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Heikki Porkka kommentoi FB-sivullaan ylikomissario Jari Taposen 

twiittausta, jossa hän väittää ettei politiikka vaikuta oikeusjärjestelmän 

toimintaan Suomessa. 

Viitattu twiittaus 

”Lainaan vanhaa blogitekstiäni: 

”Lokakuun lopussa 2009 sisäministeri Anne Holmlund (kok) piti Etelä-Suomen 

poliisipäällystöpäivillä puheen, josta seuraava lainaus: 

”Turvapaikanhakijoiden määrä on viime vuosina noussut voimakkaasti ja turvapaikkahakemusten 

käsittelyajat ovat pidentyneet. Turvallisuusviranomaisten kannalta keskeinen haaste on 

maahanmuuttovastaisuuden vähentäminen …..” 

Jo tuolloin heräsi kysymys mistä syystä poliisin tehtäviin kuuluu keskeisesti 

maahanmuuttovastaisuuden vähentäminen? 
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Noudatetun maahanmuuttopolitiikan vastustaminen ei ole laitonta toimintaa, joten miksi poliisi 

velvoitetaan toimimaan poliittisesti, hallituksen haluaman poliittisen agendan mukaisesti? 

Poliisin tehtävä ei ole ottaa kantaa maahanmuuttoon vaan huolehtia kansalaisten turvallisuudesta 

yhteiskunnassa. 

Holmlundin puheesta tuli mieleen Neuvostoliitosta tuttu malli, jossa kansalaiset pakotetaan 

ajattelemaan myönteisesti jostain itselleen epämiellyttävästä asiasta. 

Sisäministeri Holmlundin toimesta Suomeen synnytettiin pitkästä aikaa poliittinen poliisi, jonka ties 

monesko jatko-osa on vihreän poliitikon nimittäminen nettipoliisiksi.” 

Mielipide: Heikki Porkka, FB-sivu 

UMV-Lehti, 28.7.2020 

 
 
Ylikomisario Jari Taponen on erilainen poliisi, jonka työtä osa kollegoista vierastaa – Twitterissä Taponen 
ilmoitti olevansa Pyllytär - Kotimaa | HS.fi 

 

SUNNUNTAI: Poliisi anelee vuodesta toiseen lisärahaa ja saa 

sitä, mutta silti se ei aina selviydy edes perustehtävästään 
 

Kotimaa 

Ylikomisario Jari Taponen on 
erilainen poliisi, jonka työtä osa 
kollegoista vierastaa – Twitterissä 
Taponen ilmoitti olevansa Pyllytär 
Poliisi katkeroittaa helposti vähemmistöjä ja alakulttuureja. Ylikomisario Jari 
Taponen haluaa muuttaa poliisin toimintatapoja ja ehkäistä rikoksia ennalta. 
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Ennalta ehkäisevää ja ennalta estävää työtä johtava Jari Taponen aloitti poliisiuransa Itä-
Helsingissä. KUVA: SAMI KERO / HS 

 

Mikko Gustafsson HS 

 

1.11.2019 2:00 | Päivitetty 1.11.2019 6:36 

SILLÄ hetkellä ylikomisario Jari Taponen tajusi, että hän oli tehnyt virheen. 

Eräs anarkisti kertoi Taposelle, että hän oli jo harkinnut irrottautumista anarkistisesta 

toiminnasta. Toisin oli käynyt. Syynä oli poliisin toiminta vuoden 2014 vappumarssilla. 

 

 

PolPon Taponen puolustaa raiskauslakia, joka kriitikoiden mukaan laskisi seksin suojaikärajan 12 vuoteen - 

Partisaani 

PolPon Taponen puolustaa raiskauslakia, 
joka kriitikoiden mukaan laskisi seksin 
suojaikärajan 12 vuoteen 

Itä-Suomen syyttäjäalueen mukaan lakiuudistus pienentäisi tuomioita myös 
tapauksissa, jossa lapsi olisi fyysisesti pakotettu seksiin. 

