Rikosilmoitus Helsingin poliisille
Aika 24.12.2020

Asia
ILTALEHTI on julkaissut halventavan UUTISEN Venäjän federaation
presidentistä Vladimir Vladimirovitš Putinista 18.12.2020.
Julkaisu on Iltalehden uutiset osiossa ja siinä vihjaillaan Vladimir
Vladimirovitš Putinin olevan murhaaja, esim. myrkyttäneen
veljensä.
Vladimir Vladimirovitš Putinin kunniaa ja henkilökuvaa
loukkaavaan UUTISEEN on liitetty joulupukki, joka syyttää häntä
veljensä myrkyttämisestä.
Joulupukki on maailman lapsille todellinen "auktoriteetti" henkilö,
jonka he uskovat olevan olemassa. Tästä syytä erityisesti lapsille
muodostuu todellinen kielteinen kuva Vladimir Vladimirovitš
Putinista, jollaista asiantilaa on saatettu hakea tarkoituksella
jouluaaton alla 18.12.2020 julkaistussa uutisessa.
Iltalehden uutinen 18.12.2020 on myös vihapuhetta. lisäksi se luo
kielteistä henkilökuvaa Venäläisistä ja synnyttää Suomalaisten ja
aivan erityisesti lasten mielissä > venäläisvastaisuutta.
Vaadin rangaistusta ja syytteen nostamista Venäjän federaation
presidentin Vladimir Vladimirovitš Putinin puolesta, koska
kyyseessä ei ole asianomistajarikos vaan yleisen syyttäjän
syyteoikeudenpiiriin kuuluva vihapuherikos jne. joka lietsoo yleistä
venäläisvastaisuutta.
Uutisen pääteema on aikuisille suunnattu väittämä, että Vladimir
Vladimirovitš Putin antaisi käskyjä murhata ihmisiä.
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............................................................................
Santa Claus Finland - Joulupukki tulee Suomesta
santaclausfinland.fi
Joulupukki on maailman tunnetuin suomalainen ja koko maailman
hyvän tahdon lähettiläs.
............................................................................

Iltalehti valjasti maailman tunnetuimman suomalaisen ja koko
maailman hyvän tahdon lähettilään solvaamaan Vladimir
Vladimirovitš Putinia ihmisoikeusrikolliseksi - ja murhaajaksi. Eli
voidaan olettaa, että miljoonille ihmisille muodostuu Putinista ja
koko venäjästä kielteisiä mielikuvia ja asenteellisuutta venäläisiä
kohtaan.
Venäläiset (et neuvostoliitto) pelasti koko maailman Hitlerin
saksalta toisessa maailmansodassa, tämä on tainnut päästä
unohtumaan ja Suomalaisten kiitollisuus siinä sivussa. Maailma
olisi kovin erinäköinen tänään, mikäli Venäläiset eivät oli
pysäyttäneet Hitleriä.
Liitteet
1) Iltalehden loukkaava ja herjaava vihapuheuutinen
2) Liitteet "Muuta" asiaan: http://www.polisi.fi
Suomessa
Viranomaiset tekee törkeitä rikoksia ihmisille jotka tuovat
julkisuuteen heidän tekemiä rikoksia, joista asioista mediaa on
ohjeistettu olemaan kirjoittamatta vaikika syytä olisi.
Olen kohdannut törkeää asenteellisuutta paikallisviranomaisilta ja
valtakunnansyyttäjän virastosta.
1) Länsi-Uudenmaan syyttäjänviraston pomo Tove Myhrberg on
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antanut ohjeet Espoon poliisipomolle Timo Saariselle, ettei
henkilööni kohdistuvissa rikoksissa aloiteta esitutkintaa koska
ylläpidän vanhemmat.com keskustelufoorumia jossa tuodaan julki
viranomaisten tekemiä rikoksia jne. Väitteelleni on todistaja
(Lakimies
Jari
Kinnunen)
jolla
on
ehdoton
totuudessapysymisvelvoite työnsä puolesta, hän kertoi minulle
Espoon syyttäjänviraston linjauksesta joka tieto oli kerrottu
hänelle henkilökohtaisesti.
Syyttäjäpomo Tove Myhrberg on päättänyt noin 30 - kymmenessä
henkilööni kohdistuvassa törkeässä rikoksessa, ettei niissä aloiteta
esitutkintaa.
2) Valtakunnansyyttäjä Jukka Rappe myönsi rikolliselle laittoman
syytesuojan.
Kyseinen laiton syytesuoja johti aikoinaan tilanteeseen jossa
minua syytettiin syytesuojan saaneen henkilön internet
kirjoituksista, jonka seurauksena minulle vaadittiin ehdotonta
vankeusrangaistusta jne. Laiton syytesuoja johti siihen, että
asianomistaja kiristi minulta 30 000 euron korvaukset ehtona
sopimuksen teolle, jotta välttäisin vankeusrangaistuksen.
Valtakunnansyyttäjän Jukka Rappen laiton syytesuoja sai
aikoinaan Espoon Syyttäjänviraston pomon Tove Myhrbergin
käsiristisiunauksen ja minä niskoilleni helvetilliset kärsimykset,
masennuksen, unettomuuden ja pelon tulevasta viranomaisten
mielivallasta.
Kopio syytesuojasta löytyy: http://www.polisi.fi
3) Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastossa lisätään pomon Tove
Myhrbergin hyväksynnällä rikosasioissa loppulausunon jälkeen
syytteisiin ylimääräisiä syytekohtia.
Asiassa 5530/R/15225/17 pyydettiin loppulausunto 21.3.2018.
Pyynnön esitti vanhempi konstaapeli Pasi Rönkkö, se piti toimittaa
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4.4.2018 mennessä - kuten tapahtuikin.
Luopiosyyttäjä Thomas Berg lisäsi 17.5.2018 syytteeseen 4ylimääräistä viestiketjua, joista ei oltu tehty edes rikosilmoitusta ja
suoritettu esitutkintaa asianomistajan eikä vastaajan osalta.
Eli väitän tässä omalla nimelläni, että Länsi-Uudenmaan
syyttäjänviraston
pomo
Tove
Myhrberg
on
sallinut
esitukintapöytäkirjan väärentämisen. - jonka seurauksena
alkuvuodesta 2019 toteutui luopiosyyttäjä Erkki Huhtalan ja
luopiotuomari Samuli Kaarteen yhteisestä päätöksestä Suomen
törkein ja julkein oikeusmurha ym.
Olen kertonut omista kokemuksistani, os: http://www.polisi.fi

