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Merike Sirelpuu :

Olen j outunut Covid- 19 pandemian Suomessa synnyft aneen pelkokulttuu.rin kohteeksi.

Tapa, jolla minua kohdeltiin vdkivaltaisesti ja harkitsemattomasti poliisinL ja
terveydenhuoltohenkiltiiden taholta, on kaikkien Suomessa asuvien kanrLalta pelottava. Lisdksi se,

kuinka poliisi on tarkoitushakuisesti ktiytttinyt tiedotusvdlineitli tilanteresrta julkisuudessa annetun
kuvan rakentamisessa, paljastaa minulle ja kaikille tesse maassa asuville, minkdlaiseksi teme
pandemiaksi kutsuttu eriskummallinen tilanne on muodostunut Suomessa.

Jokainen tdhdn tapahtumaketjuun osallistunut on syyllistynyt harkitsermat-tomiin ylilyoviin tekoihin.

Minulle se kertoo myrkyllisestti ilmapiiristd, ioka on nyt saatava pois Suomesta.
Jokainen voi yrittdd asettua asemaani. Minusta on annettu julkisuuteen kuva, jos;sa minut on
leimattu vastuuntunnottomaksi taudin levittlijAksi. Julkisuudessa on annerttu kuva, ettd olisin
pakoillut testid ja mahdollisesti tartuttanut yli 1-00 ihmistii. Ndmd tiedot ovat ldhtoisin poliisilta.
Tdmd on tdysin kohtuutonta toimintaa poliisilta, johon media on ldhtenytt mukaan.

Selvyyden vuoksi totean, efte olen vdlittomdsti siirtynyt oma-aloitteisestjl karanteeniin sen jAlkeen,
kun sain tiedon joogatunnilleni osallistuneen henkilon positiivisesta PCFI-testituloksesta. Lisdksi
totean, ettd olen ollut koko ajan ja olen edelleen oireeton. Olen erikseen rsropinut poliisin kanssa

menevdni itse PCR-testiin karanteeniajan umpeuduttua. Minulle kesittem,AttcimAstA syystd p,oliisit
tulivat kuitenkin ennaltailmoittamatta pidetftime:in minut vdkivaltaiser;ti, llaittoivat keteni
kdsiraudoissa selkdni taakse ja pakottivat minut poliisiautoon perheeni sillmien edessli.

Verenvuototautini vuoksi olin etukdteen selvittdnyt terveydenhuollosta, et,te minulle on syytd tehdti
testi kurkusta, koska verenvuoto on minulle hengenvaarallinen tila. Poliisi oli testd tdysin tietoinen,
asia saatettiin selkokielisesti heille tiedoksi. Minulle kesittemeftdmdsti syystd pr:liisi vaati ja
osallistui siihen, ette minulta otettiin PCR-testi vdkisin kaksi kertaa ulkona, lumihangessa, Iisalmen
terveyskeskuksen pihalla. Testit otettiin vdkivalloin nendnielusta, minut pakotettiin autoa vasten ja
olin edelleen kdsiraudoissa. Testit ottaneet terveydenhuollon henkilot ties,ivdt verenvuototaudistani.
Testit aiheuttivat verenvuodon ja veri alkoi valua nieluuni. Kauhistuin, mitd minulle oli tapahtunut.
Minulle klisittiimAttrimdstd syystli poliisi laittoi minulle hupun plilihlin ja r-ninut kuljetettiin
terveyskeskukseen huoneeseen, johon minut eristettiiin, Iaitettiin vuoteeseen lepositeisiinja ovi
lukittiin. Jouduin olemaan tdssd tilassa ldhes vuorokauden. En saanut mir;sddn kohdassa ld,ikitystd,
jonka olisin tarvinnut verenvuodon tyrehdyttlimiseksi. Vointiani ei kiiyty tarkistamassa missddn

vaiheessa ycin aikana. Kun minut vapautettiin lepositeistd ja olin vihdoin ttilaisuudessa ndhdd itseni,
totesin olevani veren peitossa. Voin vaan ihmetelld, mitd minulle on tehty" Suomessa. Viranromaisten
roimesta. Tdmd kaikki tehtiin Covid-L9 oireettomalle henkilcille, joka joutui kaiken tdmdn kohteeksi
toisen ihmisen positiivisen PCR-testin s eurauksena.

Ajattelen, ettd mind olin se henkilo, jonka priyristyttdvd tapaus antaa nLyt suomalaisille
virkamiehille, poliisille, teweydenhuollon henkilciille ja tiedotusvlilineille herdtyksen siitd, rniten ei
entid koskaan tule toimia.

Onneksi mind olen henkinen ihminen, joka pystyy ymmdrtAmAdn, mutta r:ri hyvliksymddn, mitd
ihmiset tekevdt harkitsemattomasti pelkotilassa. Itse pelk[sin ndiden i]hrnristen minuun



kohdistamia tekoja valtavasti ja olen surullinen, ettd avomieheni ja lapseni joutuivat todistamaan
kaikkea, mikd tapahtui.

Tekoja ei saa tekemAttdmiksi. Nyt on ilmeistd, ette ymmArtdesstidn oman toimintansa ja erityisesti
sen, ettA tdstd sekd ldAklirin kanssa kAydystli keskustelusta minulla on virleo- ja Hlinitysmateriaalia,
jonka laitoin some-jakeluun, poliisi on pyrkinyt luomaan tapahtuneesta totuudenvastaisen kuvan.
Kun vtidrin toimineet poliisit ja terveydenhuoltohenkilosto ryhtyvdt pruollustautumaan pienLtd ihmistli
vastaan tlillli tavalla, pieni ihminen on heikoilla. Heidtin on helppo tuhota ihmisen maine ja
yritystoiminta. Ne, joihin ihmisen tulisi voida luottaa, osoittautuvat pelottaviksi vallankliyttlijiksi,
jotka saavat oman tarinansa tueksi median. Ajattelen, ettA t[md ei ole hanvinaista. Median
ve[ttemiin uutisiin ei koskaan pidd luottaa tdytenli totuutena, taustalleL o]evia motiiveja ei koskaan
tiedli. Eliimme ns. totuuden jlilkeistli aikaa ja nyt jouduin itse kokemaan, rnitd se tarkoittaa.

Olen joutunut tekemddn juristini kanssa rikostutkintapyynnon valtionsyyttlijlille, jonka luotan
tutkivan minuun kohdistuneet teot huolella ja saattavan jokaisen niihin osallistuneen vastuuseen
toiminnastaan. Haluan antaa valtionsyyttlijAlle toimintarauhan tAssA jutr-Lssa ja haluan luottaa
suomalaiseen oikeuslaitokseen, enkii halua tdssd kohdassa kAsitellti juttua tlimAn enempdd
julkisuudessa. Haluan uskoa, ettd henkildt, jotka tekivAt tdssti jutussa halkitsemattomia tekoja,
pohtivat toimintaansa itse, eivAtkd endli koskaan sorru tdllaiseen toimintaan.

Toivon, ettd tEmd herdttdd meiddt kaikki huomaamaan, kuinka hermostuneeksi jo yli vuoden
kestenyt henkinen kdrsimys on saanut suomalaiset. Koska minulla on vakava verenvuototauti, josta
on merkintd mycis minun Omakanta- tietojlirjestelmdssli, olen kiitollinen, ettd en menettenyt
henketini testin seurauksena alkaneessa voimakkaassa verenwodossa, jo,lhon en saanut hoitrca,

sli.
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