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Rikosilmoitus, kantelu ja tietosuojan loukkausilmoitus ja lisäys KKO:lle jättämiini
purkuvaatimuksiin

1. Ilmoittaja ja asianomistaja
Jaana Kavonius,
Lakimies, OTK (eläkkeellä)
Myllärinkatu 4, 08100 Lohja
p. 040 744 2173

2. Muut asianomistajat
Rikosilmoituksen kohteena oleva Vuoren ja Lindbergin 12.12.2018 laatima muistio ja sen
perusteella toteutettu laaja rikollinen poliisin ja syyttäjien parityönä toteuttama
tutkinnantappotoiminta ja sillä mahdollistettu tuhansien tuomarien, poliisien, syyttäjien,
voutien, muiden virkamiesten, asianajajien, LähiTapiolan laajan petosverkoston ja
virkamafiarikollisverkoston rikollisuus kohdistuu koko Suomen väestöön. Konkreettisia
tutkinnantappoja on ollut 12.12.2018 muistion laatimisvuonna 2018 nimenomaan
ennätysmäärä 43 %. Sitä ennen ja sen jälkeen vastaavia törkeitä tutkinnantapporikoksia ja
lavastuksia on toteutettu koko väestöön kohdistettuna vuosittain valtavat määrät ja niiden
avulla hankittu miljardien rikoshyödyt verkoston rikollisille, estetty rikosoikeudellinen
vastuu törkeissä rikoksissa ja sadoilta tuhansilta uhreilta heille kuuluvia korvauksia sadoilla
miljardeilla ja biljoonilla. Asianomistajia ovat kaikki, johon todisteena oleva 12.12.2018
muistion ohjeistama tuhansien poliisien, tuomarien, syyttäjien, muiden virkamiesten,
asianajajien ja verkoston rikollisten yhdessä tahallaan etukäteen sopima ja toteuttama
virkarikollisuus kohdistuu.

3. Vaatimukset rikosasiassa
Tässä rikosilmoituksessa yksilöidyt henkilöt on tuomittava yhdessä tehdystä rikoksesta ja
laajan rikollisuuden mahdollistamisesta kukin 10 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja valtion on korvattava rikollisella virkatoiminnalla aiheutetut kaikki
vahingot minulle, lapsilleni ja kaikille 12.12.2018 muistioon ja Niinistön Keskisuomalainenlehdessä esittämiin lausumiin syy-yhteydessä olevien tutkinnantappo- ja lavastusrikosten
uhreille.
Rikoksista epäiltyinä tulee kuulla
1) poliisikomentaja, nykyinen sisäministeriön ja poliisihallituksen virkamies Tomi Vuori ja
johtava aluesyyttäjä Harri Lindberg 12.12.2018 muistion laatijana ja tutkinnantapporikollisuuden johtamisesta
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2) sisäministeri Maria Ohisalo tutkinnantapporikollisuuden, lavastettujen tutkintojen ja
Elokapina-terrorismin johtajana
3) Heikki Kohijoki, Katja Haavisto, Rauli Salonen, Aleksi Sulkko, Jukka Rappe, Merja Laitinen,
Kari Siivo, Markku Kukko, Kimmo halme, Keijo Suuripää ja heidän määräystensä mukaan
toimineet alla yksilöidyistä ja aiemmissa rikosilmoituksissa yksilöidyillä perusteilla
4) Niinistö, Rappe, Toiviainen, Salonen, Sulkko, Kohijoki, Mamia ja Heikkilä erityisesti myös
lavastettujen tutkintojen ja syytteiden toteuttajina sananvapausvainojen
toteuttamishankkeessa
5) Kaikki lasteni ja minun velkuutuksiin, korvausten, valitusten, kanteiden, kanteiden
estämisiin, tutkinnantappoihin ja 16.11.2020 ja 19.8.2021 lavastuksiin osallistuneet.
6) Rappen suojeluun eli tuomitsemisen tahalliseen estämiseen lahjusrikosasiassa
osalistuneet KKO:n tuomarit, tuomarien virkarikosjuttujen käsittelyn estämiseen
osallistuneet HO:n ja KKO:n tuomarit ja velkuutuksiin osallistuneet KäO:n, HO:n ja KKO:n
tuomarit, poliisit, syyttäjät, asianajajat, valvontalautakunnan jäsenet, pääsihteeri Minna
Melender, LähiTapiolan ja sen yhteistyöyritysten henkilöt, Lohjan kaupungin
organisaation henkilöt, Rimon, Hemmi, Rytö, vouti Penttilä
7) Sauli Niinistö, Tuomas Pöysti, Sanna Marin, Tytti Tuppurainen, oikeusministeri AnnaMaja Henriksson, Maria Ohisalo, Jukka Rappe, Raija Toiviainen, Tomi Vuori, Harri
Lindberg virkarikosverkoston ylläpitäjinä ja tahallisina ohjeistajina.
Lisäksi Supon ja KRP:n tulee tutkia, ketkä Supossa ja KRP:ssa ovat osallistuneet
rikosverkoston toimintaan olleet siitä tietoisia, mahdollistaneet sitä ja siihen liittyvää
rikollista salailua ja onko myös muilla alueilla poliisi- ja syyttäjälaitoksessa laadittu
vastaava rikollinen tutkinnantappo-ohjeistus, jonka Vuori ja Lindberg ovat Etelä-Suomen
syyttäjäalueelle ja Helsingin poliisille laatineet.