Medioissa kirjoitellaan usein, että Suomi on turvallinen ja hyvä
maa asua. Todellisuus on päinvastainen, viranomaiset käyttävät
törkeää mielivaltaa hiljentääkseen heitä julkisesti kritisoivia
ihmisiä ja media vaikenee näistä rikoksista.
Olen lähestynyt julkisesti myös presidentti Sauli Niinistöä
kertomalla, miten hän on nimittänyt rikollisen tuomarin virkaan
Espoon käräjäöoikeuteen.

Avoin viesti Sauli Niinistölle 13.7.2020
Valtioneuvosto on huijannut teitä nimittämään rikollisen tuomarin
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomariksi.
Viran täyttäminen OM/2019/146
Päätös
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=
0900908f806711c8
Tämä Samuli Kaarre on väärentänyt erääseen "R 18/1222"
tuomiolauselmaan
yhdessä
tuumin
sihteerinsä
kanssa
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kunnianloukkausrikoksien tekoaikoja siten, että ne poikkeavat
useilla vuosilla syytteeseen kirjattujen tekojen ajankohdista.
Yhtä tällaista tuomari Samuli Kaarteen törkeää väärennysrikosta
selvitellään Helsingin hovioikeudessa Toukokuussa 2021. Tässä
tapauksessa tuomari Samuli Kaarre teki useita törkeitä rikoksia,
joista hän tulee joutumaan aikanaan vastuuseen, esim. esti
vastaajalta syyttömyyttä tukevan todistelun, ei välittänyt
esitutkinnan puutteesta, esti vastaajaa esittämästä kysymyksiä
vastapuolen todistajalle ja kaiken tämän lisäksi tämä tuomari
väärensi
tuomiolauselmaan
sihteerinsä
kanssa
kunnianloukkausrikoksien tekoaikoja siten, että ne poikkeavat
useilla vuosilla syyksi luettujen tekojen ajankohdista.
Lisäksi tämä Samuli Kaarre määräsi hävitettäväksi satoja
keskustelufoorumiviestejä vuodesta 2009 alkaen, mutta ei
kirjannut näiden viestien rikoksentekoaikoja tuomiolauselmaan >
(varjo tuomio) virallisen tuomion ohessa jne. Nämä viestit jotka
hän määräsi hävitettäväksi varsinaisen asian ohessa, liittyivät
hänen eläkkeelle siirtyneeseen tuomarikollegaan Outi NoksoKoivistoon joka puoskaroi aikoinaan Espoon käräjäoikeudessa
oikeusmurhatuomion, jonka Helsingin hovioikeus myöhemmin
kumosi kaikin puolin lainvastaisena.
Voi olla, että tämä eläkkeelle siirtynyt tuomari Outi Nokso-Koivisto
oli pyytänyt palvelusta tuomarikollegaltaan Samuli Kaarteelta jotta
saisi tekemänsä oikeusmurhan todisteet pois julkisuudesta
häiritsemästä kirkossa tekemäänsä laupeudentyötä.
Tuomari Samuli Kaarteen tekemää törkeää rikosta vieläkin
suuremman rikoksen teki syyttäjärikollinen Erkki Huhtala, hän
nosti syytteitä sadoista keskustelufoorumi kirjoituksista vaikka
niistä ei oltu suoritettu lainkaan esitutkintaa. Ja vaikka osasta
kyseisistä foorumiviesteistä oli päätetty jo ennen syytteiden
nostoa korkeimmassa oikeudessa, etteivät ne täytä minkään
rikoksen tunnusmerkistöä - eli eivät ole miltään osin lainvastaisia >
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ei
estänyt
Erkki
Huhtalaa
foorumikirjoituksista toiseen kertaan.

