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Vastaanottajat 

1) KRP 
2) jakelussa mainitut poliisilaitokset 
3) oikeuskanslerinvirasto 
4) syyttäjälaitos 
5) valtakunnanvoudinvirasto 
6) Länsi-Uudenmaan ulosottolaitos  
7) Ulosottomies Aron ja vouti Penttilän esimiehet 
8) Fiva 
9) Eläkeyhtiö Elo 
10) LähiTapiolan regressiosasto, ylin johto, lakimiehet ja nimeään salaava LähiTapiolan henkilö, joka 

laittoi 7.7.2022 ja 27.7.2022 vireille perusteettoman ulosoton ja laati 22.9.2022 nimeään salailleen 
valheellisen tekstin Arolle (törkeän petoksen toteuttaja)  

11) AVI 
12) Jakelussa mainitut rikokseen osalliset 

 

Ulosottovalitus, rikosilmoitus, syyttämisvaatimus, selvitysvaatimukset, 
LähiTapiolan 7.7.2022-27.7.2022 vireille laittaman ulosoton keskeytys- ja 
lopettamisvaatimus, ulosottovalitus ja ilmoitus oikeudenkäytössä 
kuultavan uhkaamisen (RL 15:9 §) jatkumisesta   
 
Asianomistaja ja ilmoittaja: 
 
Kavonius Jaana, Lakimies, OTK (eläkkeellä) 
Myllärinkatu 4, 08100 Lohja, p. 040 744 2173 
 
 

1. Rikosnimikkeet ja vaatimukset RL 8:2 § 2 momentin mukaisessa jatketussa rikoksessa, ulosotossa 
ja muissa viranomaisissa 
 
1.1 Vaatimukset ulosotossa 
 
Vaatimukset 
1) Ulosotto tulee lopettaa ja täytäntöönpano keskeyttää välittömästi, koska 

A) Koska ulosottoperuste puuttuu. Ulosottoperusteeksi väitetyt päätökset eivät synnytä 
ulosottoperustetta LähiTapiolalle. 

B) ”Saatavat” ovat kokonaisuudessaan myös aiemmin Penttilän perimänä syntyneet törkeillä 
rikoksilla, jota kuvataan tässä rikosilmoituksessa.   

2) Aro ja Penttilä tulee todeta esteellisiksi (perusteet: vastapuoliasema virallisessa rikosasiassa, 
jossa olen asianomistajana, rikollinen toiminta, puolueettomuuden puute) 

3) Olen tehnyt itseoikaisuvaatimuksen, täytäntöönpanoriita-asiaa koskevan osoituksen 
saamisvaatimuksen ja ulosottovalituksen edeltävistä Aron toimista ja toistan ne kaikki 
vaatimukset ja esitän tässä asiakirjassa vaatimukset, jotka tulee käsitellä. 

4) Asiassa tulee käynnistää rikostutkinta, nostaa syytteet ja tuomita rikolliset korvausvastuuseen 
kaikista tässä asiakirjassa kuvatuista rikoksista, joista jokaisesta on todisteet ja pääosa kirjallisesti 
tunnustettu. 

5) Vaatimukseni tulee toteuttaa edeltävien vaatimusten osalta täsmälleen sellaisina, joina ne 18.9-
12.10.2022 esitin 
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6) Rikollinen perusteeton ulosmittaus tulee lopettaa, koska rikos ei ole koskaan laillinen peruste 
ulosmitata kenenkään omaisuutta 

7) Ulosmittaus tulee todeta rikokseksi ja kaikki sitä edeltävät tässä rikosilmoituksessa kuvatut 2001-
2022 teot saman petos- ja virkarikoskoplan jatketuksi rikokseksi, josta jokaiselle syntyy rikos- ja 
korvausvastuu 

8) Se, että Aro kieltäytyi vastaamasta kysymyksiini, antamasta osoituksia, päätöksiä ja 
valitusosoituksia, tulee todeta hänen törkeäksi virkarikokseksi, syrjintärikokseksi, törkeän 
petoksen rikoskumppanuudeksi sekä syyttää ja tuomita kaikkien niiden nimikkeiden rikoksiksi, 
jotka tässä rikosilmoituksessa yksilöin. 

9) Penttilän ja Helinin koplan edeltävät 27.2.2020-9.3.2020 salaiset prosessit, päätökset, 
sopimuksen vahvistamiskanteiden, ulosottovalitusten ja täytäntöönpanoriitojen vireille 
laittamisen estämiset ja sopimusten ohitukset tulee todeta rikokseksi ja että Aron ja ”salaisen 
vireille laittajan” rikos on sen jatke. 

10) Aro ja Penttilä tulee todeta esteelliseksi ja esteellisyyden perustuvan vastapuoliasemaan, hänen 
rikoksiinsa (jotka todistavat puolueettomuuden puutteen) ja rikoskumppanuuteen ja rikoksista 
sopimiseen ”velkojani” kanssa jo ennen rikoksen 20.1.2020 ja 7.7.2022 aloittamiensa rikosten 
aloitusta. 

11) Aro, Penttilä, heidän esimiehensä (valvonnan laiminlyöntiperuste) ja jokainen rikokseen 
osallinen tulee todeta korvausvelvollisiksi koko rikosvahingosta. 

12) Täytäntöönpano tulee kieltää ja keskeyttää kaikilla perusteilla, jotka olen aiemmin 
ulosottoasioissa ja tässä kirjelmässä esittänyt.   

13) Minua ei ole laillista ensisijaisesti käynnistämään oikeudenkäyntiä, koska tällä selvityksellä syntyy 
lopettaa rikollinen ulosmittaus minua tarpeettomasti rasittamatta ja alistamalla prosessiin, joka 
koskee velvollisuus lopettaa rikos heti jo ulosotossa. EOAK:n ratkaisussa 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.”  

14) Jos minuun kohdistettua rikollista perintää jatketaan ja koska Aro on estänyt tahallaan UK:ssa 
säädettyjä päätöksiä, osoituksia, itseoikaisua ja muutoksenhakuohjauksen saamista, totean, että 
tämä koko asiakirja on samalla ulosottovalitus, jos rikollinen perintä jatkuu ja olen siis jo 
riitauttanut KAIKKI Aron ulosottotoimet ja koko perinnän (perusteen ja euromäärän) 

 
1.2 Vireille tulevat asiat kokonaisuudessaan  

 
Tämän asiakirjan sisällöllä ja toimittamisella em. jakelulla tulevat vireille 
1. Rikosilmoitus ja rangaistus- ja korvausvaatimukset koko jatketun rikoksen osalta (RL 8:2 § 2 

mom.,  tekoaika 2008-2022), joiden osateot ovat RL 6:2 §:n 2 momentin tarkoittamana 
järjestäytyneen rikollisryhmittymän rikoksia, liittyvät toisiinsa ja on kohdistettu minuun RL 15:9 
§:n säätämänä oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisena ja painostustoimena. Asiakirja sisältää 
luettelon keskeisimmistä verkoston törkeistä rikoksista, verkoston hankkiman rikoshyödyn 
määrästä ja korvausvaatimukseni perusteet koko vahingosta. Euromääräiset korvaus-
vaatimukset toimitan ensi viikon aikana. 

2. Rikosilmoitus ulosottomiesten Markku Aron, Juha P. Penttilän ja ”velkojiksi” väitettyjen 
henkilöiden rikoksista, jotka alla yksityiskohtaisesti kuvaan ja todisteilla todistan 

3. Selvitys ”velkojen” eli verkoston rikoshyötyjen hankkimistavasta, jotka kaikki teot tulee syyttää 
ja tuomita rikoksina ja vaatimuksen siitä, että velkuuttamiseni, lasteni velkuutus, korvaustemme 
estäminen tutkitaan todisteilla, syytetään ja tuomitaan em. jatketun rikoksen rikoksina ja 
rikosten toteuttajat ja niitä edustavat oikeushenkilöt velvoitetaan korvaamaan koko 
rikosvahinko, joka asiakirjassa yksilöidään 
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4. Vaatimus oikeuskanslerinvirastolle, että virasto käynnistää rikostutkinnan ja vaatii nostettavaksi 
syytteet jokaista rikoksen toteutukseen osallista virkamiestä vastaan 

5. Vaatimus valtakunnanvoudinvirastolle (UK:n mukainen puuttumisvelvoite, Penttilän ja Aron 
erottamis- ja syyttämisvelvoite) 

6. Fivalle esitetty vaatimus, että  
A) Fiva käynnistää laajasti rikollisesta LähiTapiolan vakuutus- ja korvaustoiminnan, compliance 

officerien Konttisen, Kermisen, muiden rikosilmoituksessa mainittujen toiminnasta 
tarkastuksen 

B) Fiva tekee viran puolesta rikosilmoituksen LähiTapiolan johdon ja lakimiesten vuosien ajan 
systemaattisesti jatkamasta pitkäkestoisesta ja tekotavoiltaan poikkeuksellisen törkeästä ja 
laajasta rikollisuudesta ja kaikista minuun 2008-2022 kohdistetuista rikoksista. 

C) Fiva peruuttaa LähiTapiolan toimiluvan ja tekee viran puolesta rikosilmoituksen 
7. Ulosoton lopetusvaatimus, koska perintäperuste puuttuu ja koska LähiTapiolan ”salaisen vireille 

laittajan” ja Aron teko on mm. törkeä petos- ja virkarikos (RL 36:1-2 §, RL 40:4 §) alla selvitetyillä 
selvillä faktoilla 

8. Syyttäjälaitokselle osoitetut syyttämisvaatimukset em. rikosnimikkeillä  
9. Aroa ja ”salaista vireille laittajaa” koskevat valmiit syytteet, joiden mukaista syytettä virallisen 

syyttäjän tulee ajaa 
10. Selvitysvaatimus ulosottomiesten Aron, Penttilän, Aron ”salaisen rikoskumppanin”, 

rikosilmoituksessa mainittujen tuomarien, asianajajien, poliisien, syyttäjien ja LähiTapiolan 
petosverkoston törkeistä rikoksista (RL 6:5 2 § momentti, RL 8:2 § 2 mom., RL 15:1-3, 6, ja 9 §, RL 
36-1-2 §, RL 40:8§, RL 11:9a §, RL 11:11 §, RL 38:1 §, RL 25:7a §, RL 38:9 §, RL 21:5-6 § ym.), joilla 
syntyneet ”ulosottoperusteet” ja niiden syntytavat ovat rikoksia 

11. Vaatimus, että oikeuskanslerinvirasto, oikeusasiamies, KRP, Supo, Poliisihallitus, Fiva, 
valtakunnanvoudinvirasto, sisäasianministeriö ja oikeusministeriö käynnistävät tutkinnan ns. 
virkamafiaverkoston järjestäytyneiden rikollisryhmittymien toiminnasta, jossa voudit, 
ulosottomiehet, LähiTapiolan ja sen yhteistyöyritysten, poliisien, syyttäjien, tutkinnantappo-
rikollisverkoston, asianajajien, tuomarien, muiden virkamiesten ja Ruohosten kidutuskultin ja 
väkivaltarikoksiin, murhayrityksiin, kotirauharikoksiin ja vainoamiseen erikoistuneet koplat, joita 
muut em. rikollisverkostot käyttävät rikostensa toteutuksissa. Rikoksena tulee tutkia, että  

• verkostot sopivat etukäteen järjestetyistä oikeudenkäyntihäviöistä, uhriensa korvausten, 
todistelun ja oikeussuojakeinojen estämisestä ja uhriensa omaisuuksien anastamisesta ja 
toteuttavat niitä yhdessä etukäteen sopimillaan rikollisilla menetelmillä järjestäytyneenä 
rikollisverkostona 

• verkostot tehtailevat isona koplana ja rikoskumppaneina tahallaan etukäteen sopimiaan 
vääriä ilmiantoja, joissa uhrin väitetyksi ”rikokseksi” määritellään aina laissa säädetyt uhrin 
oikeussuojakeinot, laillinen sananvapauden ja PL 12 §:n 2 momentin ja JulkL:n toteutus 
niiden oikeuksien estämiseksi ja verkoston tuottoisan rikollisuuden mahdollistamiseksi ja 
laaditaan niitä tahallaan valheellisilla faktoilla (uhrille kuvataan ”tekoja”, joita ei ole olemassa 
lainkaan ja päätöksiin laaditaan mitä tahansa rikollista järjetöntä valehtelua, koska 
valehtelijat tietävät, että tutkinta estetään jopa kirjallisten tunnustusten vastaisesti). 

• verkostot määrittelevät uhrin laissa säädetyt oikeussuojakeinot ”rikoksiksi” RL 3:1 §:n, 
rikoslain, EIS 7 artiklan ja PL 8 §:n vastaisesti ja estävät verkoston poliisien ja syyttäjien 
tutkinnantapporikoksilla ja verkoston tuomarikoplan rikoksilla uhrin todistelun ja kaikki 
oikeussuojakeinot siten, että heidän rikollisverkostonsa yhdessä sopimallaan tavalla  
a) tekevät uhristaan ihmisoikeudettoman estämällä puolustautuminen (estämällä kaikki 

oikeussuojakeinot) 
b) alistavat uhrinsa olemattomien ”leivottujen rikosten” kuulusteluille, jossa uhrin 

”rikokseksi” leivotaan uhrin oikeussuojakeinot ja julkisten tietojen ja julkisten 
asiakirjojen laillinen julkistus siinä tarkoituksessa, että verkosto voi jatkaa tuottoisaa 
törkeää rikollisuuttaan vuosikymmenten perinteenä salailemalla julkisten tehtävien 
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rikollista toimintaa ja jatkaa uhrien velkuuttamista olemattomien rikosten korvaus-
vaatimuksilla järjestettyjen häviöiden rikosvahinkojen ja rikoshyötyjen kerryttämiseksi  

• verkostot tilaavat uhriensa ja heidän  lastensa väkivaltaisia hakkauttamisia ja 
murhayrityksiä, estävät systemaattisesti ja rikollisin menetelmin uhriensa 
oikeussuojakeinot, toteuttavat uhreihin kohdistettuja tekaistuja olemattomien rikosten 
kuulusteluja ja alistavat uhrinsa järjestäytyneen rikollisuuden tuhansille törkeille osateoille 
estämällä normaalit lailliset esitutkinnat, syytteet, tuomiot, kanteet, valitukset ja kaikki 
uhrin oikeussuojakeinot toteuttaakseen lakeihin nähden käänteisiä uhriensa 
kostoluonteisia rikollisia velkuutuksia, uhrien korvausten estämisiä, estääkseen omat 
syytteensä ja korvausvastuunsa ja laskuttaakseen ja hyötyäkseen verkoston 
järjestäytyneen rikollisuuden avulla miljoonia laskuttamalla koplan rikosten avulla 
miljoonia itselleen ja yrityksilleen törkeistä rikoksista ikään kuin ne olisivat laskutettavaa 
työtä ja käyttämällä sitten Aroa, Penttilää ja muuta rikollisverkostoaan rikoshyötyjen 
perinnässä. 

• verkostot kiristävät ja uhkailevat uhrejaan järjestetyn häviön oikeudenkäynneissä 
valmistelu-istunnoissa, pääkäsittelyssä ja esitutkinnassa ja uhkailevat ”tahallaan 
junailevansa” uhreilleen kostovelkuutuksia miljoonilla ja hakkaavansa uhrinsa, jos uhri ei 
suostu koplan rikollisten kiristämiin epäedullisiin sopimuksiin ja maksamaan verkoston 
rikollisille korvauksia tilanteissa, jossa uhrilla on lain ja todisteiden mukaan oikeus saada 
korvauksia rikosten toteuttajilta 

• verkostot uhkaavat uhria tappamisella ja väkivallalla, hakkauttavat uhrejaan tilaamalla ne 
”palvelut” alamaailman väkivaltarikollisilta ja vainoavat uhreja ja toteuttavat uhrin 
kiduttamiseksi tuhansia rikoksia vuosikymmeniä tauotta uhrin alistamiseksi 
ihmisoikeudettomaksi ja kiristääkseen uhrin olemaan vaatimatta korvauksiaan ja 
rikosvastuuta rikollisille, ja jos uhri ei suostu maksamaan heidän kiristämiään 
perusteettomia laskutuksiaan, joilla törkeistä petoksistaan ja muista rikoksistaan laskuttavat 
”työnä” 

• verkostot määräävät uhrit tahallaan maksamaan kostoluonteisia kohtuuttomia 
oikeudenkäyntikuluja junailemalla itselleen paisuteltuja rikollisin menetelmin junailtuja 
palkkioita, joissa laskutetaan törkeiden rikosten toteuttamisesta, salassapitorikoksista ja 
oikeudenkäynti-kirjelmissä valehtelusta ”työnä”, koska verkoston poliisit, syyttäjät ja 
tuomarit ovat mukana rikollisen laskutuksen toteutuksissa ja estävät tutkinnat ja kaikki 
oikeussuojakeinot ja hyväksyvät tahallaan verkoston rikollisille ( Baarman, Saksan, 
Henriksson, Mäkinen, Suves, Kivikoski ym.) paisuteltuja petoslaskutuksia, jossa koko 
laskutettu määrä perustuu törkeistä petoksista ja salassapitorikoksista laskuttamiseen, 
paisuteltu rikollinen laskutus toteutetaan PL 15 §:n vastaisen omaisuudensuojan 
lopettamiseksi ja uhrin koko omaisuuden ryöstämiseksi ”oikeudenkäyntiteattereissa”, 
jossa sadismi ja mielivalta maksimoidaan ja kaikki perustuu virka- ja asianajotehtävien 
käyttämiseen törkeiden rikosten toteutusvälineenä  

• verkostot rikkovat esteellisyysnormeja toteuttaakseen verkoston rikollisuutta 

• verkostot tekevät em. rikosten toteuttamiseksi henkilövaihdoksia (tuomarit, AVI:n 
virkamiehet, poliisit, syyttäjät, LähiTapiolan rikolliset, ulosottomiehet) siten, että valinnat 
tehdään verkostoon kuuluvien rikollisten etukäteen sopimien rikosten 
toteuttamistarkoituksessa  

• verkostot  toteuttavat etukäteen sovitut rikokset kopla vakiomenetelmin, joita ovat mm. 
koko todistelun estäminen, päätöksissä valehtelu (valehtelu voi olla miten rikollista, 
ristiriitaista ja järjetöntä tahansa, koska jokainen valehtelija tietää verkoston estävät heidän 
rikostensa tutkinnat tekivätpä he miten törkeitä rikoksia tahansa ja valehtelivatpa miten 
ristiriitaisesti ja järjettömästi ja tahansa), tutkinnantappojen toteuttaminen todistelu ja 
kuulemiset estäen verkoston törkeiden rikosten mahdollistamiseksi, uhrin käyttämien 
laillisten kaikkien oikeussuojakeinojen estäminen, oikeussuojakeinojen määrittely 
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”rikokseksi” koplan vireille laittamissa vääriin ilmiantoihin perustuvissa ”tutkinnoissa”, 
rikolliset kuulustelumenetelmät, rekisterimerkintärikokset, väärennykset, tahallinen 
vastaamattomuus, laittomat uhkaukset, kotirauharikokset, tarkastusoikeuden estäminen, 
mielisairaaksi leimaaminen, uhrin lapsiin ja perheisiin kohdistetut välivalta- ja 
velkuutusrikokset, uhrin korvausten estäminen ja uhriin kohdistetut rikollisin menetelmin 
toteutetut kostovelkuutukset miljardirikoshyötyjen hankkimiseksi verkoston rikollisille, 
nettihyökkäykset (mm. laamanni Tuomas Nurmi esiintyy nimimerkillä ”Thomas Fox” ja 
uhkailee netissä ja gmail-sähköposteja lähettämällä ja osallistuu minua huoraksi ja 
mielisairaaksi haukkuviin viestiketjuihin), perättömien hätäkeskus-, lastensuojelu-, 
aikuishuoli- ja rikosilmoitusten tehtailu, laittomat uhkaukset ja uhrin kiristäminen 
epäedullisiin sopimuksiin väkivallan ja kostovelkuutuksilla uhkailun avulla sekä syntyneiden 
sopimusten ohitus mm. tässä rikosilmoituksessa kuvattua rikollista Aron, Penttilän, 
Baarmanin, Jormanaisen, Saksan, LähiTapiolan, Suveksen,  Henrikssonin, Helinin, Nurmen, 
Kempin, Vienon, Verasen, poliisi Merja Laitisen ym. rikoksilla ja ulosmittaamalla 5.3.2020 
Penttilän rikoksella omaisuuttani em. rikollisverkostolle 120.000 eurolla € jo ennen kuin 
rikoskumppanina toiminut KäT Paula Helin 9.3.2020 esti sopimuksen vahvistamiskanteeni 
9.3.2020 päätöksessään valehtelemalla auttaakseen rikos-kumppaneitaan Kemppiä, 
Nurmea, Baarmania, Saksaa, Jormanaista, Suvesta, Henrikssonia, Vienoa, Mäkistä, Walvetta, 
LähiTapiolan, Rimonia, LähiTapiolan ja LP:n rikoskoplaa ulosmittaamaan koplan rikoshyötyjä 
omaisuudestani sopimuksen vastaisella 2-kertaisella määrällä  

• verkostot toteuttavat järjestäytyneen rikollisryhmittymän valtavaa rikollisuutta RL 6:5 §:n 2 
momentin tarkoittamalla tavalla ja RL 15:9 §:n painostus- ja uhkailutoimena, painostavat 
oikeudenkäytössä kuultavia, kiristävät varjovalmisteluissa etukäteen sovittuja ”järjestettyjen 
häviöiden” uhreja allekirjoittamaan sopimuksia ja luopumaan kanteistaan tappamisella ja 
hakkauttamisella uhkaamalla, laskuttavat törkeistä petoksistaan, estävät todisteiden 
käsittelyn rikosten toteuttamiseksi, pakottavat uhrit allekirjoittamaan em. sopimuksia 
väkivaltaa ja laittomia uhkauksia toteuttamalla ja laatimaan valituksia ja vastauksia 
lavastettujen ”leivottujen” rikosten esitutkinnoissa ja syyteharkinnoissa sairaana, ruhjeille 
hakattuna, vammautettuna, laillisten esteiden aikana,  sydänkohtauksissa, salatun 
materiaaliin perustuvissa prosesseissa, joissa kaikki perustuu verkoston rikollisuuteen  

 
1.3 Vaatimukset koko asiakokonaisuudessa eri viranomaisille ja korvaus- ja 

rangaistusvaatimukseni 
 
Vaatimukset 

 
1) Poliisin, oikeuskanslerinviraston on käynnistettävä esitutkinta ja syyttäjän on nostettava syyte ja 

valtakunnanvoudinviraston ja Fivan tulee tehdä viran puolesta rikosilmoitus koko 
rikoskokonaisuudessa, jota koskeva rikosasia tulee tällä rikosilmoituksella vireille.  

