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Vastaajat 

  
1. Pohjoismainen vastarintaliike –nimisen rekisteröimättömän 
yhdistyksen hallituksen jäsenet 
 
Valtuustoksi kutsutun hallituksen jäseniä ovat ainakin1: 

  
a. Antti Niemi   

 
b. Otto Rutanen

 
c. Paavo Laitinen

 
d. Antti-Pekka Lehto

 
2. Pohjoinen perinne ry3 
 

a. Jesse Eppu Oskari Torniainen  

 
b. Tomi Matias Tiihonen,  

 
c. Antti-Pekka Lehto

 
Oikeuspaikka  

Yhdistyslain 59 §:n 2 momentin mukaan kannetta rekisteröimät-
tömän yhdistyksen lakkauttamiseksi voidaan ajaa yhdistyksen tai 
sen hallituksen yhtä tai useampaa jäsentä vastaan. Kanne on nos-
tettava sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa vastaajalla tai 
jollakin heistä on kotipaikka. 

                                                 
1 Todiste 1: Tuloste osoitteesta http://www.vastarinta.com/vastarintaliike/. Tarkistettu 27.2.2017: ”Suoma-
laista järjestöä johtaa valtuusto, johon kuuluu edustaja kunkin kaupungin aktivistiryhmästä sekä neljä eri-
tyistä vastuuhenkilöä: rekrytoinnista ja julkaisutoiminnasta vastaavat Antti Lehto ja Paavo Laitinen, akti-
vismista ja suomalaisavusta vastaa valtuuston puheenjohtaja Antti Niemi sekä kansainvälisistä suhteista 
vastaa Otto Rutanen.” 
2 http://www.vastarinta.com/tulevaisuuspaivat-2016/ ”Vastarintaliikkeen Suomen-valtuuston johtaja ja 
Pohjoismaisen valtuuston jäsen Antti Niemi” 
3 Todiste 2: Yhdistysrekisterin rekisteriote 28.12.2016. 
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 Antti Niemen kotipaikka on Orivesi, joten Pirkanmaan käräjäoi-

keus on toimivaltainen asiassa. 
 
 Yhdistyslain (YhdL) 46 §:n mukaan yhdistyksen lakkauttamista 

koskeva kanne tutkitaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, 
jossa yhdistyksellä on kotipaikka. Tämä tuomioistuin voi samalla 
käsitellä myös 43 §:n 3 momentissa tarkoitetun alayhdistyksen 
lakkauttamista koskevan asian. Laissa ei ole huomioitu sellaista 
tilannetta, jossa alayhdistys on rekisteröity, mutta pääyhdistys on 
rekisteröimätön. Lain tarkoitus on kuitenkin se, että asiat käsitel-
lään samassa oikeudenkäynnissä (YhdL 43,3 §). Näin ollen lakia 
tulee tulkita siten, että rekisteröimättömän yhdistyksen lakkaut-
tamisen osalta toimivaltainen käräjäoikeus voi aina käsitellä myös 
sen rekisteröidyn alayhdistyksen lakkauttamista yhdessä pääyh-
distyksen lakkauttamisasian kanssa. Katsomme siis, että Pohjoi-
nen perinne ry:n lakkauttamisasia voidaan käsitellä Pirkanmaan 
käräjäoikeudessa, koska sitä voidaan pitää Pohjoismaisen vasta-
rintaliikkeen alayhdistyksenä. 

 
Vaatimus  

Kantaja vaatii, että käräjäoikeus julistaa Pohjoismaisen vastarinta-
liikkeen ja siihen suoraan tai välillisesti kuuluvat alueosastot sekä 
sen varainhankinnassa ja tiedonlevityksessä käytetyn alayhdis-
tyksen, Pohjoinen perinne ry:n lakkautetuiksi. 

 
Peruste  

Pohjoismainen vastarintaliike toimii olennaisesti vastoin lakia tai 
hyviä tapoja.  
 
Vastarintaliikkeeseen kytkeytyvä4 Pohjoinen perinne ry:n tosiasi-
allinen tehtävä on ollut varainkeruu Pohjoismaisen vastarintaliik-
keen toiminnan tueksi ja vastarinta.com-sivustolla olleiden kirjoi-
tusten julkaiseminen painetussa muodossa yhdistyksen julkaise-
missa Magneettimedia- ja Vastamedia -lehdissä, joita on jaettu 
yleisölle Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kokoontumisissa. 

 
  

                                                 
4 Todiste 3: Tuloste sivulta http://www.vastarinta.com/vastarintaliikkeen-vuosi-2015-suomessa/ ”Vasta-
rintaliikkeeseen kytkeytyvän Pohjoinen Perinne ry:n julkaisema Magneettimedia putosi jälleen postiluukkui-
hin. 88-sivuinen lehti sisälsi useita kansallissosialismia käsitteleviä artikkeleita, joista osa oli suoraan Kansal-
lisesta Vastarinnasta.” 
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Perustelut  

 
Asiassa sovellettava lainsäädäntö 

 
Suomen Perustuslain (731/1999) 13 §:n mukaan jokaisella on yh-
distymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lu-
paa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja 
osallistua yhdistyksen toimintaan. Tämä yhdistymisvapaus ei 
kuitenkaan ole rajaton. Pykälän 2 momentin mukaan tarkempia 
säännöksiä yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla. 
Tällainen laki on Yhdistyslaki (503/1989). Sen 1 §:n mukaan yh-
distyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteut-
tamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastai-
nen. Lain 59 §:n 3 momentin mukaan rekisteröimättömiin yhdis-
tyksiin sovelletaan tätä 1 §:n säännöstä. 

 
Jos yhdistys kuitenkin toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä 
tapoja, voi käräjäoikeus lain 43 §:n 1 momentin nojalla julistaa 
yhdistyksen lakkautetuksi. Siitä on nyt kyse.5 
 

Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että hyvien tapojen vas-
taisuutta ei voida laissa tarkasti määritellä, vaan se saa si-
sältönsä kunkin ajan oikeus- ja moraalikäsityksistä.6 Hy-
vää tapaa koskeva vaatimus on käsitteen epämääräisyy-
destä huolimatta otettu useissa yhteyksissä oikeudellisen 
järjestelyn sitovuuskriteeriksi. Siksi on oikeuskirjallisuu-
dessa katsottu, ettei YhdL 1 §:n vaatimusta siitä, ettei yh-
distys saa olla hyvien tapojen vastainen, tule jättää sovel-
tamatta.7 
Se, mikä on hyvien tapojen vastaista, on tavallisesti myös 
lainvastaista. Niinpä lainvastaisuus perustuu rikoslain 
säännöksiin esimerkiksi silloin, kun yhdistyksen tarkoitus 
on rasistinen (RL 11:8-9) tai vallitsevia uskonnollisia käsi-
tyksiä räikeästi loukkaava (RL 17:10). On kuitenkin myös 
sellaisia tarkoituksia, jotka eivät ole lainvastaisia mutta joi-
ta voidaan pitää hyvän tavan vastaisina.8 

                                                 
5 Hyvän tavan vastaisuuden yksi legaalimääritelmä löytyy kuluttajansuojalaista. Kuluttajansuojalain 
(38/1978) 2 §:ssä on kielletty hyvän tavan vastainen markkinointi, jona pidetään 1 momentin mukaan mark-
kinointia, joka on “selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa ja erityisesti 
jos: 1) se loukkaa ihmisarvoa taikka uskonnollista tai poliittista vakaumusta; 2) siinä esiintyy sukupuoleen, 
ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, terveydentilaan, vammaisuuteen, sek-
suaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään seikkaan perustuvaa syrjintää”. 
6 Halila, Tarasti, Yhdistysoikeus, 2011, s. 72. 
7 Em. teos ja siinä viitattu Kaarlo Tuori, Yhdistymisvapaus, teoksessa Hallberg, Karapuu, Scheinin, Tuori, 
Viljanen, Perusoikeudet, 1999. 
8 Halila, Tarasti, emts. 72. 
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Hyvän tavan vastaisena on jätetty rekisteröimättä yhdis-
tyksiä, joiden nimi on ollut rasistinen.9 

 
Yhdistyslain säätämisen aikaan Suomi liittyi Euroopan ihmisoi-
keussopimukseen (EIS), joka myös takaa oikeuksia yhdistymis-
vapauteen liittyen. 
 
EIS 11 artikla määrää asiasta seuraavasti: 
 

1. Jokaisella on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja 
yhdistymisvapauteen, mikä käsittää myös oikeuden pe-
rustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa tur-
vaamiseksi. 
2. Näiden oikeuksien käyttämiselle ei saa asettaa muita 
kuin sellaisia rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka 
ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa 
kansallisen ja yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyk-
sen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin 
suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja va-
pauksien turvaamiseksi. Tämä artikla ei estä laillisten ra-
joitusten asettamista asevoimiin, poliisiin tai valtionhallin-
toon kuuluviin nähden heidän käyttäessään näitä oikeuk-
sia. 

 
Artiklan 2 kappaleessa oleva sääntely koskee rajoituksia toimin-
nalle, joka sinänsä kuuluu 1 kappaleen suojan piiriin. Eli vaikka 
toiminnan katsottaisiin olevan kokoontumis- ja yhdistymisva-
pauden piirissä, on valtioilla oikeus asettaa 2 kappaleen mukaisia 
rajoituksia. 
 

 EIS 17 artikla on asiassa myös huomionarvoinen, koska sen pe-
rusteella määritellään se, millainen toiminta ei lainkaan kuulu 
yleissopimuksen antaman suojan piiriin.10 Artikla kieltää sopi-
muksen takaamien oikeuksien väärinkäytön: 

 
 Minkään tässä yleissopimuksessa ei saa tulkita suovan 

millekään valtiolle, ryhmälle tai henkilölle oikeutta ryhtyä 
sellaiseen toimintaan tai tehdä sellaista tekoa, jonka tarkoi-
tuksena on tehdä tyhjäksi jokin tässä yleissopimuksessa 
tunnustettu oikeus tai vapaus tai rajoittaa niitä enemmän 
kuin tässä yleissopimuksessa on sallittu. 

 
 Poliisihallitus katsoo, että lakkautettavaksi haetut yhdistykset 

eivät ihmisoikeussopimuksen 17 artiklan säännöksen johdosta 
kuulu lainkaan 11 artiklan 1 kappaleen suojaaman toiminnan pii-
riin. Toissijaisesti katsotaan, että tässä kanteessa on enintään kyse 

                                                 
9 Halila, Tarasti, emts. 73. 
10 Neuvonen, Riku (toim.), Vihapuhe Suomessa, 2015, s. 37 ja alaviite 64. 
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11 artiklan 2 kappaleen tarkoittamista hyväksyttävistä rajoituksis-
ta.11 

 
Ihmisoikeussopimus muodostaa siis kokonaisuuden, jossa ku-
kaan ei voi vedota sopimuksen yksittäiseen artiklaan, jos tarkoi-
tuksena on toimia niitä periaatteita vastaan, joiden vuoksi ihmis-
oikeussopimus on aikaan tehty. Sopimus jopa kieltää toiminnan, 
jonka tarkoitus on sopimuksen perusarvojen vastainen. 12 

 
 Pohjoismainen vastarintaliikkeen nimissä toimivat korostavat 

toiminnan olevan nimenomaan yhteispohjoismaista13. Näin ollen 
asiassa saattavat tulla sovellettavaksi myös Euroopan Unionin 
lainsäädäntö. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 12 artikla ta-
kaa yhdistymisvapauden. Perusoikeuskirjan 54 artiklan muotoilu 
on käytännössä samanlainen kuin EIS 17 artikla: 

 
Tämän perusoikeuskirjan määräysten ei saa tulkita anta-
van oikeutta ryhtyä sellaiseen toimintaan tai tehdä sellais-
ta tekoa, jonka tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin tässä 
perusoikeuskirjassa tunnustettu oikeus tai vapaus tai ra-
joittaa sitä laajemmalti kuin tässä perusoikeuskirjassa on 
sallittu. 