4. Vaatimukset samaan aikaan KKO:lle 24.10.2021 jättämässäni purkuasiassa
Kaikki asiassani ja lasteni asioissa 13.10.2021 mennessä syntyneet KKO:n, HO:n ja KäO:n
ratkaisut on purettava ja purkamisvelvoite on pakollinen, koska
1) Rikollisesta ”velkaorjuutus”-projektista on sovittu tuomariverkoston, poliisien, syyttäjien
ja vastapuolteni asiamiesten varjovalmisteluissa ja jokainen tekosarjan rikos on törkeä ja
niillä pyritty aiheuttamaan ja aiheutettu vähintään 10 Meur suuruiset vahingot lapsilleni,
minulle, Elisa Paloselle ja hänen omaisilleen ja yhteensä satojen miljardien rikoshyödyt
verkoston asianajajille, vastaajille ja verkoston muille jäsenille.
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2) Verkoston rikokset on tehty yhteistyössä poliisien ja syyttäjien kanssa, jotka ovat
operoineet 12.12.2018 laaditun muistion avulla (salainen laiton tutkinnantappo-ohje) ja
samassa joulukuussa 2018 Merja Laitinen, Kari Siivo ja myöhemmin muut koplan poliisit
Rauli Salosen ja Aleksi Sulkon, syyttäjä Katja Haaviston ja syyttäjä Heikki Kohijoen
johdolla estivät tahallaan minuun kohdistettujen törkeiden rikosten tutkinnat salaisen
virkarikollisen muistion rikosta toteuttaen ja varjovalmisteluissa rikosten
mahdollistamisesta sopien tuomarien, AA Jarmo Henrikssonin, AA Heikki Saksan, AA
Pontus Baarmanin, AA Juri Suveksen, lakimiesten Kermisen ja Verasen kanssa.
3) KKO:lla, poliiseilla, syyttäjillä, ministereillä, LähiTapiolan ja Lohjan kaupungin
organisaatiolla ja kenelläkään ei ole harkintavaltaa ylläpitää ratkaisutoimintaa, joka on
syntynyt rikoksilla. Kaikki minun ja lasteni asioiden ratkaisut (velkuutus, korvausten
estäminen, kanteiden, kanteluiden, valitusten ja rikostutkintojen estäminen), poliisien ja
syyttäjien muistion mukaisina työpareina toteuttamat tutkinnantapot sekä Salosen,
Kohijoen, Mamian ja Heikkilän 16.11.2020 ja 19.8.2021 lavastukset ovat törkeitä virkaja petosrikoksia ja syrjintärikoksia. Lisäksi Nurmi on Thomas Foxina esiintyen vetänyt
siihen vielä netissä kidutusrikoksensa ja törkeät kunnianloukkausrikoksensa
kärsimykseni maksimoimiseksi.
4) Laamanni Tuomas Nurmen rikoskopla operoi varjovalmisteluissa toteutettuja
järjestettyä häviötä, mahdollistaa törkeitä virkarikoksia, prosessipetostoimintaa ja siitä
laskuttamista. Verkoston jäsenet mahdollistivat toisilleen törkeitä satoja rikoksia
suunnitelmallisesti juuri siksi, että tiesivät 12.12.2018 muistion mukaisesta poliisien ja
syyttäjien sopimasta systemaattisesta tutkinnantappotoiminnasta.
5) Minuun ja lapsiini kohdistetut rikokset eivät edes olleet 12.12.2018 muistiossa
kuvatunlaisia vähäisiä, kun tutkinnat, kanteet, valitukset ja kaikki oikeussuojakeinomme
estettiin heidän yhdessä sopimillaan ja toteuttamillaan tutkinnantapoilla ja muilla petosja virkarikoksilla. Ne meihin kohdistetut rikokset olivat kaikki törkeitä rikoksia, joihin
liittyi raakaa väkivaltaa, 4 murhayritystä, lapseni pysyvä vammauttaminen, 10 Meur
rikoshyötyjen hankinta, tunnustettuja petoksia selvillä todisteilla eikä poliisilla ja
syyttäjillä, tuomareilla, asianajajilla, voudilla ja LähiTapiolan ja Lohjan kaupungin
organisaatiossa ollut laillista oikeutta toteuttaa ainuttakaan niistä törkeistä rikoksista
eikä sopia 12.12.2018 muistiolla ja muutenkaan tutkinnantappotoiminnasta.

