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Japanin Tsunamin Seuraukset-

Päivitettyjä Uutisia Maailmalta
.

.

Maanjäristys 14:46 - Tsunami iski Perjantaina 11.03.2011 - 1. Reaktori suli jo 3,5h
myöhemmin. Loput salasi STUK. Tämä blogi on aikajärjestyksessä - silloinen 'uutispäiväkirja'.

Tarkkaamon Pomon Pomo

Suomimedia sensuroi keskustelupalstatkin Ydinonnettomuuden syistä, seurauksista. Jos
keskustelupalstalla kertoo ilmavirtauksien tutkimustietoa, sensuroidaan. Jos kertoo merivirtauksien
tutkimustietoa, sensuroidaan. Jos kertoo merien tuliringistä, sensuroidaan. Jos manitsee 19.03.2011
klo 13.42 Mäntsälän 2.8 Richterin asteikolla olleesta maanjäristyksestä, sensuroidaan. Jos kertoo
päästöttömästä, täysin ilmaisesta GEOTERMia energiasta ja Saksan jo 150 toimivasta GEOTERM-
voimalasta - sensuroidaan raivokkaasti, välittömästi ... samaan aikaan IltaSatuSanomat saa
väärentää aiheita surutta. STUK pitää herkkusienet 1986 Chernobyl kuristusotteessa. Päätin
koota tähän tiedonpuutostautiin vastalääkettä, eli faktapoimintoja maailman lehdistöstä,
tutkimustuloksia, rakennekuvia, karttoja jne.

Kaikki tieto poimittua eri lähteistä ja sirpaleista kasattua. Alussa kuvaus systeemeistä,
tsunami/järistys tilanteista, voimalaitoksista, reaktorien sijainneista, rakenteesta jne.

English Version http://wp.me/pwIAV-19



Sivun alareunassa viimeisimmät uutismuruset maailmalta,
päiviteltiin päivittäin vuonna 2011...
Virheitä on varmasti, nyt 3/2011 tilanteesta ei missään anneta selvää kuvaa. Tässä asiat on
pyritty esittämään yksinkertaistaen kansankielellä - ydintieteen kirjallisuus on saatavissa muualta
eikä se mahtuisi tähän. Suhtaudu tähänkin sivuun kriittisesti, päivämäärät huomioiden... sikäli kun
olen lukenut, allaoleva on kirjoitushetkellä paras lähinnä totuutta oleva tilannekuvaus.

Tämäkin sivusto on tehty kopioitavaksi. Talleta. Lähetä eteenpäin...

Tiedoksi scribd.com -Lukijalle:

Scribd.com muutti kaikkien ilmaiset kirjoitukset ilmoittamatta ja SALAA maksullisiksi. Siksi
aion kertoa kuinka voit lukea niitä - ilmaiseksi, jäsenenä. Näin voit menetellä esim. silloin jos
www.slideshare.net/syottovasikka sensuroitu sivusto ei ole käytettävissä ja
wordpress.com/erilainen -sivusto ei toimi. (PS. Tänään 11/2014 scribd.com taas toimii.)

Toinen häiritsevä scribd.com -seikka on 'tyhjät sivut' sensuuri -ilmiö. Joka sivullani on tekstiä
ja/tai kuvia - mikäli ei näy, lataa uudestaan. Jossei sittenkään näy, käy slideshare.net/syottovasikka
sivustolla...

Ellet ole jäsen ja sisäänkirjautuneena, scribd.com mahd. näyttää dokumenteista vain neljä sivua...

Jäsenelle kaikki Scribd.com sivuston ilmaiset dokumentit ovatvapaasti luettavissa ainakin tällä
hetkellä...

Ensimmäiseksi luo itsellesi ilmainen tili. Älä anna mitään henk koht tietoja: silloin tietojasi ei
ainakaan voida varastaa ja sinulle tehdä vahinkoa... Seuraavaksi lataa (upload) dokumentti,  jotain
tekstiä jostain, näin sinusta tulee täysivaltainen jäsen. Voit ottaa kopioida vaikka tekstiä
iltasastusanomista, tekstillä ei ole väliä. 'Dokumenttisi' voit jättää yksityiseksi jolloin kukaan muu
käyttäjä ei sitä näe: pää-asia onkin luoda  toimiva täysvaltainen scribd.com -tili. Homma kannattaa
sillä scribd.com -dokumentteja on satoja tuhansia...



Olli Heinonen, ex I.A.E.A., päätarkastaja
Ensimmäinen asiallinen kannanotto tuli jo lauantaina 12.03.2011 (Eläköön!) Suomalaiselta
asiantuntijalta, Olli Heinoselta. Pian tämän jälkeen Ollilta otettiin mikrofoni pois poikkeen...

"Päätös jäähdyttää ykkösreaktorin sydäntä syövyttävällä merivedellä kertoo että TEPCO Tokyo
Electric Power company, oli jo (menettänyt heti alussa toivonsa) 40v vanhan reaktorin osalta"
sanoo Olli Heinonen, ex I.A.E.A., päätarkastaja ja Harvardin luennoitsija...". Hän on monesti
vieraillut kyseisessä voimalaitoksessa ja tuntee sen tekniikan. Hänen mukaansa "ykkösreaktorin
ytimessä oleva vika on johtanut vetypäästöhin, ne johdettiin halliin ja hallissa joku kipinä johti
räjähdykseen. Jokainen tunti jäähdytyksessä on tärkeä"

Hän oli myös huolissaan jo käytetyistä ydinpolttoainesauvoista joita säilytetään reaktorin
vieressä [päällä] altaassa: "jos vesi haihtuu niin nekin  alkavat sulamaan itsestään sanoi Heinonen".
Tällä hetkellä saatavat tiedot ovat tyypillisesti hyvin sekavia eikä niihin voi luottaa.
nytimes.com/2011/03/13/world/asia/13nuclear.html?_r=1&scp=1&sq=olli%20heinonen&st=cse
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Varastoidut Polttoainesauvat Suurin Uhka
15.3.2001 NYTimes :  "Varastoitujen polttoainesauvojen tuleen syttyminen on pahempi kuin
jos reaktori sulaisi," sanoi David A. Lochbaum, a nuclear engineer at the Union of Concerned
Scientists. Hän on työskennellyt tälläisien General Electric'in valmistamien Japanin Mark 1 -
reaktorien kanssa. (Katso minkälainen kytkös GE jessuiitoilla on SoroOsbamao CO2 -huijauksiin:
obama) Reaktorien 1,2 ja 3 ydinvarastot ovat nyt auki ilman suojaa...
www.nytimes.com/2011/03/15/world/asia/15fuel.html?_r=1&hp

.

Uusi kuvakertomus - Fukushima Daichii Historia 21.06.2011: www.
houseoffoust .com/fukushima/phototour.html

.

Dr. Helen Caldicott GRTV Video 18.04.2011
26.04.2011 Suomennettuna julkaistu video: Lehdistökonferenssi Montreal 18. huhtikuuta
2011
Press Conference: The dangers of Nuclear War Montreal March 18 2011

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=0Enl8MFEs6o]

Klikkaa: Fukushima Daichii 3. reaktori - Japanin katastrofi
www. youtube.com/watch?v=0Enl8MFEs6o



Toinen pitempi video (ei suomennettu): www. vimeo.com/22579986 ... "Plutonium on äärettömän
myrkyllinen; Kun Beagle koirille koitettiin antaan pienin mahdollinen plutonium -annos, ei voitu
löytää niin pientä annosta etteikö se olisi saanut syöpää" ... nyt tätä on jokaisessa reaktorissa ja
päästetään ilmaan joka päivä jokaisen reaktorin ilmastointipiipuista. "Yksi ydinpommi räjäytettynä
Euroopan yllä korkealla ilmakehässä (aiheuttaa EMP -pulssin joka) lamauttaa kaiken
sähkönjakelun. Sen seurauksena KAIKKI tuhat EU:n ydivoimLitosta sulavat" 20110409 12
Caldicott

Blogisivuni Ydintekniikan Helvetinkoneista, koko maa pallosen säteilytyksestä: klikkaa
http://wp.me/px1AT-CY

Fukushima Live - The End. M@ltan ritari poppamiesGundersen jatkaa...

Fukushima live web cam 1.5.2011: youtube.com/watch?v=Ck_KEILBLlU ...  hah hah:Youtube
10.05.2011: This live event has ended. Sorry about that. "Tämä tapahtuma on päättynyt.
Olemme pahoillamme" - sensuuri iski nettikameraan, sen kaukaiset hämynäkymätkin olivat liian
pelottavia?

.

.
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Miten Reaktorien Käytetty Ydinpolttoine käyttäytyy, raportti
02/2002
By Robert Alvarez, The Bulletin of the Atomic Scientists, 02/2002
Nuclear Regulatory Commission (NRC) sanoo tämän vuoden 2002 raportin mukaan käytetyn
ydinpolttoaineen varastoinnista seuraavaa: mikäli allas pääsee kuivumaan, käytetty ydinpolttoaine
syttyy itsestään. Näissä jätealtaissa on tyypillisesti 10x enemmän cesium-137:ää kuin itse
reaktorissa. Syttynyt polttoaine tulee todennäköisesti sytyttämään myös muut lähellä olevat
reaktorit varastoineen. NRC myönsi jo 1997 että vuosia käyttämättä olleen varaston zirconium-
tulipalon mahdollisuus on yhä olemassa, (siis valvotun, jäähdytetyn altaan tulipalomahdollisuus ...
"maailman tappiin")
USAssa on 40,000 tonnia käytettyä ydinpolttoainetta 110 ydinlaitoksen altaissa; keskimäärin
360 tonnia per laitos. (Luku tuntuu pieneltä...) Raportin mukaan kuiviin päässyt allas tulee



syttymään ja kaikki sen cesium-137 leviää (räjähdyksenomaisesti - EI nk. ydinräjähdys)
ympäristöön ja ilmakehään. Chernobylin reaktorissa oli murto osa tuosta määrästä: keskimäärin
yhden reaktorin varastossa on cesium-137  kokonais säteily-arvoltaan 20-50milj. curie'ta.
Chernobylin reaktorin cesium-137 säteilyarvo oli vain 1/10 tyypillisen ydinjätealtaasta... eli
6milj. curie'ta.
www nirs.org/radwaste/atreactorstorage/alvarezarticle2002.pdf
3/17/2004 12:33 PM The Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 58, No. 1, pp. 45-
47,  January/February 2002 What about the spent fuel? By Robert Alvarez
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Media, Globaali Käskytetty Valehtelija:
Suomilehdistö puhuu tahallaan pelkästä "Fukushiman
voimalaitoksesta", tahallinen valittu vääristely kammottavan
asiatilan peittämiseksi:
...31.03.2011 kaikki globaali media alkaa 'unohtaa' pohjoisen pallonpuoliskon säteilytyksen
asuinkelvottomaksi - merkityksettömänä... NYTimes jolla oli parhaat kertomukset tähän asti, sen
etusivulla ei enää edes mainintaa, viikon vanhat artikkelit 'katoavat'...

Fukushima Daiichi 6kpl SEKÄ Fukushima Daini 4 kpl - vaurioituneissa voimalaitoksissa on
10  reaktoria, Daichiissa oli kolme käytössä, Dainissa neljä. ... Sen lisäksi kriittisessä tilassa on
Onagawa, 3 reaktoria... Jokaisessa jatkuvasti 24/7/365  jäähdytystä tarvitsevat reaktorit, sekä
niiden päällä (!) jäähdytystä tarvitsevat ydin 'jäte' varastot.

Vielä 16.03.2011 13:27 Iltasanomat jatkaa hämäystään: "Kaikki Fukushiman kuusi reaktoria
vaikeuksissa ..."

Telegraphin 16.3 mukaan Fukushima Daiichi kolmosreaktori käyttää plutoniumia, ainoana
tässä voimalalaitoksessa. Tänään helikopteri yritti pudottaa vettä johonkin kuudesta reaktorista (!?ei
kerrota mihin), mutta joutui keskeyttämään Chernobyl kaltaisen säteilyn takia. Loppujen reaktorien
tilanne on vakaa (siis sulaneet jo?), käytettyjen ydinsauvojen varastoista ei hiiskuta senkään vertaa...
ja kaikki jutut kerrotaan yhä nimellä "Fukushiman voimalaitos".



CNN karttavalhe; kaksi "voimalaa" ja muutama reaktori - VAIKO 20 REAKTORIA?

www. edition.cnn.com/SPECIALS/2011/japan.quake/map/

Lähteet: www:

gengikyo.jp/english/topics/20051031b.html
world-nuclear-news.org/RS_Battle_to_stabilise_earthquake_reactors_1203111.html
edition.cnn.com/SPECIALS/2011/japan.quake/map/
tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/11031209-e.html



Tässä INSC:n kartta: Itärannikolla tämän mukaan 20 reaktoria ... mikähän on todella se
oikea luku. Globaali jesuMedia on mukana TAAS massivisessa salausoperaatiossa, CNN
tapansa mukaan etunenässä!

Katso INSC sivut  insc.anl.gov/pwrmaps/map/japan.php

...valitan, etpäs muuten enää katsokaan. Ne on nyt tänään 19.3.2011 SALATTU.

Kaikissa kahdessakymmenessä! reaktorissa on niiden päällä (HALOO G.E. !? Katso G.E. ja
jessuiittaObama tästä: Obama ja G.E.) käytetyn polttoaineen varasto jota tulee jäähdyttää
maailman tappiin.



Mietitäänpäs hetkinen taustaa, eli maanjäristystä. Jotkut geologit sanovat että se ei ollut
luonnollinen. Jos niin, mitä se sitten voisi olla?

Veljet mitkä mahdollisuudet: J-Parc Järistys
.

.

Selkeyden vuoksi siirsin Ydinsaastepaljastukset yms pois tästä Japanin-sivulta ... Katso aihe
tarkemmin http://wp.me/px1AT-CY

Ajatella mikä kunnia! Seisoa Pyhäjärven rannalla kun sekä katollis Amerikan CIAt, Japanin
Yakuzat ja Ranskan hotellihommelipojjaat Neutronitykittää EU-pro-test-antti -maalitaulua:





Laitan tähän näytteeksi pari kuvaa Fukushiman kyljessä sijaitsevasta maailmantuholaitteesta,
yhdestä verkoston osasesta. Maan halki Myon säteitä ampuva maanjäristysjärjestelmä -
takuuvarmaa Teslan 'tiedettä' tällä maailman hallitukset pysyvät nöyrinä:

Sädekokeet halki Japanin v.2010, tänään jo koreasti Koreaan? Katso pian alkavat
Pyhäjärven järistyksesi syyt,



Kunpa olisinkin folihattu joka tieteen nimessä haluaisin maapallon ihmisille keksiä taruja -
mutta kun ei: vielä 2010 nämä arvon ritarit verorahoillasi reteilivät kuinka maakuoren alla
ampumansa suunnattavat säteet saastuttavat, rikkovat kaiken.

Suomilaisritarikin haaveilee omista palatseistaan 'Pyhäjärven tutkimuskeskuksinaan', maan
tuhon linnanvoutina.

Tein pikku videonkin nollabudjetilla: youtube.com/watch?v=4rc37dRCI4w
'Neutron Beam Radiation - Säteilytys by Pakkaspyry'



YLEn ylpeä 'tutkija' kehuskelee raportissaan utuista onnea: "Turismi lisääntyy, monikulttuuria
lastentarhoihin, hotellinpitäjäkin iloitsee uusista asiakkaista (ellei koko hotelli putoa reikään)..

Japanin Ydinvoimalaitokset
Itärannikkoa Tokion yläpuolella:

Fukushima Daichii'sta etelään reaktorit seisovat säteillen. Vasemmalla joku J-PARCin
lähellä räjähtänyt...

.



Onagawan kaupunki Tsunamin jälkeen. Missä kunnossa ovatkaan Reaktorit? ... *SALAINEN*

Onagawan kaupunki tuhoutui tässä täysin (keltainen = Tsunami). Mitä tapahtui
Ydinvoimalaitokselle, salataanko sielläkin (täys?) -tuhot ?



Onagavan Ydinvoimalaitos, rannalle suunniteltu kaksikerrospommi valmiina kokeiluun.
Miten kävi? ...kuplii yhä 5.5.2011: lue uutiset alempaa.

Onagawan Ydinvoimalaitos mereltä nähtynä. Näyttäisi olevan suunnilteltu ja rakennettu
turvallisesti "useamman metrin" pinnan yläpuolella tsunamien saavuttamattomissa? Kuin
Olki Luoto?

Onagawan maisemia ennen tuhoa; youtube musiikkivideo (ota ääni pois:)
www.youtube.com/watch?v=xdVw3FOnYUQ



Onagawan kaupunki ja Fukushima Daichii no4 "jäähdyttelyä" 23.03.2011. Perjantaina 25.3 vuosi
tieto - SAIRAALASTA - sinne oli tuotu kolme plutonium-reaktori no.3 huoltomiestä, syynä
10.000x sallittu säteilyannos ... minusta kuvassa näyttäisi (STUK-ohjatulla ? sieniretkellä)
käppäilevän ja reviiriään merkkailevan neljä miestä:) ...by Telegraph.co.uk

Entäpä 19 muun Fukushiman jne reaktorin?) Tähän Shiomi vastaa NYTimesin artikkelissa näin:

.

"Jos Tätä Verrataan S i i h e n  M i t ä  O n  M e
n e i l l ä ä n, se ei ole vaarallista,"
...Tokyo Electric puhemies Mr. Shiomi sanoi 14.03.2011. No nyt hitaasti. Mitä puhemies
sanoikaan...



Tässä Tsunami tulee ... Tässä Tokai (Hirono), 3 reaktoria, turvallisesti tsu-nami "-testissä".
Yllättäen helikopterit tietenkin valokuvaajineen paikalla, ainakin kahdesta (kaikista?) reaktorista
löytyy ilmakuvia - siten myös videot [SALAINEN

.

Nyt vasta tiistaina Tokyo Electric, puhemies Johei Shiomi kertoi että "kaikkien (?) jäähdytys on
ollut poissa päältä lauantaista lähtien"... Ilmeisesti siksi myös nelosreaktori joka ei ollut käytössä
tsunamin tullessa, syttyi tuleen juuri tämän takia. Ykkösreaktori mallia GE Mark 1, on ollut
käytössä vuodesta 1970 - kuinka monen vuoden ydinpolttoaineet niiden päällä nyt onkaan
varastoituna? (USAssa tätä 50-60-luvulla laskutikuin suunniteltua mallia on käytössä 23kpl)



Sanoiko se että...
Kaksikymmentä (20) reaktoria joissa kussakin yksi käytetyn polttoaineen varasto päälle
rakennettuna, kiitos G.E.:n "huippu tekniikan" - Kaikki jäähdyttämättä perjantaista asti -
Chernobyl 40x?

Kuinka reaktori pysäytetään ja mitä sulamisessa tapahtuu: NYTimes Multimedia:
March 14.3.2011, Fukushima Daiichi power station
www.nytimes.com/interactive/2011/03/12/world/asia/the-explosion-at-the-japanese-
reactor.html?ref=asia

.

Aika jessuiittamainen salausleikki on käynnissä: vielä eilen saattoi käydä Ydinenergia
turvajärjestön INSC:n sivulla tarkistamassa voimalaitosten faktoja - tänään sivut on suljettu
yleisöltä... toimii kuin oma kotoutusmafiamme säteilevä STUK.

Tokain ydinreaktorikaupungissa oli autotehtaan varasto ... oli.

Mielenkiintoiseksi salailu-asian tekee se, että rannikolla on enemmän voimalaitoksia kuin meille on
kerrottu. Piiloleikki on raju: kuvan Hirono Power Station ? onkin Tokai ...Fukushiman
Prefektuurissa. Joka lehdessä 'prefektuuri nimi näyttää olevan tuurista' kiinni. Meille suo malis
ressukoille revitellään pelkästään Fukishima Daichii'n reaktoreilla. Mitä-Missä ne kaikki ovatkaan ...
stay tuned.



Fukushima Daichii sukelsi -
100% salatut todisteet tässä

Tässä ensimmäinen (!?) ennen/jälkeen kuva Fukushima Daichii'n alueelta 30.03.2011 by
NYTimes. Jälkimmäisessä kuvassa oik. alh. näkyy uusi (!) pönttö keskellä tietä. Tälläisiä
varastosäiliöitä tsunami kellutti ympäri japanin rannikkoa... Todennäköisesti se on kolmos reaktorin
vieressä ollut säiliö. Tästä voidaan päätellä tsunamin olleen vähintään viisimetriä korkealla
voimalaitoksen takana, kohottaneen säiliön, ja sitten se on kellunut tuohon veden paetessa pois.
Miksi ensimmäinen kuva vasta nyt? Alueelta on aivan varmasti paljon eri turvakameroiden videoita
- SALAINEN. Kuten tämän päivän media, niinkuin japania ei olisikaan, saatikka koko
pohjoisen pallonpuoliskolle leviäviä plutonium pilviä... - kansanmurha - SALAINEN.

Alla olevista kuvista voi päätellä että kaikki reaktorihallit varajärjestelmineen täyttyivät
merivedellä, ja ovat käytännössä kertaalleen 'sukeltaneet mereen' . Tässä syy miksi
varavoimadieselit eivät ole toimineet, jäähdytyspumput hajalla... Näin on käynyt kaikissa yli 20
reaktorissa. Kaikki ovat yhä kypsyvässä tilassa, osa jo sulanut ja syöksee taivaalle kokoajan
ydinsaastetta tuhatkertaisia määriä verraten Chernobyliin = SALAINEN. Kaikki tämä on videoitu ja
kuvattu - mutta salataan yhä.

Fukushima Daichii voimalaitosalue ennen tsunamia; valkoiset "pienet" varastosäiliöt
paikallaan. Vertailukuva alapuolella on tahalliseti eri kulmasta: syynä tarkoituksellinen
yksityiskohtien salaus... videoita ei näytetä.



Fukushima Daichii tsunamin huuhdeltua koko alueen, valkoinen kevyehkö säiliö uinut
ajoväylälle ... näin on käynyt myös Onagawassa, Tokaissa jnejne; SALAINEN. Tsunami
murskasi vas alanurkan kolmekerroksisen rakennunksen kaikki ikkunat. Rakennus sijaitsee
n.20m korkeudella merenpinnasta. Rakennusken korkeus on myös luokkaa 15 metriä...

.

Kaikki Daichiin kuusi reaktoria sukelsivat (kuten muutkin kaikki itärannikon ydinlaitosten
reaktorit , 30kpl?). Numerot 5,6 olivat tapahtumahetkellä seisokissa - mutta varastoaltaat
täynnä ja vailla jäähdytystä. Niihin tungettiin myös suolaista merivettä...





Kolme (!) viikkoa viivyteltiin jäähdytysveden tuomista. Tässä US Army (?) proomu tuli - ensin
oli varmistettu että kaikki laitokset kypsyisivät merivedellä räjähdyskuntoon...

Taustalla yksi Tsunamin tuhoamista rantarakennuksista. Punainen nuoli osoittanee (?) Tsunamin
'vierailukorkeutta'.

Huom. Jälkiviisastelua: tähän aikaan tämäkin tieto laitoksien sukeltamisesta oli 100%
supersalattua kuten ohjelmointiisi kuuluu...



LUETTELO tiedossa olevista itärannikon  'tsunami'
reaktoreista:

Tiedoksi lukijalle: Kun tilanne oli 'päällä', suomilaislehdistön ohjelmoitu sumutus oli
ennennäkemätön. Herkkusienten päivittäisannokset templaarihesareista eivät olisi
voineet olla kauempana totuudesta. Tässä syy tälle jatkuvan häirinnän kohteena
olevalle blogisivun synnylle. Apuna tässä huijauksessa tietenkin täysin pimeä paavin
oma ydinyakuza: kullakin yli 50:llä plutoniumtehtaalla on ainakin kymmenen
moniosaista nimeä joilla pelaamalla voidaan viitata vaikka Ruotsin suurlähetystön
edessä olevaan paavipatsaaseen, velikultaiseen kaksipääkotkan palloon...

Luettelo Pohjoisesta Etelään, rannikolla:

- Tomari 1,2,3, Hokkaidon saari
- Ohma, J-Power, rakenteilla 2014, mox
- Higashidori (Yksi toiminnassa, 3 rakenteilla)
- Rokkasho, Uraanin rikastulaitos, (Tsunami tuhon jälkeen diesel generaattorien varassa)
- Onagawa, 3 reaktoria, ydinjätealtaita 3-9 (Huom. Onagawan kaupunkia 'ei enää ole'... 15.3
tulipaloja, hälytystila - sitten uutispimennys) voisi olla max 4800 tonnia jätettä
- Namie Odaka (Rakenteilla, Fukushima ? )
- Fukushima Daichii, 6 reaktoria, 7-20 ydinjäteallasta. Tokio Electric ilmoittaa sisällöksi 2100
tonnia + 1200 tonnia; Todellinen sisältö voisi olla maksimissaan 9600 tonnia radioktiivista jätettä.
- Fukushima Daini, 4 reaktoria, altaita 4-12, voisi olla 6400 tonnia jätettä
- Tokai 3 reaktoria, altaita 3-9 (lähimpänä Tokiota) voisi olla 4800 tonnia jätettä
- Tokai GCR: "Tutkimusreaktoreita"; JRR-1No.1, sulj.), JRR-2, sulj., JRR-3, JRR-4, JPDR
(Japan Power Demonstration Reactor, sulj.)
- Hamaoka 4 reaktoria[/b] altaita 4-12 (Tokion eteläpuolella) voisi olla 6400 tonnia jätettä

Maximissaan tsunami-varastoissa voisi siis olla 320.000 tonnia jätettä! Todellinen luku on
varmasti SALATTU ja pienempi. Chernobylin reaktorista levisi taivaalle arvioiden mukaan 30-60
tonnia polttoainetta. Asiantuntijoiden mukaan käytetyn polttoaineen säteilyarvo eli vaarallisuus
ihmiselle on sama tai jopa (!?) suurempi kuin käyttämättömän polttoaineen; selvityksen mukaan
kuiville päässyt varasto kiehuu todennäköisesti taivaalle sytyttäen väkisin lähi reaktorit/varastotkin.
Pahin skenario jossa kaikki cesium-137, strontium-90, iodine-129, ja plutonium-239 leijuu taivaille:
2000x Chernobyl.

Ylläolevan maximi-arvion perusta: yhdessä reaktorissa syntyy vuodessa 20-40 tonnia ydinjätettä
joka kerrottuna käyttöiällä 40 vuotta, voi merkitä maksimissaan 1600 tonnia radioaktiivista
ydinjätettä reaktoria kohden.

Brookhaven National Laboratory 1997 raportti U.S. Nuclear Regulatory Commissiolle arvioi yhden
ydinjätealtaan täystuhon kustannuksiksi $700mrd dollaria (2011 kustannustaso). Tässä
Japanin tuholeikissä mukana on 20-60 allasta...

Ylläoleva tieto pitäisi olla kaikille vapaasti saatavilla; nyt suurin osa ylläolevista perustuu kaikkialta
keräiltyihin tietoihin, niistä arvioimalla ja vertaamalla. Japanin yakuza-hallintomalli (mafia) onkin



vielä pimeäpi kuin STUKilla - ja täyden salauksen päälle valehtelee minkä kerkiää. Paras esimerkki
tästä on täysi hiljaisuus Onagawan jne kohdalla. Tokio Electric johtajia onkin väärennösten ja
valheiden takia  saanut kahteen kertaan potkut kymmenen vuoden sisään.

Tässä taas uusi kartta ja lisää reaktoreita: onko nimitys-pimityksillä loppua?



Pimityksen huippu: tässä kuukauden haeskelun paras kartta reaktoreista. Tästäkin puuttu
vielä esim Tokion koereaktorit ym. ja Tokai Dainin reaktorien määrä ? on väärin.



TEPCON Pohjoisen ydinlaitokset paljastuivat 4 Toukokuuta
2011:

Tässä 1½kk etsinnän tulos: TEPCO 2010 slideshow paljastaa pohjoisen
tsunamisukeltaneet ydinlaitokset. Ilmeisesti tilanne karkasi käsistä heti alussa kun
olemassaolokin salataan. Huomaa että nämä eivät kuulu Tepco service areaan - eli Japcolla
on vielä omansa piilossa. Ehkäpä ? vielä löytyvät - pysy kuulolla.

Lue uutinen blogin alalaidasta: Kashiwazaki Kariwa -jättilaitos on myös sulamassa... Kuulitko
siitä hesari aivopesulastasi? No etpä tietenkään...

TEPCO slideshow-vuoto vielä hetken ennen STUK-tulppausta löytyy täältä. Tallenna... www.
dcbureau.org/201103141303/Natural-Resources-News-Service/fission-criticality-in-cooling-ponds-
threaten-explosion-at-fukushima.html



"Fukushima": Onagawa - Soma - Daichii - Daini 1. - Daini 2. ...

13.04.2011 Kun mikään yleisölle jaettu tieto ei täsmää, aloin vertailla näitä
Googlemaps kartta -ja satelliittikuvien kanssa. Tässä tulos: Jossakin puhutaan Fukushima Daini
kakkosesta ... joten nimesin tuon alimmaisen silleesti. Nimetköön kukin miten haluaa... joka
tapauksessa tämä alimmainen EI OLE merivesijäähdytteinen, vaan jäähdytykseen käytetään
kahdeksaa lauhdutintornia, vrt satelliittikuva. Zunami on tuhonnut (ruskea maa/lieju, liete) niiden
liittymät ja koko reaktorialueen ympäristön... eikä voimalaitoksella ja varastosäliliöillä voi olla enää
toimivaa jäähdytystä. Olen suurempaan sisennyskuvaan laittanut reaktorihallien 1 ja 2. katot.
Vaikuttaako tutulta?

Fukushima Daini II voimalaitoksen reaktorit 1 ja 2 ovat myös ? räjähtäneet - katot ainakin
ovat kuin lehtimajajuhlilta... Päättele itse. Reaktorit 3 ja 4 vaikuttavat (vielä ) ehjiltä.



Ydinvoitelulapsilla on monta nimeä. Olisiko tämän nimi Soma? Ainakin Googelin kartassa on
viereisen kylän nimi...

Tämäkään Daichiin yläpuolella olevavoimalaitos  EI OLE merivesijäähdytteinen, vaan
jäähdytykseen käytetään nyt hmm (tsunami vei kai ken!) ei yhtään lauhdutintornia. Zunami on
tuhonnut (ruskea maa/lieju, liete) niiden liittymät ja koko reaktorialueen ympäristön... eikä
voimalaitoksella ja varastosäliliöillä voi olla täälläkään enää toimivaa jäähdytystä.

Tästä kun lähdetään selaamaan satelliittikuvia pohjoiseen, löytyy lisää tsunamireaktoreita, Onagawa
tsunamituhoineen heti tästä pohjoiseen... Siitä seuraavissa (hmm) kuvan resoluutio on niin pieni
ettei tsunamituhon laajuudesta ole aavistustakaan, eikä reaktorirakennuksien kuntoakaan pysty
näkemään [SALAINEN].



suo...

 eikun Japaninkin G.E. reaktorien rakenne:
No nyt tuossa aluksi käsittelimme Japanin voimalaitosten sijainnit ... tai siis vain havaitsimme
ettemme edes tiedä mitä emme tiedä, salailun niiden sijainneista, voimme siirtyä tämän
tieteenhaaran kukkasen saastaisiin tekniikan salaisuuksiin.

Alempana Fukushiman jonkun reaktorin yleinen rakennekuva. 100% salaus ... kunnes tuli nk
ydintietovuoto - se on tässä.





Pääterroristin tilaus vati kaanista: Rannat täyteen tälläisiä G.E.n Mark 1 -kaksikerrospommeja ja
sitten HAARPillä Tsunamit loiskimaan... Tällä kertaa on jäähdytys poikki vain 12-20 reaktorista
odottaen ? sulamistaan - polttoainevarastoineen... Kauhuskenario näyttäisi pahimmillaan olevan
Chernobyl 40x.

Jonkun lehtijutun mukaan nelosreaktorin käytetyn ydinpolttoainevaraston vuoto
(maanjäristyksen aiheuttama) olisi vienyt alussa pelastusmiehien päähuomion. Sen takia muiden
reaktoreiden jäähdytys olisi jäänyt retuperälle - liekö tottakaan?

Käytettyä polttoainetta pitää näet jäähdyttää "seuraavat '5000 'vuotta..." ja veden katoaminen
aiheuttaa täyssulamisen, tämä taas räjäyttää reaktorin ja riippuen määrästä, tekee 'kymmenet
Chernobyylit'. (Kerropa tämän sadun luvut  10 reaktorilla, salauksista ja puhemies Mr. Shiomi
vihjailuista peilaten 20-30 reaktorilla.)

IAEA:n rahvaalle tarjottu reaktorimalli ... CNN/IltaSanomat valheilla maustettuina ...
hyvältä ? näyttää

Katsotaanpa sitten millainen rakenne paljastuu ydinvoideltujen propagandalehtisten
'savupiippujen' takaa:



Paljastunut G.E. kaksikerrospommin todellinen rakenne; vanha ydinvarasto vaatii jatkuvaa
jäähdytystä. Nyt sitä ei ole ollut yhdessäkään... Koska jäähdytysvesi on haihtunut,
jäähdytyskäyttöön on otettu (kaikissa 20:ssä reaktorissa!?) MERIVESI, ja kuvan vihreää
syövyttävää mömmöä pumpataan nyt siis suoraan reaktoreille SEKÄ ydinjätevarastoihin...

Kaksikymmentä Kuivatettua (?) Kuplivaa Ydinjäteallasta - alapuolella kuplivat
MERIVESIreaktorit... ydinjätteestä saastunut merivesi pumpataan tietenkin takaisin mereen,
Chernobyl pilvet leijuvat taivaalle.



"Onnettomuuden" yksityiskohtain "laiminlyönnit" ovat pöyristyttävät - kuin Estonian
upotuksesta: laiva ajaa vasta-aallokkoon keulavisiiri auki kunnes uppoaa. Suunnitelmien mukaan...
Myöhemmin ulkopuoliset näytteenottaja löytävät keulavisiiristä jälkiä räjähteistä - kaikki yhä
visusti salassa.

Tässä ydinvoitelu suunnitelmallisuus on alkanut jo reaktorin rakenteesta  ja jätteiden
sijoituksesta, tuplapommi-systeemien rakentaminen rannoille. Turman satuttua, 20 reaktorin
jätealtaat jätetään jäähdyttämättä, hallit tuulettamatta. Räjähtäähän se - kun räjäytetään.

PS. Kauniita kuvia joiden eteen joutui tekemään töitä. Täynnä salaisuuksia... Miksi ihmeessä?
Eikä tänäänkään missää ole tietoa mitä laitoksen alla on: Arto Lauri kuvaa asiaa näin: "'Alakerta' on
mielestäni paikka lähimpänä helvettiä. Mahdoton säteily turruttaa tajunnan. Laitos vuotaa kuin
seula, sinne tippuu punaista vettä värjäten kävijän kypärän, suojapuvun kuin olisi verikylvyssä ollut.
Alimpana massiiviset spiraali-teräsrakenteet johtamassa säteilyä suuntiinsa..." 5/2015



Ydinpolttoainesauvojen Rakenne; tekninen
selite

Ydinpolttoaine sauvojen valmistelu: Lingen/Romans -tyyppisien sauvojen rakennekuva,
uraanipolttoainepelletit Zirconium putkissa, putket paketoituna asetelmiin (Fuel-rod assembly)
tarkasti määrävälein. Käytetyt, aktivoituneet asetelmat nostetaan raskavesialtaaseen
säteilyä/kuumenemista vähentäviin Boron -kehikoihin.



Zirconium Palo:
Ydinpolttoainesauvat alkavat kuumeta itsestään vasta kun niitä pakataan tietyn suuruisiin
‘ryhmiin’ ja uraani aktivoituu. Tässä koko ytimen salaisuus, ja höyryn kehittämisen idea:
tulikuuma sauvasto höyrystää reaktorin jäähdytysveden ja höyry ohjataan sähkö-turbiinissa
hyödynnettäväksi. Kuumenemista hillitään näiden väleihin laitettavilla Boron säätösauvoilla joilla
keskinäistä reaktiota saadaan säädettyä. Zirconium suojaputkissa ollessaan käyttämättömät
uraanipelletit eivät aiheuta välitöntä vaaraa käsittelijälle: tällä ‘turvallisuudella’ ei ole mitään
tekemistä ydinonnettomuudessa purkautuvan säteilevän ydinmateriaalin kanssa, Bilteman hanska
-ilmiötä käytetään yleisön törkeässä huijauksessa…

Käytetty ydinpolttoaine on erittäin radioaktiivista: Kuvan henkilöt olisivat ruumiita hyvin
nopeasti, jos he käsittelisivät käytettyjä polttoainesauvoja kuten kuvassa. ‘Vanha’ säilytysaltaaseen
siirretyn polttoaineen säteily on jopa ‘vaarallisempaa’ kuin reaktorissa oleva (säteily – eri asia
kuin energiamäärä).

Julkisuudessa tällä asialla kansaa harhauttaneet alan ‘asiantuntijat’ tulisi vetää oikeuteen
petoksista.

Zirconium-palossa suojakuori vaurioituu, aktivoitunut säteilevä massa purkautuu ulos ja sula
massa alkaa hallitsemattoman kuumenemisen, räjäytellen veden kanssa kilpaa pellettejä minne
pääseekin leviämään. Kyseessä ei ole nk. ydinräjähdys, mutta tässä täysin hallitsemattomassa
reaktiossa sietämätön säteily pääsee hallitsemattomasti ilmakehään. Sauvojen rakenne on erittäin
monimutkaista tiedettä eikä tässä ole tarkoitus syventyä asiaan; tietoa on (ainakin oli) vapaasti
netissä.

Zirconium-palo alkaa aina satavarmasti jos jäähdytys puuttuu. Jäähdytys puuttuu jos vettä ei
ole, vesi ei kierrä -TAI- jos jäähdytykseen käytetään (paniikissa) merivettä… kuten nyt on tehty
ainakin kuudessa reaktorissa. Meriveden suola ja roskat rikkoivat jo pumppuja ja jäähdytys loppui.
Nyt tämä suola on kerääntynyt polttoainesauvojen päälle tukkien jäähdytyksen. 24.3.2011 Tepco
ilmoituksen mukaan ‘siellä on nyt’ satoja tonneja suolakiteitä. Merivedellä ostettiin siis vain
aikaa – lähteekö kaikki 3000-300.000 tonnia jätettä vielä kuitenkin maata kiertävälle radalle? Tietoa
kyllä on mutta Kaikki Salataan, kansoille ei kerrota … Ilmastopetoksen luokkaa olevan
ydintekniikan, maailmanlaajuisen säteilyn (mittaus)tiedot väärennetään ja/tai pimitetään, eritoten
Suomessa.

Koko tuplapommitarina meren rannalle odottamaan Tsunamia. Voiko järkyttävämpää
draamaa edes jessuiitat keksiä? www  obal-genocide.blogspot.com/

.

Nyt löytyi “uusi” kuva, ilmeisesti suoraan Fukushima Daichiin arkistoista; 22.06.2011. Tässä
pohjaa  uraanimäärien kartoittamiseksi:



Yhdessa Daichiin erillisistä jätealtaista on tämän mukaan noin 1600 tonnia erittäin
radioaktiivista ja pakollisen jäähdytyksen tarvitsevaa jätettä.

Eri lähteiden mukaan GE-BWR reaktorin uraanipaino on 131-151 tonnia. Myöskin ylläolevan
kuvan numerot eivät ole yleispäteviä, ehkä jossakin totta… Kuuden Fukushima Daichiin General
Electric -reaktorin 40v käytöllä teoreettinen maksimi on 36.000 tonnia plutnium/uraanijätettä…
Todellinen ehkä neljäsosa? “Virallinen totuus” tästä 20-osa.

.



Mikä unohtui? Ai niin, “SAVU” – PIIPUT, 140m jokaiselle Reaktorille…

Mutta MIKSI.

Eihän Ydinvoimalaitos polta mitään, eihän !?
…sillä sehän on putiplutoniumpuhdas…

Salaisuus paljastuu… katso sisällysluettelo

.

.

.

Chernobyl ja Säteilysuojautumisen alkeet – aihe siirretty tänne: Chernobyl -sivulle
http://wp.me/px1AT-bU

.

Mennään TAAS 25v – STUKSalaten…
Miksikä niin? Nämä rapparit jessujohdetaan kuin pässit – itse eivät tiedä kuka vie ja minne. Ole
sinä fixumpi ja tutki taustat maallik koapurin sivuilta www maalli kko apuri .blogspot .com

eih. myöhästyit. apuri on jo sensuroitu.



Japanin johto rauhoittelee kansaa.
Nyt lentokielto 30km säteellä – säteilyn takia. … …vai saattaisiko koko salaisuuden kauhistus
paljastua jos sinne eksyisi muut kuin ‘valitut’ kuvaajat?

Japanin pääministeri Naoto Kan näyttelee vihaista: “mikä ihm vaivaa kun tilannetietoa ei
saada?” … Kiina, Thaimaa, Hong Kong, Philippiinit, Etelä-Korea, Malaysia, Singapore – alkavat
testata Japanista tulevia ruokia säteilyn varalta… 03/15/11, 2:24 PM Japanese Leaders Balance
between Candor and Appeals for Calm by Aryeh Ben Hayim
www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/142908

Chernobyylissä ‘prosessin hallinnassa’ jessuiittain etuna oli tseka-KGB vasallivaltioista yöllä
keräämät kuuliaiset nuoret miehet: ovi potkastiin sisään ja pian löysit itsesi kottikärryn kahvasta
Pripyatin ‘raksalta’ … kuplii vieläkin; EU maksoi meidän verotaalereilla sille juuri miljardin
maksavan uuden kopan … näitä kuolematappaaksia ei tietenkään dokumentoitu. Montako
kymmentä tuhatta siinä meni… Monet lähteet puhuvat yli miljoonasta. Nou hätä, tunnustava
jessuiittaGorbachow pitää omaa showta ja kiertää luennoimassa rauhansäteilysäätiönsä piikkiin.

.



Saksa ajaa nyt alas vanhoja reaktoreitaan.
…Suomalis säteilytettävillä maksatetaan uusia Lapinkin saastuttavia…

Nyt kun G.E. reaktorit possahtelee, veljekset tarjoavat – YLLÄTTÄEN – G.E. valkoisia
Lintusilppureita – siis ropeleita – joita ei voi edes kytkeä sähköverkkoon… Samalla täysin
ilmainen GEOTERMIA -energia pidetään herkkusieniltä piilossa: ilmainen, saasteeton, riskitön,
loppumaton, ‘jokapaikssa saatavilla’ energia. Saksassa toimii jo yli 150 Geoterm-voimalaitosta
(infra yms ylläpito ei tietenkään ole ilmainen) kaupunkien yms sähkön -ja- lämmöntuotannossa, kts.
www.erilainen.wordpress.com/category/a-oljy-on-luonnontuote/

Euroopan Ydinvoimalaitokset; jokaisessa monta reaktoria. Voitelu pelaa: yksi täppä tuottaa
veljeksille €10 mrd... Seuraava Paavin kartta näyttäkin sitten koko säteilevän Pohjolan.



No minkälaisen summan €uroja sait laskettua noista paristasadasta ‘täplistä’? Summa on
posketon – sen hallitsija tekee aivan mitä tahansa ylläpitääkseen paa villista CO2vero-satua…

Niille jotka ovat tutkineet HAARP -systeemiä on selvinnyt että maankuoren värähtelyn hallinta
on nykytekniikkaa. Tästä löytyy myös EU raportti vuodelta 1999:  Toisin sanoen, Järistys on
mahdollista toteuttaa… katso raportti yms. blogisivultani http://wp.me/px1AT-CY …
Europarlamentin kirjasto tuntee siis tämänkin sotilaallisen aseen… Eräs hyvä aloituspiste on –
aivan niin Chernobyl, DUGA3. Youtubeen tein selvityksen kyseisestä härdellistä,
tarkoituksellisesti sen ominaisuuksia spekuloiden (myös suomiversio).

Jos lasket tähän ajatusmalliin mukaan laskentakaavaan, kuvia alkaa hamottua: Kyoton Keisari päätti
jo 12/2010 erota Cancunin 20.000 ‘asiantuntijan’  vuosittaisista ryyp pyjuhlista = Japanin
Pääministeri sanoi että Japani ei uudista kohta päättyvää Kyoton huijausta. … Miksi
tämäkään uutinen ei suomisensuuria läpäissyt? Mieti sitä. … Yleensä sooloilu jessuiittakerhossa tuo
Halmeet: jessuiittain tapana on salamrha 33vrk senjälkeen kun eroaa rivistä kuten Japanin
pääministeri teki. CO2-valheessa on kyseessä koko maailman varojen kavallus Rooman Klubin  ja
vatikaanin visiolle, NWO:lle … ei yksi ukko sitä estä.

Miten sitten kävikään.

Seuraapa, vieläkö Japani haluaa ämpyillä vatikaanin CO2 verokerhoa vastaan?

.

Suunniteltu juttu:
.

1. Jos  reaktorin PÄÄLLE suunnitellaan jopa yli tuhannen tonnin (reaktorin tuottama säteilevä
ydinjätemäärä n. 20-40t/vuosi) jatkuvaa valvontaa ja jäähdytystä tarviseva –pommivar–
ydinsaastejätevarasto – kuka on ‘antanut’ suunnitteluparametrit?
2. Jos  reaktorin PÄÄLLE, korkean rakennusmassan huipulle, suunnitellaan
rihvelitaulumatematiikalla 1000-2000 tonnia painolasti vesialtaaseen odottamaan maanjäristykesn
heiluriliikettä - kuka on ‘antanut’ suunnitteluparametrit?
3. Jos  ydinreaktoreita jätealtaineen, joista tiedetään että ne vikatilanteessa syttyessään
poksahdellessaan sytyttävät kaiken lähialueen muidenkin reaktroreiden jätealtaat, suunnitellaan
vieri viereen – kuka on ‘antanut’ suunnitteluparametrit?
4. Jos  General Electric Mark 1 ydinreaktoreita suunnitellaan, paikkoihin jonne tiedetään
Tsunamien yltävän – kuka on ‘antanut’ suunnitteluparametrit? Fukushiman
historiankirjojenmukaan tsunami on kahdesti pyyhkäissyt 2km sisämaahan vuonna 869 (ja ?
1800 luvun puolivälissä!)



24.02.2011 Terroriuhka nousussa. USAn kuivamuonayritykset pudottivat kylmästi 99%
asiakaskunnastaan saatuaan FEMAlta kiireisen määräyksen toimittaa $1mrd tilauksen
kuivamuonavarastoon. No uhka toteutettiinki jo parin viikon päästä 11.03.2011: USA myöntää
12/2011 (oops lipsahdus) jo HAARP iskun olleen Japanin tsunamin takana. Terror threats rising as
FEMA orders $1 Billion in dehydrated food. February 24, 2011 - examiner .com/finance-examiner-
in-national/terror-threats-rising-as-fema-orders-1-billion-dehydrated-food

1+2+3+4: Vain sokea ei näe tässä väestönvähennys-kaaoksessa pääsuunnittelijaa. Osuvimmin
kuvattuna ‘hänet’ löydät maallikkoapurin blogisivulta www maallikkoa puri .blogspot.com. Katso
myös Rooman Klubi ja CO2-Verohuijaus -linkit blogistani

Tiedosta ei ole kyse – vaan tahallisuudesta. Eräiden lähteiden mukaan seismologit voivat näyttää
että järistykset eivät olleet luonnollisia vaan tehtyjä.

Asiantuntija varoittajiakaan ei ole puuttunut – tietoa on ollut riittävästi: Vuonna 2004
Katsuhiko Ishibashi,  seismologi ja professori Koben Yliopistossa sanoi: “Japanin
maanjäristysalueen tsunamivyöhykkeelle rakennettu ydinvoimaloiden vyö on kuin kamikaze
terroristi pommeihin vyöttäytyneinä – odottaen milloin räjähtää. “Katso blogisivuni lopusta kuka
onkaan terror-ismin isä.

.

.

G.E. taustoja
General Electric. CEO Imelt, Obamaon neuvonantaja. MSNBC pääjohtaja. Obama kutsuu
sosialisti nobelisti Rooseveltiä esikuvakseen … hänelläkin oli G.E. johtaja neuvonantajana. G.E.
suurin ydinreaktorien valmistaja. G.E. on suurin tuulimyllyjen valmistaja. G.E. on mukana lähes
kaikessa elektroniikkaan liittyvässä:

Mitäpä luulet, voiko MSNBC toimittaja sanoa puoli sanaa maapallo lämpenee -ALGoReal
satua vastaan?

Mitäpä luulet, voiko MSNBC toimittaja sanoa puoli sanaa TUULIMYLLY -satua vastaan?

Mitäpä luulet, voiko MSNBC toimittaja sanoa puoli sanaa YdinVoimaVoitelu -satua vastaan?

Mitäpä luulet, voiko MSNBC toimittaja sanoa puoli sanaa öljyloppuu -satua vastaan?

.jatkuu

.

.

————————————————————————————————————————

Kommenttipalstalta näyte, voipi olla tottakin. Sikäli kun tiedän, kaikki täsmää. En vastaa
allaolevan tekstin oikeellisuudesta:



Pahin edessä Japanissa: Fukushima on likainen pommi?! 16.3.2011 11:37 Veli-Pekka Kortelainen
Fukushima, Japani,

Sain mielenkiintoista sähköpostia tutultani, joka on työskennellyt ydinalalla. Hänen arvionsa
Fukushiman onnettomuudesta on paljon synkempi, kuin mitä viranomaistiedotteissa sanotaan.
Fukushiman nelosreaktorin ydinjätevarastossa on käytännössä ainakin 1000 tonnia eli miljoona
kiloa plutoniumjätettä “tulessa”. Mitä tämä merkitsee ja miksi?
Japanin viranomaiset ja ydinvoimayhtiöthän ovat olleet rankan arvostelun kohteena siitä, että
informaatiota esim. 90-luvun ydinvoimalaongelmista ja vuoden 2007 maanjäristyksen seurauksista
peiteltiin ja sievisteltiin. Näin on tuttuni mukaan nytkin.
Eilinen voimakas säteilypiikki, 400 mikrosievertiä, käytännössä altisti jo voimalan henkilökunnan
säteilysairaudelle kun joutuivat työskentelemään siellä yli 2 tuntia pitempään. Säteily kävi jopa
1000 mSv:ssa, mikä virallisesti on raja, jolloin alueella ei voi enää oleskella eikä tehdä töitä.
Se, että käytetyn polttoaineen välivarastossa, jossa jo vuosikymmenen ajan vesijäähdytty
plutoniumpitoinen uraaniydinjäte räjähti, on kuulemma erittäin vakavaasia. Tuollaisessa varastossa
pitää olla vähintään 10m vettä uraanitankojen päällä.
STUK:in tiedottajan mukaanhan: ” Ydinjätteen jäähdyttyä muutaman vuoden se on niin vaaratonta,
että sen vieressä voi turvallisesti seisoa vaikka koko päivän. Mitään vaaraa ei ydinjätteestä
jäähdyttyään enää ole”. Mutta nyt siis tätä samaa, jo vuosikymmeniä jäähdytettyä ydinjätettä syttyi
Japanissa palamaan 10 metrin syvyydessä vesijäähdytyksessä. Virallinen tieto sanoo, että
jäähdytyksen pettämisen takia vedenpinta laski, jolloin sauvat paljastuivat ja syttyivät. Seurauksena
on, että käytännössä Koillis-Japania ja Tokiota jo evakuoidaan vaivihkaa, ja ihmiset lähtevät kaiken
varalta.
Tuttuni arvelee vallan toista selitystä palamisen syttymiselle, ja sanoo, ettei viranomaistietoon tässä
asiassa kannata luottaa. Tämä liittyy kuulemma U-235 uraanin ja plutoniumim kriittisen massan
sekä kriittisen säteilyn eli neutronivuon suhteeseen.
Tuoretta uraanipolttoainetta voi vielä käsitellä nappeina vaikka paljain käsin, samoin kuin ladattuja,
5 metrisiä polttoainetankoja, ennen niiden lataamista reaktoriin. Niitä voidaan kuljettaa, ja
kuljetetaankin tavallisesti kuulemma rekoilla, puulaatikoissa.
Tähän liittyy kuitenkin rajoitus: kuljetuslaatikoita ei saa panna liikaa samaan kasaan, vaan
korkeintaan kolme laatikkoa päällekkäin. Muuten U-235 voi alkaa aktivoitumaan, mikä voi
tapahtua hetkessä. Seuraus olisi kuolettava säteilyvuo kaikkialle ympäristöön, jopa kilometrin
säteelle. Vastaava kuulemma tapahtui Fukushiman käytetyn plutoniumin ja uraanin välivarastossa:
Kun siihen kohdistui jo räjähtäneistä reaktorirakennuksista vuotanut, normaaliin taustasäteilytasoon
noin kymmentuhatkertainen säteilyvuo. Uutisissahan on jo arveltu julkisesti sitä, minkä tuttuni tiesi
jo kaksi päivää sitten, että voimalan reaktoreista ainakin yksi on vuotanut.
On kuulemma ydinalan yksi synkkä salaisuus, että vaikka varastoaltaissa olevat ydinjätteet eivät
normaalisti voikaan olla kriittisessä massassa, niin jo hetkeksikin liian korkeaksi noussut ulkoinen
neutronivuon eli säteilyn kasvu itsessään voi muuttaa tilanteen. Vaikkei massa ole kriittinen,
säteilyn määrä voi olla. Tämä kuulemma nosti varaston jätteen fissiota, johtuen mm. Pu-239:stä.
Tällöin uraanitonnistot alkoivat ruokkia toistensa reaktiota sekundäärisäteilyillään, mikä nosti
hetkessä varaston lämpötilaa. Suojavesikerros kiehahti paljastaen uraanitangot hetkissä, jolloin
vioittunut jäähdytysjärjestelmä petti lopullisesti.
Tapahtuneen reaktion tehon on täytynyt olla hirveä. Jos ulkoinen säteily eli neutronivuo on
tarpeeksi voimakasta, on teoriassa on kuulemma mahdollista myös se, että voisi tapahtua
fissioräjähdys. Joka tapauksessa reaktio oli niin voimakas, että seudulla mitattiin jopa kaukana
reaktoreista ulkona 400mSv säteilynousu.
Tuttuni väittää siis, että jätealtaassa tapahtui reaktorien kasvaneen säteilyvuon ruokkimana
spontaani, voimakas fissioreaktio, ja että tämä on fakta jota maailmalle ei haluta kertoa.
Myös varsinaisen räjähdyksen vaara on teoreettisesti olemassa. Jopa vain 55 kilon uraanijätemassa



sisältää tarpeeksi U-235:tä ja plutoniumia, että se riittää aikaansaamaan ydinräjähdyksen, jos siihen
kohdistuu riittävän voimakas ympäristön neutronisäteilytiheys, saatika varastossa, jossa on tuhansia
tonneja plutoniumpitoista jätettä, varsinkin kun vieressä on voimala, jossa kolmessa reaktorisa
brakailee ja tulee voimakkaita säteilypiikkejä.
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Säteily: Levinnyt Koko Pohjoiselle
Pallonpuoliskolle
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Chernobylin reaktorin säteilyarvo vain  1/2000
- Lehtitietojen mukaanChernobylin reaktorin cesium-137 säteilyarvo oli vain 1/20 Daichiin jo
tulessa olleen (olevan, sulaneen?) nelosreaktorin yhden jätealtaan sisällöstä.

- Alan asiantuntijoiden mukaan (vrt em 2002 raportti) altaan sulamisprosessi todennäköisesti leviää
kaikkiin muihinkin voimalaitoksen altaisiin, räjähtäen ympäristöön (ilmeisesti ei kuitenkaan
ydinräjähdys.) Daichii’ssa on kuusi reaktoria ja ainakin seitsemän ydinjäteallasta.

- Daichii’ssa joukkoon kuuluu  kolmosreaktori …joka on plutonium reaktori polttoianeena nk. mox.
Mitä se merkitsee, liekö siinä jopa ydinpommin ainekset? Jos niin, mielenkiintoinen yhtälö: 400x
Chernobyl säteilysaasteet plus ydinpommi, kaikki ilmakehään kiertämään maapalloa.

Eikä sovi unohtaa yllämainittua 14 muuta ‘Tsunamireaktoria’ joiden jäähdytystilanteesta ollaan yhä
hiljaa.

Säteilypilvet ovat nyt liikkeellä,
simulointivideo NYTimes 16.03.2011
– saastepilvet etenevät nyt USAn suuntaan. Sen mukaan ensimmäiset saastepilvet lähtivät
liikkeelle välittömästi jo maanjäristyksen iskettyä, Perjantaina 12.03.2011! Näin on yleisöä
taas vedätetty. Katso simulaatio, alla näyte pilvestä 20h kohdalta … ilmankos USAn laivasto pakeni.
(simulointivideo ‘kadonnut’ 30.03.2011)



“Uutinen 24.05.2011″ Fukushiman  reaktori 1:n ydin suli 3.5 jo 3½ tuntia jäähdytysjärjestelmän
petettyä, eli (?) jopa jo perjantai iltana 11.03.2011 18:30.

Alla simulaation alusta palanen jossa kuvattuna tilanne kun ‘mitään’ ei ollut tapahtunut, ja
suomiSTUK ylpeänä toisti että kaikki hallinnassa. Miltä pilvi näyttääkään jos Daichiin 6 reaktorin
400-500x Chernobyl saasteet leijuvat taivaallemme, entäpä jos tuo luku vielä kerrotaan kolmella?
STUK tulee salamaan taas kaikki ja alati yhäti  kuten viimeiset 25 vuotta. “Kaikki hallinnassa” -
raportoinee jessuiittaSTUK vielä kesälläkin.

Haaska 'yhteensattuma', kirjaimin peitelty päästöjen alkuhetki... Säteilypilvi lauantaina
12.03.2011 klo 12:00 (muokkaus: FUK08 ja JPP38 teksti siirretty )



“Sattumalta” Fukushima Daichii ja sen alkuvaiheen säteilypilvi oli tässä kuvassa peitetty
kirjaimilla … uskotko yhä ? sattumiin … kun ylläoleva kuva muokattiin siirtämällä kirjaimet JPP38
ja FUK08 sivuun , säteilypilvi paljastui alta. Tämän mukaan n.12h tsunamin jälkeen, saastepilvi
jo lähes puolen Japanin kokoinen. Katso/Vertaa tuota koko simulaatiota täältä, säteilypilvi
‘etenee’ päivämäärä-osoitinta siirtämällä:
http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/16/science/plume-graphic.html?ref=science

http://www.nytimes.com/2011/03/18/world/asia/18nuclear.html?hp

Meteo France, globaali säteilyn leviämisen simulaatiomalli www.irsn.fr/FR/popup/Pages/irsn-
meteo-france_19mars.aspx; STUK tiedotus
www.stuk.fi/sateilytietoa/sateilytilanne/fi_FI/sateilytilanne/

"Ei Koske Suomea"... eihän? Simulaatio by Meteo France, suurennos

No tämähän on vasta alku; koko Pohjoinen pallonpuolisko saastuu, suunnitelmien mukaan.
Simulation by Meteo France. Alla kokosivun kuvia



21.03.2011 Meteo France



26.03.2011



Kuinka partikkelit voisivat tulla meille maapallon toiselta
puolelta?
Siirrety Chernobyl-blogisivulle http://wp.me/px1AT-bU

PDF formaatissa kopioitavaksi: www.scribd.com/doc/75585901/Chernobyl-Raporttivuoto
....Nyt jo masinoitu maksu-sensuurin taakse:
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Fukushima

uutismurusia aikajärjestyksessä
.

16.03.2011 18:35; 20:50 EU:n energiakomissaari Günther Oettinger povaa hengenvaarallista
käännettä Fukushiman ydinvoimalassa. Oettingerin mukaan tilanne ei ole enää hallinnassa.
Oettingerin mukaan tilanne on ”jotain katastrofin ja valtavan katastrofin väliltä”.

17.03.2011 US Nuclear Regulatory Commission (USNRC) sanoi että “nelosreaktorin käytetyn
polttoaineen altaissa ei ole enää vettä, ydinmateriaali on sulanut ja valunut pois säilytysaltaasta.
Tämän aiheuttama säteily estää korjaukset.” 10:52PM GMT 16 Mar 2011 Epäillään että kaikki on
sulanut rakennuksen ulkopuolelle…

Tämä olisi kuin Chernobyl steroidilla, sanoi Arnie Gundersen, Fairewinds Associates ydin-
insinööri, Vermont Yankee ydinvoimalasta … joka on samanlainen kuin Fukushima Daiichi unit 1.
Gundersen sanoi että “ykkösen allas sisältää 20 vuoden käytetyn polttoaineen varaston ja se on yhä
radio-aktiivinen.” www telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8387051/Japan-nuclear-plant-
Just-48-hours-to-avoid-another-Chernobyl.html

Miksei siellä ole robotteja?
EU ydinlaitokset kehittelevät (ilmeisesti on jo) robotteja jotka voivat kiivetä ja siirtyä säteilystä
välittämättä, sulkea hanoja tms. Varajohtaja Kim, Korean Atomic Energy Research Institute, sanoi
että “Ydinlaitosten operaattorit eivät tahdo ajatellakaan tilannetta jossa ihmiset eivät olisi
kontrollissa.”



.

Fukushima Daichii ydinpolttoainevarastot
17.03.2011 NYTimes: Tokyo Electric Power väitti että yhteensä 11,195 käytettyä
ydinpolttoainetankoa, n. 2.100 tonnia, oli varastoituna siellä. (Missä siellä? …ilmeisesti kaikki
Daichiissa … ylläolevan artikkelin mukaan KAIKKI ovat nyt vaarassa lentää taivaan tuuliin).

Keskimääräinen tanko painaa 190kg. eli kokonaismäärä on noin 2.100 tonnia. Tämän lisäksi on
400-600 tankoa (noin 114t.) jotka ovat olleet “kolmessa ongelmareaktorissa”.
Tokyo Electric on viime vuosina järjestellyt varastoja ja tiivistänyt niitä saadakseen kaikki
mahtumaan… teorian mukaan nämä voivat syttyä itsestään uudestaan jos jäähdytystä ei ole.
Gregory Jaczko,  United States Nuclear Regulatory Commission puhemies sanoi keskiviikkona
että nelosreaktorin varasto on nyt todennäköisesti täysin kuiva (ydinpolttoiane alkaa sulaa ja polttaa
säilytysaltaaseen reiän ja valuu pois),
Eräs murheista on kolmosreaktorin sisältämä uraaniseos, mox.
Tokyo Electric ei ole kertonut mitään 6,291 polttoinetangosta (1.200 tonnia) jotka ovat
varastoituna nelosreaktorin läheisyydessä sisämaahan päin. (Kuuluiko tämä em. kokonaismäärään,
artikkeli ei kerro) www.nytimes.com/2011/03/18/world/asia/18spent.html?_r=1&hp

.



Fukushima Daichiin Reaktorit 2, 5 ja 6 seisovat vielä. Kolmosreaktori sisälsi mox ydinase-
uraanirikastetta: Kriisi -ydinlaitoksien reaktorien tila, Onagawa (3), Fukushima Daini (4), Tokai (3),
Hamaoka (4) ... * SALAINEN *

huom. Nyttemmin 2014 on tiedossa että KAIKISSA oli n. 20% Plutonium soppa - kaikki ydinase
rikastusta varten kuin olkiluotokin.

Kolmos – eli Plutonium-reaktorin – räjähtäessä sinne oli menossa autolastillinen (IAEA?)
‘tarkastajia’. Neljän kerrotaan menehtyneen plutoniumromujen pudotessa taivaalta päälle 3km
säteellä, hienomman pölyn lähtiessä pikku kierrokselle “Loviisaan”… Mikäkö tässä kolmosessa
räjähti? Mieti sitä tätä lausuntoa vasten: Taivaan tuuliin leviävä “Fukushiman säteily on 154



Triljoonaa Becquerelia vuorokaudessa.” NSC; Japan’s Nuclear Safety Commission.Yomiuri
Shimbun, April 23, 2011 09:15 – ja tämä oli siis ne hyvät uutiset.

Katso Youtubesta uraania, plutoniumia jne (mox) sisältävän kolmosreaktorin räjähdykset
(4kpl); (video 54 sekuntia) – Huom. äänenvoimakkuus nostettu ettäs kuulisit sen ite…

http://www.youtube.com/watch?v=_83clarF6AY

“originaali video” www youtube.com/watch?v=nw2Aw3komgc

…ja tähän säteilevään romusaasteläjään suomilehdistö “kytkee sähköt päälle”.

IltasatuSanomat: Plutonium, vaaraton luonnonmineraali: 28.03.2011 18:17 IS: “Japanissa
vaurioituneen Fukushiman ydinvoimalan maaperästä on löydetty plutoniumia. Plutoniumia on
havaittu maaperänäytteissä, jotka otettiin voimalan luota viikko sitten. Voimalaa operoivan yhtiön
mukaan maaperästä löydetty plutonium ei uhkaa ihmisten terveyttä. Tiedossa ei ole, kuinka ainetta
on päässyt maaperään.“

Tästä 17.03.2011 kuvasta paljastuu miksi kakkosreaktori ei enää räjähdä vedyn muodostuksen
takia: kylkeen on tullut jo ‘tuuletus’ reikä (sulanut sekin?) … zoomaa kuvaa ja katso. Reaktorit 4 3
2 1 (oikella oleva on no.1). Sulamisprosessit ovat alkaneet ja lopullinen tuho vasta kuplii.

Fukushima Daichii reaktorit 4-3-2-1 = kaikki hajalla (5 ja 6 oikealla)

.

.





19.03.2011 The Sunday Telegraph yritti haastatella työntekijöitä evakuointikeskuksessa
Koriyama’ssa mutta heitä esteltiin. Työntekijät ovat menettäneet luottamuksensa johtoon: “meille
sanottiin että turvallisuus on tärkeintä, mutta eipä olekaan… en halua mennää sinne enää”, sanoi
eräs. By Andrew Gilligan, Robert Mendick and Nikki Kininmonth in Koriyama  12:01AM GMT 19
Mar 2011 www telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8393018/Japan-nuclear-crisis-
Fukushima-Fifty-cut-off-from-family.html.

20.03.2011 Fukushima Daichii’ssa työntekijöitä on enää 50 tällä hetkellä (vuorottelussa yht 180),
muut 1800 komennettu pois räjähdysten jälkeisen rajun säteilyn vuoksi. Säteily kontrollihuoneessa
on niin kova, että he voivat työskennellä siellä vain hetken kerrallaan. Epäillään että kaikki ovat jo
saaneet ylisuuren säteilytyksen, muutama ei voi enää niellä riisikeksejään. Ruuasta ja vedestä on
pula. Miehiltä katkaistiin puhelin ja sähköpostit eivätkä he saa enää kommunikoida perheensä
kanssa senjälkeen kun eräs tekstitti kotiinsa että “sorrun kun voimat loppuvat, vedestä on pula”.
Tilanne siellä on paljon pahempi kuin mitä yleisölle on kerrottu, miehien sanotaan olevan
kuolemankomennuksella.

IS 21.03.2011 10:53 “Pelastustyöntekijät on jouduttu evakuoimaan pois alueelta; kolmosyksiköstä
nousee taivaalle “harmaata savua tai höyryä”. Asiasta kertoo ydinvoimayhtiö Tepco.” Jahas. Vai
höyryä…

Tänään 21.3 saatiin ensimmäistä kertaa sähköä, siten 5 ja 6 reaktoreille (merivesi!)  jäähdytys päälle
(olivat sammuksissa Tsunamin tullessa). Tepcon mukaan “kaikki kuusi reaktoria eli koko voimala
romutetaan.” Romutetaan? Eipä jää paljon tekemistä…

NYTimes tilannekatsaus 21.03.2011
…kylmästi unohtaen kaikki muut +20 Tsunami-reaktoria, raportti keskittyy (!?) vain yhteen.

1 Fukushima Daichii Reaktori 1 ulompi rakennus hajalla, osittainen sulaminen. 400 fuel
assemblies, pool 292
Reaktorissa 76 tonnia + jäteallas 56 tonnia = 132 t
2 Fukushima Daichii Reaktori 2 osittainen sulaminen, reaktoriallas vialla, 548 fuel assemblies,
pool 587.
Reaktorissa 104 tonnia + jäteallas 112 tonnia = 216 t
3 Fukushima Daichii Reaktori 3 uranium, plutonium,  reaktoriallas vialla, jäteallas kuiva , 548
fuel assemblies, pool 514.
Reaktorissa 104 tonnia + jäteallas 98 tonnia = 202 t
4 Fukushima Daichii Reaktori 4 jäteallas kuiva, räjähdys ja tulipalo. 548 tankoa poistettu, nyt
jätealtaassa yht 1,479
Reaktorissa 0 tonnia + jäteallas 281 tonnia = 281 t
5 Fukushima Daichii Reaktori 5 suljettuna, ei vialla mutta ilman jäähdytystä viikon verran.  548
fuel assemblies, pool 826.
Reaktorissa 104 tonnia + 157 jäteallas tonnia = 261 t
6 Fukushima Daichii Reaktori 6 suljettuna, ei vialla mutta ilman jäähdytystä viikon verran. 764
fuel assemblies, pool 1,136
Reaktorissa 145 tonnia + jäteallas 216 tonnia = 361 t
Reaktorit 1-6 = Yht 1453 tonnia … Pidän näitä NYTimesin lukuja epäluotettavan alhaisina koska
Tokio Electric ilmoitti aiemmin sisällöksi 2100 tonnia + 1200 tonnia…



Laskennallinen maksimi: jos kulutus 40 tonnia vuosi, 6 reaktoria, 40 vuotta = n. 360.000 tonnia
ydinmateriaalia. Aika suuri ero … Missä lie totuus? Liekö merkitystä; soppa on hyvä ja sitä on
‘riittävästi’.
21.03.2011 www.nytimes.com/interactive/2011/03/16/world/asia/reactors-status.html

.