  
Lain tasoisena on voimaansaatettu YK:n kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (SopS 8/1976). Sen 
säännöksistä asian kannalta oleellisin on 20 artikla 2 kappale, jon-
ka mukaan kaikki kansallisen, rotu- tai uskonnollisen vihan puol-
taminen, joka merkitsee yllytystä syrjintään, vihollisuuksiin tai 
väkivaltaan, on kiellettävä lailla. 
 
Asiassa tulee sovellettavaksi myös Suomessa eduskunnan hyväk-
symänä voimaansaatettu kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamis-
ta koskeva yleissopimus (SopS 37/1970). 
 
Yleissopimuksen 2. artiklan mukaan: 
 

b) jokainen sopimusvaltio sitoutuu olemaan kannattamat-
ta, puolustamatta tai avustamatta minkään henkilön tai 
järjestön harjoittamaa rotusyrjintää, 

                                                 
11 Ks. Nuotio, Kimmo, Vihapuheen rikosoikeudellinen sääntely, teoksessa Riku Neuvonen (toim.), Vihapuhe 
Suomessa, s. 157. 
12 Ks. Pellonpää, Matti, Gullans, Monica, Pölönen, Pasi, Tapanila, Antti, Euroopan ihmisoikeussopimus, 
2012, s. 851-853, jossa viitataan tapaukseen 32307/96, jossa todettiin  kansallissosialismin olevan totalitaari-
nen ihmisoikeuksien ja demokratian vastainen ideologia, jonka kannattajat pyrkivät 17 artiklassa tarkoitet-
tuihin päämääriin. Edelleen todetaan 17 artiklan soveltuvan, jos painovapautta käytetään rotuvihan edistä-
miseksi. 
13 Järjestö on vuonna 2016 muuttanut nimeään. Aiemmin se käytti nimeä Kansallinen Vastarintaliike. 
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d) jokaisen sopimusvaltion tulee kieltää ja lopettaa kaikin 
tarkoituksenmukaisin keinoin, niihin luettuna olosuhtei-
den vaatimat lainsäädäntötoimet, jokaisen henkilön, ryh-
män tai järjestön harjoittama rotusyrjintä; 

 
3.  artiklan mukaan 
 

Sopimusvaltiot tuomitsevat varsinkin rotuerottelun ja 
apartheidin ja sitoutuvat estämään, kieltämään ja poista-
maan kaiken tämän luontoisen toiminnan tuomiovaltaan-
sa kuuluvilla alueilla. 

 
4. artiklan mukaan 
 

Sopimusvaltiot tuomitsevat kaiken propagandan ja kaikki 
järjestöt, joiden perustana ovat aatteet tai opit jonkin ro-
dun tahi samaa ihonväriä tai etnistä alkuperää olevan 
henkilöryhmän paremmuudesta tai jotka pyrkivät perus-
telemaan tai edistämään rotuvihaa ja syrjintää missä muo-
dossa tahansa, sekä sitoutuvat ryhtymään välittömiin po-
sitiivisiin toimiin poistaakseen kaiken sellaisen syrjinnän 
ja siihen yllyttämisen. Niiden tulee tässä tarkoituksessa, 
huomioonottaen Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen ju-
listukseen sisältyvät periaatteet ja tämän yleissopimuksen 
5 artiklassa erityisesti luetellut oikeudet, mm.: 
a) selittää lain mukaan rangaistaviksi teoiksi kaiken rodul-
liseen ylemmyyteen tai vihaan perustuvien aatteiden levit-
tämisen, rotusyrjintään kiihottamisen samoin kuin kaikki 
väkivaltaiset teot tai yllyttämisen sellaisiin tekoihin toista 
rotua tai toista ihonväriä tahi etnistä alkuperää olevaa 
henkilöryhmää vastaan, samoin kuin myös kaiken rotu-
sortotoiminnan avustamisen, sen rahoittamisen mukaan 
lukien; 
b) selittää laittomiksi ja kieltää järjestöt samoin kuin orga-
nisoitu ja muu propagandatoiminta, joka edistää rotusyr-
jintää ja siihen yllyttää, sekä pitää tällaisiin järjestöihin tai 
tällaiseen toimintaan osallistumista lain mukaan rangais-
tavana tekona; sekä 
c) kieltää valtiollisia tai paikallisia julkisia viranomaisia tai 
laitoksia edistämästä rotusyrjintää tai siihen kiihottamasta. 

 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamiskäytäntö 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkintakäytännössä on joh-
donmukaisesti katsottu, että vihapuheen kaltaiset rasistiset, anti-
semitistiset tai muutoin kansanryhmää vastaan kiihottavat viestit 
eivät nauti sananvapauden suojaa vaan että kyse on oikeuksien 
väärinkäytöstä.  
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Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeuskäytännössä 
on katsottu, että rasistiset järjestöt eivät voi tehokkaasti vedota 
yhdistymisvapauteen (mm. W.P. ym. v. Puola14 2.9.2004 ja Glim-
merveen and Hagenbeek v. Alankomaat15 11.10.1979).  Tapauksessa 
Gorzelik ym. v. Puola 17.2.2004 tuomioistuin totesi, ettei yhdisty-
misvapaus ole ehdotonta. Silloin, jos yhdistys toiminnallaan vaa-
ransi muiden oikeuksia tai vapauksia, ihmisoikeussopimuksen 11 
artikla ei estänyt valtioita käyttämästä valtaansa näiden laitosten 
ja henkilöiden suojelemiseksi. Poikkeuksia yhdistymisvapauteen 
tuli kuitenkin tulkita tiukasti ja vain vakuuttavat ja pakottavat 
syyt oikeuttivat rajoitukset. Puuttumisen tuli vastata pakottavaa 
sosiaalista tarvetta.  
 
Tapauksessa Refah Partisi ym. v. Turkki (13.2.2003) tuomioistuin to-
tesi, että puolue, jonka johtajat yllyttivät väkivaltaan tai ajoivat 
demokratian kumoamiseen tai sen ja siinä tunnustettujen oikeuk-
sien ja vapauksien loukkaamiseen tähtäävää politiikkaa, ei voinut 
vedota ihmisoikeussopimukseen sille noista syistä määrättyjä 
seuraamuksia vastaan. 
 
Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on järjestelmällisesti 
jättänyt tutkimatta valitukset, joissa valittajana on totalitaristisen 
ajattelun kannattaja, tai jossa ilmaistut ajatukset uhkaavat demo-
kraattista järjestelmää tai ovat omiaan johtamaan totalitaarisen 
hallinnon perustamiseen. Esimerkiksi tapaukset Communist Party 
of Germany v. the Federal Republic of Germany, (20.7. 1957); Nacht-
mann v. Austria, (9.9.1998) ja Schimanek v. Austria (1.2.2000). 
 
Yhdistyslain säännös lakkautetuksi julistamisesta ei edellä olevan 
johdosta loukkaisi asianosaisten oikeutta perustaa yhdistys ja 
toimia yhdistyksessä. 
 

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen tarkoitus 

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) tarkoitus ilmenee sen 
verkkosivuilla vastarinta.com julkaistuista kannanotoista.  
 

                                                 
14 “The Polish authorities refused to allow the creation of an association with statutes including anti-Semitic 
statements – the Court held that the applicants could not benefit from the protection afforded by Article 11 
(freedom of assembly and association) of the Convention.” 
15 ”The applicants had been convicted for possessing leaflets addressed to “White Dutch people”, which 
tended to make sure notably that everyone who was not white left the Netherlands. The Commission de-
clared the application inadmissible, finding that Article 17 (prohibition of abuse of rights) of the Convention 
did not permit the use of Article 10 (freedom of expression) to spread ideas which are racially discriminato-
ry.” 
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Ohjelmallisissa tavoitteissaan16 PVL toteaa olevansa aggressiivi-
sen politiikan kannalla: se "ottaa etäisyyttä porvarilliseen yhteis-
kuntaan" ja "aikoo suojella suomalaisia korruptoituneen hallituk-
sen epäoikeudenmukaisuudelta". Se aikoo vakiinnuttaa kansalli-
sen hallituksen "kompromissittoman poliittisen taistelun avulla" 
ja "palauttaa perinteisen ja autoritaarisemman yhteiskuntajärjes-
tyksen". EU:sta halutaan eroon vaikka sen toteuttamiseksi "sota 
osoittautuu välttämättömäksi". 
 
Vastarinta.com-sivulla julkaistussa Vastamedia-julkaisun esittely-
tekstissä (19.4.2016) todetaan:  
 

"Kun “demokratia”-käsitteen ennakko-oletuksia aletaan 
eritellä, huomataan pian, että se on käytännössä kuollut 
kirjain. -- Minne katosi kansanvalta? --Pohjoinen Perinne 
ry päätti julkaista tämän vapaaehtoislahjoituksin kustan-
netun Vastamedia-julkaisun yhteistyössä riippumattomien 
kansalaismediojen kanssa. -- EU on tehnyt selväksi, että 
parlamentaarisesti me emme voi estää katastrofin syntyä. 
On turvauduttava siis muihin valistuksen ja kansalaisvai-
kuttamisen keinoihin." 

 
Yhteistä eri teksteille on rotuoppien17 korostaminen ja muukalais-
ten, erityisesti muunrotuisiksi kutsuttujen muodostama uhka 
pohjoismaisille yhteiskunnille. Yhdistys kertoo tavoitteekseen 
muunrotuisten karkottamisen18. 
 
Yhdistys kertoo taistelevansa globaaliksi sionistiseksi eliitiksi kut-
sumaansa ihmisjoukkoa vastaan.19 Tavoitteena on kansallissosia-
listinen pohjoismainen valtio20, jonka kansalaisuus perustuisi ro-
dullisiin edellytyksiin ja kansalaisuus voitaisiin riistää henkilöiltä, 
joiden intressit käyvät vastoin Pohjolan etuja. Länsimainen de-
mokratia nähdään symbolina kaikelle, mitä vastaan järjestö halu-
aa taistella. PVL:n johto valitsisi vallan saavutettuaan yhteispoh-
joismaisen senaatin, joka valitsisi johtajan pohjoismaiselle valtiol-

                                                 
16 Todiste 4: Tuloste osoitteesta http://www.vastarinta.com/vastarintaliike/tavoitteistamme-lyhyesti/ ja 
jäljempänä yksilöidyt ”politiikkamme-kohta” sivuilta tulostetut todisteet. 
17 Todiste 5: Tuloste osoitteesta http://www.vastarinta.com/suomen-vastarintaliike-pahkinankuoressa-osa-
1/ ”Ihmislaji on jakautunut evoluution myötä roduiksi, joilla on toisistaan eroavat henkiset ja fyysiset omi-
naisuudet.” 
18 Todiste 6: Tuloste osoitteesta http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-1/, sivu 2/16: ”Suurin 
osa niistä, jotka eivät ole etnisiä pohjoiseurooppalaisia tai pohjoiseurooppalaisille läheistä sukua, on palau-
tettava lähtömaihinsa välittömästi maahanmuuton pysäyttämisen jälkeen.”  
Todiste 7: Tuloste sivulta http://www.vastarinta.com/vastarintaliike/tavoitteistamme-lyhyesti/ ”5. Muu-
kalaisten palauttaminen. Jokainen muukalainen, jota ei voida ’sulauttaa’, tulee lähettää kotiin. Pohjoisen 
kansan etnistä ja kulttuurista koskemattomuutta tulee suojella. Tämä on ehdoton edellytys vakaan ja tasa-
painoisen yhteiskunnan luomisessa.” 
19 Todiste 8: Tuloste osoitteesta http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-2/ 
20 Todiste 9: Tuloste osoitteesta http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-3/ 
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le. Laki kiihotuksesta kansanryhmää vastaan korvattaisiin laeilla 
kansalle vihamielisestä ja kumouksellisesta propagandasta ja toi-
minnasta21. 
 
Sekä ulkomaiset että kotimaiset kansaa kohtaan vihamielisesti 
toimivat mediat tultaisiin kieltämään.  
 

