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Kantelijan lausuma (OSA 6) AA Heikki Saksaa koskevassa valvonta-asiassa 22517  

tämä osa sisältää moitteeni seuraavista Saksalle kielletyistä teoista: 

• kielletyt painostustoimet, tapaohjeen 7.3 kohdan rikkominen kaikkien oikeussuojakeinojen ja 

julkiseksi säädetyn oikeudenkäyntimenettelyn ja sananvapauden estämiseksi systemaattisesti 

2007-2021 Saksan laajassa törkeässä rikollisuudessa 

• Saksan ”tilausrikollisuus” (tuomarit, poliisit ja päämiehet ovat ainakin 2007 lukien voineet tilata 

Saksalta törkeitä petos- ja virkarikoksia, joiden tutkinnan estämiset Saksa junailee 

poliisikaveriensa avustuksella ja junailee myös uhriensa lavastukset teoista, jotka eivät ole rikoksia 

ja aina kantelun tekeminen on ”rikos”, jotta ne Saksan oikeat rikokset jätetään tutkimatta  

• kielletyt painostustoimet ja tapaohjeen 7.3 kohdan rikkominen rikollisella ”edunvalvonnalla”, 

kanteluita estämällä ja lavastettuja ”rikosilmoituksia” toteuttamalla ja kaikissa valvonta-asioissa 

tapaohjeen 12.1 kohdan vastaisesti valehtelemalla 2007-2021 

• siihen liittyvä valehtelu tapaohjeen 7.4, 8.2 ja 12.1 kohdan vastaisesti rikosten peittelemiseksi, 

JulkL 3 §:n vastaisesti  

• totuuden ja oikeussuojakeinojen valehtelu rikokseksi ja rikosten valehtelu totuudeksi ja 

lavastusten käyttäminen Saksan poliisiverkoston avulla, jotta Saksa rikoskumppaneineen  

välttyisivät itse rikoksiinsa säädetyiltä vankeus-, erottamis- ja korvausseurauksilta  

• Saksan rooli poliisirikosverkoston toimijana 2007-2021 ja tapaohjeen 2.2, 2.3, 3.3 7.3-8.4 kieltämä 

epäitsenäisyys, hyötyminen poliisikaveriverkostonsa virkarikollisesta toiminnasta ja rikoshyötyjen 

hankinta vähintään 14 vuotta Saksan salaisten verkostokavereiden ja poliisin rikollisen 

tutkinnantappo- ja lavastustilausrikollisuuden avulla 

 

Kantelija, ilmoittaja ja asianomistaja 

Kavonius Jaana 

lakimies, OTK (eläkkeellä) 

Myllärinkatu 4, 08100 Lohja 

p. 040 744 2173 

Helsingin käräjäoikeudelle 

 

1. Vaatimukset 

 

Saksa on erotettava valvontalautakunnasta ja hänen toimistolleen ja hänelle on määrättävä 

tuntuva seuraamusmaksu:  

1) tässä lausumassa kuvatun rikollisen ”edunvalvonnan” toteuttamisen perusteella 

2) siihen liittyvien tapaohjeen 7.3 kohdan vastaisten painostustoimien perusteella (27.11.2007 

kirje lapsilleni, perättömät lastensuojelu- ja rikosilmoitukset Saksan omien rikosten 

rankaisemisen estämiseksi, rikosvahinkojen korjaamisen estämiseksi ja laissa säädetyn 

kanteluoikeuden ja muiden oikeussuojakeinojen estämiseksi 

3) tapaohjeen 12.1 kieltämän valehtelun perusteella 

4) koska Saksa on ”tilaustyönä” viimeistään 2007 lukien toteuttanut mitä tahansa tuomarien, 

poliisien ja päämiestensä tilaamaan törkeää rikollisuutta ja laskuttanut siitä sitten ”työnä” 

Kaikki valvonta-asioissa 2007-2008, asiassa 13716 ja muissa Saksan valvonta-asioissa tehdyt väärät 

vapauttavat ratkaisut tulee poistaa ja koko näyttö jatketusta törkeästä Saksan rikollisuudesta tulee 
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käsitellä uudelleen, koska Saksa on antanut tahallaan 2007-2021 kaikissa vastauksissaan väärät 

tiedot eikä kenenkään asianajajan kuulu saada itselleen petoksia toimittamalla vapauttavia ratkaisuja 

eikä muitakaan rikoshyötyjä.  

Valvontalautakunnan on todettava: 

1) Saksan syyllistyneen rikokseen ja rikkoneen tapaohjeissa, potilastietolaissa, HetiL:ssa ja 

tietosuojalaissa säädettyä potilastietojeni suojaa ilmoittamalla 2016 vastauksissaan valvonta-

asiassa pyytäneensä suostumuksen minun terveydentilatietojeni käyttöön Jormanaiselta, joka 

sellaista suostumusta ei ole voinut pätevästi antaa. Suostumus tuli tapaohjeen 4.3 kohdan 

mukana pyytää minulta eli henkilöltä, jonka terveydentilatiedoista on ollut kyse. 

 

2) Saksan valehdelleen esteettömyydestään 2016 vastauksissaan, koska esteellisyys toimia 

Jormanaisen asiamiestehtävissä syntyi Saksan ymmärtämällä tavalla jo pelkästään em. entisen 

edunvalvontatehtävän perusteella ja koska suostumusta terveydentilatietojeni käyttöön 

uudessa asiamiestehtävässä ei voinut pyytää eikä pätevästi Saksa saada Jormanaiselta eikä 

minulta edes yrittänyt suostumusta pyytää enkä sitä ole antanut. 

 

3) Saksan olleen aiemman ”edunvalvonta”-toimeksiantonsa perusteella esteellinen hoitamaan 

minun vastapuolellani ja entisiä ”päämiehiään” (lapsiani) vahingoittavaa Jormanaisen 

asiamiestehtävää. 

Saksan on todettava syyllistyneen rikokseen ja rikkoneen tapaohjeen 12.1 ja 8.2 totuusvelvoitetta 

aiheuttaakseen väärät päätökset ja hankkiakseen rikoshyötyjä  

1) tässä lausumassa kuvatulla rikollisella ”edunvalvonnallaan” 

2) peruuttamalla lasteni vireille laittaman asian eli poistamalla heiltä perus- ja ihmisoikeudeksi 

säädetyn oikeuden saada asiansa vireille ja sisällöllisesti käsiteltyä 

3) estämällä Kettulan kanssa todistelun valehtelemalla (valehtelu, että todistaja kertoisi muka 

laista, vaikka teemana lähestymiskieltohakemuksessa Braxin uhkailut 

4) jättämällä tahallaan tyytymättömyyttä ilmoittamatta estääkseen tahallaan myös perus- ja 

ihmisoikeudeksi säädetyn valitusoikeuden ja pitääkseen rikollisen edunvalvonnan voimassa 

5) valehtelemalla Jormanaisen 8.10.2014 ilmoitusta virkailijan laatimaksi ja olemattomista 

puheluista 

6) valehtelemalla ainakin 7 eri tavalla samasta vahinkotapatumasta sitä ennen sekä KäO:ssa että 

valvonta-asiassa muilla piikkausvahinkoa koskevilla rikollisilla valheillaan ja valehtelemalla 

korvausteni estämiseksi 9.3.2016 kirjelmässä Jormanaisen minulle 2014 maksamien korvausten 

muka perustuneen ”muuhun” piikkausvahinkoon eli 8.10.2014 ilmoituksessa kuvattuun 

tekaistuun tapahtumaan, jota Saksan tieten ei ollut olemassa 

7) koska kaikki rikokset ja valehtelut ovat tahallisia ja suunnitelmallisia 

8) salailemalla olevia asiakirjoja ”olemattomina” rikollisen päämiehensä ja muiden 

rikoskumppaniensa kanssa 

9) salailemalla edelleen vuonna 2021 kaikkia ”edunvalvonta”-tehtävänsä ja lähestymiskieltojutun 

peruutuksen asiakirjoja päämiehiltään ja minulta 

10) lähettämällä 27.11.2017 lapsilleni kirjeen, jossa kehotetaan heitä saapumaan keski-ikäisen 

asianajajan Heikki Saksan toimistoon neuvottelemaan yksin ilman ketään aikuista ja rikkoen 

kaikkia mahdollisia lapsen oikeuksia, HolhT:ia ja pakottavaa KSL:ia, jotka kielsivät Saksaa 

ryhtymään tekoonsa. 

11) Laatimalla rikostensa peittelemiseksi ja jatkamiseksi tapaohjeen kieltämiä painostustoimia, 

vääriä ilmiantoja poliisille ja lastensuojelulle 2007-2008 
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12) uusimalla kaikki tapaohjeen kieltämät painostustoimet ja rikolliset väärät ilmiannot siinä 

Jormanaisen asiamiestehtävässä, johon Saksa ei esteellisenä saanut edes ryhtyä ja johon Saksan 

ryhtyi tiedossa olleisiin Jormanaisen ja muiden rikoskumppaniensa rikoksiin yhtyäkseen ja niillä 

30.000 € ja 720.000 € rikoshyödyt hankkiakseen ja aiheuttaakseen minulle 720.000 € vahingot, 

aiheettoman ulosmittauksen ja minulle ja perheelleni kärsimyksiä, haittaa ja valtavat vahingot 

törkeillä rikoksillaan.  

 

2. Tapaohjeen 12.1 rikkominen kaikissa valvonta-asioissa 2007-2021 ja RL 8:2 §:n 2 momentin 

soveltaminen Saksan kaikkiin rikoksiin ja rikoshyötyihin ”tilausrikollisuudessa”  

 

Kyse on jatketusta teosta, johon sovelletaan RL 8:2 §:n momenttia. Mikään teoista ei ole 

vanhentunut, koska  

1) kaikki rikosten seuraukset jatkuvat edelleen 

2) tekijä (Saksa) on sama ja uhrit (minä ja perheeni) samoja 

3) rikosten motiivi on sama 

 

3. Tunnustus 15.2.2019 istunnossa verrattuna Saksan vuosia valvonta-asiassa jatkamaan ”virkailijan” 

muka laatimasta 8.102014 ilmoituksesta 

 

Nyt vastaajat, Baarman ja Saksa siis 15.2.2019 ”hyväksyivät” todisteeni K37B (8.10.2014 

vahinkoilmoitus, jossa MIKÄÄN ”tapahtuma” ei ole todellisuudessa olemassa) sillä perusteella, 

että se on ”Jormanaisen itsensä laatima”. Saksan valvojille (K37C) laatimassa vastauksessa se ihan 

sama 8.10.14 ilmoitus oli siis muka sen ”huonokuuloisen virkailijan” laatima ja K40B todistaa, että 

Jormanainen, Walve ja Niskala kirjallisesti tunnustivat 11.12.2014, että KAIKKI 8.10.2014 

ilmoituksessa ja KAIKKI Saksan tarinat valvontalautakunnalle ovat yhtä suurta jatkettua petosta. 

 

Saksa tunnusti kanteen aikana 2016-2017 valvojille kirjallisesti, että 8.10.14 ilmoitus KOSKEE 

17.9.14 vahinkoa, vaikka MIKÄÄN 8.10.14 ilmoituksessa kuvattu tapahtuma ei siis vastaa 17.9.14 

tapahtumaa. Tämä kanteen käsittelyn aikana syntynyt tunnustus on relevantti kanteen todiste, 

kun Saksan 9.3.16 KäO-kirjelmässä on siis IHAN PÄINVASTAINEN väite kiistämisperusteena ja 

valvojille Saksa kehitti lisäksi ”virkalija”-valheen. Kyseessä on Saksan kanteen aikainen kirjallinen 

tunnustus valvojilleen siitä, että hän on tahallaan valehdellut 9.3.16 KäO-vastauksessa väittämällä, 

että olematon 24.9.14 piikkaus olisi muka olemassa, ja että Jormanaisen minulle 2014 maksamat 

korvaukset muka kohdistuisivat tähän muka ”toiseen” 24.9.14 pölyvahinkoon eikä kanteeni 17.9.14 

pölyvahinkoon. Olemattomaan piikkaukseenhan mikään maksaminen ei tietenkään voi kohdistua 

ja sitähän se Saksan tunnustus tarkoittaa.   

4. Heikki Saksan ”edunvalvontapalvelut” ja rikolliset vastatoimet eli kun rikoksesta tulee totuus ja 

totuudesta rikos 

Tuomarit, poliisit ja päänmiehet tilaavat Heikki Saksalta törkeitä rikoksia ja Saksa saa 

vastapalvelukseksi laitonta suojelua, jonka avulla kaikki rikokset on toteutettu ja KAIKKI Saksan 

rikokset ovat poikkeuksellisen törkeitä ja niillä poistettu vuosikymmeniksi lähes kaikki minun ja 

lasteni perus- ja ihmisoikeudet ja alistettu meidät Saksan rikosverkoston täydelliselle rikolliselle 

mielivallalle. Saksa on laskuttanut vuosian 2007-2021 valtavia rikoshyötyjä petos- ja muista 

rikoksistaan ja verkostonsa poliisikaverien ja tuomarien virkarikosten avulla ja toteuttanut myös 

uhriensa lavastuksia tapaohjeen 2.2, 2.3, 3.3 ja 7.3 kieltämillä painostustoimilla, joilla on puututtu 

vakavalla tavalla PL 21 §:n, EIS 6 artiklan, prosessilain, lain valvontalautakunnasta, HolhTL:n, 



4(33) 
 

tietosuojanormien pakottavasti säätämiin kaikkiin keskeisiin perus- ja ihmisoikeuksiin ja pyritty 

poistamaan myös JulkL 3 §:ssä, PL:ssä ja EIS:ssä säädetyt perheen oikeudet, sananvapaus 

kokonaan ja mahdollisuus valvoa julkiseksi säädettyä asianajo- ja virkatoimintaa ja poistaa PL 6, 

15 ja 118 §:n, EIS 13, 14 ja 17-18 §:n säätämät kaikki minun ja lasteni oikeudet. 

Saksa on laskuttanut kaikista rikoksistaan, koska hänen virkamafiaverkostonsa rikoskumppanit 

mahdollistivat rikokset ja niistä laskutukset, mutta Saksan tekojen rangaistavuus ei sillä poistu.  

Saksa on kokonaan luopunut tapaohjeen 2,2. 23., 3.3 ja 7.3 säätämästä itsenäisyydestä ja ryhtynyt 

toteuttamaan järjestäytynyttä rikollisuutta virkamafiaverkoston osana eikä ole enää vuosikausiin 

ollut julkisesta vallasta ja viranomaistoiminnasta riippumaton, vaan sen virkarikosverkoston 

salainen rikollinen solu.  

5. Erottamisvaatimuksen perusteena oleva Saksan ”tilausrikollisuus” 

 

Lausuma sisältää Saksan erottamisvaatimuksen perusteena seuraavat selvitykset Saksan toiminnasta 

järjestäytyneen rikollisuuden toteuttaja:  

1) selvitys siitä, millaisia rikoksia ja mihin tarkoitukseen käytettyä ”edunvalvontaa” tuomarimafia 

tilasi rikoskumppaniltaan AA Heikki Saksalta 

2) millaisia ”vastapalveluksia” virkamafia toteuttaa Heikki Saksalle korruptiivisina palkkioina   

Saksan tuomareille tilauksesta toteuttamista rikoksista eli A) poliisi estää tahallaan Saksan 

törkeiden prosessipetosten, väärien ilmiantojen ja muiden törkeiden rikosten tutkimisen ja B) on 

12 vuotta käynnistänyt Saksan väärien ilmiantojen perusteella minuun kohdistettuja lavastuksia, 

joissa minun ”rikoksina” on tutkittu kanteluiden ja valitusten tekemistä eli olemattomia rikoksia 

3) selvitys Kempin, Saksan ja Baarmanin uusimmasta yhteisestä rikoksesta ja sen yhteydestä 

varjovalmistelurikollisuuteen, heidän rikoskumppanuuteensa ja rikoksen motiivina oleva 

rikoshyötyjen pitäminen, rikosvahinkojen kasvattaminen ja heidän omien törkeiden rikostensa 

peittely julkiselta tarkastelulta 

4) selvitys siitä, miten törkeillä rikoksilla virkamafia on oikeiden minuun ja lapsiini kohdistettujen 

rikosten eli ”kohtuullisten” 340.000 euron velkuutusten tutkintoja ja velkojen poistamista 

estänyt, kaikkia laissa säädettyjä oikeussuojakeinoja estänyt ja korvausten estämistä toteuttanut  

5) selvitys siitä, että KAIKKI minuun, lapsiini ja perheeseeni kohdistetut törkeät rikokset on 

toteutettu varjovalmisteluissa, johtuvat varjovalmisteluista, velkuuttajatuomarien osallistumi-

sesta niihin rikollisiin varjovalmisteluihin ja ovat osoitus siitä, miten kammottavia ja raukkamaisia 

rikoksia suomalainen virka- ja asianajajamafia tahallaan toteuttaa, miten niitä laillistetaan 

6) VARJOVALMISTELUT ovat osoitus tuomarien esteellisyydestä ja oikeudenkäymiskaaren 13:7 §:n 

säätämistä kaikista seikoista, jotka vaikuttavat Vienon, Verasen, Helinin, Penttilän, Kempin, 

Lehikoisen ym. esteellisyyden arviointiin, koska ne ovat todiste velkuuttajatuomarien ja 

varjovalmistelijoiden esteellisyydestä.  

7) selvityksen siitä, että EIS 6 artiklan loukkaukset ovat tahallisia, massiivisia, rikollisia ja jatkuneet 

20 vuotta siten, että myös Turun HO:ssa ja KKO:ssa on aiemmin kaikissa lasteni asioissa 

kanteiden, valitusten ja rikostutkintojen estämisessä, rikollisessa velkuuttamisessa ja 2 Meur 

korvausten estämisessä kyse esteellisyyden ja puolueettomuuden puutteen järkyttävistä 

vakavista seurauksista ja varjovalmisteluissa on kyse törkeistä rikoksista. 

8) verkosto estää keskenään tahallaan uhreiltaan kaikki laissa säädetyt oikeussuojakeinot ja tilaa 

mm. Heikki Saksalta tuomareita koskevien juttujen ”estämistemppuja” tässä paljastuksessa  

kuvatulla ”edunvalvonnalla”, jonka menetelmät ovat rikoksia ja tarkoitus, johon se 

”edunvalvonta” junailtiin, on rikollinen 
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9) sitten tämän korruptioverkoston  rikollinen Heikki Saksa apureineen palkittiin jo 2007  

käräjätuomari Pasi Kettulan salaa maksamilla ”edunvalvontapalkkioilla” ja Kempin 20.1.2020 

päätöksellä 30.000 eurolla, joka on koko määrältään laskuttamista törkeistä prosessipetoksista 

(joiden tutkimisen Saksan poliisikaverit ovat tahallaan estäneet) ja muilla rikoksentekopalkkioilla 

tuomarien ”pikku apulaisena” toimimisesta rikosten toteutuksissa.  

6. Virkamafian velkuuttajaltani Heikki Saksalta tilaamat rikolliset palvelut ja niiden liittyminen 
varjovalmisteluissa sovittuun ”kohtuulliseen” 340.000 euron velkuutukseen prosessipetos-
toiminnalla 
 
Kaikki varjovalmistelut, esteellisenä käsittelyiden seuraukset, kaikki minuun, lapsiini ja perheeseeni 
20 vuoden ajan kohdistetut törkeät rikokset, niiden tahallinen tutkimisen estäminen rikosten, 
rikosvahinkojen ja rikoshyötyjen mahdollistamiseksi liittyvät toisiinsa, niitä on toteutettu virka- ja 
asianajajamafian toimesta tahallaan ja niissä verkostoissa jatkavat samat naamat vuodesta toiseen 
valtavia rikoshyötyjä rikoksillaan ja laittomalla verkoston tarjoamalla ”syytesuojalla” toteuttaen. 
Keräämäni materiaali todistaa, miten esim. tuomarien tilauksesta selviä rikoksia toteuttamaan 
tilattava AA Heikki Saksa on saanut vähintään 14 vuotta poliisilta varsin erikoista ”palvelua”, joka  
 
1) mahdollistaa väärien ilmiantojen, törkeiden prosessipetosten ja niistä laskutuksen vuodesta 

toiseen mitään rangaistuksia saamatta 
 

2) estää esitutkintaan päätymisenkin kokonaan (olipa Saksan rikos miten törkeä, tahallinen ja 
tunnustettu tahansa) 

 

3) estää kaikki korvausvastuut rikollisesta asianajosta 
 

4) mahdollistaa Saksalle ja jokaiselle virkamafiaverkoston jäsenelle minkä tahansa olemattomilla 
tapahtumilla valehtelun joka suuntaan (ja myös eri suuntiin samaan aikaan eri tavalla) 

 

5) mahdollistaa kanteluiden, valitusten ja normaalin sananvapauden laillisen käytön määrittelyn 
”rikokseksi” aina, kun Saksan ja hänen rikoskumppaniensa uhri yrittää puolustautua niiltä 
rikoksilta ja korjata Saksan koplan törkeillä rikoksilla aiheuttamat rikosvahingot. 

