
”MAAHANMUUTTAJAN” HUIJAUSYRITYS, JONKA TORJUIN JA 

SÄÄSTIN IHMISIÄ RAHAHUIJAUKSELTA 

 

Tapahtui armon vuonna 2022, tarkemmin sanottuna perjantain 

iltapäivällä 26.8 noin klo 14.20. Olin odottamassa vaimoa 

Itäkeskuksen Prisman parkkihallissa. Kuin taivaasta 

tipahtaneena autoni sivuikkunan ulkopuolelle ilmestyi mies, 

joka viittoili osoittaen suutansa ja korvaansa.  Ja hän asetti A4 

kokoisen lomakkeen auton sivuikkunaan. Siinä luki isoilla 

kirjaimilla ja suomenkielellä jotakin tähän tyyliin ”Kerään rahaa 

maahanmuuttajien kuurojen ja mykkien yhdistykselle……..”  

 

Nykyisinhän ei saa profiloida ihmisiä. Senkin uhalla, että 

valtakunnan syyttäjät tai hallitus yhtenä miehenä tai naisena 

tai neutraalisukupuolisena hyökkäisi kimppuuni ja syyttäisi 

minua jostakin rasismista tai muusta yhtä epämääräisestä 

asiasta, jonka he saattavat saada päähänsä päivän mittaan, 

ilmoitan tässä, että ulkonäkönsä perusteella hän oli arabi. 

 

Menin ulos autosta ja huomasin, että autoni takana oli toinen 

arabi (jälleen profilointia), joka esitteli jotakin lomaketta 

vanhalle pariskunnalle. Vaimolla oli lompakko kädessä. Menin 

heidän luokseen ja tutkin lomaketta. Lomake oli samanlainen 

kuin minulle aikaisemmin esitetty lomake. Tutkin lomaketta 



tarkemmin, vaikka arabi yritti repiä sitä kädestäni. Sama 

otsikko kuin aikaisemmalla arabilla: ”Kerään rahaa 

maahanmuuttajien kuurojen ja mykkien yhdistykselle……..” 

Lomakkeessa oli iso ja muutama pienempi kuva Suomen lipusta 

ja pienen ”persreiän” kokoinen suttuinen leima, josta ei saanut 

selvää. Totesin pariskunnalle ”Tämä ei ole virallinen 

rahankeräyslomake. Siihen tarvitaan lupa sisäministeriöltä ja 

ISO VIRALLINEN LEIMA.” Jotkut olivat jo antaneet rahaa 

lomakkeessa olevien allekirjoitusten ja eurosummien mukaan.  

 

Arabi koetti repiä lomaketta kädestäni. Puhkesin puhumaan, 

vaikka hän oli antanut ymmärtää olevansa kuuro. Siitä 

huolimatta esitin kysymykseni suomeksi, koska hän on 

saattanut oppia kieltä maassa ollessaan, ja tietysti englanniksi 

ollakseni kansainvälinen. Samalla viittoilin kädelläni suuni ja 

korvani suuntaan. En käyttänyt toista kotimaista virallista 

kieltä, koska hän ei profilointini perusteella näyttänyt 

perusruotsalaiselta tai Ruotsiin muuttaneelta Uus-

Ruotsalaiselta. Kysyin: ”Miksi huijaatte vanhuksia? Why are you 

cheating old people?” En tehnyt kysymystä arabiaksi, koska sen 

suhteen kielitaitoni on vielä puutteellinen, vaikka joka toinen 

päivä opiskelen sitäkin kieltä ahkerasti. Eihän sitä koskaan 

tiedä, milloin arabian kieli julistetaan viralliseksi kieleksi 

Rakkaassa Suomen Maassamme. 

 



 

Hän suutahti ja puhkesi puhumaan, vaikka oli aikaisemmin 

antanut ymmärtää, että on kuuro ja mykkä. Ihme oli 

tapahtunut, vaikka en ole ihmeiden tekijänä edes Jeesuksesta 

seuraava. Profilointi osoittautui oikeaksi. Puheen sävelkulun 

perusteella profilointini oli tarkka. Televisiossahan kuulee 

arabian kieltä melkein päivittäin uutisissa jne. Katson myös 

satelliittikanavia. En osaa sanoa, mitä alueellista murretta hän 

puhui. Samalla hän alkoi suutuspäissään töniä minua. Sanoin, 

että tämä ei ole virallinen rahankeräyslomake ja että soitan 

poliisin paikalle. Ette usko, kuinka nopeasti arabi voi häipyä 

näköpiiristä.  

 

Jutellessani vanhan pariskunnan kanssa, he sanoivat, että eivät 

tienneet rahankeräyksen olleen huijausta. Ja rahankerääjä oli 

ystävällinen ja hymyili kokoajan. Kerroin, mitä pitää 

rahankeräyslomakkeesta katsoa ja päätellä onko rahankeräys 

sisäministeriön hyväksymä vai ei. He sanoivat ”Oli hyvä, että 

emme antaneet rahaa huijarille.” Valitettavasti en saanut 

videota tai kuvaa puhelimellani, koska tapahtuma oli niin 

nopeasti ohi. 

 

Tämä tapahtuma ei ollut ensimmäinen kerta. Noin vuosi sitten 

oli samanlainen tapahtuma. Pitäisiköhän tämänlaisista 



tapahtumista nostaa meteli, jotta lainkuuliaiset ja 

hyväntahtoiset kansalaiset säästyisivät huijauksilta? 