Telegraph, Daily Mail 23.03.2011
Tokion juomavesi meni juontikieltoon lapsille; se sisältää iodine-131 radioaktiivista jodia  210
becquerel’iä litrassa; ohjearvo on 100. (Hmm. mistähän moinen johtuu?) Meriveden iodine-131
pitoisuus voimalaitoksen vieressä 127-kertinen ja cesium pitoisuudet nousseet. Missä kaikkialla
[ SALAINEN ]… Tokion suurin kalatori Tsukiji oli hiljainen, vain alle kolmasosa asiakkaista jäljellä.
Yukio Edano, Chief Cabinet Secretary hehkutti: “säteilyannokset ylittävät turvarajat mutta ne
osoittavat arvoja jotka olisivat turvallisia vaikka joisit koko vuoden merivettä” (sitten kuolisit?).
Virkamies Hidehiko Nishiyama sanoi että “polttoainetangot ovat nyt osittain näkyvissä (missä
kaikissa altaissa!?) emmekä voi jättää sitä yksikseen ja meiän tullee huolehtia siittä niin nopiasti
kuis mahollista.” Allas (mikä niistä) Fukushima Daichii voimalaitoksessa kuumeni
kiehumispisteeseen ja on olemassa vaara että radioaktiivista höyryä pääsee ilmaan (haloo, viikon
vanha juttu!).  US Nuclear Regulatory Commission sanoi että reaktorit 1,2,3 olivat vaurioituneet
mutta kuori vielä ehjä. Islannissa on ensimmäiset Euroopan säteilyhavainnot (Ranskaan ja
muuhun EUrooppaan pilvet tulevat tänään, onneksi Suomi ei tässä aiheessa kuulukaan eurooppaan)
By Nick Allen, Tokyo 6:38AM GMT 23 Mar 2011 www
telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8399928/Japan-nuclear-crisis-Tokyo-water-unsafe-for-
children.html

Daily Mail: 63 mittausasemaa mittaa radioaktiivisen jodin leviämistä tyynen valtameren,
pohjoisamerikan ja atlantin yli. Erään lähteen mukaan monet mittausasemat havaitsivat Tokiossa
päästöjä heti tsunamin jälkeisinä päivinä. Reykjavik on ensimmäinen Euroopan havainto.
Japanilaiset virkamiehet sanovat että voimalan (minkä niistä?) ulkopuolella säteily on ‘pientä’.
Tokion vesijohtovesi on kuitenkin lapsilta juomakiellossa, IAEA moittii Japanin
‘tiedotusta’…Säteilytaso kymmenkertaistui Tokiossa maanjäristyksen jälkeen. Säteilyhavaintoja on
tehty Kaliforniassa ja Washington DCssa. IAEA ei ole saanut tietoja 1,3,4 reaktorien
ydinjätealtaiden lämpötiloista (siis? sulaneet) Fukushimassa. Väitteen mukaan voimalaitoksessa
oli säilöttynä enemmän uraania kuin mitä säilytyskapasiteetiksi oli suunniteltu eikä pakollisia
turvatarkastuksia ole tehty. Vaikka satoja tonneja vettä on ruiskutettu räjähtäneisiin reaktoreihin
(yllättäen?) savu ja höyry nousee jatkuvasti.
dailymail.co.uk/news/article-1368716/Japan-nuclear-crisis-Britain-radiation-risk-Fukushima-heats-
AGAIN.html#ixzz1HPICElE2

Kysymys kuuluu: mikä ylläolevassa uutisoinnissa vosi olla totta, millä peitellään vielä pahempia
faktoja.

23.03.2011 12:55 IS: Tokiossa jo 25 suurlähetystöä on sulkenut ovensa Fukushiman
ydinvoimalaonnettomuuden takia. Lähetystöt ovat kehottaneet työntekijöitään pysymään kotona, ja
muutamat edustustot ovat siirtäneet toimintojaan väliaikaisesti muualle Japaniin. Suomen
suurlähetystö avasi eilen toimiston …Hiroshimassa.

23.03.2011 Tässä IAEA status-raportti jonka rivien välistä löytynee aitoa tietoa. Sivuilla
väitetään myös että Onagawa, Fukushima Dain, Tokai reaktorien tila olisi hallinnassa (muista ei



‘tietoa’) Fukushima Nuclear Accident Update (23 March 2011, 01:10 UTC)
www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html

23.03.2011 18:00 Ensimmäinen näyte tulevasta: säteily laskeutuu Suomeen, vallitsee luoteismyrsky
Islannin suunnasta. Islannissa mitattiin säteilyä jo eilen...

.

.

24.03.2011 18:00 “Kaikki ehkei ole vielä ihan ok”, Tiädemies
Tiedemiehet (=pelastaja on palomies) sanoivat että kaikki ei ehken ole ihan vielä valmista vaikka
sähköt kytkettiin. (Sähkö näet kulkee väärään suuntaan eli voimalaitosta kohti). Kuulema Täytyy
pumpata pois satoja gallonia radioaktiivista vettä, ilmata pumppuja ja rakentaa väliaikaisia
jäähdytysputkia.

Teknikot sensijaan ovat ovat huolissaan (siis ei koske tiedemiehiä koska ne tietävät jo kai ken)
suolan kerääntymisestä reaktoreihin. Yllättäen teknikot näet huomasivat että merivedessä on



sekä roskaa, kaloja että SUOLAA. Tällä sopalla on taipumus yllättäin (?) tukkia jäähdytys ja
kiteytyä polttoainetankojen pintaan ja estää jäähdytys. Voi mikä takaisku, eihän tätä voinut tietää.
Tiedemiähet vakuuttavat että laskutikku-simulaatio osoittaa ettei tämä ole mahdollista ja että
“mallit osoittavat (ilmastomallitko?) että kestää 100.000 vuotta ennekuin suola voi vahingoittaa”
reaktoreita.

Teknikot taasen väittävät että satojatuhansia kiloja suolakiteitä on kerääntynyt joka paikkaan
minne palomiehet (ne samaiset tiedemiesten pelastajat) ovat suolavettä ruiskineet. He näet joutuvat
taltoilla itse hakkaamaan suolakiteet irti (ei koske tiädemiästä). Pääministeri toteaa ettei koske
japania. (No tässä lipes muutama oma keksitty sana lehtijutun sekaan: on kuvottavaa kuinka
kansalaisia pohojoosella pallonpuoliskolla murhataan tämän suunnitelmallisen tuhon kautta, STUK
rikolliset osaltaan salaten todelliset säteilyarvot. Ja kuinka näitä pommeja on maapallon rannoilla
(eihän toki koske suomea eihän) joka puolella tsu namia odottamassa – olisiko tuhat reaktoria?) By
Richard Alleyne, Science Correspondent  4:04PM GMT 24 Mar 2011 www
telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8404449/Japans-nuclear-plant-still-two-weeks-from-
being-made-safe.html

Tiedot vetästy nk hatusta. foliohatusta. Ydinvoimahan on niiin turvallista. Näkeehän sen jopa
heinähattukin.

IS 25.3 “Kolmosreaktorin kuori on ehkä hiukasen vialla.” eh? Niin, ydinhän sulikin jo 2vko sitten,
plutoniumvarasto räjähti taivaalle kuvan/videon mukaan ja STUK salaa säteilymittaustiedot …
“Japanin puolustusministerin Toshimi Kitazawan kertoi, että Yhdysvaltojen joukot ryhtyvät
auttamaan ydinvoimalan reaktoreiden jäähdyttämisessä.” Pakenevatko kolmannen kerran?



NYTimes kirjoitti 25.3 lainaten Mr. Friedlander’ia: “reaktorien höyrylauhdutin-huoneista (kts
periaatekuva ylhäältä) löytyi vuotanutta vettä jossa on radioaktiivista kobolttia ja molybdeniumia –
joka kertoo meriveden syövyttäneen jo reaktorien putkistoja. Vesi pitää nyt pumpata pois (mereen
tietty) ennekuin korjaustöihin päästään.” Vaara ei siis suinkaan ole ohi näiden kuuden reaktorin
kohdalla, vaan vasta alussa… Muista reaktoreista vaietaan visusti, nyt ne ovat jopa kadonneet
NYTimesin kartoistakin.

26.03.2011 Kolme työntekijää loukkaantui kun he menivät reaktorin lauhdutushuoneeseen.
Lattialla oli vettä ja kaksi saivat sitä kenkiinsä jolloin jalat paloivat, kolmannelle oli (omat?)
saappaat ja hän säästyi pahemmalta. Vesi lauhdutushuoneen lattialla oli vuotanut (meriveden?)
syövyttämistä putkista ja säteilyksi mitattiin 6 sievertiä. Jo 4 sievertiä tappaa keholle levitessään
puolet ihmisistä ja paikallisestikin aiheuttaa iholle pahat palovammat – kaikki riippuu miten altistuu.
Monet työntekijät kuten vasta loukkaantuneet, ovat Tokyo Electric Power minimipalkkaisia
alihankkijoiden työntekijöitä, huonosti varustettuja ja kouluttamattomia. Heitä pidetään nyt
sairaalassa vaikka mitään hoitokeinoa ei ole…
Lauantaina jollekin (alihankkijan tsupparille?) tuli mieleen että ehkä merivesi ei olekaan hyväksi ja
nyt suunnitellaan puhtaan veden käyttämistä jäähdytyksessä reaktoreissa 1,2,3 (Muut kolme saavat
tyytyä yhä meriveteen?).

Radioaktiivinen jäähdytysvesi valuu suoraan mereen; säteilevästä merivedestä on myös otettu
näytteitä; niistä kerrotaan vain iodine-pitoisuudet (!?): iodine-131, 50 becquerels cm3 = 1,250x
normaali.
Tavaroiden jakelu kauppoihin ei onnistu koska jakelijat (fiksuja miehiä) eivät luota höpötyksiin ja
eivät suostu menemään alueelle jossa ihmiset ovat kodeissaan sisällä, ilman ruokaa tai bensiiniä
poispäästäkseen. Evakuointia viivytellään, tietenkin se on nykytilanteessa hankala projekti…
Globaali tavaranjakeluketju on mennyt hieman sekaisin: Kauppalaivat ovat hylänneet Tokion ja
Yokohaman satamat – säteilyn pelossa.
Viranomaiset sanovat auttavansa asukkaita lähtemään 30km säteellä; USA kehoittaa kansalaisiaan
poistumaan 80km säteellä Fukushimasta. Shunichi Tanaka, ex Atomic Energy Commission
puhemies sanoi että hallitus on vastuuton kun ei kerro evakuoinnin syistä (eh)
By HIROKO TABUCHI, KEITH BRADSHER and DAVID JOLLY Published: March 26, 2011
www.nytimes.com/2011/03/27/world/asia/27japan.html?_r=1&hp

Mitsui O.S.K. Lines’in iso konttialus joutui alkuviikosta karanteeniin ja on yhä Kiinassa
Xiamen’issa karanteenissa säteilyn takia; tietojen mukaan se ei ollut käynyt 80km lähempänä
Fukushimaa. Hapag-Lloyd, Claus-Peter Offen, OOCL, merikuljetusjätit lopettivat, (muut
harkitsevat) konttiliikenteensä Tokioon ja Yokohamaan. Eräs Kiinan suurimmista satamista,
Yantian, Shenzhen, Hong Kong’in vieressä ilmoitti että se alkaa tutkia kaikki laivat jotka ovat olleet
japanissa 28 vuorokauden (!?) sisällä.
www.nytimes.com/2011/03/26/business/global/26shipping.html?pagewanted=2&hp

26.3.2011 US Army on saapunut apuun; Yokosukan laivaston tukikohdasta tulee kaksi
proomullista jäähdytysvettä yht. 2000 m3 … nyt 2 viikkoa (!) myöhemmin. NYTimes. (Ilmeisesti
tämä uutinen lipsahti vahingossa ohi sensorin, tämän jälkeen ei mainintaa missään mitä ne siellä
tekvät ja miksi)

29.03.2011 Fukushima Daichii voimalaitos alueelta on löytynyt plutonium -238, -239, -240
jäämiä. Tokyo Electric Power Co sanoo ettei kukaan tiedä mistä se on peräisin. Expertit epäilevät
sen olevan peräisin käytetyn polttoaineen altaasta…Voi tätä jessuiittaUutis mössöä! Allas täynnä
uraania (ehkä 300-1000 tonnia) räjähtää taivaan tuuliin ja sen päälle expertit epäilee. Onneksi



iltaSatuSanomaOyj toistaa herkkusienille että “sähköt on kytketty Fukushimaan, lamppu katossa jo
loistaapi” samalla kun uraania sataa kansain päälle pitkin pohjoista pallonpuoliskoa 7:00AM BST
29 Mar 2011www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8412817/Japan-nuclear-plant-
plutonium-found-in-Fukushima-soil.html

Tässä 5/2015 myöh löytynyt lisäys meren saastumis simulaatiosta. Figure
16 Simulation de la derive de la pollution radioactive (GIP Mercator)



30.03.2011 Fukushima DAINI’n (1.reaktori) päästi höyryjä (tämä on mahdollista vain ytimen
sulamisen yhteydessä) Wall Street Journal: Kymmenen kilometrin päässä Fukushima Daichii’sta
oleva Fukushim Daini’n (1.reaktori) päästi höyryjä. March 30, 2011, 6:33 a.m. EDT

30.3.2011 Keskellä Fukushima DAICHII artikkelia pari irrallista kryptistä lausetta: “Sillävälin
raportoitiin että valkoista savua nousee laitoksestä 16km päässä ongelmalaitoksesta. Savu hävisi
äkkiä eikä radio-aktiivisi päästöjä ollut. Viran omaiset tutkivat syytä.”
foxnews.com/world/2011/03/30/setbacks-crippled-japanese-nuclear-
plant/#ixzz1I6Mg9EEw …Elämme uutisoinnissa pimeää mustakaapujen keskiaikaa, Rooman
Klubin kansamurhaaja-säteilyttäjien onnen aikaa.

30.03.2011 40km päässä Fukushima Daichii voimalaitoksesta, Itatchin kylässä on löydetty
2200 kertaisia Cesium-137 pitoisuuksia... mittauksen suorittajana IAEA. Hallituksen puhemies
sanoo että: “Hallitus aikoo suorittaa tämän takia jopa useita mittauksia 20km säteellä -20cm
syvyydestä – (varmuuden vuoksi ettei mitään hälyttävää ennen riisisadon kylvöä löytyisi…)
ANOTHER Fukushima Nuclear Plant Smoking 10 KM away…3/30/11 NHK Wold News
www.nhk.or.jp/nhkworld www.youtube.com/watch?v=DRTSMEJNUtc

31.03.2011 oho, NYTimes heräsi kun uutissulku alkoi vuotaa sivusta ohi: Itachin kylästä mitattu
näyte sisälsi Cesium-137 3.7 miljoonaa becquereliä neliömetrillä … Chernobylissä käytetty
alueen hylkäämisperuste oli 1.48 miljoonaa becquereliä neliömetrillä. Yukio Edano, chief cabinet
secretary sanoi että “ei aiheuta toimenpiteitä.” Edwin Lyman, Union of Concerned Scientists -
tiedemies sanoi että ” kohde on ollut pilven alla joka on satanut cesiumin alas pellolle.” NÄMÄ



PILVET KIERTÄVÄT NYT KOKO POHJOISTA PALLONPUOLISKOA. JATKUVASTI.
PILVET OVAT YDINSAASTEITA TÄYNNÄ. Samasta syystä Kiina laittoi mereltä tulleen
laivan karanteeniin viime viikolla; todistettavasti se oli pysytellyt vähintään 80km päässä Japanista.
Samasta syystä konttilaiva yhtiöt kieltävät laivojensa menon Tokioon, Yokohamaan…
www.nytimes.com/2011/03/31/world/asia/31japan.html

31.03.2011 Foxnews kertoo että USA maidossa Cesium-137 jäämiä. Pitoisuudet tietenkin niin
pieniä etteivät koske USAta, eikä ketään muutakaan, ‘vain laivasto’ pakenee… (Suomilaisen arvio:
“Ja sitäpaitsi tämä luonnontuote saa lapset säteilemään – toistaa STUKstubbelot.)

30.03.2011 Professor Christopher Busby, Aberystwyth, uk, European Committe on Radiation
Risk: “Jo aivan alussa kun katsoi miten reaktorihallit räjähtivät, niiden päällä olleet ydisaaste-
altaat levisivät taivaan tuuliin, oli selvää että kyseessä oli Chernobylia pahempi onnettomuus.
Meille ei ole kerrottu oikeastaan mitään mitä on tapahtunut. Olemme samassa tilanteessa kuin
Chernobyl onnettomuudessa; vasta nyt 25v myöhemmin on vuotanut tieto että vähintään miljoona
ihmistä kuoli suoraan säteilyyn. Kyse ei ole säteilyn voimakkuudesta vaan nk. kuumista cesium yms
hiukkasista: ne ovat näkymättömiä hiukkasia joita ei mikään mittari havaitse, erittäin nopeasti
aiheuttavat syöpää ja kuoleman. Kaikkialla ilmassa…  Niin silloin kuin tänääkin on kyse
kansainvälisestä ydinkerhon salailusta … (jessuiitat, sitähän ei saanutkaan sanoa) RT News,
30.03.2011 www youtube.com/watch?v=MognnB0g56Y





Kuvassa plutonium reaktori 3:n jäänteet (kts räjähdysvideo linkistä). Allasta ei enää ole ...
ympäriinsä sieltä levinneitä plutonium (mox) -polttoainesauvoja. Äkkiseltään kuvassa niitä näkyy
ainakin 50kpl. Tätä kuvaa (!?) piiloteltiin 2 viikkoa. (Viikkoa myöhemmin 6.4.2011 paljastuu
salaisesta USAn muistiosta että polttoainesauvat lensivät kilometrien päähän - no tässä kuvassa
jämät...)

Aprillipäivän juttujako? No ei… 01-Huhti-2011 “Pelko mahdollisista vuodoista (eh!?) lisääntyi
kun radio-aktiivista jodia löytyi merestä 4385x yli sallitun rajan. Pohjavesi säteilee jo 10.000x yli
sallitun rajan (Haloo uutisvalhekoneen pyörittäjä: Reaktori kakkosen alla pohjavesi on muuten just
sama vesi kuin 1,3,4 alla. Ja mistähän sala-”vuodoista” onkaan kyse? No tietenkin reaktorien
sulamisesta joka on kelle hyvänsä asiaa seuraavalle ollut jo pitkään selviö) . www
telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8419808/Japan-nuclear-crisis-Fukushima-50-expect-to-
die.html
IS: “IAEA kehottaa Japania evakuoimaan kylän turmavoimalan läheisyydessa (läheisyys on
aprillipäiväksi skaalattu uudelleen, nyt se on 40km) Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA
suosittelee Japanille, että se evakuoisi noin 40 kilometrin päässä Fukushiman ydinvoimalasta
sijaitsevan kylän. Järjestön mukaan säteily Iitaten kylässä ylittää kaksinkertaisesti evakuointirajan.
(IS -valehtelu alkanut pahentua; fakta: Chernobyl NEUKKU-evakuointiraja oli 1.48 miljoonaa
becquereliä m2 … kun Itachin kylän tulos on YLI 2½  kertaa eli 3.7 milj becquereliä m2) Tosin
monet kauempanakin sijaitsevat kylät ovat autioina, koska asukkaat ovat lähteneet evakkoon
vapaaehtoisesti. (tyhmiä nuo japanilaiset?) IS 30.03.2011 20:18 STT-AFP

1.4.2011 Minamisoma’n aavekaupunki, 25km Fukushimasta etelään: 71.000 asukkaan
kaupungista, , 2/3 asukkaista on paennut. Aavekaupunkiin jäänyt Hoshi Jyunichu kertoo ettei aio
paeta… Asukkaat pelkäävät mennä ulos: jokainen peittää kasvonsa näkymättömiltä
säteilyhiukkasilta. Jos joku hymyilee, sitä ei kukaan näe. Minamisoman kaupunkinjohtaja
Katsunobu Sakurai sanoo että kaikki uutiset mitä hän saa, tulevat TV:stä: “odotan yhä ensimmäistä
lukemaa kaupunkimme säteilymäärästä… apu on puutteellista, kukaan ei halua ajaakaan tänne.
Reportterit pelkäävät tulla, saan vain puhelinsoittoja. Jos joku uskaltaakin tänne, hän syöksyy
autosta sisälle kuin aavikkorotta +50C asteen helteessä”. … Tarinassa lukija johdatellaan pois
Fukushima Daichii’sta – suoraan ‘mysteeritä savua’ pölläyttelevän (lienee sulanut osittain)
Fukushima Dainiin piippujen alle(5km) , Tokain lähelle (40km). Molemmat ‘sukeltaneita
reaktoreita … tiedot  salaisia. www latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-japan-ghost-town-
20110401,0,6683638.story

02.04.2011 Teuraslehmän lihasta mitattu 510 becquerel’iä per kilogram, joutuu myyntikieltoon.
Sijaintina ‘Fukushuma prefecture’. … Tepcon minimipalkkaisille kouluttamattomille
alihankkijoiden tsuppareille ei ole löytynyt (3vko ihmettelyä) säteilyilmaisimia. Selityksenä: vain
320 monitoria jäi jäljelle 5,000:sta jotka olivat Fukushimassa. Tsunami vei loput … eli tässä
ensimmäinene epäsuora tunnustus siitä että Tsunami tuhosi Fukushima Daichii’n
voimalaitosalueen varastotkin. Tietenkään ei voida kuvitella että johtaja hakisi niitä Tokiosta lisää
näille joutomiehille, sillä ilmaisimiahan on aivan riittävästi … ryhmänjohtajille. …
Kansainvälinen apu on ollut nopeaa ja ylitsevuotavaa: heti 3vko päästä on lähetetty USAsta 40
ukkoa, ranskasta jopa viisi… www latimes.com/news/science/la-sci-japan-reactor-damage-
20110331,0,5950026.story

02.04.2011 Huh. Nyt turbiinihallin katosta kuulema ‘löytyi’ halkeama… (sinäkin olisit löytänyt
sen jo 3 viikkoa sitten ellei 99,9% kuvamateriaalista olisi sinsuurin toimistossa – yksinkertaisesti
jos riittävän teräviä kuvia olisi jaettu.) Samaan aikaan tuhannen päreinä olevat reaktorit sylkevät



säteilyään taivaan tuuliin. Siitä ‘uudesta’ halkeamasta maailman media hehkuttaa … kuinka nyt
aiotaan kaataa ämpärillinen betonia päälle. Jopas, katso kauhian halkeaman kuva LATimes sivulta.

.

Sitten taas AP:n Banaali Väärennös
“Radioaktiivisen veden vuoto aiotaan sulkea betonilla Fukushiman ydinvoimalassa. Viranomaiset
löysivät vuotokohdan kakkosreaktorista. – Olemme yrittäneet selvittää, miksi säteilytasot ovat
nousseet meressä voimalan lähellä. Tämä saattaa olla yksi lähde, sanoi ydinturvallisuusviraston
varajohtaja Hidehiko Nishiyama.” IS: 02.04.2011 (Ilmeisesti IS on oppinut jotain Jenin 2002-
petoksesta kun tätä kuvaa ei poikkeukselliseti ? julkaissut; kts Jenin-linkki alareunasta) 14:12 …
“Tässä TEPCOn julkistamassa kuvassa työntekijä näyttää vastalöydettyä 2. reaktorin halkeamaa
Fukushima Daichiin voimalaitoksen huoltoluukussa.” (AP)

AP piippueditoreilla täysi työ pitää piiput pystyssä.

Tästäkö halkeamasta - korkean reaktorihallin katon kautta – olisi mereen valunut tuhansia tonneja
radioaktiivista vettä? Ensin vesi nousee ja täyttää 25000m3 reaktorihallin, sitten alkaa suihkuta



mereen? Iines Ankka lienee uiskennellut siinä suurtulvan aikana? Onneksi rohkeat
pelastusmiehet lupasivat pian paikata tämän maailmankuulun halkeaman ämpärillisellä betonia,
vauvanvaippoja, sahanpurua (= autenttinen teksti Telegraphista).

Tutkipa www honestreporting.com … siellä selvitetään näiden uutistoimistojen petoksia
kuvaväärennöksistä jatkuvaan CO2-petokseen ja vihapropagandaan. Erään kerrankin kuvaajat
“löysivät” bensiiniaseman – Jerusalemin temppeliaukiolta!

Tämä ylläoleva AP:n kuva ei ehdottomasti ole Fukushima Daichiista vaan Fukushima
DAINIsta, 10-15km etelään. Vain Fukushima DAINIssa on nelitötsäinen savupiippu
pohjoispuolella… Siellä siis ovat betonipalkit lennelleet ja katot halkeilleet. Ilmankos viikko sitten
(katso ylempää) uutisteksteissä oli omituinen maininta höyrypilvestä (tietenkin vaaraton)
Daichii’sta etelään… No tässäpä syy selvisi: petosten peijaiset ja kansain säteilytys menossa.
Globaali jessumedia taas Adolphin asialla! Nykyaikana on haluttaessa mahdollista antaa tarkkoja
kuvia joka suunnasta riittävästi – tässä koosteessa oli pakko hyödyntää erittäin huonotasoisia kuvia
jotka on silvottu asian salaamiseksi.

Aiempi uutinen Fukushima Dainin ‘savupöllähdyksestä‘ näkyy tässä: betonipilarit lennellet pitkin
kattoja = Dainissakin on RÄJÄHTÄNYT REAKTORI!

Mikäli Fukushima Dainiin neljä reaktoria ovat on ehjiä – kuvat tulee julkaista väärentämättöminä
ja tarkkoina.

Tämän paljastuksen jälkeen AP levitti nk. tekstiaihekorjauksen’ jossa edelleen väittävät kuvaa
otetuksi Daichii’sta mutta vuotoasia on kuulema ‘sittenkin LOL eri tavalla’…

—————

7. Kesäkuuta 2011 paljastuu että Fukushima Daini’n reaktori ja turbiinihallit tulvivat korkeasti
radioaktiivista vettä. Kuinkas se? No tietty samoin kuin Daichii räjähtäneiden, sulaneiden
reaktorien hätäjäähdytksen takia…

.

.

02.04.2011 Mainichi newspaper haastattelema työntekijä kertoi varusteiden puutteesta:”
meillä on jätesäkeistä ‘suojustimet’ joita teippailemme pitääksemme ydinsaastepölyn poissa …
joka paikassa alueella lojuvat mätänevät kalat houkuttelevat lintuparvia” www
latimes.com/news/nationworld/world/la-fgw-japan-20110403,0,2167412.story

03.04.2011 NYTimes: Ydinvoimatekniikan insinööri Tri Hansen piti 21.03.2011 Esitelmän
Stanfordin Yliopistossa Fukushiman reaktorien tilanteeesta. Hän esitteli pitkään kehiteltyä
ydinvoimalaitoksen simulointiohjelmistoa ja sen madonlukuja japanin tilanteessa. Areva ja
Ranskalaiset käyttävät Cathare nimistä simulointiohjelmistoa (Catholic hare!?) mallintamaan
reaktorin tilaa ja se perusteella voidaan prosessin ohjaukseen saada looginen päätösprosessi.
Hänelle oli Arevan Saksan osasto järjestänyt slide-shown jossa valittu ydinkerma valaistiin
tapahtumista.



Esitys kammottavinen tuloksineen laitettiin nettiin, pian esitelmästä poistui Arevan nimi ja
tekijän, Matthias Braun’in nimi. Sitten koko 30 sliden esitelmä ‘katosi’. Kyselyyn miksi, Arevan
puhemies Jarret Adams sanoi että tämä ei ollut virallinen dokumentti.

Esitelmässään Tri Hansen totesi: “selvästikin todistamme modernin aikakauden suurinta
tuhoa. Japanilaiset toimivat täysin sokeana, (?kahdenkymmenen) tsunamireaktorin ytimeen ei ole
pääsyä eikä niiden tilasta mitään tietoa…”

Esitelmä antoi Fukushima daichii neljän reaktorin tapahtumaketjun alkuvaiheet tyyliin isku-
iskun jälkeen: Sen mukaan jäähdytysvesi laski ja vain 1/3 sauvoista oli enää veden peitossa. Siinä
vaiheessa niiden lämpötila kohosi 2700C asteeseen. Teräs ja Zirconium kuoret ja sauvojen
tukirakenteet sulivat. Eräässä kuvassa oli piirros sulaneesta massasta ja kuinka se valui
reaktorialtaan läpi maahan ja fission tuotteet levisivät veteen ja ilmakehään…. www
nytimes.com/2011/04/03/science/03meltdown.html?pagewanted=2&ref=asia

4.4.2011 Kalifornian sadeveden säteily ylittää 181-kertaisesti juomaveden sallitun arvon.

Mittaus 23.03.2011 USA California University of Berkeley kampuksen katolta, sadeveden
pitoisuudet 181x juomaveden kelpoisuusrajan. Nämä pilvet ovat olleet koko pohjoisen
pallonpuoliskon yllä kohta jo 2 vko: Iodine-131 level, UC Berkeley campus, March 23, 2011; 543
Bq/L , Picocuries per liter (pCi/L), Federal standard 3 pCi/L. radioactive-iodine-131-in-rainwater-
sample-near-san-francisco-is-18100-above-federal-drinking-water-standard . 6.4.2011 “Kalifornian
laskeumat yhtä pahat kuin Japanissa.”

4.4.2011 Yomiuri Shimbun: USAsta lähtee tiimi valmistelemaan odottamattomia tapahtumia,
esim laaja radio-aktiivisuuden vuoto – Fukushima DAINIn voimalaitokselle. U.S. Marine Corps’
Chemical Biological Incident Response Force saapui U.S. Yokota lentotukikohtaan Tokioon
lauantaina Marylandista. Tiimi on erikoistunut pelastustöihin radioaktiivisesti erittäin saastuneissa
ympäristöissä. (ilmeisesti Daini on myös sulamassa? … milloin Onagawa ja muut
tsunamisukeltaneet reaktorit?) us-nuclear-team-in-japan-preparing-for-possiblity-of-large-scale-
radiation-leak-at-fukushima

4.4.2011 The China Post/Asia News Network kertoo 2500km päässä olevan Taiwanin
joutuvan ylihuomenna strontium sekä iodine-131 -partikkelien säteilypilveen. (Nämä samat
pilvet ovat kiertäneet maapalloa jo 2 viikkoa). Ihmisiä kehoitetaan pysymään sisätiloissa aina
saastepilven laskeutuessa (eikoskesuomea). “Sisääntultaessa ulkovaateus on otettava heti pois,
puhdistauduttava ydinsaasteesta. Pitkähihaiset vaatteet, hengityssuojain ja sateenvarjo sateessa”
sanoo Taiwan Atomic Energy Council / Lee Jo-chan. Hän kehoittaa ottamaan suihkun ulkoa tultua,
mutta sanoo EI joditableteille tai pöytäsuolalle. (Joditabletti ei auta plutonium, strontium, xenon jne
ydinsaasteisiin millään tavoin: mikäli näitä hengittää tms joutuu ruumiiseen, syöpä on erittäin
todenn. lopputulos).

4.4.2011 Virallisten dokumenttien mukaan Japanin hallitus on salannut Fukushiman
radiosaaste-tietoja, raportoi uutistoimisto NHK. Dokumenteissa ilmenee että säteilyn on
ennustettu leviävän japanissa länteen. Simulaatiomallit joita yleisölta salataan osoittavat 100x
päästöjä yli sallitun 1 millisievert/v -rajan.  Adelaide Now (NewsCore) April 04 2011.
Yhä julkaisematon Simulaatio 16.3.2011 osoitti että 30km päässä sai yhdessä tunnissa ulkona 3x
vuoden säteilyannoksen; tästä kerrottiin (japanissa, ei suomessa) vasta 23.3.2011 NYPost.



4.4.2011 Paljastuu Törkeä Kanadan viranomaisten salaus: 4.4.löytyi NRCAn 31.3 päivätty
ilmoitus siitä että radioaktiivisten päästöjen mittaus lopetetaan 23.03.2011 toistaiseksi. Juuri
tuolloin Japanin laskeumat saapuivat Kanadaan… NRCA = Nuclear Emergency Response,
Health Canada, March 31, 2011: “Olkaa hyvä ja huomioikaa että uutta dataa ei ole kerätty
23.03.2011

NILU Xenon -simulaatio 4.4.2011

4.4.2011 latest-forecast-shows-all-california-radiation-threat-april-6-7-video - HUOM! tämä
simulaation lähtöpiste ei suinkaan ole Fukushima vaan TOKAI! ; katso simulaatio www
youtube.com/watch?v=SKUW1_PAjIE

jälkeen.“  /canada-suspends-mobile-radiation-measurements-around-vancouver-bc-further-notice

Säteilysimulaatio Xe-133 päästöille … tietenkään “ei koske suomea”: ‘vain’  USA; Päästöpilvet
kylläkin näkyvät hulmuilevan Eurooppaan, mutta me suomalaiset elämmekin STUK -
planetaalla.(Xenon-133 on mm. lääketieteen käyttämä radioaktiivinen säteily/kuvauskaasu.) April 6
Fukushima forecast shows Northwest US under threat, Norwegian Institute for Air Research
(NILU), April 2, 2011;



.

4.4.2011 Viimeisin ennuste näyttää Kalifornian joutuneen yhtä suureen säteily laskeumaan
kuin Japani; katso simulaatio latest-forecast-shows-all-california-radiation-threat-april-6-7-video

4.4.2011 WDTN: American Airlines 737 teki hätälaskun Daytoniin Ohioon matkustajien
sairastuttua ja pyörryttyä. Kuusi matkustajaa sairaalaan, loput 128 matkustajaa laitettiin steriiliin
huoneeseen lentokentällä. (Tämä johtui todenn koneeseen tulleesta rei’ästä ja koneen paineistuksen
rikkoutumisesta ja siitä että tässä tilanteessa autom laskeutuvien happinaamarit eivät kaikilla
toimineet. Matkustajien käsittely kuitenkin vastaa radio-aktiivisesti saastuneiden käsittelyä: ajoiko
kone xenon pilveen? On huomiotava että reikä-stoori on pakonomaisesti valheita levittävän
AP:tuottama)

4.4.2011 Tepco myöntää että reaktorit 1 ja 2 ovat kärsineet pahempia vaurioita kuin tähän
mennessä on ilmoitettu. (kyseessä nk kotomafiankin tavallinen banaali valehtelu) – Erittäin
korkeita pitoisuuksia mitattu kaukana Fukushimasta, kaksinkertaiset luvut Chernobyl- evakuointiin
verraten. – Jäähdytyspumput hajonneet korvauskelvottomiksi (tämä on nk. selviö eli merivesi
syndrooma puhtaan veden pumpuille. Apatiaa: Fukushimassa häärivät joko mielipuoli apinat ja/tai
LinkolAdophin maailmantuho-jessuiitat) /airliner-makes-emergency-landing-in-midwest-four-
passengers-being-held-in-sterile-room

Pohjoisen pallonpuoliskon laskeuma simulaatio 4.4 – 6.4. www db.eurad.uni-
koeln.de/prognose/data/alert/cs_hem_1h_movall_1.gif

Japanilaisten matkalaukut säteilevät; viran omaiset taas täysin ymmällään miksi kaukana
Fukushimasta eli Tokiosta tulleiden matkalakut ovat saastuneet… vakava säteilyn ylitys parille
jotka tulivat Nagano ja Saitama prefecturista. Heidät vietiin sairaalahoitoon. London Evening
Standard, March 25, 2011:

4.4.2011 “Juo ensin, sitten kerromme”… terveisin viran omainen: USA /Idaho 80-kertainen
säteilyannos ei aiheuta mitään vaaraa – sanovat ymmällään olevat jessuviran omaiset. Jo kaksi
viikkoa sitten säteily oli tiedossa, nyt kerrotaan! Huom. Tilanne Suomessa seuraa USA:ta vain
muutaman päivän ‘viiveellä’. Meille ei myöskään ole 25 vuotta sitten tapahtumien säteilystä
ikinä kerrottu – kuinka sitten nämä STUK-rikolliset sen tänään kertoisivat!?

USA, sadeveden Iodium-131 säteily; Boise, Idaho 3/22/2011 :
11.2 pCi/L of Cs-134
11.6 pCi/L of Cs-137
242 pCi/L of I-131 … (EPA standard: 3 pCi/L I-131)

4.4.2011 Keltainen sade nyt Tokiossa – sillä kaikki alkoi Chernobylissä muistelee Antonina
Sergieff; UCLA Bruin, April 25, 2006. “Sade ei näy ilmassa, vasta pisaroiden kuivuttua lätäköiden
pohjalle kertyy näkyy kuin siitepölynä – kuten kaiken tietävät viran omaiset silloinkin vakuuttivat,”
niin nytkin Tokiossa. Ja kansa uskoi, kuten tänään. Keltainen mössö sisältää Iodine Cesium
Strontium Plutonium… www.youtube.com/watch?v=2_z5yL1sJP4



5.4.2011 “Ei ole olemassa mitään turvallista säteilyä, tästä seuraa että ‘rajaa’ on turha hakea”
www.nirs.org/factsheets/nosafedose.pdf

IAEA ohjeiden mukaan 1milligramma (!) mox-plutonium päästö on ilmoitettava järjestölle yleisön
varoittamiseksi. Sen säteilyvoimakkuus on miljoona kertaa pahempi kuin ‘tavallisen’
ydinvoimalaitoksen esim. ytimen sulamisessa ilmakehään pääsevä ydinsaastutus. Tätä ainetta on
tonneittain sekä jo taivaalle räjähtäneessä Fukusihima Daichii 3-reaktorissa että  Fukushima
Daini’n  2-reaktorissa (Mox; UO2,UO2-Gd2O3). Kaikki Fukushiman kymmenen reaktoria myös
tsunamisukeltaneita.

5.4.2011 Uusia (yllättäviä?) ongelmia Fukushima Daichii’n tsunamisukeltaneissa reaktoreissa
5 ja 6. Nehän olivatkin seisokissa ja ei mitään vaaraa sanoi STUK-sanomat … jos olet seurannut
tätä palstaa, yllätystä ei ole: TEPCO:n edustaja sanoo että “reaktorihallit, turbiinihalli,
varageneraattori - joka on elintärkeä – on vaarassa joutua veden alle.” (HALOO!: sehän oli
seisokissa Ja taas tuli sama kansalle ainavaan syötetty ‘yllätysvalhe’ bumerangina takaisin:
Reaktorien päälle  varastoituna oleva erittäin radioaktiivinen jäte – viimeisien 40v ajalta- vaatii
jäähdytystä maailman tappiin. Älyvapaa meriveden käyttö puhtaanveden järjestelmässä =ongelman
siirto, palaa pahempana parin viikon päästä = NYT). Radioaktiivisen jodin määrä X 7.5milj
meressä voimalaitoksen lähellä. /fukushima-reactors-no-5-and-6-in-trouble-cracks-are-allowing-
in-radioactive-water-that-could-destroy-emergency-generator-and-other-vital-equipment-video
www.youtube.com/v/-W7uGvW8xvY&rel=0&hl=en_US



USAssa esiteltiin mittaustuloksia - niinkauan kun ne pysyivät kauniina.

Tässä sivulla yhä pidemmälle etenevistä sauvojen räjähdyksistä enemmän: reaktorit kuplivat ja
‘ilotulitus’ on vasta alussa: http://doctorapsley.com/RadiationTherapy.aspx

6.04.2011 Ikävä takaisku – kuin Vancouverin mittausten ‘mysteerinen’ lopetuspäätös 23.03.
Washingtonin osavaltiossa Richlandin kaupungin ilmapäästömittaus kohosi rajusti
31.03.2011 …sitten mittaustulokset päätettiin salata. Richlandissa Iodine-131 ydinsäteilysaastaa
löytyy jo juomavedestä. Oheinen kartta osoittaa gross-beta säteilyn määrää; nk normaaliarvo (!)
Richlandissa pyörii normaalisti n. 40 -kohdalla; nyt Fukushima päästöjen arvot ovat nousseet yli
271… Coincidence? Washington air monitor shows sustained radiation spike on March 31, then
‘goes out of service’… April 6th, 2011 at 09:25 AM www. Erään Radnetiä seuraavan henkilön



mukaan radioaktiivisen pilven etenemisen voi seurata myös seuraamalla kuinka mittausasemia
suljetaan; kun lukemat nousevat, arvoja ei enää näytetä. Austin, Tx; on ollut korkeita arvoja (up
to 300 CPM); silloin aina mittaustulokset katoavat netistä. /coincidence-washington-air-monitor-
sustained-radiation-spike-service-same-city-iodine-131-found-drinking-water

6.04.2011 USAssa epäillään laajaa uhkaa Fukushimasta: Salainen hallituksen dokumentti
osoittaa että pätkiä ydinpolttoainesauvoista sinkoutui kilometrien päähän räjähdyksissä.
(Plutonium reaktori 3:sen räjähdyssarja oli kovin ja kohosi selvästi korkealle ilmakehään. Tämänkin
tiesit jo viikko sitten josko katsoit ylläolevaa kuvaa…) Highly radioactive pieces from the spent fuel
pools were blown up to a mile away, U.S. Sees Array of New Threats at Japan’s Nuclear Plant,
New York Times by James Glanz and William J. Broad, April 5, 2011.  highly-radioactive-pieces-
spent-fuel-pools-blown-mile-away

7.04.2011 Professor Akira Hiroshi Koide, Kyoto University’s Research Reactor Institute:
“Fukushima Daichii ydinlaitos ei ota pysähtyäkseen. Minun pitää perua optimismini. Uskoimme
että reaktorit, uraanifissio, voidaan pysäyttää (tätä turvallista ydinenergiaa meille kaikille
herkkusienille opetetaan). Nyt uskon että fissio on alkanut uudelleen ja (sulaneet) reaktorit tulleet
‘recritical’ tilaan. Olen muuttanut mieltäni, näin varmaan parhaillaan tapahtuu… Ensinnäkään
Iodine 131 -päästötasot eivät ole laskemassa. Nyt on kulunut kolme viikkoa joten Iodine-131 -tason
pitäisi olla jo 1/10 alkuperäisestä. Toisekseen Chlorine-38 löydettiin turbiinihallin saastuneesta
vedestä. Ja kun Chlorine-38 havaitaan, se merkitsee ainoastaan että fissio on taas alkanut, eli
‘recriticality’ -tilaa.” April 6th, 2011 at 11:37 PM (merkitsee ydinräjähdyspelkoa)

7.04.2011 Miksi vesilaitoksen miehet ovat suojapuvuissa ja kasvosuojuksissa

tarkastaessaan San Fransiscon vesilaitosta? Videokuva kun säteilymittauksia tehdään jo
vesilaitoksella: Santa Clara County (San Jose) California water recharge plant. www
coupmedia.org/terror-threats/radiation-detection-in-california-media-coverup-0604 April 6th, 2011
at 09:09 PM www. youtube.com/watch?v=nZjcUTOJ5h4 , www
youtube.com/watch?v=U8F9RmWkHKI  Fukushima Daichii no.1 reaktori sulanut puhki sanoi
United States Nuclear Regulatory Commission keskiviikkona, NYTimes. No.3 plutonium reaktori
myös sulanut.

Minamisotan Pormestarin Youtube -video: SOS from Mayor of Minami Soma City, next to the
crippled Fukushima nuclear power plant, Japan www.youtube.com/watch?v=70ZHQ–cK40

7.04.2011 Osa kakkosyksikön (taas viran omais-hämäys-sanaleikkiä; 1-6 ovat sulamassa ja
puhutaan ‘kakkosyksiköstä’) ytimestä on sulanut ja vuotanut reaktorista betonilattialle.
(Ilmeisesti puhutaan Fukushima Daichii’sta) Siinä uraani reagoi betonin kanssa ja muodostaa vetyä
yms. Joidenkin arvelujen mukaan lopputuloksena on ydinräjähdys, toiset kiistävät tämän
mahdollisuuden. Nyt pumpataan sinne reaktoriin (minne?) typpeä jotta vetyräjähdystä ei tulisi.
Edellinen kolmosreaktorin neljän räjähdyksen sarja ampui koko käytetyn polttoaineen varaston
taivaalle (500-2000 tonnia) ja levitti plutonium polttoainesauvoja parin kilometrin säteellä.
Kolmosreaktori on ehkä (?) vielä ehjä, sisällä 131 uraania josta n 60t plutoniumia. www
nytimes.com/2011/04/07/world/asia/07japan.html?ref=asia

7.04.2011 Ei vieläkään mitään informaatiota Fukushima Daini’n neljästä reaktorista - joista
no.2 on plutonium reaktori. (Ylläolevan kuvan mukaan Dainin ykkönen räjähti toista viikkoa sitten.)



7.04.2011 New York City -ravintolat ovat alkaneet testata kaiken Tyynenmeren kalan…
Tonnikalat uivat Japanin rannikolta USAn länsirannikolle, ja saapuvat myöhään kesällä – on
todennäköistä että ne ovat olleet erittäin radioaktiivisissa paikoissa … CBS Video: nyc-restaurants-
radiation-detectors-fish-pacific-cbs-video

8.04.2011 Hallintokoneisto on valjastettu valheeseen, EPA (US ympäristöministeriö) on
nostamassa säteilyrajoja tuhansia yksiköitä ylemmäksi – voidakseen julsitaa kaiken säteilyn
‘turvalliseksi’. Jyrki ja Bilderpert valjeksemme hyväksynee tämän?  Suunniteltujen (kiire on) raja
arvojen noston määrä:
* 1000x Strontium -90
* 100.000x iodine-131
* 25.000x radioaktiivinen nikkeli-63
Tällä raja-arvojen nostolla vältytään myös puhdistustarpeelta… Jos Iodine-131 raja arvoa
todellakin nostetaan 100.000 kertaa ylemmäksi – täytyy suunnittelijoilla olla todella tietoa
mihin ollaan menossa. Tämä pimeä raja-arvojen nosto-operaatio aloitettiin jo viime vuonna…
mieti sitä.
www collapsenet.com/free-resources/collapsenet-public-access/item/723-fallout

8.04.2011 Yhteenlaskettu radioactive iodine-131 ja cesium-137 säteilymäärä Japanin
ydinlaitoksista kilpailee jo Chernobylin kanssa. Tästä johtuen koko pohjoisella pallonpuoliskolla
on rajusti säteileviä ‘kuumia pisteitä’ sateista johtuen. Luitko? Koko pohjoisen pallonpuoliskon.
Misääs sinä asut, STUK-planeetallako? NRC NAtional Radiation Committee’n mukaan 620
millirems vuosisäteily on ihan ok… vrt EPA/säteilykartta sivun puolivälissä www nrc.gov/about-
nrc/radiation/around-us/doses-daily-lives.html …tähän kuuluu CAT-viipalekuvaus sairaalassa jne
joiden voidaan ? arvella olevan hyödyllisiä. Dr. Makhijani’n mukaan “NRC lausumat vievät
törkeästi harhaan. tuollainen annos vastaa USAssa 200.000 ihmisen sairastumista syöpään, puolet
kuolemaanjohtavia.” TAKOMA PARK, Md.–(ENEWSPF)–April 7 www enewspf.com/latest-
news/health-and-fitness/23337-more-stringent-coordinated-fukushima-fallout-monitoring-needed-
to-determine-radioactive-iodine-risk-to-us-milk-and-water.html

8.04.2011 The Mainichi Daily News: Hallituksen Fukushima työryhmä on nyt
uudelleenkirjoittanut säteilypäästön alkamisen historian. Säteilypäästöt ovat uusimman version
mukaan alkaneetkin lauantaina 4,5 tuntia myöhemmin… (Sensijaan NYTimes simulaatiomallissa
päästöt alkavat lähes välittömästi. Vrt kuva ylhäällä. Umpikieroa Fukusimaa: Vilppi-Valhe-
Pääministerin tilasto.) www
mdn.mainichi.jp/mdnnews/national/news/20110407p2g00m0dm008000c.html

VIIMEINKIN! Nyt saatiin Fukushiman
säteilymittaustulokset…
…vai saatiinko. Tarkistapa kuinka Obamaon punainen jessuNYTimes nyt säteilyttää uutisannostasi.



Värjäsin keltaisella alueet missä Fukushiman reaktorialueen mittaustuloksia EI ANNETA
julkisuuteen... tässä näyte ydin-rehellisistä tieteen - siis SCIENCE - saavutuksista. (Psst. Nyt pääsisi
US salaisen palveluun oikeisiin töihin salailijaksi. Laitapa hakemus vetämään...)

No niin. Tästedes kukaan ei voi väittää etteikö mittaustietoja olisi julkaistu. Obamao vahvistaa asian
kahdesta teleprompter peilistään, katso vaikka punainen Obamao. Vertaa käyristä myös
voimalaitoksen toimiston oranssi käyrä ja kuinka se on pyyhitty pätkiksi – vai liekö mittarinpitelijä
ollut juhlimassa? Ainakin portsarin mittari (sininen käyrä) on pudonnut kädestä eri aikoina…
Toinen todenn. mahdollisuus ‘mystisesti kadonneisiin mittaustuloksiin’ © on STUK-virka apu.

Jonkinastein selite mittausten puuttumiseen – säteily on niin kova että SÄTEILYMITTARIT
EIVÄT TOIMI: “Säteilyä suorittava tarkkailija kertoi uutistoimisto NHK:lle että kukaan ei voi
mennä reaktorihalleihin, eikä siitä ole hyötyä sillä säteily on niin kova että mittalaitteet eivät toimi.
Rakennusten vieressä säteily ylittää paikoin 100 millisievert. Ydinsaasta lammikoita ja puroja on
jokapaikassa.” Tuesday, April 05, 2011 19:51 +0900 (JST) via NHK WORLD English.



8.04.2011 Onagawasta ensimmäinen uutinen kolmeen viikkoon. Muita yli 20:stä
Tsunamireaktorista vielä piilotellaan… Kolmen Onagawan reaktorin käytetyn polttoaineen
varastot vuosivat nyt kuiviin. Kauanhan sen kypsyttely merivedellä kestikin… ja saatiin uudesta
järistyksestä hyvä keppihevonen. Vääjäämättä nämä kaikki kuivuneet varastot vielä räjähtävät,
samalla taivahalle menevät reaktoritkin. Laskennallinen maksimi lienee luokkaa 5000 tonnia
erittäin radioaktiivista jätettä – meidänkin lapsiemme pureskeltavaksi. Hauskinta tässä on se, että
elettäkään laitosten peittämiseksi ei tehdä, toisin kuin Chernobylissä. Ainoa todellinen teko -
globaalisti- on salailu: kansat halutaan tahallisesti säteilyttää R00man Klubi /linkola-mallin
mukaan. By Danielle Demetriou, in Tokyo 9:20AM BST 08 Apr 2011 www
telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8437077/Japan-strong-7.4-aftershock-kills-four-and-
triggers-second-nuclear-plant-leaks.html Tämä uutinen oli näkyvissä Telegraphin etusivulle
yhden tunnin – pienimmällä fontilla - ja sitten ‘katosi’.

09.04.2011 Fukushima Daichii: 1. reaktoriin pumpataan yhä typpeä. (Kaunista ydinvoideltua
korukieltä jolla herkkusienet pidetään pimeässä: typpeä pumpataan – että reaktori ei räjähtäisi.
Tarkoittaa samalla että erittäin radioaktiivinen höyry ja muodostunut vety tuuletetaan meille… vety
taas muodostuu kun polttoainesauvat ovat jo osin sulaneet.) Reaktori no. 2. on sulanut puhki  ja
vuotaa ulos, vuoto kasvaa koko ajan vähitellen sanoi “western nuclear executive” … (eli toisin
sanoen asiantuntijat pelkäävät puhua.) Reaktorihallien ympäriltä ‘on löytynyt’ polttoainesauvojen
palasia ja niitä keräillään traktoreilla… www
nytimes.com/2011/04/08/world/asia/08japan.html?_r=3&pagewanted=2&hp

09.04.2011 Jos heillä (IAEA) on huolia, heidän pitäisi kertoa niistä meille”, sanoo Kentaro
Morita JNSIA Japanin Nuclear and Industrial Safety Agency:stä , “amerikan NRC ystävämme
eivät kertoneet huolistaan suoraan”. NRC sanoi viikko sitten että polttoainesauvoja on lennellyt
jopa 2km päähän. Tähän Tokyo Electric Power Company toteaa että kaikki polttoainesauvat ovat
turvallisesti sisällä. (LOL tarkoittanee ? ehjiä sauvoja; pätkät pihalla) “Tällä hetkellä meillä ei ole
dataa (tuhottu?) joka osoittaisi reaktorien suojakuoren sulamisen” sanoo varajohtaja Hidehiko
Nishiyama, JNSIA. On todisteita (mikämissä-SALAINEN) että räjähdys on rikkonut reaktorin
kuoren. Kädenvääntöä kongressiss: “Minusta on omituista että NRC antaa vastakkaisia
vähätteleviä lausumia siihen nähden mitä tekninen osasto  on havainnut” sanoo demoedustaja
Markey. Ameriikkalaiset luottavat ydinsaastelaitosten Melcor-simulointiohjelmaan; (siihen todenn
syötetään päästömittauksissa löytyneet hiukkaset/pitoisuudet yms joilla voidaa ennustaa reaktrin tila.
Japanilaiset taas luottanevat savupöllähdystensä väriin?). Masashi Goto, ex Toshiba
ydinvoimalaitos-suunnittelija sanoi että “viranomaiset ovat selvästi  päättäneet olla ääneen
mainitsemasta pahinta mahdollisuutta, he eivät ennusta sitä ikinä”. www
nytimes.com/2011/04/09/world/asia/09nuclear.html?scp=2&sq=reactor&st=cse

.



Tässä Norjan Ilmasto-Insituutin Sivu ja sivun käyttö-ohje
Käytä sitä heti - pian se kuitenkin sensuroidaan - Norsk institutt for luftforskning (NILU):



Ohjaa itse simulaation etenemistä: automaattinen kierto tai käsin valittu ajankohta, laskeuman
ainetyyppi ja laskeuma (ilma/maanpinta). Oikeasta yläreunasta valitaan alue: Linkin oletusarvona
pohjoinen pallonpuolisko

Linkki: www.transport.nilu.no/browser/fpv_fuku?fpp=conccol_Xe-133_;region=NH

Huomaa miten iso ero on maan päälle laskeutuneen (pinta/sade) ydinsaasteen määrässä –
ilmassa jo leviävämässä olevaan (kaikki) päästöön nähden. Esim tässä alkuvaiheessa Xenon-133
maahan-laskeumien määrää ei edes näe ellei zuumaa kuvaan sisälle… Tässä 9.4.2011 vasta
alkutaival; Fukushima, Tokai, Onagawa jnejne päästöt laskeumat ovat vasta alussa. Myöskin koko
kocktail (katso Cesium, Strontium jne. -ainelista tuolta ylhäältä) tulee leijumaan maan pohjoisessa
ilmakehässä. Kaliforniaan laskeutuvan pilven pitoisuus alkaa olla kohta sama kuin Japanissa.
Lisäksi on huomattava että kyseessä on mallinnusohjelman tekemä ennuste.

12.04.2011 No Niin, Nyt On Kaikki Hyvin = Säteilytettävät

Lampaat Lahtikarsinassa:

NILU-sivusto Sensuroitiin.
Youtubessa vielä joku vanha NILU-simulaatio. Poimi ne sieltä ennekuin ‘katoavat’.

12.4.2011 MetoFrancen sivut toimivat vielä osittain. Tässä pari simulointikuvaa 4.4.2011

Suorat Cesium yms radioktiiviset päästöt meriveteen; (Huom. itse olen skaalannut tämän samalle
pohjalle kuin Figure 15)



Meriveden saastuminen Ilmasta tulleiden laskeumien takia. (Eurooppaa ei saa enää näyttää;
siirrä nämä päästömäärä mielikuvituksessasi NILUn kuvaan.... Tilanne ei suinkaan ole paranemassa
12.04.2011)

Huom. Tämä Ranskan Toulouse’n Yliopiston Simulaation Figure 14 on muokattu;
alkuperäiskuvassa oli skaala muutettu katsojan hämäämiseksi.



Ilmavirtausten ennuste Jet stream forecast http://squall.sfsu.edu/gif/jetstream_norhem_00.gif

10.04.2011 Uranium-234 havaintoja Hawaijilla, Etelä Californiassa, Seattle April 9th, 2011 at
12:12 PM  /uranium-234-detected-hawaii-southern-california-seattle EPA RadNet Air
Concentration Measurement Data – Uranium, Plutonium, Strontium, Released April 6, 2011:
www.epa.gov/radiation/docs/rert/radnet-cart-filter-final.pdf

10.04.2011 Old Masset’in yhteisö Kanadan Länsirannikolla on määrännyt kaiken sadeveden
keräyksen kieltoon iodine-131 pitoisuuksien takia; monet keräävät juomavetensä sadevedestä.
Provinssin hallinto sanoo ettei syytä huoleen, (kuulostaako tutulta? …ei koske kanadaa).
Alueen hallintopäällikkö John Disney ei ollut tyytyväinen näihin vakuutteluihin vaan lähetti tiimin
testaamaan sade/puro/pohjavesiä. Koska mittaustulokset nousivat rajusti 24.2.2011 jälkeen, hän
lisäsi testauksia.
Kyselyihinsä hän saa Hallituksen viranomaisten tyypillisen STUK-lorun, se sisältää mm.
“815,143 litran juomisen jotta voi saada syövän…
Mr. Disney ei ole tyytyväinen vaan muistaa Chernobyl-tiedotusta 25 vuotta sitten: Hän oli merellä
ja kuunteli rannikkovartioston lähetyksiä. Niissä rannikkovartioasemia käskettiin lopettaa
sadeveden käyttö. Kysellessään tätä viranomaisilta hän sai vastaukseski ‘STUK-lorun’.
Tyytymättömänä hän otti itse näytteen ja vei sen laboratorioon. Sen vastaukset nostivat hiukset
pystyyn, Disney laski samantien vesitankkinsa maahan ja lopetti sadeveden käytön juomavedeksi.
Nyt hän aikoo olla kuuntelematta STUK-loruja ja  järjestää yhteisölleen varmasti puhtaat
juomavedet ja suojata nykyiset vesivarastot. (Nou hätä, EI VARMASTI KOSKE SUOMEA.
Suomessa ei löydy enää yhtään miestä joka kansasta välittäisi… No-drink order in Old Massett,
following radiation increase April 8, 2011 4:36 PM www qciobserver.com/Article.aspx?Id=4908

10.04.2011 Säteily hyppäsi 100 sievertin asteikolta pois Fukushiman (taas salaus päällä, ei
kerrota mikä laitos) ykkösreaktorissa järistyksen jälkeen…. “Ajoittaisia fissioita tapahtuu
hallitsemattoman 1. reaktorin sisällä “Inadvertent criticality” Sanoo joku (?!) Professori Kyoto
University’s nuclear institute  Japan’s Ministry of Education. Kaavio www.atmc.jp/plant/rad/
Radiation skyrockets to 100 Sv/hr at Fukushima reactor No. 1, along with sudden rise in
temperature immediately after 7.4 quake April 9th, 2011 at 06:25 AM

USAn luottamukselliset muistioiden mukaan on menossa vaihe jossa reaktorien pelätään
räjähtävän. (kaikki kaksikymmentä?). Nyt ‘ykkösreaktorissa’ ei ole enää vettä. Saattaa jatkua
hamaan tulevaisuuteen. Fukushimassa kalojen pitoisuudet ylittävät Codex Alimentariuksenkin
radioaktiivisen iodine-131 pitoisuusrajat 400%:lla – pitoisuudet nousussa. Kuivattu merilevä
Vancouverissa Kanadassa oli 22.3.2011 310 Bq per kilogram; 28.3.2011 se oli noussut 380 Bq/kg.
Mihinkä mennäänkään kun nyt ‘leikki’ on vasta alussa? CFS käyttää vielä Codex Alimentarius
Commission, kansainvälisiä standardeja (Guidelines Levels for Radionuclides in Food following
Accidental Nuclear Contamination) ruokatesteissään. Raja esim. iodine-131 (100 Bq/kg), cesium-
134 and cesium-137 (1,000 Bq/kg)

Simon Fraser University Media Release: Vancouverin sadevesi ylittää Iodine-131 pitoisuudet
100x yli juomaveden raja arvojen.



10.04.2011 Säteily Japanista levisi yli koko pohjoisen pallonpuoliskon ensimmäisen kahden
viikon kuluessa ydinvoimala onnettomuuden alkamisesta. Näin kertoo Wienin
ydinasetarkkailujärjestö nyt – ensin salattuaan tietoa kansain säteilyttämiseksi yli kuukauden!
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation, Wien.
www latimes.com/sns-rt-japan-wrapup-1-pl3e7fa058-20110410,0,104435.story?page=3

11.04.2011 Ainutlaatuinen video Fukushimasta:
Täysin murskaantunut halli (videon lopussa) kertoo miten Tsunamia odottamaan rakennetut
Fukushima Daichii ja Daini, Onagawa, Tokai jnejne reaktorit sukelsivat… Videolla näkyy
Fukushima Daini 7:24. Fukushima Daichii’n piiput näkyvissä puolen kilometrin päässä, 11:54,
video loppuu hallin jäännöksiin….

Kuvaaja ajaa etelästä rannalle, Fukushima-Dainin pohjois/oik. puolelle (7:24) ja video päättyy
Fukushima-Daichiin piippujen juureen. (Näiden eteläpuolella Tokai-GCR(5kpl) tutkimusreaktoria
ja Tokai-Daini(3), Hamaoka(4). Pohjoiseen Onagawa(3), Higashidori ja Ohma. Kaikki reaktorit
tsunamisukeltaneita...)

CNN yms globaalit ‘uutistoimistot’ pimittivät tätä kuukauden – eivätkä ole tehneet mitään –
ei kuvia, ei videoita lähialueilta, se kertoo ohjelmoinnin agendasta. CNN kuten IltaSastusanomain
jessuiittavideotkin, kuvat, tarkoituksella laatu niin huono ettet saisi mistään mitään selvää.
Paikkakuntanimi /voimalaitos nimileikeillä kokonaiskuvan hahmotus TARKOITUKSELLISESTI
mahdotonta. Odotettavissa tämän youtube videon ‘katoaminen taas tekijänoikeuksiin ? vedoten’.
(Voi veljet, kuinka sen teemme? Julistammeko Fukushiman tuotemerkiksi? …saamme sille oman
rekisteröidyn Copyright mustakaapumerkin jolloin sanaakaan ei saa kukkusimasta® edes vappuna
mainita). SUOMESSA – SÄTEILYPILVET SALATTU TÄNÄÄNKIN. Ja näin on seuraavat
25 STUK-vuotta…

Full HD video; www youtube.com/watch?v=yp9iJ3pPuL8



Japanilaisen lehtimiehen Tetsuo Jimbon Youtube -videon päätöskuva; Taustalla Fukushima Daichii.
Videolaitteet vääristävät värisävyn kovassa säteilyssä: onko tässä kuvassa sama ilmiö?
Säteilymittarinsa näyttää tässä 106µSv/h

CNN haastattelia Don Lemon (lemon? kuuluuko sekin obamau-mau jengiin?) puhuu videon
ottaneen Japanilaisen lehtimiehen Tetsuo Jimbon kanssa joka ajoi/käveli meren rannalle Fukushima
Dainin ja Fukushima Daichiin välissä; katso video CNN:ltä. CNN haastatteluvideossa on
videolaatu tahallisesti pudotettu roskaksi – ettet näkisi – ettet tietäisi geigermittarin lukemia ...
ilmankos väärennöstoimisto CNN omistaja Ted Turner on sanonut että olisi sopivaa jos väestö
vähenisi, n. 500 milj olisi sopiva luku; Katso Rooman Klubi.

Videokuvaaja (selin mereen) meren rannalla Dainin ja Daichiin välissä, alla järistys/tsunamiksi
möyhentynyt rantatien jäännös. Daini reaktorirakennukset vasemmalla vaikuttavat ehjiltä, välissä
Tsunamin Fukushima tuhoa, oikealla (Pohjoinen) Daichii sylkee savua? Tein tämän koosteen;
Youtube Tetsuo Jimbon videosta.

Klikkaa kuva suuremmaksi ja tutki, kopioi, levitä: ensimmäinen ei Globaalin paa Win-
toimistojen tuottama (video)kuva läheltä reaktoreita. Kuvia kyllä on paljonkin salattuna, tässä
kohden sensuurin musta viitta repesi hetkeksi… Vain videolta näkyy aavekaupungit tyhjine
vajonneine katuineen, kotikoirineen jotka opettelavat villielämää, lehmälaumoineen, GEIGER-
mittarin hälytysäänineen: säteily alueella raju: Tietenkin kun Daichii ja Dainii jnejne



vuorotellen/jatkuvasti sylkevät säteilyään… P.S. Näissä kuvissa ilmenee myös nelitötsäisten
laitospiippujen sijainti [tärkeä yllöolevan AP-väärennöksen havainnoinnissa] … =DAINIn
pohjoispuolella, DAICHIIn eteläpuolella.

Eikö olekin mielenkiintoista että videon ääni on jo editoitu … Fukushima DAINI kohdalla 7:24
video pätkitty molemmin puolin = DAINIn rakennuksia onkin tässä ’2s pätkässä’ PEITETTY ELI
KÄSITELTY jälkikäteen koska kuva ei vastaa muita Dainin reaktorihallin päätykuvia. Geiger
mittari on videon alussa vaiennettu - Geigermittari huutaa jo 30km päässä, videon alussa! Tässä
vielä (hetken?, ennen sensurointia) alkup. äänet: www
videonews.com/asx/special/110403_nukereport_300.asx

P.S. Se että Tetsuo Jimbo’lta kesti 4vko videon ottamiseen, video on raskaasti editoitu juuri
kriittisiltä kohdin, pääsee ‘maumau-velipojan’ haastatteluun CNN:lle, herättää kysymyksen että
minkä Yakuza-perheen (japmafia) palkkaama hän onkaan? No on se silti paras mitä meille
säteilytettäville on tarjolla.

.

11.04.2011 Vaarat iodine-131 saastumisesta eivät ole enää vähäisiä Euroopassa (ei koske
STUK-planeettaa) sanoo itsenäinen Ranskalainen säteilyntutkimuslaitos CRIIRAD [Commission de
Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité]. Sen 7.04.2011 julkaistu muistio
varoittaa sadevedestä ja maitotuotteista. “Riskit jatkuvaan altistukseen eivät ole enää pieniä, ja tulee
välttää altistavaa käyttäytymistä” CRIIRAD muistio sanoo. EurActive, April 11, 2011. Independent
French radiation commission warns Europe that health risk from Fukushima fallout is “no longer
negligible” — Says US west coast has 8-10 times more contamination April 11th, 2011 at 06:36
AM. www euractiv.com/en/health/radiation-risks-fukushima-longer-negligible-news-503947

"Nelosreaktori tulessa" kertoo kuvateksti 12.04.2011. Näyttäisi ennemmin kala-altaalta...

11.04.2011 Cesium ja Iodine pitoisuudet Hawaijin maidossa – molemmat yli 600%
korkeammalla kuin EPA rajat. April 11th, 2011 at 07:41 AM www
opendata.socrata.com/Government/Milk-RadNet-Laboratory-Analysis/pkfj-5jsd



12.04.2011 Tulipalo Fukushima Daichii reaktori 4. vieressä. Sankka savu… lienee sammutettu
pohdiskelee TEPCO harhaanjohtaja.

11.04.2011 Muistopäivänä julkaistaaan ensimmäinen – tasan kuukauden vanha Tsunamikuva,
yksi satojentuhansien valvontavideokuvien joukosta …  1kk. ‘juhlapäivän’ muistokuva? Näitä kuvia
on salaustoimistojen pöytälaatikoissa jopa enemmän kuin maapallon Fukushima -
ydinpäästölaskeumien salattuja mittaustuloksia. Kuvassa näkyy kuinka 15-20m tsunami on alkanut
täyttää reaktorihalleja, turbiinihallia ja murskata rakennuksia, siirtää säiliöitä… taustalla merellä
näkyy harmaa toinen aalto joka nousee paljon korkeammalle. Loput kuvat julkaistaaneen ? 2013
kunhan  katselijoista on ensin karsittu muutama miljardi.

..

Biitsille rakennettu ydinvoitelulaitos uppoaa simulaatioden osoittamalla tavalla: Fukushima Daichii;
laitoin vierelle guugelmäpsin kuvan ja nuolen osoittamaan kuvauspaikkaa, muuten tässäkin
informaatiolle jää juhlakoristeen arvo... Reaktorihallit edessä vasemmalla näiden rakennusten
takana; niiden automaatio ja kontrollielektroniikka uikin suunnitellusti paljon syvemmällä - tieto
joka jää piiloon ilman sijaintitietoa.

Hienosti ydinvoitelulaitoksen tulva-simulaatio ennusteet näyttävät toteutuvan. Tämänkin
sukelluksen syvyys voitiin tarkasti tietää etukäteen edellisiin tähän iskeneisiin tsunameihin
verraten…

12.04.2011 Cesium-137 ydinsäteilypilvie laskeumasimulaatio 12-13.4.2011. Tässä pilvet 5000m.
Katso youtubesta: www youtube.com/watch?v=DZnIr14v0zw
www db.eurad.uni-koeln.de/prognose/data/alert/cs_hem_1h_movall_16.gif [SENSUROITU]



Näkymä maapallon Pohjoispuolelta, "päältä" nähtynä. Cesium pilvet 13.Huhtikuuta 2011
täyttävät koko Pohjoisen pallonpuoliskon. Mitä laskeutuu mihinkin - STUK on sen salausta varten...

Kuvia lisäillessä 2015 huomiota herätti USAn Los Angelesin mahtavat päästöt: räjähtikö sielläkin
silloin ydinlaitos?