 
Kaikki vuosina 2001-2021 minuun, lapsiini ja perheeseeni kohdistetut teot liittyvät yhteen:  
 
1) Lasteni velkuuttaminen 140.000 eurolla täysin rikollisilla menetelmillä 

 
2) Minun velkuuttamiseni 200.000 eurolla täysin rikollisilla menetelmillä 

 
3) Korvaustemme estäminen samoilla törkeillä rikoksilla 
 

4) Heikki Saksan ja KäT Pasi Kettulan rikollinen "edunvalvonta"-prosessi, jonka kuvaan alla ja 
johon toimitan myöhemmin lisää todisteita ja myös julkistan ne kaikki rikoksen todisteet oikeilla 
tiedoilla, joita Saksa, poliisi ja naamioiduilla päätöksillään väkisin alla kuvatuin rikollisin 
menetelmin peitelleet tuomarit ovat harkintavaltansa ylittäen olleet tahallaan mahdollistamassa 
yhteisillä rikoksillaan  

 
5) Minuun 20 vuotta kohdistettu törkeä kunnianloukkausrikollisuus ja sen tahallinen 

mahdollistaminen poliisin tahallisilla tutkinnan estämispäätöksillä 
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6) Poliisin Heikki Saksalle ja hänen rikoskumppaneilleen Pontus Baarmanille, Tuomas Nurmelle, 
Noora Kempille "vastapalveluksina" tuomaririkoksissa avustamisessa mahdollistamat väärät 
ilmiannot ja niissä Saksan 17.12.2007 lukien tehtailemissa tekaistuissa "rikos"-ilmoituksissa 
kuvatuista ei-rikoksista käynnistämät tekaistut lavastukseeni tähtäävät "rikos"-tutkinnat, jotka 
ovat ylittäneet 2008 ja 16.11.2020 poliisin harkintavallan, koska rikoksena on tutkittu tekoja, 
jotka eivät rikoslain tai mukaan lain perusteella ole rikoksia. Poliisi on ylittänyt harkintavaltansa 
ja toteuttanut kymmeniä poliisin tahallisia törkeitä virkarikoksia aiheuttaakseen minulle, 
lapsilleni ja perheelleni 20 vuotta mielivallallaan ja rikoksia mahdollistamalla valtavat 2 meur ja 
340.000 € vahingot, mainehaittaa ja 20 vuotta kestäneen normaalielämän estymisen kaikilla 
teoillaan 2001-2021 tutkinnan estämisissä ja tekaistujen Saksaan liittyvien "tutkintojen" 
käynnistämisissä: 

 

A) käynnistämällä tahallaan rikostutkintoja teoista, jotka eivät ole rikoksia, mm. laissa 
säädetyn  kantelun ja valituksen ja laillisen julkistustoiminnan eli TOTUUDEN TUTKIMINEN  
"RIKOKSENA" 
 

B) estämällä tahallaan törkeiden prosessipetosten, minuun kohdistettujen virka- kiristys-, 
kiskonta-, väkivalta-, petos-, väärennys-, työ-, salassapito-, kotirauha- kunnianloukkaus-, 
syrjintä, tietosuoja-, henkilörekisteri-, rekisterimerkintärikosten, väärien ilmiantojen ja 
muiden tässä rikosilmoituksessa kuvattujen törkeiden rikosten tutkinnat mahdollistaakseen 
poliisin rikollisena apuna niitä rikoksentekijöille ja "laillistaakseen" niitä keinotekoisesti 
tahallaan verkoston tuomarien kanssa poliisin virka-asemaa väärinkäyttämällä niiden 
peittelemiseksi, mahdollistamiseksi, minulle ja lapsilleni kuuluvien korvausten estämiseksi, 
prosessipetosrikollisuudesta laskuttamisen mahdollistamiseksi ja rikoksentekijöiden 
vankeusrangaistusten ja korvausvastuun keinotekoisen esteen tahalliseksi aiheuttamiseksi. 

 

C) toteuttamalla ETL:iin  nähden käänteistä törkeiden rikosten tutkinnan tahallista estämistä, 
kuulustelujen tahallista estämistä, päätöksissä valehtelua ja tekaistuja olemattomista minun 
rikoksista eli lakiin perustumattomista "totuusrikoksistani" ja "kantelu- ja 
valitusrikoksista" lavastuksia verkostokaverinsa Heikki Saksan kanssa sopimallaan tavalla 
Saksan ja hänen rikoskumppaneinaan toimivien tuomarien (mm. Pasi Kettulan, Markku 
Braxin, Kirsti Hakolan, Pekka Aaltosen, Tuomas Nurmen, Noora Kempin, Liisa Lehikoisen, Peik 
Spolanderin, Heidi Paanasen, Hannu Vienon, Paula Helinin, Tiina Verasen, Tanja Ojalan, Katja 
Harakan, Miikka Kärjen ja Pirjo Aaltosen ym.) rikosten mahdollistamiseksi ja peittelemiseksi.  

 
7) Kaikkien rikollisten velkuuttamisten ja alla kuvatun Saksan, Kettulan, Myöhäsen ja Läksyn 

toteuttaman täysin rikollisen "edunvalvonta"-prosessin laillistaminen samoilla VAKIO-
metodeilla eli estämällä tahallaan poliisin, valvontalautakunnan ja verkoston tuomarien 
yhdessä sopimalla tavalla kaikki oikeussuojakeinot samaan aikaan minkä tahansa törkeän 
rikollisuuden  toteuttamiseksi, peittelemiseksi ja väkisin tapahtuvaksi ylläpitämiseksi. 
 

7. Edunvalvonta"-prosessi oli Braxin lähestymiskieltojutun tahalliseksi estämiseksi toteutettu Saksan 
ja Kettulan yhdessä toteuttama törkeä rikos, jonka tutkimisen Saksan rikoskumppaneina 
toimineet poliisit ja tuomarit estivät tahallaan 
 
Suomessa edunvalvojan voi määrätä henkilölle vain äärimmäisen tiukkojen kriteerien täyttyessä ja 
lakisääteisiä yhtä tiukkoja muotovaatimuksia noudattamalla. Vuonna 2007 lapseni hakivat laamanni 
Markku Braxin mielivallalta suojautumiseksi hänelle lähestymiskieltoa. Hakemuksen liitteenä olivat 
lääkärinlausunnot Braxin lapselleni aiheuttamasta sairauskohtauksesta, selvitys hänen uhkaavasta 
käytöksestä ja vainoamisesta pitseriassa ja Braxin ympäri Suomea postittamista 60 kirjeestä, jossa 
sekopäinen Brax kirjoitteli mainettani mustatakseen, että vainoaisin häntä muka kuolemaan saakka 
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näkymättömien naamioituneiden joukkojen kanssa. Lisäksi Brax myönsi kertoneensa lapseni 
käsityöopettajana toimineelle vaimolleen lasteni kanteista ja sen käsittelystä eli toteuttaneensa 
virkarikoksia ja virkasalaisuuden rikkomiseksi säädettyjä tekoja tahallaan vuotamalla 
virkatehtävissään luottamuksellisesti saamiaan tietoja kotonaan vaimolleen.  

 
Näkymättömiä naamiojoukkoja ei ole edes olemassa eikä mikään virkarikollisen lastenvainoojan ja 
minun vainoojani Braxin teksteissä pitänyt paikkansa. Braxin viestintä oli sekä törkeä virkarikos että 
törkeä kunnianloukkaus, koska hän postitteli valheviestejään virkasähköpostistaan. Meillä oli oikeus 
saada suojaa mielipuolen psykopaatin tavalla käyttäytyneeltä ja täysin laitonta rikollista 
törkyviestintään ympäri Suomea levittäneeltä tuomarilta laissa säädetyllä lähestymiskiellolla ja 
rikosilmoituksella, jotka kummatkin oli poliisin ja oikeuslaitoksen velvollisuus käsitellä siitä 
riippumatta, että sillä rikollisia tekoja lapsiini ja minuun kohdistaneella Braxilla oli virka-asema.  

 
Rikollista tuomari-, virka- ja asianajotoimintaa tahallaan peitellyt virkamafiaverkoston poliisi Paavo  
Myöhänen esti sarjatuotantona KAIKKI tutkinnat, olipa näyttö miten vahva tahansa. On siis aivan 
varmaa, että laamanni ei saa postitella perättömiä naamioviestejä virkapostistaan eikä pelotella 
lapsia pitseriassa ja istunnoissaan irvistelemällä eikä aiheuttaa lapselleni sairauskohtauksia eikä 
junailla rikoskumppaninsa Kirsti Hakolan kanssa uhreiksi ottamilleen alaikäisille lapsilleni 140.000 
euron velkaa eikä estää heidän kanteidensa käsittelyä ja että Hakolan ja Braxin päätöksissä ja missään 
"prosessitoimissa" ei ollut kyse miltään osin laillisuudesta eikä esteettömyydestä 
/puolueettomuudesta, vaan törkeästä virkarikollisuudesta, jolla he yhdessä aiheuttivat lapsilleni 
valtavat 140.000 euron velat tahallaan. Poliisi Paavo Myöhänen väärinkäytti tahallaan virka-
asemaansa estämällä tahallaan KAIKKIEN rikosilmoitusten käsittelyn tahallaan ja jokainen näistä 
Myöhäsen "ratkaisuista" syntyi siis nimenomaan KAIKKI kuulustelut ja todisteiden käsittelyt 
estämällä eli Myöhänen esti jokaisen asiasta jotain tietävän henkilön kuulemisen, kahdelle 
lapselleni perättömällä todistajankertomuksella 40.000 euron velat aiheuttaneen rehtorin 
sihteerin kuulemisen, lapselleni 100.000 euron velat virkarikoksellaan aiheuttaneen Kirsti Hakolan 
ja prosessipetosvalheillaan aiheuttaneen Seppo Lindbergin kuulemisen (Lindberg valehteli 
potilastietoja julkisiksi tiedoiksi ja laskutti näistä rikollisista valheistaan), Braxin, Kettulan, 
Hakolan, Aaltosen, Saksan, kaikkien lasteni ja lasteni isän kuulemisen estääkseen näillä poliisille 
aivan kielletyillä ETL:iin nähden käänteisillä rikollisilla tempullaan kaikkien törkeiden 
perheeseemme kohdistettujen virka- ja asianajajarikosten tutkinnan, peitelläkseen jokaista 
törkeää rikosta ja pitääkseen väkisin voimassa jokaikisen rikollisen teon ja niillä törkeillä rikoksilla 
tahallaan 3 viattomalle lapselle ja minulle aiheutetut vahingot.  
 
Kun lapsemme hakivat lähestymiskieltoa, myös sen käsittely estettiin tahallaan rikollisilla tempuilla, 
jonka "salaiseksi toteuttajaksi" Brax ja Salosta sitä asian käsittelyä estämään värvätty Pasi Kettula 
toteuttivat Heikki Saksan kanssa. Kettula soitti Saksalle, jolta Kettula tilasi rikoksen, koska 
tuomariverkosto tietää, että Saksan joustava omatunto taipuu mihin tahansa rikolliseen toimintaan 
ja Saksa tekee mielellään virkamafialle rikollisia palveluksia, koska tietää saavansa niiden 
rikollisten avustustensa perusteella poliisi- ja tuomariverkostoltaan vastavuoroisen täydellisen 
"syytesuojan" tekeepä tämä asianajajaroisto miten törkeitä rikoksia tahansa.  
 
Vaikka minä ja lapseni emme olleet lainkaan edunvalvonnan tarpeessa, Kettula määräsi Heikki Saksan 
muka "edunvalvojaksi" lapsilleni. HolhTL:ssa säädetty lakisääteinen pakollinen kuuleminen estettiin 
tahallaan ja koko "edunvalvojan" määräämisprosessi ja "edunvalvonnan tarkoitus olivat täysin 
rikollisia.Toimitimme jopa lääkärinlausunnot, että kukaan lapsista (jotka sitä lähestymiskieltoa 
hakivat) eivät olleet edunvalvonnan tarpeessa, ja että minäkään en ollut lainkaan edunvalvonnan 
tarpeessa, jolloin mitään edunvalvojaa ei ole saanut määrätä. Lisäksi toimitimme kirjalliset 
selvitykset, että Heikki Saksa on minun ja lasteni julkinen vihamies, joten meihin nähden 
vastapuoliasemaista Saksaa ei ole saanut määrätä vastoin tahtoamme mihinkään 
tehtävään. Toimitimme myös kirjallisia vaatimuksia ja epäluottamusilmoituksia, joiden perusteella 
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asianajajalle on säädetty velvollisuus luopua tehtävästään. Rikostaan toteuttanut Saksa pysyi 
väkisin täysin laittomasti määrätyssä "edunvalvonta"-tehtävässä, jossa ei ollut kyse 
edunvalvonnasta. Siinä oli kyse Kettulan ja Saksan yhdessä toteuttamasta törkeästä rikoksesta, 
jossa "edunvalvonta"-tehtävä määrättiin vain siinä tarkoituksessa, että "edunvalvoja" Saksa 
hoitaa vastoin päämiestensä tahtoa tahallaan Braxin lähestymiskieltoasian peruutuksen eli 
tahallisella rikoksella PL 21 §:n ja EIS 6 artiklan säätämien vireille laittamis- ja käsittelyoikeuksien 
tahallisen estämisen. Näin myös tapahtui eli HETI saatuaan täysin rikollisella tavalla 
rikoskumppaniltaan Kettulalta rikollisen "edunvalvonta"-päätöksen, Saksa laati minulta ja lapsiltani 
salaa Kettulalle ilmoituksen, jolla Saksa salaa vastoin lasteni tahtoa peruutti Braxia koskevan 
lähestymiskieltohakemuksen. 

 
Täysin rikollinen Kettulan ja Saksan operaatio oli niin salainen, että lapseni ja minä emme ole koskaan 
saaneet edes sitä Saksan laatimaa ilmoitusta, jolla Kettulan rikoskumppani Saksa salaa vastoin lasteni 
tahtoa ja vastoin todistelua Braxin lähestymiskieltojutun peruutti. Peitelläkseen rikoksiaan ja 
uhkaillakseen perhettäni Saksa (eli se muka-"edunvalvoja") tehtaili perättömiä 
lastensuojeluilmoituksia ja yritti houkutella alaikäisiä lapsiani yksin toimistoonsa muka 
"neuvottelemaan" ja Saksan kirjeessä oli erityinen kehotus, että ei saa ottaa äitiä mukaan. Kirje on 
tässä rikosilmoituksessa todisteena, kuten myös epäluottamusilmoitukset, jotka Kettula ja Saksa 
sivuuttivat yhteistä törkeää rikostaan jatkaakseen. He sivuuttivat myös KAIKKI HolhTL:n pakottavat 
normit. Toteutettuaan itse törkeän rikoksen, sitten se muka-edunvalvoja Heikki Saksa laati 
17.12.2007 väärän ilmiannon eli perättömän rikosilmoituksen, jossa valehteli minun ja oikeana 
rehellisenä oikeusavustajana toimineen lasteni avustajan muka uhkailleen ja painostaneen lapsia, ja 
että ilman minun ja avustajan painostusta nämä lapseni muka pitäisivät Heikki Saksaa kivana ja 
sopivana asiamiehenä. Saksa valehteli verkoston suojelemana rikollisena, että lapseni olisivat muka 
halunneet Saksan nimittämistä (aiheuttamaan itselleen vahinkoa peruuttamaan 
heidän  lähestymiskieltojuttunsa) ja "edunvalvojakseen", vaikka kukaan lapsistani ei epärehellistä 
paskiaista Saksaa halunnut mihinkään tehtävään eikä kukaan ollut sellaiseen rehelliseen lasteni 
mielipiteeseen heitä painostanut, vaan he olivat vapaasta tahdostaan ilmoittaneet 
halveksivansa  Heikki Saksaa yhtä paljon kuin minäkin hänen epärehellisyytensä perusteella. Lisäksi 
me kaikki olimme siis toimittaneet lääkärinlausunnot edunvalvontatarpeen puuttumisesta eli myös 
hoitaneet lääkärit olivat todenneet täysin kielletyksi ne edunvalvontatemput, joita Heikki Saksa ja 
Pasi Kettula salaa yhteisenä rikoksenaan operoivat ihan muussa tarkoituksessa kuin lasteni etujen 
valvomiseksi eli ihan vaan kaverinsa Braxin jutun estämistarkoituksessa. 
 
Se, että Saksa ei hoidellut miltään osin aitoa lasteni etujen valvontaa näkyy siitä, että: 
  
1) kirjoittaessaan lapsilleni Saksa ei ollut vaivautunut lukemaan edes sitä, minkä nimisiä ne hänen 

"edunvalvottavansa" olivat eli hän kutsuu poikaani nimellä Niko, vaikka minulle ei ole sen nimistä 
poikaa. Saksa hoitaa ja laskuttaa muissakin asiamiestehtävissään aineistoa tosiasiassa edes 
lukematta eli myös Kempin valmistelussa ukko oli niin "pihalla" kaikesta, että kiisti 13.4.2018 
istunnossa kannetta "LP Vahinkosaneerauksen puolesta" eli ei siinäkään jutussa tiennyt edes 
päämiehensä nimeä, joka oli Jani Jormanainen. Poliisin ja oikeuskanslerin tulee tutkia 
petoksena Saksan toimintaa, jossa hän laskuttaa "perehtymis"-työstään, vaikka tulee 
istuntoihin täysin valmistautumatta eikä edes lue materiaalia, vaikka sen lukemisesta 
laskuttaa.  
 

2) Maksimoidakseen rikoksillaan tahallaan aiheuttamansa vahingot ja pitääkseen ihan itse omilla 
yhtä törkeillä jatkorikoksillaan rikollisen "edunvalvonnan" voimassa ja estääkseen 
valittamisen, Saksa jätti lasteni "edunvalvojana" myös tahallaan tyytymättömyyden 
ilmoituksen tekemättä. Saksa siis itse toteutti tahallisen rikoksen ja sitten esti rikosvahingon 
korjaamisenkin itse laiminlyömällä tahallaan tyytymättömyyden ilmoittamisen, jotta hänen 
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"päämiehensä" eli lapseni eivät voisi käyttää lainkaan laissa säädettyä valitus-
oikeuttakaan. Tässä julkistuksessa todisteena olevasta Turun HO:n päätöksestä näkyy, että 

• lasteni valitusta ei käsitelty lainkaan juuri siksi, että Saksa oli tahallaan jättänyt 
tyytymättömyysilmoituksen tekemättä aiheuttaakseen omalla tahallisella teollaan sen, 
että se täysin rikollinen edunvalvonta pysyi väkisin voimassa Saksan ja Kettulan rikosten 
uhrien voimatta valittaa siitä eli Saksa toteutti koko "edunvalvontansa" ajan ja sen 
ainoana tarkoituksena luottamusaseman väärinkäyttörikosta aiheuttaakseen törkeillä 
tahallisilla rikoksillaan tahallaan  maksimaalista vahinkoa "päämiehilleen" eli lapsilleni, 
minulle ja koko perheelleni.  

• vaikka lapset valittivat ja esittivät siis itse sekä tyytymättömyyden ilmoituksen ja laativat 
valituksen saadakseen täysin rikollisen Heikki Saksan "edunvalvonnan" loppumaan ja 
Braxia koskeneen lähestymiskieltoasian käsiteltyä, niitäkään ei huomioitu lainkaan, koska 
lapset olivat muka siinä Heikki Saksan "edunvalvonnassa" ja se rikollinen edunvalvoja itse 
tahallaan omilla lisätempuillaan eli tyytymättömyyden ilmoituksen tahallisella estämisellä 
piti itse voimassa rikoksensa seurauksineen. 

Täysin rikollinen "edunvalvonta" pidettiin voimassa väkisin eli "laillistettiin" keinotekoisesti ihan 
samoilla rikollisilla vakiomenetelmillä, jota Suomen täysin korruptoituneet rikolliset tuomarit, poliisit 
ja rikosten toteutusapulainen Heikki Saksa AINA yhteisessä mafiassaan toteuttavat: 
 
1) Törkeillä valheilla päätöksissään ja valehtelu "laillisuudesta" voi olla ihan miten härskiä tahansa, 

kuten tässä Kettulan ja Saksan "edunvalvossa", joka on 100-prosenttista tahallista rikollista 
lainrikkomista. 
 