2) Vaadin jokaiselle tekoihin osallistuneelle rangaistusta, heidän tuomitsemistaan ehdottomiin 
vankeusrangaistuksiin rangaistusasteikkojen maksimirangaistuksilla 

3) Vaadin, että jokainen rikokseen osallistunut velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan koko 
minulle aiheutettu vahinko 

4) Vouti Penttilä ja ulosottomies Aro velvoitetaan palauttamaan rikoshyötynä provisiot, joita ovat 
hankkineet rikollisella ulosmittauksella. 

5) LP, Saksa, Jormanainen, LähiTapiola, Henriksson, Mäkinen velvoitetaan palauttamaan minulle 
kaikki asioissani laskuttamansa määrät, koska siviiliriidan lainvoimaiset ratkaisut eivät ole 
kannanotto ja päätös heidän rikoksiinsa, eivät perustu todisteiden käsittelyyn ja esitän tässä 
rikosilmoituksessa todisteet siitä, että koko laskutettu määrä perustuu laskuttamiseen törkeistä 
petoksista, lakisääteisesti maksuttomista tehtävistä ja salassapitorikoksista, jotka eivät ole 
tapaohjeessa ja prosessilaissa säädettyä ”työtä” eikä laillinen laskutusperuste, vaan rikos.  
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6) Rikoksistaan laskuttaneet asiamiehet ja oikeudenkäyntivastapuoleni velvoitetaan palauttamaan 
rikoshyötynä  koko laskuttamansa ja perimänsä euromäärä viivästyskorkoineen ja sen lisäksi 
korvaamaan minulle kaikki minulta laskuttamansa ja ulosmittaamansa omaisuuteni korkoineen  
laskettuna niiden laskutuspäivästä saakka 

7) Törkeillä petoksilla työsuhteeni korvaukset ja kotini tuhoamisen korvaukset estäneet 
LähiTapiolan, LP Vahinkosaneerauksen ja Tmi JJ Maalaus ja saneerauksen henkilöt, ko. 
oikeushenkilöt, niiden asiamiehet ja muut rikoskumppanit velvoitetaan maksamaan minulle 
jokainen korvauseuro alkuperäisten vaatimusteni mukaisina, koska korvausteni estäminen 
perustuu heidän toteuttamiinsa törkeisiin rikoksiin, jotka synnyttävät rikosperusteella heidän 
täysimääräisen korvausvastuunsa siviiliriitojen päätöksistä riippumatta, koska rikosperusteisia 
korvausvaatimuksia ei ole käsitelty eikä heidän vastuunsa synnyttäviä todisteita ole käsitelty 
millään päätöksellä, vaan todisteiden käsittelyn ja oikeussuojakeinojen estäminen on ollut osa 
heidän rikostensa toteutusta. 

8) Heidät velvoitetaan korvaamaan myös VahL:n mukaisena erikseen korvattava rikosten 
aiheuttama kärsimys, joka korvausoikeus minulle syntyy tässä rikosilmoituksessa kuvatuista 
syrjintä-, petos-, väärä ilmianto-, salassapito- ja rekisterimerkintärikoksista 
 

Vaadin tekijöiden tuomitsemista ehdottomiin vankeusrangaistuksiin rangaistusasteikon 
maksimirangaistuksina ja vaadin, että he korvaavat minulle  
1) koko aiheuttamansa taloudellisen vahingon viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen 
2) aiheuttamansa kaikki henkilövahingot  
3) kärsimyskorvauksen henkilövakuutuksen neuvottelukunnan suosituksen mukaisella 

euromäärällä 
 
Vaadin rangaistusta. Korvausvaatimukset yksilöin erikseen henkilövahingoista, kärsimyskorvauksesta 
ja taloudellisesta vahingosta. 
 
1.4 Rikosnimikkeet, vaatimukset, rikoshyödyn ja rikosvahingon määrä koko asiakokonaisuudessa, 

jonka tuhansia törkeiden rikosten osatekoja tulee tutkia RL 8:2 §:n 2 momentin mukaisena 
jatkettuna rikoksena yhtenä rikoksena, jossa on samalla motiivilla toteutettu kaikki rikokset   
 

Poliisin ja oikeuskanslerinviraston, tulee käynnistää esitutkinta ja syyttäjän on nostettava syyte ja 
valtakunnanvoudinviraston, AVI:n ja Fivan tulee tehdä viran puolesta rikosilmoitus LähiTapiolan 
petosverkoston ja siihen kuuluvien LP Vahinkosaneerauksen, Jani Jormanaisen, heidän 
asiamiestensä, voutien, poliisien ja syyttäjien tutkinnantappoverkoston ja muiden tässä 
rikosilmoituksessa yksilöityjen henkilöiden törkeistä rikoksista. Kyse on minuun ja perheeseeni RL 
15:9 §:n ja RL 6:5 §:n 2 momentin törkeillä rikoksilla ja niiden toteutuksissa alla olevien nimikkeiden 
mukaisilla rikoksilla toteutetusta laajasta petoksesta, uhkailusta, väkivallasta ja noin 10 Meur 
rikoshyödyn hankinnasta pelkästään minuun, lapsiini, Walliniin, yhdistyksiini, terveyteeni, kotiini, 
muuhun omaisuuteeni ja muihin perus- ja ihmisoikeuksiini kohdistetuissa rikoksissa. Minuun ja 
lapsiini kohdistettuna törkeänä systemaattisena rikollisuutena on toteutettu rikoksia 2001-2022 ja 
niistä LähiTapiolan rikollisverkostossa on toteutettu tuhansia rikoksia vuosina 2008-2022 ja rikokset 
jatkuvat edelleen. Niistä mikään ei ole vanhentunut, koska niihin  sovelletaan RL 8:2 §:n 2 momenttia  
 
Rikoksen uusin osateko on toteutettu 7.7.2022 alkaen alla tässä rikosilmoituksessa kuvatuilla 
ulosottomies Marko Aron ja hänen salaamiensa LähiTapiolan henkilöiden (”salaisten 
rikoskumppaniensa ja viestintäkumppaniensa) törkeillä rikoksilla, joiden toteutusta varten 
ulosottomies vaihdettiin juuri ennen rikoksen toteutuksen aloittamista. Marko Aro ja sitä ennen Juha 
P. Penttilä hakeutuivat ja Aro vaihdettiin toteuttamaan LähiTapiolan petosverkoston 
rikoskumppanina alla kuvatut kaikki rikokset. Aro ja Penttilä hakeutuivat toteuttamaan tässä 
rikosilmoituksessa kuvattuja törkeitä rikoksia 
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1) hankkiakseen niillä rikoskumppanuusverkostolle (”velkojaksi” väitetylle LähiTapiolalle) 
ylimääräisen 40.000 € rikoshyödyn 

2) hankkiakseen sitä ennen vähintään 200.000 € ja 10 meur rikoshyödyt Baarmanille, Saksalle, 
Jormanaiselle, Suvekselle, LähiTapiolalle, Henrikssonille, LP Vahinkosaneeraukselle 

3) hankkiakseen itselleen tulospalkkioina ja provisioina 40.000 € ja 200.000 € petoksellisella 
perinnällä ko.  summaan ulosottovirastossa määritellyt taloudelliset etuudet 

4) aiheuttaakseen minulle tahallaan PL 15 §:n vastaisen vakavan rikollisen omaisuudensuoja-
loukkauksen ja rikollisilla perintämenetelmillään muut prosessuaalisten oikeuksieni, ihmis- ja 
perusoikeuksieni loukkaukset, joista kaikista Aro, Penttilä ja jokainen rikoksiin osallistunut on 
henkilökohtaisessa rikos- ja korvausvastuussa ja koko kopla koko rikoksen tekoajalla 2008-2022 
yhteisvastuussa. 

 
Tämä rikosilmoitus ja vaatimukset on laadittu niin, että ensin kuvaan Aron ja hänen salaisen 
LähiTapiolassa sijaitsevan  rikoskumppaninsa törkeät rikokset tekeillä olevassa 7.7.2022 aloitetussa 
rikoksissa ja lopussa kuvaan heidän rikoksensa yhteyden laajaan törkeitä rikoksia sisältävään 
jatkettuun rikossarjaan, jonka osana uusinkin törkeän petoksen, törkeän virkarikoksen ja muiden 
rikosten kokonaisuus on toteutettu.  
 
Kyse on poikkeuksellisen törkeästä ja mahdollisesti laajimmasta koskaan Suomessa paljastetusta   
jatketusta rikoksesta, joka kuvataan tässä rikosilmoituksessa ja vaatimuksessa (RL 8:2 §:n 2 mom., RL 
6:5 § 2 mom.), jossa  
1) jokainen minuun, perheeseeni ja muihin uhreihin kohdistettu rikos on lisäksi toteutettu 

nimenomaan RL 15:9 §:ssä säädettynä oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisena ja 
painostamisena 

2) kotini on tuhottu maan tasalle, minut on irtisanottu laittomasti, minulle on aiheutettu vakavia 
vammoja ja sairauksia, minut on hakattu, lasteni päälle on ajettu tappamistarkoituksessa ja 
minut on uhattu tappamisella, kotiini on hyökätty kymmeniä kertoja, minut hakattiin 11.12.2019 
rikollista velkuutusta varten. 

3) poliisit ja syyttäjät ovat estäneet koplan törkeiden rikosten tutkinnat 
4) tuomarikoplan jäsenet ovat samanaikaisesti estäneet todistelun, valitukset ja valehdelleet 

päätöksissään 
5) poliisit ja syyttäjät ovat mahdollistaneet lapseni hakkaamista, kuristamista, minun haukkumistani 

huoraksi, mielisairaaksi, petosrikolliseksi, satoja perättömiä rikos- ja huoli-ilmoituksia, 
6) minuun ja lapsiini on kohdistettu rikollinen 340.000 € kostovelkuutus, jota yritetään sinnikkäästi 

lisää Aron ja salaisen LähiTapiolan rikoskumppanin 7.7.2022 aloittamalla uudella rikoksella 
7) minut ja lapseni on velkuutettu maksamaan rikollisille palkkaa törkeistä petoksista, kotini ja 

työsuhteeni tuhoamisesta ja minulle ja lapsilleni kuuluvat korvaukset on estetty estämällä 
kanteiden, valitusten ja todisteiden käsittely, hakkauttamalla minut kanteiden ja kaikkien 
oikeussuojakeinojen estämiseksi ja uhkaamalla minua tappamisella, jos jatkan 
korvausvaatimusten esittämistä 

8) kun tein tapetuksi uhattuna ja hakattuna ”sopimukset” 14.2.2019, 19.12.2019, 20.12.2019 ja 
1.6.2020, niiden ohittamiseksi ja rikollisen laskutuksen tuplaamiseksi ja 300.000 € rikoshyödyn 
hankkimiseksi niitä koskevat ”ohitukset” junailtiin Kempin, Nurmen, Vienon, Verasen, Helinin, 
Lehikoisen, Sunellin, Koposen, Hirvelän, Baarmanin, Henrikssonin, Mäkisen, poliisien, syyttäjien 
ja Nurmen tuomarikoplan rikoksilla ja viimeisin heidän rikoksensa on perusteeton 40.000 euron 
ulosmittaus sellaisten ”ulosottoperusteiksi” valehdeltujen Kempin ja HO:n päätösten 
perusteella, jotka eivät koske LähiTapiolaa lainkaan ja jonka toteuttamiseksi UK 2:12 §:n säätämä 
oikeuden vahvistama nollasopimus on ohitettu, vaikka UK, RL ja OK eivät sellaista 
”ulosmittausta” salli  

9) koplan rikolliset käynnistivät satoja vääriä ilmiantoja, sopivat niistä etukäteen keskenään ja 
rikoskoplan sadistiset poliisit, syyttäjät ja minut velkuuttaneet rikolliset käynnistivät ilman 
esiselvittelyä tekaistuja minuun kohdistettuja ”tutkintoja” rikollisin menetelmin, joissa ei annettu 
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minulle esitutkintamateriaalia, ei kirjattu kuulusteluvastauksia ja todisteitani ja oli etukäteen 
päätetty rikollisin menetelmin ”leipoa minulle rikos” olemattomista rikoksista ja tekaistu syyte ja 
tuomio olemattomista rikoksista, jotta kopla saisi leivottua itselleen lisää rikoshyötyä 
”kunnialoukkaus”-, ”vainoamis”- ja ”tietosuojarikoksieni” tuomioilla ja ”korvausvaatimuksillaan, 
joissa ”rikokseni” olisi oikeussuojakeinojen käyttö ja PL 12 §:n säätämän oikeuden käyttö, ja jossa 
ollen ollut  2008-2022 ja olen edelleen perheeni kanssa kaikkien niiden tuhansien rikosten 
kohteena, joita sadistinen kopla on minuun kohdistanut ja joiden oikeiden rikosten tutkinnat, 
valitukset ja sopimusten ohituspetokset sama kopla on toteuttanut ja toteuttaa edelleen. 

 
Kaikilla näillä perusteilla KRP:lle, oikeuskanslerinvirastolle, valtakunnanvoudinvirastolle ja Fivalle 
syntyy yhteinen velvoite 
1) käynnistää Suomen laajin rikostutkinta erinomaisella näytöllä koko asiakokonaisuudessa 
2) käynnistää rikostutkinta ulosottomies Marko Aron, vouti Juha P. Penttilän ”bisneksistä”, joita 

he toteuttavat rikollisverkoston osana 
3) käynnistää Aron rikoksessa rikoskumppaneina toimivien nimeään salailevien LähiTapiolan 

henkilöiden rikoksista 
4) turvata perus- ja ihmisoikeuteni, UK:n ja prosessilain säätämät oikeuteni ja huolehtia siitä, että 

jokaista rikoskoplan jäsentä kohtaa täysimääräinen rikos- ja korvausvastuu siitä riippumatta ja 
erityisesti siksi, että jokainen rikos on tehty  
A) tahallaan, suunnitelmallisesti, RL 6:5 §:n 2 momentin säätämän järjestäytyneen 

rikollisryhmittymän osana ns. virkamafiaverkoston rikollisuutena 
B) valtavien rikoshyötyjen hankkimiseksi 
C) poikkeuksellista sadistisuutta jokaisella teolla minuun ja lapsiini kohdistaen 
D) valtavien rikosvahinkojen tahalliseksi aiheuttamiseksi ja tehtävissä, joihin säädetään 

erityinen lainkuuliaisuus- ja totuusvelvoite ja rikoksentekijöillä on ollut oikeat tiedot ja 
lainsäädäntöä koskeva erityisosaaminen eikä yksikään rikos ole vahinko 

 
Rikosnimikkeet olen yksilöinyt ja teot kuvannut vielä yksityiskohtaisemmin aiemmissa 
rikosilmoituksissa, joissa kuvatut kaikki rikokset (myös poliisien ja syyttäjien tutkinnantapporikokset 
ja minuun kohdistetut väärät ilmiannot ja lavastetut tutkinnat rikollisine tutkintamenetelmineen) on 
nyt tutkittava, koska tutkinnan, syytteiden ja tuomioiden estäminen ja ”salaisen velkojan” ja Aron 
rikollisen perinnän jatkaminen alla esitettyjen  faktojen ja todisteiden vastaisesti voi tapahtua vain 
osallistumalla rikoksiin mahdollistamalla rikosten jatkamista tutkintaa ja syytteitä estämällä teoista, 
jotka erityisesti virkatehtävässä, lakimiesten, asianajajien ja LähiTapiolan laajan rikollisverkoston 
laajana petosrikollisuutena on törkeää järjestäytynyttä rikollisuutta.  
  
1.5 Rikosnimikkeet ja vaatimukset minuun 7.7.-17.10.2022 kohdistetuissa Aron ja LähiTapiolan 

”salaisen rikollisen” rikoksissa  
 
Poliisin tulee käynnistää esitutkinta ja syyttäjän on nostettava syyte ulosottomies Marko Aron ja 
hänen rikoksessaan rikoskumppaneina toimivien nimeään salailevien LähiTapiolan henkilöiden 
rikoksista.  
 
Valtakunnanvoudinviraston ja oikeuskanslerinviraston on viran puolesta tehtävä ulosottomiesten 
Aron ja Penttilän rikoksista rikosilmoitus, aloitettava Länsi-Uudenmaan ulosottovirastoa koskeva 
sisäinen selvitys ja yhdyttävä syytevaatimuksiin, jotka alla esitän.  
 
Kyse on jatketusta rikoksesta (RL 8:2 § 2 mom.) ja ulosottovirastossa rikos on toteutettu  
1) osallistumalla tahallaan velkojaksi väitettyjen tahojen törkeisiin petoksiin ja ulosmittaamalla 

omaisuuttani niiden rikosten avulla 2020-2021 
2) ryhtymällä 7.7.2022-11.10.2022 ulosmittaamaan Aron ja ”salaisen LähiTapiolan viestittäjän” 

pelkillä keskenään sopimilla sähköposteilla omaisuuttani 40.000 eurolla 
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A) ilman ulosottoperustetta 
B) sellaisten Aron laatiman vireilletuloilmoituksessa mainittujen ja ”jonkun” salaisen rikollisen 

”lainvoimaisiksi ulosottoperusteiksi” valehdeltujen oikeuden päätösten perusteella, jotka 
eivät koske lainkaan LähiTapiolaa eli eivät ole lainkaan ulosottoperusteita LähiTapiolalle 
missään sen perinnässä, koska eivät ole UK:n säätämällä tavalla perintäkelpoisia 

C) vaikka ulosottoperusteiksi valehdellut päätökset eivät sisällä mitään minulle asetettuja 
velvoitteita LähiTapiolalle, koska ne eivät koske lainkaan LähiTapiolaa 

D) vaikka ”ulosottoperusteeksi” valehdellut päätökset eivät ole UK:n säätämiä 
ulosottoperusteita ja täytäntöönpanokelpoisia LähiTapiolan minuun kohdistamassa 
laittomassa juuri siksi, että päätöksillä ei ole asetettu minulle ainuttakaan velvoitetta eikä 
ratkaistu ainuttakaan  LähiTapiolan minuun kohdistamaa vaatimusta 

E) estämällä Aron rikoksilla minua saamasta laissa säädettyä osoitusta, mitään päätöstä ja 
valitusosoitusta ja jatkamalla rikollista perintää Aron törkeällä virkarikoksella, jota hän 
toteuttaa ja josta hän on etukäteen sopinut sen LähiTapiolassa sijaitsevan rikoskumppaninsa 
kanssa, jonka nimeäkin tässä ”rehdissä” (=törkeän rikollisessa) perinnässä minulta salailevat 
Aro ja LähiTapiola. 

F) salaamalla ja jättämällä rekisteröimättä oikeuden vahvistamat sovintosopimukset, joiden 
vastainen ulosmittauksen vireille laittaminen, jokainen ulosottomiehen teko ja 
ulosmittaaminen on heidän rikoksensa. 

 
Minuun 7.7.2022 kohdistetun uusimman törkeän rikoksen päätekijä on ulosottomies Marko Aro ja 
se LähiTapiolasta operoiva ”joku”, joka laittoi 7.7.2022 ja 27.7.2022 vireille perusteettoman 40.0000 
euron ulosmittauksen törkeällä petoksella (RK 36:1-2 §), törkeällä virkarikoksella, RL 15:2, 6 ja 9 §:n 
rikoksena. Lisäksi rikollinen ulosmittaus on minuun kohdistettu syrjintä- ja kidutusrikos ja törkeä 
pahoinpitely jäljempänä yksilöidyillä perusteilla ja lääketieteellisellä näytöllä ja alla luetteloitujen 
nimikkeiden mukaiset rikokset.  
 
Kyseessä on nimenomaan tahallinen, tekotavaltaan äärimmäisen törkeä rikos, koska Aro on 
toteuttanut rikoksen myös huomattavan henkilökohtaisen provision ja tulospalkkion muodossa 
maksettavan oman rikoshyötynsä hankkimiseksi virka-asemaansa törkeällä tavalla väärinkäyttäen ja 
törkeiden petosten ja kaikkien tässä rikosilmoituksessa yksilöityjen törkeiden rikosten apurina 
toimiakseen. He ovat myös yhdessä tahallaan 22.9.2022-27.9.2022 ja sen jälkeen jatkaneet ja 
toteuttaneet yhteistä törkeää rikostaan  
1) tietoisena siitä, että ulosmittausperustetta ei ole olemassa niiden oikeuden lainvoimaisilla 

14.2.2019 ja 19.12.2019 päätöksillä vahvistamien sopimusten vuoksi, jotka muodostavat 
ulosottokiellon selvän perusteen.  

2) toteuttaakseen yhteisen törkeän petoksen ja Aron virkarikoksen omaisuuteni rikolliseksi 
antamiseksi ja vähintään 40.000 € rikoshyödyn hankkimiseksi  

• sellaisilla ”ulosottopäätöksiksi” valehdelluilla Jormanaista ja LP Vahinkosaneerausta 
koskevilla päätöksillä, jotka eivät tekstiensä mukaan koske velkojaksi valehdeltua 
LähiTapiolaa lainkaan 

• sellaisilla ”ulosottopäätöksiksi” valehdelluilla Jormanaista ja LP Vahinkosaneerausta 
koskevilla päätöksillä, joilla ei ole ratkaistu mitään LähiTapiolan minuun kohdistamia 
vaatimuksia eikä eurollakaan niitä ”maksuvaatimuksia” ja ”velkomusasioita”, joita koskevan 
rikollisen perintäasian ”joku” nimeään salaileva LähiTapiolan henkilö ja Aro ovat yhteisellä 
rikoksella vireille laittaneet ja jota olematonta velkaa he rikollisesti perivät törkeillä petos-.ja 
virkarikoksilla eläkkeestäni. 

 
Vaadin tekijöiden tuomitsemista ehdottomiin vankeusrangaistuksiin rangaistusasteikon 
maksimirangaistuksina ja vaadin, että he korvaavat minulle  
1) koko aiheuttamansa taloudellisen vahingon viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen 
2) aiheuttamansa kaikki henkilövahingot  
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3) kärsimyskorvauksen henkilövakuutuksen neuvottelukunnan suosituksen mukaisella 
euromäärällä 

 
Aron ja Penttilän rikos on tutkittava seuraavien nimikkeiden mukaisena jatkettuna, rikoksena ja 

syytettävä seuraavista rikoksista 

1) Ensisijaisesti törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen (RL 40: 7 ja 8 §), toissijaisesti virka-aseman 

väärinkäyttäminen (RL 40:7 §) tai kolmassijaisesti virkavelvollisuuden rikkominen (RL 40:9 §) ja 

viimesijaisesti tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen (RL 40:10 §) 

2) Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen (RL 15:9§)  

3) Törkeä petos (RL 36:1-2 §) 

4) Syrjintä (RL 11:11 §) 

5) Rekisterimerkintärikos (RL 16:7§) 

6) Viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittäminen (RL 16:12 §) mm. poistamalla 

asiassa merkitykselliset 14.2.2019, 19.12.2019, 20.12.2019 ja 1.6.2020 sopimukset ja niitä 

koskevat oikeuden vahvistamat lainvoimaiset vahvistamispäätökset rikollisen ulosmittauksen 

jatkamiseksi.  

