteuttaneet suunnitelmallista myös lapsiin tahallaan kohdennettua joukkotuhontaa 

”rokotteilla” ja pyrkineet tappamaan kaikki sotelaiset pakkopiikityksillä ja tuhoamaan koko 

väestön ja yhteiskuntarakenteet luodakseen uuden EU-totalitarismiin perustuvan 

maailmanjärjestyksen, jossa kansalaiset eivät omista enää mitään, heitä hallitaan totalitarismilla 

ja mahdollisesti mikrosiruilla, kehoon  injektoiduilla aineilla, mahdollisesti myös sähköisesti sekä  

terveydentila tahallisesti romahduttamalla ja yhteiskunnan heikot, vanhat, sairaat ja muut 

teuraaksi valitut tappamalla. Ihmisyys ja yksilöiden oma ajattelu- ja päätösvalta on tarkoitus 

lopettaa kokonaan. 

 

13) Samaa rikollista valehtelua ja kiellettyä propagandistista vihapuhemasinointia rokottamattomia 

kohtaan ovat ilman ainuttakaan faktaa ja karmivia tilastoja salaillen suoltaneet rikoskoplan yhdessä 

sopimalla tavalla muka-puolueettomana lausujana käytetty rikoskoplan päätekijä Lasse Lehtonen 

twitterissään ja kaikissa valtamedian kautta tuottamissaan valheissaan, Krista Kiuru, Sauli Niinistö, 

Sanna Marin, toimittaja Sanna Ukkola kaikissa koronaa koskevissa blogeissaan, toimittaja Tuomas 

Peltomäki 13.1.2021 laatimassaan Mikko Kemppeen, Tamara Tuumiseen, minuun ja muihin 
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“denialisteiksi” leimaamiinsa tahoihin kohdistamissaan rikollisissa kirjoituksissaan, Mika 

Salminen, Mika Rämet, Hanna Nahynek, Markku Tervahauta, Markku Mäkijärvi ja muut rikolliset 

lausujat. He ovat tahallaan käyttäneet imagoaan, mediaa ja asemaansa rikolliseen toimintaan ja 

tahalliseen valehteluun ihmiskunnan historian hirveimmän joukkotuhontarikoksen 

toteuttamiseksi ja tappaakseen ja vammauttaakseen pysyvästi myös väestön kaikki lapset ja 

sotelaiset ”rokotuksilla”. 

 

14) Rikollista ihmiskoetta he ovat toteuttaneet valtavalla propagandalla, aivopesulla, ihmiskoettaan 

”rokotukseksi” valehtelemalla, valehtelun avulla valtavan uhrimäärän ”rokotuksiinsa” 

kalastelemalla, uhkailemalla ja rikollista pakkorokotusta pakottamalla. 

 

15) Usealla sotelaisella ei edelleenkään ole rokotetta alkaen 1.2.2022. Usealle sotelaiselle ei ole kyetty 

järjestämään "korvaava työtä eikä kenenkään edes kuulu alistua työsuhteensa ehtojen laittomiin 

muutoksiin ja työnkuvan muutoksiin rikollisen huuhaapäätöksenteon vuoksi eikä alistua 

vaihtoehtoisesti joukkotuhontarikoksen kohteeksi. 

 

16) Usealla sotelaisella loppuu 1.2.2022 alkaen laittomasti työ ja samalla loppuu yhtä laittomasti 

palkanmaksu.  

Pakkorokotusrikosten synnyttämiä uusia laittomia tilanteita ja epäselviä kysymyksiä ovat:  

1) Kun palkanmaksu lakkaa, jää sotelainen edelleen työnantajalle työsuhteeseen. Kuka vastaa 

työsuhteeseen liittyvien asioiden laillisuudesta?  

 

2) Kun palkanmaksu lakkaa, sotelainen jää edelleen työnantajalleen silti työsuhteeseen voimatta tehdä 

työtään. Millä aikataululla työnantaja voi kutsua eli velvoittaa takaisin töihin?  

 

3) Jos työntekijä menee toisaalle työhön siksi aikaa saadakseen palkkaa jostain, voiko sotelainen 

kieltäytyä palaamasta omaan työhönsä oman työnantajan kysyessä töihin sellaisella aikataululla, jota 

muu korvaavan työn sopimus ei mahdollista?  

 

4) Voiko sotelainen kieltäytyä palaamasta saamatta lisää laittomia sanktiota tai irtisanomisilmoitusta 

laittomasta irtisanomisesta?  

 

5) Säilyykö työntekijällä oikeus sairastuessaan saada sairauslomalla ollessaan palkkaa?  

 

6) Kun työntekijälle ei makseta palkkaa, miten vuosilomat kertyvät?  

 

7) Karttuvatko ikälisät, kun työsuhde on voimassa, mutta työntekijä ei ole töissä eli ei saa tehdä 

terveenä rokottamattomana omaan työtään? 

12. Kiurun rooli satanismin ja totalitarismin kannattajana, huijarina joka suuntaan, ulkomaiset 

salaiset rikoskumppanit, törkeä valtiopetosrikollisuus, joukkotuhonta, törkeä rikos ihmisyyttä 

vastaan, törkeät virkarikokset ja kidutusrikoksen tunnusmerkistöjen toteutuminen 

 

MTV3 uutiset 15.1.2022: 

• ”STM:n (sosiaali- ja terveysministeriön) infoihin ei voi enää suhtautua kritiikittä.” 

• ”…Kiuru on sumuttanut omia ministerikollegoitaan hallituksen koronaryhmän kokouksissa.” 
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• ”Kiuru on sivuuttanut maan parhaiden infektiotautiasiantuntijoiden näkemykset ja murentanut tällä 
tavoin näiden uskottavuutta suuren yleisön silmissä.” 

• ”Kiurun kuiskaajat kuuluvat pieneen autoritaarisia menetelmiä kannattavien ns. tukahduttajien 
(ZeroCovid) tutkijaverkostoon.”  

 
Kiurun ja valtioneuvoston jäsenten satanismiyhteyksien paljastuttua 29.12.2021 rikosilmoitukseni 
todisteilla, MTV3 on tilaustyönä alkanut juuri nyt tuottamaan valheuutisointia, jonka tarkoituksena on 
valehdella satanismikirkkojen toiminnasta, tavoitteista ja normalisoida sairasta rikollista 
saatananpalvontakulttia ja sen varjolla toteutettavaa ”uskontoa” ja valtioneuvoston rikollista 
päätöksentekoa. 
 
Nämä ”uutiset” on rikoskumppaniverkostona toimivan valtamedian ja valtioneuvoston ja muiden tässä 
rikosilmoituksessa yksilöityjen tahojen etukäteen sopimalla tavalla ”tilattu” ja läpinäkyvällä tavalla 
toteutettu ja laadittu siinä tarkoituksessa, että laajassa joukkotuhontarikoksessa yritetään ns. ”heittää 
bussin alle” yksi Kiuru, jotta  
 
1) muut rikoskumppanit valkopestäisiin valheellisen uutisoinnin avulla ulos vastuustaan 

 
2) heidän verkostonsa laajasta rikollisuudesta eivät realisoituisi heille itselleen rikosten korvausvastuut 

 

3) rikosten uhrit jäisivät ilman korvauksia, koska Kiurun omaisuus ei riitä valtavan 
joukkotuhontarikollisuuden tuhojen maksamiseen. 

 
 Juuri siksi: 
  
1) valheellinen uutisointi on ajoitettu kiireellä tilanteeseen, jossa koko koplan rikollisuus alkaa valtavien 

kuolinmäärien ja tilastojen valossa väkisin paljastua. Se ”tilattu uutisointi leivottiin” nimenomaan sen 
jälkeen, kun WHO ja Euroopan Lääkevirasto julkisesti 12.1.-13.1.2022 myönsivät ”rokotteet” 
tehottomiksi koronatautiin ja immuunikatoa aiheuttaviksi.    
 

2) valheellisella uutisoinnilla valkopestään sekä satanismia että rikoskumppanuutta, jotta 
rikosvastuuseen em. ”bussin alle”-periaatteella heidän laajasta yhteisestä joukkotuhonta-
rikoksestaan joutuisi vain yksi Kiuru vastoin tekojen todellista luonnetta ja Kiurun ja hänen koplansa 
vapaamuurari- ja satanismiyhteydet normalisoitaisiin ”mukavana” ja muka ”normaalina” toimintana 
(vrt. Marinin, Henriksson, Anderssonin ym.) kuva 29.12.2021 rikosilmoituksessa satanismille ja 
muurareille tunnusomaisissa asetelmissa ja asennoissa). 
 

3) valheellisella tilaustyönä tuotetulla uutisoinnilla pyritään valkopesemään ja valehtelemaan Sauli 
Niinistöä, Sanna Marinia, Anna-Maja Henrikssonia, Maria Ohisaloa, Iiris Suomelaa, Tytti Tuppuraista, 
Anu Vehviläistä, Antti Rinnettä, Johanna Ojala-Niemelää, Tuomas Pöystiä, Lasse Lehtosta, 107 
kansanedustajaa ja vuosikausia aktiivisia törkeitä rikoksia tehneitä rikoskumppaneita ”Kiurun 
uhreiksi”, vaikka koko kopla on vastuussa rikollisesta omasta päätöksenteostaan ja lausumistaan, 
jonka uhreina on koko siviiliväestö, yrittäjät ja yritykset ja iso osa rikosten toteuttajista on 
juristikoulutettuja ja muita korkeasti koulutettuja, Räsänen, Salminen, Lehtonen ja muut lausujat  
lääkäreitä eli varmasti ymmärsivät tekonsa ja päätöksensä rikokseksi. 

 
Niinistö, Kiuru, Marin, Henriksson, Lehtonen, Nohynek, Rämet, Järvinen, Tervahauta, Mäkijärvi, Ohisalo, 
Suomela, Vehviläinen, Rinne, Tuppurainen, koko muu valtioneuvosto, kansanedustajat, Pöysti, 
Puumalainen, Koivisto, THL:n, AVI:n, HUS:n, HYKS:n, WHO:n, EU:n ja muut virkamiehet ovat yhdessä 
tehneet tässä rikosilmoituksessa kuvatun, koko väestöön Suomessa ja globaalisti kohdistetun laajan 
törkeän, koko ihmiskunnan tuhoamiseen tähdänneen rikoksen. Heistä kukaan ei voi vedota oman rikos- 
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ja korvausvastuunsa poistamiseksi siihen, että ”eivät tienneet” muka mitään ja olisivat MTV3 
uutisoinnin maalaamalla tavalla muka olleet täysin tietämättömiä rikoksista ja koko lössi muka ollut 
viattomasti vaan yhden Kiurun salahankkeen viattomia uhreja, passiivisia yhden Kiurun ”sumutuksen” 
viattomia vastaanottajia ja ”uskoneet” sokeasti Kiurun ”sumutukseen”. Heistä jokainen on toiminut 
omilla titteleillään aktiivisesti lausujina ja päättäjinä tehtävissä, jossa yhdelläkään heistä ei ole virkaan ja 
julkiseen tehtävään säädettynä ”sokean uskon” oikeuksia, vaan aktiiviseksi henkilökohtaiseksi säädetty 
selonottovelvoite ja velvollisuus itse jokaisessa päätöksessä henkilökohtaisesti noudattaa 
perustuslakejamme, ihmisoikeussopimusta ja laillisuusperiaatetta (PL 2 §:n 3 momentti, PL 6, 22, 29 ja 
118 §). Heistä kukaan ei voi oman rikos- ja korvausvastuunsa poistamiseksi lainkaan piiloutua Krista 
Kiurun selän taakse eikä pätevästi voi vedota ”Kiuruun uskomiseen” joukkotuhonta- ja muiden 
toteuttamiensa rikosten vastuunsa poistamiseksi.  Sen sijaan Supon ja KRP:n on aloitettava rikostutkinta 
myös Kiurun ja valtioneuvoston jäsenten satanismiyhteyksistä.   
 
Kiurun ja kaikkien tässä rikosilmoituksessa mainittujen henkilöiden toimintaa tulee tutkia: 
  
1) törkeänä valtiopetoksena (RL 13:1-3 §) ja törkeänä virkarikoksena (RL 40:8 §). Kiuru ja muut 

rikoskumppanit ovat itsenäisen valtion Suomen valtioneuvoston jäseninä ja virkamiehinä ottaneet 
rikollisella tavalla salaisia ohjeistuksia suoraan ulkomaisilta toimijoilta. Salaiset toimijat ovat 
fasistisia, totalitaristisia, kommunistisia laittomia verkostoja, Kiuru itse lisäksi ihannoi totalitarismin  
lisäksi satanismia eikä Kiurulla ja kenelläkään heistä ole ollut oikeutta muuttaa suomalaista itsenäisen 
valtion julkisen vallan käyttöä salaiseksi rikolliseksi fasistiseksi, kommunistiseksi, totalitääriseksi, 
satanistiseksi salaiseksi vallankäytöksi eikä ottaa mitään ohjeita itsenäiselle Suomelle ulkomaisilta 
salaisilta yhteistyöverkostoiltaan. Kiurun ja Niinistön ym. muodostaman koplan koko toiminta on  
laaja törkeä virkarikos, törkeä valtiopetos, tarkoittaa 100-prosenttista PL 2 §:n 3 momentin 
laillisuusperusteen syrjäyttämistä ja on johtanut kaikkien perus- ja ihmisoikeuksien poistamiseen 
koko väestöltämme, valtavaan kuolemien, sairastamisten, tartuntojen ja joukkotuhonnan määrään, 
valtavaan konkurssien määrään, omaisuuden ja työpaikkojen menetyksiin, lasten 
mielenterveysongelmiin, konkurssin tehneiden yrittäjien itsemurhiin, terveydenhuoltojärjestämän 
romahtamiseen, perusteettomaan ”elvytykseksi” valehdeltuun velkuuttamiseen, infrastruktuurin 
romahtamiseen, yleiseen laillisuuden, itsenäisyyden ja oikeusvaltioperiaatteiden syrjäytymiseen ja 
Kiuru rikoskumppaneineen on tiennyt ja tarkoittanut rikoksillaan olevan juuri nämä katastrofaaliset 
seuraukset   
 

2) törkeänä petoksena, koska Kiurun ja hänen koko rikoskumppaniverkostonsa toiminta ”rokote”-, 
pakote- ja rajoituspäätöksenteossa perustuu törkeisiin petoksiin, joita hänen laaja rikosverkostonsa 
on toteuttanut disinformaatiota ja rikollista sensuuria tahallaan valtamedian ja facebookin kautta 
tuottamalla ja salailemalla rokotekuolemia, rokotteiden aiheuttamaa immuunikatoa, tartuntojen 
kasvun yhteyttä rokotukseen, ihmiskoeluonnetta ja väärentämällä tilastoja.   
 

3) joukkotuhontarikoksena, sen valmisteluna, törkeänä rikoksena ihmisyyttä vastaan (RL 11:1-4 §) 
 

4) kidutusrikoksena (RL 11:9a §), koska Kiuru ja virka-asemassa olevat rikoskumppanit ovat RL 11:9 a 
§:n 1 momentin 3- ja 4-kohdissa säädetyllä tavalla aiheuttaneet voimakasta fyysistä ja henkistä 
kärsimystä kaikille rikoksensa uhreille ja erityisesti rokottamattomille ihmisille ja kaikille 
rajoitustoimiensa kohteena oleville yrityksille ja yrittäjille pakottaakseen heitä työnsä, omaisuutensa 
ja tulonsa menettämisellä uhkaamalla osallistumaan em. sadistiseen, kommunistiseen, fasistiseen, 
totalitaristiseen ihmisiä joukoittain tuhoavaan rikolliseen ihmiskokeeseen eli toteuttaneet rikoksensa 
lainkohdan tarkoittamalla tavalla ”pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä 
terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai 
muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.” 
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13. Mukana fasistisen kontrolliyhteiskunnan luomisessa ja joukkotuhonnassa erityisesti 

vasemmistoliiton, demarien, vihreiden, kokoomuksen ja keskustan edustajia 

 
STM:n nimisterinä lasten ”itsepäätäntään” johtaneesta rikollisesta 9.8.2021 asetuksesta ja lapsiin 

kohdistetun joukkotuhonnan tahallisesta toteutuksesta oli päättämässä vasemmistoliiton poliitikko 

Hanna Sarkkinen yhdessä Ismo Tuomisen kanssa. Rikollisia ohjeita poliisille on antanut vihreiden 

poliitikko Maria Ohisalo, törkeää vihapuhetta on ollut lietsomassa mm. vihreiden nykyinen johtaja Iiris 

Suomela, törkeitä perusoikeusloukkauksia elvytysäänestyspetoksen junttaamiseksi ja 

joukkotuhontarikollisuudesta keskustelua estämässä ovat toteuttaneet demarien Antti Rinne ja 

keskustan Anu Vehviläinen, Mikko Kärnä, Antti Kurvinen ja sähkön 16-kertaistumisen ovat toteuttaneet 

kokoomuksen Petteri Orpo ja vihreiden Pekka Haavisto. Valtiopetoskoplaa ovat johtaneet kokoomuksen 

Sauli Niinistö, keskustalaiset ja kokoomuksen poliitikot 1990-luvulta lähtien ja Niinistön kopla valitsee 

rikosten peittelemiseen erikoistuneen KKO:n tuomariston poliittisena päätöksentekona ja valtamedia on 

vihervasurien poliittinen temmellyskenttä ja propagandaa ja disinformaatiota tuotetaan valtamediassa 

poliittisena rikollisuutena journalismin sijaan. Ohisalo johtaa ja käskyttää Elokapina-terroriverkostoa ja 

antaa rikollisia käskytyksiä poliisijohdolle. 

 

Vihervasemmistolla, demareilla, kokoomuksella ja keskustalla on ollut ratkaiseva rooli disinformaation 

tuottajana ja  kasvihuoneilmiö-disinformaation varjolla tapahtuvassa suomalaisen yritystoiminnan, 

maatalouden ja sähkönjakelun romahduttamisessa, kommunistiseen EU-diktatuuriin, totalitarismiin ja 

laittomaan EU-liittovaltioon suunnitelmallisesti tähtäävässä yhteiskunnan, kansamme ja Suomen 

itsenäisyyden tahallisessa alasajossa, 18.5.2021 rikoksen toteutuksissa ja totalitarismiin pyrkivän 

yhteiskunnan toteutuksessa.  

