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KIRJAAMASTA RIKOSILMOITUKSIA JA VÄÄRÄÄ ILMIANTOA JA KUULUSTELUVASTAUKSIANI 

  

KANTELU, RIKOSILMOITUS JA TIETOTURVAN LOUKKAUSILMOITUS 

POLIISI SIMO MAMIAN, TUTKINNANJOHTAJA RAULI SALOSEN JA 

LÄNSI-UUDENMAAN POLIISIN TOIMINNASTA/ KIELTÄYTYMINEN 

KIRJAAMASTA RIKOSILMOITUKSIA JA VÄÄRÄÄ ILMIANTOA JA 

KUULUSTELUVASTAUKSIANI ELI ESITUTKINTAMENETTELYN JA 

TODISTELUN SYRJÄYTTÄMINEN KOKONAAN 
 
RL 3:3 §: "Ennen esitutkinnan aloittamista esitutkintaviranomaisen on 
tarvittaessa selvitettävä 1 momentissa tarkoitettuun rikosepäilyyn liittyvät seikat 
erityisesti siten, että ketään ei aiheettomasti aseteta rikoksesta epäillyn asemaan ja että 
asian sitä edellyttäessä voidaan tehdä 9 §:n 1 momentissa tai 10 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu ratkaisu esitutkinnan toimittamatta jättämisestä. Esitutkinnan aloittamista 
edeltäviin toimenpiteisiin sovelletaan soveltuvin osin tämän lain säännöksiä. 
 



RL 3:1 §: "Kun esitutkintaviranomaiselle ilmoitetaan rikos tai tapahtuma, jota ilmoittaja epäilee 
rikokseksi, esitutkintaviranomaisen on viipymättä kirjattava ilmoitus. Jos ilmoitus on epäselvä 
tai puutteellinen, ilmoituksen tekijää on tarvittaessa kehotettava täsmentämään tai 
täydentämään sitä." 
 

 

RL 4:1 §: "Tasapuolisuusperiaate": "Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon 

sekä rikoksesta epäiltyä vastaan että hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet."vitt 
 

 
Kantelu, rikosilmoitus ja tietoturvan loukkausilmoitus koskee poliisin Simo Mamian, 
Rauli Salosen ja Länsi-Uudenmaan poliisin tahallisesti lainvastaista toimintaa asiassa: 
 

 
1) Minut on aiheettomasti asetettu rikoksesta epäillyn asemaan siten, että Mamia ei ole ennen 
esitutkinnan käynnistymistä millään tavalla selvittänyt, onko mitään rikosta edes olemassa eli 
ovatko julkaisemani tiedot vääriä vai oikeita. 
 

 
 2) Olen julkistanut vain oikeita tapahtumatietoja Kempin valmistelusta, Baarmanin ja Saksan 
prosessipetoksista ja niihin myös todisteet. Toimitin Mamialle 28.2.2021 mennessä todisteet 
siitä, että jokainen julkistamani tieto pitää paikkansa. Koska (perätön) rikosepäily koski 
väitettä, että julkistaisin "väärää" tietoa", Mamian on tullut toimittaa ETL:ssä säädetty 
normaali esitutkinta eli  

• perehtyä toimittamaani laajaan materiaaliin, 
• selvittää todisteisiin vertaamalla, että minä en ole laatinut yhtään väärää tietoa ja 

lopettaa esitutkinta teosta, joka ei ole minun rikos eli koska tietoni eivät ole 
vääriä. 

• käynnistää esitutkinta niistä Kempin, Nurmen, Baarmanin, Suvekse, Saksan ym. 
tiedoista, jotka ovat vääriä ja niitä käytetty rikosten toteutusvälineenä.  