7) Kidutus (RL 11:9a§) 

8) Törkeä pahoinpitely (RL 21:5 ja 6 §) tai toissijaisesti pahoinpitely (RL 21:5 §) tai törkeä vamman 

tuottamus tai vammantuottamus (RL 21:10 ja 11 §) 

9) Laiton uhkaus (RL 25:7 §) 

10) Vainoaminen (RL 25:7a §) 

11) Pakottaminen (RL 25:8 §)  

12) Väärä ilmianto (RL 15:6 §) 

13) Perätön lausuma viranomaismenettelyssä (RL 15:2 §); ulosottomiesten rikoskumppanuus tai 

avunantorikos Aron ja Penttilän rikoskumppanien perättömään lausumaan)  

14) Rikoskumppanuus tai toissijaisesti yllytys ja avunanto Aron salaisen rikoskumppanin 7.7.2022 

aloittamiin ja niitä edeltäneisiin kaikkiin  rikoksiin, jotka yksilöidään tässä kirjelmässä 

yksityiskohtaisesti, koska ne kaikki on toteutettu Aron rikosten avulla (RL 5 luvun 3, 5 ja 6 §) 

Henkilöä, joka on laittanut vireille perusteettoman ulosmittauksen ja salaillut lainvoimaisesti 
vahvistettuja sopimuksia ja laatinut tahallaan 22.9.2022 valheellisen viestin törkeää petostaan ja 
oikeudenkäynnissä kuultavan uhkaamista jatkaakseen, on syytettävä samojen nimikkeiden 
mukaisista rikoksista. Jos rikoskumppaneille ei ole virka-asemaa, kyseessä on avunanto tai yllytys 
Aron ja Penttilän törkeään virkarikokseen ensisijaisesti törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen 
(RL 40: 7 ja 8 §) tai toissijaisesti virka-aseman väärinkäyttämiseen (RL 40:7 §) tai kolmassijaisesti 
virkavelvollisuuden rikkomiseen (RL 40:9 §) ja viimesijaisesti tuottamuksellinen virkavelvollisuuden 
rikkomiseen (RL 40:10 §). Avunannosta ja yllytyksestä syyttäminen ja tuomitseminen ei edellytä, että 
avunantajalla ja/tai yllyttäjällä itsellään olisi virka-asemaa.  
 
Kyseessä on rikoskumppanuus tai toissijaisesti yllytys ja avunanto Aron, Penttilän ja salaisen 
rikoskumppanin 7.7.2022 aloittamiin ja niitä edeltäneisiin kaikkiin  rikoksiin, jotka yksilöidään tässä 
kirjelmässä yksityiskohtaisesti jäljempänä ja rikoshyötyjen perintä on toteutettu rikollisin 
menetelmin UK:n prosesseja noudattamatta ja niin, että KäT Paula Helin on syyllistynyt rikokseen 
ulkoistamalla tuomiovaltaa ulosottovirastolle vouti Penttilälle, jonka kanssa on järjestänyt lakiin 
perustumattoman s-postioikeudenkäynnin minua kuulematta ja minun osallistumatta ja kaikki on 
toteutettu järjestäytyneen rikollisryhmittymän osana ja osa rikoksissa avustamalla (RL 5 luvun 3, 5 ja 
6 §). 
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2. Rikosten törkeys ja tahallisuus 
 
Ulosottoperuste ei ole kumpikaan Aron ja LähiTapiolan väittämä oikeuden päätös, koske ne eivät 
koske LähiTapiolaa. Aro ja hänen salainen rikoskumppaninsa (joka salailee minuun kohdistamassaan 
40.000 € epärehellisessä perinnässä epärehellisesti jopa nimeään) ovat ymmärtäneet rikokseen 
ryhtyessään ja sitä jatkaessaan tekonsa rikokseksi. He ovat koko rikoksensa toteutuksen ajan ja 
ennen siihen ryhtymistä tienneet varmuudella asiakirjojen perusteella ja toimittamieni kirjallisten 
todisteiden perusteella, että  
1) Minun ja LähiTapiolan väliseen sopimussuhteeseen EI sovelleta heidän ”ulosottoperusteeksi” 

valehtelemiaan kahta päätöstä 
2) Minun ja LähiTapiolan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan niiden sijaan kahta oikeuden 

vahvistamaa sovintosopimusta (14.2.2019 ja 19.12.2019), joilla LähiTapiola on sitoutunut 
olemaan perimättä enää mitään oikeudenkäyntikuluja minulta ja laittamaan enää koskaan 
vireille minuun kohdistuvaa oikeudenkäyntikulujen perintää.  

3) Rikokset on aloitettu eli perusteeton perintä aloitettu salaamalla ”jonkun” nimeään salailevan  
vireille laittajan hakemuksessa em. oikeuden vahvistamia sopimuksia ja valehtelemalla 
rikollisesti perintäperusteiksi sellaisia kahta 20.1.2020 ja sen jälkeen samassa valitusasiassa 
syntyneitä päätöksiä, jotka eivät päätöstekstin  perusteella koske lainkaan LähiTapiolaa ja joita 
ei 14.2.2019 jälkeen enää sovelleta eikä ole annettu LähiTapiolaa koskevina lainkaan.  

4) Heidän rikoksensa aiheuttavat minulle huomattavaa vahinkoa, terveydelleni hengenvaarallista 
kirjoitustyötä, kidutusrikoksessa tarkoitettua kärsimystä ja ne kaikki ovat rikosten tarkoitettuja 
seurauksia.  

5) Vaihtamalla tarinaa 22.9.2022 ja jatkamalla edelleen viestien laatijan ja 40.000 € rikoksen 
toteuttajan nimeä ja aloittamalla 22.9.2022 valehtelu, että perintä muka perustuisi 
”oikeusturvavakuutukseeni”, vaikka 
A) vakuutukseni ehtojen mukaan ei ole koskaan voitu periä minulta Jormanaisen ja vastaajien 

kuluja (ks. jäljempänä tarkempi juridiikka) 
B) vakuutus oli päättynyt LähiTapiolan omaan irtisanomiseen 31.10.2018 eli noin 4 vuotta sitten 

eli perintä 2022 perustuu olemattomaan vakuutukseen 
C) vakuutusehtoon väitetysti perustuva vasta ensi kertaa 22.9.2022 esitetty peruste on myös 

vanhentunut, koska sitä ei ole esitetty ennen 5.7.2018 tapahtunutta irtisanomista eikä sen 
jälkeen 3 vuoden sisällä eli VanhL:n mukaan perintä on kielletty myös vanhentuneena. 

 
Minuun kohdistettu rikos on petoksen ja virkarikoksen törkeä tekomuoto ja korostetusti tahallinen 
rikos koko rikoksen keston ajalta, koska 
1) Aro on käynnistänyt huomattavan 40.000 euron ulosmittauksen tietoisena ulosottoperusteen 

puuttumisesta ja jatkanut rikostaan tietoisena ulosottoperusteen puuttumisesta ja 
ulosmittauksen estävistä oikeuden lainvoimaisista päätöksistä, joita asiaan Aron ja petoksellisen 
”salaisen velkojan” tieten sovelletaan. 

2) Aro on ulosottomiehenä tiennyt rikokseksi päätöksen, osituksen ja valitusosoituksen 
estämistekonsa ja toteuttanut rikokset estääkseen minua valittamasta ulosottoperusteen 
puuttumisesta ja jatkaakseen omaisuuteni anastamista rikoksillaan rikoskumppaninsa kanssa  
estämällä laissa säädetyt kaikki oikeussuojakeinoni. 

3) Huomattava 40.000 € perusteeton ulosmittaus omaisuudestani on tehty 
A) Aron ja ”salaisen velkojan” yhdessä sopimalla rikoksella ilman laissa säädettyä perustetta 
B) Aron rikoksilla ilman laissa säädettyä päätöstä 
C) lainvoimaisten sovintosopimusten vastaisesti, niitä salaamalla ja ne ohittamalla törkeään 

petokseen perustuvan ulosmittauksen toteuttamiseksi 
D) Koko ”velaksi” väitetty laskutus on syntynyt hakkaamalla minut törkeällä väkivaltarikoksella 

sairaalakuntoon, toteuttamalla velkojaksi väitetyn LähiTapiolan ja sen asiamiesten lausumilla 
asianajajille ja vastaajille siviiliriidassa kiellettyä törkeää prosessipetosta ja laskuttamalla työnä 
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rangaistaviksi säädetyistä heidän törkeistä rikoksistaan rikoskumppaneina toimineiden poliisien 
tutkinnantapporikosten avulla. 
 

3. Ulosottomiehen Aron oma rikoshyöty sekä Aron ja Penttilän muille rikoskumppaneille hankkima 
rikoshyöty 
 
UK 1:21 § kieltää ulosottomiestä käyttämästä virkatehtäväänsä rikosten toteutuksiin ja se säädetään 
RL 40 luvussa ja RL 36 luvussa rangaistavaksi. UK 1:19 § ja PL 2 § 3 mom. kieltävät laittoman ja 
asiattoman ja vahingoittavan toiminnan. Aro ja Penttilä ovat käyttäneet virkatehtäviään tässä 
rikosilmoituksessa yksilöityjen törkeiden rikosten toteuttamiseen petosverkoston rikoshyötyjen 
hankkimiseksi. He ovat hankkineet asioissani itselleen ja rikoskumppaneilleen useiden satojen 
tuhansien rikoshyödyt  
1) ulosmittaamalla petoksista ja salassapitorikoksista laskuttaneiden rikoskumppaniensa tekaistuja 

saatavia 
2) estämällä täytäntöönpanoriitojen ja ulosottovalitusten vireille laittamista rikollisin menetelmin 
3) jättämällä oikeuden vahvistamat lainvoimaiset sovintosopimukset tahallaan soveltamatta 

muuttaakseen nollavastuuni 300.000 € perusteettomaksi maksuvastuuksi 
4) Aron rikoksilla eli yrityksellä hankkia 40.000 € lisärikoshyöty LähiTapiolan nimeään salailevan 

rikoskumppanin kanssa LähiTapiolalle ja samalla osa rikoshyödystä Arolle ulosmittaamalla 
olematonta 40.000 € velkaa  

• tahallaan 

• eläkkeestäni ilman ulosottoperustetta ja päätöst 

• estämällä UK:n säätämiä oikeussuojakeinoja rikollisin menetelmin, jotka tässä 
rikosilmoituksessa alla kuvaan. 

 
Poliisin, oikeuskanslerinviraston, Fivan ja valtakunnanvoudinviraston tulee selvittää 
1) miten yleisiä vastaavin menetelmin toteutetut LähiTapiola-ryhmän petosverkoston, poliisien, 

tuomarien, syyttäjien, asianajajien, LP Vahinkosaneerauksen, Rimonin, Jormanaisen ja 
ulosottomiesten ”keikat” ovat 

2) kuka LähiTapiossa laittoi vireille 40.000 € perusteettoman ulosmittauksen eli rikoksen, jonka 
toteutus on Aron ja nimiään salailevien ”velkojien yhteisellä rikoksella meneillään 

3) kuka LP:ssa ja Jormanaisen puolesta laittoi vireille Kempin päätöspäivänä 20.1.2020 
ulosmittauksen petosten ja salassapitorikosten laskutuksista 

4) mitä provisioita Penttilälle on maksettu rikollisen ulosmittauksen rikoshyötynä eli mitä 
rikoshyötyjä Penttilä sai 5.3.2020 rikoksesta, jonka toteutti KäT Helinin, Baarmanin, Saksan, 
Jormanaisen, LP:n rikollisverkoston, Kempin, Vienon, Verasen, Nurmen, Lehikoisen, Sunellin, 
Koposen, Hirvelän ja muiden alla yksilöityjen verkoston rikollisten kanssa. 

5) mitä provisioita Arolle on tarkoitus hankkia 7.7.2022, 27.7.2022, 22.9.2022, 29.7.2022 ja 
11.10.2022 rikoksilla eli ulosmittauksella, jossa ulosmitataan 40.000 € tekaistua velkaa muka 
LähiTapiolan saatavina päätösten perusteella, jotka eivät koske LähiTapiolaa sekä toteutetaan 
rikosta ohittamalla UK 2:12 §:n säätämät oikeuden vahvistamat sovintosopimukset, joita asiaan 
tulee soveltaa ja joiden perusteella vastuuni on nolla. 

 
4. Rikoksen päätekijä uusimmissa ulosmittauspetoksissa on ulosottomies Marko Aro ja ”joku”, joka 

LähiTapiolan nimissä laittoi 7.7.2022 ja 27.7.2022 vireille perusteettoman 40.0000 euron 
ulosmittauksen törkeällä petoksella (RK 36:1-2 §) ja RL 15:6 ja 9 §:n rikoksena ja valehtelee 
22.9.2022 olemattomista vakuutusehdoista  
 
Olen jättänyt 18.9.2022-12.10.2022 ulosottovirastolle, ulosottomiehelle Marko Arolle ja hänen 
esimiehelleen osoitetut vaatimukset, jotka ovat samalla rikosilmoituksen todisteita. Olen niissä 
selvittänyt, millä kaikilla perusteilla LähiTapiolan 7.7.2022 ja 27.7.2022 perättömästi vireille laittama 
40.000 euron ulosottoperintä on rikos ja miksi ”jonkun” nimeään salailevan LähiTapiolan 
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”regressiperintäosaston” nimissä kirjoittavan henkilön 22.9.2022 Arolle laatima viesti on rikos. Aro 
on yrittänyt 27.9.2022 pelkällä s-postilla estää minua laittamasta vireille ulosoton 
täytäntöönpanoriitaa ja tahallaan estänyt UK 10:6-8 ja 10 §:issä säädetyn osoituksen 
valehtelemalla olemattomasta esteestä väittämällä  osoituksen antamiselle olevan UK 10:9 §:n 1-
kohdassa säädetty este. Aro on törkeästä joko tahallaan taikka törkeästä huolimattomuudesta taikka 
ammattitaidon puutteen vuoksi soveltanut lainkohtaa aivan väärin ja sanamuodon vastaisesti. Siinä 
UK 10:9 §:n 1-kohdassa ei siis säädetä esteeksi ulosottoperusteeksi väitettyjä päätöksiä, vaan 
sellainen päätös, jolla olisi ratkaistu 18.9.2022 vireille laittamani asia eikä sellaista päätöstä ole 
olemassa eli Aron 27.9.2022 viestissä väittämää estettä osoituksen antamiselle ei ole lainkaan. 
 
Ulosottoa voi jatkaa vain törkeään virkarikokseen tahallaan syyllistymällä. Olen antanut 10.10.2022 
ulosottomiehelle mahdollisuuden lopettaa omatoimisesti laiton ulosmittaus eli rikosvastuunsa 
asiassa, jossa olen 7.7.2022 joutunut LähiTapiolan petoskoplan törkeiden petosten kohteeksi.   Aro 
vastasi antamaani mahdollisuuteen jatkamalla heti rikostaan. Siksi se ei ole erehdys, vaan törkeä 
virkarikos. 

 
Poliisin tulee käynnistää esitutkinta ja syyttäjän on nostettava syyte myös Aron, Penttilän ja hänen 
esimiehensä rikoksista, koska he jatkavat ja ovat toteuttaneet  
1) törkeillä petoksilla vireille laitettua ulosmittausta 
2) laitonta UK:n vastaista perintää ilman laissa säädettyä ulosottoperustetta 
3) minun ja LähiTapiolan 2019-2020 sopimusten vastaista ulosmittausta 
4) ulosmittausta Jormanaisen oikeudenkäyntikuluista ja valehtelemista, että perintä muka 

perustuisi minun vakuutusehtoihini tai vireille tuloilmoituksessa väitettyihin päätöksiin oikeuden 
2019 vahvistamien sopimusten sijaan, vaikka sopimukset estävät perinnän kokonaan.  
 

5. Minuun työturvallisuusrikoksia, väkivaltarikoksia, törkeitä petoksia, rekisterimerkintärikoksia, 
törkeitä väärennyksiä, syrjintää, kidutus- ja virkarikoksia ja rikollisia ulosmittauksia, petoksellista 
laskutusta, kotini ja terveyteni tuhoista ja korvausteni estämisestä sopinut laaja LähiTapiolan 
petoskopla ja sen rikoskumppanuusverkosto 
 
Kyse on minuun kohdistetuista jatketuista törkeistä petoksista (RL 36:1-2 §), niihin liittyvästä poliisin 
tutkinnantapporikollisuudesta ja koplan etukäteen sopimista virkarikoksista, joiden avulla rikolliset 
estivät syytteensä, korvausvastuunsa, junailivat minulle ja lapsilleni rikollisia kostovelkuutuksia, 
toteuttivat ja toteuttavat rikollista perintää ja kaikkia rikoksiaan nimenomaan RL 15:9 §:n ja RL 6:5 
§:n 2 momentin mukaisesta rikollisuudesta.  
 
Kaikki tässä rikosilmoituksessa ja siihen liittyvissä edeltävissä rikosilmoituksessa kuvaamani rikokset 
liittyvät toisiinsa. Kyse on RL 8:2 §:n 2 momentin mukaisesta jatketusta rikoksesta, joiden osateoilla 
on liittymä toisiinsa, niillä on yhteinen motiivi, yhteinen tekijäjoukko (RL 6:5 §:2 mom.), yhteinen uhri 
ja rikokset eivät ole alettuaan keskeytyneet ja jatkuvat edelleen.  
 
Rikoksesta epäiltynä tulee kuulla ja seuraavien henkilöiden kaikki toiminta asioissani 
”perintäperusteisiin” ja RL 15:9 §:n rikoksissa ja muissa alla kuvatuissa rikoksissa tulee syyttää ja 
tuomita rikoksina:  
1) AA Juri Suves 
2) AA Pontus Baarman 
3) AA Heikki Saksa 
4) AA Jarmo Henriksson 
5) AA Elisa Mäkinen 
6) AA Mika Kivikoski 
7) AA Lotta Kroneld-Virtanen 
8) AA Timo Havia 
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9) lakimies Veera Konttinen (LähiTapiola) 
10) lakimies Teija Kerminen (LähiTapiola) 
11) nimeään salailevat LähiTapiolan henkilöt, joiden henkilöllisyys esitutkinnassa tulee selvittää 

A) henkilö, joka väärensi laati Suveksen s-postista ilmoituksen, jossa Jormanaisen 200.000 
euron petosta väitetään vähämerkitykselliseksi ja minuun vaikuttamattomaksi 

B) henkilö, joka esti 2 vuotta esti minua saamasta oikeusturvakorvauksiani valehtelemalla kahta 
eri vahinkoa yhdeksi  

C) henkilö, joka sopi Henrikssonin kanssa 2014 AVI:n erehdyttämisestä lääkäri Leena Järvisen 
nimissä laaditulla asiakirjalla 

D) henkilö, joka Henrikssonin ja Mäkisen kanssa 10.000 euron laskutuspetoksesta (sovittelusta 
laskuttaminen, lakisääteisesti maksuttomista kanteluista ja tietosuoja-asioista 
laskuttamisesta (laskutuskielto), 2019 sopimusten vastaisista laskutuksista väärässä asiassa 
aineistoa salaillen (aineistoa ei ole toimitettu työsuhdeasiaan) ja laskuttamisesta asioinnista 
Leena Järvisen kanssa asioinnista, vaikka asiointia ei ole Järvisen kirjallisen kiistämisen 
mukaan olemassa ja potilastietojeni urkinta olisi joka tapauksessa rikos)  

E) henkilö, joka laittoi vireille 7.7.2022 ja 27.7.2022 ulosottoperinnän vastoin oikeuden 
vahvistamia sopimuksia 

F) henkilö, joka laati ulosottomiehelle 22.9.2022 valheellisen selvityksen 
oikeusturvavakuutuksesta  

12) Vesa-Jaakko Rantala (entinen LähiTapiolan lakimies) 
13) Mikko Mäenpää (entinen LähiTapiolan lakimies) 
14) lakimies, apulaisjohtaja Antti Pöllänen (LähiTapiolan apulaisjohtaja, työpaikkakiusaajani) 
15) lakimies Jaakko Gummerus (ent. LähiTapiolan lakiasiainjohtaja) 
16) Minna Kohmo (LähiTapiolan henkiyhtiön toimitusjohtajan, työpaikkakiusaajani, joka vaati 

rikosten peittelyä ”työnkuvaani”) 
17) Ari Lagerström (LähiTapiola Etelä alueyhtiön toimitusjohtaja, Niskalan ym., petoskoplan johtaja) 
18) Anne-Maija Jalonen (LähiTapiola) 
19) Leena Järvinen (LähiTapiolan ent. työterveyslääkäri rikosilmoituksessa kuvatuilta osin)  
20) Rauno Niskala (LähiTapiolan vahinkotarkastaja, petosten sarjatuotannon toteuttaja) 
21) Iiro Ketola (LähiTapiolan pääluottamusmies, uhkailija ja työnantajan myyrä, joka osallistui mm. 

Moilasen ja Henrikssonin kanssa sitoumuksen peruutukseen ja pelasi työnantajan peliä ja esti 
kolmikannan) 

22) Jukka Moilanen (ent. VVL lakimies, Henrikssonin, Wiheriäkosken ja Ketolan rikoskumppani ja 
rikosten päätoteuttaja Henrikssonin kanssa toukokuussa 2020 petoksissa ja velkuutuksessani) 

23) Tero Wiheriäkoski (ent. VVK toiminnanjohtaja, samat rikokset kuin Moilasella ja niiden faktinen 
toteuttaja) 

24) Jani Jormanainen (Saksan petosrikoskumppani ja päämies) 
25) Mikael Walve (LP Vahinkosaneeraus oy, petosten sarjatuotannon toteuttaja) 
26) Tero Laakso (LP Vahinkosaneeraus oy, Walveen, Niskalan Jormanaisen rikoskumppani) 
27) Lise-Lotte Hellöre (Kivikosken päämies) 
28) Tarja Melakari (Kivikosken ja Hellören  rikoskumppani) 
29) Sanna Skomars (Profiam Oy) 
30) Mikko Ailoranta (Profiam Oy)  
31) Eerik Tarnaala (AVI) 
32) Pauliina Rouhiainen (AVI 
33) Niina Tainio (AVI) 
34) Mikko Mäkelä (AVI) 
35) Marko Aro (ulosottomies) 
36) Juha P. Penttilä (vouti) 
37) Merja Laitinen ja muut erillisessä rikosilmoituksessa yksilöidyt Lounais-Suomen, Länsi-

Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitoksen ja aluesyyttäjänviraston syyttäjät rikoksia 
mahdollistaneena laajana verkostona ja omien rikosten osalta  
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38) Tuomas Nurmi (laamanni) 
39) Markku Brax (ent. laamanni) 
40) Hannu Vieno (käräjätuomari) 
41) Tuula Myllykangas (käräjätuomari) 
42) Paula Helin(käräjätuomari) 
43) Noora Kemppi (käräjätuomari) 
44) Tiina Veranen (käräjätuomari) 
45) Kirsti Hakola (ent. käräjätuomari) 
46) Pasi Kettula (käräjätuomari) 
47) Pekka Aaltonen (käräjätuomari) 
48) Johanna Ilmanen (käräjätuomari) 
49) Hanna Väliaho (käräjätuomari) 
50) Heidi Paananen(käräjätuomari) 
51) Peik Spolander (käräjätuomari) 
52) Pekka Koponen (KKO:n tuomari) 
53) Päivi Hirvelä (KKO:n tuomari) 
54) Tiina Veranen (käräjätuomari) 
55) Liisa Lehikoinen(HO:n tuomari) 
56) Malla Sunell (HO:n tuomari) 

 
6. Aron kaikkien ”ulosottotoimien” rikollisuus, törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen, syrjintä-,  

kidutus ja väkivaltarikollisuus ja RL 15:2, 6 ja 9 §:n rikokset  
 

Poliisin tulee käynnistää esitutkinta ja syyttäjän on nostettava syyte ulosottomies Marko Aron ja 
hänen tahallaan salailemansa LähiTapiolan rikoskumppaneiden kaikista rikoksista. Aron koko teko on 
jatkettu törkeä rikos, joka täyttää kaikkien edellä luetteloitujen rikosnimikkeiden teonkuvaukset 
kaikkiaan seuraavilla perusteilla:  
 
1) Aro on aloittanut ulosmittauksen ilman ulosottoperustetta. 
2) Aro valehtelee tahallaan ”velkojan” eli LähiTapiolan ulosottoperusteeksi sellaisia oikeuden 

päätöksiä, jotka eivät koske LähiTapiolaa lainkaan, vaikka Jormanaiselle ja LP 
Vahinkosaneeraukselle laadittu kumpikaan päätös ei velvoita minua eurollakaan mihinkään 
LähiTapiolaan nähden eikä muille vastaajille laadittu päätös synnytä velkoja-asemaa 
LähiTapiolalle. 

