Poliisi ja JSN valehtelevat
Miksi Poliisin tiedotus ja JSN:oon
kuuluvat mediat johtavat yleisöä
harhaan?
LÄHDE: OikeaMedia/Jukka Rahkonen 21.12.2018

Artikkeliin liittyvä kuva

Vuonna 2015 tapahtunut ”islamilainen invaasio” oli
täysin poliittinen päätös ja sellaisena sen
seurauksia tulee vastuullisen median seurata
Erään silminnäkijätodistuksen mukaan Tikkurilassa eilen naista puukottanut
mies olisi ollut selvästi ulkomaalaistaustainen ja puhui tekopaikalla ”jotain
vierasta kieltä”.
Miksi Vantaan sanomat kuitenkin kirjoittaa tänään 21.12., että ”Uhri ja
epäilty tekijä ovat molemmat vantaalaisia Suomen kansalaisia, jotka ovat
syntyneet vuonna 1992″?
Onko kaikkien kansalaisten opittava lukemaan rivien välistä, että aina kun
Poliisi tiedottaa ja Julkisen sanan neuvostoon kuuluva media kirjoittaa, että
tekijä on ”Suomen kansalainen”, niin kyseessä on silloin
maahanmuuttajataustainen henkilö, joka on saanut Suomen kansalaisuuden hyvin
helpoin kriteerein.
Herää aiheellinen kysymys siitä, mitä virkaa ylipäätään on Julkisen sanan
neuvostolla, kun siihen kuuluvat mediat eivät edes yritä selvittää ja
tiedottaa tapahtumista olennaisia faktoja. Tämäkin tieto oli selvitettävissä
muutamalla puhelinsoitolla.
Vuonna 2015 tapahtunut ”islamilainen invaasio” oli täysin poliittinen päätös
ja sellaisena sen seurauksia tulee vastuullisen median seurata ja tiedottaa

siihen kytkeytyvistä tapahtumista rehellisesti – olennaisia faktoja
salaamatta.
Vielä ei ole varmistettua tietoa siitä, milloin puukottajalle oli myönnetty
Suomen kansalaisuus. Vastuullisen median tehtävä on tämä tieto selvittää ja
tuoda äänestäjien tietoon.

Poliisi hukkuu tehtäviin
Poliisi hukkuu tehtäviin: Juttuja
”tapetaan”, hälytyksiin ei vastata
LÄHDE: Verkkouutiset/Kasperi Summanen 06.11.2018
Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtajan mukaan poliisin voimavarat eivät
riitä.

Poliiseja partioimassa. LEHTIKUVA /
MIKKO STIG
– Poliisikunnan edustajana väitän, että jokainen poliisi haluaa ajaa keikkaa
ja tutkia rikoksia sen sijaan, että tutkittavat jutut ”tapetaan” tai
hälytyskeikat jätetään kokonaan ajamatta tai uuden ilmoituksen varaan, Jonne
Rinne toteaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.
Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Rinteen mukaan nykytilanne on
rasite poliisikunnalle. Hän toteaa poliisien ”hukkuvan tehtäviinsä” aina
miehistöstä päällystöön saakka.
Jonne Rinteen mukaan osalle päättäjistä ja kansalaisista on tullut
yllätyksenä, että poliisin hieman yli miljoonasta vuosittaisesta
hälytystehtävästä jätetään resurssipulan takia ajamatta noin 100 000.
– Suomen sisäinen turvallisuus ja sen riittävä resursointi tulee nostaa
laajempaan keskusteluun eduskuntavaalien yhteydessä, jotta kansa saa

äänestämällä vaikuttaa siihen, että sisäisen turvallisuuden resursoinnista
huolehditaan asianmukaisesti, Rinne kirjoittaa.
Hänen mukaansa poliisien resursoinnin korjaaminen kestävälle tasolle ei vielä
tarkoita, että ”jokaiseen polkupyörävarkauteen” voitaisiin puuttua.
– Sen sijaan pystyisimme keskittymään poliisin ydintehtävään eli hälytyksiin
vastaamiseen ja rikosten tutkimiseen niin, ettei aika kulu priorisointiin,
jolla suomeksi sanottuna tarkoitetaan päättämistä siitä, mitkä tehtävät
jätetään resurssipulan takia kokonaan tekemättä, Jonne Rinne sanoo.

