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TIIVISTELMÄ 29.8.2021 vireille tulleesta virkamafiaverkostoa ja Ruohosen perheen kulttirikoksia 
koskevasta tutkintapyynnöstä ja lähetystiedot 
 
 
Lähettäjä: jaana pedersen <jaana.pedersen@hotmail.com> 
Lähetetty: sunnuntai 29. elokuuta 2021 11.24 
 
Vastaanottaja: niina.heikkila@poliisi.fi <niina.heikkila@poliisi.fi>; kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi 
<kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi>; POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi>; 
SUPO_VP_kirjaamo <kirjaamo@supo.fi>; heikki.kohijoki@oikeus.fi <heikki.kohijoki@oikeus.fi>; 
tietosuoja@om.fi <tietosuoja@om.fi>; kirjaamo@okv.fi <kirjaamo@okv.fi>; markus.lofman@okv.fi 
<markus.lofman@okv.fi>; mikko.puumalainen@okv.fi <mikko.puumalainen@okv.fi>; henna-
riikka.valinen@okv.fi <henna-riikka.valinen@okv.fi>; Vahingonkorvaus (VK) 
<vahingonkorvaus@valtiokonttori.fi>; oikeusministerio@om.fi <oikeusministerio@om.fi>; 
sm.kirjaamo@intermin.fi <sm.kirjaamo@intermin.fi>; poliisihallitus@poliisi.fi <poliisihallitus@poliisi.fi>; 
Syyttäjälaitos Valtakunnansyyttäjä - Åklagarmyndigheten Riksåklagaren 
<valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi>; Syyttäjälaitos Länsi-Suomi - Åklagarmyndigheten Västra Finland 
<lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi>; lotta@plathinkroneld.fi <lotta@plathinkroneld.fi> 
 
Kopio: tuomas.poysti@okv.fi <tuomas.poysti@okv.fi>; POL_VP_Lounais-Suomi_pl_Kirjaamo 
<Kirjaamo.Lounais-Suomi@poliisi.fi>; POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi>; 
teemu.jokinen@poliisi.fi <teemu.jokinen@poliisi.fi>; katariina.rinne@poliisi.fi <katariina.rinne@poliisi.fi>; 
Laitinen Merja POL Länsi-Uudenmaan poliisilaitos <Merja.Laitinen@poliisi.fi>; jarmo.pitkamaki@poliisi.fi 
<jarmo.pitkamaki@poliisi.fi>; Markkula Kimmo POL <Kimmo.Markkula@poliisi.fi>; 
petteri.hyytiainen@poliisi.fi <petteri.hyytiainen@poliisi.fi>; rauli.salonen@poliisi.fi 
<rauli.salonen@poliisi.fi>; Sulkko Aleksi POL <Aleksi.Sulkko@poliisi.fi>; markku.kukko@poliisi.fi 
<markku.kukko@poliisi.fi>; sari.ryynanen@poliisi.fi <sari.ryynanen@poliisi.fi>; samuel.eriksson@poliisi.fi 
<samuel.eriksson@poliisi.fi>; Rappe Jukka (SY) <jukka.rappe@oikeus.fi>; Toiviainen Raija (SY) 
<raija.toiviainen@oikeus.fi>; tero.haapala@poliisi.fi <tero.haapala@poliisi.fi>; anna-
maja.henriksson@om.fi <anna-maja.henriksson@om.fi>; sanna.marin@eduskunta.fi 
<sanna.marin@eduskunta.fi>; maria.ohisalo@eduskunta.fi <maria.ohisalo@eduskunta.fi>; 
presidentti@tpk.fi <presidentti@tpk.fi>; AVI Kirjaamo Etelä-Suomi <kirjaamo.etela@avi.fi>; Tuomarila 
Teemu (AVI) <teemu.tuomarila@avi.fi>; Mölsä Oona (AVI) <oona.molsa@avi.fi>; kirjaamo.lounais@avi.fi 
<kirjaamo.lounais@avi.fi>; petter kavonius <petter.kavonius@lakiasiat.inet.fi>; 
asianajaja.timohavia@gmail.com <asianajaja.timohavia@gmail.com>; Valvonta 
<info@valvontalautakunta.fi>; Mamia Simo POL <Simo.Mamia@poliisi.fi>; 'Riitta Leppiniemi' 
<riitta.leppiniemi@susiluoto.com>; juha.ruohonen@visit.fi <juha.ruohonen@visit.fi>; 
susanna.ruohonen@visit.fi <susanna.ruohonen@visit.fi>; Lauri Ruohonen <lauri.ruohonen@visit.fi>; 
Juntikka Martti (KO) <martti.juntikka@oikeus.fi>; Ilmanen Johanna (KO) <johanna.ilmanen@oikeus.fi>; 
hanna.valiaho@oikeus.fi <hanna.valiaho@oikeus.fi>; pasi.kettula@oikeus.fi <pasi.kettula@oikeus.fi>; 
Hirvonen Tiina (KO) <tiina.hirvonen@oikeus.fi>; KO Varsinais-Suomi <varsinais-suomi.ko@oikeus.fi> 
 
Aihe: Lausuma asiassa 5530/R/58557/20, siihen liittyvä tänään vireille tuleva virkamafiaverkostoa ja 
Ruohosten kulttia koskeva tutkintapyyntö, todistelu ja vaatimukset 
  

Vireille tuleva laaja rikosasia, sen todisteet ja samalla lausuma 
asiassa 5530/R/58557/20  
 
Liitetiedostona 1 on 126-sivuinen laatimani asiakirja, joka on osa vastaustani 
asiassa 5530/R/58557/20 (poliisi Niina Heikkilän 19.8.2021 minulle s-postilla lähettämä lausumapyyntö 
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"rikoksistani", joita ei ole edes yksilöity ja jossa tutkinta on käynnistetty Ruohosten RL 15:6 §:ssä säätämällä 
väärällä ilmiannolla, jollaisena se tulee nyt myös tutkia).  
 
Liitetiedostona 2 on tutkintapyyntö. Siitä ilmenee, keitä poliiseja, syyttäjiä, tuomareita ja asianajajia rikosasia 
koskee. Lisäksi se koskee jokaista Ruohosten kultin perheenjäsentä (Juha, Susanna, Lauri, Monika, Hanna ja 
Elina Ruohonen). Hanna ja Elina Ruohosen rikoksista syntynyttä uutta todistusaineistoa toimitan erillisellä 
s-postilla. Lisäksi teen vakuutusyhtiölle ilmoituksen heidän nostamiensa vakuutuskorvausten ttukimisesta 
rikoksena. Vakuutusten edunsaajamääräykset ovat pätemättömiä samoilla perusteilla kuin mitä 4.6.2021 
päätöksessä on laillisesti todettu pätemättömyydestä uhrin Elisan tahdonmuodostukseen vaikuttamisen 
perusteella. Mikäli Ruohosten uudeksi asiamieheksi ilmoittautunut AA Lotta Kronfelt tässä rikosasiassa 
toimittamani näytön vastaisesti jatkaa valitusasiaa testamenttiriidassa Ruohosten rikoskoplan 
perättömien kertomusten perusteella, myös hänelle ja toimistolleen syntyy täysimääräinen korvausvastuu 
Ruohosten koplan ohella ja myös rikoskumppanuusvastuu (RL 5:3 §).  
 
Liitetiedostona 3 on lista henkilötodistajista, jotka tulee kaikki kuulla esitutkinnassa siitä, että a) kaikki 
minun tietoni ovat oikeita ja b) Ruohosten rikosten tutkinnan estäminen on ollut poliisin ja syyttäjien 
virkarikollista toimintaa, jota he ovat toteuttaneet tahallaan todistelun  vastaisesti, todistelu estäen ja poliisit 
Kukko, Sulkko ym. ja syyttäjä Haavisto ovat kaikin tavoin pyrkineet auttamaan  Ruohosia rikoshyödyn 
hankinnassa. Rikosasiaa ei voi syyteharkintaan laillisesti siirtää todistajia kuulematta ja todisteita 
syyttömyydestäni käsittelemättä. (ks. perustelut kentän tiivistelmässä seuraavan väliotsikon alla ja KKO:n 
ratkaisukäytäntö). Ne samat todisteet ovat todisteita kaikkien Ruohosten, muiden prosessipetoslaskuttajien 
ja virkamafian rikoksista ja heidän rikoksistaan tulee hyvällä näytöllä laaja laillinen rikostutkinta käynnistää. 
Ruohoset ja muut tekijät tulee tuomita 10 vuoden ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. 
 
Liitetiedostona 4-6 on todisteita siitä, kuka tässä asiassa on rikollinen (se en ole minä ja lapseni) ja että minun 
tietoni ovat oikeita ja Ruohosten ja muiden vastapuolteni levittämät tiedot vääriä tavalla, joka säädetään 
prosessipetokseksi ja lisäksi heidän teoissaan on kyse myös salassapitorikoksista ja törkeistä virkarikoksista, 
joilla törkeitä petoksia, salassapitorikoksia ja niistä laskuttamista on prosessipetos- ja salassapitorikollisille 
mahdollistettu virkamafia-verkostossa, joka on Suomen laajin rikollisverkosto. Juha Ruohosen kulttiperheen 
jäsenet ja muut verkostossa rahastaneet ovat toteuttaneet kaikki rikoksensa poliisin ja syyttäjien 
suojeluksessa ja heitä tulee käsitellä rikoskumppaneina. Tutkinta kuuluu Supolle ja KRP:lle alla 
selvittämistäni syistä. Lisää todisteita toimitan erikseen tänään ja ensi viikolla. 
 
Alla tämän s-postin kentässä on tiivistelmä siitä, mistä asiassa on kyse ja myös kentän viesti on osa 
lausumaani ja tutkintapyyntöä. Lisäksi laitan kaiken julkiseen jakoon ja esitän vaatimuksen, että kaikki 
kansalaiset yhtyvät vaatimuksiini Ruohosten koplan rikosten ja virkamafiarikosten tutkinnasta. Tutkinta 
kuluu Supolle ja KRP:lle.  
 

Velvollisuus käsitellä näyttö syyttömyydestäni, velvollisuus lopettaa olemattomien 
rikosteni tutkinta ja velvollisuus aloittaa virkamafiarikollisuuden tutkinta 
 
KKO:n ratkaisussa KKO 2021:45 ja KKO 2010:88, kohta 41, KKO 2013:70, kohta 23 ja KKO 2013:69, kohta 
17 todetaan tärkeä periaate ja ehdottomaksi ihmisoikeudekseni säädetty oikeus ja toisaalta poliisin ja 
syyttäjän ehdottomaksi virkavelvollisuudeksi säädetty velvoite ottaa huomioon näyttö 
syyttömyydestä.  Ratkaisuissa on katsottu jopa syytetyn velvollisuudeksi esittää selvitystä 
syyttömyydestään syytteestä vapautuakseen.  
 
Näyttöä minun siis kuuluu voida esittää ja poliisin ja syyttäjän kuului sitä käsitellä normaalisti jo aiemmin ja 
käynnistää sen näytön perusteella rikosprosessi Ruohosia, Haviaa, Kemppiä, Nurmea, Baarmania, Saksaa, 
Suvesta, Henrikssonia, Heliniä, Vienoa, tutkinnantappajia ja koko virkamafiaverkostoa vastaan ja jokaisesta 
verkoston ja sen suojattien rikoksesta. Luettelo tämän asian kirjallisesta ja henkilötodistelusta on 
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liitetiedoston 1 lopussa ja kaikki nimeämäni 60 henkilötodistajaa tulee kuulla a) syyttömyydestäni ja b) 
minuun ja lapsiini ja oikeisiin uhreihin kohdistetuista kaikista rikoksista ja niiden törkeydestä. Lista 
henkilötodistajista on tässä viestissä liitetiedosto 3. 

 
Lisämääräaikavaatimus aineiston toimittamiselle, yksilöintivaatimus ja vaatimus 
antaa loppulausunto 
 
Tähän lausumaan liittyvä todistelu on laaja. Minuun kohdistettu tutkinta tulee lopettaa, koska en ole rikosta 
tehnyt. Jos tutkinta (lavastus) jatkuu näytön vastaisesti, minulle tulee antaa määräaika toimittaa todisteita 
30.11.2021 saakka. Lisäksi vaadin saada antaa loppulausunnon, mikäli "rikolliseksi" lavastusta tahallaan 
jatketaan alla ja liiteasiakirjoissa yksilöimieni faktojen vastaisesti.  
 
Lausumisessani on EIS 6 artiklan kieltämä puute, joka on aiheutettu tahallaan perättömiltä rikosväitteiltä 
puolustautumisen estämiseksi. Minulle tulee laatia luettelo kaikista "vääriksi" eli "rikoksiksi" väitetyistä 
teksteistä sitaateissa ja kuhunkin niistä todiste, jolla sitä vääräksi väitetään. Koska minulla on oikeus esittää 
todistelua syyttömyydestä, sitäkään ei voi esittää, kun se ei tällä hetkellä kohdennut mihinkään, kun "rikos"-
väitteet on laadittu tahallaan niin epäselviksi, että niihin ei voi normaalitavalla ottaa kantaa.  
 

Kysymykset virkavastuusta 
 
Liitetiedoston 1 otsikossa 10 ovat tämän rikosasian kysymykset virkavastuusta. Minulle tulee laatia lista 
virkamiehistä, jotka ovat vastuussa 2007, 16.11.2020 ja 19.8.2021 lavastuksista ja tutkinnantapoista ja koko 
verkostosta.  
 

Poliisit ja syyttäjät "leipovat" syyttömiä ja syyllisiä virka- ja syrjintärikokseksi 
säädetyllä tavalla, valehtelevat päätöksissään mitä tahansa leipomisen tavoitteen 
saavuttamiseksi ja keksivät "lainsisältöä" omasta epärehellisestä päästään 
 
Supon, KRP:n, oikeuskanslerinviraston ja tietosuojavaltuutetun tulee tutkia törkeänä virka- ja 
syrjintärikoksena Lohjan, Espoon, Turun ja Helsingin poliisilaitosten kymmenien poliisien ja syyttäjien (mm. 
tässä asiassa kaikki tutkintapyynnössä mainitut poliisit, syyttäjät Heikki Kohijoki ja Katja Haavisto) ja 
kymmenien tuomarien (liitetiedostossa 2 mainitut ja erillisissä tutkintapyynnöissä mainitut tuomarit) ja 
asianajajien (mm. Heikki Saksa, Seppo Lindberg, Pontus Baarman, Juri Suves, Jarmo Henriksson, Elisa 
Mäkinen, Mika Kivikoski, Timo Havia) muodostaman rikollisverkoston toimintaa, jossa 

1. He yhdessä toteuttavat törkeitä rikoksia ja estävät niiden rangaistus- ja korvausvastuut tahallisia 
tutkinnantappoja leipomalla, kanteita, valituksia ja kanteluita estämällä. 
 