2) Häivyttämällä kaikki oikeat faktat ja rikotut normit päätöksistään eli "naamioimalla" rikokset 
piiloon. 
 

3) "Laillistamalla" täysin kuvottavaa virka- ja asianajajarikollisuutta keinotekoisesti yhtä 
laittomin tempuin, joilla ne alkuperäisetkin rikokset on toteutettu ja häivyttämällä siis kaikki 
ne oikeat rikolliset teot näkyvistä niillä heidän naamioiduilla päätöksillään, missä yhdellä 
lauseella vaan valehdellaan, että mitään laitonta ei muka ole ollut, vaikka mihinkään 
konkreettiseen tekoon ja lain normiin ei oteta siis kantaa, vaan ne häivytetään näkyvistä, jotta 
mitä tahansa törkeää rikollisuutta voidaan näissä ratkaisuissa valehdella "lailliseksi" niiden 
olematta miltään osin laillisia. 

 

4) Estämällä niillä ei-mihinkään perustuvilla "ratkaisuillaan" virka-asemaansa tahallaan 
väärinkäyttämällä uhriltaan KAIKKI laissa säädetyt oikeussuojakeinot kimpassa kaikesta tästä 
rikollisesta toiminnasta sopien ja yhdessä sopimallaan tavalla niitä estämisiä toteuttaen 
peitelläkseen rikoksiaan ja pitääkseen täysin rikolliset ratkaisut väkisin voimassa tahallaan. 

 
Mitä törkeämpi ja selvempi on Saksan, tuomarien ja tämän täysin mafioituneen verkoston yhdessä 
toteuttama rikos, kuten tässä Saksan ja Kettulan kuvottava rikollinen "edunvalvonta" ja sen yhtä 
rikollinen tavoite eli tuomarikaverin Braxin "etujen" valvonta, sitä tiiviimmin se heidän 
mafiaverkostonsa TAHALLAAN AINA estää valittamisen, esitutkinnat ja kaikki oikeussuojakeinot. 
 
Virkamafia toimii rikoksiaan toteuttaessaan, niitä peitellessään siis AINA vakiomenetelmillä, jossa  

• uhrien kaikki oikeussuojakeinot tahallaan tavoitteellisesti estetään 
• em. naamioinnilla ja päätöksissä valehtelemalla ja väitemuotoisilla "ratkaisuilla", joilla törkeitä 

rikoksia "laillistetaan" häivyttämällä ne rikokset tarkoituksella kokonaan näkyvistä, jotta HO:n 
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neuvokset, Kettula, Saksa tai kuka vaan voisi niitä "lailliseksi" valehdella irrallaan asiaan 
sovellettavasta laista ja todellisista rikollisista teoista. 

Samoilla rikoksia laillistavalla mafian VAKIO-menetelmillä väkisin ja keinotekoisesti "laillistettiin" 
Kettulan ja Saksan törkeä tahallinen rikollisuus ja estettiin korjaaminen:  
 
1) Ensin Kettula ja Saksa toteuttivat yhteisen rikoksen tahallaan toteuttamalla täysin rikollisen 

"edunvalvonta"-projektin edunvalvontaan määrättyjä ketään henkilöitä (minua ja 
lapsian) koskaan kuulematta ja lääkärinlausuntojen vastaisesti eli tilanteessa, jossa mitään 
edunvalvontapäätöksiä ei saanut edes tehdä.  
 

2) Sitten he SALAA yhteisellä törkeällä rikoksellaan poliisin suojeluksessa väärinkäyttivät täysin 
rikollisella tavalla toteuttamaansa edunvalvontamenettelyä pelkästään laamanni Braxin 
lähestymiskieltojutun käsittelyn tahalliseen estämiseen. Sitten he vaan SALAA yhdessä 
toteuttivat sen rikollisen tarkoituksen, joka sillä täysin rikollisella "edunvalvonta"-tempulla alun 
perin vain olikin: He estivät törkeän rikoksensa avulla Braxin jutun käsittelyn. Kun tavoitteena 
oli tahallaan estää Braxin tekoja koskevan lähestymiskieltojutun käsittely ja Kettula tiesi, että ei 
saisi minua painostettua tekemään sitä tavoitteena olevaa rikollista estämistemppua, juuri siksi 
Kettula otti luurin käteen ja soitti tempun toteuttamiseksi juuri Heikki Saksalle, jonka tuomarit 
tietävät mieheksi, joka tekee mitä tahansa rikollisia temppuja tuomarien tilauksesta.  
 

3) MIKÄÄN siinä heidän temppuvalikoimassaan ei ole laillista, vaan alusta loppuun tahallisesti 
rikollista toimintaa ja törkein mahdollinen tuomarin ja asianajajan teko, jolla puututtiin räikeästi 
A) henkilöiden itsemääräämisoikeuteen 
B) perus- ja ihmisoikeudeksi säädettyyn oikeuteen saada asiansa käsiteltyä tuomioistuimessa 
 

4) Sitten tuomarien ja asianajajien suojelija poliisi Paavo Myöhänen esti TAHALLAAN KAIKKIEN 
Saksan, Kettulan ja kaikkien muidenkin tuomarien, virkamiesten ja asianajajien rikosten 
tutkimisen  KAIKISSA minuun ja perheeseeni kohdistetuissa rikoksissa ja ne kaikki tutkinnat siis 
estettiin nimenomaan niin, että ensin Myöhänen esti jokaisen kuulemisen, jotta rikokset eivät 
selviäisi ja jotta Myöhänen pystyi ketään kuulematta ja ainuttakaan kuulustelua järjestämättä 
ja yhteenkään konkreettiseen todisteeseen ja tekoon kantaa ottamatta toteuttamaan poliisin 
törkeän virkarikoksen: Myöhänen näissä poliisin rikollisissa tutkinnantappopäätöksissä 
noudatettuna vakiotemppuna ihan vaan valehteli, että ei ole rikosta havainnut, vaikka hän vaan 
tahallaan esti valheillaan törkeän virkarikoksen ja yhtä törkeän Saksan rikoksen tutkimisen, 
vaikka varmasti tutkinnat estäessään ne kaikki teot törkeiksi rikoksiksi ymmärsi (myös oman 
tekonsa). Jotta Myöhänen poliisina pystyi virkarikollisen "ei rikosta"-valehtelunsa avulla 
tutkinnat estämään, myös Myöhänen häivytti näkyvistä KAIKKI tapahtumatiedot ja KAIKKI 
vakavat HolhTL:n menettelynormien rikkomiset voidakseen tahallaan ihan  vaan härskillä 
rikollisella valehtelullaan suojella Kettulan, Saksan ja aiheuttaakseen poliisina lapsilleni ja minulle 
vahinkoa tahallaan väärinkäyttämällä virka-asemaansa rikolliseen tutkinnan estämistoimintaa, 
jota Myöhänen toteutti samalla tekniikalla JOKA jutussa. Sama Myöhänen esti samalla 
menetelmällä rikostutkinnat kaikissa niissä tuomarien Hakolan, Braxin, Aaltosen ja Lindbergin ja 
rehtorin sihteerin törkeissä virkarikoksissa ja prosessipetosvalehteluissa, joilla täysin rikollisin 
menetelmin kolmelle lapselle aiheutettiin raukkamaisilla virkarikoksilla, prosessipetosvalheilla 
ja Myöhäsen törkeillä poliisina tekemillä virka-aseman väärinkäytöksillä lasten tulevaisuuden 
tahalliseksi pilaamiseksi järjettömät 140.000 euron velat.  
 

5) Tämä irvokas aikuisten tuomarien ja Myöhäsen muodostama virkarikoslössi vielä rikoksensa 
törkeyden alleviivaamiseksi päätöksissään valehteli lapsiparoilleni tekaistua rikollista 140.000 
euron velkuutusta "kohtuulliseksi". Tuomarit väärinkäyttävät säännönmukaisesti virka-
asemaansa käyttämällä rikoksentekomenetelmänä tahallista kohtuullistamattomuutta ja 
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kohtuullisuudesta valehtelua. Idioottikin tajuaa, että tulottomien lasten maksettavana 
140.000 euroa ei ole "kohtuullisuutta, kun sillä hinnalla saa omakotitalon eikä kohtuullista ole 
sekään, että koko 140.000 kosto-operaation lisäksi heiltä estettiin heille kuuluvat korvaukset 
ja oikeus lailliseen oikeudenkäyntiin, joka korvattiin virkarikollisella valehtelulla ja yhtä 
rikollisella Saksan ja Kettulan "edunvalvonta"-rikollisuudella. 
 

6) Sitten poliisi Pertti Läksy teki samat temput Salossa eli esti Kettulan virkarikoksen tutkinnan, 
vaikka KAIKKI Kettulan "edunvalvonta"-toimet olisi tullut tutkia törkeänä 
virkarikoksena. Läksynkin päätös on syntynyt niin, että poliisi Läksy tahallaan esti Kettulan 
kuulemisen ja kaikkien selvitysten pyytämisen Kettulalta ja Saksalta ylläpitääkseen täysin 
rikollista "edunvalvontaa" ja peitelläkseen törkeitä rikoksia, joita Kettula, Saksa ja muut lapsiini 
törkeitä rikoksia kohdistaneet tuomarit ja asianajajat ja virkamiehet tahallaan toteuttivat ja 
naamioimalla väitemuotoinen  päätös niin, että mihinkään konkreettiseen Kettulan ja Saksan 
tekoon ei oteta kantaa ja kaikki rikollisella "edunvalvonnalla" tahallaan rikotut HolhTL:n normit 
on häivytetty näkyvistä.  
 

7) Läksy esti tutkinnat valehtelemalla, että tuomarien virkarikosjutuissa olisi muka lakiin 
säädetty, että valitus päätöksestä olisi rikostutkintaan nähden muka  ensisijainen 
oikeussuojakeino eikä Läksyn päätöksen mukaan virkarikosjuttuja siksi poliisissa käsitellä 
lainkaan. Läksyn päätöksessä ei mainita, missä hän väittää tällaista "toissijaisuutta" säädetyn, 
koska sellaista lakia ei ole olemassa, jota Läksy sovelsi. Missään ei ole säädetty, että tuomarin 
virkarikosjutussa rikostutkinta olisi toissijainen. Läksy vaan tahallaan valehteli lakiin omasta 
päästään feikkisisältöä estääkseen esitutkinnan. 
 

8) Valehdellessaan Läksy tiesi, että virkamafiaverkoston vuoksi tosiasiassa 
oikeasti myöskään Läksyn päätöksessä mainittu valitustie ei ole Saksan, Kettulan, yhdenkään 
tuomarin ja virkamafian jäsenen ratkaisujen oikaisukeinona käytössä, koska heidän mafiansa 
"laillistaa" törkeitä tuomarien tilaamia ja Saksan kaltaisten rikollisten ääliöiden avustuksella 
toteuttamia törkeitä rikoksia 
A) estämällä tahallaan valittamisen keinotekoisesti 
B) toteuttamalla ne rikostensa "laillistamiset" häivyttämällä rikokset näkyvistä, jotta he 

voivat häivyttämisen avulla valehdella, että valitusluvan myöntämisedellytykset eivät muka 
täyty tai valehdella esim. tällaista aivan rikollista "edunvalvontaa" lailliseksi jättämällä 
törkeillä Saksan ja Kettulan rikoksilla rikotut HolhTL:n normit ja kaikki heidän konkreettiset 
törkeät rikoksensa näkyvistä. Päätöksissä siis vaan valehdellaan lailliseksi ihan mitä tahansa 
rikollista toimintaa. 

 
9) Kettulan ja Saksan rikollinen edunvalvontaprosessi rikollisine käyttötarkoituksineen sekä lasteni 

ja minun rikolliset velkuuttamiset ovat oiva esimerkki siitä, miten törkeitä rikoksia tässä 
tuomarien, poliisien ja asianajajien yhteisessä järjestäytyneessä rikollisuudessa häikäilemättö-
mästi ja säälimättömästi jopa lapsiin kohdistuneina raukkamaisina rikoksina tahallaan 
toteutetaan ja miten totaalisesti KAIKKI oikeussuojakeinot estetään ja miten sama verkosto itse 
estää omien rikostensa korjaamisen, tutkimisen ja peittelee tätä törkeää rikollisuutta. 
 

10) Vaikka Kettulan ja Saksan "edunvalvonta"-projekti on 100-prosenttisesti törkeää rikollisuutta 
ja siinä on täysin tahallaan rikottu KAIKKIA HolhTL:n pakollisia normeja tahallaan, siitä 
huolimatta tähän heidän rikosverkostoonsa kuuluneet poliisikaverit Myöhänen, Kettula, HO:n ja 
KKO:n tuomarit yhdessä tahallaan estivät kaikki oikeussuojakeinomme täysin rikollisen tempun 
tutkimisen estämiseksi, estääkseen Kettulaa, Braxia, Saksaa ja ketään saamasta törkeistä 
rikoksistaan rangaistuksia ja pitääkseen väkisin voimassa JOKAISEN rikollisen Kettulan, Saksan 
ja HO:n päätöksen. Näin ne tekaistun "laillistamis"-temppunsa yhteistä rikostaan toteuttaen 
tekivät: 
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A) Saksa "edunvalvojana" jätti tahallaan ilmoittamatta tyytymättömyyttä KAIKKIIN lapsiani 
koskeviin ratkaisuihin pitääkseen tämän uuden luottamusaseman väärinkäyttämis-
rikoksensa avulla itse voimassa sen itseään koskevan rikollisen "edunvalvontaratkaisun" 
ja aiheuttaakseen törkeillä rikoksillaan tahallaan vahinkoa lapsilleni ja minulle 
väärinkäyttämällä edunvalvontatehtävää rikosten toteutuksiin ja pitääkseen itse omat 
rikoksensa tyytymättömyysilmoituksia estämällä tahallaan voimassa. 
 

B) HO esti valituksen käsittelyn perustelemalla käsittelyn estoa sillä, että vain "edunvalvoja" 
olisi voinut sen tyytymättömyyden ilmoittaa ja kun ei ilmoittanut, niin valitusta ei käsitelty 
sisällöllisesti lainkaan juuri niin kuin Kettula ja Saksa olivat rikoksen toteutukseen 
ryhtyessään tarkoittaneet. 

 

C) HO muka "käsitteli" lasteni valituksen "kanteluna" ja toteutti em. naamiointia eli putsasi 
tahallaan näkyvistä KAIKKI HOLHTL:N NORMIT JA KAIKKI KETTULAN JA SAKSAN 100-
PROSENTTISESTI RIKOLLISET TEMPUT, JOTTA PÄÄTÖKSESSÄ VAAN VALEHDELTIIN 
"EDUNVALVONTA"-PROSESSIA JA SEN RIKOKSEN AVULLA OPEROITUA BRAXIN JUTUN 
ESTÄMISTÄ LAILLISEKSI, VAIKKA KYSEESSÄ OLI 100-PROSENTTINEN TÖRKEÄ RIKOLLINEN 
LAINRIKKOMINEN RIKOLLISESSA TARKOITUKSESSA JA KIELLETYSSÄ TARKOITUK-
SESSA. KEINOTEKOISTA EDUNVALVONTAA EI TIETENKÄÄN KUULU SUOMESSA TOTEUTTAA 
TUOMARIEN LÄHESTYMISKIELTOJUTTUJEN TAI MUIDENKAAN OIKEUDENKÄYNTIEN 
TAHALLISENA ESTÄMISTEMPPUNA JA JUURI SELLAISEN TÖRKEÄN RIKOKSEN KETTULA JA 
SAKSA TOTEUTTIVAT JA VAIN SEN  RIKOLLISEN TEMPUN TOTEUTTAMISEKSI TÄYSIN 
RIKOLLINEN TEKAISTU "EDUNVALVONTA" SAKSAN JA KETTULAN YHTEISENÄ RIKOKSENA 
TOTEUTETTIIN, MINKÄ YMMÄRSIVÄT MYÖS SITÄ RIKOLLISTA TOIMINTAA LAILLISEKSI 
PÄÄTÖKSESSÄÄN VALEHDELLEET HOVIOIKEUDENNEUVOKSET. 

 

D) SITTEN SAMASSA RIKOSTEN PEITTELYTARKOITUKSESSA KKO ESTI VALITUSLUVAN 
YKSIRIVISELLÄ PÄÄTÖKSELLÄ, JOSSA EI PERUSTELLA VALITUSLUVAN EVÄÄMISTÄ YHTÄÄN 
MILLÄÄN ELI YHDEN LAUSEEN ALLE ON EM. NAAMIOINTITEKNIIKALLA HAUDATTU 
MAKSIMAALISEN TÖRKEÄÄ RIKOLLISUUTTA JA KEINOTEKOISESTI PÄÄTÖKSISSÄ 
VALEHTELEMALLA JA TUTKINNAT JA VALITUKSET ESTÄMÄLLÄ TAHALLAAN LAILLISTETTU 
TÖRKEITÄ KETTULAN JA SAKSAN RIKOKSIA.  

 
11) RIKOLLISEN MIELIVALLAN MAKSIMOIMISEKSI lapsilleni määrätty "edunvalvontasetä" Saksa 

tehtaili poliisin suojeluksessa myös törkeitä perättömiä lastensuojeluilmoituksia ja yhtä 
perättömiä rikosilmoituksia, joissa tämä poliisin suojelema törkeä rikollinen Heikki Saksa itse 
määritteli "rikokseksi" sen, että lapseni kantelivat hänen rikollisesta toiminnastaan 
valvontalautakunnalle. Sekä Saksan tahallaan laatima väärä ilmianto lastensuojeluviran-
omaiselle (perätön lastensuojeluilmoitus) että yhtä perätön Saksan rikosilmoitus koskivat siis 
samaa TEKAISTUA "rikosta" eli Heikki Saksan (olemattoman) kunnian loukkaamista laatimalla 
aiheellinen kantelu täysin rikollisesta "edunvalvonnasta". Siinä "rikoksessa" eli kantelussa kaikki 
tiedot tämän poliisin suojeleman rikollisen paskiaisen Saksan toiminnasta oli kuvattu täysin 
oikein.  
 

12) Näitä uusia törkeitä rikoksia eli sarjatuotantona tehtailtuja vääriä ilmiantoja tämä poliisin ja 
tuomarien suojelema muka-edunvalvoja eli faktisesti rikollinen sika Heikki Saksa sitten tehtaili 
tahallaan, koska tiesi poliisin "vastapalveluna" Saksan avusta tuomarin tilaamien rikosten 
toteuttamisesta käynnistävän Saksan väärien ilmiantojen perusteella tahallaan tekaistuja 
rikostutkintoja Saksan, tuomarien ja poliisien yhdessä sopiman rikollisen mielivallan 
maksimoimiseksi ja uhriin kohdistetun rikollisuuden maksimoimiseksi. Näitä "kantelurikosten" 
tekaistuja tutkintoja toteutti ihan sama Paavo Myöhänen, joka tahallaan esti Kettulan ja 
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Saksan oikeiden törkeiden rikosten tutkinnan, auttoi omilla poliisin törkeillä virkarikoksillaan 
Saksaa näidenkin törkeiden rikosten toteutuksissa. Tilanteessa, jossa RIKOLLISTA OLI VAIN 
SAKSAN, KETTULAN, TUTKINTAA ESTÄNEIDEN POLIISIEN JA VALITUKSIA VALEHTELEMALLA 
ESTÄNEIDEN TUOMARIEN TOIMINTA, VERKOSTON YKSI RIKOSTEN TOTEUTTAJA JA MUIDEN 
VERKOSTORIKOLLISTEN SUOJELIJA PAAVO MYÖHÄNEN SIIS  

 

A) ESTI TAHALLAAN SAKSAN YM. TÖRKEIDEN OIKEIDEN RIKOSTEN TUTKINNAN JA SIINÄ 
TARKOITUKSESSA ESTI SAKSAN YM. KUULEMISET TAHALLAAN. 
 

B) KÄYNNISTI SEN SIJAAN RIKOSKUMPPANINSA JA SUOJATTINSA SAKSAN APURINA 
LAVASTETTUJA RIKOSTUTKINTOJA, JOISSA "RIKOS" OLI TEKO, JOTA EI SAA RIKOKSENA 
SUOMESSA TUTKIA ELI KANTELUN TEKEMINEN JA SAKSAN "KUNNIAN LOUKKAAMINEN" 
TEKEMÄLLÄ LAISSA SÄÄDETTY KANTELU. AINUT MYÖHÄSEN KÄYNNISTÄMÄ 
"RIKOS"TUTKINTA KÄYNNISTETTIIN SIIS TÄYSIN TAHALLAAN HEIKKI SAKSAN 
TEKAISEMASTA PERÄTTÖMÄSTÄ RIKOSILMOITUKSESTA, JOSSA AINOASTAAN SE 
OLEMATON "RIKOS" ELI KANTELUN TEKEMINEN RIKOLLISESTA PASKIAISESTA HEIKKI 
SAKSASTA SAI MYÖHÄSEN "TUTKINTAKYNNYKSEN" YLITTYMÄÄN JA TÄTÄ SAMANLAISTA 
RIKOLLISTA "TUTKINTAA" JA OIKEIDEN TÖRKEIDEN VERKOSTONSA RIKOSTEN 
TUTKINTOJEN TAHALLISTA ESTÄMISTÄ LÄNSI-UUDENMAAN JA LOUNAIS-SUOMEN POLIISI 
KAIKISSA JUTUISSA TAHALLAAN ON TOTEUTTANUT 20 VUOTTA.  