Rappiokulttuuri 
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PolPon (poliittinen poliisi) ylikomisario Jari Taponen on alkanut puolustaa 
kiivaasti raiskauslakiuudistusta, jota jopa Helsingin Sanomat pitää vaarallisena 
lasten turvallisuuden kannalta. Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan 
lakiuudistus laskisi käytännössä seksin suojaikärajan nykyisestä 16 vuodesta 12 
vuoteen. 
Mikäli lakiuudistus juntataan läpi, vähintään 12-vuotiaiden lasten painostamista 
seksiin (lue: pedofiiliraiskaamista) ei vastaisuudessa enää tulkittaisi 
raiskaukseksi Suomessa. ”Tämä on merkittävä lapsiuhrin asemaa ja 
oikeusturvaa heikentävä ehdotus – suorastaan taantumuksellinen ”, 
raiskauskriisikeskus Tukinainen kommentoi lakihanketta. Myös Amnesty ja 
Naisjärjestöjen keskusliitto ovat vastustaneet lakiuudistusta. 

Itä-Suomen syyttäjäalueen mukaan lakiuudistus pienentäisi tuomioita lisäksi 
tapauksissa, joissa lapsi olisi fyysisesti pakotettu seksiin. Syyttäjäalue myös 
varoittaa, että ”uudistuksen jälkeen lasta syyllistettäisiin hänen omasta 
toiminnastaan. Käräjäsalissa keskityttäisiin selvittämään, halusiko lapsi seksiä 
ja lähtikö hän mukaan vapaaehtoisesti”. 

Kiista lakiuudistuksesta on synnyttänyt vähintäänkin mielenkiintoisen 
ristiriitatilanteen Suomessa: Poliitikot, poliisi ja hallituksen virkamiehet ovat 
joutuneet vastatusten valtamedian sekä feministien kanssa. Siinä missä 
valtamedia on pyrkinyt nostamaan raiskausten uhrien näkökulmaa esiin, ovat 
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poliitikot ja viranomaiset jostain syystä tahtoneet määrätietoisesti laskea seksin 
suojaikärajaa tuntuvasti. 

”Tahallista väärän tiedon levittämistä” 

Viime vuosina eliitti on pyrkinyt leimaamaan pedofiliavastaisen liikkeen osaksi 
Q-Anon-salaliittoteoriaa. Eliitin mukaan vain ”hallitusta vastustavat 
salaliittoteoreetikot” ja ”Venäjän hybridiagentit” käyttävät aikaansa lasten 
oikeuksien puolustamiseen. ”Kunnon kansalaiset” sen sijaan luottavat eliitin 
luoman narratiivin mukaan siihen, että poliitikot tekevät aina oikeita päätöksiä. 

Myös sosiaalista mediaa poliittisen aktivismin alustanaan käyttävä Jari Taponen 
on hyökännyt aggressiivisesti lakialoitetta kritisoivia vastaan. Taponen kirjoitti 
Twitteriin, että lakihankkeen vastustajat ”levittävät tahallisesti väärää tietoa”. 
Näin hän leimasi suuren joukon Helsingin Sanomien haastattelemia 
oikeusoppineita sekä ihmisiä, jotka tekevät säännöllistä työtä seksuaalirikosten 
uhrien hyväksi. 

”Hälytyskellojen tulisi soida, kun joku levittää tietoa vaikkapa sellaisesta 
seksuaalirikoslain uudistamisesta, jossa heikennetään lasten asemaa”, Taponen 
kirjoitti. Keskustelun jatkuessa hän syytti lakihankkeen kriitikoita myös 
”häirinnästä”. Partisaanin toimitus ei ota kantaa siihen, mitkä ylikomisarion 
mahdolliset henkilökohtaiset motiivit kiistassa ovat. 

Lähde: Jari Taponen 
 

Ylikomisario Jari Taponen kannattaa muslimiterroristien opiskelua lasten kouluissa. | Keskustelu | Kaksplus 
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Kuvakaappaukset tviiteistä. Hänestä on ihan ok, että ikänsä valehdelleet rikolliset pyörivät 

alaikäisten nuorten kanssa samoissa tiloissa. 
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Potkut pitäisi antaa välittömästi tuollaisille maanpettureille, jotka haluavat uhrata lapsemme. 
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ja https://vasarahammer.blogspot.fi/2017/09/tosielaman-poliisi-voittaa.html 

 

tiistaina, syyskuuta 12, 2017 

 

Tosielämän poliisi voittaa parodiapoliisin 

 

Ylikomisario Jari Taponen viihtyy julkisuudessa. Hän on myös toiminut poliisin ennalta ehkäisevän 

työn kansikuvapoikana kuten esimerkiksi tässä Ylen artikkelissa, joka on päivätty samalle päivälle 

kuin Turun terrori-isku. 