3) Vireille tuloilmoituksessa Aro ja velkoja väittävät kumpaakin ”ulosottoperustetta” muka 
”lainvoimaisiksi oikeuden päätöksiksi” ja nimenomaan sellaisiksi, että niissä olisi velvoitettu 
minut lainvoimaisesti maksamaan LähiTapiolalle velka, jonka perintään he ryhtyivät. Niissä ei ole 
velvoitettu minua maksamaan euroakaan LähiTapiolalle eikä päätetty ylipäänsä mitään 
velvoitteita minulle LähiTapiolan osalta, koska LähiTapiolan asianosaisasema päättyi 14.2.2019. 

4) Vireilletuloilmoituksessa Aro ja velkoja väittävät kumpaakin ”ulosottoperustetta” muka 
”lainvoimaisiksi oikeuden päätöksiksi”, vaikka ne eivät ole ulosottoperusteita lainkaan 
LähiTapiolan velkomuksissa, koska päätöksiä ei ole lainkaan laadittu LähiTapiolan mihinkään 
vaatimukseen. 

5) Esitin 18.9.2022 vaatimukset, joilla riitautin LähiTapiolan velkomuksen ja Aron ulosmittauksen 
vetoamalla syntyneisiin sopimuksiin ja vaadin saada UK 10:6 §:ssä säädetyn osoituksen. Aro 
jatkoi 27.9.2022 ulosmittausta uudelleen pelkällä sähköpostillaan eli UK:ssa säädettyä pakollista 
osoitusta antamatta ja mitään päätöstä ja valitusosoitusta antamatta, vaikka UK säätää 
menettelynormiksi antaa osoitus, päätös ja muutoksenhakuohje kirjallisesti. 

6) Aho sovelsi tahallaan väärin UK 10:9 §:n 1-kohtaa ja valehteli, että riitauttamani 
”ulosottoperusteet” olisivat UK 10:9 §:n 1-kohdan säätämä ”lainvoimainen päätös”, jolla 
18.9.2022 esittämäni riitautus olisi ratkaistu, vaikka päätökset on tehty 2020-2021 eli niillä ei ole 
voitu ratkaista 18.9.2022 esittämiäni vaatimuksia. 
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7) PL 21 §, EIS 6 artikla ja UK säätävät oikeudekseni riitauttaa ulosotto perusteeltaan ja määrältään 
ja oikeuden saada riitautus vireille osoituksen jälkeen. Aro esti myös osoituksen saamisen 
jatkaakseen rikostaan ja perusteetonta ulosmittausta. 

8) Aro esti 27.9.2022 minua saamasta UK:n säätämää osoitusta valehtelemalla, että UK 10:9 §:n 1-
kohdan säätämällä esteellä tarkoitetaan ”ulosottoperusteeksi” valehdeltuja 2020-2021 
päätöksiä eli Aro väittää, että 18.9.2022 esittämäni vaatimus olisi ratkaistu jo ennen ulosoton 
vireille tuloa, vaikka ne ole voinut 2020-2021 riitauttaa ulosmittausta, jota ei ollut edes olemassa 
ratkaisuksi väitettyjen päätösten hetkellä eikä 2020-2021 päätöksillä ole tieteenkään ratkaistu 
mitään 2022 2022 vireille laitettuun ulosmittaukseen liittyvää 18.9.2022 esitettyä riitautusta, 
koske se ei ole edes teknisesti ja ajallisesti mahdollista. 

9) Minulle on säädetty UK:ssa oikeus tehdä ulosottovalitus jokaisesta Aron päätöksestä ja 
ulosottotoimenpiteestä. Aro esti esteellisenä myös laissa säädetyn päätöksen ja 
valitusosoituksen antamisen estääkseen itse omilla uusilla rikoksillaan saamasta Aron rikollista 
ulosmittausta lopetettua edes ulosottovalituksella ja estämällä minulta kaikkia päätöksiä ja 
valitusosoituksia estääkseen minua saamasta ulosottovalitusta tai perustevalitusta ja 
täytäntöönpanokieltoja toteutettua ja vireille. 

10) Aro esti osoituksen antamisen valehtelemalla 27.9.2022 syyksi, että vireille tuloilmoituksessa 
mainitut kaksi päätöstä muka ovat ”lainvoimaisia oikeuden päätöksiä”, joilla minun vasta 
18.9.2022 tekemät riitautukset ja vasta 18.9.2022 tekemäni vaatimukset olisi muka ratkaistu, 
vaikka 
A) ulosottoperusteeksi väitetyt päätökset eivät koske LähiTapiolaa lainkaan 
B) päätöksiä ei sovelleta LähiTapiolan velkomuksiin lainkaan 
C) minun ja LähiTapiolan välisessä suhteessa lainvoimaisia täytäntöönpanokelpoisia 

päätöksiä ovat vain 14.2.2019 ja 19.12.2019 sopimukset ja niiden perusteella 
ulosottoperustetta ei ole lainkaan.  

11) Minun ja LähiTapiolan suhteessa lainvoimaisia ovat 14.2.2019 ja 19.12.2019 sopimukset, jotka 
A) kumpikin on tuomioistuimen lainvoimaisilla päätöksillä vahvistettu 
B) kumpikin ovat UK 2:12 §:n säätämällä tavalla ainoat lainvoimaiset tuomioistuinratkaisut 
minun ja LähiTapiolan välillä 
C) kumpikin ovat samalla perusteita, joilla olen pätevästi UK:n säätämällä tavalla riitauttanut 
ulosmittauksen ja esittänyt riitautukselle todennäköiset perusteet, joiden vuoksi Aron oli 
pakollista antaa minulle vaatimani osoitus ja keskeyttää ulosmittaus. 

12) Koska oikeuden vahvistamat sovinnot ovat syntyneet ja niitä koskevat oikeuden 
vahvistamispäätökset ovat syntyneet ja lainvoimaistuneen 14.2.2019 ja 19.12.2019 eli jo 
ennen 20.1.2020 päätöstä ja HO:n päätöstä, niitä lainvoimaistuneiden sovintosopimusten 
vahvistamispäätöksiä muuttavaa ja kumoavaa mitään päätöstä ei ole tietenkään enää voitu 
laittaa vireille eikä ”ratkaista uudelleen” vahingokseni 14.2019 ja 19.12.2019 jälkeen 20.1.2020 
päätöksellä eikä ylipäänsä millään päätöksellä. Tämä johtuu siitä, että 
A) Oikeuden vahvistamispäätösten lainvoimaisuus tarkoittaa sitä, että sovintosopimus on 

lopullinen ratkaisu, joka kieltää sen perinnän, jonka LähiTapiola käynnistivät  
B) Sovintosopimukset pannaan täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio 
C) Niiden oikeuden vahvistamien sovintojen olemassaolo tarkoittaa, että 7.7.2022 ja 

27.7.2022 ei kukaan saanut laittaa vireille minua koskevaa mitään ulosottoasiaa 
”LähiTapiolan” maksuvaatimuksena eikä sellaisten Jormanaista ja LP:tä koskevien 
päätösten perusteella, joilla ei ole ratkaistu eikä ole voitu ratkaista mitään LähiTapiolan 
maksuvaatimusta 

13) Estettyään 27.9.2022 sähköpostirikoksellaan ja siihen laatimillaan tahallisilla törkeillä valheilla  
tahallaan UK:ssa säädetyn osoituksen saamisen eli oikeuteni saada riitautus UK:n, PL 21 §:n ja 
EIS 6 artiklan säätämällä tavalla vireille, Aro jatkoi rikostaan laatimalla 11.10.2022 pelkällä s-
postillaan ilmoituksen siitä, että on aloittanut palkkani ulosmittauksen ja ilmoitti 10.11.2022 
s-postissaan jatkavansa rikollista ulosmittaustaan, vaikka kertoi saaneensa Helsingin KäO:sta 
”joltain” sellaisen ”tiedon”, että hänen ja LähiTapiolan 7.7.2022, 27.7.2022, 22.9.2022 ja 
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27.9.2022 s-posteilla, vireille tuloilmoituksilla ja ennakkoilmoituksilla ”lainvoimaiseksi 
ulosottoperusteeksi” valehtelema 20.1.2020 päätös ei olisikaan lainvoimainen. Aron 
11.10.2022 s-postista näkyy ts. suoraan hänen ja ” velkojan” valehtelun 7.7-27.9.2022 eli 
heidän rikoksensa. 

14) Aro siis toteutti rikoksensa niin, että  
A) Ensin Aro esti 27.9.2022 pelkällä s-postilla minua saamasta täytäntöönpanon riitautusta 

vireille ja kieltäytyi antamasta minulle sitä varten laissa säädettyä ositusta valehtelemalla 
”lainvoimaiseksi oikeuden päätökseksi” 20.1.2020 tehtyä KäO:n päätöstä. 

B) Sitten hän 11.10.2022 muina miehinä jatkoi rikollista ulosmittausta ja osoituksen 
antamisesta kieltäytymistä ja kaikkien laissa säädettyjen päätösten tahallista estämistä, 
vaikka 11.10.2022 myönsi valehdelleensa 7.7.-27.9.2022, ja että ”lainvoimaiseksi” valehdeltu 
päätös ei olekaan lainvoimainen. 

C) Hän jatkoi ulosmittausta sellaisten päätösten perusteella, jotka eivät kumpikaan ole 
lainvoimaisina eikä ei-lainvoimaisina LAINKAAN LähiTapiolan ulosottoperusteita. 

D) Aro jätti tahallaan soveltamatta ja kantaa ottamatta niihin oikeisiin UK 2:12 §:n säätämiin 
laillisiin täytäntöönpanoperusteisiin, joista näkyy koko ulosmittauksen rikollisuus ja että 
LähiTapiolalla ei ole mitään velkoja-asemaa eikä minulla mitään maksuvelvoitetta millään 
oikeuden päätöksellä, vaan päinvastoin oikeuden lainvoimaisilla päätöksillä vahvistetut 
nollasopimukset oikeudenkäyntikuluista, joita rikollisesti yritetään periä ja joiden 
sopimusten perusteella ulosmittaus kuului lopettaa ja minulle antaa UK:n säätämää 
osoitus riitautuksen vireille laittamiseksi. 

E) Aro jätti tahallaan soveltamatta ja kantaa ottamatta oikeuden lainvoimaisiin päätöksiin 
perustuviin minun ja LähiTapiolan välisiin sopimuksiin eli oikeisiin UK 2:12 §:n säätämiin 
laillisiin täytäntöönpanoperusteisiin, vaikka vain niitä kuului Aron minuun soveltaa ja 
todeta niiden perusteella LähiTapiolan perintä kokonaan rikolliseksi ja ulosotto kielletyksi ja 
sopimusrikkomukseksi ja antaa minulle UK:n säätämä osoitus, päätös ja valitusosoitus 
riitautuksen vireille laittamiseksi.  

15) UK 10:9 §:n 1-kohdan tarkoittamalla ”lainvoimaisella päätöksellä, jolla on ratkaistu 
ulosottoperustetta koskeva riitautus” eli tarkoiteta velkojan ulosottoperusteeksi valehtelemia 
päätöksiä, jotka koskevat vain Jormanaista ja LP:tä. UK 10:9 §:n 1-kohdassa tarkoitetaan esteellä 
sellaista päätöstä, jolla olisi 18.9.2022 jälkeen lainvoimaisesti ratkaistu 18.9.2022 tekemäni 
vaatimukset. Niitä ei ole voitu ratkaista 2020-2021, kun ne on esitetty vasta 2022 eikä ”riitaa” 
ole ollut edes olemassa 2020-2021. Riita on syntynyt ja voinut juridisesti syntyä vasta 7.7.2022 
jälkeen ja riitautukseni on esitetty ulosottoa vastaan 18.9.2022 ja se on eri asia kuin LP:tä ja 
Jormanaista vastaan aiemmin ajamani valitus.   

16) En ole voinut edes  valittaa mistään ”LähiTapiolan vaatimuksesta” valittamalla 20.1.2020 
päätöksestä, koska 20.1.2020 päätöstä ja sen valitusvaiheen päätöksiä ei ole laadittu 
LähiTapiolaa koskeviksi.  

17) Aro valehteli 27.9.2022 tahallaan UK 10:9 §:n 1-kohdan säätämän esteen olemassaolosta, ja että 
ko. lainkohdassa tarkoitettu este olisi muka kumpikin vireille tuloilmoituksessa ja salaisen 
viestittäjän 22.9.2022 s-postissa valehtelema päätös ja että niistä kumpikin  
A) sisältäisi minulle asetetun maksuvelvoitteen siten, että minut olisi nimenomaan ”velkojaksi” 

väitetylle LähiTapiolalle määrätty maksamaan jotain ja nimenomaan se velka noin 40.000 €, 
jota LähiTapiola perii minulta noiden LP:tä ja Jormanaista koskevien päätösten perusteella, 
vaikka niillä ei ole päätetty mistään LähiTapiolan vaatimuksista ja oikeuksista eikä mistään 
minun velvoitteistani LähiTapiolalle. 

B) ”lainvoimainen” 
C) en olisi oikeutettu saamaan UK:n säätämää osoitusta noiden ”lainvoimaisten” oikeuden 

päätösten perusteella, koska niillä muka olisi ratkaistu ”tulevaisuudessa” esitetty 18.9.2022 
vaatimukseni vaikka niillä ei siis ole ratkaistu mitään LähiTapiolan vaatimuksia. 

D) juuri ”lainvoimaisuuden” vuoksi muka Aron mukaan UK 10:9 §:n 1-kohdan säätämä este, joka 
muka estäisi minua saamasta UK:6 §:n mukaista täytäntöönpanoriitaa vireille, vaikka 



18(132) 
 

sellaiset päätökset eivät lainvoimaistu LähiTapiolan velkomus- ja ulosottoperusteiksi 
koskaan, jotka eivät ole koskaan edes koskeneet LähiTapiolaa. 

18) Aro valehtelee, että UK 10:9 §:n 1-kohta muka tarkoittaisi ulosottoperusteita, vaikka se tarkoittaa 
18.9.2022 jälkeistä päätöstä, jota ei ole olemassa vielä lainkaan, koska Aro rikoksillaan estää 
minua laittamasta riita-asiaa edes vireille, vaikka se on oikeuteni minuun kohdistetun rikoksen 
lopettamiseksi.  

19) Rikos on aloitettu, toteutettu ja sitä jatkettu  
A) törkeällä virkarikoksella 
B) syrjintärikoksilla jättämällä palvelematta minua UK:ssa, OK:ssa, JulkL:ssa, PL:ssä, EIS:ssa, 

VYL:ssä ja VSL:ssä säädetyllä laillisella tavalla, loukkaamalla ihmisarvoani ja poistamalla 
heidän rikoksillaan PL 2 §:n 2 momentissa, PL 6, 15, 21, 22 §:ssä ja EIS:ssä säädettyjä 
ehdottomia vireillelaittamis- ja käsittelyoikeuksia, puolueettomuutta, yhdenvertaisuutta, 
laillisuutta ja perustuslaista omaisuudensuojaa sekä kaikkia selviä prosessuaalisia 
oikeuksiani.   

C) väärällä ilmiannolla, rekisterimerkintärikoksilla, törkeillä todistusaineiston vääristelemis-
rikoksilla, pakottamisella ja törkeillä petoksilla esittämällä tahallaan vääriä tietoja 
ulosottoperusteesta, esiintymällä ”velkojana”, salailemalla minulta Aron rikoskumppanien 
nimiä 40.000 € rikoksen kohteena (niin, että minut on alistettu mielipuoliselle ”salaiselle 
rikoksentekokoplan” rikollisuudelle), salailemalla asiaan pakollisen sovellettavia oikeuden 
vahvistamia sopimuksia ja jättämällä ne rekisteröimättä ja soveltamatta ja estämällä minua 
saamasta selvää riitautusta vireille ja rikollista ulosmittausta loppumaan. 
 

7. ”Ulosottoperuste” on velkojakohtainen, mutta ”joku” ja Aro ryhtyivät perimään petoksellisesti 
40.000 euroa LähiTapiolalle Jormanaista ja LP:tä koskevilla päätöksillä, joilla ei ole ratkaistu 
ainuttakaan LähiTapiolan vaatimusta  
 
LähiTapiolan minuun kohdistamassa perinnässä ulosottoperusteella tarkoitetaan sellaista päätöstä, 
jolla olisi nimenomaisesti ratkaistu juuri se maksuvaatimus, jota se yrittää 2022 periä. Ulosotto-
perusteet (maksuvelvoitteet, jotka päätöksillä asetetaan) ovat velkojakohtaisia ja ne myös 
lainvoimaistuvat VAIN NIITÄ tahoja koskevina, joita oikeuslaitoksen päätös ylipäänsä koskee. 
 
Luonnolliselle henkilölle (yksityishenkilö tai yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja) tuomiolla 
tai muulla ulosottoperusteella asetettu maksuvelvoite voidaan panna täytäntöön vain sen tahon 
ulosottohakemuksella, jota päätöksellä asetettu velvoite koskee. LähiTapiola ei ole velkojani 
millään perusteella, mikä näkyy suoraan ulosottoperusteeksi väitetyistä päätöksistä. Niillä 
päätöksillä, joilla he petoksellisen 40.000 € ulosmittauksen minuun 7.7.2022 lukien käynnistivät,  

• ei ole asetettu maksuvelvoitteita minulta LähiTapiolalle ollenkaan (vaan muita vastaajia 
koskevina laadittu ne päätökset).  

• ei ole ratkaistu mitään LähiTapiolan vaatimusta (vaan Jormanaisen ja LP:n laskuvaatimukset) 

• ei ole ratkaistu niitä LähiTapiolan vasta 2022 uo-perinnässä esittämiä petoksellisia 
vaatimuksia, joita koskevia vaatimuksia ne eivät edes esittäneet ennen päätöksiä, joita 
väittävät heitä koskeviksi ja ”ulosottoperusteiksi” 2022 vireille laittamassaan velkomuksessa 

 
”Joku” LähiTapiolassa rikoskumppanina toimivan Aron kanssa sopi ennen 7.7.2022 aloitettua 
rikosta ja uudelleen 22.9.2022 viestittelyssä, että yrittävät petoksellisesti periä ulosoton kautta 
”LähiTapiolan velkana” minulta 40.000 € suoritusta sellaisten päätösten perusteella, jotka eivät 
koske lainkaan LähiTapiolaa, vaan ovat LP:tä ja Jormanaista koskevia päätöksiä, joilla ei ole 
ratkaistu MITÄÄN LähiTapiolan vaatimusta ja joita ennen LähiTapiola ei ole esittänyt edes mitään 
maksuvaatimuksia, vaan luopui perinnästä sitovasti 2019 sovintosopimuksilla, jotka oikeuden 
vahvistamina sovintoina sitovat LähiTapiolaa kuten lainvoimainen tuomio ja perintäperuste loppui 
niihin.  
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”Ulosottoperuste” on velkojakohtainen, mutta ”joku” ja Aro ryhtyivät perimään petoksellisesti 
40.000 euroa LähiTapiolalle Jormanaista ja LP:tä koskevilla päätöksillä, joilla  
1) ei ole ratkaistu ainuttakaan LähiTapiolan vaatimusta 
2) ei ole siis ratkaistu niitä ”vaatimuksia”, joita he ja Aro petoksellisesti alkoivat ”periä” minulta 

uo:ssa 2022.    
 
Ulosottoperuste” on velkojakohtainen, mutta  
1) ”joku” ja Aro ryhtyivät tahallaan perimään minulta muka ”LähiTapiola-velkojalle” 40.000 € 

sellaisten päätösten perusteella, jotka heidän tieten eivät koskeneet LähiTapiolaa lainkaan ja 
joilla ei ole asetettu sitä ”maksuvelvoitetta”, jollaisesta 2022 valehtelevat, ja joka ei ole 
”LähiTapiolan ulosottoperuste”, koska maksuvelvoite ei ole ko. päätöksillä asetettu 
LähiTapiolalle lainkaan.  

2) ”joku” ja Aro ryhtyivät tahallaan perimään minulta petoksellisesti 40.000 euroa LähiTapiolalle 
Jormanaista ja LP:tä koskevilla päätöksillä valehtelemalla niitä LähiTapiolan ulosottoperusteiksi 
ja muka LähiTapiolan (petoksellisen) perintäoikeuden synnyttäviksi muka ”lainvoimaisiksi 
oikeuden päätöksiksi”, jotka muka tekstinsä mukaan koskisivat ja niillä muka olisi päätetty 
perintään laitettu minun maksuvelvoitteeni LähiTapiolalle. 

3) ”joku” ja Aro siis omilla törkeillä virka- ja petosrikoksillaan valehtelivat perintäperusteeksi 
väitettyjen päätösten sisällöstä ja lainvoimaisuudesta suhteessa ”velkojaksi” väitettyyn 
LähiTapiolaan eli ”laajensivat” rikollisella valehtelullaan ja 2019 sopimuksia ja niiden 
vahvistamispäätöksiä valehtelemalla ulosottoperusteeksi valehdellut päätökset koskemaan 
petoksellisessa perinnässään sellaista tahoa LähiTapiolaa, jolle ei syntynyt perintä- ja 
muitakaan oikeuksia niillä Jormanaista ja LP:tä koskevilla päätöksillä lainkaan eli Aron ja 
”LähiTapiolan salaisen rikollisen” rikos on äärimmäisen törkeä.    