2. He toteuttavat uhrien (jopa lasten) rikollisia, koko uhrin omaisuuden tuhoavia rikollisia velkuutuksia ja 
valehtelevat sitä "kohtuullisuudeksi", vaikka se on rikollisuutta ja he laskuttavat verkostonsa avulla 
törkeistä rikoksista "työnä". 

 

3. Virkamafiaverkosto on leiponut kolmelle lapselleni 140.000 "kohtuulliset" velat eli pakottanut lapseni 
maksamaan salassapito-, virka- ja petosrikollisille 140.000 € palkkaa ja lapset ovat jääneet lakien ja selvän 
näytön vastaisesti virkamafiarikosten vuoksi ilman EU-komission ja Etelä-Suomen lääninhallituksen 
päätösten mukaisia korvauksiaan.  

 

4. Lapseni velkuuttanut käräjätuomari Kirsti Hakola on tunnustanut kirjallisesti esteellisyytensä eli 
virkarikoksensa ja muukin hänen, käräjätuomari Pasi Kettulan, Pekka Aaltosen, laamanni Markku Braxin, 
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poliisi Paavo Myöhäsen, AA Heikki Saksan, AA Seppo Lindbergin ja muiden lapsenvelkuutukseen 
osallistuneiden rikollisuus on poikkeuksellisen törkeää ja rikoskumppanina toiminut poliisi Paavo 
Myöhänen esti koplan rikosten tutkinnat tunnustusten vastaisesti. Liitetiedostona 6-9 ovat tuomarien 
tunnustukset ja liitetiedostona 10 on kaikkien lohjalaistuomarien allekirjoittama 11.11.2008, jossa he 
ihan vaan härskisti valehtelivat, että näitä heidän kirjallisia omia tunnustuksiaan ei muka ole 
olemassa. He valehtelivat, koska ymmärsivät, että a) tunnustukset tarkoittavat, että kaikki Hakolan, 
Kettulan, Aaltosen laatimat päätökset kuului poistaa ja ovat todiste heidän yhteisistä lapsiini 
kohdistetuista törkeistä virkarikoksistaan ja c) virkamafian poliisi Paavo Myöhänen estää heidän 
rikostensa tutkintaa, tekivätpä he miten törkeän rikoksen tahansa. Rikoskoplasta jokainen valehteleva 
tuomari ja poliisi Paavo Myöhänen tahallaan törkeillä virkarikoksillaan aiheuttivat lasteni rikolliset 
140.000 € muka "kohtuulliset" velkuutukset ja pitivät sadististen rikostensa velat lapsilleni voimassa 
valehtelullaan ja koska rikoskumppanina toiminut Paavo Myöhänen ja muu poliisikopla estivät 
tahallaan tuomarien ja Heikki Saksan törkeiden rikosten tutkintaa.  Ne kaikki ovat selvät todisteet sille, 
että kaikki heidän törkeät rikokset on nyt tällä näytöllä tutkittava, Myöhänen, Heikki Saksa ja lasteni 
velkuutusten toteuttaneet vangittava. 
 

5. Minulle "leivottiin" 200.000 € "kohtuulliset" rikolliset velkuutukset ja 2 Meur korvaukseni estettiin 
rikoksilla, jotka kuvataan liitetiedostossa 1. Rikoksista on täysi näyttö. Minut kopla määräsi maksamaan 
200.000 € palkkaa törkeistä petoksista, työrikoksista ja salassapitorikoksista. Tämän viestin 
liitetiedostoissa 4 ja 5 olevissa 17.5.2020 ja 25.5.2020 asiakirjoissa on luettelot Baarmanin, Saksan, 
Henrikssonin, Mäkisen ja heidän päämiestensä rikollisista valheista ja LIITE A1-asiakirjassa ja asian L 
17/261 yhteenvedossa luettelo todisteista, joilla rikosnäyttö niistä rikoksista on selvä. Minun ei kuulu 
maksaa tästä rikollisesta valehtelusta euroakaan eikä jäädä sen rikollisen valehtelun, 
virkamafiarikollisuuden ja tahallisen tutkinnantappotoiminnan vuoksi ilman korvauksiani. 

 

6. He yhdessä järjestäytyneenä rikollisverkostona toimien estävät rikoksillaan uhreja saamasta heille 
salassapito-, virka-, syrjintä-, petos-, työ- ja muista rikoksista kuuluvia korvauksia ja velkuuttavat 
korvauksenhakijat satojen tuhansien eurojen kostovelkuutuksilla eli laativat lakiin perustumattomia 
ja rikolliseen tahalliseen valehteluun ja lakien ohittamiseen perustuvia ratkaisuja, joilla uhrit jäävät 
perusteettomasti ilman korvauksiaan ja määrätään maksamaan rikoksentekijöille. 

 

7. Rikosten toteutuksia perustellaan "tarpeilla", valehtelemalla ja keksimällä rikoskumppaneiden 
syytteiden estämiseksi ja uhrien "rikolliseksi" leipomiseksi oikeuden, poliisien ja syyttäjien päätöksiin 
"lain sisältöä" heidän omasta päästään. 

 

8. Minuun 21 vuotta kohdistettuja 60 törkeää kunnianloukkausta on mahdollistettu tahallisilla 
tutkinnantapoilla "haitattomina", vaikka haitattomia rikoksia ei ole olemassa ja vaikka "haitan" 
todistaminen ei ole säädetty edes RL 24:9 ja 10 §:n teonkuvaukseen. 

 

9. Samaan aikaan, kun minuun ja perheeseeni kohdistettua silmitöntä kidutusrikokseksi säädettyä 
rikollisuutta on tahallaan suurella rikollisverkostolla masinoitu, minuun on vielä mafian kostotoimena 
ja sananvapauden ja virkamafiapaljastusten estämiseksi kohdistettu 2007-2021 jatkuvasti samalla 
tavalla kosto-operaationa käynnistettyjä täysin epämääräisiä ja "leivottuja" eli tekaistuja "rikos"-
tutkintoja, joissa  
A) "törkeänä kunnianloukkauksena" on tutkittu AINA 2007 lukien näissä lavastuksissa ja parhaillaan 

taas leivotaan "rikokseksi" minulle eli "tutkitaan" muka "törkeänä kunnianloukkauksena" 
16.11.2020 ja 19.8.2021 epäselvillä "tutkinnoilla" normaalien laissa säädettyjen 
oikeussuojakeinojen käyttöä eli valittamista, kantelun ja kanteen laatimista ja laillista 
julkistustoimintaa niiden perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeussuojakeinojen estämistarkoituksessa 

B) näitä ei-rikosten leipomisia on tahallaan jatkuvasti toteutettu 2007-2021, koska niiden motiivina 
on leipoa minusta lavastuksen avulla "rikollinen" eli uusi oikeiden rikollisten rahastuksen kohde. 
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Tänään toimittamani materiaali todentaa, että Suomessa toimii järjestäytynyt virkamafiaverkosto, joka on jo 
ennen vuotta 2001 ollut olemassa ja toimii edelleen laajana rikollisjärjestönä. Verkoston virkamiehet 

1. "Leipovat" kavereilleen "syytesuojan" ja laativat virkarikollisia tutkinnantappoja eli estävät tahallaan 
poikkeuksellisten törkeiden verkostoon kuuluvien KAIKKIEN henkilöiden rikosten tutkintaa näytön 
vastaisesti. Jokainen näistä "leipomuksista" syntyy AINA estämällä tahallaan kaikkien todisteiden 
käsittely ja todistajien kuulemiset.  
 

2. "Leipovat" virkamafiaverkostoa vastustaville ja heidän lapsilleen kostona jättivelkoja, alistavat uhrinsa 
vuosikymmenten rikoshelvetille eli sadoille verkoston toteuttamille törkeille rikoksille ja "leipovat" 
uhreille tekaistuja "rikostutkintoja" uhrien lavastamiseksi olemattomista "rikoksista". 

 

3. Toteuttavat kaltaisiini henkilöihin kohdistettuja laajoja rikollisia sananvapauden ja ihmisoikeuksien 
loukkauksia, joissa "törkeinä kunnianloukkauksina" ja "salassapitorikoksina" tutkitaan tahallaan 
"rikoksina" tekoja, jotka eivät ole rikoksia lainkaan, kuten oikeussuojakeinojen käyttö (valitukset, 
kantelut, kanteet) ja laillinen sananvapauden käyttö yritetään "leipoa rikokseksi" niiden oikeuksien 
estämiseksi, mikä on törkeä virkarikos. 

 

4. Estävät aina näissä leipomisissa kaiken todistelun ja ohittavat kirjoitetun lain PL 2 §:n 3 momentin 
virkavelvoitetta rikkoen ja maksimaalista syrjintää tahallaan toteuttaen. Koska todistelu laillisesti 
käsiteltynä ja lakien noudattaminen ei johtaisi etukäteen päätettyyn lopputulokseen eli kaverien 
välttymiseen vankilalta ja rikoshyötyjen menetyksiin ja uhrin välttymiseen lavastuksilta,  rikollismafia 
leipoo kaikki keinotekoiset syyttömyydet tutkinnantapoilla ja lavastukset keksimällä lakeihin "sisältöjä" 
itse omasta päästään, valehtelemalla ja estämällä AINA todistelun sekä muotoilemalla uhreille leivotut 
"rikosepäilyt" tahallaan EIS 6 artiklan ja ETL:n vastaisesti niin epäselviksi, että uhri ei voi puolustautua ja 
lausumista vaaditaan uhrin tietämättä edes "rikostaan". 

Mikään tästä ei tietenkään oikeasti ole laillista eikä ole ollut heille sallittua toimintaa, vaan törkeä rikollista 
toimintaa. Koska aineistoni todistaa a) syyttömyyteni, b) väärät ilmiannot ja c) "tutkinnat" 19.8.2021 ja 
16.11.2020 ja 2007 poliisille ja syyttäjille kielletyksi "lavastamme uhrin rikolliseksi"-toiminnaksi ja niiden 
rikosten liittyvän toisiinsa, Supolle, KRP:lle, oikeuskanslerinvirastolle ja tietosuojavaltuutetulle syntyy  tänään 
toimittamani selvityksen perusteella ehdoton virkavelvollisuus lopettaa minuun kohdistuva "tutkinta" 
(=rikolliseksi lavastamisprojekti) ja käynnistää niistä kaikista liitetiedostoista 1 ja 2 ilmenevistä rikoksista 
Supon ja KRP:n johtama Suomen laajimman järjestäytyneen rikollisverkoston törkeän rikollisuuden 
tutkinta erinomaisella ja erittäin selvällä näytöllä. 
 

Poliisille ja syyttäjälle materiaalin perusteella syntyvät virkavelvoitteet 
 
Koska tänään toimittamani materiaali todentaa a) syyttömyyteni, b) väärät ilmiannot ja c) "tutkinnat" 
19.8.2021, 16.11.2020 ja 2007 poliisille ja syyttäjille kielletyksi "lavastamme uhrin rikolliseksi"-toiminnaksi ja 
niiden rikosten liittyvän toisiinsa, poliisille syntyy velvollisuus tänään toimittamani selvityksen perusteella 
ehdoton virkavelvollisuus 

1. Lopettaa olemattomien "rikosteni" tutkinta 
2. Aloittaa väärien ilmiantojen, virkarikosten ja muiden liitetiedostossa 2 yksilöityjen minuun, lapsiini, Elisa 

Paloseen, hänen omaisiinsa, lääkäriini ja muihin virkamafiarikosten uhreihin kohdistuva tutkinta 
3. Vastata kaikkiin toimintaansa koskeviin kysymyksiin, jotka löytyvät liitetiedostosta 1. 
4. Todeta olemattomien "rikosten leivontaa" toteuttaneet eli jokainen 2007, 16.11.2020 ja 19.8.2021 

"tutkinnan" käynnistämiseen ja toteuttamiseen ja edeltäviin tutkinnantappoihin osallistunut 
esteelliseksi  
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5. Toteuttaa virasta pidättämis- ja vangitsemisvaatimukset liitetiedostojen 1 ja 2 vaatimusten mukaisina ja 
muut niissä yksilöidyt vaatimukseni 

Tutkinta kuuluu Supolle ja KRP:lle eikä enää paikallispoliisille 
 
Tutkinta kuuluu koko asiakokonaisuudessa Supolle, KRP:lle ja oikeuskansleri Pöystin sijaiselle eikä enää 
paikallispoliisille ja Pöystille, koska  

1. Kyseessä on 2001-2021 minuun, lapsiini kohdistuva poliittinen terrori, jota toteutetaan ylimmän 
valtiojohdon ja Pöystin johdolla 

2. Kyse on järjestäytyneenä virkamafia-rikollisjärjestönä toteutettu laaja, yhteiskunnallisesti merkittävä 
tuhansia rikoksia sisältä rikollissarja, joka on tehty vakiomenetelmillä 

3. rikosvahingot ja rikoshyödyt ovat valtavat ja ne kaikki rikoshyödyt on hankittu ja rikosvahingot 
tahallisesti aiheutettu minulle, lapsilleni, tuhansille virkamafiaverkoston uhreille siten, että Lounais-
Suomen, Länsi-Uusimaan ja Helsingin poliisissa kymmenet poliisit ovat toimineet rikoskumppaneina 
niitä tahallaan aiheuttamassa 

4. Poliisin tutkinnantappotoiminta ja uhrien rikolliseksi lavastaminen on kaikissa tapauksissa tehty 
estämällä todistelu kokonaan, valehtelemalla lakiin perustumattomissa päätöksissä ihan mitä tahansa 
"syyllisyyden" tai "syyttömyyden" keinotekoiseksi leipomiseksi 

5. Tutkinnantapoissa, lavastuksissa ja oikeuslaitosten "ratkaisuissa" mikään ei perustu lakiin PL 2 §:n 3 
momentin säätämällä tavalla, vaan rikolliseen valehteluun ja siihen, että virkarikosten toteuttamiseksi 
he ovat keksineet "mielikuvituslakeja" omasta päästään 

6. Kaikki minuun, lapsiini, lääkäriini ja muihin virkamafian uhreihin kohdistetut rikokset ovat a) törkeitä, b) 
jatkuneet RL 8:2 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla vuosikymmeniä samalla motiivilla, yhdessä 
suunnitellen, virka-asemaa väärin käyttäen ja järjestäytyneenä rikollisverkostona  

7. Kaikki minuun ja lapsiini, kohdistetut rikokset ovat poliittista terroria, jonka kohteeksi kaikki lapseni ja 
minä olemme valittu kohteeksi poliittisen kansalaisaktivismitoimintani vuoksi. Minuun ja useisiin lapsiini 
on osana tätä törkeää rikollisuutta kohdistettu useita tapon yrityksiä, useita väkivaltarikoksia, totaalista 
törkeiden rikosten tahallista laitonta tutkinnantappotoimintaa, lavastettuja rikostutkintoja 
olemattomista mielivaltaisista yksilöimättömistä minulle 2007-2021 "räätälöidyistä" muka-rikoksista  

Yhteisönormeja ja KäO:n päätöksiä noudattamalla ei kuulu joutua esitutkintaan 
"törkeäksi rikolliseksi" epäiltynä 
 
Facebook on kirjallisesti ilmoittanut: "Julkaisusi on palautettu Facebookiin. Pahoittelemme, että teimme 
tässä virheen. Tarkistimme julkaisusi uudelleen, ja se noudattaa yhteisönormejamme. Kiitos, että pyysit 
meitä tarkistamaan asian uudelleen. Palautteesi auttaa meitä parantamaan toimintaamme."   
 
