
Rikosilmoitus N3  

Hyvät vastaanottajat kuluva rikosilmoitukseni koskee Kauppalehdessä jo vuonna 2013 alkanut rikosketjua 

josta olen tehnyt jo kahta rikosilmoitusta Suomessa ja yksi Bulgariassa (asiat todistettavissa). Liittyen 

Suomessa tehtyihin rikosilmoituksiin tietoa liitteineen löytyvät parhaiten seuraavasta linkistä: 

http://www.newfinns.com/index.php/item/62-in-memoriam , kuten minulla on lisää todisteita, myös 

tuotuja Bulgariasta, osaa jo toimitetut Suomen Poliisille. Niiden lisäksi tähän lisäisin että 16.12.2015 jouduin 

pakotetun psykiatriseen hoitoon, liioteiltuin perustein, osaa joista eivät jälleen pidä paikkansa. Esimerkiksi 

lääkäri Markku Kaartisen Kelalle lähettämässä B1 lausunnossa lukee (ks. liite Kela B1): ”Bulgariassa ollut 

psykiatrisessa pkl-hoidossa, osasto hoidot kieltää” – johon edelleen vastaan että Bulgariassa en koskaan ole 

ollut psykiatrisessa pkl-hoidossa. Sen lisäksi jos kyseessä ovat vuoden 2014 tapahtumat, jolloin laittoman 

irtisanomiseni yhteydessä minut vietiin Bulgariaan hyvin heikossa terveyden tilassa, josta Kauppalehti kieltä 

että olen ollut tai olisin ollut sairauslomalla (ks.Dnro ESAVI kohta 6). Silloin Bulgariassa yritin selittää mitä 

Otto Mattsson, Tatu Kaskela (Kauppalehden johtajaa) ja Seppo Waltimo (Suomen Terveystalon psykiatri) 

yrittivät tehdä - mm. lähettää minut psykiatriseen hoitoon täysin valheellisin perustein (ks. Dnro ESAVI ja 

Waltimo3 ylhäällä olevasta hyperlinkistä, plus minulla on lisää todisteita siitä ). Sukulaisiani eivät voineet 

uskoa siitä ja halusivat että tapaan kahta bulgarialaispsykiatria, mutta en koskaan ole ollut psykiatrisessa 

pkl-hoidossa. Mihin lääkäri Kaartisen väite perustuu?  

Sitten mikäli heinäkuun 2016 saakaa en saanut mitään lääkärilausuntoa Auroran sairaalasta, kysyin sitä itse 

Laakson sairaalan kautta. Ja vaikka loppulausuntoa en vielä saanut sain kuulla että en välttämättä muista 

mitä tarkkaan on tapahtunut, joka ei pidä paikkansa ja siihen pyydän tutkinta apuanne, esimerkiksi 

valvontakamerat, sekä minun älypuhelimen ja Internet käytöstä. Itse jo pyysin teiltä kyseisenä päivänä 

tehty Poliisiraportti, josta vaan sanon että en ole ollut junaraiteilla vaan keltaisen viivan etäisyydellä niiden 

vieressä. Muuten huomatkaa että ensimmäisen ja toisen Poliisi partion kutsujen välissä oli reilut 4 tuntia, 

jossa tein alempana kuvatut asiat hyvin rauhassa, jos olisin todella ollut ”psykoottisessa maniassa” olisiko 

todella pitänyt odottaa niin pitkään? 

Kyllä on totta että 16.12.2015 odottaessani junaa Kannelmäen asemalla Helsinkiin pain seisoin raiteen 1 

eteläisessä päässä, keltaisen viivan etäisyydellä (ks. Gult.jpg) ja yritin katsoa kaukaa ja tarkistaa 

vahingoittuneen oikea silmäni, jolle oli ruiskutettu pippuri spraylla, mutta en puhunut kennellekaan vaan 

minun takana, aidan toisella puolella meni nainen joka sanoi venäjäksi lähde pois sieltä, jolle vastasin että 

en lähde. Sen jälkeen ohikulkijana meni mies joka kysyi suomeksi, kenen kanssa puhut ja hänelle vastasin 