4) ”joku” ja Aro ryhtyivät tahallaan perimään minulta petoksellisesti 40.000 euroa LähiTapiolalle 
vaikka minua ei ole ”ulosottoperusteeksi” väitetyillä päätöksillä velvoitettu maksamaan 
LähiTapiolalle yhtään mitään eikä euroakaan eikä LähiTapiola ole edes itse edes esittänyt 
vaatimuksia, jotka olisi ”ulosottoperusteiksi” väitetyillä päätöksillä ratkaistu.  

5) ”joku” ja Aro ryhtyivät tahallaan perimään minulta petoksellisesti 40.000 euroa LähiTapiolalle, 
jonka mitään laskuja ja vaatimuksia ei ole ratkaistu niillä ”LähiTapiolan ulosottoperusteeksi” 
valehdelluilla päätöksillä, joilla petoksellista perintää yritetään. Aro ja ”salainen rikoskumppani” 
LähiTapiolassa siis tahallaan vastoin niiden päätösten tekstejä valehtelevat LähiTapiolan 
ulosottoperusteeksi LP:ta ja Jormanaista koskevia päätöksiä,  
A) joilla ei ole ratkaistu lainkaan niitä maksuvaatimuksia, joita ”joku” ja Aro valehtelevat 2022 

ulosotossa muka 2020-2021 päätöksiin perustuviksi ja niillä 2020-2021 muka 
”lainvoimaisesti” ratkaistuiksi maksuvelvoitteikseni.  

B) vaikka ”ulosottoperusteiksi” väitetyillä päätöksillä ei ole ratkaistu mitään sellaista 
maksuvelvoitetta, joita Aron ja ”salaisen LähiTapiola-rikollisen” petostiimi yrittää 2022 
ulosottotoimin minulta periä muka ”LähiTapiolan saatavana”.  

 
8. ”Salaisen LähiTapiolan vireille laittajan” ja Aron ”ulosottovaatimukset” eivät perustu 

”ulosottoperusteeseen” eivätkä LähiTapiolan ”maksuvaatimuksia” esitetty 2020-2021, vaan 
”vaatimukset” syntyivät vasta 7.7.2022 aloitetulla törkeällä petoksella 
 
”Joku” LähiTapiolassa laittoi tahallaan vireille petoksellisen perintäasian vuosien viiveellä, vaikka 
1) Perintäperusteeksi väitetyillä ratkaisuilla ei ole ratkaistu ja päätetty lainkaan LähiTapiolan 

vaatimuksia 
2) LähiTapiola ei edes esittänyt vaatimuksia, mikä näkyy Kempin valmistelun istuntojen läsnäolijoita  

koskevista tiedoista ja kuuluu 15.2.2019 äänitteestä, jossa Suves vastaa Kempille poistuessaan 
lopullisesti 15.2.2019 vahvistetun sopimuksen vuoksi, että LähiTapiolalla ei ole enää mitään 
vaatimuksia minua kohtaan asiassa L 15/649 ja sen valitusvaiheissa ja vastaaja-asema loppui. 
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3) Jotta ”LähiTapiolan” vaatimukset olisi voitu ratkaista, ne olisi tullut esittää Kempin istunnossa 
samanlaisina asiaan kohdennettuina vaatimuksina, joita Baarman/LP ja Saksa/Jormanainen 
esittivät oikeudenkäyntikuluista ja joista Kemppi (esteellisenä ja törkeällä rikoksillaan) teki 
20.1.2020 päätöksen. Lausuntoa Kemppi ei siis pyytänyt eikä mitään lasku- ja perintävaatimuksia 
Suves ja LähiTapiola esittänyt joulukuussa 2019 lausuntokierroksella määräaikaan 27.12.2019 
mennessä ja laskuvaatimuksia esittivät Baarman/LP ja Saksa/Jormanainen ja vain niitä Kempin 
20.1.2019 päätös koskee.  

4) LähiTapiolan minuun 2002 ulosotossa kohdistamat vaatimukset eivät ole syntyneet ulosoton 
vireille tuloilmoituksissa mainituilla LP:tä ja Jormanaista koskevilla päätöksillä, joilla on vain 
niitä kahta parttia koskevat niiden esittämät vaatimukset ratkaistu (lisäksi niissäkin on kyse 
rikoksista, jonka yksilöin jäljempänä) 

5) LähiTapiolan ja Aron minuun 2002 ulosotossa kohdistamat ”vaatimukset” ovat syntyneet vasta 
heidän 7.7.2022 aloittamallaan törkeällä rikoksella . 

6) Koko Aron ja LähiTapiolan minuun kohdistama perintä ”perusteineen” perustuu heidän törkeisiin 
rikoksiinsa, jotka tässä rikosilmoituksessa ja vaatimuksessa yksilöin ja siksi ”perintäasian” vireille 
laittaja ja Aro salailevat myös sitä, kuka sitä rikosta Aron kanssa nimeään salaillen toteuttaa.  

 
9. Olemattomia vaatimuksia ei voi ”ratkaista” eikä muiden vastaajien vaatimuksia ratkaisemalla 

synny LähiTapiolalle oikeuksia eikö ulosottoperustetta 
 
Jotta ”LähiTapiolan” vaatimukset olisi voitu ratkaista, ne olisi tullut esittää Kempin istunnossa 
samanlaisina asiassa L 15/649 esitettyinä vastaajana esitettynä asiamiehen Suveksen tuohon asiaan 
kohdistettuna vaatimuksina, joita Baarman/LP ja Saksa/Jormanainen esittivät oikeudenkäynti-
kuluista ja joista Kemppi (esteellisenä ja törkeällä rikoksillaan) teki 20.1.2020 päätöksen.  
 
Ennen 20.1.2020 päätöstään Kemppi ei siis pyytänyt lausuntoa enää LähiTapiolalta ja Suvekselta siksi, 
että niiden asema vastaajana ja vaatimusten esittäjä päättyi 14.2.2019 sopimukseen, jonka Kemppi 
vahvisti 15.2.2019. Tämän jälkeen Suves ja LähiTapiola eivät siis olleet enää lainkaan partteja asiassa 
L 15/649 missään valmistelussa, lausumisissa eikä päätöksenteossa 20.1.2020 asiassa L15/649 ja sen 
valitusvaiheissa. Samasta selvästä faktasta (LähiTapiolan vastaaja-aseman päättyminen) johtuu, että 
Kemppi ei pyytänyt mitään lausumaa Suvekselta ja LähiTapiolalta enkä minä 31.12.2019 mennessä 
ja milloinkaan 14.2.2019 voinut edes teoriassa lausua ja vastustaa sellaisia vaatimuksia ja 
”perintävaatimuksia”, joita LähiTapiola ja Suves eivät edes esittäneet.  
 
Asian L 15/649 aineistoista ja valmistelun pöytäkirjoista näkyy, että Suves ja LähiTapiola eivät 
esittäneet joulukuussa 2019 lausuntokierroksella määräaikaan 27.12.2019 mennessä mitään 
vaatimuksia eikä Kemppi asioinut Suveksen ja LähiTapiolan kanssa asian L 15/649 virallisessa 
valmistelussa eikä epävirallisia yhteyksiäkään rikollisten laskutusten sopimiseksi saanut olla. 
Laskutusvaatimuksia ja lausumia esittivät vain Baarman/LP ja Saksa/Jormanainen ja vain niitä Kempin 
20.1.2020 päätös koskee ja vain heitä koskien ratkaisu on laadittu.  
 

10. Myöskään HO:n valitusasiassa tekemä päätös ei ole LähiTapiolan ”ulosottoperuste”, koska sekään 
päätös ei ole annettu LähiTapiolan vaatimuksiin eikä valituksen kohteena ollut mikään 
LähiTapiolaa koskeva ratkaisu 
 
Aron ja LähiTapiolan minuun kohdistamassa rikollisessa perinnässä he valehtelevat muka ”toiseksi” 
ulosottoperusteeksi sellaista Helsingin HO:n päätöstä, joka on annettu sekin Jormanaisen ja LP:n 
vaatimuksiin valitusasiassa, jossa olen valittanut Kempin rikollisesta 20.1.2020 ratkaisusta ja 
petoksellisista Baarmanin/LP:n ja Saksan/Jormanaisen laskuista. 
 



21(132) 
 

Myöskään ”toiseksi ulosottoperusteeksi” Aron ja ”salaisen LähiTapiola-rikollisen” 
ulosottopetoksessaan väittämä HO:n päätös ei ole LähiTapiolan vireille laittamassa uo-asiassa 
LähiTapiolan ulosottoperuste, koska 
1) Kyseessä ei ole ”eri” asia, vaan sen asian L 15/649 valitusvaiheen päätöstä koskeva valitusasian 

ratkaisu, jossa valitus ja HO:n päätös eivät koske LähiTapiolaa eikä niillä kummallakaan ole 
ratkaistu mitään LähiTapiolan vaatimusta eikä mitään LähiTapiolaa koskevaa asiaa. 

2) LähiTapiolalla ei ollut valitusoikeutta päätöksestä 20.1.2020, jossa ei ratkaistu mitään sen 
vaatimusta. 

3) LähiTapiola ei määräajassa valittanut 20.1.2020 päätöksestä, joten olemattoman valituksen 
perusteella ei synny HO:ssa ratkaisua olemattomiin LähiTapiolan vaatimuksiin. 

4) Minä en ole voinut valittaa ”LähiTapiolan laskutuksesta” päätökseen 20.1.2020 laatimallani 
valituksella, koska päätös ei koskenut LähiTapiolaa lainkaan eivätkä ne esittäneet mitään 
vaatimuksia eli en ole HO:een voinut valittaa olemattomista LähiTapiolan vaatimuksista 
määräajassa, joka koski 20.1.2020 päätöstä, koska LähiTapiolan ”maksuvaatimukset” on esitetty 
vasta heidän rikoksillaan 2022. 

5) ”Perintäperuste” ei synny valehtelemalla ”ulosottoperusteeksi” sellaisia päätöksiä, jotka on 
laadittu LP:n ja Jormanaisen vaatimuksiin eikö osaksikaan LähiTapiolan vaatimuksiin. 

6) LähiTapiola ei voi ”synnyttää” itselleen ”velkoja-asemaa” laittamalla 2022 vireille 
ulosottoperinnän sellaisten päätösten perusteella, joilla ei ole ratkaistu mitään LähiTapiolan 
perintäperustetta ja vaatimusta. Sellaisen ulosottopetoksen toteutukseen he siis ryhtyivät 2022.  

7) Kumpikaan ”LähiTapiolan” ulosottoperusteeksi väitetty päätös (Helsingin KäO:n ja HO:n päätös) 
eivät ole UK:ssa säädettyjä laillisia ulosottoperusteita, koska LähiTapiolan ulosottoperintä ei voi 
koskaan perustua minua kohtaan muita tahoja koskeviin päätöksiin ja sellaisiin päätöksiin, 
joilla ei ole ratkaistu niitä maksuvelvoitteita, joita LähiTapiola on ryhtynyt 2022 perimään 
minulta  
A) esittämättä niitä vaatimuksia lainkaan ennen ”perintäperusteeksi” väittämiään ratkaisua 
B) vaikka ”perintäperusteeksi” väitetyllä kummallakaan ratkaisulla ei ole ratkaistu mitään 

LähiTapiolan minuun kohdistamaa vaatimusta  
8) ”Maksuvelvoitteeni” ja LähiTapiolan velkoja-asema eivät tietenkään synny siten, että  

A) LähiTapiola ei esitä lainkaan maksuvaatimuksia KäO:ssa ja HO:ssa minua kohtaan. 
B) LähiTapiola ei valita HO:een KäO:n päätöksestä lainkaan eikä voikaan valittaa, kun mitään 

niiden maksuvaatimuksia ei ole olemassa, esitetty eikä KäO:ssa 20.1.2020 ratkaistu. 
C) Minä en voinut valittaa asiassa L 15/649 HO:lle Kempin 20.1.2020 päätöstä koskevassa 

valitusasiassa tietenkään mistään ”LähiTapiolan vaatimuksesta” ja päätöksen sisällöstä, 
joka koskisi ”LähiTapiolan laskutusta”, koska sellaisia ei ollut edes olemassa, esitetty eikä 
20.1.2020 ja HO:ssa päätöksillä koskaan ratkaistu 

D) Sitten ”joku” ja Aro ryhtyivät silti perimään nimeään salaillen vuosien viiveellä vuonna 
2022 perimään minulta 40.000 € velkaa muka ”LähiTapiolan saatavana” sellaisten 
Helsingin KäO:n ja HO:n päätösten perusteella, joilla ei ole ratkaistu ainuttakaan 
LähiTapiolan vaatimusta, ja  joissa asioissa LähiTapiola ei siis koskaan edes esittänyt 
ratkaistavaksi niitä maksuvaatimuksia, jotka väittää ”ratkaistun” muka 20.1.2020 ja sen 
valitusasiassa ”lainvoimaisesti”, vaikka ei ole ratkaistu MITÄÄN LähiTapiolan vaatimuksia 
ja laskutuksia lainkaan eivätkä ole edes esittäneet ratkaistavaksi yhtään mitään. 

9) Kohdistaakseen minuun 40.000 €törkeän petoksen Aro ja ”salainen velkojani” aloittivat yhdessä 
tahallaan vuonna 2022 valehtelemaan LähiTapiolalle muka syntyneen velkoja-asema ja 
perintäperuste sellaisilla Helsingin KäO:n 20.1.2020 päätöksellä ja saman asian L 15/649 
valitusasiassa tehdyllä Helsingin HO:n päätöksellä,  
A) joilla kummallakaan päätöksellä ei ole selvästikään ratkaistu ja päätetty LähiTapiolan 

MITÄÄN vaatimusta minua kohtaan 
B) joilla kummallakaan päätöksellä ei ole määrätty minulle MITÄÄN maksuvelvoitetta 

LähiTapiolaa kohtaan 
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C) joita päätösten laatimisia ennen LähiTapiola EI ole em. asioissa, esittänyt mitään maksuvaati-
muksia eikä laatinut valituksia yhtään mistään (eikä olemattomista vaatimuksista voisi edes 
valittaa) 

D) joiden olemattomien vaatimusten ja olemattomien muka ”itseään koskevien” päätösten 
perusteella ryhtyi vuosien viiveellä 2022 perimään minulta 40.000 euron perusteetonta 
velkaa ihan vaan valehtelemalla päätöksissä lukevan ratkaisuja heidän olemattomiin 
vaatimuksiinsa ja että niillä olisi muka ratkaistu nimenomaan maksuvastuuni LähiTapiolalle 
ja syntyisi ”LähiTapiolan ulosottoperuste”, vaikka niillä ratkaisuilla ei siis synny mitään 
perintäoikeutta olemattomien vaatimusten ja olemattomien ”LähiTapiolalle” maksamiseen 
velvoittavien klausuulien puuttuessa yhtään mitään perintäoikeuksia. 
 

11. LähiTapiolan perintäoikeus, velkoja-asema ja kenenkään maksuvelvoite  ja ”velka” ei Suomessa 
koskaan synny kenellekään (minullekaan) sellaisen oikeuden päätöksen perusteella, jossa 
”velallista” (minua) ei velvoiteta maksamaan LähiTapiolalle mitään 
 
Jotta vireille Aron tuloilmoitukseen ja LähiTapiolan ulosottohakemukseen kirjoitetut ulosotto-
perusteeksi valehdellut päätökset voisivat olla perintäperuste 2022 ulosotossa nimenomaan 
LähiTapiolan minuun kohdistamassa velkomuksessa: 
1) Se olisi mahdollista vain, jos 2019 sopimuksia ja lainvoimaisia vahvistamisratkaisuja ei olisi 

olemassa (jolloin LähiTapiola olisi jatkanut Kempin valmistelussa); mutta ne oikeuden 
vahvistamat sopimukset ovat siis olemassa 

2) LähiTapiolan olisi tullut esittää ja vaatia ratkaistavaksi Kempin valmistelussa ja Kempin 20.1.2020 
päätöksellä ja HO:n (Lehikoisen ym.) laatimassa päätöksessä ne samat minuun kohdistamansa 
vaatimukset, joita 2022 valehtelee velakseni ja LähiTapiolan perintäoikeuden koskevan ja jotka 
”LähiTapiolan velkomukset” olisi muka ratkaistu ulosottoperusteeksi väitetyillä Helsingin KäO: ja 
HO:n päätöksillä. 

3) Kempin 20.1.2020 päätöksessä ja HO:n (Lehikoisen ym.) laatimassa päätöksessä pitäisi lukea 
minun velvoitteeni LähiTapiolalle nimenomaan päätöstekstissä esim. muodossa  
”Jaana Kavonius velvoitetaan maksamaan” asiassa L 15/649 LähiTapiolan oikeudenkäyntikulut 
korkoineen.” 
TAI  
”Jaana Kavonius velvoitetaan korvaamaan LähiTapiolalle ne Jormanaisen ja LP 
Vahinkosaneerauksen oikeudenkäyntikulut, joita LähiTapiola myöhemmin maksaa Jormanaiselle 
tai LP:lle niiden ottamien oikeusturvavakuutusten perusteella.” 
TAI 
”LähiTapiola oikeutetaan perimään Jaana Kavoniukselta oman oikeusturvavakuutuksensa 
ehtojen (ehtokohta se-ja-se) perusteella X euroa” (lisäksi sellainen päätös olisi laiton, koska oma 
oikeusturvavakuutukseni ei oikeuta koskaan perimään itseltäni vastapuolen kuluja ja 
perintäperusteeksi väitetty vakuutus oli irtisanottu laittomasti jo 5.7.2019 Konttisen, Suveksen, 
Kermisen ym. rikoksilla. 

 
Mitään sellaista ei siis lue ”perintäperusteessa”, vaikka eläkkeen ulosmittaus olemattomasta 
velasta on aloitettu huomattavalla summalla. 
 
Minuun kohdistettu 100-prosenttisen rikollinen petoksellinen perintä on aloitettu väittämällä 
perintäperusteeksi sellaisia päätöksiä 
1) joilla ei ole ratkaistu mitään LähiTapiolan vaatimuksia  
2) joissa asioissa LähiTapiola ei edes esittänyt ratkaistavaksi vaatimuksia päätöksillä, joita 

valehtelee perintäperusteeksi ja ”velkomuksensa” syntytapahtumiksi ja ulosottoperusteiksi. 
3) joiden sisällöstä rikoskumppanit Aro ja ”salainen LähiTapiola-rikollinen” valehtelevat 

kohdistaakseen minun huomattavan 40.000 € rikollisen perinnän olemattomiin päätösteksteihin 
ja olemattomiin velkomusoikeuksiin perustuneena ja ilman mitään päätöstä, jolla minut olisi 
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velvoitettu lainkaan eurollakaan siihen maksuun, jota he ”omana velkanaan” perivät 
Jormanaista ja LP:tä koskevilla päätöksillä. 

 
Minuun kohdistettu Aron ja hänen salaisen rikoskumppaninsa koko perintä kaikkine 
”toimenpiteineen” ja valehteluineen on törkeä rikos, jossa he perivät tahallaan olemattoman 
velkasuhteen perusteella olematonta velkaa ryöstääkseen omaisuuttani muiden rikostensa jälkeen 
lisää.  
 
Niitä ”LähiTapiolan maksuvaatimuksia”, joita LähiTapiolassa ”joku” ja Aro minuun 2022 
ulosottotoimin rikollisesti ei siis ole ratkaistu koskaan missään. Olemattomia LähiTapiolan 
vaatimuksia  
1) ei ole ratkaistu Helsingin KäO:ssa 20.1.2020 päätöksellä, koska vaatimuksia ei edes ollut eikä 

esitetty 
2) ei ole ratkaistu valitusasiassa Helsingin HO:n päätöksellä, koska  

A) mitään LähiTapiolan valitusta ei ole olemassa 
B) LähiTapiola ei ole valittanut 20.1.2020 päätöksestä eikä sillä ollut valitusoikeutta 

olemattomista vaatimuksistaan ja 20.1.2020 päätöksestä, joka ei koskenut LähiTapiolaa ja 
jolla ei ratkaistu mitään LähiTapiolan asiaa ja vaatimusta. 

C) Minä en ole valittanut ”LähiTapiolan” vaatimuksista enkä ole voinut edes valittaa 
olemattomista ”LähiTapiolan” vaatimuksista, joita ei ollut olemassa eikä ole ratkaistu 
20.1.2020. 

D) MIKÄÄN valitusasia 20.1.2020 päätöksen osalta ei ole koskaan tullut Helsingin HO:een 
edes vireille mitään valitusta, joka olisi voinut koskea (olematonta) LähiTapiolan 
vaatimusta ja olematonta valitusta 
 

12. Aron valehtelu ”toisen” ulosmittausperusteen lainvoimaisuudesta ja eläkkeen ulosmittaukseen 
ryhtyminen 11.10.2022 rikoksella valehtelemalla HO:n ja KäO:n päätöksissä lukevan sellaista, mitä 
niissä ei lue 
 
Aro käynnisti ensin ulosmittauksen valehtelemalla ”lainvoimaiseksi” ja ”LähiTapiolan 
ulosottoperusteeksi” kumpaakin vireille tuloilmoituksessa yksilöityä päätöstä. Samat valheet Aro ja 
”joku” LähiTapiolassa valehteli 22.9.-27.9.2022. Koko rikoksen toteutuksen ajan he ovat tienneet ja 
18.9.2022-12.10.2022 reklamaatioideni perusteella korostetusti tienneet, että kumpikaan päätös 
(Helsingin KäO:n eikä Helsingin HO:n päätös) eivät koske LähiTapiolaa lainkaan eikä niistä 
kummallakaan ole ratkaistu MITÄÄN minun ja LähiTapiolan välistä velkomusta eikä määrätty minulle 
ainuttakaan LähiTapiolaa koskevaa maksuvelvoitetta.  
 
Jatkaakseen rikostaan salaisen rikoskumppaninsa kanssa ja peitelläkseen edeltävää rikollista 
valehteluaan, Aro keksi ryhtyä 11.10.2022 valehtelemaan, että Helsingin KäO:n 20.1.2020 päätös ja 
saman asian valitusasian ratkaisu olisivatkin muka ”eri” perusteita. Aro valehteli, että  
1) Aro voisi muka aloittaa ulosmittauksen eläkkeestäni sen ”toisen” ulosottoperusteeksi väitetyn 

päätöksen eli HO:n ratkaisun perusteella. 
2) Ulosmittausoikeus olisi Arolla ja LähiTapiolalla muka siksi, että se ”toinen” päätös (HO:n päätös) 

olisi ”lainvoimainen”. 
3) HO:n päätös ja KäO:n päätös eivät muka liity toisiinsa (vaikka ovat saman asian ratkaisu KäO:ssa 

ja HO:ssa). 
4) Niillä kummallakin olisi muka velvoitettu minut maksamaan ulosottoon laitettu 40.000 € velka 

LähiTapiolalle (vaikka eivät siis edes mitään vaatineet minulta, päätöksistä kummallakaan ei ole 
asetettu minulle mitään velvoitetta LähiTapiolalle eikä kumpikaan päätös koske edes 
LähiTapiolaa eikä sen ”olemattomiin vaatimuksiin” olisi voitu edes maksupäätöstä laatia eikä siis 
ole laadittu KäO:ssa ja HO:ssa mitään LähiTapiolaa koskevaa maksuvelvoitepäätöstä minulle ja 
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vaikka kummassakaan päätöksessä ei siis lue lainkaan sellaista, mitä Aro ja ”salainen uo-
rikoskumppani” alkoivat 2022 väittämään periäkseen olematonta velkaa) 

5) KäO:n päätös ei olisikaan ”lainvoimainen”, kuten velkoja ja Aro aiemmin olivat aiemmin samassa 
uo-asiassa minulle valehdelleet. 