Lisäksi Varsinais-Suomen KäO on 4.6.2021 ja 5.11.2020 yksimielisesti 3 tuomarin kokoonpanolla todennut 
minun, 4 kantajan ja 16 todistajan kertomukset totuudeksi ja hylännyt kaikki tässä ”tutkinnassa” minun 
”uhreikseni” väitettyjen Ruohosten kaikki väitteet väärinä ja näyttö lisäksi todistaa Ruohoset ja heidän 
asiamiehensä Havian prosessipetos-, kunnianloukkaus- ja salassapitorikollisiksi.   
 
Supon, KRP:n, oikeuskanslerinviraston ja tietosuojavaltuutetun tulee tutkia törkeänä virka-, petos-, 
kidutus-, ja syrjintärikoksena, vääränä ilmiantona, perättöminä lausumina, todistajana kuultavan 
uhkaamisena ja törkeänä kunnianloukkauksena syyttäjä Heikki Kohijoen, poliisien Rauli Salosen, Simo 
Mamian, Niina Heikkilän, käräjätuomari Noora Kempin, laamanni Tuomas Nurmen, AA Heikki Saksan, AA 
Pontus Baarmanin, Ruohosten kulttiperheen (Juha, Susanna, Lauri, Monika, Hanna ja Elina Ruohonen) 
yhdessä sopimaa ja toteuttamaa minuun kohdistettua rikosta, jossa tutkinta on Ruohosten, Kempin, Nurmen, 
Saksan ja Baarmanin väärillä ilmiannoilla aloitettu valehtelemalla yksilöimättömästi "jotain 
jossain" facebookissa ja virkamafia-sivuillani esittämääni tekstiä "törkeäksi kunnianloukkaukseksi" ja 
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väittämällä "jotain" julkistettua tietoa "vääräksi" eli "rikokseksi" kertomatta yhdelläkään sanalla ja 
tekstisitaatilla yhtään "rikostani" eli ainuttakaan "vääräksi" väitettyä tietoa. Poliisin minulle 
lähettämiin lausumapyyntöihin 16.11.2020 ja 19.8.2021 liittynyt myöskään mitään näyttöä mistään 
rikoksistani eikä selvitystä siitä, mitä ja miksi "vääräksi" väitetään. Tällä täysin epäselväksi jätetyllä 
"rikosepäilyllä" on tahallisesti ja rikollisella tavalla pyritty estämään puolustautumiseni perättömiä 
rikosväitteitä vastaan.  
 
Tällaiset epämääräiset "tutkinnat" ja rikosepäilyn alaiseksi asettaminen rikosta yksilöimättä ovat kiellettyjä 
EIS 6 artiklan vastaisina.  
 
Lisäksi tekoni ei ole millään perusteella rikos, koska en voi syyllistyä "törkeään rikokseen" tai ylipäänsä 
rikokseen noudattamalla yhteisönormeja oikeuden 5.11.2020 ja 4.6.2021 päätöstä  
 

Väärä syyllinen 
 
Minua ei voida syyttää rikoksesta, koska minulla on luottamuksensuojaperiaatteen mukaisesti oikeus luottaa 
facebookin ja KäO:n antamaan julkaisuoikeuteen eikä poliisilla ole harkintavaltaa ”tulkita” oikeuden 
päätösten ja 16 todistajan valaehtoisen todistelun vastaisesti minua rikolliseksi ”väärän” tiedon laatijaksi. Jos 
joku tieto olisi siis ”väärää” tai sen julkaisu kielletty, siitä en ole enää noiden facebookin ja KäO:n virka- ja 
yritysvastuulla antamien lausumien ja päätösten vuoksi juridisessa vastuussa minä, vaan facebook ja KäO:n 
kolme tuomaria. Jos tutkinta jatkuu, se ei siis voi jatkua minuun kohdistuneena, koska   
 
1. Minä saan KäO:n 5.11.2020 ja 4.6.2021 ratkaisujen ja facebookin vahvistuksen perusteella 

luottamuksensuojaa ja minulla on ollut oikeus niihin luottaa eikä julkistuksissani edes ole mitään väärää 
tietoa, vaan juuri sitä samaa tietoa, jota MTV3, muu valtamedia ja KäO ovat oikeaksi vahvistaneet ja 16 
todistajaa oikeudessa kertoneet.  

2. Niistä vahvistuksistaan ja niiden oikeellisuudesta vastaavat tuomarit virkavastuulla ja facebook, 
mutta minulta syyllisyys ”väärän” tiedon julkistusrikollisuuteen puuttuu kokonaan, koska saan 
luottamuksensuojaa toimimalla KäO:n päätöksen ja facebookin ilmoituksen mukaisesti vilpittömässä 
mielessä ja oikein. Minun ei kuulu todellakaan joutua rikosepäilyn kohteeksi yhteisönormeja 
noudattamalla ja julkista tietoa 5.11.2020 päätöksen mukaisesti julkaisemalla.  

3. KäO:n päätös ja facebookin ilmoitus todistavat myös sen, että olen toiminut vilpittömässä mielessä 
 

"Rikolliseksi" ja "syylliseksi" lavastamistani epärehelliset poliisit ja Kohijoki 
"leipovat" esitutkintamateriaaleja lukematta 
 
KKO:n ratkaisussa KKO 2021:45 ja KKO 2010:88, kohta 41, KKO 2013:70, kohta 23 ja KKO 2013:69, kohta 
17 todetaan tärkeä periaate ja ehdottomaksi ihmisoikeudekseni säädetty oikeus ja toisaalta poliisin ja 
syyttäjän ehdottomaksi virkavelvollisuudeksi säädetty velvoite ottaa huomioon näyttö syyttömyydestä.   
 
Supon, KRP:n, oikeuskanslerinviraston ja tietosuojavaltuutetun tulee tutkia törkeänä virka-, kidutus- ja 
syrjintärikoksena syyttäjä Heikki Kohijoen, poliisien Rauli Salosen, Simo Mamian, Niina Heikkilän yhdessä 
sopimaa ja toteuttamaa minuun kohdistettua rikosta, jossa 

1. Kohijoki on ohjeistanut, että syyllisyyteni leipomiseksi poliisi ei edes lue esitutkintamateriaalia, josta 
syyttömyyteni ilmenee. 
 

2. Tässä tarkoituksessa Mamia ja Salonen ovat tahallaan jättäneet kokonaan lukematta heille toimittamani 
materiaalin syyttömyydestäni ja Mamia ilmoittaa 8.3.2021 lähettäneensä Kohijoelle koko 4.3.2021 
mennessä toimittamani laajan noin 100.000 sivua sisältävän aineiston sitä lainkaan lukematta ja 
syyttömyydestäni päätöstä tekemättä eli perätöntä rikosepäilyä näytön vastaisesti jatkaen. Se ei 
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tietenkään ole laillista poliisin toimintaa. "Tutkinta" on Mamian 8.3.2021 viestin mukaan muka 
"saatettu loppuun", vaikka hän ilmoittaa, että ei lukenut esitutkintamateriaalia eikä käsitellyt 
todisteita lainkaan eikä ainuttakaan todistajaksi nimettyä todistajaani ole kuultu.   

 

3. Olen joutunut lausumaan "rikoksestani", jota ei ole yksilöity lainkaan ja olemattomista rikoksista, joihin 
ei ole poliisi "keksinyt" edes rikosnimikettä 19.8.2021 ja minun "rikokseksi" väitetty teko ei ole edes 
rikokseksi säädetty. 
 

4. Rikoksen esitutkinta on aloitettu ja sitä jatkettu ilman rikostani ja esitutkintakynnyksen ylittymättä minun 
rikoksistani. 
 

5. Tutkintaa on estetty Kempin, Ruohosten, Nurmen, Saksan, Baarmanin ja virkamafian muiden suojattien 
törkeistä rikoksista tahallaan tutkinnantappoja yhtä keinotekoisesti leipomalla. Kuvaan laittomien 
tutkinnantappojen kohteena olleet törkeät rikokset eli hyvä veli-suojelun rikollisuuden yksityiskohtaisesti 
liitetiedostossa 1.  

 

6. Kohijoki tai joku muu on ohjeistanut poliisi Niina Heikkilälle samanlaisen "leipomustehtävän" 19.8.2021 
ja Heikkilä kertoo saaneensa ohjeen pyytää minulta ensin lausuman kokonaan ilman esitutkinta-aineistoa 
ja ilman mitään väitetyn rikokseni yksilöintiä (edes tekovuotta ei "törkeällä kunnianloukkaukselle" ole 
ilmoitettu eikä ainuttakaan yksilöityä "tekoa" eli "vääräksi" väitettyä tietoa) ja sitten määräyksen lähettää 
lausumani suoraan syyttäjälle taaskaan mitään esitutkintamateriaalia poliisissa lukematta, ketään 
todistajaa kuulematta ja ainuttakaan todistetta syyttömyydestä käsittelemättä. 

 

7. Minuun kohdistettu rikolliseksi lavastamisen tarve on niin suuri, että tapauksessani noudatetaan 
poliisin ja Kohijoen itsensä omasta epärehellisestä päästään keksimää rikollista "prosessia", 
jossa tavoitteellisesti leivotaan minusta "rikollista" ohittamalla normaali todistelu ja esitutkintavaihe 
kokonaan, loikkaamalla suoraan syyteharkintaan, jossa leipuri Kohojoki jo innokkaana odottelee 
eli "syyllisyyteni" on tarkoitus leipoa  

• todisteista riippumatta  
• todisteita edes lukematta  
• pelkillä "lausumilla"  
• minun tietämättä edes sitä, mistä ja miksi syytetään ja mikä on "rikokseni" enkä Ruohosten 

rikosväitteiden ja lausumisten sisältöä, jotta en pystyisi puolustautumaan  
• erikoisella ETL:n vastaisella "prosessilla", jossa on pelkkä syyttäjän "prosessi" ilman, että poliisi lukee 

edes esitutkintamateriaalia 
• vaikka facebook ja KäO ovat kirjallisesti vahvistaneet kaiken kirjoittamiseni yhteisöoikeuden 

mukaiseksi ja muutenkin lailliseksi ja 16 todistajaa ja MTV3 ja koko valtamedia ovat uutisoineet 
samat totuudet kuin minä kirjoituksilla, joita nyt minulle "rikokseksi" leivotaan 

Leipurit keksivät minulle "rikoksia omasta päästään syyllisyyteni keinotekoiseksi 
leipomiseksi, mutta eivät keksineet mielikuvitusrikokselleni silti rikosnimikettä 
 
EIS 7 artikla ja PL 8 § kieltävät syyttämisen teosta, jota ei ole rikokseksi säädetty. Heikkilän 19.8.2021 
muotoilemassa minuun kohdistetussa rikosepäilyssä "rikoksekseni" väitetään, että olisin julkaissut 8-
9.12.2020 jonkun Ruohosen hetun "jossain", mutta ei kerrota  

• mikä rikos väitetään olevan kyseessä (Heikkilän "rikos"-epäilyssä ei siis ole rikosnimikettä lainkaan, 
mutta vaatii silti minulta kannanottoa sitä, olenko "rikollinen" ja syyllinen "johonkin" rikokseen 
tietämättä mihin ja vaikka Heikkilä kertoo poliisin aloittaneen "rikokseni" tutkinnan kiireesti ilman 
esiselvittelyvaihetta) 
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• miksi hetun julkaista ylipäänsä väitetään rikokseksi, vaikka sen julkaisuoikeus todetaan 5.11.2020 
päätöksessä eikä hetu ole säädetty Suomessa salassa pidettäväksi tiedoksi, vaan julkisen 
oikeudenkäynnin julkiseksi tiedoksi, jota julkaisemalla en voi mihinkään rikokseen syyllistyä 

• kenen hetu on kyseessä  
• miten olisin ja missä sen julkaissut 

 
EIS 6 artikla kieltää tällaisen tutkinnan myös sen epämääräisyyden perusteella eikä minun kuulu joutua 
arvaamaan, mistä "rikoksesta" minua syytetään. Lisäksi "rikokseksi" väitetty teko ei siis ole rikos. Kun eivät 
ole itsekään löytäneet "rikosepäilyynsä" rikoslaista edes sopivaa rikosta, tutkintaa ei ole saanut käynnistää 
lainkaan. Poliisi ja syyttäjä ilmeisesti ovat ajatelleet, että minun pitäisi itse "keksiä" itselleni "joku" rikos? 
 

Syyttäminen "heturikoksesta" ilman rikosta ja rikosnimikettä "leipomalla" on 
ihmisoikeusloukkaus ja aina poliisille ja syyttäjälle kiellettyä toimintaa 
 
Liitetiedoston 1 otsikoissa 25 ja 26 on hyvällä juridiikalla selvitetty, miksi en voi olla "hetunjulkistusrikollinen". 
Sellaista rikosta ei siis ole olemassa eikä rikoslakiin säädetty rikokseksi lainkaan. 
 

Velvollisuus tutkia oikeat salassapitorikokset  
 
Liitetiedoston 1 otsikoissa 49 ja 50 on luettelo kaikista Ruohosten, Baarmanin, Henrikssonin, Rimonin, 
Hemmin, Järvisen, Kempin, Väliahon, Juntikan, Ilmasen rikoksista (22 kpl), jotka ovat RL 38:1 §:ssä ja RL 40:5 
§:ssä säädettyjä salassapitorikoksia. He ovat rikollisesti urkkineet ja levittäneet JulkL 24 §:n 25-
kohdassa säädettyjä salaisia (ja myös vääriä) potilastietoja, virkamafiaverkoston avulla vielä laskuttaneet 
rikoksistaan uhrejaan ja Ruohoset lisäksi kaikilla mahdollisilla välineillä julkaisseet uhria ja hänen omaisiaan 
ja läheisiään loukkaavia valheellisia seksi- ja polyamoriatietoja, vaikka KäO:n 5.11.2020 päätöksellä juuri ne 
on salassa pidettäväksi määrätty. Tätä selvemmäksi ei voi tulla minkään rikoksen näyttö ja rikosten 
tahallisuus.  
 