 

KRP:n tulee selvittää kaikkien päättäjien rikolliset yhteydet fasistisiin, kommunistisiin ja totalitaristisiin 

järjestöihin, jotka MTV3-uutisointi paljastaa Kiuruun liittyen rikosverkostoksi ja muiden 

rikoskumppaneiden koko taustaviestintä ja varjovalmistelurikollisuus on selvitettävä aiemmissa 

rikosilmoituksissa yksilöimieni direktiivipohjaisten normien ja JulkL:n perusteella.  

 

14. Yrittäjille ja yrityksille törkeillä rikoksilla tahallaan aiheutetut vahingot 

 
Yrityksiin ja yrittäjiin on ”tartuntalain” väitetyn soveltamisen varjolla sovellettu tahallaan laittomia 

rajoituksia. Jo edellä olevista esimerkeistä ja kellonaikarajoitusten ja syömisrajoitusten päättömyydestä 

näkyy suoraan, että rajoitukset ovat tekaistua ”humpuukia” ja tehty poliittisin perustein eikä niitä voi 

perustella a) lääketieteellisin perustein eikä b) juridisesti pätevällä tavalla. Ne ovat pelkästään naurettavia. 

Niitä yrittäjiä ei naurata, jotka menettivät tulonsa, yrityksensä ja omaisuutensa laittomien 

perusteettomien rajoitusten seurauksena eikä naurata sotelaisia, jotka menettivät ja ovat uhattuna 

menettää työnsä ja toimeentulonsa ja tämän ”koronarikollisuuden” uhreina.  

Rajoituksilla ja niiden väitetyllä syyllä (tartuntojen leviämisen estäminen) ei ole mitään osoitettavaa syy-

yhteyttä. Juuri laittomien rajoitusten aikana tartunta-, sairastuvuus- ja kuolemismäärät räjähtivät 100- 

ja 1000-kertaisiksi kaikissa ”rokotukseen” osallistuneissa maissa.  

Tartunnat eivät synny tietenkään eri tavalla anniskeluravintoloissa, Prismassa, ABC:lla tai muuallakaan tai 

ole tarttumatta samaan aikaan virkamiehiin ja diplomaatteihin. ”Koronaksi”, ”omikroniksi”, ”deltaksi” 

ym. väitetyt tartunnat eivät ole peräisin  

1) rokottamattomista, vaan pääosin covid19-injektiolla piikitetyistä, jotka toimivat varianttien ja 

tartuntojen syntylähteenä 
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2) ylipäänsä ”koronatartuntoina”, vaan kyseessä on ”piikkihaittapandemia”, joka loppuu ja vähenee 

vain tartuntoja, kuolemia ja sairastumista aiheuttavat ”rokotukset” lopettamalla 

Koska kaikki rajoitukset ovat olleet laittomia ja niiden syykin on yhtä laiton (pk-yritysten tuhoaminen ja 

yritysvarallisuuden anastaminen samalla tavalla kuin 1990-luvulla Koiviston konklaavin toteuttamana 

ryöstönä sekä edellä selostettu EU-diktatuuri, yhteiskunnan heikoimpien tappaminen, psyko-sähköinen 

ajatustenhallinta), kaikki Marinin, Kiurun, valtioneuvoston, perustuslakivaliokunnan, eduskunnan, AVI:en 

ja muiden virkamiesten säätämät ja päättämät rajoitukset ovat osa koronapandemiahuijauksen,   

rokotepetosten ja ihmisoikeusrikosten laajaa rikosta, jolla on toteutettu joukkotuhontaa ja suuryritysten 

hyväksi omaisuuden ja markkinoiden uudelleen järjestelyä. Ne rajoitukset ovat siksi kaikki tekoja, jotka 

synnyttävät niiden kohteeksi joutuneille yrittäjille, yrityksille ja kansalaisille oikeuden vaatia 

rajoitusten ja piikitysten toteuttajia rikosvastuuseen ja korvaukset koko vahingosta.  

Rajoituksilla, passeilla, rokotekuolemia ja -haittoja peittelemällä ja korona-, omikron- ja deltahysteriaa 

luomalla on toteutettu anniskeluravintoloiden ja muiden yritysten sulkuja, joilla on tahallaan aiheutettu 

yritysten toimintaedellytysten estyminen, hyvin menestyneiden yritysten tuhot eikä rajoitusten ja 

tarttuvuuden ja minkään hyödyllisen seurauksen välillä ole mitään syy-yhteyttä. Rajoituksilla ei ole 

oikeasti estetty mitään tartuntoja, joiden lähde eivät ole ravintolat ja pk-yritykset, vaan ”viruslinkoina” 

toimivat piikitetyt uhrien kehot ja ”rokotteet”. Näin ollen haitat ja tartunnat eivät lopu yritystoimintaa 

estämällä ja tuhoamalla, vaan lopettamalla juuri se rikollinen ihmiskoe, jota Bossche julkisesti kutsuu 

”pahimmaksi mahdolliseksi asiaksi”.  

Rajoituksilla ja passeilla on toteutettu PL 6 §:n (yhdenvertaisuus), PL 15 §:n (oikeus omaisuuteen), PL 18 

§:n (oikeus työhön ja oikeus hankkia elantonsa yritystoiminnalla), PL 19 §:n (oikeus sosiaaliturvaan) 

rikollisia loukkauksia, vastaavien ihmisoikeuksien loukkauksia eikä estetty todisteellisesti ainuttakaan 

tartuntaa, sairautta ja kuolemaa. Sen sijaan ”rokotuksiksi” valehdelluilla ihmiskokeilla on tapettu, 

vammautettu ja sairastutettu valtava ihmismäärä tahallaan ja rajoituksilla tapettu tahallaan pk-yrityksiä.  

15. Lasse Lehtonen, Sanna Ukkola, Tuomas Peltomäki, Matti Tolvanen ja muut propagandan ja 

disinformaation tuottajat ovat rikoskumppaneita ja osallisia joukkotuhontaan 

 
Lasse Lehtonen, Mika Salminen, Hanna Nohynek, muut päätöksentekijät ja niiden toteuttamisessa 

auttaneet lausujat, toimittajat Sanna Ukkola, Tuomas Peltomäki, professori Matti Tolvanen, HS:n 

päätoimittajat, mediapoolin johtohenkilöt, kaikki valtamedian päätoimittajat ja valheellista 

koronauutisointia laatineet toimittajat ovat rikoskumppaneita, jotka ovat tahallaan tuottaneet rikollista 

propagandaa, disinformaatiota ja rikollista rokottamattomiin kohdistettua vihapuhetta törkeiden 

rikosten toteuttamiseksi ja kuolemien, tartuntalähteiden ja immuniteetin tuhoamisrikosten karmivien 

seurausten todellisen syyn peittelemiseksi. Sanna Ukkola ja Tuomas Peltomäki ja Lasse Lehtonen ovat 

olleet tuotteliaimmat ja törkeimmät valehtelijat ja vihapuheen levittäjät.  

 

HS:n, mediapoolin, facebookin, twitterin  ja valtamedioiden  valheuutisointi johtuu siitä, että 

1) Ennen rikosten toteutuksen aloitusta joku valtiojohdosta painosti HS:n päätoimittajaa Jussi Erosta 

peittelemään valtiojohdon ja virkamiesten rikoksia tahallaan. Eronen on julkisesti ilmoittanut 

eronsa syyksi sen, että ei halunnut olla mukana sellaisen rikoksen toteutuksessa. 

 

2) Pfiserin maailmanlaajuisen petosrikollisuuden ja joukkotuhontarikollisuuden toteuttamiseksi ja 

rikosten seurausten salaamisessa välttämättömän propagandan ja tahallisen disinformaation 

tuottamiseksi HS:n johto vaihdettiin ja johtohenkilöt värvättiin Pfiserista.  

 



26(50) 
 

3) Samaan aikaan Pfiserin petosliiga miehitti facebookin ja twitterin ja alkoivat toteuttamaan 

maailmanlaajuista rikollista sensuuria ja yhtä rikollista organisoitua disinformaation tuotantoa.  

 

4) Elämme eräänlaisessa ”Pfiserin ja virkamafian Neuvostoliitossa”, jossa rikolliset toimijat ottivat 

median haltuun rikostensa toteutus- ja peittelyvälineeksi. 

 

5) Mediapooli on valtiopetosrikollisuuden ja joukkotuhontarikollisuuden toteuttamiseksi ja 

peittelemiseksi perustettu valtiojohtoinen rikollisverkosto, joka estää uutisointia ja organisoi 

valtamedian kautta työnnettävää valtaisaa valheuutisointia.  

 

6) Valtamedia ja mediapooli ovat toteuttaneet koko rikoksen toteutuksen ajan tahallaan ja 

suunnitelmallisesti rikollista sensuuria ja tahallista disinformaatiota, josta ovat etukäteen sopineet 

Kiurun, Niinistön, Marinin, Lehtosen ja muiden rikoskumppaniensa kanssa eikä sen rikollisverkoston 

sensuurin läpi ole päästetty ainuttakaan totuudenpuhujaa, vaan kaikki totuudenpuhujat on 

Ukkolan, Lehtosen, Kurvisen, Kärnän, Kiurun, Peltomäen ja muiden tämän saman rikollisverkoston 

rikoskumppanien omilla postauksilla ja vihapuheblogeilla ja twiiteillä leimattu 

”salaliittoteoreetikoiksi” ym..  

 

7) Yhteistä heidän törkeille rikollisille kirjoituksilleen on se, että  

A) Kun rokottamattomat on leimattu disinformaatikoiksi, yhtään ”disinformaatioksi” väitettyä 

”väärää” tekstiä ei ole koskaan Ukkola, Lehtonen, Peltomäki, Tolvanen tai kukaan muukaan 

yksilöinyt. 

B) Heidän omissa väitteissään ei ole ollut koskaan mukana tilastoja ja faktaa ja kaikki heidän omat 

”väitteet” ovat vihapuhetta, valheita ja disinformaatiota.  

C) Ukkola, Marin, Kiuru, Kärnä, Peltomäki, Niinistö ja valtaosa rikoskumppaneista ei ole lääkäreitä, 

mutta silti esiintyvät ”lääketieteen tietäjinä” ihan vaan valehtelemalla ja ovat ”suositelleet” ja 

pakottaneet ihmisiä muka terveellisiin ja turvallisiin ”rokotuksiin” juuri disinformaatiota 

tuottanmalla. 

D) Öykkäri-Ukkola uhoilee kirjoituksissaan mm. Niikkoa haukkuen, että poliitikkojen pitäisi pitää 

muka ”näpit irti terveydentilastamme”, vaikka sama Ukkola on rikoskumppanina puoltamassa 

soten pakkorokotuksia, joilla poliitikot silti Ukkolan hörhöjen postausten mukaan saavat päättää 

terveydentilastamme. 

E) Ukkola ja muut ”tietäjät” salailevat, että ihmiskoepiikityksillä on tapettu ihmisiä ”rokotuksista” 

huijaamalla, tapetaan ja pysyvästi vammautetaan väestömme lapsia täyttä häkää ja yritetään 

tappaa ja vammauttaa koko sote-henkilöstö työn, toimeentulon ja omaisuuden menetyksillä 

kiristämällä.  

F) Ukkola, Peltomäki, valtion propagandan ja virkamafiarikollisuuden peittelyn vakioäänitorvi Matti 

Tolvanen, Lasse Lehtonen ja kaikki tässä rikosilmoituksessa mainitut lausujat ja ihmiskokeen 

toteuttajat ovat rikoskumppaneita ja ovat varmasti ymmärtäneet toteuttavansa ja peittelevänsä 

maksua vastaan ja etukäteen sovituilla menetelmillä ja härskeillä propagandavalheillaan 

karmeaa rikosmäärää ja estävänsä virkamafiakoplaa, Pfiserin ym. petosverkoston toimijoita ja 

vihapuhepostailijoita mm. joutumasta rikoksistaan vastuuseen. 

16. Tilastot väärennettiin tahallaan, lasten tappaminen ja vammauttaminen (lasten 

joukkoteurastukset) aloitettiin tahallaan ja rikoksentekijät lievensivät itse rikoksensa 

rangaistuksia rikosten toteutuksen aikanakin 

Lääkärit (mm. HYKS:n ylilääkäri Markku Pohjola) ovat uutisoidulla tavalla myöntäneet, että THL ja 
sairaanhoitopiirit ovat kirjanneet koronan vuoksi sairaalaan joutuneiksi ja kuolleiksi valtavan määrän 
potilaita, jota eivät ole lainkaan tulleet eivätkä olleet sairaalassa koronan vuoksi eivätkä kuolleet 
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koronaan. 84 % potilaista eivät ole sairaalassa koronan vuoksi, vaan muista syistä. Sama väärentäminen  
koskee kuolintilastojen väärentämistä.  

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-
alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-
julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-
URxTWPShYubijl4#gs.m5pody.   

Ne, jotka ovat lääkäreinä valehdelleet ja kirjanneet väärin, ovat rikosvastuussa (mm. Hanna Nohynek, 
Lasse Lehtonen, Mika Salminen, Markku Mäkijärvi, Asko Järvinen, Markku Tervahauta, HUS ja 
sairaanhoitopiirit). Tilastoja on siis vääristelty koronapandemian lietsomiseksi ja tätäkin rikosta OTK 
Kavoniuksen jo vireille laittama laaja rikosasia koskee.    

Lisäksi he itse toteuttivat rikoslain lievennyksiä juuri vastaavissa rikoksissa keskellä rikosten toteutusta. 
vaikka tilastoja väärentämällä laaja petos- ja joukkotuhontarikollisuus on toteutettu.  

Tilanne on seuraava:  
 
1) WHO on 11.1.2022 julkisesti uutisoidulla tavalla myöntänyt, että ”tehokkaiksi” markkinoidut 

rokotteet eivät olekaan tehokkaita eikä valtioneuvoston, perustuslakivaliokunnan, FIMEAn, THL:n ja 

HUS:n ns. lausujalääkärien (mm.  Lasse Lehtonen, Mika Salminen, Mika Rämet, Hanna Nohynek, 

Markku Mäkijärvi, Asko Järvinen, Markku Tervahauta) ”tehokkaina” markkinoimia ”tehoste”-

rokotteita enää edes WHO pidä hyvänä vaihtoehtona eikä kannata niiden jatkamista. Silti juuri 

vuodenvaihteessa ja vielä alkuviikostakin hallitus ja rokotepetoksen päätekijät (mm. Lasse Lehtonen, 

Hanna Nohynek, Mika Salminen, Markku Tervahauta) kehottivat ottamaan lisää niitä tehottomia 

rokotteita, neljättä piikkiä, asettivat lisää rajoituksia ja 107 kansanedustaja päättivät 28.12.2021 

työsuhteen irtisanomisen uhalla täysin laittomasti kiristää koko terveydenhoitoalan terveen 

henkilöstön osallistumaan ihmiskokeeseen eli kuolemaan ja vammautumaan rokotehaittoihin ja 

saamaan ”tehosterokotuksilla” immuunikatoa.    

 

2) Useat johtavat suomalaislääkärit ovat tehneet tämän viikon aikana rohkeat ulostulon ja julistivat, 

että koronaa on hysterisoitu, paisuteltu ja tilastoja väärennetty ja kyseessä ei ole yleisvaarallinen 

tartuntatauti, vaan se tulee rinnastaa tavalliseen flunssaan ja suhtautua siihen samalla tavalla.  

 

3) 75 % tai enemmän tartuttavista ja sairastuneista ovat rokotettuja (myös 3 kertaa rokotettuja), joten 

on aivan selvää, että terveiden rokottamattomien irtisanominen, terveiden lasten piikittäminen 

vaarallisilla injektioilla eli erehdyttäminen kouluilla, kunnan ja terveydenhuollon viranomaisten ja 

valtioneuvoston disinformaation avulla ihmiskokeeseen, kuolemiseen ja sairastumiseen, on rikos. 

 

4) Juuri rokotetut sairastavat, tartuttavat ja täyttävät sairaalat ja teho-osastot, koska ovat heihin 

piikitetyn ”rokotteen” vuoksi menettäneet immuniteettinsa ja yli 200 huippujalkapalloilijaa on alle 

vuodessa ja tuhansia muita kuollut rokotteen otettuaan samanlaiseen selittämättömään 

sydänkohtaukseen, jonka selvä selittävä tekijä on juuri se covid19-injektio eli muka ”turvallinen ja 

tehokas rokote”. Lisäksi uutisoidaan, että sadat 20-30-vuotiaat ovat sairastuneet ”mystiseen” 

aivosairauteen, joka tappaa heidät nopeasti ja kymmenet heistä ovat jo kuolleet. Tehokasta siinä 

"rokotteessa" on vain tappavuus.   

 

5) Lääkärit (mm. HYKS:n ylilääkäri Markku Pohjala) ovat uutisoidulla tavalla myöntäneet, että THL ja 

sairaanhoitopiirit ovat kirjanneet koronan vuoksi sairaalaan joutuneiksi ja kuolleiksi valtavan määrän 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-URxTWPShYubijl4#gs.m5pody
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-URxTWPShYubijl4#gs.m5pody
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-URxTWPShYubijl4#gs.m5pody
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-URxTWPShYubijl4#gs.m5pody
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potilaita, jota eivät ole lainkaan tulleet eivätkä olleet sairaalassa koronan vuoksi eivätkä kuolleet 

koronaan. 84 % potilaista eivät ole sairaalassa koronan vuoksi.  

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-

alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-

julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-

URxTWPShYubijl4#gs.m5pody.   

 

6) Ne, jotka ovat lääkäreinä valehdelleet ja kirjanneet väärin, ovat rikosvastuussa (mm. Hanna Nohynek, 

Lasse Lehtonen, Mika Salminen, Markku Mäkijärvi, Asko Järvinen, Markku Tervahauta, HUS ja 

sairaanhoitopiirit). Tilastoja on siis vääristelty koronapandemian lietsomiseksi ja erityisesti tätäkin 

rikosta OTK Kavoniuksen jo vireille laittama laaja rikosasia koskee.    

