
Uusi sähköposti oikeusasiamiehelle (vastine) 10.12.2017

Aihe: Kantelu EOAK/6334/2017 (Kantelu uskonnonvapauslain valvonnan puutteesta)

Hei!

Tein 28.10.2017 kantelun uskonnonvapauslain valvonnan puutteesta. Sain vastauksen 
oikeusasiamieheltä, joka oli päivätty 04.12.2017. Tämä vastaus oli niin hämmentävä ja 
osittain ristiriitainen, että minun on pakko kysyä päätöksestä pari asiaa ja tarkentaa 
kanteluani. Minulla on tapana puhua suoraan, toivottavasti ette loukkaannu sanoistani.

Saamassani vastauksessa sanotaan mm. näin:

"Asianne esiteltiin apulaisoikeusmies Maija Sakslinille. Hänen pyynnöstään 
ilmoitan, ettei asiaa voida tutkia antamienne tietojen perusteella. 
Esittämänne kysymys siitä, miksi yhteiskunta ei Suomessa puutu henkiseen ja 
hengelliseen väkivaltaan, on vakava ja useiden viranomaisten toimialaan 
kuuluva."

Tässä todetaan, että asia on vakava. Sitten taas toisaalta todetaan näin:

"Viittaatte yleisellä tasolla siihen, että moni yksilö joutuu ankaran ja julman 
henkisen ja hengellisen väkivallan kohteeksi varsinkin siinä tapauksessa, että 
hänet erotetaan yhteisöstä tai hän haluaa erota itse, mutta ette yksilöi 
tapahtunutta."

Minusta tuntuu, anteeksi vain, että apulaisoikeusmies ei ole lainkaan tutustunut niihin 
kahteen internetlinkkiin, jotka kantelussani esitin. Niissä on yksilöity erittäin suuri 
määrä ihmisoikeusloukkauksia, joita Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta tekee. 
Onko niin, että näitä internet-linkkejä esittelijä vain lyhyesti vilkaisi, mutta ei 
laajemmin tutustunut näihin? Onko niin, että apulaisoikeusasiamies ei ollenkaan itse 
lukenut näitä kahta internetsivua? Tuo väite, että en "yksilöinyt" asioita, tuntuu 
suorastaan pöyristyttävältä. Väänsin asiat rautalangasta, jotta mikään ei jäisi 
epäselväksi. Vai oliko näissä sivuissa jotain, jota ette ymmärtäneet:

1) Oma kirjoitukseni Uuden Suomen Puheenvuoro -palstalle: Miksi yhteiskunta ei 
Suomessa puutu henkiseen ja hengelliseen väkivaltaan?

http://jari-pekkapeltoniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244386-miksi-
yhteiskunta-ei-suomessa-puutu-henkiseen-ja-hengelliseen-vakivaltaan

Tässähän käsiteltiin sitä, että kaikissa Jehovan todistajien seurakunnissa 
opeteltiin saman viikon aikana oman perheenjäsenen hylkäämistä, mikä on 
erittäin julma tapa aiheuttaa kärsimyksiä. Olin antanut Helsingin Sanomien 
toimittajalle vinkin, jonka perusteella he julkaisivat laajan jutun Jehovan 
todistajien järjestön henkiseen ja hengelliseen väkivaltaan yllyttämisestä. 
Mikä tässä ei ole yksilöityä tietoa? Linkissäni on suoria lainauksia 
kokousohjelmasta, siis aitoja tilanteita, miten Jehovan todistajia 
opetetaan karttamaan omaa erotettua sukulaistaan.

http://jari-pekkapeltoniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244386-miksi-yhteiskunta-ei-suomessa-puutu-henkiseen-ja-hengelliseen-vakivaltaan
http://jari-pekkapeltoniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244386-miksi-yhteiskunta-ei-suomessa-puutu-henkiseen-ja-hengelliseen-vakivaltaan


2) Olen laatinut omille nettisivuilleni laajan selvityksen siitä, miten uskonnonvapauslaki,
Suomen perustuslaki ja ihmisoikeudet toteutuvat, tai pikemminkin eivät toteudu 
Jehovan todistajien yhdyskunnassa. Tutustuitteko lainkaan tähän sivuun ja siihen 
yksilöityyn asiaan, joka sivuilla oli?

http://johanneksenpoika.fi/dokumentit/uskonnonvapauslaki.html

Miten tätä asiaa voi enempää "yksilöidä"?

Huomautan lisäksi sen, että kun lähetin kantelun sähköpostissa, siinä oli tällainen teksti 
lopussa:

Haluaisin saada sähköpostista kuittauksen, että se on tullut perille ja että 
kaikki ”muotoseikat” ovat oikein, ettei kantelu vain siitä syystä mene roskiin.

Oliko nyt niin, että kantelussani oli jokin "muotoseikka" väärin, vai miksi sitä ei 
enempää käsitellä? Jos näin oli, miksi minulle ei siitä huomautettu ja pyydetty 
korjaamaan?

Viittaan vielä kerran tekstiin, jonka minulle annoitte vastauksessanne:

Esittämänne kysymys siitä, miksi yhteiskunta ei Suomessa puutu henkiseen ja 
hengelliseen väkivaltaan, on vakava ja useiden viranomaisten toimialaan 
kuuluva.

Voisitteko yksilöidä ne viranomaiset, joiden toimialaan kanteluuni liittyvät asiat 
kuuluvat. Ja samalla kysyn, kenelle tästä henkisestä ja hengellisestä väkivallasta voi 
ilmoittaa, jos oikeusasiamies ei ollut se oikea taho, vaikka nimenomaan eduskunnan 
virkamies minulle näin sanoi ja pyysi tekemään kantelun?
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