 

 
3) Vaikka toimitin esitutkintaa varten poliisin asettamassa määräajassa 28.2.2021 
mennessä todisteet rikokseni puuttumisesta, Mamia eikä KUKAAN poliisi ole 
toimittanut lainkaan ETL:ssä säädettyä esitutkintaa eli kukaan poliisi ei ole ennen 
suoraan syyteharkintaan siirtämistä  käsitellyt lainkaan materiaalia, jonka toimitin, 
vaikka toimittamani materiaalin perusteella on tullut esitutkinta lopettaa ja käynnistää 
Kempin, Nurmen, Baarmanin ja Saksan väärää ilmiantoa, prosessipetoksia, 
salassapitorikoksia ja virkarikoksia koskeva esitutkinta.  
 

 
4) Se, että esitutkintaa ei ole toimitettu lainkaan, näkyy suoraan Mamian minulle 
postitse toimittamasta materiaalista. Mamia ilmoittaa saaneensa materiaalin (292 
asiakirjaa eli kymmeniä tuhansia sivuja esitutkintamateriaalia) 4.3.2021 mennessä ja 
lähettäneensä materiaalin syyteharkintaa varten syyttäjälle 8.3.2021 

eli käsittelemättä ennen syyteharkintaan siirtämistä lainkaan 
TODISTEITA SYYTTÖMYYDESTÄNI, vaikka todisteita on tullut ETL 4:1 §:n 

mukaan arvioida "tasapuolisesti" eli minun kohdistetun rikosepäilyn poistavat faktat on 
tahallaan jätetty kokonaan tutkimatta ja käsittelemättä. 



 

 
5) Mamian 4.3.-8.3.2021 teon vuoksi minuun kohdistettua rikosepäilyä on jatkettu 

todisteiden vastaisesti prosessissa, jossa ETL 3:3 §:n säätämä 
esitutkintavaihe puuttuu välistä kokonaan ja olematon "rikos" 
on tahallaan siirretty suoraan syyteharkintaan esitutkintaa 
toimittamatta eli Mamia väittää esitutkintamenettelyn 
päättyneen suorittamatta sitä ennen normaalia esitutkintaa 
lainkaan eli tutkimatta toimittamiani todisteita lainkaan ja 
"tutkinnan tulos" on siis ollut Mamialla valmiina jo 16.11.2020 
aineistosta ja laista riippumatta. 
 

 
6) Olen joutunut ETL 3:3 §:n vastaisesti aiheettoman, perättömän rikosepäilyn 
kohteeksi, koska myös esitutkinta on 16.11.2020 käynnistetty kokonaan ilman 
normaalia esiselvittelyä ja ennen kuin minulta on kysytty yhtään mitään ja selvitetty 
todisteita, joita virkamafia-sivuillani ja fb-profiilissani olen julkistanut eli vaikka 
todisteista näkyi suoraan jo ennen esitutkinnan käynnistämistä, että  
A) Kaikki julkistukseni sisältävät todisteilla vahvennettua oikeaa tietoa 
B) Juuri se Baarmanin, Saksan ja Kempin prosessipetos- ja virkarikostoiminta ja heidän 
väärät tietonsa, jonka faktan ja väärinkäytösten totuudenmukainen julkistus ei ole rikos, 
mutta jotka Kempin, Nurmen, Baarmanin ja Saksan rikokset on tullut tutkia petoksena, 
vääränä ilmiantona ja virkarikoksena. 
 

