Suomi Iskee! Aseet pois Espoon häiriköiltä. La 30.9.2017 17:00 videon
litterointi
Mielenosoitus alkaa videossa kohdalla 21:50
(1.) Mies1 "tervettuloa kaikille. Ollaan täällä Suomi Iskee miekkarisarjan osuudessa. Ollaan Espoon
puolella. Iso-Omenan kauppakeskus on tossa. Olette varmaan striimissäkin. Varmasti Hegesippus on
varmaan 360-streemi. Voitte hiirellä klikkailla ja pyöritellä vähän ja näette ympäristön. YouTubessa, kun
klikkailee sitä striimiä, jossa on se 360-merkintä. Pääsette kattelemaan yleisöä. Kääntäkää mieluummin
yleisöä päin, tonne taakspäin. Puhe tulee tänne joka tapauksessa. Tosi paljon tervetuloa teille, jotka ovat
paikalla. Täällä on paljon ihmisiä, jotka ovat tosi tuttuja. Ja he ovat sitä superaktiiveja, joitten varaan
nämä tapahtumat rakentuu. Voin turvallisin mielin viikon päähän sanoa, että mennään sinne ja sinne.
Video leikattiin kohdalla 23:30
[23:31 ilmestyy puhujan takana banderolli, jossa on mustavalkoinen vihaisen irvistävän partamiehen
kasvot, jolla on uhkaavat pullottavat silmät. Kasvojen ympärillä lukee valkoisella fontilla "Stop terror" ja
alla on islamin puolikuu kielletyn merkin alla, jonka vieressä on keltaisella fontilla "No more muslim
maniacs!"]

(2) 23:31 Mies1 jatkaa puhumista banderolli takanaan. "Ja taisi olla vähän kauemmin asuneet suomea
puhuvia mamuja ja sitten ei tainut olla matuista kysymys, mutta terrorisoivat julkisessa bussissa
kantasuomalaista rouvashenkilöä. Aivan törkeällä tavoilla. Uhosivat siellä. Haukkuivat huoraksi ja miksi
tahansa. Kertoivat, että heillä on aseita. Tällä jengillä. Huusi siellä bussissa. Teemana on, että poliisin on
kerättävä aseet pois tältä jengiltä. Kattoo ketä siellä videossa uhosi ja muut tekemässä Mutta tota,
mitenhän toi. Tuuksa [Nainen1] tänne päin... Niin tota, voisin kysyä yhden jutun ja [nainen1] voi
toivottaa teidät tervetulleeksi.
Mies1 poistuu mikistä 24:21 ja kuva leikataan 24:24 ja nainn1 ilmestyy mikin eteen.
(3) 24:25 Nainen1 alkaa puhumaan: Saada huomiota, ymmärretään ja tämä ongelma otetaan helvetin
vakavasti. Mä taas kysyn kuka on valmis tekemään kaikkensa tän maan puolesta. Meidän lapsien.... jo.
Puhutaan suomalaisesta sisusta ja musta on vähän laimee jossain tapauksissa... Mutta siis asiat menee
sille, sanotaan, että sanotaan stydimmät on täällä. Kato ihmiset pelkää ihan oikeasti syystä. Pitäis tehdä
jotain... vaikuttaa

(4) 25:09 Nainen1 vasemmalla aletaan pystyttää uutta banderollia, joka on musta ja siinä on kirjoitettu
harmaan sävyyn arabiankielistä kirjoitusta, jonka päällä on valkoisella fontilla kirjoitettu
"Väkivaltarikolliset maasta pois! Banderollin vasemmassa reunassa on joku logo, joka on jäänyt kuvan
ulkopuolelle, mutta oikealla reunalla on teksti valkoisella fontilla "Rajat kiinni" ja 7 veljestä huutamassa
neliömäisessä logossa, joka on sinivalkoinen.

(5) 25:13 kuva katkaistaan uudelleen ja kuvaan ilmestyy nainen1 sijaan mies1, jonka kaulassa on
ilmestynyt puolustusvoimien tunnistelaatta ripus. Mies1 sanoo: Katsovat oikeudekseen törkeimmän
terrorin meitä kohtaan. Koputtavat työpaikoillemme ja ilmoittelevat sinne, että teillä on rasisti töissä ja
pyrkivät elinkeinoa ja elantoa viemään ja tuhoamaan meidän mainetta täysin kaikilla maailman
roskapuheilla ja valheellisilla ilmiannoilla poliiseille.
(6) Mullakin on esimerkiksi ne huomasi järjestyksen valvojan korttini järkkärinä. Kaksi kertaa jouduin
poliisiasemalle sitten suvakkien ilmiannon takia selittämään, että mä kyllä saan olla järjestyksenvalvoja
ja olen hyvin ne kaikki työt hoitanut, kun oon ollut. Poliisilla ei sitten ollut mitään sanomista ja
semmoista suvakkien häirintä ja valheellisuus aiheuttaa meille sitten sellaista kaikenlaista pikkuharmia ja
kaikenlaista mitä joudutaan selittämään paskapuhetta pitkin noille viranomaisille. Sitten, kun se totuus
sitten selviää, niin poliisitkin huomaavat, että ei tässä ole mitään ongelmaa, saatte olla
järjestyksenvalvoja.
(7) Mutta turun iskun jälkeen meidän tavoite on tietenkin rohkaista näitä, joitten mitta tuli täyteen, kun
siellä Turussa alettiin suomalaisten kurkkuja katkomaan Turun kaduilla. Tulkaa nyt todellakin rohkeasti

mukaan ja tähän meidänkin aktivistpollin nimellä. Meillä on sellainen neutraali ja löyhä yhteenliittymä,
jolla me lähdettiin tukemaan Nainen1 Suomi iskee toimintaa.
Video katkaistiin 27:05 ja kuvaan Ilmestyi mies2, jolla on valkoinen T-paita, jossa on kuva moskeijan
siluetista, jonka yllä on kielletty merkki ja alla lukee "No islam"
(8) 25:06 Mies2 ...Eteen töitä tekemään. Esimerkiksi laiskat somalit. 85% ei halua tehdä töitä ja vaan
makaavat kaikilla yhteiskunnan etuuksilla kotona. Se ei ole rikos vain tätä yhteiskuntaa kohtaan, vaan
köyhyyttä ja aiheuttaa vakavia vaaratilanteita sillä heidän luonteeseen kuuluu ryöstöt ja raiskaukset.
Tämmöinen raiskauskulttuuri on osa tätä islamia. Nyt on tullut aika siivota tää valtioeliitti ja suvakit ja
matut ulos tästä maasta.
(10) 27:04 vasemmassa kulmassa olevaa banderollia pitävä mies3 huutaa "hyvä!" Mies2 puheille
ihmisten "siivoamisesta"
(11) 27:04 Mies2 jatkaa sanomalla: pakettikontti osoitteeksi Afrikka.
(12) 27:42 Pakettikonttitarina herättää yleisössä naurua ja taputusta, sekä "hienoa!" Huutoja. Mies2
hymyilee ja lopettaa puheensa sanomalla, että paketissa pitää lukea: "ei palautusoikeutta" jonka jälkeen
hän poistuu mikin luota.
(13) 27:53 Mies1 palaa mikille, mutta hänen mukaansa tulee mies4. Mies1 kiittää mies2 ja sanoo: Aina
ihailen näitä ihmisiä, jotka saa sanottua muutamassa minuutissa asian ydinkohdat. Mies2 on yksi niistä
ja mies4 taas ei. Toivottavasti osaat puhua parissa minuutissa.
(14) 28:11 mies4 saa mikin itselleen ja sanoo, että hän yrittää tiivistää. Tää edellinen puhuja kiinnitti
huomiota tota noin, seksuaalisen väkivallan kamppailuun ja jota nää kutsumattomat [mies toistaa
lauseen "kutsumattomat" mutta nyt kovemmalla äänenpainilla] maahantulijat. Muun muassa tuolla
Matinkylässä, Leppävaarassa viimeks ja kaikkialla Suomessa ihan Kempelettä myöten... Tää, että
käydään kantaväestön naisten kimppuun, se on perinteistä aina ollut osa maahantunkeutujan
valloittajan taktiikkaa. Se on tapa, jolla hävitetään kantaväestöä, traumautetaan naisia ja avioliitto ja
perhe-elämä ja lastenkasvatukseen kykenemättömiksi, aiheuttamalla niihin suuria traumoja.
(15) 29:05 video leikataan ja kuvakulma on vaihtunut vasemmanpuolisen banderollin viereen. Mies1 on
mikissä ja mies4 on tämän vasemmalla.
(16) 29:05 mies1: Sehän on poliittinen liike ja yhteiskunnallinen. Islamhan on monissa maissa
valtaapitävien eli heille ei ole sen kummempaa muuta yhteiskuntajärjestystä kuin Koraani ja kaikki
tiedetään millaisia maita silloin syntyy, kun yhteiskunnan rakenteet järjestetään...
29:24 kamera siirretään takaisin paikkaan, missä se oli videon alussa.
(17) 29:06 mies1 jaktaa: ...näitten... [mies1 huokaisee] uskonnon. Mäkin yritän tässä vihapuheen pysyä
poissa, mutta tän uskonnon oppien mukaisesti, niin siellähän tapetaan ihmisiä ja sen takia esimerkiksi,
kun kuuluu seksuaaliseen vähemmistöön. Siellä tapetaan naisia, jotka on raiskattu sen takia, että
raiskauksen uhri on muka syyllistynyt aviorikokseen, koska naisella ei ole mitään oikeuksia. Nainen on
lähtökohtaisesti islaminuskossa aina syyllinen kaikkeen ja niin, kun, jos nainen on raiskattu. Sitäkään ei
uskota jos neljä muslimimiestä käy todistamassa sen tapahtuneen. Eli, tota kuinka monessa
raiskauksessa on neljä neutraalia todistajaa tälle tapaukselle. En tiiä onko sellaista koskaan tapahtunut,