”Israelille uskolliset mediamogulit aivopesevät pohjois-
maalaisia massiivisella propagandalla, jonka ydinarvoja 
ovat monikulttuurisuus ja muut kulttuurimarxistiset aat-
teet. Heidän valta-asemansa on murrettava kansamme 
selviytymisen turvaamiseksi. - - - Kansalle vihamielisen 
propagandan levittämiseen osallistuneet toimittajat tul-
laan irtisanomaan, ja heidän kohdallaan tehdään huolelli-
nen selvitys ennen kuin heidän annetaan valtion suostu-
muksella palata journalismin pariin.”22 

 
Yhdistys katsoo, että ihminen on osa luontoa, ja ihmislajin moni-
muotoisuutta on varjeltava. Monikulttuurisuusideologia nähdään 
kansanmurhan aatteena, joka on täydellinen vastakohta todellisel-
le biologiselle monimuotoisuudelle.  
 

”Tahdomme edistää vapaiden kansojen maailmaa, jossa 
rodut elävät toisistaan erillään kyeten silti yhteistyöhön.”23 

 
Yhdistys ei hyväksy vapaata ammattiyhdistystoimintaa.  
 

”Pohjoismainen Vastarintaliike: Takaa laeilla oikeudet ja 
velvollisuudet sekä työntekijöille että työnantajille sen si-
jaan, että erilaiset omaan alaansa erikoistuneet neuvotteli-
jat ja työnantajajärjestöt päättäisivät yksilöllisistä ehdoista. 
Perustaa viranomaisen, jonka tehtävä on varmistaa, että 
yhteistyö työntekijöiden ja työnantajan välillä toimii. Vi-
ranomainen myös valvoisi kummankin osapuolen oikeuk-
sien ja velvollisuuksien toteutumista ja jakoa.”24  

 
Järjestö myös vastustaa homoseksuaalisuuden ”normalisointia” ja 
kriminalisoisi homojen etujärjestöt ja ”muun luonnollista järjes-
tystä vastaan suunnatun propagandan” sekä kieltäisi homoseksu-
aalisen mainonnan julkisilla paikoilla.25 
 
Järjestö julistaa tulevansa sekä säätämään lait kansalle vihamieli-
sen propagandan levittämisestä että tekemään pohjoismaalaisten 

                                                 
21 Todiste 10: Tuloste osoitteesta http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-4/ 
22 Todiste 11: Tuloste osoitteesta http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-5/ 
23 Todiste 12: Tuloste osoitteesta http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-6/ 
24 Todiste 13: Tuloste osoitteesta http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-7/ 
25 Todiste 14: Tuloste osoitteesta http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-7/ 
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kansanmurhan organisoinnista laitonta. Tähän lukeutuisi myös, 
että joukkomaahanmuuttoon, rodunsekoitukseen ja kansanmur-
haa muilla keinoin aktiivisesti vaikuttavat järjestöt ja yhdistykset 
tullaan kieltämään. 
 
Samoin aiottaisiin perustaa törkeitä maanpetturuustapauksia kä-
sittelevän kansantuomioistuin, joka käsittelisi rikoksia henkilöiltä, 
jotka vaikuttavat nykyiseen kansanmurhaan, myös valta-
asemansa ja päätäntävaltansa kautta. Tämä koskisi myös niitä, 
jotka tulevaisuudessa syyllistyvät samankaltaisiin rikoksiin. Mi-
käli tuomioistuin langettaisi henkilölle rangaistuksen ja arvioisi, 
ettei tämä kykene kunnostautumaan, menettäisi kyseinen henkilö 
myös kansalaisuutensa.26 
 
Ohjelmallisessa tekstissään "Tavoitteistamme lyhyesti" Vastarinta-
liike korostaa voiman merkitystä aseenaan.27 Ohjelmateksteissä ei 
ole suoranaisia kehotuksia väkivaltaan, mutta toimintaa kuvatta-
essa tyypillinen teonsana on taisteleminen. Ohjelmatekstissä ko-
rostetaan myös taistelun kompromissittomuutta ja aggressiivi-
suutta. Liike toteaa velvollisuudekseen suojella suomalaisia syn-
typerään perustuvalta väkivallalta. Se on valmis sotaan myös 
Suomen irrottamiseksi EU:sta. Ohjelmatekstissä todetaan, että 
"vain se, joka on valmis suuriin uhrauksiin, on kykenevä puolus-
tamaan vapauttaan".  

 
Johtopäätös 

PVL kansallissosialistisine ohjelmineen ja siihen liittyvine viha-
puheineen ei nauti sananvapauden suojaa eikä tuollaiseen aattee-
seen nojaava voi vedota tehokkaasti myöskään yhdistymisva-
pauteensa. Kysymys on näiden oikeuksien väärinkäytöstä eikä 
tällaiseen toimintaan tule oikeusjärjestyksessä ja varsinkaan julki-
sen vallan toimesta suhtautua neutraalisti tai hyväksyvästi. 
 
Yhdistyksen tarkoitusperiin liittyy monia vähintäänkin hyvän ta-
van vastaisia – esimerkiksi rasistisia, muukalaisvihamielisiä, juu-
talaisvastaisia ja muuten solvaavia sekä rikollisia ihannoivia ja 
samalla näiden rikollisten uhreja loukkaavia – elementtejä28. 
 

                                                 
26 Todiste 15: Tuloste osoitteesta http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-9/ 
27 Todiste 16: Tuloste osoitteesta http://www.vastarinta.com/vastarintaliike/tavoitteistamme-lyhyesti/ 
28 Hallituksen esityksen HE 307/2010 (yksityiskohtaiset perustelut, luku 1) mukaan rasistisella ja muukalais-
vihamielisellä aineistolla tarkoitetaan kirjoitettua aineistoa, kuvaa tai muuta sellaisten ideoiden tai teorioi-
den esittämistä, jotka puolustavat tai kannattavat vihaa, syrjintää tai väkivaltaa taikka sellaiseen yllyttävät 
sellaista yksilöä tai yksilöistä koostuvaa ryhmää vastaan, joka perustuu rotuun, ihonväriin, syntyperään tai 
kansalliseen tai etniseen alkuperään taikka uskontoon, jos sitä käytetään tekosyynä jonkin tällaisen piirteen 
sijasta. 
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Tavoitteet ovat ristiriidassa Suomen Perustuslain 1-3 §:n ilmaise-
mien lähtökohtien sekä monen yksittäisen perustuslain säännök-
sen kanssa. Tällaisten tavoitteiden saavuttamiseksi tehdyt teot - 
sellaisilla keinoilla, joita edellä siteeratusti on ajateltu käyttää29 - 
on pitkälti kriminalisoitu rikoslain 13 luvussa.  
 

Todettakoon, että valtiopetoksen valmistelun tunnusmer-
kistöön kuuluu mm. se, jos joku perustaa tai organisoi yh-
teenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosään-
nön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai 
muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten 
merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan 
tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille 
merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa 
tukea. 

 
Toiminta, joka on edes lähellä valtiopetoksen valmistelua, on hy-
vän tavan vastaista. Tässä vaiheessa PVL:n toiminta lienee em. 
tunnusmerkistön kannalta lähinnä kelvottoman yrityksen asteel-
la. 
 
PVL:n toiminnan tarkoitus on järjestön edustaman, kansallissosia-
lismiin pohjautuvan aatemaailman edistäminen ja kannatuksen 
lisääminen. Jotta tavoitteet voitaisiin saavuttaa, tulisi Suomen val-
tiosääntöä muuttaa olennaisesti mm. demokratian ja sanavapau-
den osalta. 
 
Järjestö pyrkii aktiivisesti rekrytoimaan toimintaansa lisää jäseniä, 
ohjeet järjestöön liittymisestä löytyvät heidän internetsivuiltaan30.  
 
Yhdistyksen lakkauttaminen ei lain sanamuodon mukaan kuiten-
kaan perustu yhdistyksen tarkoitukselle, vaan sen toiminnalle31. 
Edellä kuvatut yhdistyksen tavoitteet kuitenkin osoittavat sen 
millainen yhdistyksen jäsenten toiminta tulee nähdä nimenomaan 
osana yhdistyksen toimintaa ja sen tukemana jäsenten toimintana. 
Edellä kuvatuista tavoitteista voidaan myös päätellä onko kysees-

                                                 
29 Tavoiteohjelmassa kerrotaan tavoitteisiin pyrittävän voimalla ja aggressiivisuudella. ”Olemme aggressiivi-
sen politiikan kannalla”, ”Voima olkoon aseemme”, ” Kansallinen vapaustaistelu ei saa tarkoittaa pelkästään 
muutamaa satunnaista kokousta tai kasaa sääntöjä”, ”Kansallismielisyys ei ole hampaaton hallituksen syli-
koira, vaan tarvittaessa vallankumouksellinen ja vaarallinenkin voima”. 
30 Ks. http://www.vastarinta.com/vastarintaliike/aktivoidu/  
31 Halila, Tarasti, Yhdistysoikeus, 2011, s. 627: Toimintana on pidettävä yhdistyksen varsinaista toimintaa eli 
yhdistyksen jäsenten tai valtuuston tekemiä taikka liittoäänestyksessä tehtyjä päätöksiä, mutta myös halli-
tuksen päätöksiä. Eikä toiminnan käsitteessä ole rajoituttava vain nimenomaisiin päätöksiin, vaan toimintaa 
on myös tosiasiallinen toiminta yhdistyksen piirissä. Yhdistyksen taloudelliset toimet ovat niin ikään yhdis-
tyksen toimintaa, samoin yhdistyksen osoittama tuki tai hyväksyminen jäsenkuntansa tai toimihenkilöiden-
sä toimille. Tärkeää on usein selvittää, missä tarkoituksessa toiminta on tapahtunut ja miten se on liittynyt 
yhdistyksen varsinaiseen toimintaan.” 
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sä järjestö, joka nauttii Suomen Perustuslaissa tai EIS:ssä taattuja 
oikeuksia ja vapauksia. 
 

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminta 

Paikallisosastot 

PVL kertoo verkkosivuillaan toimivansa kahdeksassa eri kau-
pungissa Suomessa32: Helsingissä, Turussa, Lahdessa, Oulussa, 
Porissa, Tampereella, Jyväskylässä ja uusimpana ryhmänä Lap-
peenrannassa (Helsingissä kaksi ryhmää, eteläinen ja pohjoinen). 
Paikalliset aktivistiryhmät voidaan tulkita alayhdistyksiksi tai 
paikallisosastoiksi. Valtaosa järjestön konkreettisesta toiminnasta 
tapahtuu paikallisissa aktivistiryhmissä. Ne muodostavat yhdessä 
PVL:n Suomen osaston.   
 
Valtuustossa on edustettuna kaikki paikallisryhmät sekä muuta-
mat erityisvastuita hoitavat henkilöt.33  
 
Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, lahjoituksilla ja verkko-
kaupalla.34  
 
Julkaisutoiminta 

Yhdistyksen keskeinen toimintamuoto on julkaisutoiminta yhdis-
tyksen verkkosivuilla vastarinta.com, jonne on linkitetty myös 
Pohjoinen perinne ry:n sivusto osoitteessa kadulle.com ja siellä 
oleva verkkokauppa.  
 
Propagandan levittämisen kannalta merkittävin rooli on myös 
painetuilla lehdillä ja niiden jakamisella. Järjestöä ja sen sanomaa 
julistetaan lisäksi julkisille paikoille liimattavilla tarroilla ja julis-
teilla35 sekä jakamalla lehtiä ja muuta aineistoa postilaatikkoihin.  
 
Yleisesti ottaen verkkosivusto vastarinta.com sisältöä voi kuvata 
vihapuheeksi.  
 

Vihapuhe on määritelty Euroopan neuvoston ministeri-
komitean suosituksessa R (97) 20 seuraavasti: 
[T]he term "hate speech" shall be understood as covering 
all forms of expression which spread, incite, promote or 
justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other 

                                                 
32 http://www.vastarinta.com/vastarintaliike/aktivoidu/ 
33 http://www.vastarinta.com/vastarintaliike/ 
34 http://www.vastarinta.com/vastarintaliike/ ja http://kadulle.com/tuote-osasto/vastarintaliike/ 
35 Sivulta http://www.vastarinta.com/vastarintaliike/taisteluraportit/aktivismiraportit-2016/ ilmenee 
eräässä pylväässä liimatussa julisteessa suurikokoinen Adolf Hitlerin kasvokuva ainoana tekstinä vastarin-
ta.com. 
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forms of hatred based on intolerance, including: intoler-
ance expressed by aggressive nationalism and ethnocen-
trism, discrimination and hostility against minorities, mi-
grants and people of immigrant origin. 