 

7) Valtamediassa on 12.1.2022 julkaistu uutinen: Euroopan Lääkevirasto varoittaa toistuvista 

tehosterokotteista – voivat jopa heikentää immuunipuolustusta (msn.com)  

 

8) Suomessa jopa kuntien virkamiehet ja sairaanhoitopiirien lääkärit ovat alkaneet 

’’koronakapinaan”. Koronatoimissa ”kapinoidaan” – Näin vastaa STM:n Kirsi Varhila 

(msn.com).  Uutisessa todetaan: ”Alueilla toimitaan vastoin hallituksen suosituksia ja esimerkiksi 

moni Uudenmaan kunta on kertonut luopuvansa osittain testaamisesta ja karanteenimääräyksien 

antamisesta. Miten sosiaali- ja terveysministeriö STM suhtautuu tilanteeseen? Uuden Suomen 

kysymyksiin vastaa kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Aluehallintoviranomaiset näyttävät olevan laajalti 

päättämässä lasten harrastuksista vastoin maan hallituksen suositusta. Asiasta on kerrottu AVI:en 

edustajien suulla ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla alueen koronaryhmä esittää sairaanhoitopiirin 

tuella, että lasten harrastaminen jatkuisi. Uusi Suomi kysyi tilanteesta sosiaali- ja terveysministeriö 

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilalta, joka vastasi kysymyksiin sähköpostitse. Aikooko STM puuttua 

tähän ”kapinointiin” jollain tavoin? Jos, mitä se tarkoittaisi, mitä keinoja ministeriöllä on? ”STM ei 

tähän puutu, sillä kyseessä on itsenäisten viranomaisten toiminta ja toimivaltaan kuuluva asia”, 

Varhila vastaa.” 

 

9) Lasten (5-11-vuotiaat) rokotukset ovat juuri nyt alkaneet ja rikollisia ihmiskokeita tehdään 

viattomilla lapsiuhreilla kouluissa kouluajalla tietoisina rokotteen tappavuudesta ja 

immuunikadosta, tartuttavuudessta ja että kyseessä ei ole ”rokote”, vaan ihmiskoe.  

 

10) Sitä ennen 12-17 vuotiaiden lasten massapiikityksiä on toteutettu HolhTL 23 ja 24 §:n selviä 

normeja rikkoen laittomilla "itsepäätäntä"-väitteillä piikitettyjen lasten tietämättä lainkaan, mistä 

päättivät ja "rokotuksen" aiheuttamasta pysyvästä haitasta, immuunikadosta ja vakavasta 

kuolemanriskistä tietämättä.  

 

11) Ennen lasten rokotusten alkamista ei ollut ainuttakaan lasten koronakuolemaa.  

 

12) Samaan aikaan, kun lasten piikitykset alkoivat heti piikitysten alkamisen jälkeen, 12.1.2022 

propagandauutisen mukaan Suomessa olisi ”sopivasti” kuollut ensimmäinen lapsi väitetysti 

”koronaan”. Uutinen ei kerro, oliko lapsi rokotettu.  

 

13) Kavonius ja hänen rikosilmoituksiinsa yhtyvät henkilöt tulevat vaatimaan poliisia selvittämään 

ruumiinavauksella ja Kavoniuksen jättämällä rikosilmoituksella, onko kyseessä a) aidosti ”koronaan” 

kuoleminen, b) johonkin muuhun sairauteen kuoleminen siten, että se vaan on kirjattu 

koronakuolemaksi lasten piikitysten markkinoimiseksi juuri nyt, kun lapsia yritetään saada piikitetyksi 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-URxTWPShYubijl4#gs.m5pody
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-URxTWPShYubijl4#gs.m5pody
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-URxTWPShYubijl4#gs.m5pody
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-URxTWPShYubijl4#gs.m5pody
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/euroopan-l%C3%A4%C3%A4kevirasto-varoittaa-toistuvista-tehosterokotteista-voivat-jopa-heikent%C3%A4%C3%A4-immuunipuolustusta/ar-AASHsoO?ocid=msedgntp
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/euroopan-l%C3%A4%C3%A4kevirasto-varoittaa-toistuvista-tehosterokotteista-voivat-jopa-heikent%C3%A4%C3%A4-immuunipuolustusta/ar-AASHsoO?ocid=msedgntp
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/koronatoimissa-e2-80-9dkapinoidaan-e2-80-9d-e2-80-93-n-c3-a4in-vastaa-stmn-kirsi-varhila/ar-AASHjru?ocid=uxbndlbing
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/koronatoimissa-e2-80-9dkapinoidaan-e2-80-9d-e2-80-93-n-c3-a4in-vastaa-stmn-kirsi-varhila/ar-AASHjru?ocid=uxbndlbing
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vai c) rokotekuolema. Se mihin lapsi kuoli, näkyy vain oikealla tavalla tehdyistä mikroskooppisista 

sisäelintutkimuksista. Juuri sellaiset tutkimukset tulee tehdä nyt kaikille ”rokotuksen” jälkeen 

kuolleille joukkotuhontarikoksen rikosoikeudellisina selvityksinä.  

 

14) Seppo Sutisen 17.11.2021 lausunnosta ja 15.1.2022 lausunnoissa Sutinen kertoo asiantuntevasti ja 

lääketieteellisestepätevällä tavalla, että ylikuolleisuus, sairastuvuuden ja tartuntojen lisäykset 

ovat selvässä syy-yhteydessä ”rokotuksiin”, joilla ei ole mitään hyötyjä, eivät estä tartuntoja, 

kuolemista, sairauksia, vaan lisäävät niitä ja USA:ssa on 18-64 kuolevuudessa 40 %:n lisäys 

”rokottamisen” jälkeen ja silti 5-11-vuotiaiden lasten ihmiskoepiikitykset Suomessa aloitetaan 

samaan aikaan.   

 

15) Geer van der Bossche ja kymmenet tuhannet lääkärit ja juristit vaativat ihmiskoepiikitysten 

lopettamista kuolemisten ja muiden vakavien rokotehaittojen lopettamiseksi samaan aikaan, kun 

hirvittävät rikolliset aloittavat lasten tappamisen ja immuniteetin tahallisen massatuhoamisen 

Suomessa.  

 

16) Tamara Tuuminen kertoo Mikko Kemppen laadukkaassa podcastissa asiantuntevasti, miten 

kokeellinen injektio etenee kehossa ja tuhoaa ihmisen oman immuniteetin: 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftokentube.net%2Fv%2F12

90343143%2F-93---Tamara-Tuuminen---Rokkotteet---hy%25C3%25B6dyt-vs--haitat---

Immuniteetin-Toiminta--

Medikalisaatio&amp;data=04%7C01%7C%7Cc5935b32420c42911d0508d9d5ef5b1a%7C84df9e7fe

9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637776046275612585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8

eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata

=PJk6cw9qXFBYFZ1a4tvaJqaw263elQBSgIUwnf6WDe4%3D&amp;reserved=0 

17. Faktat, joita valtamedia ja muut rikoskumppanit ovat ihmiskoerikollisuuden toteuttamiseksi 

ja karmivien seurausten peittelemiseksi tahallaan sensuroineet, väärentäneet ja peitelleet 

 
Suomen tilastot ja ulkomaiset lääketieteelliset selvitykset ja tilastot todistavat, että  

1) Covid19-injektiot eivät ole rokotteita, vaan globaali rikollinen ihmiskoe, jossa ihmisiä on 
häikäilemättömästi käytetty koe-eläminä tappavalla injektoinnilla. 
 

2) Käskyt väestön tappamiseen rokotehuijauksen avulla ovat tulleet Suomen valtioneuvostolle ja 
virkamiehille WHO:lta, Ursula van der Leyeniltä ja muilta EU-virkamiehiltä sekä Kiurun, Marinin ja 
valtioneuvoston salaiselta kommunisti- ja fasistiverkostolta.  
 

3) "Koronarokotteeksi" väitetty globaali petos ja sen avulla toteutettu törkeä joukkotuhontarikos on 
laajempi ja pahempi ihmisoikeusrikos kuin mitä natsit ja fasistit sodan aikana toteuttivat. 
"Rokotteella" toteutettu ihmiskunnan pahin ja laajin rikos kohdistuu Suomessa ja globaalisti 
puolustuskyvyttömään siviiliväestöön. 
 

4) Rikosilmoituksestani ilmenee, että väestössä ei leviä "korona", vaan kokeellisella covid19-
injektoinnilla väestölle tahallaan aiheutetut rokotehaitat tappavat, vammauttavat, sairastuttavat ja 
juuri injektointi on aiheuttanut viruksen muuntumisen erityisen tarttuvaksi, entistä 
vaarallisemmaksi ja resistentiksi.  
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftokentube.net%2Fv%2F1290343143%2F-93---Tamara-Tuuminen---Rokkotteet---hy%25C3%25B6dyt-vs--haitat---Immuniteetin-Toiminta--Medikalisaatio&amp;data=04%7C01%7C%7Cc5935b32420c42911d0508d9d5ef5b1a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637776046275612585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=PJk6cw9qXFBYFZ1a4tvaJqaw263elQBSgIUwnf6WDe4%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftokentube.net%2Fv%2F1290343143%2F-93---Tamara-Tuuminen---Rokkotteet---hy%25C3%25B6dyt-vs--haitat---Immuniteetin-Toiminta--Medikalisaatio&amp;data=04%7C01%7C%7Cc5935b32420c42911d0508d9d5ef5b1a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637776046275612585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=PJk6cw9qXFBYFZ1a4tvaJqaw263elQBSgIUwnf6WDe4%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftokentube.net%2Fv%2F1290343143%2F-93---Tamara-Tuuminen---Rokkotteet---hy%25C3%25B6dyt-vs--haitat---Immuniteetin-Toiminta--Medikalisaatio&amp;data=04%7C01%7C%7Cc5935b32420c42911d0508d9d5ef5b1a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637776046275612585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=PJk6cw9qXFBYFZ1a4tvaJqaw263elQBSgIUwnf6WDe4%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftokentube.net%2Fv%2F1290343143%2F-93---Tamara-Tuuminen---Rokkotteet---hy%25C3%25B6dyt-vs--haitat---Immuniteetin-Toiminta--Medikalisaatio&amp;data=04%7C01%7C%7Cc5935b32420c42911d0508d9d5ef5b1a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637776046275612585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=PJk6cw9qXFBYFZ1a4tvaJqaw263elQBSgIUwnf6WDe4%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftokentube.net%2Fv%2F1290343143%2F-93---Tamara-Tuuminen---Rokkotteet---hy%25C3%25B6dyt-vs--haitat---Immuniteetin-Toiminta--Medikalisaatio&amp;data=04%7C01%7C%7Cc5935b32420c42911d0508d9d5ef5b1a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637776046275612585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=PJk6cw9qXFBYFZ1a4tvaJqaw263elQBSgIUwnf6WDe4%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftokentube.net%2Fv%2F1290343143%2F-93---Tamara-Tuuminen---Rokkotteet---hy%25C3%25B6dyt-vs--haitat---Immuniteetin-Toiminta--Medikalisaatio&amp;data=04%7C01%7C%7Cc5935b32420c42911d0508d9d5ef5b1a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637776046275612585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=PJk6cw9qXFBYFZ1a4tvaJqaw263elQBSgIUwnf6WDe4%3D&amp;reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftokentube.net%2Fv%2F1290343143%2F-93---Tamara-Tuuminen---Rokkotteet---hy%25C3%25B6dyt-vs--haitat---Immuniteetin-Toiminta--Medikalisaatio&amp;data=04%7C01%7C%7Cc5935b32420c42911d0508d9d5ef5b1a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637776046275612585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=PJk6cw9qXFBYFZ1a4tvaJqaw263elQBSgIUwnf6WDe4%3D&amp;reserved=0
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5) Kuolemia tulee syntymään vielä paljon lisää, koska injektoinnilla koe-eläminä käytettyjen 
"rokotettujen" eli ihmiskokeen uhrien oma immuniteetti on tuhottu.  
 

6) Koska kyseessä on ihmiskoe eikä tutkittu rokote, kuten väestölle on tahallaan valehdeltu, kukaan 
ei vielä tiedä, miten paljon kuolemia, pysyviä sairauksia, ennalta arvaamattomia sairauksia, 
hoidoille vastuskykyisiä variantteja, vammoja, kuolemia, lisääntymiskyvyttömyyttä, syöpien ja 
muiden tautien lisääntymistä ym. tämä hirvittävä ihmiskoe tulee aiheuttamaan ja uhreina 
vaatimaan. Supistuuko Suomen ja maapallon väestö 1800-luvun tasolle ja miten jäljelle jäävä 
rokottamaton väestö selviytyy varianteista ja jos tappavuuden seurauksena terveydenhuolto,  
ruokahuolto ja koko infrastruktuuri romahtaa?  
 

7) "Rokotteeksi" valehdeltu vaarallinen S-piikkiproteiini lopettaa limakalvojen kautta toimivan 
luontaisen vastuskyvyn, muuttaa solurakennetta ja sekoittaa solujen tehtävät niin, että solut 
hyökkäävät mm. omia lihassoluja vastaan, antavat virheellisiä käskyjä tuhota terveitä soluja.  
 

8) S-piikit tukkivat luontaisen  immuunijärjestelmän reseptorit ja estävät kehoa enää puolustautumasta 
mitään tauteja vastaan sekä aiheuttavat piikkejä ja tukoksia verisuoniin, sydänkohtauksia (koska 
sydän on lihas eikä kehon järjestelmä erota sitä vieraasta aineesta, vaan tuhoaa myös lihassoluja) ja 
tekevät kehon vastustuskyvyttömäksi myös syöpää ja sen leviämistä vastaan. 
 

9) Ruotsalainen tuore, koko väestöllä tehty (suomalaisten ja EU-viranomaisten peittelemä) tutkimus 
paljastaa, että "rokotteella" ei ole ainuttakaan tutkittua ja todistettua myönteistä vaikutusta, vaan 
se on tuhoisa ja johtaa jo 120 päivää piikityksen jälkeen immuniteetin jyrkkään laskuun ja nopeasti 
siihen, että sairastuvuus, kuolevuus ja tarttuvuus päinvastoin räjähdysmäisesti lisääntyy eli tilanne 
on "rokotuksen" jälkeen kaikilta osin heikompi kuin ilman rokotusta. 
 

10) "Rokotetut" toimivat tässä hirvittävässä ihmiskokeessa elävänä tuotantoalustana eli "elävänä 
tehtaana"  ihmisrodulle kaikkien vaarallisimmille virusmuunnoksille (varianteille eli "omikronille" 
yms.), joiden Lehtonen rikoskumppaneineen valehtelee muka leviävän rokottamattomista ja 
ympäristöstä, "Afrikasta" tai "jostain", vaikka tosiasiassa on kyse siitä, että "rokotus"-ihmiskokeen 
uhrien kehot toimivat alustana varianttien nopealle helpolle vaaralliseksi kehittymiselle ja 
maksimaaliselle tarttuvuudelle ja leviämiselle juuri siksi, että heihin piikitetty vieras keinotekoinen 
stabiloitu S-proteiini yksinkertaistaa myös vasta-ainetuotantoa kehossa. Virusten on yksin-
kertaistetuissa S-piikityksillä luoduissa solujen sekavissa oloissa helpompi varioitua vaaralliseksi ja 
resistentiksi samaan aikaan, kun S-piikkiä valtavat määrät piikittämällä on saatu sama keho 
vastuskyvyttömäksi kaikille muille viruksille, bakteereille, taudeille ja syövän syntymiselle tuhoamalla 
S-piikityksillä kehon oma puolustusjärjestelmä kokonaan. 
 

11) Tämän hirvittävän rikollisen ihmiskokeen toteuttajat (mm. Ursula von der Leyen, kaikki 
perustuslakivaliokunnan ja valtioneuvoston lausujana Suomessa käytetyt asiantuntijat ja lääkärit 
Lehtonen, Salminen, Nohynek, Rämet, Järvinen, Tervahauta, Mäkijärvi ym., WHO:n ja EU:n 
virkamiehet) ovat tahallaan toteuttaneet kokeellisen tappavaksi jo alunperin tarkoitetun injektoinnin 
puolustuskyvyttömään siviiliväestöön ja lääkärit, valtaeliitti ja virkamiehet ovat ymmärtäneet 
valehtelevansa aivan kaikesta "lausunnoissaan", joiden avulla rikollisia piikityksiä on tahallaan 
toteutettu, laittomia maskipakkoa, laiton 28.12.2021 päätös ja muita "koronarajoituksilla" 
toteutettuja häikäilemättömiä pk-yritysten omaisuuksien anastuksia on toteutettu sekä ihmisten 
terveyden, hengen ja valittujen yritysten toiminnan tahallista tuhoamista on toteutettu.  
 

12) Koska rikoksen nimenomaisena tarkoituksena oli tappaa joukkotuhontarikoksena yhteiskunnan 
heikoimmat (= kustannuksia vanhustenhoidossa, vammais- ja hoitopalveluiden käyttäjinä ja 
eläkkeinä aiheuttavat yksilöt), juuri siksi "rokotus" on jo heti alussa kohdistettu tarkoituksella 
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niihin, joiden todennäköisyys kuolla piikitykseen on lähes varma ja erittäin todennäköinen eli 
joiden oma immuniteetti on jo valmiiksi heikko. Kun ruotsalaistutkimus todistaa, että 
immuniteettitaso romahtaa 120 pv "rokotuksen" jälkeen ja vajoaa alle nollan eli tarttuvuuden ja 
haittojen osalta lähtötasoa alemmaksi, tällainen immuniteetin tahallinen heikentäminen 
"rokotuksella" vastaa murhaa, sillä se on varma tuho niille, joiden omakin immuniteetti oli valmiiksi 
keskimääräistä alempi (vanhukset, vammaiset, monisairaat, "erityislapset" yms.). Juuri siksi näitä 
puolustuskyvyttömiä kuoli heti "rokotuksen" jälkeen huomattavasti. He eivät kuolleet "koronaan", 
vaan heidät tahallisesti tapettiin rokotukseen, jolla heidän loputkin immuniteetistaan 
tuhottiin. Heidät siis suunnitelmallisesti tapettiin eikä pyritty suojaamaan kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien kansalaisten henkeä ja terveyttä, kuten Marin, Kiuru, Lehtonen, Salminen, 
Nohynek, Niinistö, von der Leyen, WHO:n virkamiehet ja muut tämän häikäilemättömän rikoksen 
toteuttajat valehtelivat pahaa-aavistamattomalle väestöllemme, joka niiden rikollisten 
valehtelijoiden toimesta erehdytettiin teuraaksi tähän ihmiskunnan pahimpaan rikokseen ja 
ihmiskunnan tuhoamishankkeeseen. 
 