että silloin, niinku raiskataan niin, että neljä ihmistä todistaa, että se on tapahtunut ja tuomitaan tekijät.
Empä usko... Eli käytännössä siinä kulttuurissa saa raiskata nainen ihan ilman mitään seurauksia. Vielä ne
seuraukset tulevat raiskauksen uhrille rangaistuksen....
(18) Mutta varmasti esittelen nyt seuraavan puhujan, eli mies5 Lahdesta saakka tullut. Mä aina nostan
hattua niille ihmisille, jotka tulee kauempaa. Täälläkin on Riihimäeltä tulleita ihmisiä. Eli täämmöset,
jotka lähtee kauempaa.
(19) Se on mulle vaikeampaa. Mä oon mieluummin täällä pääkaupunkiseudulla. Mä oon aika pahasti
jumittunut täällä. Mulle jotenkin tuntuu, että tässäkin riittää töitä nyt. Täälä Helsingissä ja Espoon ja
muun kuntoo vaikka Iähteä Helsingin... niin sharialaiset islamisoituneet kaupunginosat. Mä luulen, että
kyllä työsarkaa kyllä. Mä oon sitten vähän huono liikkumaan tuolle maakuntaan tai miksi mä arvostan
kovasti niitä ihmisiä, jotka siellä tulee tänne Helsinkiin auttamaan meitä, koska täällä edelleenkään
meille ei ole niitä satoja ihmisiä, jotka tässä pitäisi joka kerta seistä.
(20) Kyllä jotta saatais se paine aikaiseksi, jotta saadaan kuntoon nää kulmat... Ihan tuolla Helsingissä
päärautatieasemalla vaikka mitä porukkaa, ei todellakaan suomalaista sakkia pitämässä mitä vaan
älämölöönsä.
(21) Niin Toni Halme sanoi aikoinaan, että mitä teitä suomalaisia vaivaa, kun hän oli perussuomalaisten
kansanedustajana. Että me kootaan jumakauta suomalaiset miehet ja naisetkin ja kookoonnutaan ja
laitetaan nurkat kuntoon. Samaa meidän pitää, mä sanon samaa. Tulkaa mukaan. Lähdetään laittamaan
nurkat kuntoon.
32:00 Kamera siirtyy takaisin vasemmalle kulmaan.
(22) 32:00 Mies1 jatkaa: Laitetaan maaseutu kuntoon ja seillä siellä olisi suomalainen komento ja jos
sinne jotain ulkomaalaisii tulee sinne hihhuloimaan, niin katotaan, että ne käyttäytyy siellä. Samaten
täällä ja Matinkylässä. Samaten joka ikisessä Suomen kadulla, kujalla ja kaupunginosassa. Me mennään
siinne, me suomalaiset ja kerromme, miten Suomessa eletään ja jos siellä yhtään näkyy mitään muuta,
niin se lopetetaan... Kyllä me suomalaiset siihen pystytään, mutta se vaatii, että joka ikinen aktivoidutte
nyt, saman tien. Tämä on viimeinen hetki, kun me voidaan se tehdä, mutta Mies5 tuolta Turusta, eiku
Lahdesta tullut.
(23) Sen verran sanon, että Mies5 kanssa on tehty tosi paljon yhdessä, pari vuoden aikana. On ollut Rajat
Kiinni!-toimintaa, on ollut Suomi Ensin. Suomi Ensin aktiiveja on ollut ja oltiin molemmat
kuntavaaliehdokkaana ja siinä myös. Meillä on ollut mies5 kanssa tää yhteneväisyys, että me pyritään
myös olemaan uskottavia politiikkoja ja menty, jopa uskaltauduttu jopa vaaleihin Suomi Ensin
ehdokkaina ja pärjättiin hyvin. Meitä kannatettiin hyvin kyllä, mutta me ei halutti lähteä soinilaiseen
paskapersun mukaan. Eihän me [epäselvää] päästy, vaikka äänimäärät oli hyvät. Meillä oli pikku listat,
jotka oli pantu siihen, oliko se yksin listalla? [mies1 kysyy mies5:ltä, joka on yleisössä]… Yksin Lahdessa,
aika hurjaa lähteä vaaleihin, kun tunnetaan matematiikka.
(24) Mulla on Vihdissä yks kaveri, joka oli siinä Mies6 oli siinä. Mies6 terveisiä! Mutta pitäjästä jäi yksi
paikka meidän yhteisestä äänimäärästä. Mutta ollaan menty politiikkaankin rohkeesti. Ollaan otettu se

suvakkien paskamassa ja ei tunnu missään, antakaa tulla vaan, kyllä me kestetään. Me ollaan Mies5
kanssa kovia suomalaista tekoa. Tervettuloa Mies5!
34:11 Mies1 poistuu mikistä ja Mies5 kävelee hänen tilalleen. Taustalla kuuluu vaimeaa taputusta.
(25) 34:18 Mies5: Otetaanpa tämä mikki mieluummin käteen, kun... [mies5 yrittää irrottaa mikin johdin
mikkitelineen ympäriltä]… Tykkään puhua tällee, kun on jotain tassussa...
34:23 Kamera asetetaan lähemmäksi mikkiä.
(26) 34:24. Mies5 "...Eli tässä sanottiin, mulla on tässä näitä lukuja, joita ettiskelin tänä aamuna netissä.
Mä tykkään näistä luvuista, jotka perustavat, peilaavat tilannetta, eli toisin sanoen... Seksuaalirikokset
Suomessa aivan tuota tilastoissa otettuna vuoden 2015-2016 väliseltä ajalta, koska nyt ei ole vielä
tilastoja vuodelta 2017, kun uudempaa ei siis löytynyt. Se on tämmöinen, mutta suomalaiset ovat hurjia
raiskaamaan... [Vieressä penkissä istuma Mies1 hymyilee sarkasmille] ...Niitä on 382 kappaletta ollut
tämän tilaston mukaan ja tietysti on tilastomateriaalikikkailua kertoo toisella tavalla, että toisin. Sitten
hyvänä kakkosena ulkomaalaiset 304 kertaa, eli niitä on vähemmän! Kuten suvakit sanoo: suomalaiset
raiskaa ja ihan samaa mieltä, että suomalaiset raiskaa, mutta hei, meitä on yli 5 miljoonaa, mutta miehiä
meistä on ehkä, noin 2, 3 miljoonaa.. Se on sivuseikka. Näitä maahantunkeutujia on kautta tulijoita, niin
heitä on tilastojen mukakamas 32 000 tullut silloin 2015. Olisko niin sitten 50-100 000 tällä hetkellä.
Aivan järjetön tilanne ja heidät on lukemaan 304 vain noin 80 vähemmän kuin suomalaisilla. Eli tämä on
ihan pöyristyttävä, että noin pienellä porukalla pystyvät tekemään tällaisia pikku kepposteluja ja sitten
nää muut lukemat, kuten rikostilastot: 16925 ja sitten nää muunmaalaiset, rötöstelijät ja keppostelijat
4342 niin on tää aika huimaa, että näin isolla määrällä meitä suomalaisia, ne on täällä onnistuttu
tekemään rikoksia sen verran enemmän, että noin viidenneksi, neljänneksi enemmän, vähemmällä
tehneillä tulomäärällä, eli tämä logiikka. Heitä on miljoona kertaa vähemmän kuin meitä ja tekevät
suhteessa aika pöyristyttävän määrän rikoksia.
(28) Tähän kuuluu siis kaikki rikokset: näpistykset, pahoinpitelyt, raiskaukset ihan kaikki ja eihän me
suomalaiset ole pulmusia, mutta eihän me tarvita ottaa mitään muuta tämmöstä keppostelijaa, joka
rötöstelee. Koska tuota tämä maksaa meille aivan mielettömästi. Tosi okey, Orporouvan firma saa hyvät
tulot, kun keppostelijoitten laskut sitten valtion laskuttamisiksi, hyvää bisnestä se.... [mies kääntää
kädessä olevia muistinpanoja]… ja sitten tästä vihapuheesta...
37:17 video leikataan kesken lauseen ja kuvaan ilmestyy mies1
(29) 37:18 Mies1: On pettänyt suomalaiset ja väittänyt, että Markkaa ei menetetä jos äänestetään
EU:hun liittymistä ja heti äänestyksen jälkeen sama mies oikeusministerinä sanoi, että kyllä se Markka
meni nyt tässä saman tien ja hän huijas äänestäjiä ennen äänestämistä ja heti äänestyksen jälkeen hän
muutti. Hän on perustuslainvastaisesti pitänyt Suomea EU-jäsenvaltiona. Tais olla vasta 2011, kun se
laitettiin perustuslakiin. 95 liityttiin ja 2011 rukattiin vasta perustuslakiin sen mukaisesti, että ollaan EUjäsenii. Meidän pitäis olla suvereeni tasavalta, itsenäinen valtio. Niin tää Sauli Niinistö, joka istuu
presidenttinä.
(30) Hän on pettänyt meidät, joka kohdalla. Hän on vienyt meiltä Markan ja itsenäisyyden ja mikä
pahinta hän liitti meidät NATO:n isäntämaasopimukseen istuessaan presidenttinä.... [Joku yleistöstä
huutaa "Täysin laittomasti!"]… Täysin laittomasti. Täydellinen valtionpetos, sotilasvallan anastus. Kaikki