Laillinen sananvapauden käyttö on perus- ja ihmisoikeus, jota ei voi "törkeäksi 
kunnianloukkaukseksi" vääntää poliisi ja syyttäjä virkamafiarikollisuuden 
peittelemiseksi 
 
Liitetiedoston 1 otsikoissa 59 on luetteloitu lainsäädäntö, jossa säädettyä julkaisuoikeuttani eikä myöskään 
yleisöni tiedonsaantioikeutta voi estää poliisi. Liitetiedoston 1 otsikoissa 60 selvitän, miten sitä normistoa 
tähän asiaan sovelletaan. 
 

Toiviaisen, Lohjan poliisin, Varsinais-Suomen KäO:n 4.6.2021, 5.11.2020 ja 7.7.2021 
ja muut päätökset, joilla kirjoitusoikeus todetaan  
 
Valtiosyyttäjä Raija Toiviainen totesi 20.6.2017 päätöksellään 17/465, 
rikosasiassa 5530/R/0037924/15, että kirjoitukseni ei ole rikos ja merkittävää siinä päätöksessä ovat 
perustelut, jotka soveltuvat sellaisinaan kaikkiin yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden julkistuksiin ja 
etenkin virkamafia-sivuilleni ja kaikkiin facebookjulkistuksiini. Näin Toiviainen perusteli, kun hän päätti, että 
kirjoittamalla kriittisesti maahanmuutosta en syyllisty rikokseen, vaikka joku ei siitä pidäkään:    
 
"Syyttäjän päätös: Sananvapauden rajoittamiseen tulee suhtautua pidättyvästi silloin, kun kysymys on 
poliittista tai muuta yleistä mielenkiintoa omaavasta keskustelusta. …Suomessa merkittävä 
yhteiskuntapoliittinen keskustelua herättävä teema.  ...katson, ettei kirjoitus sen kärkevyydestään ja 
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provokatiivisuudestakaan huolimatta ylitii niitä verrattain laajoja rajoja, jotka sananvapaudella on tämän 
kaltaisissa aiheissa.”  
 
 
”Näiden käsitysten ja tulkintojen julkilausuminen riippumatta siitä, pitävätkö ne tosiasiallisesti täysin 
paikkaansa, voidaan katsoa kuuluvan sananvapauden piirin yhteiskunnallisesti merkittävässä 
asiassa. Näillä tutkinnanjohtajan esittämin perustein katson, ...että mikäli esitutkintaa jatkettaisiin ja asia 
saatettaisiin syyteharkintaan, tulisin tekemään asiassa syyttämättäjättämispäätöksen ei rikosta-
perusteella. Esitutkintalaki 3 luku 10 § 2 mom. ”  

  
Toiviaisen perustelut soveltuvat sellaisinaan tähän nyt vireillä olevaan julkistusoikeuttani koskevaan asiaan 
ja ovat yhdenmukaiset siis myös Varsinais-Suomen KäO:n perustelujen kanssa. 
 

21 vuotta "haitattomia" törkeitä kunnianloukkauksia poliisin ja syyttäjien tahallaan 
masinoimana 
 
Liitetiedoston otsikossa 31 luetteloin 60 kpl minuun kohdistettua törkeää kunnianloukkausta, joita 
tutkinnantappajat ovat 21 vuotta päätöksissään valehdelleet "haitattomiksi". Lisäksi poliisit Kimmo Halme 
ja Petteri Hyytiäinen ovat päätöksissään valehdelleet, että en olisi "asianosainen" itseeni kohdistuvissa 
kunnianloukkauksissa, ryöstöissä enkä missään rikoksissa, ja että kaikki rikollisuus minuun kohdistettuna on 
"haitatonta". Niistä mikään ei ole "haitaton" ja niiden sellaiseksi määrittely ja ihmisoikeuksieni 
"ulkoistaminen" jonnekin eli asianosaisasemani ja ihmisoikeuksieni deletointi ylittää heidän harkintavaltansa 
ja on minuun kohdistettu törkeä virka-, kidutus- ja syrjintärikos, jollaisista nyt tutkinta on käynnistettävä ja 
heidät jokainen tuomittava:  
 
1. Haitattomia rikoksia ei ole olemassa 
2. RL 24: 9 ja 10 § eivät säädä tunnusmerkistöön uhrille haitan osoitusvelvoitetta eli jo niiden selvä 

loukkaavuus synnyttää syyttäjälle velvoitteen nostaa niistä Ruohosia ym. vastaan syytteet ja turvata 
kunnian perusoikeuteni eli Sulkon, Haaviston, Halmeen ja Hyytiäisen perustelut ovat lakiin 
perustumatonta rikollista valehtelua eikä sellaisella tavalla saa syytteitä estää 

3. PL 22 § säätää virkavelvollisuudeksi kaikkien minunkin perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen 
4. Rikosten väitetty haitattomuus ei voi ilmetä myöskään vain yhteen suuntaan, koska se kielletään ja 

rangaistaan syrjintänä. Kun joku kohdistaa rikoksen minuun, se olisi poliisin ja syyttäjän valheellisten 
päätösten mukaan "haitatonta", vaikka haitattomia rikoksia ei ole edes olemassa. Samaan aikaan minulle 
leivotaan "kunnianloukkausrikosta" olemattomista rikoksista eli totuuden lausumisesta ja 
määrittelemällä valitukset ja kantelut eli kaikki oikeussuojakeinot ja laillinen sananvapauden käyttö 
minun "rikokseksi" perus- ja ihmisoikeuksieni estämiseksi, mikä ei ole EIS 6, 10, 13, 14, 17-18 artiklat ja 
PL 2 § 3 mom. PL 6, 12, 21 ja 22 artikla ja yhdenvertaisuuslain 5, 8, 10, 13, 14 ja 16 §:n mukaan sallittua, 
virka- ja syrjintärikos ja virassa tehty törkeä kunnianloukkaus 

 

Kunnianloukkauksen tunnusmerkistöt minuun kohdistetuissa massiivisissa 
kunnianloukkauksissa ja tutkintavelvoite 
 
Liitetiedoston 1 otsikossa 71 selvitän kunnianloukkausrikosten oikean juridiikan ja jokainen minuun 
kohdistettu "haitattomaksi" valehdeltu liitetiedoston 1 otsikossa 31 luetteloitu kunnianloukkaus (60 kpl) ovat 
törkeitä, varmasti tahallisia ja loukkaustarkoituksessa esitetty (kuten Ruohosten minusta levittämät 
mielisairaaksi, valelakimieheksi, valehtelijaksi ja rikolliseksi leimaavat viestit ja perättömät rikosilmoitukset). 
Nyt ne kaikki tulee tutkia jatkettuna törkeänä kunnianloukkauksena ja myös virka-, syrjintä- ja 
kidutusrikoksina, joissa poliisit, syyttäjät, tuomarit ja koko virkamafia ovat avustamassa kaikissa rikoksissa ja 
rikoskumppaneita (RL 5:3 §, RL 8:2 § 2 momentti) 
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Virkamafia esti yli 500 tahallisen todisteellisen prosessipetoksen tutkinnan, 
mahdollisti niistä laskuttamisen ja Sulkko ja Haavisto määrittelivät suojateilleen 
törkeän prosessipetosrikollisuuden "mielipiteenvapaudeksi" 
 
Liitetiedostoina 4 ja 5 ovat 17.5.2020 ja 25.5.2020 laatimani asiakirjat. Niissä on sitaateissa Baarmanin, 
Saksan, Suveksen, Henrikssonin, Rimonin, Hemmin ja Mäkisen törkeinä prosessipetoksina ja 
salassapitorikoksina tutkittavat teot. Rikoksia ja prosessipetosvalheita on satoja. Lisäksi Havian ja Ruohosten 
prosessipetosvalheet luetteloidaan liitetiedoston 1 otsikossa 61. Otsikossa 60 kerrotaan, miksi minun 
julkistamani tiedot ovat oikeita ja se näkyy siis myös kirjallisista ja äänitetodisteista ja kaikki nimeämäni 60 
todistajaa tulee kuulla siitä, että minun tiedot ovat oikeita ja Ruohosten ja muiden prosessipetosrikoksistaan 
laskuttaneiden tiedot varmasti vääriä ja heidän valehtelunsa ei siis kuulu "mielipiteenvapauden" piiriin, koska 
ne rikolliset valheet säädetään rikoslaissa rikokseksi ja heidän valheitaan on yli 500 ja rikoksilla on aiheutettu 
valtavat 2 Meur vahingot, hankittu 2 Meur rikoshyödyt minun ja lasteni vahingoksi, Ruohoset rahastaneet 
rikoksillaan uhriaan 1990-luvulta lähtien ja Ruohosten kulttiperhe yrittänyt juuri sen rikokseksi 
säädetyn  valehtelunsa avulla ja siihen osallistuneiden poliisien Sulkon, Kukon ym., syyttäjien (Haavisto 
ym.) ja Havian avulla hankkia 1,5 Meur rikoshyödyt. Mikään tästä ei kuulu "sananvapauden" piiriin.  
 
Sen sijaan se kyllä kuuluu sananvapauden piiriin, että kerron tästä heidän törkeästä rikollisuudestaan netissä 
hyvillä todisteilla uusien uhrien estämiseksi, rikosten lopettamiseksi ja asian huomattavan yhteiskunnallisen 
merkityksen vuoksi. 
 
Koska Ruohosten ja Havian ja vastapuolteni ja lasteni vastapuolten teot säädetään rikoslain 15:1-3 §:issä 
ja RL 36:2 §:ssä ja RL 38:1 §:ssä rikoksiksi, määrittely "mielipiteen vapaudeksi" ylitti Sulkon ja Haaviston 
harkintavallan ja kaikkien 2001-2021 tutkinnantapoilla lasteni, minun, lääkärini, Palosten ja muiden 
kirjelmässä mainittujen uhrien vahingoksi tehdyt tutkinnantapot ovat rikoksia, joilla on mahdollistettu 
törkeää prosessipetos- ja muuta rikollisuutta ja kaikki miljoonavahingot, minun ja lasteni rikollinen muka-
kohtuullinen 340.000 € velkuutus ja korvaustemme (2 Meur) keinotekoinen este. 
 
Kemppi, Nurmi, tutkinnantapporingin poliisit, syyttäjät ja tuomarit ovat jokaisessa prosessipetoslaskutuksia 
mahdollistaneissa rikoksissa laskuttajien rikoskumppaneita ja jokainen 17.5.2020 ja 25.5.2020 asiakirjassa 
luetteloitu ja liitetiedostossa 1 selvitetty Ruohosten ja Havian prosessipetos 2009-2021 on nyt tutkittava, 
niistä nostettava syytteet ja langetettava maksimirangaistukset eli vähintään 10 vuoden vankeus. 
 

Sulkko ja Rappe estivät kultin rikosten tutkintaa valehtelemalla "vanhentuneeksi" 
rikoksia, jotka jatkuvat Sulkon avulla edelleen 
 
Poliisi Aleksi Sulkon ja valtionsyyttäjä Jukka Rappen rikollinen toiminta Juha Ruohosen ja hänen 
kulttiperheensä apurina oli täysin häikäilemätöntä. Sulkko valehteli vanhentuneeksi rikoksia, vaikka Juha 
Ruohonen perheineen jatkoi rikoksiaan, prosessipetosvalehteluaan ja laskutuksiaan kuoleman jälkeenkin ja 
uhri Elisa pyysi työntekijöitään piilottamaan hänet 2016 rahastajilta ja viikkoa ennen kuolemaansa pyysi 
apuani ja vapaudenriisto ja kultin rikollisuus jatkui hänen kuolemaansa saakka ja 12.11.2018 testamenttia 
olisi tullut Sulkon  ja Kukon rikoksena tutkia ja muutakin rahastusta, orjuuttamista, hypnoosia ja aivopesua. 
Jukka Rappe valehteli, että ei muka "havainnut" Sulkon toimintaa rikolliseksi, vaikka esittämäni juridiikka 
osoittaa koko Sulkon, Kukon ja Haaviston ja muun virkamafiaverkoston toiminnan rikolliseksi, lakiin 
perustumattomaksi ja päätökset perustuvat rikolliseen tahalliseen valehteluun ja Ruohosten rikosten 
toteutusapulaisina toimimiseen. Liitetiedoston 1 otsikossa 62 on selvitetty täysin selvä oikeuskäytäntö 
rikosten jatkamisen ja vanhentumisen tulkinnassa ja tämän laitoin myös Sulkolle ja Rappelle. He jatkoivat 
valehteluaan ja laista irtautunutta laittomien "ratkaisujen" leipomista auttaakseen kaikin tavoin Ruohosten 
kulttia rikoshyötyjen pitämisessä ja 1,5 Meur rikoshyödyn hankinnassa "haitattomilla" rikoksilla ja 
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prosessipetosvalehtelulla. 
 

Kun vastapuolella yli 500 tahallista todisteellista prosessipetosta on "mielipide", 
totuuteni ei ole rikos 
 
Minuun kohdistetuista "rikolliseksi" lavastamisista tekee äärimmäisen törkeän virka- ja syrjintärikoksen ja 
myös kidutusrikoksen, että minut on 2007-2021 rikollinen mafia alistanut lukuisia kertoja mielivaltaisille 
"rikos"-tutkinnoille, joissa on AINA tutkittu olemattomia rikoksia eli totuuden kirjoittamista näistä oikeista 
rikollisista muka "rikoksinani" ja samaan aikaan aiheutettu minulle ja lapsilleni jättivelat ja 2 Meur vahingot, 
kodin, terveyden, työsuhteen tuhoaminen juuri niillä törkeillä rikoksilla, joista kirjoitan totuuden, ja jonka 
piilottamiseksi ja oikeussuojakeinojen estämiseksi lavastukset on aina aloitettu.  
 