13) Väestön joukkotuhonta on ts. erityisesti ja tarkoituksellisesti kohdistettu "kärkenä" ensin niihin, joilla 
on heikoin vastustuskyky (vanhukset, monisairaat, vammaiset lapset ja aikuiset) ja rokotteella on jo 
etukäteen tiedetty olevan immuunikatoa aiheuttava, tappava vaikutus ja että sillä ei saada 
immuniteettia MIHINKÄÄN sairauteen. Tämä näkyy suoraan Nohykenin ja Rämetin 6.4.2020 
haastattelusta, joka on edelleen nähtävillä julkisesti ja joka on 29.12.2021 rikosilmoitukseni todiste. 
Koko väestön tahallinen tappamis- ja sairastuttamisprojekti on tahallaan toteutettu WHO:n ja EU-
virkamiesten johdolla, Suomen valtioneuvostoa salaa ohjeistaneen fasistisen, totalitaristisen ja 
kommunistisen verkoston määräyksillä ja kaikki Suomessa "rokotteesta" väestölle valehdelleet ovat 
tienneet toteuttavansa ihmiskunnan törkeintä rikosta. 
 

14) Joulukuussa 2021 Suomessa on kuollut noin 2000-3000 ihmistä enemmän kuin aiemmin ja Malmin 
sairaalan pihalle on poikkeavan kuolinmäärän vuoksi toimitettu 12 ruumiskonttia. Jos 
kuolintilastojen kasvu (ylikuolleisuus) jatkuu tällaisena, vuositasolla se tarkoittaa, että lisäkuolemia 
syntyy noin 36.000 ylimääräistä kuolemaa, mikä on yhtä paljon kuin kuoli ihmisiä talvisodassa.  
 

15) Jokainen "rokotuksen" jälkeen kuolleen ihmisen ruumis tulee avata ja tutkia sen selvittämiseksi, 
onko elimissä merkit ihmiskoepiikityksen aiheuttamista kudostuhoista, verisuonitukoksista ja ns. 
sytokiinimyrskystä eli kuinka monta joukkotuhontarikoksen uhria valtioneuvosto, virkamiehet ja 
muut tämän hirvittävän ihmiskokeen toteuttajat ovat jo aiheuttaneet. Myös kaikki maailmalla 
sydänkohtauksiin "rokotuksen" jälkeen kuolleiden ruumiit tulee avata ja tutkia, sillä rokotehaitat on 
helppo tunnistaa. 
 

16) Rikoskopla on väärentänyt kaikki tilastot kirjaamalla "koronaan" kuolleeksi rokotteisiin kuolleet ja 
"rokottamattomiksi" rokotehaitan vuoksi sairaalaan joutuneet.   
 

17) Lääkäri ja tutkija Geer van der Bossche puhuu todisteena olevalla 25.12.2021 videolla Australian 
päättäjille ja vetoaa piikitysten lopettamiseksi. Bossche toteaa, että koko väestön rokottaminen ja 
"rokotusten" eli covid19-ihmiskokeen jatkaminen tuhoaa koko ihmiskunnan ja on pahinta, mitä 
voi tehdä täydellisen katastrofin aikaansaamiseksi, ja että ne tuhoavat immuniteetin ja toimivat 
tartuttamisen maksimointina ja vastustuskykyisten ihmiskunnan tuhoavien varianttien 
tuotantoalustoina.  
 

18) Samanlaisia johtopäätöksiä ”rokotteiden” haitallisuudesta ovat todenneet patologi Seppo tuinen 
useissa lausunnoissaan 18.11.2021-15.1.2022, lääkäri ja tutkija Tamara Tuuminen Mikko Kemppen 
haastattelussa ja sadat lääkärit ympäri maailman. 
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19) WHO on myöntänyt 12.1.2022 covid19-injektiot tehottomiksi ja Euroopan lääkevirasto myöntänyt 
ne 13.1.2022 ne vaarallisiksi eli juuri immuunikatoa aiheuttavaksi ja juuri silloin on Suomessa 
tahallaan aloitettu viattomien 5-11-vuotiaitten lasten rikolliset piikitykset tietoisina injektion 
tappavuudesta, immuunikadosta ja sen aiheuttamista valtavista pysyvistä vahingoista. Mitään 
tämän sadistisempaa ja hirveämpää rikollisuutta ei ole olemassa. 
 

20) Vaaralliseksi ja haitalliseksi ja tehottomaksi toteamisen/myöntämisen aikana SAMAAN AIKAAN 
silti 
A) Rikosten yhtenä johtajana toimiva tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Marin 

uudenvuoden puheissaan oikein vielä kehottivat koko väestöä ottamaan "rokotteen", joka ei 
ole rokote, vaan tappava ja immuniteetin tuhoava kokeellinen ihmiskoe. 
 

B) Lehtonen, Salminen, perustuslakivaliokunta, valtioneuvosto ja 107 kansanedustajaa 
säätivät 28.12.2021 laittoman pakkorokotuksen sotealalle ja pelastushenkilöstölle tuhotak-
seen myös vielä elossa olevien terveiden ihmisten terveyden ja hengen ja romuttaakseen koko 
terveydenhuolto- ja pelastusjärjestelmän eli toteuttaakseen juuri sen teon, joka Bosschen, 
Sutisen ym. keräämän oikean tilastofaktan mukaan on pahinta, mitä voi tehdä eli sairastuttaa 
koko väestö ja tehdä vastustuskykyisistä varianteista tehokkaita leviämään ja tappamaan koko 
väestö ja aiheuttaa lisää tartuntoja. 

 

C) Rokotuksia pakotetaan syrjintärikoksilla työsuhteen menettämisellä kiristämisellä siihen 
väestönosaan, joka on vielä terve, että tappaminen saadaan kohdistettua kaikkiin 
suomalaisiin, ja vaikka terveet rokottamattomat eivät voi tartuttaa mitään tautia, ja vaikka 
sairaalat täyttyvät immuniteettinsa menettäneistä rikollisen piikityksen uhreista, jollaisiksi 
uhreiksi yritetään pakottaa koko sote-henkilöstö, palomiehet, lapset ja koko Suomen väestö.  

 

D) Satanismia julkisesti ihannoiva Krista Kiuru, Marin, THL:n, FIMEA:n ja AVI:n virkamiehet ja 
muut rikollisen ihmiskokeen toteuttajat ovat tuhonneet yritysvarallisuutta ja säätäneet 
"koronapelon" lietsomisen avulla laittomia ja täysin perusteettomia rajoituksia ja pakottaneet 
ihmisiä käyttämään tehottomiksi tiedettyjä maskeja maskibisneksen pyörittämiseksi ja pelon 
avulla tapahtuvan hallinnan ja orjuuttamisen välineenä.  

 

E) Tarttuvuus, kuoleminen ja sairastuvuus eivät ole vähentyneet lainkaan yrityksiä sulkemalla, 
laittomilla passeilla ja järjettömiä kellonaikaan sidotuilla rajoituksilla, vaan räjähdysmäisesti 
lisääntyneet. 

 

F) Suomessa rikolliset virkamiehet aloittavat 5-11-vuotiaisiin puolustuskyvyttömiin lapsiin 
kohdistuvan joukkotuhontarikoksen pyrkimällä tahallaan tuhoamaan tällä rikollisella 
ihmiskokeella heidän immuniteettinsa, altistamalla myös viattomat lapset syövälle ja kaikille 
taudeille ja äkkikuolemille ja erehdyttämällä huoltajat ja lapset suostumaan tämän hirvittävän 
rikoksen uhriksi "rokotteeksi" sitä valehtelemalla ja "turvalliseksi" ja "terveyttä edistäväksi" 
valehtelemalla, vaikka kyseessä ei siis ole "rokote" eikä sillä ole MITÄÄN hyödyllistä 
vaikutusta, vaan ainoastaan katastrofaaliset, koko terveydentilan pysyvästi tuhoavat ja 
tartuntamäärien räjähdysmäisen kasvun ja kuoleman aiheuttavat seuraukset.  

 

G) Satoja nuoria hyväkuntoisia nuoria, lapsia, jalkapalloilijoita, urheilijoita, näyttelijöitä ym. on 
kuollut piikkihaittoihin eli S-piikitysten aiheuttamaan samanlaiseen sydänkohtaukseen, joka 
on ihmiskokeen seuraus. 
 

21) Lapsiin kohdistuvan törkeän joukkotuhontarikoksen toteuttamiseksi HS, Sanna Ukkola, Tuomas 
Peltomäki, muu valtamedia, Lasse Lehtonen, Hanna Nohynek, Mika Salminen, Asko Järvinen, Asko 
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Järvinen, Sauli Niinistö, Sanna Marin, Krista Kiuru, Anna-Maja Henrikisson ja muut rikollisen 
ihmiskokeen toteuttajat sopivat "markkinointiuutisoinnista", jossa valehdellaan pelote-
vaikutuksen aikaansaamiseksi parhaillaan lapsien ja nuorten muka  taistelevan elämästään 
"koronan" vuoksi, ja että Laihialla muka kuoli lapsi "koronaan" (sopivasti ”lapsikoronakuolema”-
uutinen lasten piikitysten aloitukseen ajoittaen), vaikka he kuolevat S-piikitysihmiskokeen uhreina 
ja valtamediassa ja valtiojohdon toimesta toteutetaan rikollista sensuuria ja rokottamattomiin 
kohdistettua rikollista vihapuhetta totuuden peittelemiseksi.  
 

22) Samalla tavalla markkinointikikkana Lasse Lehtonen ym. kehittivät pelkotarinat "omikronista" ja 
"deltasta" pelotellakseen lisää uhreja rikolliseen ihmiskokeeseen eli markkinoidakseen juuri noina 
tarinansa ajankohtina  
A) "deltan" avulla toista tehottomaksi ja vaaralliseksi tiedettyä covid19-injektointia 

mahdollisimman laajasti 
B) "omikronin" avulla kolmatta tappavaa tehotonta "rokotetta” 
C) lapsen ensimmäisestä ”korona”-kuolemasta ja sairaalassa ”koronaan” kuolevista lapsista 

kertovilla tarkoitushakuisilla uutisilla juuri samaan aikaan käynnistettyjä lasten piikityksiä, 
joihin erehdytettiin huoltajia juuri sen ”lapsen koronakuolema”-uutisen ajoituksen ja pelon 
lietsonnan avulla 

D) vaikka kaiken aikaa rikollisen ihmiskokeen S-piikkihaittojen leviämisestä on ollut kyse ja se 
näkyy suoraan tilastoista.  

 

23) Suomessa oli 200 "korona"-tartuntaa/pv ennen "rokotuksia" ja nyt 20.000 tartuntaa/pv. 
Australiassa oli muutama sata tartuntaa/pv ja nyt yli 175.000 tartuntaa/pv immuunikadosta 
kärsivien rokotettujen populaatiossa. Esim. Nigerissä on 4,2 % rokotekattavuus ja kuolemia 1 kpl 
viikossa ja tartuntoja 184 kpl/pv ja kaikki tämä OIKEAT karmivat faktat näkyvät niistä tilastoista, 
joita tämän hirvittävän ihmiskokeen toteuttajat hallintaansa ottamien valtamedian rikollisten 
toimittajien ja mediapoolin kanssa sopimallaan tavalla tahallaan peittelevät, jotta lapsetkin 
saadaan erehdytettyä rikoksen uhriksi ja lastenkin terveys ja henki tuhottua tahallaan, koko väestö 
sairaaksi ja yhteiskunnan haavoittuvimmat yksilöt kuolemaan nopeasti.   
 

24) Helsingin Sanomien johto vaihdettiin ennen rikosta. Eronneen Jussi Erosen tilalle HS:iin tuli 
johtohenkilöitä Pfiseristä. Juuri siksi HS:n uutisointi ei ole missään vaiheessa täyttänyt mitään 
journalistisia kriteereitä, vaan niiden artikkeleiden laatijat ovat olleet mukana osallisina rikoksen 
toteutuksissa ja peittelyssä ja "uutisointi" perustuu mediapoolin kanssa etukäteen sovittuun 
tahalliseen valehteluun ja rikolliseen sensuuriin.  
 

25) Törkeissä globaaleissa petoksissa on mukana raha- ja valtaeliitti, joka on säätämässä EU-lakeja, 
omalle virkamieselitiilleen ja rikoshyötyjilleen räätälöityjä etuja ja kansalaisia syrjiviä laittomia 
pakkotoimia ja valmiuslakihankkeen tavoitteena on rikoksen jatkaminen ja tavoitteena anastaa 
loput ihmisten ja pk-yritysten varat sekä lopettaa demokratia Suomesta ja kaikki lait, perus- ja 
ihmisoikeudet. Kyse ei ole "koronasta", vaan valtaeliitin häikäilemättömästä globaalista huolella 
suunnitellusta koko maailmanhistorian hirveimmästä rikoksesta.  
 

26) Näissä covid19-injektioissa, joita valehdellaan "rokotuksiksi" ei ole rokotuksille tyypillisiä 
ominaisuuksia eikä mitään luvattuja hyödyllisiä vaikutuksia, vaan ne aiheuttavat valtavat tartunta-, 
sairastavuus- ja kuolintapausmäärien kasvut, jotka näkyvät suoraan tilastoista, joita kansalaisilta 
peittelevät ne ihan samat rikolliset lausujat (Lasse Lehtonen, van der Leyen, Marin, Niinistö, Kiuru, 
Nohynek, Salminen ym.), jotka ovat olleet tämän rikoksen tahallaan aiemmilla rikollisilla 
valheillaan käynnistämässä. 
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27) Ei ole koskaan ihmiskunnan historiassa ollut aiemmin "rokotetta", jonka "teho" edellyttää 
narkkaritoimintaa eli piikitysten uusimista poikkeavalla tavalla 3 kk:n välein ja johtaa ihmisruumiin 
kuolemaan, koska keho ja sen immuniteetti tuhotaan piikityksillä. Ei ole koskaan ihmiskunnan 
historiassa ollut aiemmin "rokotetta", jonka kaikki "vaikutukset" ovat normaaliin rokottamiseen 
nähden päinvastaiset eikä sellaista rikollista tuhoamishanketta eli tätä covid19-ihmiskoetta 
tuhoamisineen saa tietenkään ihmisiin kohdistaa eikä jatkaa ja silti sitä parhaillaan laajennetaan 
lapsiin.  
 

28) Maskipakko on osa rikosta ja sillä orjuutetaan ihmiset pelkoterrorin uhreina. Maskien käyttöön ei 
ole ainuttakaan lääketieteellistä eikä juridista perustetta.  
 

29) Kaikki yrityksiin ja ihmisiin näiden ihmiskokeen toteuttajien toimesta kohdistetut 
palvelualojen kellonaikaan sidotut ja muut rajoitukset ja liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset ovat 
laittomia eikä niillekään ole mitään juridisia ja lääketieteellisiä perusteita.  
 

30) Sanna Ukkola, Tuomas Peltomäki, FB:n johto ja "faktantarkistajat", HS:n ja muut valtamedian 
päätoimittajat ja toimittajat ovat olleet mukana globaalia joukkotuhontarikosta ja törkeää petosta 
toteuttamassa estämällä kaiken normaalin tiedottamisen rikollisen ihmiskokeen erehdyttämisen 
tahalliseksi toteuttamiseksi ja uhrien puolustautumisen ja sananvapauden estämiseksi. 
 

31) Lääkäri, kristillisten kansanedustaja Päivi Räsänen on ollut aktiivisesti rikollisilla valheillaan tätä 
ihmisoikeus-rikosta toteuttamassa ja yllyttämässä koko eduskuntaa ja kristillisiä toimimaan 
typeryyttään rikoksen mannekiineina. He poseerasivat Räsäsen johdolla "turvallisiin rokotuksiin" 
ihmisiä yllyttämässä ja kannustamassa ja sokeaan luottamukseen perustuen osallistumaan teuraaksi 
tähän ihmiskunnan pahimpaan rikokseen. Räsänen valehteli myös "rokotteen" koostumusta 
tutkituksi ja "tietoja" sen sisällöstä, vaikka tiesi valehtelevansa ja johdattavansa markkinointinsa uhrit 
suoraan kuolemaan ja immuunikatoa saamaan tehottomilla piikityksillä, jotka eivät missään 
vaiheessa ole täyttäneet "rokotteen" kriteereitä. Teoillaan Räsänen ei ole kristitty, vaan hirviö ja 
rikollinen.  
 

32) Tartuntatautilailla ja valmiuslailla ei voi perustella mitään rajoituksia, koska "tartunnat" eivät lopu 
heidän rikollisilla rajoituksillaan. Ne "tartunnat" ja "omikronit" on siis tahallaan aiheutettu 
niillä ihmiskoerikoksilla eli "rokotuksiksi" valehdelluilla kokeellisilla testaamattomilla 
injektoinneilla, joita valtioneuvosto ja virkamiehet yrittävät pakottaa ja erehdyttää parhaillaankin 
jopa aivan pienet lapset, koko pelastus- ja terveydenhuoltohenkilöstön ja koko väestön ottamaan. 
 