Tämä leikki on vielä alkuvaiheessaan; hauskanpidolla ei ole rajoja tämmöisten japanin kukkusima-
ukkojen kanssa: kaikki 20 reaktoria kuplivat kunnes jokainen lähtee. Ne rauniot ovat niin kuumia
ettei niitä peittääkään voi – sanovat merivesimiehet.

12.04.2011 TEPCO edustaja kertoo että ydinlaskeumapäästöt ylittänevät Chernobylin päästöt
(eikä loppua näy). Eilen onnettomuusluokitus nostettiin ylimpään arvoon. URGENT: Radiation
leakage may eventually exceed that of Chernobyl: TEPCO, TOKYO, April 12, Kyodo www
english.kyodonews.jp/news/2011/04/84828.html



NYTimes toimittaja kertoo haastatelleensa useita ydintekniikan tiedemiehiä. Yksi toisensa
jälkeen alkaa puhua banaaneista ja niiden vaarattomasta potassiumista. Tuntuu että näillä
kaikilla on pakonomainen tarve kääntää keskustelu ilmakehään leviävän säteilyn tappavasta
vaarasta banaaneihin… (Toimittajan kotikoe ei paljastanut banaanin säteilytasoa omenaa tahi
jalkapalloa suuremmaksi) Is This the Poster Food for a Radiation Menace? By DENISE GRADY
Published: April 11, 2011 www nytimes.com/2011/04/12/health/12essay.html?_r=1

13.04.2011 Californian rannikolla on paikoin merilevä voimakkaasti saastunut. … ensimmäinen
tsunamin uhri löytyi USA rannikolla.

13.04.2011. Manie, Japan: “pikkuinen pakettiauto kiemurteli kujia myöten välttääkseen poliisin
ratsiat. Ei, kyse ei ollut huppupäisistä varkaista vaan yhden perheen muistojen pelastamisesta:
ydinvoitelun saaste-evakkoon ajetut Seiko Nikaido ja hänen 73v äitinsä Eiko halusivat saada jotain
pelastettua kodistaan: he tiesivät että ydinkatastrofin tilanne pahenee päivä päivältä ja nyt olisi
viimeinen hetki saada jotain muistoja matkaan… pian poliisi sulkisi kaikki tiet kuin ydinpommin.”
By John M. Glionna, Los Angeles Times April 13, 2011 www
latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-japan-hot-zone-20110413,0,6689360.story

14.04.2011 Japani suunnittelee siirtävänsä pääkaupunkinsa
Tokion etelään
- ‘turvallisen banaanisäteilyn ? takia’. Eikö tämäkään vielä ylitä säteilysensuurimedian
uutiskynnystä? www novinite.com/view_news.php?id=127294

14.04.2011 IAEA kaavion säteilypiikki lentää taulukoista taivaalle – mittauspaikka 200km
Fukushimasta:

Jaa miksikö "Tokio muuttaa" muualle?

Psst. 2/2014 hornamiilut yhä suitsuttavat suomitaivaallekin: Tokiokaan ei muuttanut muualle.
Kaikki 36milj (+plus) jäivät ydinjätesaarelleen. Vain säteilyn turvanormeja kehitettiin: kolme nollaa
lisää eikä ongelmaa enää ole. Sairaalakin kieltäytyy vastaaottamasta säteilypotilaita: TOISTAN -
ongelmaa ei enää ole.



14.04.2011 NILU simulaatiot vuotavat Youtubeen, tässä vain USA (oikeassa yläreunassa on
EU…) Fukushima Forecast: Large radiation cloud over Northwest US on April 15 www
youtube.com/watch?v=aGonec787ME

15.04.2011 Ensimmäiset Cesium-137 päästöt laskeutuivat Suomen ala-ilmakerroksiin, kts
pohjoisen pallonpuoliskon mittauksiin perustuva simulaatiokuva. Sade pudottaa säteilevän ja
hitaasti tappavan mössön maahan… Tämän mukaan pohjoiseuroopassa on jopa yksi (!) toimiva
mittauspiste. ELÄKÖÖN jessuiitta-STUK! www db.eurad.uni-
koeln.de/prognose/data/alert/cs_hem_24h_movtotal_1.gif … ja sittenkun tämäkin sivu sensuroidaan,
se löytyy hetken vielä juutubesta kunnes tekijänoikeuksiin (mittarinvalmistaja?) vedoten katoaa:
youtube.com/watch?v=F6t2ty2wPZw

Medialle ohjeistettu täyshiljaisuus kansojen täyssäteilyttäämiseksi ei oikein näemmä toimi, tässä
kuvassa nk. Kim il Jongin ohivuoto: Kuvan mukaan jessuiittaSTUK ei luovuta mittaustuloksia:
suomeStasiko ei löydy muka mittaria!

RIU-sivulla oleva kartta havaintoasemien suorittamista partikkeli ja radioxenon -
mittauksista. Tässä yllä siis 15.04.2011 julkaistu tilanne – 3viikkoa ! sitten tehdyistä havainnoista.
Tämänhetkinen laskeumatilanne siis 21 pahempaa päivää kammottavampi. Samalla sivusta
paljastuu missä osa mittauspaikoista on [hys, SALAINEN], ja mitkä maat eivät vielä ole täysin
mediapaavin hallinnassa… Sivun linkki: www eurad.uni-koeln.de/index_e.html

P.S. Useat blogisivujeni viittaukset herkkusieniä – sinäminä – jallittavasta EUpaavin jessuiitta-
salaseuroista selviävät kun tutustut www. maalli kko apuri .blogspot.com [sensuroitu] sivuston
sisältöön . Tai lue erään sen kourista paenneen elämänkerta: katso  “Epsanjan Sarjakuvasankari“.
Huomiotava on, että tämä ei ole mikään “Espanjan” ilmiö vaan vati kaanin palveluksessa on esim.
koko bilderpert salaseuran-suomijohto, 0pus d€i s0inimme…



16.04.2011 “Uutinen”: Kolme reaktoria sulanut; massiiviset päästöt seuraavaksi. Aiemman
perusteella tilanne on 10x pahempi kuin mitä kerrotaan… Japan Plant Fuel Melted Partway
Through Reactors: Report Friday, April 15, 2011 Nuclear fuel has melted in three reactors at
Japan’s Fukushima Daiichi …Possibly causing a massive radiation release; Atomic Energy Society
of Japan. www globalsecuritynewswire.org/gsn/nw_20110415_5020.php

16.04.2011 Tokyo Electric Power sanoi että 6 päivän aikana (nk. tilastohuijaus) 4-10
huhtikuuta laskettiin 10393 kuutiometriä säteilevää vettä mereen. Se arvioi säteilymääräksi
150miljardia becquereliä (n. 1700m3/vrk ja 25mrdbkq/vrk). (Kyodo News III, April 15). No
tietenkin nämä pellet rajoittaa ilmoituksensa otollisimpaan jaksoon: jos lasketaan kokonaisarvo
pelkästään annetuilla luvuilla väliltä 12.3-16.4.2011 saadaan mereen lasketun säteilevän veden
määräksi 60.000m3 ja säteilymääräksi 875 miljardia becquereliä. Tapansa mukaan kaikki
numerot tietenkin turvatieteen nimissä kaunisteltuja.

16.04.2011 Arnold Gundersen; 39-v.  veteraanitiedemies joka näki Three Mile Island
ydinonnettomuuden sanoo että ykkösreaktori (mikä voimalaitos?) tuli suunnitelmallisesti
pumpattua niin täyteen merivesiliejua ja suolaa yms ettei sen alla olevaan reaktoriin enää
jäähdytyvesi pääse. Sensijaan vettä pumpataankin nyt epätoivottomuuden vimmalla hallin jämien
sekaan -  josta se yllättäin valuu mereen… Niin, jätealtaathan lensivät jo 4vko sitten. GlobalPost,
April 15, 2011 at 1:57 pm EDT:

16.04.2011 Savua nousee Kashiwazaki-Kariwa ydinvoimalaitoksesta länsirannikolla. (Kiinan
puoleinen ranta jossa ei ole vielä ollut tsunamia) Kuuluisa piirilevy mennyt sielläkin? Aiemman
maanjäristyksen jälkeen se oli suljettuna pitkään, nyt oli ollut käytössä 11.3.2011. Göglemapsin
mukaan laitoksen 7  eikun reaktoria seisokissa ja mereen ajetaan vettä – suotimen läpi … eli
TEPCO meri-säteilytys menossa sielläkin. Positiivinen puoli on se, että jäähdytysta maailman
tappiin tarvitsevat jätealtaat tällä hetkellä saanevat jäähdytyksensä? Ja savumerkithän kuuluvat
luotettavan ydinvoitelupaljun normaaliin rutiiniin, näin ainakin vakuuttaa STUK kysyttäessä.
Published on 16 April 2011 – 3:55pm Smoke at another Japan nuclear plant. Radio Netherlands
Worldwide

17.4.2011 NILU ennuste 17-21.04.2011. Tässä vain 17päivä; loput jakson ennustepilvet pysyvät
Suomen kohdalla ‘ennallaan’. Kysessää Xe-137 yläilmakerrokset. (“Merkillisesti” päästöt
Fukushimasta ilmoitetaan suurenevan ja nyt jälleen netissä näkyvät NILUn ennusteet pienenevät.
Liekö STUK iskenyt sinnekin? Erittäin epäluotettavaa.) Kts www. enenetnews.com.



NILU ohjelmoitiin uudelleen (!?), ja nyt taas näkyvissä netissä. Katso käyttö-ohje tuolta ylempää.

.

18.04.2011 Pohjois Korean TV (HALOO! Missä olemmekaan kun uutiset toimittaa Kim Il Jong!)
kertoo Fukushiman tilanteen olevan vakavan ja väittää tilanteen olevan menossa pahempaan
suuntaan: “Kaikkein pahinta on että emme näe mitää mahdollisuutta saada radioaktiivisia vuotoja
hallintaan. Kriisi Fukushimassa pahenee” PYONGYANG, April 18 KCNA Korean Central News
Agency. www. english.kyodonews.jp/news/2011/04/86104.html

18.04.2011 Koko maailman säteilytys menossa – mitä on TEPCO tekevinään? Katso raportti:

TEPCO lehdistötiedote Apr172011
(Ydinvoimalaitos)
Fukushima Daichii Ydinvoimalaitos
Huhtikuun 15 päivästä 17 päivään heitimme sisään kymmenen hiekkasäkkiä sisältäen zeoliittiä
seula-huoneiden eteen yksiköissä 1-4. (Huhtikuun 17. päivä heitimme kaksi hiekkasäkkiä seula
pumppu huoneiden väliin yksikössä 1 ja 2, sekä viisi hiekkasäkkiä seula pumppu huoneiden väliin
yksiköissä 2 ja 3, yhteensä seitsemän hiekkasäkkiä, työt lopetimme kello 11:15.
Kello 2:34 17.4. sähköt yhteisellä jätepolttoaineen säilytysaltaalla katkesivat oikosulun takia
piirin lopussa. Me olemme tutkimassa syyn yksityiskohtia.” /power-supply-common-spent-fuel-
pool-stopped-tepco-investigating-details



19.04.2011 Reaktori kakkosen käytetyn polttoaineen allas (ainoa ehjä rakennus) pitoisuudet
miljoona kertaa yli normaalin. 160,000 becquerels cm3 cesium-134, 150,000 becquerels cesium-
137 ja 4,100 becquerels radioactive iodine-131. Japan Times, April 19, 2011. Tepcon mukaan
Reaktori no.4 käytetyn polttoainevaraston vedestä mitatut iodine-131, cesium-134, cesium-137
säteilytpitoisuudet kertovat että siellä käynnissä on jo ydinfissio. – International Business Times,
April 14

20.04.2011 NILU viety mukaan huijaukseen. Tässä näyttäisi olevan todiste siitä että kun
NILUn sivusto suljettiin, simulaatiolle annettiin uudet “Bilteman hanska”-parametrit jolloin
hovikelpoisesta esityksestä saatiin rahvaan ohjelmointiin sopiva esitys.

NILU (Norsk institutt for luftforskning) Cesium-137 päästösimulaatio: vasemmalla rahvaan versio...

enenetnews.com mukaan sivusto oli täällä:
http://squid.nilu.no/~burkhart/sharing/MOVIES/?C=M;O=D , www.
squid.nilu.no/~burkhart/sharing/. Katso Youtube www youtube.com/watch?v=BnRMS71OpCY

20.04.2011 Webcam Fukushima Daichii; värikorjattu kuva.  Weather Online : “Kun näitä
kuvia katsoo, on hyvä tietää että ei ole kyse ‘höyrystä’ vaan erittän vaarallisista radioaktiivisista
päästöistä jotka ovat nousemassa ilmakehään tuulien kujetettavaksi sekä meren saastuminen
jäähdytysvedestä jota pumpataan reaktoreihin ja valuu suoraan mereen.” Arnie Gundersen
interview, Democracy Now, April 19, 2011 (Huom. Vakavaksi asian tekee se, että kyseessä on
KUUSI reaktoria joita ei edes aiota peittää kuten Chernobylissä.) www
woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=webcam&SAT=201104190800

Katso Arnie Gundersenin Uutisvideohaastattelu enormous-amount-of-high-level-radioactive-
waste-coming-from-unit-no-2-reactor-and-containment-are-breached-video … haastattelija
tässäkin katkaisee tiedemiehen heti kun alkaa kertoa liikaa yksityiskohtia päästöistä. Ennen
kaikkea, kaikki muut kuplivat 20 + laitosta “unohtuvat”.



19.4
.



Fukushima Daichii; webcam-kuva 16.03.2011, yläreunassa sama värikorjattuna. Alareunan
sisennyskuva 18.04.2011.: radioaktiivisten päästöjen ehkäisemiseksi ei olla tekemässä yhtään
mitään...

20.04.2011 Nuclear and Industrial Safety Agency puhemies Hidehiko Nishiyama ilmoitti että
“olemme ilmoittaneet hallitukselle että 1-3 reaktorien polttoainepelletit ovat osin sulaneet.” Tähän
asti niitä on väitetty “vaurioituneiksi“. (Kuukausi menee ja syntyy 20km kraateri !? ennekuin
myönnetään että ne ovat suurimmaksi osaksi sulaneet). Nishiaman mukaan “uskotaan että pelletit
ovat sulaneet suuren säteilyn takia.” (TÄH? Sisärengas tyhjänä kun osin vaurioitunut asfaltti
kolisee vanteeseen?) “Emme voi sanoa kuinka paljon on sulanut ennekuin reaktorit on avattu” …
samalla kun ykkösreaktoria ei enää voi lähestyä vuosikausiin säteilyn takia, 270 millisievert/h.
Suunnitelmissa on myös aloittaa veden sijasta ilmajäähdytys – siis ilmakehään työnnetty
fukusimasäteily ei riitä vielä!? TEPCO, miltä kuulostaisi trotyylijäähdytys? www.
asahi.com/english/TKY201104190193.html , www. yomiuri.co.jp/dy/national/T110419004267.htm

20.04.2011 Japanin Onnettomuudet alkavat olla VIRALLISESTI OHI. Asia Pacific Journal:
Japanin hallinto on lähettänyt kaikille internet sivustojen ylläpidoille jne ilmoituksen että niiden
tulee poistaa kaikki materiaali joka ei ole yhtenevää hallituksen virallisen totuuden kanssa – yleisen



turvallisuuden vuoksi. Onnettomuus on kuulemma nyt ohi eikä säteilyä enää ole … samaan aikaan
japanilaista säteilevää kalaa ja autoa viedään ulkomaille … yhtenevä “Totuus” suomen ja siten
koko jesuEUkkumedian kanssa. Tämäkin sivusto katoaa kohta vaarallisena, kopioi se nyt
talteen: paina CTRL A, paina CTRL C, Avaa joku tekstisovellus ja pastea siihen paina CTRL V …
tallenna. www. blog.alexanderhiggins.com/2011/04/19/japan-officially-orders-censorship-of-truth-
about-fukushima-nuclear-radiation-disaster-18502/ sekä www.  japanfocus.org/-Makiko-
Segawa/3516

20.04.2011 Mediakorruptio suojelee TEPCOa. Uesugi Takashi selitti huhu jne ja
disinformaation ongelmaa: TEPCO “omistaa” Japanin lehdistön. Ulkomaiset toimittajat tulevat
omin luvin tonkimaan ja esittämään hankalia kysymyksiä, menevät jopa saastuneille alueille… kun
taasen japanilaistoimittajat istuvat kiltisti tekemättä yhtään hankalaa kysymystä. Siksi ulkomaisille
lehdille tarjotaan kerran viikossa tiedotustilaisuus kun rekisteröidyille japanilais toimittajille Chief
Cabinet Secretary Edano Yukio pitää kaksi tiedotustilaisuutta päivässä. Ulkomaisilta pyritään
estämään pääsy konferensseihin ja pääministerin lähelle. (Oliko tämä kuvaus SUOmexicosta?)
Uesugi sanoo että 11.3. hallitus sulki kaiken internet median ja ulkomaiset lehdet pois
virallisista tilannekatsauksista. Nyt Japanin hallitus on päättänyt sulkea kaiken itsenäisen
uutisoinnin ja kritiikin. On aloitettu uusi projekti jossa Ministry of Internal Affairs and
Communication, the National Police Agency, METI alkavat “taistella huhuja vastaan”
turvallisuuden nimessä. Projektitiimi on lähettänyt vaatimuksia  puhelin, TV, internet jne yrityksille
vaatien niitä poistamaan kaiken materiaalin joka ei ole virallisen totuuden mukaista ja voi
vaurioittaa moraalia tai yleistä järjestystä. The Media Corruption that Protects TEPCO; Makiko
Segawa on Shingetsu News Agency toimittaja. Hän toimitti tämän Fukushima-raportin
shingetsunewsagency at gmail.com Recommended citation: Makiko Segawa, Fukushima Residents
Seek Answers Amid Mixed Signals From Media, TEPCO and Government. Report from the
Radiation Exclusion Zone, The Asia-Pacific Journal Vol 9, Issue 16 No 2, April 18, 2011.
(Jälkikommenttina voinee epäillä että Uesugi vapaus lienee päättymässä…) www. japanfocus.org/-
Makiko-Segawa/3516

.

21.04.2011 Uutisten globaali salaus-ohjelma on selviö jokaiselle joka pyrkii olemaan ajan
tasalla säteilyn ja kymmenien Japanin tsunamisukeltaneiden reaktorien tilanteiden kanssa. Uutisten
puute johtaa jos jonkinmoisiin teorioihin. Tässä erään mukaan Fukushimassa olisi salainen
ydinasetehdas. Ehkä tällä sadulla halutaan unohtaa pohjoisen täysi uutissulku ja siellä olevain
plutonium rikastamojen kohtalo? Jokin syy tälle – niinkuin kaikelle muullekin uutissululle –
öljyeilopukaan (kts linkki) – on olemassa. Secret Weapons Program Inside Fukushima Nuclear
Plant? U.S.-Japan security treaty fatally delayed nuclear workers’ fight against meltdown by
Yoichi Shimatsu www. globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24275

21.04.2011 The Daily telegraph kiirastorstaina: “Saastevaroitus Englannin yllä pääsiäisenä;
astmaatikoille oireita.” Ympäristö, Ruoka ja Maaseutu-asiain Ministeriön (Defra) viran omaiset
julkaisivat varoituksen otsonista ja saaste partikkeleista PM10 – jotka saattavat vahingoittaa
terveyttä. Pysytelkää sisällä, se varoittaa… Telegraph vaikeni Fukushiman kuoliaaksi jo kaksi
viikkoa sitten. Siitä lähtien päästöt ovat laajentuneet päivä päivältä. Mikähän “saaste” voisi olla
kyseessä? Smog alert: warning of high pollution over Easter weekend www.
telegraph.co.uk/earth/environment/8466673/Government-issues-Easter-weekend-smog-alert.html
.
22.04.2011 Säteilyvaroitus kuukauden takaa; Maaliskuu 19. 2011: Radioaktiivisuus
Fukushiman katastrofista (siis KAIKISTA Japanin Tsunamisukeltaneista reaktoreista) on



laskeutumassa väestön päälle niin Tokiossa kuin USA:ssa. Viranomaiset vähättelevät päästöjen
vaikutusta käyttäen jo epäonnistuneeksi todettua ICRP ‘mallia’ säteilylaskeumien vaarasta. Tämä
tiedote julkaistiin kuukausi sitten – tuhansien tonnien uraanisäiliöiden räjähdysten roiskittua
ydinsaasteet yläilmoihin; senjälkeen ainakin neljä reaktoria on sulanut ja fissio-tilassa. March 19th
2011: “Radioactivity from the Fukushima Catastrophe is now reaching centres of population like
Tokyo and will appear in the USA. Authorities are downplaying the risk … Chris Busby,
Scientific Secretary, European Committee on Radiation Risk www.
euradcom.org/publications/fukushima19032011.pdf
ECRR; 2010 Recommendations of the European Committee on Radiation Risk -raportti
tyrmää nykyisen ICRP-säteilynarviointimenetelmän: ICRP malli jolla yleisöä “tieteellisesti”
informoidaan, ei erota nuotion edessä seisovan ihmisen saamaa lämpöenergia-säteilyä
ihmisestä joka syö siitä tulisia hiiliä – ero lienee (!?Bilteman Hanskat) monille selvä…  www.
euradcom.org/2011/ecrr2010.pdf
.
Arvio Fukushimasn vaikutuksista; Dr. Helen Caldicott GRTV Lehdistökonferenssi Montreal
18. huhtikuuta 2011 www. youtube.com/watch?v=NpHrBawqQtQ
.
Säteilysairauksein hoito kivipölyllä: From Chernobyl to Japan: Treating Radiation Sickness
with Rock Dust , Written by  Joanna Campe Qua, 06 de Abril de 2011 14:07 www.
remineralize.org/site/pt/blog/magazine/from-chernobyl-to-japan-treating-radiation-sickness-with-
rock-dust . Kts myös Zeolite.
.
25.04.2011 Fukushima Daichii päivittäinen Cesium/Iodine -säteilypäästö ilmakehään on ollut
kokoajan – ja jatkuu – 154 Triljoonaa Becquerelia vuorokaudessa. NSC; Japan’s Nuclear
Safety Commission.Yomiuri Shimbun, April 23, 2011 09:15
.
27.04.2011 Säteilyarvot Fukushima Daichiissa korkeimmat kuin koskaan aiemmin. Kaksi
robottia ykkösreaktorin sisällä mittasivat eilen 1,120 millisiervert/h säteilyn sanoi, paikallisjohtaja
Junichi Matsumoto, Tokyo Electric Power Co. Radiation Readings in Fukushima Reactor Rise to
Highest Since Crisis Began, Bloomberg, April 27, 2011 at 5:14 am EDT
.
28.04.2011 Radioaktiivista Strontium—89 ja Strontium-90 hiukkassäteilyä maidossa,
Hawaijilla. (Samat pilvet kiertävät Suomenkin yllä; luuletko että sinulle säteilevästä maidostasi
kerrottaisiin – kun Chernobyl laskeumatkin salattiin 100%? Koko onnettomuus ja jatkuvasti
Japanin pahenevat ydinpäästöt ovat hesarista ja sen kopioista “kadonneet”). Strontiumin isotoopit
89 ja 90 ovat pahimpia ihmisen aikaansaamista isotoopeista: ne etsiytyvä luuhun ja luu-ytimeen
aiheuttaen leukemiaa jne. Erityisen vaarallisia sikiöille ja pikku lapsille. EPA löysi 1.4 picoCuries
per litra strontium-89 säteilyä Hilossa, Hawaijilla 4.4.2011 – ja kertoo siitä vasta nyt 28.4. 2011!
Radioactive Strontium Found in Hilo, Hawaii Milk, Forbes blog, April 27, 2011:  /radioactive-
strontium-found-in-hawaii-milk
Ydintekniikan reaktorien putsari-orjat, lukutaidottomat TEPCOn kyykyttämät, the pariah of
Jap society: Nuclear Ginza  www youtube.com/watch?v=92fP58sMYus
.
.



Suurkatastrofiakin – tekemällä tehty – pahempi tilanne
Tässä alla kommentti; näihin kaikkiin asioihin olen itsekin useasti törmännyt eri tiede-artikkelien tai
tiedemiesten kommenteissa yms lähteissä – ja lienevät tosia. Siinä viitataan Ranskan mox -
lähetyksiin. Niitä on mennyt useita laivalasteja mm. Rokkoshin pohjois Japanin
jälleenkäsittely/rikastus -laitokseen – siihen joka tsunamissa sukelsi 20-40m, ja josta myöskin on
100% uutissulku. Tässä hyvä yhteenveto:

“2008 Venäjän silloinen pääministeri Ladimir Putin ilmoitti kolme kertaa 4kk
välein. “Uraanimalmien maailmanlaajuisen pitoisuuden laskiessa alati. Ollaan
tultu tilanteeseen, jossa uraanin jalostaminen energiapositiivisena lakkaa!
Varoitan nyt avoimesti länsimaita. Venäjä tulee lopettamaan. . . Alleviivaan
k a i k e n kaupallisen edustamansa 70% uraanipolttoaineen toimittamiset!
Näin kävikin, ja Venäjän koko maailman 2/3 osalta vastaavat
uraanintuotantolaitokset luonnollisesti kannattamattomina pakkkotilanteessa
suljettiin. Yhtäkkiä maailmassa oli satamäärin ydinreaktoreita 100 % täysin
i l m a n toimivaa polttoannettaan!

Klassiseen ydintyyliin oli kyllä yritetty vuosikymmenet kehittää MOX
polttolaitoksia, joissa kierrätettäisiin tätä ydinjätteistä Pu-239
plutoniumpolttoainetalouttaan. Mutta y h t ä ä n toimivaa laitosta
maailmalaa EI ollut saatu aikaan ikinä! Hätäratkaisun luitte yltä. Satoihin
olemassa oleviin ydinvoimaloihin alettiin pumpata Start-
asepurkusopimuksista saatuja plutoniumasevarastointeja. Koska polttoaineesta
oli s u u n n a t o n pula. Eikä Pu-239 polttoainetta ollut saatu kunnolla
palamaan. Päätettiin IAEA:n hyväksynnällä “sekoittaa” uraanirikasteitten
joukkoon plutoniumia. Ladata k o k e i l e m a t t a  sen suuremmin tätä
erikoisainetta kymmeniin maailman ylireaktoreihin. Jotta niitä ei
lopullisesti pysäytettäisi polttoainepulaansa.

2009 Ranskasta lähti tätä surullisen kuuluisaa MOX- 3 % U-235 ja 6 % Pu-239
sisältävää uraanipolttoainetta mm. japanilaisten kymmeniin reaktoreihin.
Tarkoituksena vaan viileästi kokeilla olisiko seossuhde “noin, suunilleen
toimiva”. Kaikki “näytti” ensi alkuun, “no joo muhii. . .” Vuoden 2010 ajan
näitä erikoispolttoaineilla ladattuja reaktoreita startattiin palamaan. Ei
olevinaan ongelmia. Totesi IAEA ja näytti vihreää valoa. Hätä oli ohi ja
maailmalle alettiin kuormata le Havresta tätä pelätyintä ihmiskunnan
tuhoaineistettua erikoispolttoainetta. Mm. Saksaan ainakin 10 reaktoriinsa
jne.

Kun  tsunami iski Japaniin. Joutui nimenomaan tämä aiemmin revisioimaton,
kokeilematon MOX- polttoaine tulikasteeseensa. VASTA nyt huomattiin, että
polttoaineen jälkihöyryntuotanto ylitti 3- kertaisesti aiemmat reaktorien
turvarajat. Mutta t o d e l l a  pahaksi tilanne riistäytyi. Kun jopa
revisiossa ydinjätealtaisiinsa jäähdytetyt samaiset polttoaineet alkoivat
yksi toisensa perään uudelleenfissioimaan ja kylmästi palamaan
säilytystiloissaan.



Nyt ollaan housut kintuissa, ja kunniansa kalunat maassa. Tilanteessa jossa
ei edes t i e d e t ä  paljonko, kenties sataluokkia reaktoreita on
muhimassa plutoniumeineen pitkin maailmaa. Entä m i t ä  polttoainetta on
esim. Suomen reaktorivanhuksissamme  uraanipulassaan paketoitumassa?!. .
.Tiloissaan, joissa EIVÄT reaktorit maailmalla vaan p y s ä h d y ! Saksa
ehti ensinnä hätään reagoida. Pysäytti ainakin 7kpl samaisella
polttoaineella käyvää reaktoriaan alarmoiden. Japani on jo perunut 14kpl
ydinhankkeitaan samaiselle polttoaineelle. Kiina ainakin 11kpl. Kuten yllä
jo kerrottiin. Meneillään on globaali, megaydinkatastrofi. Jonka laajuutta
ja pysähtymättömien reaktoriensa määrää ei tunnu kukaan edes uskaltavan
kertoa. Herra meitä auttakoon, silmitön ydinkiima on maailmamme ajanut
tuhonkuilunsa partaalle!”
www. sfnet.fi/group.php?id=28085&newsgroup=sfnet.keskustelu.energia&sid&bf=2

Aiheesta lisää :

www. pv-foorumi.org/viewtopic.php?f=1&t=3863&start=492

www. sunpoint.net/~patato/kirje346.html

EUROPARLAMENTTI, Mietintö 14.01.199: “HAARP – Ilmastoa pilaava asejärjestelmä:”

www. europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-
0005+0+DOC+XML+V0//FI

Turun Sinappia!? ...tästä seuraa väkisinkin päätoimittajan vaihdos.

psst. Unhoita koko juttu; je§u-hesari-ohjelmasi kattaa kaiken tarpeellisen, katen häät Sax0-C0burgin
paavilaissukuun ja obamaon mau-mau suvun synttäripaperijuhlat. “Meneillään on globaali



megamediaydinohjelmointi.” (OHO. Nyt häät on ohi, apua mitä teemme!? IS: No me
ainakin  jatkamme aivopesuhöpöä katen NINJA-nunnalla…)

.

30.04.2011 NYTimes: Japanin hallituksen ydinvoima-neuvonantaja erosi kyynelehtien. Hän
syyttää hallitusta salailusta sanoen että: “Fukushiman lapset saavat leikkiä ulkona säteilyssä joka
ylittää reilusti kansainväliset (jo virheellisiksi todetut ) suositukset; en voi tutkijana sallia tälläistä”.
Hän sanoo myös että voimalaitoksen työntekijöiden yliannoksista ei välitetä.  “Pääministerin
toimisto ja hallituksen virastot eivät välitä laeista … menettelytavat vain pitkittävät kriisiä” (sehän
on tarkoituskin). Kosakon mukaan Japanin hallituksen asettamat säteilyn raja-arvot ovat 20-
kertaa liian suuria. Tokion Yliopiston Professori Kosako astui virkaansa kuukausi sitten 16.3.2011
ja on hallituksen puhemiehen Yukio Edanon mukaan erityisen ansioitunut ydintekniikan
turvallisuuden asiantuntija. Mr. Kosako, an expert on radiation safety at the University of Tokyo.
www. nytimes.com/2011/05/01/world/asia/01japan.html?_r=2&hp

.

01.05.2011 Michio Ishikawa, ex. Japan Nuclear Technology Institute johtaja ja senior advisor
to the Institute, antoi haastattelun Asahi TV ohjelmassa Huhtikuun 29. 2011. Löytyy youtubessa –
japaniksi. Ishikawa: “Hallituksen antamat ilmoitukset ovat vääriä. Kaikki polttoainesauvat ovat
sulaneet. Ne ovat ehkä jo sulaneet ulos reaktorin paine-astiasta, lämpötila on yli +2000C ja sulan
päällä on jäähdytysveden kovettama kuori jonka halkeamista jäähdytyveteen pääsee säteily… Kun
reaktori sulaa, ensiksi sulaa ydin…“.  (no olipa taas “paljastus”: kaikki on tietysti kaikki – mutta
mitkä kaikki – ovat sulaneet.)

.

11.04.2011 TEPCO julkisti ensimmäisen videon Tsunami aallon iskusta Fukushima Daichii
reaktorihallin ylitse – 1kk juhlavideo? – kuukauden sensuroinnin ja editoinnin jälkeen. Muut, asiat
oikeasti paljastavat videot pidetään yhä salassa: www. youtube.com/watch?v=rhoiidO9dvI

.

02.05.2011 Ylähuoneen budjettikomitessa Naoto Kan esitti sunnuntaina 1.5. pääkaupungin
Tokion siirtämistä. (kts. ylempää aiempi uutinen aiheesta, pari viikkoa sitten) NHK reporting;
Budget Committee, Prime Minister Naoto Kan “suggested …an alternative capital to take over
Tokyo.”  japan-prime-minister-to-study-setting-up-alternative-capital-away-from-tokyo

.

02.03.2011 Tsurungan ydinvoimala, Japanin länsipuolella Tokion korkeudella, on myöskin
hajoamassa (mox ‘leikeissä’?): Jäähdytysvedessä on mitattu 4.2 becquereliä iodine-133 and 3,900
becquereliä xenon kaasua kuutiosentimetrissä. (Tämä merkinnee ? että ydin on jo sulamassa.)
FUKUI, Japan, May 2, Kyodo, KyodoNews www.
english.kyodonews.jp/news/2011/05/89008.html  . Tsurunga info:
http://www.japc.co.jp/english/guide/index.html; Satelliittikartta:
www.virtualglobetrotting.com/map/tsuruga-nuclear-power-plant-1/view/?service=0 Tsurunga:
Neljä ? reaktoria, kaksi käynnistytnyt v.1970 eli maksimi ydinmateriaalimäärä 40vuotta X 131t x 2
= ‘vain’ 10.500 tonnia



02.03.2011 Chilen satamassa mitattu Koreasta tuoduista autoissa säteilyä. Chile finds
radioactive traces in Korean cars (AFP)

.

03.03.2011 “Radioaktiivinen ruoka tulee olemaan ongelma” (lue maailmanlaajuinen nälänhätä,
R00man Klubin tavoite) sanovat asiantuntijat; haastatteluvideo; Fairewinds’ founder Maggie
Gundersen interviews environmental scientist and professional engineer Marco Kaltofen about his
ongoing analysis of radioactive fallout from Fukushima. by Fairewinds Associates, May 2,
2011. scientist-radiation-food-going-be-nationwide-problem-video

.

03.05.2011 Ydinsäteilypartikkeli-asiantuntijan haastattelu, mitä tapahtumassa ja miten
toimia: Professor Marco Kaltofen, Worchester polytechnic institute, President of Boston
Chemical Data Corp., Expert in radiation chemistry and monitoring: “USAssa kaikki samat
hiukkaspäästöt kuin Japanissakin, pitoisuudet pienempiä, vaarallisuus ei ole yhtään pienempi…
Hiukkaspäästöjä et voi mitata geiger-mittarilla auton ikkunasta, tarvitaan huomattavasti
monimutkaisempi (keräävä) laitteisto. Suojautuminen vaatii viranomaisten ilmoituksia milloin
tulee pysyä sisällä” (tätä ei suomexicon STUK-murhamiehet taaskaan tee – vaikka
säteilylaskeumat Suomessa ovat paikoin valtavat) jne” … Fairewinds’ founder Maggie
Gundersen interviews environmental scientist and professional engineer Marco Kaltofen about his
ongoing analysis of radioactive fallout from Fukushima. Where is all that Fukushima radiation
going, and why does it matter? by Fairewinds Associates Toukokuu 3.2011 www.
vimeo.com/23186557 (Marco Kaltofen; Employment: Citizens, Worcester Polytechnic Institute,
Greenpeace Ltd; Board Memberships etc , Hanford Challenge, Advisory Board Member, Natick
Community Organic Farm ; Education: doctorate, WPI EXPERT)

.

29.04.2011 Reuters: Merirahtiliikenne yhtiön Mitsui O.S.K. Linesin Kaliforniasta tullut laiva
pysähtyi vain muutamaksi tunniksi 17.4 Tokioon. Seuraavaksi se meni Kiinaan: Itä-Fujianin
Xiamen satama ei ottanut säteilevää alusta vastaan kun satamaviran omaiset mittasivat siitä 3.5
microsievert /h ylittävän säteilyn. Reuters, March 29, 2011 at 12:58 am EDT.

04.05.2011 Japanissa karsitaan jo porukkaa: iäkkäämille iskemässä ‘mystisen tappava
tautiepidemia’, sairaalat täyttymässä … ‘flunssa’. “Keuhkot ovat radioaktiiviselle säteilylle herkin
elimistö ihmisessä, radiation pneumonitis eli säteilyn aiheuttama ‘flunssa’ johtaa keuhkojen
vaajaatoimintaan ja nopeaan kuolemaan (100%  50 gray säteilyannoksen jälkeen) tai
vähäisemmässä annoksessa hitaaseen syöpään. Engl. Wikipedia.”  ISHINOMAKI, Japan—Aging
populations on Japan’s northeast coast are struggling to recover … health officials fear they could
be hit by a potentially deadly new wave of disease. … Hospitals serving the region say they are
seeing a surge in elderly patients with pneumonia  ASIA NEWS APRIL 25, 2011, Illnesses Surge
Among Quake Victims, By GORDON FAIRCLOUGH www.
online.wsj.com/article/SB10001424052748703907004576278620034100668.html?mod=googlenew
s_wsj



04.05.2011 New Yorkin Nine Mile Point Unit 1 ydinreaktori sulki itse itsensä automaattisesti.
Se on toiminut viikon puoliteholla syöttövesihäiriöiden (!?) takia. Vastikään vaihdettiin uudet
polttoaineet … eli sylttytehdas: tässäkin lienee mox -viritys takana. Nuclear reactor in New York
goes into automatic shutdown — Refueled just days before May 4th, 2011 at 07:49 AM Post-
Standard (Syracuse), May 03, 2011

Japanin ydinsaastelaskeumat koko maailmassa, Toukokuu 2011, Cesium-137 - vertaa kuvaan alla...



ooOps. Löytyi toinenkin versio ... kuka mittaa ja mitä, kuka julkistaa mitäkin - onkin eri juttu.
Missä onkaan oikea säteilyannoksesi?

.

05.05.2011 CTBTO Preparatory Commission on mitannut Japanin ydinsaastelaskeumia
eteläisellä pallonpuoliskolla Australiassa. CTBTO:lla on nyt 35 mittausasemaa joissa 2vko
Tsunamin jälkeen koko pohjoisen pallonpuoliskon mitta-asemat havaitsivat ydinsaaste askeumia.
(STUKmafiosit haluavat salata kaiken eikä tahdo olla mukana informaation jaossa – sehän pilaisi
hyvin alkuun päässeen sala-säteilytyksesi) Kts esim  www.
bgr.bund.de/cln_151/nn_322882/DE/Themen/Seismologie/Atmosphaer-
Transport/Besondere_20Ereignisse/atm__fukushima__inhalt.html?__nnn=true



Lisäsin tähän 5/2015 muutaman arkistoimani taulukon jotta voi verrata Uus-Totuuteen...







05.05.2011  eikun ministeri Edano vaatii Tohoku Electric’in pitämään huolta että
tsunamisukeltaneen ONAGAWAN ydinromulaanin lähellä voitaisiin asua.
STUKsuomennettuna: se siis on viimeinkin räjähtämässä. Edano urges Tohoku Electric to ensure
safety at Onagawa nuke plant, SENDAI, May 5, Kyodo www.
english.kyodonews.jp/news/2011/05/89367.html

Hupsista. Hamaokan ydinvoimala rakennettiinkin 'väärään paikkaan'

6. Toukokuuta 2011 Hamaokan vaarallisuus hiostaa: Pääministeri Kan vaatii Tokion
eteläpuolista Hamaokan ydinvoimalaa ja sen kaikkia viittä reaktoria suljettavaksi … syynä se
että voimala on kuulemma “rakennettu maanjäristysalueelle jossa järistystodennäköisyys seur 30v
aikana on 87%” Katsos engl käännetty video www3. nhk.or.jp/daily/english/06_34.html

6. Toukokuuta 2011 TEPCON ja hallituksen salainen palaverimuistio 1. Toukokuuta: “Jos
nykyinen kehitys ei pysähdy, 8 pnä tulee suuria säteilypäästöjä. Mr Hosono sanoi että on erityisen
kriittistä saada aikaan lämmönvaihtimet asennettua. Tätä tietoa on jaettava varoen … samoja
virheitä ei saa tapahtua joissa radioaktiivista vettä lasketaan kuten aiemmin”

7. Toukokuuta 2011 FED heitti hyvästit maidon ja vesien säteilymittauksille (liian korkeat),
tavalliset rutiinimittaukset jatkuvat (ei julkaista) – ydinasiantuntija kutsuu päätöstä
pöyristyttäväksi. “Olen todella järkyttynyt “sanoo Daniel Hirsch, nuclear policy luennoitsija,
University of California, Santa Cruz. “EPA yrittää varmistaa ettei mittautietoja julkistettaisi ja
ihmiset alkaisi toimia sen mukaisesti” – Onnea jessuiittSTUK -reservaatin asiakkaat: teille tarjotaan
mittausten sijasta ilmaista p0rnoa (YLEn oxetus) sekä Kauniita ja Rohkeita bin obamaumau -
witsejä (HeSharia). Feds Abandon Extra Radiation Monitoring of Milk, Water — Routine
measurements will resume; nuclear expert calls decision “staggering”, The U.S. government has
abandoned efforts to monitor elevated levels of radiation that infiltrated the nation’s water and milk
in the wake of a nuclear catastrophe in Japan. [...], Bay Citizen by John Upton, May 5, 2011



Tässä kuvassa näkyy havainnollisesti kuka mittaus-annostasi vahtii – meilläkin: tomera
kukkahattutäti … lue koko päivän kuuma sarjakuvasankarin stoori tästä.

7. Toukokuuta 2011 MOX-tuho kylvää kuolemaa: Yksin Tsurungan ydinvoimalan
reaktoreista on nyt osin sulanut (vrt ylempää uutinen 2.5), Kyseessä laitos ‘Kiinan puoella,’
Japanin länsipuolella, Tokion korkeudella …loputkin reaktorit (yht. 4) suljetaan (ja räjähtänevät
sitten kesäkuussa?) . www. english.pravda.ru/hotspots/disasters/06-05-2011/117824-
Another_nuclear_plant_shut_down_in_Japan-0/# … Merkillistä että nykyisin Pravda ja Kim Il
Jong toimittaa suomeen ainoat uutiset – eikö olisi jo EUkkuherkkusienien unesta herätä!?
Eläköön stuk-assasins: kopioi nämät talteen ennekuin sen suuri iskee…

9. Toukokuuta 2011″Tsurungan Ydinvoimalaitokselta on tullut ydinsaastepäästö.” Operator:
Radiation leaked from Japan’s Tsuruga nuclear plant May 9, 2011, 6:58 GMT Deutche Presse
Agentur

Työnhakija Osakasta otettiin töihin autonkuljettajaksi Miyagi Prefecture Onagawan alueelle;
vietiin kysymättä Fukushima Daichiin voimalaitoksille töihin; neljä päivää ilman säteilymittaria
Job seeker says ending up at nuclear plant not mentioned in ad Monday 09th May, 11:30 AM JST
www.  japantoday.com/category/national/view/job-seeker-says-ending-up-at-crippled-nuclear-
plant-was-not-mentioned-in-ad

Hawaii 10.05.2011: Maidontuottajat taistelevat ydinlaskeumia vastaan boronilla.
Säteilypäästöt taas tulevat ruokapöytääsi ensin  satamalla pelloille maapalloa jokapuolella
kiertävistä säteilypilvistä: Koska Cesium ja Strontium keskittyvät erityisesti maitotuotteisiin,
karjalle on alettu syöttää sodium boraattia lypsyaikaan, niityille aletaan levittää myöskin
boronia.  Punaviini ja kahvi ovat vahvoja boron’in lähteitä, kuten punagreippi, luumu, persikka,
omena, avokado ja pähkivät. Kun astronautit menevät avaruuteen säteilytettäviksi maan ilmakehän
suoja ulkopuolelle, heidän ravintonsa sisältää boronia. Zeoliitti ja savi toimivat “magneetteina”
sitoen itseensä varautuneita hiukkasia kuten em. radioaktiiviset pertikkelit: joissain lähteissä
kerrotaan savista vettä juoneiden elukoiden lihan olleen lähes kokonaan ilman radioaktiivisuutta.
Tutustupa Suomen Lapin porojen ruokavalioon (STUKsalainen). Big Island Dairy Farmers fight
radiation with Boron, Milk and Honey Farm, May 10, 2011: www.
hawaiihealthguide.com/healthtalk/display.htm?id=915&hhsid=9ea42c3eb9d93ab4faf7ca3cd98ee6d
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10.5.2011 US-Japan yhteistyössä tehty säteilykartta Japanista julkaistiin 6.Toukokuuta.
Julkaiseminen tapahtui siten että kartta salattiin yleisöltä – sitä EI OLE saatavissa. Varmuuden
vuoksi julkaisusta kerrottiin 3 päivää “julkaisun” jälkeen. Siinä kuulemma käy ilmi että monet
kunnat satojen kilometrien päässä ovat saastuneet asuinkelvottomiksi… ja paljon korulauseita
päälle. (Tämmöisistä “julkaisuista” on sekin hyöty, että “historiantutkijoiden” tutkimuksissa 10v
päästä havaitaan kaiken tiedotuksen olleen avointa ja kaiken tiedon vapaasti saatavilla… ) U.S.-
Japan joint survey reveals high radiation beyond evacuation zone, BY HISAE SATO STAFF
WRITER 2011/05/08 The map, released May 6, was compiled from data from a joint aircraft
survey undertaken by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and the
U.S. Department of Energy. www. asahi.com/english/TKY201105070143.html



Kun julkaistua karttaa ei julkaistakaan, laitan täytteeksi IAEA Monacon rallia... Yläreunaan lisäsin
CTBTO Japanin käyrän. Huomaa tietovuoto Algericasin sulaneesta ytimestä... muutin kaikki
mittakaavat Japanin ja Monacon Cesium-137 mittaukset (ja Algeciras 1998-1999) - yhteneviksi.

IAEA myös kunnostautuu mittaustulosten julkaisemisella – ilmansaaste mittapisteistä
Monacon tulokset oli valittu parhaiksi sinulle… MITÄHÄN ne ovatkaan muualla!?  Jos tämä
IAEA-käyrästö ei ole nk. ilmastotiedettä eli täyttä valhetta, siitä nähdään että Euroopan Cesium
päästöt ovat nyt 20-40-kertaisia “normaaliin” tilanteeseen verraten – mitattuna EU:n
puhtaimmassa pisteessä. Tässä “julkaisussa” IAEA karuselli piiloleikki pyörii päivämäärillä,
mitatuilla aineilla, mittakaavoilla, yllättäen Algerican Espanjan reaktorin sulamisella?  (1998) ja
tietenkin – Chernobylillä. Erityisen hauska huijaus on mittakaavahuijaus; kuvissa näyttäisi olevan
samat päästöt – mutta mittakaavat ovatkin 10-1000 kertaisesti erilaisia. Samoin nopeasti häviävä
Iodine-131 on otollista mitata jos halutaan kauempana olevat päästöt näyttämään pienemmiltä:



Cesium tulee silloin mitat vain merestä – ja siihen “raportti” keskittyykin 70% … koko raportti
onkin tyypillistä je§ujen ydinSTUK-saastetta.

11.05.2011 Fukushiman Reaktori 4 rakennus kallistunut, romahdusvaarassa. Jos niin käy,
paikalle pääsy on kuulemma mahdotonta. Russian Today News esittää “todisteet” videolla. Vaan
mitkä todisteet: katsopa tässä kirkkaus-muokattu kuva jossa näkyy että taivas on tohtoroitu,
kuvakulma ja kamera aiheuttaakin suurimman (vaiko kaiken) “kallistuman”.   eikun
ilmastointihormi (130m) on lähes yhtä kallellaan. Onko kyseessä uusi peitetarina vaiko mikä?
Lisäsin punaisen viivan havainnollistamaan piipun asentoa, muut korostusviivat ovat jonkun toisen
tekemiä; vaaleansinisellä pyritään (?) kohtisuoran esittämiseen. Vertaa tätä
alkuperäisvideoon  www. youtube.com/watch?v=Dxbm7iJTT8U … samalla videolla esitellään
myös saastekarttaa – kartta vain 1½ kuukautta vanha!

Vertaa tätä kuvaa videoon; kuvan kirkkauden säätö paljastaa että taivas on tohtoroitu - miksi?

12. Toukokuuta 2011 : viran omaiset ilmoittavat jotta vientiin pakattu tee Kanagawan
prefecturissa, Tokiosta etelään, on pahoin Cesium-137 saatuttamaa. Tee mitattiin 9.5.2011 juuri
ennen teesadon pakkausta ja vientiä ulkomaille. Minamiashigara tea was found to contain 570
becquerels of cesium per kilogram… www.
online.wsj.com/article/SB10001424052748703864204576317152274615660.html
Samaan aikaan Fukushima Daichiin reaktorit alkavat valua maahan yksi toisensa jälkeen.
Muiden tila salataan edelleen. Satakertaisesti “yli sallitun olevat” Cesiumpilvet leijuvat
Euroopankin päällä (STUK-suojelun ansiosta tämäkään ei koske suomea) … päästöt ja Pohjoisen
pallonpuoliskon ydinsäteilysaastutus on vasta alussa.



Fukushima Daichii 1,2,3,4: Kuvan värejä muokattu, 'savut' lienevät oikeasti harmahtavia. Näillä
väreillä hahmottuu alkavien päästöjen määrä ja tuleva EU-Cesiumtaivas - syöpä epidemiaa
odotellessa vain katsellaan TEPCOn lailla tumput suorana... Lisäsin kaksi punaista tarkasti piipun
suuntaista viivaa reaktori 4:n kuvan päälle. Onko se kallistunut ? (Ei ainakaan RT -videon
mukaisesti.)

.

12.05.2011 Daichii: Jäähdytysvesi vuotaa uudesta reaktori 1:n reiästä jonka sulaneet
polttoainesauvat ovat puhkaisseet. Reaktorit 2 ja 3 (plutonium) paineastia ovat myös sulaneet ja
vuotavat. www. globalsecuritynewswire.org/gsn/nw_20110512_6070.php

CHERNOBYL = 25-55 uraanitonnia. FUKUSHIMA DAICHII 4 x 131 tonnia =
KYMMENEN CHERNOBYLIN SÄTEILYT parin viikon sisällä Suomenkin yllä. Dr. Helen

Caldicott: “Menossa on kansainmurha” (kts video blogisivun alussa)

.

13.05.2011 Nuclear Regulatory Commission – NRC tarkasti USA:ssa 104 ydinvoimalaa.
Tuloksena löytyi yhteensa 69 viallista, toimintakunnotonta diesel varavoimalaa jotka
ylläpitävät reaktorien, polttoainevarastojen jäähdytystä ja pakollista ilmastointia (henkilöstö kuolee
minuuteissa jos ilmastointi katkeaa, toimivankin voimalan uraanin kaikenläpäisevä neutronivuoto
ympäristöön on aina tappava…). Lisänä havaittiin että generaattorit uppoavat heti tulvassa (vrt
Loviisa/0lkilu0to 4m merenpinnan alap olevat generaattorit), polttoainesäiliöt tyhjinä jnejne.
Marty Virgilio, NRC deputy executive director raportoikin että kolmasosassa voimaloita ‘löytyi
ongelmia’. Kas tässäpä yhteenvedosta löytyy mallia AlGoRealismin vihermatemaatikoillekin. www.
nytimes.com/2011/05/13/business/energy-environment/13nuke.html?_r=1&hpw

.

.

STUK – verorahoillasi luotu maailman paras
säteilyilmaisinverkosto



Eräiden tietojen mukaan Suomessa STUKilla on eräs maailman moderneimmista säteilyn
mittauksen reaaliaikaisista järjestelmistä. Kaikki mahdollinen informaatio ilmassa leijuvasta
Japanin Cesium, Strontium yms säteilypäästöistä on tiedossa ja olisi jaettavissa Suomen
kansalaisten suojelemiseksi. Verorahoillamme nämä yhteiskunnan rappariviran omais syöpä-läiset
ovat rakentaneet turvajärjestelmän – itsellensä! Eivät salli näitä julkaistavan vaan tahtoo  murhata
sinut ja sukusi, saastuttaa geenisi, omaisesi maailman loppuun asti … yksinkertaisesti salaamalla
kaiken tiedon. Mikäli salaamiselle on olemassa pätevä syy, kerro ihmeessä...

2014 Englannissa tehty EU-lakien mukainen julkisuus vaatimus oikeudenkäynti toi tämänkin
huijauksen näkyville jo 2012! Nyt kartta (tietenkin täysin väärennettynä) on rahvaan nähtävissä. Kts
'Chernobyl Raporttivuoto'.

Onneksi päivä tulee jollain tämän tarkkaamon pomon pomon rapparimafian valta romahtaa
ja jokainen joutuu teoistaan vastuuseen: tulen kannattamaan silloin rehellisen kansanäänestyksen
valinnoissa kuolemanrangaistuksen käyttöönottoa. Näille oikeudessa tuomittaville STUK-
mafiosoille se on tehtävä elinkautiskopissa johon laitetaan “turvallisista” olkiluodon
polttoinesauvoista rakennettu sänky pehmusteineen – vesi ja leipä samasta materiaalista
rakennetulla pöydällä pysynee lämpimänä – robottivartijain huppu-pää kamerain tarkkailessa
korventumista. Tätä web-kamera teatterin linkkiä ei enää yllättäen sensuroidakaan säteilyttämänsä
kuolevan kansan silmiltä.

———————————

14.05.2011 Mittalaitteiden asteikot eivät enää riitä: Fukushima Daichii Reaktori 1
säteilymittauksessa 10.5.2011 12:45 mittalaitteen kapasiteetti ylittyi säteilyn ylittäessä 1000 mSv
/h – eikä säteilyn mittaus enää onnistunut.
Mainichi, May 11, 2011: www mainichi.jp/select/today/news/20110511k0000e040059000c.html

14.05.2011 Daichiin Plutonium Reaktori 3 säteilymittaus 17.4.2011 oli 28-57 millisievert/h. Nyt
mittaus osoittaa PackBot robotilla tehdyt tiistain mittaukset näyttävät 49-120 millisievert/h joka on
ihmiselle tappava annos eikä reaktoriin aiota lähettää ihmisiä. www.
yomiuri.co.jp/dy/national/T110513005828.htm

14.05.2011 Edelleenkin kaikki Pohjois-Japanin tsunamisukeltaneiden reaktoreiden ja
jätekäsittelylaitosten (esim Rokkasho) tila ja ympäristön säteilytaso pidetään salassa.
Kyseessä näyttää olevan kansainvälinen globaali terrorismi joka pitää kynsissään niin USAn
hallintoa ja mittausten julkaisua kuin EU:ta ja  NILUn instituuttiakin: NILUn simulointi Flexpart
Plot = simulointiohjelmiston käyttö on kuulemma toistaiseksi “lopetettu” (näin siis virallisesti).
Asiaa lienee lähetetty varmistamaan tarkkaamon pomon pomo (katso kuva sivun ylälaidasta)…
Tässä alla tietovuoto; NILUn takaoven kautta löytynyt Xenon-133 saastekarttasimulaatiosta
kuvanäyte 9 Toukokuuta 2011 eteenpäin -  jokseenkin karsea katseltavaa, kas tässä syy allergiaasi.
Sama kartta kertoo Cesium ja Strontium yms päästöistä kai ken…

.

.



Mitä Tämä Kartta Merkitsee !?
.

Se tarkoittaa että jo 11 Toukokuuta 2011 koko Pohjoisen Pallonpuoliskon Ilmakehä oli täysin
100% radioaktiivisesti saastunut, pitoisuudet korkeampia kuin mihin mittarit pystyvät. Koska
Japanissa ei ole tehty yhtään mitään päästöjen lopettamseksi, nyt 2kk myöhemmin tilanne tietenkin

10xpahempi… Tähän loppui yllättäen simulointimallin käyttö (= kielletty nyt vain yleisöltä).
R.I.P. Norsk institutt för luftforskning (NILU)

.

Jemenissä näyttäisi vielä olevan palanen ilmaa ilman Xenon Xe-133 laskeumia. (Suomen kartan
väri on tässä kuvassa tummennettuna)

.

Katso ketkä ovat edelleen ja taas suomexicon salailusta vastuussa, alla sodomaoyj:n
lehtitalopäällikkö…

.



Puheenjohtaja näki NILUn korjatun simulaation ja oli hyvin hyvin tyytyväinen ... hän sai
tehtäväkseen kutsua NILUn johtoryhmän Flexpart-tuotantopalaveriin. "Yhteisymmärryksessä"
kaikille veljeslooshin valat vannoneille selvisi että kaikkien etuihin kuuluu lopettaa koko tuote ja
pysyä säteilevän kuuliaisina vati kaanin toiveille ... niinpä

Kuva: El Sur -lehti, Malaga 2011... (tekstit lisätty)



Kujilla kuiskitaan että osa Norjan NILU Flexpart -Fukushimatuotteen protestantti
simulaatiotiedemiehistä pro-testoi koska he eivät ymmärtäneet johtoryhmän katollista EU-viestiä
- siitä että "veljet me olemme nykyisin kaikki samassa venheessä" - ja saivat kenkää... Onko tarina
tosi? Ellei, sävellä tapahtumille soinnillisempi opusdeiselitys.

.

14.05.2011 TEPCO salasi säteilymäärät jo ennen kolmos (Plutonium) Reaktorin neljän
räjähdyksen sarjaa – jota väitetään tässäkin “uutisessa” yhdeksi vetyräjähdykseksi. (katso video:
http://www.youtube.com/watch?v=_83clarF6AY) Säteilytaso on ollut jo yli vuoden ylitse sallitun,
eikä henkilökuntaa ole informoitu. (liekö syynä ennen näkemätön 50% eli 61tonnin plutonium (mox)
panostus?) TEPCO concealed radiation data before explosion at No. 3 reactor; March 13, 300
millisieverts of radiation per hour www. asahi.com/english/TKY201105130370.html

15.05.2011 Professori Kunihiko Takeda’n blogi englanniksi; nyttemmin ydinvoiman vastustaja,
aiemmin Kyoto-CO2 viherpipo verottajien vastustaja… Kehoittaa äitejä vaatimaan koululaisille
sisäliikuntaa (pois saastuneilta pihoilta), kieltämään lapsia syömästä paikallista saastunutta ruokaa
ja maitoa. (Milloinkahan meidän STUK-Suomexicon Xenon-kaasutettuja lapsiamme aletaan
suojella!? Milloin löytyy ensimmäinen huolestunut professori joka alkaa porstuanalus-ruumis-
rapparikattaisilta ja 0pusdeisonneilta vaatimaan äksöniä?).

Professori Kunihiko Takeda lyttää Japanin yakuza-hallinnon joka on nostanut “sallitun”
säteilyarvon lapsille moninkertaiseksi ja pakottaa lapset kouluissa säteilytettäväksi – tätä valvoo
sotilaalliseksi gangsteriorganisaatioksi muutettu opettajien ammattiyhdistys. Kertoo kuinka
Fukushimaan viedyn duunarin sorruttua TEPCO väittää heti vieneensä työläisen lääkärintoimistoon
(btw. toimisto oli tyhjä). No kun se ei auttanut, otettiin TEPCOn kottero jolla ajettiin 40km/h
(paikallisrajoitus) J-Parc kokoomakeskukseen. Siellä mietittiin ja pohdittiin, lopulta saatiin
ambulanssi joka körryytteli 56km/h sairaalaan. Näin saatiin ensiavun aloitukseen kulumaan 2h jolla
varmistettiin että mies oli varmasti kuollut – eikä päässyt ketomaan mitä hänellä teetettiin.
Helikopteri? Sitä pitää suojella, käyttö vain ministerien huviajeluihin. Professor Kunihiko Takeda:



“Teachers, Wake Up and Protect Children from Radiation!” More on the Worker’s Death: It Took 2
Hours to Get to the Hospital www. ex-skf.blogspot.com/

15.04.2011 Sadevesien tuoma radioaktiivinen liete ongelmana jätevedenkäsittelylaitoksilla –
kaikkialla pohjoisella pallonpuoliskolla. Japanista se alkaa: Yksistään Koriaman kaupunki on jo
polttanut radioaktiivista lietettä 3500 tonnia josta tullutta kuonaa on 500 tonnia – myyty
sementtiyhtiöille. (Myöhemmin paljastui että todellinen myyty määrä on 928t). Koriyaman
käsittelylaitoksen liete sisälsi 26,400 becquereliä cesiumia per kilo. Polttamalla käsitelty liete eli
kuona sisälsi 334,000 becquereliä per kilo; savupiipuista “meille” lähetetään osa näistä
palotuotteiden dioxiineista ja säteilystä… From Jiji Press (10:12PM JST 5/1/2011)
Asahi Shinbun 3:01AM JST 5/2/2011 artikkelin mukaan viran omaiset tutkivat mitä tapahtuikaan,
Koriamasta ja muista 40x laitoksista ollaan hiljaa: Cesiumia kuonassa oli 1400x normaaliin
verrattuna (mikä onkaan ydinjapanin normaali?). Tuolla laitoksella käsitellään 80t lietettä vrk.
Jätekäsittelylaitosten kuonaa myydään kaikkialla myös teiden päällystykseen: käsite “asfaltti-
ihottuma” tulee meilläkin saamaan uuden säteilevän sisällön – STUK mittaa ja iloitsee salaa
kun syöpä kaataa kansaa. (Kommenttipalstalta vastine edelliseen: “Seinä joka on tehty tästä
materiaalista, pärisee säteilyä: 334,000 Becquerel/kg säteilee 45  microSieverts /h 10cm
etäisyydellä – tässä vain gammasäteilyn osuus … 1kg tätä mössöä antaa Betasäteilynä 1cm
etäisyydellä 67 milliSieverts/h – istutko sinä säteilevällä betonilattialla grillailemassa!?“)

Ainakin Xenon-Teoriat Tulee Testattua? eli ei saa hyvää katastrofia lopettaa liian aikaisin,
ENNUSTE ? toteutunut:
“Enriched Xenon Observatory (EXO): hiukkasfysiikan koe jossa etsitään xenon-136 double beta -
hajoamista. Experimentti tarvitsee valtavan määrän xenon kaasua, isotooppisesti (Fukushima?)
rikastettua xenon-136. Teorian mukaan tämä isotooppi hajoaa double beta (=päästää kaksi
eutrinoa)  barium-136:ksi, vaikka aikaisemmant kokeet … xenon tekniikassa, tonniluokan kokeet
saattavat olla erilaisessa muodossa.” wikipedia.org/wiki/Enriched_Xenon_Observatory

15.05.2011 Tokiosta löytyi Fukushimaakin korkeampia säteilylukemia; 3200 becquereliä
radioaktiivista cesiumia/kg Tokion Koto & Chiyoda’ssa. Highly Radioactive Substances Detected
in Tokyo; radioactive cesium found in the soil of Tokyo districts of Koto and Chiyoda, testing
conducted between April 10th and the 20th. May 15, 2011 www.
arirang.co.kr/News/News_View.asp?nseq=115949&code=Ne8&category=1

16.05.2011 Ruoka-aineiden säteilyarvot, USA: FDA ei julkaise, kylläkin testaa kuten STUK
mutta haluaa että kansa kuolee syöpään. Berkeleyn Yliopistossa joku jäärä uhmaa ja testaa, katso
mittaustuloksia; Food Chain Sampling, UC Berkeley, May 14, 2011 www.
nuc.berkeley.edu/node/2525
Ruohikko: Cs-137 @ 45.4 pCi/kg
Mansikka: Cs-137 @ 11.9 pCi/kg
Lehtikaali: Cs-137 @ 14.1 pCi/kg

17.05.2011 3000 ihmistä viety ambulansseilla sairaalaan Fukushiman ympäristön
kokoomapisteistä Kyodo News; Nearly 3,000 taken to hospitals by ambulances from quake
shelters Tuesday 17th May, 11:00 AM JST www. japantoday.com/category/national/view/nearly-
3000-taken-to-hospitals-by-ambulances-from-quake-shelters

19.05.2011 Reaktori 6 on nyt vesihädässä (Luulisin että Fukushima Daichii!?): TEPCO on
antanut nyt kohta kolme kuukautta lausuntoja milloin mistäkin hiekkasäkistä, höyrypilvestä ja
polttoaine sauvain sula% arvoista joita (aineessa?) oleva puhujanukke keksii lausetta rakentaessaa:



reaktorit sulivat puhki jo hyvin aikaisessa vaiheessa. (Tämä näkyi hetikohta EUroopan yllä
leijuneista, STUKsalatuissa Cesium pilvissä jo 23.03.2011 – ja jatkuu kokoajan – kansan säteilytys
on parhaillaan menossa). Nyt reaktori 6 turbiinihallissa on kuulemma 2 metriä vettä ja se kuulema
saattaa ehkäsiis saattaa vaikeuttaa sähkönjakelua. !?!&#?! No onneksi kansan ohjelmointi on niin
rajua koululapsesta asti ettei usko yakuza-paavi järjestelmään horju. No nyt tuli omaa vuodatusta jo
hieman asian yläpuoleltakin, katso kutosreaktorin nyanssit täältä. www.
yomiuri.co.jp/dy/national/T110518005659.htm

19.05.2011 Tähän mennessä vain 10% Fukushiman ydinvoima työntekijöistä on
säteilytestattu. (Näinkö vähän Yakuzan jäseniä siellä onkin!?) Eräs haasatateltu nuorimies sanoi
että testaaajan mukaan hänen “säteilyarvonsa on 30.000cpm, tälläistä ei ole ennen  tapahtunut”
Sallittu maximiarvo on 100-1000cpm. Radiation tests lacking / Nuclear plant workers unsure of
internal exposure levels The Yomiuri Shimbun www.
yomiuri.co.jp/dy/national/T110518006065.htm

23.05.2011 Fukushima Daichii (?) työntekijöistä 5000 henkeä saanut vaarallisen
säteilyannoksen. Pitäisikö tehdä jotain miettii viran omainen… www.
mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110521p2a00m0na021000c.html

23.05.2011 Professori Hiroaki Koide’a Kyoton Yliopistosta kiristettiin salaamaan
säteilypäästö heti reaktorien ytimien sulamisen jälkeen 15.03.2011. In the testimony in the
Japan’s Upper House Government Oversight Committee, Hiroaki Koide of Kyoto University said
there was an outside pressure on him and his colleagues not to release the survey data including the
radiation data on March 15. www. ex-skf.blogspot.com/2011/05/hiroaki-koide-pressure-not-to-
release.html

24.05.2011 Fukushiman  reaktori 1:n ydin suli 3.5 jo 3½ tuntia jäähdytysjärjestelmän petettyä,
eli (?) jo 11.03.2011 18:30. (Tässäpä syy lauantain päästöihin ja Suomenkin ilmatilaan jo 23.3
tulleisiin Cesiumpäästöihin nythän ilmakehämme onkin täynnä Cesium, Strontiumia jne – STUKin
rappari viran omaisten osallistuessa kansanmurhaan eli säteilyttäessä vaikenemisellaan koko
kansan.) Idaho National Laboratory /Chris Allison’in kehittämä simulaatio-ohjelma osoitti tämän
ennusteen heti, ja siitä informoitiin IAEA:lle. Simulaatiomalli osoitti että sulaminen alkoi jo 50
minuuttia sen jälkeen kun varajäähdytysjärjestelmät pettivät, 80min myöhemmin ohjaussauvat
alkoivat sulaa valuen reaktorin pohjalle. Neljä tuntia myöhemmin reaktorin pohjan lämpötila ylitti
1640 C jolloin teräspohja alkoi sulaa. www.
mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110523p2a00m0na019000c.html

25.05.2011 Sulaineiden reaktorien 1 ja 2 allaolevat betoniset suojarakenteet vuotavat ja sula
ydinmateriaali valuu parhaillaan ulos. Fukushima Containment Vessels May Be Leaking, Tepco
Says, By Yuji Okada and Tsuyoshi Inajima, May 25 (Bloomberg)

26.05.2011 Cesium-137 päästöt Kaliforniassa suurimmat kuukauteen. Edellä kuvatun
perusteella näin on kaikkialla pohjoisella pallonpuoliskolla missä sataa…. Raw Milk: Dairy in
Sonoma County, UC Berkeley, May 24, 2011:
Cs137: 18.5.2011: 0.16 Bq/L, 4.5.2011: 0.10 Bq/L, 27.4.2011: 0.07 Bq/L 20:4.2011: 0.27 Bq/L
Highest Cesium-137 level in nearly a month for N. California raw milk May 25th, 2011 at 06:49
AM www. nuc.berkeley.edu/node/4227



100% Laatua – STUK “uutiset“; Lukuohje:
käännä faktat ylösalaisin:
25.05.2011 Iltasatusanomaoyj välittää veljesten viestin herkkusienilleen: 25.05.2011
“Polttoainesauvojen sulaminen Fukushiman ydinturman alkuvaiheessa ei enää vaikuta
merkittävästi voimalan päästöihin, sanoo säteilyturvakeskus Stuk”. IS 25.05.2011 20:28 STT

Luetun ymmärryskoe: Oletko jo ymmärtänyt että suomi kuuluukiin EU – rooppaan EU – roopen
alaisuuteen ja kaikki ydinsaastutus koskeekin sinun pihamaatasi, sinun kotisi ilmaa, sinun Nokiaa
säteilevää vesihanaasi? Ja että STUK on sanomain väärentäjäin lailla r00man klubin asialla
vähentämässä 90% maailman väestöstä? Katso R00man klubi: http://wp.me/px1AT-1f

Tässä STT-UKK-todisteet= höpöjussi paukuttelee henkseleitään: “säteily on itseasiaaas
pienentynny siis kokoajan sitten helmikuun…” Alla sitten Faktat:

AlGoRealismia: Jääkarhutkin kuolevat lisääntymällä sukupuuttoon - eikövaikka STUK!? ...
1.Reaktorin säteilykäyrä 25.05.2011

Reaktori ykkösen säteilymäärä ylittää nyt 20x hengenvaarallisen tason – jossa ihminen
lamaantuu ja kuolee sille sijallensa.