nää on ihan perustuaslaillisia nää on ihan törkeitä valtion petoksia... [mies2 huutaa Mies1 takana
okkealla "Ja ne eivät vanhene!"] … ja ne eivät vanhene ja sama mies kehtaa viedä pyrkiä toiselle kaudelle
näitten rikoksiensa jälkeen... Levittäkää sitä sanaa, laittakaa somessa niitä linkkejä, niitä löytyy vaikka
Sande Räyhä blogi ja Dande Parkkonen kirjoittaa täyttä totta. Jakakaa niitä linkkejä, spämmätkää kaikki,
jotka ehdottaa Saulia presidentiksi. Kaikkiin niihin laittakaa näitä faktatietoo, millainen mies on kyse. Eli
kyllä me politiikkaa tehdään.
(31) Mä en ole koskaan kieltänyt, että mä en olisi jotenkin poliittinen. Mutta tässä on kansanliike ja
sitten on poliittinen vaikuttaminen. On parlamentarismia, on ulkoparlamentarismi. Kaikkea tehdään
täysillä, mitään ei anneta periksi ja me jatketaan niin kauan, kun me voitetaan. Otetaan tää Suomi
takaisin ja laitetaan tää maa taas Suomen kansalle...
(33) Me poistetaan täältä, kuten Mies5 Hyvin sanoo: Poistetaan nää vieraan vallan tyypit, raiskarit,
terroristit, kaikki Afrikasta tänne tupanneet täysin, niinkun aiheetta. Somalia on Ihan turvallinen maa.
Tanska on just lähtenyt palauttaa 4000 sitten otettuja somalipakolaisia, niin kutsuttuna [mies tekee
sormillaan lainaismerkit ja sanoo "pakolaisia"] Tanska heittää ne koneeseen ja takaisin. Siellä sentään
järkeä tanskalaisilla. Ne antaa määräaikaisen oleskeluluvan ja nyt se 4 vuotta tuli täyteen ja ne
somalialaiset lähtee takaisin ja ne lähtee Suomestakin.
(43) Heti, kun me ollaan saavutettu ne poliittiset tavoitteet, mitä meillä on, me lähetetään ihan joka
ikinen näistä nykyisistä pakolaisista tai mitä täällä on oleskeluluvilla saanut turvapaikkoja. Kaikki
kerätään, nekin, jos ei ole mitään vaaraa niille tyypeille ja ne lähtee takas kotiin. Se on vaalilupaus, joka
pidetään.
(34) Ja sen takia niin, just, kun Mies5 sano: Tentatkaa teidän ehdokkaita vaaleissa. Kysykää näitä asioita.
Onko nää ihmiset niin kun valmiina palauttamaan turhaan täällä notkuvat ihmiset. Niille ei ole työtä
kahteenkymmeneen vuoteen saanut, muka mitään työtä saanut. Eivät ole oppineet kieltäkään. Ne
laitetaan tänne hengaamaan ostoskeskuksin... ka terrorisoi suomalaisii.
(35) Nyt mä pääsin yhteen aiheisiin, miksi täällä ollaan. Viime talvella ne oli jotain ihan matuja.
Afganistanilaisii... [mies1 nyökkää yleisölle] … niin ne oli tääl keskus lähellä Iso-Omenaa. Joku VOKki.
Mäkään en sen enempää tiiä.. Nää tyypit tuli tänne ja raiskas 14 vuotiaan tytön. Suomalaisen tytön IsoOmenan kulmilla...
(36) Nainen1 vasemmalla sanoo "Keskellä päivää"
(37) Keskellä päivää kuulema vielä ja raiskasivat kylmän viileästi joukkoraiskauksella ja siitä syntyi kohu.
Onneks odinit puuttui siihen ja tuli isolla porukalla kauppakeskuksen sisään ja etsimään niitä afgaaneja.
No kaikki poliisit ja koko kauppakeskus hyökkäs odineitten kimppuun. Noniin päättivät mennä VOK:ilta
kysymään tyyppejä, että tulkaa keskustelemaan, että mitä täällä tehdään. No poliisit pysäytti odinit ja ei
päästänyt. Kaikki koko yhteiskunta turvas näitä raiskareita... Tämmösessä yhteiskunnassa nyt eletään ja
tämmönen yhteiskunta me muutetaan täydellisesti...
(38) Sillä, että me tullaan tänne kaduille, isommilla ja isommilla joukoilla tänne kadulle ja varmaan
kerran viikossa pyritään pitämään tapahtumia... ja meidän päätarkoitus on luoda organisaatio, joka
vihdoinkin, joka toimii ja on tehokas. Jossa on kymmeniä satoja aktiiveja. Kaikki tekee samaa työtä ja me
kyetään tekemään isoja asioita silloin. Sitte, mitä me ollaan täällä tekemässä? Puhutaan asiaa ja tuodaan

epäkohtii ja niinku tää Matinkylän busseissa riehuva mamujoukko, joka siellä uhkaa suomalaisii. Me
tuodaan näitä raiskauksia.
(39) Leppävaarassa oli juuri viime keskiviikkona yhdeksältä aamulla yhdeksänvuotias tyttö raahattiin
metsään noitten matujen toimesta ja raiskattiin... haluutteksi oikeesti sietää tällaista maata? Haluatteko
sietää tallaista virkavaltaa, joka sallii tällaista tapahtuvan? Haluutteksi sietää tällaisia poliitikkoja, jotka
päättää koko ajan suomen rajojen yli. Tuolla Torniossakin samaa väkee näitä raiskareita maahan?
Haluutteks sietää näitä politiikkoja, jotka sietää tällaista tapahtua?
(40) Mä en ainakaan aio sietää. En siedä nyt, enkä tule koskaan sietämään. Niin kauan, kun henki
pihisee, en aio sietää.
(41) Nää kaikki pitää pistää ulos ja ne, jotka tän sallii. Ne jotka tekee ja jotka sallii Suomen kansalle. Ne
tulee Suomen kansaa, ne päästää äärimmäisen aggressiivisesti suhtautuvaa laumoja, arabiheimoja,
afrikkalaisia heimoja mahan ja ne näkee mitä tapahtuu. Meidän kurkkuja katkotaan Turussa ja silti nää
poliitikot ei tee mitään, että tää loppuu. Ei palauta rajavalvontaa vaikka me ollaan kaksi vuotta huudettu
rajat kiinni. Me ollaan huudettu, meillä on ollu iso liike, satojen ihmisten.
(42) 43:43 videossa ilmestyy leikkaus, josta todennäköisesti on poistettu joku kohta välistä, koska
kuvaan ilmestyy jälleen mies1:
(43) Meiltä ei kysytä mitään, jos me annetaan periksi liittovaltiolle. EU liittovaltiokehitys jatkuu, niin kuin
Sipilä huutaa joka päivä suunnilleen, joka viikko se huutaa tuolla, että se haluaa liittovaltion Makronin
kans, Merkkelin kanssa liitto... Suomelle. Ei! Sipilä ei saa sitä tehdä, se on vastoin se meidän nykyistä
hallitusohjelmaa. Mutta mikään laillisuus ei ole tässä maassa enää voimassa...
(44) 44:12 kuva siirtyy jälleen vasemmalle ja oikealla voidaan nähdä puun alla Soldiers of Odinkatupartioryhmän jäseniä järjestön tunnuksilla.
(45) Mies1 jaktaa: … ei edes perustuslaki, ei hallitusohjelma ei Suomen laki. Miksi ei koska tätä paskaa
eliittiä, maanpetturieliittiä! Joka nyt on viemässä Suomea lopulliseen tuhoon! Se taistelu on nyt!
Tapahtuu tänään täällä! Täällä on nyt ihmisiä, jotka on päättänyt taistella, mun lisäksi, jotka on
vannonut, että ne antaa henkensä tähän taisteluun. Ei tunnu missään, onhan täällä Suomessa ennenkin
kuoltu maan puolesta ja tullaan kuolemaan jatkossakin, jos on tarve vaatii. Sitä on turha epäillä, etteikö
sitä henkeä jossain oo... niit ihmisiä on paljon... ja se henki on vahva.....
[tauko oli sen verran pitkä, että oletan, että puhuja odotti taputuksia, mutta niitä ei koskaan tullut]
(46) Mut tosiaan mä haluan painottaa, että täällä on vapaa mikki. Eli jos paikallisilla on tietoo, että
vaikka täällä olis afgaaneja...
45:10 video katkaistaan jälleen ja kuvaan ilmestyy jälleen mies4 ilmestyy mikin eteen: Meidän on
lopettava pelkäämästä leimaamista, meidän on tartuttava asioihin itse ja sen takia pidämme näitä.
(48) Nyt saavuttiin pienemmällä porukalla tilaisuuksiin, kertoen sen, että jotkut ovat hereillä, jotkut ovat
asialla...Niitäkin kiinnostaa heidän oma tulevaisuutensa ja heidän jälkeläistensä tulevaisuus... Tässä on
tosiaan niin, että nyt on hyvin huonoja ennusteita tuolla Euroopassa siitä, mihin tämä
maahantunkeutuminen, islamisoituminen, on johtamassa.