 
13) KANTELU EI OLE RIKOS. SE ON OIKEUSSUOJAKEINO. KOSKA HEIKKI SAKSAN TOIMINTA OLI 

TODISTETTAVASTI TÄYSIN RIKOLLISTA JA TÄLLAISTA LAPSIIN KOHDISTETTUA RIKOLLISTA 
TOIMINTAA TOTEUTTAVA ASIANAJAJA KUULUU EROTTAA ASIANAJAJALIITOSTA JA PÄÄTYÄ 
VANKILAAN, KANTELUKIN OLI ALLEVIIVATEN AIHEELLINEN. Estääkseen verkostonsa avulla 
myös itseään koskevien aiheellisten rikosilmoitusten ja kanteluiden käsittelyn, niiden 
kohteena oleva rikollinen paskiainen siis teki niistä itse myös "rikos"-ilmoituksen 
VAIN  ESTÄÄKSEEN KANTELUIDEN KÄSITTELYN TAPAOHJEEN 7.3 KOHDAN KIELTÄMILLÄ 
RIKOLLISILLA PAINOSTUSTOIMILLAAN JA SAMAA PUUHAA TÄMÄ RIKOLLINEN poliisin 
suojelema paskiainen  Heikki Saksa ON NYT SITTEN UUSINUT VUONNA 2020 TOTEUTTAMALLA 
RIKOSKUMPPANIENSA NOORA KEMPIN, TUOMAS NURMEN JA PONTUS BAARMANIN KANSSA 
IHAN SAMANLAISEN "KANTELU JA VALITUS ON RIKOS"-rikosilmoituksen ihan samassa 
rikollisessa tarkoituksessa kuin 2008: 

A) peitelläkseen omaa, Baarmanin, Nurmen ja Kempin yhteistä OIKEAA rikosta,  
B) estääkseen niiden oikeiden rikosten rankaisemisen 
C) vaikuttaakseen näillä väärillä ilmiannoilla keskeneräisten kanteluiden valitusten 

käsittelyiden ratkaisuihin tapaohjeen vastaisesti 
D) pitääkseen prosessipetosrikoksillaan Kempin ja Baarmanin kanssa hankkimansa 120.000 

euron rikoshyödyt voimassa 

14) Rikoskopla Kemppi, Nurmi, Baarman ja Saksa aivan samalla rikollisella mafiatouhulla toteuttavat 
Saksan poliisikaverien kanssa "rikos"-tutkinnalla  

A) määrittelemällä kaikki minun tekemät lailliset valitukset ja kantelut "rikokseksi"  
B) valehtelemalla epämääräisesti "jotain" niissä olevaa tietoa muka vääräksi 
C) vaikka nämä väärän ilmiannon tekijät ovat siis itse niitä vääriä tietoja laatineet vähintään 

350 kpl, joista kaikki ovat prosessipetoksia, virkarikoksia ja joiden kaikkien rikollisten 
valehteluiden tutkimisen tämä sama lavastuspoliisimafia on Laitisen, Halmeen ym. 
tutkinnantappojen sarjatuotannolla niistä oikeista rikoksista tahallaan estänyt. 
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15) Poliisi tekee "vastapalveluksia" Saksalle käynnistämällä tahallaan kosto-operaationa näitä 
"kantelurikos"-tutkintoja, koska 
A) Niiden tarkoituksena on leimata Saksan, poliisin ja tuomareiden uhrit rikollisiksi eli leipoa 

uhreista rikollisia ilman mitään rikosta 
B) Poliisi osallistuu itse aktiivisesti tuomarien ja Saksan ja muiden verkoston toimijoiden 

rikoksiin. Poliisilla on tarve näiden kostotoimien ja "uhrilta turpa tukkoon"-lavastusten 
avulla peitellä myös omaa rikollista toimintaansa.  
 

16) Koska valvontalautakunta ei koskaan sanallakaan moiti tuomareita, olipa niiden toiminta 
miten avoimesti rikollista tahansa ja koska Saksa tietää liikaa tämän rikollisverkoston 
operaatioista ja on aina valmis auttamaan tuomarien tilaamissa törkeissä rikoksissa, juuri 
siksi Saksalla on ollut täysin laiton supersuojelu rikoksilleen ja lakiin perustumaton 
"syytesuoja" a) poliisissa, b)   valvontalautakunnassa ja c) näitä keikkoja Saksalle junailevassa 
tuomariverkostossa, jotka kaikki on organisoitu peittelemään verkoston tuomarien, poliisien, 
asianajajien (Saksa, Baarman, Henriksson, Suves ym.) rikoksia ja toteuttamaan tahallista 
rikosvahinkojen oikaisemisen estämistä ja prosessipetosrikollisten asianajajien ja tuomarien 
rikoshyötyjen hankintaa. 

 
17) Kuvaavaa tälle edellä selostetulle täysin rikolliselle Saksan ja Kettulan "edunvalvonnalle" on, 

että se "edunvalvontamme" oli siis meneillään PELKÄSTÄÄN TÄSSÄ BRAXIN LÄHESTYMIS-
KIELTOJUTUSSA KETTULAN JA SAKSAN YHTEISEN TÖRKEÄN RIKOKSEN TOTEUTUSVÄLINEENÄ 
Ja kaikkialla muualla asioimme siis samaan aikaan täysin normaalisti ja täysivaltaisina ilman 
minkäänlaista "edunvalvontaa". 

 

18) Kettulan ja Saksan "edunvalvonta" oli kaikilla mahdollisilla tavoilla rikollista toimintaa: 

A) edunvalvontaprosessi toteutettiin kaikki HolhTL:n pakolliset normit rikkoen, 
B) Saksa oli jo valmiiksi esteellinen perheemme julkinen vihamies 
C) edunvalvonta määrättiin lainsäädännön kieltämällä tavalla, vaikka edunvalvontatarve 

puuttui kokonaan 
D) edunvalvojan tulee olla hyvä talouden osaaja ja Saksa oli joko erotettu tai eronnut itse 

aiemmasta työsuhteestaan aiheutettuaan Palomiesliitossa huomattavia satojen tuhansien 
eurojen taloudellisia vahinkoja epärehellisellä ja ammattitaidottomalla toiminnallaan ja juuri 
mm. siitä lapseni myös kantelivat  

E) "edunvalvontaa" käytettiin pelkästään rikollisiin tarkoituksiin eli epärehellisen tuomarin 
Kettulan muka-edunvalvoja Saksan kanssa toteuttamaansa projektiin laamanni Braxin  
lähestymiskieltojutun käsittelyn täysin rikolliseen tahalliseen estämiseen. 

19) Rikollisen "edunvalvonnan" rikolliset tavoitteet olivat: 

A) jotta Kettula ja Saksa salaa sopien saivat Braxin lähestymiskieltojutun tahallaan laittomasti 
estettyä kokonaan  

B) Braxin, Hakolan, Aaltosen, Kettulan, Saksan ym. rikollisen toiminnan tutkinnan tahallinen 
keinotekoinen totaaliesto 

C) jotta heidän yhdessä sopimansa lapsenvelkuutusprojekti voitaisiin viedä loppuun rehtorin 
sihteerin prosessipetosvalheilla ja lisää valheellista "kohtuullisuutta" kohdistaa kahteen 
muuhunkin lapseeni 2008 toteuttamalla 40.000 eurolla raukkamaisilla virka- ja 
asianajorikoksilla sen lisäksi, että jo yksi näistä lapsistani oli rikollisella Hakolan 31.10.2007 
ratkaisulla velkuutettu 100.000 eurolla muka "kohtuullisuutena" jutussa, jonka senkin 
kanteen käsittely siis estettiin kokonaan 54 virkamiehen syytteiden ja korvausvelvollisuuden 
estämiseksi.  
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20) KAIKKI KOLME LASTANI, JOTKA VAATIVAT LAILLISIA OIKEUKSIAAN HYVÄLLÄ NÄYTÖLLÄ JA 
JOTKA HAKIVAT TURVAA BRAXIN MIELIVALTAA, VELKUUTETTIIN TÄYSIN RIKOLLISENA 
OPERAATIONA KOSTOTOIMENA 140.000 EUROLLA ELI HEILLE KOSTETTIIN TUOMARIEN 
ARVOSTELU 

A) LÄTKIMÄLLÄ RAUKKAMAISTEN TUOMARI- JA ASIANAJAJARIKOLLISTEN YHTEISENÄ 
OPERAATIONA NISKAAN 140.000 EURON TÄYSIN PERUSTEETTOMAT MUKA "KOHTUULLISET" 
VELAT 

B) ESTÄMÄLLÄ SAMOILLA RIKOKSILLA HEILLE KUULUVAT KORVAUSET SALASSAPITORIKOSTEN 
UHREINA 

21) KOLME ALAIKÄISTÄ LASTA VELKUUTETTIIN MAKSAMAAN 140.000 EUROA SIITÄ, ETTÄ SAIVAT 
OLLA SALASSAPITORIKOSTEN KOHTEENA ELI POTILAS- JA USKONTOTIETOJENSA TAHALLISESTA 
VIRKARIKOLLISESTA JULKISTUKSESTA, VAIKKA MAKSUVELVOITE ON LAISSA TOISINPÄIN ELI 
VIRKARIKOSTEN TOTEUTTAJIEN KUULUU MAKSAA UHREINA OLEVILLE LAPSILLE EIKÄ LASTEN 
RIKOLLISILLE. 
 

22) VELAT AIHEUTETTIIN LAPSILLENI TAHALLAAN TUOMARIEN RAUKKAMAISILLA VIRKA-
RIKOKSILLA, VELKUUTTAJINA TOIMINEIDEN ASIANAJAJIEN PROSESSIPETOKSILLA JA SEN 
JÄLKEEN ESTÄMÄLLÄ TUOMARI- JA POLIISIVERKOSTON AVULLA TAHALLAAN NÄIDEN 
TÖRKEIDEN LAPSENVELKUUTUSRIKOSTEN JA PROSESSIPETOSTEN TUTKINTA. 
 

23) SEN JÄLKEEN HEIKKI SAKSA ELI MUKA "EDUNVALVOJAMME" VALEHTELI ITSEÄÄN 
"ESTEETTÖMÄKSI", HAKEUTUI VASTAPUOLELLENI TOTEUTTAMAAN VERKOSTONSA (MM. 
NOORA KEMPIN JA PONTUS BAARMANIN JA TUTKINTOJA ESTÄNEEN LÄNSI-UUDENMAAN 
POLIISIN MERJA LAITISEN JA KIMMO HALMEEN AVUSTUKSELLA) TÖRKEITÄ PROSESSIPETOKSIA 
KIINTEISTÖNI TUHOJA KOSKEVASSA ASIASSA L 16/362 JA L 15/649 Helsingin KäO:ssa, johon 
laamanni Tuomas Nurmi junaili rikollista kanteeni ja korvausteni estämisprojektia ja samanlaista 
KOSTOVELKUUTUSTA toteuttamaan Noora Kempin. SAKSA RIKKOI TAHALLAAN ASIANAJAJAN 
ESTEELLISYYSSÄÄNNÖKSIÄ RYHTYMÄLLÄ AVOIMESTI TOIMIMAAN VASTAPUOLELLAMME, 
VAIKKA OLI MUKA "EDUNVALVOJAMME". Tästäkin näkyy suoraan, että mistään minun  ja lasteni 
"etujen" valvomisesta Saksan toiminnassa ei ollut koskaan kyse, vaan törkeän rikoksen 
toteuttamisesta 2007-2010 ja sitten Saksan verkostonsa avulla jatkamasta rikollisesta 
prosessipetostoiminnasta, josta Baarman ja Saksa laskuttivat 120.000 euroa rikoskumppaninsa 
Kempin, tutkintoja taas tahallaan estäneiden Länsi-Uudenmaan poliisien ja Tuomas Nurmen 
rikollisen tuomariverkoston ja hovioikeudenneuvos Liisa Lehikoisen tiimin yhtä rikollisen 
valitusten estämistoiminnan avulla.  
 

24) Kemppi sopi Baarmanin kanssa etukäteen järjestetystä häviöstäni. Sitä he törkeillä rikollisilla 
tempuillaan YHDESSÄ toteuttivat alusta loppuun asti ja KOKO Baarmanin ja Saksan laskutus 
on prosessipetosvalehtelusta laskuttamista ja he valehtelivat, toteuttivat törkeää 
rikollisuuttaan ja laskuttivat siitä rikollisuudestaan 120.000 euroa, koska tiesivät poliisien ja 
tuomariverkoston  tahallaan estävän tutkimiset ja valittamiset. 
 

25) Valittamista Kempin, Baarmanin, Saksan, Rimonin ja vastaajien yhdessä toteuttamasta 
törkeästä virka-, petos- ja salassapitorikoksesta estettiin rikollisen velkuutuksen jälkeen 
tahallaan: 

A) Tanja Ojalan ja Katja Harakan 19.2.2020 ratkaisulla, jolla ulosmittauksen keskeytys estettiin 
ja jonka he "ratkaisivat" jo ennen aineistoni saapumista. 
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B) Valitukseni vireille tulo ja käsittely estämällä Liisa Lehikoisen, Miikka Kärjen ja Pirjo Aaltosen 
6.5.2020 HO:n "ratkaisulla", joka laadittiin samalla naamiointitekniikalla häivyttämällä kaikki 
Kempin, Baarmanin ja Saksan törkeiden rikosten faktat näkyvistä. 

C) Peik Spolander valehteli, että lakiin ei olisi säädetty 30 vrk valitusaikaa, vaikka lakiin on 
selvät 30 vrk:n normit säädetty ja aika lasketaan laillisen esteen päättymisestä. 

D) Paananen valehteli minulle junailtua 120.000 euron velkaa "vähämerkitykselliseksi" 
valitusasiaksi, jossa voitaisiin  pakottaa laatimaan valitus psyykkisessä shokissa laillisista 
esteistä piittaamatta eli minut pakotettiin laatimaan valitus 3 lääkärin  laatiman 
sairausestetodistuksen vastaisesti 120.000 euron rikollisesta muka ”vähämerkityksellisestä” 
velkuuttamisesta sen jälkeen, kun minut oli hakattu 11.12.2019 ensin hakattu törkeällä 
pahoinpitelyrikoksella sairaalakuntoon, psyykkiseen shokkiin, aivovammaiseksi ja yltä päältä 
ruhjeille Kempin, Baarmanin ja Saksan yhdessä 23.12.2019-20.1.2020 toteuttaman 120.000 
euron  rikollisen velkuuttamisen toteuttamiseksi. Missään ei ole säädetä tätäkään, mistä 
Paananen valittamisen estämiseksi valehteli eikä velka ja siihen liittyvä Kempin, Baarmanin 
ja Saksan rikollisuus ole vähämerkityksellisiä asioita eikä laissa säädettyä laillista estettä 
koskevissa normeissa siis ole erikseen mitään "vähämerkityksellisyys"-poikkeuksia.  

E) Minut Kemppi pakotti minut lausumaan ja Spolander ja Paananen valittamaan 
aivovauriossa psyykkisessä shokissa lääkärinlausuntojen vastaisesti ja Kemppi valehteli 
rikollisen velkuutuksen toteuttaessaan minua hyvävointiseksi, vaikka lääkärinlausunnoista 
ja valokuvista näkyi laillinen este 16.2.2020 saakka, kävin aivovammaklinikalla velkuutuksen 
aikaan ja sain  Kempin, Baarmanin ja Saksan törkeän yhteisrikoksen vuoksi 31.12.2019 uuden 
vakavan sairauskohtauksen ja epikriisistä näkyy minun olleen sekaisin ja tiedottomassa 
tilassa, kun virkarikollinen velkuuttajapaskiainen Kemppi minua "hyvävointiseksi" valehteli.  

F) Kempin ja Vienon "esteettömyydestä" ja "puolueettomuudesta" valehdeltiin rikollisen 
velkuutuksen toteuttamiseksi 

G) Paula Helinin ja vouti Juha P. Penttilän salaisella keskenään toteuttamalla 
lausuntokierroksella Penttilä toimi "ulkoistettuna tuomarina" ja ulosmittasi omaisuudes-
tani Baarmanin, Kempin ja Saksan junailemaa rikollista 120.000 euron velkaa 6.3.2020 jo 
ennen kuin Helinin päätös (9.3.2020) oli laadittu 

H) Helin esti tahallaan 20.12.2019 syntyneen sopimuksen käsittelyn ja aloitti Penttilän kanssa 
velkuuttamisoperaation junttaamisen ja Penttilä aloitti omaisuuteni ulosmittaamisen 
5.3.2020 eli heti, kun Veranen oli edellisenä päivänä 4.3.2020 valehdellut tätä rikollista 
velkuuttajaa Paula Heliniä ”esteettömäksi” sen rikoksen toteuttamiseksi ja Helinin, 
Penttilän ja Verasen 4.3-9.3.2020 yhdessä toteuttamalla rikollisella operaatiolla ja koko 
ajan varjovalmisteluissa operaatiosta Kempin, Baarmanin, Saksan, tutkintaa estäneiden 
poliisien  ja jo seuraavaa velkuutusta kieli pitkällä varjovalmisteluissa odotelleen Vienon, 
Henrikssonin, Mäkisen, Kermisen kanssa salaa neuvotellen. 

26) Verasen 4.3.2020 ”esteettömyys”-valehtelun, sitä edeltävän Kempin, Ojalan, Harakan, 
Lehikoisen, Kärjen, Aaltosen, Paanasen ja Spolanderin rikollisen valehtelun, sen jälkeen 
jatketun aivan yhtä rikollisen sikamaisen Helinin ja Penttilän salaa 5.3.2020 keskenään 
toteuttaman lausuntokierroksen ja sen avulla väkisin 5.3.2020 niillä ”ratkaisuilla” (= 100-
prosenttisella rikollisella valehtelulla) jatketun täysin rikollisten ”saatavien” 
synnyttämisprosessin avulla sitten 5.3.2020 jo ennen Helinin 9.3.2020 rikoksen toteutusta 
Penttilä kävi suoraan tililtäni ulosmittaamassa Baarmanin, Saksan, Jormanaisen, Kempin ja 
LP:n petosliigan junailemia 120.000 euron ”saatavia” Kempin virkarikollisen 20.1.2020 
päätöksen eli ”ulosottoperusteen” avulla PL 15 §:n törkeän omaisuudensuojaloukkauksen eli 
kokonaan 100-prosenttisesti rikollisen ulosmittauksen toteuttamiseksi. 
 

27) Kempin, Helinin, Verasen, Penttilän ja tutkintaa estäneen poliisin Baarmanille, Saksalle, 
Jormanaiselle ja LP:lle junailema 120.000 € rikoshyöty pysytettiin keinotekoisesti 120.000 
eurossa, vaikka 20.12.2019 sopimuksen mukaan se on 65.000 euroa eikä minun kuulu maksaa 
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heille oikeasti mitään, vaan heidän kuuluu maksaa koko rikollisella prosessipetosvalehtelulla 
aiheuttamansa rikosvahinko 720.000 euroa minulle korkoinen ennen kuin päätyvät istumaan 
petos- ja virkarikostensa perusteella pitkää vankeustuomiota vankilaan, jonne he oikeasti 
kuuluvat törkeiden petos- ja virkarikostensa perusteella rikoslakia noudatettaessa.  

 

28) Vaikka on täysin selvää, että mikään tässä ei ole laillista, verkoston poliisit estivät tahallaan 
jokaisen törkeän rikoksen tutkintaa joka vaiheessa. Lisäksi nämä ”kivat” tutkinnantappajapoliisit  
ja rikoskumppaninsa Saksan, Kempin ja Baarmanin salaa tekemän ”rikos”-ilmoituksen 
perusteella näiden törkyrikollisten yhdessä junailemien rikoshyötyjen ja rikollisen 
ulosmittauksen ylläpitämiseksi ja rikosten peittelemiseksi käynnistivät 16.11.2018 jälleen 
tekaistun muka ”minun rikostani” koskevan ”rikos”-tutkinnan siitä Kempin, Baarmanin ja Saksan 
itsensä väittämästä teosta, että laatimani valitus ja kantelu näiden rikollisten junailemasta 
120.000 € rikollisesta ulosmittauksesta onkin se ”rikos”. Tätä irvokkaammaksi ei enää mikään 
”oikeusvaltion” toiminta tule ja poliisi on tämän löyhkäävän tunkion mädin osa ja poliisi on 
syyllinen siihen, että jokainen heidän perheeseeni ja minuun kohdistama rikollinen mielivalta on 
ollut 20 vuotta mahdollinen.  