 
Vihapuhe voi yksittäistapauksessa täyttää jonkin rikoksen tun-
nusmerkistön36, mutta vaikka näin ei olisi, vihapuhe tulee katsoa 
hyvän tavan vastaiseksi. 
 
Verkkosivuston vastarinta.com otsikkona käytetään termiä Kan-
sallinen vastarinta. PVL osallistuu julkiseen keskusteluun ainoas-
taan oman mediansa kautta. Sen aktivistit eivät anna haastattelui-
ta muille tiedotusvälineille. Sivuilla julkaistaan myös Ruotsin 
osaston artikkeleita ja ruotsalaisten aktivistien haastatteluita. 
 
Verkkosivuilla julkaistavat artikkelit käsittelevät sekä yhteiskun-
nallisia että arkipäivän asioita kansallissosialistisesta näkökul-
masta. Samoja artikkeleita julkaistaan myös Pohjoinen perinne 
ry:n julkaisemissa37 painetuissa Vastamedia -lehdessä ja Magneet-
timedia-lehdessä38. Artikkelit pyritään kirjoittamaan siten, että ri-
kosepäilyihin ei syntyisi aihetta yksittäisen tekstin pohjalta. Ten-
denssi on kuitenkin selvä ja uutisina julkaistaan vain tietynlaisia 
todellisia tai kuviteltuja tapahtumia. Uutiskynnyksen tuntuu ylit-
tävän maahanmuuttajien, juutalaisten ja muiden vähemmistöjen 
tekemäksi kerrotut rikokset. Enemmistöön kuuluvat halutaan 
nähdä viattomina tai provosoituina uhreina, jotka joutuvat kärsi-
mään tai toimimaan vähemmistön muodostaman uhan takia – 
usein puolustaakseen itseään korruptoituneiden viranomaisten 
suojellessa vain vähemmistöjä.39 
 
Sivustolla julkaistaan myös ns. taistelu- tai aktivismiraportteja.40 
Niissä kuvataan lyhyesti liikkeen aktivistien käytännön toimintaa, 
kuten propagandan jakamista, itsepuolustusharjoittelua, kokouk-
sia ja tapaamisia. Vuodessa taisteluraportteja julkaistaan toista sa-
taa. Tapahtumista julkaistaan myös kuvia ja videoita. 
 

                                                 
36 Neuvonen, Riku (toim.) Vihapuhe Suomessa, 2015, s. 23. 
37 Todiste 17: Tuloste osoitteesta http://www.vastarinta.com/vastarintaliikkeen-vuosi-2015-suomessa/. 
Sivulla 4/14: ”Vastarintaliikkeeseen kytkeytyvän Pohjoinen Perinne ry:n julkaisema Magneettimedia putosi 
jälleen postiluukkuihin.” 
38 Todiste 18, kopio Magneettimedia-lehdestä siltä osin kun kyseessä on julkaisijan ja päätoimittajan tiedot. 
39 http://www.vastarinta.com/uutiset/ 
40 http://www.vastarinta.com/vastarintaliike/taisteluraportit/aktivismiraportit-2016/ ja kooste 
http://www.vastarinta.com/vastarintaliikkeen-vuosi-2015-suomessa/ Vastarintaliikkeen vuosi 2015 Suo-
messa  
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PVL:n jäsenet jakavat säännöllisesti järjestönsä aatemaailmaa 
edustavia mainoksia ja lehtiä asuintalojen postilaatikkoihin.  
 
PVL:n yhteispohjoismaisen toiminnan puitteissa toimii myös net-
tiradio, Suomessa keväällä 2015 aloittanut Riimuradio, jota luon-
nehditaan "kansallismieliseksi suomalaiseksi verkkoradioksi". 
Nettiradiossa käsitellään sekä aatteellisia että toimintaan liittyviä 
asioita ja julkaistaan 1-5 uutta ohjelmaa kuukausittain. 
 
Kokoontumiset 

Vuosittain kesäkuussa PVL järjestää valtakunnallisen tapahtuman 
jossain päin Suomea. 
 
Liike järjestää ajoittain myös julkisia "katutapahtumia" ja mielen-
osoituksia, joissa jäsenet levittävät propagandaa Ensimmäinen 
tällainen ”lippuvartio” järjestettiin Helsingissä 2011, jonka jälkeen 
niitä on ollut vuosittain useampia eri kaupungeissa. Järjestö kut-
suu itse tällaisia tapahtumia nimellä katuaktivismitapahtuma. 
 
Vaalien alla PVL on järjestänyt myös tapahtumia tai mielenosoi-
tuksia vaaleja ja parlamentaarista demokratiaa vastaan.  
 
PVL:n hyvän tavan vastainen toiminta 

PVL:n levittämistä aineistoista löytyy objektiivisesti hyvän tavan 
vastaiseksi epäiltävää väestöryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä lei-
maavaa, virheellistä ja räikeää sisältöä sekä rikolliseksi leimaamis-
ta sekä valtiosäännön väkivaltaisen muuttamisen näkökulmasta 
kumouksellista sisältöä.  
 
Propaganda, vihapuhe 

Tulostettavaksi tarjotussa julisteessaan liike toteaa tavoitteekseen 
"rakentaa Suomeen kansallismielinen rinnakkaisyhteiskunta, joka 
pystyy lopulta korvaamaan itsenäisyytemme myyneen hallituk-
sen". Vastarinta.com -sivuston kansallissosialismi-osiossa tode-
taan eduskunnasta, että "siellä istuvat pelkurilliset isänmaamme 
petturit, Suomen valtaapitävä eliitti …" Vastarinta.com sivustolla 
julkaistiin 3.8.2016 Helsingissä järjestettyyn islaminvastaiseen 
mielenosoitukseen liittyvä kuva, jossa julistekyltin kuvassa ovat 
ministerit Soini, Sipilä ja Stubb ja jossa hallitusta nimitetään 
maanpettureiksi, Suomen tuhoajiksi ja kansanvihollisiksi.41  
 

                                                 
41 Todiste 19: Tuloste sivulta http://www.vastarinta.com/helsingissa-islaminvastainen-mielenosoitus-
perjantaina/ 
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Vastarintaliike keskittyy myös vastustamaan rasisminvastaista 
toimintaa – rasisminvastaisen viikon tiimoilla liike viettää valkoi-
sen kansamurhan vastaista viikkoa, jonka tavoitteena on torjua 
Punaisen Ristin, hallituksen ja koulutoimen rasisminvastaista 
etenkin nuoriin suunnattavaa viestintää: "Valkoisten ihmisarvo ja 
henki eivät kuitenkaan kiinnosta YK:ta tai Punaista Ristiä."42 
”Valkoisen kansanmurhan vastaista viikkoa” varten jaettavassa 
materiaalissa kerrotaan rotujen erilaisuudesta ja värillisten val-
koisia alemmista älykkyysosamääristä ja jälkeenjääneisyydestä, 
valkoisten yksinomaisuudesta rasistisen väkivallan uhreina (Yh-
dysvalloissa ja Etelä-Afrikassa "lähes kaikissa rasistisen väkival-
lan tapauksissa uhrit ovat valkoisia ja hyökkääjät värillisiä")43. 
Suomen Punaisen Ristin kerrotaan lobbaavan käynnissä olevaa 
kansamurhaa Suomessa44. 
 
Verkkosivuilla kirjoituksessa Kuinka estää valkoisten kansan-
murha? 45 tarjotaan vallankumouksellista ratkaisua: 
 

"Kun monikansalliset pankit kaatuvat, menettävät Stub-
bin, Soinin ja Sipilän kaltaiset maanpetturit voimakkaim-
man liittolaisensa. Tällöin kansanvihollisten hallitus voi-
daan korvata kestävällä ja kansallismielisellä poliittisella 
järjestelmällä. -- 
Kuinka siis ratkaista Suomen siirtolaisongelma? Lyhyellä 
aikavälillä tärkeintä on osoittaa kansalaisille, ettei valtio 
ole ystävä. Mikäli äänestämme suuria puolueita, toimim-
me valkoisten kansanmurhaa toteuttavien vihollisten ku-
mileimasimena. Suomalaisille on osoitettava, että edus-
tuksellinen demokratia on pelkkä monikansallisen rahan-
vallan ystävällinen julkisivu, jolla ei ole mitään tekemistä 
kansan tahdon kanssa. Seuraavaksi on aloitettava järjes-
telmällinen painostus eliittiä vastaan ja rakennettava lo-
pulta kansallismielinen rinnakkaisyhteiskunta, joka kor-
vaa nykyisen korruptoituneen suomalaisvastaisen järjes-
telmän." 

 
Kirjoituksessa (s. 3) kritisoidaan myös turvapaikka- ja halpatyö-
voimabisneksen yhdistäneitä yrityksiä, esimerkiksi Baronaa ja sen 
omistama Luonaa; "Baronan kaltaisten yhtiöiden toiminta on 
maanpetoksellista". 
 
Kansallinen vastarinta -sivuston artikkelissa Maanpettureita ja 
juutalaisvainoa46 todetaan:  

                                                 
42 http://www.vastarinta.com/wp-content/uploads/2016/03/kansanmurha3.pdf 
43 Todiste 20: Tuloste osoitteesta: http://www.vastarinta.com/kansanmurhan-vastainen-viikko-2015/ 
44 http://www.vastarinta.com/boikotoi-punaista-ristia/ 
45 Todiste 21: Tuloste osoitteesta: http://www.vastarinta.com/kuinka-estaa-valkoisten-kansanmurha/  
46 Todiste 22: Tuloste osoitteesta: http://www.vastarinta.com/maanpettureita-ja-juutalaisvainoa/ 
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"Lapuan liikkeen mottona oli, että isänmaallinen kapina 
on parempi kuin isänmaaton laillisuus. Kansallismielisyys 
ei ole hampaaton hallituksen sylikoira, vaan tarvittaessa 
vallankumouksellinen ja vaarallinenkin voima." 

 
Keväällä 2015 liikkeen tilaisuuksissa jaetun Pohjoinen perinne 
ry:n julkaiseman Magneettimedia-lehden etusivulla suurikokoi-
nen otsikko totesi, että "Lääketeollisuus on järjestäytynyttä rikolli-
suutta".47  Magneettimedia-lehteä on jaettu myös vuonna 2016 
PVL:n tilaisuuksissa.48 
 
Holokaustin kyseenalaistaminen, fasistien ihannointi 

Vähintäänkin hyvän tavan vastaisena voidaan pitää myös Hitle-
rin Saksan fasistien ihannointia ja puolustamista sekä holokaustin 
kyseenalaistamista. Esimerkkejä tällaisista artikkeleista vastarin-
ta.com sivustolla: 
 

 ”Suomen tunnetuin ’holokaustiselviytyjä’ Nena Kafka on 
valehtelija!” Artikkelissa on kuva kahdesta banderollista, 
jotka kerrotaan kuvatun Tampereella, tekstinä ”Holokausti 
on valhe”49. 