Kun yli 500 vastapuoleni törkeää prosessipetosta ovat heille poliisin ja syyttäjän päätösten mukaan 
"mielipiteenvapauden" piirissä, vaikka ne säädetään rikoslaissa rikoksiksi, minun totuudestani ja laillisten 
oikeussuojakeinojen käytöstä ei tietenkään voi "tutkintaa" käynnistää. Toisaalta, jos Ruohosille, Baarmanille, 
Saksalle, Henrikssonille, Suvekselle 500 valheesta laskuttaminen olisi "sallittua", rikoslaista tulisi poistaa koko 
15, 16 ja 36 luku ja kaikki vangit vapauttaa vankiloista ja poliisilaitokset, oikeus- ja syyttäjälaitos lakkauttaa 
kokonaan ja syrjintäsääntelyn vuoksi minkä tahansa rikollisen valehtelun pitäisi olla sitten yhtä sallittua 
jokaiselle Suomessa eikä minua tai ketään voisi syyttää Suomessa enää "väärien" tietojen levittäjäksi. Jos 
Ruohosille, Havialle ja kaikille vastapuolilleni 500 väärän tiedon ja minkä tahansa väärän tiedon esittäminen 
on aina "mielipiteenvapautta", miksi väitetysti "väärä" tieto olisi vain minun tekemänäni "rikos" eikä 
"mielipiteenvapautta" ja miksi tutkinnat minuun kohdistettuna on AINA 2007-2021 käynnistetty niistä 
väitetyistä minun muka esittämistä "vääristä" tiedoista yksilöimättä ainuttakaan "vääräksi" väitettyä tietoa 
ja 2007 jopa "rikokseksi" minulle leivottu sitä, että joku muu kuin minä oli tehnyt ihan laillisen kantelun 
OIKEILLA tiedoilla Heikki Saksasta?  
 
Elämme maassa, jossa poliisi ja syyttäjät auttavat virkamafiarikosverkostona törkeiden rikosten 
toteuttamisessa valehtelemalla yli 500 törkeää prosessipetosta "mielipiteiksi" ja auttavat rikollisia 
hankkimaan niillä prosessipetoksilla miljoonien rikoshyötyjä. Sitten kun ne rikoshyödyt on hankittu ja uhrit 
velkuutettu ja heidän omaisuutensa virkamafiakopla ryöstänyt, sama virkamafiakopla aloittaa uuden 
rikollisen kosto-operaation ja käynnistämällä "tutkintoja", joissa TOTUUS määritellään rikokseksi. Heikki 
Saksa ja poliisi ovat myöntäneet, että mikään lasteni laatimassa Saksaa koskevassa kantelussa ei ollut väärää 
tietoa ja kantelu on laillinen oikeussuojakeino. Silti Saksan ja lapseni velkuuttaneen käräjätuomari Kirsti 
rikoskumppanina toiminut poliisi Paavo Myöhänen esti tahallaan oikeiden rikosten tutkinnat pitääkseen 
lapsilleni heidän rikoksillaan junaillut 140.000 € muka "kohtuulliset" velat väkisin voimassa ja käynnisti 
MINUA koskevan aiheettoman terroristisen "rikos"-tutkinnan olemattomasta rikoksesta. Istuin 5 tuntia 
poliisikuulusteluissa tosiaan siinä Myöhäsen junailemassa "tutkinnassa", jossa "rikos" oli se, että lapseni (en 
siis minä) olivat laatineet laissa säädetyn kantelun valvontalautakunnalle OIKEILLA tiedoilla eikä mikään siinä 
teossa todellakaan ollut minun eikä lasteni rikos millään perusteella. Myöhänen totesi vaan, että kun Heikki 
Saksa on ilmoittanut TOTUUDEN hänen toiminnastaan loukkaavan hänen kunniaansa, he leipovat minusta 
siihen (olemattomaan) "rikokseen", koska Saksan "oma mielipide totuuden loukkaavuudesta riittää. rikoslain 
24:9 ja 10 §:n perusteella rikokseksi siis säädetään VALHEELLISEN tiedon esittäminen, mutta Myöhänen 
käynnisteli siellä sitten vaan tahallaan virkarikollisia rikostutkintoja keksimällä minulle itse omasta päästään 
rikoskumppaninsa Saksan kanssa "TOTUUSRIKOKSEN", jossa en siis ollut edes laatinut sitä kantelu. Tapaus 
todistaa, että poliisin rikollinen mielivalta ja kaveriapu Saksalle ja muille oikeille rikollisille voi olla miten 
mielipuolista tahansa.  
 

Luettelo Ruohosten valheista ja törkeistä kunnianloukkauksista 
 
Liitetiedoston 1 otsikossa 61 on luettelo (22 kpl) Ruohosten ja Havian valheista, jotka tulee tutkia jatkettuna 
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törkeänä prosessipetoksena, jota he ovat toteuttaneet kaikissa esitutkinnoissa ja oikeuskäsittelyissä Palosen 
asioissa 2009-2021 ja tässä minun kohdistamassaan uusimmassa väärässä ilmiannossaan.  
 
Koska mikään heidän rikoksista eivät ole ”haitattomia” (kuten Sulkko, Haavisto, Halme ja Hyytiäinen 
harkintavaltansa ylittäen minuun kohdistettujen  rikosten tutkintaa estäessään valehtelivat) ja kaikki minuun 
kohdistetut törkeät kunnianloukkaukset ovat RL 24:9 ja 10 §:n säätämällä tavalla objektiivisesti arvioiden 
omiaan aiheuttamaan minulle haittaa, vahinkoa ja kärsimystä, ja niitä on jatkettu tahallaan vuosikausia 
kaikilla mahdollisilla välineillä sinnikkäässä rikoksenjatkamis- ja vahingoittamistarkoituksessa ja 
miljoonarikoshyödyn hankkimiseksi, niistä jokainen täyttää törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistön 
kirkkaasti. Koska niitä valheita Ruohoset ovat esittäneet myös 2009-2021 useissa (kaikissa) 
oikeudenkäynneissä ja kaikissa esitutkinnoissa, ne täyttävät myös RL 36:2 §:ssä, RL 15:2 §:ssä ja RL 15:6 §:ssä 
säädettyjen kaikkien rikosten teonkuvaukset kirkkaasti.  
 
Näiden törkeiden rikosten haitattomaksi määrittely jo sinällään ylitti Sulkon, Haaviston ja Kukon 
harkintavallan kuten sekin, että he  käyttivät  rikoslakiin säätämättömiä syytteistä vapauttamiskriteereitä. 
Kaikista rikoksista tulee käynnistää esitutkinta Sulkon ja Haaviston ratkaisujen estämättä RL 8:2 §:n 2 
momentin jatkettua rikosta koskevien normien perusteella, koska jokaisella rikoksella on sama kohde 
(minä), niillä on yhteinen motiivi (1,5 miljoonan arvoisen testamentin saaminen rikosten avulla). Lisäksi 
Sulkon, Kukon, Haaviston, Mamian, Halmeen, Hyytiäisen, Salosen, Kohijoen ja Heikkilän ratkaisuista ja 
”tutkinnoista” ja tutkinnantapoista tulee käynnistää virka-, syrjintä- ja kidutusrikoksen tutkinta.  
 

Ruohosen perhe muodostaa kultin ja rikollisverkoston, jolla on kirjalliset 
”vihollisten tuhoamisohjeet” ja kulttijohtajana toimiva tekojeesus Juha Ruohonen 
toteuttaa varjovalmisteluja sekä poliisien että tuomarien kanssa eli osana 
virkamafiaverkostoa 
 
Ruohosen perhe muodostaa kultin ja rikollisverkoston, jolla on kirjalliset ”vihollisten tuhoamisohjeet” ja 
yhteinen miljoonarikoshyötymotiivi (ks. liitetiedosto 1 otsikko 62) ja kultin koko rikollisuus kuvataan 126-
sivuissa kirjelmässä. Kirjelmässäni kuvataan, kuinka Juha Ruohonen kirjoitteli normaalin prosessin ohi 
tutkinnantappaja-leipureille Sulkolle ja Kukolle ja Varsinais-Suomen KäO:n tuomareille eli toteutti rikollista 
varjovalmistelua. 
 
Sulkko, Kukko, Haavisto ja muut leipurit auttoivat kaikin tavoin Ruohosten rikoskoplaa koko prosessin ajan 
auttaakseen rikollista kulttiperhettä saamaan 1,5 Meur testamentin, Hanna ja Elina Ruohosia pitämään 
pätemättömien edunsaajamääräysten avulla hankkimansa yli 20.000 € rikoshyödyt ja muut uhrilta Elisa 
Paloselta hänen elinaikana kultin lypsämät valtavat rikoshyödyt. Lisäksi Sulkko, Kukko, Haavisto ja muut 
poliisit auttoivat Ruohosia toteuttamaan minuun kohdistettua massiivista törkeää kunnianloukkausta muka 
"haitattomina" rikoksina painostaakseen uhrinsa omaiset luopumaan testamentin moitekanteesta. 
 
Kaikki tutkinnantappojen ja lavastusten leipurit ovat toimineet Ruohosten rikoskoplan rikoskumppaneina 
ja siksi Sulkko ja Haavisto laittomasti "säätivät" päätöksillään rikosten 1,5 Meur motiivinkin 
"salaiseksi", vaikka se on todettu 5.11.2020 julkiseksi tiedoksi eikä julkiseen tietoon salausta edes poliisi 
ja syyttäjä voi päättää. Samasta syystä Ruohosten rikollisuus "säädettiin" muka "haitattomaksi" ja kaikki 
tämä ylittää poliisin ja syyttäjän harkintavallan, on heidän virka- ja syrjintärikoksensa ja tekee heistä 
Ruohosten rikoskumppaneita. Rikoskumppanuus selvitetään liitetiedostossa 1 perusteellisesti.  
 
Ruohosten kulttiperheellä on myös kirjalliset kultin määräykset kaltaiseni vastustajansa "tuhoamisesta" eli 
"suut ja mielet tukitaan"-teesit, joiden mukaisesti koko Ruohosten perhekopla jatkoi rikoksiaan Alibissa, 
Naistenhuoneessa ja perättömiä rikosilmoituksia tehtailemalla luottaen varjovalmistelurikoskumppaniensa 
Sulkon, Kukon, Haaviston ja muun virkamafiakoplan apuun jokaisessa rikoksessaan. 
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Hanna ja Elina Ruohosen nostamat vakuutuskorvaukset ovat rikoshyötyä ja 
edunsaajamääräykset pätemättömiä ja syntyneet rikoksilla 
 
KäO:n 4.6.2021 päätöksellä, kirjallisella todistelulla ja äänitetodistelulla on täysin toteen näytetty, että Elisa 
Palosen tahdonmuodostukseen on voimakkaasti vaikutettu. Testamentti on Ruohosen kultin toteuttamien 
törkeiden rikosten vuoksi pätemätön kokonaan. Vakuutusten edunsaajamääräykset tulevat pakottavan 
vakuutussopimuslain ja oikeuskäytännön mukaan mitättömiksi ja pätemättömiksi samoin perustein. Hanna 
ja Elina Ruohonen ovat käyttämällä hyväkseen uhrinsa Elisa Palosen alisteista asemaa, vanhempiensa 
perustaman rikollisen kultin kirjallisia määräyksiä, väkivaltaa, eristämistä, aivopesua, näännyttämistä 
hankkineet perusteettomasti AA Leppiniemen laatimaan perukirjaan merkityt yli 20.000 € 
vakuutuskorvaukset. Edunsaajamääräykset on muutettu siinä vaiheessa Elina ja Hanna Ruohosille, kun kultti 
sai Palosen mielen ja ruumiin orjakseen ja kun kulttiin kuuluva laaja rikollisuus alkoi. 
 
Edunsaajamääräykset ovat suoraan 4.6.2021 päätöksen perusteluilla pätemättömiä ja Ruohosten 
rikoksillaan hankkimaa rikoshyötyä ja niistä tulee rikostutkinta käynnistää.   
 

Uutta näyttöä Elina ja Hanna Ruohosen törkeistä kunnianloukkauksista ja 
kulttiperheen yhdessä toteuttamat Alibi-rikokset 
 
Liitetiedoston 1 otsikoissa 65 ja 65 on selvitys Hanna ja Elina Ruohosen minuun kohdistamasta massiivisesta 
törkeästä kunnianloukkausrikollisuudesta ja heidän tahallaan joko 30.000 henkilölle tai 170.000 henkilön 
yleisölle Naistenhuone-ryhmässä ja Mikko Kemppelle lähettämästä ja levittämästä valheellisesta tiedosta. 
Lisäksi heidän rikoksensa ovat tahallisia salassapitorikoksia, koska uhrin seksielämää koskevan tiedon levitys 
on erityisesti kielletty KäO:n 5.11.2020 päätöksellä ja polyamoria-valheet ovat seksitietoja ja lisäksi rikollista 
valehtelua, jota he koko perheen voimin levittivät myös Alibi-lehdessä. 
 
Olen saanut kuvakaappauksia ja ilmiannon Naistenhuone-ryhmästä ja Hanna Ruohosen Kemppelle 
lähettämät viestit. Niitä kaikkia ja Alibi-julkistusta tulee tutkia koko Ruohosen rikoskoplan yhdessä 
toteuttamana rikoksena, jonka uhreja ovat a) minä, b) kuollut Elisa Palonen, c) Palosen kaikki lähiomaiset, d) 
mieheni asiamiestehtävässään ja e) 8-vuotia poikani eli Palosen kummipoika 
 

Todisteet kultin alkuhetkestä 1997 ja miljoonarikoshyödystä 
 
Hanna Ruohonen on lähettänyt salaa Mikko Kemppelle kuvakaappauksen fb-kirjoituksestani ja alleviivannut 
siitä punaisella kohdan, jossa kerron kulttiperheen tavoittelevan yhdessä miljoonarikoshyötyä ja kultin 
alkaneen jo 1997. Hanna Ruohonen tahallaan valehteli, että hän ja sisarensa eivät muka olisi olleet kultissa 
eikä rikoshyöty miljoonia. Todistajat kertoivat, että lapset olivat mukana kultin kokouksissa. Todisteissa on 
mukana Ruohosen oma kirje 1997 ja useat todistajat kertoivat Juha Ruohosen ennen Elisan uhriksi 
valitsemista oli ollut saatananpalvoja ja Ruohonen kirjallisesti kertoo olevansa "väärä profeetta" ja 
aiheuttaneen lukuisille uhreilleen vahinkoa ja "profetioita" on Laurille ja Monikalle kirjallisena. Myös Elina ja 
Hanna Ruohosen kortit, piirrokset ja kirjeet ja niissä käytetty terminologia (Linna, metsähauta, Ruusu) 
paljastavat heidän olleen kultissa. Lisäksi poliisin tulee tutkia, liittyykö kulttiin lapsipornoa, koska 
materiaalissa on Ruohosten lasten pikkulapsina piirtämiä tarkkoja piirroksia alastomasta Elisasta alapään 
karvoineen kaikkineen. 
 