33) Kyse ole "koronakuolemista" ja "koronaan" ja "jostain" leviävään "omikroniin" sairastumisesta, 
kuten Lasse Lehtonen rikosten päätekijänä valehtelee rikoskumppaniensa kanssa, vaan siitä, että 
näihin ihmiskokeen uhreihin tahallaan piikitetyt keinotekoiset S-proteiinit leviävät kaikkialle 
sisäelimiin, verenkiertoon, verisuoniin, aiheuttavat immuunikatoa ja "TEHOKASTA" NÄISSÄ 
"ROKOTTEIKSI" VALEHDELLUISSA INJEKTIOISSA ON VAIN NIIDEN TAPPAVUUS JA IMMUNITEETIN 
TUHOAMISVOIMA JA OMINAISUUS, JOKA SAA VIRUKSET MUTATOITUMAAN PIIKITETTYJEN 
KEHOSSA MAHDOLLIMMAN VAARALLISIKSI, TARTTUVIKSI JA TAPPAVIKSI. PIIKITETYT TOIMIVAT 
NIIDEN "OMIKRONIEN" TUOTANTOLAITOKSENA.  
 

34) "Tartunnat", taudit ja kuolemat eivät vähene valmiuslakia säätämällä, yritystoiminta Suomesta 
tappamalla ja sotelaiset tappavaan ihmiskokeeseen pakottamalla. Rokotehuijauksen avulla 
toteutetaan uusia rikoksia ja poliittisia päätöksiä eli laittomia orjuuttavia SYRJIVIÄ VALMIUS- ja 
muita lakeja, laittomia perus- ja ihmisoikeusrajoituksia ja lopetetaan demokratia fasistisen EU-
diktatuurin säännöillä niiden orjuuttamiseksi, jotka rikollisen ihmiskokeen jäljiltä ylipäänsä jäävät 
henkiin. 
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35) NYT ON KANSALAISTEN AIKA RYHTYÄ VAATIMAAN RIKOLLISET VASTUUSEEN, KAIKIA RIKOLLISEN 
IHMISKOKEEN TOTEUTTAJIA KORVAAMAAN KOKO VAHINKO (MYÖS HYVIEN YRITYSTEN 
TUHOAMINEN KORONAHUIJAUKSEN PERUSTEETTOMILLA RAJOITUKSILLA, KOSKA tilastoista näkyy 
suoraan, että "rajoituksilla", passeilla ja "rokotuksilla" on saatu aikaan  

A) valtava tartuntojen, sairastumisen ja kuolevuuden kasvu 
B) valtava konkurssien ja yritysten tappioiden kasvu 
C) valtavat perusteettomat rahavirrat Pfiserille, tarpeettomien maskien valmistajilla, myyjille, 

rikollisille lausujille ja muille rikoskumppaneille  

 

18. Valehteluun osalliset, 18.5.2021 ja 28.12.2021 laittomaan päätökseen osallistuneiden 

kansanedustajien rikoskumppanuus rikosilmoituksessa kuvatussa laajassa törkeässä 

rikollisuudessa 

 
Tämä rikosilmoitus täydentää 27.12.2021 vireille tulleessa rikosilmoituksessa kuvattua koronapandemia-

petosta ja koronarokotepetosta koskevaa rikosilmoitusta. Rikosilmoitus koskee 29.12.2021 luetteloitujen 

kansanedustajien 28.12.2021 toteuttamaa tahallista, tekotavaltaan törkeää rikosta ja rikokset liittyvät 

myös laajaan valtiopetosrikollisuuteen ja ”elvytykseksi” valehdeltuun rikolliseen velkuutukseen, joka on 

osa EU:sta johdetun laajan rikollisverkoston edellä selostettua totaalituhon ja totaalihallinnan agendaa. 

Kaikki lakien muutokset, EU-sopimiset, koronapäätökset ja 18.5.2021 äänestys on tehty tahallaan 

rikollisella tavalla, vääriä määräenemmistöjä tahallaan äänestyksissä noudattamalla ja osana laajaa 

valtiopetos- ja joukkotuhontarikollisuutta. Rikosten tutkinta tulee yhdistää. Virkamafia.fi-sivuilla on 

yhteensä 15 rikosilmoitusta ja tutkintapyyntöä ennestään ja niissä kuvatut kaikki rikokset ovat verkoston 

toteuttamia, suunnitelmallisia ja liittyvät toisiinsa. 

 

Harkintavallan ylitys ja päätöksenteon faktojen valheellisuus tekee kaikista EU-sopimuksista, kaikista 

”elvytys”- eli velkuutuspäätöksistä, kaikista koronarokotepäätöksistä ja kaikista rajoituspäätöksistä 

laittomia ja ne ovat rikoksia. Rikosilmoituksissa 27.12.2021 ja 29.12.2021 kuvataan yksityiskohtaisesti 

etenkin 28.12.2021 päätöksen rikollisuus, valtiopetoksia koskevissa (29.5.2021 lukien julkaistuissa) 

rikosilmoituksissa valtiopetosrikollisuus ja viittaan perustelujen osalta niihin sellaisinaan.  

 

19. Mika Salmisen ”anekdoottiset todisteet” ja tilastojen valehtelu päinvastaisiksi  
 

Koko ”korona”-lausuminen ja päätöksenteko perustuu tilastojen vastaiseen rikolliseen 

suunnitelmalliseen valehteluun. Esim. lausujana käytetty virologi Mika Salminen valehteli julkisissa 

lausumissaan, että jos rokotekattavuutta ei Suomessa lisätä, siitä muka seuraisi, että Suomen 

tartuntaluvut olisivat ”huonommat” kuin Romaniassa, jossa on alhainen rokotekattavuus ja että ne muka 

olivat ennen 28.12.2021 päätöstä ja ylipäänsä Suomessa Romaniaa paremmat.  

 

Tanskan koronatilanne on Pohjoismaiden heikoin, vaikka rokotuskattavuus on korkein – THL:n Salminen 

kertoo, mitä tilanteesta tulisi ajatella - MTVuutiset.fi 

 

Näin valehtelee THL:n Salminen: 

”– Tilannehan on jo Suomessa paljon helpompi nyt kuin jos rokotuskattavuus olisi matalampi. 

Jos rokotuskattavuus olisi esimerkiksi Romanian tasoa eli noin 20-30 prosenttia, olisi tartuntoja 

kymmeniä tuhansia päivittäin. Ne on kaikki vältetty korkean rokotuskattavuuden takia. ” 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mtvuutiset.fi%2Fartikkeli%2Ftanskan-koronatilanne-on-pohjoismaiden-heikoin-vaikka-rokotuskattavuus-on-korkein-thl-n-salminen-kertoo-mista-erot-maiden-valilla-johtuvat%2F8312666%23gs.k5kyq8&data=04%7C01%7C%7C768a296b5c2142d3293408d9cab7a07b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637763712282542860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5ez%2BvA5oWZDanCze0CAtHbjpQGYzZSB11xhPPubELwY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mtvuutiset.fi%2Fartikkeli%2Ftanskan-koronatilanne-on-pohjoismaiden-heikoin-vaikka-rokotuskattavuus-on-korkein-thl-n-salminen-kertoo-mista-erot-maiden-valilla-johtuvat%2F8312666%23gs.k5kyq8&data=04%7C01%7C%7C768a296b5c2142d3293408d9cab7a07b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637763712282542860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5ez%2BvA5oWZDanCze0CAtHbjpQGYzZSB11xhPPubELwY%3D&reserved=0


36(50) 
 

Kuitenkin heikon rokotuskattavuuden Romaniassa tartuntoja on paljon vähemmän kuin Suomessa ja 

muissa paljon rokotetuissa pohjoismaissa ja tilastot ajalta 15.12.2021-28.12.2021 (eli 

kansanedustajien päätöspäivänä ja sitä ennen) osoittavat valehtelun suoraan.   

 

Lisäksi Salminen myöntää, että hän ihan vaan valehtelee ilman todisteita ja tilastojen sijaan höpöttelee 

”anekdoottisiin todisteisiin” perustuen Lehtosen kanssa ketään tutkimatta, että muka ”omikron” leviää, 

vaikka  

1) Salmisen, Lehtosen ja muiden hirvittävän ihmiskokeen toteuttajien ymmärtämällä tavalla leviävät 

piikkihaitat rokotetuissa 

2) Anekdoottiset todisteet tarkoittavat suomennettuna epäluotettavaa todistetta, tarinaa ja valhetta, 

mikä näkyy jopa Wikipediasta  

Anekdoottinen todiste – Wikipedia:  

”Anekdoottinen todiste (joskus "tarinatodiste") tarkoittaa tarinaa tai tietoa, joka ei yksin ole riittävä 
todiste. Ilmaus "anekdoottinen todiste" voi tarkoittaa kahta eri asiaa: 

1. Anekdootti tai kuulopuhe, josta ei varmuudella tiedetä, onko se totta. 

2. Todiste, joka on itsessään kelvollinen mutta jota käytetään "todistamaan" liian yleistä väitettä - 
sellaista, jonka todistaminen vaatisi huomattavasti laajempaa todistusaineistoa. Tämä jälkimmäinen 
merkitys on suunnilleen sama asia kuin virheellinen yleistys. Esimerkki: "Isoisäni poltti runsaasti tupakkaa 
ja eli satavuotiaaksi, joten tupakka ei ole vaarallista" on väärin päätelty - siitä voisi sen sijaan päätellä 
"tupakka ei tapa kaikkia nuorena". 

Joskus kuitenkin anekdoottiset todisteet saattavat johtaa tutkijan tekemään 
oivaltavan hypoteesin (oletuksen), jota hän sitten voi yrittää todistaa oikeaksi tai vääräksi tieteellisellä 
menetelmällä. 

Jotta yksittäistapauksista voisi päätellä yleisen säännön, pitää yksittäistapauksia olla riittävästi, niiden 
täytyy olla satunnaisesti valittuja, niistä pitää saada luotettavaa tietoa ja tämän tiedon täytyy tukea juuri 
esitettyä sääntöä. Tällöinkin on mahdollista, että ilmiölle on jokin toinen selitys. 

Psykologien mukaan ihmiset huomaavat helpommin erottuvia tapauksia kuin tyypillisiä esimerkkejä, 
mikä helposti johtaa vääriin yleistyksiin.”  

 

20. Poliisi on aloittanut vastaavista rikoksista Britanniassa ja Intiassa rikostutkinnan 

rokotuspetoksista ja rokotuksilla aiheutetuista kuolemista ja vammoista ja vireillä on ICC-

prosessi 
 

Rikosilmoituksen todisteena ovat todisteena uutiset, joista ilmenee, että Britanniassa ja Intiassa on 

aloitettu rikostutkinta rokotteiden terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevista valehteluista, petoksista ja 

rokotteilla aiheutetuista kuolemista ja vammoista. Intiassa lakimiesyhdistyksen käynnistämässä 

rikosprosessissa vaaditaan kuolemanrangaistuksia samoin perustein kuin tässä rikosilmoituksessa. Myös 

kansainvälinen ICC-prosessi on 6.12.2021 tullut vireille. 

21. KRP:n tutkintavelvoite ja tutkintakynnyksen ylittymisperusteet 
 

Tutkintakynnys ylittyy Suomessa KRP:ssa varmasti, koska  

 

1) Se on jo todistettavasti samoista rikoksista ylittynyt useissa maissa (esim. Englannissa ja Intiassa, jossa 

vaaditaan kuolemanrangaistuksia samoin perustein kuin tässä rikosasiassa) 

2) ICC-prosessi on 6.12.2021 tullut vireille 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Anekdoottinen_todiste
https://fi.wikipedia.org/wiki/Anekdootti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuulopuhe
https://fi.wikipedia.org/wiki/Todiste
https://fi.wikipedia.org/wiki/Dicto_simpliciter
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hypoteesi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tieteellinen_menetelm%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tieteellinen_menetelm%C3%A4
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3) Myös Fuellmichin kymmenistä tuhansista lääkäreistä ja juristeista koostuva tiimi ajaa ICC-prosessia.  

4) Kavoniuksen jo aiemmin jättämiin rikosilmoituksiin on yhtynyt yli 2000 rikosten uhria 

5) Rikoksista on todisteet 

6) Kyse on koko väestöön kohdistuvasta valtavat kuolin-, tartunta- ja sairausmäärät aiheuttaneesta 

valtavasta rikoksesta ja kv. rikollisverkostosta ja virkamafiaverkoston valtavien rikoshyötyjen 

hankinnasta uhrien terveys ja henki vaarantamalla, tuhoamalla ja valtava uhrimäärä tappamalla. 

Vastaava rikostutkinta erinomaisen selvällä rikosnäytöllä tulee nyt aloittaa Kavoniuksen, 

Oikeusturvakeskus ry:n ja tuhansien asianomistajien Suomessa vireille laittamien rikosilmoitusten 

perusteella. Tämä rikosilmoitus ja mikään asiakokonaisuuteen liittyvä Kavoniuksen laatima rikosilmoitus 

ja tutkintapyyntö ei ole perusteeton, koska tilastot todistavat kaiken sen, mistä rikoksista on kyse ja 

tuhansia uhreja on jo yhtynyt ja koko väestö voi yhtyä tämän rikosasian vaatimuksiin, kansainvälinen ICC-

prosessi on 6.12.2021 tullut vireille ja vastaavalla näytöllä samaan aikaan Britanniassa käynnistynyt 

rikostutkinta koronarokotteeseen liittyvästä laajasta rikollisuudesta.  

 

22. Rikoksentekijöiden määrä ja asema julkisen vallan käyttäjinä ei muuta rikollisuutta 

”laillisuudeksi”, vaan tekee rikoksista äärimmäisen törkeitä  

 
Tekojen törkeyttä ja ihmisoikeusrikollisuuden tahallisuutta alleviivaa: 

1) Se, kuinka monta rikoksentekijää on suunnitelmallisesti ollut yhdessä törkeitä massiivisia rikoksia 

toteuttamassa. 

 

2) Rikosten uhrien määrä, kuolemien, sairauksien, vammojen, kärsimysten ja taloudellisten vahinkojen 

valtava määrä ja niiden aiheuttamisen suunnitelmallisuus. 

 

3) Rikoksentekijöiden aseman ja tittelien käyttö rikosten toteutuksissa ja lääkärilausujien, Niinistön, 

Marinin suositukset rikolliseen ihmiskokeeseen erehdyttämisessä. 

 

4) Julkisen vallan käytön salainen ulkoistaminen salaisille ulkomaisille kommunistisille, satanistisille, 

totalitaristisille ja fasistisille käskyttäjille. 

 

5) Rikoksilla ihmisten hengen ja terveyden tuhoamisen vastineena hankittujen taloudellisten 

rikoshyötyjen määrä. 

 

6) Pakkorokotuspäätöksen tahallinen törkeä rikollisuus, laajat perus -ja ihmisoikeusloukkaukset, 

päätöksen ajoitus joululomien aikaan sen väkisin tapahtuvaksi läpirunnomiseksi. 

 

7) Rikosten kohdistaminen erityisesti lapsiin ja sen jatkaminen vielä siinä vaiheessa, kun 

immuunikato- ja kuolemisseuraamukset ovat varmasti olleet ihmiskoepiikittäjien tiedossa. 

 

8) Rikosten kohdistaminen erityisesti lapsiin, vanhuksiin, monisairaisiin, vammaisiin eli kaikkien 

haavoittuvaisimpiin uhreihin ja sotelaisiin tappamis- ja vammauttamistarkoituksessa rikollisen 

erehdyttämisen ja rikollisen kiristyksen avulla. 

 

9) Terveydenhuolto- ja pelastushenkilöstön tappamis- ja vammauttamisella aiheutuvaksi tarkoitettu 

koko Suomen oman infrastruktuurin, terveydenhuolto- ja pelastusjärjestelmän romahduttamis-

tarkoitus. 
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10) Pakkorokotuspäätöksen käyttäminen ihmiskoerikollisuuden todellisten tuhojen peittelyyn 

tekijöiden rikos- ja korvausvastuun estämiseksi ja terveen verrokkiryhmän tahalliseksi 

eliminoimiseksi, jotta rokotettu väestönosa ei tajuaisi, että sairastuminen, tartunnat ja kuoleminen 

johtuvat piikityksistä ja alkoivat rajusti lisääntyä heti piikitysten alettua. 

 

11) Rikoksentekijöiden tiedon taso, selonottovelvoite ja virka- ja kansanedustaja-aseman väärinkäyttö 

koko kansaa pysyvästi vahingoittavaan rikollisuuteen ja uhrien kuolemisen aiheuttamiseen 

osallistuminen. 

 

12) Rokottamattomien henkilöiden, yrittäjien ja yritysten omaisuuksien ja työsuhteiden tahalliseen 

menetyksen tähtääminen tahallisesti rikollisella päätöksenteolla, joka perustuu asiantuntija-

asemassa tapahtuneen lausumisen tahalliseen valheellisuuteen, tilastotietojen väärentämiseen ja 

oikeiden tilastotietojen salailuun laajassa törkeässä rikollisuudessa. 

 

13) Joukkotuhonnan käyttäminen poliittisen, globalistisen hankkeen toteutuksessa. 

 

14) Enemmistöterrorin ja ihmiskokeen kohderyhmänä on koronarokoterikoksissa suurempi globaali 

uhrimäärä kuin sodassa natsien ja Stalinin uhreja oli yhteensä. 

 

15) 28.12.2021 päätöksellä ja sen jälkeen jatkettavaksi tarkoitetulla pakkorokotusrikollisuudella tarkoitus 

on alistaa Suomen koko väestö rikollisen ihmiskokeen uhriksi ja aiheuttaa koko väestölle pysyvät 

vammat, sairaudet ja ennenaikainen kuolema. 

 

16) Tekeillä oleva tämän rikosilmoituksen kuvaama kammottava ihmiskoerikollisuus kohdistetaan rauhan 

aikana Suomessa koko väestöömme. 

 

17) Globalistien tarkoituksena on tehdä maailmanlaajuinen ”reset”, jolla geeneiltään muutetut ja 

immuniteettinsa ja terveytensä menettäneet uhrit alistetaan vallankäyttäjien tahdottomiksi 

välikappaleiksi eduskunnan etukäteen teettämän ”Suomen sata mahdollisuutta”-asiakirjan 

rikollisella tahdonmuodostukseen vaikuttamisen agendalla ja ihmisten digitalosointiin ja heidän 

omaisuutensa anastamiseen tähtäävällä diktatorisen yhteiskunnan ja vallan väärinkäytön agendalla. 