26.05.2011 Vihaiset vanhemmat haastavat Japanin viran omaiset säteilytasosta: Fukushima
City paikalliskokous koulussa oli huutomatsi (yakuza-viran) omaisten ja pikkulasten äitien välillä.
Viranomaiset aikovat jättää Fukushiman kaupungin säteilykuolemaan tekemättä asioille yhtään
mitään, tai evakuoimatta kaupunkia. (Liekö STUK virka apua antamassa?) Angry Parents in Japan



Confront Government Over Radiation Levels By HIROKO TABUCHI Published: May 25, 2011
www. nytimes.com/2011/05/26/world/asia/26japan.html?_r=2&pagewanted=all (Ilmeisesti
NYTimes julkaisi asian kertoakseen että muualla ei ole mitään hätää, kaikki miljoonia vuosia
kestävä Strontium laskeumat ympäri maailman olivatkin unta = Fukushimapaha)

26.05.2011 Grnpiisi mittailemassa merellä: Japanin rannikkovesien saastumisaste 50x yli
turvarajojen: iodine, Cesium jne näytteiden tulokset aiempaa paljon suurempia: suuri iodine määrä
kertoo jatkuvista päästöistä. Marine life soaking up radiation along Fukushima coast, Blogpost by
Greg McNevin – May 26, 2011  www. greenpeace.org/international/en/news/Blogs/nuclear-
reaction/marine-life-soaking-up-radiation-along-fukush/blog/34979

27.05.2011 TEPCOn siantuntijat lausahtelevat: Japanin länsipuolella olevan (vastakkaisella
puolella Fukushimaa) Kashiwazaki Kariwan ydinvoimalan edustan merilevästä löytynyt
Iodine 131 “on varmaan uinut siihen aivan muualta” ilmoittaa TEPCOn asiantuntija. Hamaokan
ydinvoimalan päästöissä ollut “cobalt 58 on myöskin vaaratonta ja huoltotöiden aiheuttamaa”
kaiuttaa tutkija Chubu Electriciltä (mitä ilmeisimmin molemmissa on järistyksen jäljiltä sulanut
ainakin yksi reaktori = luota aina STUK VTT asintuntija Tutkijaan)…Tepco Says Iodine at
Kashiwazaki Plant May Be From Fukushima, Bloomberg by Tsuyoshi Inajima and Yuji Okada,
May 26, 2011: www. bloomberg.com/news/2011-05-26/tepco-says-iodine-at-kashiwazaki-plant-
may-be-from-fukushima-1-.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

27.05.2011 IAEA kerkesi jo paikalle jo 24.5 : Nopeilta Viran Omais Asiantuntija Tutkioilta
matka Fukusimaan kesti vain 2½ kuukautta. Fukushiman onnettomuus ylittää jo nyt
Chernobylin toteaa The Voice of Russia (muut voimalat kuplivat, reaktorit sulavat, Rokkashon
rikastuslaitoksen ydinjätteet kiehuvat jne = tottahan ylittää kun koko pohjoisen pallonpuoliskon
ilmakehä on jo saastunut – eikä r00man väestökontrollileikki ole vieläkään vasta kuin
alussa).  www. english.ruvr.ru/2011/05/24/50766848.html

27.05.2011 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, osastonjohtaja Tuula Honkanen-
Buzalskin: …“Erityisesti tällä hetkellä kaikkien vihannesten kohdalla huolellinen huuhtelu on
erittäin tarpeellista…” 27.05.2011 11:17 IS: “Onko Saksan myrkkykurkkuja tuotu Suomeen” . Psst
elviira, mr. Becquerel pyytää audienssia.

27.05.2011 Fukushima Daini’n reaktorin alakerta tulessa, eikä tietenkään mitään vaaraa
kertoo TEPCO. (Oliko tämä nyt se jo aiemmin räjähtänyt vai ei, tarina ei kerro edes että mikä
reaktori 1,2,3,4 vaiko kaikki?). Fire at another TEPCO nuclear plant in NE JapanTOKYO  The
operator of Japan’s tsunami-stricken nuclear power complex says a fire broke out at another of its
plants, but that it was quickly extinguished and there were no fears of a radiation leak.(AP)

28.05.2011 “Jonain päivänä Japani on asuinkelvoton” (hmm. Se oli tiedossa jo 11.3. sille joka
tajusi 20 reaktorin sukeltaneen 20-40m). “On mahdollista että …voimalaitos…tulee jälleen re-
criticality “=dipommi”-tilaan” (PIKKU korjaus: voimalaitokset). Jos se (NE) räjähtävät, se on iso
juttu. Nyt radioaktiivisten päästöjen annetaan vuotaa ettei räjähtäisi (syynä kaikissa
voimalaitoksisssa, Loviisa, 0lki luoto jane nykyään käytetty plutonium). Tietyllä tavalla se on jopa
pahempi kuin kertaräjähdys. Säteilyä pääsee ilmakehään vielä vuosia – pitkän aikaa, loppua ei näy.
Tässä ei ole kyse rahasta, vaan elämästä ja kuolemasta japanilaisille (ja koko maan väestölle).
Jos japania ei voida säästää, kansa kuolee. Rahaa voidaan printata lisää mutta ihmiset kantavat
lopulta kuorman. Hallituksen tulee pysäyttää säteily hinnalla millä tahansa. Japanilaisten tulee
tajuta tilanne. … SINUN tulee tajuta tilanne. Hengität samaa ilmaa kun japanilainen. Suomen
ilmakehä on täysin Cesiumin ja Strontiumin saastuttama! Pahinta kuitenkin on paawin



rappariveljeksein saastuttama politiikka. Älä töllötä – TOIMI. Transcript of Interview With Japan
senior political figure Ichiro Ozawa, Wall Street Journal by Yuka Hayashi and Toko Sekiguchi,
May 26, 2011

28.05.2011 Koko ruoantuotantoketju on täysin saastunut USA:ssa (samoin Euroopassa),
erityisen saastuneita on kaikki maitotuotteet, voi jne. Niistä tulee käyttää vain eteläisen
pallonpuoliskon valmisteita. Geoscientist Lauren Moret radiotalkshow interview @1h:15 — www.
youtube.com/watch?v=ARLfnfvtDAs

01.06.2011 TEPCO on asentanut uuden web kameran, Fukushima Daichii, www.
tepco .co.jp/en/nu/f1-np/camera/index-e.html … varmaan johtuu siitä että nämä kuplivat reaktorit
eivät ole mitään siitä mitä muualla tapahtuu.

01.06.2011 Suomalaiset rappari-uutimet varoittivat “keskiviikon auringonpaisteen
säteilyvaarasta”. Cesium ja Strontium pilvet ovat siis tänään erityisen pahoja? Kertooko
massmurha STUK meille päivä-annostamme?

01.06.2011 Tässä dokumenttivideo suomen geneettisestä tuhosta, 0nkal0 – oma
neutrinopommimme joka säteilee 100.000 vuotta kaikenläpäisevää murhaavaa geenit pilaavaa
säteilyään. Tietenkin asiat ovat silkkaa ruåzalaisten väsäämää valhetta alusta loppuun – mutta
osaathan toki jo poimia tiedon  irvien välistä. Kuvamateriaali osin ennenäkemätöntä: www.
globalresearch .ca/index.php?context=va&aid=25038 … suurimpana murheena heillä on
mässäillä aiheella minkä viestin jälkipoville me turhan syömäriväestön karsineet (j€§uiitat)
jättäisimmekään… Nyt A rto L auri sanoo että 0nkal0-pöntöt johon “puhtaan ydinvoiman”
mieletöömän tappava supermyrkkymössö pakataan, syöpyvät jopa parissa vuodessa kanavasäteilyn
takia. Videolta voit bongata monta sukusi innokasta geeniperimän tuhoajaa… Dokumetissa iloisesti
naureskelevat mm.

Timo Äikäs, Executive vice president, Onkalo Engineering, Posiva Oy, Finland
Timo Seppälä, Senior Manager, Onkalo Communications, Posiva Oy, Finland
Juhani Vira, Onkalo Senior Vice President Research, Posiva Oy Finland
Esko Ruokola STUK Principal adviser, Nuclear Waste and Material Regulation Radiation and
Nuclear Safety Authority, Finland
Sami Savolainen, blaster, Onkalo Finland

Lue lisää blogisivultani ydinsaastutukseStasi http://wp.me/px1AT-CY

Tässä Arto L auri paljastaa em. herrain murhapuuhat – ainoita saitteja joissa häntä ei
sensuroida. Lähinnä yksinpuhelua stuksaastapliisien reikäpääseurassa… Materiaali on veret
seisauttavaa. Lue alusta asti. www.
punkinfinland .net/forum/viewtopic.php?f=2&t=6170&start=255

01.06.2011 Professori Iwata raportoi radioaktiivisesta cesiumista joka mitattiin Yamagatan
yliopiston sadevesikouruista: 500,000 becquerels per kg. Vastaavia tuloksia löytyy Fukushima
Prefecturin jäteveden käsittelylaitoksilta. Asahi, May 31, 2011 … STUK änneissä pitoisuudet ovat
suurempia – ja täysin salaisia.

02.06.2011 “FUKUSHIMA” – PIKAHISTORIIKKI:
- 12/2010 Can Cun – CO2 – ilmastorgiat: Naoto Kan kertoo ällistyneille j€§uiittaveljilleen että
“Japani eroaa järjenvastaisesta Kyoton ilmastosopimuksesta, CO2-Keisarilla ei ole vaatteita!”



- Kolme kuukautta myöhemmin 11.03.2011 14:46 Japani järisytetään polvilleen, rukoilemaan
takaisinpääsyä NWO-veljessopimuksen “suojaan”
- Toukokuun 1. 2011: Pääkaupunki on jo säteilytetty pilalle, koko pohjois japanista tehdään
säteilevä erämaa: “Meidän tulee siirtää Tokio – 36 milj asukkaan pääkaupunki ei voi toimia
säteilyn keskellä” sanoo Kan.
- Kuusi kuukautta Can Cun’in lausunnon jälkeen Naoto Kan eroaa – Japanin jäänteet syövät
jo kiltisti IMF kädestä.
- Pohjoisen pallonpuoliskon säteilytys, jo paawin pojan Adolphin aloittama, R00man Klubin
julkisesti julistama, suunnitelmallinen väestönkontrolli-operaatio saa jatkua: maanpallon
uutistoimistot vaiennetaan säteilytyksestä kaikilla kielillä. Ted Turnerin lausunnon mukaan: “90%
väestöstä tulee vähentää, n. 500 milj olisi sopiva” (eliitin orjamäärä)..
- Japan Prime Minister to study setting up “alternative capital” away from Tokyo ... measures
must be taken to secure the continuity of the capital’s central functions.” NHK, May 1st, 2011 at
06:07 PM
- Japanese PM Says He Will Resign, Time.com by Krista Mahr, June 2, 2011 at 2:29 am EDT

.

03.06.2011 USA Ympäristöministeriö kertoo HUHTIKUUN ydinlaskeumista (!? miksi nyt
yhtäkkiä? Tilanne lienee muualla paljon pahempi). Delawaren osavaltiossa Cesium-137 päästöt
juomavedessä ja maidossa ylittivät jo 2kk sitten sallitut rajat! Tämä sama ja pahempi asia on
siis kaikkialla siellä (maapallon pohjoisella puoliskolla)  missä on taivas ja sadepilviä kastelemassa
maata… Onneksi Suomi on Stuk planeetalla ja meidän je§uitta-jyrkimme ansaitsee taskustamme
varastetuilla aneilla lisää samaa. Pian Linkolan unelmat ja R00man Klubin toitottamat 90%
väestönvähennys on totta, ÄLÄ tee mitä, imeä vaan paawin veljesten Cesiumia keuhkot täyteen
kunnes (hautuumaa) kiintiöt täyttyvät. EPA posts latest radiation data: Cesium-137 in Delaware
drinking water above “Maximum Contaminant Level” June 2nd, 2011 at 08:46 PM Dover, DE,
Collected 4/13: Drinking Water RadNet Laboratory Analysis, EPA, June 2, 2011: Cs-137 @ 4.1
pCi/l … http://blogs. forbes .com/jeffmcmahon/2011/04/10/epa-new-radiation-highs-in-little-rock-
milk-philadelphia-drinking-water/

06.06.2011 “Japani tiedottaa että säteily on ollut kaksi kertaa niin paha kuin on aiemmin
kerrottu”. Tjaa. Mikäsvalhe tämä taas on; toisessa uutisessa kerrotaan että huhtikuussa USAn
itärannikon ilmaa hengittänyt - siis samaa ilmaa kuin sinä siinä – on saanut keuhkoihinsa
keskimäärin kymmenen (10kpl) supersäteilevää hiukkasta. Tulossa siis massiviset syöpäkuolema
epidemiat … joko nyt Adolphin pyhimyspaavit ja R00man klubi pääsee 90% väestöntuhoonsa?
Japan says Fukushima’s radiation twice as bad as first reported,  TOKYO — The Japanese
government more than doubled its estimate Monday for the amount of radiation released from the
Fukushima nuclear plant during the… 6-Jun-2011 8:43 AM Nypost.com – Kaikki tämä on
maksamillasi STUK mittalaitteilla rekisteröity. Luitko sen hesariStasi?

07.06.2011 Nyt kun kansoille on jo syötetty jo tappavat säteilyt läpi pohjoisen pallonpuoliskon,
ohjelmoinnissasi on aika aloittaa tietovuodot: Alivaltiosihteeri, Assistant Secretary of State Kurt
Campbell kutsui luokseen neljästi Japanin lähettilään 16.3.2011 Ichiro Fujisakin ja sanoi että “on
kyse kansakuntanne selviämisestä”… Japan Concedes Severity of Blast, Wall Street Journal, June 7,
2011

Samalla uutimet toitottavat (ei, ei tietenkään STUK planeetan STTsanomaoyj:n 100%
kontrollimedia) että kolme reaktoria on sulanut jo läpi kaikesta ja räjähdyksiä odotellaan
Säteily alueella tekee kai ken liikkumisen mahdottomaksi, koko Tyynen valtemeren ennustetaan



saastuvan 2013 mennessä. Mitään käytännössä auttavia toimia ei ole tehty missään vaiheessa,
tilanne ei suinkaan ole kehittymässä parempaan päin… (ellei oteta huomioon merivesijäähdytystä
jonka suolakiteillä kaikki mahdollinen jäähdytys estyy)

09.06.2011 Tokion eräällä urheilukentällä mitattu säteilyä 230.000 becquerel/m3, 6x
evakuointi alueiden määrä… Tokyo Shimbun, June 8, 2011.

Samaan aikaan suomen aivopesukone: Poliisi: Kuka avasi vesihanan? (IS 09.06 16:12) … ja
kuinka STUK tänään informoi kansaa?
STUK Säteilyturvakeskus; usein kysytyt kysymykset.
Kysymys: Voiko Suomen ydinvoimalat räjähtää? Kuinka monen prosentin mahdollisuus?
STUK vastine: Suomen ydinvoimalaitokset eivät voi räjähtää. Ei myöskään mitkään muut tänä
päivänä käytössä olevat reaktorit. Tämä on estetty fysiikan lakien avulla.

11.06.2011 Japanin uutis sadon yhäs syvetessä ja pahetessa, muistellaanpa tämän säteilytys
operaation testivaihetta, Chernobyliä 26.4.1986. Chernobylin saastepilvet levisivät – kuten
Japanin ydinlaitosten (mm. Fukushima Daichii) leviävät – ympäri maapallon. Amerikkaan
radioaktiiviset pilvet levisivät 11 vrk myöhemmin. Alussa mitattiin 46 picocurie/L annoksia, mutta
toukokuun 12. 1986 Washingtonin osavaltion sadevedessä oli jo 6.620 pc/Litra. Maidossa johon
kerääntymä tulee ensiksi, iodine-131 huippu oli vain (?) 130 pc/L … verrattuna ‘normaaliin’ 7pc/L.
Koska arvo oli pieni verraten silloiseen rajaan, 15.000pc/L, mitään ei tehty… (höpöä – iodine on
lähes hävinnyt 2 viikossa – siksi aina puhutaan siitä eikä esim Strontiumista ja Cesiumista?) …
“Olivathan tasot selvästi alle joka puolella Eurooppaa mitatut tasot eli TUHAT KERTAA
PIENEMMÄT”. (Selvästikin jo tuolloin STUK toimi paawillisen mass a amurhan airueena –
kansa ei tätäkään salausta koskaan saanut selville)

12.06.2011 Radioaktiivisia sieniä löydetty Englannin sataman tullissa. Kymmenen kertaa yli
turvallisuusrajan (STUKturva säteilyäkö?) ollut kuivattu sienierä tuhottiin. Hmm. Suomessa
vastaava Bulgarian erä siis levitettiin samantien K-Kauppoihin!? Alunperin Cesium-137 sienierä
ajateltiin olevan Fukushimasta, mutta STUKpoliitikkojen tutkittua 600 becquerels per kilogram -
näytteitä tultiin siihen tulokseen että kyse on Chernobyl erästä… luulen mä. Katso sä Daily Mail,
June 11, 2011 ja Sofia News Agency, June 11, 2011

01.06.2011 Keski Suomi: Toukokuun lopussa pienten lasten paljaat jalat paloivat rakkuloille
trampoliinilla hyppimisestä. Fukushimaa pinnalla? Olisihan se kumma jos sade ei Cesium pilvistä
tätä mössöä pudottaisi alas tullessaan. Lapset, lähettäkää kiitoskirje osoitteella STUK, Finland.

14.06.2011 Maksimisäteilyn 240x ylittäviä säteilylukuja 80km päässä Fukushima Daichiista.
RT News toimittaja, Fukushima City, kaukana räjähtäneistä Daichiin laitoksista, mittaa jopa 1000
kertaisia säteilypäästöjä. Kukaan ei tietenkään kerro mistä kaikista tsunamisukeltaneista laitoksista
säteily on lähtöisin… www. youtube .com/watch?v=z49_1YkPgPE

14.06.2011 Kiinalaist pakenevat meren taakse; Vancouver’in asuntojen hinnat räjähtäneet
käsiin. www. vancouverobserver .com/city/2011/05/20/leading-realtor-calls-vancouvers-housing-
market-unhealthy

Daichii webcam esittääkö liveä tai nauhoitusta, päätä sinä www.
radioactive .eu.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=4&Itemid=193 …
Uusi räjähdys ? 12AM JST on June 14 www. ex-skf.blogspot .com/2011/06/fukushima-i-nuke-
plant-live-camera.html



Sairas Sairaanhoito tarvitsee Sairaita, dokumenttifilmi syövän hoidosta. Dokumentissa esiintyvät
väitteet löytyvät monesta eri lähteestä ja väitteet (kaikki?) monilta osin tosia. www.
bambuser .com/channel/H2O+Tampere/broadcast/1548437 Donald K Ranvaud and Buenaonda
Films, Cancer, The Forbidden Cures by Massimo Mazzucco

15.06.2011 USAn säteilytys-alasajo seuraavaksi? USAssa jo neljäs vakava ydinvoimalatilanne
tänä vuonna: tuleeko Ft Calhoun ydinvoimalaitoksesta uusi fukushima? Hiekkapussein ympäröity
(!?STUKtehoturvaa) voimalaitos odottelee vielä ennustettua vedennousua metrillä. Hiekkapussit
vuotavat  ja vesi tihkuu jo maan läpi. Helpotusta luvataan – tulva laskee – 3 kuukauden päästä!
Yläjuoksulla padot notkuvat; jos ne murtuvat tsunami pyykii voimalaitoksen jokeen.
Voimalaitoksessa oli juuri vuoden alussa valmistunut uusi turva-päivitys tulvan varalle… yksi
jäähdytystä ohjaava sähkökeskus ovat jo räjähtänyt, jäähdytys kuitenkin kuulema toimii taas.
Reaktori-ydin on auki “huoltoa” varten, sisällä uusi uraanilasti odottamassa kohoavaa
tulvaa. Nebraska nuke plant totally surrounded by floodwaters: How can Omaha levees hold?
Dykes designed for a few weeks of water — 3-4 months expected, with 5+ foot rise, Journal Star,
June 14. On June 6, 2011, the Fort Calhoun pressurized water nuclear reactor 20 miles north of
Omaha, Nebraska entered emergency status due to imminent flooding from the Missouri River. A
day later, there was an electrical fire requiring plant evacuation. Then, on June 8th, NRC event
reports confirmed the fire resulted in the loss of cooling for the reactor’s spent fuel pool.

Missisipin Kelluvat Säteilyt

.



15.06.2011 Tokio ilmanlaatu oli vaarallinen jo 22.3.2011 0.72ɥS/h … senjälkeen jatkuvasti
luokkaa 0.50-0.40ɥS/h Air readings www. youtube .com/watch?v=soYYeUTAyvA . Ilmankos
naoto kan puhui jo toukokuussa että Tokio – ‘vain’ 36 milj ihmistä – siirretään. Kiinaanko?

16.06.2011 Fukushima News update, Scientist Lauren Moret Berkely University, California
interview. 14.06.2011 Leuren Moret: Mega-tsunami, täydellinen sulaminen, säteily ja
sairaudet, Otteita videolta:
9:00 Vuonna 1958 Alaskassa aloitettiin ensimmäiset kokeen tsunamien käyttämiseksi tyynenmeren
alueen tulivuoriketjuissa
24:00 0bama0n virkaanastujaisissa vanha kunnen j€§ukettu Bill C lint0n laittoi käden kamuoban
olkapäälle: “Tässä tedän teloittajanne…”
“Tokiossa tänään keskimäärin henkilö hengittää kymmenen radiaokatiivista syöpäpartikkelia
päivässä, Fukushimassa 2x. USAn länsirannikolla luku on 5kpl/verk. … Suomessa siten luku on
jotain tuolta väliltä, 2-20 riippuen ilmavirtauksien, sähkö ja magneettikenttien ja sateiden
yhteisvaikutuksesta. Edelleenkin päästöt ovat vain pahenemassa: tähän mennessä fukushiman
annokset ovat kuolettavia. Jos jokaiselle ihmiselle annettaisiin yksi tälläinen annos, niitä riittäisi
170 triljoonaa kappaletta – jokaiselle maan asukkaalle. Koko tyynimeri tulee olemaan säteilyn
saastuttama, sitten atlantti ja kaikki meret. Itämerihän onkin jo pitkään ollut 20x
säteilysaastuneempi kuin mikään muu meri, 125Bq/m3 … kiitos puhtaan ydinsäteilyenergian.
www. youtube .com/watch?v=6L3BHnI1A_Y

17.06.2011 Philadelphian vauvakuolleisuus noussut 48% senjälkeen kun juomavedessä alkoi
keväällä löytyä radioaktiivista jodia  Iodine-131 (USAn länsirannikolla 30%). USAn itärannikon
juomavesien pitoisuudet ovat paljon pahemmat kuin Philadelphiassa – siksi varmaankin
kuolleisuusluvut salaisia? Philadelphia vain .8 pCi/EPA maximirajan alle. Julkaisui tulee 19.6 2011:
Seattlessa vauvakuolleisuus räjähtänyt 35% – Fukushiman ydintuhon jälkeen. L A researcher says
the death rate among babies is up 48 percent since Iodine-131 was found in Philadelphia’s drinking
water, Joseph Mangano is is the executive director of the Radiation And Public Health Project in
New York, which is made of up scientists and health professionals.  www.
myfoxphilly .com/dpp/news/local_news/is-iodine-131-killing-babies-in-philly-061611

17.06.2011 Venäjän atomienergiajärj (FAAE) raportoi että “kelluva” Fort Calhoun sai
katastrofisen jäähdytysjärjestelmävian yhteen käytetyn polttoaineen varastoistaan. Raportin
mukaan vahinkoluokka 4, pahin USAn historiassa. Tulva räjäytti yhden sähköjakamoista ja USAn
obamaohallinto määräsi täyden uutispimennyksen. www. whatdoesitmean .com/index1493.htm
Continued ja www. omaha .com/article/20110617/NEWS01/706179913/-1

.



Räjähdys lähellä jo? Fucushima-tilannetta todistaa huonolaatuisiksi muokatut kuvat.

.

Yllätyskö? Cooper sukelsi jo 1993...



.

19.06.2011 Missisipin varrella Fort Calhoun alapuolella oleva Cooper ydinvoimalaitos antoi
varoituksen käyttö/jäähdytys häiriöstä: WOWT-TV, Jun 19, 2011: As the Missouri River rises,
the Nebraska Public Power District has declared a “Notification of Unusual Event” for the Cooper
Nuclear Station. The notification was made at 4:02am Sunday

Missisippijoki tulvii, yläjuoksun 7 patoallasta ovat jo yli äyräidensä, suurin 200km pituinen
allasjärvi jo 60cm ylärajan yläpuolella … vettä sataa vuorilla ja ennätyslumet jatkavat sulamistaan.
Patojen murtumista ennustellaa; seurauksena sisämaan tsunami joka pyyhkisi kaikki 8 reaktoria ja
teollisuuslaitokset HAARP-Katrina, BP-öljylautta räjäytys/kemikaalimyrkytettyyn Meksikonlahteen.

20.06.2011 Vuoden 1993 tulvataso ylittyi sunnuntaina  Cooperin ydinlaitoksen kohdalla; nyt
44.3 jalkaa merenpinnann keskitasosta. Brownville had reached 44.4 feet, surpassing the
previous record crest of 44.3 feet set in 1993 flooding.

21.06.2011. Fort Calhounin ydinjäteallas on sulanut jäähdytyksen puutteeseen; USAn pahin
ydinkatastrofi on alkanut. Obaman hallitus on käskenyt “totaalisen ja täydellisen” uutispimennon
koskien mitään lähes katastrofaalisesta reaktorin ytimen sulamisesta Fort Calhounin ydinvoimalassa
Nebraskassa. businessinsider .com/nebraska-nuclear-meltdown-2011-6 … myös REUTERS
kirjoitti asiasta, veljekset käskivät jo sulkea sivun: reuters .com/article/2011/06/17/us-flooding-
nuclear-idUSTRE75G Page Not Found Our apologies, the content you requested cannot be located.

Japanin Daichii ytimet sulaneet ja nyt tilanne on “stabiili”. Sikäli TEPCON nykyvalhe pitää
paikkansa että alemmaksi ei voi enää pudota; sula massa jatkaa porautumistaan peruskalliota kohti.
Tilenne on mielenkiintoinen: räjähtääkö kaikki puoli miljoonaa uraniumtonnia kerralla, vai
savuaako laitos saastuttaen yhä enemmän ilmakehäämme? Nyt ilmakehän päästöjen arvioidaan
olevan 20x Chernobyl… Lapsikuolleisuus USAssa noussut pahimmillaan 48%; suomen tilanne
[SALAINEN] – kuin kekkoslovakiassa.

21.06.2011 Kashiwa leikkikentillä mitattu 6.46µSv/h … Playground Radiation in Kashiwa Japan
June 20, 2011, asuperdry, June 20, 2011

.



Ote vuoden 2003 experimentaal suunnitelmasta: kaivaa testilaitteita, käytäviä nyt jo osin
sulaneen 7-reaktorisen voimalan alle (voimala kuplii, on ollut pysähdyksissä järistyksen jälkeen).
Mitä Mass-a-mrha Fukusimakokeita tiedepapeilla oikein on meneillään? Ovatko Fukushima
Daichiin alla olevat luolarakennelma/testihuhut myös totta?

'Meneillään' ilmeisesti Kanavasäteilymittaukset.

.

21.06.2011 Globaali Kielto: Kanadan New Founlandissa valtion viranomaiset ja yksityiset
laitokset kieltäytyvät mittaamasta maanpintanäytteiden säteilymääriä maanviljelijöille.
(Suomexicossa ei kukaan uskalla edes kysyä ettei laiteta selliin) www.
ganderbeacon .ca/News/2011-06-21/article-2600444/Health-Canada-says-no-worries/1



Obamaon hallinto vaikenee, Mediasensuuri 100% = kansa pussitetaan säteilevän Tsunamin (?) alle.
Omaha 21.06.11.

.

.

22.06.2011 Saksassa laajoja ydinvoitelun vastaisia mielenosoituksia. Ensimmäinen
uutisrepeämä paawin mediasensuurissa, Der Bild uutisoi Fort Calhounin uhasta. www.
bild .de/news/ausland/hochwasser/angst-vor-ueberflutung-18458138.bild.html

.

.

27.06.2011 Forth Calhoun voimalan suojavallirengas repesi. Meillä riittää hiekkasäkkejä”
vakuuttaa puhemies petteri punaguano. Hiekkasäkki – ydinvoiman turvatuote; tarvitaan vain kerran
16.000 vuodessa… Flood berm bursts at Nebraska nuclear plant by the CNN Wire Staff June 27,
2011 — Updated 0236 GMT (1036 HKT)

Jatkuvat vesisateet (kts. HAARP http://wp.me/px1AT-CY) nostavat edelleen kokoajan Missisippi
joen pintaa. Viranomaisten mukaan vuorilta sulavat lumet ylläpitävät tulvaa vielä 5 kk.

Oletusarvona utisointi paawin MSM-mediassa pyrkii aina hämäämään lukijat viimeiseen asti,
olipa syytä tai ei. Onhan paawin oman Obamaon uutis/lento/veneily-kielto alueella vielä
voimassa… Hesarimme tietenkin vaikenee kuin STUK, englanninkielisen median MSM-median
hesariyahoo tekee sen näin: “NCR puhemies Chairman Gregory Jaczko vierailee Missisippin tulva
alueen ydinvoimalassa, sanoo että “turvatilanne täällä on todella mahtava.” (eikä koske suo -mea?).
“Vaikka on kaikenlaisia huhuja, tilanne täällä on hallinnassa” … psst. Kyseessä oli Cooperin
voimala, ei nyt jo uponnut ja kohta sulava (?) Fort Calhoun. Vierailu oli kuulema tietojen päivitystä



varten, mitään vaaraa ei missään…” tässä eräs
linkki  journalstar .com/news/local/article_d2524746-f1d3-5fb4-975f-e5e7c3a2e94b.html

Suojavallin revettyä muuntamot ja kaikki ydinvoimalaitoksessa on veden vallassa, sähköt
poikki. (Tämä tarkoittaa sitä että kaikki ohjaus on poissa pelistä. Jos varageneraattorit toimivat ja
pumput pyörivät, voimala ei sula. Mikäli ne eivät toimi, sulaminen alkaa parin tunnin sisällä;
reaktori on samanlainen General Electricin G.E. Mark 1 tyyppinen kuin Fukushima Daichiissa.)
www. nymag .com/daily/intel/2011/06/natural_disasters_affect_nucle.html . Fort Calhoun
ydinkatastrofin linkkejä www. globalcooperative .wordpress.com/2011/06/23/underwater-nuclear-
disaster-underway-in-midwest/

.

.

“Japanin Toivo Mennyttä”
02.07.2011 Japanin Ex. sisäministeri Haraguchi Kazuhiro sanoo että mittausasemien tulokset
olivat tuhat kertaa suuremmat kuin yleisölle kerrotut tulokset.

Toyo Keizai julkaisi Hokkaido Cancer Center (syöpakeskus) johtajan, säteilyhoito specialisti
Nishio Masamichin, artikkelin. Artikkelissa “Ongelmalliset (=olematon) vastatoimenpiteet
Fukushiman säteilykatastrofille” hän sanoo että säteily tulee ottaa vakavasti: “Minulla on kadonnut
kaikki toivo Japanin suhteen, tilanne on yksinkertaisesti traaginen” Asia Pacific Journal, July 01,
2011. Japanese Cancer Expert on the Fukushima Situation Jul. 01, 2011; Matthew Penney,
japanfocus .org/events/view/100

02.07.2011 Skotlannissa meduusat tukkivat ydinvoimalan merivesijäähdytyksen: Torness
power station, Dunbar, East Lothian 30-jun-2011. “Skotlannin rannikolla sijaitseva ydinvoimala
joutui sulkemaan reaktorinsa, kun meduusat tukkivat voimalan vedenoton. Tornessin ydinvoimala
lähellä Edinburghia suljettiin varotoimena tiistaina.” IS 01.07.2011 07:52

Ranskassa räjähdys ydinvoimalan muuntamossa; “näin” alkoi myös Fukushima Daichii.
BREAKING NEWS: Explosion and Smoke At French Nuclear Power Station; Tricastin Posted by
Lucas Whitefield Hixson 11:46  news. lucaswhitefieldhixson.com/2011/07/breaking-news-
explosion-and-smoke-at.html

.



Ranskanpullat ydinuunissa 2.7.2011 ...näinkö kärähti myös Fukushima Dainin 'piirikortti'?

.

.

Japanin Uutismafia Alkaa Repeillä,
.

05.07.2011 Sisäministeri erosi: Uusi (3vrk) ja nyt jo poispotkittu sisäministeri Matsumoton
palaveri levisi viidakkorummussa kohtalokkain seurauksin, tässä näyte. Matsumoto
maakuntajohtajalle: “Liittyen erikoiskalastusvyöhykkeeseen jota hallitus ajaa, kerää konsensus sinä
pska! Muutoin emme tee täällä maakunnassanne yhtään mitään. Tee se nyt. [Sitten kääntyy
lehdistöön päin] Tätä viimeistä huomautusta ei sitten kerrota. Ymmärrättekö? Jos joku uskaltaa
tästä kirjoittaa, siinä tulee loppu koko firmalle!  … Uutistenlukija huomautti että “tämä
kannanotto tullee herättämään huomiota…” NHK:n mukaan pääsihteeri Edano puolusti
Matsumotoa sanoen että “hän puhui näin koska hänellä on niin vahava velvollisuudentunto ja
vastuullisuus (jesu-yakuzalle?)”. Miyagin maaherra kaiutti sanoen että “olen varma että
pääministeri kan on valinnut parhaan miehen tähän työhön” 3.7.2011 Hymyvideota tilaisuudesta
japaniksi youtube.com/watch?v=VtUqWdbjnTk

01.07.2011 “Nyt ne sen vasta kertovat”:
Ichihara City, Chiba: Cosmo Oil öljynjalostamolla varastoituneena ollut DU-varasto paloi
järistyksen jälkeisessä kaasuräjähdyksessä. Varastossa oli 765kg köyhdytettyä uraania (DU)



jonka plutonium pitoisuus oli 0,3%. Taivaan tuuliin siis nousi 2,5kg plutoniumia … IAEA vaatimus
on että yhden mikrogramman (0,0001g) päästöstä on tehtävä ilmoitus: nyt päästö oli siis 2.550.000 -
kertainen. Cosmo Oil kuuluu Minamatan lapsiepämuodostuma päästöistään kuuluisalle Chisso
Petrochemical’ille [subsidiary of Chisso Corporation]. Ichihara City on Chiban Prefecturista länteen,
Tokion lahdella. (pikku detalji: Chisso Petrochemical ei ole Cosmo Oil’in vieressä. Näiden välissä
on Maruzen Oil Co…Kuinkas Chisso syttyi tuleen jos Maruzen ei syttynyt?)  asahi.com; katso
tulipalovideo: youtube .com/watch?v=TZqhc-ysHzM …
youtube.com/watch?v=x3Hy2LV_lLo …tässä 1:40min kohdalla räjähtää koko laitos; japska
haissee, banjot soi, kansa nukkuu plutoniumsateessa … eikä koske suomea vaikka
yläilmakerroksissa pyörivä plutoniumsade yltää yhä tänne asti. Kts sijainti, parsi G00glemaps
osoite itse (=v ä l i l pois ):

h t t p : / / m a p s . g o o g l e . c o m
/maps/ms?msa=0&msid=218237035793147619456.0004a72f27c6935a1c18f&hl=en&ie=UTF8&t=
h&ll=35.592552,139.985046&spn=0.335018,0.411987&z=10

Vat-i-can Ydinkauppa Kukoistaa Yhäti:
01.07.2011 Toshiba omistaa Westinghouse Electric’istä 77% ja jatkaa ydinvoimalaitosten
kauppaa kuin mitään ei olisi tapahtunut, kuten Hitachi ja obamaon General Electric ja
Suomexicossa AREVA yhteistyössä eikun voimayhtiöiden TV0finGrid rapparein kanssa. Norio
Sasaki, president of Toshiba lähetti sähkeen USAn hallitukselle vaatien toimia Mongolian
ydivoimaloiden rakentamiseksi (järistysalueelle, tottakai) Toukokuun puolivälissä. Mongolia on
hyvinvoidellun CFS (järjestelmien/polttoaineen kokonaistoimitus) ‘kehitysmaakaupan’
kärjessä … suoranaista lahjoitusta eikövaikka: Kaikki pyörii iloisen je§uantamisen ympärillä; kuin
Bill Gatesin M0nsant0-geenimanipuloitu vilja: Bill poika skul&b0nes -hyväntekijä jakaa ilmaista
viljaa Afrikan kansojen nälänhätään. psst. tämä lahjoitusvilja ei idä … ja seuraavan sadon mustalle
miehelle myykin sitten BillM0nsant0 rootsentin katteella, tästälähtien, aina. Miksi aina? …Kun
Afrikan viljojen itämisgeenit on Bill-lahjoituksin tuhottu 100.000 vuotta eteenpäin... Business as
usual, no matter what; Kyodo News (10:08PM JST 7/1/2011)

05.07.2011 Ibaraki Prefectuurin Joso Cityn koulun uima-altaan puhdistusjätteessä 17,020
Becquerels/Kg Cesiumia . Ja kuka puhdisti altaat? Tietenkin lapset… toki opettajat olivat mukana.
Rehtori kertoo että lapset puhdistivat altaan ‘rakkaudesta kouluun’ -aktiviteettinsa teemana,
läjittivät ydinsaastejätteen koulun tontin nurkalle. Säteilevä jäte pitäisi nyt viedä
ongelmajätelaitokseen. Sama tilanne toistuu kaikissa alueen kouluissa… Saman taivaan
cesiumpilvistä satanut cesiumvesi ja sen saostunut cesiumliete täyttää kaikki rännit ja lammikot
kautta maapallosen; siellä missä vesisade on tullut suurpitoisesta pilvestä, siellä säteily on erittäin
voimakasta. Missäkö? ... sen meillä tietää STUK vaan salaa sen sinulta. Mainichi Shinbun
(7/5/2011)

08.07.2011 Kyushu Electric Power jäi kiinni huijari-armeijan organisoinnista Genkai’n
kansalaisten kuulemismenettelyssä. Alan ihmiset kyselevät mikä uutinen tämä on; tämähän on
normaali maan tapa (vrt. satanistimatti-jyrki, kts blogilinkki http://wp.me/sx1AT-111): Sähköpostit
osoittavat Kyushu Electric Powerin johdon junailleen firmansa työntekijöitä lähettelemään
sähköposteja Genkain panelille, valinneen paneliin “kansalaisiksi” omat työntekijät – kaikki
ohjelmoituna esittämään “tavallista huolestunutta kansalaista joka ei saa riittävästi ydinsähköä”.
Työntekijöiden kehotettiin lähettämään sähköpostit kotoaan – ettei Kyushun Electric Powerin
lähetysosoite näkyisi. Poliitikot näyttelevät onnistuneesti huolestuneilta viimeisistä
paljastuksista. Kyushu Electric Power haluaa käynnistää taas yli-ikäiset plutoniumilla viritetyt



reaktorinsa (kaikki maailman ydinvoimalat ovat viritetty ylitehoille plutoniumia käyttäen); asiasta
oli järjestetty nk. kansalaisten panelikeskustelu 26.6. Saga Cityssä, jatkuen internetissä – joka siis
paljastui huijaukseksi kuten kaikki muukin rapparitoiminta koko maailmassa ydinvoitelupaljujen
ääressä. Poikkeuksellista sensijaan on että ydinvoitelusta leipänsä saava lehti,  Yomiuri Shinbun
3:27AM 7/7/2011 (vrt täyspimiö-hesari) on alkanut uutisoida taustoja: President Manabe pyytelee
anteeksi (?vuotoa), kaikki hämmästelevät hetken ja je§usäteilytys voi taas alkaa…

09.07.2011 Fukushiman Minami-Soma kaupungin pihvissä mitattu Cesiumia 3200
Becquerels/Kg; Asahi Shinbun Friday, July 8, 2011
Tämä karja myytiin teuraaksi “sillä ehdolla että nahkasta harjattaisiin radioaktiivinen materiaali
pois” – kiitos maatalousministeriön (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries). Sama
ministeriö pyrkii saamaan samat säteilevät pihvit UNESCON maailmankulttuurin
ruokavaliolistaan (UNESCO’s “world intangible cultural heritage”). Asahi Shinbun’in mukaan
Tokion metropolin hallinto testasi Minami-Soma kaupungin jäljelle jääneet (!?) 10 teuraslehmää 8
heinäkuuta. Korkein arvo oli 3200 becquerels/kg cesiumia.
Maata-lusmu-inisteriön tarkkaamon pomon pomo sai käskyn lopettaa säteilymittaukset
Tokion metropolin teurastamolla – eikä arvoja enää mitata tulivatpa naudat Fukushima Daichiin
piippujen varjosta tai sen kauemmaksi siirretystä ‘evakkokarjasta’. (Oletko kuullut että
mittausarvoja ilmoitettaisiin saman cesiumtaivaan alla cesiumruohoansa mutustelevaa suo-elävien
lihoista? Samaa cesiumjäätelöä/makkaraa syöt sinäkin) Samat ministeriöt saavat samat ohjeet –
globaalisti. Yomiuri Shinbun (7/9/2011) kertookin että Fukushima Prefectuurista oli ‘evakuoitu’
2924 (säteilevää) teuraseläintä muu-alle huhtikuun loppuun mennessä – tietenkin ilman ‘turhia’
säteilymittailuja. Tämän jälkeen niitä on voinut viedä nahkan säteilypitoisuuden mittauksen (ja
tuloksen salauksen) jälkeen (tokion ruokapöytiin)…

Samaan sopii täydellisesti Japanin lehdistössä sodomiaoyj:n tyyliin briljeeraava tohtori -  joka
selittää säteilyn olevan terveellistä: Shunichi Yamashita,” yes indeed, “radiation is good for you”,



and it is good for Fukushima’s future.” www e.oisyasan.ne .jp/asahi-cl/topics/radi.html …slide-
showssaan ikäloppu (jo säteilevä?) pariskunta käristelee itseään rannalla – säteilymittarin kera
(mitäs turhia – vitamiineja ei koskaan ole tarpeeksi?).

Doctor Shunichia näyttäisi odottavan säteilevä väestönvähennys-tulevaisuus – esim paawin
WHO:ssa?

Samaan aikaan Fukushima Daichii raunioiden uutisointi jatkuu höpölinjalla; ainakin kolme
reaktoria suli jo heti tsunamin jälkeen, nyt puhjenneeseen kolmosreaktoriin (jonka polttoaineet
sulivat kauan sitten  jo pohjasta läpi) aiotaan kuulema pumpata typpeä. Hmm. Ja viitosreaktorin
allas pulppuaa. Kaikki nämä sylkevät yhäti alati estoitta, ilman että mitään asian eteen tehtäisiin,
sekä mereen että ilmakehään – sinullekin – tohtorimme vitamiiinia – jatkuvasti 100x chernobyliä
pahemmin. Edelleenkään mitään tietoa ei jaeta Dainista, Onagawasta, Rokkashosta, Kashiwakazista
jnejne… Vaan miksipä jaettaisiin, väestönvähennys etenee tarkasti mitattuna suunnitelmien mukaan.

09.07.201 Iltasatusanomat repäisee STUK-luokan tohtoriwitsin: “Japanissa energiayhtiö
Tepco on onnistunut vakauttamaan vaurioituneen Fukushiman ydinvoimalan reaktorien
jäähdytysjärjestelmän.” … Vakaa jäähdytysjärjestelmä on välttämätön, jotta ydinvoimala voidaan
turvallisesti ajaa alas tammikuuhun mennessä. Julkaistu: IS 09.07.2011 10:54 Lukijassa herättää
kysymyksiä millä tavoin läpisulaneet savuavat rauniot “ajetaan alas”. Mitä tarkoittaa
“turvallisesti“? STUK ilmoitti jo kuukausia sitten kai ken olevan kunnossa, sähkötkin kytkettynä…
Jäähdytysjärjestelmä – eli Tyyni Valtameri – onkin ollut vakaa jo vuosituhansia  ainoa seikka jota
en ollenkaan epäile tässä “uutisessa”.

12.07.2011 TEPCO syöttää ‘radio-aktiivisia piristeitä’ duunareilleen: TEPCOn lehdistötiedote
1.07.2011 “Fuskushiman aktiviteettien tukeminen”: “Ostamme jatkuvasti aktiivisesti
maatalouselintarvikkeita Fukushima Prefecturin maanviljelijöiltä sekä kahvioihimme että
asuntoloiden ruokaloihin.”

12.07.2011 CBTO aloittanut ‘mittaus’ tuloksillaan tilastoskaalausleikin; muuttamalla
skaalausta saadaan kaikki näyttämään ah niin kauniilta. Jollekin saattaa tulla mieleen vuoden
takaiset East Anglian Yliopiston kehittämät ilmastomalli-veroryöstön perustana olevat tilastodatan
FORTRAN manipulointiohjelmat, ilmastodatan banaalit väärennykset ja Mannin lätkämailakaava
(johon syöttämällä esim. vaikka köpiksen puhelinluettelosta numerot, tai mitä hyvänsä mittausdataa,
saadaan aikaan kauhuskenario-käyrästö … ja eikun vaikka NASAn banaalit väärennökset: missä
mittausdata puuttuu, siellä AlGoReal viherpipo ‘tiedemiehet’ keksivät aukkoihin täytettänsä,
ihan sitä ihteensä... lue lisää ilmastohuijaus sivultani http://wp.me/px1AT-8)

13.07.2011 Toukokuun puolivälissä Yokohaman kaupunki ilmoitti tarkastavansa kaiken
kouluruoan joka tulee Yokohamasta … eli ei mitään. Fukushimasta tuleva ruoka taas ei kuulema
ole mitenkään vaarallista saatikka radioaktiivista. Keskustelupalstoilla häriköt uhkailevat asiasta
kyselevien lapsien vanhempia (IP-osoite jostain koulusta) ja kouluissa lapset eivät saa enää juoda
omaa vettä saatikka syödä omia eväitä. Kysyttäessä Yokohama and the Board of Education
president sanoi “kouluruuan olevan hyvää koska samaa myydään torilla”… Sitten Heinäkuun 5.
pommi: Jälleenmyyjältä löytyi numerot jotka osoittavat kaiken kouluruan lihan tulleen
Fukushimasta. Miksi Yokohaman kaupunki syöttää Fukushiman saastunutta lihaa lapsille? Koska se



on halpaa … ennen Fukushiman lihan radioaktiivista saastumista, Yokohaman kouluihin ei koskaan
ostettu lihaa Fukushimasta. Huhtikuun 23 – Kesäk 7 välisenä aikana kouluruokien liha tuli
pelkästään Fukushimasta – jossa kaikki karja on saastunut. Nyt kaupunki on luvannut pitää tauon
Fukushiman pihvilihassa – lasten kesälomat näet alkavat 15.7…. Kaupunki aikoo myös lähettää
lapset kesäleireille – Ibarakin maakuntaan – jossa ilman säteilyarvot ovat kymmenkertaisia.
Fukushiman evakuointivyöhykkeellä oli 916 lehmää; nämä on joko teurastettu ruoaksi tai evakuoitu
muu alle missä ne muuttunevat Korealaisiksi (?) härjiksi (jos STUK toimii neuvonatajana).
Kesäkuussa Fujisawa City testasi erän myytyä lihaa; 3,240 Becquerels/Kg Cesium. Se tuli ruhosta
jonka 304 kg lihaa myytiin kauppoihin Kawasaki ja Sagamihara ja Minami-ku / Yokoyama
kaupunkeihin, ja Tokioon. Pelkästään tämä yksi ruho sisälsi 986000 Becquereliä Cesiumia.

Tällä tavalla menetellään kaikkialla saastuneella maapallosella: jos joku haluaa ydinasioita
yleisesti selvittää, keskustelupalstoille lähetety STUKkelot räyhäävät tyhjentäen palstat - ellei
tämä auta, ilmakehämme täydelliseen ydinsaastumiseen viittaavat keskusteluketjut katoavat
kokonaan. Kaiken päälle suomexcicon herkkusienille kerrotaan sodomaOYjn saduissa
kauhutarinoita “Tokion yhdestä saastuneesta pihvistä“. Otteita Japanilaiselta blogisivulta; Osa tästä
oli jopa Mainichi Shimbun -lehden sivulla 12.07.2011 ( Katso esimerkki maksetuista räyhääjistä,
kommentit tässä: verkkomedia . org/news.asp?mode=9&id=639 )

16.07.2011 IltasatuSanomat:  “Japanilainen energiayhtiö Kansai Electric Power Co (Kepco)
on ilmoittanut sulkevansa manuaalisesti yhden ydinreaktorin Ohin voimalassa Keski-Japanissa.
Sulkemisen syyksi ilmoitettiin tekninen häiriö. … Vain 18 Japanin 54 ydinreaktorista on tällä
hetkellä toiminnassa.” Tekninen häiriö lienee sama kuin tuon laitoksen Pohjoispuolella oleva
Kashiwakazi Kariwan 7 reaktorin sulkeminen – mahdollisesti yksi reaktori sulanut… loput kuusi
seisovat yhä pelkästä seisomisen ilosta – vaiko teknisen häiriön takia?
Ōi, Fukui Prefecture, Kansai Electric Power Company Kepco ydinvoimalaitoksessa on neljä n.
1175 MWreaktoria, käynnistetty 1979-1993.

16.07.2011 Japanin yleisestä säteilytilanteesta näyte – tämä korreloi myös täysin
saastuneeseen koko maapallon ilmakehään: Sisätiloissa Date Cityssä, sisäkasvatettuja tuoreita
sieniä myytiin Tokioon jälleenmyyjille; 129kg erästä mitattiin 1,770 becquerels Cesiumia per kilo,
pienempi erä syötettiin mediauskovais kansalle paikallisesti … (kuten kansalle syötetään eräässäkin
pohjoisessa EUkkulan susireservaatissa säteilevät maitotuotteet). Date City sijaitsee 50km
pohjoiseen – siis lähellä Sendai-Onagawaa- Fukushima Daichii’sta. Asahi & Yomiuri Shinbun
(10:08AM JST 7/16/2011)

Fukushiman Maakuntahallinto ilmoittaa uusista karjalihamyynneistä ja niiden taustoista:
myynnissä olevan ja olleen karjan ruokana on käytetty riisi/heinää jonka säteilyarvot jopa 500,000
becquerels/kg … esim 100km päässä Fukushima daichiista olevassa Koriyama Cityssä. Kuinka tuo
saaste ja mistä se levisi pelloille, se kyllä tiedetään vaan ei kerrota. Mainichi Shinbun (2:41PM JST
7/16/2011)



Japanissa vauvoille hyväksytty ‘standardi’ ylittää nykyisin 2x
ydinjätteen määrityksen:

.

Kopioi talteen - vertaa näitä lukuja ensi vuonna jaossa oleviin... ehei, tätä ei tietenkään löydy suo
mesta

FDA dokumentti löytyi täältä:  fda .gov/Food/FoodSafety/FoodContaminantsAdulteration
/ChemicalContaminants/Radionuclides/ucm078341.htm#level98

Juomille US standard = 0.11 becquerels/litra. Japanin Shizuoka tea ei alita edes WHO
standardia, joka on (!) 10 becquerels/litra.

.

16.07.2011 Pelkästään Fukushima Daichii reaktorin ympärillä pörränneiden alihankkija-
ranen likaisia housuja ja pellepukuja on kerääntynyt jo 23.000kpl. Tämän määrän jos kertoo



kaikkialla Japanissa sulaneiden ja sattuneiden tsunami-ydin katastrofien kanssa, voitaneen luvun
perään huoletta lisätä nolla tahi kaksi… Nykysääntöjen mukaan ne ovat radioaktiivista saastetta.
Mitä siis tehdä, pöksyvuoret kasvatavat kohisten? Jaappanin ympäristöministeriö lienee saanut
virkaveljiltään STUK-vihjeen: Ydinjätteen 8,000 becquerel/kg radioactive cesium ‘turvarajaa’
ollaan nostamassa 100,000 becquerel/kg … Jiji Tsushin (7/14/2011). Tähän pakottaa jo sekin
että…

…tavallinen Tokion kotitalousjäte ylittää nyt 8,000
becquerel/kg radioactive cesium ydinjätesaasterajan – olisiko
uutinen jo sinänsä?
…vertaapa uutisklippiä tuosta yläpuolelta, kolme kuukautta sitten: “14.04.2011 Japani
suunnittelee siirtävänsä pääkaupunkinsa Tokion etelään” …Kas näin kehitys kehittyy eikä
ydinsaastettakaan ole enää olemassa. Räjähtelevien ydinvoimaloiden ongelmat katosivat
viranomaispäätöksellä. “Lisää Suo malisten säteilyttimiä Pohjanlahdelle” -vaativat jo TV0STUK -
voidellut. Pian näillä direktiivi-virityksillä päästään myös paawilliseen malthusialais-linkola
väestönvähennystavoitteeseen jonka ted Turner, CNN jesupäällikkö määritteli olevan lähes 7
miljardia turhaa henkilöä.

Ylläoleva Tokion tilanteen kartoittava uutinen merkitsee että koko Tokio – Japani – on
pelkkä ydijätesaastekasa. Ydinsaastepilvien tuoman Cesiumin läpeensä saastuttama… Samalla se
tarkoittaa että samojen pilvien kiertäessä maapalloa, sama sade on voinut jo pudottaa sinunkin
pihasi, peltosi samaan ydinsaasteluokkaan. Tämän(kin) uutisen julkaiseminen keskustelupalstalla,
millä tahansa (=globaali valvonta) johtaa välittömään sensuuriin, teepä empiirinen koe.

Vanhempaa tarinaa Toukokuulta: Japan Business Press, Satoshi Kawashima raportoi
toukokuun 14 2011 (Kawashima : Ex. Nikkei Business toimittaja ja Japan Business Press -
perustaja): “Erään yksityisen ruoantuottajayrityksen mukaan erittäin suuria säteilyarvoja on
löytynyt riisipellosta 50km päästä Fukushima Daichiista. Firma ei halua tietoja julkisuuteen sillä
samasta pellosta on löytynyt suuria plutoniumpitoisuuksia.” Sopii miettiä mistä/kuinka nämät
plutoniumit tähän peltoon kävelivät.

17.07.2011 Karjanlihan yllättävä radioaktiivisuus (!) johtuukin riisiheinästä ja siitä ettei sen
käyttöä ole ohjeistettu. Japanilaisille myyty säteilevä yli 43 tonnin lihamäärä oli syötetty em.
riisiheinällä koska tavallisen heinän käyttö oli säteilymäärien takia kielletty. Ilkeämieliset huhut
kuitenkin väittävät että todellinen syy on saastunut pohjavesi – seikka jota ei lehdistö uskalla tuoda
esiin saatikka viranomaiset mitata. (haloo,  STUK?) Kyodo News English 7/17/2011 & Fukushima
Minyu 7/16/2011

.

.



Tri Christopher Busby’n esitelmä Japanissa 17 Heinäkuuta
2011:
17.07.2011 “Reaktorit ovat yhä edelleen vialla, niissä on reikiä ja sisällä kiehuvaa plutoniumia.
Niistä lähtee jatkuvia päästöjä, välillä enemmän, välillä vähemmän. Tiedemiehet (ja
blogikirjoittelijat) jotka vähättelevät tulee asettaa syytteeseen; tiedemies on vastuullinen siinä missä
todistaja oikeudessa. He ovat syyllisiä murhaan, heidän ohjeidensa takia ihmiset kuolevat eivätkä
väistä selvää vaaraa … Teidän tulee koota itse pieni näyteryhmä kuten tein Fallujassa: 5000
ihmistä joiden historia merkitään ja heitä seurataan kymmenen vuotta mm. uraani-238 määritys
hiusnäytteistä. Te ette voi luottaa YK:n ja muiden viranomaisten toimintaan, teidän tulee toimia
itsenäisesti ja julkaista havaintonne. (vrt. aiemmat esim. 30.03.2011 Professor Christopher Busby)”

Tiedemaailma lahjotut vainoavat faktojen tuojia, totuuden etsijöitä: “Viime vuonna saimme
rahoitusta ja kokosimme Karolinska Instituutissa ryhmän tutkiaksemme maailman saastuneimman
meren, Itämeren, säteilyn vaikutuksia sen ääressä asuvaan väestöön … ja prof Johansson sai
tuhottua tutkimuksen rahoituksen katkaisulla… Kaikki tämä mistä olen kertonut, on lähes
mahdotonta saada julkaistua – mitä enemmän saan asioita julki, sitä vaarallisempi olen. Minulle
tehdään jatkuvaa haittaa, wikipediaa muutetaan jne.” Sunday, July 17, 2011, Christopher Busby’s
Live Talk in Japan, July 17 www.ustream.tv/channel/ourplanettv原発関連 ust中継 : Autojen
filttereistä löytyy plutonium-239, Tokiossa uranium-235, tellurium-129… [Itämeri: 137 Bq/m3
Cesium - muut valtameret alle 5 Bq/m3] … Itämeri-kokouksessa Suomessa esitettiin myös kysymys
säteilylle altistuneen väestön tutkimuksesta – ja ohitettiin asiasta vastaavan je§uiittapäällikön
hymähdyksellä.

Muutama ote Busbyn esitelmäkalvoilta:

Japanilaisten – Suomalisten – tulee itse toimia:
- luokaa oma näytteidenottoketju 50km välein koko Japaniin
- analysoikaa plutonium, uranium, strontium90 ja cesium kahden viikon välein, julkaiskaa
internetissä
- erottakaa jatkuva reaktorien sylkemä säteilytys ympäristöstä
- nostakaa syytteet oikeudessa väärennöksiä tehtaileville tahoille

Tiede ja Totuus
- Tieteen epärehellisyys; säteily, thalidomide (CO2-valhe, rokotehuijaukset, lääketeollisuus jnejne)
- WHO/IAEA ‘sopimus, Chernobyl, Norman Gentner, Abel Gonzalez, Jack Valentin, Wolfgang
Weiss
- Tutkimusrahojen eväys; Itämeren (Baltic Sea) säteilyn aiheuttamien haittojen tutkimuskielto,
CWC, CWL
- Karolinisen Instituutin laboratorioiden, työpaikkojen tuho by Olle Johansson, Bangorin
Yliopistossa David Assinder
- Tutkimusten julkaisukielllot IJERPH Rayal Society
- Kaikki rahoitus otettu pois, kaikki määrärahat evätty tänä vuonna
- Systemaattiset hyökkäykset internetin, wikipedian ja kirjeitten välityksellä yhteistyötahoille
- Median kontrolli, BBC

Yleisön on aika toimia; linkkejä: www.
Ilrc .org
euradcom .org
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Deconstructing Nuclear Experts
Some May be More Dangerous Than Radiation, By CHRIS BUSBY

March 28, 2011 www.counterpunch.org/busby03282011.html

.

17.07.2011 NYPost: Japani pelkää kaikkialle levinnyttä säteilevää naudanlihaa, nyt asiasta on
jo pakko kertoa paikallisten NHK and the Asahi Shimbun -lehtienkin. “Hallitus on päättänyt
lopettaa kaiken karjanlihan viennin Fukushiman alueelta (psst. Kielto on nopea panna täytäntöön:
uutiset vuotavat vasta nyt kun kaikki karja on jo viety ‘evakkoon’ ja Japaninlehmistä tullut
Koreanhärkiä)Scare over beef contamined with radioactivity spreads across Japan
AFP/NEWSCORE Posted: 5:43 AM, July 17, 2011 www.nypost.com

17.07.2011 Matsudo City, Chiban maakunnassa mitattiin kotitalousjätteen polttotuhkassa
47,400 becquerels/kg radioactivista cesiumia. Jotta sitä ei tarvinnut viedä ydinjätteen
käsittelylaitokselle, se sotkettiin muun jätteen sekaan kunnes säteily laimeni tuon 8,000
becquerels/kg rajan alle. Mitään lakia ei rikottu ja ongelma saatiin kätevästi pois
päiväjärjestyksestä… (Mainichi Chiba, 7/13/2011). Täsät uutisesta voitaneen peilata Matsudo
Cityn kotien olevan 6x saastuneempia kuin ydinjätekasat – tämä siis korjaantuu kohta kun em.
direktiivimuutos nostaa rajan 100.000 Bq/kg … ja kaupunki voi polttaa jätteensä kuten ennekin ja
pöllyttää taivaille nuo uudenuutukaiset 47,400Bq-C-vitamiinit sinunkin lastesi hengitettäväksi.

17.07.2011 A rto L aurin mukaan molemmat 0lkiluodon voimalat seisovat; toisesta on palanut
vasta uusittu generaattori, toisen rakenteet ovat (?) murentuneet. Katso US blogisivulta: w w w
sirhenriristi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/77876-fukushima-paivitys-miljoona-kertaisia-sateilyarvoja

.

Kansalaisten ! HÄTÄHUUTO ydinmafian
kourissa:
18.07.2011 S.O.S. From Fukushima English translation
www.youtube.com/watch?v=hFWI1z_i1IQ

.

18.7.2011 20:02 A rto L auri; (raijasivu.puheenvuoro.uusisuomi.fi): “EI ole poistunut
muutamassa vuodessa näin ennenäkemättömät määrät ydinsikavoimaa kuin nyt. Japanissa on
36kpl. Japani menetti vain 3v sitten 8kpl reaktoreitaan. Saksa samuttanut 10kpl. Sammuttaa kohta
8kpl lisää. Italiassa lopullisesti 6kpl seis. Espanjassa kaput 5kpl. USA, Kanada menettänyt
pelkästään tänä vuona 8kpl reaktoreita… Japani ilmoitti tpääministerinsä suulla tuhoavansa
kestämättömän kehityksensä peräti 54kpl reaktorinsa ja siirtyvänsä saksan imuun
energiahuollossaan.”



.

0lkilu0d0n niitty kasvaa vielä ... mutaatiohirviöitä (AL kuvaama 'voikukka')

.



Tekeekö mielesi Arton kanssa säteilevälle niitylle kukkaseppeleiden tekoon? ... Lue myös
viimeisimmät Arton timantit suop0Liisin oksennusten seasta:
punkinfinland .net/forum/viewtopic.php?f=2&t=6170&start=525

.



“Fukushimasta outoja valonvälähdyksiä ja runsaasti höyryä. Fukushiman reaktori No.4 on
todella outo tapays. Reaktori oli pysäksissä tsunamin tullessa. Sen polttoaineet oli tyhjennetty ja
laitos täysin reviosiossa. Räjähtämisen kuvaakaan EI ikinä uskallettu julkaista. Toisaalta sitä on
pidetty koko ajan kaikkein vaarallisemmin tuhoutuneena reaktorina. Jo senkin takia
hämmästyttävää, että m i t e n tyhjä taktori ylipäätään v o i räjähtää? Olenkin kertonut, että j u u r i
No:4 reaktorin alla olevat metaanikaasuklatraatit räjähtivät kilometriä syvästä peruskaliostaan
suoraan säteilyn eroosion kanavaa pitkin läpi reaktorin ja voimalan katon. Samaisen reaktorin on
pelätty JO pitkään vajoavan tähän hurjaan metaanijään poraamaan kuiluun. Tilanteen
vaarallisuustiheneekin y h ä ! Katso kuvan videosta millaista “valoshouta” kyseinen reaktori No: 4
tekee vaikka on ollut jo liki 5kk poissa käytöstä. Kaikki materiaali alleviivaa paksulta, ettei kansalle
ole uskallettu kertoa metaanijääklatraatin yms. tuhojen valtavista efekteistä … Korostan missään
muussa maailman maassa ydinala ei ota alkuunkaan tällaisia seinähulluja, asianosaamattomia
megariskejä alinomaa kuin Suomen ydinala.” sanoo AL. w w w
news .lucaswhitefieldhixson.com/2011/06/critical-event-occuring-at-reactor-4.html

.



19.07.2011 Fukushima Daichii Kolmosreaktorin – eniten plutoniumia sisältänyt, räjäytetty –
turbiinihallin katto piti suojata metallilevyillä

Savuavien säteilykraatterien reunalla peltikaton paikkailua...



ennen myrskyn tuloa (miksi, mitä hyötyä TURBIINI-hallin katon paikkailusta on – vertaa
reaktorihalliin?). Työntekijät saivat rajun säteilyannoksen. Oheisessa kuvassa näkyy 5m reiät
reaktorin räjäytyksen jäljiltä. Of the 4 workers who did the work on the roof, two received radiation
exceeding the planned 10 millisieverts. One received 12 millisieverts, the other 11 millisieverts.
TEPCO explained the reason as “the work taking longer than expected”. Hokkaido Shinbun
(7/18/2011). Katso video räjäytyssarjasta http://www.youtube.com/watch?v=_83clarF6AY

19.07.2011 Liettuaan rakennetaan uusi kaksikerrospommi – tietenkin Fukushimassa testattua
ja taattua General Electric -laatua reuters.com/article/2011/07/14/lithuania-nuclear-
idUSLDE76D10920110714 … The Mitsubishi-AREVA JV has won the right to negotiate with the
Jordanian government for their first nuke plant in the country. Toshiba, who owns 100% of
Westinghouse Electric, has been pushing for the Mongolian fuel processing plant.

18.07.2011 Hallituksen sihteeri Edano ilakoi säteillen Hitachi-GE sopimuksesta: “Fukushiman
onnettomuudesta huolimatta japanin teknologia on maailmalla haluttua (haloo – jaappanin 36
reaktoria seisoo/hajalla … sekoitti varmaan sanan lahjukset sanaan teknologia … kuten
ydinvoitelupaljujen ääressä on tapana). Vähän aiemmin Pääministeri Kan oli kutsunut
ydintekniikkaa kontrolloimattomaksi... Kysyttäessä tästä lausunnosta, Edano vastasi “en tunne
lausuntoa enkä voi kommentoida…” (J-Cast News, 7/15/2011)

.

19.07.2011 Harvinainen Tokion jätteiden säteilymittausten tuloslista: Oheinen iodine-131
päästömittaus Tokiosta kertoo karua kieltään: Iodine-131 häviää lähes kokonaan kuukaudessa
(tätähän STUK murhamiehet meille toitottivat). Mittauspäiväykset kertovat iodine-131 päästöjen
olevan tuoreita ja voimakkaita. Nyt odotellaankin uutta Japanin hallituksen uusinta tiedotetta –
iodine-131 terveellisyydestä ja luonnonmukaisesta alkuperästä. Kaikki muutkin Fukusimavitamiinit
mitattiin varmasti – ja tmaan tavan mukaan julistettiin sTUKsalaiseksi. Edellisten petossarjojen
perusteella en jeniäkään panostaisi näihin lukuihin, lue huvikses. Tuesday, July 19, 2011, Iodine-
131 Still Detected in Sewage Sludge in Tokyo

.



"Lieko Prahassa Sächowalowa ollenkans" kysyivät kekkoslovakian YLEnannon varassa oliat 1968

.

21.07.2011 JR Tokai Passengers – Shinkansen Luotijuna Rautatieyhtiö – kertoi että
Fukushimasta tullutta Cesium-saastunutta lihaa oli käytetty junan tarjoiluissa: 34kg Asakawa-
machi, Fukushima Prefectuurissa kasvatettua lihaa oli laitettu junissa myyntiin 387 bento-rasioihin,
kaikki myytiin junissa… Asahi Shinbun (12:53AM JST 7/21/2011)

21.07.2011 ”Japanin hallitus, Fukushiman lääninhallitus ja lihateollisuus valmistelee
lihamyynnin rajoitusten poistoa; periaatteet on jo sovittu.“ Fukushima Minyu Shinbun (7/21/2011)
Lehti ei kerro paljonkaan “periaatteista”, joten Asahi Shinbun avartaa: Ensin julkisesti kielletään
kaiken radioaktiivisen lihan myynti, samalla määritellään (ei julkaista) periaatteet samaisen lihan
myyntiin. Fukushima Prefecture tekee kuulema “suunnitelman” lihakarjan kasvatuksesta.
Evakuointivyöhyke ja varavyöhykeellä oleva karja säteilytestataan senjälkeen kun ne on teurastettu.
Muu alla pidetään huoli heinästä jolle tehdään tarkistus 2kk välein. Yksi lehmistä tilalla testataan,
jos se alittaa rajan (minkä rajan, sitä ei kerrota), kaikki karja on sitten myytävissä ilman rajoituksia.
Asahi Shinbun (12:33AM JST 7/21/2011) …



Kukaan ei kerro että em. suojavyöhykkeet tullaan poistamaan pian kokonaan,
evakuointisuojat tyhjennetään ja asukkaat ajetaan säteileviin koteihinsa “koska kaikki on jo
virallisen hyvin”. Toisaalta asialla ei liene merkitystä kun koko Japani on käytännössä
ydinjätealuetta…
Mitä seuraavaksi kysyy blogin kirjoittaja. Seuraavaksi sakkoja ihmisille jotka eivät suostu syömään
säteilevää lihaa, vihanneksia?

