Markus Janssonin sananvapaustaistelu
Koko episodi alkoi vuonna 2011, kun kirjoitin Ruotsissa tapahtuneesta kylpyläkeppostelusta (”20
muslimipakolaisen lauma rikastutti lapsia kylpylässä”), jossa lauma lähi-itäläisiä muslimeja raiskasi
pikkutytön ja ahdisteli muita tyttöjä. Nimittelin näitä saastaisia elukoita saastaisiksi elukoiksi ja esitin, että
heidät pitäisi ampua kohdattaessa, tai palauttaa kotimaahansa vaikka lentokoneesta pudottamalla ilman
laskuvarjoa. Ihmettelin myös, miksi tuollaisia elukoita ylipäätään tuodaan elelemään verovaroilla ja
rötöstelemään tänne sivistysmaihin barbaarimaistansa ja mainitsin, että islam on pedofiiliuskonto.
Tästä seurasi sitten ilmianto ja poliisitutkinta ja tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vuonna 2013,
50 päiväsakkoa. Syyttäjä ja tuomari väittivät, että olin väittänyt kaikkia muslimeja barbaareiksi ja heidän
pudottamistaan lentokoneista ilman laskuvarjoa, vaikka selkeästi puhuin vain em. lastenraiskaukseen
syyllistyneistä muslimeista. Millään tosiasioilla ei ollut siis mitään merkitystä, kuten ei näissä
ajatusrikosjahdeissa koskaan ole. Kun syyllinen tiedetään, rikoskin löytyy. Valituksilla ei ollut mitään
vaikutusta tuomiooni. Viranomaiset saivat lopulta poistettua ko. blogikirjoitukseni blogspot.fi osoitteesta,
mutta muualta (esim. blogspot.com, blogspot.es, jne.) se edelleen löytyy.
Tämä oli kuitenkin vasta alkusoittoa. Pientä esileikkiä tulevasta.
Joku kysyi minulta Facebookissa, Junes Lokkan sivuilla, mistä kirjoituksesta sain tuomion ja annoin siihen
linkin. Tämän jälkeen nettikyttä Jarno Saarinen otti minuun yhteyttä ja vaati poistamaan ko. linkin ko.
kirjoitukseen, koska sekin oli muka kiihottamista kansanryhmää vastaan! En tietenkään poistanut linkkiä,
vaan päinvastoin, kehoitin muitakin ihmisiä jakamaan sitä, jos se kerran oli muka laitonta. 46 muuta ihmistä
jakoikin ko. linkin minun ja Juneksen lisäksi.
Poliisia ei kuitenkaan kiinnostanut nämä 46 muuta linkin jakanutta ihmistä! Ei millään muotoa. Vein poliisille
kuvankaappaukset ja tiedot näistä tapauksista, mutta mitään rikostutkintaa ei ole koskaan aloitettu! Tein tästä
kantelun oikeusasiamiehelle, joka ei johtanut mihinkään. Perustuslain ”yhdenvertaisuus lain edessä”
pykälällä voi siis nähtävästi pyyhkiä Suomessa persettään. Oikeusasiamiehen mukaan on ok jahdata
minua (ja Junes Lokkaa) nettinlinkin X jakamisesta, mutta 46 muuta ihmistä saa jakaa sitä aivan
vapaasti, ilman rikostutkintaa, syytettä ja tuomiota.
Laitoin tammikuun 9. päivä 2015 blogiini kuvan koraanista, jonka sivuille oli levitetty pekonia ja koiranpaskaa,
vastalauseena ja vittuiluna Charlie Hebdo-lehteä vastaan juuri tehdystä terrori-iskusta. Tämäkin poiki uuden
ajatusrikostutkinnan JA kasapäin tappouhkauksia suomalaisiltakin muslimeilta. Raportoin kaikki nämä
tappouhkaukset poliisille, selvitin itse pahimpien uhkailijoiden nimet ja kotiosoitteetkin, jottei poliisin tarvitsisi
kuin hakea nämä uhkailijat kuulusteluihin ja vaadin rangaistusta tekijöille. Poliisi ei kuitenkaan ottanut
näitäkään tekoja tutkittavakseen, vaan yksiselitteisesti kieltäytyi tutkimasta niitä! Valitukset asiasta eteenpäin
eivät tietenkään johtaneet mihinkään. Valtakunnansyyttäjänkin mukaan on ok jakaa minulle netissä
tappouhkauksia, se ei ole rikos, eikä poliisin tarvitse sitä tutkia millään tapaa!