 
 ”Dresden – todellinen holokausti”50 
 ”Holokaustikuvasta paljastui huijaus”51 
 ”Hitlerin syntymäpäivän aktivismia Helsingissä”52 
 ”Marttyyri Horst Wesselin haastattelu”53 

                                                 
47 Valokuva twitter-viestissä todiste 23. 
48 http://www.vastarinta.com/vastarintaliikkeen-vuosi-2016-suomessa/: ”Porissa järjestettiin myös kaksi 
muuta katutapahtumaa, joiden aikana Vastamediaa ja Magneettimediaa jaettiin kaupungin keskustassa. Vas-
taavaa toimintaa järjestettiin myös Petäjävedellä, missä sijaitsee SPR:n vastaanottokeskus.”  
Katso myös http://www.vastarinta.com/vastarintaliikkeen-vuosi-2015-suomessa/ ”Alkuvuoden katuta-
pahtumista eniten huomiota sai toukokuussa Kouvolassa järjestetty aktivismi, jossa jaettiin uunituoretta 
Magneettimedia-paperilehteä. Magneettimedia lakkasi alun perin ilmestymästä vuonna 2013, kun edellistä 
kustantajaa rangaistiin kymmenientuhansien eurojen sakoilla juutalaisia ärsyttäneestä – ja totuudenmukai-
sesta – kirjoittelusta. Sadattuhannet suomalaiset yllättyivätkin huhtikuussa, kun Vastarintaliikkeeseen kyt-
keytyvän Pohjoinen Perinne ry:n julkaisema Magneettimedia putosi jälleen postiluukkuihin. 88-sivuinen lehti 
sisälsi useita kansallissosialismia käsitteleviä artikkeleita, joista osa oli suoraan Kansallisesta Vastarinnasta.” 
49 Todiste 24: Tuloste osoitteesta: http://www.vastarinta.com/nenakafka/ 
50 Todiste 25: Tuloste osoitteesta: http://www.vastarinta.com/dresden-todellinen-holokausti/ 
51 Todiste 26: Tuloste osoitteesta: http://www.vastarinta.com/holokaustikuvasta-paljastui-huijaus/ 
52 Todiste 27: Tuloste osoitteesta: http://www.vastarinta.com/hitlerin-syntymapaivan-aktivismia-
helsingissa/ 
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Kolmannen valtakunnan juutalaisvainojen ja kansanmurhan kiis-
täminen on säädetty rangaistavaksi monessa EU-maassa. Euroo-
pan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuk-
sen lisäpöytäkirjan (ETS 189) koskee tietojärjestelmien välityksellä 
tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten teko-
jen kriminalisointia. 
 

Hallituksen esityksessä 307/2010 todetaan, että lisäpöytä-
kirjan 6 artikla koskee joukkotuhonnan tai ihmisyyttä vas-
taan tehdyn rikoksen kiistämistä, vakavaa vähättelemistä, 
puoltamista tai hyväksyttävänä esittämistä. Hallituksen 
esitys jatkuu seuraavasti: 
”Artiklan 1 kappaleen mukaan kunkin sopijapuolen on 
kriminalisoitava tietojärjestelmän välityksellä tapahtuvan 
tahallisen ja oikeudettoman sellaisen aineiston levittämi-
sen tai muun toimittamisen yleisön saataville, joka kieltää, 
vakavasti vähättelee, hyväksyy tai puolustaa tekoja, jotka 
täyttävät joukkotuhonnan tai ihmisyyttä vastaan tehdyn 
rikoksen tunnusmerkistön sellaisina kuin ne on määritelty 
kansainvälisessä oikeudessa ja todettu 8. elokuuta 1945 
tehdyn Lontoon sopimuksella perustetun kansainvälisen 
sotarikostuomioistuimen tai minkä tahansa muun asian-
mukaisella kansainvälisellä sopimuksella perustetun sel-
laisen kansainvälisen tuomioistuimen lopullisella ja sito-
valla päätöksellä, jonka tuomiovallan kyseinen sopijapuoli 
tunnustaa. 
Artiklan 2 kappaleen mukaan sopijapuoli voi joko a) edel-
lyttää, että tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu kiel-
täminen tai vakava vähätteleminen on tehty tarkoituksena 
yllyttää vihaan, syrjintään tai väkivaltaan yksilöä tai yksi-
löistä koostuvaa ryhmää vastaan rodun, ihonvärin, synty-
perän tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella 
taikka uskonnon perusteella, jos sitä käytetään tekosyynä 
jonkin tällaisen piirteen sijasta taikka muutoin b) varata 
oikeuden olla soveltamatta tämän artiklan 1 kappaletta jo-
ko kokonaan tai osittain. 
Artikla käsittelee ilmiötä, josta kansanvälisesti usein käy-
tetään termiä ”Holocaust denial”. Toinen usein käytetty 
termi on historiarevisionismi. Tällaisessa toiminnassa on 
tyypillisesti kysymys esimerkiksi sen julkisesta kiistämi-
sestä, että Kolmannessa valtakunnassa syyllistyttiin juuta-
laisiin ja eräisiin muihin kansanryhmiin kohdistuneeseen 
joukkotuhontaan. Toisinaan väitteiden sisältönä on, että 
toisen maailmansodan voittajavaltiot ovat huomattavasti 
liioitelleet joukkotuhonnassa menehtyneiden uhrien lu-
kumäärä. 

                                                                                                                                                                  
53 Todiste 28: Tuloste osoitteesta: http://www.vastarinta.com/marttyyri-horst-wesselin-haastattelu/ 



 20 

Suomen voimassaoleva lainsäädäntö ei sisällä rangaistus-
säännöksiä, joissa nimenomaisesti kiellettäisiin tämän-
tyyppisten väitteiden esittäminen julkisuudessa tai ylipää-
tänsä. Lainsäädännöllisesti tilanne on sama muissa Poh-
joismaissa. Artiklan tarkoittamia rangaistussäännöksiä 
esiintyy Euroopassa lähinnä Saksan ja sellaisten muiden 
maiden lainsäädännöissä, jotka joutuivat Kolmannen val-
takunnan alaisuuteen toisen maailmansodan aikana. Kan-
sainvälisten ihmisoikeuselinten oikeuskäytännössä on 
johdonmukaisesti katsottu, ettei joukkotuhontaa selvästi 
kiistävien väitteiden julkinen esittäminen nauti sananva-
pauden suojaa. Esimerkkeinä voidaan mainita Euroopan 
ihmisoikeuskomission ratkaisu asiassa Remer v. Saksa 
(25096/94) ja YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisu asiassa 
Faurisson v. Ranska (CCPR/C/58/D/550/1993). Sanotus-
sa ratkaisussaan YK:n ihmisoikeuskomitea toisaalta myös 
totesi, että rangaistussäännös, joka kategorisesti kieltää 
esimerkiksi Nürnbergin sotilastuomioistuimen ratkaisujen 
oikeellisuuden kyseenalaistamisen, ei ole sananvapauden 
kannalta täysin ongelmaton. 
Vaikka Suomen lainsäädäntö ei nykyisellään sisällä ran-
gaistussäännöstä, joka nimenomaisesti kieltää artiklan 1 
kappaleessa tarkoitettujen lausumien levittämisen, voi-
daan perustellusti katsoa, että kiihottamisrikoksen tun-
nusmerkistö voi täyttyä tämän tekotyypin ollessa kysy-
myksessä. Tämä koskee varsinkin sellaisia rasistisia ja 
muukalaisvihamielisiä tekoja, joissa hyväksytään tai puo-
lustetaan joukkotuhontaa tai rikoksia ihmisyyttä vastaan. 
Tällainen vastoin historiallisia tosiasioita tehty perustee-
ton vähättely voi loukata tai uhata sitä kansanryhmää, jo-
ka on aikanaan joutunut hirmuteon kohteeksi. Tähän viit-
taava lainvoimainen tuomioistuinratkaisu on olemassa 
(Helsingin hovioikeuden tuomio 25.5.2007 nro 1662). 
- - -  
[T]äysin kiistattomat historialliset tapahtumat kuten Kol-
mannen valtakunnan juutalaisiin kohdistama joukkotu-
honta ei ole asiallisin perustein kyseenalaistettavissa. Täl-
laisten tapahtumien kiistäminen voi täyttää kiihottamisri-
koksen tunnusmerkistön.” 

 
Suomi on tehnyt varauman edellä mainittuun yleissopimukseen 
hallituksen esityksessä kerrotuista syistä, jotka koskevat mm. tie-
teellisen tutkimuksen turvaamista.54 Vaikka siis holokaustin kiis-
täminen ei Suomessa ole erikseen säädetty rangaistavaksi, kysei-
nen toiminta on selvästi hyvän tavan vastaista sekä Hitlerin kan-
sallissosialistien toteuttaman vainon uhreja ja heidän omaisiaan 
loukkaavaa. 

                                                 
54 Aiheesta tarkemmin: Ilari Hannula, Vihapuhe ja sananvapaus rikoslakiin vuonna 2011 tehtyjen muutosten 
valmistelussa, teoksessa Riku Neuvonen (toim.) Vihapuhe Suomessa, 2015, sivut 180-183. 
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Yhdistyksen toiminnassa ilmenneen väkivaltaisuuden vähättely, puolus-
taminen ja palkitseminen 

Yhdistyksen toiminnan yhteydessä tapahtunutta väkivaltaa puo-
lustetaan ja pyritään perustelemaan se tilanteeseen kuuluvaksi 
terveeksi reaktioksi. Kansallisen Vastarinnan sivustolla Helsingin 
asema-aukiolla 16.9.2016 tapahtuneen törkeän pahoinpitelyn (ks. 
todiste 40) jälkeen julkaistuissa artikkeleissa ylistettiin törkeästä 
pahoinpitelystä sittemmin tuomittua Jesse Torniaista ("pidetty, 
luotettu ja arvostettu") ja vakuutettiin, että "tulemme jatkossakin 
levittämään sanomaamme ja myös käyttämään oikeuttamme itse-
puolustukseen".55 Torniaisen rikosta kutsuttiin vähättelevästi 
”pahoinpitelyksi” sitaateissa. Sitä on kuvattu myös lyhyeksi ku-
rinpalautukseksi. Kaikkiaan tuo pahoinpitely on nähty osana 
PVL:n toimintaa. 
 
Torniainen on palkittu helmikuussa 2017 pidetyillä aktivistipäi-
villä Ruotsissa ”uskollisuudesta ja rohkeudesta liikkeelle”.56 
 
Hyvän tavan vastaisena voidaan pitää tämän pahoinpidellyn si-
vullisen uhrin ja tämän oikeudessa todistajana kuullun ystävän 
mustamaalaamista ja uhrin muiston häpäisemistä. Rikoslain 24 
luvun 9 §:n mukaan kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, 
joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauk-
sen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, 
jolle vainaja oli erityisen läheinen.  
 
Yhdistyksen sivustolla57 todetaan mm. seuraavaa:  
 

”Poliisi epäilee K:n sylkeneen Vastarintaliikkeen mielen-
osoittajia kohti ennen kuin hän joutui “pahoinpidellyksi”. 
Monet ovat myöhemmin kritisoineet “pahoinpitelystä” 
epäillyn aktivistin toimintaa. Mutta mitä kritisoijat itse te-
kisivät, mikäli 70–80 prosentin varmuudella C-
hepatiittivirusta kantava narkomaani sylkisi kohti? Kään-
täisivätkö he toisen poskensa? Millaisen viestin toisen 
posken kääntäminen antaisi vihollisille?” 

 
Toisella sivulla58 todetaan: 

                                                 
55 Edellä alaviitteessä 311 todetusti yhdistyksen lakkauttamiseen voi johtaa myös sellainen yhdistyksen jä-
senten toiminta, jota yhdistys tukee. 
56 Todiste 29, Tuloste sivulta http://www.vastarinta.com/aktivistipaivat-2017-ruotsissa/ ”Lindberg palkitsi 
tilaisuudessa Vastarintaliikkeen suomalaisen aktivistin Jesse Torniaisen kunnianosoituksella kiitoksena roh-
keudesta ja uskollisuudesta liikkeelle. Yleisö nousikin taputtamaan seisaaltaan hänen noutaessa palkinton-
sa.” 
57 Todiste 30: Tuloste osoitteesta: http://www.vastarinta.com/jimi-joonas-karttusen-huumeidentayteinen-
rikoshistoria/ 
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”Asema-aukiolle eksyi myös huumeriippuvainen J.K. 
joka sylki aktivistejamme päin ja uhkaili näitä väki-
vallalla. 
K. sai lyhyen kurinpalautuksen sylkemisen vuoksi.” 

 
Sivustolla on julkaistu video, jossa uhri makaa vertavaluvana ka-
dulla sekä tietoja siitä, millaisiin rikoksiin kyseinen rikoksen uhri 
olisi elämänsä aikana syyllistynyt59. 
 
Vaikka kerrottaessa kuolleesta henkilöstä sinänsä oikeita tietoja ei 
kunnianloukkauksen tunnusmerkistö välttämättä täyty, ei tällais-
ta häpäisytarkoituksessa tehtyä toimintaa voida kuitenkaan pitää 
hyvän tavan mukaisena. 
 