 
Eläkkeeni ulosmittaukseen ryhtyminen, perintäasian käynnistäminen ja sen jatkaminen ovat 
törkeä rikos, jossa kaikki perustuu Aron ja ”salaisen velkojarikoskumppanin” valehteluun.  
 
On täysin selvää, että ”ulosottoperuste” ei voi LähiTapiolan ja Aron minuun 2022 kohdistamassa 
ulosmittauksessa syntyä ulosottoperusteeksi väitetyllä Helsingin HO:n päätöksellä, koska 
1) Siinä ei ole asetettu minulle mitään maksuvelvoitetta LähiTapiolalle 

 
2) KäO:n ja HO:n päätös, jossa ei ole asetettu lainkaan maksuvelvoitetta minulta LähiTapiolalle, 

ei voi ”lainvoimaistua” KOSKAAN minuun nähden LähiTapiolan vireille laittamassa uo-asiassa. 
 

3) KäO:n ja HO:n päätös, joita ei ole koskaan edes ratkaistu LähiTapiolan missään asiassa, ei 
”synnytä” valitusoikeutta LähiTapiolalle eikä velkasuhdetta minun ja LähiTapiolan välille 2022 
eikä koskaan, koska niillä päätöksillä lainvoimaistui vain fakta, että LähiTapiola ei edes koskaan 
esittänyt mitään vaatimuksia. 

4) Olematon velkasuhde eli muutu velkasuhteeksi 2022 rikoksia ulosottomiehen kanssa 
toteuttamalla, koska väitetty velkasuhde ja ulosottoperuste ei tietenkään synny ”LähiTapiolan 
vaatimuksilla”, joita ei ole koskaan edes esitetty asioissa, joilla on ratkaistu muita tahoja koskevat 
vaatimukset ja ei ole voitu edes teoriassa ratkaista mitään LähiTapiolan maksuvaatimuksia, joita 
ei ole olemassa eikä esitetty. 

 

5) Oikeuden päätös, jolla on ratkaistu LP:n ja Jormanaisen vaatimuksia, ei tietenkään koskaan 
lainvoimaistu jotain muuta ulkopuolista tahoa (LähiTapiolaa) ja ”velkojaksi ryhtyjää” kohtaan 
jotain muuta päätöksissä mainitsematonta tahoa kohtaan. 

 

6) Arolta ja LähiTapiolalta puuttuu oikeus periä minulta yhtään mitään 20.1.2020 päätöksen ja 
siihen samaan asiaan annetun HO:n päätöksen perusteella siitä riippumatta, ovatko ne 
lainvoimaisia vai ei, koska päätökset eivät koske lainkaan LähiTapiolaa eli eivät ole lainkaan 
LähiTapiolan velkomuksen laillinen peruste millään  perusteella. 
 

7) Aron väittämä HO:n päätös ja mikään ulosottoasiassa ”perintäperusteeksi” väitetty päätös ei 
siis voinut ”lainvoimaistua” eikä tulevaisuudessakaan KOSKAAN voi lainvoimaistua Lähi-
Tapiolan perintäperusteeksi, koska 
A) valitusasia, joka HO:ssa on ratkaistu, ei koskaan edes koskenut LähiTapiolaa eikä tullut edes 

vireille koskaan LähiTapiolaa koskevana.  
B) KäO:n päätös, josta valitin, koski vain LP:ta ja Jormanaista. 
C) KäO:n päätös ei koskenut LähiTapiolaa. 
D) HO ei käsittele kenenkään vaatimuksia ensiasteena. LähiTapiola ei olisi siis voinut esittää 

vasta HO:ssa sellaisia vaatimuksia, joita ei ole esittänyt lainkaan KäO:ssa samassa asiassa 
ennen 20.1.2020 päätöstä. 

E) mitään LähiTapiolan vaatimuksia ei ole esitetty siten, että ne olisi esitetty ennen 20.1.2020 
päätöstä ja ratkaistu 20.1.2020 

F) LähiTapiolalla ei ollut valitusoikeutta HO:n päätöksellä ratkaistussa asiassa 2019 sopimuksilla 
tapahtuneen luopumisen vuoksi 

G) LähiTapiola ei voi ”valittaa” 20.1.2020 päätöksestä, jolla ei  ratkaistu mitään LähiTapiolan 
vaatimusta eikä edes esitetty sitä ennen ratkaistavaksi mitään perintävaatimusta. 
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13. UK 10:9 §:n 1-kohdassa ei tarkoiteta velkojan väittämää ”perintäperustetta”, vaan päätöstä, jolla 
olisi lainvoimaisesti ratkaistu 18.9.2022 vireille laittamani ulosottovalitukseni ja/tai 
täytäntöönpanoriita 
 
Olen vaatinut saada UK:ssa säädetyn osoituksen, valituskelpoisen perustellun kirjallisen päätöksen ja 
valitusosoituksen. Aro jatkoi rikostaan estämällä myös laissa säädetyn päätöksen, osoituksen ja 
valitusosoituksen antamisen. Rikoksensa Aro toteutti valehtelemalla tahallaan myös lain sisällöstä. 
Hän valehteli, että ei muka saisi antaa minulle osoitusta ulosottoperusteen riitauttamiseksi, koska 
Aron valehtelun mukaan UK 10:9 §:n 1-kohdan esteellä tarkoitettaisiin muka LähiTapiolan itsensä 
”ulosottoperusteeksi” valehtelemia päätöksiä. 
 
Aron ja ”salaisen velkojani” rikos on moninkertainen: 
 
1) Ensinnäkään ne Helsingin KäO:n ja HO:n päätökset, joita Aro ja ”salainen LähiTapiola-rikollinen” 

valehtelevat LähiTapiolalle perintäoikeuden synnyttäviksi ”lainvoimaisiksi”  oikeuden 
päätöksiksi”, eivät ole edes laadittu LähiTapiolaa koskeviksi. Edellä selvittämälläni selvällä 
juridiikalla ne eivät siis ole edes UK:ssa säädetty ”ulosottoperuste”. 
 

2) Ne ”ulosottoperusteet” olen riitauttanut UK 10:6-7 §:n säätämällä tavalla. Koska olen esittänyt 
riittävän selvityksen saatavien riitauttamiseksi, siitä syntyi Arolle UK 10:8 ja 10 §:ssä säädetty 
velvoite antaa osoitus ja keskeyttää perusteeton ulosmittaus.  

 

3) UK 10:9§:n 1-kohdassa osoituksen ”esteellä” Ei tietenkään tarkoiteta ”ulosottoperusteeksi” 
väitettyjä päätöksiä eli niitä päätöksiä, joita UK 10:6 §:n riitautus tässä uo-asiassa nimenomaisesti 
koskee. 

 

4) Aron UK 10:9§:n 1-kohdassa säätämäksi esteeksi ei voi tietenkään katsoa LP:ta ja Jormanaista 
koskevaa päätöstä, koska niitä muita tahoja koskevat päätökset eivät synny LähiTapiolaa 
koskevina eivätkä siis tietenkään koskaan ”lainvoimaistu” sellaista ”velkojaa” koskevina, joita 
päätökset eivät ole koskaan edes koskeneet.  

 

5) UK:n riitautusprosessi ja valitusprosessi Kempin päätöksestä ovat juridisesti aivan eri asioita. 
Näin ollen on aivan selvää, että kun riitautan 2022 vireille laitetussa petoksellisessa perinnässä 
18.9.2022 KOKO ulosottoperusteen eli 20.1.2020 ja 2021 tehdyt LP:tä ja Jormanaista koskevat 
päätökset sillä perusteella, että ne eivät ole lainkaan UK:ssa säädettyjä ulosottoperusteita 
LähiTapiolan ja Aron minuun kohdistamassa 7.7.2022 ja 27.7.2022 vireille laitetussa 
perintäasiassa, 
A) ne ”ulosottoperusteet”, jotka riitautin, eivät ole UK 10:9 §:n 1-kohdassa tarkoitettuja 

”lainvoimaisia oikeuden päätöksiä,”, jolla olisi ratkaistu 18.9.2022 tekemäni riitautus. 
B) niitä ”ulosottoperusteita” koskeva 18.9.2022 tekemäni riitautus on sellainen 

täytäntöönpanoriita ja ulosottovalitusasia, joka minulla on oikeus saada vireille 
C) minun Arolle esittämäni riitautuksen todisteet (oikeuden 2019  vahvistamat lainvoimaiset 

sovintosopimukset) ovat UK 2:12 §:n ja 10:6 §:n säätämiä selviä perusteita, joiden vuoksi 
2022 vireille laitettu rikollinen ulosmittaus on pätevästi riitautettu ja jota ULOSOTTOA 
koskevaa UK:n säätämää riitautusprosessia varten Aron virkavelvollisuus oli antaa osoitus, 
valituskelpoinen päätös ja valitusosoitus eikä estää niiden antamista uusilla törkeillä 
rikoksillaan 
 

6) LähiTapiolan ulosottoperustetta koskevassa UK:n säätämässä riitautusprosessissa 
ulosottovalitus ja täytäntöönpanoriita koskee heidän 2022 vireille laittamaansa perintää ja sitä 
riitautustani, että LähiTapiolalla ei ole perintäoikeutta ei ole lainvoimaisten sovintosopimusten 
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perusteella lainkaan. Sellainen asia ”laitetaan vireille” Varsinais-Suomen KäO:ssa, jossa ”salaisen 
velkojan” edustamalla LähiTapiola Etelällä on kotipaikka. Sen kotipaikka on Salo ja asian, joka 
minulla on oikeus laittaa vireille nimenomaan osoitus saamalla, on UK:n mukainen siinä säädetty 
prosessi (aivan eri asia kuin asian L 15/649 kanne ja sitä koskeva valitus, joissa syntyneitä LP:n ja 
Jormanaisen päätöksiä valehdellaan petoksellisessa perinnässä LähiTapiolaa koskeviksi 
tahallaan, vaikka eivät LähiTapiolaa koske lainkaan) 
 

7) Sellaista UK:n säätämää riitautusta ei ole voitu ratkaista 2020-2021 asiassa L 17/649 
”lainvoimaisesti” lainkaan, koska  
A) En olisi voinut ennen 2022 tapahtunutta ja vasta 8.9.2022 tietooni tullutta rikollista perintää 

koskevaa riitautusta edes tehdä 2020-2021. 
B) Helsingin KäO ja HO eivät ole oikea forum, vaan osoitus ulosottovalituksen ja 

täytäntöönpanoriidan ratkaisemiseen voitiin antaa vasta 18.9.2022 vaatimuksellani sen 
jälkeen UK:n säätämällä tavalla ja forum on ”velkojan” kotipaikka. 

C) Helsingin KäO ja HO eivät ole 20.1.2020 ja sitä koskevassa valitusasiassa ratkaisseet edes 
”perintäperusteeksi” väitettyjä päätöksiä LähiTapiolan asioissa. 

D) Helsingin KäO ja HO eivät ole voineet edes teoriassa jo ”ratkaista” 2022 vireille tullutta 
ulosmittausta koskevaa mitään asiaa. 

E) Mikään ”ulosottoperintää” koskeva ”ratkaisu” eli UK 10:9 §:n 1-kohdan tarkoittama ”este” 
ei voi tietenkään syntyä riitautetulla ulosottoperusteella (joista kumpikaan ei edes ole 
LähiTapiola-velkojaa koskeva päätös)  

F) Mikään UK 10:9 §:n 1-kohdan tarkoittama ”este” eli siinä lainkohdassa tarkoitettu 
”lainvoimainen ratkaisu”, jolla 18.9.2022 esittämäni riitautus olisi JO ”lainvoimaisesti” 
ratkaistu, ei tietenkään ole voinut olla edes vireillä etukäteen eikä ole voitu ratkaista 
etukäteen 2020-2021. 
 

8) UK 10:9 §:n 1-kohdassa EI tarkoiteta ”lainvoimaisella päätöksellä” eli esteellä osoituksen 
antamiselle  tietenkään Kempin päätöksiä Jormanaisen ja LP:n laskuvaatimuksiin asiassa L 
15/649, koska  
A) LähiTapiolaa eivät koske Jormanaisen ja LP:n asiamiesten laskut  
B) Niitä Jormanaisen ja LP:n vaatimuksia ei ole esitetty koskaan LähiTapiolan vaatimuksina 
C) Niistä ei ole päätetty oikeudessa koskaan mitään LähiTapiolan vaatimuksina. 

 
9) Rikollinen ulosottomies Marko Aro on estänyt UK:n säätämän osoituksen, päätöksen ja 

valitusosoituksen antamisen valehtelemalla ”ulosottoperusteeksi” väitettyjä kahta päätöstä 
(Helsingin KäO:n ja HO:n päätökset Jormanaisen ja LLP:n vaatimuksiin) muka UK 10:9 §:n 1-
kohdan säätämäksi ”esteeksi”, vaikka 
A) Edes se heidän ”ulosottoperusteeksi” väittämä kumpikaan päätös ei koske LähiTapiolaa 

lainkaan 
B) kumpikaan päätös ei ”lainvoimaistu” velkomusperusteena LähiTapiolan vireille laittamassa 

uo-perinnässä koskaan, koska ne eivät edes ole koskeneet LähiTapiolaa koskaan 
C) kummallakaan ”ulosottoperusteella” ei ole ratkaistu 18.9.2022 esittämiäni vaatimuksia eli 

sellaisia vasta 18.9.2022 esittämiäni riitautuksia ei ole voitu ratkaista ”ulosottoperusteeksi” 
väitetyllä Helsingin KäO:n ja HO:n jo 2020-2021 päätöksellä ”etukäteen” eikä 
”ulosottoasiana” ja UK:n mukaisen 2022 vireille tulleen riitautuksen  ratkaisuna 

D) Helsingin KäO:n ja HO:n päätöksillä ei ole ratkaistu edes ”ulosottoperustetta” LähiTapiolan 
velkuutuksessa ja päätetty sitä osaksikaan yhdelläkään lauseella, saatu ”ratkaistu”  muka 
2020-2021 sellaista ulosottoperusteen riitautusta, jonka olen voinut esittää vasta 2022 
minuun  kohdistetun ulosmittauksen eli rikoksen alettua. 

 
14. ”Lainvoimaiseksi ratkaisuksi” ja UK 10:9 §:n 1-kohdan muka säätämäksi osoituksen antamisen 

”esteeksi” valehtelu Aron 27.9.2022 rikoksena 
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UK 10:9 § (Osoituksen antamisen esteet) 

”Maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa osoitusta täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen ei saa 

antaa lopullisen tilityksen jälkeen. Muussa täytäntöönpanossa osoitusta ei saa antaa sen jälkeen, kun 

täytäntöönpano on saatettu lainvoimaisesti loppuun. Osoitusta ei myöskään saa antaa, jos: 

1) väite tai vaatimus koskee seikkaa, josta on asianomaiseen nähden lainvoimainen ulosotto-

miehen päätös tai tuomioistuimen ratkaisu;” 

Aron ulosmittauksissa kaikki perustuu hänen ja ”salaisen LähiTapiola-rikollisen” häikäilemättömään 
valehteluun ja rikollista toimintaa on aivan kaikki heidän ”ulosmittauksessaan” ja ”perusteluissaan”.  
 
Aro siis ensin esti UK:n säätämän osoituksen antamisen 27.9.2022 valehtelemalla Kempin 20.1.2020 
ratkaisua ja siihen liittyvää HO:n ratkaisua UK 10:9 §:n 1-kohdan muka tarkoittamaksi 
”lainvoimaiseksi tuomioistuimen ratkaisuksi”, vaikka lainkohdalla EI tarkoiteta lainkaan päätöksiä, 
joilla LähiTapiola ryhtyi petokselliseen velkomukseen. Lainkohdan sanamuodon perusteella on täysin 
selvää, että osoituksen voi jättää antamatta vain tilanteessa, jossa 18.9.2022 esittämäni väite olisi jo 
käsitelty jossain ja nimenomaan siihen vasta 18.9.2022 esittämääni väitteeseen annettu ”jossain” 
18.9.2022 jälkeen ennen osoitusta jo UK:ssa tarkoitettu päätös asiassa, jossa olisi käsitelty 18.9.2022 
vaatimukseni ja ratkaistu ne 18.9.2022 vaatimukset päätöksellä, joka olisi lainvoimainen. Sellaista 
asiaa ei ole käsitelty eikä ratkaistu, koska en ole saanut Aron rikollisuuden takia sitä toistaiseksi edes 
vireille. UK 10:9 §:n 1-kohdassa tarkoitettua estettä ei siis synny  
1) Helsingin KäO:n ja HO:n päätöksillä, joita ”velkojaksi” ryhtynyt rikollinen valehtelee 

ulosottoperusteeksi 
2) Helsingin KäO:n ja HO:n päätöksillä, koska ne eivät lainvoimaistu koskaan LähiTapiolan  

maksuvaatimusten perusteiksi, kun niillä ei ole sellaisia koskaan ratkaistu 
3) Helsingin KäO:n ja HO:n päätöksillä, koska niitä ei tarkoiteta UK 10:9 §:n 1-kohdassa 
4) koska UK 10:9 §:n 1-kohdassa säädettyä estepäätöstä ei ole olemassa eli 18.9.2022 väitteitäni 

koskevaa asiaa ei ole ratkaistu ja käsitelty vielä missään 
5) koska ”este” ei muodostua rikollisen ulosottomiehen härskillä valehtelulla ja 

rikoskumppanuudella ”salaisen rikoskumppanivelkojan”  kanssa olemattomien ulosotto-
perusteeksi valehdeltujen päätösten perusteella eikä valehtelemalla 18.9.2022 riitautusta 
ratkaistuksi ”lainvoimaisesti” jo ennen kuin olen saanut sellaista asiaa edes vireille ja vaikka Aron 
27.9.2022 valehtelemaa ratkaisua ja estettä ei ole olemassa lainkaan. 

 
Aro valehteli ensin 27.9.2022 saakka kumpaakin  ”ulosottoperusteeksi” väitettyä päätöstä (Helsingin 
KäO:n ja HO:n päätökset) muka LähiTapiolaa koskeviksi ja molempia ”lainvoimaisiksi”, vaikka 
kumpikaan päätös ei siis koske LähiTapiolaa eikä niillä ole ratkaistu ainuttakaan LähiTapiolan 
maksuvaatimusta ja velvoitettu minua LähiTapiolalle yhtään mitään maksamaan. Koska ne eivät 
koske LähiTapiolaa, niiden lainvoimaistuminenkaan ei koskaan tule koskemaan LähiTapiolaa. 
Kaikilla näillä rikollisilla valheillaan Aro siis 27.9.2022 pelkällä s-postilla esti minua laittamasta vireille 
edes valitusta ja täytäntöönpanoriitaa ja saamasta osoitusta alistaakseen minut avuttomaksi Aron ja 
LähiTapiolan laajan petosverkoston uhriksi.  
 
UK 10:9 §:n 1-kohdan säätämä ”este” siis synny koskaan ”ei-lainvoimaisella” ratkaisulla. Aro 
valehteli osoituksen estäessään nimenomaan kumpaakin ”ulosottoperusteeksi” valehdeltua 
päätöstä ”lainvoimaiseksi” ja sovelsi lisäksi UK 10:9 §:n 1-kohtaa tahallaan vääriin päätöksiin, 
1) joista kumpikaan ei ole UK 10:9 §:n 1-kohdassa tarkoitettu päätös 
2) joista kumpikaan ei koske LähiTapiolaa eikä ole myöskään LähiTapiolan ulosottoperuste 
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3) joista kumpikaan ei lainvoimaistu koskaan ”LähiTapiolan ulosottoperusteeksi”, koska mikään 
oikeuden päätös ei lainvoimaistu koskaan sellaista ”velkojaa” koskevaksi, jonka vaatimuksia ei 
ole koskaan edes ratkaistu ko. päätöksillä 

 
Aro siis ensin esti minua saamasta laissa säädetty osoitusta  
1) valehtelemalla LähiTapiolan ulosottoperusteiksi päätöksiä, joilla ei ole ratkaistu mitään 

LähiTapiolan vaatimuksia ja vaikka LähiTapiola ei edes esittänyt mitään euromääräisiä ja 
muitakaan vaatimuksia ”ratkaistuiksi”, ”lainvoimaisiksi”, ”ulosottoperusteeksi” ja UK 10:9 §:n 1-
kohdan ”esteiksi” väitetyillä päätöksillä ratkaistuissa asioissa 

2) valehtelemalla kumpaakin ”ulosottoperusteeksi” valehdeltua päätöstä ”lainvoimaiseksi”. 
 
Aro valehteli em. tavalla 27.9.2022  
1) ”lainvoimaisiksi” olemattomia päätöksiä, 
2) ”esteeksi” olemattomia päätöksiä 
3) ”lainvoimaisiksi ulosottoperusteiksi” olemattomia päätöksiä 
4) ratkaisuiksi 18.9.2022 riitautukseen muka 2020-2021 laadittuja päätöksiä ja 2020-2021 

päätöksiä muka UK 10:9 §:n 1 kohdan esteeksi riitauttaa ulosottoperuste, vaikka niillä ei 
ratkaistu edes LähiTapiolan ”ulosottoperustetta”. 

 
Estettyään rikoksillaan minua valittamasta rikollisesta ulosmittauksesta, Aro jätti tekemättä 
vaatimani itseoikaisun, jatkoi päätösten ja valitusosoitusten ja osoituksen  estämistä, jätti 
vastaamatta jokaiseen esittämääni kysymykseen, joita koskee Aron lakisääteinen päätös- ja 
vastauspakko, ja aloitti sitten härskisti eläkkeeni ulosmittauksen rikoskumppaninsa LähiTapiolan 
kanssa siten, että  
1) Ulosmittaus olemattomasta velasta perustuu olemattomaan ulosottoperusteeseen 
2) Osoituksen estäminen perustuu valehteluun olemattomasta riitautukseen muka annetusta 

olemattomasta lainvoimaisesta päätöksestä, väärään lainsoveltamiseen ja tahalliseen Aron ja 
”salaisen velkojani” rikokseen 

3) Aro ilmoitti 11.10.202 viestillä ”joltain” Helsingin KäO:ssa muka selvittäneensä (väitetysti 
ilmeisesti vasta 27.9.2022 jälkeen), että toinen hänen ja velkojan ”lainvoimaiseksi 
ulosottoperusteiksi” ja UK ”lainvoimaiseksi oikeuden päätökseksi” väitetyistä KäO:n päätöksistä 
ei olisikaan lainvoimainen. 