Kun sitten oli selvää, että tappouhkauksia saa esittää netissä ja koska perustuslain yhdenvertaisuuspykälän
mukaan olemme kaikki yhdenvertaisia oikeuden edessä, niin minäpä esitin ”tappouhkauksia” sitten em.
poliisille, tutkinnanjohtajalle ja syyttäjälle omassa blogissani 10.6.2015. Kun kerran niitä saa minullekin
esittää muslimisaastojen toimesta ilman seurauksia, pitää minunkin saada varmasti esittää niitä
muille ja mikäpäs parempi kohde niille kuin em. päätöksen tehneet virkamiehet?
Väärin.
15.6.2015 klo 8 aikaan poliisi rynnäköi asuntooni. Poliisi ei tunnistautunut poliisiksi millään muotoa oveani
hakatessaan, ei kantanut virkapukua, eikä ilmoittanut, millä asialla se on. Koska olin saanut tappouhkauksia,
en tietenkään avannut ovea satunnaiselle oven paukuttelijalle. Lopulta poliisi tuli yleisavaimella sisälle
asuntooni ja vasta tällöin kertoi, että he ovat poliiseja! Ensimmäiseksi poliisi otti minulta väkivalloin pois
kameran, jolla kuvasin heidän sisääntuloaan. Vaadin saada kuvata, mutta se estettiin ja kiellettiin väkivaltaa
käyttäen. Myöhemmin Vaasan hovioikeus vahvisti, että kyse oli laittomasta kuvauksen estämisestä, mutta en
tietenkään saanut mitään korvauksia siitä hyvästä. Epäilinkin, että näin käy, joten jätin pöydälle pienen usbtikun näköisen härvelin nauhoittamaan ääntä, jotta voin todistaa, mitä kotietsinnässä on tapahtunut. Poliisi
esti minua saamasta paikalle todistajaa kotietsintääni dokumentoimaan. Poliisi takavarikoi tietokoneeni,
muistitikkuni, puhelimeni, koraanin ja Charlie Hebdo-lehden (!!!), vaikka kotietsinnässä luki vain, että
tietokoneen saa viedä ja että juttu liittyy vain nettilinkin jakamiseen, ei muuhun.
Tämäkin oli vasta alkua. Paljon pahempaa oli luvassa.

Minut putkatettiin pieneen parin neliömetrin koppiin, jossa en mahtunut edes menemään pitkälleni! Patjaa ei
ollut. Seinissä ja lattialla oli ulostetta. Ilmoitin poliisille, että minulla on vakavia perussairauksia ja olen
valvonut uniongelmieni vuoksi 30h putkeen, joten en ole siinä kunnossa, että minua edes voisi kuulla ja
minun pitäisi päästä pitkälleni tai mieluiten lääkäriin. Valitukseni meni kuuroille korville. Minua yritettiin
kuulustella ja minua estettiin kuulustelussa nauhoittamasta sitä, laittomasti tietenkin. Ilmoitin, että olen nyt
niin ahdistunut tästä poliisin kohtelusta ja väsynyt, että en ole siinä kunnossa, että minua voidaan kuulustella
ja vaadin päästä lääkärin arvioon. Lääkärin arvioon en päässyt. Kun kieltäydyin puhumasta mitään, minut
heitettiin takaisin koppiin. Edelleenkin vaatimuksiini päästä lääkärin arvioon ja kunnolla pitkälle ei vastattu.