Vastarintaliikkeen levittämän propagandan lainvastaisuus 

Edellä hyvän tavan vastaiseksi kuvattu rasistinen propaganda on 
myös lainvastaisia siltä osin kun se rikkoo laintasoisena voimaan-
saatettujen, Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin sisälty-
viä oikeuksien väärinkäytön kieltoja.  
 
Oikeuksien väärinkäytön kiellon keskeisenä tarkoituksena on es-
tää sellainen ihmisoikeuksiin vetoaminen tai muu hyväksikäyttö, 
joka tekisi tyhjäksi jonkin sopimuksessa tunnustetun oikeuden tai 
vapauden taikka sopimuksen keskeiset päämäärät. 
 
Väärinkäytön kiellosta on määrätty nimenomaisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 17 artiklassa ja Euroopan unionin perus-
oikeuskirjan 54 artiklassa. 
 
Erityisesti kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen (SopS 8/1976) 20 artiklan 2 kappale osoittaa, että 
kansallisen, rotu- tai uskonnollisen vihan puoltaminen, joka mer-
kitsee yllytystä syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan, on lain 
vastaista. 
 
Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälisen 
yleissopimuksen (SopS 37/1970) 4 artiklan mukaan sopimusvalti-
ot tuomitsevat kaiken propagandan ja kaikki järjestöt, joiden pe-
rustana ovat aatteet tai opit jonkin rodun tahi samaa ihonväriä tai 
etnistä alkuperää olevan henkilöryhmän paremmuudesta tai jotka 
pyrkivät perustelemaan tai edistämään rotuvihaa ja syrjintää mis-

                                                                                                                                                                  
58 Todiste 31. Tuloste osoitteesta: http://www.vastarinta.com/vastarintaliikkeen-vuosi-2016-suomessa/ 
59 Todiste 32. Tuloste osoitteesta: http://www.vastarinta.com/asema-aukion-tapaus-ja-jesse-torniaisen-
oikeudenkaynti/ 
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sä muodossa tahansa, sekä sitoutuvat ryhtymään välittömiin po-
sitiivisiin toimiin poistaakseen kaiken sellaisen syrjinnän ja siihen 
yllyttämisen. Artiklan b-kohdan mukaan jäsenvaltioiden tulee se-
littää laittomiksi ja kieltää järjestöt samoin kuin organisoitu ja 
muu propagandatoiminta, joka edistää rotusyrjintää ja siihen yl-
lyttää. Myös näiden säädösten perusteella edellä kuvattua hyvän 
tavan vastaista rasistista propagandaa ja syrjintään yllyttämistä 
voidaan pitää myös lain vastaisena. 
 
Siltä osin kun propagandaa on levitetty kiinnittämällä yhdistyk-
sen tiedotteita ja tarroja julkisille paikoille ilman lupaa, kyse on 
myös lainvastaisesta toiminnasta.60 

 
Vastarintaliikkeeseen liittyvät väkivalta ja muut rikokset 

PVL:n piirissä harjoitettava väkivalta on ollut pääosin spontaania 
ja reaktiivista. Väkivallanteon käynnistää yleensä se, että sivulli-
nen osoittaa halveksuntaa tai eriävän mielipiteen PVL:n jäsenille, 
ja nämä reagoivat siihen väkivaltaisesti.  
 
Seuraavaksi luetellaan tapauksia, joissa rikosten on todettu tai ai-
nakin epäillään tai tiedetään niiden liittyvän vähintään varsin to-
dennäköisesti Vastarintaliikkeeseen: 
 
VUOSI 2011 
 
- Oulussa 9.4.2011 kolme Vastarintaliikkeen aktivistia pahoinpi-

teli kokoomuksen vaaliteltalla ehdokkaita ja vaalityöntekijöitä, 
kävi yhteen heistä kiinni ja vaati poistamaan ehdokkaan vä-
hän aiemmin ottamat valokuvat. Edelleen aktivistit kävivät 
käsiksi tilanteeseen puuttuneisiin kahteen henkilöön sekä vas-
tustivat kiinniottoa.  
Rikoksesta epäilty, Suomen vastarintaliikkeen johtajaksi 
vuonna 2015 kutsuttu61 Juuso Tahvanainen on esitutkinnassa 
kertonut: ”Olin eilen Rotuaarilla jakamassa ulkoparlamentaa-
risen järjestön Suomen vastarintaliikkeen esitteitä ja keskuste-
lemassa ihmisten kanssa.” (8630/R/9816/11).  
Juuso Tahvanainen tuomittiin 40 päiväsakon rangaistukseen 
pahoinpitelystä ja haitanteosta virkamiehelle. Kaksi muuta, 
toinen heistä Sebastian Lämsä, tuomittiin haitanteosta virka-
miehelle.62 

 
  

                                                 
60 Tarrojen ja tiedotteiden sekä banderollien luvaton kiinnittäminen ilmenee mm. todisteissa 24 ja 27. 
61 Todiste 33: Tuloste sivulta http://www.vastarinta.com/riimuradio-1-juuso-tahvanainen/ 
62 Todiste 34: Oulun käräjäoikeuden tuomio 9.10.2012, 12/3390, asiassa R 11/2762. 
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VUOSI 2012 
 
- Helsingissä tämän jutun vastaaja, Vastarintaliikkeen Helsin-

gin eteläisen osaston johtaja Otto Rutanen ja hänen seurassaan 
ollut henkilö pahoinpitelivät ravintolassa vapaalla ollutta po-
liisimiestä ja tämän veljeä. Tilannetta oli edeltänyt keskustelu, 
jossa toiselta asianomistajalta oli kysytty, oliko tämä koulut-
tautumassa poliisiksi.  
Esitutkinta 8010/R/26314/12.  
Rutanen ja toinen pahoinpitelijä tuomittiin pahoinpitelyistä 60 
ja 80 päiväsakon rangaistuksiin. Helsingin käräjäoikeuden 
tuomio 9.4.2013 13/3883 asiassa R 12/12506. 
 

- Oulussa 19.7.2012 vastarintaliikkeen aktiivi63 Sebastian Lämsä 
teki kaasuhyökkäyksen alkamassa ollutta Pride-tapahtuman 
yhteydessä järjestettyä, homo-, bi- ja transpakolaisten tilannet-
ta ja äärioikeiston uhkaa käsitellyttä yleisötilaisuutta vastaan. 
Tapahtumaa järjestivät Sosialistinen vaihtoehto/CWI sekä 
Vapaa vasemmisto & DSL. Puhujana toiminut henkilö lähestyi 
havaitsemaansa erikoisesti käyttäytynyttä miestä, jolta sai 
kaasua kasvoilleen. Kaasu levisi myös seminaaritiloihin. Esi-
tutkinta 8630/R/19424/12. 
Lämsä tuomittiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa 14.1.2015 
muiden ohessa pahoinpitelystä 19.7.2012, Poliittisten toimin-
tavapauksien loukkaamisesta 19.7.2012 ja Kokouksen estämi-
sen yrityksestä 19.7.2012. Yhteinen rangaistus näistä ja uista 
rikoksista oli 1 vuosi 6 kuukautta vankeutta.64 
 

VUOSI 2013 
 
- tammikuussa Jyväskylässä kolme Vastarintaliikkeen aktiivia 

mm. Sebastian Lämsä ja PVL:n Jyväskylän osaston johtaja 
Paavo Laitinen hyökkäsivät kirjastossa pidettyyn Äärioikeisto 
Suomessa -kirjan julkistamistilaisuuteen ja syyllistyivät usei-
siin eriasteisiin pahoinpitelyihin sekä poliittisten toimintava-
pauksien rajoittamisrikoksiin. Järjestäjät olivat aiempien ta-
pahtumien perusteella odottaneet, että tilaisuutta saatettaisiin 
häiritä ja sen vuoksi ovella katsottiin, keitä päästetään sisälle. 
Ovimiehenä toiminutta miestä puukotettiin ja hänen kanssaan 
ovella ollutta henkilöä lyötiin, kun he olivat ilmoittaneet tuli-
joille, että sali on täynnä. Tämän seurauksen syntyi tappelu, 
jossa yksi hyökkääjä käytti astalona myös pullokassia. Myös 
kohdehenkilöitä epäiltiin väkivaltarikoksista, sillä ovella ol-

                                                 
63 Todiste 35: Tuloste sivulta http://www.vastarinta.com/tulevaisuuspaivat-2016/ ”Sebastian Lämsä piti 
esitelmän siitä, kuinka aktivistiryhmät voivat tavoitteellisesti kehittää toimintaansa ja rekrytointia.” 
64 Todiste 36: Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomio 14.1.2015 15/101916 asiassa R 14/3604 
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leista miehistä toisella oli puukko mukanaan ja hänen todettiin 
lyöneen hyökkääjiä teleskooppipatukalla; hänen seurassaan 
ollut henkilö torjui hyökkääjiä tuolilla. 
Lämsä tuomittiin pahoinpitelystä, törkeästä pahoinpitelystä, 
toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallus-
sapidosta, kokouksen estämisen yrityksestä ja poliittisten toi-
mintavapauksien loukkaamisen yrityksestä yhteiseen rangais-
tukseen edellä mainittujen Oulussa tapahtuneiden rikosten 
kanssa. Rangaistus oli 1 vuosi 6 kuukautta vankeutta. Laitinen 
tuomittiin avunannosta kokouksen estämisen yritykseen, 
avunannosta poliittisten toimintavapauksien estämisen yri-
tyksestä ja lievästä ampuma-aserikoksesta 70 päiväsakon ran-
gaistukseen. 
Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomio 14.1.2015 15/101916  
asiassa R 14/3604, ks. edellä alaviite 64. 

 
VUOSI 2014 
 
- tammikuussa Vastarintaliike järjesti katutapahtuman Paaluto-

rilla Vantaan Myyrmäessä. Poliisille tehdyn ilmoituksen 
5560/R/3842/14 mukaan tilaisuudessa erästä sivullista ulko-
maalaistaustaista miestä olisi lyöty useita kertoja päähän. Uh-
rin kaaduttua maahan häntä potkittiin. Asianomistaja ei kyen-
nyt tunnistamaan tekijöitä, eikä asia ole vielä edennyt syyte-
harkintaan. 
 

- Vappuna seitsemän Vastarintaliikkeen aktiivia häiritsi Porissa 
Vasemmistoliitto rp:n vapputilaisuutta Porin Itäpuistossa heit-
tämällä savuja kadulle kauppakeskuksen katolta ja huudatta-
malla sireeniä megafonilla sekä huutelemalla natsistisia huu-
toja. Aktiivit olivat lisäksi roikottaneet katolta isoa vastarinta-
liikkeen banderollia, jossa painoina olleita muttereita putosi 
kadulle. Tekijöillä oli hallussaan teräaseita.  
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Seitsemän henkilöä, mukana vastaaja Otto Rutanen ja Pohjoi-
nen perinne ry:n puheenjohtaja Jesse Torniainen sekä PVL:n 
Turun ryhmän johtaja Janne Ahokas tuomittiin järjestysrik-
komuksesta ja varomattomasta käsittelystä sakkorangaistuk-
seen. Yksi heistä tuomittiin teräaseen hallussapidosta.65 

 
VUOSI 2015 

 
- elokuussa Jyväskylässä Vastarintaliikkeen katutapahtuma äi-

tyi väkivaltaiseksi mellakaksi (esitutkinta 5680/R/60247/15): 
14 aktiivia, joista muutamat ruotsalaisia, syyllistyivät pahoin-
pitelyihin. Käräjäoikeus vangitsi mm. Juuso Tahvanaisen ja 
Pohjoinen perinne ry:n varapuheenjohtaja Tomi Tiihosen66. 
Kokoontuminen oli jatkunut pari tuntia rauhallisena, kunnes 
kansallissosialismiin kannustavia iskulauseita huutanut noin 
30 hengen kulkue rynnäköi kauppakeskukseen. Joukkoa joh-
tanut aktiivi antoi tähän kannustuskäskyn, jota toistettiin jou-
kossa, jolloin joukko lähti yhtä aikaa juoksuun kohti kauppa-
keskusta, jossa he pahoinpitelivät kolmea henkilöä. Yksi näistä 
henkilöistä oli Jyväskylän kirjastopuukotuksen (tammikuu 
2013) uhri. Mielenosoittajat muodostivat ovelle rintaman, joka 
esti poliisia puuttumasta tilanteeseen; mielenosoittajat olivat 
varustautuneet mm. puisin kilvin, joilla poliiseja estettiin.  
Syyttäjä on lokakuussa 2016 nostanut asiassa syytteet 3 henki-
löä vastaan väkivaltaisen mellakan johtamisesta ja 19 henkilöä 
vastaan väkivaltaisesta mellakasta. Edellä mainituista henki-
löistä yhteensä seitsemää syytetään lisäksi pahoinpitelyistä ja 
kahta henkilöä haitanteosta virkamiehelle. Pahoinpitelyt ovat 
kohdistuneet kolmeen asianomistajaan. Asiaa koskeva haaste-
hakemus on toimitettu Keski-Suomen käräjäoikeudelle (kärä-
jäoikeuden dnro R 16/2506). Asian käsittely on kesken.67 Jut-
tuun liittyvät tämän asian vastaajista Laitinen ja Lehto, sekä 
Pohjoinen Perinne ry:n puheenjohtaja Torniainen ja varapu-
heenjohtaja Tiihonen. 