että puhun ”Jumalan kanssa”. En olisi sanonut mitään jos minulle ei olisi puhuttu, enkä aikonut tehdä 

mitään muuta kuin vetäytyä ja odottaa Helsinkiin pain menevää junaa. Kuitenkin, joku oli soittanut Poliisille 

ja kuin partio tuli olin jo vetäytynyt pois keltaisesta viivasta ja nojasin aitaa. Sanoin partiolle että ei ole hätä, 

koska mitään erikoista ei ole tapahtunut, ne pyysivät minun paperit ja sanoivat että vievät minut sairaalaan 

ja näin minut vietiin Haartmanin saarialaan, kuten siellä palauttivat minun paperit, me käteltiin ja ne 

lähtivät. Sitten istuin odotustilassa, avasin tietokoneeni ja rupesin kirjoittamaan artikkelia blokilleni 

(newfinns.com). Myös kävin ostamassa kahvia Silmäklinikan alakerrassa olevasta kahvilasta, kuten muistan 

hyvin että ilmoitin sitä Haartmanin sairaalan vartioille, johon he vastasivat että olen vapaa lähtemään mihin 

tahansa haluan. Kuitenkin itse kävin ostamassa kahvia ja sitten jatkoin kirjoittamista. Sitten tuli 

sairaanhiottaja, kutsui minut huoneeseensa kuten minä rupesin puhumaan kotisivustani, hän näki sitä ja 

sanoi että minun täytyy odottaa lääkäriä ja kutsui minut toiseen odotushuoneeseen, jossa oli kahta sänkyä 

ja toisella makasi nuori nainen. Jonkun ajan kuluttua tuli naislääkäri ja sanoi että ”saat lähteä kotiin, mutta 

sinun täytyy ottaa yhtä pilleriä”, jota minä kielsin. Hän vetäytyi ja jonkun ajan kuluttua tuli takaisin pillerin 
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kanssa jota edelleen kielsin ottamasta ja silloin hän kutsui toinen Poliisi partio, joka vei minut Aurora 

sairaalaan.  

Ja kyllä on totta että huomattuani minkälaisten ihmisten keskellä jouduin olemaan, pukeuduin ja yritin 

lähteä pois, jolloin kolme miessairaanhiottaja otti minut kiinni, jota alkuvaiheessa yritin vastusta – kaksi 

niitä otti minun kädet ja keskimmäinen niistä otti minut kurkusta ja rupesi tukehtumaan minua.  

Ymmärrän kyllä hyvin että ne joutuvat kohtaamaan kaikenlaisia ihmisiä, mutta näin ollen koin itse väkivalta 

minua kohti ei kuin lääkärimerkinnöissä lukee että olisin usean kerran uhannut muita. Eli pyytäisin 

poliisitutkinta sairaaloiden valvontakameroista, sekä mahdollisesti minun älypuhelin ja Internet käytöstä.  

Johtuen minun laittomasta irtisanomisesta tähän asti ja täysin valheellisin perustein, minut on epäilty 

paranooista, psykoosista, skitsofreniasta ja sitten yllä mainituin perustein vielä maniasta ja bi polaarisesta 

mielenterveyshäiriöstä, tuhoten minun perhettä sekä Bulgariassa (isäni Georgi Rachev Dinkov menehtyi) 

että Suomessa (avovaimoni joutui lähtemään), sekä urani. Ja sitten jos olen niin sairas tai minut jatkuvasti 

epäillään niin sairaaksi, miksi en pääse eläkkeelle? Asiasta jälleen pyydän Poliisitutkinta.  

P.S. Minulla on paljon lisää todisteita (mm. notaarivahvistettuja todistuksia, puheluita, s-postia jne.) sekä 

lukuisa joukko todistajaa. En olisi uusinut jo hylätyn tutkintapyyntöni, jos lääkäri Markku Kaartinen ei olisi 

viitannut valheellisesti siihen., josta pyydän tutkinta apuanne.   

P.S. Rikosilmoitus on laitettu Poliisille virallisen sähköisen lomakkeen kautta.   

Ystävällisin terveisin, Rostislav Dinkov  