22.07.2011 Kiinalaisturistit pakenivat Japanista ja määrä romahti lähes nollaan Japanin
säteilyn levittyä kaikkialle. Nyt turismin määrä on lähtenyt nousuun, joku väittää että näiden
turistien älykkyysosamäärä ei ole korkeinta plaaatua: eräs kiinalainen sanomalehti viittasi
saksalaistutkimukseen jossa väitettiin radioaktiivisen säteilyn tuloksena syntyvän lapsen olevan
todennäköisemmin poika.
Kesäkuun 8pnä Beijing Evening News kertoi “Säteily lisää poikalapsia” -artikkelissaan
tutkimuksesta jossa väitettiin 1960-70 luvun ydinkokeiden ja Chernobylin räjäytyksen lisänneen
poikia tyttöjen kustannuksella sekä Saksan ja Sveitsin ydinvoimaloiden vieressä. Kiinan Twitteri
räjähti “ostan lentolipun japaniin” -viesteihin. Japanin Shenyang’in konsuli vahvisti
että  Toukokuussa oli 23 viisumihakemusta, Heinäkuussa 1900. Turistiopas kertoo kiinalaisparista
joka kyseli säteilyarvoja, opas sanoi ettei syytä huoleen: pettyneenä pari kertoi halustaan saada
poikavauva… Sadun Japanilaisversio taasen väittää ydinvoimala työntekijöille tulevan enemmän
tyttöjä – ehkä asia toimii kiinalaisissa päinvastoin? From Shukan Post article (July 22/29 issue) as
appeared in Iza

22.07.2011 Japanissa alkaa nyt uusi “sadan millisievertin kampanja.” Aiemmin ‘terveellinen’
kumulatiivinen elämän kokonaisannos säteilya oli 1 millisievertiä – siis koko elämän aikana.
Hallitus on saanut tehtäväkseen julistaa kaiken pahan olevan tältäerää ohi – ainoa tapa on lisätä pari
nollaa tuohon yleisesti hyväksyttyyn standardiin. Kansaan tämäkin pikku temppu on helppo
ohjelmoida median avulla. Mitäkö hyötyä tästä on kansalaisille? Tietääkö Fukushima, Tohoku,
Kanto tahi Helsingin asukas säteilytysmääräänsä 11.3.2011 jälkeen? Ei kukaan – globaali
jesusalausmedia on hoitanut työnsä STUKKelo-mass-a-murhaaja klaanien kanssa 100%
aukottomasti. Testaako joku kaupan olevat vihannekset tahi lihan? Ei kukaan – ja jos testaakin,
kaikki salataan. Asahi Shinbun (1:25AM JST 7/22/2011)

.

22.07.2011 Ex sisäministeri (Minister for Internal Affairs) Haraguchi Kazuhiro kertoo että
säteilymittaus data oli todellisuudessa 1000 kertaa suurempi kuin julkisuuteen annetut arvot.
Jos näin on, “kyseessä on kansallinen rikos” Nishion mukaan. Tai pelkästään “maan tapa” suomen
hallituksen mukaan.
• Hallituksen huhtikuussa eronnut ydinasiain neuvonantaja Toshiso Kosako sanoi että sadonkorjuun
aika tulee olemaan kaaos – jos ihmiset eivät ostakaan Tohokun (saastunutta) riisiä. Onneksi ripeät
hallituksen toimet estävät uudet säteilyskandaalit; mikään ei tule ylittämään uusia terveellisen
säteilyn raja-arvoja.
• The Guardian kirjoittaa kuinka hallitus yhteistyössä EDF Energy, AREVA’n, Westinghouse jne
kanssa sopi huhtikuun alussa miten median tulee julkistaa kaikki puhtaaksi ja Fukushima
ongelmattomaksi: lehtien julkilausumat hyväksytettiin hallituksen toimesta ensin ydinvoiman
edustajilla: eräs kutsuu menettelyä shokeeraavaksi.
• Guardian: tämä surullisen tarkoituksellinen yritys (onnistui) jossa Fukushimaa vähäteltiin, on
petos liberaaliarvoille. Mielestäni ei ole sopivaa että liberaalidemokraattinen ministeri tekee
banaalin petoksen suojellakseen ydinteollisuuden etuja. -Andy Myles, Liberal Demokraattipuolueen
ex. johtaja, Scotland



• Näistä paljastuneista sähköposteista näkyy omituinen vaikeneminen ; uusia ydilaitoksia luvataan
vaikkei selvitystä tapahtumista ole tehty. Hallituksen tulee pysäyttää kaikki ydinteknologian
hankkeet kunnes saamme riippumattoman selvityksen. -Fiona Hall, leader of the Liberal Democrats
in the European parliament. Kts. w w w nakedcapitalism .com/2011/07/guest-post-fukushima-
cover-up-unravels.html 4.June.2011

Tosikiireellinen paljastus - heinäkuun tulokset marraskuulla Tyynenmeren jatkuvasta tahallisesta
saastutuksesta... Skaalan takia sijoitin 'paljastuksen' ao. alueen karttaan.



Ydinvoimaloiden sulamiset – simuloitu etukäteen :
kansanmurhaa ydintanssimusiikin tahdissa:
Viitisen vuotta sitten (?) General Electric valmisti japsikielisen version koulutusvideostaan
Fukushiman juottajille:

動画で見る炉心溶融 youtube.com/watch?v=wwYk62WpV_s

Ihmiskunnan täystuhon partaalle suunnitelmallisesti ajanut General Electric Mark-1
Ydinvoimalan-tuplakerrospommien tuho-animaation teetti väitteen mukaan –
Fukushimaharjoituksen vuoksi – Japanin ‘teollisuusministeriö-METI n’ alainen JNES Japan
Nuclear Energy Safety Organization. (Vaikuttaa kuitenkin G.E. tuotteelta; L0viisalla oma
suomiversionsa?). Simulaatiossa viihdytetään kansantuho-säteily-operaattoreita jazzmusiikilla ja
viihteellisesti näytetään kuinka:

1. Ohjaussauvat ajetaan sisään ja reaktori nk. pysähtyy (sehän ei todellisuudessa pysähdy ikinä,
höyryntuotto kylläkin huomattavasti vähenee)
2. Tapahtuu nk. onnettomuus kun vesijäähdytys loppuu syystä tai syyttä.
3. Jäähdytysvesi häviää suunnitelmien mukaan, reaktori alkaa sulaa ½h päästä. (Vertaapa tätä
iltasomain syöttämiin TEPCO-satuihin). Rakennukset täyttyvät tappavista kaasuista. Normaalin
radioaktiivisen neutronisäteilytetyn tuuletusilman sijasta ilmastointihormista alkaa tupruta
suunnitellusti maapallon kansojen näkymätön hajuton mauton geneettinen Plutonium-tuho ja
Cesium-säteilytys…
4. Käytetyn jätealtaan tuhon räjäytyssimulaatiota ei näytetä. Miksi? Tämä tarkkaan tiedossa
ollut jättimäisen plutonium annoksen, yli 1000t/reaktori, räjähdys ja sulaminen lienee liikaa
kovapintasimmallekin likaisen suunnitelman toteutusportaan ydinsäteilyttäjälle? … (Simulaation
tästä versiosta jää puuttumaan myös kuinka vetykaasu syttyy ja räjäyttää hallirakennukset…)
5. Lopulta sula massa valuu reaktorista ulos pohjabetonille. Toisin kuin Chernobylin
räjäytyksessä, laitokset jätetään tupruttelemaan avoimesti vuosikausiksi  kunnes koko maan
ilmakehä muodostetaan kaiken elollisen tappavaksi. Tässä ‘simulointivaiheessa’ elämme tänään
23/07/2011; koko maan ilmakehä on jo saastutettu ja jatkuu: kaikki faktat pidetään täysin salattuna
meiltä säteilytettäviltä, Fukupöntöt pidetään auki taivaaseen asti!
6. Ydinsäteilyttäjien koulutussimulointi katkaistaan tähän, lopputapahtumat pidetään likaisen
työn tekijöiltäkin salassa! Simulointiversio adult II jatkuu sulan massan kupliessa vuosikymmeniä,
aikanaan sula corium sulattaa myös reiän betonilattiaan (samalla kehittäen kaasuja), sula massa
lähtee kiehumaan sen läpi alas, saavuttaen pohjaveden. (Joidenkin lähteiden mukaan monta
reaktoria on jo sulanut läpi – SALAINEN)
7. Syntyy massiivinen räjähdys (tätä odotellaan parhaillaan Fukushimassa). Onko se
plutonium ydinräjähdys? Räjäyttääkö se kaiken Fukushima Daichiin sekä Dainin kymmenistä
tuhansista ydinjäte/plutoniumtonneista? Syntyykö maailman suurin ydiräjähdys joka upottaa puolet
Japania, seuraako sitä tyynenmeren rannat huuhtova TERA-Tsunami? Asiasta voi saada
haluamansa ydinasiantuntijan lausunnon – tähän asti ne kaikki ovat olleet valhetta…

Animaation lopussa ‘ydinopiskelioita’ jazz-lohdutellaan: “vaikka tapahtumat etenevätkin
kuvatusti pahimmalla mahdollisella tavalla, pyrimme oppimaan aina uusia keinoja kuinka
ihmiset voimaloiden lähellä voivat tuntea olonsa turvalliseksi”. Jos tuota tekstiä yhtään analysoi,
ei voi olla näkemättä Paawin omain je§uveljesten Himmler-Mengele hymyä; kauanjulistettu
väestönvähennys on alkanut.



Friday, July 22, 2011; Melt-Through Simulation Created by Japan’s METI Well Before
#Fukushima

.

.
23.07.2011 Säteilytetty liha levitetään ympäri Japania: NHK laskujen mukaan 1698 nautaa on
syönyt säteilytettyä heinää. Nämä on teurastettu myyntiin, liha levitetty kaikkialle Japaniin.
Kukaan ei usko että kyse olisi pelkästä heinästä tahi lihasta; media tässä vaan ohjelmoi
säteilytettäviä parhaansa mukaan. Missä on Cesiumia, siellä on Strontiumia: Kouluhallituksen
ilmoituksen mukaan Huhti-Toukokuussa löytyi (muista ei kerrota) Cesiumia 62km päässä
Fukushimasta. NHK:n laskujen mukaan ao säteilytyskarjatiloja on: 36  Miyagi; 25 Fukushima; 15
Niigata; 12 Iwate; 6 Yamagata; 6 Akita; 6 Gifu; 2 Gunma; 2 Saitama; and 1  Hokkaido, Ibaraki,
Tochigi, Shizuoka, Mie, ja Shimane. Yht. 116 karjatilaa, 15 prefecturia/maakuntaa teurasti/lähetti
1,697 ruhoa kaikkialle paitsi Okinawalle. NHK News Japanese (4:55AM JST 7/23/2011).
Seuraava päivä 24.7 tuo em lukuun tuhat nautaa lisää: The number was 1,697 yesterday, and to
that, 944 cows from Miyagi Prefecture alone were added overnight, bringing the total to at least
2,641. Tokyo Shinbun citing Kyodo News (7/23/2011):

24.07.2011 Fukushiman kaupungin säteilyarvoja mitattu; epäviralliset tulokset lähes 50x
“virallinen totuus”; maksimi peruskoulun sadevesiviemärissä 56.9 microsieverts/hour; Fukushima
Prefectural hallintorakennus 20.8 microsieverts/h, Fukushima Rautatieasema 2.4 – 22.4
microsieverts/h; kuumia pisteitä jokapaikassa… Säteilytutkimuksen teki Doshisha University ja
Kyoto Seika University of Fukushima City. Sensijaan Fukushima Prefecture viranomaiset kertovat
julkisuuteen tulokseksi 0.95 microsievert/h. TBS Television “Sunday Morning News”.

24.07.2011 Japanin kuluttajasuojaviranomaiset julkisesti pilkkaavat kansalaisia jotka eivät
suostu syömään radioaktiivista lihaa: “Ekspertit sanovat ettei ole mitään terveyshaittoja jos syöt
pieniä annoksia nykyisellä säteilytasolla. Jos kuluttajat jättävät lihan kauppoihin, joutuvat he sitten
veroissaan maksamaan korvaukset…” rapparimedio Mariko Ichikawa kehoittaa: syö, säteile ja
päädy sairaan hoidon lisäsyöpäsäteilyyn – nk. ‘hoitoon’ – välttyäksesi veroilta.”  Mariko Ichikawa,
head of a consumer group “食のコミュニケーション円卓会議 (Food Communication Round
Table)”. Kuluttaja yhteistyöliitto yhtyy lauluun: Yoko Yano, Tokyo Consumers’ Cooperative Union
pomo sanoo että “jos vaan media selittää kaiken parhain päin, kansa luottaa niinkuin ennekin ja
syö säteilevät pihvimme..”. Näin kertoo Mainichi Shinbun -artikkeli jossa voivoteltiin karjatilojen
onnetonta tilannetta ja sitä että kansa ei suostu syömään radioaktiivista lihaa (7/23/2011).
Suomaliset sensijaan syövät kai ken, meitä hoidetaan kuin herkkusiäniä: asiaa kyseleville maksetut
Mariko-STUKkelot jakavat je§ulehtiensä keskusteluforumeilla sieniä, foliohattua, paawipilleriä,
avohoitoa…

26.07.2011 Ibarakin maakunnan hallinto ilmoittaa että riisiheinästä on mitattu säteilyarvo
64,000 becquerels/kg cesiumia (Tietenkään vesipellossa uivan heinänkasvien riisi – tahi vesi – ei
sisällä säteilyä – ainakaan ei kerrota jos mitataan – SALAINEN) Ibaraki Prefecture announced on
July 25 that 64,000 becquerels/kg of cesium was detected from the rice hay collected at a farm in
Takahagi City [83 kilometers south of Fukushima I Nuke Plant] in Ibaraki Prefecture.茨城県は２
５日、茨城県高萩市の農家で集められた稲わらから６万４千ベクレルの放射性セシウムを

検出したと発表した。乾燥前の水を含んだ状態に換算すると 約１万４５００ベクレルで、

国の基準値（１キロあたり３００ベクレル）の４８倍となる。この農家からは牛は出荷さ



れていなかった。 From Asahi Shinbun (11:14PM JST 7/25/2011) … eräässä toisessa
artikkelissa kerrotaan lihakarjan saastumisen ‘syy’: Maanviljeliä ‘myy’ heinän saadakseen
lantaa. Tähän toimintaan (tarinan mukaan) löytyy välittäjä (?). Maanviljelijä kertoo että heinä lienee
saastunut. Välittäjä: “Ostaja käyttää sen kompostissa” … unhoittaen mainita tätä pikkuseikkaa
ostajalle. Ostaja: “jos olisin tiennyt, en olisi syöttänyt lehmille”. Sama höpötarina jatkuu ainan
Shinkansen luotijunan ruokarasian säteilytettävään syöjään asti: kaikki taputtelevat toisiaan selkään
onnistuneesta syyttelystä ja populaation vähennyskauppa kukoistaa säteillen.

Uusi Video: Japanese government killing its
own people in Fukushima
Ladattu Youtubeen 26.07.2011 http://www.youtube.com/watch?v=rVuGwc9dlhQ

Please listen to the plight of Fukushima people left behind by their own government:
http://www.youtube.com/watch?v=Tyt85_iDmmI

Sorry about that. Kansalaisvideo pois, tilalla Virallinen Totuus...



28.07.2011 Säteilevät Kananmunat: Fukushima Prefectuuri Kawamata-machi kananmunien
kasvattaja (häh?) toi munia testattavaksi Fukushima Cityssä; tulos 60 becquerels/kg radioactive
cesium. Farmari: “mitä sanon asiakkaille? Luku on tietenkin pienempi kuin mitä hallituksemme
määrittää – mutta jos vertaan vastaavaa Ukrainaan, luku on ennennäkemätön” Reportteri: “Mikäs se
on nyt Ukrainassa?” Farmari: “6 becquerels/kg” TV Asahi’s “Hodo Station” July 26 2011; lifetime
limit of 100 millisieverts radiation. Video kananmunien säteilytestauksesta: http://dai.ly/q8WNM5

28.07.2011 Akita Prefectuurin asukas valitti viranomaisille komposti-ostoksestaan mitattuaan
suuria säteilylukemia käsimittarillaan: testissä todettiin 11,000 becquerels/kg cesium -säteily.
Lehdistötiedotteen mukaan puutarhapuodissa säkkikasan päällä mittaus näytti 0.06
microsievert/hr … mitä tiedote ei kerro, on se että kasan EDESSÄ sama mittaus tuotti arvoksi 0.48
microsievert/hr. Akita’n ilmansäteilyarvo – jotka mitataan tietenkin samalla periaatteella kahdesta
puhtaimmasta paikasta – on virallisesti 0.04 and 0.06 microsievert/hr. Yomiuri Shinbun (7/27/2011),
kertoo että nuo pussit oli säkitetty Tochigi Prefectuurissa, ja ainakin 20,000 pussia on myyty
pelkästään Akitassa. Kas tässäpä kotikasvattajille säteilevät kurkut: onnettomat kansalaiset ovat
täysin tietämättömiä kotipuutarhansa säteilystä; hyvin todennäköisesti pilasivat kaiken multansa ja
satonsa ostamalla tätä lannoitteeksi…

28.07.2011 Shimotsuke Shinbun (Tochigi paikallislehti; 7/27/2011) raportoi että Tochigi
Prefectuurissa kompostipussien säteily 72,000 becquerels/kg of radioactive cesium; pussitettu
Pohjois-Tochigi’ssa. Viranomaiset määräsivät myyjän keräämään pois jo myydyt pussit ja
lopettamaan (vapaaehtoisesti) myynnin. Sana vapaaehtoinen tarkoittaa tietenkin – maan tavan
mukaan – pakollista - ilman että yrittäjille korvattaisiin mitään näistä iloisen saasteettoman
ydinenergian kiroista.

.

Tämän youtube webcam-videon mukaan 27.06.2011 näyttäisi nelosreaktorin luona olleen
‘iloista ydinäksöniä’. Mitä videolla tapahtuu? Tulipalojako (?) jossa mox palaa – vaiko
ydinlaitoksen säteilyn pehmittämän/lämmittämän maankuoren sisäinen metaanikaasupurkaus josta
A rto L auri blogissaan kertoo?  youtube .com/watch?v=2GBiHy6kmvY …se asia on ainakin
varma että kaikki reaktorit ovat yhä täydessä kuplinnassa, räjähdys mahdollinen milloin tahansa
(Huom. Chernobyl jossa oli murto-osa polttoainetta, kuplii ja vuotaa yhä ilmakehään).

.

29.07.2011 Professor Tatsuhiko Kodama of Tokyo University huutaa parlamentin (Diet)
jäsenille: “Mitä oikein teette”. Hän pitää myös esitelmän säteilystä, kuinka se leivis, miksi lapset
tulevat kuolemaan syöpään pelkän Diet’in hölömöilyn tähden – kuten suomexicossa ja koko
pohjoisella pallonpuoliskolla. Tässä japaninkielisellä videolla voi astia jännitteen …
youtube.com/watch?v=O9sTLQSZfwo … mutta japsi-juntti on yhtä tyhymä kuin suomilainenkin,
ei tee mittää, odottaa ensin että saa haudata puoli sukuaa – syötettynä syöpään ennenkuin alkaa
vaatia paawilaisen je§uiittaklaanin eroa, ilmoituksia ruoka/sade/piha/marja yms säteily saasteista.
Istutko sinäkin siinä kuin olvin tälkki katsellen omaa ja omaisten säteilytystäsi!? Voisin tuon
säteilyalan asiantuntijan videon suomentaa - vaan enpä viitsi: ainoa palkka siitä olisi Halos-
vihapuheet ja foliohattupilleritarjoilut ja lukijan hohhoijaa -vaikeneminen.

30.07.2011 Prof. Kodama Angry about Japanese Gov.’s Gross Negligence (Part 1) – English
subtitles (do select cc) – nyt on sinun vuorosi kääntää tekstit; laita tulemaan palstan kommnetteihin.
http://www.youtube.com/watch?v=Dlf4gOvzxYc



.

30.07.2011 Ensin oli vain 20.000 säteilevää lannoitepussia. Sitten ‘tuntematon määrä’
Tottorissa. Nyt selvisi että kaiken lisäksi ainakin 200.000 radioaktiivista kompostipussia on myyty
alan liikkeistä ympäri Japanin. From Mainichi Shinbun Japanese (7/28/2011):

01.08.2011 Ensimmäiset rikossyytteet ydinjesuiittoja vastaan Japanissa: Journalistit Takashi
Hirose ja Shojiro Akashi ilmoittivat lehdistökonferensissa nostavansa oikeuskanteen (milloin
tämä tapahtuu Suomexicossa!?) kansanmurhan moottoreita, säteilytyksen vastuu henkilöitä vastaan.
Syyte koskee ainakin 32henkilöä: TEPCO management, Minister of Education, Culture, Sports,
Science and Technology, and Fukushima’s Radiation Health Risk Advisors including Shunichi
Yamashita. … Tällä hetkellä siellä – kuin Suomexicossa – viran omaisten salailun  tähden
surmataan mieletöin määrä ihmisiä: Japanin kouluissa pakotetaan lapsia syömään Cesiumin
saastuttamaa ruokaa (YLEN säteilevät suomilais-herkkusienet eivät tiedä mitä syötetään) . Jos lapsi
sattuu kieltäytymään vanhempiensa ohjeitten mukaan, opettaja karjuu vieressä “Sinähän
SYÖT SEN!”… Fukushiman vesiltä pyydystetyt, rajusti säteilevät kalat, viedään muihin satamiin ja
myydään kaikille ruokapöytiin – missään ei kaloja ym ruokaa mitata… Sunday, July 31, 2011
Takashi Hirose Who Has Pressed Criminal Charges Against Government, TEPCO: “We remain
unaware, we just want to believe everything is OK” tässä näkyy videolla (japaninkielinen)
lehdistötilaisuus youtube.com/watch?v=b_mddLgBU38



Paavinpitkät säteilylyputket varmistavat glo-Baalin väestönvähennyksen horottaen taivaisiin
Strontiumia, Cesiumia jne 24/7/365 - jatkuu yhä 2/2014

01.08.2011 Chiba ja Tochigi prefecturien hallinto aikoo testata tulevan riisisadon
säteilypitoisuuden – pistokokein. Elo/Syyskuun testit ovat näyttäviä – mutta eivät todellisuudessa
merkitse mitään. Onko tämä parempi tilanne kuin STUK-säteilytettävien suomilaisten 100%



tiedotushiljaisuus? Mikä lie tilanne varastoissa olevalla viimevuotisella riisillä, säteileekö sekin?
NHK World English (8/1/2011) report

.

.

.

01.08.2011 TEPCO aikoo testata uutta Toshiban SARRY (sori boys?) -merkkistä
zeoliittiperusteista vedenpuhdistinta Daichiissa.Jatkuvasti

reaktoreihin pumpattu vesi on suurimmaksi osaksi valunut ties minne (mereen) ja osin
kierrätetty/puhdistettu AREVAn piiputtavalla Kurion -systeemillä … jonka ranskankielisiä
huolto/operaatiomanuaaleja japsit eivät ole edes jummartaneet… Uuden systeemin pitäisi kyetä
puhdistamaan vettä 1200m3 päivässä. Mitä se sitten hyödyttää jos kaik valuu kuitenkin halkeamista
mereen, ja reaktorien sulat ytimet uppoavat koko ajan syvemmälle… TEPCO to Conduct Flow Test
of Toshiba’s SARRY; it uses the zeolite towers, like Kurion’s system, to absorb cesium. TEPCO
plans to use it after Kurion’s and before AREVA’s. From TEPCO’s latest tweet 31.07.2011

02.08.2011 TEPCO ilmoittelee milloin mitäkin tilannetta kaunistelevaa. Tällä kertaa päätettiin
kertoa että ykkös ja kakkosreaktorin ilmastointiputken läheltä mitattiin yli 10 sievert/h säteily
(ihmiselle tappava annos). Miksikö yli 10? Koska mittarin mittausalue loppuu siihen… eli  ilmoitus
on witsi: paitsi että kertoo jatkuvan 100-200? sievertin säteilyn tuuletuksesta 140m
ilmastointipiipun kautta yläilmakerroksiin – ja siten koko pohjoiselle pallonpuoliskolle,
meillekin – kts kuva oikealla. Tänäänkin pudoten sateen mukana pihallesi? Jiji Tsushin (11:59PM
JST 8/1/2011)

“NÄIN LINTUPARVEN LENTÄVÄN OLKILU0D0N SAVUPIIPUN YLI – -  NE
PUTOSIVAT KÄRYÄVINÄ KOKKAREINA MAAHAN. Vartijat sanoivat ettei savuaviin
läjiin saa koskea; ovat vaarallisen radioaktiivisia “. (Arto Laurin haastatteluvideo 14.08.2011, kts
youtube)

.

Julkisuuteen vuotanut NRC arviointiraportti 26.03.2011; kertoo että : “jätepolttoainevarasto
lämpenee, jäähdytys toimii; polttoainetta mahdollisesti lentänyt (!?) altaasta (TEPCOn neutroni
säteily ilmoituksen mukaan jopa 2km päähän voimalasta. Hyvin voimakkaasti säteilevää materiaalia
on peitetty puskutraktoreilla kolmos ja nelosreaktorien välissä.” Fuelpool is heating up but is
adequately cooled, and fuel may have been ejected from the pool (based on information from
TEPCO of neutron sources found up to 1 mile from the units, and very highdoserate material that
had to be bulldozed overbetween Units 3 and 4. NRC-Rst-Assessment-26march11

Paavinparasta näissä valtavissa autonmentävissä ilmastointitunneleissa/piipuissa on, että ne toimivat
aina jättimäisen puhaltimen lailla: sähköä ei tarvita, 140m piippu aiheuttaa aina valtavan imun
alapäähän pumpaten neutronisäteilyn kyllästämän ilman ja siinä leijuvat nk. säteilevät
superhiukkaset korkealle jet-stream ilmavirtausten kuljetettavaksi sinunkin ruokapöytääsi.

.



Oletko Työtön? TEPCOn alihankkijan alihankkijan … … alihankkija tarvitsee reippaita
miehiä pikaisesti Tohokun katastrofialueelle. Hyvä liksa (410€/päivä) , lyhyt työpäivä … kuljetus
perille (laput silmillä). Omat lenkkarit ja lapaset. Edullinen ryhmämajoitus työnantajan puolesta.
Pois pääsee (edullisesti) 20 pv kuluttua (std. säteilysuojattu sinkkilyijyarkku).

Aamulla heräät Fukusimassa...

Huom. nk. känsäkokemuksella laajennettu käännös

TEPCO kertoo, ettei se ole tavoittanut (!?) 143  Fukushiman ydinvoimalan korjaustöihin
osallistunutta työntekijää. Lyhytaikaisista työntekijöistä ei ole pidetty kirjaa, eikä heidän
osoitteitaan ole kerätty talteen. Yrityksellä ei ole mitään käsitystä, ovatko kyseiset henkilöt
altistuneet radioaktiiviselle säteilylle, ja jos ovat, niin kuinka paljon, kirjoittaa Japantoday.com.
Japanin terveysministeriölle antamassaan selvityksessä TEPCO mainitsee palkanneensa paljon
työntekijöitä alihankkijoidensa kautta ympäri maata. TEPCOn mukaan päivän aikana on voinut olla
jopa tuhat eri työntekijää korjaamassa maaliskuun alun tsunamissa tuhoutunutta voimalaa. IS
15.08.2011 13:46

.

03.08.2011 Kyoto prefecturi ilmoitti 2.8.2011 että “made in Ibaraki Prefecture” tuotteena
myydystä 5L pusseihin pakatusta lannasta löytyi 4,990 becquereliä/kg radioactiivista cesiumia.,
26,600 becquerels/kg mitattiin Tochigi Prefectuurin lehtikomposti-lannoitteesta. Mainichi Shinbun
Japanese (12:35AM JST 8/3/2011)

.



Ovatko nämä pro-test-oijat protest-antteja vastustaessaan väestönvähennystä? "People from All
Over Asia Protest in Front of TEPCO Head Office "

Kaikki eivät pidä fuku-simasta; protestia 2.8.2011…

.

06.08.2011 Japanin hallitus suunnittelee ‘väliaikaista’ asukkaiden paluuta 3km päähän
Fukushima Daichiin voimalasta kertoo pääministerin ydinassistentti Goshi Hosono.  Yomiuri
Shinbun 2:07PM JST 8/6/2011 ; esim juuri Okuma-machi’iin kaupunkiin jonka maaperästä löytyi
plutoniumia huhtikuussa. (Tämän suunnitelman julkistus tehdään nyt kun voimalan ulkopuolinen
säteily mitataan jo sieverteissä – eikä reaktorien peittämiseksi ole tehty mitään… Suunnitelma
onnistuu ‘turvallisesti’ koska säteilystä on tehty nyt vitamiini ja nk turvarajat (jo?) nostettu
tuhatkertaisisksi.)

Onko tilanne muuttunut eli kulunut jo 100.000 vuotta ?(Strontiumin puoliintumisaika). Eihän
toki, päästöt leviävät samaan tahtiin ympäri maapallon… Joko unhottui: “IAEA kehottaa Japania
evakuoimaan kylän 40 kilometrin päässä Fukushiman ydinvoimalasta sijaitsevan kylän koska
säteily Iitaten kylässä ylittää kaksinkertaisesti evakuointirajan. (Chernobyl raja 1.48 miljoonaa
becquereliä m2, Itachin kylä 3.7 milj becquereliä m2)  IS 30.03.2011 20:18 STT-AFP

07.08.2011 Japanilaisten oma hieno Fukushima Daichiin Toshiba-vedenpuhdistin hajosi heti
kättelyssä; vieressä sytkyttäneen ‘vanhan’ AREVAn puhdistimen tehdessä samoin… pumput



sammuivat, varapumput eivät käynnisty. Vedenpuhdistusta ei ole ja säteilevä vesi valuu mereen
kuten ennenkin… Mutta. Miksi tästä uutisoidaan kun kolme sulanutta reaktoria sylkee säteilyään
koko pohjoiselle pallonpuoliskolle? Sunday, August 7, 2011 Contaminated Water Treatment
System Comes to a Dead Stop (Again) pumps for Kurion’s system stopped, and couldn’t be
restarted. One of the pumps in Areva’s system that feed chemicals stopped, and the backup pump
didn’t work. The entire system is down. From NHK Japanese (12:30PM JST 8/7/2011).

.

Reaktori 3 maaliskuiset plutonium-mössöt valuneet maansisään jo kauan sitten...

Kiinassa, Dalian satamassa on sattunut vakava ydinsukellusveneonnettomuus. Turma
tapahtui 29. Heinäkuuta 2011 ja Kiinan hallitus ei ole siitä tiedottanut mitään. Tiedon tästä
sukellusvene turmasta on päästänyt liikkeelle entinen Japanin ilmavoimien korkea-arvoinen
upseeri/hävittäjälentäjä Mamoru Sato, ilmoittaen olleensa usean ilmavoimien tukikohdan
komentajana Japanissa. Eläkkeelle hän on jäänyt vuonna 1997. Vertaus biografiassa Wikipediaan
antaa yhtenevän henkilökuvauksen tiedot antaneesta lähteestä. Annetun tiedon mukaan Kiinan
merivoimien ydinsukellusvene on joutunut onnettomuuteen Dalian satamassa heinäkuun 29. päivä
ja se kärsii pahasta säteilyvuodosta. Alue on tiukasti suljettu Kiinan armeijan toimesta ja tilanteen
sanotaan olevan erittäin vaarallinen.  kts. nwohavaintoja .blogspot.com/

.



.

.

08.08.2011 Fumiya Tanabe,ex Japan Atomic Energy Agency johtajan mukaan reaktori
kolmosen plutonium mössö suli ja levisi 14.3.räjähdyksessä ja valahti paineastiasta alas.
Senjälkeisissä vesijäähdytyshölmöily katkoksissa se suli toiseen kertaan ja valui laitoksen
pohjabetonille. Missä tämä yläilmakerroksia ja meitä säteilyttävä kupliva räjähdysaltis massa nyt on,
siitä lienee kielletty kertomasta… From Asahi Shinbun 3:02AM JST 8/8/2011

.

09.08.2011 TEPCO lehdistökonferenssi ; Germany’s ZDF Television reportteri kysyy: 35,000
becquerels/kg säteilyä on löytynyt 80km päässä Fukushimasta; aikooko hallitus tutkia asiaa
tarkemmin? Säteilyn maaperästä riisiin siirtyminen on tyypillisesti 0.1x, joten maaperän 35,000
becquerels/kg muuntuu riisin 3,500 becquerels/kg -säteilyksi.  Tämä on seitsemänkertainen arvo –
nykyisten liian väljien raja-arvojenkin mukaan.  … ministeri Hosono: “Tutkimme nuo luvut…”
(Radioaktiivisuuden lähdekin olisi selvitettävissä – jos tutkitaankin niin varmasti pidetään salassa)
TEPCO/government joint press conference on August 8 2011.
youtube .com/watch?v=FkYVFRtdgVQ

Maaperän 35,000 becquerels/kg cesium-arvo voidaan muuntaa 2,275,000 becquerels/neliömetrille
(35,000 x 65) – joka on rajusti enemmän kuin Chernobyl onnettomuuden raja-arvo 1,480,000
becquerels neliömetrille. Säteilyn maaperästä riisiin siirtyminen on tyypillisesti 0.1x, joten
maaperän 35,000 becquerels/kg muuntuu riisin 3,500 becquerels/kg -säteilyksi.

09.08.2011 Ydinvoitelukatastrofin Nippon-ohviisi eli Nuclear Disaster Countermeasures
Headquarters piti kokkooksen 09.08.2011 pääministeri Kanin kanssa ja päätti poistaa
evakuointivyöhykkeet heti. (Perustunee aikaisempaan 000-päätökseen lisätä Chernobylistä
tuttuihin säteilyrajoihin muutama nolla… siis vaara ohi). Vyöhykkeet poistuvat heti kun ao.
kaupungeilla on ‘suunnitelma’. (Toisin sanoen säteilysuojissa olleet ajetaan takaisin säteileviin
kaupunkeihinsa – maailman suurin syöpäkoe.) Yomiuri Shinbun (8/9/2011)

11.08.2011 Yleisölle avoimessa Nuclear Safety Commission’s meeting’issä tapahtuu jotain
täysin poikkeavaa: yleisö ei niele kaikkea vaan huutelee komission edustajille… syynä
Hokkaidon reaktori jota testiajetaan jo viidettä kuukautta – että kierrettäisiin virallisen käyttöönoton
lakisääteisiltä stressitesteiltä. Today’s Nuclear Safety Commission Meeting Has a Noisy Audience;
Hokkaido Electric Power – Tomari Nuclear Power Plant  Wednesday, August 10, 2011

11.08.2011 Japanin Koulu- ja Tiedeministeriö teetti tutkimuksen mitenkä monessa koulussa
on lapsille syötetty radioaktiivista lihaa (sehän on nyt niiin halpaakin: Himmlerkin lienee tehnyt
samankaltaisia ‘tutkimuksia’ leireillään?). Tyydytyksellä voitiin todeta että 296 koulua 12
Prefectuurissa nyt ‘auttaa’ Fukushiman maakuntaa käyttämällä – nyt kolmella nollalla lisäkäsitellyn
– standardit ylittävää säteilevää cesium lihaa. Ministeriön mukaan liha on terveellistä lapsille, mutta
koulujen tulee ehdottomasti huomioda lihankuljetukseen liittyvät uusimmat rajoitus-direktiivit. …
Ministeriö ilosta säteillen havaitsi että 278 peruskoulun ala asteen, ylä-asteen, korkeakoulujen ja
erityiskoulujen ja 18 lastentarhojen ruokaloissa lapset saivat tätä [näille valituille lapsille]
terveelliseksi havaitsemaansa lihaa 20 eri kaupungissa… 127 Yokohama City koulua käytti sitä,



kuten 53 Gifu City’ssä [in Gifu Prefecture], ja 30 koulua Miyagi Prefectuurissa sekä lännessä 40
koulua Mie, Shimane, ja Kagawa Prefectuureissa. Asahi Shinbun (3:02AM JST 8/11/2011) …
(Kaikki luvut ovat tietenkin viihdehöpöä säteilytettäville koska jo lihakarjan
uudellensijoitteluleirit salattiin… Hauskaa eikö totta? Näin menetellään myös suomexicossa – ainoa
ero on siinä, että niinistö-konstantinus-ritarilehdistömme ei tätä ‘viihdettä’ meille herkkusienille
julkaise.)

Kotiin On Mentävä...

11.08.2011 Fukushiman Lapset tietävät säteilytilanteen kammottavuuden. Lapsille
valtionmaksamat kesäleirit mm. shintojumalan temppeleissä yms ovat päättymässä: “Lapset
itkevät pakollista kotiinpaluutaan säteilyn keskelle. He haluavat viedä tuliaisinaan pullotettua
puhdasta kaivovettä vanhemmilleen, käydä paikalliselta torilta ostamassa vihanneksia (hmm.
supermarket ei heille kelpaa) ja viedä tuliaisina kotiinsa. Kun ystävät kertovat tulevansa
vastavuoroisesti kyläilemään Fukushimaan, lapset sanovat: “EI, ette saa tulla, se on
vaarallista!“ From the tweets by @s_kiyoe, who set up a summer camp in Shizuoka Prefecture



Malthusian-Linkola Väestönvähennys Operaation Tulokset jo
Näkyvissä:
12.08.2011 Hoitsu twiittailee Sendai Cityn, Miyagi Prefectuurin sairaalasta: “meillä on yhä
enemmän potilaita joilla on selittämätön valkosolujen kato, pahoinvointi, päänsärky. Heille
annetaan diagnoosi ja sen mukainen hoito: se ei näytä auttavan yhtään mitään. Näen näitä tapauksia
sairaalassamme, en voi sanoa että kaikki olisi säteilysairaita, kerron vain mitä näen: kun pesemme
heidän hiuksiaan, ne putoavat päästä klöntteinä. Todella kammottavaa. Tohtori sanoo: “minä
ihmettelen miksi valkosolumäärä on romahtanut”… Tohtori älä turhaan ole levossa; näitä tulee
lisää ja lisää… Hän epäilee sisäistä säteilytystä sairaalan ruoka annosten takia; potilaiden on
syötävä sitä. (kuten kaduntallaajan on syötävä mitä kauppa tarjoaa) Decrease in White

Nauru auttaa säteilyvammoihin sanoo hyvinvoideltu Ri tari

Blood Cells, Headache, Nausea in a Hospital in Sendai City, Miyagi Friday, August 12, 2011
Tweets from a nurse (my very good guess from her tweets) in a large hospital in Sendai City,
Miyagi Prefecture on August 10: 原因不明の白血球低下、頭痛、嘔吐増えてます。既存の
診断名つけられて治療しても効果なしのケースうちの病院でもみかけます。もちろん全部

放射能の影響というつもりはありませんが、これも事実です。

Onnittelut S TUKRitareillemme;  pelotellut suomalishoitsut eivät twiittaile...

.

.

12.08.2011 Japanin kansa, harras, tosi-uskovaisia: Shintolaisilla oli tarkoitus palvoa
epäjumaliaan tavanomaisella Kyotolaisessa “gozan no Okuribi” kuolleitten henkien
karkoitusroviollaan. Se oli tarkoitus tehdä erityisesti Rikuzen Takata City’n Iwate Prefectuurin (185



km Fukushimasta pohjoiseen) tsunamissa kärsineiden ihmispolojen auttamiseksi: rovioon tuhopuut
kerättiin sieltä. Sitten roskista mitattiin 1,480 becquerels/kg cesiumsäteily. Kun Kyotolaiset siitä
kuulivat, alkoi protesti radioaktiivisuuden leviämisen pelossa … (Tämä pikku nuotio eiole mitään
jatkuvasti avoimena pidettävien, räjähtäneiden ja kuplivien reaktorien, niiden 140m
korkeiden, Ø3m, taivaita säteilyttävien ilmasyöksytorvien rinnalla).
Niinpä Kyoton kaupunki kielsi nuotion… Kyoto City pormestari Daisaku Kadokaw pyytelee
anteeksi: “sydäntäni särkee kun emme voineet auttaa Rikuzen Takata City ihmisparkoja; todella
pyydän anteeksi ihmisiltä jotka panostivat tähän; meillähän ei ole kansallista standardia polttopuun
säteilyarvoille. (Pää-asia tässä kaikessa MSMedia hulabaloossa onkin pitää kansanosat riidoissa, ja
maailman väestönvähennyksen olennainen työkalu, Fukushimasäteilytys estoitta tupruttamassa
taivaille vielä vuosia)

Polttopuut uhritoimitukseen toimitti NPO “Fukui Disaster Volunteer Net”, Sakai City, Fukui
Prefectuurista. NPO pomo, Misao Higashikado on ymmällään, “miten tässä näin kävi, mitä
teemme?” (Koko Japani saastunut, Pohjoisen Pallonpuoliskon säteilytys yhä tehokkaasti päällä).
MSMedian “expertit” jäkättävät edelleen suvaitsevaisuuden puutetta (tuttua täällä meilläkin,
muistatkos, kunnes yhtäkkiä vihapuheet alkoivat) ja selittävät vastoin näyttöä että radio-aktiivisesti
saastunut polttopuu on ‘perätön huhu’. From Yomiuri Shinbun (12:06AM 8/13/2011)

.

SäteilyPeli Kovenee, Pommeja Lisätään
13.08.2011 Jordanian Hashemite -kunigaskunta aikoo julkaista ydinkilpailun (? ra$vainen
kisa) ‘voittajan’ Marraskuussa, kertoo Khaled Toukan, Minister of Energy and Mineral
Resources. Tuplakerrospommit noussevat Majdal Mafraqiin, 40 kilometriä koilliseen Ammanista.
Jordan Atomic Energy Commission (JAEC) lyp$ää parhaillaan kolmea kandia: 1,000-megawatin
säteilypommi-Generation III reaktorin tekee joko Canada’s A E  C L, Russian A tomstroy Export
tahi Ranska-Japanese AR E VA & Mitsubishi Heavy Industries. Katso suomeksi tekstitetty
dokumentti suurimman suomalissäteilyttäjän rakentajasta, ARE VAsta:
youtube .com/watch?v=oHvnmcaOnCU … (Tuleva 0lkilu0t0 3 lisää nykyistä
ympäristösaastutusta eli säteilytystäsi yli 10%)

.

Tue Fukushiman Lapsia, Osta ja
Syö Säteileviä Japanin-Pipareita!
(Tahi Osta Uusi säteilevä Toyota)

Piparinvalmistusta Sormet Ilosta Säteillen

14.08.2011 Jos Japanin hallitus on kansalaisten
silmissä nauttinut jonkilaista luottamusta, se on nyt
katoamassa tunti tunnilta: koulukkaille on juuri
julkaistu opas joka peräänkuuluttaa kuuliaisuutta: tehkää



mitä hallitus määrää, silloin kaikki on taas hyvin. Siinä lapsille opetetaan mm kuinka “banaanin
säteily ei eroa Cesium-kyllästetystä Fukuriisistä” … Asahi Shinbun (3:02AM JST 8/14/2011)

Kuvassa Okuma-machi’sta (Fukushima Daichii piipun juuresta) Aizu Wakamatsu City’yn
evakuoidut koululapset tekevät piparia myytäväksi tähän säteilevään hyväntekeväisyyteen.
Ostathan toki: Piparisi valmistetaan Fukushiman maanviljelijöiden avuksi ja iloksi heidän
tuotteistaan: pipareihin käytettiin kuivattua Fukushiman persikkaa, persimmons-hedelmiä
ym. …Vastikään paikallisen vehnän pitoisuus mitattiin ylittäneen äskenkeksityn ‘turvarajankin,’
500 becquerels/kg, Hirono-machi’ssa, Fukushimassa. Follow Your Government’s Instruction and
You’ll Be OK, Says the Government Mainichi Shinbun Japanese (8/13/2011

.

.

.

15.08.2011 Blogisivulta poimittua: “Pahoja uutisia, ihmisiä kuolee ympäri Japania yhtäkkisesti
kuin sydänkohtaukseen johtuen Cesiumista, nuoria eri ikäisiä. Sitä ei uutisissa näy, mutta niin
japanilainen mieheni lukee forumeilta. Vapaaehtoistyöntekijä meni Fukushimaan ja kuoli, saka-
pelaaja kuoli kesken pelin. Kuka voisi osoitta yhteyden Cesiumiin? Japanin hallitus ja TEPCO on
mafia!” ... No maailmassahan kuolee viikossa ½ miljoonaa, syntyy yksi miljoona lisää: eli
kuolemantapauksia on aina. Huoli ei liene silti turha? Kolmikymppinen tuntemani mies kuoli
vastikään nääswillessä em. tavalla: ‘sydän pysähtyi’.

15.08.2011 Japanin hallitus ajaa läpi roskainkeräyslain jolla kaikki ydinjäteroskat saadaan
kerättyä ilman että tarvitsee miettiä kuinka saastunutta jätettä kerätään ja mitä sille tehdään.
Kuvassa menossa Fukushiman jätteen hautaus; artikkelin mukaan osaa näistä jätesäkeistä ei voida
mittarilla mitata koska tavallisen säteilymittarin 9.9mSievertin mittausalue ei riitä… Yomiuri
Shinbun, 8/13/2011



Fukushiman Cesiumkuoppa

Sosiaalinen Myrkytys
15.08.2011 Japanin TV:issä esiintyvät näyttelijäpellet [ nk.  IS-asiantuntijat ] kertovat
että …“Plutoniumin syöminen ei haittaa mitään, sehän poistuu virtsan mukana. RitariProfessorien
mukaan kyseessä onkin nk. sosiaalinen myrkytys josta ei todellisuudessa ole haittaa…” Japanilaiset
kutsuvat näitä voideltuja  ‘STUK-luokan asiantuntijoita’ kolmen koplaksi, Plutonium veljekset: The
three Plutonium Brothers are:
(1)Tadashi Narabayashi,, Professor in Engineering at Hokkaido University (TV Asahi  4/ 2011),
(2)Keiichi Nakagawa, Associate Professor in Radiology The University of Tokyo Hospital (Nippon
TV 3/ 2011)
(3)Hirotada Ohashi Professor in System Innovation University of Tokyo (at a panel, Saga,12/2005,
regarding using MOX fuel at Genkai Nuke Plant) …. English tetx, Katso
youtube .com/watch?v=RTNKFHQexSI … ABC News Fukushima City School:
youtube .com/watch?v=dXPMfz9P6_I

Mitenkäs Toimiikaan Suo-mi-liisi? Katsopa omia sivujaan, STUK-Säteilyturvakeskus:
Säteilytietoa > Usein kysytyt kysymykset > Tsernobyl muistipäivä 26.4.2004 > “Voiko Suomen
ydinvoimala räjähtää? Kuinka monen prosentin mahdollisuus.“
Vastaus: “Suomen ydinvoimalaitokset eivät voi räjähtää. Eivät myöskään mitkään muut tänä
päivänä käytössä olevat reaktorit. Tämä on estetty fysiikan lakien avulla.” Ooops. Myöhästyit.
Tämä herkkusienille suunnattu fysiikan oppitunti katosi jo … kuten kaikki muukin tällä sivulla
esitetty jo vanhentunut STUK-saastepropaganda kuvineen. Miksi?



Arto Laurin Haastattelu 0lkilu0d0ssa
14.08.2011
http://vimeo.com/27713283 Arto Lauri haastattelu 14.08.2011 Kuvattu Eurajoen Olkiluodossa.
Arto kuvailee Fukushiman tilanteen vaikutusta meillä, Ydinvoiman ‘turvallisuutta’: kymmeniä,
satoja 0lkilu0d0n Ydinvoimalan ‘työkavereita kuollut ‘sydänkohtaukseen’.

Katso lisää Arto Laurin haastatteluja :

- youtube.com/watch?v=36VrXtAS2uE (sama kuin yllä)
- A THEORY OF FUKUSHIMA (English subtitles coming soon)
youtube.com/watch?v=lzwBDlLgnm8
- Eväsretkellä Olkiluodossa [1/2] youtube.com/watch?v=Wlqrg1zieP0
- Eväsretkellä Olkiluodossa [2/2] youtube.com/watch?v=lMIudvss5V8 Psst. Asiapitoista tavaraa:
Näitä kahta viimeistä varten lue ENSIN POHJATIEDOKSI tämä sivusto
keskustelu.plaza.fi/ajassa/kotimaa/1811951/ydinalan-valhepaljastuksia-ii/sivu5/

Lue Tältä Blogisulta Arto Laurin paljastama salaiseksi julistettu Turun Yliopiston tekemä
Ydinvoimala-ympäristötutkimus: Tutkimusraportti: Metsien Tila 0lkiluodon Ympäristössä,
Sykesarja B 7, Turun Yliopisto, Satakunnan Ympäristötukimuskeskus, Pori 1993 50.1 MET RA :
mm. Sivu 30: “Jäkälissä havaittiin selviä tai pahoja vaurioita YLI 90% havaintoaloista (23/26)
sekä kolmessa lieviä … sitä enemmän vaurioita, mitä lähempänä ne voimalaa sijaitsivat.“

.

.

16.08.2011 Syöpä ei suinkaan ole ainoa ydinvoimaloiden ja niiden kerran 20.000 vuoteen
sattuvien räjähdyssäteilyjen terveysongelma: verisuonitaudit lisääntyivät rajusti Chernobylissä.
IPPNW ydinsodanvastainen lääkäriliiton raportin mukaan D. Lazyk tutki verisuonitauteja
Chernobyliä peittäneiden Belarus-työläisten joukossa. (Ilmeisesti öisin KGB:n väkisin venäjän
miehittämien satelliittivaltioista kidnappaamia nuoria miehiä ei kukaan tutkinut? Chernobyl
peitettiin pian onnettomuuden jälkeen, kun taas Fukushiman n. 1000x suurempi uraani/plutonium
määrä pidetään suunnitelmallisesti sulana ja säteilyttämässä taivaita vielä vuosikausia…). Tämän
tutkimuksen mukaan 1992-1997 verisuonisairauksien määrä kohosi 22.1%; (keskimäärin
kansalaisilla 2.5%). Samassa tutkimuksessa on taulukko jossa 98.000 henkeä jokaisesta 100.000
Ukrainalaisesta saivat verenkierto-ongelmia. Näitä salassapidettyjä tutkimuksia on eri tietolähteiden
mukaan 30.000kpl – New Yourk Academy of Sciences on kääntänyt niistä joitain sopiviksi
katsomiaan ja myyskentelee niitä rasvaista korvausta
vastaan … nirs .org/reactorwatch/accidents/chernob_report2011webippnw.pdf Katso IPPNW
Special Report on Fukushima: ippnw .org/pdf/2011-mgs-fukushima.pdf

Chernobyl, Consequences of the Catastrophe for People and the Environment. Alexey V.
YABLOKOV, Vassily B. NESTERENKO, Alexey V. NESTERENKO … Opuksen voi ladata
tällä hetkellä täältä: strahlentelex .de/Yablokov%20Chernobyl%20book.pdf



16.08.2011 Fukushima Cityn erään kerrostalon pihapiiriin on pinottu radioaktiivisia
jätesäkkejä. Osa asukkaista on paennut koska säteilyn määrää ei tietenkään kerrota. Epävirallisten
tietojen mukaan Japanin Buddhistiliitto, Japan Buddhist Federation, aikoo polttaa sielunmessuja
radioaktiivisilla puilla, esim Tohokun katastrofialueen jätepuut. Tieto poimittu Ylähuoneen
edustaja  Massahisa Sato’n twitteristä.

Japanin Roskasäkit - harvinaista herkkua: melkein kaikki Japanista tuleva kuvamateriaali on
tarkoituksellisen huonolaatuista - tässä poikkeus. Roskasäkkejä siis saa kuvata...

.

16.08.2011 Aiempien ennusteiden mukaan kaikki meret – myös Atlantti – tulevat saastumaan
läpikotaisin, sitämyöten kaikki kalat yms. Nyt ensimmäinen merkki tästä on Tyynen Valtameren
‘täyttävä’ radioaktiivinen rikki – jota on löydetty USAn länsirannikolta. Aiemmin säteillen kelluva
Tsunamijäte levisi sinne Japanista jo kuukauden sisällä… Asiasta raportoi National Academy of
Sciences of the United States of America on August 16.

16.08.2011 Kiina on havainnut kesä-heinäkuussa lähettämistään merentutkimusaluksen
näytteistä että meri on täysin saastunut – aivan eri mittakaavassa kuin mitä Japanin hallitus
on kertonut, Tyyni Valtameri saastunut ainakin 800km etäisyydellä Fukushimasta. China’s State
Oceanic Administration: Wider Ocean Contamination Than Japanese Government Has Admitted
From Asahi Shinbun (12:08PM JST 8/16/2011):



17.08.2011 Hokkaidon kuvernööri Harumi Takahashi, ex. teollisuusministeriön
eliittibyråkraatti, on virallisesti myöntänyt Tomari 3 Reaktorille käynnistysluvan. Reaktorihan
on pyörinyt jo monta kuukautta täsyillä – mutta nk. IAEA luvalla testiajossa jolloin IAEA vaativia
stressitestejä ei tarvita. Tällä kuvernöörin päätöksellä kyseisiä testejä ei tulla koskaan
tarvitsemaankaan … täten “nyt reaktori voidaan käynnistää” koko kansan vastustaessa, huteran
systeemin surkeasta tilasta piittaamatta ja IAEA tarkastajia enempää vaivaamatta. Ilmeisesti IAEA
ei ole huomaavinaan hollywood-lupaa virattomalta viran omaiselta? Eläköön, ensimmäinen
‘virallisesti’ uudelleenkäynnistetty ydinpommi sitten TEPCO-teatterin Fukusimanjuoton alkamisen
(Arto Laurin mukaan siellä 36 ydinlaitosta seisoo hajonneena – 51 virallisesta laitoksesta; salaiset
laitokset tietty pysyvät salaisina)

Kuvernööri Harumi Takahashi on saanut vaalikampanjarahaa myös Hokkaido Electric
Power Company:n kassasta ja sanoo että kaikki ihan oikein ja ottaa vastakin sieltä rahaa –
liekö maan lautakasatapa? Tomari3 käyttää Ranskan MOX -plutonium polttoainetta kuten kaikki
muutkin (kts ylempää Arto Laurin videolta sen vaarallisuuden selvitys). Hallinnon kokouksessa
ritaritar runnoi päätöksen läpi muista välittämättä. Kokouksesta tulikin huutomatsi FNN News
kertoman mukaan. Ydinvoitelu kaiken taustalla, japanilaiset kutsuvat tätä “genpatsu” -
kuvernööriksi.

.

17.08.2011 Aizu Wakamatsu City, 100km länteen Fukushima Daichiin ydinlaitoksen
savuavina aukipidettävistä raunioista on mitattu 186,000 Becquerels/Kg Radioactive Cesium
säteilyarvoja sadevesiviemäreistä. Yläpuolella mitattu ilma on myös vaarallisen radioaktiivinen.
From Sankei Shinbun (8/16/2011):

.

Räjähtävätkö Kaikki Fukushiman Kuplivat sulaneet
Plutonium-reaktorimassat yhdessä?
Tunnetusti on vaarana että ydinreaktorin sula massa räjähtää pohjavesikosketuksesta. JOS.
Jos kaikki kolme (tai useampi) pohjavettä kohti kaivautuneet jo sulaneet reaktorien
ydinpolttoainemassat käytetyn polttoaineen varastoineen ‘yhtyy’ räjähdykseen, tuloksena on
giganttipommi joka tuhoaa ja upottaa puoli japania, aiheuttaa gigatsunamin tyynellemerelle ja
saastuttaa jo läpisäteilevän ilmakehän entistä pahemmin.

Elokuun alussa eräänä päivänä aamulla klo 9. Fukushiman Daichiin työntekijän sähköposti:
“Höryä purkautuu maassa reaktorin lähellä olevista monista halkeamista. Alue on sumuinen
höyryn takia, työntekijät evakuoitiin. Siellä on jonkilainen reaktio käynnissä maan alla. Nyt sitä
tulee aika ajoin. Varokaa säteilyä tuulen suunnasta riipuen”. Hallituksen tietolähde: “Olen
kuullut maasta nousevasta hörystä ja olen huolestunut”. Alueella on ainakin kuusi mitattua paikkaa
joissa säteily ylittää 10sievert/h; kukaan ei tiedä todellista määrää; kirjoittaa journalisti Kota
Kinoshita blogissaan elokuun 15.

.

18.08.2011 USAn diplomaatti Kevin Maher kertoo että USAn hallinnon korkea-arvoiset
viranomaiset halusivat evakuoida Tokion säteilypilven alta 90.000 amerikkalaista asukasta heti



Fukushiman onnettomuuden viikolla: amerikkalaiset tiesivät – ja tietävät nytkin – tilanteen
vakavuuden. Paikalliset viranomaiset, Maher mukaanlukien, vastustivat suunnitelmaa sillä se
“vahingoittaisi suhteita”: Evakuointia ei toteutettu; samassa cesiumsopassa kypsyvät yhä kaikki
suur-Tokion 36 milj asukasta… (Lue ylempää Tokion evakuoinnista, pääkaupungin siirto-aikeista).
Hmm. Tästä hauskasta ‘ydinsuhdehepusta’ tulee mieleen MSM satanisti vitsiveikko Bill Maher,
liekö sukua? According to Kevin Maher, a US diplomat and the former director of the Japan Desk
at the US State Department in Japan, the US government considered evacuating all 90,000 US
citizens in Tokyo right after the Fukushima I Nuclear Power Plant accident. … The US high-
ranking officials wanted to evacuate the US citizens [from Tokyo] but the local officials including
Maher objected, as “it would severely undermine the US-Japan alliance”. From Yomiuri Shinbun
(10:30PM JST 8/17/2011)

18.08.2011 USA jatkaa  eikun siis ydinsäteilynsä markkinointia – tähänastiset GE-tulokset
ovat olleet niin säteileviä jotta obaMaon vararitari hidin Biden on saanut paawilta lisäsulkia
jesuhattuunsa. Ilmeisesti kaikki mongolit eivät ymmärrä säteilytyksen etuja, vaan niitä täytyy käydä
useamman kerran teroittamassa, kertoen mm. Kiinan ja Japanin järistyksistä /tsunamista,
HAARPista yms namista jota kansa saa imeskellä ellei kauppa käy. “Biden will also go to the
Mongolian capital of Ulaanbaatar to demonstrate U.S. support for democratic development there as
well as growing diplomatic ties between the countries, the statement said.” kertoo
Väestönvähennys Ted Turnerin aivopesulafka Cee en en…

.

.

SUOMEN STUKMAFIA VAPISEE! Rikokset paljastuvat…
Olkiluodosta ikuisuuteen, YLE-TV2 dokumentti 2009, osat 1-3 (onko tätä koskaan
aeiemmin  esitetty?)

Kts. Chernobyl blogisivuni.

Fukusima Saa Siivet

youtube.com/watch?v=O34JJxc2JF0

.

.

19.08.2011 Mutaatiosiivet: Oheisen kuvan ottaja sanoo
kyseessä olevan Cicadan 180km päässä Fukushimasta.
Aiemmin luonnonääniä hallinneet Cicadat ovat vaienneet
täysin lähes koko japanissa. Kuvanotonjälkeen tämä
lentoonpyristelijä kuoli…

18.08.2011 Japanin hallitus aikoo poistaa lihatuotteiden
‘vientikiellon’ Fukushiman alueelta. Riisiheinän



pistokokeet kuulema riittävät. Tilanne tuskin muuttuu miksikään, nk. kielto olikin jo täysi farssi
kuin kaikki muukin säteilytyksessäsi: säteilevää halpaa lihaa myy jokainen lihatiskistä Shinkansen
luotijunan baariin… From Mainichi Shinbun (8/18/2011)

20.08.2011 Kananlantalannoite johon sekoitettuna sahanpurua ja puiden lehtiä (Tokion
länsipuolelta, Tama) sisälsi 890 becquerels/kg radioactiivista cesiumia. Niille syötetään amerikasta
tuotettua kanaruokaa – ja ne kasvatetaan sisätiloissa. NHK News Japanese (2:17PM JST
8/19/2011).

.

20.08.2011 Olkiluodossa Ydinvoiman vastustajat koolla. Ovatko kaikki tuuliropelihattuja?
Kukaan ei mainitse että tämä vati kaanillinen energiahulluus perustuu CO2-valheeseen, öljy ei
lopukaan, metaania Olkiluodossa olisi koko suomelle, Geotermiaa löytyy kilometri alapuoleltasi –
missä sitten kuljetkin… katso: flickr .com/photos/olkiluoto2011

.

20.08.2011 Kawasakin aktivistit syyttävät viranomaisia mittausvilpistä: mittauksien kirjaus
suoritetaan paikassa missä saadaan pienimmät lukemat… Aktivistien toiminnan ansiosta
viranomaisten piti mitata kaupungin suositun uimalan ympäristö – siellä löytyi 12,400
becquerels/kg radioaktiivista cesiumia ja paikka jouduttiin sulkemaan. High Radiation Right Next
to Children’s Swimming Pool in Kawasaki City Kanagawa Shinbun (8/18/2011)

20.08.2011 Viran omaiset ovat keskittyneet riisheinän mittaukseen. Nyt hölmistyneet
viranomaiset huomaavat että puhdasta heinää syötettyjen lehmien lanta säteilee. Miksiköhän?
Osaisitko sinä neuvoa nevvottomia… Onneksi Fukushiman lehmät ovat suurimmaksi osaksi
muuttaneet muu alle, lehmät muuttuneet härjiksi; säteilevä lihaa on siis tarjolla kaikille kaikkialle –
ja halavalla mänöö... Asahi Shinbun (5:00AM JST 8/20/2011)

20.08.2011 Koulukas&Tiedeministeriö ilmoitti että Fukushima Daichii 20km
evakuointivyöhykkeellä (joka kohtsiltään poistetaan?) kumulatiivinen säteilyannos vaihtelee
vuositasolla paikoittain 4 – 508 millisevertiin. Laskennan oletusarvona vuorokaudessa 8h ulkona,
16h sisällä… 3km päässä Koirino Okuma-machi ‘ssa mitattiin 508.1,  223.7 millisieverts/v
Kawafusassa, 20 kilometrin päässä… Mittauspisteitä näyttäisi sepityksessä olevan noin sata – ja
tietenkin kuten ennekin, vain pienimmällä arvolla olevat (?) luvut julkaistaan. Nk. sallittu arvo on
yksi millisievertti vuodessa. From Asahi Shinbun (8/20/2011). … Mutta mitä virkaa tällä on –
muuta kuin herkkusienipropaganda – kun auki pidettävät reaktorit sylkevät jatkuvast säteilyä
taivaille?

22.08.2011 Tokamachi City, Niigata Prefectuuri, Japainin keskiosa, länsipuoli eli vastakkaisella
puolella, 200km päässä Fukushimaa:  kaupungin lastentarhojen säteilymittaustulokset 22. Elokuuta:
18,900 becquerels/kg radioactive cesiumia sadeveden saostuskaivossa 27,000
becquerels/kg  radioactive cesiumia yksityis lastentarhan kompostissa. Yomiuri Shinbun (1:37PM
JST 8/22/2011):

23.08.2011 Sakai City, “Fukui Disaster Volunteer Net” -järjestö myy kauniita riipuksia,
rannekkeita: valmistettu tsunamin tuhoaman Rikuzen Takata’n männystä. Sen voit tilata netistä;
riipus maksaa 3,000 yeniä (49€), ranneke 1,800 yeniä (30€). Tunnearvon lisäksi näillä
läskiBuddhan kuolemankoruilla on muutakin sisältöä: tätä puuta ei saanut polttaa koska kuoren



säteilyarvona mitattiin 1,130 becquerel/kg radioaktiivista cesiumia…「震災の記憶を風化させな
いように」との願いを込め、玉の一つに「３・１１」と刻んだ。７月下旬にインターネッ

トで通信販売を始め、今月１６日の送り火の後、茨城大に検査を依頼したところ、幹の

部分からはセシウムは検出されなかった。PJ From Fukui:  fukkou .org/contact-us/tyumon …
Yomiuri Shinbun (12:59AM JST 8/23/2011)

23.08.2011 SORRY BOYS TEPCON Toshibaha piiputtava vedenpuhdistin toimi 4 vrk.
Senjälkeen säteilymäärä esti huoltamisen; nyt syynä rajusti säteilevä putkisto. Tahtoo sanoa että
supersäteilevää jäähdytysvettä pumpataan taukoamatta mereen – samoin kuin taukoamatta
ympäristön säteilyä ja superhiukkaisa pumpataan puhallustorneilla  ilmakehään lastenlastesi ‘iloksi’.
Monday, August 22, 2011 3 SIEVERTS/HR at SARRY in #Fukushima I Nuke Plant SARRY, a
cesium absorption system in the contaminated water treatment complex at Fukushima I Nuclear
Power Plant was stopped when the extremely high radiation of 3 sieverts/hour was detected during
the operation to exchange the cesium towers. From Asahi Shinbun (9:37PM JST 8/22/2011):

Katosiko Chernobylistä CESIUM-137?
Lehdistön Lempilapsi eli ohjelmointisi ydinpahin kauhukertomus on Cesium-137
puoliintumisaika eli 30 vuotta. Nyt “asian” tuntija yms VTT-höplästävetäjät ovat olevinaan
ymmällään: Cesium ei kadonnutkaan Chernobylistä 30 vuoden päästä. Miksikö? Kas siinä
aivopestyille pähkinä… Todennäköinen ympäristövaara kestää 300 vuotta – siis Cesiumin osalta.
Mutta ei syytä huoleen; muut säteilyjäämät pitävät maan pilaantuneena ja ‘iltatuulien viesteissä’
auringonlaskumme värjäten seuraavat MILJOONA vuotta.
“Ecological Half Life” of Cesium-137 May Be 180 to 320 Years? Wired Magazine, December 15,
2009

Otaniemen
kansansäteilytys
koe reaktorin:
valitut
säteilytettävät
kurkkimassa
tieteen
kalmanmiiluun,
ottamassa
syöpäsäteilytys
annostansa lähi
etäisyydeltä...



DANGO!
24.08.2011 Dango ooo. Japaninkielen sana Dango tarkoittaa suomen Guutzetin
lautakasakielellä “Maan Tapa” (lausutaan: piiitkä ooo). Tarkoittaa sitä että kelohonkamajoilla
sovitaan ensin kuka tarjoaa ja mitkä tarjoukset suunnitellaan menevän läpi: vuorotellen eri  eikun
rakennusyritykset jakavat markkinat sillävälin kun tarjouksenpyytäjä eli valtio ummistaa
hämmästyttäviltä tarjouksilta silmänsä valiten aina “edullisimman” …  DANGO! Tämän
lausumattoman sanan kajahdettua äänettömästi Japanin jälleenrakennus alkoi toimia yhtäkkiä:
Miyagi Prefectuuri ilmoitti että tsunami  & maanjäristys ym siivous-jälleenrakennus on myönnetty
9 eri rakennusyhtiölle – näitä koordinoi Kajima-rakennusyhtiö. Rahaa projektiin kaadetaan
$3.13mrd. Kaikki hyvin -jälleenrakennuksen alkamisesta raportoi Asahi Shinbun (5:01AM JST
8/24/2011) … psst. Säteilyä ei ole. Ja jos vaikka olisikin, hautaustoimistot sopivat keskenään
kuinka…

.

Uusi Hassu Säteilyn Mittayksikkö: 29x Kiinan Rannikkoa
(29xKR)
25.08.2011 Kiinan merentutkimuslaitoksen alus mittasi Fukushiman edustalta mustekalasta
29-kertaisen Strontium-90 määrän – pidä nyt penkistäs kiinne – Kiinan rannikkovesiin verraten.
Samalla löytyi myös Cesium-134 ja Silver-110m ydinsaasteiden päästöjä.

Se että todettuja oikeita mittausarvoja ei kerrota, liittyy globaaliin huijaukseen: kun tietää
Kiinan saastuneet rannikot, ylläoleva luku 29x muuntuu todennäköisesti Japanin ministeriltämme
tutulla kertoimella, kolmella mutaatio nollalla arvoksi 29.000x…? Vrt. 02.07.2011 Japanin Ex.
sisäministeri Haraguchi Kazuhiro sanoo että “säteilymittausten tulokset olivat tuhat kertaa
suuremmat kuin yleisölle kerrotut tulokset.” Wednesday, August 24, 2011 Radioactive Strontium in
Firefly Squid Off Fukushima Coast, Says China…  the amount that was 29 times as high as the
marine organisms along the coast of China. From Jiji Tsushin (8/24/2011)

.

Japan/NISA: “Fukushima = vain 1/4.000.000 osa Chernobylistä”



Mistä ihmeestä tämäkin säteily...

26.08.2011 AREVAn vedenpuhdistulaite Kurion sammahti taas; pumput ylikuormitettu
epäilee TEPCOn teatteripiällikkö. Liekö kuitenkin johdossa vikaa?

Friday, August 26, 2011 Contaminated Water Treatment System Stops for the Nth Time at
Fukushima I Nuke Plant Yomiuri Shinbun (3:59PM JST 8/26/2011)

26.08.2011 Kawasaki City, Kanagawa, taas löytyi radioaktiivista lietettä lasten uima-altaan
vierestä. Puiston hoitajat ymmällä mistä saaste on peräisin. (No niinpä olen minäkin; missä
kaikkialla on sulaneita reaktoreita, mikä onkaan kaikkien 36 sammuneen reaktorin tilanne? Ilmeisen
paha silä huijarit ovat zuumanneet kaikki kamerat (vrt. Jokela-Stasi yhtälö) Fukushima Daichiin
pihaan… Mikä on varmaa – huijauksen määrä on maapallon kokoinen.)
Kanagawa Shinbun (8/26/2011), ilmoittaa em. mittausarvoksi 1.70 microsievert/hour / 5 cm
etäisyydellä, 0.42 microsievert/h at 50 centimeters, ja 0.21 microsievert/h 100 centimeters. …
16,500 becquerels/kg of radioactive cesium. Elokuussa 18.08.2011, Hirama Park in Kawasaki City
uimalassa mitattiin 12,400 becquerels/kg radioaktiivinen cesium , läheinen komposti 0.90
microsievert/h. #Radioactive Sludge by Children’s Swimming Pool, Again, in Kawasaki City,
Kanagawa, From Tokyo Shinbun Kanagawa Local version (8/26/2011)

26.08.2011 Ibarakin maakunnassa löytyi ensimmäisenä radioaktiivista riisiä. Hokota City,
Ibaraki Prefecturissa löytyi  riisistä radioaktiivista cesiumia mutta onneksi maaherra Masaru
Hashimoto sanoi reporttereille: “Turvallisuuden kanssa ei ole mitään ongelmia. Kunhan riisit
testataan Elokuun lopussa, me tulemme vakuuttamaan yleisön siitä ettei tarvitse kantaa huolta
syödessään Ibarakin riisiä. Tulemme taistelemaan näitä perättömiä huhuja vastaan…” …
Yllättävintä, eikövaikka, julkaistuissa virallisissa ‘testituloksissa’ on se, että mm. Fukushiman riisi



on lähes täysin puhdasta ja alle kaikkien suositusrajojen – vaikka siellä kasvaneen samaisen
riisikasvin heinävarsia syöneiden lehmien liha on täysin saastunut.