 
VUOSI 2016 

 
- 16.9.2016 Helsingin asema-aukiolla Vastarintaliikkeen aktiivi 

ja Pohjoinen perinne ry:n puheenjohtaja Jesse Torniainen pa-
hoinpiteli ohikulkijan potkaisemalla tätä ns. hyppypotkulla 
rintaan. Uhri oli liikkeen mielenosoittajaryhmän nähdessään 
sylkäissyt maahan. Käynnissä oli PVL:n kokoontuminen ns. 

                                                 
65 Todiste 37: Satakunnan käräjäoikeuden tuomio 19.3.2015, 15/112804 asiassa R 14/2398. 
66 http://www.vastarinta.com/national-actionin-solidaarisuudenosoitus-vangituille/ 
67 Todiste 38. Tuloste Valtakunnansyyttäjänviraston verkkosivulla julkaistusta tiedotteesta 20.10.2016. 
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lippuvartio, josta Jesse Torniainen oli järjestäjien edustajana 
tehnyt poliisille ilmoituksen68. 
 

 
 
 

Tapahtuneen jälkeen ilmestyi Twitter-viestipalveluun seuraa-
va viesti: 
 

 
 

Vastarinta-com –sivustolla julkaistiinkin viestiin linkitetty vi-
deo, jossa näkyy vertavaluva uhri makaamassa kadulla. 
Mies kuoli tilanteessa saamansa aivovamman seurauksena.  
Torniainen tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä kahdeksi 
vuodeksi vankilaan.69 Syy yhteyttä uhrin kuolemaan ei katsot-
tu olleen, koska uhri oli poistunut sairaalasta kesken hoidon. 
Syyttäjä on ilmoittanut tuomiosta tyytymättömyytensä ja asia 
etenee Helsingin hovioikeuteen. 

 
Lainvastaisen tai hyvän tavan vastaisen toiminnan olennaisuus 

YhdL:n mukaan yhdistyksen lakkauttamisen edellytykseksi on 
asetettu se, että toiminta on olennaisesti lain tai hyvän tavan vas-
taista. Määritelmälle voidaan antaa ensinnäkin se merkitys, että 
kielletyt toimintamuodot ovat olennainen osa yhdistyksen toi-
mintaa (suhteellinen arvio) ja toisaalta se, että merkittävää lain tai 

                                                 
68 Todiste 39: Poliisille tilaisuudesta tehty ilmoitus, esitutkintapöytäkirjan liite 
69 Todiste 40: Helsingin käräjäoikeuden tuomio 30.12.2016, 16/154438 asiassa R 16/9410. Syyttäjä valittanut 
asiassa. 
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hyvän tavan vastaisuutta tapahtuu ainakin vähäistä enemmän 
(määrällinen ja laadullinen arvio).70 
 
PLV:n julkikirjoitettu tarkoitus osoittaa, että sen levittämä propa-
ganda ja sen kokoontumiset, joissa on toistuvasti ilmennyt väki-
valtaisuutta ja järjestyshäiriöitä, ovat olennainen syy koko yhdis-
tyksen olemassaololle. Näyttää siltä, että paljon muuta toimintaa 
yhdistyksellä ei olekaan. 
 
Edellä esitetyt esimerkit lain tai hyvän tavan vastaisesta toimin-
nasta on myös ollut siinä määrin toistuvaa ja vakavaa, että olen-
naisuuskriteeri toteutuu myös määrällisesti ja laadullisesti. Erityi-
sesti on huomioitava, että PVL on hyväksynyt 16.9.2016 Helsingin 
asema-aukiolla tapahtuneen törkeän pahoinpitelyn osaksi omaa 
toimintaansa, on tukenut pahoinpitelystä tuomittua Torniaista ja 
jopa palkinnut hänet sen jälkeen kun tämä oli tuomittu vankeus-
rangaistukseen. 

 
Pohjoinen perinne ry 

PVL:n apuna toimii Ouluun rekisteröity yhdistys Pohjoinen Perin-
ne ry (rek.nro. 204.030), jonka kautta hoidetaan tietyt liikkeen vi-
rallisluonteiset asiat kuten verkkokauppa. Yhdistyksen säännöis-
sä71 sen tarkoitukseksi ilmoitetaan ”suomalaisen kulttuurin pe-
rinnetietouden sekä suomalaisen historiantuntemuksen edistämi-
nen”. Sääntöjen mukaan yhdistys voi tukea toimintaansa kerää-
mällä jäsenmaksuja, myymällä kannatustuotteita sekä ottamalla 
vastaan lahjoituksia.  
 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat kaikki PVL:n aktiiveja, hei-
dän toimiaan on mainittu edellä tässä kirjoituksessa. 
 
Keväällä 2016 Pohjolan Perinne ry on alkanut tuottaa yleisölle 
PVL:n tilaisuuksissa jaettavaa painettua "vapaaehtoislahjoituksin 
kustannettua" Vastamedia-lehteä. Yhdistyksen kerrotaan julkai-
sevan Vastamedia ja Magneettimedia-lehtiä72. 
 

                                                 
70 Halila, Tarasti, Yhdistysoikeus, 2011, s. 627-628: ”Toiminnan olennaisuusvaatimus osoittaa, että mikä ta-
hansa lain tai hyvien tapojen vastainen yksittäinen teko ei voi johtaa yhdistyksen lakkauttamiseen.” 
71 Todiste 41, Pohjoinen perinne ry:n säännöt 
72 Ks. todiste 18. 
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PVL:n taustalla operoidaan myös vuonna 2010 aloittanutta verk-
kokauppaa, joka toimii osoitteessa kadulle.com (y-2592888-4). Kau-
passa myydään kansallissosialistista ja vallankumousaiheista ma-
teriaalia, kuten kirjoja, lehtiä, julisteita ja paitoja. Nettisivun omis-
tajaksi on merkitty Janne Ahokas ja organisaatioksi Pohjoinen Pe-
rinne ry (lähde: whois.com)73. 
 
PVL ilmoittaa verkkosivuillaan, että ”Helpoin tapa tukea Vasta-
rintaliikettä on asioida Kadulle.com-kannatuskaupassamme”74. 
 
Verkkokaupan Facebook-sivulla75 toimintaa kuvataan seuraavas-
ti: 

 "Kadulle.com on eurooppalaiseen historiaan ja kulttuuriin 
erikoistunut kannatuskauppa, joka ei toiminnallaan pyri 
taloudelliseen voittoon. Asioimalla sivuillamme ja osta-
malla kannatustuotteitamme ja muita myyntiartikkeleita 
voit konkreettisella tavalla tukea pohjoismaista perinnettä 
elävöittävää yhdistystoimintaa." 

 
Tulostettavaksi tarjotussa julisteessaan liike on muun muassa 
väittänyt pakolaiskriisin johtaneen "seksuaali-, väkivalta- ja omai-
suusrikollisuuden räjähdysmäiseen lisääntymiseen".  "Kansan-
ruumiin selviytyminen sekä geenipooli on turvattava". 
 
Verkkokaupasta on saanut syksyllä 2016 tilata myös t-paitoja, 
joissa tuetaan vangittuja tovereita76. Syksyllä 2016 vangittuna oli 
Jesse Torniainen edellä mainitusta 16.9.2016 tapahtuneesta pa-
hoinpitelystä epäiltynä, ja paitaa markkinoitiin tapauksen selos-
tuksen yhteydessä77 
 

                                                 
73 Todiste 42 Tuloste sivulta whois.com 
74 Todiste 43. Tuloste sivulta http://www.vastarinta.com/vastarintaliikkeen-tukeminen-rahalla/ 
75 https://www.facebook.com/Kadullecom-221082264700224/about/ 
76 ”Nyt saatavilla mustia vankitukipaitoja, joiden etupuolella on kuva ja teksti: ’VANGITUT TOVERIT EM-
ME UNOHDA TEITÄ’. Paidan selkäpuolella on painatus: ’VALLANPITÄJÄT VANGITSEVAT POLIITTI-
SEN OPPOSITION’.” 
77 http://www.vastarinta.com/torniaisen-oikeudenkaynti-21-12-syyttaja-vaatii-ehdotonta/. Ks. myös todis-
te 31, sivu 8: ”Kansallissosialistit eivät hylkää tovereitaan, joten käynnistimme Torniaiselle suuren tukikam-
panjan teemalla ’Vapaus Epulle’ (1, 2, 3, 4). Rahoitimme tukitoimintaa uusilla vankiapupaidoilla.” 
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Koska verkkokaupan markkinointi on suunnattu kuluttajille, on 
siihen sovellettava mm. kuluttajansuojalain 2 §:n säännöstä. 
Verkkokaupan markkinointia voidaan pitää mainitussa pykälässä 
kielletyllä tavalla hyvän tavan vastaisena ja siten lainvastaisena 
siltä osin kun se koskee rasistista kirjallisuutta, tiedotteita ja julis-
teita. 

 
Oikeudellinen asiantuntijalausunto 

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas 
Ojanen on antanut oheisen lausunnon siitä, miten perus- ja ihmis-
oikeussäännöksiä tulee asiassa soveltaa (OK 17:4,1). 

 
Todistelu 

Henkilötodistelu 

Asiantuntija 
 
1. Erikoistutkija Tommi Partanen, Suojelupoliisi 
 
Kirjallinen asiantuntijalausunto ja sitä täydentävä suullinen 
kuuleminen istunnossa. 
 
Teema: PVL:n kehitys, jäsenmäärä ja luonne sekä toimintatavat 
suhteessa muuhun eurooppalaiseen ja aiempaan suomalaiseen 
äärioikeistolaiseen/kansallissosialistiseen toimintaan. 
 
Kirjalliset todisteet 

Todiste 1: Tuloste osoitteesta 
http://www.vastarinta.com/vastarintaliike/. Tarkistettu 
27.2.2017:  
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Teema: ”Suomalaista järjestöä johtaa valtuusto, johon kuuluu 
edustaja kunkin kaupungin aktivistiryhmästä sekä neljä erityistä 
vastuuhenkilöä: rekrytoinnista ja julkaisutoiminnasta vastaavat 
Antti Lehto ja Paavo Laitinen, aktivismista ja suomalaisavusta 
vastaa valtuuston puheenjohtaja Antti Niemi sekä kansainvälisis-
tä suhteista vastaa Otto Rutanen.” 
 
Todiste 2: Yhdistysrekisterin rekisteriote 28.12.2016. 
 
Teema: Vastuuhenkilöt 
 
Todiste 3: Tuloste sivulta 
http://www.vastarinta.com/vastarintaliikkeen-vuosi-2015-
suomessa/  
 
Teema: ” Pohjoinen Perinne ry kytkeytyy Vastarintaliikkeeseen ja 
julkaiseen Magneettimedia-lehteä. ”88-sivuinen lehti sisälsi useita 
kansallissosialismia käsitteleviä artikkeleita, joista osa oli suoraan 
Kansallisesta Vastarinnasta.” 
 