5. Tutkittavan rikoksen keskeinen uusi todiste poliisin ja syyttäjän 12.12.2018
muistio ja siihen perustuva tutkinnantapporikollisuus ”parityönä”
Tässä rikosilmoituksessa on uutena todisteena postitse ilmiantona saamani 12.12.2018
muistio. Sen muistion ovat kansalaisilta salaa laatineet johtava aluesyyttäjä Harri Lindberg ja
poliisi Tomi Vuori, joka toimi muistion allekirjoittaessaan eli törkeän virkarikoksen
toteuttaessaan poliisikomentajana Helsingin poliisissa ja sai sitten mitä ilmeisimmin
rikollisista palveluksistaan palkkiona ylennyksen sisäministeriöön ja poliisihallituksen

4 (10)

virkatehtävään. Vuoren ja Lindbergin laatimaa 12.12.2018 muistiota ja kaikkia sillä
mahdollistettuja ja siihen perustuvia rikoksia on tutkittava, syytettävä ja rikos tuomittava
1) törkeänä virka-aseman väärinkäyttämisenä
2) törkeänä petoksena
3) syrjintänä
Rikoslaissa määritellään poliisia ja syyttäjää sitovasti, mitkä teot ovat rikoksia. Kun rikoksen
tunnusmerkistö täyttyy, poliisille syntyy tutkintavelvoite ja syyttäjälle virkavelvoite syyttää
niistä yleisen syytteen alaisista rikoksista, jotta uhrit saavat heille kuuluvat korvaukset, jotta
uhrit saavat oikeutta ja rikoksentekijät rangaistukset. Mitään sellaista laajaa
”tarkoituksenmukaisuus” ja ”resurssipula”-perusteita ei ole säädetyt lakiin, jollaisen Vuori ja
Lindberg ovat lakiin perustumattomasti itse salaa laatineet rikollisuutta tahallaan laajasti
mahdollistaakseen.
Muistiosta tekee laittoman jo se, että siinä ei ole ainuttakaan lainkohtaa. perustuslain 2
§:n 3 momentin mukaan kaiken julkisen toiminnan tulee perustua AINA lakiin, jota on
tulkittava sanatarkasti. Vuoren ja Lindbergin muistiossa ei ole lakeja lainkaan. Siksi se on
jo sellaisenaan virkarikos. Virkarikoksesta tekee törkeän se, että
1) muistion nimenomaisena tarkoituksena on ollut määrätä poliisit ja syyttäjät
suunnitelmallisesti ja laajasti tahallaan laiminlyömään kaikkia niitä laillisia
virkatehtäviään, joita varten poliisin ja syyttäjän virkatehtävä on säädetty
2) muistion 12.12.2018 jälkeen heti seuraavana päivänä 13.12.2018 rikolliset
tutkinnantapot toteutettiin asioissani tunnustetuissa 2 meur petoksista sopimalla
Nurmen, Salosen, Laitisen, Henrikssonin, Baarmanin, Saksan, Kempin ja kymmenien
rikoksentekijöiden koplan kanssa
3) rikos kohdistuu koko Suomen väestöön ja sillä on hankittu törkeässä petosrikoksessa
tarkoitetulla tavalla ja törkeän petosrikoksen menetelmillä biljoonien rikoshyödyt,
aiheutettu valtavat vahingot sadoilletuhansille tutkinnantappojen uhreille, toteutettu
laajaa korruptiota ja estetty perusteettomasti ja tahallaan arviolta ainakin
sataatuhatta rikoksentekijää joutumasta rikoksistaan normaalitavalla rikoslaissa
säädettyyn
rangaistukseen
ja
rikottu
systemaattisesti
perustuslakiin,
ihmisoikeussopimukseen ja yhdenvertaisuuslakiin säädettyä yhdenvertaisuutta ja
poistettu laajan rikosverkoston uhreilta kaikki perus- ja ihmisoikeudet, oikeudet
turvallisuuden ja omaisuuden ihmis- ja perusoikeuteen.
Vuori ja Lindberg laativat 12.12.2018 kansalaisilta salaa koko alaiselleen organisaatiolle
virkarikosten toteutuskehotuksen, jossa täysin lakiin perustumattomasti ja rikollisella tavalla
kehottavat poliiseja syyttäjiä toimimaan ”työparina” ja yhdessä kansalaisten vahingoksi
estämään tahallaan satojentuhansien uhrien vahingoksi tahallaan esitutkintoja ja
mielivaltaisesti määrittelemään, että ”tarkoituksenmukaisuus”-perusteella jätetään vaan
esitutkinnat tahallaan tekemättä kokonaan. Vaikka rikosten teonkuvaukset täyttyvät ja
rikoksista on täydet todisteet, muistiossa määrätään ja kehotetaan poliiseja tahallaan
jättämään valtavat määrät selviä rikoksia jätetään syyttämättä tahallaan. Muistiossa
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kehotetaan poliisia ja syyttäjiä ”työparina” toteuttamaan törkeitä virkarikoksia laatimalla
(=leipomalla) tahallaan tutkinnantappoja ja tutkinnan rajoituspäätöksiä ”virkaresurssien
säästämis”-perusteella silloinkin, kun rikosten tutkintakynnys selvästi ylittyy ja rikoksista on
täysi näyttö. Tällaisen ohjeistuksen laatiminen ylittää poliisin ja syyttäjän harkintavallan.
Tällaisen ohjeen mukaan on toimittu minun, lasteni ja satojentuhansien uhrien asioissa, mikä
ylittää harkintavallan. Lisäksi rikosten peittelemiseksi Rappe on värvätty ja ryhtynyt ns,
valtakunnanvalehtelijan tehtävään eli julkisesti systemaattisesti valehtelemaan, että
tällaista ohjeistusta ei ole olemassa ja että hän muka VKSV:n virkamiesorganisaatiossa
valvoisi ja estäisi tutkinnantappotoimintaa, vaikka Rappe, Toiviainen, poliisihallitus, johtavat
aluesyyttäjät ja poliisin esimiehet Rappen ja kaikkien verkostoon kuuluvien tieten
organisoivat tahallista rikollista tutkinnantappotoimintaa koko väestön uhrien vahingoksi ja
nimenomaan virkamafiarikollisuuden toteuttamistarpeisiin
räätälöitynä rikollisena
palveluna.