 

29) Junailtuaan 4.3.2020 tässä epärehellisten muka ”puolueettomien” virkarikollisten kerhossa 
Helinin ”esteelliseksi” 5.3.2020 aloitetun  rikoksen toteutustarkoituksessa, virkarikollisten 
raukkamaisten velkuutusten ja rikollisen valehtelun ammattiapulainen sama Veranen  kiirehti 
taas auttamaan jo rikollisen velkuutuksen seuraavassa vaiheessa eli leipoi aivan vastaavalla 
tavalla kuin Helinin kohdalla nyt käräjätuomari Hannu Vienon 11.9.2020 ratkaisullaan muka 
”esteettömäksi”, jotta Vieno pääsi heti 14.9.2020 toteuttamaan rikoskumppaniensa AA Jarmo 
Henrikssonin ja AA Elisa Mäkisen paisutellulla laskutuksella seuraavaa rikollista velkuutusta ja 
junailemaan minulle nollakulusopimuksen ohituspetoksellaan ja törkeällä virkarikoksellaan 
80.000 euron velat, joissa käytettiin salaa varjovalmisteluissa ujutettua Kempin valmistelun 
materiaalia, jolla minut sitten velkuutettiin  heti perään toistamiseen ”kohtuullisesti”, vaikka 
olin juuri tehnyt Henrikssonin ja LähiTapiolan kanssa 1.6.2020 kirjallisesti sopimuksen, jonka 
mukaan kuluvastuuni on tasan nolla euroa.  
 

30) Loppuhuipentumana tässä irvokkaan rikollisuuden sirkuksessa rikollinen  muka ”puolueeton” 
velkuuttajapelle käräjätuomari Hannu Vieno salaili yhdessä rikoskumppaniensa Henrikssonin, 
Mäkisen ja Kermisen kanssa jopa sitä, MISTÄ he laskuttavat ja miksi laskutetaan 
perehtymisestä Kempin valmistelun materiaaliin, vaikka se ei ole lainkaan asian L 17/261 
oikeudenkäyntimateriaalia. Tämä ”puolueeton” virkarikollinen Hannu Vieno siis yhdessä 
velkuuttajana toimineiden vastapuolteni ja asiamiesteni kanssa salaili jopa sitä, mihin se 
minulle määrätty 80.000 kuluvastuu ja heidän laskutuksensa perustuu ja siinä laskutettiin 
myös ilmaisista asioista 530 €/tunnilta, väärän jutun materiaalilla ja olemattomien henkilöiden 
kanssa asioinneista. Kaikista näistä ristiriidoista Vieno tahallaan ennen minun 
velkuuttamistani kieltäytyi pyytämästä mitään selvitystä ja Henriksson ja Mäkinen laskuttivat 
tapaohjeen 5.12 ja 7.5 kohdan vastaisesti paisutellulla laskulla ja kieltäytymällä kertomasta, 
mistä laskutetaan. Tätä avoimemman puolueelliseksi ja rikolliseksi mikään tuomarointi ei voi 
tulla kuin mitä Kempin, Helinin, Verasen, ”ulkojäsentuomarin” Penttilän ja Vienon yhteinen 
rikos avoimesti vastapuoleni rikoshyötyjen hankinnassa ja minun ja lasteni tavoitteellisessa 
maksimaalisessa vahingoittamisessa ja muka ”kohtuullisessa” ja vähämerkityksellisessä” 
340.000 euron velkuutuksessa toteutettiin.  
 

31) Tätä rikollista valehtelijaa ja törkeällä virkarikoksellaan ja varjovalmistelurikoskumppanuu-
dellaan saastunutta häikäilemätöntä raukkamaista sadistista velkuuttajaani Hannu Vienoa 
Veranen siis tahallaan valehteli ”puolueettomaksi”, vaikka Vienon, Helinin, Verasen, Kempin, 
Penttilän, Spolanderin, Paanasen, Lehikoisen, Ojalan, Harakan, Kärjen, Aaltosen, tutkintoja 
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tahallaan estäneiden poliisien, Henrikssonin, Mäkisen, Baarmanin, Saksan, Jormanaisen ja 
LähiTapiolan ja LP:n petosjoukkueen ainut oikea sijoituspaikka on vankila tekojensa perusteella 
eikä minun kuulu eurollakaan maksaa heidän rikollisuudestaan eikä jäädä ilman korvauksiani 
heidän yhteisen törkeän, varjovalmistelussa huolella suunnitellun ja tiimityönä raukkamaisesti 
toteutetun rikollisuutensa takia. 

 

8. Tästä Kempin, Nurmen Baarmanin ja Saksan yhteinen "rikos"-ilmoitus ja Mamian, Suuripään ja 
poliisirikollisten uusin "kantelurikokseni" lavastus 16.11.2020 johtuu 
 
OLEN JULKISTANUT VIRKAMAFIA-SIVUILLANI JA FB-PROFIILISSANI KAIKKI NE OIKEAT TIEDOT 
HEIDÄN RIKOKSISTAAN, JOTKA POLIISI, HE ITSE JA HEIDÄN RIKOKSIAAN PEITELLYT EM. 
TUOMARIRIKOLLISVERKOSTO JA PENTTILÄ OVAT TAHALLAAN HÄIVYTTÄNEET NÄKYVISTÄ 
PEITELLÄKSEEN SITÄ OIKEAA TÖRKEÄÄ HEIDÄN RIKOLLISUUTTAAN. KAIKKI JULKISTAMANI TIEDOT 
PITÄVÄT TÄYSIN PAIKKANSA JA SEN TODISTAMISEKSI JOKAISEEN JULKISTUKSEENI, VALITUKSEENI 
JA KANTELUUNI ON LIITETTY ASIAKIRJATODISTEET. 

 
BAARMAN JA SAKSA LASKUTTIVAT KEMPIN JA TUTKINTAA ESTÄNEET POLIISIN AVUSTUKSELLA 
TÖRKEISTÄ RIKOLLISISTA PROSESSIPETOS-VALHEISTAAN 120.000 EUROA. MINUT VELKUUTETTIIN 
HAKKAUTTAMALLA ENSIN 11.12.2019 SAIRAALAKUNTOON JA AIVOVAMMANI HOITOJEN 
KESKELLÄ NÄMÄ KOLME RIKOSKUMPPANIA KEMPPI, BAARMAN, SAKSA JA HEIDÄN RIKOSTENSA 
TUTKINTAA PÄÄTÖKSISSÄÄN VALEHTELEMALLA ESTÄNEET POLIISIT MERJA LAITINEN, KIMMO 
HALME, PETTERI HYYTIÄINEN, SARI RYYNÄNEN, SAMUEL ERIKSSON JA RAULI SALONEN JUNAILIVAT 
MYÖS MINULLE SITÄ "KOHTUULLISTA" VELKAA 120.000 EUROA TUPLANA SOPIMUKSEENKIN 
VERRATTUNA JA JOKAINEN HEIDÄN LASKUTTAMANSA EURO ON RIKOKSISTA 
LASKUTTAMISTA. SITTEN SAMA RIKOLLINEN VELKUUTUS TOTEUTETTIIN VIENON, HENRIKSSONIN, 
MÄKISEN JA VERASEN  YHTEISILLÄ RIKOKSILLA 8.6.2021- 14.9.2021.  
 
KOSKA TÄMÄ POLIISIEN, TUOMARIEN, SAKSAN, BAARMANIN, HENRIKSSONIN YM.  
RIKOLLISVERKOSTO HALUAA PITÄÄ HANKKIMANSA RIKOSHYÖDYT, VÄLTTYÄ HEILLE KUULUVILTA 
VANKEUSRANGAISTUKSILTA, VIRASTA JA TEHTÄVISTÄ EROTTAMISELTA, JUURI SIKSI JA VAIN SIKSI 

 
1) POLIISI ON TAHALLAAN ESTÄNYT JOKAISEN HEIDÄN RIKOKSENSA TUTKINNAN, VAIKKA 

PROSESSIPETOS SÄÄDETÄÄN RIKOKSEKSI JA KAIKKI KEMPIN TEMPUT OVAT TÖRKEITÄ 
VIRKARIKOKSIA JA VAIKKA KAIKKI TODISTEET KAIKESTA TÄSTÄ ON POLIISILLE TOIMITETTU JA 
VAIKKA KAIKKI BAARMANIN JA SAKSAN TYÖNÄ LASKUTTAMAT LAUSUMAT OVAT TÖRKEÄN 
PROSESSIPETOKSEN TOTEUTUKSIA JA VALEHTELUN NÄKEE KUKA TAHANSA. 
 

2) VALITUSTEN KÄSITTELY ESTETTIIN SAMAAN AIKAAN TAHALLAAN KAIKKIEN 
OIKEUSSUOJAKEINOJEN ESTÄMISEKSI  
 

3) KESKEN VALITUSTEN JA KANTELUIDEN KÄSITTELYN NE RIKOLLISELLA TEOILLAAN MINULLE 
120.000 EURON VELAT JUNAILLEET KIMPPARIKOLLISET NOORA KEMPPI, PONTUS BAARMAN 
JA HEIKKI SAKSA TEHTAILIVAT IHAN SAMANLAISEN TEKAISTUN "KANTELU JA VALITUS ON 
RIKOS"-RIKOSILMOITUKSEN, JOTA POLIISIN HYVÄ KAVERI HEIKKI SAKSA TOTEUTTI 
RIKOSKUMPPANINSA PAAVO MYÖHÄSEN AVUSTUKSELLA 2007-2010 JA SAMA LÄNSI-
UUDENMAAN SAKSAN RIKOSTEN PEITTELYPOLIISI (MAMIA, SUURIPÄÄ JA MUUT 16.11.2020 
OPERAATION OSALLISTUJAT) TAAS RYNTÄSI LAVASTAMAAN MINUA ELI NÄIDEN TÖRKEIDEN 
RIKOLLISTEN UHRIA "RIKOLLISEKSI" TEKAISTUSSA ESITUTKINNASSA, JOSSA "RIKOKSENI" ON 
SE, ETTÄ 
A) JULKISTIN OIKEAA FAKTAA HEIDÄN TÖRKEISTÄ RIKOKSISTAAN JA VERKOSTOSTAAN, JOKA 

NIITÄ MAHDOLLISTAA JA PEITTELEE 
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B) LAADIN LAISSA SÄÄDETYN VALITUKSEN JA KANTELUN OIKEILLA TIEDOILLA. 
 

NYT NÄMÄ KIMPPARIKOLLISET (KEMPPI, NURMI, BAARMAN, SAKSA, HEIDÄN VERKOSTONSA JA 
SIIHEN KUULUVAT POLIISIN TUTKINNANTAPPOJOUKOT JA HOVIOIKEUDENNEUVOKSET, 
SPOLANDER, PAANANEN, PENTTILÄ) HALUAVAT NE OMAT RIKOKSENSA JA VERKOSTONSA YHTÄ 
RIKOLLISET SUOJELUTOIMET POIS JULKISESTA TARKASTELUSTA JA JUURI SIKSI 

• NE RIKOSTEN TOTEUTTAJAT ITSE NYT LEIPOVAT TEKAISTUKSI "RIKOKSEKSI" KAIKKEA 
JULKISTUSTOIMINTAANI VIRKAMAFIA.FI-SIVUILLA JA FB:SSÄ SAADAKSEEN LAVASTETUILLA 
"RIKOS"-MÄÄRITTELYILLÄ PIILOTETTUA RIKOLLISEN OMAN TOIMINTANSA JATKOSSAKIN 
JULKISUUDELTA 

• HE OVAT ITSE RUSTANNEET IHAN "OMAN RIKOSLAIN", JOSSA TUTKINNANTAPPO-
TOIMINNALLA PEITELTY KEMPIN, BAARMANIN, SAKSAN, HENRIKSSONIN, VIENON, HELININ,  
LEHIKOISEN YM. RIKOLLINEN PROSESSIPETOSVALEHTELU JA KUVOTTAVA VIRKARIKOLLISUUS ON 
MUKA SITÄ "LAILLISUUTTA" JA MINUN JULKISTAMANI TÄYSIN OIKEAT TIEDOT ELI TOTUUS ON 
MÄÄRITELTY "RIKOKSEKSI" 

• HE OVAT MÄÄRITELLEET KAIKKI LAISSA SÄÄDETYT OIKEUSSUOJAKEINONI ELI VALITUKSET JA 
KANTELUT "RIKOKSEKSI" 

• NOORA KEMPPI NÄITÄ TEKORIKOSILMOITUKSIA VASTAPUOLENI ASIAMIESTEN ELI 
RIKOSKUMPPANIENSA BAARMANIN JA SAKSAN KANSSA VIREILLE LAITTAESSAAN ON MYÖS 
NIIDEN LAATIJANA HEIDÄN RIKOSKUMPPANINSA EIKÄ PUOLUEETON TUOMARI 

• KEMPPI, BAARMAN JA SAKSA LAATIVAT RIKOLLISEN VELKUUTUKSEN TOTEUTETTUAAN 
RIKOSILMOITUKSEN, JOLLA VALITTAMINEN JA KAIKKI OIKEUSSUOJAKEINOT PYRITÄÄN 
ESTÄMÄÄN KESKEN VALITUSTEN JA KANTELUIDEN KÄSITTELYN, JOTTA TÄMÄ RIKOSKOPLA 
SAISI  VERKOSTON POLIISIRIKOSKUMPPANIEN AVULLA PIDETTYÄ OMILLA UUSILLA 
RIKOKSILLAAN VÄKISIN VOIMASSA RIKOSKUMPPANIENSA JA VASTAAJIEN 720.000 
RIKOSHYÖDYT 

ON IRVOKASTA, ETTÄ  

1) TÄMÄN POLIISIN SUOJELEMAN TÖRKEÄN VELKUUTTAJANI JA ILMISELVÄN VASTAPUOLENI 
NOORA KEMPIN MINUN AIVOVAURIONI JA VÄKIVALTARIKOSEN TOIPUMISAJALLE  
JUNAILEMA RIKOLLINEN 120.000 EURON VELKUUTUS JA RIKOSVERKOSTON OMAISUUDESTANI 
TOTEUTTAMA 120.000 EURON RIKOLLINEN ULOSMITTAUS ON PARHAILLAAN EDELLEEN 
VOIMASSA MUKA "PUOLUEETTOMAN TUOMARIN" (=SEN MAKSIMAALISEN ESTEELLISEN JA 
SADISTISEN VELKUUTTAJANI) KEMPIN JUNAILEMANA SAMAAN AIKAAN, KUN TÄMÄ 
PUOLUEETTOMASTI VELKUUTTANUT RIKOLLINEN ÄMMÄ TEHTAILEE VASTAPUOLENI 
ASIAMIESTEN KANSSA TEKAISTUJA "KANTELU"-RIKOSILMOITUKSIA. 
 

2) BAARMANIN JA SAKSAN LAUSUMAT KOOSTUVAT PELKÄSTÄÄN PROSESSIPETOSVALHEISTA, 
JOISTA ON TÄYSI ASIAKIRJANÄYTTÖ JA KASA KIRJALLISIA TUNNUSTUKSIA (MYÖS SAKSAN, 
BAARMANIN JA HEIDÄN PÄÄMIESTENSÄ TEKEMIÄ) JA POLIISI ON VUOSIKAUSIA TAHALLAAN 
ESTÄNYT KAIKKIEN TÖRKEIDEN TUNNUSTETTUJEN PETOSTEN TUTKINNAN JA MAHDOLlISTA-
NUT HEILLE RIKOLLISEN VELKUUTUKSENI JA RIKASTUMISEN RIKOLLISELLA VALEHTELULLA, 
JOSTA SÄÄDETÄÄN RIKOSLAISSA VANKEUSRANGAISTUKSET 

 

3) VAIKKA NE OIKEAT RIKOLLISET OVAT KEMPPI, BAARMAN, SAKSA, HENRIKSSON, VIENO, HELIN  
YM. SEKÄ HEIDÄN SUOJELUVERKOSTONSA JA TUTKINTAA ESTÄNEET POLIISIT, NIIN JUURI SE 
TUTKINTAA TAHALLAAN ESTÄNYT ELI SIIHEN RIKOLLISEEN VELKUUTUKSEEN OSALLISTUNUT 
POLIISI ON 
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A) TAHALLAAN KÄYNNISTÄNYT RIKOSTUTKINNAN TOTUUDESTA JA LAILLISESTA 
JULKISTUSTOIMINNASTA JA TÄYSIN OIKEIDEN TIETOJEN LAATIMISESTA VALITUKSEEN JA 
KANTELUUN 

B) KOHTELEE "RIKOKSENA" LAISSA SÄÄDETTYJÄ OIKEUSSUOJAKEINOJA, MUTTA EI NIITÄ 

OIKEITA KEMPIN, BAARMANIN, SAKSAN YM. RIKOKSIA. 

 

4) POLIISIN 16.11.2020 TUTKINNAN EPÄREHELLISYYS TOISTUU SAMANLAISENA 
VIRKARIKOLLISENA POLIISITOIMINTANA SAMAN RIKOLLISEN SAKSAN JA SAKSAN RIKOS-
KUMPPANIEN SUOJELEMISEKSI KUIN  2008 JA MYÖS SAKSAN TUOTTOISA RIKOLLISUUS ON 
JUURI SEN SUOJELUN AVULLA JATKUNUT YLI 12 VUOTTA JA SAMALLA TAVALLA TOIMII 
BAARMANIN, SUVEKSEN, HENRIKSSONIN, MÄKISEN YM. PROSESSIPETOSLASKUTUKSEN JA 
MUUN PROSESSIPETOSTOIMINNAN VERKOSTO TUOMARIEN JA POLIISIN AVUSTUKSELLA.  
 

9. Tästä minä ja lapsemme maksamme ja näin raukkamaiset rikolliset velkuutukset 
tuomariverkostolla, prosessipetoksilla ja poliisin tutkinnantappotiimin avulla toteutettiin 

 
Ensimmäisen lapseni rikollinen velkuutusoperaatio 100.000 eurolla "kohtuullisesti" 
 
Vanhin lapseni on salassapitorikoksen uhri, AA Lindbergin prosessipetoksen uhri, Kirsti Hakolan ja 
Markku Braxin ja heidän tuomariverkostonsa ja poliisi Paavo Myöhäsen uhri. Vaikka lain mukaan 
lapselleni kuuluivat korvaukset siitä, että 54 aikuista virkamiestä julkaisivat lapseni kaikki 
vammankuvaukset ja potilastiedot Lohjan kaupungin nettisivuilla, ja vaikka valtionsyyttäjä ajoi 
lapseeni kohdistetusta rikoksesta samaan aikaan syytettä virkasalaisuuden rikkomisesta (RL 40:5 §) 
ja Lohjan kaupunginlakimies myös tuomittiin lapseeni kohdistetusta rikoksesta, ja vaikka kaikki 54 
virkamiestä osallistuivat ihan samaan rikolliseen julkistukseen, rikollinen, sadistinen ja raukkamainen 
poliisi Paavo Myöhäsen suojelema lapsenvelkuuttaja Kirsti Hakola esti ensin 12-vuotiaan lapseni 
vahingonkorvauskanteen käsittelyn tahallaan koulutapaturmasta ja esti myös minua hänen 
avustajaan saamasta euroakaan korvausta juristina hoitamastani lapsen avustajatehtävästä. 
Korvausten estämisen Hakola ”hoiti” ihan vaan perusvalehtelullaan eli valehteli, että kun lapseni on 
hyvä oppilas, opettajalla ei ole muka lapseni valvontatehtävää lainkaan, että lapseni ei muka 
vammautunut lainkaan (vaikka vammat olivat vakavat ja pysyvät), ja että Lohjan kaupungilla oli muka 
vastuuvakuutus, vaikka tällaista ei ole säädetty, mitä kirjoitteli Hakola valehdellessaan vaan tahallaan 
ja vaikka olin toimittanut tälle valehtelevalle ämmälle (muka puolueettomalle tuomarille) opettajan 
kirjallisen tunnustuksen valvontavelvollisuuden  laiminlyönnistä lapselleni antamastaan vaarallisesta 
kiipeilytehtävästä, hammaslääkärin virallisen todistuksen pysyvästä vammasta ja Lohjan kaupungin 
kirjallisen ilmoituksen, että kaupunki oli laiminlyönyt myös vastuuvakuutuksen ottamisen. Hakola siis 
ihan vaan toteutti täysin härskin lapseeni ja minuun kohdistuvan törkeän virkarikoksen tahallisella 
rikollisella valehtelulla, koska tiesi, että hänen kaverinsa laamanni Markku Brax ja poliisi Paavo 
Myöhänen hoitavat selustan ja estävät sen Hakolan törkeän virkarikoksen tutkittua. Niin he myös 
rikollista valehtelijaa Hakolaa suojelivat. 
 