(49) Se on todella vakava ongelma, se on kuolettava ongelma kulttuurille ja Euroopan väestölle ja myös
suomalaisille ja meidän olemassaolollemme. Tää on tiedostettava, tähän on puututtava ja lopetettava
pelkäämästä näitä syyttäjiä ja leimaajia. Sivutettava heidät ja ryhdyttävä puhumaan asioista, niitten
oikeilla nimillä...
Oikealla vieressä banderollia pitävä mies kertoo jäljellä olevan puheajan "5 minuuttia" mies4:lle
(50) Muista sellainen asia, joka tapahtui 90-luvulla Suomessa. Meidän toimittajakunta piti keskenään
kokouksen, jossa he päättivät olla vastuullisia tiedottajia. He pohtivat olla kertomatta suomalaisille
lehtien lukijoille ja TV:n katsojille rikoksentekijöitten etniteettiä, eli alkuperää, eli kansalaisuutta
rikosuutisten yhteydessä ja puhkivat yhdessä, tippa linssissä ja silmät seisoen sitä omaa hyvyyttään,
hyvistelyä ja päättivät valehdella meille.
(51) Se on vähän sellainen juttu, että meidän media kertoo, Suomen kansaa viedään johonkin pimeään
tunneliin, joka päättyy johonkin epämääräiseen kohtaloon. Tämä meidän media, meidän toimittajien,
itsemme rahoittama YLE, he kertovat meille, että olkaa huoleti, se on, on vain suihku... Suurin piirtei,
käytän tuttua sanontaa. Mutta se kohtalo, joka meitä odottaa, on sellainen suihku, josta ei tulla takaisin.
Meidän on herättävä nyt tai on herätettävä toisemme ja ryhdyttävä puhumaan asioista niitten oikeille
nimillä... ja tulla kertomaan tänne ja mihin tahansa kaikki tämä, mitä suomalaisia vastaan tehdään, koska
media yrittää sen meiltä salata... Kiitos.
(52) 48:00 Mies4 poistuu mikiltä ja ihmiset taputtavat.
(53) 48:18 Mies6 ilmestyy mikkiin ja sanoo: Hyvää päivää isänmaalliset suomalaiset, minä kiitän teitä,
että olette tulleet tänne näin runsaalla osallistujamäärällä... useimmat varmaan minut tunteekin, olen
Mies6 ja samassa yhteydessä haluan kiittää Nainen1 ja Mies1 tämän tilaisuuden järjestämisestä ja
tietenkin poliisia siitä, että tämä tilaisuus on turvattu. Kuten näette meillä on uhka päällä tässä...
Mies6 osoittaa eteenpäin kameran taakse
(54) … kadunlaidassa... ja tota palaan hieman takaisin ajassa, eli nuorena poikana 70-luvun
loppupuolella aloin liikkua täällä Matinkylässä ja tämä oli erittäin turvallinen paikka. Silloin tällöin saattoi
nähdä jonkun känniläisen täällä helikopterikännissä pyörimässä, mutta mitään muuta vaarallista tässä
kylässä ei tapahtunut... Tämä kylä alkoi olla vaarallinen vasta sen jälkeen, kun alettiin perustaa VOK:eja
näille laittomille maahantunkeutujille.
(55) Kuten tässä on aiemmin kerrottu, niin 14-vuotias tyttö joukkoraiskattiin tässä kylässä,
maahantunkeutujien toimesta. Tällaista menoa kukaan suomalainen ei voi hyväksyä, ainoastaan suvakit
hyväksyvät ja he huutavat meitä isänmaallisia suomalaisia aina sillä samalla papukaijoille opetetulla
toistolla: rasisti, fasisti, natsi! Minä sanon jälleen kerran, isänmaallisuus ja oman kansan puolustaminen
ei ole sen paremmin rasismia, kun...
(56) 50:13 videoon ilmestyy kesken puheen leikkaus ja Mies6 jatkaa: … suomalaisten isänmaallisten
nytkin ja aina olemaan suomalaisten isänmaa....
Mies6 vasemmalla banderollia pitävä mies4 alkaa taputtamaan, mutta vasta 4 sekunnin hiljaisuuden
jälkeen yleisökin taputtaa

(57) ...Se, että nämä laittomat maahantunkeutujat pystyvät käymään ostoksilla näissä
kauppakeskuksissa ja näin näennäisesti piristävät meidän taloutta on pelkkää harhaa. He tekevät niin
ainoastaan niillä rahoilla, joita suomalaiset ovat ansainneet... sosiaalituilla ja KELA:n tuilla, jos ovat täällä
olleet pitkään.
(58) Tässä mainittiin aiemmin, että somalit, jotka tulivat tänne 90-luvulla, he tulivat tänne tai oikeammin
heidät haettiin tänne entisestä Neuvostoliitosta, joka oli tuolloin romahtamaisillaan. He ovat Siad Barren
eliittiä. Sen on kirjoittanut ansiokkaasti Pauli Vahtera... Hänen kirjoituksensa nimi on: Ratkaisu
somaliaan. Suosittelen, että etsitte tämän kirjoituksen ja luette sen ajatuksella....
(59) Toinen Pauli Vahteran hyvä kirjoitus siitä, minkälainen tämä meno näitten laittomien
maahantunkeutujien ja muitten täällä järjestelmämme hyväksikäyttämien keskuudessa, on nimeltään
uussuomalaiset asuntomarkkinat. Hän kertoo siitä kuinka nämä tänne järjestelmän piiriin päässeet
hoitavat itselleen sosiaalivirastosta ylimääräisiä asuntoja siten, että he ottavat eron ja sitten, esimerkiksi
vaimostaan...
(60) 52:07 Video leikataan jälleen ja Mies6 jatkaa: ...Niskaperseotteella siinä, missä nämä matutkin...
Kiitos.
(61) 52:13 Mies6 lopettaa ja poistuu mikistä, jolloin ihmiset alkavat taputtamaan ja kuuluu yksi
kannustushuuto Mies6 puolesta.
(62) 52:35 parin sekunnin hiljaisuuden jälkeen Mies4 palaa mikille: Jo Mies6 tässä lausui tässä painavia
sanoja. Nyt haluaisin sellaisen viestin kertoa, näille tuollakin ostoskeskuksessa lusmuileville laittomille
maahantunkeutujille. Se viesti on tämä: Me tiedämme, mitä te olette Suomessa tekemässä. Me
tiedämme miksi olette tulleet ja me tiedämme, mitkä ovat teidän tavoitteet. Luuletteko te, että me
hyväksymme ne tavoitteet ja luovutamme tämän maan teille valmiiksi rakennettuna? Olkaa hyvä, että
on se valitettavaa, että tappamisesta koituu niin paljon vaivaa. Ei se tule menemään näin, se tulee
menemään hyvin toisella tavalla. Jo, kiitos.
53:38 Mies4 poistuu mikin luota, jolloin Nainen1 kiittää ja yleisö taputtaa.
(63) 53:47 Mies1 kävelee mikin luokse ja sanoo: Kiitoksia, hienoja puheita. Mies6 on valtavasti kanssa
tietoo näistä asioista ja Suomen lakia hän jaksaa niinku kaivaa lakipykäliä aina sitten... joka
tilanteeseen...
(64) Tässä onkin nyt, tota aika mielenkiintoista, tossa onkin agresiivisia muslimimiehiä...
Mies1 katsoo edessään oikealla, kameran ulottumattomaan suuntaan, joka on Iso-Onenan
pääsisäänkäynti
(65) … porukoita, jotka oli jopa tullut meidän puolelle poliisin käskystä huolimatta tulivat tänne
mekkaloimaan sillä asenteella, että määräämään, että me suomalaiset ei saatais olla pitämässä täällä
meidän tapahtumia, kertomassa meidän ajatuksiamme ja tota, aatteista, että millaista Suomea me
halutaan... Että, he ilmeisesti kokee, että he omistaa tämän Iso-Omenan aluetta, kuten se tänne meidän
tulo syykin. Että me tullaan tänne kertomaan, että se on väärä käsitys... Täällä Suomessa, te ette tule
omistamaan, mitään aluetta. Jotka te siellä taas isotteleette... Ette koskaan omista, ettekä koskaan tule