6. Jukka Rappen, Keijo Suuripään, Sauli Niinistön, valtioneuvoston jäsenten ja
Tuomas Pöystin johdolla toteutettu tahallinen disinformaatio, laaja
virkamafiaverkoston rikollisuus ja koko väestöön kohdistuva törkeä
rikollisuus
Samalla periaatteella, jolla rikollisen muistion laatinut Vuori yleni Helsingin poliisista
poliisihallitukseen ja sisäministeriöön Ohisalon rikoskumppaniksi, lahjuksia rikollisten
virkatoimien toteutuspalkkioita itselleen hankkinut ja niistä lahjuksista myös tuomittu Keijo
Suuripää yleni poliisin muka-laillisuusvalvojaksi poliisilakimiehen virkaan samaan
poliisihallitukseen, jonne 12.12.2018 virkarikollisen muistion laatinut Vuorikin ylennettiin.
PoHan tehtävänä ei siis todellisuudessa ole valvoa mitään laillisuutta, vaan sitä, muistiossa
määritellyt poliisien ja syyttäjin tutkinnantappoparit ovat pystyneet vuosia toteuttamaan ja
mahdollistamaan törkeää verkostonsa rikollisuutta Suomessa ja laamanni Tuomas Nurmen
rikoskoplan organisoimia ”velkaorjuutus”-projekteja, joilla uhrien korvaukset on estetty ja
uhrit heidän vaientamisekseen perheineen on jättimäisillä rikollisilla kostovelkuutuksilla
tuhottu ja velkuutettu.
Sauli Niinistö on johtanut 1990-luvulta valtiopetosrikollisuuden toteutusta ja johtaa sitä
nykyisin Marinin, Tuppuraisen, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin, Ohisalon ja em.
muistioon liittyvien poliisien ja syyttäjien ja KKO:n tuomarien rikollisverkoston avustuksella.
Niinistö nimittää poliittisina nimityksinä KKO:n tuomaristoon rikosverkoston agendaa
toteuttamaan häikäilemättömiä rikollisia siinä tarkoituksessa, että nämä Niinistön
nimittämät KKO:n tuomarit hierarkian yläpäässä estivät Suuripään rikostuomion, estivät
lasteni ja minun velkuutukseni rikollisten päätösten korjaamisen, estävät samalla tavalla
kaikkien virkamafiaverkoston uhrien tuomioiden muuttamisen peitelläkseen ja
mahdollistaakseen uhrien omaisuuksien ryöstöt ja laajaa törkeää rikollisuutta etenkin
verkoston sadistisia velkaorjuutus-ryöstörikoksia toteuttaville Tuomas Nurmen, Peik
Spolanderin, Kirsti Hakolan, Markku Braxin, Heidi Paanasen, Paula Helinin, Hannu Vienon,
Tiina Verasen, Pasi Kettulan, Antero Palajan, Liisa Lehikoisen, satojen KäO:n, HO:n ja KKO:n
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tuomarien, tuhansien poliisien, syyttäjien, voutien, veroasiamiesten, kunnallisvirkamiesten
muiden virkamiesten, asianajajien ja verkoston muiden toimijoiden ja rikoshyötyjien
rikollisverkostolle.
Niinistö käskyttää mm. Keskisuomalainen-lehdessä näitä nimittämiään laajan rikolliskoplan
KKO-tuomareita, muita tuomareita, Rappea, Toiviaista, Kohijokea, Sulkkoa, Salosta ja muita
rikollisia toteuttamaan 12.12.2018 muistiossa kuvattujen tutkinnan tapporikosten ohella
lavastettuja ”esimerkinomaisia” eli julkiseksi kostoksi ja rikosliigalle tapahtuvaksi
jättimäiseksi lisävelkuuttamiseksi tarkoitettuja tekaistuja ”kunnianloukkaustuomioita” siten,
että näissä Niinistön yllyttämissä rikollisissa velkuutuksissa uhreiksi valikoidaan ne, jotka
paljastavat rikollismafian toimintaa.
Minuun ja lapsiini kohdistettujen rikosten tutkinnantapot ja minuun kohdistetut tekaistut
esitutkinnat 16.11.2020 ja 19.8.2021, Räsäsen, Tynkkysen, Halla-Ahon, Juha Molarin, Ilja
Janitskinin syytteet ja tuomiot johtuvat kaikki tästä samasta rikollisesta leipomisagendasta,
jonka ylin yllyttäjä on Niinistö ja jota toteutetaan 12.12.2018 muistion kuvaamilla
paikallispoliisin ja syyttäjän muodostamilla työpareilla eli rikoskumppanuusparivaljakoilla.
Rappen, Pöystin, Suuripään, Henrikssonin, Ohisalon laillisuusvalvonnan laiminlyöntiä koko
virkatehtävän ajalla koko alaiseensa organisaatioon kohdistettuna laiminlyöntinä on
tutkittava, syytettävä ja rikos tuomittava
1) törkeänä virka-aseman väärinkäyttämisenä
2) törkeänä petoksena
3) syrjintänä
Jukka Rappe ryhtyi peittelemään laajaa poliisien, syyttäjien, tuomarien, voutien, muiden