Miljoonarikoshyöty ja sen tavoittelu näkyy suoraan testamentista, 4.6.2021 päätöksestä, Elina ja Hanna 
Ruohosen nostamista vakuutuskorvauksista (rikoshyöty suora ja henkilökohtainen) ja niistä näkyy myös 
Hanna Ruohosen valehtelun ja rikosten tahallisuus. 
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Naistenhuone-ryhmän ylläpitäjän toimintaa tulee tutkia rikoksena ja ryhmän 
toiminta tulee kieltää järjestäytyneenä rikollisuutena  
 
Ruohoset alkoivat 4.6.2021 häviönsä jälkeen kostona levittämään minua koskevaa törkyviestintää laajasti eri 
välineillä ja tahallaan 5.11.2020 päätöksellä salattuja ja vääriä "polyamoria"-valheitaan. Näitä levitti mm. 
Elina Ruohonen aloittamalla salaisessa Naistenhuone-ryhmässä minua koskevan törkyviestiketjun. Olen 
(onneksi) saanut ko. ryhmästä ilmiannon. Kiitos hänelle.   
 
Yritettyäni lopettaa minuun kohdistetun Ruohosten rikosten toteutuksen Naistenhuone-ryhmässä ja päästä 
ryhmän jäseneksi tarkistamaan viestintä ja lopettamaan se, ryhmän ylläpitäjät olivat kertoneet minuun 
yhteyttä ottaneelle henkilölle, että jos hän kertoo ottaa kuvakaappauksia minua koskevan Ruohosten 
rikollisuuden todisteeksi, hänet heitetään ulos tuosta fb-ryhmästä, ja että ryhmän säännöt kieltävät 
ilmiantamisen rikoksista ja kuvakaappausten jakamisen ryhmän ulkopuolelle. Kyseessä on siis fb-ryhmä, jossa 
tahallaan ylläpitäjien mahdollistamalla ja pakottamalla tavalla toteutetaan kaltaisiini uhreihin kohdistettua 
törkeää rikollisuutta, estetään siltä puolustautuminen ja ylläpidetään sääntöjä, joiden sisältönä on estää 
rikosilmoitusten tekeminen tahallisista rikoksista ja uhrien puolustautuminen.  
 
Estääkseen minua puolustautumasta ja auttaakseen Elina Ruohosta ja muita Ruohosia minuun, 
kuolleeseen Elisa Paloseen ja hänen omaisiinsa kohdistuvissa törkeissä kunnianloukkauksissa ja 5.11.2020 
päätöksen vastaisessa salassapitorikollisuudessa, minulle tuntemattomat ylläpitäjät ovat estäneet minua 
pääsemästä ryhmään korjaamaan valheellisia itseäni koskevia tietoja ja estäneet minuun yhteyttä 
ottanutta henkilöä lähettämästä poliisille ja minulle kuvakaappauksia itseäni kohdistuvasta 
törkyviestinnästä eli ovat toimineet kaikkien Ruohosten rikoskumppaneina tahallaan.  
 
Naisten olohuone-nimisessä ryhmässä levitettiin aiemmin samalla tavalla laulaja Tomi Metsäkedon 
kunniaan loukkaavia perättömiä väitteitä ja Ruohosten ja ylläpitäjien ja tuossa minua koskevassa ketjussa 
valheita kirjoittaneiden henkilöiden rikokset tulee tutkia, syyttää ja tuomita aivan samoin perustein, joilla 
Metsäketo on jo korvauksensa saanut.  
 
Naistenhuone-ryhmä tulee todeta järjestäytyneen rikollisverkoston toiminta-alustaksi, millä perusteella 
poliisin tulee ryhtyä toimenpiteisiin ryhmän sulkemiseksi, jos ryhmän sääntöjä ei muuteta rikoksista 
ilmoittamista mahdollistavaksi.   
 

Tekojeesus Ruohosen "tekijänoikeus"- ja "performanssi"-väitteet ja rahaliikenne 
paljastavat, että kyse ei ole "polyamoriasta" 
 
Ruohosten kaikki kunnianloukkaus- ja salassapitorikokset ovat tahallisia ja tekotavaltaan törkeitä, koska   

1. Oikeudenkäynnissä Ruohoset estivät kuulemisensa kokonaan, koska kuulemisella olisivat narahtaneet 
rikollisista valheistaan.  
 

2. Oikeudenkäynnissä he eivät koko 2 vuotta kestäneen prosessin aikana puhuneet Havian kanssa 
”polyamoriasta” sanaakaan, vaan valehtelivat toimintaansa ”teatteriksi” eli ”performanssiksi” ja Juha 
Ruohonen vaati jopa ”tekijänoikeuksiin” vedoten koko oikeudenkäyntiaineiston salauksia väittämällä 
sitä ”tekijänoikeussuojan” alaiseksi "taiteekseen" eikä sekstailuun (”polyamoriaan”) 
tekijänoikeussuojaa voisi siis edes saada, olipa Ruohosten sukuelimet heidän omasta mielestään kuinka 
”taiteellisia” tahansa. Itse en ole elämäni aikana kuullut eikä tekijänoikeusnormiston mukaan ole 
säädetty, että peniksen, tissien tai emättimen käyttöön saisi ”tekijänoikeussuojaa”. Lisäksi Raamatun 
mukaan elimet ja niihin liittyvän kropan on luonut ”Jumala” ja Juha Ruohosen peniksen ovat ”luoneet” 
hänen vanhempansa siittämällä ja ”tekijänoikeussuojaa” siihen Juha Ruohosen penikseen pitäisi 
varmaan sitten vaatia niiden Ruohosen vanhempien?  
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3. Valtava yksipuolinen rahaliikenne, vakuutusten edunsaajamuutokset, pakotettu avioero rahastuksen 
maksimoimiseksi Ruohosille ja testamenttiin pakottaminen "jeesuksena Kristuksena" esiintymällä ja 
kultin kirjalliset täydelliseen alistamiseen ja väkivaltaan perustuvat määräykset paljastavat, että kyseessä 
ei ollut "polyamoria", vaan rikollinen uhrin omaisuuden totaaliseen viemiseen keskittynyt orjuutuskultti. 

4. Myöskään 2009 esitutkinnassa kukaan Ruohosista ei kertonut ”polyamoriasta” pihaustakaan, mutta Juha 
Ruohonen valehteli totuusvelvoitteen vastaisesti, että hänen toimintansa olisi pelkkä ”pyyteetöntä 
profetoimista” ilman rahaliikennettä ja sekstailua ja valehteli kulttiinsa muka kuuluneen vain vaimonsa 
ja Elisan, vaikka tekojeesus ”profetoi” mm. Miina Äkkijyrkälle, Joonakselle, Milkalle, Jarmolle, kävi 
kalastelemassa erityisesti Palosten iäkkäitä sukulaisia uhreikseen ja itse kehuskeli poliisilta salatuissa 
asiakirjoissa olevansa ”pahimmista pahin” ihminen ja ”väärä profeetta”, joka oli jo ennen Elisaa 
aiheuttanut valtavaa taloudellista tuhoa ja kärsimystä kymmenille uhreilleen. 

Törkeiden kunnianloukkausten haitat on maksimoitu salaisilla jakeluilla 
 
Oikeudenkäyntihäviöstään kostona Elina ja Hanna Ruohonen ja koko kulttiperhe ovat ryhtyneet rikolliseen 
hankkeeseen maineeni mustaamiseksi ja jokainen kunnianloukkausrikos on törkeä ja salassapitorikokset 
tahallisia ja heidän valehtelunsa tahallista.  
 
Juha Ruohonen on toteuttanut jokaisen minuun kohdistetun törkeän kunnianloukkauksen niin, että ne on 
lähetetty minun kuulumatta jakeluun ja viestin lopussa on aina kehotus olla näyttämättä niitä minulle. Hän 
postitti törkeitä kunnianloukkauksiaan (mielisairaus- ja valelakimies-väitteitä) pesänselvittäjälle AA 
Leppiniemelle, Varsinais-Suomen KäO:n tuomareille, poliisikavereilleen, Kasvihuoneilmiön työntekijöille, 
Palosen omaisille ja laajasti somessa.  
 
Myös Naistenhuone ja salainen Kemppelle lähetetty viesti on pyrkinyt samaan tavoitteeseen eli maineeni 
maksimaaliseen mustaamiseen puolustautuminen estämällä ja maksimaalisen mainehaitan aiheuttamiseen. 
Hanna Ruohonen valitsi Kemppen "jakelukseen", koska olin saanut massiiviisen kansansuosion 
kulttipaljastuksilla Kemppen podcastissa.  
 
Lisäksi Supon tulee tutkia ovatko nimimerkeillä Thomas Fox, BurAna ja KalaKukko kirjoittaneet ja minua 
ruohosmaisesti loukanneet Ruohosten kirjoituksia vai ovatko ne tai osa niistä Nicholas Peltolan, Mika 
Leppäsen tai Miko Vainion kirjoituksia. Niistä on erikseen esitutkinta käynnissä asiana 5530/R/14885/21 ja 
olen toimittanut ko. nimimerkkikirjoitukset jo todisteeksi asianomistajana Leppäsen, Vainion ja Peltolan 
minuun kohdistamissa rikoksissa 6.7.2021 rikosilmoitukseni todisteeksi.   
 

Väärät ilmiannot Ruohosten ym. tekona 
 
Liitetiedostossa 1 on yksityiskohtainen selvitys oikeista tiedoista ja vääriä ilmiantoja tehneet Kemppi, Nurmi, 
Baarman, Saksa ja Ruohoset ja lainvastaisia rikollisia 2007, 16.11.2020 ja 19.8.2021 tutkintoja niiden 
perusteella heidän rikoskumppaneinaan aloittaneet poliisit ja syyttäjät ovat rikoskumppaneita väärissä 
ilmiannoissa ja avunannoissa vääriin ilmiantoihin ja niillä toteutettuihin törkeisiin kunnianloukkauksiin 
(aiheeton rikolliseksi leimaaminen) ja jokainen niistä heidän oikeista rikoksistaan tulee nyt tutkia, syyttää ja 
myös tuomita. 
 

Rikosten piilottaminen ja sananvapauden estäminen eivät ole laillisia ”tutkinta”-
kiireiden syitä 

 
Virkamafiarikollisuuden piilottaminen ei ole EIS 13, 14 ja 17-18 artiklan ja PL 22 §:n sallima syy käynnistää 
minuun kohdistettua tekaistua rikostutkintaa. Tekaistujen ”rikosteni” muka-tutkinnoilla ei myöskään ole 
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laillista toteuttaa yritystä estää EIS 10 artiklassa ja PL 12 §:ssä säädettyjen sanan- ja tiedonsaantioikeuksien 
estämistä.    
 
Keräämäni ja virkamafia.fi-sivuillani julkistamani todisteet virkamafian suojattien rikosten törkeydestä ja 
heidän suojelunsa aukottomuudesta antaa suomalaisen korruption kattavuudesta ja häikäilemättömistä 
menetelmistä erittäin hyvän ja totuudenmukaisen kuvan ja juuri siksi sille virkamafialle ja sen suojateille on 
syntynyt yhdessä maksimoida rikostensa haitallisuus ja vetää siihen päälle vielä nämä uusimmat ”temput” eli 
lavastaa minut rikolliseksi olemattomista rikoksista peitelläkseen omia rikoksiaan julkisuudelta piiloon.    
 
Baarman, Saksa ja Kemppi ovat yrittäneet 23.12.2019 pakottaa minut törkeän kiristys- ja väkivaltarikoksen 
avulla poistamaan virkamafia.fi-sivut ja kaikki julkistustoimintani nyt ja tulevaisuudessa eli yrittivät 
rikoksillaan lopettaa EIS 10 artiklassa ja PL 12 §:ssä säädetyn perus- ja ihmisoikeuteni ensi rikoksilla kokonaan. 
Kun en suostunut siihen edes hakattuna, Baarman, Saksa, Nurmi ja Kemppi yhdessä laativat yksilöimättömän 
perättömän minua koskevan rikosilmoituksen päästäkseen RL 15:2 ja 15:6 §:ssä säädettyjä uusia rikoksiaan 
toteuttamalla samaan tulokseen (virkamafia-paljastusten ja muun kirjoittamiseni lopettamiseen ja 
estämiseen), mihin eivät olleet muilla kiristys-, virka- ja väkivaltarikoksillaan päässeet.   
 
Juha Ruohonen toimi samoin ja samalla motiivilla kuin Baarman, Saksa, Nurmi ja Kemppi. Ensin Ruohonen 
yritti KäO:ssa saada rikollisen kulttinsa kaikki todisteet piiloon laittomilla salausvaatimuksillaan. Kun KäO 
5.11.2020 päätöksellä hylkäsi hänen vaatimuksensa, Ruohonen salasi facebookilta ja AA Leppiniemeltä 
5.11.2020 päätöksen ja yritti saada silti kulttinsa materiaalit piiloon eli facebook- ja virkamafia-kirjotukseni 
poistettua. Kun facebook ja Leppiniemikin totesivat julkaisuoikeuteni, myös Ruohoset yhdessä 
rikoskumppaniensa Nurmen, Kempin, Baarmanin  ja Saksan tavoin ihan samalla tavalla koko 6-
henkisen  kulttiperheensä eli rikollisjärjestönsä voimin  laativat yksilöimättömän perättömän minua 
koskevan rikosilmoituksen päästäkseen RL 15:2 ja 15:6 §:ssä säädettyjä uusia rikoksiaan toteuttamalla 
samaan tulokseen (virkamafia-paljastusten ja muun kirjoittamiseni lopettamiseen ja estämiseen), 
mihin  eivät olleet muilla rikollisilla tempuillaan.   
 
Kaikki tekivät perättömät rikosilmoituksensa minua kohtaan juuri siksi, että tiesivät korruptoituneen toinen 
toistaan röyhkeämmän tutkinnantappoapulaisena jo toimineen poliisi- ja syyttäjärikoskumppaninsa kyllä 
ryhtyvän heti innolla ”leipomaan” minusta "rikollista" eli uutta Ruohosten ja muun virkamafiakoplan 
rahastuksen kohdetta niiden perättömien rikosilmoitusten perusteella heidän apurinaan. Juuri siksi 
16.11.2020 ja 19.8.2021 ”tutkinnat” eli heidän yhteinen rikoksensa on käynnissä.  