tätä aluetta omistaa, jos sitä kuvittelette. Se harhakuvitelma haihtuu todella pikaisesti tässä
lähikuukausina ja vähintään lähivuosina... [jäi epäselväksi] suomalaisille, että teidän oikeudet loppuu.
Ainakin teidän mekkalointioikeudet, niitä ei koskaan ollutkaan, kuten kuvittelette.
(66) Teidän omassa maassa väkivallalla ja raiskauksilla saatte valtaa. Suomessa, että saa... Suomessa
valta on suomalaisilla. Me ollaan Suomen kansalaisia, lainkuuliaisia, kunnioitetaan poliisia, mitä te
selkeästi äsken, ette tehneet, kun poliisi pyysi teitä poistumaan tältä puolelta katua.... Ette mihinkään
mennyt... tämmöset muuttuu, poliisin asenne muuttuu... tähän palautuu kuri ja järjestys, oikeus tähän
maahan...
(67) Tossa juttelin erään rouvashenkilön kanssa, joka kertoi Turusta, että jo ennen sitä Turun terroriiskua hänen tuttunsa, joka oli lähetystyössä teidän vinkuintiaanien maissanne, jossa puhutaan arabiaa...
Te, että varmaan tiedä, että Suomessa on ihmisiä, jotka ymmärtää teidän kieltänne, arabian kieltä. Hän
oli Turussa istumassa kahviossa ja sattui olemaan arabien iso seurue ja sieltä kulki minihameissa
suomalaisia tyttöjä ohi, niin ne arabit puhuivat keskenään arabiaa ja tyhmyydessään kuvittelivat, että ei
ole kielitaitoo Suomessa, mutta me suomamaliset ollaan älykkäitä ja kielitaitoisia ihmisiä, toisin kuin te,
jotka puhutte vaan omaa kieltänne, joka on ruma ja surkee kieli... [taustalla kuuluu yksittäistä naurua] ...
(68) Täällä puhutaan kaunista ja puhdasta suomee ja sen lisäksi monia ja monia ja sen lisäksi
äärimmäistä kielitaitoista väkee ja seillä Turussa oli arabienkielinen suomalainen teidän vieressä ja te
puhuitte, että tällaiset minihameiset tytöt leikataan kurkut auki, kun te otatte vallan maassa.
(69) Tosi juttu! Tää ei ole mikään, tää kuultiin luotettavalta vanhalta rouvalta. Äysin rehelliseltä
suomalaiselta ihmiseltä, jonka ystävä oli kuullut teidän jutut siellä Turussa, pikkusen ennen sitä, kun
oikeesti katkottiin kurkkuja suomalaisilta... Turussa te omalla kielellään ja oman uskonnon kautta
puhuitte tällaista totaalista väkivaltaa, totaalista sairasta paskaa... ja se kyllä saadaan selville, mitä te
teette, kaikki tämmöiset, just, että joku ihminen sanoo mulle, että mene Mies1 puhuu asioita tonne.
(70) Hän ei uskalla tulla sanomaan... Mä uskallan sanoo... olen mitään pelkoa teitä kohtaan.... Me
poltettiin ISIS-lippu pari viikkoa siten ja poltetaan ISIS-lippu tänään. Mä toivon, että katotte. Te tyypit
tummissa [epäselvää], geelitukissanne. Kattokaa, kun se lippu palaa!
(71) Ja tästä maasta palaa kaikki semmoinen aate, jota lippu edustaa. Se on ISIS-terroristijärjestön
lippu... jota tässä maassa ei haluta ikinä nähdä. Jos me nähdään, niin me poltetaan ne, poltetaan kaikki
semmoiset aatteet tästä maasta, jotka eivät tähän maahan koskaan kuulunut, eikä tule koskaan tähän
maahan kuulumaan... jos te niin luulette, että tosta IsostaOmenasta tulette isottelee meitä päin, niin
pitäkää se harhaluulo. Se harhaluulo haihtuu. Te haihdutte tästä maasta pois.
(72) Sen jälkeen täällä on rauha, se lintukoto, jota Suomi on aina ollut... Me eletään täällä toiset sata
vuotta itsenäisenä niin, että meillä on rajat teidän kaltaisille ihmisille.
(73) Ruotsi haluaa pitää teitä ja hyysätä. Me ollaan siitä tosi surullisia... Ruotsi on meidän rakas
naapurimaa, joka on ollut yksi maailman hienoimmista maista, ennen kuin te tulitte sinne. Nyt se putoaa
kaikilla mittareilla... Siellä on teidän terrorismia, siellä on no-gone-zoneja ja siellä on sota kaduilla...
Tiedoks teille Suomi ei tule koskaan olemaan sellainen maa kuin Ruotsi on nyt.. Suomea, että saa...
Toivon, että Ruotsikin ryhdistäytyy ja poistaa teidätkin sieltä . Olette liian lähellä, että kuulette siitä.
Torniossa on raja ja toivottavasti Tornioon tulee muuri! ... niinkun Trumppi rakentaa Meksikon rajalle.

Mä toivon, että Tornion rajalle rakennetaan muuri, että te, ette pääse Ruotsista tänne enää sen
jälkeen... Mutta Nainen1. Onks sulla jotain tähän kohtaan?
(74) 59:50 Mies6 huutaa Mies1 takaoikealla: Miinakenttä riittää!
Kaikki nauravat.
(75) 59:57 Nainen1 astuu mikin eteen ja sanoo yleisön taputtaessa: joo, mulla on omakohtaista
kokemusta... näiden matujen väkivallasta ja tota noin ja se on.... mitä tulee tapahtumaan täällä, jos
ihmiset ei herää. Yks ihminen voi tehdä paljon.
(76) Se on totta, oikeesti... yks ihminen... sen energia ja sitten... jos meitä olisi helvetin paljon enemmän,
niin se olis helvetin hyvä, mutta ihmiset ei uskalla. Ja se tekee sellaisen tilanteen, että ikävä kyllä, niinku
me saatetaan hävitä... ja se on fakta... koska jos me ei tehdä mitään... niin asiat menee oikeesti
sellaiseen tuhoon. Se koskettaa kaikkia. Mä en ymmärrä, miksi ihmiset ei herää? Koska se tulee
koskettaa kaikkia... hmhm...
(77) Tää kulttuuri katoaa ja kaikki arvot häviää ja sen takia mä teen tätä. Yritä! Mutta tota noin... ja moni
muu tässä tekee järjetömmän paljon duunia tän asian eteen. Me ei vaan seistä tässä ja puhuta paskaa,
vaan niinku me myös tehdään päivittäin aivan mielettömästi duunia... Eli niinkuin tämän asian tiimoilta
pohjalta sanotaan.. Ja sit tässä.
(78) Mä sanoisin muutaman sanan kansallismielisten keskinäisistä taakasta... miksi me ei voida vaan
[nais1 levittää kätensä sivuille] ...keskittyä siihen, että mikä on olennaista. Pelastetaan tää maa! Niinku
tää... on tollanen, niinku tässä on ollut. Miksi ei mieluummin yhdistäydytä...? Miksi ei niinku kikkaa?
Aivan, kun se on lapsentarhan tasoista... nyt oikeesti ihmiset! Tehään jotain. Kiitos.
(79) 1:01:11 yleisöstä kuuluu "Kiitos Nainen1" ja ihmiset taputtavat. Yksi miehistä yleisössä sanoo "aivan
mahtavaa"
(80) 1:02:14 Mies6 palaa mikille ja sanoo: Nyt ei tullut mitään sanotuksi tälle päivälle. En valmistautunut
oikein. Nyt saattaa käydä teille kaikille, että jopa puheistani kärsineet, korvanne ja mielenrauhanne
säästyvät. Joka tapauksessa on kaksi asiaa, mitä nämä islamistit osaavat hyvin! Toinen on tullut tässä jo
ilmi, se on väkivalta. Silmitön väkivalta teitä vääräuskoisia ja alempiarvoisia kohtaan. Toinen, minkä ne
osaavat on uhriutuminen. Tästä nähtiin esimerkkinä jo silloin, kun oli tää niin sanottu matuleiri täällä
Rautatientorilla, niin siellä ne järjesteli sellaisen performanssin, jonka mukaan yks olisi muka
hirttäytymässä, kun hän ei saanut turvapaikkaa Suomesta. Naurettavaa pelleilyä! Opettele käyttämään
köyttä sinä pelle, minä sanon...! Toinen vastaava pelleily, oli tämä vähän aikaa sitten eduskuntatalon
edessä, kun toinen islamisti kantoi puukkoa ja yritti tehdä itsemurhan, mukamas sillä. Hän ei saanut
edes kandidaatin, itsemurhakandidaatin papereita, maisterista puhumattakaan, mutta hän sai sen sijaan
tästä tapauksesta. Molemmat islamistit [Mies6 kohottaa kätensä eteenpäin ja ravistelee niistä,
symboloidakseen kaksi kappaletta] saivat näkyvyyttä ja julkisuutta mediassa, jopa politikoilta,
maanpetturipolitikoilta ja tietenkin suvakeilta [mies sylkäisee sivuun maahan] noilta aivottomilta
idiooteilta, jotka kaivavat omaakin tuhoaan nuolemalla noitten islamistien takapuolta..... Minä
ihmettelen myös, miten voi olla mahdollista, että nämä islamistit saavat vapaasti kantaa teräaseita ja
heitä ei jatkuvasti tarkasteta ja heiltä ei oteta näitä teräaseita pois? Emme me suomalaisetkaan sää
täällä puukkoja kanniskella! Miksi se sitten on sallittu näille islamisteille?