virkamiesten, asianajajien, LähiTapiolan, LP Vahinkosaneerauksen, Jani Jormanaisen, Ranan
Rimonin ja muiden verkoston jäsenten laajan rikollisuuden tahallaan mahdollistavaa
poliisien ja syyttäjien yhdessä sopimaa tutkinnantapporikollisuutta, joka 12.12.2018 salaa
Lindbergin ja Vuoren 12.12.2018 muistiolla oli käynnistetty. Samaan aikaan, kun poliisit ja
syyttäjät sopivat yhdessä salaa täysin rikollisista tutkinnantapoista, Rappe ilmaantui
julkisuuteen valehtelemaan hänen muka huolehtivan VKSV:ssä siitä, että valvonta toimii ja
laittomat tutkinnantapot muka Rappe ja VKSV oikaisevat tunnollisesti. Rappe lähetti samaan
aikaan minulle törkeitä sähköposteja, joissa ilmoitti, että häntä ”häiritsee”, kun lähetin
todisteita Sulkon, Kukon, Salosen, Haaviston ym. törkeistä rikoksista. Rappe siis esti tahallaan
törkeiden rikosten tutkintaa pelkillä sähköposteilla ja sen jälkeen junaili aluesyyttäjäviraston
(Haaviston ym.) ja VKSV:n ketjutetuilla suojelupäätöksillä jokaiseen poliisin ja syyttäjän
törkeään rikokseen tutkinnantapot niin, että ketään ei kuultu ja Rappe, Kukko, Sulkko ja
Haavisto estivät tahallaan niiden todisteiden käsittelyn, joilla Varsinais-Suomen KäO
vahvisti testamentin pätemättömäksi.
Sulkon 1.11.2021 laatima ilmoitus on samalla todiste siitä, että tutkinnantapot 2009-2021
ovat poliisin ja syyttäjän törkeä virkarikos. Sulkko nyt siis 1.11.2021 myöntää, että hänen
omatkin 2020 tutkinnantappojen sarjatuotannot ovat virheellisiä. Ne Sulkon ja kenenkään
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poliisin minun ja lasteni asioissa laaditut tutkinnantapot ja leipomiset eivät ole 12.12.2018
muistion valossa pelkästään virheellisiä, vaan nimenomaan muistiossa kuvatun poliisin ja
syyttäjän tutkinnantappoparin tahallisia törkeitä virkarikoksia, joita työpareina ovat
toteuttaneet ja parhaillaan toteuttavat mm.
1) poliisi Aleksi Sulkko & syyttäjä Katja Haavisto,
2) poliisi Sulkko & syyttäjä Jukka Rappe,
3) poliisit Kukko, Kukko, Salonen, Mamia, Ryynänen, Eriksson, Laitinen, Siivo, Halme,
Hyytiäinen, Pitkämäki, Markkula, Moilanen, Suuripää, Uskio, Tero Haapala & syyttäjät
Kohijoki, Rappe, Toiviainen, Ventelä ja Haavisto
4) poliisi Taina Äijälä & syyttäjä Heikki Kohijoki
5) poliisi Paavo Myöhänen & syyttäjä Ahti Hirvonen
6) sadat muut vastaavat tutkinnantappoparit ”yleisenä käytäntönä”.
Ohisalo, Henriksson, Marin, Tuppurainen, Pöysti, Niinistö ja poliisilakimies Suuripää,
Vuori, Lindberg ja koko virkamafiaverkosto, jonka toimintaperiaatteet yksityiskohtaisesti
kuvaan virkamafia.fi-sivuilla ja tutkinnantapoilla estetyissä rikosilmoituksissani, ovat
rikosvastuussa kaikesta tässä rikosilmoituksessa kuvatusta törkeästä, laajasta tahallisesta
poliisien, syyttäjien ja tuomarien yhdessä toteuttamasta ja tahallaan mahdollistamasta
laajasta rikollisuudesta. koska he ovat olleet yllyttämässä, avustamassa, ohjeistamassa ja
määräämässä tässä asiassa ja Elokapinan terrorismirikoksissa kaikkien verkoston rikosten
toteutuksia ja aiheuttamassa rikollisverkoston avulla laajaa rikoshyötyjen hankintaa laajalle
rikollisverkostolleen.
Poliisien, syyttäjien, tuomarien, muiden virkamiesten ja verkoston rikollinen toiminta on
korvannut lait ja muuttunut Suomessa yleiseksi käytännöksi, koska valvonta on loppunut
tosiasiassa kokonaan. Suuripää, Niinistön nimittämä Pöysti, Niinistön nimittämät KKO:n
tuomarit valvovat, asianajajien valvontalautakunta ja VKSV valvovat vain sitä, että
1) kukaan verkoston törkeä rikollinen ei joudu vankilaan eikä vastuuseen
2) oikeusvaltion kulissia pidetään järjettömän rikosmäärän peittelemiseksi yllä sensuurilla
sekä Rappen, oikeusministeri Henrikssonin, ministerien Tuppuraisen, Marinin, Ohisalon,
Rappen, Toiviaisen, Pöystin, Suuripään, poliisien, tuomarien, valvontalautakunnan,
syyttäjien ym. rikollisella valehtelulla, tutkinnantappojen avulla ja samaan aikaan kaikki
oikeussuojakeinot uhrilta estämällä