  
Mikä on poliisien ja syyttäjien motiivi kaikenkattavassa saatananpalvojana 
toimineen Juha Ruohosen ja hänen rahastavan kulttiperheensä laajan rikollisuuden 
mahdollistamisessa 
 
Supon, KRP:n ja oikeuskanslerinviraston tulee selvittää: 

1. Miksi poliisit ja syyttäjät ovat luonnottomilla rikollisilla menetelmillä suojelleet Ruohosten kulttiperhettä 
törkeiden rikosten syytteiltä näytön vastaisesti 1997-2021, mahdollistaneet orjuuttamista, seksuaali-, 
väkivalta-, omaisuusrikoksia, laittomia uhkauksia? 

2. Miksi poliisit ja syyttäjät yrittävät nyt lavastaa minut eli kultin paljastaneen Ruohosten uhrin väkisin 
syylliseksi näytön vastaisesti? 

3. Ovatko poliisit ja syyttäjät saaneet tai onko heille luvattu osingot 1,5 Meur rikoshyödystä tai 
"polyamorisia orgiapalveluita" varsin erityisestä "syytesuojan" järjestämisestä ja sinnikkäästä poliisien ja 
syyttäjien, Ruohosten ja Havian varjovalmisteluverkoston operaatioista, joilla on kaikin tavoin ja 
täydellisen oikeudenkäyntivoiton jälkeenkin yritetty rikollisilla virkamafiatempuilla auttaa Ruohosia ja 
Haviaa hankkimaan tavoittelemansa 1,5 Meur ja 20.000 € ja muut rikoshyötynsä? 
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Syy-yhteys tutkinnantappojen ja muun virkarikollisen mielivallan ja suojattien 
rikosten välillä 
 
Tutkinnantappoja ja lavastuksia tulee tutkia virkemiesten virka-, syrjintä-, kidutus-, pahoinpitely-, 
kunnianloukkaus- ja avunantorikoksina. Jokaisen niistä syy-yhteys Ruohosten, vastapuoleni ja 
lastenvelkuuttajien rikoksiin on selvä. Kaikki törkeä rikollisuus on jatkunut, laajentunut ja Ruohosten 
kulttiperhe aloittanut uudet rikoksensa luottaen virkamafiaverkoston tarjoamaan laittomaan suojeluun ja 
"lavastamme Jaanan rikolliseksi"-projektiinsa.  
 

Kun poliisista tuli leipuri  
 
Olen myös yleisölleni laatimalla kirjoituksella kertonut, mistä minuun kohdistuvissa "tutkinnoissa" ja sitä 
edeltävissä törkeissä tutkinnantappojen sarjatuotannoissa on kyse. Se on osa tutkintapyyntöni ja lausumani 
materiaalia. 
 
Olen 26.8.2021 julkaissut Ruohosen ja virkamafian rikollisuudesta ja siihen liittyvästä "syyttömyyden" ja 
"syyllisyyden" leipomisesta kirjoituksen. Siinäkin on kaikki totta ja siitä minuun kohdistetuissa Kohojoen, 
poliisien, Ruohosten, Kempin, Nurmen, Baarmanin ja Saksan uusimmassa 16.11.2020 ja 19.8.2021 rikoksessa 
on kyse. He ovat niitä oikeita rikollisia, rikoskumppaneita (RL 5:3 §) ja siksi heillä on yhteinen agenda minun 
eli uhrinsa "leipomisessa" syylliseksi olemattomiin rikoksiin eli peitellä julkaisemaani totuutta heidän 
verkostorikollisuutensa törkeydestä. Kirjoitukseni on tämän s-postin viimeinen liitetiedosto ja samalla 
tutkintapyyntöni ja lausumani todiste, että kaikkien kirjoitusteni tavoite on yhteiskunnallisesti 
merkittävien paljastusten tekeminen poliisin ja syyttäjien suojelemasta Ruohosten rikollisesta kultista ja 
niistä rikollisista menetelmistä, joilla suojelua toteutetaan Ruohosten kultin ja muun virkamafia-verkoston 
rikosten peittelynä ja avustamisena laista, tosiasioista ja uhreille aiheutetuista kärsimyksistä 
välittämättä.   

 
"Leivomme Jaanasta syyllisen"-tutkinnan sisältämät vakavat tahalliset 
prosessivirheet ja ihmisoikeusloukkausten valtava määrä 
 
Lausumassani kuvaan, miten 

1. Jokainen minuun, lapsiini, lääkäriini, Palosiin, Mieskosiin ja muihin uhreihin kohdistettu törkeä rikos on 
2001-2021 toteutettu virkamafiaverkoston rikollisuutena. 

2. Jokainen tutkinnantappopäätös on syntynyt AINA estämällä todistelu tahallaan ja kokonaan ja 
valehtelemalla ihan mitä tahansa "hevonpaskaa", poliisien, syyttäjien ja tuomarien päätöksissä 

3. Jokainen minuun kohdistettu muka "törkeän kunnianloukkausrikoksen" tutkinta on ollut läpinäkyvä 
yritys lavastaa minusta "rikollinen", jotta minut on tarkoitus velkuuttaa kostona lisää niille oikeille 
rikollisille Kempille, Baarmanille, Saksalle, Ruohosille, joiden törkeiden rikosten tutkintaa poliisit ja muu 
virkamafiaverkosto on tahallaan estänyt 

4. Jokainen minuun kohdistettu muka "törkeän kunnianloukkausrikoksen" tutkinta on koskenut minulle 
"räätälöityä" muka-rikosta eli a) tekoja, jotka eivät ole edes rikoksia ja joista ei saanut rikostutkintaa 
käynnistää lainkaan ja b) "rikoksiani" (edes tekovuotta) yksilöimättä, rikosnimikkeitä yksilöimättä ja 
ilman, että minulle on toimitettu esitutkintamateriaalia. Kaikella tällä on tahallisesti pyritty estämään 
puolustautuminen näissä "leipomisissa" 

Saatananpalvoja Juha Ruohonen ja muut virkamafiaverkoston jäsenet 
 
Elämme "oikeusvaltiossa", jossa saatananpalvoja sopii poliisien ja syyttäjien kanssa salaisissa 
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varjovalmisteluissa syyttömyyksien leipomisesta ja junailee rikoksilleen uusia rahastuskohteita "rikoksia" 
uhreilleen leipomalla. Rikokset eivät siis ole enää rikoslaissa rangaistavaksi säädettyjä tekoja, vaan 
olemattomia rikoksia leivotaan ja törkeistä rikoksista verkoston avulla pystyy rahastamaan. Koko 
oikeusvaltio-Suomi on pelkkä valtion ja valtamedian propagandalla ylläpidetty kulissi. Kulissin takana Suomen 
törkein, vaarallisin, sadistisin ja suojelluin verkosto toteuttaa Suomen törkeimmät rikokset ja junailee, että 
kukaan ei joudu vastuuseen, paitsi ne heidän uhrinsa, joille he kostona leipovat tekaistuja "rikoksia" uusien 
rikollisten rahastusjuoniensa toteuttamiseksi. Koska olen sen kulissin romuttanut paljastuksillani, nyt 
virkamafialla on kiire leipoa totuudesta "törkeä kunnianloukkaus", jotta saisivat takaisin verhot kiinni, 
rikollisuutensa ja ruman totuuden piiloon ja kulissinsa pystyyn, jotta voisivat jatkaa rikollista toimintaa 
entiseen malliin rauhassa ja propagandaa oikeusvaltiosta, jota ei ole olemassa. 
 

Näyttöä lasteni velkuutuksen rikollisuudesta ei ole käsitelty missään koskaan ja 
rikoksen toteuttaneet tuomarit valehtelivat itse laatimiaan kirjallisia esteettömyys-
tunnustuksia ”olemattomaksi” paljastumisensa jälkeenkin ja poliisi Paavo 
Myöhänen esti tunnustettujen rikosten tutkinnat tahallaan näytön vastaisesti  
 
Menetelmät, joilla alaikäiset kolme lastani velkuutettiin muka ”kohtuullisesti” 140.000 eurolla eli tosiasiassa 
poliittisena terrorina törkeillä, etukäteen suunnitelluilla virkarikoksilla, ovat lapsiin kohdistettuja törkeitä 
rikoksia. Kaikki lapsiini kohdistetut rikokset tulee Supon nyt tutkia poliittisin perustein toteutettuna 
törkeänä järjestäytyneenä alaikäisiin lapsiini kohdistettuina rikoksina.   
 
Rikokset toteuttaneiden sadististen tuomarien ja asianajajan Seppo Lindbergin ei kuulu välttyä 
rikosvastuulta   

1. virkamafiarikollisuuden vuoksi ja sen osana toteutetun poliisin tahallisen tutkinnantapporikollisuuden 
vuoksi  

2. siksi, että rikoksentekijätuomarit itse vaan rikostensa paljastuttuakin valehtelivat 11.11.2008 
”olemattomiksi” omia kirjallisia tunnustuksiaan  

Kaikki lapsiini kohdistetut rikokset seurauksineen jatkuvat edelleen 2021, ja koska niiden tutkinnan 
estäminen on tahallinen poliisin ja tuomarien virkarikos ja laiminlyöntiperusteinen rikos, jossa laiminlyönti 
jatkuu edelleen, joten mikään niistä eivät ole vanhentuneita. Niihin kaikkiin soveltuu RL 8:2 § 2 momentti 
ja sitä tulee soveltaa. Kaikki rikokset tulee nyt tutkia minuun, lapsiini ja lääkäriini kohdistettuna törkeänä 
rikollisuutena, joka johtuu virkamafiaverkoston toiminnasta ja siitä, että minulle ja lapsilleni kostettiin, 
koska paljastan sitä piilossa ollutta tuottoisaa virkamafiaverkoston rikollisuutta.   
https://www.youtube.com/watch?v=6FOvLI35pQ4 

 

Käräjäoikeus Lohja Pedersen 2/4 

Ilmoitan selvästi, että olen tullut 
käyttämään rekisteröidyn 
tarkastusoikeutta. Ilmoitan myös 
mitä tietoja ja asiakirjoja pyydän 
saada nähtäväksi eli Hakolan 
epämääräiseen kirjeeseen 28.9.09 
liittyviä Hakolan pimittämiä tietoja 
ja asiakirjoja. Hakola pyytää 
käräjäsihteeriä kertomaan meille, 
että on istunnossa, vaikka ... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6FOvLI35pQ4
https://www.youtube.com/watch?v=6FOvLI35pQ4
https://www.youtube.com/watch?v=6FOvLI35pQ4
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Tässä viestissäni ovat liitetiedostoina 4-10 todisteet lapsiini kohdistetuista rikoksista. Rikokset toteutettiin 
niin, että velkuutukset toteuttaneita tuomareita valehdeltiin ja he itse valehtelivat itseään "esteettömiksi" 
toteuttaakseen rikoksensa. Samaan aikaan olivat meneillään Antero Palajan, Markku Braxin, Kirsti Hakolan ja 
muiden rikollisen velkuutuksen sopineiden tuomarien varjovalmistelut, joissa he salaa olivat esteellisyytensä 
tunnustaneet. Sitä todistelua omista rikoksistaan ja tunnustuksistaan he sitten salailivat minulta, kun yritin 
estää Hakolaa toteuttamasta rikoksensa käyttämällä 17.10.2007 videolla näkyvällä tavalla rekisteröidyn 
tarkastusoikeutta. Poliisi Paavo Myöhänen oli tuolloin koplan pomo, joka auttoi Hakolaa 17.10.2007 
estämään rekisteröidyn tarkastusoikeutta, jotta Hakola sai heti sen jälkeen 31.10.2007 muka "esteettömänä" 
velkuutettua lapseni 100.000 eurolla. Oikeudenkäynnin pitämisen ja todistelun esittämisen Hakola esti 
rikoksen toteuttaakseen. Todisteena oli EU-komission kirjallinen päätös, jossa todettiin lapseni korvausoikeus 
niiltä 54 virkamieheltä, joille Hakola törkeällä virkarikoksellaan lapsiuhrinsa velkuutti rikoskumppanina 
toimineen poliisi Paavo Myöhäsen ja AA Seppo Lindbergin avustuksella ja Lindbergille Hakola junaili pääosan 
laskutusrikoshyödystä, jolla lapseni velkuutettiin.  
 
Tämän jälkeen KäT Pekka Aaltonen ja Lindberg junailivat kahdelle muulle lapselleni "kohtuullista" velkaa 
40.000 € kutsumalla vastaaja olleen rehtorin sihteerin kertomaan perättömän todistajankertomuksen. 
Myöhänen esti rikosten tutkinnat, vaikka lapsilla ei ole "isää", joka sihteerin kertomuksessa esiintyy. 
 
Tämän jälkeen KäT Kettula ja AA Saksa estivät Braxin lähestymiskieltojutun  tutkinnan "edunvalvonnalla", 
vaikka kukaan ei ollut edunvalvojan tarpeessa. Valittaminen estettiin niin, että "edunvalvoja" Saksa jätti 
tyytymättömyyttä ilmoittamatta jatkaakseen omaa rikostaan. Sen jälkeen Saksa yritti houkutella alaikäisiä 
lapsiani yksin toimistoonsa ilman ketään aikuista (toimitan 27.11.2007 kirjeen todisteeksi erikseen). 
Myöhänen esti taas tutkinnat. 
 
Kun lapseni kantelivat Saksan rikoksista OIKEILLA faktoilla valvontalautakunnalle, Saksa laati siitä 
rikosilmoituksen ja rikoskumppanina toiminut Paavo Myöhänen maksimoi rikollisen mielivallan 
käynnistämällä siitä olemattomasta Saksan kanssa omasta päästää keksimästä "rikoksesta" pikaisesti 
"rikostutkinnan", jossa minut kutsuttiin Heikki Saksan "törkeästä kunnianloukkauksesta" esitutkintaan 
"rikoksesta epäiltynä" niin, että Myöhänen tutkitutti tosiaan MINUN "rikoksena" OIKEILLA tiedoilla laadittua 
laillista kantelua, jota en ollut edes laatinut ja joka ei ole kenenkään laatimana mikään rikos.  
 
Kaikki tämä on virkamafiarikollisuutta, josta olen kerännyt ja julkaissut todisteet. Se on myös täysi näyttö 
siitä, että Juha, Susanna, Lauri, Monika, Hanna ja Elina Ruohonen tulee tuomita minuun kohdistamastaan 
törkeästä kunnianloukkauksesta. He ovat yhdessä levittäneet kaikilla välineillä, laajasti somessa, pesän 
selvittäjälle, Palosen omaisille, Kasvihuoneilmiön työntekijöille, KäO:n tuomareille ja poliisille perättömiä 
väitteitä, että  

1. Minä olisin muka velat lapsilleni aiheuttanut, vaikka ne on tahallaan aiheutettu em. virkamiesten ja 
asianajajien rikoksilla ja minä yritin jopa paareilla maaten vaikeasti sairaana pelastaa lapseni ja estää 
rikokset 

2. Lapseni eivät muka olisi oikeusmurhan uhreja ja Blogspot-sivuilla, virkamaafia.fi-sivuilla ja facebookissa 
olisi julkaissut väärää tietoa tästä mafiasta ja sen rikollisuudesta.  