4) Aron ja ”salaisen rikoskumppanin” toteuttamassa rikollisessa perinnässä ”velkoja”,  
ulosmittauksen toteuttaja ja rikoshyödyn hankkija ovat faktisesti sama taho: 
A) rikollisen ulosmittauksen vireille laittanut LähiTapiola ulosmittaa laittomasti rikoshyötyään 

varastamalla rikoksillaan itse maksamistaan eläkesuorituksistani, joiden maksatahot 
löytyvät samasta ”velkojaani” edustavasta ryhmittymästä (Eläkeyhtiö Elo ja LähiTapiola 
Keskinäinen henkivakuutusyhtiö) 

B) LähiTapiola-ryhmän eläkkeenmaksajayhtiö siis perivät täysin rikollisesti saman yhtiöryhmän 
toisen yhtiön LähiTapiola Etelä Keskinäisen Vakuutusyhtiön olematonta velkaa 

C) perintää toteutetaan LähiTapiolassa ”jonkun” salaisen rikollisen vireille laittaman ulosoton 
perusteella  

D) minulta he yhdessä yhteisillä törkeillä rikoksissaan varastavat eläkkeitäni perimällä 
”saatavaa”, jota syntynyt lainkaan  ulosottoperusteeksi väitetyillä Helsingin KäO:n ja HO:n 
päätöksillä, jotka eivät edes koske LähiTapiolaa ja joilla ei ole osaksikaan eurollakaan 
ratkaistu mitään LähiTapiolan vaatimusta eikä ratkaistu eurollakaan sitä ”velkaa”, niiden 
päätösten perusteella perivät. 

E) kumpikaan ”ulosottoperusteeksi” väitetty päätös ei ole myöskään UK 10:9 §:n 1-kohdassa 
säädetty päätös 

3) UK 10:9 §:n 1-kohdan säätämä ”este” siis synny koskaan ”ei-lainvoimaisella” ratkaisulla ja 
11.10.2022 Aro jatkoi ”esteestä” valehtelua, vaikka ristiriitaisesti myönsi, että toinen 
”esteeksi” väittämänsä päätös ei ollutkaan lainvoimainen. Estäessään osoituksen aiemmin Aro 
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vielä 22-9-27.9.2022 salaisen rikoskumppaninsa kanssa valehteli kumpaakin  
”ulosottoperustepäätöstä” 
A) LähiTapiolaa koskevaksi sinänsä (vaikka kummallakaan ei ratkaistu mitään LähiTapiolan 

vaatimusta ja maksuvelvoitettani millekään LähiTapiolan yhtiölle) 
B) ”lainvoimaiseksi” 
C) ”lainvoimaiseksi” nimenomaan sitä (olematonta) velkasuhdetta koskevana, johon 

rikollinen eläkkeeni ulosmittaus perustuu   
4) Aro ilmoitti 11.10.2022, että Helsingin KäO:n 20.1.2020 päätös ei olisikaan ”lainvoimainen”, 

vaikka oli juuri itse 27.9.2022 estänyt osoituksen saamisen valehtelemalla kumpaakin päätöstä 
”riitautukseni lainvoimaiseksi päätökseksi ja UK 10:9 §:n 1-kohdan säätämäksi 
”lainvoimaiseksi” ratkaisuksi, jonka vuoksi ei muka voinut osoitusta antaa.   

5) UK 10:9 §:n 1-kohdan säätämä ”este” siis synny koskaan ”ei-lainvoimaisella” ratkaisulla ja 
täytäntöönpano tuli keskeyttää (lopettaa) ulosottoperusteen puuttumisen ja riitautuksen 
perusteella ja antaa minulle UK:n säätämä osoitus. Vaikka Aro itse kirjallisesti 11.10.2022 
tunnusti estäneensä rikollisella valehtelulla 27.9.2022 osoituksen antamisen valehtelemalla 
kumpaakin päätöstä ”lainvoimaiseksi” ja UK 10:9 §:n 1-kohdan säätämäksi esteeksi: 
A) Aro käynnisti uudella rikoksellaan LähiTapiolan petosverkoston kanssa eläkkeeni rikollisen 

ulosmittauksen tahallaan 
B) Aro jatkoi myös osoituksen estämistä, vaikka itse tunnusti valehdelleensa 27.9.2022 eikä 

osoituksesta voi kieltäytyä ”ei-lainvoimaisen” päätöksen perusteella koskaan 
C) Aro jatkoi UK:n  virkavelvollisuudeksi säätämien päätösten ja valitusosoitusten estämistä, 

ulosottovalituksen vireille laittamisen estämistä, täytäntöönpanoriidan vireille laittamisen 
estämistä ja itseoikaisuvaatimukseni käsittelyn estämistä törkeitä virkarikoksiaan tahallaan 
toteuttaen aiheuttaakseen minulle vahinkoa ja hankkiakseen LähiTapiolan  
rikoskumppaniverkostolle rikoshyötyä ja itselleen tulospalkkioina suoraan rikoshyötyä. 

D) Aron kuului tarkistaa jo 7.7.2022 ja 27.7.2022, että itseään velkojaksi väittävällä 
LähiTapiolalla ei ole velkoja-asemaa lainkaan ja antaa valitusosoitus ja päätös jo 
vireilletulotoimenpiteestään ja 8.9.2022 ulosottomiehenä minuun kohdistamasta 
rikollisesta ulosmittauksesta, joilla oikeuksiani on loukattu 

E) Aro jatkoi ulosmittausta tahallaan ja käynnisti rikollisen ulosmittauksen eläkkeestäni 
tietoisena siitä, että ulosottoperusteeksi väitetty kumpikaan päätös ei koske LähiTapiolaa 

6) Lisäksi LähiTapiolan  rikoskopla on aiheuttanut joutumiseni eläkkeelle törkeillä rikoksillaan, 
jota kuvataan rikosilmoituksissani ja tiivistetysti tämän rikosilmoituksen lopussa ja jossa KOKO 
jatketussa rikoksessa tulee käynnistää kaikkia osatekoja koskeva täysimääräinen 
rikostutkinta, koska jatketussa rikoksessa vanhentuminen ei tapahdu tekokohtaisesti ja 
vanhentuminen ei ole edes alkanut, koske rikosta jatketaan innoissaan täyttä häkä 
A) LähiTapiolan, Jormanaisen, Baarmanin, Saksan, Suveksen, LP:n, ulosottomiesten (Penttilä 

ja Aro) ja muun virkamafian järjestäytyneenä rikollisryhmittymänä  
B) poliisien ja syyttäjien tutkinnantappojen avulla estämällä todisteiden ja rikosten käsittely 
C) Kempin, Nurmen, Vienon, Helinin, Koposen, Sunellin, Hirvelän, Lehikoisen, Paanasen, 

Spolanderin koplan rikoksilla estämällä todisteiden käsittely, valitusten käsittely ja 
hakkauttamalla minut 11.12.2019 rikollista velkuutusta ja korvausten estämistä varten ja 
niihin sopimuksiin erehdyttämiseksi, jotka kopla rikoksillaan 20.1.2020-17.10.2022 pyrkii 
mitätöimään ja ohittamaan 

 
Koko ”perintä” ja kaikki 2008-2022 rikokset ovat saman jatketun rikoksen osatekoja, jossa 
1) Jokainen rikos on törkeä 
2) Jokaisesta minuun kohdistetusta rikoksesta  on tutkintavelvoitteen synnyttävä täysi näyttö 
3) Koko Baarmanin, Saksan, Suveksen, Henrikssonin, Mäkisen, heidän asianajotoimistojensa, 

LähiTapiolan, Jormanaisen ja LP Vahinkosaneerauksen laskutus perustuu 
prosessipetostoimintaan, josta he laskuttivat asioissa L 15/649, L 17/271, L 16/352 ja L 
18/36145 
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4) Kaikkien edeltävästi perintään laitettujen Baarmanin, Jormanaisen, LähiTapiolan laskujen 
laskutus ja perintä minuun kohdistettuna on rikos, koska  
A) he laskuttivat rikoksistaan työnä 
B) LähiTapiola ulosmittaa omaisuuttani  
C) teot, joilla eläköitymiseni ja tulojeni alentuminen aiheutettiin, on rikos 
D) Aro ja petosverkoston pyörittäjä LähiTapiola ulosmittaa eläkettäni valehtelemalla Kempin 

20.1.2020 päätöstä ja HO:n päätöstä itseään koskeviksi uo-perusteiksi, vaikka ne eivät koske 
tekstinsä perusteella LähiTapiolan MITÄÄN vaatimuksia eikä LähiTapiola siis edes esittänyt 
niissä asioissa mitään vaatimuksia eikä olemattomia vaatimuksia ole voitu ratkaista 

E) LähiTapiola ei esittänyt Kempin valmistelussa ja HO:ssa lainkaan vaatimuksia niistä 
”maksuvelvollisuuksistani”, joita väittää ”veloikseni” ja perii rikoskumppaninsa Aron avulla 

F) Ulosottoperusteeksi väitetyt päätökset eivät koske LähiTapiolaa, niillä ei ole ratkaistu mitään 
LähiTapiolan esittämää vaatimusta eikä ainuttakaan niistä ”maksuvelvoitteista”, joita Aro ja 
LähiTapiola rikoksillaan perivät eläkkeestäni valehtelemalla ”ulosottoperusteiksi” 
valehtelemillaan päätöksillä ratkaistun velkasuhteita ja LähiTapiolan vaatimuksia, joita ei ole 
päätöstekstien mukaan ratkaistu lainkaan eikä päätöksillä ratkaistuissa asioissa koskaan edes 
esitetty 

 
15. Velkojaksi ryhtyminen vastoin sopimuksia ja päätösten perusteella, jotka eivät koske mitään 

LähiTapiolan vaatimuksia   
 
Aron kuului tarkistaa jo 7.7.2022 ja 27.7.2022, että itseään velkojaksi väittävällä LähiTapiolalla ei ole 
velkoja-asemaa lainkaan, koska velkoja-aseman puuttuminen näkyy suoraa asiakirjoista. Velkoja-
aseman puuttuminen näkyy suoraan  
1) ”ulosottoperusteiksi” väitettyjen päätösten muotoilusta ja sisällöstä (eivät velvoita minua 

mihinkään maksamiseen ja mihinkään LähiTapiolan suhteen) 
2) Kempin valmistelun asiakirjoista ja Saksan, Baarmanin ja ”vastaajien” lausumista 20.1.2020 

mennessä (LähiTapiola ei ole vastaajana, lausujana, vaatijana eikä vaadi mitään päätöksen 
laatimiseen mennessä) eikä valitusvaiheissa voinut LähiTapiola mitään myöskään edes vaatia, 
koska 20.1.2020 päätös ei koskenut sitä osaksikaan eikä ole laadittu ratkaisuksi mihinkään 
LähiTapiolan vaatimukseen. 

3) siitä, että LähiTapiolan ja minun vaatimuksia ei ratkaistu 20.1.2020 eikä sen jälkeen asiassa L 
15/649 ja sen valitusvaiheissa enää millään KäO:n, HO: ja KKO:n päätöksellä 

4) minun ja LähiTapiolan välisistä sopimuksista, joihin oikeudenkäynnit ja LähiTapiolan asema 
vastaajana ovat LähiTapiolan osalta loppuneet 14.2.2019 ja 19.12.2019 

5) ”ulosottoperuste” eivät ole heidän väittämät LP:tä ja Jormanaista koskevat oikeuden päätökset 
asiassa L 15/649, koska niillä ei ole ratkaistu LähiTapiolan mitään vaatimuksia eikä määrätty 
minua maksamaan yhtään mitään LähiTapiolalle. 

6) UK 2:12 §:n säätämä ”ulosottoperuste” ovat minun ja LähiTapiolan väliset lainvoimaiset 
sopimukset ja niillä on siis lainvoimaistunut LähiTapiolan perintäkielto  

7) LP:tä ja Jormanaista koskevilla päätöksillä ei synny maksuvelvoitetta minulta LähiTapiolalle, 
koska 2019 jälkeen LähiTapiola ei ole voinut edes vaatia mitään eikä ole siis myöskään 
vaatimuksia, joten olemattomia LähiTapiolan vaatimuksia ei voi ratkaista eikä ole ratkaistu 
”ulosottoperusteeksi” väitetyillä päätöksillä, jotka eivät koske mitään LähiTapiolan 
vaatimusta. 

8) Olen 18.9.2022 riitauttanut ulosottoasiat 2275836188 ja 2267837632. Sellaista noilla 
asianumeroilla ratkaistua ja 18.9.2022 vaatimuksiani koskevaa päätöstä ei ole olemassa eikä 
Aron rikosten vuoksi vielä edes vireillä. UK 10:9 §:n 1-kohdan esteellä tarkoitetaan lainvoimaista 
ratkaisua 18.9.2022 vireille laittamaani ulosottoasian lainvoimaista ratkaisua. 

9) UK 10:9 §:n 1-kohdan esteellä (LähiTapiolan ulosottoperustetta koskevassa riita-asiassa 
annettu lainvoimainen oikeuden päätös) EI tarkoiteta tietenkään Kempin päätöksiä 
Jormanaisen ja LP:n laskuvaatimuksiin asiassa L 15/649, koska LähiTapiolaa eivät koske 
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Jormanaisen ja LP:n asiamiesten laskut eikä niitä ole esitetty LähiTapiolan vaatimuksina eikä 
niistä päätetty LähiTapiolan vaatimuksina. 

10) Olen 18.9.2022 riitauttanut ulosottoasiat 2275836188 ja 2267837632. Sellainen asia käsitellään 
UK:ssa säädetyssä menettelyssä, jota varten vaadin saada valituskelpoisen päätöksen ja 
valitusosoituksen saadakseni vireille ”täytäntöönpanoriidan” ja ”ulosottovalituksen”. Ne asiat 
ovat aivan eri asioita kuin Kempin ja HO:n aiemmat 2020-2021 päätökset, jotka ovat ratkaisuja 
kiinteistöni riita-asiassa LP:n, Baarmanin, Jormanaisen ja Saksan laskutuksiin eikä miltään osin 
ratkaisu 18.9.2022 riitautukseen, joka koskee LähiTapiolan petosta, jolla yrittävät laskuttaa 
40.000 € vastoin sopimustamme.  

11) Olen 18.9.2022 riitauttanut ulosottoasiat asianumeroilla 2275836188 ja 2267837632 minuun 
kohdistetussa ”ulosottoasiassa”. Sellainen asia laitetaan vireille  
A) UK:ssa säädetyssä menettelyssä (ei siis kiinteistöriitani kanteella asianumerolla L 15/649 eikä 

millään Helsingin KäO:n ja HO:n numerolla, jota Kempin ja HO:n 2020-2021 päätös 
Jormanaisen ja Baarmanin laskutusten osalta koskevat) 

B) Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen ulosottovalitus-nimisenä ja täytäntöönpanoriita-asiana 
eikä Helsingin KäO:een eikä HO:een ”etukäteen” 2020-2021 siltä varalta, että ”joku” 
LähiTapiolassa tulevaisuudessa aloittaisi minuun kohdistetun perintäpetoksen eli myös 
forumien erilaisuus ja prosessien erilaisuus paljastaa, että ”ulosottoperusteeksi” väitetyillä 
Helsingin KäO:n ja HO:n päätöksillä ei ole voitu 2010-2021 ratkaista väärässä foorumissa 
”tulevaisuuden asiaa” eikä sellaista ”tahoa” LähiTapiolaa koskevaa asiaa, joka ei ole 2020-
2021 edes itse ollut enää vastaaja-asemassa eikä esittänyt ”ulosottoperusteiksi” 
valehtelemiaan päätöksiä ennen mitään vaatimusta, joka olisi minuun nähden ratkaistu. 

12) Olen riitauttanut a) ulosottoasiat, b) riitauttanut ne asianumeroilla 2275836188 ja 2267837632 
ja c) vasta 18.9.2022 nimenomaan ulosotovalituksena. Riidan kohde ennen 20.1.2020 päätöstä 
ja ennen Helsingin HO:n päätöstä olivat Saksan ja Baarmanin laskut eikä LähiTapiolan minkään 
vaatimuksen ratkaiseminen. En ole voinut siis edes ennen 20.1.2020 päätöstä riitauttaa mitään 
LähiTapiolan vaatimusta ja valittaa sellaisesta LähiTapiolaa koskevasta vaatimuksesta, koska niitä 
ei ollut eikä LähiTapiola esittänyt lainkaan eikä ratkaistu LähiTapiolaa koskevina 2020-2021 
lainkaan niillä päätöksillä, joita he nyt 2022 yrittävät petoksellisesti väittää ”omiksi” 
ulosottoperusteikseen niiden olematta sellaisia.  

13) Lisäksi ne laskut ovat rikosasia, joka on edelleen vireillä eli laskutusoikeus puuttuu heiltä, koska 
he laskuttava törkeistä petoksista ”työnä.  

14) Minun 18.9.2022 riitautuksessa riidan kohde on Aron ja feikkivelkojani törkeä petos, jolla 
yritettävät ”salaisen vireillelaittajan” törkeillä petoksilla ulosmitata 40.000 € velkaa sellaisten 
päätösten perusteella, joilla EI ole ratkaistu sitä heidän perintävaatimustaan lainkaan eikä 
mitään ”velkojan” vaatimusta 

15) Minuun kohdistetussa ”ulosottoasiassa” asianumeroilla 2275836188 ja 2267837632 ratkaistua 
ja 18.9.2022 vaatimuksiani koskevaa päätöstä ei ole olemassa eikä ole Aron rikosten vuoksi vielä 
edes vireillä. UK 10:9 §:n 1-kohdan esteellä tarkoitetaan lainvoimaista ratkaisua 18.9.2022 
vireille laittamani ulosottoasian lainvoimaista ratkaisua. 

16) Kempin päätös ja sitä koskeva edeltävä valitukseni HO:ssa eivät koske 18.9.2022 riitautusta. 
Kempin päätöstä koskeneessa valitusasiassa riidan kohteena olivat kannevaatimukseni ja  
Baarmanin ja Saksan 23.12.2019 esittämät laskut ja minun  20.12.2019 heidän kanssaan 
tekemäni sopimus. 

17) Kempin ja kenenkään päätöksillä ei ole ratkaistu 18.9.2022 vaatimuksiani, jotka kohdistan Aroon 
ja 2022 alkaneeseen ulosmittaukseen riitauttamalla aivan eri asian eli sen seikan, että 
”ulosottoperuste” ei koske LähiTapiolaa ”velkojana”, vaikka Kempin ja HO:n päätökset olisivat 
olemassa. 

18) Aro jatkoi 10.10.2022 laitonta ulosmittausta valehtelemalla itse laatimansa vireille 
tuloilmoituksen ja 27.9.2022 viestinsä vastaisesti vasta jälkikäteen 10.10.2022 Helsingin KäO:sta 
kyselleensä, että ”salaisen LähiTapiola velkojani” ja Aron ”lainvoimaiseksi” vireilletulo-
ilmoituksessa ja 22.9.2022 ja 29.7.2022 viestissä väittämä 20.1.2020 tehty oikeuden päätös ei 
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muka olisikaan lainvoimainen, vaikka juurihan Aro itse 27.9.2022 esti minulta myös osoituksen 
saamisen valehtelemalla sitä(kin) 20.1.2020 päätöstä lainvoimaiseksi. 

19) KäO:n tuomioilla vahvistetut lainvoimaiset 2019 sovintosopimukset ovat UK 2:12 §:ssä 
säädetty ainut laillinen täytäntöönpanoperuste minun ja LähiTapiolan välisessä suhteessa. 
Juuri se pitää 18.9.2022 vaatimukseni mukaisesti täytäntöön panna, kuten lainvoimainen tuomio 
eli täytäntöönpantava määrä on niiden lainvoimaisten ulosottoperusteiden mukaan nolla ja Aron 
velvollisuus oli lopettaa ulosmittaus kokonaan, koska  

• ”ulosottoperusteesta” kumpikaan ei ole ratkaisu ”velkojaksi” väitetyn LähiTapiolan 
vaatimuksiin  

• kumpikaan perintäperusteeksi väitetty päätös EI velvoita minua maksamaan mitään 
LähiTapiolalle. 

• oikeuden vahvistamat sopimukset ovat ainoat päätökset, joita laillisesti voidaan soveltaa ja 
niitä tulee Aron soveltaa minun suojaksi rikollista ulosmittausyritystä vastaan. 

20) Aro jättää JOKAISESTA viestistään, ulosottomiehenä toteuttamastaan toimenpiteestä 
tahallaan pois ne UK 10:12 §:n säätämän OIKEUDEN VAHVISTAMAT SOPIMUKSET 
a) JOITA TULEE ULOSOTOSSA SOVELTAA 
b) JOTKA SOPIMUSTEN VAHVISTAMISPÄÄTÖKSET ARON TULEE TÄYTÄNTÖÖNPANNA 

LÄHITAPIOLAA VASTAAN KUIN LAINVOIMAINEN OIKEUDEN PÄÄTÖS JA TODETA VASTUUNI 
NOLLAKSI JA RIKOLLISET 7.7.2022 JA 27.7.2022 PERINTÄYRITYKSET RIKOKSEKSI JA 
KIELLETYIKSI NIIDEN SOPIMUSTEN VUOKSI 

c) JOTKA TODISTAVAT KOKO LÄHITAPIOLAN JA ARON KÄYNNISTÄMÄN ULOSMITTAUKSEN 
RIKOKSEKSI. 

