
1997 pyhäinpäivän viikolla jouduin Tampereella huumauksen kohteeksi, jonka seurauksena ajoin 
Espooseen vanhempieni luokse. En osannut tunnistaa tulleeni huumatuksi vaan kävin kyllä 
sukupuolielimien toimimattomuuden takia jorvin sairaalan näytteenotossa, mutta en ole tietoinen 
analysoivatko he näytettä muuten kuin “tavallisimpien” veressä tavattavien bakteerien osalta. 
Sekavuuteni takia isäni ja äitini konservatiivisuus sai heidät tulemaan minun kanssani vastaanotolle 
Dextra-lääkäriasemalle munkkivuoreen. Epäilen heidän halunneen yhdessä lääkärien kanssa käyttää 
(yhteiskunnan tarjoaman) tilaisuuden hyväksi ja tyhmistää ja vaurioittaa ajatteluani niin että en näke 
enää heidän toimintansa motiivien monimutkaisuutta. 
Dextra lääkärissä käynnin jälkeen olin myös vanhempieni mukana nykyään kivelän terveysasemana 
tunnetussa paikassa, tosin sen sivuovesta sisään mennen, vaikka en ole paikkaa tarkistanut kertaakaan 
sen jälkeen (tosin pakkohoitolääkkeen jatkohoito on ollut lopulta Kivelän terveysasemalla ehkä 
vuodesta 2005 tms. (en ole lainkaan varma vuodesta, mutta olen siis ollut Pitkäniemen jälkeen Jovin 
sairaalassa, sieltä Tammisaaren tammiharjussa, sen jälkeen tavannut Mervi Tammisto-Lappalaista 
kutsujen/pyyntöjen saavuttua postissa Helsinkiin muutettuani. Hänen vastaanottonsa kaupungin 
toimessa on ollut ensin Mechelininkadun päässä, postin talossa, sitten muuttanut Pohjoiselle 
hesperiankadulle n. Runeberginkadun kohdalle (hieman länteen) siirtyen sieltä Kivelän terveysaseman 
3.kerrokseen. 

Mielestäni jouduin Orivedenkatu 14 A 13, (33720?) Tampere, Hervanta huumatuksi pyhäinpäivän 
viikolla viikon alkupäivinä jollain voimakkaalla hormooniaineella. Yksinäisyyteni takia melko 
voimakkaasta seksielämästä yhtäkkinen kyvyttömyys aiheutti voimakkaan ristiriidan, jossa aivojen 
ajattelusähkökäyriin kohdistui sekä edellä mainittu paine että suora kemiallinen vaikutus aivoihin että 
aiempi voimakas rasitustilanne.

Edellä mainitun kuvauksen mukaisesti en tiedä kuka on hormooniaineen tms. saattanut elimistööni. 
Seuranneessa tilanteessa minua jäkikäteen ihmetyttää lääkärien valheelliset lausunnot eri 
lääkäritoimistojen/sairaaloiden arkistoissa. Esim. Dextra väittää kyseessä olevan “yhteisymmärryksessä 
sovittu mielisairaalareissu” kun Jorvin ambulanssikommetti 30.12.1997 kertoo totuudenmukaisesti että 
kyseessä on ollut pakkohoitopäätös alunperinkin. Jorvin/Pitkäniemen/jne. 

Sairaskertomukset ovat täynnä väärennettyjä tietoja kuten totuutena kerrottu huumekokeilu Los 
Angelesin opiskeluaikoina tai suuri määrä henkilökohtaisia tietoja joita on saatu muualta kuin minulta 
itseltäni kysymällä. Joko tietoihin on sekoitettu muiden ihmisten kertomuksia tai sitten niihin on haettu 
materiaalia käyttäen aivoissa olevaa kuuntelu/kirjoitusvälinettä. Tässä minulle on tullut ongelmaksi että 
aivoni ovat vaurioituneet kemiallisen aineen (ainakin Risperdal lääkkeen jälkeen nenästä on tullut 
keltaista kavomaista ainetta veren ohella samalla kun tunne aivojen vaurioitumisesta [tunne tapahtuman 
pysyväisluoneisesta merkityksestä on tullut minulle heti tunemuksena] on tullut tietoisuuteeni 
ensimmäisen lääkeannoksen yhteydessä Pitkäniemen (TAYS) sairaala-alueella 1997 (marraskuussa)) -- 
[[tullut ongelmaksi....] että aivoissa on ikäänkuin kahden mekaanisen radiojärjestelmän toimintaa tai 
aivojen antamat vastaukset ovat tahtomattani totuudenvastaisia tai vääriä; osittain tai täysin kokonaan, 
sisältäen silti jonkunlaista informaatiota. Espoossa muistan samantyyppisellä menetelmällä haetun 
syöttämällä aivoihin kysymys ja aivoihin on tullut jonkinlainen “ensimmäinen ajatus” jonka epäilen 
tulleen jonkun muun tietoon. 