7. Muistioon syy-yhteydessä olevat minuun ja perheeseeni kohdistuvat törkeät
rikokset tutkinnantappopareilla toteutettuna ja valitukset tahallaan
estämällä
Minuun ja lapsiini kohdistettujen rikosten tutkinnantapot ja minuun kohdistetut tekaistut
esitutkinnat 17.12.2007, 16.11.2020 ja 19.8.2021 johtuvat kaikki samasta syystä:
virkamafiarikollisuudesta ja verkoston törkeiden oikeiden rikosten tutkintojen tahallisesta
estämis- ja peittelytarpeesta. Poliisi Merja Laitinen leipoi rikolliset tutkinnantapot
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joulukuussa 2018 jonkun ohjeistamana ja sain siitä Laitisen rikoskoplan toteuttamasta
rikollisesta tutkinnantaposta tiedon s-postilla 13.12.2018 eli vuorokausi tässä
rikosilmoituksessa uutena todisteena olevan 12.12.2018 muistion laatimisen jälkeen.
Sattumaa ei ole 12.12.2018 muistion ajoitus vuorokausi ennen Laitisen koplan 13.12.2018
törkeää tutkinnantappovirkarikosta eikä sen salaaminen. Sain 12.12.2018 laaditun
muistion tiedoksi vasta nyt marraskuussa 2021, kun joku on ilmiantona postittanut sen
minulle paperipostissa.
Muistion jälkeen KAIKKI rikokset toteutettiin Laitisen, Salosen, Kohijoen, Nurmen,
Kempin, Baarmanin, Saksan, Suveksen, Henrikssonin, Mäkisen, muiden poliisien,
syyttäjien, vouti Penttilän, LähiTapiolan, LP:n, Jormanaisen, Rimonin ja laajan petos- ja
virkarikosverkoston törkeinä rikoksina suunnitelmallisesti. Kaikesta kopla on päättänyt
varjovalmisteluissaan ja muistion mukaiset poliisien ja syyttäjien rikoskumppaniparit
leipoivat tutkinnantappoja ja samaan aikaan Nurmen rikoskoplan tuomarijäsenet
Helsingin, Espoon, Lohjan ja Turun KäO:ssa, Helsingin ja Turun HO:ssa ja KKO:ssa sovitusti
estivät valittamisen, jotta kopla sai toteutettua törkeät rikokset esteettömästi. Minuun ja
lapsiini kohdistetut törkeät rikokset kopla toteutti aivan samoilla metodeilla.
12.12.2018 muistion kuvaamilla paikallispoliisin ja syyttäjän muodostamilla työpareilla eli
rikoskumppanuusparivaljakoilla toteutettiin myös Niinistön Keskisuomalainen-käskytyksen
mukaisesti Salosen ja Kohijoen rikosparivaljakolla heidän johdollaan toteutetut 16.11.2020
ja 19.8.2021 rikokset, joilla minut on tarkoitus todisteiden vastaisesti leipoa Nurmen,
Kempin, Baarmanin, Saksan, Ruohosten ja Kroneld-Virtasen rikoskoplan lisärahastuskohteiksi.