Minua yritettiin kuulustella useamman kerran, vaikka en todellakaan ollut siinä kunnossa. Minulla ei annettu
mitään syötävää koko päivän aikana. Vaadin jatkuvasti päästä lääkäriin, koska kuntoni oli hyvin heikko ja
heikentyi koko ajan tämän kidutuksen seurauksena, kun aamu etenkin iltapäiväksi. Poliisi lupasi päästää
minut lääkäriin, jos allekirjoitan valheellisen kuulustelupöytäkirjan, ts. tunnustuksen. Kieltäydyin. Kun lopulta
minut todellakin päästettiin pois, minua yritettiin vieläkin houkutella ja manipuloida allekirjoittamaan
valheellinen kuulustelupöytäkirja, muka poispääsemisen ehtona. Kieltäydyn. Lopulta iltapäivällä kolmen
jälkeen minut vietiin terveyskeskukseen, mutta poliisi ei varmistanut, että pääsin lääkärin arvioitavaksi. Enkä
muuten koskaan päässyt lääkärin arvioon.
Heinäkuun lopussa 2015 menin poliisikuulusteluihin, joissa minua taas estettiin laittomasti
nauhoittamasta kuulusteluani, vaikka esitin poliisille kaikki dokumentit ja lainkohdat ja lausumat, joiden
mukaan oman poliisikuulustelunsa saa nauhoittaa. Kuulustelussa minulle kerrottiin, että minua epäillään
peräti 7 eri rikoksesta! 1) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan linkin jakamisesta, 2) Rikokseen yllyttäminen
kun kehoitin jakamaan linkkiä, 3) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan koraanikuvasta, jossa koraanin
sivuilla on koiranpaskaa ja pekonia, 4) Uskonrauhan rikkomisesta koraanikuvasta, jossa koraaninen sivuilla
on koiranpaskaa ja pekonia, 5) Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan "esimakua koraanin häpäisystä"
videosta, 6) Uskonrauhan rikkomisesta "esimakua koraanin häpäisystä" videosta. 7) Virkamiehen
väkivaltaisesta vastustamisesta, koska "uhkasin tappaa" tutkinnanjohtajan jne., koska kerran netissä saa
jakaa tappouhkauksia ilman seurauksia.
(Jännästi minua epäillään linkin jaosta, jonka jakamisesta 46 muuta ihmistä ei epäillä. Jännästi poliisi
myöntää, että sen jakamiseen kehoittaminen on rikos (koska linkin jakaminen on rikos), mutta kuitenkin on
sitä mieltä, että kun 46 muuta ihmistä jakaa sen linkin, se ei olekaan rikos! Jännästi poliisin mielestä minulle
esitetyt tappouhkaukset eivät ole rikoksia, mutta minun esittämäni tappouhkaukset ovat rikoksia! Ei, en
liioittele enkä vääristele, täsmälleen näin poliisi ja syyttäjä ovat asiasta mieltä Suomessa!)
Syyskuun lopussa 2015 sain takaisin joitain takavarikoituja tavaroitani. Tällöin paljastui, että poliisi oli
pyyhkinyt pöydälle jättämästäni nauhoittimesta salaa nauhoittamani äänitallenteen kotietsinnöistäni!
Poliisi oli myös rikkonut yhden muistikorttini ja Ninjastik-tikun, joiden yhteisarvo on lähemmäs sata euroa.
Tällöin aloin haistella, että nyt jotain on TODELLA pahasti pielessä.
Helmikuussa 2016 minut kutsutiin poliisikuulusteluun, jossa minua epäiltiin mm. rahankeräysrikoksesta,
koska joku perusti Facebook-ryhmän ”Maksamme poliisiväkivallan uhri Markus Janssonin sakot” ja liitti minut
sinne ja rikokseen yllyttämisestä, koska olin sarkastisesti todennut erään VOK polttoyrityksen jälkeen
Facebookissa, että jos rakennuksen aikoo saada palamaan, pitää tuli saada tarttumaan kattorakenteisiin,
jonkun oven tai seinän polttaminen ei auta mitään. Aivan nauretttavia rikosepäilyjä taas, mutta kuten
sanottua, kun syyllinen tiedetään niin rikoskin löytyy! Myös kyseinen pankkitilini ja siellä olleet rahani
jäädytettiin poliisin toimesta hieman tätä ennen. Luonnollisesti poliisi esti minua taas nauhoittamasta
poliisikuulusteluani ja repi väkivaltaa käyttäen kameran pois kädestäni, kaikki mikä on laitonta
toimintaa, koska oman poliisikuulustelunsa ja muut viranomaisasiointinsa saa nauhoittaa (mm. korkeimman
oikeuden päätös, oikeusasiamiehen lausunto jne. jotka taas esitin turhaan poliisille).