Aivojen vaurioituminen heti ensimmäisestä pitkäniemi-risperdalista aivojen vaikeassa rasitustilanteessa 
(kuvailisin sitä vaikeaksi elämäntilanteeksi, toivottomuudeksi ja yhteiskunnallisen tiedon puutteen 
vuoksi kykenemättömyyttä ymmärtää toimintamahdollisuuksia sekä henkisen tilanteen vaikeutta 
ympärillä olevien ihmisten vaikeaa suhtautumistapaa.) aiheuttaa toisella tavalla strukturoituneen aivon 
katastrofivahingon jossa aivojen ydin/ajattelukeskus vaurioituu kemiallisen aineen seurauksena ja 



kauhu/kituminen aivojen sisällä johtaa ajattelun voimakkaimman säikeen/linjan kääntymiseen toiseen 
suuntaan / tahdin muutos käänteiseksi oheisiin ajatuksiin nähden. Vauriot eri puolilla aivoja jäävät 
staattiseksi ja pysyvät samanlaisina vuoteen 2011 jolloin 9.tammikuuta Sveitsissä laskettelurinteessä 
kaatuminen ja päähän kohdistuneet iskut hieman helpottavat kitumista/tuntemuksia aivoissa.

         Ruhje leuassa (näkyy) nenässä (ei 
valokuvassa kovin hyvin)

Omituinen kasvonilme yksittäisessä kuvassa sai minut huomaamaan 
jonkinlaisen ongelman näkyvän myös päällepäin ajoittain.

Kasvojen ruhjeet Sveitsissä tammikuussa 2011. näkyvillä nenässä ja leuassa.



Kuvassa näkyy valokuva 13.tammikuuta 
2010. Verisuonivauriot (nousseet pintaan) 
ylävartalossa ovat näkyvillä sekä rintakehässä 
että käsivarressa. Jostain syystä 
(maanpäälliset sairaanhoitoverkostot?) 
todellinen tilanne näkyy vartalon pinnalla 
vain itämerellä Suomen ja Ruotsin välisellä 
VikingLine lautalla (hytissä otettu kuva). 
Silmät ovat myös hiukan erikoisen oloiset. 
Vauriot syntyneet 1998 kevät/kesä taitteessa 
hiukan ennen matkaa Niinisalon varuskuntaan 
ja tunketumista autolla varuskunta-alueelle. 
Öinen sähköisku seuraa ylävartalon 
nousemista pystyyn, näkymättömän 
kiristyssiteen kiertymistä oikeaan käteen ja 
puhetta (ai mummolle paita päälle....) [olin 
laittanut alkuvuodesta 1998 Koukkuniemen 

vanhainkodissa potilassängyssä maanneelle lähes liikuntakyvyttömälle alastomalle isovanhemmalleni 
paidan päälle, hänen oltunaan hyvin kylmissään tuuletusikkunan ollessa auki (talviaika). Itselläni oli 
mainittuna yönä Espoossa jostain omituinen musta paita (omassa vaatekasassani tms. sekavuuden takia 
en ollut pessyt pyykkejä eikä muuta paitaa ollut) jossa oli valkoinen kyyhkynen, ikäänkuin jostain 
James Bond elokuvasta tuttu “Emil Lepold Locke” tms. Roger Mooren 007 elokuva (pitkäniemen 
sairaala on vitsikkäästi kirjannut osastonsa “turva osasto 007” nimellä). 