Säteile ja iloitse: Valtion Virallinen Totuus Tietää Aina Parhaiten: Fukushiman Nihonmatsu
City’n jauhetussa riisinjyvästä ei löytynyt lainkaan radioaktiivisuutta … kuitenkin alueen
riisiheinästä – siis samaisen riisikasvin varsiosasta – mitattiin 500,000 becquerels/kg cesiumia …
läheisistä Koriyama, Motomiya’sta, 57 kilometriä Fukushima Daichiista mitattiin riisihinästä jopa
690,000 becquerels/kg. #Radioactive Rice in Chiba and Ibaraki, but Not in Fukushima From Sankei
Shinbun (8/19/2011)

.

Fukushima TEPCOteatteri Esittää: ‘Unelmien Allaswalssi’

Fukushiman 1-4 reaktorien jätealtaiden veden säteilymittaustaulukko

Japanin lehdistö mässäilee teatterinjohtajan antamilla numeroilla. Mitäkö järkeä tässä on?
Kaikki viisaus liittyykin TEPCO-teatterin ylläpitoon. Antamalla reaktoreihin sisäänpumpatun
meriveden ylivuodon mittauslukuja jaettavaksi kauniissa taulukossa uskollisille lehtimiehille ja
vielä uskollisimmille ohjelmoiduille lukijoille, ylläpidetään illuusiota että “kaikki on hyvin”. Katso
taas videolta kuinka ‘Unit 3′ räjähtää neljästi: missä kunnossa tämä TEPCOteatterin vesiämpäri
onkaan – polttoainesauvojen levitessä taivaille 3km säteellä? Reaktori 3 räjähtää; 54 sek.:
http://www.youtube.com/watch?v=_83clarF6AY



Radionuclides – Fukushima Daichii
hiukkaspäästöt, by NISA

Japanin Valtion Ydinturvajärjestön virallinen taulukko, julkaistu 6.Heinäkuuta.2011: Siinä
sivun 13. taulukon mukaan reaktoriläjistä  säteilevien partikkelipäästöjen määrä on 1.2 Tera
bequereliä. Tämä on (vain!) NELJÄ MILJOONAA KERTAA PIENEMPI- kuin Chernobyl.
Ilmapäästöjen osuudeksi valtiontaikurit arvioivat tästä 770,000-850,000 terabecquereliä. Myöskään
laskeuman alku-loppu päiväyksiä ei taulukossa ole, nelosreaktori puuttuu. Ja. Päästöt jatkuvat
kokoajan vrt. prof Chris Busbyn esitelmä 17.07.2011…

Fuku-in/Fuku-out -asteikot: Partikkeli > Puoliintumisaika > Unit 1 > Unit 2 > Unit 3 > Yht.



Kaikkein järeimmät huijaukset sinulle syötetään aina Valtion Virallisen Totuuskomission
Seminaarien jälkeen… tässä tämäkin fakta taulukoituna. Japanin ex. ministeri Haraguchi
Kazuhiron lausuntokin näyttää venytetyltä: päästäkseen lähelle totuutta, kansalle kerrottuihin
säteilyarvoihin ei lisätäkään kolmea nollaa – vaan kaksitoista!

Ylläolevaa taulukkoa tarkastellessa ei tule unohtaa NRC asiantuntijoiden edellisiä lausuntoja,
kuten 2004 USAn ydintekniikan kerman palaverimuistiosta käy ilmi: Nesbit; “kaikki reaktorit
käyttävät jo plutoniumia”. 5 1 2 th A C R S Meeting May 5-8, 2004; ‘The Big Picture’ …Mr. Nesbit
summarized his presentation with the observation that all nuclear power reactors are already using
Plutonium (mox) fuel… (Excerpt from NRC archives.)

.

28.08.2011 Japanin ympäristöministeriö sallii ydinsaasteen hautaamisen tavallisille
kaatopaikoille. Rajana näyttäisi ilmoituksen tekstin mukaan nyt olevan 100,000 becquerels/kg …
mutta tarkempi lukeminen osoittaa että jos järjestää betonikatoksen, haudata voi mitä tahansa mihin
tahansa ja ilman valvontaa. Vaan mitäpä muutakaan ? ydisaastesaarella voitaisiin tehdä; syödä
cesiumia ja napostella plutnium vitamiinia, päälle kulaus strontiumvettä kaivosta. Saturday, August
27, 2011 Japan’s Ministry of Environment to Allow #Radioactive Ashes to Be Buried in Regular
Waste Final Disposal Sites From NHK News (8/28/2011)

29.08.2011 Japanin ympäristöministeriön mittaukset (lue: huijarit) osoittavat Kanto’n ja
Tohokun alueella korkeat Cesium pitoisuudet – jätteidenpolttolaitoksista sataneesta tuhkasta
ympäri japania. Polttolaitoksia on 469kpl joista korkeat pitoisuudet löytyivät 42 laitoksen tuhkasta –
kaikkien mitattujen tuhka on vaarallinen eli tavallisella järjellä ajateltuna = ilman ydinvoitelua –
mieletön tilanne. Mittausten mukaan (muistathan lisätä nollat) tuhkan korkeimmat arvot 95,300
becquerels Fukushima Prefecture, 70,800 becquerels Chiba Prefecture ja 30,000 becquerels Iwate
Prefecture. Cesium in incinerator dust across East Japan Kyodo japantimes.co.jp/cgi-
bin/nn20110828x3.html

29.08.2011 Fukushima City ala asteen oppilaat on laitettu markkinoimaan alueen persikoita.
Ne ovat herkullisa ja säteilevän kauniita: Lapset lähetetäänkin 3-päiväiselle kouluretkelle
Yokohamaan myymään alueensa tuotteita ‘hälventääkseen perättömiä huhuja tuotteiden
vaarallisuudesta’. (Todennäköisesti lapset syövät persikoita hälventääkseen huhut.? Mitäpä luulet;
Liekö yhtään säteilykaupan järjestäjistä syömässä…) Fukushima Peaches to Be Pushed by
Fukushima City Junior High School Students Kanagawa Shinbun (8/28/2011)

Mikäli joku sattuis vielä uskomaan virallista totuutta, lasten kampanjassa jaettava 152 pussin
persikka-annos sisältää 3,840 terveellistä Cesium-becquereliä: otathan toki ilmaiseksi ja lisää
nollat lukemaasi. Osoita sinäkin solidaarisuutesi Malthuusialaiselle linkopaawin
väestönvähennysprojektille ja ahmi! Yokohaman lastenkoululaisille onkin jo syötetty säteilevää
pihviä kuukausikaupalla; pikku persikat eivät tulevaisuuden syöpäkyttyröissä näy.

.



Fuskushiman Maaherra vakuuttaa säteilevin suin: nämä tuotteeta alittavat väliaikaiset suositukset

(‘Valtion Väliaikainen Suositus’ lienee voimassa seur. 100.000 vuotta eli plutoniumin
puoliintumisajan,

jonka jälkeen hetitappavasta säteilysaasteesta on tullut kohtatappava?)

.

30.08.2011 TEPCO kertoi lehdistökonferensissa että yksi työntekijä on kuollut elokuussa
äkilliseen leukemiaan. Liekö ollut yksi aiemman (kts ylempää) työpaikkailmoituksen uhreista?
TEPCOn mukaan millään ei ole tässäkään yhteyttä mihinkään (eikä koske ? suomea), sillä eihän ali-
ali-alihankkijan aiemmasta historiasta ole tietoa. Oikeasti, montako nollaa tähän on lisättävä?
Worker Died of Acute Leukemia, TEPCO Said in Aug 30 Press Conference. Mainichi (8/30/2011)

30.08.2011 Farmari Shunichi Sakuma Fukushiman maakunnasta oli ensimmäinen riisiänsä
kaupan varastoihin rahdannut tänä vuonna. Kyodo kirjoittaa että Koriyaman kaupunki siajitsee
60km päässä vuotavista reaktoreista. ‘Mizuho Kogan’e -riisinsä on erityisen terveelliseksi
todettua… Ilmassa oli urheilujuhlan tuntua: Paikalla lehtimiehet ihailemassa pussien kärräystä.
Tehdäänköhän lehtijuttu myös ensimmäisestä säteilevästä lapsesta syömässä fukua?  First
Fukushima rice batch shipped after passing tests Tuesday, Aug. 30, 2011 Kyodo

30.08.2011 Maaperän Cesium saastemäärä ylittää 34 paikassa Chernobylissä käytetyn raja-
arvon, jossain jopa 10x. Miltähän luvut näyttäisivät jos kaikkien säteilymateriaali/lähteiden
mittaustulokset näytettäisiin? Ilmeisesti Cesium määrät ovat pienimmät. Korkein arvo Okuma-
machi, FukushimaDaichiin vieressä: 29,460,000 becquereliä/m2. (Kas kummaa, Tokiosta
Honshuun on mitattu rajuja laskeumia – puuttuvat Virallisen Totuuden kartasta kokonaan …Muista
toki lisätä huijarien lukuihin 3-12 nollaa… .) From Yomiuri Shinbun (3:05AM JST 8/30/2011)



Cesiumkartta 14.06.2011: Mitä kartta kertoo? Ehkä sen, että mitattu on. Mikä onkaan
säteilylaskeumien nykytilanne?

.

.



31.08.2011 Fukushiman maakunnan tuhannesta säteilevästä lastentarhasta ( ? SALAINEN ) on
mitä ilmeisemmin nyt mitattu kaksi… Nuo kaksi mitattua lastentarhaa ja koulu ovat vielä
puhdistusoperaationkin jälkeen liian säteileviä. Pihalla mitattiin 0.9 microsievertiä /h eli lähes 8
millisievertiä vuosi. Sisällä mittaus näytti lähes 10x eli 62 millisievertiä vuodessa. Chernobylin
evakuointiraja ylittyi siis 12 -kertaisesti. Yhdessä mitatussa koulussa (!?) säteilyraja ylittyi 14
-kertaisesti. Siis puhdistusoperaation jälkeen… (Chernobyl evakuointiraja 5 millisievertiä /vuosi).
Two day care centers remain contaminated – after cleanup work, Greenpeace Japan said.
Fukushima day care center hot spots. Wednesday, Aug. 31, 2011 KYODO

.

Onnettomuus Ohi, Kaikki hyvin?

01.09.2011 Yläkoulun oppilaat Yamadassa, Iwaten maakunnassa auttavat siivoamaan
evakuontisuojia koska ne ovat nyt kaikki tyhjiä; viimeinen sulkeutui keskiviikkona.
Ydinonnettomuus on siis virallisesti ohi, kansalaiset saavat nyt lampsia kotisäteilytykseen: Toisin
kuin säteileväin muistojen Chernobylissä, Fukushiman suitsuttavat sulaneet reaktorit pidetään yhäti
avonaisina tuulettumassa, suitsuttamassa koko maapallon väestöä cesium-säteilyllänsä. (Karttojakin
pääministerin päätöksellä puhtoiseksi julistetusta Japanista hallitus tehtailee päivittäin, enpä viitsi
valheitansa tähän kopioida: muiden lähteiden mukaan lähes koko japani on saastunut, ylläolevasta
uutisesta spekuloiden valtaosin enemmän kuin Chernobylin evakuointialue) Sept. 1, 2011 KYODO
.

01.09.2011 Japanin ‘säteilytyssäätiö’,  Japanese Society of Radiation Safety Management, on
tehnyt säteilytettävilleen oman oppaan kuinka Tee Se Itse -säteilypuhdistus suoritetaan kotona.
Kas, tässäpä säätiölle myös Chernobyliin vientituote? … kuinka kuumat säteilypisteet tunnistaa,
mihin säteilytyspartikkelit kerääntyvät, kuinka ne leviävät jokapaikkaan jne. Säätiön iloisen oppaan
avulla vältytään suurilta puhdistuskustannuksilta, säteilytettävät Japanin asukkaat ovat tunnetusti
kuuliaisia ja omatoimisia.

Säätiön Opas: “Cesium tarttuu sadevesikouruihin, ruosteisiin kattopelteihin, epätasaisiin
kattotiiliin jne. Jos niitä puhdistaa, pöly nousee helposti ilmaan ja säteily moninkertaistuu” opas
kuvailee hauskasti. Kuitenkin opas kehoittaa harjaamaan pinnat – liekö tässäkin STUK neuvonut?
“Jos lika ei tunnu irtoavan (siis se 100.000bequerelin töhnä), voit käyttää hieman vettä ja
ruokasoodaa tai viinietikkaa (liekö tekijä lainannut palan tekstiä jokarouvan kemiankirjasta?)



Loppulauseena varmaankin on ? :”Muista lastesi syväänhengitys, se on kaiken nk. terveydenhuollon
hyvinvoinnin tae… Asahi Shinbun (8/31/2011) reports

.

Ydinvoimavoideltujen Mutaatiohautajaiskukkkkaset: Fukushima vs. 0lkiluoto

Tämä kukkaiskuva on tietty käsitelty: pyrin leikkaamaan ne alustastaan irti jotta erikoiset
kasvumuodostumat tulisivat esiin. Alkuperäiskuvissa kukat ovat muun kasvillisuuden keskellä…
Puhtaan Ydinmutaation Liljassa lienee kaksi metrin mittaista vartta; etualla köyhän aneeminen

alkuperäislilja. Keskimmäinen ‘Arton voiKukkanen’ lähes terve? (FukuLilja, Alkup Kuva: Yomiuri
Shinbun/Saitama 1.9.2011)

.



Koivunlehtiä eteläisestä Suomesta Touko-Syyskuu 2011; yläreunassa normaalikesän lehti.
Alareunan jättilehdet; oikeanpuol ylösalaisin.

Koivunlehdet räjähtivät keväällä 2011 varsin poikkeukselliseen kasvuun heti lumien
lähdettyä, osa niistä saavuttaen ‘heti’ ennennäkemättömän kännykkääkin suuremman
nelinkertaisen – lähes 140mm koon. Tässä samaisen puun lehtisaldoa syyskuun alussa.
Yläreunassa verrokkina saman alueen toisen puun tavallinen, noin 60mm lehti. Joidenkin
tiedemiesten väitteiden mukaan pieni annos säteilyä on hyödyllistä: onko tässä kyse jonkin
bakteorologisen ‘säteilysodankäynnin’ kautta saadun ‘edun’ tulos – vaiko cesium-mutaatio? Kilvan
kaikki ‘asiantuntijat’ kiistävät yhteyden ilmakehän saastumisemme kanssa – vaan kuka enää näitä
hesaripellejä uskoo? Heidän juhlapuheidensa ydinvoima ei koskaan voinut räjähtää saatikka
saastuttaa mitään. Ja säteily, missäs sitä on? “Koska sitä ei näy, silloin sitä ei edes ole.” STUK-
MOT.

..

01.09.2011 Riippumaton tutkijalautakunta (eh?) vahvistaa että vuoden 2005, 06 ydinvoiman
yleisötilaisuudet oli maan ydinvoitelutavan mukaan etukäteen järjestettyjä. Genkai ja Ikata
symposiumit jotka NISA järjesti, kehoitti Kyushu-ja Shikoku Electric Power Co. -yrityksiä
aktivoimaan työntekijänsä mukaan lausumaan mielipiteensä. Symposiumissa esiintyi ’15 tavallista



kansalaista’ esittäen mielipiteensä julkisesti: kymmenen niistä oli Shikoku Electric ydinvoimayhtiön
opastettuja työntekijöitä. (Loput vaan muita ydinritareita; näistä ‘riippumaton’ ritarilautakunta
vaikenee)

Vastajulkistetun muistion mukaan, NISA väsäsi “Kansalaissymposiumit” selittääkseen
lähialueiden väestölle siis ihan vaan säteilevästä demokraattisesta halusta kertoa plutonium-
uranium mixed oxide, MOX polttoaineen “vaarattomuudesta”. Näitä “yleisötilaisuuksia”
järjestettiin Genkain Saga Prefecture, Ikatan Ehime Prefecture ja  Hamaokan Shizuoka Prefecture -
ydinvoimaloiden vieressä.Wednesday, Aug. 31, 2011 Panel confirms fix was in at nuclear public
meetings By KAZUAKI NAGATA Japan Times Staff writer

.

02.09.2011 Sendain reaktori No.2 suljetaan heti – kuulema Torstaina alkoi yhtäkkiä
‘aikataulutettu huolto’. Japanin 54 kaupallisesta ydinreaktorista toimii enää 12 (montako näitä
‘kaupattomia’ ydinpommilaitoksia hetkuu ja kuplii – yhteensä?) Kyushu Electric Power Co. halts
another reactor for checkup Friday, the No. 2 reactor, Sendai/Kagoshima Sep. 2, 2011 Kyodo (Psst.
Tänä vuonna kymmeniä mox-laitoksia hätä- ‘aikataulutettu pikahuoltoon’ ympäri maailman).

.

02.09.2011 Ritareilta taas hauskoja värikuvia säteilytettäville: Nyt näkyvissä mm. STUK-
rikollisten salaama Chernobyl säteilyannoksesi. Mutta ah, onneksi rnaskapullaritarit salaavat
Fukushiman EU laskeumat. Kuinka ollakaan, tässäkin simulaatiossa onnettomuus ‘päättyi
itsestään’ japanilaismafiosien katsellessa. On siis jo aika onnettomuustutkimuslautakunnalle…
www cerea .enpc.fr/en/fukushima.html

Älä sinä kuitenkaan lankea tähänkään simulaatiohalpaan: Chernobyl peitettiin parin kuukauden
kuluessa: Fukushiman sulaneet reaktorit savuavat, suitsuttavat tälläkin hetkellä tuota hajutonta
väritöntä mautonta näkymätöntä syöpämyrkkyä sinunkin hengitettäväksesi – juuri nyt. Vedäthän
keuhkosi syvään täyteen ilmaa ja kiitä STUK & ranskapulla-iittoja kansamurha informaation
salailusta … tahi kiittämättä menet kauppaan ostamaan ilmanpuhdistimen – semmoisen joka poistaa
kahden mikronin hiukkasetkin…

.

.

Shinto-onnen Amuletti



02.09.2011 Koululapsille kaulaan säteilyilmaisimet, Fukushimassa 280.000 alle 15 vuotiasta
saa ilmaisimen kaulaansa roikkumaan. Kuudesluokkalaisen opettaja: “”onhan tietty ikävää,
mutta ajattelen niitä ilmaisimia onneatuottavina amuletteina. Näyttää että lapsilla on normaalia
vähemmän rusketusta, tulemme viettämään siis enemmän aikaa ulkona” Täh! Siis punnertakaa ja
urheilkaa keuhkot täyteen säteilevillä pihoilla. Tässä taas elävä todiste kuinka korkeampi koulutus
(uskollinen tottelavainen mitään kyselemätön apinointi tuottaa parhaat arvosanat) on täysin
tuhonnut ajattelukyvyn: Yhdessä mitatussa koulussa (!?) Chernobyl 5millisievertin/v -
säteilyraja ylittyi 14 -kertaisesti NHK News Japanese (9/1/2011):

.

.

03.09.2011 Toshibahan Kuriositeetti: tikapuut ja puutarhaletkua, TEPCOn alihankkijan
alihankkijan äitin ostama T-paituli kastui. Siis ihan vahingossa hana jäi auki. Tikkaiden
yläpäässä oli korkeampipalkkainen, sille oli annettu jopa sadan jenin suojapuku. Ja nyt poikaset nk.
säteilee… Heitän sulle mä akateemisen kysymyksen: jos et ikinä vie kännykkää vessaan, voiko se
pudota wessanpyttyyn? No samalla tavoin, kun rakennetaan säteilevät hetekat ja pöntöt huterien
tikkaiden varaan, venttiilit odottamaan väärinkyntkentää, yhdysputket vesjohdosta viemäriin –
voiko syntyä nk. Nokiat? Oheisessa kuvassa selviää kuinka TEPCOn johto taas pesee kätensä:
työmurkut siis möhlivät taas Toshiba-Kurion säteilyveden käsittelylaitoksen pönttöjen kanssa.



Laitoin kuvan TEPCOn murkkuparoille puvut päälle; alkuperäiskuva oli niin banaalin korni. Tällä
kertaa TEPCOn farkkupojan lenkkareista ei ole tietoa; eihän murkuilla ole lenkkareita?

.

Tikkaiden pitelijä-Rane ei kuulema mitenkään saanut bekkerelivettä keuhkoonsa ja voi hyvin.
Ja saa pikapotkut, nimikin unhoittunee kirjata yakuzan verolappuun kuten edellisillä 5000
säteilytetyllä alialihankkijan reppurilla? Koko Toshiban Kurion vedenpuhdistamo, mieletön
höyrytekniikan tikapuu-hökötys: paikallis S-markettikin myy vesilukolla varustettuja liittimiä…
Tämmöisillä tikapuu resursseilla ylläpidetään ydinteknologian kaikkia viittäsataa tikittävää
pommia … eihän rane rappusia kaiteineen tarvitse eihän.

Tulee mieleen Space-Shuttle-heteka … tahi = 0lkilu0don ydinjätevaraston romahtanut katto –
sinultakin STUKsalattu ydinkatastrofi … Onneksi vältyimme – sillä kertaa. Rane parka, kaikki
sun syytäs, miksi synnyit tähän maailmaan ydinhullujen tikapuiden pitelijäksi?

.

Metsäbequerelli: 28.000 tähden Lactarius

04.09.2011 Sienet: “Se ei ole enää ruokaa, pelkkää radio-aktiivista materiaalia” kertoo nuori
mies Germany ZDF TV:ssä 9.8.2001; yleisön Fukushiman Säteilyn testipisteessä.

Tanakura-machin kaupungissa, 73 kilometriä lounaaseen Fukushima Daichiista mitattiin
metsäsienistä 13,000 becquerel/kg cesium-134, and 15,000 becquerel/kg cesium-137. Suurin
lukema 28,000 becquerel/kg Lactarius volemus -sienissä. Väliaikais (!?) suositus maksimi on 500
becquerels/kg. Fukushima Prefecturissa mitattiin 3,200 becquerel/kg cesiumia Lactarius volemus
sienissä joita poimittiin Furudono-machi’ssa. Prefektuurrin viran omaiset sanovat: “Olemme
yllättyneitä näistä korkeista luvuista. Aiomme jatkaa tutkimuksia ja selvittää syyn“. ONNEE vaan
matkalle, toivoo STUKsäteilytetty suo malinen.  Wild Mushroom in Fukushima Tested 28,000
Becquerels/kg of Radioactive Cesium Yomiuri Shinbun (9/3/2011)

.



Päivitys Fukushimasta; Youtube video elokuu/2011. hae ” Fukushima Now Radiating Everyone:
‘Unspeakable’ Reality ‘Will Impact All Of Humanity’  “

.

.

Fukushiman Tuhoministeri: ” Tuska On
Levitettävä kaikille! “

.

” Kaikkien tulee jakaa Fukushiman tuska ” sanoi Goshi Hosono, ex avustaja ex-pääministeri
Kan Naotolle – nykyinen Fukushima onnettomuuden vastaava. Hän tietenkin tarkoitti koko
maapallon väestöä jota yhäti alati 24/7/365 jatkuvasti säteilytetään aukipidettävillä suitsuttavilla
reaktoreilla. Nyt lisäksi on kehitetty suunnitelma kaiken Fukushiman jätteen levittämisestä ympäri
japania, ja sen polttamista alkeellississa roskanpolttolaitoksissa. Ellei tämä reipas Fukushima-EKO -
savutustoiminta levitä keuhkoihisi lisää Cesiumia, mikä sitten?

… ” Kaikkien tulee jakaa Fukushiman tuska ” …
Lisänä tuskaan lehdistötilaisuuden julkistus jossa Fukushiman säteilyjätteen käsittelylaitoksia
rakennetaan – tietenkin vain Fukushiman ulkopuolelle (eihän muuten aikaansaada uusia
massiivisia laskuja perustettaville Hosono-kuljetus yritys yakuza-ryppäille – ja tietenkin, säteily
liikenneonnettomuuksia, katastrofeja eli liikevaihtoa niihin perehtyneille erikoisyrityksille.). Uusi
pääministeri Yoshihiko Noda, onkin jo sanonut, “Ilman Fukushiman uudestisyntymää ei ole
Japanin uudestisyntymää” … haloo: näin tätä säteilyä levittämällä saadaan varmistettua koko
maapallonen japanin cesiumsyöpä uudestisyntymäkerhoon. Onneksi meidänkin STUK &
mediaritarit solidaarisesti auttavat japani veljes yakuzaa salaamalla kaiken. Sunday, September 4,
2011 Hosono: “We All Have to Share the Pain of Fukushima” NHK News Japanese (4:42PM JST
9/4/2011):

05.08.2011 Yhtäkkiä yllättäin sunnuntai-aamuna Shikoku Electric sulki Ikatan reaktori
ykkösen Ehimen maakunnassa – tietenkin kyseessä oli nk. normaalisti aikataulutettu vuosihuolto.
Tarina ei kerro josko ja minkälainen savupilvi ja/tai räjähdys aikataulutti tämän ‘huollon’. Eikä
osata sanoa milloin reaktori saadaan taas käyntiin (Kuten sammahtaneet 0lkilu0toset = reaktorit
mox-päreinä?). Huhtikuussa samaisessa laitoksessa vuosihuoltoon meni reaktori no. 3. Liekö sille ?
tulossa vuoden huolto – käynnistyminen ei onnistunut elokuussa alkup. suunnitelmien
mukaan…

Ikatan Reaktori kakkonen suljetaan Tammikuussa: senjälkeen käynnistys voikin olla
mahdotonta energianpuutteen vuoksi kun kaikki seisoo kertoo Kyodo. Nyt japanin 54
‘kaupallisesta’ ydinpommista toimii enää 11 eli säteilyttää kansaa täysteholla; muut ovat
sulaneessa, palaneessa tai muuten vaan mox-päreinä – maailman tappiin jäähdytettävän nk.
sammutetun ydinvoimalan uraaninsäteily ja taivaan tuulien ionisoiminen on hieman matalampi
kuin täysteholla. Monday, Sep. 5, 2011 Shikoku Electric shuts down reactor for regular checkup.
Kyodo.



Tyttö joka ei puhu
Lasten suojaamiseksi säteilyltä kiivaileva (hyvä!) ja cesiumia lapsille väkisin syöttäviä
opettajia (nk. maan tapa) arvosteleva Professori Takeda Chubu’n Yliopistosta kirjoittaa
blogissaan:

Tyttö joka ei puhu…

Hän ei puhu. Hän tarkkailee kirkkain silmin mitä äiti tekee. Vieressään kirkassilmäinen poika,
innoissaan junasta joka menee ohitse.

Keski-ikäinen mies huutaa: “Miksi en saa myydä saastuneita vihanneksiani? Näin niin paljon
vaivaa kasvattaakseni ne. Entä kuinka tulemme toimeen?

Tyttö ei puhu. Hän syö hiljaa kouluruokansa juuri sellaisena kuin se tarjoillaan. Vaikka vihannekset
lautasellaan ovat saastuneita, hän syö kaiken radio-aktiivisen materiaalin, sillä hän luottaa aikuisiin.
(Sitävartenhan koulu onkin: älä koskaan kyseenalaista auktoriteettia – tai et saa todistusta…)

Keski-ikäinen vihainen mies, maaherran ja kouluhallituksen johdon avulla, lähetti saastuneet
vihanneksensa kouluruokaloihin – ja tienasi hyvin. Hallitus ja TEPCO näyttelee tietämätöntä,
lehtimiehet pelkäävät raportoida. (Suomessakin heille huutaa ritariPaavo ja varoittaa työntämästä
ehdoin tahdoin päätään “hirttosilmukkaan” IS  06.09.2011 07:45 muistuttaen Paavin ritarien valain
velvoituksesta).

Tyttö joka ei puhunut, makaa tänään sairastuneena sängyssä. Kuka olisi voinut pelastaa tämän
pienen tytön joka ei puhunut?

Professor Takeda of Chubu University has an unusual, short post on his blog for September 5. It’s
titled “A Girl Doesn’t Talk…”

P.S. Suomi-Paavomme syöttää ritarillisesti salaten naapurin lapsille kaiken – säteillen,
kyselemättä.

.

06.09.2011 Säteilevät Einekset: Japanin hallitus kehoitti Fukushiman Farmareita viljelemään
kuten tavallisesti.

Fukushima City’n asukkaan vastine kysymykseen miksi Fukushiman Farmarit viljelivät yhtään
mitään tänä vuonna ja jatkavat säteilevien tuotteidensa myyntiä – vaikka tietävät maansa täysin
turvallisen ydinvoiman täysin saastuttamaksi: kaikki maanviljelijät sanoivat keväällä ettemme voi
viljellä tänä (?) vuonna.
Hallitus ohjeisti Farmareita: “Viljelkää kuten ennenkin”: みんな「今年は無理だ。」って

言ってたのに、国が「普通に作れ。」って言ったんです。 Vihannekset, liha, riisi – johon
osa Fukushiman asukkaistakaan ei koske, mainostetaan myyntiin koko Japanissa.  Toki monista
farmareista jätti viljelyn ja/tai ei myy turvallisen ydinvoiman saastuttamia tuotteitaan. Esim.
Niigatan maakunnan farmareita ohjeistettiin viime vuonna vähentämään riisinviljelyä. Tämän
keväisen onnettomuuden jälkeisen paikalliskokouksen päätöksellä päätettiin lisätä viljelyä – sillä
kaiken järjen mukaan Fukushiman saastealueilta ei riisiä tulla saamaan … Tähän



maatalousministeriö  (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) vastasi että ei pidä huolehtia,
vähentäkää riisinviljelyänne suunnitelmien mukaan.

Japanin hallitus (100% ritareita) halusi tahallaan harhauttaa farmareita ja koko maailmaa:
“kaikki hyvin, jatkakaa…” Monet Fukushiman Farmareista noudattivat – uskollisesti – annettuja
ohjeita, viljelivät kuten ennekin. Tässä auttoi ystävällinen hyppää kaivoon -ritaritohtori, Dr.
Shunichi Yamashita jonka mukaan Plutonium ei ole ollenkaan vaarallista: hallituksen lähettinä
hän saarnasi paavin väestönvähennys -evankeliumiaan televisiossa ja Fukushiman seminaareissa…
Tästä tietenki seurasi se, että saastuneet pellot käännettin ja radioactive cesium, plutonium, cobalt
muut Yamashita-vitamiinit upotettiin syvemmälle maahan. (Liekö merkitystä; ydinsaaste erämaa
tuskin pahenee pellonmuokkauksesta?). Sama hallitus sanoi olevansa vastuussa siivouksesta,
ikäänkuin se haluaisia siivouksen olevan mahdollisimman vaikea ja kallis. (Tässä voisi olla
paikallaan ao. yritysten vs. poliitikkojen pankkitilien, kirjanpidon selvitys… Mutta turha luulla,
ritarit suojautuvat toistensa kilpien taakse: puhdistustyö poistaa työttömyyttä – lisäämällä (?)
syöpäsairaitten hoitajien määrää astronomisesti.)

Mikä hauskinta: sulat reaktorit pidetään auki ja savuavat yhä, väestönvähennyksen
piiloleikki on vasta alkamassa… koko maailman media on vaiennettu. Miten se näin täydellisesti
onnistuukaan?

Torii-joen kielletyt herkut; Katso se
www m a a l l i k k o a p u r i .blogspot.com

Japani – Lasten Kurjala
Kaksi poikaa hukkui Miyagi Prefectuuurissa
on 18.06.2011. Siitä seurasi että koko
japanin koululaitos kielsi lapsilta rantaleikit,
joen varressa kuljeskelun. (Samanlaisen
tarinan kertoi Kiinan matkamieskin; 20.000
oppilaan yliopiston oppilailla on uintikielto
hukkumis onnettomuuden jälkeen: mikä näitä
siellä oikein vaivaa? ) Nyt esimerkin Japanin
lasten Uima-altaassa saa uida vain yhteen
suuntaan, kääntyä ei saa. Ja sukaltaminen. Hui
kauheaa, erityiskielto! Uima altaasta noustaan
ja kävellään toiseen päähän… Altaan vesi
haisee ja säteilee, siitä tartuntavaarasta ei ole
koulu-hallitus ohjeistanut: kaikki säteilevä
ruoka pitää syödä, omia eväitä ei sallita.

.

07.09.2011 Nollia lisää? Fukushima
Prefecture Minami Soma City:ssä
kasvaneesta kastanjasta mitattu 2,040

becquerel/kg radioactive cesiumia. Maakuntahallitus pyytää myyjiä lopettaamaan jakelun
vapaaehtoisesti eli ritari ei maksa puhtaan ydinvoimansa hedelmäkorvauksia. Huomenna,
keskiviikkona tehdään laajat lisämittaukset (rane käy mittarin kanssa ? naapurikylässä) eli
pistokokeet. Vuoden 2009 Fukusiman kastanjasato oli 267 tonnia. From Asahi Shinbun (9/6/2011)



NHK UUTISVIDEO 09/2011:

Arvaapa Mistä Japanissa Tänään Uutisoidaan? NHK News...

.

NHK News keskittyy Fukushiman 30km pilkkuun. Ja kuinka odottavat äidit ohjataan ihanien
lääkärien ohjaamina ja mittarien avuin kauniiseen Fukusäteilevään kotiinsa: väliaikaissuojat on nyt
suljettu. NHK televisioima simulaatio edellyttää hyvää muistinhallintaa – tai tarkemmin
määriteltynä aktiivista kykyä nollata muisti 0,1s välein. Ajattelukin on parempi lopettoo ja jättää
aivot nk. narikkaan.

Mutta luotathan toki aina tohtorin säteilymittariin, luotathan? Esim. USA.ssa,
laboratoriotulokset ovat väärin keskimäärin 7% tapauksista – potilaat leikataan titenkin
saatavissa olevien (virhe)tietojen ja/tai naapurin mittatulosten perusteella. Ja siellä sentään ovat
kaikki tunnusluvut 2.4x paremmat kuin täällä sosialismin viharyhmäin onnelassa – alkaen turhien
mähellysten tuottamista lääke “tieteen” kuolleisuusluvuista. Katso mittaria tuosta alta:



'Keskustelua' käydään kuuman jätesaaren kuumasta pisteestä ja sen 30km rajasta. Muualla kaikki
hyvin hyvin...

.

Viimein helpotti raskaana olevia naisia, ‘onnettomuus on ohi’: Stressaavat väliaikaissuojat
tyhjennetään ja uusilla hallituksen raja-arvoilla on kaikki huolet haihdutettu kauniiseen
KotiFukushiman säteilevään auringonlaskuun:

.





Stressantuneet odottavat äidit saivat lähtöpassit ja omat Shinto-onnen amulettinsa, kotipiha ja
keittiökin mitattu ja hyväksi havaittu. Joillakin hälyttävä vuosiannos onkin jo ylitetty
(5millisievertiä). (NKH News; osoitelinkki näkyy kuvassa 2.)

.

Mittaaminen on taidetta joka japanissa osataan: Pihalla puhtaimmissa kohdin näyttämä .58
mikrosievertiä (Korjaus aiempaan: näyttämä ei ylitä Chernobylin evakuointirajaa), kotona
uhkeat .26 mikrosievertin säteilyt: kas tänne Fukushimaan on vauvalla turvallista tulla.
Vastustuskykykin vauvalla tästä voimistuu – sitä tarvitaankin sillä koulussa lapselle alkaa
Fukushiman säteilevien persikoiden ja cesiumpihvien pakkosyöttö. Kylläpä työllisyys lisääntyy
(syöpähoitolat).

Ja entäpä ilmassa pyörivät superpartikkelit – mitä ne ovat?

Chernobyl raja arvo: 57 mikrosievertiä/tunti = 5millisievertiä/vuosi

.





Video pyörii vinhasti, päättyy kuvaan neljä. Hmm. "Sinne se kaikki paha onneksi jäi,
Fukushimaan"...

.

Kävipä meillä Tokiossa hyvä tuuri. Pahat kielet kuiskivat pahoja huhuja (siis internet pitää sulkea)
Tokion täydellisestä saastumisesta. Mutta kuten näette, Virallisen Totuudenmukainen NHK video 1,
2, 3, 4, …osoittaa että ei syytä huoleen … psst. kuva viisi ei kuulu ryhmään: siinä pysäytettynä
näkyy kaikkien mittausvideoitten kaikki punaiset pikselit.

.

NHK Videotaikurit eivät ole myöskään unohtaneet kuinka helppoa Virallisen Totuuden
Puuduttamat on huijata mittakaavoja pyörittelemällä: kaikki on niin luontevan totta. Ja
sitäpaitsi, minäkin tahdon että kaikki maailman pahuus jää tuon 30km ringin sisään. Erityisesti sen
jatkuva 24/7/365 jatkuva cesium-jatkuva suitsutus jatkuva …  siis onnettomuus on ohi.

.

Tärkeintä tässä oli muistaa että onnettomuus on jo ohi - ja ettei ketään laiteta väkisin tuon kauhian
30km raja-aidan sisälle.

.

Onneksi tämä onnettomuus on nyt virallisesti ohi. Vain paha ja tyhmästi peitetty Chernobyl
huolettaa valheenlietsojia.

STUK-STT puhtaan ydinvoiman ‘asiantuntija’: “Väärät huhut tulee kieltää. Ajatelkaa YLEn
positiivisesti:

Fukushimassa ei ole yhtään Chernobylin kaltaista pelottavan vuotavaa miljardin €uron sarkofagia!

Tilastojemme mukaan Fukushima on neljä kertaa turvallisempi kuin Chernobyl.

Tämän lisäksi Japanin hallitus on meille luvannut että onnettomuus on jo ohi.



Suomi tarvitsee lisää puhdasta Ydinvoimaa. Nyt on rakentamisen aika.”

.

.

08.09.2011 Viimeisin talukko säteilyarvoista Iwate; Oshu Cityn omat mittaukset; 187
kilometriä Fukushimasta pohjoiseen. Vaikka numerot eivät välttämättä ‘sisällä riittävästi eli
oiketa määrää nollia’, taulukosta voi havaita kolme merkittävää seikka:

Cesiumin runsas esiintyminen merkitsee että tämä säteilulaskeuma on kerääntynyt yhtäkkiä
parin viime viikon aikana, tuulien tuomana. Cesium häviää suht nopeassa tahdissa itsekseen…
Tässä taas uusi näyttö siitä että Fukushiman sulat reaktorit ja niiden tappavat päästöt
yläilmakehään – sinullekin - eivät salailemalla katoa eikä lopu minnekään. Toinen taulukon
naurettava sisällöllinen seikka: missä ovat muut kymmenet supervaaralliset aineet Strontiumista
Plutoniumiin?

.

Oshu Cityn viemärijäteliemen pitoisuudet 08-09/2011, 187km Fukushimasta pohjoiseen.

ND = Not Detected eli ei ollenkaan mittaushavaintoja 11. Elokuuta asti… Sitten 25.08.2011 raju
2300% ! säteilynousu: HUOMAA ETTÄ tässä rahvaalle annetuissa tuloksissa on kahden viikon
väli; todellinen arvo 18.08.2011 on salattu – ja voi aivan hyvin olla vaikka 9.200 jos verrataan
seur viikon 1/4 -osan mittaustulokseen…. No. Oshun onneksi tuulet kääntyivät ja paikkakunnan
säteilypäästö-arvot putoavat … Iodine yms leviää nyt vaihteeksi aivan muualle – esim Suomeen.

Kolmas fysiikan lakien mukainen seikka: Iodine-131 säteilypäästöt syntyvät vain ja
ainoastaan sulaneen ydinreaktorin fissiosta – Fukushima kuplii tuuleen – esteittä jatkuvasti –
tännekin. Joko viimein ostat itsellesi sen ilmasuotimen!? Kotiin ja invertterillä käyttäen autoon.

Yllänäkyvä, kaupungin oman ilmoitussivun taulukko löytyy tästä (poista osoitteesta ensin
välilyönnit): www.
city .oshu.iwate.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1311126441606&SiteID=0



Kuka kertoisi mitä Oshun ritarit tässä tarjovat? Olisiko 10 jenin pekkerilli-pihvi ja patukasta
päähän...? Ei ihme että tämän kaupungin laitokselta löytyy niin tiukkaa tavaraa.



Minä en jättäis pihveliä syömättä jos tämä porukka tulis tarjoilemaan… Tässä muuten on yksi
harvoja kuvia jotka on jaettu kansalle täyskokoisina, hyvälaatuisina: tätä saa jopa zuumata ja
tarkastella … tuon täytyy siis olla TEPCOn vastainen ydinYmpäristöaktivistien marssi – jalassa
näyttää olevan paperikengätkin.

.

08.09.2011 Kansalaisjärjestö testautti kymmenen Fukushiman 6-16v lasta Ranskalaisessa
laitoksessa. Kaikkien virtsanäyte sisälsi Cesiumia – olipa yllätys. Kaikilla alueelta poistuneilta
pitoisuus väheni pari kuukautta myöhemmin tehdyissä mittauksissa – paitsi Fukushimaan jääneen
16v pojan näytteissä: cesium-137 arvo nousi 0.78 becquerel/litra parissa kuukaudessa 0.87
becquereliin/litra eli n. +20%. Amount of Radioactive Cesium in Urine Increased in a Boy Who
Remained in Fukushima From Jiji Tsushin (9/7/2011)

08.09.2011 Espanjasta Prince of Asturias säätiön urheuspalkinto Fukushiman duunareille:
Monta työntekijää kuoli (TEPCOn onneksi suurin osa kirjaamattomia väliaikaistyöntekijöitä,
tuhansien määrää ei tiedä kukaan), monet saivat kroonisen keuhko, sydänvaivan yms jne: säteily
oli sietämätön, lepoa vain muutama tunti päivässä. Laskettuja ylim. työntekijöitä oli ensimmäisen
kuukauden aikana 1312, näille siis mitali – ali-ali-alihankkijan reppurit kuolkoon hökkeleihinsä
ilman mitaleita.
Fukushima I Nuke Plant Workers to Be Awarded Prince of Asturias Award for Concord, Prince of
Asturias is the designation given to the crown prince of Spain, or the heir apparent. This candidature
was put forward by Josep Piqué i Camps, president of the Spain-Japan Council Foundation (Madrid)
and seconded, among others, by Miguel Angel Navarro, Spain’s ambassador to Japan; Fernando
Salazar, vice-president of the Spanish Institute of Foreign Trade; Juan José Herrera, director general
of Casa Asia; Daniel Hernandez, rector of the University of Salamanca; and Alberto Ruiz-Gallardón,
Mayor of Madrid. by Oviedo.

.

.

09.09.2011 Parlamentin alahuone teki virallisen asiakirjapyynnön TEPCOlle koskien
Fukushima Daichii onnettomuuden hoitoa. Tässä alla ‘huppupää yakuzan’ toimittama ‘raportti’
minkä se sai … kaikki 10 riviä on luettavissa. Tokyo Shinbun citing Kyodo News (9/7/2011).
Samaa huppulaatua kuin suomexicon eduskuntakysely koskien mamujen kustannuksia: huppupää-
hallitus ei wiitsinyt toimittaa tietoa rikoksistaan edes TEPCOn vertaa kansanedustajan kyselyyn,
yliviivasi kai ken…

.



TEPCO's Matsumoto: "vain osa raportista oli peitetty"

Miksi kukaan ei luota enää TEPCOn lausuntoihin? Väärät huhut (=internet) pitää kieltää.

.

09.09.2011 Japan Atomic Energy Agency ilmoittaa nyt että meren säteilysaastutuksen määrä
on kolme kertaa suurempi kuin TEPCOn ilmoitus. Eli ei TEPCOn 4,700 terabecquereliä iodine/
cesiumia vaan nyt JAEA puhuu jo 15,000 terabecquerelistä. (Muista lisätä Plutonium, Strontium
jnejne – sekä perään japanin nollat; … koko paljastusleikin tarkoitushan on aivopestä ajatuksesi:
onnettomuus on ohi, toisin kuin Chernobylissä, suitsevat reaktorit sammuivat jo itsekseen.)
Ocean Contamination 3 Times As Much As TEPCO Announced From Yomiuri Shinbun (9/9/2011)

.

.



Onnettomuus – se on ohi jo – mutta…
…miten ihmiset eri paikoissa sen näkevät, kuinka sen seurauksia meille syötetään. Alla siis ei
yhtään oikeata ‘näkymää’ Japanin ydinonnettomuuksiin. Tämän tekijän mielikuvitus rajoittuu
rappritelkkarin aivopesun kurkisteluun – avaimenreiästä.

.

Eri ihmisryhmien näkökulmat koko maailmankattavaan ydisaastelaskeumaan. Kukaan ei muka tajua
että reaktoreita ei peitetäkään ja sillätavoin onnettomuutta ylläpidetään, koko maapallo saastuteaan.

Meille siis lisää puhdasta ydinvoimaa – €ikövaikka ?

.



Reaktori ykkösen päälle tehdään fukuteatteria varten koppaa: vastikään mitattiin 10 sievertin
tappava säteily tuuletustorvesi (a.) - juuressa... (klikkaa/suurenna)

10.09.2011 TEPCO julkisti rakentavansa kopan (vain?!) ykkösreaktorin päälle: kohta se on
peitetty.Kuten peitetty on 10 sievertin salaisuus, säteilytystorvesi imee tästedes entistä
tehokkaammin kaikki Strontiumit jne koko maailmankattavan väestönvähennyksen tarve-aneiksi.
Kaikki savut (vrt. kakkos ja kolmos romuläjät) nousevat ja leviävät ‘vain Japaniin’, ohjataan
tästedes KAIKKI siististi piippuun – joka jostain kumman syystä puuttukin TEPCOn
kuvajulkistuksesta. Kuvakulma on valittu huolella: kellertäväksi kesällä maalattu seinä oikealla
(peittää saastepilvet tehokkaasti web-kameralta) sekä savupiippu – ei näy. Tietenkään piipusta ei
oikeasti näytä nousevan mitään; säteilevän pumpatun ionisaatio ja partikkeli-ilman havainnointiin
tarvitaan erikoisvalaistus. Ydinvoimahan on puhdasta turvallista saasteetonta – eikä koskaan
räjähdä (STUKvoideltujen autenttinen-lausunto).

Katso ylläoleva alkup kuva täältä: tepco .co.jp/en/news/110311/images/110910_1.jpg

Lisäsin TEPCOn julkaisuun oik puolelle ilmakuvan Fukushima Daichiin säteilyläjistä:
keltaisella korostettuna näkyy uudet hienot reaktorihalliin kytketyt putket ja alimmaisen
nuolenkärjen luota nousevan 140 metrin säteilytyspiippu pumppaamassa Strontiumia ja Plutonimia
– ilmaiseksi, sinullekin. Savuista olen kuvaan muokannut esiin spektrin: ei, kakkosreaktorin
myrkkyhöyry ei ole tulessa, tästä värispektrin muokkauksestani voit vain päätellä kakkos ja kolmos
plutoniumkasojen sulamassan myrkkypäästöjen ominaisvärit… Kuinkas sattuikaan että nyt TEPCO
julkistaa ensimmäisiä hyvälaatuisia kuvia? … epäilyttää. No mutta. Sehän rajaa tietenkin kuvastaan
pois tuon 24/7/365 -säteilytyspiippusi.



Japanin strontiumit sinullekin, ilman piippuja

Eikö olekin ihana että pian reaktorilla on suojakoppa ja saadaan kaikki sen päästöt suoraan
yläilmakehään kuljetettavaksi Suomeenkin?

.

.

” Krhrm ” sanoi kerettiläinen roviolta
Jesuiitoille :

” Se Jatkuu Sittenkin “…
.

.

10.09.2011 Lauantaina erosi ministeri Hachiro: “Moni japanilainen närkästyi, kun uusi talous-,
kauppa- ja teollisuusministeri Yoshio Hachiro kutsui Fukushiman aluetta “kuoleman
kaupungiksi” … Ministerin “kuoleman kaupunki” -lipsautus johti eroon” … (… Lue Lisää … x10
ellet sattunut iltasatuasi uskomaan). IS 10.09.2011 18:01 … näin siis aivopesulaitteen soopa:
mistäkö lähtien jonkun kansalaisen närkästymien olisi johtanut ministerin eroon? Vaan onhan tuo
viesti hesarin herkkusieniä hyväilevä: pahat kielet kertovat että Hachiron tieteen ja tilastojen
todistaman räjähtämättömän saasteettoman ydinvoiman vastaisuus: hän halusi lopettaa kaiken
ydinvoiman – sehän ei obamaon G.E. pommitehtaalle käy laatuun – sekä USjesujen määrittämän
‘vapaakaupan’ vastustus johti ydinvoidellusta hallituksesta ulos. Tässä olikin jo kolme syytä
eroon… Japanin lehdistö tarjoilee vielä lisäsuoloja kansalle: tarinan mukaan Hachiro olisi likaislle
fukushiman suojapuvullaan saastuttanut toimittajia – kuka ja miten, sitä ei osaa kenkään kertoa.

Käännösohje Suomessa: mini tarkoittaa aivoja, steri tarkoittaa sterilointia



12.09.2011 No nyt on kulunut puoli vuotta hyvin suunnitellusta ja 50v
rakennetusta  “onnettomuudesta”. Sen kunniaksi Yokohaman kaupungin ‘uutisia’. Josko
muistat, vajaa puoli vuotta sitten Yokohaman satamaan vierailulle ‘eksyneet’ laivat käännytettiin
seuraavista satamista; niiden mukana seurannut säteily vaaransi seuraavan satamankin… No
mistäpä moinen säteily tuli, mitä sille onkaan tehty: kaupunginhallituksen jäsen kertoo tästä
blogisivullaan, viereiset kuvat sieltä. Ydin jätteen sopivasti laimennettua lietettä käytetään
rakentamaan pohja uudelle bisneskeskukselle, läheisen urheilukalastajien paratiisin iloksi. Lienee
AREVAn ‘asiantuntijat’ neuvoneet (katso video ylempää) vai osasivatko tehdä ihan ite? Voi vain
kuvitella minkälaisia kolmipäisiä strontteja alkaa merestä nousta pisnes-kalamiehille… ohessa
linkki kaupungin iloisen säteilevälle uudisrakennussaitille:  city .yokohama.lg.jp/shigen/sub-
soshiki/jimusho/das7-6.html#shisetugaiyo

Lastina veljeskuormureille on mm. “Minami Honmoku Waste Final Processing Facility” -jäte
polttolaitoksen liete: sen kevyimmät, leijuvat strontium-partikkelit oletkin jo hengittänyt. Blogisivu
jolta tietoa poimittu: d.hatena.ne.jp/sakuraline/20110911/1315740637#c

.

.

12.09.2011 Etelä-Ranskassa räjähdys ydinjätteen käsittelylaitoksessa: “Suomen
Säteilyturvakeskuksen Stukin asiantuntijoiden mukaan päästöä ei myöskään ole odotettavissa.
IS  12.09.2011 14:54 … However, Telegraph Reports: “Risk of radioactive leak after deadly
explosion at French nuclear plant…”
Stuk siantuntiat tietävät kai ken etukäteen – kuten Fukushimassa. Mistä moinen viisaus? Koska sian
tuntijoille on koulussa opetettu ettei päästöä ole odotettavissa, fysiikan lakien mukaan myöskään
räjähdystä ei voi syntyä. Telegraphin reportterit siis eivät ole asiantuntijoita, vaikka tietävätkin
faktat.



.

13.09.2011 Nikkan SPA aikakauslehden mukaan Date City’n maaperässä löydetty iso
sätelymäärä Neptuniumia: Siellähän sitä, kaikki sen tietää mutta katselee taivaalle… Mutta. Nyt.
Ydinalan erikoistuva tutkija joka aiemmin mittasi Iitate-mura’n maaperästä tuhansien
becquerel/kg säteilyn neptunium-239 :ta, löysi Date City’n maaperästä myös ison sätelymäärän
Neptuniumia (Iitate 30km, Date on 60km Fukushima Daichiista). Tätä tietoa ei saa julkaista
lehdissä tutkijan tieteellisen julkaisun tarkistusaikana – joka on valmistuvan tutkijan lopputyön
hyväksynnän kannalta kriittinen. Japanin hallitus kiistäisi kaiken ja vaarantaisi työn. TV-n
ydinvoidellut saarnamiehet jotka pitävät Plutoniumia vitamiinia terveellisempänä, hanakasti ovat
kuitenkin kiistäneet ettei sitä ole päässyt mihinkään Fukushiman savuavista reaktoriläjistä; se ei
kuulemma lennä. On kuulema niiiin painavaakin. (Ikävää että vitamiini ei lennä, siitä täytyy pitää
erillinen kaikenkiistävä – lehdistötilaisuus)

No joo: Plutoniumia suitsuttaa jatkuvasti reaktorien sulamassasta ulos Uranium-239 -
muodossa ja hajoaa muutamassa päivässä Plutoniumiksi. Nikkan SPA:n lainaama sähköposti:
“Kuulin asiasta säteilytutkijalta: Neptunium, radionuclide joka hajoaa plutoniumiksi, lensi ainakin
Iitate-mura’an ja Date City’yn suurina määrinä. Tähän asti on (tarkoituksellisesti) mitattu vain
gammasäteilyä – sillä voidaan havaita vain Cesiumia. Todellinen vaara piileekin alpha-
hiukkassäteilyssä – siitä ydinvoitelu vaikenee kaikkialla. Iitate-mura’n asukkaat on jälleen petetty.
“(Siis eihän se lennä vai lentääkö se – 60km. Ja jos se lentää 60km, silloin se lentää jo maapallon
ympärikin kuin hiekka Saharasta. Elikkäs tutkijamme tulee löytämään Plutoniumia  kaikkialta mistä
vain sattuu mittaamaan … ja Japanin hallitus STUK avustamana kiistää kaiken Ranskanpullan
AREVA-mallin mukaan jo ennen mittausta.)

Kertaus: Alpha-säteilijä Uranium-239, jonka puoliintumisaika on 24 minuuttia, hajoaa
neptunium-239 :ksi jonka puoliintumisaika on n. 2.5 vrk, se taasen hajoaa plutonium-239 :ksi
jonka puoliintumisaika on 24,200 vuotta. Tämän ‘vitamiini’ Plutoniumin vaarallisuudesta kertoo
se, että vahinko-päästöstä on ydinlaitoksen pitänyt ilmoittaa IAEA:lle – jos päästömäärä suurempi
kuin miljonnasosa grammasta!

Alkuperäinen e-mail: 「放射線測定を専門とする大学研究者に直接聞いたのですが、プルト
ニウムが核変する前のネプツニウムという核種が、少なくとも飯舘村や伊達市まで大量に

飛んでいたそうです。今の γ線メインの測定方法ではどんなに頑張ってもセシウムしか検
出できないため、本来の危険性が見逃されてしまう。α線核種を無視した今のやり方を続
けていたら、飯舘村はまた“見殺し”にされかねない……」

Date City ja Iitate-mura on valittu puhdistu-koe-kohteiksi: siellä painepesureilla pestään
katot, kadunvieret ja kaivetaan maata ja kärrätään – (mereen?) pois. Plutonium? Mikä ihmeen
plutonium? Toisin kuin tyhjennetyssä Iitate-mura’ssa, Date City’n asukkaat asuvat kaupungin
alueella. Jotkut asukkaat on siirretty toisiin asuntoloihin pakoon puhdistuksen ajaksi. Siis beta-
säteilevän Cesium-puhdistuksen ajaksi: Plutoniumin vaarallisempi alphasäteily jätetään
tarkoituksellisesti mittaamatta – joten sitä ei ole… Monday, September 12, 2011, Nikkan SPA
Magazine: Researcher Says Large Amount of Neptunium-239 Also in Date City, Fukushima

(Mikä ylläolevassa e-mailissa on totta, jää lukijan vastuulle: erittäin mahdollinen skenario.)
Kirjoittaja ei huomaa että jos Neptuniumia löytyy, sen löydös on tuore: auki pidettävät sulat
reaktorit syöksevät Neptunium-hiukkasiaan sinullekin 24/7/365, tarkoituksella. Jatkuvasti. Onneksi
(?) se kerkiää matkallaan muuntua Plutoniumiksi…. Ilmankos STUK jesujen kaikenkiistäminen on
niin kiivasta että hulluutensa säteilee kaikkien nähtäväksi jo ennen ennenaikaista lausuntoaan.



.

13.09.2011 Neljä miestä 10 vrk nälkälakossa METI Teollisuusministeriön rappusilla:
vastustavat uusien  Chugoku Electric, Kaminoseki-cho ydinvoimaloiden rakennusta, edellisten
sammuneiden savuläjien käynnistystä. Nuclear Protest in Japan: 4 Young Men on Hunger Strike In
Front of METI From Chugoku Shinbun (9/12/2011) kts myös www hungerstrike .jimdo.com

.

13.09.2011 Diabeteksen eräs syistä on radioaktiivisesta säteilystä lähtöisin … (em. väite ei ole
omakeksimä: olisihan ihme jos viimeisen 50 vuoden rajut ihmisen levittämät radioaktiiviset
säteilyannokset EIVÄT näkyisi ihmisen solukossa, nestekierrossa ja sitten kuolleisuusluvuissa)…
Kuinka moni? ‘Joka 7s sekunti kuolee joku diabetekseen’, kertoo Diabateskongressi
Lissabonista. Diabetes on rajussa nousussa; seuraavan kolmen vuoden nousuksi arvioidaan 25%:n.
Diabetes kills 1 person every 7 seconds: study by European Association for the Study of Diabetes
(EASD) congress in Lisbon, September 13, 2011 Ben Hirschler REUTERS

.

14.09.2011 Lastentarha Akitassa tilasi  Ibaraki Prefectuurissa (Fukushimasta etelään)
kasvatettua nurmikkoa lasten leikkipaikalle heinäkuun puolivälissä 2011. Kukkahattutädit
saivat ihanan nurmikon pikkulasten telmiä… sattumoisin kaupungin vihaiset mittamiehet tulivat
mittaamaan – ilmansäteilyä. Yokote City, Akita’n kaupunki ilmoitti syyskuun 7pnä  että säteily
Soai lastentarhan luona (118 lasta) oli mitattu 0.135 microsievert/h, kun nykyinen normaali Akita
Prefecturissa on 0.086 microsievert/h. Lastentarha suljettiin ilmoituksen jälkeen, 800m2 nurmi
rullattiin ja vietiin pois – uudelle asiakkaalle … tarinamme ei kerro ‘minkä turistihotellin uima
altaan viereen’ väestönvähennysrulla sijoitettiin. Säteilytaso lastentarhassa putosi ‘normaaliin’.
(Kaupunki on mitannut säteilyä jopa 56 eri paikassa) Radioactive Turf in Nursery School in Akita
Prefecture From Yomiuri Shinbun local Akita version (9/8/2011)

.

Soiaa hoijaa: Kaikki täyssäteilytetyt täystyöllistetty; pojilla TEPCO-class säteilysuojavarusteet



14.09.2011 Yokohaman asukkaat saivat tietää radioaktiivisen lietteen kärräämisestä mereen
ja saivat operaation pysäytettyä. Tokion asukkaat eivät joko tiedä tai välitä: Jo huhtikuussa
Tokion kaupunki aloitti Tokionlahden täyttötöissä käyttää radioaktiivista jätelietettä. Asia paljastui
vahingossa  heinäkuussa, 3.07.2011 Tokion kaupungin hallinto ilmoitti säteilyarvot täyttömaa-
alueillaan – mukana Tokionlahti – ja siellä radioaktiiviset jätepisteet A ja B. Paawin
poistoputkeen valittujen VIP-lounge pystytettäneen kohteeseen A, ylimääräisten syömärien eli
poistettavan rahvaan jonotuspaikka kohteeeseen B… The huge landfill is right near the Haneda
Airport. (Photo from the Tokyo Metropolitan Bureau of Environment)

.

The Eagle has Landed: Kaksipäisen sekopääkotkan jätteenkäsittely -eikun- joutorahvaan
kiitorata... (klikkaa/suurenna). Nomutta. Kenenkäs lautakasamatti sarvipääsormet se sieltä
kurkistaakaan?



Lapset, Tsukuba Cityn Säteilyjätteen Keräystyövoima:
Japanin hallitus haluaa koko kansan mukaan säteilytykseen, ilmaiset talkootyövoimat luovat
säteilevää me-henkeä. Tästä innosta ovat myös ylennystä kaipaavat rehtorit ottaneet vaarin: kaikissa
eikun itseään kunnioittavat koulut kilpailevatkin nyt kansalaisten tee-se-itse plutonium-
puhdistustalkoilla. Chernobyl-luokan maankuorinta on ennen teetetty kalliisti erikoisvarusteilla, nyt
iloksemme havaitsemme uhrautuvaisen Japanin kansan tekevän kaiken itse, shortsit jalassa. Turhaa
väkeä onkin Nipponinkin saarella liikaa, sen totesi jo 1500-luvun inkvisitiolaitos…

Tsukuba Citynsivulta katosi keskimmäinen kuva yllättäin, mietipä miksi... (Suurenna kuvaa).
Pussit viedään Tokion lentoasemalle?

Koulun pihamaa kuorittiin jolloin saatiin mota beckereliä pussiin. Kaupunki kustantaa
talkoolaisille riiskupin: “ Rohkiasti mukaan, päälle sortsit, T-paituli ja ‘Bilteman hanskat’; koko
perheen viikonloppu aktiviteetti, Tervetuloa! toivottaa Tsukuban Kaupunginjohto” (joka juuri sai
miljardi jeniä siivoukseen; siitä käytetään nyt 0,000001% riisiin). Samurain varmuus ja voima
tappaa ihan varmasti säteilynkin: lisää plutoniumia sataa sulaneista aukipidettävistä suitsuttavista
reaktoreista tuulen suunnasta riippuen  joka päivä, mutta tämä onkin tsemppausta: onnettomuushan



on jo ohi ja jottai tarttis tehä. Talkookuva katosi – mutta tässä näkyy vielä kun aktivisti Professori
Hayakawa, Gunma Prefecturista kerkesi sen taltioida ennen Valtion Virallisen Totuuskomission
Deletointia.

Mitä nämä urheat macho-miehet ja äidit ajattelevat? Ohjelmoituina miettivät varmaankin seuraavaa
kolmen sukupolven kestoista asuntolainaa – jonka ohjelma takaa mikäli näyttelet osasi loppuun
saakka. Sillä saakin tiilitalon jossa jokainen tiili maksaa 100.000 jeniä. Suomalis säteilytetyillä
serkuillaan on onneksi mielessä seuraavat kauniit ja rohkiat.

Koulu ylpeänä tiedottaa että säteilytaso putosi 0.002 mikrosievertiä ja on nyt 0.01 microsievert/h…
(kts linkki kuvasta)

Tsukuban kaupungin duunarit erottaa siitä että nille on säteilyonnettomuuden
lahjoitusmiljardeista maksettu kahden jenin kasvosuojat: pusikoissa piilevät tappavat sievertit
eivät pelota: ne eivät näy, tuoksu, maistu tahi pidä meteliä… Kaupunginjohtaja saanee tästä
uhrauksesta Ritariyakuzapatsaan? Tyypillinen suomihuijatun Taksvärkkituotto eli muut
lahjoitusrahat lihottanevat pankkeja vielä ensi vuosituhannellakin: mitään ei kärsiville kansalaisille
ole jaettu.

Reippaasti karkkipaperit pussiin! Kanna pois jos pussi ei sula...

Tässä erään toisen koulun becquerelien kuorintatalkoo työmaa; eräs väärinymmärretty
cesiumiaan pöllyttävä nuori uhmaa systeemiä ja pitää kasvosuojusta. Ennenäkemätön röyhkeys,
eikövaikka.



Säteilevä saavutus: mittaus seur. fukutuulien tuomain säteilysateiden jälkeen onkin nyt kielletty!

" No niin lapset," sanoo rehtori", nyt on päivän hiukkaset imetty kiltisti syvälle keuhkoihin.
Istutamme sen kunniaksi muistopuut...



15.09.2011 CENTRACOn Marcoule’n ydinjätteen sulattamossa räjähti syyskuun 12.  Sulatto
oli vasta avattu, se suljettiin ‘ongelmien’ takia edellisellä viikolla Le Figaron mukaan. Sulatossa
poltetaan ydinsaastuneita jätteitä, pumppuja yms radioaktiivista metallia… Kun työntekijä pyrki
hajottamaan 1500 asteeseen lämmitetyssä sulatossa ollutta sauvamaista kokkaretta, se sylkäisi sulaa
metallia ja räjähti. Tutkijat aikovat selvittää asiaa: nyt rakennukseen ei voi mennä kun sulatosta
uloslentänyt metallisula ei olekaan jäähtynyt. Kumamoto Nichinichi Shinbun (9/15/2011)

.

.

.

.

.

.

Chernobyl Raporttivuodot!
Chernobyl; Ydinkatastrofin seuraukset Ihmisille ja Ympäristölle:
Chernobyl, Consequences of the Catastrophe for People and the Environment. Alexey V.
YABLOKOV, Vassily B. NESTERENKO, Alexey V. NESTERENKO (2006)
Tällä hetkellä (luulen että pian katoaa) hae alkup täältä: www
strahlentelex .de/Yablokov%20Chernobyl%20book.pdf

Lue Rapotin sisällöstä, siirretty 30.10 tänne Chernobyl Blogisivultani

http://wp.me/px1AT-bU

tai lue/lataa .pdf muodossa

www.scribd.com/Syottovasikka

.

.

.

.



Oopperaako?
16.09.2011 Bayerin Valtionoopperan esiintyjistä neljännes kieltäytyy 23.09 alkavasta
Japaninkiertueesta – säteilypelkoa – ja ennenkaikkea vääriä huhuja? Osallistumattomat ottavat
palkattoman kuukauden vapaan, Bayerische Staatsoper etsii Tokioon ja Yokohamaan muita
esiintyjiä… Thriathlonin voimakkaat MM-uimarit eivät pikku säteilykylpyjä pelkää, kisat pidetään
em. Tokionlahdessa viikonloppuna. From Yomiuri Shinbun (9/16/2011). Ne viuluniekoista jotka
lähtevät kiertueelle, vievät mukanaan omat juomavedet ja ruokasäteilyspecialistit mittaamaan mitä
syötetään…  japantimes .co.jp/cgi-bin/nn20110919a7.html … kun muistetaan kuinka ‘Afrikka’
aikoinaan kieltäytyi Saksan saastuneesta säteilevästä maitojauhe ‘avusta’, mietityttää miksi.

.

FACEBOOK - Japanin valtion virallisten seireenien
miljardikutsut:
19.09.2011 Hallitus aikoo hälventää perättömiä huhuja ja kertoa että toisin kuin tänäänkin
kupliva Chernobylin, 25vuotta sitten eli v. -86 sulanut reaktori , Japanissa ydinkatastrofi on jo ohi.
Kaikki paha loppui itsestään… Lue loput Facebookin totuusmeklareilta. Äläkä sinä unohda tukea
Japanian katastrofirahastoa, sillä tähän uppoaa niin valtavasti tukea jotta: Nyt Fukushiman alueen
säteileviä tuotteita aiotaan lahjoittaa kehitysyhteistyöapuna köyhille: 5 mrd yen ODA-tuki;
Fukushiman säteilykalasäilyke sekä rullatuoliapua kehitysmaille, 1.5mrd Facebook
kuuluisuuksien kutsumiseksi Japaniin, kestitykset… Ministry of Foreign Affairs wants to use 5
billion yen (US$65 million) to buy up canned fish, wheelchairs and other industrial products from
the disaster-affected areas and offered them to developing nations, says NHK News Japanese,
Mainichi Shinbun (9/19/2011).

.

20.09.2011 Yokohama City, Kohoku-ku kerrostalon katolta mitattu 63,000 Bq/Kg Cesium
säteily: yksityishenkilö otti näyttteen, lähetti laboratorioon, maksoi itse ja sai vastauksen 15.8.
Ohessa linkki. Läheisestä sadevesikaivosta otettu näyte  42,000 becquerels/kg Cesiumia. Ilman
säteilymittaus näytti 1.8 microsievert/h. Uutinen tästä tuli vasta asian levittyä twitterissä …
kuukausi myöhemmin. TV Asahi’s “Morning Bird” news variety show on September 19, Total
cesium: 63,434 becquerels/kg www twitpic .com/66brvb/full

20.06.2011 60.000 ydinvoiman vastustajaa mielenosoituksessa – virallinen tosuus ‘vain
30.000′…  Meiji Park in Tokyo Sunday, September 18, 2011  tanikichi.net/911/919-50000.html …

Säteilymäärä ydinvoiman vastustajille ylitti 5x viralliset lukemat = 0.31 mikrosievert/h Tokion
Jingu-mae liittymässä, Omote Sando’ssa. Tuesday, September 20, 2011 60,000-Strong Anti-Nuke
Rally in Tokyo: … right by the sidewalk where smartly dressed young people were walking by, the
radiation level near the ground under a tree was 0.31 microsievert/hour. Tokyo Municipal
government’s official measurement is 0.06 microsievert/hour.

.

.