 

Ensimmäistä kertaa Taponen nousi julkisuuteen Alppilan katujengien yhteydessä. Itse kirjoitin tästä 

joulukuussa 2014. Tuolloin tieto nuorisoa ryöstelevästä katujengistä tuli julkisuuteen mutta ei 

poliisin kautta vaan sosiaalisesta mediasta. Taposen tehtävänä oli tuolloin selitellä asiat parhain 

päin. 

 

Katujengit koostuivat enimmäkseen maahanmuuttajataustaisista nuorista. Taponen selitteli asiat 

olemattomiksi postmodernilla verbaaliakrobatialla. Selitysten perusteella mitään katujengejä ei ollut 

vaan ”löyhiä kaveriporukoita”. Sen jälkeen Taponen vielä selitti pois maahanmuuttajataustaisuuden 

kysymällä, mitä maahanmuuttaja sitten tarkoittaa. 

 

Taponen esiintyi Alppilan tapausten yhteydessä televisiossa räppäri Steen1:n kanssa. Kyseinen 

räppäri on nimennyt itsensä Helsingin keskustassa kaksi poliisia murhanneen Steen Christensenin 

mukaan. Taposta tämä ei tuolloin häirinnyt. 

 

Taposesta tuli suvakkien suosikkipoliisi, joka poseerasi selfiessä yhdessä ”päivystävän anarkistin” 

eli Suvi Auvisen kanssa. Omassa twiittauksessaan Taponen totesi: 

 

”Ymmärrys vaatii kohtaamista ja dialogia. Joskus mahdollisuus tulee eteen yllättäen.” 

 

Taponen sosiaalisessa mediassa 
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Taponen on myös tullut tutuksi sosiaalisessa mediassa, jossa hän on herättänyt negatiivista 

huomiota yhdessä ylikomisario Jussi Huhtelan kanssa. 

 

Varsinainen kohu nousi, kun Taponen äityi kommentoimaan Turun marokkolaisen terroristin 

läsnäoloa suomalaisella yläasteella. Turun terrori-iskun yhteydessä paljastui, että terroristi oli 

viettänyt vuoden turkulaisella Puropellon yläasteella. 

 

Terroristi oli ilmoittautunut alaikäiseksi turvapaikanhakijaksi, koska alaikäinen saa paremmat edut 

kuin täysi-ikäinen turvapaikanhakija. Ruotsissa on tutkittu asiaa ja havaittu, että 75 % alaikäiseksi 

ilmoittautuneista turvapaikanhakijoista valehtelee ikänsä. 

 

Turun kaupungin sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen perusteli käytäntöä sijoittaa alaikäisiksi 

ilmoittautuneet turvapaikanhakijat kouluihin seuraavasti: 

 

” Tämä Valmo-koulutus on suomen kieleen, kulttuuriin, kouluympäristöön ja suomalaisiin 

samanikäisiin tutustumista. Ajatuksena on ollut pitää maahanmuuttajat kantaväestön kanssa 

tekemisissä, jotta he kotoutuisivat paremmin.” 

 

Taustalla on myös oletus, että koulua käyvä alaikäiseksi ilmoittautunut turvapaikanhakija saa 

todennäköisesti oleskeluluvan. Samanlainen käytäntö on muissakin Suomen kunnissa, vaikka 

opetuksen voisi aivan hyvin toteuttaa myös turvapaikanhakijoiden asuinpaikassa. Olen itsekin ollut 

tilaisuudessa, jossa vanhemmille kerrottiin turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta yläasteelle. 

 

Yksikään päätöksestä vastuussa oleva ei nähnyt toimintatavassa mitään ongelmaa. Kukaan ei edes 

ajatellut, että alaikäiseksi ilmoittautunut voisi muodostaa turvallisuusriskin koulun muille oppilaille. 

Päätöksestä vastuussa olevat ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevät pitivät tulijoita 

teineinä, vaikka heistä nykytiedon valossa kolme neljästä valehteli ikänsä. Marokkolaisen tekemä 

terrori-isku on luultavasti avannut joidenkin silmät, mutta ylikomisario Jari Taponen ei Twitter-

kommenttiensa perusteella kuulu näihin. 