(81) 1:04:42 Nainen1 huutaa yleisön oikealta puolelta: Hyvä pointti, oikeesti!
(82) 1:04:43 joku yleisöstä huutaa vuorostaan: onko tämä sitä parempaa väkivaltaa?
(83) 1:04:45 Mies6 jaktaa samalla, kun kamera siirtyy kuvaamaan oikeanpuolisen banderollin takaa
mikkiä ja puhujaa: niin, väkivaltaa on monia eri lajeja. On suvakkien ja islamistien parempi väkivalta,
kuten Mies2 tässä sanoi. Sitten on se väkivalta, mitä me emme harjoita, se olisi sitä huonompaa
väkivaltaa. Me isänmaalliset [kuvaaja alkaa puhumaan päälle, että streamin yhteys on huono]
kunnioitamme demokratiaa, käymme mielenosoituksilla. Minäkin olen tehnyt erilaisia väkivallattomia
tempauksia ja laittanut itseni alttiiksi, niin islamistien puukotuksille kuin pidätyksille. Poliisin tekemille
pidätyksille, ei islamistien sentään vielä onneksi. Mutta joka tapauksessa nämä islamistit osaavat hyvin
vain kaksi asiaa: väkivallan ja uhriutumisen. Okey, myönnetään vielä kolmaskin: He osaavat hyvin tehdä
lämpimän kakan, mitään muuta he eivät osaa, [yleisössä kuuluu naurua]… kiitos.
(84) 1:05:44 Mies6 poistuu mikiltä taputusten saattelemana ja Mies1 palaa mikin eteen ja sanoo: Kiitos
Mies6. Hän on hyvin kuuluisa ja tunnettu kansantaiteilija, joka osaa puhutella kansaa, myös hänen
lauluillaan, mitä me... [kamera lähtee taas liikkeelle. Yleisössä näkyy vanhempi nainen heiluttamassa
Suomen lippua. Kamera asettuu takaisin mikin eteen.] ...odotetaan tietysti jälppäriä . Mies1 mikä oli sen
jälppärin nimi?
(85) 1:06:03 Mies6 vastaa: Taistelulauluni
(86) 1:06:04 Mies1 jaktaa: Taistelulauluni, joka viittaa Taistelu-nimiseen teokseen, jonka tekijää en
tietenkään mainitse... tässä ihan nimeltä... Se ajatteli sen verran.
(87) Meillä on pieni tarkoitus, mutta mä ymmärrän, että te olette jo jalat puutuu ja kylmä täällä tulee
kanssa. Vähän odotetaan, että hämärtyis, jotta se ISIS-lipun poltto näyttäis hyvältä. Että tässä tosiaan
mikki on avoin ja kaikki mieluummin uusia puhujia. Jos joku väsyy tässä, niin totta kai ymmärrän, jos
haluutte käydä vaikka kahvilla ja lämmittelemässä sisätiloissa. Tota koetaan, tota vähän pitkittää.
Velvoittaa kenellekään ei ole tässä paleluttaa, mutta se lippu on tossa vähän hämärissä, kun se palaa. Ei
siinä kauan mene, kun on pilvistä säätä, joka pimenee näin syksyllä ja mä voisin hetken aikaa käyttää
tässä mikkiä ja tappaa tässä aikaa.
(88) Siinä mielessä, että tosta kattilavallankumouksesta... se tulee sitten olemaan mun, että jos tuli
mukaan tähän Suomi iskee hommaan, niinku tukijana ja supporttina ja siinä mielessä ottanut vastuuta
tässä Nainen1 kanssa, mutta sitten ajatus kasvattaa aktivistipoolin. On semmoinen, että tulee
kaikenenlaisia aloitteita, melko lailla täysin [epäselvää] että tukee näitä hienoja striimaa ja
äänipalveluja. Myöskin Oodineita on saanut tänäänkin. Kiitos tosi paljon oodineille. Eli se on järjestystä,
siis oman järjestyksen valvontaa, mutta mulla on tää liivi ja järkkärikortti, siis pystyn tekemään
viranomaistahoja puuttumaan järjestyshäiriöihin niin kuin nähtiin, niin näitä muslimeja tuli häiritsee
valtavalla joukolla, koska ne on pelkureita, kun ei uskalla tulla yksin ja haastaa tappeluihin. Tollasella
valtavalla joukollla ovat mukamas rohkeita... tänne saattaa tulla näitä anarkisteja. Näitä
anarkistipelkureita, jotka myöskin tulevat tänne isoilla joukoilla aina yhden kimppuun, koska heillä ei ole
miestä vertaa haaskaa ketään, kun ne kulkee kunnolla. Heillä on aina se joukko, siinä mielessä me
tarvitaan omaa sellaista järjestyksenvalvontavoimaa... koska meihin oikeasti kohdistuu väkivallan uhkaa,
niinkun näissä puheissa kuultu.