Myöhemmin olen huomannut 
Madonnan Die Another Day 
James Bond musiikkivideon 
sisältäneen samanlaisen 
teloituskohtauksen videon 
lopussa. Tiiliseinässä 
nukkumahuoneeni seinässä on 
jotain omituisia merkkejä.
(6.6.2013)



Edellä mainittu seinään tullut omituinen vaurio on kuvattu asiayhteydessään. (Huone laajemmin 
näkyvissä kuvat 6.6.2013).



Vain kaksi valokuvaa vuoden 2011 
lopulta kun aivojen vaurioitunut 
ajattelukeskus on tuhoutunut kokonaan 
ja aivojen ja vartalon kemiallinen 
myrkytys johtaa tilanteeseen jossa en 
nuku 1-28.syyskuuta juuri lainkaan (sain 
muutaman tunnin unen bacardi-40% 
juomaa juoden muutaman desilitran). 

Aivojen kemiallisen kauttaaltaan olevan “pesun” vuoksi nukkumattomuuden lisäksi ne ovat niin
pehmenneet että blood-brain barrier on kaatunut (vereen tihkuvat aineet vaikuttavat suoraan aivoihin, 
koska suojaverenkirto tms. niminen järjestelmä on hajalla). En voi tästä syystä missään tilanteessa 
joutua uusien lääkärihuumeiden kohteeksi koska myrkyt menevät suoraan aivoihin ilman suodatusta. 



Magneettikuvissakin näkyy keinotekoista nestettä aivojen sisällä jota on suomessa ollut 2012 sellaisia 
määriä että en voinut kuin mennä 24.10.2012 jälleen Los Angelesiin KLM lennolla 06.35 jääden suu 
auki puoliunessa odottamaan koneen nousua. Nousun jälkeen tunnen aivojen tilan parantuvan
huomattavasti ja ehkä jonkinlaisen koneellisen jäjestelmän vilkkuvan silmän takana. Magneettikuvat 
http://www.helsinki.la/hmri.zip (1.11.2012)

Kävin 28.9.2011 Lääkärikeskus lääkärillä, he ottivat pettymykseksi vain suppean verikokeen jossa 
ilmenee lääkärin mukaan “puolustuksen laukeaminen” eli ilmeisesti korkea valkosolumäärä. Yleisesti 
ottaenkaan en kuitenkaan saanut mistään lääkärin hippokratisia (parantavia) palveluita, mutta toki 
kotona kuulin päässäni useamman naksahduksen (muutaman päivän aikana ehkä n.5) jotka tuntuivat 
olevan yhteydessä tajuntaan ja aivoihin voimakkalla tavalla ja noitamainen pyörimiseen johtanut 
aivovaikeus alkoi hellittää. Näin vielä jonkin aikaa saman tason eriskummalisuuksia kuten pienten 
leivänmurenoiden yms. liikkuvan itsestään lattialla.

Aivoissa huutavat 
äänet kaikilla 
taajuuksilla joita 
korvissa kuuluu 
(esim. laptop 
muuntajan 
sirinänpäällä yksi 
ääni, auki olevan 
ikkunan kohinan 
päällä yksi ääni ja 
auki oleva laptop 
huutaa tutulla 
äänellä niin 
karmealla 
voimakkuudella 
(tuulettimen 
kohinan rinnalla) 
että en pysty juuri 
käyttämään 
tietokonetta. 
31.8.2011 
(valokuva)



Sveitsin valokuva, hieman 
omituinen mutta liekö muuteltu?

Motorola razr Ferrari maxx puhelimeni oltua varastettuna/kadonneena asunnoltani v.2011-12 aikana 
(sen myöhemmin palauduttua näköpiiriini ko.asunnossa) huomasin sen sisältämissä valokuvissa 
omituisuutta kuten passimerkinnöissä olevat MAR 02 2009 näyttää tässä kuvassa maipuloidulta niin 
että poliisille uutta passia varten palauttamani passimerkintä näyttää sekoitetulta. Esim. 90 päivän visa-
waiver on mainitusta maahantulosta (pikaisen laskelman mukaan n.)sama päivä kuin Air France 447 
putoaminen atlantilla.