 

Taponen ei missään vaiheessa ymmärtänyt, että hänen kyvyttömyytensä nähdä turvallisuusriskejä 

taustaltaan epämäääräisten aikuisten miesten sijoittamisessa yläasteen kouluihin järkyttäisi 

kouluikäisten lasten vanhempia. Sen sijaan hän jatkoi itsensä kaivamista syvemmälle kuoppaan. 

 

Julkisuuden hallintaa 

 

Tieto Taposen kommenteista levisi sosiaalisessa mediassa ja löysi tiensä hollantilaisen Metro-

lehden sivuille sekä amerikkalaiselle Infowars-sivustolle. Tässä vaiheessa suomalainen media ei 

kertonut Taposen sammakoista mitään. 

 

Kun uutinen vihdoin julkaistiin suomalaisessa valtamediassa, Taposesta oli tehty tapauksen 

varsinainen uhri. Tässä Mtv:n sivuilla julkaistussa uutisessa Taponen yrittää selittää, mistä asiassa 

oikeasti oli kyse. 

 

”Tämä on tyypillistä informaatiovaikuttamista, jolla pyritään polarisoimaan keskustelua ja 

yhteiskuntaa. Laitamme Twitteriin mitä hyvänsä, niin sitä lähdetään vääristelemään.” 

 

Hyväntahtoisesti tulkittuna Taponen on oikeassa. Hänen sanomisiaan tulkittiin pahantahtoisesti 

siksi, että hän kieltäytyi ymmärtämästä, miksi joku voisi olla huolissaan siitä, että yläasteikäisten 

joukkoon sijoitetaan aikuisia arabi- ja afgaanimiehiä ja että tämä vaarantaa suomalaislasten 



turvallisuuden. 

 

Taponen ”ymmärtää” rikollisia, mikä tuli jo ilmi Alppilan ryöstöjen yhteydessä. 

 

” On ihminen tehnyt minkä rikoksen tahansa, jonain päivänä hän vapautuu vankilasta ja hänen 

pitäisi olla silloin yhteiskuntakelpoinen.” 

 

Taponen ei Twitterissä jäänyt vaille tukea. Entinen demari ja nykyinen Kokoomuksen 

kansanedustaja Juhana Vartiainen kirjoitti kolme Taposta ymmärtävää viestiä. Yhdessä niistä hän 

sanoi: 

 

”…nuo tappajat ovat pikemminkin tuuliajolla olevia lapsia ja nuoria ja orpoja kuin mitään 

uskonoppineita ja kulttuurisotureita.” 

 

Yksi tällainen ”tuulijajolla oleva orpo” tappoi Turussa kaksi ihmistä ja haavoitti kahdeksaa. 

Taponen ja Vartiainen hehkuttavat hyveellisyyttään ”ymmärtämällä” terroristia ja viittaavat 

kintaalla terroristin uhreille ja heidän omaisilleen. 

 

Päättäjät ja viranomaiset hyvyyspsykoosissa 

 

Syksyn 2015 maahantulijavyöryn jälkeen on käynyt selväksi, että tavallisten suomalaisten 

turvallisuus ei ole viranomaisten ja poliittisten päättäjien prioriteettilistan kärjessä. Ainakin se jää 

toiseksi silloin, kun pelissä on tulijoiden oikeudet ja viranomaisen arvovalta. Valtiovalta pyrkii 

ennemmin tukahduttamaan arvostelun kuin myöntää olleensa välinpitämätön ja sinisilmäinen tai 

ylipäänsä väärässä. 

 

Jari Taponen ei ainakaan myönnä tehneensä mitään väärin. Hän jatkaa kuoppansa kaivamista 

twiittaamalla ensin Ylen islamia valkopesevän artikkelin ja seuraavaksi Teemu Tammikon 

surullisen kuuluisan ja puhki nauretun ”punahilkkakirjoituksen”. 

 

 

Taposen vastauksista arvosteluun näkee myös yhden julkista keskustelua yhä myrkyttävän teeman. 

Saara Jantusen kirja Infosota on myynyt hyvin tai ainakin ajatus ”informaatiovaikuttamisesta” on 

mennyt hyvin läpi viranomaisten keskuudessa. Vetoaminen ”informaatiovaikuttamiseen” on 

Taposen kaltaiselle selkärangattomalle poliisille helppo ja halpahintainen keino välttyä vastaamasta 

arvosteluun ja leimata arvostelijat Putinin trolleiksi. 
 