 
7) Väärän ilmiannon tehneet Nurmi, Kemppi, Baarman ja Saksa ovat halunneet peitellä omia 
rikoksiaan ja vain siksi tehneet tahallaan väärän ilmiannon. Poliisin rikollinen mielivalta on 
tahallista ja poliisi on auttanut Nurmea, Kemppiä, Baarmania, Saksaa ja muita rikoksentekijöitä 
törkeiden virka- ja prosessipetosten, väkivalta-, väärennys-, salassapitorikosten ja väärien 
ilmiantojen toteutuksissa. Olen toimittanut poliisille LIITE C1-C2-asiakirjat, joissa ovat 
Kempin, Baarmanin ja Saksan yhdessä toteuttamat prosessipetosvalheet ja LIITE A1-
asiakirjan, jossa on todisteet siitä, että heidän tietonsa ovat vääriä ja minun kaikki 
tietoni oikeita. Olen heidän rikostensa vuoksi päätynyt maksamaan heidän 
prosessipetoksistaan ja virkarikoksistaan 120.000 euroa ja aiheettoman ulosmittauksen 
kohteeksi. Rikoshyötyä on paisuteltu 11.12.2019 väkivaltarikoksen, sitä edeltävien 
tappouhkausten ja 23.12.2019-9.3.2020 Kempin, Baarmanin, Saksan, Penttilän, Helinin ja 
Verasen yhteisen rikoksen avulla, jolla 20.12.2019 sopimus ohitettiin. Prosessipetoksista ja 
virkarikoksista on täysi näyttö ja poliisille on syntynyt velvollisuus käynnistää rikostutkinta niistä 
heidän oikeista rikoksista ja lopettaa minuun kohdistuva rikostutkinta saman täyden näytön 
perusteella. 
 

 
8) Mamian ja Salosen toiminta on tahallista poliisin virkarikollista toimintaa, tehty kaikilta osin 
esteellisenä ja toiminnan rikollisuus johtuu esteellisyydestä ja tekaistun minuun kohdistetun 
"tutkinnan" etukäteen päätetystä tavoitteesta, jossa näyttöä ei ole ollut koskaan edes tarkoitus 
käsitellä.  
 

 



9) Mamia, Salonen, Ryynänen, Eriksson, Halme, Hyytiäinen ja Länsi-Uudenmaan poliisi ovat 
jättäneet kirjaamatta 11.12.2019 väkivaltarikoksesta kuulustelukertomukseni (19.1.2020) 
kokonaan ja peitelleet väkivalta- ja uhkailurikosten selvää yhteyttä Kempin, Baarmanin ja 
Saksan toteuttamaan rikolliseen velkuuttamiseen, joka on toteutettu väkivaltarikoksen avulla.  
 

 
10) Länsi-Uudenmaan poliisi on kirjannut S-asiaksi KAIKKI tuomareita ja kaikkia muitakin 
koskevat minun tekemät rikosilmoitukset ja Suuripään aj Salosen johdolla jättänyt tuomareita 
koskevista rikosilmoituksista KAIKKI lakisääteiset ilmoitukset tekemättä oikeuskanslerille. 
 

 
11) ETL säätää: "Poliisimiehen tekemäksi epäilty rikos tutkitaan aina muussa kuin hänen 
toimipaikkansa poliisiyksikössä, jos asiaa ei käsitellä sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa 
laissa säädetyssä menettelyssä. Muutenkin rikoksen tutkiva poliisiyksikkö tulee tarvittaessa 
määrätä niin, ettei luottamus esitutkinnan puolueettomuuteen vaarannu." Tahallisesti lainvastaista 
normaalin esitutkinnan ja todistelun estämistä on jatkettu Länsi-Uudenmaan poliisissa ja 
esteellisen Mamian. Suuripään ja Salosen ym. toimesta tahallaan, vaikka tutkinnassa oleva 
julkistustoimintani koskee Länsi-Uudenmaan poliisia, Salostta ja Mamiaa itseään eli vastapuoleni 
ja minuun kohdistettujen rikosten toteuttajat ovat itse tahallaan toteuttaneet laittomin menetelmin 
olematonta rikostani näytön vastaisesti ja näyttöä lainkaan edes käsittelemättä peitelläkseen ja 
jatkaakseen julkistukseni kohteena olevia omia törkeitä rikoksiaan.  
 

 
12) Tekemääni 16.11.2020 rikosilmoitusta väärästä ilmiannosta ei ole kirjattu ja käsitelty lainkaan. 
 

 
13) En ole pyynnöistäni huolimatta saanut tutkintailmoitusta väärää ilmiantoa ja poliiisin 
virkarikoksia koskevista rikosilmoituksistani.  
 