Kun sain Helsingin HO:ssa mielipuolen Hakolan rikolliset valehtelut 2 vuoden päästä viimein  nurin eli 
lapselleni hänelle kuuluvat henkilövahinkokorvaukset ja minulle kuuluvat avustajanpalkkiot, tämä 
sama rikollinen kostonhimoinen mielipuoli valehtelija Kirsti Hakola hakeutui taas muka 
”puolueettomana” saman lapseni juttuun rikostaan jatkamaan. Nyt vaan enemmän 
kostonhimoisempana ja vielä sadistisempana. Vaikka tein Braxille ja Hakolalle reklamaation ja 
esteellisyysvaatimuksen Hakolasta, he estivät kokonaan laissa säädetyn esteellisyyspäätöksen 
tekemisen, jotta Hakola pääsi muka ”esteettömänä” junailemaan kosto-operaationa lapsiparalleni 
100.000 eurolla tekaistua velkaa ja estämään lastani saamasta hänelle kuuluvia korvauksia 
virkasalaisuuden rikkomisesta lapseni potilastietojen julkistuksessa. Taustalla hääri yhtä mielipuoli 
Markku Brax edelleen. Brax jääväsi siis kirjallisesti, mutta vaan näennäisesti itsensä esteelliseksi 
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samaan aikaan, kun hänen rikoskumppaninsa Kirsti Hakola hoiteli Paavo Myöhäsen avustuksella 
lapseni rikollista velkuuttamista kostona 100.000 eurolla ja Hakola oli taatusti ihan yhtä esteellinen 
kuin Brax. Laamanni Brax oli myös sen verran ”hönö”, että ei tajunnut, että kun hän kävi koko ajan 
virka-aikana ja myös virka-ajan ulkopuolella esteellisyysilmoituksensa jälkeenkin lukemassa salaa 
lasteni avustajan Hakolalle lähettämiä viestejä, niin niistä tuli aina lukukuittaus avustajalleni. Kun 
Brax rikkoi esteellisyyssäännöksiä tahallaan ja osallistui siis esteellisenä täysin rikolliseen operaatioon 
lapseni velkuuttamisessa siihen hommaan junailemansa yhtä esteellisen Hakolan kanssa, Turun HO:n 
laamanni Antero Palaja tottakai suojeli Braxin  virkarikokselta eli Braxin  virkarikosjutun vireille tulo 
estettiin ja Palaja valehteli pelkällä s-postilla esteellisyyssäännösten tahallista rikkomista muka 
”hallinnolliseksi toiminnaksi” ja lopetti vastaamisen, kun osoitin, että hänen s-postissaan mainittua 
lakia ei KäO:ssa kuulunut edes soveltaa.   
 
Sitten Hakola poistui uhriltaan eli alaikäiseltä lapseltani kokonaan ensin avustajan, salaili rikoksellaan 
17.10.2007 omaa ja Braxin salaista materiaalia (josta paljastui heidän myöntäneen esteellisyytensä 
ja estäneen ensin normaalin esteellisyyspäätöksenteon tuntemattomasta syystä Hakolan osalta 
kokonaan lapseeni kohdistetun kostovelkuutusrikoksen toteuttamiseksi), Hakola esti lapseltani 
mielivallallaan kokonaan myös KAIKEN todistelun (todisteena olivat mm. printit Lohjan kaupungin  
nettisivuilta, joista virkasalaisuuden rikkominen näkyi suoraan ja EU-komission päätös, jossa todettiin 
lapseni oikeus korvauksiin, joita hän oli hakemassa) ja Hakola siis tahallaan synnytti tilanteen, jossa 
hänen rikollisessa ”oikeudenkäynnissään” oli yksi alaikäinen lapsi yksin kantajana ilman avustajaa ja 
todistelu Hakolan estämänä ja vastapuolella avustajattomalla lapsella oli 54 aikuista virkamiestä, 
joilla jokaisella oli asianajajat avustamassa ja laskuttamassa (mm. kokenut AA Seppo Lindberg 
Hakolan kanssa rikollista raukkamaista lapseni velkuutusoperaatiota toteuttamassa paisutella 
laskutuksellaan. Sitten Hakola esti pääkäsittelyn eli koko oikeudenkäynnin pitämisen tahallaan ja 
kostovelkuutti 100.000 eurolla raukkamaisen rikoksensa lapsiuhrin (joka oli siis täysin syytön lapsi, 
jonka potilastiedot oli rikollisesti sitä ennen julkistettu Lohjan nettisivuilla) oikeudenkäynnissä, jota 
ei koskaan pidetty eli jossa ei ole ollut koskaan ainuttakaan oikeudenkäynnin istuntoa.  Laskua saatiin 
lapseni velkuuttamiseksi keinotekoisesti syntymään Hakolan muka ”puolueettomalla” ratkaisulla 
ja pääosin Lindbergin  laskutuksella 100.000 eurolla, minkä Hakola hyväksyi muka ”kohtuulliseksi” 
työpalkaksi pelkästä haastehakemuksen lukemisesta, vaikka lapseni asiassa ei ollut koskaan 
ainuttakaan käsittelypäivää, valmisteluistuntoa eikä pääkäsittelyä eikä myöskään hyvään 
juridiikkaan ja yhtä selvään näyttöön perustuvan kanteen todistelua käsitelty missään, vaan 
Hakola siis esti KAIKEN todistelun  saadakseen kostovelkuutettua korvauksiin oikeutetun lapseni 
raukkamaisella rikoksellaan 100.000 eurolla.  
 
Vaikka on täysin varmaa ja selvää, että se 100.000 euron kuluvastuu ei kuulu rikoksen lapsiuhrille 
tietenkään eurollakaan, raukkamainen sadistituomari Kirsti Hakola väärinkäytti virka-asemaansa 
estämällä kantaja-asemassa olevan lapseni todistelun ja kanteen käsittely tahallaan, vaikka 
kyseessä oli Suomen perusteellisimmin perusteltu hyvään näyttöön perustuva kanne, jossa siinä 
Hakolan estämässä todistelussa oli täysi näyttö lapsen potilastietojen julkistuksesta, joka synnytti 
henkilötietolain, JulkL:n, vahingonkorvauslain, kuntalain ja EU-komission päätöksen perusteella 
100-prosenttisella varmuudella lapselleni oikeuden saada Lohjan kaupungilta ja syytetyiltä 54 
virkamieheltä vahingonkorvaus laittomasta julkistuksesta. Kanteessa siteeratun kuntalain normin 
mukaan kaikki julkistuspäätökseen osallistuneet 54 virkamiestä olivat yhtäläisessä rikos- ja 
korvausvastuussa lapselleni.  
 
Kun rikostaan (lapseni raukkamaista kostovelkuutusta) toteuttanut Hakola ei päässyt rikoksensa 
tavoitteeseen lakeja noudattamalla ja todisteet käsittelemällä, tämä raukkamainen 
lapsenvelkuuttaja ja virkamiesten korvausvastuun  estäjätuomari vaan sitten kylmän rauhallisesti 
esti KAIKEN todistelun käsittelyn, putsasi oikeat täysin selvät potilastietosuojalait, JulkL:n, 
kuntalain ja vahingonkorvauslain päätöksestään näkyvistä ja velkuutti lapseni rikoskumppaninsa 
Lindbergin laskutuksella 100.000 eurolla määräämällä lapseni maksamaan 100.000 € muka 
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”kohtuullisuutena” ja maksamaan Lindbergille siitä, että Lindberg valehteli potilastietoja yhtä 
julkisiksi tiedoiksi kuin kaavoitus. Myös valehteleva Lindberg vaan heitti kaikki oikeat aivan selvät 
salassapitonormit yli laidan eli hänen lausumastaan on normit putsattu pois ja korvattu hänen 
prosessipetosvalehtelullaan (valhe potilastietojen julkistusoikeudesta). Rikoskumppanit Hakola, 
Brax ja Lindberg ”säätivät” omilla rikollisilla valheillaan ihan ”omaa lainsäädäntöä” 
velkuuttaakseen tavoitteellisesti ja raukkamaisesti korvaukseen oikeutetun lapseni 100.000 
eurolla tekaistulla paisutellulla laskutuksella ja estääkseen lapselleni oikean lain perusteella 
kuuluvat korvaukset ja kaiken rikollisuuden he toteuttivat tahallaan juuri siksi, että tiesivät 
kaverinsa poliisi Paavo Myöhäsen ja Palajan HO-tuomarien estävän tahallaan näiden heidän 
törkeiden rikostensa esitutkinnat ja valitukset ketään kuulematta ja ketjutettua todistelun 
estämistä toteuttaen, kuten sitten tapahtuikin.  
 
Sadistinen raukkamainen lapsenvelkuuttaja Kirsti Hakola käytti tahallista kohtuullista-
mattomuutta rikoksentekovälineenä ja valehteli kylmän rauhallisesti raukkamaisen 
lapsentuhorikoksen toteuttaessaan 100.000 euron velkaa syyttömälle lapselle lätkäistynä 
"kohtuullisuudeksi". Pääosa tästä tekaistusta velasta muodostuu AA Seppo Lindbergin laskutuksesta 
ja Lindberg laskutti prosessipetosvalehtelustaan. Hän valehteli tahallaan, että potilastietoja ei ole 
muka säädetty salassa pidettäviksi, vaan ovat muka samalla tavalla tiedotettavaa materiaalia kuin 
kaavoitus. Tämä poliisin ja Hakolan suojelema rikollinen laskuttajavalehtelija on siis kokenut 
asianajaja, joka varmasti tiesi valehtelevansa tahallaan, mutta valehteli, koska verkosto (Hakola 
tuomaririkoskumppaneineen ja tutkintaa tahallaan estänyt Paavo Myöhänen) tekivät 
prosessipetosvalehtelun hänelle mahdolliseksi ja tuottoisaksi bisnekseksi.  
 
Rikollisista valheistaan lastani Hakolan ja Myöhäsen avulla laskuttanut Lindberg laittoi 
"saatavansa" heti tulottomalle lapselle myös ulosottoperintään aiheuttaakseen tahallaan pelkkää 
mustaa pahuuttaan maksimaalista vahinkoa uhrilleen eli aiheuttaakseen tahallaan lapselleni 
ottomerkinnän jo ennen lapseni täysi-ikäistymistä. Rikollisesta potilastietojensa julkistuksesta ja 
vielä rikollisemmasta järkyttävästä Hakolan ja Lindbergin 100.000 euron tekaistusta velasta 
traumatisoitunutta lastani nämä sadistit kiduttivat ja nöyryyttivät Lohjan ulosottoviraston 
sikailulla ajoittamalla näillä tekaistuilla veloilla aiheutetun ulosottovelan perusteella kutsun 
saapua ulosottovirastoon ”juhlistamaan” lapseni 18-vuotissyntymäpäivää nimenomaan 
synttäripäivänä tekemään ”ulosottoselvitystä”, jossa kyseltiin tulottomalta lapselta, omistaako 
kenties kesämökin, huvijahdin jne., vaikka verotustiedoista näkyi, että ei omista.  
 
Lohjan kaupunki sentään ymmärsi, miten törkeän rikoksen kohteeksi lapsiraukkani oli joutunut eikä 
koskaan perinyt Hakolan junailemaa "saatavaa". Sen sijaan vastaajina olleiden virkamiesten 
vakuutusyhtiönä toiminut LähiTapiola "teki lapselleni Lindbergit" eli sekin peri lapseltani ulosoton 
kautta rikoksella syntyneitä saataviaan. Kun tunnollinen hyvin koulussa menestynyt ahkera lapseni 
meni kesätöihin, mielivaltainen kusipäinen ulosottovirkailija kävi perimässä KAIKKI hänen 
kesätyöansionsa suoraan tililtä suojaosuuttakaan noudattamatta ja sekin mielivalta ja PL 15 §:n 
loukkaus korjattiin vasta, kun jouduimme nostamaan kanteen rikollisen ulosmittauksen 
korjaamiseksi. Siihen juttuun sattui rehellinen tuomari, joka kauhistui sitä, miten törkeillä rikoksilla 
lapselleni se ulosottovelka oli tahallaan aiheutettu. 
 
Tämän jälkeen valitukset estettiin TÄYSIN TAHALLAAN törkeiden Hakolan, Braxin, Lindbergin ym. 
rikosten peittelemiseksi ja rikollisen muka ”kohtuullisen” 100.000 € laskutuksen (= Lindbergin  ym. 
rikoshyödyn) ja lapseeni kohdistetun rikollisen 100.000 velkuutuksen väkisin tapahtuneeksi 
ylläpitämiseksi eli valituksen käsittely estettiin yksirivisillä naamioiduilla ratkaisuilla tahallaan sekä 
HO:ssa että KKO:ssa edellä mainitulla samalla naamiointitekniikalla eli parin tekstirivin alle 
piilotettiin koko se kuvottava törkeä rikollisuus, jolla lapselleni rikollisena operaationa tekaistut 
100.000 euron velat junailtiin ja sitä rikollisuutta sitten esim. KKO:n ”ei valituslupaa”-päätöksen 
leimalla keinotekoisesti ”laillistettiin” nimenomaan tahallisella kaikkien valitusten käsittelyiden 
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estämisillä. Jos valitukset olisi käsitelty, Hakolan ratkaisu olisi järkyttävän rikollisuuden 
kymmenien vakavien oikeudenkäyntivirheiden vuoksi tullut tietenkin poistaa. Kun kostovelkuutus 
haluttiin väkisin pitää voimassa, jotta rikollisen velkuutusoperaation toteuttaneet Hakola, Brax ja 
Lindberg pysyisivät keinotekoisesti ”puolueettomina” ja ”kelpo” tuomarin ja asianajajan 
maineessa, lapseni tuhottiin näiden törkeiden rikollisten ja heidän suojelijoidensa toimesta 
tahallaan.  

 
Kahden muun kantaja-asemassa olevan lapseni rikollinen velkuutusoperaatio 40.000 euron 
"kohtuullisuudella" ja perättömällä todistajankertomuksella 
 
Rehtori oli julkaissut lasteni uskonnollisen vakaumuksen tiedot eli nämäkin lapseni joutuivat 
salassapitorikoksen kohteeksi. KENENKÄÄN MUUN lapsen potilas- ja uskontotietoja ei siis julkaistu 
eli vain minun lapseni joutuivat rikosten kohteeksi, koska olin arvostellut jo aiemmin lohjalaisten(kin) 
virkamiesten toimintaa ja useat kunnalliset virkamiehet olivat saaneet kanteluideni perusteella jo 
oikeusasiamieheltä ja Etelä-Suomen lääninhallitukselta useita varoituksia ja EU-komissio todennut 
kaikki lasteni potilas- ja uskontotietojen  julkistukset laittomiksi.   
 
Paavo Myöhäsen tutkinnantappotiimi esti ensin tahallaan rikostutkinnan ja myös syytteiden 
nostaminen estettiin yhtä tahallaan. Kun lapset nostivat asianomistajasyytteet, rehtorin sihteeri 
värvättiin vuosien viiveellä ”yllätystodistajaksi” vetäisemään tekaistu tarina (perätön 
todistajankertomus) siitä, että lasteni isä olisi muka käynyt sihteerin kanssa katsomassa koulun 
ilmoitustaululla, että siellä ei muka olisi ollutkaan niitä rehtorin päätöksiä, vaikka päätöksissä lukee, 
että ne on julkistettu ja Etelä-Suomen lääninhallitus oli antanut siitä laittomasta julkistuksesta jo 
varoituksenkin Lohjan kaupungille ja rehtorille ja rehtori itse oli myöntänyt tekonsa laittomaksi. 
Tarinaansa oikeudessa suoltaneella sihteerillä ei ollut tosiasiassa aavistustakaan edes siitä, miltä 
lapseni isä näyttää, koska koko sihteerin tarina oli valhetta ja tekaistu näidenkin lasteni 
velkuuttamiseksi AA Seppo Lindbergin "kohtuullisella" 40.000 euron laskutuksella. Myös 
velkuutuksen tahallaan toteuttanut käräjätuomari Pekka Aaltonen ymmärsi toteuttavansa rikosta 
yhdessä Lindbergin ja sihteerin kanssa. Sihteeri kuvasi muka kanssaan asioineen "isän" hiukselliseksi 
hyvin suomea puhuvaksi henkilöksi. Istunnoissa kuultiin todistajana samaan aikaan oikea lasteni 
täyskalju isä tulkin välityksin, koska isä puhui vain englantia, ruotsia ja tanskaa ja sitä oikeaa isää 
livenä havainnoimalla sokea reettakin näki, että sihteerin tarinassa esiintyvällä muka koululla niitä 
ilmoitustauluja katsastaneella ”isällä” ja oikealla isällä ei ollut MITÄÄN yhteistä eli sihteeri oli selvästi 
kehitellyt tarinan ”feikki-isän” käynnistä koululla pelastaakseen virkasalaisuuden rikkomisesta 
syytteessä olleen esimiehensä rehtorin ja Lohjan kaupungin syytteeltä ja korvausvastuilta ja jotta 
lapseni saataisiin sen vuosien viiveellä tekaistun tarinan avulla häviämään kanteensa ja Lindberg 
pystyisi taas rahastamaan näilläkin valheilla tuomarikaverinsa Pekka Aaltosen junailemalla 
”kohtuullisuudella” 40.000 eurolla, jolla näidenkin lasteni talous saatiin  kuralle kostovelkuutusta 
jatkamalla minulle kostamiseksi lasteni kautta.  
 
Paavo Myöhänen poliisitiiminsä kanssa peukaloi myös istunnon äänitteitä prosessipetos- ja 
virkarikollisuuden peittelemiseksi. Kun  vaadin  saada istunnon äänitteet, poliisi väitti litteroineensa 
kaiken sanasta sanaan, mutta litteroinneista oli poliisi poistanut poistanut mm. kaikki Lindbergin 
lausumat kokonaan, relevantit osat isän todistajankertomuksesta ja ne rehtorin lausumat, joissa 
syytettynä ollut rehtori itse myönsi toimineensa lasteni asioissa lainvastaisesti. Poliisi siis poisti 
käytännössä KAIKKI ne kohdat muka-litteroinnistaan, joista ne lapsiini kohdistuneet rikokset ja 
lakiin nähden käänteinen lasteni velkuutus rehtorin tunnustuksen vastaisesti ilmenivät eli 
Myöhäsen "esitutkinnassa" käytetty aineisto ei vastannut oikeudenkäynnin  sisältöä ja peukalointi 
tehtiin rikosten peittelemiseksi ja lasteni velkuutusten ja prosessipetosvalehteluun perustuneen 
Lindbergin laskutuksen mahdollistamiseksi. Lohjan poliisin esimies Paavo  Myöhänen toteutti ja 
johti tahallaan kaikkea tätä täysin rikollista tutkinnan estämistoimintaa poliisissa lasteni 
velkuutusten tahalliseksi toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi sen lisäksi, että sama Myöhänen 
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toteutti Heikki Saksan muka-rikosten lavastuksia määrittelemällä lasteni aivan oikeilla tiedoi0lla 
laatimat Saksaa koskevat kantelut muka ”minun rikokseksi”, vaikka kantelut eivät ole rikoksia 
kenenkään tekemänä ja vaikka en ollut kanteluita edes laatinut enkä toimittanut 
valvontalautakunnalle. 

 
Minun  velkuuttamiseni 200.000 eurolla ja korvausten estämisellä ja rikollisella ulosmittauksella 
aiheutetut valtavat vahingot 
 
Minun velkuutus toteutettiin   

1) Kempin virkarikoksilla, jotka hän toteutti yhdessä rikoskumppaniensa Saksan ja Baarmanin avulla 
laillisen sairausesteeni ajalla, valehtelemalla päätöksessään ihan kaikesta rikollisesti tahallaan ja 
hyväksymällä rikoskumppaniensa Saksan, Baarmanin ja Rimonin rikokset laskutusperusteeksi ja 
laskuttamalla 120.000 euroa "työnä" pelkästään rikoksista ja rikollisesta prosessipetos-
valehtelusta ja pakottamalla minut maksamaan mm. siitä "työnä", että Baarman ja Saksa 
valehtelivat viemäriäni ehjäksi, ulkopölystä, viemärikuvauksista, laskutuksista, avioliitostani, 
aliurakoinnin ja laskutuksen puuttumisesta ja ihan kaikesta rikollisesti tahallaan ja estämällä 
sitten verkoston poliisien toimesta jokaisen törkeän rikoksen tutkinta tahallaan. Sitä ennen 
henkeäni uhattiin ja hakattiin sairaalakuntoon tämän muka ”kohtuullisen” eli rikollisen 120.000 
euron velkuutuksen toteuttamiseksi. 
 