8. Kaikkien ratkaisujen purkuvelvoite ja uudelleen tutkintavelvoite Nurmea
koskevan uuden todistelun ja 12.12.2018 muistioon perustuvan
virkarikollisuuden perusteella
Tässä rikosilmoituksessa on uutena todisteena postitse ilmiantona saamani 12.12.2018
muistio on todiste siitä, miksi Nurmen kopla pystyi toteuttamaan ”velkaorjuutukseni”
kaikessa rauhassa törkeitä sadistisia rikoksiaan toteuttaen ja prosessipetosrikollisuutta
sallien ja siitä rikollisuudesta laskuttamalla 200.000 eurolla, jotta ”velkaorjuuteni” saatiin
suunnitelman mukaisesti toteutettua. Mikään teko ei ollut oikeasti sallittu eikä laillinen,
vaan kuka tahansa ymmärtää ne törkeäksi rikollisuudeksi. Nurmen, Baarmanin, Saksan,
Kempin, Ruohosten ym. koplan törkeät rikokset muuttuivat laillisuudeksi keinotekoisesti,
koska poliisit, syyttäjät toteuttivat Vuoren ja Lindbergin 12.12.2018 salaa laatiman
muistion mukaista täysin rikollista tahallista tutkinnantappotoimintaa ja Niinistön
nimittämät rikoskoplaan kuuluvat KKO:n tuomarit ja koko kopla yhdessä oikeusvaltion
kulissin ylläpitämiseksi estivät suunnitelmallisesti tuomarikaveriensa ja muiden verkoston
jäsenten rikosten tutkintaa eli valitukset, kanteet, todistelun ja kaikki oikeussuojakeinot
samanaikaisesti osana laamanni Tuomas Nurmen johtaman velkaorjuutus-rikoskoplan
törkeän järjestäytyneen rikollisuuden toteutusta.
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9. Kirjalliset todisteet purku- ja rikosasioissa
Purkuvaatimuksen ja rikosasioiden uudet keskeiset todisteet ovat
1) Muistio 12.12.2018, jossa annetaan laiton ohje poliisille ja syyttäjälle rikollisen
tutkinnantappotoiminnan laajaan tahalliseen toteutukseen.
2) Turun
Sanomien
uutinen
Lounais-Suomen
tutkinnantappotoiminnasta esimiesten tunnuksilla toimien