Pähkähulluin twiittiketju ikinä? Ylikomisario Taponen vaatii yli-ikäisiä terroristeja koulunpenkille - Suomen 
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• Politiikka 

• Syyskuun 2017 reagoiduin 

Ylikomisario Jari Taponen aiheuttaa Twitterissä syvää hämmennystä vaatimalla terroristiksi saakka 
radikalisoituneita turvapaikanhakijoita suomalaisiin kouluihin. 
Muut verkkokeskustelijat esittivät huolensa siitä että yli-ikäiset radikalisoituneet Isiksen kannattajat 
tekisivät kouluissa iskun ja toivoivat tällaisten henkilöiden siirtoa pois kouluista. Taponen oli 
päinvastaista mieltä. 

– Päinvastoin, ihmisiä pitää motivoida pysymään koulunpenkillä – oli kyseessä lapsi tai aikuinen, 
Taponen kirjoitti. 
Tyrmistynyt verkkokeskustelija hämmästeli, kannattaako Taponen todella sitä, että aikuisia terroristeja 
on lastemme kouluissa. 

– Hyvää oppi tekee terroristillekin!, Taponen vastasi ja totesi koulujen ammattitaitoisen 
opettajakunnan takaavan muiden oppilaiden turvallisuuden. 

Kansallinen Vastarinta | Radikalisoituvan Suomen uutiset 
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Poliittisena poliisina tunnettu Jari Taponen vieraili kuluvalla viikolla Islannissa 
veronmaksajien rahoilla osallistumassa seminaariin, jossa käsiteltiin “äärioikeiston” 

toimintaa. Taponen päivitti Twitteriä sitä mukaa kun sai uutta oppia. 

Tapahtumasta motivoituneena Taponen vihjailikin tilillään, että kansallismielisten 
vanhempien lapset tulisi huostaanottaa, sillä näiden lapset eivät voi hyvin. 

“Kuultua: ‘meillä (eräs Pohjoismaa) pohditaan taistelualueelta palaavien äitien lasten 
huostaanottoa. Juurikaan ei puhuta äärioikeistoekstremistien lasten huostaanotoista’ 



Nähdäänkö huostaanotto keskusteluissa jonkinlaisena rangaistuksena, vai lasten 

hyvinvoinnin varmistamisena?” 

PolPon mukaan ISIS-alueelle keskelle sotaa lasten kanssa matkanneet 
terroristivanhemmat ja Eurooppalaiset kansallismieliset ovat samalla viivalla, kun 

puhutaan lasten hyvinvoinnista. Myös valtion lastensuojelulaitokset ovat PolPon mukaan 
parempi paikka lapsille kuin oma perhe, mikäli vanhempien poliittiset ajatukset eivät 
noudata liberaalia kasvatustapaa, jossa termi ‘vapaa kasvatus’ on uusi normaali. 

Lähde: Twitter 

 

https://archive.fo/tG6ox
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Taponen huolissaan salaliittoteorioista ja sekasorrosta: "Seuratkaa luotettavia uutislähteitä" - Uusi MV-
LehtiUusi MV-Lehti (mvlehti.net) 

Taponen huolissaan salaliittoteorioista ja 
sekasorrosta: ”Seuratkaa luotettavia 
uutislähteitä” 
Julkaistu 08.01.2021 16:01, 8074 lukukertaa, 7 kommenttia 

Komissario Jari Taponen on suunniltaan. Hänen mukaansa Suomi-

Twitterissä levitetään disinformaatiota ja erilaisia salaliittoteorioita 

Washingtonin tapahtumista. 
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https://mvlehti.net/2021/01/08/taponen-huolissaan-salaliittoteorioista-ja-sekasorrosta-seuratkaa-luotettavia-uutislahteita/
https://mvlehti.net/2021/01/08/taponen-huolissaan-salaliittoteorioista-ja-sekasorrosta-seuratkaa-luotettavia-uutislahteita/


 



 

• @JariTaponen 

•  

• Ekstremistisen äärioikeiston nousu on ollut samanaikaisesta 

populistisen radikaalin äärioikeiston nousun kanssa Yhdysvalloissa, 

Euroopassa ja Suomessa Yhdysvaltojen tapahtumat ovat tietoisen 

vihanlietsonnan ja vastakkainasettelun tulos. Samaa tapahtuu 

valitettavasti myös täällä! 
• 7.59 ap. · 8. tammik. 2021 
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