14) Samaan aikaan, kun Salonen, Halme, Ryynänen, Eriksson, Suuripää, Mamia, Moilanen, 
Haavisto, Sulkko, Kukko ja Hyytiäinen ovat estäneet Kempin, Nurmen, Saksan ja Baarmanin 
törkeiden rikosten tutkinnan ja 11.12.2019 väkivaltarikoksen tutkinnan tahallaan selvän näytön 
vastaisesti, he ovat käynnistäneet Kempin, Nurmen, Baarmanin ja Saksan rikoskumppaneina 
tahallaan väärän ilmiannon perusteella tekaistun tutkinnan väittämällä julkistamiani tietoja vääräksi, 
vaikka mikään minun tietoni ei ole väärä eikä siksdi myöskään rikos ja estämällä sen jälkeen 
tahallaan KAIKEN 4.3.2021 mennessä toimitetun todistelun käsittelyn Mamian 8.3.2021 viestistä 
paljastuvalla tavalla eli "rikos"-tutkintaa" on suoritettu ilman rikosta eikä mitään tutkintaa ole edes 
koskaan suoritettu, vaan esitutkintaa toimittamatta asia siirretty syyteharkintaan. 
 
 
15) Jouduin 18.2.2021 Varsinais-Suomen KäO:ssa useiden rikosten kohteeksi. Kun tein oikealle 
viranomaiselle eli Länsi-Uudenmaan poliisille uudesta rikoksesta rikosilmoituksen ja vaadin, että 
18.2.2021 teko näyttöineen kirjataan osaksi asioita 5530/R/7881/20, 5530/R/14999/20 ja 
5530/R/52430/20 selvityksenä minuun kohdistetusta rikollisuudesta osana ns. virkamafiaverkoston 
rikollisuutta. Mamia lähetti 8.3.2021 alla olevan viestin, jossa valehtelee esitutkinnan asioissa 
"päättyneen", vaikka 
A) Mamia ei toimittanut esitutkintaa lainkaan 4.3.2021 toimittamani materiaalin perusteella 
ennen kuin jo pikana toimitti asian suoraan syyteharkintaan 
B) Kyseessä on 18.2.2021-11.3.2021 Turussa toteutettu uusi rikos, jossa asianomistajia ovat 
minä, Wallin, hänen lapsensa ja oma 7-vuotias poikani ja jota koskeva rikosilmoitus on 
tullut kirjata normaalisti 8.3.2021 eli esitutkinta ei ole voinut "päättyä", kun se ei ole 
alkanutkaan eikä 18.2.2021 alkaneesta rikoksestaole saanut jättää rikosilmoitusta 
kirjaamatta.  



C) Uuteen rikokseen on osallistunut Heikki Saksan rikoskumppani Pasi Kettula, joka oli 
toteuttamassa jo 2007 Saksan kanssa rikollista esitutkintaa laamanni Braxin 
lähestymiskieltojutun estämiseksi ja materiaali paljastaa, että Kettulan ja Saksan 
rikoskumppanipalveluita voi vapaasti virkamafia tilata mihin vaan ja Kettula ja Saksa ovat 
ainakin vuodesta 2007 lukien sitä rikollista "palveluaan" (=valehtelevat mitä vaan 
pyydetään) tuottaneet ja asiayhteyden ja tekijäkumppanuusyhteyden vuoksi 8.3.2021 
lisänäyttö on tullut poliisin kirjata myös 16.11.2021 tutkintamateriaalin todistelun 
lisäykseksi. 
 

 
16) Myös alaikäinen lapseni joutui 18.2.2021 saman rikoksen kohteeksi ja Mamian ja Salosen on 
kuulunut siirtää uuden rikosilmoituksen kirjaaminen ja tutkinta esteelliselle poliisille ja esitutkinta on 
tullut käynnistää ja R-asia kirjata samalla tavalla, jolla yksi asianomistajista Wallin on saanut oman 
rikosilmoituksensa samasta teosta Lounais-Suomen  poliisissa kirjattua.  
 