Todiste 4: Tuloste osoitteesta 
http://www.vastarinta.com/vastarintaliike/tavoitteistamme-
lyhyesti/  
 
Teema: PVL:n tavoitteet 
 
Todiste 5: Tuloste osoitteesta 
http://www.vastarinta.com/suomen-vastarintaliike-
pahkinankuoressa-osa-1/  
 
Teema: PVL levittää rotuoppeja: ”Ihmislaji on jakautunut evoluu-
tion myötä roduiksi, joilla on toisistaan eroavat henkiset ja fyysi-
set ominaisuudet.” 
 
Todiste 6: Tuloste osoitteesta 
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-1/, sivu 2:  
 
Teema: PVL:n tavoitteiden rasistisuus: ”Suurin osa niistä, jotka 
eivät ole etnisiä pohjoiseurooppalaisia tai pohjoiseurooppalaisille 
läheistä sukua, on palautettava lähtömaihinsa välittömästi maa-
hanmuuton pysäyttämisen jälkeen.”  
 
Todiste 7: Tuloste sivulta 
http://www.vastarinta.com/vastarintaliike/tavoitteistamme-
lyhyesti/  
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Teema: PVL:n tavoitteiden rasistisuus: ”5. Muukalaisten palaut-
taminen. Jokainen muukalainen, jota ei voida ’sulauttaa’, tulee lä-
hettää kotiin. Pohjoisen kansan etnistä ja kulttuurista koskemat-
tomuutta tulee suojella. Tämä on ehdoton edellytys vakaan ja ta-
sapainoisen yhteiskunnan luomisessa.” 
 
Todiste 8: Tuloste osoitteesta 
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-2/ 
 
Teema: PVL:n tavoitteiden juutalaisvastaisuus 
 
Todiste 9: Tuloste osoitteesta 
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-3/ 
 
Teema: PVL:n tavoitteena kansallissosialismi 
 
Todiste 10: Tuloste osoitteesta 
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-4/ 
 
Teema: PVL haluaa mahdollistaa kansanryhmää vastaan kiihot-
tamisen, mutta kieltäisi valtaan päästyään oman valtansa kyseen-
alaistavan toiminnan. 
 
Todiste 11: Tuloste osoitteesta 
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-5/ 
 
Teema: PVL haluaa rajoittaa sananvapautta 
 
Todiste 12: Tuloste osoitteesta 
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-6/ 
 
Teema: PVL:n tavoitteena rotuerottelu apartheidin tavoin. 
 
Todiste 13: Tuloste osoitteesta 
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-7/ 
 
Teema: PVL haluaisi rajoittaa vapaata ammattiyhdistystoimintaa 
 
Todiste 14: Tuloste osoitteesta 
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-7/ 
 
Teema: PVL vastustaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. 
 
Todiste 15: Tuloste osoitteesta 
http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-9/ 
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Teema: PVL:n tavoitteena taannehtiva rikoslainkäyttö, jossa ny-
kyiset vastuuhenkilöt joutuisivat vastaamaan ”kansanmurhaksi” 
kutsutusta ilmiöstä menettäen myös kansalaisuutensa. 
 
Todiste 16: Tuloste osoitteesta 
http://www.vastarinta.com/vastarintaliike/tavoitteistamme-
lyhyesti/ 
 
Teema: Keinoina tavoitteisiin pääsemiseksi mainitaan voima, tais-
telu, aggressiivisuus ja sota Suomen irrottamiseksi EU:sta 
 
Todiste 17: Tuloste osoitteesta 
http://www.vastarinta.com/vastarintaliikkeen-vuosi-2015-
suomessa/.  
 
Teema: Sivulla 5: ”Vastarintaliikkeeseen kytkeytyvän Pohjoinen 
Perinne ry:n julkaisema Magneettimedia putosi jälleen postiluuk-
kuihin.” 
 
Todiste 18, kopio Magneettimedia-lehdestä 2/2015, s. 2 siltä osin 
kun kyseessä on julkaisijan ja päätoimittajan tiedot. 
 
Teema: Pohjoinen perinne ry julkaisee Magneettimedia-lehteä 
 
Todiste 19: Tuloste sivulta 
http://www.vastarinta.com/helsingissa-islaminvastainen-
mielenosoitus-perjantaina/ 
 
Teema: Suomen hallituksen ministereitä kutsutaan maanpettu-
reiksi, Suomen tuhoajiksi ja kansanvihollisiksi. 
 
Todiste 20: Tuloste osoitteesta: 
http://www.vastarinta.com/kansanmurhan-vastainen-viikko-
2015/ 
 
Teema: Sivustolla väitetään rasistisen väkivallan uhrien olevan 
lähes aina valkoisia. 
 
Todiste 21: Tuloste osoitteesta: 
http://www.vastarinta.com/kuinka-estaa-valkoisten-
kansanmurha/  
 
Teema: PVL ei hyväksy demokratiaa vaan pyrkii korvaamaan 
nykyiset vallankäyttäjät omilla edustajillaan. 
 
Todiste 22: Tuloste osoitteesta: 
http://www.vastarinta.com/maanpettureita-ja-juutalaisvainoa/ 
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Teema: Sivustolla kuvataan kansallismielistä liikettä vallanku-
mouksellisena ja vaarallisena voimana. 
 
Todiste 23: Valokuva jaettavana olleesta lehdestä. 
 
Teema: Pohjoinen perinne ry:n julkaisemaa Magneettimedia-
lehteä on jaettu PVL:n tilaisuudessa. 
 
Todiste 24: Tuloste osoitteesta: 
http://www.vastarinta.com/nenakafka/ 
 
Teema: PVL vähättelee ja kyseenalaistaa holokaustia ja solvaa sen 
uhria valehtelijaksi. Lentolehtisten ja julisteiden kiinnittäminen 
julkisille paikoille ilman lupaa. 
 
Todiste 25: Tuloste osoitteesta: 
http://www.vastarinta.com/dresden-todellinen-holokausti/ 
 
Teema: Holokaustia vähätellään ja annetaan ymmärtää Dresdenin 
pommitusten olleen sitä suurempi rikos. 
 
Todiste 26: Tuloste osoitteesta: 
http://www.vastarinta.com/holokaustikuvasta-paljastui-
huijaus/ 
 
Teema: Holokaustia koskevan tiedon kyseenalaistamista. 
 
Todiste 27: Tuloste osoitteesta: 
http://www.vastarinta.com/hitlerin-syntymapaivan-aktivismia-
helsingissa/ 
 
Teema: Rikoksiin ihmiskuntaa vastaan syyllistyneen Hitlerin 
ihannointi osa PVL:n toimintaa. Lentolehtisten ja julisteiden kiin-
nittäminen julkisille paikoille ilman lupaa. 
 
Todiste 28: Tuloste osoitteesta: 
http://www.vastarinta.com/marttyyri-horst-wesselin-
haastattelu/ 
 
Teema: Saksan fasistien vainotoimilleen 1930-luvulla kehittämän 
tekosyyn, eli Horst Wesselin surmaamisen luoma marttyyriasen-
ne osana PVL:n viestintää. 
 
Todiste 29, Tuloste sivulta 
http://www.vastarinta.com/aktivistipaivat-2017-ruotsissa/  
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Teema: PVL arvostaa väkivaltarikosta, johon Torniainen on syyl-
listynyt osana PVL:n mielenosoitusta Helsingin asema-aukiolla. 
”Lindberg palkitsi tilaisuudessa Vastarintaliikkeen suomalaisen 
aktivistin Jesse Torniaisen kunnianosoituksella kiitoksena roh-
keudesta ja uskollisuudesta liikkeelle. Yleisö nousikin taputta-
maan seisaaltaan hänen noutaessa palkintonsa.” 
 
Todiste 30: Tuloste osoitteesta: http://www.vastarinta.com/jimi-
joonas-karttusen-huumeidentayteinen-rikoshistoria/ 
 
Teema: Vainajan muiston häpäisy osana PVL:n toimintaa ja vies-
tintää. 
 
Todiste 31. Tuloste osoitteesta: 
http://www.vastarinta.com/vastarintaliikkeen-vuosi-2016-
suomessa/ 
 
Teema: PVL:n mielenosoittajien näkeminen uhreina. Törkeää pa-
hoinpitelyä kutsutaan ”lyhyeksi kurinpalautukseksi”. Kyseinen 
pahoinpitely nähdään siis osana PVL:n toimintaa. PVL:n toimet 
vangitun Torniaisen tueksi. 
 
Todiste 32. Tuloste osoitteesta: 
http://www.vastarinta.com/asema-aukion-tapaus-ja-jesse-
torniaisen-oikeudenkaynti/ 
 
Teema: Vainajan muiston häpäisy osana PVL:n toimintaa ja vies-
tintää. Todistajana oikeudessa kuullusta henkilöstä esitetty tietoja 
yksityiselämää loukkaavalla tavalla. 
 
Todiste 33: Tuloste sivulta 
http://www.vastarinta.com/riimuradio-1-juuso-tahvanainen/ 
 
Teema: Juuso Tahvanainen on vuonna 2015 ollut vastarintaliik-
keen johtaja. 
 
Todiste 34: Oulun käräjäoikeuden tuomio 9.10.2012, 12/3390, asi-
assa R 11/2762. 
 
Teema: PVL:n aktivistit tuomittiin rangaistuksiin erään puolueen 
vaaliteltalla tapahtuneen johdosta. 
 
Todiste 35: Tuloste sivulta 
http://www.vastarinta.com/tulevaisuuspaivat-2016/  
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Teema: Sebastian Lämsä on PVL:n aktivisti. ”Sebastian Lämsä piti 
esitelmän siitä, kuinka aktivistiryhmät voivat tavoitteellisesti ke-
hittää toimintaansa ja rekrytointia.” 
 
Todiste 36: Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomio 14.1.2015 
15/101916 asiassa R 14/3604 
 
Teema: Lämsä tuomittu rangaistukseen mm. pahoinpitelystä sekä 
poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta ja kokouksen es-
tämisen yrityksestä 
 
Todiste 37: Satakunnan käräjäoikeuden tuomio 19.3.2015, 
15/112804 asiassa R 14/2398. 
 
Teema: Vastaaja Otto Rutanen ja Pohjoinen perinen ry:n puheen-
johtaja Jesse Torniainen ym. on tuomittu rangaistukseen heidän 
häirittyään erään puolueen vapputilaisuutta. 
 
Todiste 38. Tuloste Valtakunnansyyttäjänviraston verkkosivulla 
julkaistusta tiedotteesta 20.10.2016. 
 
Teema: Keski-Suomen käräjäoikeudessa on vireillä laaja rikosasia, 
jossa kyse mm. vastarintaliikkeen järjestämään mielenosoitukseen 
liittyvästä väkivaltaisen mellakan johtamisesta ja osallistumisesta 
sellaiseen. 
 
Todiste 39: Poliisille tilaisuudesta tehty ilmoitus, esitutkintapöy-
täkirjan liite. 
 
Teema: Jesse Torniainen on se henkilö, joka ilmoitti kokoontumi-
sesta poliisille. Torniainen siis ollut järjestämässä kyseistä tilai-
suutta ja oli paikalla osana tuota kokoontumista. 
 
Todiste 40: Helsingin käräjäoikeuden tuomio 30.12.2016, 
16/154438 asiassa R 16/9410. Syyttäjä on valittanut asiassa. 
 
Teema: Jesse Torniainen tuomittu törkeästä pahoinpitelystä kah-
den vuoden vankeusrangaistukseen. 
 
Todiste 41, Pohjoinen perinne ry:n säännöt 
 
Teema: Yhdistyksen tarkoitus on edistää suomalaisen kulttuurin 
perinnetietoutta sekä suomalaista historiantutkimusta. 
 
Todiste 42: Tuloste sivulta whois.com 
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Teema: Vastarinta.com sivustoon linkitetty kadulle.com –
verkkokaupan verkko-osoite on rekisteröity Pohjoinen perinne 
ry:lle 
 
Todiste 43: Tuloste sivulta 
http://www.vastarinta.com/vastarintaliikkeen-tukeminen-
rahalla/ 
 
Teema: Pohjoinen perinne ry:n ylläpitämän verkkokaupan kadul-
le.com myynnillä ja tuotolla tuetaan vastarintaliikkeen toimintaa. 
 
 
 
Helsingissä, 27. helmikuuta 2017 
 
 
 
Markku Fredman 
asianajaja, VT, OTL 
Helsinki 
 