 

18) Kyse ei ole kansanterveydestä, vaan Suomen sata mahdollisuutta” -asiakirjan mukaisesta globalistien 

agendalla toteutetusta ulkomailta ohjatusta kansamme alistamis- ja orjuuttamisagendasta ja 

joukkotuhonnasta.  

 

19) Vireille 27.12.2021 tulleessa rikosilmoituksessa otsikossa 4 oli kehotus keskeyttää välittömästi kaikki 

ihmiskokeen piikitykset ja etukäteen todettu kansanedustajien vastuu, jos he 28.12.2021 rikoksen 

toteuttavat.  

 

20) He toteuttivat rikoksen tahallaan ja kaikki rikokset ovat tahallisia. He ohittivat koko lainsäädännön, 

väärensivät tilastot ja ottivat median haltuun toteuttaakseen nämä hirvittävät rikokset.  

 

23. Tartuntatautilain edellytykset rokottamattomiin kohdistetuilla pakkorokotuksille eivät täyty 

koska tartuntoja eivät aiheuta rokottamattomat 

 
Päätös 28.12.2021 on kokonaan lainvastainen ja kohdistuu väärään henkilöryhmään, koska 

1) Tartuntoja eivät aiheuta rokottamattomat. 
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2) Terve ei edes pysty tartuttamaan eikä aiheuta vaaraa yhtään kenellekään eikä mitään sellaista vaaraa, 

joka passilla tai terveiden piikittämisellä voitaisiin estää tai vähentää. 

3) Sairaalat täyttyvät rokotehaittaan sairastuvista ja rokotukseen kuolevista.  

4) Rokotteisiin kuolee 15-kertaisella todennäköisyydellä koronaan kuolemisriskiin verrattuna. 

5) Rokotetuilla on 200-kertainen viruskuorma rokottamattomiin verrattuna. 

6) Ikäryhmissä 10-59-vuotiaat rokotettujen sairastavuus, kuolleisuus ja tartunnat ovat moninkertaiset 

rokottamattomiin verrattuna. 

7) Kaiken tämän oikean tilastotiedon vääristelemiseksi THL:n ja Fimean virkamiehet vääristävät tilastoja 

mm. kirjauttamalla liikenneonnettomuuksiin kuolleita koronaan kuolleeksi, jättämällä selvät 

rokotekuolemat kirjaamatta ja kirjaamalla "rokottamattomiksi" kaikki piikkihaitan saaneet 21 vrk:n 

sisällä piikityksestä, vaikka on aivan selvää, että he ovat juuri rokotettuja, jotka saivat vakavat 

rokotehaitat. 

8) Tartunnoissa ei ole rokottamattomista eikä koronasta, vaan koronarokotettujen ihmiskokeen uhrien 

tartuntojen räjähdysmäisestä kasvusta eli rikollisen ihmiskokeen valtavista vahingoista, jotka näkyvät 

tilastoista.  

9) Tilastot eivät parane eikä mitään tartuntoja estetä passeilla eikä rokottamattomien rokottamisella, 

vaan aiheutetaan vaan lisää rikoksen uhreja, mikä tekona on rikos. 

10) Rikosten toteuttaminen kansanedustajan tehtävässä ja missä tahansa virassa ja julkisessa tehtävässä 

on aina kiellettyä eikä kuulu lainkaan harkintavallan piiriin. 

11) Työ- ja syrjintälainsäädäntö kieltävät työsuhteen ehtojen sitomisen rokotuksiin ja etenkin ihmisiä 

joukoittain tappavaan, vammauttavaan ja tartuntoja lisäävään rikolliseen ihmiskokeeseen 

 

Ei ole mitään lääketieteellistä eikä juridista perustetta 

 

1) säätää terveydelle ja hengelle vaaralliseen ihmiskokeeseen osallistumispakkoa kenellekään eikä 

jatkaa ainuttakaan piikitystä 

  

2) säätää työsuhteen ja ansiotason pitämisedellytykseksi omasta terveydestä ja hengestä 

luopumisvelvoitetta eikä sitoa mitään työsuhteen ehtoja kokeelliseen, ihmisten geeniperimään 

vaikuttavaan mRna-rokotteeseen, jota testataan ihmiskokeena ihmisillä tilastoista paljastuvilla 

karmivilla kuolevuus, tarttuvuus- ja sairastuvuuslukujen kasvulla. 

 

3) kohdistaa mitään passi- tai muitakaan vaatimuksia terveisiin ja vähemmän tartuttaviin 

rokottamattomiin eli väärään ihmisryhmään 

 

24. Pakkorokotusten toteutuksen motiivi on hävittää terve verrokkiryhmä eli peitellä jo 

toteutetun laajan rikoksen karmivia seurauksia 
 

Petoksellista, terveyden tuhoavaa piikitystä yritetään pakottaa koko väestöön (ml. lapset) terveen 

verrokkiryhmän eliminoimiseksi. Motiivi 28.12.2021 päätökselle ja siihen liittyville edeltäville ja tekeillä 

oleville rikoksille ei ole tartuntatautien ehkäisy, vaan pakkopiikityksillä ja lapsiin kohdistetulla rikoksella 

pyritään tahallaan tekemään koko väestöstä yhtä sairaita ja tahallaan tappamaan terveitä vielä 

rokottamattomia ihmisiä, koska rikosten (eli myös 28.12.2021 päätöksen) tavoitteena on eliminoida 

terveiden rokottamattomien ihmisryhmä, jotta rokotetut eivät tajuaisi sairastuvansa ja kuolevansa 

tämän ihmiskunnan pahimman ihmiskokeen uhreina. 

Heti ”koronarokotteen” eli rikollisen ihmiskokeen alettua injektoineilla saastutetuilla uhreilla alkoivat 

ilmetä juuri sellaiset tilastoista näkyvät ”huolestuttavat” ja haitalliset seuraukset, joiden vuoksi sitä 
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ihmiskoetta ei ole saanut aloittaa, ja jotka seuraukset ovat jo rokotuskokeilun alkuvaiheessa 

muodostaneet jokaiselle tässä rikosilmoituksessa mainitulle pakollisen velvoitteen lopettaa HETI 

rikoksen toteutus eikä tietenkään laajentaa rikosta. He ovat yhdessä rikoskumppaneina jatkaneet ja 

laajentaneet rikollista ihmiskoetta tahallaan, koska he ovat valehdellessaan ja päätöksenteko-

tilanteessa 27.12.2021 toimittamieni todisteiden ja tilastojen perusteella tienneet ja ymmärtäneet:  

1) Tartuntojen, sairauksien, potilasmäärien ja kuolemien kasvu tilastoissa ei johdu ”varianteista” eikä 

rokottamattomista, vaan rikollisen ihmiskokeen juuri niistä vakavista rokotehaitoista, jotka olivat 

jo etukäteen 6.4.2020 tiedossa ja joihin uhreilleen aiheuttamiinsa vammoihin ja kuolemiin 

päättäjät suhtautuivat hyväksyvästi. 

 

2) Jos he eivät ala valehtelemaan ”omikronista”, väärentämään tilastoja ja eliminoimaan lasten 

piikityksillä ja 28.12.2021 päätöksellä tervettä verrokkiryhmää, heidän uhrinsa ja muu väestö 

hoksaa tartuntojen, kuolemien ja sairauksien johtuvan heidän rikoksestaan ja ”rokotteen” 

seurauksista ja kansa hirttää koko ihmiskoerikollisen porukan ensimmäiseen kyhtypylvääseen, 

kuten tapahtui mm. Mussolinille. 

 

He siis päättivät tahallaan aiheuttaa lisää kuolonuhreja ja tahallaan aiheuttaa koko väestölle 

immuunikadon ja valtavan pysyvän sairausmäärän peitelläkseen omia rikoksiaan, niiden seurauksia ja 

välttyäkseen jo toteuttamiensa rikosten vastuista. Tätä alhaisemmaksi ja rottamaisemmaksi ei enää 

rikollisuus voi tulla ja juuri siksi siitä tulee olla seurauksena kuolemantuomiot. 

 

25. Rämetin ja Nohynekin lausunnot 6.4.2020 todistavat rikosten tahallisuuden, 

rikoksentekijöiden tienneen rikollisen ihmiskokeen karmivat seuraukset etukäteen ja 

suhtautuneen terveyden ja hengen menettämisseuraamuksiin hyväksyvästi  
 

Rikosilmoituksen 27.12.2021 todisteena oli Ylen uutinen 6.4.2020, jossa on Nohynekin ja Rämetin 

haastattelu https://yle.fi/uutiset/3-11290069. Siitä ilmenee, että  

1) Kyseessä on ihmiskoe 

2) Koronarokotetta ei ole testattu normaalitavalla ennen sen käyttöönottoa 

3) Eläinkokeissa oli päinvastoin tehty ennen koronarokotteeksi kutsutun rikollisen ihmiskokeen 

aloittamista huolestuttavat havainnot, että rokote pahentaa taudin leviämistä, ei auta 

luonnonvirusta vastaan ja pahentaa vakavia tautimuotoja 

4) Nohynek, Rämet, Lehtonen, Salminen, Järvinen ja kaikki rikosilmoituksessa luetteloidut 

rokotekokeen toteuttajat ovat valehdelleet sen turvallisuudesta, tehosta ja olemattomista 

tutkimuksista, 

5) Injektoinnit on aloitettu 

A) ohittamalla kaupallisin perustein kaikki normaalit tutkimukset  

B) aloittamalla rikollinen ihmiskoe ottamalla koehenkilöiden puolesta riski siitä, että he kuolevat, 

sairastuvat ja taudit leviävät entistä pahempina 

C) salaamalla aiempia huolestuttavia havaintoja mRna-teknologian seurauksista”, jotta piikitetyt 

eivät ymmärtäisi rokotusten olevan rikollinen terveyttä pysyvästi vaurioittava ihmiskoe. 

26. Rikosoikeudellinen tahallisuus, törkeys ja syy-yhteydet 

Rikosoikeudellinen tahallisuus, törkeys ja syy-yhteydet: 

https://yle.fi/uutiset/3-11290069
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1) Rikollisen ihmiskokeen ja seurausten välinen syy-yhteys on ajallisesti ja edellisten tutkimusten 

valossa vastaavien tiedossa olleisiin huolestuttaviksi 6.4.2020 mainittuihin tutkimustuloksiin 

vertaamalla aivan selvä ja ilmeinen. 

 

2) ”Koronarokotteesta” eli tuntemattomalla mRna-teknologialla toteutetusta rikollisesta ihmis-

kokeesta ovat olleet seurauksena juuri ne aivan samat seuraukset, joista kaikki ovat tienneet jo 

etukäteen 6.4.2020 haastattelun paljastamalla tavalla, ja jotka seuraukset aiheutuivat aiemmin 

rotilla ja nyt koe-eläimiksi pakotetuilla ihmisillä ja silti rikosta on tahallaan jatkettu ja laajennettu 

lapsiin, sotelaisiin ja palomiehiin. 

 

3) Säätämällä 28.12.2021 rokotepakko ei estetä tartuntoja, vaan sairastutetaan ja tapetaan myös 

terveet ihmiset eikä sellaista ”ihmiskoe”-ehtoa ja ”pilaa terveytesi ja alistu kuolemaan 

ihmiskokeella”-ehtoa ole saanut eilen tietenkään rokottamattomille säätää, vaan päättäjät 

toteuttivat törkeän rikoksen. 

 

4) Rikosoikeudellinen tekotahallisuus syntyy myös sillä, että rikoksentekijät ovat tienneet seuraukset ja 

silti ryhtyneet rikokseensa ja suhtautuneet hyväksyvästi todennäköisiin seurauksiin. Juuri sellaisen 

tahallisen rikoksen päättäjät, asiantuntijat, valtioneuvoston jäsenet ja muut rikoksiin osallistuneet 

ovat yhdessä tahallaan toteuttaneet ymmärtäen rikoksensa seuraukset uhreille. Tilastoista, jotka 

Kavonius heille 27.12.2021 ennen 28.12.2021 päätöstä toimitti, näkyivät tartuntamäärien kasvu, 

sairastumisen lisääntyminen, ylikuolleisuus.  

 

5) Rokoteihmiskoe ja kaikki siihen liittyvät pakotteet ja päätökset ovat saman törkeän rikoksen 

osatekoja.  

 

6) Tilastot todistavat, että ”rokote” on pahentanut koronan leviämistä, ja että kuolemat ja vammat 

johtuvat ”rokotteesta” eli ihmiskokeen rokotehaitoista eikä koronasta ja rokottamattomista. 

 

7) Samat seuraukset (ylikuolleisuuden nousu, tartuntojen räjähdysmäinen lisäys, immuunikato, 

sairastuvuus), jotka aiheutuivat aiemmin rotilla, näkyvät nyt rokotekokeilun jälkeen ihmisillä ja 

suoraan tilastoista ja ilmenevät nimenomaan tahallisten rokotepetosten koe-eläimiksi 

pakotetuilla piikitetyillä ihmisillä eikä rokottamattomilla. ”Kun koe-eläin, joka ei ollut ennen 

kohdannut virusta, rokotettiin ja rokotuksen jälkeen kohtasi luonnon viruksen, se saikin 

vaikeamman taudin. Näitä asioita pitää sulkea eläinmallien kanssa paljon pois, ettemme 

rokottamisella pahenna tilannetta saamalla aikaan vakavampia tautimuotoja”. Näin lausui Nohynek 

6.4.2020 haastattelussa. Sama kävi 1960-luvulla pienten lasten hengitystieinfektioita aiheuttavan 

RS-viruksen vastaisen rokotteen kanssa. 

 

8) Kuolemien, vammojen ja tartuntojen kasvu alkoi heti kaikissa maissa, joissa on rokotettu kokeellisella 

injektiolla eikä covid19-injektio ”rokotteena” tehoa tautiin, vaan sillä on tautia pahentava ja 

yllyttävä ja immuniteettia heikentävä vaikutus. Silti viranomaiset, valtioneuvosto ja 

kansanedustajat eivät keskeyttäneet hengenvaarallista ja totaalisen haitallista ihmiskoetta, vaan 

alkoivat peittelemään rokotehaittoja tilastoja vääristämällä, yrityksillä 28.12.2021 pakottaa sitä 

KOKO väestöön terveen verrokkiryhmän poistamiseksi yhteiskunnasta ja estääkseen oman rikos- 

ja korvausvastuunsa realisoitumista. 
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9) ”Rokotettujen” ja sellaisiksi pakotettujen vapaan, tietoisen ja nimenomaisen suostumuksen 

puuttuminen tekee kaikista piikitetyistä rikoksen uhreja ja kaikista rokoteihmiskokeen teoista ja 

päätöksistä rikoksia. 

27. Rokotekuolemien ja rokotehaittojen peittelyrikokset 
 

Rokotehaittojen ja -kuolemien peittelemiseksi he aloittivat 

1)  yhdessä sopimansa valehtelun 

2) tilastojen väärentämisen, 

3) lasten raukkamaiset piikitykset  

4) rikollisen pakkorokotuksen 

5) varianteista ja niiden syntytavasta valehtelun 

Propagandauutisissa pelkoterrorin synnyttämiseksi ja rikollisten lasten piikitysten masinoimiseksi 

valehdellaan mm. lapsen Laihialla kuolleen koronaan kertomatta, oliko lapsi rokotettu ja oliko hänellä 

vakavia perussairauksia. Propagandan valheuutinen on tahallaan laadittu ja ajoitettu lasten piikityksiä 

edeltävään ajankohtaan ja uutisoidaan muka ”ensimmäisestä koronaan” kuolleesta lapsesta”, vaikka 

kyse on rokotekuolemasta ja koronapropagandaa käytetään lapsiin kohdistetun julman ihmiskokeen 

markkinointikikkana (sama markkinointikikka kuin Lehtosen, Salmisen ym. tarina ja niiden ajoitukset 

”omikronista” ja ”deltasta”, vaikka rikollisen ihmiskokeen piikitetyt toimivat varianttien syntylähteenä ja 

tartuttajina). Se on ajoitettu juuri ennen lasten piikitysten aloittamista, jotta ”uutisen” avulla on saatu 

5-11-vuotiaisen lasten huoltajat erehdytettyä ja peloteltua tuomaan omat viattomat pienet lapsensa 

rikollisen ihmiskokeen teuraaksi, kuolemaan turhan vältettävissä olevan kuoleman, menettämään 

elämänsä, terveytensä,  sääsaamaan ikuisen immuunikadon ja syövän rikollisen ihmiskokeen uhreina 

huoltajien ja lasten tietämättä, mihin ovat ryhtymässä ja luulevat osallistuvansa ”turvaavaan elintärkeään 

rokotukseen” samaan aikaan, kun  WHO ja Euroopan Lääkevirasto myöntävät ”rokotteen” ihmiskokeeksi, 

tehottomaksi ja immuunikatoa aiheuttavaksi, Tanskan lehdistö pyytää anteeksi rikollista propagandaa ja 

maailmalla käynnistetään lukuisia rikosprosesseja juuri rokoteopetoksista ja joukkotuhonnasta.  

28. Vapaan, tietoisen ja nimenomaisen suostumuksen puuttuminen tekee kaikista piikitetyistä 

rikoksen uhreja ja 28.12.2021 päätöksestä rikoksen 
 

Lääketieteellisen etiikan ja kaiken päätöksenteon keskeinen periaate on vapaa ja tietoinen suostumus.   
Henkilö voi vain vapaaehtoisesti hyväksyä lääketieteellisiä riskejä muiden hyväksi esim., kun aikuinen 
luovuttaa elimiään elinsiirtoa varten. Ketään ei pakoteta luovuttamaan myöskään elimiään kenellekään 
toiselle ihmiselle ilman luovuttajan vapaasta tahdostaan ja tietoisesti antamaansa suostumusta, vaikka 
elinluovutus sinänsä pelastaisi ihmishenkiä. Ihan vastaavalla tavalla kiellettyä on  
 
1) uhrata alaikäisten lasten ja kenenkään terveys huijaamalla heidät rikolliseen ihmiskokeen 

osallistujiksi salaamalla toiminnan luonnetta ihmiskokeena ja kokeellisen teknologian aiheuttamaa 
kuoleman ja vammautumisen riskiä 
 

2) pakottaa lapsia rokotuksiin ja estämällä huoltajien päätösvalta ja mahdollisuus suojella lastensa 
henkeä ja terveyttä 
 

3) pakottaa rokottamatonta aikuisväestöä riskeeraamaan henkensä ja tuhoamaan terveytensä 
pysyvästi käyttämällä työsuhdetta kiristyskeinona 
 

4) perustelemalla lasten hengen ja terveyden vahingoittamista vanhusten eli jonkun muun 
henkilön/vanhusten terveyden väitetyllä suojelulla. 