 
17) En ole pyynnöistäni huolimatta saanut tutkintailmoituksia mistään tekemistäni rikosilmoituksista 
Länsi-Uudenmaan poliisissa enkä väärää ilmiantoa koskevaa rikosilmoitustani kirjattua enkä 
prosessipetos- ja virkarikostoimintaa tai mitään minuun ja perheeseeni kohdistettuja törkeitä 
rikoksia normaalitavalla tutkittua, koska poliisi on vuosina 2001-2021 auttanut jokaisen rikoksen ja 
lavastuksen toteutuksessa. 
 

 
18)  Lähetin Länsi-Uudenmaan poliisiin 28.2.2021 Mamian asettamassa määräajassa 
kirjalliset vastaukset Mamian 16.11.2020 kysymyksiin. Vaikka 28.2.2021 viestini on otsikoitu 
vastaukseksi Mamian kysymyksiin, Mamia laati tutkinnanjohtaja Rauli Salosen kanssa 
4.3.2021 tahallaan esitutkintapöytäkirjan laittomalla ETL vastaisella tavalla niin, että  

• siihen on kirjattu vain Kempin, Baarmanin ja Saksan vastaukset,  
• AINUTTAKAAN minun kuulustelukertomustani eikä ainuttakaan minun vastaustani 

ole kirjattu lainkaan 
• toimittamani kirjalliset todisteet on kirjattu epämääräisesti todisteita luetteloimatta 

"292 sähköpostiksi", vaikka osa sähköposteista on suoraan tullut kirjata 
vastaukseksi rikosasiassa ja osaksi kuulustelukertomustani ja sähköpostien liitteenä 
olevat kirjallisiksi todisteiksi toimittamani materiaalit luetteloida todisteluettelossa ja 
ne kaikki todisteet käsitellä normaalisti esitutkinnassa ja niiden perusteella todeta 
minun rikokseni (eli väitettyjen väärien tietojen) puuttuvan ja kaikkien väärien 
tietojen olevan Kempin, Nurmen, Baarmanin ja Saksan kirjelmissä, viesteissä, 
rikosilmoituksissa ja päätöksissä siten, että heidän väärissä tiedoissaan on 
rikoksesta kyse. 

 

 
19) Vaikka vaadin saada laatia loppulausunnon,  

• Mamia ja Salonen jättivät kaikki määräajassa toimittamani todisteet ja lausumani 
esitutkintapöytäkirjaan kirjaamatta ja käsittelemättä 

• asiassani on siis koko normaali esitutkinta estetty tahallaan ja syyteharkintaan 
siirretty asia, jossa esitutkintaa ei ole toimitettu lainkaan ja  vaikka rikostutkinta on 
tullut keskeyttää minuun kohdistuvassa rikosepäilyssä kokonaan juuri niiden 
todisteiden perusteella, joita ei  Mamian ja Salosen "tutkinnassa" käsitelty ja kirjattu 
lainkaan. 

 



Salonen ja Mamia ja muut ETL:n vastaiseen "tutkintaan" ilman tutkintaa osallistuneet 
Länsi-Uudenmaan ja Lounais-Suomen poliisit ja aluesyyttäjät ovat ryhtyneet tahalliseen, 
törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen aiheuttaakseen minulle yhdessä 
rikoskumppaniensa Noora Kempin, Tuomas Nurmen, Heikki Saksan, Pontus Baarmanin ja 
muiden tekijäkumppaniensa kanssa tahallaan huomattavaa vahinkoa. 
 
 
Julkistan myös tämän viestin sen todistamiseksi:  

• millaisen häikäilemättömän virkamafiarikollisuuden kohteena olen ollut 20 vuotta ja 
olen edelleen 

• Mamian ja Salosen tahallinen rikollinen toiminta alleviivaa kaikkea sitä totuudellista 
virkamafiajulkistustani, jonka totuuden peittelemiseksi virkamafiakopla myös törkeät 
rikoksensa Salosen, Mamian ja Länsi-Uudenmaan poliisin 16.11.2020-8.3.2021 
teoilla on toteuttanut peitelläkseen ja jatkaakseen mafiansa tuottoisaa rikollisuutta ja 
tuhotakseen ja lavastaakseen raukkamaisilla rikoksillaan uhrejaan. 