Huhtikuussa 2016 sain poliisilta pyytämäni tiedostot takavarikoiden tietokoneeni kiintolevyltä. Ne paljastivat
varsin mielenkiintoisia asioita (ja poliisin selittelyt niistä olivat hauskaa luettavaa). Tietokoneeni
lokitiedostojen mukaan se oli ollut käynnissä ainakin klo 10:17-10:19 välisenä aikana, kun minä olin
tukevasti putkassa! Lisäksi tietokoneen lokeja oli peukaloitu, eräiden niistä muokkauspäivämäärä oli
13.6.2016, vaikka tietokone päätyi poliisin haltuun miltei jo vuosi tätä ennen! Tämän lisäksi
tietokoneeni lokitiedostoista suurinosa oli korruptoitunut, koska niiden eheys oli rikkoontunut,
ilmeisesti siksi, että lokitiedostojen sisältöä oli manipuloitu poliisin toimesta jollakin tapaa!
Tähdennän nyt vielä, jotta kenellekään ei ole mitään epäselvää: Poliisi ei missään tapauksessa eikä
tilanteessa saa pyyhkiä (ilman oikeuden lupaa) tiedostoja salaa ottamaltani nauhoittimelta! Poliisi ei saa
missään nimessä eikä tilanteessa käynnistää tietokonettani tai muokata sen sisältöä! Todisteiden pitää olla
alkuperäisessä asussa, kiintolevyn sisällöstä otetaan ns. levykuva, jota sitten pitää tutkia, alkuperäistä
käyttöjärjestelmää ja tietokonetta ei saa käynnistää, koska todisteita voi tuhoutua tai niitä voidaan sitä kautta

muokata! Kuitenkin poliisi on täysin kiistattomasti tehnyt juuri näin.
Selitys tähän tietokoneeni peukaloimiseen tulikin sitten syksyllä 2016, kun sain syytteet lapsipornon
hallussapidosta, koska poliisi ”löysi” tietokoneeltani 46 lapsipornokuvaa (tai sellaiseksi poliisi niitä väitti).
Tietokoneeni peukalointi oli siis tosiasia kuten epäilin heti alussakin. Hauska yksityiskohta on muuten se, että
Ilja Janitskiniakin epäillään 46 rikoksesta MV-lehden osalta. Varmasti puhdasta sattumaa? ;)
Olen jättänyt poliisin toiminnasta rikosilmoitukset toukokuussa 2016, jotka eivät tietenkään tule johtamaan
yhtään mihinkään. Noin äkkiä laskettuna haussa on nyt 10 eri Rauman poliisille yhteensä:
Virkavelvollisuuden rikkominen x46, Määräysvallan väärinkäyttö x15, Pahoinpitely x9, Luvaton käyttö x8,
Törkeä kiristys / laiton uhkaus x2, Väärennös x2, Törkeä väärennös x2, Rekisterimerkintärikos x2,
Heitteillepano x3, Perätön lausuma tuomioistuimessa x5, Perätön lausuma viranomaismenettelyssä x13.
Tämä ei ole mikään vitsi tai heitto, vaan perustelin rikosilmoituksissani nämä kaikki täysin aukottomasti.
Mutta mihinkään ne eivät tule johtamaan, koska tämä on Suomi, eikä täällä saa oikeutta, eikä viranomaisiin
voi pätkääkään luottaa.