2) Ohittamalla 20.12.2019 sopimus täysin lakiin  perustumattomalla tavalla 23.12.2019 toteutetulla 
Kempin, Baarmanin ja Saksan yhteisellä petosrikoksella ja Helinin, Verasen ja Penttilän toimilla, 
joilla sopimuksen käsittely estettiin tahallaan uudelleen Baarmanin ja Saksan rikoshyötyjen 
tuplaamiseksi 65.000 eurosta 120.000 euroon. Kun sopimuksessa kuluvastuuni oli rajattu 65.000 
euroon ja sopimus oli varmasti kirjallisena olemassa, rikostiimi Baarman, Saksa ja Kemppi sitten 
vaan yhteisen rikoksensa toteuttamiseksi valehtelivat sitä kirjallisesti syntynyttä sopimusta 
”olemattomaksi”.  

 

3) Toteuttamalla rikollinen  velkuutusoperaatio Henrikssonin, Mäkisen, vastaajien ja Vienon 
yhteisellä rikoksella, laskuttamalla 100.000 euroa työnä pelkästä prosessipetostoiminnasta ja 
salassapitorikoksista ja perustelemalla näitä rikoksia ja niistä laskutusta käräjätuomari Hannu 
Vienon päätöksessä pelkästään Henrikssonin "tarpeilla" ja ohittamalla 1.6.2020 syntynyt 
nollasopimus Vienon, Henrikssonin, Mäkisen ja Kermisen salaisissa varjovalmisteluissa sopimalla 
samanlaisella petoksella, jolla Kempin, Baarmanin ja Saksankin rikos ja rikoshyödyn tuplaus 
toteutettiin  ja jotta kirjallisesta 1.6.2020 syntyneestä sopimuksesta näkyvä nollakuluvastuuni 
saatiin viikossa juo 8.6.2020 aloitetulla valehtelupetoksella muutettua niiden petosten avulla 
100.000 euron velkuutukseksi. Hekin yhdessä valehtelivat olemattomaksi juuri syntynyttä 
sopimusta. 
 

10. Tuomarien, poliisien ja asianajajien mafia toteuttaa yhdessä törkeitä rikoksia ja itse myös 
"laillistaa" törkeää rikollisuuttaan estääkseen itse omien rikostensa rangaistavuuden ja oman 
korvausvastuunsa 

 
Elämme lumeoikeusvaltiossa, jossa:  

1) Rikollisella tuomaroinnilla täysin psykopaattiset Kirsti Hakolan, Markku Braxin, Noora Kempin, 
Paula Helinin, Jarmo Henrikssonin, Pontus Baarmanin, Heikki Saksan, Seppo Lindbergin, 
rehtorin  sihteerin ym. kaltaiset rikolliset valehtelijat pystyvät poliisin ja tuomariverkostonsa 
suojeluksessa varjovalmisteluissaan ja päätöksillään em. naamiointitekniikalla ja 
päätöksissään ihan vaan härskisti valehtelemalla toteuttamaan miten törkeitä rikoksia ja 
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kosto-operaatioita tahansa ja sitten niistä valittaminen estetään tahallaan, samaan aikaan 
esitutkinnat estetään samasta syystä tahallaan ja IHAN MIKÄ TAHANSA törkeä rikollisuus 
"laillisestaan" häivyttämällä poliisin, HO:n ja KKO:n rikollisilla päätöskirjauksilla, joista KAIKKI 
tiedot siitä, mitä asiassa on tapahtunut, häivytetään tarkoituksella näkyvistä. 
 

2) Lapselle voi syntyä 100.000 euron velka tällaisella rikollisella kosto-operaatiolla, jossa velkaa 
syntyy, vaikka juttua ei ole KOSKAAN käsitelty missään eli ei KäO:ssa, ei HO:ssa, ei KKO:ssa eikä 
missään ole järjestetty edes sitä oikeudenkäyntiä, jossa sitä PELKKÄÄ muka ”kohtuullista” 
velkaa on 100.000 eurolla rikollisilla menetelmillä raukkamaisesti lapselle junailtu.  

 

3) Kyse on rikollisesta toiminnasta ja erityisen törkeä se rikollisuus on tuomarin virka-asemaansa 
väärinkäyttämällä toteuttamana ja koska laskutustyöksi on hyväksytty prosessipetos-
valehtelua, jolla on aiheutettu PL 15 §:n vastainen rikollinen puuttuminen lapsen ja minun 
omaisuuteen ja estetty tahallaan syyttömiltä lapsilta ja minulta meille kuuluvat 2 Meur 
korvaukset ja tekaistulla kostovelkuutuksella tahallaan oikeus normaaliin elämään. 

 

4) Tuomariverkoston ja poliisiverkoston suojeluksessa Baarman, Saksa, Suves, Henriksson, 
Mäkinen, Lindberg ja rehtorin sihteeri pystyivät yksin ja yhdessä toteuttamaan satoja 
prosessipetoksia tahallaan kenenkään estämättä ja laskuttamaan siitä yli 340.000 euroa.  

 

5) Vaikka KAIKKI lasteni velkuutukseen ja minun velkuutukseen, Braxin lähestymiskieltojutun 
estämiseen, korvaustemme estämiseen ja Saksan "edunvalvontaan" osallistuneet, Jormanainen, 
LähiTapiolan ja LP:n henkilöt, Ranan Rimon, Antti Hemmi ja perättömän todistajankertomuksen 
kertonut rehtorin sihteeri, tutkintoja ja valituksia estäneet poliisit, syyttäjät ja tuomarit ovat 
toteuttaneet rikoslain mukaan arvioitaessa törkeitä rikoksia tahallaan, kukaan ei ole joutunut 
vankilaan tai edes esitutkintaan poliisin rikollisen tutkinnantappotoiminnan ja siihen liittyvän 
valvontalautakunnan ja tuomariverkoston peittelyorganisaation vuoksi. He yhdessä 
VERKOSTONA LAILLISTAVAT OMIA JA KAVEREIDENSA TÖRKEITÄ RIKOKSIAAN. 

 

6) Esitutkinta- ja poliisilaissa säädetyn tutkimisvelvoitteen sijaan 
A) Poliisi on tahallaan estänyt tutkintaa 
B) Lisäksi poliisi on TAHALLAAN auttanut rikosliigaa (mm. Hakolaa 17.10.2007 lukien, 

Baarmania 16.12.2015 lukien, LähiTapiolan petosjengiä 14.12.2014 lukien ja Saksaa ja 
Jormanaista 13.8.2017 lukien) peittelemään rekisterien materiaaleja, joissa olivat heidän 
törkeiden petosten tunnustuksensa ja tiedot raukkamaisen lapsenvelkuuttajakaksikon 
Markku Braxin ja Kirsti Hakolan esteellisyydestä, jotta Hakola sai valehdeltua itseään 
"esteettömäksi" lapseeni kohdistamansa rikollisen velkuutuksen toteuttaakseen ja jotta 
Baarman, Saksa, Henriksson, Mäkinen, Lindberg, rehtorin sihteeri saivat rauhassa toteuttaa 
prosessipetoksensa ja vielä velkuuttaa niillä rikoksillaan lapseni ja minut ja ovat 
ulosmitanneet rikoshyötyjään omaisuudestani 

C) Poliisi on käynnistänyt "vastapalvelusrikostutkintoja" Heikki Saksan pyynnöstä palkkioksi 
Saksan avuliaisuudesta tuomarien ja poliisien häneltä tilaamissa rikoksissa ja Heikki 
Saksan, Pontus Baarmanin, Noora Kempin, Pasi Kettulan, Markku Braxin, Kirsti Hakolan ja 
Pekka Aaltosen rikollisen toiminnan peittelemiseksi ja näiden oikeiden rikosten tutkimisen 
estämiseksi.  

Mikään tästä ei siis tietenkään ole kenellekään heistä sallittua, vaan säädetty rikokseksi: 

1)  Saksan tekona 
A) väärä ilmianto, 
B) törkeä petos, 



26(33) 
 

C) luottamusaseman väärinkäyttö lapsiani kohtaan 
D) törkeä kunnianloukkaus 
E) avunanto Braxin, Hakolan, Kettulan ja Kempin törkeään virkarikokseen toteuttamalla 

tahallaan täysin rikollista "edunvalvontaa ja" prosessipetoksia ja avustamalla tuomarien 
virkarikoksissa 
 

2) törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen Kettulan, Hakolan, Braxin, Aaltosen, rehtorin sihteerin 
ja tutkintaa estäneiden Paavo Myöhäsen ja Pertti Läksyn ja rikollista edunvalvontapäätöstä 
valituksia estämällä ja päätöksissään valehtelemalla toteuttaneiden HO:n neuvosten yhdessä 
toteuttamana tekona, jolla he yhdessä operoiden estivät tahallaan ja täysin laittomasti 
valittamisen ja rikollisella toiminnalla aiheutettujen vahinkojen korjaamisen 

3) rehtorin sihteerin valheellinen kertomus törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa, sekä 
Lindbergin, rehtorin, Aaltosen ja tutkintaa estäneen Myöhäsen tekona avunanto sihteerin 
prosessipetokseen jne. 
 

4) Kaikkien minun ja lasten velkuutusten osalta heidän yhteinen petos- ja virkarikoksensa 
 

5) Salassapitorikos ja virkasalaisuuden rikkominen Rimonin, Hemmin ja potilastietourkinnan osalta 
ja lasteni tietojen julkistusten osalta 
 

6) Tietosuoja-, rekisterimerkintä- ja henkilötieto- ja syrjintärikos ym.  
 

Kaikkien niiden törkeiden rikosten laillistaminen toteutettiin 

• päätöksissä valehtelemalla ja faktat naamioimalla 
• valitukset estämällä 
• normaalit esitutkinnat estämällä 
• rikoksentekijöitä suojelemalla 
• teoilla, joista mikään ei ole oikeasti laillinen, vaikka ne on em. rikollisilla metodeilla väkisin 

keinotekoisesti laillistettu ja he kaikki ovat rikoskumppaneita minuun ja lapsiini kohdistetuissa 
törkeissä rikoksissa 

Kettulan ja Saksan teko on moninkertainen rikos 
 
1) Edunvalvojan määrättiin ilman mitään edunvalvontatarvetta, mikä ylitti Kettulan, Saksan ja 

tekoja rikollisin menetelmin verkostona "laillistaneiden" poliisien,  tuomarien ja 
valvontalautakunnan harkintavallan. 
 

2) Heikki Saksa otti tahallaan ja nimenomaan "edunvalvottavilleen" lakiin nähden käänteisesti 
vahinkoa aiheuttaakseen rikollisen edunvalvontatehtävän vastaan Kettulalta, joka oli junailtu 
Salosta estämään juuri tällä rikoksella Braxin lähestymiskieltojutun käsittely eli tahallisen PL 21 
§:n ja EIS 6 artiklan säätämän loukkauksen 
 

3) Tuomarit ja poliisit toteuttavat Suomessa yhdessä törkeitä rikoksia tahallaan virka-asemaansa 
väärinkäyttämällä ja käyttävät niiden toteutuksissa Heikki Saksan kaltaisia luihuja paskiaisia, 
joille sitten vastapalvelukseksi rikoksentekoapupalveluistaan tarjotaan yhtä rikollinen 
tuomarien, asianajajaliton valvontalautakunnan ja poliisin  tarjoama syytesuoja. Näitä rikollisia 
poliisin palveluksia toteuttaneelle Saksalle poliisi yli 12 vuotta mahdollistanut tahallaan 

• törkeiden prosessipetosten tahallisen toteutuksen,  
• niistä törkeistä rikoksista laskutuksen, 
• kostotoimena tehdyt perättömät lastensuojeluilmoitukset, 
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• yhtä perättömät uhreihin kohdistetut perättömät "jos kantelet tai valitat Heikki Saksasta, 
olet rikollinen"-rikosilmoitukset 

• rikostutkintojen tahalliset käynnistykset teoista, jotka eivät ole rikoksia siinä tarkoituksessa, 
että Heikki Saksaa, Pontus Baarmania ja Noora Kemppiä koskevat kantelut ja valitukset 
estetään ja heidän rikoshyötynsä pysyminen ja vankilaan päätymisen estäminen pyritään 
varmistamaa näillä lavastuksilla, joita tehtaillaan jo siinä vaiheessa, kun kantelut ja valitukset 
ovat kesken 

• "kantelurikoksia" koskevat väärät ilmiannot, joita he tehtailevat estääkseen tapaohjeen 7.3 
kohdan vastaisesti itseensä ja rikoskumppaneihinsa kohdistuvien kanteluiden ja 
valitusten  käsittelyä ja kiellettyinä rikollisina painostus- ja kostotoimina 

11. Kaikki Braxille lähestymiskieltoa hakenutta kolme lastani ja minut velkuutettiin tuomarien kostona 
140.000 eurolla + 200.000 eurolla ja kaikkien törkeiden rikosten tutkinnat ja valittamiset estettiin 
samoilla rikollisilla menetelmillä ja sama Paavo Myöhänen varmisti toteutuksen ja 
rankaisemattomuuden tutkinnat estämällä 
 
Kaikki lapseni, jotka hakivat lähestymiskieltoa tuomarille Markku Braxille, velkuutettiin yhteensä 
"kohtuulliseksi" valehdellulla 140.000 eurolla täysin rikollisin menetelmin kostotoimena.  

• 100.000 eurolla velkuutetun lapseni kannetta ei siis käsitelty koskaan yhdessäkään oikeuden 
istunnossa, ei käsitelty HO:ssa ja KKO:ssa ja sadistinen lapsenvelkuuttaja Kirsti Hakola toteutti 
lapseeni kohdistamansa rikollisen velkuutuksen samaan aikaan, kun Lohjan kaupungin 
lakimies tuomittiin tähän samaan lapseeni kohdistetusta rikoksesta. Tässä järjettömässä 
systeemissä lapseni päätyi maksamaan 100.000 euroa itseensä kohdistuneesta 54 virkamiehen 
ja tuomitun lakimiehen yhdessä toteuttamasta rikoksesta rikollisen tuomarin Hakolan ja 
taustalla tähän velkuutukseen käskytyksen antaneen Braxin ja heidän suojelukaartinsa vuoksi. 

• Kaksi muuta lastani velkuutettiin "kohtuullisesti" 40.000 eurolla rehtorin sihteerin 
perättömällä todistajankertomuksella, jonka AA Lindberg junaili valehtelemaan 
laskuttaakseen ja velkuuttaakseen lapsiparkojani lisää, koska lapsiin kohdistettu 100.000 
euron kosto ei näille rikollisille riittänyt. 

Sekään ei näille rikollisille kostoksi, koska olin heille "vaarallinen" tuomari-, poliisi-, asianajaja-, 
syyttäjä- ja muun virkamafiarikollisuuden paljastaja, vaan tämä mafia on 20 vuotta toteuttanut 
kidutukseen verrattavaa sadistista rikollista täydellistä mielivaltaa koko perheeseeni 
kohdistettuna:   

• Minä ja koko perheeni olemme joutuneet elämään tämän virka- ja asianajajamafian luomassa 
helvetissä 20 vuotta poliisin mahdollistaman törkeän kunnianloukkausrikollisuuden, taloni ja 
työsuhteeni tuhoamisrikosten uhrina 

• Tuhottuaan kotini ja työsuhteeni, tämä rikosverkosto yhdessä operoiden esti 2 Meur korvaukset 
tahallisilla rikoksillaan aiheuttamista vahingoista 

• Minut velkuutettiin Kempin, Vienon, Saksan, Baarmanin, Helinin, Penttilän, Henrikssonin, 
Mäkisen ym. sopimilla uusilla kostotoimilla 200.000 eurolla, kaikki korvaukseni estettiin 
estämällä kanteiden ajaminen ja hakattiin sairaalakuntoon, jotta en saisi ajettua kannettani . 

• Koska jouduin keskeyttämään kanteiden ajamisen minuun kohdistetun väkivallan, 
tappouhkausten ja Kempin Baarmanin, Saksan, Henrikssonin, Mäkisen ja Vienon sopiman 
rikollisen velkuutusoperaation hoksattuani (yrittivät rikollisena operaationa velkuuttaa minut 
miljoonalla), he velkuuttivat minut 200.000 euron muka kohtuullisella laskutuksella jutuissa, 
joita ei ole myöskään käsitelty koskaan missään eli ihan samalla rikollisella tempulla, jolla 
vanhimman lapseni 100.000 euron velkuutusoperaation junailivat 
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• Minun ja lapseni MITÄÄN kannetta ei siis käsitelty koskaan missään ja silti saivat meille 
junailtua muka "kohtuulliset" ja rikollisen valehtelijan Heidi Paanasen päätöksen mukaan 
"vähämerkitykselliset" 300.000 euron velat ihan  vaan kostona tuomarien hyvä veli-mafian 
paljastamisesta ja lisäksi kahdelle lapselle vielä 40.000 euron velat ”käsittelemällä” kanne 
Lindbergin junaileman valehtelevan sihteerin ”isä”-tarinalla eli prosessipetoksilla ja 
perättömillä todistajankertomuksilla ”höystettynä”. 

• Lasteni avustajana toiminutta nykyistä puolisoani, joka on nykyisin myös yhden lapseni isä, on 
vainottu tuomarien Simo Simolan, Leif Anderssonin ja Braxin yhdessä junailemilla kostotoimilla 
ja Kempin ja Baarmanin uhkailuilla, minä olen joutunut raa`an väkivallan, jatkuvan 
kotirauharikollisuuden, tappouhkausten, rikollisen äitiyslomairtisanomisen, kotini tuhoamisen, 
poliisin ja syyttäjä Haaviston  masinoiman massiivisen törkeän kunnianloukkausrikollisuuden 
uhrina elämään 20 vuotta ja muuta ”kivaa” tämän mafian junailemaa mielivaltaa. 

Lasteni velkuutuksen rikostutkinnan esti aivan tahallaan virka-asemaansa törkeällä tavalla 
väärinkäyttäen sama poliisi Paavo Myöhänen, joka lavasti minua Saksan kanssa 2007-2008 
tekaistulla rikosilmoituksella "kantelurikolliseksi", vaikka kantelu ei ole rikos. Sen sijaan Heikki 
Saksa, Kettula, Paavo Myöhänen ja jokainen lapsenvelkuutukseen osallistunut tuomari ja 
tutkintoja tahallaan estänyt ja tekorikoslavastuksiaan toteuttanut poliisi, syyttäjä ja vouti ovat 
rikollisia ja jouduin Myöhäsen ja Saksan yhteisenä rikollisena mielivaltana toteuttamassa 
perättömässä rikollisessa "kantelurikos"-tutkinnassa istumaan ilman avustajaa kuulusteltavana 5 
tuntia rikoksesta epäiltynä kantelun perusteella, joka ei ollut rikos, ja jota kantelua en ollut edes 
laatinut. Tällaista ”Heikki Saksa-palvelua” poliisi on  siis junaillut vähintään 12 vuotta Saksalle 
vastapalveluksena siitä, että tämä  epärehellinen ukko voidaan tilata tekemään tuomarien tilaamia 
rikoksia, rikollista ”edunvalvontaa” tuomareita koskevien juttujen tahalliseksi estämiseksi, muuta 
täydellistä mielivaltaa (kuten perättömiä lastensuojelu- ja rikosilmoituksia) uhrin kiduttamiseksi 
ja valehtelemaan ihan mitä tahansa Saksan epärehellisen päänsisällön mielikuvitus tuottaa 
mihinkin rikolliseen tarkoitukseen tuomarien, poliisin, Jani Jormanaisen ja kenenkä vaan 
tilaamana. Saksa, Baarman, Suves, Henriksson, Mäkinen ym. verkoston toimijat  ovat tuottaneet 
prosessipetospalveluita vuosikausia poliisi- ja tuomariverkostonsa suojeluksessa ja rahastaneet 
rikoksiksi säädetyillä teoilla. Rikos tosiaan Suomessa kannattaa: Minut ja lapseni velkuuttaneet  
pystyivät ihan vaan prosessipetosvalehtelulla hankkimaan asiakkailleen 2 Meur rikoshyödyt ja 
tileilleen laskutusta 340.000 eurolla rikoksistaan laskuttamalla poliisin ja tuomarien suojeluksessa.   