poliisin

rikollisesta

3) HS:n uutinen poliisien ja syyttäjien tutkinnantappojen ennätysvuodesta 2018, joka siis
tosiaan johtuu juuri tästä salatusta 12.12.2018 muistiosta. Tutkinnantappojen määrä
räjähdysmäisesti nousi joulukuussa 2018 ja kansalaisilta salattiin 12.12.2018 muistio,
jossa annettiin poliisi- ja syyttäjäorganisaatiolle laiton tutkinnantappoihin kannustava
laittomia tutkinnantappoja määräävä ohjeistus eli törkeiden virkarikosten
toteutusmääräys.
4) HS:n uutiseen sisältyvät Jukka Rappen tahalliset valheet Hesarissa. Rappe tiesi tai
hänen voidaan edellyttää tietävän 12.12.2018 laittomasta muistiosta. Lisäksi on
näytöllisesti selvää, että Rappe on yksi rikoskoplan johtohenkilöistä ja petoksellisesti
erehdytti oikeusvaltion kulissin ylläpitämiseksi ja 12.12.2018 päätetyn
tutkinnantapporikosohjeistuksen peittelemiseksi koko väestöä hakeutumalla tahallaan
Hesarin haastateltavaksi samoihin aikoihin muistion laatimisen kanssa valehdellakseen
kaikille laillisuusvalvonnasta, jota Rappe itse rikosverkoston päällikkönä oli estämässä
tahallaan. Rappen haastattelua tulee tutkia sekä törkeänä virkarikoksena että
törkeänä petoksena.
5) Sauli Niinistön laittomat ohjeet tuomareille, poliiseille ja syyttäjille lavastettujen
kunnianloukkaustuomioiden leipomiseksi ja verkoston rikoshyötyjen hankkimiseksi.
6) Tuomas Nurmen alias Thomas Foxin tunnustukset ”velkaorjuutus”-projektista, jotka
toimitin 15.11.2021 mennessä määräajassa poliisille rikosasian todisteeksi ja samalla
KKO:lle 24.10.2021 vireille laittamieni purkuhakemusten todisteeksi.
Olen jo aiemmin toimittanut todisteeksi myöhemmin sadat rikosilmoitukset, joiden
tutkinnat on lasteni ja minun asioissa poliisien ja syyttäjien törkeillä virkarikoksilla tahallaan
estetty sekä heidän päätöksensä ja viestintänsä, jotka ovat rikosten osatekoja.
Todisteita tutkinnantappojen ja lavastusten avulla toteutetuista törkeistä petos-, virka-,
kiskonta-, kiristys-, työ-, väärennys, tietosuoja-, kunnianloukkaus-, henki-, pahoinpitely-,
kotirauharikoksista, salassapito-, rekisterimerkintä-m henkilörekisteri- ja tietosuojarikoksista, vääristä ilmiannoista ovat
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1) kaikki lasteni ja minun asioissa salassapitorikoksia, henkilö- ja esinevahinkoa koskevissa
asioissa laaditut tutkinnantapoilla mahdollistetut Lohjan, Helsingin, Espoon, Turun
käräjäoikeuksien, Turun ja Helsingin HO:n ja KKO:n päätökset,
2) LähiTapiolan päätökset kiinteistöni korvauksista kieltäytymisessä, koko asiaan liittyvä
viestintä työsuhde- ja kiinteistövahinkoasiassa, tarkastusoikeuden epäämisessä ja koko
23.10.2017 rekisterimateriaali petosten ja väärennysten tunnustuksineen
3) kaikki Pontus Baarmanin, Heikki Saksan, Juri Suveksen, Jarmo Henrikssonin, Seppo
Lindbergin, Mika Kivikosken, Timo Havian, Lotta Kroneld-Virtasen, Elisa Mäkisen, Ranan
Rimonin, Antti Hemmin, Matti Rytön, LP vahinkosaneeraus Oy:n, Jani Jormanaisen laskut
ja kirjelmät
4) oikeudenkäyntien päätösmaksut, joiden oikea maksajataho en ole minä ja jotka ovat osa
Nurmen koplan junailemaa rikosvahinkoa ”velkaorjuutuksessa”
5) Väärät ilmiannot 17.12.2007, 10.2.2015, 16.11.2020 ja 19.8.2021, niillä käynnistetyt
tutkinnat
7) aiemmin toimittamieni valitusten ja rikosilmoitusten koko todistemateriaali, joka tulee
nyt käsitellä kokonaan ja kaikki verkoston rikolliset tuomita 10 vuoden ehdottomiin
vankeusrangaistuksiin

Lohja 17.11.2021

Jaana Kavonius
Lakimies, OTK (eläkkeellä)