syyttämästä

samoista

Erikoisinta koko keitoksessa on se, että Erkki Huhtala ilmoitti
virallisesti, ettei aio toimia asiassa syyttäjänä Helsingin
hovioikeudessa vaikka ajoikin syytettä Espoon käräjäoikeudessa.
Olisihan se näky kun tämä Huhtala lukee syytteitä Helsingin
hovioikeudessa sellaisista asioista joita ei ole kirjattu Espoon
käräjäoikeuden asiassa antamaan tuomioon miltään osin. Mutta
vieläkin suurempi näky olisi se, kun tämä erikoissyyttäjä Huhtala
lausuu satojen foorumiviestien kohdalla kuten Espoon
käräjäoikeudessa: "Tämä on Savolaisen kirjoittama viesti" > vaikka
kyseisistä viesteistä ei ole suoritettu esitutkintaa jossa olisi
selvitetty, kuka ne on aikoinaan kirjoittanut.
Viran täyttäminen OM/2019/146
Päätös https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=
0900908f806711c8

-------- Alkuperäinen viesti -------Aihe: VL: Tiedustelu tuomarille Samuli Kaarre
Päiväys: 23.8.2018 14:50
Lähettäjä: "Kaarre Samuli (KO)" <samuli.kaarre@oikeus.fi>
Vastaanottaja: "saviem@jippii.fi" <saviem@jippii.fi>

Käräjäoikeudelle osoitetussa kirjoituksessanne esitätte huomioita,
jotka koskevat rikosasiassa tehtyä esitutkintaa sekä syytteen
nostaneen kihlakunnansyyttäjän jääviyttä ja syyteoikeuden
vanhentumista. Näiltä osin kysymys on väitteistä, jotka liittyvät
edellytyksiin käsitellä asiaa käräjäoikeudessa. Halutessanne voitte
esittää nämä väitteet rikosasian pääkäsittelyn alussa, jolloin
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käräjäoikeus ottaa niihin kantaa.

Samuli Kaarre
Käräjätuomari
Espoon käräjäoikeus
-------- Alkuperäinen viesti --------

Esitin oikeudenkäynnin alussa tuomarille, ettei asiassa ole
suoritettu esitutkintaa jne. Tuomari Samuli kaarre vastasi lyhyesti:
"teillä on ollut tarpeeksi aikaa tutustua syytteisiin..."
Minulla olisi ollut lukuisia oikeuksia esitutkinnassa, esim. pyytää
poliisia suorittamaan esitutkinnallisia toimia jne. Mutta
tuomaririkollinen Samuli Kaarre raiskasi oikeuteni julkeasti ja
pakotti minut istumaan laitonta oikeudenkäyntiä 4-päivää
aamusta iltaan.
Mitä rikoksia tuomari Samuli Kaarre teki?
1) väärensi tuomiopöytäkirjaan rikoksentekoajat ym.
2) Ei nähnyt esteenä istunnolle esitutkinnan puutetta ym.
3) Esti kysymykseni valehtelevalle todistajalle ym.
4) Esitti vastaajalle törkeän uhkauksen ym.
Uhkaus?
Huomautimme lakimieheni kanssa tuomarille, ettemme anna
vastauksia niissä neljässä keskustelufoorumi viestiketjussa joissa ei
ole suoritettu esitutkintaa.
Luopiotuomari Samuli Kaarre esitti uhkauksen, hän pyysi
lakimiestäni muistuttamaan minua seurauksista - mitä lie olisivat
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sitten olleet, jäi näkemättä koska tuomari pakotti vastaamaan
laittomiin syytteisiin vakavien seurauksien uhalla johon
vaateeseen peloissani/paniikissa suostuin.
Minä väitän tässä omalla nimelläni, että syyttäjäpomo Tove
Myhrberg, tuomari Samuli Kaarre ja syyttäjä Erkki Huhtala ovat
kiduttaneet minua henkisesti ja ovat siten syyllistyneet törkeään
ihmisoikeusrikokseen.
Jos
saan
Helsingin
Hovioikeudessa
korruptiosta
ja
hyvävelijärjestelmästä
irrallisen
oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin, kaikki edellä kertomani vääryydet oikaistaan.

Suomi on turvallinen ja hyvä maa asua, on harhainen kulissi jota
media pitää yllä hallituksen ja viranomaisten pyynnöstä,
luodakseen positiivista Suomikuvaa muulle maailmalle.
Ikkuna todellisuuteen: http://www.polisi.fi

Ystävällisin terveisin

Ari Savolainen
Ansatie 21 E 23
02940 Espoo
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Web: http://www.vanhemmat.com
FB: https://www.facebook.com/ari.savolainen.37/
Mail: tiedotus@vanhemmat.com
Puh: 040 1484485
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