 
12. Tämä mafia mahdollistaa jäsenilleen ihan mitä tahansa ja estää tahallaan omien rikollisten 

päätöstensä korjaamista aiheuttaakseen itse tahallaan VahL 3:5 §:ssä säädetyn esteen omalle 
rikos- ja korvausvastuulleen  
 
Tämä kansalaisilta piilotettu mafia 

1. operoi täysin omilla "normeillaan" rikoksiaan julkisuudelta piilossa operoiden 
2. toteuttaa Suomen törkeimmät rikokset tahallaan 
3. välttyy Ku Klux Klaani-toimintansa avulla täysin perusteettomasti heille kuuluvilta 

vankeusrangaistuksilta ja korvausvastuistaan 
4. aiheuttaa rikoksillaan ja niiden tutkimisen estämisellä uhreilleen valtavia kärsimyksiä, valtavia 

vahinkoja ja vuosikausien helvetin.  

Aivan kuten minulle, lapsilleni ja perheelleni nämä raukkamaiset rikolliset verkostonsa suojelemat 
paskiaiset ovat tahallaan rikoksillaan sadistisesti tarkoittaneet ja toteuttaneet ja sitten rikoksiaan 
yhdessä peitelleet.  

 
Tämä mafia on salaa juoninut itselleen lainvastaisen syytesuojan, joka on keinotekoisesti luotu 
säätämällä virkamafian "omatoimisuojan" mahdollistava VahL 3:5 §: 
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"Kannetta valtioneuvoston, ministeriön, valtioneuvoston kanslian, tuomioistuimen tai tuomarin 
päätöksestä aiheutuneen vahingon korvaamisesta ei saa nostaa, ellei päätöstä ole muutettu tai 
kumottu taikka ellei virheen tehnyttä ole todettu syylliseksi virkarikokseen tai velvoitettu 
korvaamaan vahinkoa. Milloin hallintoviranomaisen päätökseen on haettu muutosta 
valtioneuvostolta, korkeimmalta hallinto-oikeudelta tai virkaylioikeudelta, päätöksestä aiheutuneen 
vahingon korvaamisesta ei saa nostaa kannetta siltä osin kuin päätös on jätetty pysyväksi." 
 
Tuomarit, poliisit ja muu virkamafia ovat juonineet tuon VahL 3:5 §:n ja sillä on TOTAALIESTOA 
toteutettu ja toteutetaan jatkossakin tahallaan, koska valtion ja näiden päätöstensä muuttamista 
estävien virkamiesten intressissä on, että he itse aiheuttavat päätösten muuttamisen estämisellä 
ja valituslupien epäämisellä rikos- ja korvausvastuulta välttymisen. Valtio on mukana tässä 
rikollisten hankkeessa, koska valtio säästää selvää rahaa miljoonia tuomari-, poliisi- ja 
asianajajarikollisuudella toteutetulla päätösten muuttamisen tahallisella estämisellä, jolla 
keinotekoinen korvausten esto tahallaan aiheutetaan. 

 
EIS 13 artikla ja PL 118 § säätävät, että millään ihmisryhmällä ei ole oikeutta estää omia korvaus- 
ja rikosvastuitaan, joiden tulee olla virka- ja asianajajarikollisuudenkin osalta yhtä tehokkaita kuin 
kenen tahansa kansalaisen rangaistukset ja vastuut. Tällä itse junailemallaan mafian toimintaa 
varten räätälöidyllä keinotekoisen rangaistus- ja korvausvastuun estämiseen motivoivalla 
lainkohdalla mafian itsensä tahallaan toteuttamilla estämisillä uhreilta viedään tässä mafian 
omassa rikollisuudessa kaikki oikeudet ja korvaukset, jotka mafian uhreille kuuluvat ja mafian 
jäsenet pystyvät omalla yhdessä toteuttamallaan rikollisuudella itse estämään omien rikostensa 
rangaistukset ja oman korvausvastuunsa. 
 
Kenelläkään ihmisellä ei pidä olla mahdollisuutta itse hoitaa omien rikostensa peittelyä ja itse 
aiheuttaa tilannetta, jossa rikoksentekijä itse pystyy estämään oman rikos- ja korvausvastuunsa ja 
juuri sellaisen systeemin tämä salakavala mafia on itselleen luonut ja juuri sitä tämä mafia 
rikoksillaan tiiviinä verkostona toteuttaa, kuten todisteeni osoittavat minun ja lasteni velkuutuksissa 
ja Saksan ja Kettulan rikollisen "edunvalvonnan" väkisin tapahtuneessa keinotekoisessa 
laillistamisessa ja omien rikostensa peittelemiseksi myös "kantelu- ja valitus"-rikosten laittomat 2008 
ja 16.11.2020 muka-rikostutkinnat on lavastettu.  

 
Tuo VahL 3:5 § on se, mikä estää nykyisin kokonaan virkavastuun ja mahdollistaa täydellisen 
mielivallan ja tämän tietää myös tämä törkeitä rikoksia muka "puolueettomana tuomarointina" ja 
muka "rehelllisenä" asianajona toteuttava rikollismafia ja juuri siksi se täysin rikollisten päätösten 
korjaamista itse tahallaan estää.  

 
Keräämäni materiaali todistaa, että tuomarit, virkamiehet (ml. poliisi ja syyttäjät) AINA yhdessä 
keskinäisellä Ku Klux Klaaniin verrattavalla verkostolla estävät tahallaan, että koskaan ei voi 
nostaa sitä virkasyytettä eikä vaatia vahingonkorvausta. Tämä lainkohta mahdollistaa ja toimii 
suoraan motiivina tässä rikosilmoituksessa kuvatulle rikolliselle toiminnalle, jossa: 
 
1) Ensin mafian jäsenet toteuttavat mitä tahansa rikollista mielivaltaa ja törkeitä virka-, petos- ja 

edunvalvontarikoksia ja kostovelkuuttamisia niiden rikosten avulla. 
 

2) Sitten tämä ihan sama mafia itse tahallaan estää rikollisten päätösten korjaamisen estämällä 
vaikka millaisilla tempuilla valittamisen, rikostutkinnat ja tahallaan uhrilta ihan kaikki 
oikeussuojakeinot. 

 

3) Näillä rikoksentekijöillä on motiivi itse estää rikollisten päätösten korjaaminen, koska kun he 
päätökset pitävät väkisin voimassa (olivatpa ne mitä rikollista paskaa tahansa), sillä he itse 
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tahallaan aiheuttavat omaksi edukseen keinotekoisesti VahL 3:5 §:ssä säädetyn tilanteen, 
jossa uhri ei pysty hakemaan näiltä törkeiltä rikollisilta korvausta ja he eivät joudu vankilaan 
(jonne tosiaan kuuluvat), koska pystyvät tämän mafiaverkostonsa avulla itse estämään itseään 
joutumasta sinne vankilaan ja korvausvastuuseen. 

 

4) Mitä törkeämpi tuomarin, poliisin, syyttäjän ja asianajajan rikos, sitä tiiviimpänä ja 
törkeämpänä toimii tämän rikollismafian keskinäinen suojelu, jossa sitä rikollista 
päätöksentekoa juntataan pysymään väkisin voimassa, koska siitä on siis näille päätöksenteon 
korjaamisen estäjille ja heidän verkostokavereilleen suoraa rahallista hyötyä ja vankeus- ja 
erottamisseuraamuksilta hyöty. Mitä törkeämpi rikos, sitä suuremman rikoshyödyn itselleen 
ja kavereilleen tämä heidän rikoskimppansa pystyy hankkimaan ja on motivoitunut 
hankkimaan rikollista päätöksentekoa väkisin voimassa pitämällä.  

 
Juuri siksi: 

 
1) Myöhänen esti tutkintoja ja lavasti verkostokumppanilleen Saksalle vastapalveluksena 

"kantelurikos"-tutkintoja ja samaa rikollista hommaa jatkavat Mamia, Suuripää, Saksa, Kemppi, 
Baarman ja muut "kantelurikokseni" innokkaat 16.11.2020 tutkijat ja salaiset taustajoukot 
(Mamia ei siis todellakaan yksin ole tätä tekorikostutkintaa toteuttamassa) 
 

2) Jarmo Henriksson soittelee verkostokavereilleen poliisissa ja tuomareille ja junailee verkostonsa 
avulla hämähäkkinä operoiden itselleen 240.000 euron rikoshyödyt laskutuksen 
paisutteluapulaisensa Elisa Mäkisen kanssa pelkästään kahdessa jutussa ja tuomari- ja 
poliisiverkosto eli ne salaiset varjovalmistelukaverit junailevat ne rikoshyödyt ja tutkinnan 
estämiset. 

 

3) Valvontalautakunta ei tosiasiassa valvo yhtään mitään laillisesti, vaan makuuttaa kanteluita 
tahallaan, estää todistelua ja asianajajaliiton pääsihteeri Minna Melender häärää siellä taustalla 
tosiasiassa sitä "käänteistä valvontaa" toteuttamassa eli valvomassa vain asianajajarikollisuuden 
peittelyä. 
 

4) Spolander ja Paananen toteuttavat Kempin, Lehikoisen ym. apureina mitä tahansa hevonpaskaa 
päätöksissään valehtelemalla valitusten tahalliseksi estämiseksi ja Spolander velkuutti viimeksi 
uusimpana rikollisen "kohtuullisen" velkuuttamisen uhrinaan prof. Urpo Kankaan 800.000 euron 
sikamaisella kostovelkuuttamisella.  

 

5) Täysin rikollista tuomarointia ja "edunvalvontaa" valehdellaan lailliseksi ja oikeat faktat 
häivytetään näiden valehtelujen ja törkeiden rikosten toteuttamiseksi näkyvistä kaikista 
naamioiduista päätöksistä. 

 

6) Rikollisia velkuuttajia Hannu Vienoa, Kirsti Hakolaa, Pekka Aaltosta, Noora Kemppiä, Paula 
Heliniä ym. valehdellaan esteettömiksi ja puolueettomiksi ja sitten nämä "puolueettomat" 
rikolliset valehtelevat rikoksillaan aiheuttamia järjettömiä 2 Meur ja 340.000 euron velkoja ja 
rikosvahinkoja "kohtuullisuudeksi" ja mahdollistavat prosessipetokset, joiden avulla he rikolliset 
velkuutukset toteutetaan. 

 

7) Tällä rikollismafialla on nyt yhteinen hätä siitä, että olen Suomessa ainutkertaisella tavalla 
ryhtynyt julkistamaan virkamafia.fi-sivuilla ja fb-profiilissani sitä karmivaa TOTUUTTA siitä heidän 
rikollisesta mafiastaan ja juuri siksi on polkaistu tämän mafian uusimana rikollisena operaationa 
käyntiin minua koskeva tekorikostutkinta, jossa rikokseksi on (ei mitenkään yllättävästi) 
väännetty 
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A) laissa säädetty valitus ja kantelu eli "rikokseksi" on täysin lainvastaisesti poliisin virka-aseman 
väärinkäyttörikollisena puuhasteluna väännetty kaikki laissa säädetyt oikeussuojakeinot, 
joilla yritän saada ne rikolliset velkuutukset lopetettua 

B) juuri kaikki ne julkistukset virkamafia- ja fb-sivuilla, joilla se totuus heidän rikollisuudestaan 
on kaiken kansan julkisesti tarkasteltavana. 
 

He haluaisivat olla jatkossakin piilorikollisia ja hankkia miljoonien rikoshyötyjä ja toteuttaa 
vastaavia törkeitä rikoksia ilman laissa säädettyä rangaistus- ja korvausvastuuta. Juuri siksi se 
oikeiden totuuksien kirjoittaminen ja julkistus halutaan 16.11.2020 tekorikoshankkeella saada 
piiloon. 
 

13. Julkistaminen (JulkL 3 §, PL 118 §, EIS 13 ja 17-18 art.) 
 

NYT MINÄ "TOTUUSRIKOLLISENA" JULKISTAN  

• SEN HEIDÄN KOKO VALHEIDEN JA TÖRKEIDEN RIKOSTEN TOTEUTUKSEN MATERIAALIN  
• TOTUUDEN SIITÄ, MITEN TÄMÄ KANSALAISILTA PIILOTETTU VERKOSTO TOIMII JA MITÄ 

RIKOSHYÖTYJÄ SE JÄSENILLEEN KANSALAISILTA PIILOSSA JUNAILEE LAKIEN JA 
RANGAISTUSTEN ULOTTUMATTOMISSA NIIN, ETTÄ SE RANKAISEMATTOMUUDEN 
KULTTUURIKIN ON TÄMÄN SAMAN VERKOSTON ITSE TAHALLAAN AIHEUTTAMA TILANNE JA 
OSA SEN VERKOSTON TÖRKEÄÄ RIKOLLISUUTTA  

14. PL 2 § 3 mom., 6, 15, 21 ja 22 §, EIS 6, 13, 14, 17-18 artiklat säätävät ehdottomia velvollisuuksia, 
joiden perusteella esteettömyydestä valehtelu rikollisen toiminnan toteuttamiseksi, valitusten, 
kanteiden ja esitutkintojen estäminen on  ehdottomasti kiellettyä  

 
Saksan ja Kettulan yhteisen tilaustyönä toteutetun rikoksen materiaali ja 12 vuotta jatkunut Saksan, 
tuomarien ja poliisin yhteistyö rikostutkinnan ja valitusten estämisestä rikollisen "edunvalvonnan" 
ylläpitämisessä, rikollisen prosessipetosvalehtelun avulla hyötymisessä, rikollisessa velkuutuksessa 
ja lavastettujen ”kantelurikos”-tutkintojen käynnistämisessä hyvin valaisevat mafian 
temppuvalikoiman temppuja: 

• miten tämä korruptoitunut rikollisverkoston toimii 
• millaista rikollista toimintaa se laillistaa 
• kaikki keinotekoiset laillistamiset tehdään AINA tutkinnat ja valittamiset estämällä ja päätökset 

naamioilla putsaamalla kaikki faktat ja rikotut normit näkyvistä, jotta näiden muka "laillisten" 
naamioitujen päätösten alle voivat rikolliset tuomarit ja poliisi piilottaa ihan mitä tahansa 
kammottavaa törkeää rikollista hevonpaskaa ja valehdella vaan sitä  tahallaan "lailliseksi olipa se 
miten hirveää rikollista paskaa tahansa. 

• he valehtelevat ja naamioivat kilpaa etenkin silloin, kun todella törkeää rikollisuutta yhdessä 
toteuttavat ja sitten sitä yhdessä peittelevät ja rikosvahinkojen korjaamista estävät ja omia 
rikoshyötyjään ylläpitävät 

• juuri oman rikos- ja korvausvastuunsa itse estääkseen ja rikoshyödyt pitääkseen he rikoksiaan 
peittelevät ja päätösten korjaamisen tahallaan estävät.  

• koska päätökset, joita he "laillistavat", ovat täysin rikollisia, niiden "laillistaminen" onnistuu vain 
naamioimalla eli häivyttämällä tahallaan valheellisten väitteiden alle kaikki konkreettiset teot ja 
rikotut lainkohdat eli rikokset näkyvistä, jotta he voivat tahallaan valehdella niitä 
päätöskirjausten alle peittelemiään häikäilemättömiä rikoksiaan "laillisiksi" ja estää tahallaan 
valheillaan valittamiset, jatkoluvat ja esitutkinnat 
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Toimitan myöhemmin sekä esitutkintaan että julkisuuteen laajaan kansainväliseen levitykseen KOKO 
keräämäni 2001-2021 materiaalin oikeuslaitoksen, poliisin, syyttäjien, asianajajien ja heidän muun 
korruptioverkostonsa häikäilemättömistä rikoksista:  

1. minuun ja perheeseeni kohdistetusta rikollisuudesta jatkettuna 20 vuotta kestäneenä rikoksena 
2. poliisin ja syyttäjän tutkinnantappotoiminnasta 
3. "edunvalvonnasta" rikollisiin tarkoituksiin 
4. tuomarien Heikki Saksalta tilaamista rikoksista 
5. poliisin 12 vuotta kosto-operaationa Heikki Saksan, Pontus Baarmanin ja Noora Kempin väärien 

ilmiantojen perusteella käynnistämistä "kantelu- ja valitusrikoksista" 
6. Kaikista edellä ja tässä valitusasiassa kuvatuista rikoksista, joilla oikeutta oikeudenmukaiseen 

oikeudenkäyntiin, korvausoikeutta, turvallisuuden perusoikeutta, oikeutta lailliseen esitutkintaan, 
omaisuuden. kodin, perheen ja työn perus- ja ihmisoikeuksia, tiedollisia oikeuksia, potilastieto- ja 
salassapitosuojaa ja oikeutta suojaan rikolliselta mielivallalta on tahallisilla törkeillä rikoksilla estetty 
20 vuotta.  

 
Minä en ole totuusrikollinen, koska sellaisia ei ole olemassa. He ovat rikollisia, jotka yrittävät 16.11.2020 
"tekorikos"-tutkinnalla saada sen oikean totuuden omasta rikollisuudestaan piilotettua julkisuudelta.  
 
Myöskään mikään tämän verkoston keinotekoisesti tutkintoja ja valittamista estämällä "laillistama" 
mikään teko ei oikeasti ole ollut laillinen, vaan ne kaikki ovat törkeitä rikoksia, jotka on vaan häivytetty 
päätöksistä näkyvistä, jotta törkeää rikollisuutta on voitu aivan tahallaan lailliseksi valehdella ja rikoksilla 
valheilla laillistaa. Virkaan ja asianajotoimintaan säädetty harkintavalta on ylitetty kaikilla tässä 
ilmoituksessa kuvatuilla teoilla ja oikeuskanslerin, HO:n ja KKO:n tuomarien virkavelvollisuudeksi on 
säädetty  

1. puuttuminen tähän törkeään rikollisuuteen ja rikosten toteuttajien esteellisyydestä ja tekojen 
rikillisuudesta johtuvien kaikkien velkuutusten ja laskutusten poistaminen,  

2. sen toteaminen kaikilla mahdollisilla tavoilla harkintavallan ylittäväksi sadoiksi perus- ja 
ihmisoikeusloukkauksiksi ja PL 22 §:n ja PL 2 §:n 3 momentin vastaiseksi toiminnaksi 

3. perustuslain vastaisen virkamafian toiminnan lopettaminen 
4. rikosten esitutkinnan käynnistämisvaatimuksen tekeminen, jotta minä, lapseni ja perheeni saamme 

korvaukset, jotka rikoksilla estettiin ja poistettua tekaistun valheellisen "kohtuullisen" 340.000 euron 
velkuutuksen, joka rikoksilla tahallaan toteutettiin. 

 
15. Todistelu 

 
Saksan ”edunvalvonta”-rikokseen ja 2007-2008 rikoksiin rikollisine painostustoimineen liittyvät 
keskeiset todisteet ovat:  

 
1) ”edunvalvontasetä” Heikki Saksan lapsilleni 27.11.2007 lähettämä törkeä kirje, jossa houkuttelee 

pikkulapsia toimistoonsa ilman ketään aikuista 
2) Saksan perätön kostotoimena laatima lastensuojeluilmoitus 
3) Saksan perätön 17.12.2007 rikosilmoitus, jonka perusteella Saksan kaveri poliisi Paavo 

Myöhänen käynnisti lavastetun minuun kohdistetun ”rikos”-tutkinnan olemattomasta ”kantelu”-
rikoksesta. 

4) Selvitykset edunvalvontatarpeen puuttumisesta 
5) Turun HO:n päätös, jolla rikollinen ”edunvalvonta” pysytettiin, koska ”edunvalvoja”-Saksa itse 

tahallaan jätti itseään koskevaan päätökseen tyytymättömyyttä ilmoittamatta jatkaakseen 
rikollista ”muka-edunvalvontaa” ja toteuttaakseen Pasi Kettulan kanssa rikoksensa avulla 
laamanni Braxin lähestymiskieltojutun salaa lasteni ja minun  tahdon  vastaisesti ja se ”Braxin 
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etujen valvonta” oli täysin rikollisen Kettulan, Saksan ja HO:n ”edunvalvonta”-operaation ainut 
rikollinen  tavoite 

6) lehtiartikkeli siitä, miten ja mihin edunvalvontaa eduskunta on säätänyt toteutettavaksi ja on 
täysin selvää, että Braxin, Kettulan, Saksan, Myöhäsen, HO:n ja KKO:n tuomarien Braxin 
lähestymiskieltojutun estämiseksi eli rikolliseen tarkoitukseen "duunattu" Saksan muka-
edunvalvonta on rikos, josta heidän kaikkien kuului jo aikoja sitten istua vankilassa. 

 
 

Lohja 30.4.2021    

 
Jaana Kavonius 
Lakimies, OTK (eläkkeellä) 
 

 
 

 

 