(89) On jihadistista väkivaltaa, on anarkistien väkivaltaa, josta kumman syystä siinä valtamedia ei puhu
samalla kuin meidän. Mehän ollaan kuulema valtavan väkivaltaisia, vaikka me ei olla koskaan täällä
kenenkään päälle käyty. Mäkin oon ollu ainakin sadassa mielenosoituksessa ja missään me ei oltu
agresiivisia tai hyökkääviä.... Mutta tää on sellanen iso asia, josta me saadaan odineilta tukea. Nehän on
toiminut omien ogranisaatioitten kautta ja ne tulevat, kun kokevat asioita tärkeeksi ja tulevat
suojaamaan ja katsomaan, että me voidaan turvallisesti... meillä pysyy se puheoikeus, koska on ollut
paljon semmoisia, että ketä anarkistit, jotka on tullut meidän puhujien päälle... ja meidän osallistujien
päälle.
(90) Täälläkin on paikalla henkilö, jonka päälle hyökkäs. Somalit hyökkäs hänen päälle miekkarissa ja se
asia jotenkin kääntyi niin, että hän sellainen rouvashenkilö, pienikokoinen rouvashenkilö jotenkin
mukamas syypää siihen, että somalit hyökkäs meidän tapahtumassa meidän kimppuun. Nyt se on
menossa oikeuteen ja... tää on niin väärin.
(91) Meitä kohdellaan äärimmäisen syrjivästi... syrjivästi koko ajan. Siksi meidän pitää, pitää itestämme
huolta... ja olla kiitollisia siitä, että meillä on odinit järjestönä, joka tulee pitämään meistä puhujista
huolta. Tulee takaaman meidän puheoikeutta tässä maassa, meidän omassa isänmaassa... saadaan
puhua... voi, että kun sitä pitää todella suojata, taistella sen puolesta, että me saadaan puhua... kyllä me
sen pidetään... me taistellaan sen oikeuden puolesta. Me ei siitä luovuta, meillä on perustuslaki.
Perustuslaissa taattu ja pysyy.
(92) Suomen perustuslaki ja se pysyy toiset sata vuotta, vähintään. Ite en sitä aikaa pysty takaamaan, ite
täällä puolustamassa, mutta toivottavasti tulee uusia sukupolvia jatkamaan tätä taistelua, mitä meidän
esi-isätkin on tehnyt... vertaa vuodatettu, ne oikeudet on saavutettu. Meidän tehtävä on nyt pitää ne
oikeudet. Tää on maailman paras maa meille suomalaisille ja monella mittarilla, objektiivisella mittarilla
tää on yksi maailman parhaista maista, muun muassa sananvapauden ohessa ollut... nyt sitä ikävä kyllä
ole, mutta me taistellaan sen oikeuden takaisin suomalaisille, niinkun suomalaisten haluaa puhua
Isänmaan puolesta, koko kansan puolesta, turvallisen Suomen puolesta... me pidetään se oikeus. Sitä ei
vie meiltä sipilät, eikä vie meiltä orpot, sitä ei vie meiltä maanpetturieduskunta... Suonen kansalla ne on
oikeudet, Suomen kansalle ne pysyy ne oikeudet. Valtiolta Suomessa oikeudet kuuluu kansalle. Te
tulette näkemään kansan ja sen oikeuden käyttää... niin rajusti, että se tarve vaatii. Toivotaan, että se
menee rauhallisesti, se menee demokraattisesti, että se menee oikeutta ja poliisiviranomaisia
kunnioittaen... jos se ei mene... sitten se menee pahemman jälkeen. Suomen kansa osaa olla paha, se on
nähty... me ollaan kova kansa. Me otetaan se valta ihan millä tahansa konstilla se vaatii. Kansa sen ottaa,
aina se on sen ottanut.....
(93) Mutta tästä aktivistipooli islami-iskee Suomi toiminta. Aktivistiipoolin toiminta on tukenut Mies6 ja
Mies5 ja varmasti tukee jatkossakin... ja mun oma aloite tulee tässä, että aktivistipoolin ihmiset tulevat
mua tukemaan siinä kattilavallankumouksessa. Mä oon siinä sitten ja mä sen oon lanseraanut, oon
ottanut nimeeni sen asian ja sen hankkeen. Mulla on siinä, pystyn jonkin verran siinä vaikuttamaan, mitä
sen nimissä tehdään. Me ollaan puhuttu jo muun muassa Mies6 kanssa, että me tehdään
Eduskuntatalolle... sen kattilavallankumouksen promo, promotapahtumia, me mennään pienellä
porukalla tässä pitkin syksyä Eduskuntatalolle niitten kattiloitten kanssa ja tehdään tällainen tapahtuma,
tehdään streemaukset, puhutaan siitä ja mennään hakkaamaan nyt niitä kattiloita. Meidän vaatimukset
on jo nyt voimassa, mutta seiso voimannnäyttö, se varsinainen isoväen kattilavallankumous on vasta
6.12... mutta totta kai me kootaan sitä organisaatiota, joka sen kykenee toteuttamaan.

(94) Me kootaan niitä aktivisteja, jotka uskaltaa jäädä Suomen 100-vuotisjuhlien jälkeen yöksi... me
jäädään sinne eduskuntatalon liepeille... sitten pidetään sitä leiriä niin kauan, että meidän organisaatio
kykenee. Me tiedetään Suomi Maidanista, miten rankkaa se on, me tiedetään, miten paljon se vaatii
talvella olla yötä ulkona. Me ei saada sinne varinaisia lämpimiä telttaleirejä. Me ollaan sään armoilla, me
ollaan tuulessa, tuiskussa ja lumimyrskyssä viime talvi ja me ollaan vielä ensitalvella... mutta se vaatii
paljon ihmisiä, se vaatii paljon tahtoa, se vaatii paljon resursseja ja ruokahuoltoa, se vaatii kahvia ja
todella paljon. Mitä me viimeksi saatiin lahjoituksena Maidanille, joka päivä joku toi kahvipaketin. Sitten
meillä oli agrikaatti ja keittimet ja kahvia oli. Ei meillä kahvi tainut ikinä loppua Maidaniltakaan, eikä se
lopu Eduskuntataloltakaan. Kattilatkaan ei lopu, kattilat ja kahvi ei lopu.
(95) Niin kauan, kun meillä on kahvia, niin me jaksetaan hakata niitä kattiloita sillä metallikauhalla. Kun
siitä kulkee kansaneduastajia duuniin, niin me hakataan niitä kattiloita ja huudetaan, että onko ne rajat
tänään menossa kiinni?! Jos se ei ole, niin sitten sitä hakataan seuraavana päivänä, kun se sama
kansaneduataja menee aamulla duuniin, niin me hakataan taas niitä kattiloita. Kysytään: aiotteko tänään
laittaa niitä rajoja kiinni? Jos ei silloinkaan, niin sitten tehdään sama seuraavana päivänä ja sitten
jatketaan niin kauan, kunnes sitä Suomen kansa pystyy sitä tekemään... mä luotan Suomen kansaan, mä
luotan, että siihen on voimaa. siellä on miehiä ja naisia, joilla on tahtoa... pelastaa. Sitten vaan mukaan
vaihtomiehiä vaihtoon.
(96) Toivotaan, että saadaan joskus nukkuu, kun se on aloitettu. Tulkaa vapauttamaan meidät,
päästäkää meidät nukkuu, muuten ihminen ilman unta, niin ei se kauan jatku... pitää saada väkee …
mutta siitä nyt rypee tekemään. Mä omalla nimellä näutä kattilavallankumouksia. Tehdään taatusti.
Nainen1 tekee Suomi Iskee nimellä ja mä oon siinä mukana. Aktivistipooli tukee näitä molempia ...
Mies6 ja Mies5 voivat tehdä omalla nimellä, varmasti tekevät juttuja ja siinä tukemassa ja... tulee
varmasti...Toivotaan, että tulee uusia, uusia porukoita, jotka ajaa ja meidän organisaatio kasvaa.
Saadaan vaikka joka päivälle tapahtumia... ja saadaan joka kerta isompaa, isompaa. Intensiteetin täytyy
kasvaa... eksponentiaalisesti... mitäs Mies6 tuleeks tänne sanomaan? Tuu saman tien.
(97) 1:16:01 Mies1 poistuu mikin takaa ja Mies6 tulee tilalle ja sanoo: Minä tulin tänne sanomaan, että ,
kun mä olin mukana näissä Rajat Kiinni!-systeemeissä ja mitä Suomi Ensissä, joka on edelleen ollut ja
kaikessa monessa muussa.. Ja myös netissä kirjoitellen ja ollut myöskin politiikassa mukana. Mutta yks
tärkee asia on, että tässä on mukavasti porukkaa, mutta miks me ollaan kaikki erillään? Miksi ei lähdetä
jokaisen ryhmä toistemme tapahtumiin? Tukeamme toisiamme ja... [epäselvää] tehdään isoja näistä,
massiivisempiä... meillä on muualla maailmassa 50 000 marssii, 50 000 tilaisuudessa... [Joku yleisössä
sanoo: itsenäisyyspäivänä sen verran] ... Lähtekää mukaan... [epäselvää] … me ei voida mitään eliitti
[epäselvää] .... me onnistuu … [epäselvää] toimii. Hiekkalaatikkoleikit nyt pois! Kiitos.
(98) 1:17:53 Mies6 poistuu mikin luota. Muutama ihminen taputtaa ja Mies4 astuu mikin taakse ja
sanoo: Vielä aploodeja Mies6:elle puheesta, kun hän... [kukaan muu kuin Mies4 ei taputa] … [yhteys
katkeaa hetkellisesti ja video hyppää kesken lauseen eteenpäin] ...kärsivällisesti asian ja... nyt...
[epäselvää] …. SUPO:nkin ja meidän myöskin tietojemme mukaan Suomessa on vähintään 100 aktiivia
terroristia, jotka ovat sitoutuneet ja pitävät yhtä niin sanotun islamilaisen kalifaattiin. Eli tähän
tappamisen ja murhaamisen... ja raiskaamisen keskuuteen tuolla Syyriassa... Nämä tällaiset
terroritekoihin valmiit henkilöt meidän keskuudessamme asuttelevat täällä VOK:eissa, peräti
kotimajoituksissa ja hyysäyshenkisten avustuksella ja he ovat täällä vaatimassa meiltä tappaakseen