43(50) 
 

 
Koska kaiken juridisen laillisen päätöksenteon perusteena voi ainoastaan olla vapaa, nimenomainen ja 
tietoisesti (oikeilla tiedoilla) annettu suostumus, on aivan selvää, että kaikki tässä rikosilmoituksessa 
kuvatut päätökset, lausumiset ja piikitykset ovat rikoksia eikä kenenkään päättäjän ja piikittäjän 
harkintavalta kata rikosten toteutusoikeutta. He syyllistyivät rikokseen säätämällä ja päättämällä 
sellaista, mitä eivät voi kenellekään ihmisyksilölle säätää ja päättää sekä valehtelemalla tilastoihin 
nähden päinvastaisia rikollisia valheita ja toteuttamalla samassa tarkoituksessa rikollista sensuuria koko 
rikoksen toteutuksen ajan.  
 

29. Vihapuherikollisuus, kiihottamisrikokset ja Niinistön nimittämiltä KKO:n tuomareilta, Jukka 

Rappelta, Raija Toiviaiselta, Pöystiltä ym. ”tilatut” tuomiot ja syytteet 
 

Laaja vihapuhe- ja kiihottamisrikollisuus kansanedustajien, mediapoolin, valtamedian ja jokaisen 

rikolliseen päätöksentekoon ja lausumisiin osallistuneen sopimalla tavalla on ollut olennainen osa 

rikosten ja rikosten uhriksi painostamisen toteutusta. Vihapuhe- ja kiihottamisrikollisuutta on käsitelty 

yksityiskohtaisesti aiemmissa rikosilmoituksissa ja niiden kaikkien käsittely tulee yhdistää, koska ne 

rikokset ovat muiden rikosten toteutusväline. Menetelmät vihanlietsonnassa ovat samat kuin  natseilla 

juutalaisiin  kohdistetussa joukkotuhonnassa. Poliisin tulee selvittää, ketkä satanismia ihannoivan Kiurun 

lisäksi ovat nauttineet lasten ja muiden ihmisten kiduttamisesta, sairastuttamisesta, vihapuheesta, 

totalitarismista, mielivallasta ja kärsimyksistä. 

 

Hallussani on useita rokottamattomien ampumiseen, hirttämiseen ja muuhun joukkotuhontaan yllyttäviä 

viestejä ja toimitan niitä myöhemmin lisää. 

 

Junes Lokan ja samalla muiden kansalaisten vahingoksi laadittu KKO:n tuomarien päätös, jolla 

kunnianloukkaussuoja valituilta henkilöiltä poistettiin, on osa rikosta ja heti sen jälkeen Ukkola, Peltomäki 

ym. aloittivat rikollisen vihapuhejournalisminsa.  

 

Yksi Suomen pahimmista rikollisen virkamafiarikollisuuden toteuttajista ja virkamafiarikollisuutta 

tutkinnantapoilla ja valehtelulla peittelemä ns. valtionsyyttäjä Jukka Rappe on eräänlainen  

”valtakunnanvalehtelija” Lehtosen eli ”jokapaikanlassen” ym. ohella. Juuri siksi Jukka Rappe pyrkii ja 

yritetään junailla valtakunnansyyttäjäksi eli Toiviaisen työn jatkajaksi ja pahentajaksi eli 

valtakunnanvainoojaksi ja virkamafiakoplan suojelijaksi estämään koronarikosten syyttäminen, 

vainoamaan totuuden esittäjiä olemattomista rikoksista, lopettamaan koko sananvapaus Suomesta 

virkamafiarikollisuuden ja joukkotuhontarikosten maksimoimiseksi ja peittelemiseksi. Juuri siksi jo nyt  

juuri Rappe Niinistön toivomalla ja salaa käskyttämällä tavalla vainoaa virkarikoksia toteuttamalla niitä 

kolmea HS:n  toimittajaa, jotka yrittivät kertoa totuuden viestikoekeskuksen avulla toteutetusta 

samanlaisesta perus- ja ihmisoikeusrikollisuudesta, josta myös ”koronan” varjolla toteutetuissa perus- ja 

ihmisoikeuksien poistoissa on kyse. 

Kyse on siitä, että 

1) Niinistö ja hänen koplansa junailevat Rappen, Toiviaisen, Kohijoen, KKO:n tuomarien sekä poliisien 

ja syyttäjien tutkinnantappoverkoston avulla rikossyytteiden leipomista, tilattuja tuomioita 

poliittisilla agendoilla ja järjestettyjä häviöitä rikollisin menetelmin. 

 

2) Verkosto on toiminut 1980-luvulta lähtien ja toteuttaa laajaa törkeää petos- ja virkarikollisuutta ja 

täydellistä eriarvoisuutta ja junailee koplansa jäsenille keinotekoisia rikosvastuiden välttymisiä, 

uhrien rikollisia velkuutuksia ja petosrikoksista ruhtinaallisia palkkioita. 

 



44(50) 
 

3) Jukka Rappe auttoi Markku Kukkoa, Aleksi Sulkkoa, Katja Haavisto, tekojeesuksena rahastanutta 

Juha Ruohosen kulttikoplaa rikosten toteutuksissa ja on laajan tutkinnantapporikollisuuden ja  

sananvapausvainojen päätoteuttaja Niinistön ja Toiviaisen rikoskumppanina. 

 

4) Niinistö voi tilata Rappelta mitä vaan. Juuri siksi Niinistö vaati HS:n toimittajien rikossyytteitä ja 

Rappe aloitti ”tilauksen” toteutuksen nostamalla perusteettomat syytteet. 

 

5) Kiuru ihannoi aviomiehensä kanssa satanismia, jonka   yhtenä päätavoitteena on kristinuskon 

lopettaminen. Juuri siksi Toiviainen ajaa Räsästä vastaan vainosyytettä olemattomasta rikoksesta, 

jollaiseksi väitetään Raamatun siteeraamista. 

 

6) Salonen ja Kohijoki ym. vainoavat minua olemattomista rikoksista ja kopla estää 

virkamafiaverkoston laajan rikollisuuden tutkintaa ja toteuttaa satanistien, totalitaristien ja 

muiden salaisten verkostojensa joukkotuhontarikoksia samaan aikaan, kun koplan jäsenet Rappe 

ja Toiviainen vääntävät olemattomista rikoksista Niinistön koplan tilaamia vainoavia syytteitä. 

 

7) Juuri siksi Rappe pyrkii ja hänet on tarkoitus junailla Toiviaisen jälkeen valtakunnansyyttäjäksi eli 

A)   estämään tässä rikosilmoituksessa kuvatun joukkotuhontarikollisuuden syytteet koplan kanssa     

       sovitulla tavalla 

B) jatkamaan virkamafiaverkoston rikosvastuun estämistä Niinistön nimittämän tuomarikoplan 

kanssa 

C) jatkamaan Toiviaisen ja Niinistön tilaamia vastustajien sananvapausvainoja ja virkamafia-

koplan rikosvastuiden estämistä 

30. Todisteet 
 

Rikosilmoituksen kirjalliset todisteet:  

1) Lääkäri Seppo Sutisen 15.1.2022 lausunto STM:lle. Siinä todetaan kaikki olennainen 

lääketieteellisesti pätevällä tavalla: Lääketieteellisesti merkittävä syy-yhteys valatavan kuolemien 

määrän, valtavan tartuntojen 100-1000-kertaistumisen, 18-16-vuotiaiden kuolemien kasvun (USA 40 

% lisäys) ja valtavan sairastuvuuden välillä suhteessa covid19-rokotukseen.  

 

2) Valokuva tilastoista, joista ilmenee tartuntojen jyrkkä kasvu välittömät jokaisen piikityksen jälkeen 

(kuva 17.1.2022 MV-lehden uutisesta) 

 

3) Valokuva HYKS:n johtajien ja henkilöstön rokotekattavuudesta (ilmenee, että johtajien rokoteinto 

lopahti 1. piikin jälkeen 3. piikkiin nähden yli 95 %:sta 25 %:iin; todellisuudessa 20 % eli 2/10)  

 

4) Geert van der Bosschin puhe 25.12.2021 Australian poliitikoille Geert Vanden Bossche puhuu 

Australian poliitikoille 25.12 (rumble.com) 

 

5) World Doctor`s Alliance (WDA) tiedote kaksi kertaa rokotettujen pysyvästi menettämästä  

immuniteetistä 

 

6) WDA tilastot Ranska, rokotettujen moninkertaiset kuolemat ja tartunnat 

 

7) WDA tilastot Israel, 2-3 kertaa rokotettujen moninkertaiset tartunnat  

 

https://rumble.com/vrj9bq-geert-vanden-bossche-puhuu-australian-poliitikoille-25.12.html?fbclid=IwAR0shJMJ4p1HgyvVBE6qXgBBh3UDyQIUK5IgHG_EQhx4nooqkuoZRHqwxtM
https://rumble.com/vrj9bq-geert-vanden-bossche-puhuu-australian-poliitikoille-25.12.html?fbclid=IwAR0shJMJ4p1HgyvVBE6qXgBBh3UDyQIUK5IgHG_EQhx4nooqkuoZRHqwxtM
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8) Dr. Vernon Colemanin vetoomus rokotusten lopettamiseksi ja rokottamattomien kannustus ja 

kiitokset henkensä ja terveytensä rohkeasta suojaamisesta   

 

9) Seppo Sutisen lausunto 17.11.2021, jossa mukana selvitys rokotteen aiheuttamista kuolemista (7/10 

ruumiista kuollut rokotteeseen) ja vakavista sairauksista sekä kv. patologiryhmän vaatimus 

injektointien keskeyttämisestä  

 

10) Tamara Tuumisen haastattelu ja siinä esitetyt tilastot ja muu kirjallinen materiaali 

https://tokentube.net/v/1290343143/-93---Tamara-Tuuminen---Rokkotteet---hy%C3%B6dyt-vs--

haitat---Immuniteetin-Toiminta—Medikalisaatio 

 

11) Leveli podcast koronajakso 15.1.2022 ja kaikki ohjelmassa esitetyt todisteet 

 

12) Linkki Britanniassa aloitetusta rikostutkinnasta koronarokotteella aiheutetuista vammoista, 

sairauksista, kuolemista ja niihin liittyvistä petoksista https://justthenews.com/politics-

policy/coronavirus/fripolice-open-criminal-probe-uk-vaccine-rollout-after-

medical?utm_medium=social_media&utm_source=twitter_social_icon&utm_campaign=social_ico

ns  

 

13) Linkki Intiassa aloitetusta rikosprosessista, jossa vaaditaan kuolemanrangaistuksia samoista 

rikoksista, joita tämä rikosilmoitus koskee https://mvlehti.net/2021/07/16/pandemia-salaliitosta-

syytettyna-mm-gates-fauci-zuckerberg-oikeusjuttu-voi-johtaa-globalistieliitin-kuolemantuomioihin-

intiassa/ 

 

14) Fuellmichin puhe, jossa todetaan törkeiksi joukkotuhonta- ja petosrikoksiksi kaikki ne rikokset, joita 

tämä minun ja suomalaisten uhrien jättämä rikosilmoitus koskee "Suunniteltu tappamaan" (Tohtori 

Reiner Fuellmich) (bitchute.com) 

 

15) Jaanalla on asiaa osa 7 kaikkine todisteineen https://tokentube.net/l/2101437730/Jaanalla-on-

asiaa-OSA-7-Koronahuijaus-ja-j%C3%A4ttipaljastukset-22-11-21-kello-20-00 

 

16) Jaanalla on asiaa osa 11 kaikkine todisteineen https://tokentube.net/l/1906124151/Jaanalla-on-

asiaa-OSA-11---Korona-jakso-vol-2--Korona-natsimsi-ja-kansanmurha-20-12-21-kello-20-00 

 

17) Kavoniuksen haastattelu Mikko Kemppen podcastissa 18.1.2022 

 

18) Kavoniuksen kirjeet ja vaatimukset injektioiden keskeyttämisestä 

A) kirje infektiolääkäreille 

B) kirje Lohjan kaupungille 

C) kirje kansanedustajille 

D) lehdistötiedote 

 

19) WHO:n 11.1.2022 tiedote, jossa myönnetään tehosterokotteet tehottomiksi  

 

20) Euroopan Lääkeviraston 12.1.2022 tiedotetta koskeva uutinen, jossa myönnetään 

”koronarokotteiden” aiheuttavan immuunikatoa ja tarttumisen lisääntymistä 

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/euroopan-l%C3%A4%C3%A4kevirasto-varoittaa-

https://tokentube.net/v/1290343143/-93---Tamara-Tuuminen---Rokkotteet---hy%C3%B6dyt-vs--haitat---Immuniteetin-Toiminta—Medikalisaatio
https://tokentube.net/v/1290343143/-93---Tamara-Tuuminen---Rokkotteet---hy%C3%B6dyt-vs--haitat---Immuniteetin-Toiminta—Medikalisaatio
https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/fripolice-open-criminal-probe-uk-vaccine-rollout-after-medical?utm_medium=social_media&utm_source=twitter_social_icon&utm_campaign=social_icons
https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/fripolice-open-criminal-probe-uk-vaccine-rollout-after-medical?utm_medium=social_media&utm_source=twitter_social_icon&utm_campaign=social_icons
https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/fripolice-open-criminal-probe-uk-vaccine-rollout-after-medical?utm_medium=social_media&utm_source=twitter_social_icon&utm_campaign=social_icons
https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/fripolice-open-criminal-probe-uk-vaccine-rollout-after-medical?utm_medium=social_media&utm_source=twitter_social_icon&utm_campaign=social_icons
https://mvlehti.net/2021/07/16/pandemia-salaliitosta-syytettyna-mm-gates-fauci-zuckerberg-oikeusjuttu-voi-johtaa-globalistieliitin-kuolemantuomioihin-intiassa/
https://mvlehti.net/2021/07/16/pandemia-salaliitosta-syytettyna-mm-gates-fauci-zuckerberg-oikeusjuttu-voi-johtaa-globalistieliitin-kuolemantuomioihin-intiassa/
https://mvlehti.net/2021/07/16/pandemia-salaliitosta-syytettyna-mm-gates-fauci-zuckerberg-oikeusjuttu-voi-johtaa-globalistieliitin-kuolemantuomioihin-intiassa/
https://www.bitchute.com/video/ld6nxyUmhepw/?fbclid=IwAR0k7uxYz3BJot0t_r2MgZAJ2FClKcvLWKOJz8p6RyaIufFpjpyUTo3adbc
https://www.bitchute.com/video/ld6nxyUmhepw/?fbclid=IwAR0k7uxYz3BJot0t_r2MgZAJ2FClKcvLWKOJz8p6RyaIufFpjpyUTo3adbc
https://tokentube.net/l/2101437730/Jaanalla-on-asiaa-OSA-7-Koronahuijaus-ja-j%C3%A4ttipaljastukset-22-11-21-kello-20-00
https://tokentube.net/l/2101437730/Jaanalla-on-asiaa-OSA-7-Koronahuijaus-ja-j%C3%A4ttipaljastukset-22-11-21-kello-20-00
https://tokentube.net/l/1906124151/Jaanalla-on-asiaa-OSA-11---Korona-jakso-vol-2--Korona-natsimsi-ja-kansanmurha-20-12-21-kello-20-00
https://tokentube.net/l/1906124151/Jaanalla-on-asiaa-OSA-11---Korona-jakso-vol-2--Korona-natsimsi-ja-kansanmurha-20-12-21-kello-20-00
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/euroopan-l%C3%A4%C3%A4kevirasto-varoittaa-toistuvista-tehosterokotteista-voivat-jopa-heikent%C3%A4%C3%A4-immuunipuolustusta/ar-AASHsoO?ocid=msedgntp
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toistuvista-tehosterokotteista-voivat-jopa-heikent%C3%A4%C3%A4-immuunipuolustusta/ar-

AASHsoO?ocid=msedgntp 

 

21) MV-lehden uutinen immuunikadon uhrimäärästä eli kolmannen rokotteen saaneesta uhrimäärästä 

Yli 100 000 suomalaista piikitetty kolmannella mRNA-annoksella - Fimea: Haittavaikutusten määrä 

"valtavan suuri" - Uusi MV-LehtiUusi MV-Lehti (mvlehti.net) 

 

22) Uutinen, jossa todetaan Suomessa aloitetusta 4. rokotekierroksesta samaan aikaan, kun WHO ja 

Euroopan Lääkevirasto toteavat ne tehottomiksi ja immuunikatoa aiheuttaviksi 

 

23) Romanian ja Suomen tartuntatilastot 15.12-28.12.2021 (Romaniassa alle 9.000, Suomessa lähes 

30.000) ja tilastot todistavat propagandauutisoinnin (mm. Lahtisen lausumat) tilastoihin nähden 

päinvastaisiksi. 