21.09.2011 Pannukakkupaawin korjausmiähillä kävi vahinko: poikain simulaattori
vahingossa näyttää kuinka Fuku-Cesiumit uivat Brittein saarille; See Hot Particles Swimming
in the Simulation Pool. No tiedän toki mitä tuo simulointipojuilta tilattu ‘uutinen’ selittää; vanhoja
glo-baalinpalvoja totuuksia, maa on pannukakku eikä lukija tiedä mitään. Klikkaa faktat ‘öljykö jo
loppui’ -blogisivultani ja katso merta kiehuttavaa Tyynen Valtemeren tulivuoriketjua (Hakusana
‘Deep Oceans Can’)

GREAT CO2N - VEYOR BELT: Katso kuinka pannukakun kuumat partikkelit uivat
väestönvähennys-simulaattorialtaassa. Lisäsin kuvaan Meteo-France'n tekemän Fukushima- Cesium
leviämiskuvan alkuvaiheen 1.4.2011 ... ja muutamia kuumia pisteitä...

Tähän simulaatioon on eksynyt muutamia kummia virheitä: Yhdysvaltain länsirannikolla löytyi
merestä kesällä jo jäte-ja ydinsaasteita Japanista. Tämä virtauskaavio kiistää tuonkin faktan…
Sitten herää kysymys miksi pannukakkumeri lämpiäisi vain (pallon) toisella puolella; eikö Atlanttia
ilmasto lämmitäkään. Miksei lämmitä? Kyse onkin ohjelmoinnistasi; VAIN CO2 satu pitää
pystyssä öljyhintapumpun kuin Ydinsaaste ‘voima’ -laitoshuijauk$enkin. Yksi simuhöpöjen
piirtelemistä omituisuuksista koskee maailman ydinsaastuneinta merta, Itämerta: en ikinä ole
maailmankarttaa nähnyt jossa meri olisi täytetty – ydinsaastejätekuopan tulevaisuusko se
siinä?  Itkeäkö vai nauraa: onneksi sinä maksat tämän huvin… -Klikkaa CO2 Ilmastohuijaus.

psst. Myöhemmin kävi ilmi että kyseinen kierto vie aikaa kymmeniä vuosia = keksitty satu... Mutta
kaunis kuva eikövaikka. Näyttele edes tosiuskovaa - että saisit todistuksen yliopistoon - siellä
valheet ovatkin yli-suuria... ja niiden nieleminen pakollista.

.

Tri ‘WastaWirtanen’ teki oman laskeumakartan…





Prof Hayakawan kokoama uusi 9/2011 -laskeumakartta kertoo vain maaliskuun 15-21 päivien
tilanteesta... jatkuu. Tämä ei tietenkään ole Valtion Virallinen Totuus - sillä tässähän näkyy kuinka
Tokionlahden MM-Triathlon pidetään... 36milj säteilytettävän seassa.

.

.

Nipponin Kalmantohtori: “Vedä syvään henkeä – pidätä – saat
hengittää”
Yomiuri Shinbun raportoi 10/2/2011 että japanin hallitus kaataa Fukushiman maakuntaan
500mrd jeniä … ei, ei tietenkään säteilytettäville herkkusienille vaan kaikenlaisen pisnetin
projektipyöritykseen: Fukushima Medical University on saamassa 100 mrd yeniä maailmanluokan
syöpäsairaalaan. (psst. ‘Materiaalin’ ‘hoitoihin’ toimittaa mm. Tohoku Athletic Association. ) Tässä
vain alkupanostus: Onneksi materiaali itse maksaa ‘pisnetin’ pyörityskulut…

Radioactive “Ekiden” Race in Fukushima City, for Teenage Female Runners …Tohoku Athletic
Association, is planning the 27th Annual East Japan Women’s Ekiden, in Fukushima City.
Juhlamaratonia tukee Fukushima TV Network co-sponsor, & Sankei Shinbun -lehti. From Sankei
Shinbun 9/28/2011. Yläpuolella oleva kartta näyttää myös tämänkin maratonin juoksupaikan –
keskellä mustaa läiskää…

Kuulostaako tohtorimme touhut haaskalta? Eipä tämä pisnetti  yhtään häpeä suomalisten
jatkuvalle STUK-säteilytykselle. “Jos japanilainen menee lääkäriin ja epäilee säteilyn osuutta
oireissa, hänet nauretaan ulos” [ ohjeiSTUKsen mukaan ] kuvailee japanilainen äiti nykytilannetta.
Sama vaiva rahikaisella.

.

03.10.2011 Viherteen pakkaaja/myyjä tekee säteilysaastuneesta teestään myyntikelpoista
sekoittamalla: Kyushun alueen vähemmin saastunut tee sekoitetaan Fukushiman ‘pimeässä
loistavaan’ suhteessa 20/80 … näin saadaan uudet uljaat säteilyvaatimukset täyttävä aito
japanilainen ‘bequerellitee’… “Koska teestä oli pulaa ja säteilevä tee piti saada myytyä, päätimme
sekoittaa sen. Paketissahan lukee selvästi että kyseessä on sekoitus; halusimme vain tehdä teestä
asiakkaille turvallisempaa…” sanoo myyjä. Tokyo Shinbun, paperiversio 10/3/2011. Menetelmä
tietenkin aiheuttaa (vain) japanissa (ei koske Suomea) perättömiä huhuja joka voi nyt levitä
maidonjuojien ja riisinkeittäjien keskuuteen. Sekoitusmenetelmä on käytössä ainakin
puutarhamullan pakkaajilla (ja aiempien uutisten mukaan riisinmyyjillä) … Jos joku uskaltaa
epäillä menetelmää, “hän on rasisti joka haluaa vahingoittaa Fukushiman farmareita ja syrjii sen
asukkaita” JA Fukushima -lehden mukaan.

03.10.2011 NHK News (9/29/2011) kertoo että suurtokion hallinto (Tokyo Metropolitan
Government) hyväksyy ydinsaastuneen jätteen tuomisen Iwate -maakunnasta Tokioon ja sen
polton alueen tavallisissa jätteenpolttolaitoksissa. (Liekö merkitystä läpisaastuneessa Tokiossa?).
Hallinto pyrkii myös uudestaan saamaan Olympiakisat (keskelle säteilyä) …

03.10.2011 Uusien syöpäpotilaiden määrä ei ritareille riitä vieläkään; Englantiin
suunnitellaan kahdeksaa uutta rantafukushimaa, suomen lappi ja pohjanlahti on saastutettava –



näin päätti kuka missä ja miksi? Sama taho ruhjoo säteilylaitokset pystyyn ja maksattaa ne sinulla;
englannissa on vastamielenosoitus parhaillaan menossa. “Protesters blockade nuclear power
station … Hinkley Point: The new reactors at Hinkley would be the first of eight new nuclear power
stations to be built in the UK.  Daily Telegraph 9:27AM BST 03 Oct 2011

03.10.2011 Niigata prefectuurin virallinen kotisivu:  w w w
fureaikan .net/syokuinfo/topics/t110322.html#%E4%B9%B3
Testipvm: September 28 2011
Laji: Maito
Sijainti: Miyagi Prefecture
Radioactive cesium: ND – ei löydöstä
Radioactive iodine-131: 19.1 becquerels/kg
- Ooops. Korjaus 29.09. Tulikin pinovirhe, siis lienee nk panettelu eli perätön huhu eli tietovuoto:
nyt kiistetään kai kki -eli- faktat korjattu virallisiksi: kyseessä olikin Cesium … sillä (nopeasti
‘häviävä’) Iodine-131 löydös paljastaa aina tuoreen päästön… ja se tieto taas ei sovi onnettomuus-
ohi -ohjelmointiisi…

.

05.10.2011 Kyushu Electric, Genkai ydinreaktori meni hätäseis tilaan; höyrylauhdutin
kuulema vialla. Ongelma tuttu jo 30 vuoden takaa … sillä NUCLEAR REGULATORY
COMMISSION Advisory Committee 512th Meeting -mukaan jo 1970 luvulla reaktoreissa alettiin
käyttää Plutoniumia… Tällä hetkellä 44 Japanin 54:stä ydinreaktorista on käyttökelvottomia.
Nytimes.com/2011/10/05 … katso NRC:n kokouksen suomennettu teksti täältä
http://wp.me/px1AT-CY

.

.

‘Puhdistettu Lastentarha’ – Säteily (paikoin jopa) Lisääntyi…
05.10.2011 Fukushiman Minami Soma City Ishigami Daini -lastentarha otettiin juuri
malliesimerkiksi (muualla ? tulokset vielä huonompia) kuinka säteilyn ‘puhdistus’ onnistuu…
Fukushiman säteilyalueen rajoitukset on näet nyt purettu ja alue julistettu puhtaaksi … kansalaisten
tuleekin kuuliaisesti palata koteihinsa säteilytettäviksi. Oheisessa kuvassa lastentarhan
mittaustulokset ennen ja jälkeen painepesuri yms puhdistoimenpiteiden jälkeen: osin tulokset ovat
yhtä tyhjän kanssa, osin jopa lisääntyneet. Asfaltti ja betonipihan painepesusta ei ollut mitään
hyötyä. Esim alueen oik reunan korkeita (puhd jälkeisiä) mikrosievert/h -arvoja ei ole edes
uskallettu laittaa esiin… Huomionarvoista lienee että keinun ja liukumäen mutakuoppien
puhdistuksella – siis valumavesien kuopat – säteily on pienentynyt. Koulun sisällä pitoisuudet ovat
jopa lisääntyneet. (Mittaukset on tehty kahdella eri korkeudella).

Naapurit valittivat että heille ei saaste-operaatiosta – painepesurien roiskeet, valumavedet yms
pölypäästöt – kerrottu mitään – ‘puhdistus’ sai siis vapaasti saastuttaa naapuritontit vielä
pahemmin… (Valituksista seurannee verojen korotus?)



Lastentarhan säteilylukemat: vasemmalla ennen 'puhdistusta', oikealla sen jälkeen...

.

05.10.2011 Fukushima City maaperätutkimus: FoE eli ‘Friends of Earth Japan’ -järjestö teki
oman maaperätutkimuksen Watarissa … Eihän toki itsenäisesti vaan hyvävelivetoisena: Koben
yliopiston Professori Tomoya Yamauchi avulla. Watarin alue on voimakkaasti saastunut mutta
Japanin hallitus on kieltäytynyt määrittämästä sitä evakuointialueeksi… (Niinpä, Kiinaanko
menisivät?) Asukkaita siirrellään kaupungissa paikasta toiseen pienten säteilyerojen perusteella.
Tänään FoE julkisti tutkimustulokset: korkein mitattu arvo oli 300,000 becquerel/kg
Cesiumia.  Yllättäen järjestön sivut ovat kadonneet netistä (valvojasi ovat valppaina) … tieto löytyy
vielä hetken Asahi Shinbun 10/5/2011 -sivuilta.

Tomoya Yamauchi – kuten kaikki kerhoon kuuluvat proffat – pyrkii omalta osaltaan
osoittamaan että onnettomuus, se on jo ohi … virallisen kansan säteilytyspolitiikan mukaan. Tämän
takia hän väittää tuon pahimmin saastuneen paikan ‘tulleen vuorilta’ (mystinen selitys – liittynee
Shintolaisuuteen?. Vai liekö tuo nk. ‘vuori’ sulanut savuava kolmihuippuinen plutonium hohkaläjä
rannalla?)

05.10.2011 Watarin alueen maaperämittaukset, Fukushima City – 5 kertainen Cesium
laskeuma yhdessä pisteessä heinäkuuhun 2011 verraten. Professori Tomoya Yamauchi’s
satunnaisotokset / tutkimustulokset October 5, 2011, julkaisja “FoE Japan”. Nämä tulokset



poikkevat täysin hallituksen ilmamittauksista – jotka selvästi ovat täyttä  korjaan silkkaa Virallista
Totuutta…  Survey results計測結果

(1) Ogura-ji Inariyama小倉寺稲荷山
Cs-134: 108,450 Bq/kg
Cs-137: 131,250 Bq/kg
- Total総計：239,700 Bq/kg
(2) Hachiman Jinja八幡神社
Cs-134: 71,293 Bq/kg
Cs-137: 85,981 Bq/kg
-  Total総計：157,274  Bq/kg
(3) Sadevesiviemäri koulutiellä通学路西側住宅雨水枡
Cs-134: 44,294  Bq/kg
Cs-137: 54,010 Bq/kg
- Total総計：98,304  Bq/kg
(4) Sadevesiviemäri Yakushi-cho薬師町内の溝
Cs-134 137,490  Bq/kg
Cs-137 170,075 Bq/kg
- Total総計：307,565 Bq/kg
(5) Talon takapiha, Yakushi-cho薬師町内民家の庭
Cs-134: 17,532 91 Bq/kg
Cs-137: 20,932 Bq/kg
- Total総計：38,464 Bq/kg

Kohde (1) cesium kerääntymä moninkertaistui kesäkuun lukemasta 46,540 Bq/kg radioactive
cesium lukemaan 239,700. Kohde (2) on lastentarhan vieressä.
Mikä voi viisinkertaistaa laskeuman? Kolme sulaa kuplivaa räjähtänyttä tahallaan aukipidettävää
Reaktoria. Professori Yamauchi’s päätelmän mukaan koko alue on täysin saastunut ja tälläisenaan
asuinkelvoton… salaisuutena tässäkin pidetään Iodine-pitoisuudet jotka paljastaisivat jatkuvat
päästöt tarkoituksellisesti aukipidetyistä reaktoreista.

Hyväveli huppupääproffamme Yamauchi käskytettynä on pakotettu jättämään muut
pahemmat mittaustuloksensa kertomatta – eri nucledeista puhumattakaan. Vain viisi
mittaustulosta on livahtanut ‘eetteriin’…

Esim. Iodine-131 pitoisuuksista voitaisiin päätellä kuinka Fukushiman reaktorit jatkuvasti sylkevät
ydinsäteilysaastetta ruokapöytääsi – hengittämäsi ilma säteilee… Reaktorit myös sylkevät paljon
vaarallisempia aineita – joista kaikki tärkeimmät aina jätetään  korjaan, EI MITTAAMATTA
VAAN KERTOMATTA: esim. Be7, Au198, Au199, Mn54, Co60, Fe59, Ag109, Nb95, Nb95m,
Sr89, Sr90, Y90, Y91, Pb103, U239, U240, Am241, Cm242, Zr95, Rh106-Ru106, Ce144-Pr144, I-
130, I-132, I133, I135, Na24, Tb161…

.

07.10.2011 TEPCOn uusin tiedote kertoo työntekijän löytäneen rantakaivauksissa muinaisen
kalaverkon. (Pyrittiin kaivamaan uusi IAEA vaatima entistä syvempi monttu tsunameilla
upotettaville varageneraattoreille) Kalaverkon reikiä oli runsaasti ja ne olivat hyvin säilyneet.
Tiedotteen mukaan TEPCOn asiantuntija (masentaja) rekonstruoi löydöksen ympärille nopsasti
verkon; se laitetaan pääkonttoriin näytteille osoittamaan kuinka hyvin TEPCO kulttuuri kunnioittaa



vihiriäitä arvoja. Verkon arvellaan olevan n. 4000v ennen confusiuksen ajan laskua… Mitäkö tässä
sadussa oli totta? Ei yhtään mitään, eli tasaista TEPCOtiedote -laatua kuten ennenkin…

.

08.10.2011 Tokyo Metropolitan Government teki tavanomaiseet säteilymittaukset kesällä
Institute of Public Health in Hyakunin-cho, Shinjuku-ku -instituutin toimesta. Tulokset
‘ilmestyivät’ ilman uutisointia Tokion web sivuille. Sen arvot ovat ainakin 5x suuremmat kuin
viralliset tämänvuotiset luvut tähän saakka (10,000 becquerel/m2). Viiden edellisen vuoden
mittauksissa iodine ja cesium-134 löydöksiä ei näy ollenkaan, cesium-137 löydös 2-3 becquerel/kg;
nyt 20.09.2011 ‘ilmestyneet’ luvut  * Iodine-131: ND *  Cesium-134: 360
becquerels/kg  *  Cesium-137: 430 becquerels/kg *  Total cesium: 790 becquerels/kg…

Tokion säteilyarvot viime vuosina lähes nolla eli vähän yli 0,000 becquerel/m2 ,
Virallinen Totuus vielä eilen oli 10,000 becquerel/m2 … joka siis nyt rakoilee:
Uusin Shinjuku-ku julkistama tulos 51,350 becquerel/m2.

Montako nollaa tästä luvusta vielä puuttuukaan… Monesta eri syystä tämäkin mittaus tai ainakin
em. merkillinen suurkaupungin keskiarvotulos  nk. haisee monestakin syystä. Esim edellisen
ylläolevan jutun Watarin mittaustulos samaa yksikköä käyttäen on 15.405.000 becquerel/m2 .
(Japan’s Nuclear Safety Commission käyttää muunnoskertoimena lukua 65 kun becquerel/kg –>
becquerel/m2). .Kts www savechild .net/wp-content/uploads/2011/10/tokyo.gif

.

.

Japanin Ministerit pilkkaavat säteilytettyjä:
…nauravat kansanedustajalle (… sinullekin) ja ennenkaikkea pilkkaavat

Fukushiman lapsia joille pakkojuotetaan radioaktiivista maitoa:

…säteilevässä Pohjolassa läpilahjotut kansanedustajat eivät turhia kysele, pienet cesiumsienet
imevät maitonsa kiltisti virallisessa hesariumpiossa nimeltä suomi.
http://www.youtube.com/watch?v=L2E6LGK1gjc

.

,

Fukushiman koululapset – joille syötetään jatkuvasti  bequerellivelliä ja pihviä – joutuvat
jatkuvan pilkan kohteeksi mikäli eivät juo radioaktiivisesti saastunutta maitoaan: opettajat
laittavat heidä julkiseen kuulusteluun … “Kaikki jotka eivät juo maitoaan, tänne luokan eteen:
miksi et juo – et ole oikeutettu asumaan Fukushimassa ellet juo!” … heitä käsitellään kuin
sodanajan maanpettureita. Katso video jolla kansanedustaja esittää asian parlamentissa kertoen
Cesiumilla syötetyn äidin ja neljän lapsen tarinan – eli kansain säteilyttämisestä vastuussa olevien
ministerijessuiittain törkeä käytös: Fukushima children forced to drink radioactive milk at school

.



.

TEPCO ‘handouts’ – kuvia hyväntekeväisyyteen



TEPCOn sivuilla jaetaan 'tietoa' rahvaalle. Arvaapa mikä niistä aina puuttuu? No korjasin
kömmähyksen: aito ykkösreaktorin supertuuletuspiippuhan se siinä oikealla lisättynä,
säteilynsyöttöputkineen... sylkee supersäteilyään yhä 2/2014.

.

Tällä (kin) kertaa uupumaan jäi 3m halkaisijan 140m piippu, sen kauan sitten rikkoutuneen
säteilysyöttöputkiston urhea kunnostus (muistatkos, juuresta löytyi 10 sievertin (!)
pikkulisäsäteily)… (Huom. Uusimmassa TEPCOn handout -kuvassa ei edes näy piipun häivääkään
– mutta siinäkin vahingossa vielä pala säteilysyöttöputkeasi…)

Miiljoonan maksava Telttakatto on kätevä, eikövaikka? Vertaa sitä Chernobylin 1 miljadrin
euron betoni/lyijy -sarkofagiin; säteilyn ohivuoto ei tässä tule olemaan vahinko sillä se on
‘ominaisuus’. Mutta johtajan onneksi kuvaaja sai kukkaset mahtumaan kuvaan (ja säilytti
työpaikkansa). Hrrmillinen varjo sattui ykkössulaton ydinpoliittisen kunniaraunioläjän peittävän
‘lautakasan’ seinään, eikövaikka. Mikähän sen aiheuttaa?

Huomaatkos muuten kuinka seinäkehikkoon ripustetut irroitettavat
kangaselementit  päästävät auringonvalon lävitseen (vrt. kelt nuoli)? Kts tarkemmin vasen
sisennyskuva jossa irrotettavan panelin kontrastia muutettu; rakenteen aukko johtuu ‘puuttuvasta’
telttapanelista.

.

.



'Savu' piipun halkaisijan koko: Daichii reaktoreilla (6kpl) on 10kpl tälläistä 140metrin
säteilytuuletuspippua. Kopioin kadulla näkyvän auton piipunpään viereen tuuletustarpeen koon
havainnollistamiseksi.



The Economist Jesuiittain Väestönvähennys Ydinlobbarina
The Economist kirjoittaa: Oxfordin ‘asiantuntija’ professori - Oxford Professor Emeritus
Wade Allison joka on lähetetty saarnaamaan säteilyn ihanuutta japanilaisille – esitelmöi
ympäri Japania että nykyistä suuremmat, tuhatkertaiset säteilyannokset ovat ihan ok
ihmisille, ei hätää mitään japanissa. Psst:  mies ei suostu itse siellä asumaan. Tämän
jesuEconomistin ilosanoman tuojan ‘fysiikantohtorin’ taustoja tutkimalla selviää että mies on
asiantuntija – mutta minkä sian !? Neutrinotutkija – tieteenhaaran jonka selvittely vaatii
ydinlobbareiden ylipistojen miljardilaitteet taakseen. Hänen taustansa löytyykin tosi suuren
voitelupaljun, Kanadan energiajärjestöjen atomienergiantoimittajain -kerhosta: Atomic Energy of
Canada Limited, Ontario Power Generation, Agra-Monenco/Canatom Limited, CVD
Manufacturing Inc (katso www. sno .phy .queensu .ca/sno/first_results/). kts
economist .com/node/21531522

Jesumedialle globaalisti tyypillisen asiatuntujahuijauksen tavoin, miehellä ei ole siis yhtään
mitään asiantuntemusta ihmisen säteilysiedosta yms – kuin ‘mutikaisella oravikosken kioskilla’.
Ainoaksi asiantuntijataustaksi Economistin sivuille pääsyyn riittääkin kerhoon kuuluminen…
ydinlobbareilta tuttu paxu lompakko -ja- siitä seuraavat miljoona lisää säteily höynäytettyä linkola-
paawilaiseen väestönvähennysoperaatioon…

Kyseinen ‘ilosanoma’ tullee löytämään tiensä herkkusieninen säteilytykseen eli suomalisten
heshariaan… [ no joo. Lukija voinee arvata että aikoinaan kyllästyin Economistin
kommenttipalstaan sen jatkuvan paawinpunasilmä-sensuroinnin takia; kuin iitat suomexicossamme ]

.

.

10.01.2011 Strontium mittaus: 150 kertaa luonnollinen Strontium-90 säteily mitattu
Yokohamassa, 245km Fukushiman sulaneista ja nyt savuavista raunioista. Asiasta kirjoittaa
journalisti Yasumi Iwakami : 195 becquerels/kg, ( eli 150x ‘normaali taustasäteily’ 1.2
becquerels/kg). Sunday, October 9, 2011 (UPDATED) Strontium-90 Discovered in Yokohama City,
245 km from Fukushima I Nuke Plant

12.10.2011 Nyt. Uutta. Säteilysertifikaatti. Japanilainen Shizuoka Tea Plantaashi julistaa
teensä puhtautta (!?) erillisellä sertifikaatilla. Sertifikaatin myöntäjä Japanin Pakasteruoka
estikeskus Corporation. Hmm. Onpas puhtaita vihreitä serfifioituja Bekkerellejä. Lienee tämä
sertifikaatti Shizuokakorporaation ja Japanin tuottavin firma? Onneksi meillä vaietaan kaikesta,
kansa syö bekkerelliverovellinsä STUKsäkki päässä kuten ennekin. Alla kopio ‘sertifikaatista’,
upeaa leimaa, oikein tuplasti – by General Manager T. Torui… Tuesday, October 11, 2011
Radiation in Japan: A Shizuoka Tea Plantation Declares “Our Green Tea Is SAFE!” with 175 Bq/kg
of Radioactive Cesium

.



Takuuvarman Puhdasta Bekkerelliteetä

.

13.10.2011 Kaikki Fukushiman riisi on nyt Virallisesti myyntikelpoista.  Fukushiman
prefektuuri testasi sieltä täältä näyte-eriä tämän kesän satoa ja totesi että yhtään ei löytynyt yli 500
becquerel/kg radioactive cesium. (Ilosanoma maanviljelijöille, voitto kotiin Fukushima. Kansa
taputtaa ja syö riisinsä säteilellen. Strontiumia ei testattu, joten sitä ei siis ole, plutoniumista
americumista jnejne puhumattakaan. Ja pahojen huhujen levittäminen tulee kieltää… Strontium



lenteli ympäri maapallon vain 25 vuotta sitten Chernobylistä, nykyaikana se ei ole fysiikan lakien
mukaan mahdollista todistaa STUK asintuntijakin: suomalisten maidosta ei siis strontiumia mitatta,
Cesium annostasi ei kerrota. Ja kaiken hyvän päälle, sulaneet reaktorit jatkavat tasaisen tappavaan
tahtiin saastepäästöjään…) Jos jostain Fukushiman riisisäkistä mitataan enemmän kuin 500
bequereliä, hallitus on luvannut ostaa farmarilta koko sadon (ja laimentaa/sekoittaa sen varastoissa
oleviin vanhoihin puhtaisiin). Kyodo News English (10/12/2011) Wednesday, October 12, 2011
Fukushima Rice All Cleared for Shipment, Radioactive or Not
Virallisesta Totuudesta välittämättä paikallinen farmari twiittailee Iitate-mura’sta: “yllätys
yllätys, testautin ruskean riisini ja tulos oli 2,194 becquerels/kg [ radioactive cesium]“

.

TEPCO-kierrätyskeskus
Tepco Handouts: Viisisataatuhatta säteilevää suojapukua /6kk – tuuletetaan varastosta,
samalla esisäteilyttäen kaikki muut varusteet uusille säteilytettäville: kuvassa J-village -
jakelupiste toiminnassa, päivittäin kolmetuhatta duunaria vetää haalarit niskaan. TEPCO ei pidä
näistä kirjaa – oops, kuten Chernobylin säteilytettävistä Liquidaattoreista ‘ei pidetty kirjaa’…
Yllättäin Liquidaattorit kuitenkin ovat maailman eniten ‘tieteellisesti tutkittu’ säteilytetty
ihmisryhmä. Samalla tavalla yakuzan velkavanki duunari ‘Yakoshiki Takamuran’ papereita ei näy
missään TEPCOn arkistoissa, vain paikallisessa terveyskeskuksen rekistereissä erikoistarkkailtavien
listassa. Kuvaajilta pääsy kielletty, säteileviä nahkurin orsia ei ydintuuditeltu kansa kestäisikään
katsella…



Nahkurin orsilla: ylhäällä köyhäin säteilytettävien tuhrimat 10€ suojapuvut, oikealla kävelee
lisää 'materiaalia' TEPCOn jakelupisteen kautta säteilytykseen (ilman annosmittaria), vasemmalla
alhaalla varanahkain riisuntapiste...

Täytyy myöntää että tuossa editoimassani Varanahkain riisuntapisteen kuvassa on asiavirhe:
TEPCOn yakuza- shintolais-höynäytetyt eivät lepää normandian kat0lisAdolphin vallasta
vapauttaneiden jenkkien tavoin ristin alla … (Kuvan amerikanhöynäytetyt ovat toki sankareita, sitä
en kiistä ja kunnioitan uhrautumistaan: paawin jesujen junailemien sotien höynäyttämiä onkin
joukkohaudat täynnä. TEPCOteatterin G.E. näyttämö vain iittalan nahkurin orsien jalostetumpi
muoto.)

.

19.10.2011 Fukushiman säteilysaasteesta tehty bisnes: Tätä eivät venäläiset ole osanneet tehdä
Chrenobylin jälkeisessä Pripyatissa. Valtion lisensioimat yakuza ‘yritykset’ suihkivat
omakotitalot painepesurilla ja laskuttavat jopa 10.000€ per talo. Tietenkin vapaahteoinen puhdistus
– ja jos aiemmat merkit paikkansa pitävät, lasku tulee halusit eli et. Maksajana tietenkin talon
omistaja; mitäs saastutti oman talonsa! Ja täytyyhän hallituksen jotain tehdä, Virallisen Totuuden
Uuusi Menetelmä, painepesuri ja hengityssuojain on tehokkaan näköistä… Aiemmat kokeet ovat
olleet kiistattomat: vaikutusta säteilyyn ei painepesurilla ole, eikä hyötyä ole. Päinvastoin,
valumavesi keskittää uusia, vielä pahempia kuumia pisteitä tontille/rakennukseen. Pää-asia tällä
ministerikumarteluin virallistetulla puhdistuksella lieneekin ihmeitten ihmeen julistaminen
säteilytettäville syöpäkeskusten tuleville maksaville ‘asiakkaille’: sulaneet reaktorit jo sammuivat
itsestään (vain Chernobyl jatkaa 25v myöhemmin). Tuesday, October 18, 2011 Decon Bubble in
Fukushima: Contractors Charging US$13,000 Per House, Yomiuri Shinbun (10/19/2011, kts TBS
news maailmanmullistava säteilynpuhdistusmenetelmä juutuubesta:野田首相、福島の住宅除染
作業を視察 by tbsnewsi ) youtube .com/watch?v=4p_U_Nnoe5w

P.S. Myöhästyit. Taas – 2h videolinkin osoitteen tähän laittamisen jälkeen – video on poistettu …
PPS. kopioi tämäkin sivu talteen nyt – jos haluat sen nähdä ‘huomenna’.

Sain kuin sainkin siitä yhden version; tässä uusi edellisestä muokattu versio; katso Fukuwhitewash
youtube.com/watch?v=_OY0J7NU6Pc

youtube.com/watch?v=_OY0J7NU6Pc

.



Hallituksen Ojanpohjamittaukset Fukushimassa: Fuku-Pesuri pyörittää ja jopa 'lisää' säteilyä: arvot
muuttuvat joka mittauskierroksella, taloja ei edes uskalleta mitata saatikka Strontium Sr-90 arvoja
mainita...

.

19.10.2011 Radioaktiiivista “Tokyo Sayama-cha” -teetä Tokiosta, ylittää ‘väliaikaisen’
turvarajan, 500bq/kg. Kasvatuspaikka Musashi Murayama City, Mizuho-machi, ja Akiruno City.
Väliaikainen = 100.000vuotta. Vaan ei hätää, sotketaan viimevuotiseen niin saadaan keskiarvolukua
pienemmäksi. Kun se on loppu, nostetaan säteilytettäville taas Virallisia Turvarajoja. Toukokussa
Tokion Itabashi-ku koulujen lapset keräsivät teet viljelmästä jonka tiedettiin olevan (2,700
becquerel/kg radioactive cesium) – osana sosiaalisen koulutuksen aktiiviteettia. Haloo paawin
sosiaalinen ‘oikeus’… Tea from TOKYO: 3 Exceeding Provisional Safety Limit for Cesium
Mainichi Shinbun (10/18/2011)

21.10.2011 Fukushima Daichii Robotti nimeltä Quince löysi rajun säteilypisteen
kakkosreaktorin 5 kerroksesta – ja sitten se katosi. Laitteeseen ei saada yhteyttä, eivätkä ihmiset
voi mennä rajun säteilyn takia sisälle tähän kohtapian toimivaan puhtaanenergian laitokseen…
alapuolella kuplivasta corium massasta ei saa kommentoida. … tässä videolla könyää pellepukuiset
www. ustream .tv/recorded/18008386 October 20, 2011 Fukushima I Nuke Plant: Robot Quince
Found High Radiation on 5th Floor of Reactor 2, and Was Lost

.



Asahi Shinbun – “Trap of Prometheus“
Fukushiman ‘protestantit’: Eräs teknisesti valveutunut aktiivi (Monma) keräsi ryhmän
paikallisia ja nosti aikoinaan oikeujutun Fukushima Daichii ydinsäteilyvaaroista Sendain
ylempään oikeusasteeseen… Tietenkin häviten jutun. Paetessaan ydinlaskeumaa tuhon yönä halki
Japanin Monma muisteli tuomarin sanoja 21 vuotta aiemmin:  “Sensijaan että sokeasti vain
protestoisimme ydinvoimalaa, meidän tulee rauhoittua ja pohtia. Sillä ehken meillä ei ole varaa
pysäyttää ydinvoimalaa.” Noin 30 vuotta sitten tämä ryhmä vuokrasi paikallisen koulun
urheiluhallin yleisötilaisuuttaan varten. Sinne kutsuttiin Tokiolainen teatterialan yritys esittämään
näytelmä ydinvoimalan ydinkatastrofista ja laskeumasta. Se oli kertomus kaupungin asukkaista
jotka pyrkivät pakoon laskeumaa – tänä yönä hän eli näytelmäänsä todeksi.

Monma: ” He hävittivät taloni; minulla ei ole enää puhdasta kotia minne palata. He
juoksentelevat eestaas päättömäin kanojen lailla, luvaten kansalle puhdistaa kodit ydinsaastasta –
samalla luvaten veronkorotuksia ulkomaisille ‘poliitikoille’. He kauppaavat uusia ydinvoimaloitaan,
satuilevat päivästä toiseen kuinka terveellistä säteilevä ruoka onkaan – pakottaen lapsetkin syömään
sitä vaarallisiin säteileviin kouluihinsa…”.Nyt Fukushiman saasteille hyljätystä talostaan paennut
Monma asuu Kita-ku kerrostaloalueella [läpisaastuneessa] Tokiossa… Ote Asahi Shinbun -lehden
julkaisemasta Japanilaisten yöllinen pako Fukushimasta -dokumenttisarjasta ‘Prometheuksen Ansa’..
Asahi Shinbun’s series “Trap of Prometheus” 22.10.2011

21.10.2011 Kashiwa Cityn kaupungintoimisto, Chiba Prefecture, ilmoitti Lokakuun 21 että 57.5
microsievert/h säteilyalue oli löytynyt kaupungin alueelta Nedossa. Syytä ‘ei tiedetä’. Asiasta
tiedottanut toimisto sanoo että on mahdotonta kuvitella tämän olevan kotoisin Fukushimasta –
koska säteilyarvo on niin korkea.

.

0skarshamnin Ydinvoimalan Kakkosreaktori Tulessa
Uusi Fukushima? Tästä et ainakaan tule tietämään, sensuurin ohi lipsahtanut uutinen deletoitu jo
saman päivänä

“Julkaistu: IS 23.1O.2011 klo 9 : O 5 … 0skarshamnin ydinvoimalan kakkosreaktori
Kaakkois-Ruotsissa Itämeren rannikolla jouduttiin sulkemaan sunnuntain vastaisena yönä, kun
voimalan turbiinihalli täyttyi savulla. Viranomaisten mukaan palo ei uhannut voimalaa, eikä ilmaan
päässyt säteilyä. Reaktori käynnistettiin vasta viime viikolla vuosihuollon jäljiltä, mutta jouduttiin
jo tätä ennen kertaalleen pysäyttämään, koska turbiineissa oli vikaa. Ydinvoimalan johto ei heti
osannut sanoa, oliko savun syynä tällä kertaa turbiinivika.”

(Huom. Edellisen kerran tulipalouutisia sieltä tuli 11.O7.2008 13:O4)

Täyshiljaisuus jatkuu 28.10.2011 … jatkuu … kaksi viikkoa … kunnes:

11.11.2011 Euroopan säteilyarvot kohonneet, IAEA ymmällään. Euroopassa on mitattu
kohonneita radioaktiivisen jodin pitoisuuksia, kertoo Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA.
Määrät ovat niin pieniä, että niistä ei ole haittaa terveydelle [syöpähoitoloiden täyttyminenkin on
bonusta]. IAEA:n mukaan jodi 131 -radioisotoopin kohonneita pitoisuuksia on mitattu viime



päivinä muun muassa Tshekissä ja muualla Keski-Euroopassa. IAEA ei tässä vaiheessa osaa sanoa,
mistä säteily on peräisin. Julkaistu: IS 11.11.2011 15:06 STT-Reuters

Päivän paras: Säteilyturvakeskuksen mukaan “Suomen ilmatilassa ei ole havaittu
radioaktiivista jodia.” Julkaistu: IS 11.11.2011 17:02 Suomeahan ei oikiasti enää ole etes olemassa,
eihän sillä täten voi olla ilmatilaakaan. Ilmoitus tarkoittaakin Pyhäjärven kaivoksen näytehuonetta.
Mikäli ‘tiedotus’ (witsi) menee aiemman kaavan mukaan, Seuraavan kerran kuulet tämän päivän
säteilytyksestäsi vasta 25 vuoden päästä…

No niin. Päätellen täys-uutispimennyksestä, ilmeisesti 0skarshamnin reaktori on sulanut.
Hengitä syvään.

.

.

IRSN uusi raportti 26.10.2011
IRSN Julkaisi uuden arvion mereen joutuneista päästöistä. Hienoa kun joku vielä yrittää …
huijata…aloittamalla pahimpien päästöjen mentyäjo ohi.

Niinpä lisäsin kuvaan Fukushimaterrorin alusta alkaen, 11.03.2011 Japanin ydinsäteilytys
laitoksen käyrästä peilasin IRSN käyrälle jatkeen alkamaan 11.03.2011; kts vasen yläreuna. Siitä
voidaan päätellä että voit huoletta kertoa IRSN luvut kahdella. Mikä sinänsä olisi hämmästyttävää:
tähän asti viran omaisten lukuihin on pitänyt -ministeri  ilmoituksen mukaan – lisätä kolme nollaa.
Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSN, Institut de Radioprotection et de
Surete Nucleaire) of France Raportti löytyy täältä:

irsn .fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/IRSN-NI-
Impact_accident_Fukushima_sur_milieu_marin_26102011.pdf



Diagrammin vasemman reunan päällä olevasta Iodine-käyrästä saamme näkyviin päästötasojen
suunnan - peitellystä alusta saakka... Määrältään vastaa lähes puolta koko näkymän määrästä.
Vasemman reunan päiväys nyt 11.03.2011

IRSN uusi ilmoitus on 20x TEPCOn tähän asti ilmoittama eli nyt siis 27,100 terabecquereliä.
Tämä IRSN lukukartoitus siis alkaa suurimman päästön jo mentyä ohi… Mikä onkaan oikea määrä?
Montako nollaa sinä arpoisit perään?

Alla meren saastuminen sekä sedimenttinäytekartta: mielenkiintoisia saastuneita alueita – ja
joka puolellla ohi Fukushima Daichiinin. Länsirannikosta Korean puolella ei kukaan hiisku
sanaakaan; mitkä ovat sinne sulaneiden esim Kashiwakazi Kariwan ym päästöt?



Vasemmassa kuvassa koko rannikkovesistö täynnä päästöalueita, myös Onagawa...

.



Tässä merenpohjan sedimenttinäytekartassa on IAEA:n sukelteliatohtori käynytkin jo hiirellä
siivoamassa Onagawan edustan merenpohjan (kts. nuoli). Mistä laitoksista kaikki muut päästöt
ovatkaan? Näyttäisi pohjaliejussa säteilevän ainakin Daini II 'palanut piirikortti'...



Urheilijatytöt Kuolevat Säteilytykseen
29.10.2010 Ichinoseki City, Iwate Prefecture, sijaitsee 170 kilometriä pohjoiseen Fukushima
Daichiista. Siellä säteilyarvot ovat erityisen korkeita – mistä lähtöisin, siitäkään ei haluta
keskustella… Erään Ichinosekin koulun pihaamaan säteily ylittää 10 microsievert/h, luokan ilma
0.5 microsievert/h. Sen oppilas kertoo blogissaan 10/27/2011: “Yksi kolmasluokkalainen
urheilijatyttö lysähti kesken koulupäivän kasaan, vietiin sairaalaan jossa kuoli sisäiseen
verenvuotoon (Subarachnoid Hemorrhage). Hän ja hänen ystävänsä harjoittelivat jatkuvasti tuolla
pihalla… oppilaan vanhemmat lukivat säteilystä jälkikäteen vasta paikallisesta sanomalehdestä.
Minun on vaikea kirjoittaa tätä ja itken“. Hän kertoo alla kaupungin mittauksista eri kouluissa ja
siitä että osassa mittauksia mittarin mittauskapasiteetti ylitettiin.

w w w  city .ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/1,26452,157,416,html

.

Säteilymittarin näyttämät ylitetty - montako kertaa? Koulujen säteilymittaustaulukkoa kaupungin
sivuilta. Montako nollaa pitää olla kun oppilaat alkavat 'putoilla'?

.

29.10.2011 ‘Asiakkaat’ Tokiolaisessa Setagaya-ku Supermarketissa ovat todellisia
bonusasiakkaita. Ostosten lisäksi rakennuksessa saa tietämättään paikoin ilmaisen säteilytyksen,
jopa 170 Microsievert/h. Kaikki eivät bonuksistaan pidä: paikallisten asukkaiden hälyttäminä viran
omaiset ovat nyt tutkivinaan paikkaa. Vertaa tätä Ranskan AREVA-videoon… market rakennettiin



kymmenen vuotta sitten, ja jo silloin rakentajat valitsivat minne tämäkin ydinjäte sijoitetaan… Jiji
Tsushin 5:29AM JST 10/29/2011 … näistä ‘löydöksistä’ ilmoitetaankin viranomaisille tämän tästä
ympäri Japania: kansalaisilla on nyt mittareita millä mitata, ‘Chernobylin sateet’ ovatkin
löydettävissä joka puolilla maailmaa vielä 100.000vuotta puhumattakaan muista paikallisista
Talvivaaroista.

.

02.11.2011 TEPCOwood Theatrics; kuva TEPCOn viimeisimmältä videolta. Tehokas tuuletus;
paljas silmä ei ionisoidun ilman säteilevää pinkkiä havaitsekaan… Tein tästä videosta leikatusta
pätkästä erikoisfiltterillä otetun editoidun uuden videon 11.11.2011 , katsopa se alempaa.

.

TEPCO video 25.10.2011: Aurinko paistaa säteilytysteltastasi läpi, piippu tykittää taivaille
beckerelliä... (kontrasteja muokattu, piipun päästöjen spektri muokattu näkyviin)

.



04.11.2011 Siinä missä iltasatusanomaoyj ohjelmoi suomalis-herkkusiäniä: “kakkosreaktori
pysäytetty” vitseillään, TEPCOtheater esittää joka päivä eri paikoista eri tavoin otettuja näytteitä
eri radioaktiivisista nukledeista. Asiantuntijalle näytteet kertova sulaneen reaktorin coriumin
kuplimisesta ja sen massan mahdollisesta räjähdysvaarasta. Ylläoleba kuvan mukaisesti tämän
kiehumisen hiukkaspäästöt ohjataan ‘savu’ piipuista sinunkin pihallesi – STUK varmistaa
annoksesi mittausautoillaan jotka kokoajan kiertävät ja tallentavat säteilytystäsi. Tämä toiminta on
säteilytetttäville salaista kuten ennekin.

04.11.2011 Radioaktiivisesti saastunutta roskaa aletaan polttaa Tokiolahden täyteläjissä;
Tokion annostus ei siis riitäkään. Yllättäin vain yksi yritys täytti poltolle ja kärräykselle laaditut
tosi tiukat vaatimukset kertoo uutistoimisto NHK. Kuin ihmeen kautta TEPCO konserniin kuuluva
Tokyo Rinkai Recycle Power kykeni vastaamaan tarkasti jokaiseen (Rinkai bar association synodin ?
johtoryhmän laatimaan) vaatimukseen… Roskat on kuulema säteilytarkastettu, miten ja missä ja
kenen toimesta, siitä twitterissä liikkuvat viestit kertovat että kaikessa ydinsaasteen
lisäpöllytyksessä toimitaan maan tavan mukaan.

.



Keisari Saa Ruokansa Nasusta
06.11.2011 Japanin Kruununperillisten 9v. tytär vietiin sairaalaan; ‘flunssa’ eli mycoplasma
pneumonia. Hänen ilmoitettiin aiemmin viettäneen kesänsä Fukushiman lähellä Nasussa. (NHK
News 11/5/2011). Keisarinna on ollut kipeänä (lihaksistosärky). (Sankei Shinbun 10/12/2011) Nyt
keisarikin on sairaalassa, keuhkoputkentulehdus (Mainichi Shinbun 11/6/2011). Kaikki mainitut
kuuluvat myös säteilysairauksien ilmentymiin… Keisarillinen asunto Tokion Chiyoda-ku, kuuluu
säteilytasoltaan nousseisiin alueisiin. Ruoka sinne toimitetaan Nasusta, Tochigi Prefecture (Keisarin
Hovin Ilmoitus 7/21/2011). Keisari seurueineen kierteli aiemmin viikkojen ajan virkistämässä
säteilytettäviään Chiba, Ibaraki, Miyagi, Fukushima, Iwate maakunnissa tuoden mukanaan
maakunnan tuotteita hovinsa keittiöön.

07.11.2011 Fuji TV: aamuohjelmissa Fukushiman tuotteita ylistänyt ja syönyt 63 tv-juontaja
on viety sairaalaan sairastuttuaan leukemiaan. Yomiuri Shinbun 11/6/2011

.

08.11.2011 Tri Mori löysi Fukushiman maakunnasta hämähäkeistä radioaktiivista hopeaa
1000x määrän ympäristöön verraten. (Nephila clavata) ,

Höyrykauden säteilytyksen uhrilampaat

Keräyspaikkana Iitate-mura, Fukushima Prefecture, evakuoitu alue. “Kun sateella oli vaikea
koota kasveja, päätin ottaa hämähäkkinäytteet bambu ja setrimetsistä. “En osaa sanoa syövätkö
nämä hämähäkit suoraan multaa, mutta ainakin ne saalistavat verkoillaan kärpäsiä, perhosia jne.
Laitoin neljä hämähäkkiä germanium mittalaitteeseen ja analysoin Cesiumia (Cs-137 ja Cs-134)
jolloin huomasin Ag-110m:lle tyypillisen 657.8keV piikin näytekäyrässä. (4 gamma-säde piikkiä
Ag-110m:sta (hopean isotooppi, puoliintumisaika 249.5 vrk)” … Hämähäkkien pitoisuus
Radioactive cesium:  Cs-134 (2.9 Bq/4 spiders) + Cs-137 (3.9 Bq/4 spiders) = 3,656 Bq/kg
kokonaispaino; ja Radioactive hopea:  Ag-110m (2.6 Bq/4 spiders) = 1,397 Bq/kg kokonaispainosta.

Kyseessä ei tässä todellakaan ole hopealusikat vaan hopean radio-aktiivinen säteilevä tappava
isotooppi.



Metsässä missä hämähäkit asuvat, Cesiumin määrä oli 2500x suurempi kuin radioaktiivisen
hopean. Tästä laskin että hämähäkkiin kerääntyy ympäristöstään huomattavasti enemmän
radioaktiivista hopeaa kuin cesiumia, noin 1000x enemmän. Riippuen mittaustavasta ja
perusmäärityksistä, kerroin voi olla jopa dekadia suurempi, Tri Mori sanoo. Hän aikonee laatia
asiasta tieteellisen artikkelin kunhan aika sallii. Dr. Bin Mori, professor emeritus, University of
Tokyo, Faculty of Agriculture. Lähde Dr. Mori’s October 30 blog post.

.

Germanium mittalaitteen analyysikäyrä

.

09.11.2011 Chief Cabinet Secretary Yukio Edano kirjoittaa uudestaan lähihistoriaansa
vastatessaan hallituksen lässähtäneeseen otteeseen Fukushiman tapahtumien hoidossa LDP
poliitikolle Seiichiro Murakami’lle : “Sanoin että välitöntä vaaraa ei ole – vain seitsemästi 39 eri
kokouksessa. Näistä viittasin ruokaan ja juomaveteen viidesti” … Ja jätti kansansa suunnitelman
mukaan säteilytettäväksi. Onneksi hän ei kuitenkaan ole sydämetön, sillä Reaktorien
räjäytysten jälkeen hän lähetti välittömästi perheensä säteilyä pakoon Singaporeen…
10.11.2011 Japanin ulkoministeriö aikoo levittää 1.1mrd jeniä imagon luontiin. Aiotaan kutsua
ulkomaan asukkeja iloitsemaan Fukushima, Miyagi ja Iwaten puhtaasta säteilystä ja uusista
terveellisistä 1000x korkeammista säteilyrajoista. Eräs toinen keino on Japanin globaalit



edustustojen juhlat joille kutsutaan isäntämaansa päättäjät nauttimaan Fukushiman (terveyttä
säteilevistä) tuotteista… Näin saadaan isäntämaan kerma säteilytettyä japanin kansalaisien lailla
eikun siis khrm mitensenytmenikään. No joka tapauksessa imago nousee kun rahaa kylvetään
juhlimiseen. Saanet pian kutsun; vastaanottojuhlat Japanin suurlähetystössä
Uni0ninkatu 20-22 oo130 Helsinki; 23. Joulukuuta, keisarin syntymäpäivänä.

10.11.2011 Tokiossa asukkaat löytävät tämän tästä rajusti säteileviä alueita. Aika yllättävää
eikövaikka. Tästä paikasta twiittailtiin jopa Chernobyl huippuarvoja. Katso www. haseko-
ml .com/259t  … Wednesday, November 9, 2011, Another Hot Spot in Setagaya-ku, Tokyo? 7.356
Microsieverts/Hr in Front of High-Rise Apartment
.

Tokiolaiset ovat toki vahvempia kuin Chernobylistä paenneet asukit; tämä ei tunnu missään...

.

10.11.2011 Yokohaman koulut ja lastentarhat jatkavat syksyn iloisia toimintojaan.
(Radioaktiivisia) lehtiä kerätään pikkukäsillä kasoihin poltettavaksi. (Radioaktiivisessa) savussa
paistetut perunat maistuvat pikkusuissa ihanilta. Käsittäköön ken kykenee: Puistot siivotaan eli
radioaktiivinen ympäsitöpuhdistus tehdään pikkukäsillä… vaan miksi sinä juot Cesium maitosi?
Siksi kun kukaan ei sinulle kerro yhden kulauksen syöpä-eli-pekkerellimäärää... Yokohaman iloista
kertova Ranskankielinen dokumentti, Sveitsin TV: www tsr .ch/video/info/journal-19h30/3560416-
le-grand-format-retour-sur-la-catastrophe-nucleaire-de-fukushima.html
.



Tsunamijäteläjistä koottu radioaktiivinen jäte poltetaan. Tässä sen tuhka dumpataan mereen... kuva
em videolta.

.

11.11.2011 TEPCO julkisti turistiluokan videon Fukushima Daichiin raunioilta 21.10.2011.
Siinä kuuden minuutin videossa uskalletaan näyttää heiluva kuva ykkösreaktorista – kokonaiset 2.5
sekuntia. Tein aiheesta videon youtubeen, katsopas mitä sulaneen reaktorin päästöpiippu sylkee
sinullekin. Näitä toimivia piippuja on yhteensä seitsemän… Video keskittyy yhden sekunnin
pätkään ja miltä se näyttää VFXEextra -filtterillä katsottuna. Se paljastaa karmean säteilytyksesi
joka jatkuu jo yhdeksättä kuukautta avoimena pidettävistä sulaneista kolmesta reaktorista.
Normaalistikin yksi reaktroin 140metrin, pakettiautolla läpiajettava 3m halkaisijan piippu sylkee
ionisoitua tsappavaa säteilevää ilmaa 4.000.000.000 m3 vuodessa – nyt sisältönä Plutonium pilevet
sinunkin lapsiesi keuhkoihin. Alkuperäisvideo; Video of Fukushima Daichii Nuke Plant on October
21, 2011, Original http://www.youtube.com/watch?v=Aiy6QYd3nyg

Katso uunituore video:

youtube .com/watch?v=SvHRM4bkSV0

.

12.11.2011 Radioaktiivista Iodine-131 laskeumia todettu ympräri Eurooppaa jo Lokakuun
puolivälistä alkaen. Ja nyt kun kansalaiset on saatu säteilytettyä, siitä tulee ilmoitus… ja STUK
varmistaa laskeuma-ilmoituksen tyypillisellä valheellaan: “Säteilyturvakeskuksen mukaan
Suomen ilmatilassa ei ole havaittu radioaktiivista jodia.” Eli toisin sanoen Suomi on ollut jo
kolmatta viikkoa pahimman (sulaneen 0skarshamnin?) laskeuman alueella. NHK News
(11/12/2011), CTBTO says Russia, Sweden, and Austria., NHK adds Hungary and Germany.

.



[ StukSALAINEN ]
Suomi jo kolmatta viikkoa pahimman

(sulaneen 0skarshamnin?) laskeuma-alueella !

.
Ylläoleva perustuu aiempaan Chernobyl luokan tiedotukseen 1986 sekä Fukushima 11.3.2011 ;
silloin Suomi peittyi Strontium Sr-90 Cesium, Plutonium jne päästöjen alle – STUK valehteli
kaiken.

12.11.2011 Suomen 30 päivän säteilyarvo on aivan EU:n huipulla, vain Saksa/Ranska ylittää
tämän: T-GAMMA-A5 184654 nSv/h eli 184 µSv/h

Tämä lukema on 1000x (tuhatkertainen) STUK karttaan, ‘normaaliin jokapäiväiseen
säteilytykseesi’ verraten…

Katso tietolähde yms Stuk-kansamurhaajat paljastava Chernobyl Raportti sivun luvusta 2.

.

.

13.11.2011 Juoksukilpailu. Radioactive “Ekiden” Katujuoksu: Korkeat säteilyarvot mitattu
stadionilla ja radalla. Monet yrittävät pysäyttää kilpailun säteilyn takia – teinityttöjen on ‘pakko’
osallistua… Kansalaisten Tekemiä Mittauksia:
Stadionin ilma: 1.49 microsievert/h, Stadion, harjoitusrata: 1.71 microsievert/h, Sadevesikouru:
13.44 microsieverts/h, Portilla, Ekiden rata: 4.67 microsieverts/h, Katsojien jalkakäytävä 11.80
microsieverts/h (“Spectators beware!”), Ilman säteily radalla 1 microsievert/h, 1. Vaihtopaikka
13.14 microsieverts/h
Friday, November 11, 2011, #Radioactive “Ekiden” Road Race: High Radiation Detected in the
Stadium, on the Course

.

09.11.2011 Uutislehti NHK ylistää AREVAn ydinpommeja japanilaisille – totuus on pimeä.
0L3 ydinvoitelupaljussa “Fukushiman onnettomuus on mahdoton” – psst. Niinhän se oli
Fukushimassakin. Koska onnettomuus on mahdoton, “siihen on tehty tuplakuori“. Ja koska
jäähdytksen pettämis-onnettomuus on mahdoton, “siinä on neljä erillistä jäähdytysjärjestelmää.”
Ja mikä parasta, AREVA on kupannut jo tuplahinnan suomilais veronmaksajan
lompakosta … eikä loppua näy.

* 3000 rakennusvirhettä jo Tammikuussa 2010
* Perustukset huterat
* Halpa osaamaton ulkomaalaistyövoima (vrt työllistämislupaukset)
* Yhteistä kieltä osaamattomia erikielisiä rakennusmiehiä.



* Kaikki rakennettiin ilman hyväksyttyjä piirustuksia.
* Pakolliset laatutarkastuksetko? Witsiä wielä…
* Tahalliset vikojen kätkennät.
* Viranomaiset epäilevät vähän kaikkea – vaikenevat voideltuina
* Sementin laatuongelmat
* Hitsaussaumojen laatuongelmat
* Ja rakennuspaikkana tietenkin GTK:n tutkima ja huonoin maaperä Suomessa.
* Ja polttoaineena tietenkin mielettömän vaarallinen Plutonium MOX, 100%
Onni onnettomuudessa on että Ranskan Flamanville samankaltainen työmaa on vielä pahempi… se
ilmeisesti puretaan.
NHK Touts Areva’s EPR, Reality Is Not So Kind, November 9th, 2011

.

13.11.2011 Yhdysvaltain säteilyvalvonta luovutettiin ydinlobbaraille – väittää Lucas W
Hixson. Maaliskuussa 2011 NRC määräyksellä hämärä pikkufirma nimeltä NEI sai luvan tuottaa
säteilymittaukset – jothka NR sitten luovutti EPA:lle. Huhtikuun 14 2011 RadNet suljettiin…
Näinhän kävi Kanandan ja Euroopan säteily ja simulointilaitoksillekin: ydinlobbarin nimi onkin
mafia – ja sitähän taas ohjailevat jessuiitat. US Radiation Monitoring May Have Been Handed Off
To Nuclear Industry Lobbyists November 4th, 2011 simplyinfo.org/?p=3920

.

Chernobyliin Kolme Uutta Plutoniumpommia!
.

11.11.11. Chernobylin Säteilyttimiesi jälleenrakentaminen alkoi: Chernobylin kolme
‘voimalaa’ on sytkyttänyt tähän asti. Nyt ne loppuunkuluneet romut ladataan täyteen Plutoniumia.
Kuinka paljon, sitähän ei kerrota… säteilytykseesi osallinen iittalehdistö vaikenee kai kesta. Joka
tapauksessa tehoa lisätään niin paljon että tarvitaan yhden vanhan piipun tilalle kaksi UUTTA.
Muutoin henkilökunnan keuhkot kärventyy ionisoituun ilmaan. Katso kuva 1. uuden piipun
asennuksesta blogisivultani Chernobylin Raporttivuoto.

.

19.11.2011 Ehkä-IAEA on ‘saanut tietoa’ Unkarista, Hungarian Atomic Energy Authority
(HAEA), että 11.10-16.11.2011 -säteilypäästöjen takana on ehkä the Institute of Isotopes Ltd.,
Budapest. (Psst: Mitään vaaraa säteilytettäville ei tietenkään ole missään. Eikä säteilytettävien
kuulu tietää että kyseisellä laitoksella on omaa säteilytystoimintaansa varten 10MW ydinvoimala…)
Press Release 2011/27, Source of Iodine-131 in Europe Identified; the release occurred from
September 8 to November 16, 2011, iaea .org/newscenter/pressreleases/2011/prn201127.html

.

19.11.2011 Katso uusin video Fukushiman ensimmäisestä lehdistökiertueesta – 100%
uutispimennys 8kk ! Nytkin vain saloihin vihityt MSM-toimittajat saavat käydä TEPCOteatterin
esitykseen – tsekkaa erityisesti kuinka säteilyn ionisoiman ilman pinkkiloiste peitetään pinkkisillä
muovipäällysteillä:



Crippled FUKUSHIMA-1 Nuke Plant Revealed to Media for the First Time (Nov.12,
2011)  youtube.com/watch?v=5_ZdBXzcvio

.

21.11.2011 Huhtikuussa 2011 Japanin merentutkimuslaitos löysi 5km syvyydestä Fukushiman
radioaktiivisen päästön voimakkaasti saastuttamaa pohjalietettä. Huhtikuun 18 – 30,
JAMSTEC keräsi kuollutta pohjaplankton näytettä (“marine snow”), Kamchatkan niemimaan
rannikolta 2000km Japanista, (Ogasawara Islands), 5000m syvyydestä. Tämä kiireellinen asia
julkaistiin heti 28.10.2011 ja esitettiin heti kuukautta myöhemmin “Kiireellinen tutkimus
maanjäristyksestä” -symposiumissa Tokiossa 20.11.2011. Asiasta kertoo Asahi Shinbun 20.11.2011.
The Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) did the survey back in
April. The survey result was announced in a “Emergency Survey on Big Higashi Nihon Earthquake
and Disaster – Reporting the result of the emergency survey and the future prospect” -symposium
held on November 20 in Tokyo.

.

Japanin Merentutkimuslaitokselta taas Kiireellinen Julkistus
22.11.2011 Heinä/Elokuun merien säteilytysoperaation simulaatiomallin pimeä palanen
jaettiin säteilytettäville. Huomattavaa on että tämä “viisi kuukautta onnettomuuden jälkeen”
simuloitu tilannekuvan annostelu katkaistaan ‘hieman’ kesken… Lisäsin Jamstecin julkistaman
kuvan alle Tyynen Valtameren pohjois-osan – jotta voisit hamottaa irvailun mittakaavan. Sinisen
värin käyttäminen osoittamassa merta, on sula (ydinsula) vahinko…

Liekö tapahtunut taas nk tietovuotovahinko – mutta Hokkaidon saaren ydinlaitokset
näyttävät olevan säteilyttäjänä yhtä paha kuin Fukushima Daichii 1-6 ja Fukushima Daini 1-4
reaktoritkin. Elokuusta saasteiden laskeminen ei ole ainakaan parantunut, pohjoinen Tyyni
Valtameri alkaa olla jo läpeensä saastunut… Olipa tilanne mitä tahansa, nämä tökeröt tiedonmurut
pudotellaan sitä varten ettet tietäisi vastustaa säteilyttäjiäsi.

Vertaapa simu-mallia tuohon aiempiin valtamerien virtauspiirroksiin: kaikki keskenään
riitelevät kuvatukset ovat osa paikallispoliitikkojen käsissä väänneltyä paavillista CO2
maailmanveropolitiikkaa. Katso lisäksi esim. kartat
grida .no/publications/vg/climate/page/3085.aspx – ja-
teara .govt.nz/en/ocean-currents-and-tides/5/3

Japanin karttakin on tietenkin Japanin sisäpolitiikkaa: Jamstecin kartta ei sovi yhteen NASAn
tyynenmeren kartan kanssa mitenkään, vaan etäisyydet Kiinaan, Koreaan jne ovat poliittisesti
‘nyrjähtäneitä’.

12/2014 Fukushiman räjäyttely on kohottanut tritiumtason koko Tyynessä
valtameressä 300x ... TVO olkiluodon plutoniumtehtaat ovat nostaneet selkämeren tritiumtason 360
kertaiseksi. Arto Lauri 84. Tsheljabinsk II; youtube.com/watch?v=0WH4k4_80-0



Toukokuussa TEPCO ilmoitti mereen vuotaneen (heh. Reaktori 2) 4700 Terabecquereliä
ydinsaasteita. Määrä oli kuulema pienempi kuin 5200 Terabecquerelin Sellafieldin (Uk) päästö
1975. Lokakuussa 2011 Ranskalainen IRSN arvioi että Daichiin pelkästään Cesium-137 päästöt
olisivat 28x suuremmat eli 27000 Terabecquereliä  (mihin mennessä?).

Jamstecin sivulta löytyy myös ilmansäteilystäsi kertova hauska TEPCOtonttujen
animaatiovideo. Kun säteilypilvet ovat tuulien vieminä merelle päin, ne ovat pitkiä ja punaisia…
kun taas kääntyvät sisämaahan päin, yhtäkkiä pilvet katoavat ja lyhenevät kuin Hirohiton
taikaiskusta. Video aukeaa valitsemalla tämän Jamstec-raportin oik. alareunasta:
www .jaea.go.jp/english/jishin/kaisetsu03.pdf

No okei, kyllähän animaatiosta jo kuitenkin näkee että Tokio on täysin ja odotetusti
saastepilvien alla. Suunnitelma etenee näin: Kun porukka on ensin säteilytetty, sille voi jo paljastaa
kaikki, myydä sitten lapioita ja tee-se-itse ohjeita haudankaivuuta varten.

Ei mutta älä sinä ole japsia tyhmempi vaan hörpi sinäkin lisää valjon bekkerellimaitoa. Kuten
ennenkin…

.

25.11.2011 TEPCO myöntää avustuksia vaikeuksiin joutuneille säteilyttäämilleen
kotitalouksille. Lokakuun loppuun mennessä 60.000 taloudesta vain 20.000 oli hakenut korvauksia.
Liekö syynä hakemus? No nyt se on helppoa sanoo TEPCO. Aiemman 60 sivuisen 2115-kohdan
kaavakkeet on puolitettu. Enää 30 sivua ja 1005 kohtaa täytettävänä… japantimes.co.jp

.

Pääministeri Edano joka nauraa kun lapsille juotetaan Cesium maitoa, kunnostautuu kaikin
tavoin kuten poliittiselle iittaeläimelle kuuluukin.



"Ei mitään vaaraa kenellekkään" sanoi Edano ja kiristi suojanaamarinsa. Taustalla salaisen
palvelun mittamies varmistaa urhon pakoreittiä...

.

27.11.2011 Säteilytuhossa on Cesium-137 tuhoaa lasten imusolmukkeet jolloin ne eivät
kykenee enään valmistamaan T-soluja ja tästä tulee immuniteetin puutos eli Chernobyl AIDS
– tai nyttemmin Fuku-AIDS. Posted by Mochizuki on November 5th, 201 fukushima-
diary.com/2011/11/fukushima-aids/

.

28.11.2011 TEPCO ilmoitti – HUOM. TEPCO ilmoitti että Fukushima Dacihiin johtaja
Masao Yoshida on sairastunut ja sairaalassa. Hän eroaa 01.12.2011… Masa joko ei saa itse
pidellä enää mikrofonia – tai ei ehken ei enää kykene rajun FukuAIDSin takia? TEPCO
announced on November 28 that Masao Yoshida, head of Fukushima I Nuclear Power Plant, has
fallen ill and been hospitalized; he will resign as the head of the plant as of December 1st. Jiji
Tsushin(3:18PM JST 11/28/2011) Asahi Shinbun reports (11/28/2011) mainitsee ohimennen että
Mr. Yoshida oli töissä vielä 14.11.2011 Masao Yoshidan “ansioihin” voidaan luke se, että vuonna
2008 Fukushiman turvatiimi varoitti mahdollisesta 15,5m tsunamista ja sen tuhoavista vaikutuksista:
Masa viittasi kintaalla… Nyt Tsunami särki 15m merenpinnan yläpuolella olleen kolmikerroksisen
talon KAIKKI lasit.



06.12.2011 TEPCO kertoo että Masalla olisi hitaasti kehittyvä kurkunpääsyöpä – seikka mihin
kukaan ei usko.

On huomattava että ydinlaskuematehtaissa muiden työntekijöiden ‘pudotessa’ vallitsee
hiljaisuus, mitään tiedotteita ei anneta. Kaikkia työntekijöitä tarkkaaillaan, sähköpostit luetaan ja
aktiiviset erisstetään – kuten jokaisella dynaamisella työpaikalla on tapana. Vai milloin viimeksi
saimme jonkun tiedon 0lkilu0dosta? Rivistä ‘kadonneen’ tilalle änkeää aina kaksi uutta ja
tyhmenpää. Kenellekään ei koskaan kerrota, eikä yhdellekään ydinvoima-kaverille valkene
ennenkuin oma lähtövuoro koittaa… Mikä onkaan keskimääräinen elinikä ydinvoimalassa
säteilytettävälle? 10 vaiko 20 vuotta? Ainakin se on SALAINEN.

Vasta paljastuneen “revisio” skandaalin - eli salatun rajun kansain säteilytyksen plutonium
polttoaineiden latauksen yhteydessä – ydinvoimalan päästöt ylittyvät jopa tuhatkertaisiksi. Lue
Lisää. Nythän kaikki Fukushima Daichiin reaktorit ovat olleet tässä “revisio” tilassa sitten 311. Ja
näemmä pidetään aukinaisina seuraavat 1000 vuotta.

.

29.11.2011 Japanin ympäristöministeriö tiedottaa että Tokion vieressä Kashiwa City,
Chibassa löytyi 450,000 becquerel/kg radioaktiivista cesiumia – maasta 10cm syvyydestä.
Päälle sitten jossittelua: radio-aktiivisen saaten kulkeutuminen on eräs tunnetuimmista ja
tutkituimmista aiheista eivätkä tosiasiat  kaipaa teatteria kuin ohjelmoitavilla herkkusienille: Tokio
– kuten JAPANI – pitää hylätä ja sen 36-100milj ihmistä muuttaa pois – elleivät halua kuolla
leukemiaan jne.. . Muista Sr-90 jne säteilevistä aineista uutinen vaikenee kaikilla kielillä.Yomiuri
Shinbun 11/28/2011

29.11.2011 Uutiviestimien ennätysnopea Pikatiedotus: Tunnettu 24-vuotias urheilukalastaja
ja journalisti Abe kuoli äkillisesti Leukemiaam 16.09.2011 jouduttuaan sairaalaan kuukausi
aiemmin. Mies ei kalastellut Fukushiman lähellä. Tuttavat eivät poissulje säteilytystä; sairaala
tietenkään ei kerro potilaalle saatikka omaisille. htt p : / / media .yucasee .jp/posts/index/9658

29.11.2011 Japanissa on alettu käyttämään edistyksellistä tekniikkaa joka puhdistaa
säteilylaskumat – pestään omenapuutkin painepesurilla. Tämä ministeri Hosonon hehkuttama
menetelmä aletaan käyttää nyt puutarhoissa – joukuussa Fukushimassa (Date City, Kunimi-machi,
Koori-machi). Lehtimiehille tätä ennenäkemätöntä kaiken tarkasti hävittävää säteilyn puhdistusta
voit katsoa myös youtubesta; japanin kielen taito tarpeeton. Taika jim taika pesurillaan puhdistaa
kai ken; Chernobylissä tahi suomessa se ei jostain syystä toimikaan…
youtube .com/watch?v=6VvdZOHfXqY 2011 11 23果樹園除染試験

30.11.2011 TEPCO ilmoittaa että ykkösrekatorin sula massa joka karkasi jo aikaa sitten
reaktorista, on syövyttänyt itse pohjabetonia jo 65cm. Muutama kymmenen eli 37 senttiä
jäljellä. … ilmoituksen idea on aina hämäys, nyt lienee tilanne se että 2,3,4,5,6 -reaktorien corium
eli sula sydän syövyttää itseään jo yli kymmenen metrin syvyydessä peruskalliossa. Ja 6-12kk
sisällä saavuttaa pohjaveden, sitten räjähtää kaikki 35.000 tonnia plutonium moxia. Japani uppoaa,
tsunami pyyhkii kai ken rannoilta, maapallo joutuu epätasapainoon ja hoippuen sinkoutuu pois
radaltaan…



Pöntöstä valumaan laitettu sula hulluus eli tiedeuskonto säteilee. fukushima-diary.com

.