meitä. Minulla on tuossa tolainen epämääräisen näköinen rätti. Se on tämä ISIS, islamilainen kalifaattijärjestön symboli. Kohta näemme mitenkäs käy. Nytten tuleeko Nainen1 puhumaan?
(99) 1:19:27 Nainen1 kävelee mikin taakse ja Mie4 alkaa nostamaan mustaa lippua, jossa on valkoisia
maaliläiskiä penkiltä. Videossa Mies6 oli osoittanut lippua, kun puhui ISIS-lipusta, joten oletan tämän
olevan representaatio jihadistisen äärijärjestön lipusta.
(100) 1:19:30 Nainen1 sanoo: Joo tosiaan lopetellaan tää... lipun poltto.. Ai, että [nainen alkaa
nauramaan lipulle, jota kääritään esille] … ne tarkoittaa tosi nerokasta... Tota noin Mies5 sanoi kyllä niin
justi niin ytimekkäästi ja tasan tarkkaan mitä mä halusin mahdollisesti sanoa tossa aiemmin osan siitä.
Se, että tota noin... meidän oikeesti pitää tehdä jotain. Jos ei uskalla tulla esiin, niin sä voit tehdä
muuten pitää oikeesti toimia...
[Samaan aikaan kamera siirretään kauemmaksi mikistä, jotta voidaan nähdä, kun Isistä edustavan lipun
päälle kaadetaan sytytysnestettä. Lippu on musta ja siihen on ruiskutettu epämääräisiä valkoisia
maaliviivoja.]
(101) 1:20:10 Nainen1 jatkaa: ...me ollaan islamilaisia kohta [Nainen1 nostaa kätensä sivuille] tai
kuolleita...
(102) Joku yleisössä sanoo: hävitään muuten tää taistelu
(103) Niin juuri. Ihan oikeesti, etteks tajuu, että tää on koht loppu, jos ei tehdä jotain. Miettikää Ruotsii
ja miettikää Englantia. Sit kun ne keksii, että joka maassa alkaa tuhoo ihmisiä, sota... kohta kaikki on
vituksi. Anteeks! Vaan islamilaisia, haluutteks sitä...? Jos ette, niin oikeesti toimikaa... [Nainen1 katsoo
maassa makaavaa ISIS-lipun representaatiota ja naurahtaa] … me voidaan tässä.... Ompa komee [nainen
kommentoi maassa makaavaa lippua] … niin tota noin, niin tässä on, kiitos lipunpitäjille [viittaus
banderolleja pitäviin ihmisiin] teille. [joku yleisössä taputtaa] … kiitos kaikille, jotka tulitte tänne, mä
arvostan todella... [Mies6 sanoo: vähän tilaa, niin, että] … tässä sanottiin, että ei saa tulla liian lähelle
[viittaus poltettavaan lippuun] … tossa puhua [video pysähtyy.]
(104) 1:21:14 video alkaa pyöriä uudelleen ja Nainen1 jatkaa: ...niin mielellään tulkaa esille. [Mies1 ja
muut rivijäsenet alkavat suunnitella iskulause huutoa] … niin on, anna mennä! Mies4 on vähän hyvä
tossa.
(105) 1:21:24 Nainen1 väistyy ja Mies6 astuu mikin taakse: Noniin! Tämän lipunpolton myötä sanon,
että viitaten vanhaan kunnon elokuvaan Tuntematon sotilas... Isisille tulta munille!
Yleisössä nauretaan ja esitetään hyväksyviä kommentteja.
(106) 1:21:45 Mies6 huutaa raivokkaammin: Isisille tulta munille! Ja niin kolme kertaa: Tulta munille!
[Mies4 nostaa oikean käden nyrkiksi ja alkaa heiluttaa sitä ilmassa kuin löisi vasaralla alla massa
makaavaa lippua] ...Tulta munille! Tulta munille!
(107) 1:21:57 Mies1 huutaa: Huudetaan sit samalla, kun lippu palaa! [joku toinen yleisössä huutaa:
odottakaa hetki!]

(108) 1:21:59 Mies4 palaa mikin luokse ja sanoo: Niin tässä rätissä lukee jollain tuntemattomalla
töherryskirjoituksella, että tapetaan kaikki suomalaiset ja tota se ei vaan sovi meidän suunnitelmiin ja
nyt on Nainen1 vuoro näyttää sitten mitä tehdään.
(109) 1:22:15 Mies4 poistuu mikin luota ja Mies1 huutaa jälleen: Huudetaan sit Isikselle tulta munille
samalla, kun se palaa sitten! Kaikki yhdessä huudetaan
(110) 1:22:18 Lippua aletaan nostaa ja lipunpitäjää sekä sytyttäjää ohjataan pysymään turvallisessa
etäisyydessä, samoin yleisö.
(111) 1:21:40 Nainen1, joka pitää Isistä representoivaa lippua huutaa: Tämä on sit symboli siitä, että me
halutaan helvetti Saatana pois täältä. Koska tänne ei kuulu laittomat.
(112) 1:22:49 Lippu syttyy tuleen ja ihmiset alkavat huutaa: Tulta munille! ISIS tulta munille! ISIS tulta
munille! ISIS tulta minulle! ISIS tulta minulle! ISIS tulta minulle! ISIS tulta minulle!
(113) 1:23:00 Lippu palaa loppuun hajoten tangosta ja kaatuen pienenä mustana liekehtivänä mössönä,
jolloin Nainen1 heittää maahan lopputangon, nostaa kädet ilmaan ja huutaa voitokkaasti. Yleisö
taputtaa ja huutaa kannustinhuutoja Nainen1
(114) 1:23:18 Mies4 huutaa mikrofoniin: Tässä maassa ei mikään terroristiryhmä juhli. Ei juhli ISIS, eikä
myöskään juhli punikkianarkistit! Näin se on, tämä on suomalaisten isänmaa ja sellaisena se tulee myös
aina pysymään... [yleisöstä kuuluu kannustinhuutija Mies4:lle ja taputuksia yleisöltä]
(115) 1:23:39 mielenosoitus vaikuttaa loppuneen. Lipputankoa aletaan siivoa pois eikä kukaan enää
puhu mikkiin. Kuvassa näkyy, miten ryhmän riviaktivistit kuvaavat kännykällä toisiaan ja maassa
makaavaa palaneen lipun osia.
(116) 1:23:57 Mies4 kysyy Mies1 mikrofonin kautta: Saanko kertoa, mistä ISIS on lyhennetty...? [Mies4
poistuu mikrofonista, jolloin vastus ei kuulu, mutta nainen1 nauraa vastaukselle äänekkäästi. Mies4
palaa mikrofonin luokse ja sanoo: Ja koska uutisissa on aina loppukevennys, niin minä pistän tähän
lipunpoltolle pienen loppukevennyken. Mistä sanoista ISIS on lyhenne? Ihan Saatanan Inhottavaa
Sontaa! [muutama yleisössä nauraa ja rivijäsenet huutavat kannustinhuutoja. Yleisö taputtaa]
(117) 1:24:26 Banderolleja aletaan purkaa. Kamera alkaa kuvata poistuvaa yleisöä ja massa olevaa
liekehtivää tuhkakasaa
(118) 1:25:25 Kamera kuljetetaan Mies4 eteen, jossa tämä nauraa jollekin, mitä rivijäsen sanoi tälle ja
sanoo: Mies7 sähän et tykännyt karaokesta.
(119) Mies7 vastaa: en, en. En tiedä tulevaisuudesta.
(120) Mies4 vastaa. Pitääkös nyt sulle laulaa?
(121) Mies7 vastaa: Pitää. Monet ovat täällä pyytäneet.
(122) Mies4 alkaa laulamaan: Siellä on kirpuja ja luteita, täitä. Seassa maanpettureita kusipäitä... Siinä oli
teille.
(123) Mies7 alkaa laulamaan toista säettä: Valheita...

(124) Mies4 jatkaa, jolloin hän laulaa Mies7 mukana: Valheita, petosta jatkuvaa. Olet maan armahin
Suomenmaa. Kesärantaa...
(125) Mies7 sanoo: Se oli hyvä loppu.
(126) Mies4: näin.
(127) Mies7 sanoo: Kiitoksia kaikille.
Ihmiset poistuvat kameran edestä, jolloin se jää kuvaamaan tyhjää katua, jonka oikealla puolella näkyy
kaukana Mies1 puhumassa banderollien kantajien kanssa.
1:26:10 Kamera kääntyy ympäri ja kuvaa Iso-Omenan pääsisäänkäyntiä ja sen edessä olevaa tuhkakassa,
jota eräs mies tutkii.
(128) 1:26:27 Kuvaaja alkaa puhumaan: Noniin, tilaisuus alkaa olla päättynyt. Kiitos mukanaolosta ja
kärsivällisyydestä mun huonon yhteyden kanssa. Mä yritän saada paremman jos mä menen kysymään
sitä mun palveluntarjoalta. Mies7 on niin hyvä toi. Jos mä saisin sellaista parannusta tähän...
8 sekunnin hiljaisuuden jälkeen video päättyy 1:26:56