 

24) Yleiset koronatartuntatilastot maittain (esim. verrokkiluvut 12.1-13.1.2022, joista näkyy, että 

kaikissa suuren covid19-injektoinnin maissa tartunnat, sairastuvuus ja kuolemat jyrkässä 

pystysuorassa kasvussa) 

 

25) Uutinen Tampereen rokotetutkimuskeskuksen ent. johtajan Timo Vesikarin petossyytteistä 

 

26) Uutinen Pfiserin jatkuvista petostuomioista vuodesta 2001 ja törkeiden petosten tahallisesta 

uusimisesta 

 

27) Tekniikan Maailman artikkeli psykosähköisestä mielenhallinnasta, jonka avulla ihmisten 

ajattelutoiminta otetaan haltuun siruttamalla USA:n hallituksen virasto lähetti vahingossa 

toimittajalle kummallisia dokumentteja ”psykosähköisistä aseista”, joilla voi hallita mieltä - Tekniikan 

Maailma 

 

28) Suomen 100 mahdollisuutta-asiakirja, eduskunnan julkaisuja, josta ilmenee, että tarkoitus on 

toteuttaa juuri sellainen rikollinen ajatusten ja ihmismielen haltuunotto, jota yritetään TM:n 

artikkelissa valehdella ”salaliittoteoriaksi” Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 : 

yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia (eduskunta.fi) 

 

29) Oikeusasiamiehen EOAK/1678/2018 (28.6.2019), jossa todetaan, että tartuntatautilailla ei voi 

perustella mitään työoikeudellisia rajoituksia 

 

30) Lasse Lehtosen, Mika Salmisen, Tuomas Ojasen, muiden perustuslakivaliokunnan lausujien ns. 

asiantuntijalausunnot ja niihin valheisiin perustuva perustuslakivaliokunnan lausunto 

 

31) Pdf-tiedosto, jossa kooste muka-puolueettoman lausujan Lasse Lehtosen rikollisista syrjivistä ja 

avoimen loukkaavista twiiteistä, joiden ainut tarkoitus on rokottamattomien leimaaminen 

 

32) Salmisen lausunto valtamediassa ”anekdoottisista todisteista”  

 

33) Wikipedian selite ”anekdoottisesta todisteesta” (tarina, valhe, yleinen virhekäsitys, todentamaton 

väite, valhe ja vain sellaisiin Salminen itse kertoo vetoavansa) 

 

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/euroopan-l%C3%A4%C3%A4kevirasto-varoittaa-toistuvista-tehosterokotteista-voivat-jopa-heikent%C3%A4%C3%A4-immuunipuolustusta/ar-AASHsoO?ocid=msedgntp
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/euroopan-l%C3%A4%C3%A4kevirasto-varoittaa-toistuvista-tehosterokotteista-voivat-jopa-heikent%C3%A4%C3%A4-immuunipuolustusta/ar-AASHsoO?ocid=msedgntp
https://mvlehti.net/2021/11/09/yli-100-000-suomalaista-piikitetty-kolmannella-mrna-annoksella-fimea-haittavaikutusten-maara-valtavan-suuri/
https://mvlehti.net/2021/11/09/yli-100-000-suomalaista-piikitetty-kolmannella-mrna-annoksella-fimea-haittavaikutusten-maara-valtavan-suuri/
https://tekniikanmaailma.fi/usan-hallituksen-virasto-lahetti-vahingossa-toimittajalle-kummallisia-dokumentteja-psykosahkoisista-aseista-joilla-voi-hallita-mielta/
https://tekniikanmaailma.fi/usan-hallituksen-virasto-lahetti-vahingossa-toimittajalle-kummallisia-dokumentteja-psykosahkoisista-aseista-joilla-voi-hallita-mielta/
https://tekniikanmaailma.fi/usan-hallituksen-virasto-lahetti-vahingossa-toimittajalle-kummallisia-dokumentteja-psykosahkoisista-aseista-joilla-voi-hallita-mielta/
https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/suomen-sata-uutta-mahdollisuutta-2018-2037.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/suomen-sata-uutta-mahdollisuutta-2018-2037.aspx


47(50) 
 

34) Rämetin ja Nohynekin 6.4.2020 lausunnot valtamediassa, joissa myöntävät tietävänsä mRna-

injektoiden kokeellisuudesta, tehottomuudesta ja vakavista haitoista 

 

35) Itä-Suomen yliopiston prof. Muukkosen analyysi (Edilexin asiantuntijakirjoitus), jossa todetaan, että 

perus- ja ihmisoikeusloukkaukset rokottamattomia kohtaan toteutettiin tahallaan 28.12.2021 ja 

perustuslakivaliokunnan lausumissa 

 

36) Uusi Suomi tutkija Mäkisen analyysi, jossa samat johtopäätökset perustuslakivaliokunnan 

päätöksestä kuin Muukkosen lausunnossa 

 

37) Kaikki 27.12.2021 ja 29.12.2021 rikosilmoituksen todisteet ja edeltävien kiihottamisrikoksia ym. 

koskevien rikosilmoitusten todisteet 

 

38) Tilastot Romaniasta ja Suomesta 15.12.2021-28.12.2021, joiden vastaisesti Salminen valehteli ennen 

pakkorokotuspäätöstä 

 

39) Tanskan 15.000 tartunnan päivävauhtia koskeva uutinen, jossa mukana ”selittäjänä” (=valehtelijana) 

Mika Salminen valehtelemalla Romanian ja Suomen tilastot päinvastaisiksi 

 

40) Uutinen sairaanhoitajasta, joka kertoo olevansa pakotettu alistumaan ”rokotukseen” eli rikolliseen 

ihmiskokeeseen ja vapaaehtoiseksi valehdeltuun rokottamiseen juuri työpaikan menettämisen 

uhalla 

 

41) Lasse Lehtosen valheelliset julkilausumat valtamediassa muka ”omikronin” leviämisestä ja 

vallitsevuudesta (rikollisen viestinnän ajoitus 3. rokotekierroksen markkinointikikkana ja pelotteena) 

 

42) Uutiset ”delta”-viruksen leviämisestä (rikollisen viestinnän ajoitus 2. rokotekierroksen 

markkinointikikkana ja pelotteena) 

 

43) Uutinen lapsen väitetystä kuolemisesta ”koronaan” (rikollisen viestinnän ajoitus lasten piikitysten  

markkinointikikkana ja pelotteena; uutisessa ei kerrota, että lapsella sairauksia ja oliko rokotettu ja 

erityislapset siis on rokotettu jo aiemmin eli todennäköisesti/mahdollisesti rokotekuolema eikä 

koronaan kuoleminen) 

 

44) Propagandauutinen hoitajasta, jossa valokuva ”kärsivän” näköiseksi asetellusta hoitajasta ja 

väitetään kärsivän siksi, että muka juuri nyt lasten piikitysten alettua lapset ja nuoret muka 

taistelevat elämästä ja kuolemasta ”koronan” vuoksi, vaikka aiemmin uutisoitu, että korona ei ole 

lapsille vaarallinen (rikollisen viestinnän ajoitus lasten piikitysten markkinointikikkana ja pelotteena)  

 

45) Tilastoväärennyksiä koskeva rikoslainrangaistusasteikon lievennystä koskevan muutoksen aineisto 

(rikoksentekijät itse lieventävät omia rangaistuksiaan rikosten toteutuksen aikana) 

 

46) Tartuntatautilain 48a §:n muutoksen valmisteluasiakirjat 

 

47) Lasse Lehtosen rikollinen, valheellinen ”asiantuntijalausunto”, jolla Lehtonen, perustus-

lakivaliokunta, Pöysti, Puumalainen, Koivisto ja 28.12.2021 rikoksen 107 rikoksentekijää toteuttivat 

yhteisen törkeän rikoksensa ja pyrkivät kohdistamaan törkeän joukkotuhontarikoksensa a) koko 
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terveydenhoitohenkilöstöön, b) sen jälkeen kaikkiin lapsiin, pelastushenkilöstöön (mm. palomiehiin) 

ja koko väestöön.  

 

48) Uutinen, jossa Marin valehtelee, että ”koronatoimet” suunnataan uudelleen, vaikka mitään 

koronatoimia ei ole saanut tehdä eikä kyse ole ”koronasta”, vaan rokotekuolemista ja ”rokotteella” 

eli ihmiskokeella aiheutetun immuunikadon seurauksista 

 

49) Uutinen Salmisen valehtelusta, jossa väittää, että pitää ryhtyä suhtautumaan tähän kuin flunssaan 

samaan aikaan, kun lasten piikityksiä toteutetaan 

 

50) Uutinen, jossa Lehtonen keksii tartuntamääriä omasta päästään ja kertoo valtavirtauksista ja 

”omikron”-väitteitä ilman testauksia, tilastoja ja tutkintaa ”olettamalla”  

 

51) HYKS:n johtajan Janne Pohjalan postaus tilastojen väärentämisestä, jossa maininta, että 84 % 

”koronaksi” tilastoiduista tapauksista johtuu muista syistä kuin koronasta   

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-

alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-

julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-

URxTWPShYubijl4#gs.m5pody.  

 

52) STM:n kannanotto ja uutinen, jossa kerrotaan kuntien ”koronakapinasta” valtioneuvoston ja AVI:n 

laittomien rajoitusten lopettamiseksi”. Koronatoimissa ”kapinoidaan” – Näin vastaa STM:n Kirsi 

Varhila (msn.com).  

 

53) Uutinen, jossa useat lääkärit vaativat, että koronaan tulee suhtautua kuten tavalliseen flunssaan 

samaan aikaan, kun lapsiin kohdistetut rikolliset ihmiskokeet aloitetaan ja yritykset on ajettu 

laittomilla ”korona”-rajoituksilla konkurssiin 

 

54) Uutinen, jossa Tanskan lehdistö pyytää propagandaa anteeksi samaan aikaan, kun massiivinen 

Ukkolan, Peltomäen, HS:n, Iltalehden, Ilta-Sanomien ym. rikollinen propaganda jatkuu ja laajenee 

 

55) KKO:n etukäteen sovittu tilaustyönä toteutettu lainvastainen, harkintavallan ylittävä tuomio Junes 

Lokan asiassa, jolla lopetetaan Lokan ja muiden virkamafian vastustajien kunnianloukkaussuoja EIS:n 

ja PL:n säätämä harkintavalta ylittäen 

 

56) Uutinen siitä, että juuri Niinistö vaati Hesarin toimittajien syyttämistä rikoksista ns. 

viestikoekeskusta koskevassa asiassa, vaikka rikostutkinta ja siihen puuttuminen ja sananvapauden 

estäminen eivät kuulu Niinistön harkinta-, lausumis- ja päätösvaltaan. 

 

57) Uutinen siitä, että Rappe ajaa Niinistön toivomaa syytettä HS:n toimittajia vastaan 

 

58) Uutinen siitä, että juuri Rappe pyrkii Toiviaisen jälkeen valtakunnansyyttäjäksi 

 

59) Uutinen siitä, että juuri Niinistö raivosi salaa taustalla, että rikollista ihmiskoetta ei ole toteutettu 

hänen mielestään tarpeeksi nopeasti 

 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-URxTWPShYubijl4#gs.m5pody
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-URxTWPShYubijl4#gs.m5pody
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-URxTWPShYubijl4#gs.m5pody
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/johtajaylilaakari-ensimmaiset-omikronpotilaat-sairaalassa-alustavat-arviot-sairaalahoitoa-tarvitsevien-maarista-julki/8326078?fbclid=IwAR0i_fn6DFRtN9wrSr4s2FMK2fTLQLpoq78vU_3l2A8-URxTWPShYubijl4#gs.m5pody
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/koronatoimissa-e2-80-9dkapinoidaan-e2-80-9d-e2-80-93-n-c3-a4in-vastaa-stmn-kirsi-varhila/ar-AASHjru?ocid=uxbndlbing
https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/koronatoimissa-e2-80-9dkapinoidaan-e2-80-9d-e2-80-93-n-c3-a4in-vastaa-stmn-kirsi-varhila/ar-AASHjru?ocid=uxbndlbing
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60) Uutinen siitä, että Niinistö leimasi rokottamattomat (eli aivotoimintansa säilyttäneet) 

yhteiskunnan kidnappaajiksi pakottaakseen ja vihapuheellaan ja syrjintärikoksellaan lisää 

joukkotuhonnan uhreja osallistumaan rikolliseen ihmiskokeeseen tapattamaan itsensä ja lapsensa 

 

61) Uutinen siitä, että Niinistö ja Marin uudenvuoden puheessaan erityisesti kehottivat omia 

kansalaisiamme ”ottamaan rokote” eli osallistumaan rikolliseen ihmiskokeeseen vain päiviä ennen 

kuin WHO ja Euroopan Lääkevirasto totesivat injektiot tehottomiksi ja immuunikatoa aiheuttaviksi 

eli totesivat sen, minkä mm. Pelastakaa Suomen lapset, minä, lääkäri Geert van der Bossche, lääkäri 

Mikael Kivivuori, lääkäri Osmo Vikman, lääkäri Seppo Sutinen, lääkäri Tamara Tuuminen, Ossi 

Tiihonen ja kymmenettuhannet lääkärit ja juristit mm. Fuellmichin asiantuntijaryhmässä ovat 

todenneet vuosia ja kuukausia sitten ja jotka karmivat ihmiskokeen seuraukset näkyvät suoraan 

tilastoista. 

 

62) Uutinen siitä, että yksi joukkotuhontaihmiskokeen päätekijöistä Nohynek ilmoittautuu itse 

henkilökohtaisesti rikollisten piikitysten toteuttajaksi. 

 

63) Uutinen siitä, että ns. ”jokapaikanlasse” lääkäri Lasse Lehtonen eli yksi joukkotuhontaihmiskokeen 

päätekijöistä värvätään taas lausumaksi rikollisessa valmiuslain valmistelussa ja ”valmiuslakia” 

valmistellaan mielivaltaisilla rajoituksilla samaan aikaan, kun lääkärit myöntävät ”yleisvaaralliseksi 

tartuntataudiksi” valehdellun koronan olevan verrattavissa oireiltaan flunssaan ja rikollisen 

ihmiskokeen seurauksena ”rokotetut” kuolevat, täyttävät sairaalat ja heidän kehonsa toimii uusien 

vaarallisten varianttien tuotantolaitoksena ja rokotetut tartuttavat toinen toisiaan. 

 

64) MV-lehden uutinen Malmin sairaalan ruumiskonteista  

 

65) MV-lehden uutinen HYKS:n kaaoksesta henkilöstövajeen ja valtavan sairausmäärän perusteella 

 

66) Uutinen Kela-taksien toimimattomuuden aiheuttamista vahingoista ja vaaratilanteista  

 

67) Uuden Suomen uutinen hallituksen karanteeni- ja rajoituspäätösten aiheuttamista tappioista 

työnantajille ja työntekijöille 

 

68) Uutinen USA:ssa 72.000 rokottamattoman irtisanoutumisesta ihmiskokeelta välttymiseksi 

 

69) Uutinen siitä, että Australian hallitus karkotti terveen tennistähden laittomasti korottamattomuuden 

perusteella 

 

70) Uutinen hallituksen aloittamasta anniskeluravintoloiden täyssulusta samaan aikaan, kun lääkärit 

vaativat ”koronan” vertaamista tavalliseen flunssaan ja ihmiset sairastuvat piikityksistä eikä 

koronasta 

 

71) Yrittäjä Noora Hautakangas lausuma koronatoimien laittomuudesta, syrjivyydestä ja että hallitus ja 

yrittäjät eivät ole ”samassa veneessä”, vaan hallitus aiheuttaa tahallaan yritysten konkurssit 

 

72) Iltalehden 10.1.2022 uutinen, jossa rinnastetaan korona tavalliseen flunssaan ja Brittien es-

rokotepomo vaatii 4. rokoteannoksen kieltämistä   
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73) Anna-Maja Henrikssonin lausuma, jossa väittää sairastavansa koronaa ja kehottaa väestöä 

ihmiskokeen uhriksi 

 

74) Uutinen, jossa koronaan sairastumisen väitetään vastaavan yhtä rokoteannosta 

 

75) MTV3:n 15.1.2022 pääkirjoitus, jossa Kiuru syyllistetään koplan muka ainoaksi konnaksi ja 

totalitarismi myönnetään 

 

76) Uutinen siitä, että ”rokotettu” tanssija Ahti-Hallberg on propagandalla erehdytetty olemaan 

”kiitollinen” ja luulemaan saaneensa ”vähemmän haitallisen koronan”, vaikka sairastuminen on 

piikkihaitan aiheuttaman immuunikadon seuraus eikä hän pysty vertaamaan omaa tilaansa 

mihinkään ”haitallisempaan” eli se on vain uskomus, joka on synnytetty Lehtosen ym. propagandalla. 

 

77) MV-lehden uutinen 15.1.2021, jossa kerrotaan virallisten tilastojen perusteella valtavien 

tartuntamäärien, sairauksien ja kuolemien johtuvan rokotteesta 

 

78) MTV3-uutinen otsikolla ”Loppuvatko lastenhoitajat kesken Helsingissä?” ja näkyy hoitajapulan 

johtuvan valtavasta sairastuvuudesta 

 

79) A) MTV3-uutinen yskivällä robotilla tehdystä maskitutkimuksesta, jossa todettu maskien 

tehottomuus ja silti valtioneuvoston ja virkamiesten maskisuosituksia ja pakkoja jatkettu 

B) Tutkimus PCR-testipuikkojen vaarallisuudesta  

 

80) Uutinen lasten massapiikitysten eli rikollisen ihmiskokeen aloituksesta 

 

81) Tuomas Peltomäen vihapuhe- ja propagandakirjoitus Kolumni | Tapasin rokotekriitikon ja sukelsin 

denialistien marginaaliseen universumiin. Sieltä löytyi Joe Rogan, Alfa-tv ja Tokentube. 

(twnews.co.uk) 

 

82) Otoksia Sanna Ukkolan rikollisista kolumneista 

 

83) Ylen propagandauutinen Kiinan totalitarismin ja koronapassivalvonnan ”normalisoimisesta” 

 

84) NV-lehden 17.1.2022 uutinen propagandasta ja sensuurista 

 

85) Valokuva 15.1.2022 Espoon McDonaldsin oven syömisrajoituksesta klo 18 alkaen 

 

86) Valokuva jäätelönmyynnin ostorajoituksesta klo 18 alkaen yli 16-vuotiaille 

 

87) USA:sta oikeuden päätöksellä paljastuvat Pfiserin rokoteaineisto 

Toimitan todisteet erikseen ja mahdollisesti lisätodisteita 

Lohja 18.1.2022 

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

https://twnews.co.uk/fi-news/kolumni-tapasin-rokotekriitikon-ja-sukelsin-denialistien-marginaaliseen-universumiin-sielta-loytyi-joe-rogan-alfa-tv-ja-tokentube
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