
lauantai 19. huhtikuuta 2014 

Rienaavat Tom of Finland -postimerkit Suomeen  

Tässä erään uskonsisaren hätäviesti Suomen kansan puolesta. Viestin välitti minulle Samuel Korhonen. Kyse on 

Suomen moraalisesta rappiotilasta kun homopostimerkkejä, joissa on juutalaisvastaisuutta, aiotaan julkaista ensi 

syksynä. Tämmöiseen ei ole mikään muu maa maailmassa vielä ryhtynyt, ei edes erittäin homomyönteinen 

Ruotsi. Jotain on tehtävä ja pian asian korjaamiseksi. Allekirjoita seuraava nettiadressi oman äänesi saamiseksi 

kuuluville. 

 

http://www.adressit.com/ei_tom_of_finland_-postimerkkia_suomeen 

 

http://www.iltalehti.fi/fiidifi/2014041718222530_fd.shtml (Maailma on polvillaan Suomen homopostimerkkien 

edessä) 

 

---------------------------------------------- 

Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com> 

Päivä: 17. huhtikuuta 2014 22:07 

Vastaanottaja: undisclosed-recipients: 

Aihe: Fwd: Rienaava Juutalaisvastainen postimerkki Suomeen 

 

 

---------- Edelleenlähetetty viesti ---------- 

Lähettäjä: Tellervo Nyberg <nybergtellervo@gmail.com> 

Päiväys: 14. huhtikuuta 2014 18.36 

Aihe: Fwd: Rienaava Juutalaisvastainen postimerkki Suomeen 

Vastaanottaja: Tellervo Nyberg <israels.vanner.boras@gmail.com>  

 

  

HÄTÄHUUTO SUOMEN KANSAN PUOLESTA 

 

Järkyttävää!!!  Voiko tämä olla totta? Mihin alennustilaan Suomi on menossa ja mitä tämä 
moralittomuus tulee kansallemme aiheuttamaan rahan-ahneen "Itellan" saatuaan tahtonsa läpi 
myymällä "homoporno" postimerkkejä ja minkä kustannuksella? Suomen kansan kustannuksella, 
 jonka moraalin romuttamisesta tulee kärsimään koko Suomen kansa ja yhteiskunta, ylhäältä alas 
saakka! 
 

Nukkuuko Suomen Eduskunta ja Hallitus ja Luterilainen kirkko 
seurakuntineen ja Vapaitten suuntien kristilliset seurakunnat??? 
Te, kenellä on valta päättää ja tehdä jotain järkevää ja ohjata ja nostaa 
kansan moraali oikealle tasolle! Pyydän, tehkää jotain ennenkuin lasten ja 
nuorten sydämet ovat täysin turmeltuneet epäsiveellisillä ja järkyttävillä 
kuvilla? Pian on liian myöhäistä vastustaa kaikenlaista saastaa, mitä nuorille 
ja koko kansalle syötetään! 

 

http://nokialainen.blogspot.fi/2014/04/rienaavat-tom-of-finland-postimerkit.html
http://www.adressit.com/ei_tom_of_finland_-postimerkkia_suomeen
http://www.iltalehti.fi/fiidifi/2014041718222530_fd.shtml
mailto:smlkorhonen@gmail.com
mailto:nybergtellervo@gmail.com
mailto:israels.vanner.boras@gmail.com


Herätkää päättäjät ja ajatelkaa tulevaa sukupolvea, omia lapsianne ja 
lastenlapsianne ja myöskin huonoa Suomen mainetta, minkä Suomi tulee 
saamaan maailmalla "HOMOPORNO POSTIMERKEISTÄ."  
 

Mukana kuva HOMOPORNO POSTIMERKISTÄ, joka tulee myyntiin 
syyskuussa! Estäkää tämä hanke, rakkaat Suomen kansalaiset! Shalom 
terveisin tellervo. 
 

"Itella painattaa merkit siksi, että yhtiössä uskotaan homopornopostimerkkien myyvän 
mukavasti. Voittoa siis voi tavoitella Itellassa jopa kahdella tavalla: painamalla postimerkkejä 
ja lopettamalla lehtien jakelemisen. 
 

Itella on "liikeyhtiö". Yhtiössä tiedetään, että kannattavinta "tiedonvälitystä" on porno. Siksi 
Itellalla on uusi tuote: homoporno. Itella julkaisee postimerkit, joissa kuvataan 
suomalaistaiteilija Touko Laaksosen (Tom of Finland) homopornoa. Lisää valtionyhtiön 

sivuilla:http://www.itella.fi/group/tiedotteet/2014/20140413_postimerkit.html." 

 

 

Tom of Finland postimerkit tulee myyntiin syyskuussa 

 

 

 
Hyi saatana... 

  

Lähettänyt Olli-R klo 16.18 
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