• tätä prosessipetos- ja virkarikollisutta, vääriä ilmiantoja ja muuta rikollisuutta 
toteuttavat tuomarit, poliisit, syyttäjät, asianajajat ja valvontalautakunta yhdessä ja 
juuri siksi se mafia estää verkostonsa törkeiden rikosten tutkintaa tahallaan 

• sama mafia toteuttaa samalla motiivilla uhriensa vaientamiseen pyrkiviä 
tekaistuja "rikos"-tutkintoja olemattomista "totuusrikoksista" siten, että 
esitutkinta jää välistä kokonaan eikä näyttöä käsitellä lainkaan, jotta saadaan 
aikaan näytön vastainen etukäteen päätetty "lopputulos" eli leivottua Kempin, 
Baarmanin, Saksan, Nurmen ym. kaltaisista törkeiden rikosten toteuttajista 
"uhreja" ja heidän rikostensa uhreista lavastettuja rikollisia ja juuri sen 
rikollisen teon Mamian ja Salosen 8.3.2021 syyttäjälle lähettämän materiaalin 
toimitusaika minun 4.3.2021 mennessä toimittamani materiaalin määrään 
verrattuna todistaa. 

• Mamia ja Salonen eivät siis käsitelleet ja edes lukeneet lainkaan 
esitutkintamateriaalia eli ovat siirtäneet "rikostani" koskevan asian 
syyteharkintaan 8.3.2021 toimittamatta ajalla 4.3.-8.3.2021 esitutkintaa 
lainkaan ja käsittelemättä ja lukematta ja kirjaamatta lainkaan sitä materiaalia, 
joka heidän olisi tullut käsitellä ja "rikokseni" tutkinta lopettaa todisteet 
käsittelemällä eikä todistelun vastaista olematonta rikostani syyteharkintaan 
siirtää 

• Minullakin kuuluu olla oikeus lailliseen normaaliin esitutkintaan ja siihen, että 
minun "rikosteni" puute ja Kempin, Nurmen, Baarmanin  ja Saksan yhteinen 
rikos arvioidaan lain ja todisteiden perusteella eikä etukäteen päätetyllä 
"leivomme susta rikollisen"-asenteella poliisin avustaessa Kempin, Nurmen, 
Baarmanin ja Saksan rikosten toteutuksissa ja peittelyssä.  

 
Lohja 17.3.2021 
 
 
Jaana Kavonius  
Lakimies, OTK (eläkkeellä) 
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RIKOSKOPLASTA JA SALAISISTA REKISTEREISTÄ VARSINAIS-SUOMEN KÄO:SSA 

  

Hei, 
  
Esitutkinta liittyen rikosilmoituksiin 5530/R/7881/20, 5530/R/14999/20 ja 5530/R/52430/20 on saatu 
päätökseen tänään ja asiat siirtyvät syyteharkintaan aluesyyttäjä Heikki Kohijoelle. 
  
Sihteerit toimittavat sinulle kopiot esitutkintapöytäkirjoista. Pöytäkirjoihin on liitetty vastauksenasi minulle 
lähettämäsi 252 sähköpostia. 
  
Koska esitutkinta on saatettu loppuun, pyydän että poistat minut sähköpostien lähetyslistalta. Poliisi ei ole 
enää toimivaltainen viranomainen asiassa, vaan tarvittaessa sinun tulee jatkossa hoitaa prosessiin liittyvät 
asiat syyttäjän kanssa. 
  
Hyvää naistenpäivää sinulle. 
  
Simo Mamia 
vanhempi rikoskonstaapeli 
Lohjan poliisiasema 
0504562668 
  
 