Kiihotus- ja uskonrauha yms. rikosten käsittely on tällä hetkellä vireillä valtakunnansyyttäjänvirastossa, eli
itse pääkallopaikalla. Luultavasti minulle tullaan hakemaan vankeusrangaistusta, koska näitä syytteitä on
kerätty oikein keräämällä mitä mielikuvituksellisin tavoin hirveät niput. Minusta aiotaan tehdä varoittava
esimerkki nro2, Seppo Lehdon 2v 5kk oikeusmurhatuomion jälkeen.
Rahankeräysrikos ja lapsipornorikos ovat syytteessä ja ne käsitellään Rauman käräjäoikeudessa
21.12.2016. Surkuhupaisaa on, että syyttäjän tähtitodistaja on sama poliisi, josta olen tehnyt rikosilmoituksen
tietokoneeni peukaloimisesta, eli syyttäjän tähtitodistajan ei tarvitse pysyä lainkaan totuudessa
todistaessaan, sillä hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa itse syytteeseen. Mitä virkaa tämmöisellä
oikeudenkäynnillä edes on, kun jutun päätodistaja ja hänen keräämänsä todisteet ovat väärennöksiä, joiden
väärennösalkuperää ei ole vielä ehdittu tekemäni rikosilmoituksen mukaisesti edes tutkia?!? Tietenkin poliisin
rikokset, etenkin tietokoneeni peukalointiin liittyvät, pitäisi selvittää ennen näitä käräjiä! Mutta Suomihan ei
ole oikeusvaltio, joten tässä ei ole sinällään mitään ihmeellistä.
Kuka tahansa normaali Facebookin ja netin käyttäjä voisi olla aivan samanlaisen viranomaisvainon ja
tekaistujen syytteiden uhrina kuin minä olen. Minut on vain valikoitu viranomaisvainon uhriksi, koska olen
nostanut meteliä asioista ja etenkin viranomaisten mielipuolisesta ja laittomasta toiminnasta minua ja muita
ihmisiä kohtaan mm. blogissani. Minä olen viranomaisia ärsyttävä persekärpänen, joka pitää nujertaa ja josta
pitää tehdä varoittava esimerkki, jotta ihmisiä voidaan peloitella olemaan käyttämättä sananvapauttaan ja
arvostelemasta nykyistä mamutusmokutusta, sekä sitä suojelevia ja ajavia virkamiehiä. Läpimätä,
demlaantunut oikeusjärjestelmä ja talutusnuorassa olevat poliisit ja muut viranomaiset ryhtyvät tämmöiseen
ajojahtiin ja verovarojen tuhlaukseen mielihyvin.

Tällä hetkellä näyttää siis tältä nämä rikosjutut:
1) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan linkin jakamisesta.
2) Rikokseen yllyttäminen, kun kehoitin jakamaan linkkiä.
3) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan koraanikuvasta, jossa koraanin sivuilla on koiranpaskaa ja pekonia.
4) Uskonrauhan rikkomisesta koraanikuvasta, jossa koraaninen sivuilla on koiranpaskaa ja pekonia.
5) Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan "esimakua koraanin häpäisystä" videosta.
6) Uskonrauhan rikkomisesta "esimakua koraanin häpäisystä" videosta.
7) Virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, koska "uhkasin tappaa" tutkinnanjohtajan jne., koska kerran
netissä saa jakaa tappouhkauksia minullekin ilman seurauksia.
8) Rikokseen yllättämisestä, kun sanoin VOK-tuhopolttouutisessa, että jos aikoo rakennuksen polttaa, pitää
tuli saada tarttumaan kattorakenteisiin.
9) Rahankeräysrikoksesta, kun joku lisäsi minut perustamaansa Facebook-ryhmään "Maksamme Markus
Janssonin sakot" ja laittoi sinne vielä tilinumeroni.
10) Lapsipornon hallussapidosta, koska poliisi laittoi koneelleni 46 lapsipornokuvaa sen ollessa
takavarikossa poliisilla (kuten epäilin heti alussakin, todisteet koneen peukaloinnista esim. täällä ja täällä)

Päivitetty 3.11.2016