Kaikki julkistamani ja kanteluihin, kanteisiin ja valituksiin laatimani tiedot virkamafian ja Ruohosten 
kuvottavista rikoksista ovat totta ja niistä on todisteet. Niiden tutkimisen tahallinen estäminen on ollut vuosia 
olennainen osa häikäilemättömien rikosten toteutusta. Olennainen osa virkamafiarikollisuutta ovat olleet 
myös vuosia jatkuneet tekaistut poliisin käynnistämät mielivaltaiset olemattomien "rikosteni" tutkinnat 
2007, 16.11.2020 ja 19.8.2021. Niitä on polkaistu käyntiin rikoksentekijöiden väärillä ilmiannoilla 
olemattomista rikoksistani siinä tarkoituksessa, että ne oikeat rikolliset saisivat jatkaa rikoksiaan piilossa ja 
yhteiskunnallinen merkittävä mafialle kiusallinen julkistukseni saataisiin "rikokseksi" leipomalla piiloon. 
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Tutkintapyyntö ja syyttämisvaatimus OIKEISTA rikoksista 2001-2021 (RL 8:2 § 2 
momentti) 
 
Minä en ole rikollinen millään perusteella. Sen sijaan KAIKKI tässä lausumassa ja liitetiedostona 2 olevassa 
siihen liittyvässä tutkintapyynnössä yksilöidyt virkamiesten ja heidän suojattiensa yhdessä toteuttamat 
tutkinnantapot ja leipomiset ovat.  
 
Koko minuun ja lapsiini ja muihin virkamafiaverkoston jäseniin kohdistuva rikoskokonaisuus 2001-2021 on 
satoja törkeitä rikoksia sisältävä jatkettu rikos ja koska RL 8:2 §:n 2 momentin kaikki jatketun rikoksen kriteerit 
täyttyvät, sellaisena se tulee tutkia. 
 

Kenenkään ei kuulu olla ”mielikuvitusrikosten” tutkinnassa eikä tulla "leivotuksi 
syylliseksi" olemattomista rikoksista virkamafian kosto-operaationa  
 
Poliisin ja Kohijoen käynnistämissä uusimmissa ”tutkinnoissa” on kyse:  

1. virkamafian kostotoimesta  
2. virkamafian suojattien auttamisesta törkeissä uusissa rikoksissa  
3. ”leipomisesta”, jossa syyllisiä ja syyttömiä on tarkoitus leipoa lakeihin ja näyttöön nähden käänteisesti 

virka-asemaan törkeästi väärinkäyttämällä  
4. sananvapauden käytön estämisestä virkamafiarikollisen toiminnan piilottamiseksi  
5. kaikilla perusteilla poliisille ja syyttäjälle kielletystä virkarikollisesta toiminnasta, joka säädetään törkeäksi 

virka-aseman väärinkäytöksi ja syrjintärikokseksi ja on myös rikos ihmisyyttä vastaan ja 
kidutusrikollisuutta 

Supon, KRP:n ja oikeuskanslerin tulee nyt sitten niiden minun olemattomien rikosten sijaan tutkia tätä 
kaikkea laajana virkamafiarikollisuutena ja poliittisena rikollisuutena ja rikoksena ihmisyyttä vastaan, 
koska en ole ainut mafiaverkoston uhri. 
 
Supon, KRP:n ja oikeuskanslerin tulee ryhtyä tutkimaan tätä ”leipomista” rikoksena ja miksi siinä nämä 
leipurit ovat yrittäneet leipoa minulle ”rikokset”, joita ei ole rikoslakimme mukaan olemassa eli olisin tässä 
”tutkinnassa” ja leipomisessa:  

• ”julkisen tiedon salassapitorikollinen”   
• ”normiennoudattamisrikollinen” 
• "törkeä kunnianloukkausrikollinen yhteisönormeja noudattamalla" 

Tahallisten yhdenvertaisuuden loukkausten motiivi ja valtava määrä todistaa kaikki 
virkamafian leipomiset rikolliseksi syrjinnäksi (RL 11:11 §) 
 
Poliiseille, tuomareille, syyttäjille ja muille virkamiehille ei todellakaan ole lakiemme mukaan sallittua mikä 
tahansa. Myöskään Ruohosille, verkoston asianajajille ja muille virkamafian suojateille ei ole sallittua se 
rikollisuus, jota "laillisuudeksi" on heille näytöstä ja laista riippumatta "leivottu". 
 
Olen liitetiedostossa 1 laajasti selvittänyt jokaiseen laittomaan tutkinnantappoon, lavastuksiin ja 
virkamiesten päätöksiin sisältyvän valehtelun. Todisteet (heidän oma ratkaksutoimintansa) todistaa, että 
JOKAISESSA ratkaisussa on tahallaan pyritty totaaliseen eriarvoisuuteen ja lakeihin keksitty leipomisessa 
uutta sisältöä, "haitattomuutta" leivottu vain minuun kohdistettuihin rikoksiin ja "kunnianloukkausten" ja 
muiden rikosten "tulkinta" perustuu valehteluun. 60 minuun kohdistetun törkeän kunnianloukkauksen 
tutkinta on estetty tahallaan lakiin perustumattomalla tavalla "haitattomina" ja valehtelemalla 



22(23) 
 

asianosaisasemani puuttuvan ja minun olemattomista rikoksista on jatkuvasti käynnistetty täysin laittomia 
mielipuolisia "tutkintoja" ja "kunnianloukkauksiksi" väännetty niissä AINA tekoja, jotka eivät ole 
kunnianloukkauksia, vaan oikeussuojakeinoja ja laillista JulkL 3 §:n oikeudekseni säätämää sananvapauden 
käyttöä yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa. "Rikokseksi" sitä valittamista ja laillista sananvapauden 
käyttöä on väännetty rikoskoplan oman törkeän rikollisuuden peittelemiseksi  ja sen tuottoisan rikollisuuden 
jatkamiseksi ja koska näiden minuun kohdistettujen "rikos"-tutkintojen aiheena on leipoa minulle tekaistua 
rikollisuutta, jotta leivotaan minusta "kunnianloukkauskorvausten" rahastuskohde koplan rikollisille 
Kempille, Baarmanille, Saksalle ja Ruohosille, jotka ovat sitä ennen toteuttaneet kymmeniä vuosia sen saman 
virkamafian suojeluksessa yli 500 törkeää prosessipetosta, 60 törkeää kunnianloukkausta, 22 
salassapitorikosta ja väärennys-, työ-, tietosuoja- ja muita rikoksia ja velkuuttaneet  uhrinsa ja hankkineet 
miljoonien rikoshyötyjä niillä oikeilla rikoksillaan. 
 
Poliisien ja syyttäjien kaikki tutkinnantapot ja minuun kohdistetut 2007, 16.11.2020 ja 19.8.2021 lavastukset 
ja oikeuslaitoksen virkamafian toteuttamat kanteiden ja valitusten tahalliset estämiset ovat saman jatketun 
rikoksen osatekoja ja tekotapoja, tehty samalla tavalla tahallaan niiden rangaistavuus ymmärtäen ja 
"valikoivat" täysin laittomat päätösperustelut ja todistelun estäminen niissä leipomisissa ovat täysi näyttö 
siitä, että ne ovat juuri sellaista rikollista syrjintää, joka rikokseksi RL 11:11 §:ssä säädetään. Ne tulee tutkia, 
syyttää ja tuomita syrjintärikoksina, joihin on osallistunut koko virkamafiaverkosto 2001-2021. 
Virkamafiaverkoston kaikki rikollisuus perustuu mafian jäsenten hyväksi ja uhrien vahingoksi toteutettuun 
häikäilemättömään syrjintärikollisuuteen ja yhdenvertaisuuden perus- ja ihmisoikeuden poistamiseen 
kokonaan.   
 

PL 22 §:n merkitys ja korvausvaatimukset valtiolle ja leipureille 
 
Oikeuskanslerin ratkaisussa 342:2019 sivulla 12 todetaan:   
 
”Julkiselle vallalle perustuslain 22 §:ssä säädetty velvollisuus perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen 
turvaamiseen sisältää paitsi sen, että julkisen vallan on pidättäydyttävä itse 
loukkaamasta perusoikeuksia, myös sen, että se antaa myös suojaa mahdollisimman hyvin yksityisiä 
loukkauksia vastaan. Viranomaisen tulee pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun ja korjata toiminnassaan olleet 
virheet. Viranomainen ei saa alistaa asiakasta turvautumaan oikeussuojakeinoihin, jos ratkaisun lopputulos 
on selvästi ennakoitavissa.”  
 
Perus- ja ihmisoikeudet säätävät jokaiselle subjektiivisen oikeuden vaatia oikeuksien täysimääräistä 
toteuttamista kaikessa virkatoiminnassa ja oikeuksien toteuttamisvelvoite PL  22 §:ssä on ehdoton. 
Oikeuksien loukkaajat ovat PL 118 §:n mukaisessa korvausvastuussa, joka säädetään VahL:ssa myös valtiolle.   
 
 
Kuvattu virkatoiminta on kaikilta osiin laitonta, lakiin perustumatonta ja selvää kirjoitettuun normistoon ja 
todisteluun nähden tahallisesti päinvastaista. Rikollisille on virkamafiaverkostolla junailtu valtavat 
rikoshyödyt, minun, lasteni ja muiden uhrien korvaukset estetty tahallaan, EIS 6 artiklaa ja PL 21 §:sää rikottu 
jokaisessa prosessissa, joissa tarkoituksena on ollut EIS ja 14 artiklan vastaisen lakiin perustumattoman 
rikollisten suojelun ja heidän rikos- ja korvausvastuunsa tahallinen estäminen ja EIS 10 artiklan ja PL 12 §:n 
suojaaman sananvapauden estäminen virkamafia- ja kulttipaljastusten lopettamiseksi eli rikollisen 
toiminnan peittely- ja jatkamistavoitteella totuuden leipominen rikokseksi ja rikolliset uhreiksi.   
 
Valtion tulee korvata KAIKKI rikoksilla aiheutetut vahingot minulle, lapsilleni ja kaikille muille rikosten 
uhreille. Valtiolla on velvollisuus korvata myös täysimääräisesti 

1. lapsilleni rikoksilla aiheutetut 140.000 € velat 
2. minulle rikoksilla aiheutetut 200.000 € velat 
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3. kotini tuhoamisen täysimääräinen korvaus 600.000 €  
4. työsuhteeni tuhoamisen, työsyrjinnän, terveyteni pysyvän vahingoittamisen, ansionmenetyksen 

täysimääräinen korvaus, joka jäi aiheettomasti Henriksson, Vienon ja LähiTapiolan rikosten vuoksi 
saamatta  

5. yhdenvertaisuuden loukkaukset  
6. laillisuusperiaatteen loukkaukset  
7. kaikkien tässä kirjelmässä yksilöityjen lakien rikkomiset ja perus- ja ihmisoikeusloukkaukset 
8. tietosuoja-asetuksen 82 artiklan mukaiset korvaukset tarkastusoikeuden estämisestä ja virheellisestä 

rekisterinpidosta  
9. 60 kunnianloukkausta, niiden haitattomuusvalehtelu ja tutkintojen estämisellä ja ihmisarvoni 

alentamisella aiheutettu kärsimys, haitta ja sairaudet  
10. työpalkkiot kaikista 2001-2021 kirjelmistä, joita olen joutunut laatinut  
11. varastettu elämä eli PL 10 artiklan ja EIS 8 artiklan normaalin ihmisoikeudeksi säädetyn perhe-elämän 

estyminen aikana, jona olen joutunut kirjoittamaan enkä ole voinut normaalitavalla elää lasteni kanssa 
perhe-elämää 

12. kodittomuus ja käyttöhyödyn menetys 2014 lukien, koska valtavan rikosmäärän ja niiltä 
puolustautumisen aiheuttaman kirjoittamisen ajankäytön vuoksi en ole saanut tuhottua kotiani kuntoon 
vieläkään   

Nälkälakko 
 
Järjestän lokakuussa mielenilmauksen ryhtymällä julkiseen nälkälakkoon Lohjan poliisilaitoksen edessä 
viranomaisrikollisia ja Ruohosten kulttirikoksia vastaan. Poliisin tulee ilmoittaa kirjallisesti, että tämä ilmoitus 
mielenilmaisusta on vastaanotettu ja rekisteröity.  
 

Julkistuksen jatkaminen ja muiden virkamafian uhrien oikeus vaatia valtiolta ja 
virkamafialta korvauksia 
 
Virkamafia "tutkintametodeillaan" on itse tuottanut todisteet syyttömyydestäni ja virkamafiarikollisuudesta 
ja mafian olemassaolosta. Koska paljastukseni ovat juuri sellaisia JulkL 3 §:ssä ja Toiviaisen päätöksessä 
tarkoitettuja yhteiskunnallisesti merkittäviä tietoja, tulen jatkamaan ja laajentamaan tästä rikollisverkostosta 
tiedottamista syyskuussa 2021 kiertueella, kaikilla mahdollisilla välineillä ja virkamafian kuvottavien rikosten 
ja kostotoimien törkeydestä samalla uutta näyttöä hankkien.  
 
Kansalaisiin kohdistettu syrjintä ja poliisi-, tuomari- ja syyttäjämielivalta puuttuvat useisiin perus- ja 
ihmisoikeuksiin laajasti ja lakiin perustumattomalla tavalla. Koska uhrimäärä on valtava, julkistan tämän 
tutkintapyynnön ja siihen liittyvän laatimani 28.8.2021 päivätyn yksityiskohtaisen selvityksen, jotta muut 
uhrit rohkaistuvat vaatimaan korvauksiaan tältä sadistiselta, kansaamme ja kaikkia kansalaisia alistaneelta 
virkarikosmafialta. Toivon, että mahdollisimman moni kannattajani kanssani vaatii kaikkien minuun, 
perheeseeni ja Ruohosten kultin uhrien Elisa Paloseen ja hänen omaisiinsa kohdistettujen rikosten 
lopettamista ja tutkintaa, vaatia tekijöiden rankaisemista ja yhtyy tänään jättämääni tutkintapyyntöön.   
 
Lohja 29.8.2021 
 
 
Jaana Kavonius,   
Lakimies, OTK (eläkkeellä)  
Oikeusturvakeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja  
Satojen virkamafiarikosten ja Ruohosten kultin rikosten uhri  
 