01.12.2011 Keibeimiyagi Association (riisisäätiö-kolhoosi?) jäi kiinni säteilevän Fukushiman
riisin myymisestä Miyagin ja Aomorin riisinä. Homma hanskassa, tämä vahinko eli  maan tapa
jatkuu kuten ennenkin, eikä koske suomea. Tämän lisäksi Keibeimiyagi -säätiön kirjanpito oli kuin
Soskuoyj:n pizzeerio osakeyhtiöillä… joten kameleita on mahdotonta jäljittää. (Lautakasasäätiön
Tiedote: Suomexicossa myydään tuplasti enemmän kuin tuotetaan suomaalaista naudanlihaa suo
maalaisille.) 11/28/2011, they found out that rice distributor, Keibeimiyagi Association, used
deceptive labeling on the origin of the rice. www.
kahoku .co .jp/news/2011/11/20111129t13013.htm



02.12.2011 Tri Koide Kyoton Yliopistosta sanoo “Tanemaki journal” /MBS radio-ohjelmassa että
Tepcolla ei ole mitään perusteita kertoa ‘jäljelläolevasta 37cm paksuisesta betonista’. Tämän
väitteen todentamiseen tarvittavaa mittaustietoa ei ole.

02.12.2011 Ibarakissa kasvaneet kaalit ovat tänä vuonna jättiläiskokoisia, eivät mahdu
kuljetuslaatikoihin. Suurimpia ei saada kaupaksi ja ne jätetäänkin mätänemään strontiumpeltoon.
Ylituotanto pudottaa myös hinnat (vai liekö joulucesium-alennusmyyntiä? äh, shintolaisjoulua ei
olekaan)

Ibarakissan säteilevä levä ?

.
Tri Sebastian Pflugbeil, CEO, German Society of Radiation Protection kertoi äskettäin
esitelmässään Berliinissä: “Tokio ei ole turvallinen. Se on samalainen kuin Kiev: Venäjä/Ukraina
hallinto ei kyennyt päättämään että kaupunki tulisi evakuoida, niinå kartassa säteily loppuu Kiev’in
rajalle…“

.



Meteo T-GAMMA-A5 -Mittaukset / 30 vrk: 11.11 —> 19.11 —> 24.11 —> 03.12.2011—>
10.12.2011

250.443 —> 250.247 —> 250.193 —> 250.396 —> 250.036 µSv/h Itävalta
184.688 —> 184.496 —> 184.428 —> 184.514 µSv/h —> 183.882 Suomi
305.654 —> 300.473 —> 299.539 —> 303.791 µSv/h —> 308050 Ranska
294.395 —> 291.660 —> 292.291 —> 293.727 —> 292.729 µSv/h Saksa
Huom. säteilytyksemme ‘normaaliarvo’ on n. 0.2 µSv/h

Katso tarkemmin Chernobyl Raporttivuoto
Meteo T-GAMMA-A5 sivu: h t t p : / /
eurdepweb.jrc.ec.europa.eu/PublicEurdepMap/NetworkDataTypesSummary.aspx

.

.

10.12.2011 Dr. Rockwell, The American Spectator 6.12.2011: ..."Kerrataanpa taas: säteilyn
pelko tekee enemmän vahinkoa kuin itse säteily. Vaikka jotkut ihmiset Fukushiman asuinalueella
pitävät yllään hankalia säteilysuojapukuja, kaasunaamareita, käsineitä ja saappaita - ja pukevat
jopa lapsensa päivittäin tällä tavoin, muut huolettomat ihmiset paikoissa kuten Norja, Brasilia, Iran,
siellä ihmiset ovat eläneet sukupolvien ajan sata kertaa kovemmassa säteilyssä kuin kielletty
Fukushima..." Kuinka ollakaan ydinvoideltu tohtoriseta, miksi sinä et mene Fukushimaan
auttamaan?

.

22.11.2011 Japanin sairaalat eivät enää tutki säteilysairauksia.  Tokion sairaalat eivät enää ota
vastaan potilaita, joiden oireet viittaavat säteilysairauteen.
Ei enää säteilyarvokokeita eikä säteilysairaushoitoja. Japanissa monet (elleivät useimmat) sairaalat
kieltäytyvät ottamasta vastaan potilaita, joiden oireet viittaavat säteilysairauteen. Koska oireiden ja
säteilyn yhteys ei ole selvä, siitä ei otetakaan selvää. ...
Kuva on yliopistollisen sairaalan ovelta Tokiossa. Kyltissä lukee: "Emme tee kokeita
säteilyaltistuksen toteamiseksi emmekä hoida säteilysairauksia." Japanin radiologisen yhdistyksen
kiertokirjeessä sanotaan, että tämänhetkinen säteilytaso on niin matala, ettei se vaikuta terveyteen.
Oleskelu sisätiloissa on turvallista jopa 20-30 kilometrin säteellä [Fukushimasta]. Evakuointi ja
suojautuminen on turhaa seuraavin perustein: Äitien huoli on paljon pahempi kuin lasten saama
säteilyannos. Nykyinen säteilyvoimakkuus ei ole haitallista. Jotkut vain haluavat rahastaa ihmisten
pelolla. Alkaa olla vaikeaa löytää terveydenhuoltopistettä, josta saisi kelvollista hoitoa.
UUTISMONITORI  22. joulukuuta 2011 11:12 Teksti: Fukushima Diary. Suomennos: Olli
Kingelin

A.L Kommentti: "Sairaus poistuu näppärästi tutkimatta:  IAEA:n ylimaallinen valta ja oikeus
tappaa ihmisiä ydinvoimallaan kuin kärpäsiä virannomaissiunauksin onnistuu todella kautta
maailman. Lääkärien alettua tutkia ihmisten säteilykuolemien laatuja ja määriä. IAEA päätti
puuttua asiaan ankatimman mukaan. Eli jos tavataan lääkäri tutkimassa ihmisten
säteilysairastummisia, niin se on syy viraltapoiostoihin! Näin se homma etenee kun on ylikansalliset
ammattirikolliset asialla! USA:ssa ilmoitetaan JO säteilyyn kuolleitten määrät kohonneen



kymmeniin tuhansiin. Kun Japanissakin luku on onnettomuudesta jo 27 000 paikkeilla. Ja säteilyyn
kuolemat alkavat vasta s t a r t a t a  tästä pilviin!

27.12.2011 Vilnus Liettua. Laskeumamittaukset Maalis-Huhtikuu 2011: Jodi ja Cesium
laskeumat kerrotaan, muut pahemmat hiukkaslaskeumat [SALAINEN]. Jodi (Iodine) 12 - 3700
μBq/m3; Cesium 1.4 - 1040 μBq/m3. Supervaarallisen Plutoniumin laskeumat ilmoitetaan vain
ajalta jolloin pienimmät laskeumat, (239,240)Pu , yksi näyte 23.3-15.4.2011: 44.5 nBq/m3. Nämä
luvut olivat silloin joskus, kaikki on nyt hyvin hyvin, STUK mafia vartioi rajojamme eikun siis
mittareita, eikä mikään tietolaskeuma pääse saastuttamaan YLEn hyvin ohjelmoitua
herkkusienisatoa. Eikä mikään koske Suomea enää ja vaikka kansalaisten mittarit näyttäisivät
satakertaisia arvoja, sen kertominen olisikin silkkaa Tarja setan vihapuhetta. kts.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22206700

.

.

Coloradossa Lumen Säteily Lähestyy
Chrenobyliä
Oletko ajatellut: asumme samojen pilvien alla... Chernobyl evakuointiraja oli 5 millisievertiä /vuosi
eli 570 µSv/h. allaolevalla videolla joulukuun 2011 Coloradon mittaus  437 µSv/h

Chernobyl 570 µSv/h. ---- Colorado 437 µSv/h
Our high here was 437 µSv/h Radioactive Snow CK in Colorado-437 µSv/h High!
youtube com/watch?v=nS_g89ORQIk

.

.

Ja maa tulee autioksi asukkaittensa tähden, heidän töittensä hedelmäin takia... Siinä on tuli sinut
kuluttava, miekka on sinut tuhoava, se on syövä sinut niinkuin syöjäsirkat, vaikka lisääntyisit kuin
syöjäsirkat, vaikka lisääntyisit heinäsirkkojen tavoin. [koeputkihedelmöitys: sirkka munii
putkilomaiseen syvennykseen]
... Sinulla on ennusmiehiä kuin heinäsirkkoja, kirjureita kuin sirkkaparvea, joka asettuu aidoille
kylmänä päivänä; kun aurinko on noussut, ne pakenevat, eikä kukaan tiedä paikkaa, missä ne ovat
[internet].  Sillä ketä ei olisi yhäti kohdannut sinun✜ pahuutesi?

.

15.02.2012 A rto L aurin päivitys:
Fukushiman ydinvoimalan säteilymäärät: Fyysikko, tohtori Chris Busby sanoi Japanin kansalle
varoituksena tällä viikolla, että radioaktiivinen ilmansaastuminen on Nyt 300 kertaa yli
Tshernobylin ja 1000 kertaa atomipommien saastuttamisten huippun vuodelta 1963. Niistä voi



päätellä, että sadat miljoonat ihmiset ovat nyt kuolemassa Fukushiman säteilyyn henkilöt mukaan
lukien Yhdysvallat. - Tohtori Janette Sherman, arvostettu lääkäri ja tunnustettu asiantuntija
säteilyaltistuksista,  yhtyy arvioon. -  NOVA News raportoitoi: Maailmanlaajuisesti Tsernobylin
tapot on n. miljoona Kuolonuhria tähän mennessä. Ekstrapoloituna, Fukushima säteilyyn saattaa
lopulta kuolla satoja miljoonia ihmisiä ja siten tulee olemaan maailmanhistorian  merkittävin
väestökato tapahtuma tähänmennessä. Dr. Chris Busby, sanoi että testit suoritettiin arvostettussa
Harwellin säteilylaboratoriossa Englannissa. Niiden mukaan säteily Japanissa on 1000 kertaa
suurempi kuin radioaktiivinen ydinkokeiden laskeumahuippu vuonna 1963. Busby oli aiemmin
arvioinut, että Fukushima säteilymäärä on 7 2000 kertaa suurempi kuin Yhdysvalloissa Hiroshiman
aikoihin.
Dr. Busby kannattaa riippumattomia tutkimuksia ydinkatastrofista. Hän sai valtaisat
suosionosoitukset, kun hän kertoi Japanin kansalle tällä viikolla, että hänen mielestään tutkijat jotka
sanoivat, että tämä onnettomuus ei ollut ongelma, on asetettava väitteistään syytteeseen rikoksistaan
ihmiskuntaa vastaan.
"Monet ydinalan tiedemiehet sanoivat, että se ei ollut ongelma, kun tiesivät oikeasti, että
onnettomuus oli erittäin vakava. Ihmiset, jotka kuuntelivat näiden asiantuntijoiden valheita ja eivät
juosseet pois, kun pitäisi - ja kuolevat" Busby selitti, että (paawillinen) r00massa sijaitseva WHO -
Maailman Terveysjärjestö on sidottu (paawin) Ydinteollisuuteen joten niiden tutkimus on väärä.
Tutkiessaan Fukushimaa, Maailman terveysjärjestö WHO odottaa etteivät löydä mitään vaikutuksia
". (Jos huomaat epätavallista karvan irtoamista, sekavuutta, nenäverenvuotoa tai muuta outoa
tyypillisiä säteilysairastumisten oireita, se saattaa johtua Yhdysvaltojen ennätyksellisen korkeasta
säteilyn tasoista. )

--------------------------------

Sinikivi foorumi, Trolli 03.02.2012:  Onko tämä Japanin 54 voimalaa suljettuna tosi juttu? Mistä
ihmeestä maa saa nyt sähkönsä? Onko moinen todella mahdollista ilman minkäänlaista
julkismedian huomiota? Ei silti, kyllä senkin uskois...mutta jos viitsit Arto valaista asiaa!?
* Juu on Japanissa vielä muutaman päivän 3 reaktoria käynnissä ja 51 kpl paskana jo vuoden
verran. No m i t ä ä n ongelmaa Japanin sähkön saannissa EI koko prosessin aikana l u o n n o l l i
s e s t i  ole nähty, saati koettu. Tojotan tehtaat tekevät kuulema huipputuloksiaan sähkön riittäessä
viljalti. Ai miksi asia on 100% uutispimennossa, että 10% maailman reaktoreista sammuu tuosta
vaan ongelmitta? Olen JO vuosia kertonut asian suoraan. Uraanin 0,4% energianollarajan
malmitaso alitettiin 2008. Tämä tarkotttaa sitä, että nykyisellä 0,12% malmilla ydinteollisuus VIE
5- kertaa enemmän energiaa kun tuottaa! Oivallatteko, on siis energianegatiivista rankasti ja pyörii
öljyllä, kivihiilellä tuottaen 5- kertaa enemmän CO2 kuin esim. kivihiilipoltto! Siksi Japani v a i n
pysäytti Etelä- Japanin isotoopierottimen uraaninjalostamonsa. Joka vei k a i k i e n  54 reaktorin
energiat ja paljon yli! Totaalisen yksinkertainen keissi. Muuten, mutta asiasta EI IAEA:sta SAA
PUHUA MISSÄÄN! Arvatkaa vaan miksi?))
STUK- pomo lahtari Laaksonen hyppäsi heti maastamme paljastuttuaan ydinsalaisuuksia
vuotaneeksi kaksoisagentiksi Rossia- atomin palvelukseen,(2012.02). Sivistysmaissa teko olisi
ajanut moisen ydinturvarikoksen tekijän automaattisesti heti maanpetossyytteisiin. Suomessa
avoimesti toimivaa ydinalan korruptiota EI toki uskalleta edes tutkia. Koska maamme SUPO-
korruptiotavoin mm. OL- 3 ydinasealan lobbari, Paavo Lipponen teki saman tempun rankaisematta
millään lailla.

.

.



"Japanin säteilytausta on kasvanut pysyvästi niin suureksi, että vuoden maksimin
säteilykertymä (2, 5mSv) ylitetään p ä i v ä s s ä " MTV 10 uutiset 20.02.2012 ... Tässä siis nk
'turvallinen' taso on pompsahtanut 365 -kertaiseksi. Parissa vuodessa syöpä on enemmän kuin
varma; Japani on onkin ydinjätesaari. Ja tietenkin, Suomi japanista tulevien jet-stream
ilmavirtausten alla kuuluu samaan kategoriaan. Paawin onneksi mediansa vaikenee kunnes
väestönvähennystavoite (90%) on saavutettu...

.

Japani sammuttaa taas yhden ydinreaktorin; Tämän jälkeen maassa on toiminnassa vain
kaksi kaikkiaan 54 ydinreaktorista. ... Japanissa aloitettiin maanantaina jälleen yhden
ydinreaktorin alasajo. Julkaistu: IS 20.02.2012 13:25

Nyanssi jonka aivopesukone 'unohtaa': Japanin teollisuus ei ole 'huomannut' näiden
merivesikeittimien puutetta: eipä tietenkään, plutonium hukkakeittimien poistuttua syömästä
energiavaroja, halpaa saasteetonta öljyä jää välittömästi viljalti enemmän hyöty käyttöön.

.

.

Art0 Lauri 21.02.2012:

"1978 TVO käynnisti ensimmäiset reaktorinsa. Heti alkoi ihmetyttää eräs merkittävä vaiettu
yksityiskohta. Voimalaitoksien polttoainetta kuluu normaalisti 100t/v, uraanipolttoaine on
maailman ydinreaktoreissa pakko vaihtaa joka vuosi uuteen. Mutta TVO alkoi vaihdattaa
polttoaineitaan alati harvemmin. Ensi vuodet malliksi muuttolatauksiin toki koko 86t/v erät/ laitos.
Mutta varsin pian joka toinen vuosi, pian joka kolmas vuosi. Lopulta TVO kertoi polttavansa
uraanipolttoaineensa loppuun ja vaihtavansa vain joka viides vuosi eli 20 % vuosittain.

Kvanttiydinfyysisesti totaalisen mahdoton yhtälö! U-235 pitoisuus on uudessa polttoaineessa 3,5 %
- 4,5 % . Siitä palaa ensimmäisenä vuona pois 2/3 osa eli 2,5 %. Tämän lisäksi reaktorin U- 238
polttoaineesta muodostuu uutta 2 % Pu-239 polttoainetta. Tästä palaa vuosittain pois - 1 %.
Reaktorin polttoaineen massasta palaa vuodessa nuo yhteenlaskien - 3,5 % fissiopalamiseen,
mutta...! Mitä voi enää fissiohaljeta seuraavana vuona, koska Pu-239 tuotanto on sama 2 %
vuodesta toiseen!? On t ä y s i n  mahdotonta väittää, että 1 % plutoniumpoltto tuottaisi alkuunkaan
saman energian määrän kuin alkuvuoden 3,5 % uraanipoltto 1 % plutoniumeineen!
--
Arctic Sea niminen suomalais, pietarsaarelainen, venäläisalus tuli julkisuuteen pari vuotta sitten kun
sen ydinmateriaalilastia kaapattiin ja katosi mystisesti myöhemmin. Kukaan vaan ei oikein kertonut
m i s t ä sen vuodesta toiseen Loviisasta, Olkiluodosta ja pitkin Euroopan rannikon ydinvoimaloista
kokoamat mystiset ydinjätteet saatiin alukseen? Laivassa oli monta outoutta. Se esim. kulki vain 7-9
solmua. Normaalisti sen kokoisen laivan pitäisi kulkea 16- 17 solmua? Aluksen alla oli jotain
sellaista jarruttavaa erikoisesti varastoitua "sukellusvenevarastoa" joka säteili sisältöineen
tappavasti. Mutta ennen kaikkea oli hengenvaarallisena pakko pitää merivedessä, irti miehistöstä.
Kuulema 4m vettä ydinjätteen ja miehistön väliin oli oltava minimissään. Ydinjätettä
pohjabulpissaan siis mitä muutakaan, 3,6miljardia/ t maksavaa suomalaista ydinjätekaupan kamaa!
Alus risteili Pietari, TVO, Ranska le Havre, Englanti Sellafield, Etelä- Afrikka, Israel, Arabian maat,
(Pohjois- Korea, Pakistan) väleillä vuosikaudet." Pohjois Korea? Sinnehän se suomilais
pommikotkain Thor Libertykin matkasi...



Miljardit Sukelluksissa

"TVO kertoo säilyttävänsä ydinjätteitään 40 vuotta vesialtaissaan. Toisaalta parhaimman ydinaseen
Pu-239 pitoisuus pysyy uraanijätteessä vain 3-5 vuotta. Jonka jälkeen tuo Pu-239, 1 % pitoisuus
alkaa huolestuttavan nopeasti laskea romuttuen spontaanisti. TVO:n ydinvoimaloista
plutoniumasetehtaisiin pitkin Lähi-idän maksavien asiakkaitten listallaan laatu laskee plutoniumin
verirahamarkkinoita ajatellen. Nyt kuuluu keskeinen kysymys. Miten TVO junailee 4kpl reaktorin
OL-1 , OL-2 ja Lo-1, Lo- 2 laitoksista vuosittain saatavan 2,5 tonnin uraanikaupustelun niin ettei
kuljetuksia huomata?

Miten kuljettaa uraanitonnistonsa vuodesta toiseen maksukykyisille ydinase- asiakkailleen Lähi-
itään? Varsinkin kun ydinjätettä pitää jäädä Olkiluotoon lumeeksi Suomen SAINT himoamat
ainakin 20 % myös TVO:n KPA varastoihin. Ettei katoavia uraanitonnistoja aleta ihmetellä
julkisuudessa? Tässä tarvitaan uskalluksen kivijalka STUK lahtari Laaksosen kaltaista
venäläiskontaktin plutoniumkaupan ammattimaiset rikolliset. Voitelemaan niin IAEA, poliisit,
armeija, poliitikot, hallinto, GTK kuin venäläiset, kuin Lähi-idän ostajat! Koko hurmeisen
plutoniumkaupan mustanrahan bisneksen vuotuisen 8 miljardin anastajaosakkaat!
---------

PUREudutaan yksityiskohtiin

Suomen koko plutoniumkaupan perusta, kivijalka lepää Mauno Koiviston ja Arevan Ranskan
edustajan F. Mitterrandin 1986 solmittuun valtioliittosopimuksiin ja EU:hun liittymisemme
perusteisiin. Sovittiin, että TVO saa välittää Posivan avulla OL-1, -2 ja Lo-1, -2 laitoksien
tuottamaan 2* 86t+ 2* 37,4t = 246 800kg/v eriä. Joista TVO varastoi kosmeettiseen julkisuuteen
KPA ydinjätevarastoonsa salaisen sopimuksen mukaan Suomen armeijan lisätarpeisiin - 20 % =
49,36t/ v. Näin ollen venäläissuomalaiseen ydinjätteen plutoniumkaupan volyymi 200 000kg/ v.

Tämä koko shoppailu pitää sisällään koko Suomen virkamiesportaitten, politikkojen, Koiviston,
sisäministeriön, poliisien, armeijan ja erinäisten paikallishallintojen saamat massiiviset
lahjusvolyymit. Ostajamaista lähinnä Israel, Saudiarabia, Arabiemiraatit, Kuwaitit maksavat Mauno



Koiviston vaateet 3,6miljardin perusmaksut j o k a i s e s t a  ostajamaihin ohi valtioiden ja IAEA:n
kirjanpitojen toimitettuun plutoniumasetonniinsa! Nätti summa tuollainen 7,2miljardia...

Suomen armeijan TVO:n KPA ydinjätevarastossa nyt olevat 1 200 000kg ydinjätteet. Puhtaana
plutoniumina laskien arvo liikkuu mustassa "katukaupassa" päälle 43,2miljardia. Suomi on tehnyt
Pu- 239 kauppojaan maksimivolyymeillaan Lähi- itään yli 26 vuotta. Ohi kirjanpidon mennyt 100
% puhtaan plutoniumin laivaus, erityisesti Arctic Sean kaltaisilla venäläisaluksilla on tältä ajalta
luokkaa 52 tonnia. Rahaa, nimenomaan kaupustelun rahatuottona on korruptoitu osakkaitaan
muhkealla 3,6miljardia/t* 52t= 187,2miljardilla.

Erikoiskiitos poliitikolle Angelica Skywolfille joka osaa tuotattaa mm. USA:n huippudataa
avukseni. Erityisesti USA:n plutoniumkauppojen tiedostoja. Ulof Palmen ja lukuisien Ruotsin
murhattujenkin ydinmateriaalin kaupustelijoiden TVO / Asea- atomin ydinasekauppojen osaa
lainkaan tässä peittelemättä. Kokoomuksen osuutta erityisesti nykyisissä viimeisimmissä likaisissa
ydinasekaupan kiemuroissa unohtamatta, SDP:täkään lainkaan myös unohtamatta. Eurajoen
kunnanisien korruptiomeriä muistellen. SUPO, tunnetusti niin ikään maailman korruptoitunein
suomalaisosasto on näissä alati mukana. Samoin kasvavasti SAINT ja koko Suomen
plutoniumkaupassa rypevä korruption armeijakuntansa. FIN- armeijastamme ollaan tätä 21.2.2012
kirjoittaessani tekemässä pelkkää TVO/Posivan verisen Pu-239 plutoniumkaupan valtiomafiosojen
ydinjätebisneksen monopolia!"

13.1.2012.L.S."Konsultilta optimistinen ydinvoima- arvio. Suomen komentaja-amiraali Juhani
Kaskeala on nimetty Japanilaisen  Toshiba- Westinghausen konsultiksi Fennovoiman
ydin(ase)projektiin.!

.

24.2.2012 YLE aamun radion uutistarjonnasta Satakunnassa:" Valtion ympäristökeskus haluaa
yleisöltä kalanäytteitä. Tarkoituksena on mitata laajan 250km leveän Selkämeren ja TVO:n
ympäristöä 100km säteellä järvien ja jokien kalanäytteitä. Ympäristökeskuksessa ollaan enemmän
kuin ihmeissään siitä, ettei k o k o  menneen talven aikana tältä vesialueelta ole saatu sen vertaa
kalaa, että a i n o a a k a a n  kalaa olisi päästy analysoimaan!. . . Tämä nykyinen tilanne hakee
historiasta vertaistaan, koska ydinyhtiön TVO:n alueilta ei ole saatu ainoaakaan edes pilkkiahventa
koko talvena koekäyttöön! Kaloja vain mitataan ja annettaisiin sitten lähettäjille takaisin." ...
Pöyristyttävä aamutuiman uutisfakta! Eli toden totta Suomen itse asiassa maailman aiemmin
kalaisimman esim. Säkylän Pyhäjärven kalakannat alkoivat jokin aika sitten enemmän kuin
romahtaa! Selkämeren suuret troolaukset ja aiemmin runsaat kalasaaliit on TVO:n
ydinvoimalaitosten päästöin nollattu nyt siis 100 % ! Muistan keskustelleeni 8 vuotta sitten alueen
kalastajien kanssa että TVO:n yhteiskuntavastuuraportti kertoi ydinlauhteen vesien kasvattaneen
säteilyn bioaktiivisia deuteriumpäästöjään 360 kertaisiksi.

[ Huom. Repoluodossa Maaliskuun alun 2012 pilkkikisat eivät jääneet ilman kaloja ]



Uusinta säteilytystekniikkaa by A r t o

...

MTV3 Meikäläinen on ollut automaattisesti SUPO:n eliminointilistalla jo vuosia, koska kerroin
TVO/ Posivan, SUPO:n toimista julkisuuteen karmeimman TOTUUDEN! Nyt on kuulema Arevan
lahjomista TVO:n o m i s t a m i s t a poliisipääliköistä 200kpl syytetutkinnassa! Siis KOKO se
Anne Holmlundin aliasleegio!!! Laittomia ydinvastustajien pidätyksiä ja sairaalaan pakkohoitoja,
lainvastaisia puhelinten datalinjojen kuunteluja, urkintojaan, uhkailujaan, avoimesti rikollisia
taltiointejaan. Agenttejaan kimppuunikin lähettänyt A.H:n ydinturvaPOLIISIlössinsä on
suurennuslasin alla!. . . Lahjonta ja korruptiotutkimuksia sisäministeriö oli koettanut estää kaikin
keinoin. Kuvaavaa tilanteelle on, että SUPO edelleen harrastaa systemaattista puhelimeni katkontaa.
Laittomia kuunteluja. Rikollisia datataltiointejaan ja ihmisarvoa loukkaavaa päällekäymistään
yleisesti! Vuojoen ydinturvaosaston POLIISEJA ei ole kukaan vaivautunut, saati uskaltanut valistaa
asiasta. Eli SUPO pitää verhonaan toissijaisia urkintaohjelmiaan. Peitelläkseen tarkoin YDIN-
osastojensa sekoiluja ja ihmisoikeusloukkaamisiaan hinnalla millä hyvänsä.



YLE Satakunnan aamuradio 25.01.2012. SUPO:n erikoisosatot ovat iskeneet erityisjoukoillaan
nimenomaan Porin seudulle. Tutkimuksiensa kohteina tällä ydinvoimaloiden naapurustossa on
sinne soluttautuneitten erikoisryhmien toiminnan seuraaminen laajemmin ulkomaille asti. Anne
Holmlundin menneen sisäministeriön kotikenttäetu on pois pyyhkäistynä koska ei ole enää
puolustamassa ydinalansa omiensa rikollista toimintaa. Uutinen oli muutenkin varsin olemattomasti
todellista asiaa paljastamaton. Joka tapauksessa kerrotaan peräti 200 kpl poliisin ylintä johtoa
sotkeutuneen mm. TVO:n ja Arevan väliseen järjestelmällisiin korruptiomeriin.

.

'Olof Palme Ohivuotoa' sopivan vanhoista detaljeista: "Ruotsi lähetti salaa plutoniumia
Yhdysvaltoihin; Ruotsi on toimittanut kolme kiloa plutoniumia Yhdysvaltoihin 1972 - sillä ehdolla
ettei sitä käytetä sotilaallisiin tarkoituksiin." IS: 27.03.2012 08:56 ... mutta, pää-asia: onneksi siitä
on niiiiiiiiiin kauan, ja tietenkin, ei koske Suomea.

.

.

Ydinjesuiitoilla on nyt HÄTÄ
hs.fi; Vieraskynä Fukushima on muuttanut asenteita laajalti 8.3.2012 0:01; Tapani Jussila,
'matemaatikko' :

"...Maaliskuun alussa Japanin 54 ydinvoimalasta oli suljettuina peräti 52, eikä yhtään voimalaa ole
käynnistetty uudelleen. VALHE1: Uudelleenkäynnistys on niin arka poliittinen kysymys, että siitä
saatetaan luopua kokonaan. Tämä tarkoittaisi Japanin ydinvoima-aikakauden loppua, sillä myös
kaksi vielä käynnissä olevaa ydinvoimalaa suljetaan stressitestejä varten viimeistään huhtikuussa."
FAKTA 1: "Japanissa näyttää riittävän energiaa ilman ydinvoimaakin. Maan energiaviranomaisten
laskelmien mukaan Japani selviäisi kesän 2012 yli ilman ydinvoimaa ja huomattavia
sähkökatkoksia. Kesä on Japanissa energiasyöpöin vuodenaika: talvella on aina totuttu elämään
kylmissäkin sisätiloissa ja varsinkin jättämään lämmittämättä ne tilat, joissa oleskellaan vain lyhyitä
aikoja." VALHE2: "Laskelmissa on tehokkaan energiansäästön lisäksi otettu huomioon se, että eri
puolille Japania on saatu valmiiksi aurinko-, tuuli- ja aaltoenergialla sekä muilla vaihtoehtoisilla
ratkaisuilla toimivia pieniä voimaloita. Tavarataloissa on laajoja aurinkopaneeliosastoja, joissa on
esillä asuntoihin tarkoitettuja uusia aurinkoenergiatuotteita. ..." hs
fi/paakirjoitukset/Fukushima+on+muuttanut+asenteita+laajalti/a1305557186805

Valheilla peitetään syöpäsaastaiset faktat, nyt kun sinulle ja naapureillesi on keuhkoihisi
salaa työnnetty fukuplutoniumia vuoden verran. Eikä loppua ole näkyvissä; parisenkymmentä
sulanutta reaktoria sylkee plutoniumiaan jatkuvasti 24/365 estoitta ilmakehään... VALHE1 -
poltiiikasta ei ole kyse kun reaktorit sulavat pilalle, mutta sitähän matemaatikko ei ymmärrä,
maksettuna toistelee mantrojaan. VALHE2 - Plutonium tehtaat sammuivat ja energiaa
vapautuu jopa 10x määrä, ilmaiseksi. Matemaattinen mahdottomuus olisikin Japanin
autoteollisuuden ennätykset nyhjästä tyhjästä, eikövaikka, "matemaatikko" Tapani?

Selvästihän teillä ydinmurhamiehillä on nk. löysät jo pöksyssä mutta oi Tapani, olet niin
haaska: "Tavarataloissa on laajoja aurinkopaneeliosastoja..." Ja moinen maailmojen avarrus ihan
aivopesukoneen pääkirjoituksessa!



.

.

22.03.2012 Viiden vuoden sisällä Englantilaisten lasten autismitapaukset lisääntyneet 56%.
USAssa samanlaiset luvut. The number of schoolchildren who are classified as being autistic has
soared by 56percent in the last five years. 12:29PM GMT 22 Mar 2012 www.telegraph.co.uk/health

Mikään ei tietenkään mihinkään liity; kilpaurheilijoita putoilee 'jatkuvasti' sydänkohtauksiin tämän
tästä.

.

Ohivuotoa: Tämmöinen laskeumakartta olisi ollut tarjolla jo yli vuosi sitten ... jos. Vaan kun
edettiin suunnitelmain mukaan, kaikki tieto salattiin - kuten tänään.

.

Laskeumat; eri värit kuvaavat partikkelimäärää eri korkeuksilla. Vaaleansininen yli 6km
korkeudessa...

.



.

.

Iltasatusanomat - aivopesurien ykkönen

- osallisena aina innolla "tiede" -satuihin: "
Voiko kornimpaa viestiä ohjelmoija enää säteilytetyilleen kehitellä: 'Tutkijat' odottivat, että
kalat olisivat poistaneet radioaktiivisen materiaalin elimistöstään uintimatkan aikana. "

"Radioaktiiviset tonnikalat ylittivät valtameren: Yli vuosi sitten tapahtuneen Fukushiman
ydinonnettomuuden seuraukset ovat rantautuneet Yhdysvaltojen länsirannikolle säteilevinä
sinievätonnikaloina. Tutkijat mittasivat Kalifornian rannikolle uiskennelleista tonnikaloista yli 10-
kertaisia cesium-pitoisuuksia normaaliin verrattuna. - Suoraan sanottuna olemme hieman
järkyttyneitä, Nicholas Fisher, havainnosta raportoinut tutkija totesi AP:n mukaan. Tutkijoiden
mukaan määrä on edelleen turvarajojen puitteissa. He kuitenkin odottivat, että jopa kolmimetrisiksi
ja 500-kiloiseksi kasvavat kalat olisivat poistaneet radioaktiivisen materiaalin elimistöstään lähes
10000 kilometrin uintimatkan aikana. Tutkijat aikovat tehdä kesällä uuden, laajemman kokeen,
jolla selvitetään radioaktiivisuuden vaikutuksia tonnikalapopulaatioon. Tutkimuksen kohteeksi
aiotaan ottaa myös kilpikonnat, hait ja merilinnut. Julkaistu: IS 30.05.2012 10:19

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



.

Suomen parhaiten (?) vartioitu rantasauna ... by STUK: Mitähän rakennusmääräykset sanovat
rantasaunan rakentamisesta vesirajaan, turvallisesti avomeren reunaan? Muistelen jokunen vuosi
sitten uppoamattoman matkustajalaiva Estonian painuneen aaltojen alle - tuolla hiukka kauempana
selällä, 14m aallokossa.

.

IS 12.03.2011 12:35 STUK:n asiantuntija Keijo Valtosen mukaan säteilyn kulkeutuminen Suomeen
saakka ei ole mahdollista: “Päästö laimenee mitättömäksi, vaikka tänne suuntaan tuulisikin.
Suomea onnettomuus ei uhkaa” … eikä maanjäristyskään ikinä ole mahdollinen … paitsi eilen
19.3.2011 klo 13.42, richterin asteikolla 2.8, Mäntsälä, aiemmin Kuusamo ja kas kuinka Orwellin
keskitetty sensuuri syö tämänkin tiedon joka = yhden ainoan keskusjohtoisen jesumedian
keskustelupalstaltakin.

Suomihan ei ole Euroopassa vaan StubbSTUK-planeetalla: Lars-Erik De Geer, Swedish
Defence Research Institute -tutkimusjohtaja sanoi että partikkelit leviävät ajan kuluessa
Eurooppaan ja koko pohjoiselle pallonpuoliskolle 17.03.2011.
telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8389415/Japan-nuclear-plant-exposed-to-the-elements-
nuclear-fuel-in-meltdown.html



.

.

22.12.2013 NYPost kirjoittaa toistamiseen tässä jutussa manitusta USS Reagan
lentotukialuksesta. Osa aluksen henkilökuntaa on nostanut oikeusjutun TEPCOa vastaan. Aluksen
5000 sotilaasta ainakin 70 on vakavasti säteilysairaana. Jutun mukaan aluksella oltiin apaattisia eikä
tehty mitään henkilökunnan eteen (nk. väestönvähennys-operaatio tämäkin). Laivan kantta porukka
pesi kuin uimarannalla ollessa: kannelle laskeutunut rajusti säteilevä lumi teki tehtävänsä.
Juomavesijärjestelmä saastui koska tahallaan otettiin säteilevää merivettä sisään. Laiva tuli niin
säteileväksi ettei yksikään satama ottanut sitä vastaan kolmeen kuukauteen - ei edes US-Navy
Guam telakka! Jutun 70 sairastunutta lieneekin silkka witzi: oikeusjutun eräs sotilas kertoo kuinka
tämän ja kuuden muun aluksen väki taisteli nuo kuukaudet säteilytyksen sairauksia vastaan,
ulostaen pitkin käytäviä jatkuvasti ... aluksen lilliessä Tyynenmeren säteilysaasteissa. Senior Chief
Michael Sebourn, rad-decon officer sanoo että säteilytaso oli parhaimmillaan 300x yli turva-rajan.

USS reagan: Sotapojat 'poispesemässä' säteilevää Fukulunta 2011. Se on sitä 'samaa' kuin pihallasi
säteilevä lumi - 'pala' maapalloa kiertävästä säteilypilvimassasta ... yhä 12/2013 avoimina
pidettävien hehkuvain plutonium-miilujen sylkemistä Fukupilvistä.

Kalifornian rannikko on paikoin jo ydinjätemaata: 500CFM arvo on kovempi kuin mitä
lentokoneessa säteilytetyt keuhkoihinsa saavat. (tarinan mukaan tuokin on nk. avaruussäteilyä ...
vaikka suurin osa tietenkin maapallostamme säteilyttävästä 500 'fuku' shimasta). Lue:
agreenroad.blogspot.fi/: Northern California Beach Reading 500 CPM on 12/20/2013 - Fukushima
Radiation Is Here! youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=anB-R_DQWOs



Navy sailors have radiation sickness after Japan rescue, By Laura Italiano and Kerry
MurthaDecember 22, 2013 | 6:40amNavy sailors have radiation sickness after Japan rescue. Crew
members scrub contaminated snow off the deck of USS Ronald Reagan in March 2011 during a
humanitarian mission off tsunami-stricken Japan. nypost.com/2013/12/22/70-navy-sailors-left-
sickened-by-radiation-after-japan-rescue/

Ah niin ihana olkiluoto - joka kerran jo välttyi hiuksenhienosti juottamasta meille Fukusimaa ...
tulossa pian?



Jotta tämä 'ilo' saisi säteilyttää taivaita, tarvitaan tietenkin chem-trail lennot, ettei yli ionisoitu
ilmakerros räjähtäisi.

Tässä alla tankkerikone kutomassa chem-trail mattoa Helsingin yläpuolelle 10/2013

Telephoto 50x, tankkerin lentokorkeus arviolta 3500m

Alla näkyy kuinka suihkutus pätkii, toinen tankki avataan sumutukseen?



LUE LISÄÄ

'SKY SKY SKY
- CRY CRY CRY'



Tämä kuva on provosoivasti negatiivi: joko keuhkosi provosoituivat tästä annoksestasi?

Onneksi ydinmafiosomme ei järkähdä, näiden murhaamiesten ansiosta saamme ehken piankin koko
Pohjanlahdenkin säteilemään.



Tässä SE ON!
Siis syyllinen löytynyt. STUK -sarjasta 'maailman parhaat hesarisadut', anna YLEn.

Siis paras juttu oli oli totta, kuollut råtta. Hesaritason asiantuntijan mukaan kaikki Fukushiman
ongelmat johtuivat siittä kun tämä olento oikosulki 40kV linjat ja laitos alkoi sulaa... Näiden
asiantuntijoiden mukaan meille on pakko saada putinilta (se luotettava jesuiitta) uusia ydinvoi err
siis €€€€€€€€€€€€€€eee.... plutoniumtehtaita eikunmitensenytmenikään...

Tälle miljardiwitsille nauravat jopa yön sudet ja paatero.



Poimin venäläisestä Tseljabinskin plutonium laitoksesta otetusta videosta pari still kuvaa Beta-
soihdusta ja siitä kuinka se sylkee plasmapalloja.



Tutustu ydinkäsitteisiin 'revisio', 'effluent' ... 4min. animaatio 'voimalaitoksen'  tankkauksesta.
Mikä onkaan 'voimalaitoksen' pää-artikkeli.

Animaatiosta selviää myös mitä tekemistä paavin Pyhimyksillä on ydinkärkiensä kanssa?



CCCP Stalin isän paraatissa Moskovan Punaisella torilla 2014.



Isän pyhimyskaapuunsa puetut ydinkärjet; Punainen Tori 5.1.2014

St. George - 140:llä Vatikaanin pihan pyhimyksillä on mitalit ja lempinauhat: Yrjön nauhoihin
pukeutui niin jesuiitat Stalin & Mannerheim... Lue 'Berijan Tarhat'.

Ylläolevat kuvat eivät ole IltaSatulehtiemme haisevaa teoriaa - vaan kuvia paavin pyhimysten
kulttinauhoihoihin  puetuista ydinkärjistä.



"Terveisiä vaan kaikille veljille, sinne Torilleni!"



.

Katsellaan mitä Hän tekee; hauskat viittaukset *1 Israelia, Jumalan kansaa kyykyttäviin henkilöihin,
British Foreign Secretary Jack Straw, Suomen perustuslain kavaltajaporukoissa säteilevä Stubb...

Huomioi myös alkukielen Hebrean sana jumalaton = resha – tässä kohdassa käytetään erityisesti
sen feminiinimuotoa ‘rish’.

————————————————————————————————————————

“Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta <kreik. ouraneos-uraani> suuri tähti,
palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin. Ja tähden
nimi oli Koiruoho <Chernobyl>. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli
vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. “ Ilmestyskirja 8:n ennustus 2000 vuotta sitten



LOPPU

Lue myös muut Virallisen Totuuden romahduttavat
dokumentit (slideshare.net/syottovasikka 40kpl):



Paavin EUkkulan Ihmisoikeustuomioistuin erhettyi antamaan julkilausuman - se oli silloin sitä
aikaa kun Euroopan  27 kansakunnan Perustuslakien jesuiittakavalluksensa ei ollut vielä mennyt

lävitse.
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Neljäs Peto
Elämme pedon vankileireissä odottaen ennustettua ja
pakollista 666-tunnistussirua.

Hollerith reikäkorttijärjestelmä oli avain kansakuntain
seulomiseen ja ryöstämiseen halki koko 1900-luvun. Nyt tämä
paisunut pahvihampainen peto on verkkonsa kutonut kaikkialle,
seuloo kansakuntia yhä kiihtyvämmällä vauhdilla. Lue ja
tunnista se, löydä sielullesi pelastus!

"seseon sensuroitava!" huudahti paljastunut Kill Bates...
CENSORED: www.slideshare.net/syottovasikka/neljs-peto

tai www.scribd.com/doc/250744143/Neljas-Peto tai
www.erilainen.files.wordpress.com/2015/01/neljas-peto.pdf tai

www.mediafire.com/file/38zzfdvv2ok8eo1/Neljas_Peto.pdf

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
 Army Photos.

Tätä et olekaan ennen nähnyt.
SA-kuvadokumentti:
  Sivuosassa Mannerheimin SS-Mercedes!

Evakkotie

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

SA-kuvadokumentti suomen sorretuista joiden
kotikontuja CCCP yhäti miehittää.



PyrΔmid PlΔgue
Pyongjang, Pohjois-Korea. Ennen näkemättömiä kuvia
jesuiittain orjalasta. Vasemmalla maailman suurin ja pisimpään
rakenteilla oleva keskeneräinen hotelli - Ryonguong.

Sellaista oli elämä Jeesuksen aikaan
Rooman juonet ovat aina pyörittäneet laumojaan maapallon
ympäri: miten kirjoitukset väärennettiin ohjaamaan jopa
suomilaisten kultahampaat Paavikeisarin laariin - vuosisadasta
toiseen.



TAAS ...Sensuroitu Fibromyalgia

Pharmakeia <kreik> = Noituus: Tätä ei kansanmurhaaja lääketiede halua sinun tietävän, olethan
kidutettuna sille rahasampo. Tuhat artikkelileikettä lähdetioitoineen lääketehtaiden alati paisuvista
huijauksista: KAVAHDA NOITIEN myrkkyjä ja OPI PYSYMÄÄN HENGISSÄ.

www.scribd.com/doc/215218247/Sensuroitu-Fibromyalgia

tai

www. erilainen.files.wordpress.com/2014/03/sensuroitu-fibromyalgia1.pdf

tai

http://tinyurl.com/gnpfal9



Tähtitarhain Tuolla Puolla
Kuinka Hän kaikkeuden loi, pelastuksen ihmisille soi:
Pedon pelon ja terrorin vastakohta on Toivo. ...ketään Hän
pakota ei, pelastuskin lahjoitetaan vain vain jos tahtoo
vastaanottaa rakkauden Totuuteen.

Surmattuna Summa Mutikassa

Minkä pyhiinvaelluskultin patsas löytyy keskeltä
Karjalaa? Miksi siniverinen Siemens - ja prinssi
kustaa ja muut EU pikkurapparit kävivät Summan
soilla pyhiinvaelluksella alkaen 1941?

Joulun Evankeliumi:
- pahan sanoma

- Pelastuksen viesti

Kuinka maailma joutui alati kasvavan
ahneuden verottamaksi - - Pelastustamme
viedä se ei voi

Phyrgia - miten sen heraldiikka paljastaa
eukkuRooman juonet kaikkialla maailmassa
alkaen jesuiitta Leninistä Moskovan torilla?



Berijan Tarhat

Unto Parvilahti : ... niin harvinainen kirja ettei ols  ISBN numeroa!
However, English translation did exist in 1980's ... see more

Poliisi potkaisi oven sisään ja niin Unto Parvilahti kaapattiin
yöllä CCCP vankiloihin. Karjala.
Lisättynä ennennäkemättömin SA-kuvin. Kuvien laatu
parannettu...

Haagin Kenguruoikeus - Milosevic

Kaikki petoksessa mukana kaksin käsin: tässä parhaimmalta
näyttävä Time-lehden huijaus nälkiintyneistä 'vangeista'.

Kun joka ikinen ritarien huijauskulissi romahtaa naurunremakkaan
kenguruoikeuden pelleilyssä, Milosevic piti myrkyttää... käykö
Aarniometsissä samalla tavoin?



Nuclear 'uprating'
Process
NRC meeting 512 excerpts reveal how
clueless NPP management is. Loose
parts floating in the reactor, who cares?
How ol shaky, long past last date reactors
are being trimmed to double power with
excess volatile plutonium.
NRC 512th Meeting – Public discussion
archive revealed with illustrations. -
taustat Fukushimalle - suomennettuna.
Text from: NRC Nuclear Regulatory

Commission http://www.nrc.gov/

NRC Kokouspöytäkirja  512

–  Plutoniumtehtaiden viritellyt reaktorit
Suomeksi: www.slideshare.net/syottovasikka/nrc-512-kokouspytkirja-02

Uutisia terror -ismin peilisaleista 9/11

Kuinka jesuiittain julistama sota ismiä vastaan kuristi kansat
kavallusotteeseensa, murskasi orjainsa vähäisimmätkin oikeudet:
YLEN aivopiestyille ei mahdollisuutta anneta vieläkään...



Radioaktiivisuus

K.Fajans 1927

Kadonneen kirjan uudistettu painos.
Tyypilliseen tapaan kirjastoista
salatuhotun opuksen alkuperäinen
uudistettu painos; ydintekniikan
perustiedot on haluttu tälläkin tavoin
salata.Tämä kirja on äärimmäisen
harvinainen eikä sitä ole mistään
saatavissa. Mahdollisesti vain kaksi
suomenkielistä kappaletta on säilynyt
ydinrovioista... Nyt edessäsi on uunituore
historian romukopasta nostettu ja
kiillotettu kopio. (Engl kielinen versio

löytynee jostain kirjastosta jopa on-line)

Fysiikan ohjelmoidut bessewerwisserit hymähtävät ydinfyysikko Tri K Fajansin wanhalle kirjalle -
elleivät halua nähdä kuinka alkuainetaulukko väärennettiin Plutonium keittoloiden alttareille
(Kanavasäteily - sitähän ei ole ... varsinainen ydinmafian pilkkakuoro!).
Uuteen kuosiin tämän yhä ajankohtaisemman Arton kirjan kokosi ja toimitti sinullekin Ydintieto-
Yhdistys 12/2011. Sisältö ja formaatti pyrkii seuraamaan alkuperäistä. YY:n tarkoitus on lisätä
nykyisen höyrykauden ydintekniikan tietoutta kaikille ydinmaailman nenästä vedetyille, erityisesti
Suomen Miehille ja kaikille kansoille - jotka ydinpimiön tahalliset ja mielettömät säteilyaltistukset
saavat.

Tutustu 'Fukushiman Taustat' ja 'Chernobyl Raporttivuoto' -dokumenttiin.

Kirpputorien ja kirjastojen kirjastot ovat aktiivisen tuho-operaation kynsissä: alkuperäinen
tieto hävitetään keisarimme ohjaamien vähä älyjen toimesta - maapallo kuumenee satujensa tieltä.
Codex alimentarius saa salaisesti edistää väestönvähennystä koska kaikki uskovat Keisarin
vaatteisiin - oikeata tieto ei enää saa mistään. CO2 verotusvälineenä tuntuu niin jesuiittain
sosiaalisen oikeuden ihanuudelta: Lapsemme eivät enää tiedä että hiilidioksidi on elinehto - koska
et löydä enää perustietoja mistään!



Ydinvoima - säteilyttäjäsi

Vasemmalla kuvassa eräs vuoden 1955 ydinräjäytyksistä, tällä kertaa
Kiina: Nk. 'kokeiden' eli säteilytysräjäytyksien yhteismäärä on jo 12.000
– ja jatkuu. (2700 atmospheric nuclear blasts)

Suomi - Orwellin Valtakunta
Suomi - ritarisyöpäläisten maa, vrt kuva. Rooman insestiklaanin sisältäpäin kavaltamana...

...paavin poliisiborreolooshin anarkian alle alistettuna.

http://tinyurl.com/gnpfal9 tai scribd.com/syottovasikka tai
erilainen.wordpress.com

Download: www.mediafire.com/file/9131ktazygjocdw/SUOMI_Orwellin_valtakunta.pdf



Sky Sky Sky – Cry Cry Cry

Tuulipussitieteen petokset avattuna:
maapallo kuumenee -kavallusten sarja
näkyvissä. Chemtrail ilmastomyrkytys -
arkipäiväisen salaista.

Mitä nämä ovat? ...vasemmalla kuvia
Helsingin yllä 2014. ... chemtrail tankkerin
suuttimet jumittavat. Hengitä syvään...

Jotkut lähteet sanovat että 90% säätilasta,
säästä ja myrskyistä on tehtailtu.

SENSUROITU
www.slideshare.net/syottovasikka/saatila-
mani-pulaatiot

- ERROR 404= deleted by
MSoft/slideshare.com

---> see https://erilainen.files.wordpress.com
erilainen.files.wordpress.com/2017/02/sky-sky-sky-cry-cry-cry3.pdf

-or goto-

www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry

DOWNLOAD - Lataa kaikki dokumentit http://tinyurl.com/gnpfal9



Rakettisateiden Maat
Paavimedian peiton alta paljastuva näkymä polttaa hesarin
valheet, kaataa YLEn oksennukset ministeriöitten
akkunoista sisään: rahvas laulaa vaan ei tiedä kenelle...

Israelin rahvas, kymmenien tuhansien EUn maksamain rakettien
savuava kohde. Kaikki rooman pappisritaritkin rikastuvat kun
rahvas kärsii jesuiitta molotovin rauhankoktaileja siemaillen.

Jesuiitta Albert0 R i v e r a n
elämänkerta
Lue kuinka Lutterkirkko kumartaa Rooman Osirista, on
salaa myynyt sielusi Vatikaaniin: juridisesti sinä olet nyt
Rooman omistuksessa!
(Kuvassa Soininkin Roomalaiskatolisten noitakoe: Myllynkivi
pikkupojan kaulaan ja jokeen: jos kelluu, on noita, jos hukkuu, ei
ollut noita...)

Obama, kuka olet?
Ensimmäinen 'mies' joka ansaitsi Nobel-
palkinnon ikenillään.
Mitä kaikkea tämän mustan Kenialaimuslimi
narkkarin taustalta löytyykään...

NOBEL: sahtivaari ym mustat huumeritarit



Ne Tulivat Yöllä
...kuin pimeyden ruhtinaat.

ISRAEL: Mikään ei ole muuttunut. Rooma ryöstää
ja tuhoaa rahvasta jatkuvasti peräpohjolaa myöden
hesarien valheilla, kansa ei tajua. Lue Israelin
nykypäivästä ...

Kempiläinen
Katolisen Jesuiitta Tuomas Hamerkenin
salakavala oppikirja 1400-luvulta jolla
pohjolan pedofiilitkin kasvatetaan; katsaus
kaameaan antiin.
Tätä antia ammentaa myös vastakeksitty
'parempi' kirkkokunta Daagonin
kalanpäähattupiispoineen. VARO!

Tämäkö Oli Elämäsi

Kullekin ihmiselle on rajallinen aikansa. Kuinka sen käytät,
mitä odotat että eräänä päivänä tapahtuu kun sielusi vaaditaan
sinulta pois?

Sateenkaarihuijarit paljastuvat!

Chick.com sarjakuvasuomennos.



PAHAN PIETARIN BASILLI
Vatikaanin salat julki: Pietarin 'kirkko'

Kultahammaslastissa oleva oksettava porttokirkko. IHS =
Isis Horus Seth paljastus. ISIs ?! Sanoinko ISIS...

L' Asino kirjoitti v.1903: "EURooman keisaripaavi
takavarikoi, märehtii, nielee ... sitten se on nälkäisempi kuin
koskaan aiemmin..."

Äitikirkko ja punainen hameväki: "...näin vaimon istuvan
verenkarvaisen pedon päällä, täynnänsä pilkkanimiä, jolla
oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. ... täynnä
kauhistuksia ja hänen huoruutensa riettautta: Babylon,
huoruuden ja maan kauhistuksen äiti. ...Sillä hänen
haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan
kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja
maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa
runsaudesta." Ilm.17.

.

Paavin Salaseurat, Ritarit ja
Vapaamuurarit

GADinpalvojain G-kirous:

"Jos näet köyhää sorrettavan sekä oikeutta ja
vanhurskautta poljettavan maakunnassa, niin

älä sitä asiaa ihmettele; sillä ylhäistä
vartioitsee vielä ylhäisempi, ja sitäkin

ylhäisemmät heitä molempia."

..."te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte
minun pyhän vuoreni, jotka valmistatte

Gadille pöydän..." Jes.65



Vapaamuurari, Ei-toivottu Vieras

Vapaamuurarit värväävät erityisesti seurakuntien
keskeltä. Liekö suomess yhtään yhteisöä joka heitä hyljeksisi?
Tuskin. Sensijaan veljeys, ykseyskoulutus ja rooman ylistys lienee
täällä edellytys puhujanpönttöön päästäksesi.
Lue miten Larry kutsuttiin kerhoon.

Kansa joka ei ole kansa
Palestina -sadun kehitti Rooman keisaripaavi
ennen ajanlaskumme alkua alistaakseen
juutalaiset...

"Jos olet varma Palestiinan valtiosta, kansasta, sen
historiasta, kulttuurista, kielestä yms., kykenet
varmaan vastaamaan muutamaan kysymykseen: 1. –
Kuka sen perusti, milloin? 2. – Mitkä olivat sen rajat?
3. – mikä oli sen..."

Jenin Jenin: Globaali aivopesukone
hävisi mediasodan

Paljastaa äitikirkon vasemmisto-oikeistosatu koneiston,
sille alistettuna olevan Ev Lut Kirkon osallisuuden mediansa
propagandaan ja messamurha lavastuksiin. ... Miinoitettu
Jenin 2002: Noobelsankari terroristiritari Arafatin ryöstämä
‘leiri’: …kadut langoitettu pommeilla, täynnä ihmisiä, miinoja,
mummoja, invalideja pyörätuoleineen, lapsia
pommikasseineen. Islamin kunniamurhaajajoukko valitsi sen
taistelupaikakseen…



Lue kaikki

Israel Uutiset
2011 / 1-2012 / 2-2012 / 2013 (yht
4kpl)

KIELLETYT UUTISET: YLEn aivopesun
kääntävät mullistavat uutisklipsit avaavat täysin
uudet näkymät Israeliin

Israel uutiset:

1. israel-uutiset-2011
2. israel-uutiset-1/2012
3. israel-uutiset-2/2012
4. israel-uutiset-2013

Israelin Arkeologia
Katsaus Paavin huijaushuvipuistoista todellisiin
Arkeologian helmiin.

islamin moskeijan minareetti muuttuu tarvittaessa
Daavidin torniksi, linnat junarata action parkiksi...
Elikkäs Sana "älä usko tätä katolista tehtailua,
koettele kaikki, pidä vain se mikä on hyvä ja karta
pahaa" on tässäkin paikallaan...



Öljy, Luonnontuote

Elämän Edellytys, ÖLJY. Tiesitkö että Maan
Öljyvarannot riittävät tuhansiksi vuosiksi eteenpäin?Maapallo ei
lämpenekään, meret eivät peitä palloamme ...
Pelastaudu hesarin höyryistä ja tutustu faktoihin.............

Chernobyl Raporttivuoto

Kuinka mahdoton tapahtui ja suomi
salasäteilytettiin 100.000 vuodeksi ... kuinka SINÄ
olet palapelin palanen jättimäisessä ihmiskunnan
råttakokeessa. Tietojasi varastoidaan, seulotaan,
kytätään -  kuinka syöpäsi tulee, kehittyy - mutta
sinulle ei kerrota.

Fukushiman Taustat.

Miten Olkiluodon
Plutoniumtehtaasta vuotaa seinien
läpi suorana säteilynä 3x
'Chernobyliä' vuodessa...

Miksi NILU, Norjan super simulointikeskus suljettiin kun se alkoi
näyttää rahvaalle kokomaapallosen saastumisen? Vasemmalla
NILUn tuottama rahvaan kaunis versio - oikealla todellinen
ilmakehän 100% cesium saastutus 2011



Alla ylläoleva  litania käännettynä Englanniksi.

titles IN ENGLISH:
IN ENGLISH: most documents partly contain English translations; see the doc list repeated
in English below ...

Most over 40 documents contain English excerpts, some wholly translated.

Slideshare started to censor; however all are available at:
- scribd.com/syottovasikka
- erilainen.wordpress.com
- http://tinyurl.com/gnpfal9 (mediafire.com; free download, no login)
- https://jumpshare.com/b/0lWtLzUebdpQRvP94cUx

Below short peek into contents; most documents have English translations inside.

No linkys; you have to type all linkys into your browser... or goto get em at erilainen.wordpress.com:



Peter's Pill Grimace
Vatican dirty secrets revealed. IHS = Isis Horus Seth ... Roots of
ISIS and Catholic terror ism.

"For by the wine of the wrath of her fornication all the nations are
fallen; and the kings of the earth committed fornication with her, and
the merchants of the earth waxed rich by the power of her
wantonness"

Jesuit Alberto R i v e r a's life
How Lutheran Church bows under Roman Osiris, has
secretly sold its slaves under Vatican Jesuit terror -ism.

Catholic witch hunt test seen at left: Ten million ppl were
tortured under its (still continuing) inquisitions each century...
Catholic incest ministry: Boy with attached millstone, thrown
into water. If he float, he is a witch. If he drowns, he was not a
witch (or maybe just ? witness)

Manmade Nuclear Holocaust
Plutonium Factories a.k.a. Nuclear Powerplants are
irradiating every living creature on earth.

Based on AlgoRealism of melting ice & rising seas:
Coastline of west Finland has risen 100km during last
500 years, people are being taxed from as they gain
more land on the coast... plus other astonishing
treasonous MSM hoaxes



Nuclear 'uprating'
Process
NRC meeting 512 excerpts reveal how
clueless NPP management is. Loose
parts floating in the reactor, who cares?
How ol shaky, long past last date reactors
are being trimmed to double power with
excess volatile plutonium.
NRC 512th Meeting – Public discussion
archive revealed with illustrations. Text
from: NRC Nuclear Regulatory
Commission http://www.nrc.gov/

News of the papal terror -ism 9/11

How the jesuital WAR AGAINST ISM took nations on a holy
ride; robberies to be continued beyond tomorrow.

(in Finnish; english resource linkys)



Fourth Beast
Neljäs Peto: we live the promised time of being
microchipped with beastly 666. Nobody will be able to buy
or sell without this cursed number: those who take it,
scriptures promise hell...

Hollerith Punch Card system has been around 150 years, the
Beast heart key to global robbery, mass murders...

(Mostly in Finnish, hello there, this extraodinary document
waits resources to translation)

www.mediafire.com/file/38zzfdvv2ok8eo1/Neljas_Peto.pdf

http://tinyurl.com/gnpfal9

Helsinki-Viipuri-Moskova

History revealed via Finnish
Army Photos.

Never before seen Cars, and then some... Finnish field marshal jesuit
Mannerheim's SS-mercedes etc.



Evakkotie (=Evacuee route 1939/1944)

Finnish Evacuee-escape from bloody
CCCP talons.

Karelia - part of Finland - still occupied today by CCCP.
Two times the size of Israel...

A photo documentary of the oppressed. See SA-army
edited photos, finn txt.

PyrΔmid PlΔgue
Unbelievable never before seen revelations from Pyongjang,
North Korea. At left, world's largest hotel, Ryonguong. Has
been built 25 years and never finished... N.Korea founder was
fmr CCCP-general, jesuit like Mannerheim. Must Read!



Life in time of Jeshua HaMaschia
How osiris has played his tricks throughout centuries:
Scriptures will reveal the Roman Beast, thus it has to keep on
fighting as promised.

"The dragon waxed wroth and went to make war with the  seed
that keep the commandments of God, and hold the testimony of
Jesus" Rev.12

Censored Fibromyalgy

Pharmakeia = Witchcraft in Greek: The papal
pharma industry is geared for the beastly depulation
program.

Big Pharma massmurders -Documentary through
ages - 15 years with source linkys.

CENSORED Again , now by MS-slideshare.net:
CENSORED www.slideshare.net/syottovasikka/sensuroitu-fibromyalgia

GO TO

try www.mediafire.com/file/1a6qi847a69qbeh/Sensuroitu_Fibromyalgia.pdf

http://tinyurl.com/gnpfal9



Beyond Time
How we came to be here....

(in Finnish ---> hello there, waiting for resources)

Summary Killing Fields; still
CCCP occupied Karelia

Pyramid pilgrimage - aka finnish Winter &
Continuation war 1939-1944 in never before seen army
documentary photos of this papal robbery continuation.

Gospel of x-Mass:
- Murder, robbery through ages

- Miracle being saved

Phyrgia - how IHS-phyrgian heraldic
will reveal EU Rome Beast from its jesuit
Lenins Mosscow Red square to noBama...



Beria's Gardens

Berian Tarhat; Unto Parvilahti : ... so rare book that no  ISBN number!
However, English translation did exist in 1980's ... see more

Red glopapal po-lice lodge kicked his door in - it was 1946 in
Finland. How Unto Parvilahti was hijacked into CCCP gulag.
Karelia.
Never before seen Finn army SA-photos.

Hague Kangaroo Court - Milosevic

Time-magazine, one of the papal beastly MSM machines here caught in
its typical, continuing std forgeries.

Nuclear - rest assured, youre irradieted
Finnish version of the 'Manmade Nuclear Holocaust'



Suomi Finland - Orwellian Nation

Finland - like any country in papal realm, is thoroughly eaten by the papal worm masonry
knightly clans.

CENSORED by slideshare.net:
www.slideshare.net/syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta

The secrets of finn
masonry (see fig.)
knights must be
kept off from the
finn-slaves... so the
papal masons
asked 'help' from
slide. owner,
brother Kill Bates.

As honored knight,
Bill was ready to
smash these facts...

MS-CENSORED: You dont know what you dont know.

Download: www.mediafire.com/file/9131ktazygjocdw/SUOMI_Orwellin_valtakunta.pdf

Sky Sky Sky – Cry Cry Cry
Weather Satellite pics; collection of anomalies over
Scandinavia. …Satellite Weather Radar Anomalies over Scandinavia;
collection of clips. Chemtrails etc

Fig.: Chemtrail tanker nozzles malfuntion on routine flight, Helsinki.

- ERROR 404= deleted by MSoft/slideshare.com
---> see https://erilainen.files.wordpress.com -or goto-

www.scribd.com/doc/87669151/Sky-Sky-Sky-Cry-Cry-Cry



30.000 EU rockets to israel (before 2010)

Facts Hidden uder MSM

Jesuit Alberto R i v e r a 's life
Finnish Version

Obummer, Who are u?

First 'man' to earn nobel prize for oversize
gums. See through the papal pallywood
theatrics behind this hoax.



They Came Through the Night
...like black knights.

ISRAEL: How Rome machinations continue behind
the old fairy tale of 'palestine' ...

Kempiläinen
Catholy jesuit monk Tuomas Hamerken books is

used by the Lutheran incest crowd.

This Was u Life?

Rainbow Crowd expose' !

Chick.com cartoons



PAHAN PIETARIN BASILLI
Peters Pill Grimace In Finnish. CHECK OUT!

 IHS = Isis Horus Seth revelation. ISIs ?! did I say ISIS...

"...with whom the kings of the earth committed fornication,
and they that dwell in the earth were made drunken with the
wine of her fornication. And he carried me away in the Spirit
into a [satanic spiritual]wilderness: and I saw a woman
sitting upon a scarlet-colored beast, full of names of
blasphemy, having seven heads and ten horns.  And the
woman was arrayed in purple and scarlet, and decked with
gold and precious stone and pearls, having in her hand a
golden cup full of abominations, even the unclean things of
her fornication,
and upon her forehead a name written, MYSTERY,
BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF THE
HARLOTS AND OF THE ABOMINATIONS OF THE
EARTH. "

.

Papal Knights, Masonry
Kabbala G-worshippers Curse:

..."But ye are they that forsake the LORD, that
forget my holy mountain, that prepare a table

for GAD, and that furnish the drink offering
unto that FATIMA. " Isa.65

Fatima: Catholy Monastery in Portugal, place
where islam was inveted by Rome...



Mason, Unwanted Guest

chick.com cartoons.

Nation that isnt. Never Was.
Will NOT become...
Palestina -saga, the name invented by Roman
Osiris Ceasar-Pope.

Jenin Jenin News 2002:

How GlobalMSM lost its propaganda war



Israel News [shh]

Forbidden News which MSM keeps hiding.

(Finnish; english with resource linkys)

Israel uutiset:

1. israel-news-2011
2. israel-news-1/2012
3. israel-news-2/2012
4. israel-news-2013

---->

Israel Archeology
Check what kind minarets this machinery sells as
Davisds citadel...

New Archeological gems.



OIL. Natural resource from Nature

All life would vanish without oil. Reserves last
thousands of years...

Chernobyl Report Leak

What happened - how youre irradiated today.
How an individual is tracked and compiled into
'interesting scientific database' - never told how big a
dosage you were deliberately delivered...

Fukushima Facts.

Collection of original news
immediately after it happened.



Following documents fully translated:

- Vatican-pill-grimace-of-petros
- ex. Jesuit Alberto Rivera's Life
- US Nuclear regulator - NRC-meeting-512
- Manmade Nuclear Holocaust

(Psst: Resources needed in translation)

Easy Fast download from
https://jumpshare.com/b/ubgAAfp6YDJkoUkioqqC

When necessary, Download all newest copies from www.mediafire.com :
http://tinyurl.com/gnpfal9

Some versions available (updates blocked) - after you create a free account :
www.scribd.com/user/115931241/Syottovasikka

--->www.scribdownload.com/doc/215218247/Sensuroitu-Fibromyalgia ...
(sivu ohjeistaa: 'valitse .PDF')

Wordpress.com:
www.erilainen.wordpress.com

(hae "Virallisen Totuuden Kaato Paikka")

shh...
One of the fmr, now deleted sites:

www.docslide.net/documents/neljas-peto.html - alas,

This webpage is not available
www.docslide.net/documents/helsinki-viipuri-moskova.html ... all DELETED

PS. Docslide is a je suits GOOG le spy agency



mediafire.com direct doc addresses in alphabetic order ... pitkä dokumenttiluettelo/suoraosoite
aakkosjärjestyksessä kaikkiin em. dokumentteihin:

www.mediafire.com/folder/u9xa5k9d0z9rxst
www.mediafire.com/folder/5nxo1esn2khyg3x
www.mediafire.com/folder/ekb3mj51vdxkb02
www.mediafire.com/folder/yanjsyeplqsylsy
www.mediafire.com/folder/1mxb83qkh26r84a
www.mediafire.com/folder/bp6x5j1aeehpn7w
www.mediafire.com/folder/vfay8cb86afe0ca
www.mediafire.com/folder/1d14gby121666ss
www.mediafire.com/folder/11a6f95l2hcvg55
www.mediafire.com/folder/rb92de8o3l0a1v9
www.mediafire.com/folder/9hcv9ndp3gt2nun
www.mediafire.com/folder/b8cxpc934ndx04h
www.mediafire.com/folder/jtsqij1llbvobm3
www.mediafire.com/folder/52cwcb7x7lbc51f
www.mediafire.com/folder/zvqi68b9ln9dakj
www.mediafire.com/folder/ocn3fesfc5pzmfw
www.mediafire.com/folder/4ozfw4uum5zfpfw
www.mediafire.com/folder/8nbmwffoz2bcpl5
www.mediafire.com/folder/us2as1sjdr42edi
www.mediafire.com/folder/l1kidb9uje8127n
www.mediafire.com/folder/na4ohlh05o04e4l
www.mediafire.com/folder/esgtveghzeu6my4
www.mediafire.com/folder/bgx14fa331kjplg
www.mediafire.com/folder/ktjloymb5kj2b1d
www.mediafire.com/folder/t7meqz2t23447rm
www.mediafire.com/folder/7bh9zsqbo5n7hd8
www.mediafire.com/folder/38zzfdvv2ok8eo1
www.mediafire.com/folder/w6gn8zh9jknocx3
www.mediafire.com/folder/b5bzl55nagfojb2
www.mediafire.com/folder/f08m6kedkf051cf
www.mediafire.com/folder/6pb3z5fzqjgzif9
www.mediafire.com/folder/h4ipr4sv1h3ot2f
www.mediafire.com/folder/72sz47da7zu48t0
www.mediafire.com/folder/u449ibhns3un8di
www.mediafire.com/folder/99xsx8go6odra11
www.mediafire.com/folder/1a6qi847a69qbeh
www.mediafire.com/folder/on73y8broakh76z
www.mediafire.com/folder/9131ktazygjocdw
www.mediafire.com/folder/mutgzrm82m33zmf
www.mediafire.com/folder/d9d42d6mbaff5t2
www.mediafire.com/folder/8a05e1uvs1fpf7j
www.mediafire.com/folder/l8w3ocj99a2048d
www.mediafire.com/folder/4we3n8bup9rworf
www.mediafire.com/folder/cft45h6elwlmcny
www.mediafire.com/folder/eztcvzrtrun4j3z/shared