21) Aro käynnisti ”salaisen vireille laittajan” kanssa rikollisen ulosmittauksen sellaisten päätösten 
perusteella, joita he valehtelevat LähiTapiolan ulosottoperusteiksi, vaikka ne eivät koske 
LähiTapiolaa lainkaan 

22) Sen jälkeen ”joku salainen LähiTapiola-rikollinen” vaihtoi valhettaan ja aloitti 22.9.2022 
valehtelun, että ulosottoperuste olisikin joku ”vakuutusehto” (vaikka vireille tuloilmoituksessa 
sellaista perustetta ei siis esitetä lainkaan) 

23) Sitten Aro valehteli ensin 27.9.2022 kumpaakin ”ulosottoperustetta” muka lainvoimaiseksi, 
vaikka ne eivät ole edes LähiTapiolaa koskevia ulosottoperusteita ja valehteli niitä 
”lainvoimaisiksi päätöksiksi” estääkseen rikollisella valehtelullaan myös osoituksen saamisen 

24) Sitten estettyä rikollisella valehtelullaan minua valittamasta ja keskeyttämästä rikollista perintää, 
Aro ryhtyi pelkillä omilla ja salaisen rikoskumppaniensa sähköposteilla ulosmittaamaan 
eläkettäni ilman ulosottoperustetta ja jatkoi myös osoituksen estämistä, vaikka itsekin myönsi 
11.10.2022, että oli 27.9.2022 estänyt osoitusta valehtelemalla ”lainvoimaiseksi” päätöstä, joka 
ei ollut lainvoimainen eli  

• ei-lainvoimainen päätös ei voi olla UK 10:9 §: 1-kohdan tarkoittama este edes sinänsä (kun 
”este” voi syntyä vain ”lainvoimaisen” ratkaisun perusteella ja toinen ”lainvoimaisista” ei 
Aron tunnustamana ollutkaan lainvoimainen) 

• vaikka ”ulosottoperusteena” sovelletut päätökset eivät lainvoimaistu koskaan LähiTapiolaa 
koskeviksi uo-perusteiksi, kun ne eivät koske LähiTapiolaa eikä niillä ole ratkaistu mitään 
LähiTapiolan vaatimusta eikä sitä ”velkaa”, jollaisen väittävät päätöksillä ulosottokelpoisena 
ratkaistun 

• joka ei ole ulosottoperuste LähiTapiolan velkomuksissa muita tahoja koskevana 

• joka ei ole millään perusteella UK 10:9 §:n 1-kohdassa tarkoitettu ”este”, koska lainkohdassa 
ei tarkoiteta ulosottoperusteeksi väitettyjä päätöksiä lainkaan 

25) Aro ja ”salainen sähköpostivelkojani” aloittivat eläkkeeni ulosmittauksen siis tahallisella 
rikoksella  
A) ilman ulosottopäätöstä 
B) estämällä UK:n säätämät kaikki oikeussuojakeinoni rikollisella valehtelullaan ja Aron törkeillä 

virkarikoksilla 
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C) valehtelemalla osoituksen tahalliseksi estämiseksi 
D) soveltamalla ”ulosottoperusteena” 22.9.2022 lukien sellaista ”oikeusturvavakuutuksen 

ehtoa”, jota ei mainita ulosottoperusteena missään muualla kuin ”salaisen LähiTapiola-
rikollisen 22.9.2022 s-postissa, mutta ei esim. vireille tuloilmoituksessa ja Aron 279.2022 ja 
11.10.2022 viesteissä, vaikka perintää jatketaan ”johonkin jonkun vakuutusehtoon” 
perustuneena yksilöimättä mitään tekstikohtaa, ehtonumeroa, vakuutusnumeroa ja 
sitäkään, kenen vakuutukseen ”perintäperuste” perustuu ja miksi sitä 
”vakuutusehtoperustetta” ei mainita vireille tuloilmoituksessa ja ennakkoilmoituksessa 

E) soveltamalla minuun kohdistuvassa perinnässä oman kotivakuutukseni ” oikeusturva-
vakuutuksen” ehtoa, vaikka missään kenenkään oikeusturvavakuutuksessa ei koskaan peritä 
vakuutuksenottajalta itseltään vastapuolen korvauksia, vaan maksetaan vakuutuksen-
ottajalle (minulle) korvauksia 

26) Koko rikos on alusta tähän saakka toteutettu niin, että Aro salailee ja estää minua saamasta 
omia päätöksiään ja tietoja siitä, kuka hänen rikoskumppaninaan LähiTapiolassa toimii.  
 

16. Ulosottomies on kieltäytynyt antamasta osoitusta, päätöstä ja valitusosoitusta, vaikka 
ulosottoperusteen riitautusoikeus ja oikeus saada päätös, osoitus ja valitusosoitus ovat selvät 

Vastoin voimassa ollutta ulosottoviraston päätelmiä ja alioikeuksien oikeuskäytäntöä Itä-Suomen 
hovioikeus on 20.05.2021 antamallaan päätöksellään katsonut, että ulosottoviraston vireilletulo-
ilmoitus on jo valituskelpoinen eikä ulosottovelallisen tarvitse odottaa ulosmittauspäätöstä 
saadakseen vastustamisperusteensa tutkituksi käräjäoikeudessa (Itä-Suomen hovioikeus 
20.05.2021 Nro:259, Dnro: U 21/386). Oikeuskirjallisuudessa todetaan, että se, että ulosottomies 
hyväksyy asian vireille tulleeksi, on valituskelpoinen, koska ulosottovelallisella on tässä asemassaan 
tiettyjä velvollisuuksia ilman, että ulosottomies on vielä tehnyt yksittäisiä täytäntöönpanotoimia 
(Linna, Ulosotto-oikeus III – Erityiset täytäntöönpanon lajit ja oikeussuojakeinot, 2018, s. 264). 

Aron rikoksen törkeyttä alleviivaa se, että 

1) Hänellä oli erityinen velvollisuus selvittää ulosottoperusteen puuttuminen jo heinäkuussa ja 
velvollisuus etenkin näin isossa velkomuksessa hankkia ”ulosottoperusteeksi” väitetyt kaksi 
päätöstä ja lukea ne. Kuka tahansa idiootti näkee ensi silmäyksellä, että päätökset eivät ole 
LähiTapiolan ulosottoperusteita, koska ne eivät koske LähiTapiolaa. 

2) Aro on vaihdettu edellisen rikollisen Penttilän tilalle. Aro on juoninut salaisen rikoskumppaninsa 
kanssa rikoksensa toteutuksen ja vasta syyskuussa postittanut ja laatinut minulle valheellisen 
vireille tuloilmoituksen, jossa valheelliset ulosottoperusteet tahallaan esitetään vastoin 
päätöstekstejä ja antamatta minulle lainkaan ”ulosottoperusteeksi” väitettyjä päätöksiä, jotta 
törkeä petos saataisiin toteutettua päätösten selviä tekstejä salaamalla eli jotta minä tai 
rekisteriä tarkistava ei huomaisi, että päätöksillä ei ole ratkaistu LähiTapiolan vaatimuksia. 

3) ”Ulosottoperusteeksi” valehdellut päätökset eivät koskaan ole koskeneet LähiTapiolaa eikä niillä 
ole ratkaistu mitään LähiTapiolan vaatimuksia.   

4) Kun tein vireilletulo ilmoituksista selvillä riitautuksilla viralliset vaatimukset ulosoton 
lopettamisesta rikollinen ulosottomies Aro aloitti selvittämisen sijaan uuden rikoksen ”salaisen” 
LähiTapiolan viestittelijän eli rikoskumppaninsa kanssa ja esti minua saamasta päätöksen ja 
valitusosoituksen, jonka antamiseen on Arolle säädetty UK:ssa lakisääteinen pakollinen 
velvollisuus. 

5) Aro maksimoi sadistisen saatanallisen törkeän rikollisuutensa valehtelemalla UK 10:9 §:n 1-
kohdan sisällöstä eli valehteli sille itse omasta epärehellisestä päästään omaan  rikokseensa 
sopivaa sisältöä ja esti omilla ja salaisen rikoskumppanin valheilla UK:n säätämän osoituksen 
antamisen valehtelemalla ”lainvoimaiseksi oikeuden päätökseksi” ja UK 10:9 §:n 1-kohdan 
tarkoittamaksi esteeksi niitä päätöksiä, jotka eivät ole ko. kohdassa tarkoitettu este ja päätös, 
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vaan riitautusperuste, jota koski jo Aron vireilletuloilmoitusten perusteella Aron velvollisuus 
antaa minulle valitusosoitus.  

6) Aron rikollista sikailua alleviivaa se, että jo 11.10.2022 häikäilemätön rikollinen Marko Aro jatkoi 
rikollista eläkkeeni ulosmittausta, vaikka myönsi 11.10.2022, että se päätös, jota hän 27.9.2022 
valehteli ”lainvoimaiseksi” ja jonka ”lainvoimaisuus”-valehtelun perusteella esti UK:n säätämän 
päätöksen ja valitusosoituksen saamisen, ei ollutkaan hänen ”selvitystensä” mukaan 
lainvoimainen. 

7) Aro siis esti 27.9.2022 tahallisella törkeällä virka- ja petosrikoksellaan ulosottovalitukseni ja 
täytäntöönpanoperusteen riitautuksen valehtelemalla 27.9.2022 ”lainvoimaiseksi ulosotto-
perusteiksi” sellaisia oikeuden päätöksiä, jotka eivät ole edes laadittu mihinkään LähiTapiolan 
vaatimuksiin eikä minulle mitään maksuvelvoitteita LähiTapiolalle synnyttäviksi ja jotka edes 
hänen oman 11.10.2022 viestintä mukaan ole myöskään lainvoimaisia.  

17. VanhL soveltaminen LähiTapiolan ”uuteen” 22.9.2022 ”vakuutusehto”-perusteeseen sekä 
vakuutussopimusvalehtelun suhde lainvoimaisiin oikeuden päätöksiin, joilla on vahvistettu 
sovintosopimukset perintäkieltoineen eikä mitään maksuvelvoitteita eikä ulosotto-oikeuksia  
 
LähiTapiolassa ”joku” laittoi ensin vireille 40.000 € petoksellisen perinnän sellaisten oikeuden 
päätösten perusteella, jotka eivät ole LähiTapiolan ulosottoperuste ja salaillen niitä oikeita 
ulosottoperusteita (sopimuksia ja vahvistamistuomioita), joiden perusteella on selvää, että  
1) Minä en ole velallinen eikä LähiTapiola ole velkoja. 
2) LähiTapiolalla ei ole perintäperustetta eikä se synny sille niillä päätöksillä, joihin perusteisiin se 

valehtelee velkoja-asemansa perustuvan. 
3) ”Joku” 7.7.2022, 27.7.2022 ja 29.7.2022 teot tehnyt ei ole ”velkoja”, vaan rikollinen. 
4) Asiaan sovelletaan UK 10:12 §:n mukaan oikeuden lainvoimaisilla päätöksillä vahvistettuja 

perintäkieltosopimuksia eikä ”salaisen vireille laittajan” ja Aron minuun kohdistamassa 
rikoksessa ”ulosottoperusteeksi” väitettyjä päätöksiä. 

5) LP:tä ja Jormanaista  koskevat päätökset oikeuden päätökset eivät koske LähiTapiolaa eivätkä 
synnytä LähiTapiolalle minuun kohdistuvaa perintäoikeutta toisten tahojen päätöksillä. 

6) LähiTapiolaa ja minua koskevat oikeuden vahvistamat sovintosopimukset ovat ainoat asiakirjat 
ja päätökset, joita ulosottomies ja LähiTapiola voivat laillisesti minuun soveltaa.  

 
Jäätyään kiinni törkeästä petoksesta, LähiTapiolan ”salainen petosrikollinen” ja Aro vaihtoivat 
valheitaan kesken rikoksensa toteutuksen. He ryhtyivät käymään salaista s-postiviestintään, jossa 
22.9.2022 esiintyy ensi kertaa ”velkojan” väite, että velkomus ei perustuisikaan vireille 
tuloilmoituksissa mainittuihin oikeuden lainvoimaisiin päätöksiin, vaan ”vakuutusehtoihin”. Väite on 
rikos, 22.9.2022 viesti on rikos ja lisäksi 22.9.2022 viestillä tunnustetaan rikokseksi kaikki 7.7.2022 ja 
27.7.2022 erilaiset perustevalheet ja koko Aron ulosmittaus. Kun ulosmittaus aloitettiin, minulle 
postitettiin  nimittäin vireille tuloilmoitus, jossa ei mainita sanaakaan ”vakuutusehdoista”.  
 
”Joku” ulosottopetoksen toteuttaja vaihtoi tarinaa ja alkoi valehtelemaan vasta 22.9.2022 ensi 
kertaa, että perintäperuste syntyisikin ”oikeusturvakorvauksena” ja ”vakuutussopimuksen ehdoilla. 
Mikään vakuutussopimus ei ohita lainvoimaista oikeuden vahvistamaa sopimusta. 
 
VanhL 4 §: ”Velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua 5-7 §:ssä tarkoitetusta ajankohdasta, jollei 

vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.”  

VanhL 10 § 2 mom. ”Jos kysymys on 7 §:ssä tarkoitetusta vahingonkorvauksesta tai hyvityksestä, 

velkojan tekemästä muistutuksesta on käytävä ilmi velan peruste ja määrä kohtuudella vaadittavalla 

tavalla, jolleivät ne ole velallisen tiedossa.” 
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LähiTapiola on esittänyt ”minun vakuutussopimukseeni” muka perustuvat väitteet ensi kertaa vasta 

22.9.2022 ja siis sellaisesta vakuutuksesta, joka päättyi jo 31.10.2018 heidän omaan 5.7.2018 

toteuttamaan irtisanomiseensa. Velka tuolla vasta 22.9.2022 perusteella esitettynä on 

vanhentunut, koska VanhL edellyttää, että myös oikea peruste yksilöidään 3 vuoden 

vanhentumisajan puitteissa eikä vanhentuminen katkea, koska  

1) ”vakuutusehtoperustetta” ei ole ilmoitettu lainkaan tuon 3 vuoden vanhentumisajan kuluessa 

ajalla 5.7.2018-5.7.2021 

2) se ”vakuutusehtoperuste” on perintään laitetun (tosiasiassa olemattoman) ”velan” perusteena 

esitetty ”velkojaksi” itseään valehtelevan LähiTapiolan ”salaisen viestittäjän” s-postilla vasta 

22.9.2022 

3) eikä sellaista 22.9.2022 esitettyä ”perustetta” ole siis ratkaistu lainkaan ”ulosottoperusteeksi” 

väitetyillä kummallakaan oikeuden päätöksellä. 

4) mitään ulosottoperintään laitettua ”salaisen vireille laittajan” minuun kohdistamaan 

maksuvaatimusta ei ole käsitelty eikä ratkaistu ulosottoperusteeksi valehdelluilla kahdella 

päätöksellä eikä ylipäänsä millään perusteella 

Se, että vanhentumista ei katkaise 22.9.2022 s-posti ja että ”perustetta” periä minulta yhtään mitään 

ei ole, näkyy suoraan 

1) ”vakuutusperustetta” koskevan 22.9.2022 viestin päiväyksestä verrattuna perintäperusteeksi  

valehdellun oikeusturvavakuutukseni päättymispäivään (31.10.2018) 

2) päivämäärien 31.10.2018 ja 22.9.2022 välisen ajan pituudesta (yli 3 vuotta eli yli VahnL:n 

säätämän ajan liian myöhään esitettynä vaatimuksena) 

3) ”ulosottoperusteiksi” valehdelluista kahdesta päätöksestä, jotka eivät koske LähiTapiolaa ja joilla 

ei ole ratkaistu perintään laitettuja LähiTapiolan maksuvaatimuksia eikä yhtään mitään 

muutakaan LähiTapiolan vaatimusta 

4) minun ja LähiTapiolan välisistä 14.2.2019, 19.12.2019 ja 1.6.2020  sopimuksista, jotka estävät 

LähiTapiolan ulosottoperinnät kokonaan ja tarkoittavat, että 2022 perintä on törkeä petosrikos 

ja tahallinen sopimusrikkomus, josta syntyy LähiTapiolalle, Arolle ja ”salaiselle rikoskumppanille” 

rikos- ja korvausvastuu. 

5) minun, LP:n ja Jormanaisen välisistä 20.12.2019 sopimuksista, joiden ohitukset on toteutettu 

jäljempänä selvitetyillä rikoksilla.  

6) oikeuskäytännöstä perintäperusteen vanhentumisen laskennassa (Turun hovioikeus 30.8.2018, 

tuomio 189nro 678, dnro S 17/1211; Varsinais-Suomen käräjäoikeus 26.5.2017 nro 15863) 

 

18. Aron valehtelu 11.10.2022 eri ulosottoperusteista ja ”ei-lainvoimaisuutta” koskeva Aron  
11.10.2022 viesti ovat hänen 7.7.2022-27.9.2022 rikostensa oma tunnustus 
 
Aro jäi kiinni rikoksestaan 18.9.2022. Niinpä hän päätti toteuttaa lisää omia törkeitä rikoksiaan 
peitelläkseen entisiä 7.7.2022 aloittamiaan törkeitä rikoksia. Hän keksi ryhtyä valehtelemaan 
11.10.2022 muka selvittäneensä ”joltain” Helsingin KäO:ssa, että Kempin 20.1.2022 päätös ei muka 
olisikaan ”lainvoimainen”. 
 
Aron olisi kuulunut lopettaa ulosmittaus 18.9.2022 eikä aloittaa sitä 7.7.2022 eikä 27.7.2022 lainkaan 
eikä lähettää minulle 8.9.2022 mitään muuta kuin kirjallinen ilmoitus minuun kohdistetusta 
LähiTapiolan rikoksesta ja tehdä siitä ”salaisen LähiTapiolan rikoksentekijän” rikoksesta viran 
puolesta poliisille rikosilmoitus, koska ”joku” LähiTapiolassa aloitti 7.7.2022 lukien törkeän rikoksen 
40.000 euron törkeällä petosrikoshyödyn hankkimiseksi. 
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Minulla oli ehdoton oikeus saada Arolta päätös ja valitusosoitus 18.9.2022 esittämieni 
vaatimusten perusteella ja laittaa vireille täytäntöönpanoriita ja ulosottovalitus, koska olen 
vaatinut saada päätöksen ja valitusosoituksen siinä tapauksessa, että rikollista ulosmittausta 
jatketaan ja rikollinen Aro jatkoi sitä normeista ja ulosottoperusteen puuttumisesta piittaamatta ja 
juuri siitä minulla oli oikeus sekä valittaa että saada osoitus perusteen riitauttamiseksi. Itä-Suomen 
hovioikeuden 20.05.2021 Nro:259, Dnro: U 21/386 päätöksessä siis todetaan, että jo vireilletulo-
ilmoitus on valituskelpoinen, koska oikeuskirjallisuuden mukaan jo se, että ulosottomies hyväksyy 
asian vireille tulleeksi, on valituskelpoinen ulosottotoimenpide ja OM:n sivujen mukaan valitusoikeus 
on olemassa myös muiden kuin päätösten osalta, koska ulosottovelallisella on tässä asemassaan 
tiettyjä velvollisuuksia ilman, että ulosottomies on vielä tehnyt yksittäisiä täytäntöönpanotoimia 
(Linna, Ulosotto-oikeus III – Erityiset täytäntöönpanon lajit ja oikeussuojakeinot, 2018, s. 264). 

Aro itse tunnusti 11.10.2022 kirjallisesti 7.7-27.9.2022 tekemänsä rikokset ja sen jälkeen on yhtä 
laittomasti kieltäytynyt vastaamasta mihinkään kysymyksiini siitä: 
1) Miksi Aro hyväksyi ”velkojan” valehtelun ulosottoperusteesta ja niiden lainvoimaisuudesta 7.7.-

27.9.2022, vaikka ulosottoperusteeksi väitetyt päätökset eivät ole annettu LähiTapiolaa 
koskevina eikä LähiTapiolalle mitään velkomusoikeuksia synnyttävinä? 

2) Miksi Aro itse laati 8.9.2022 vireilletuloilmoitukset, joissa  valehteli päätösten olevan 
LähiTapiolan uo-perusteita niiden olematta sellaisia? 

3) Miksi Aro ja feikkivelkojani valehtelivat 20.1.2020 päätöstä ”lainvoimaiseksi”, vaikka Aro 
11.10.2022 esittää päinvastaisen väitteen ei-lainvoimaisuudesta eikä mainitse sitä ”ei-
lainvoimaista” päätöstä enää eläkettäni rikoksellaan ulosmitatessaan? 

4) Miksi Aro esti 27.9.2022 minua saamasta osoitusta perusteen riitauttamiseksi, kun riitautuksen 
aiheellisuus näkyy jo siitä, että rikollinen pelle Aro valehtelee samaa päätöstä samassa minuun 
kohdistamassaan rikollisessa ulosottotoiminnassaan sekä lainvoimaiseksi että ei-lainvoimaiseksi 
ja salailee, kuka ”velkomuksen” laittoi vireille? 

5) Keneltä Helsingin KäO:ssa väittää ”ei-lainvoimaisuus”-tiedon saaneensa ja miksi ei ole hankkinut 
tietoa ennen kuin ryhtyi minulle vireilletuloilmoituksissa valehtelemaan ja rikollista 
ulosmittausta toteuttamaan? 

6) Miksi Aro 27.9.2022 esti osoituksen saamista valehtelemalla lainvoimaiseksi päätöstä, joka ei ole 
a) lainvoimainen edes Aron 11.10.2022 oman viestin perusteella 
b) koskaan ulosmittausperuste LähiTapiolan velkomuksessa, kun se päätös ei edes koske 
LähiTapiolaa? 

7) Kun valitin vasta 18.9.2022 Aron 7.7.2022 aloittamasta ulosmittauksesta, miten olisi Aron 
mielestä teknisesti mahdollisesti, että Noora Kemppi olisi jo 20.1.2020 osannut ”ratkaista” vasta 
tulevaisuudessa 2022 vireille laittamani ja vastasi silloin 2022 kirjoittamani vaatimukset? 

8) Kun 20.1.2020 päätös ei koske ulosottomiestä eikä LähiTapiolaa, mutta minun 2022 ulosotossa 
18.9.2022 tekemät vaatimukset koskevat UK:n alaista asiaa eikä asiassa L 15/649 esittämiäni 
kannevaatimuksia (korvauksia taloni vahingoista ja kiinteistöriidan muita vaatimuksia eli omia 
korvauksiani). Ne ovat siis aivan eri asioita ja eri tahoja koskevia ja vaatimukset esitetty eri 
asioissa ja eri vuosina. Miksi Aro valehtelee, että 20.1.2020 päätös olisi ”ratkaisu” 18.9.2022 
vaatimuksiini, vaikka  

• 20.1.2020 ei ole ratkaistu tulevaisuuden uo-riitaa? 

• ei ole voitu 2002 ratkaista vasta 18.9.2022 eli ajallisesti 2,5 päästä esitettyjä vaatimuksiani? 

• vaatimukset asiassa L 15/649 eivät koskeneet eivätkä edes voineet 2020 koskea sellaisia 
vaatimuksia ulosotossa, jotka esitin vasta 2022 ja joka asia tuli väärän velkojan vaatimuksena 
vireille vasta 2022? 

9) Asiassa L 15/649 on ratkaistu LP ja Jormanaisen vaatimuksia ja hyväksytty heille perusteettomasti 
laskutus törkeistä prosessipetoksista, joista ei ole laskutusoikeutta. Ulosottoasia eivät ole olleet 
vireillä asiassa L 15/649 lainkaan eikä LähiTapiola ollut 14.2.2019 enää vastaajana tuossa asiassa 
lainkaan eikä esittänyt ennen 20.1.2020 päätöstä mitään vaatimuksia minua kohtaan eikä voinut 
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edes esittää niitä 2019 sopimusten vuoksi. Miksi Aro valehtelee, että 20.1.2020 ja 2021 
päätöksillä olisi ratkaistu LähiTapiolan vaatimukset ja ulosottoriitani?  

10) Olen esittänyt 18.9.2022-12.10.2022 yksilöityjä vaatimuksia Aron ja ”salaisen LähiTapiola-
velkoja” laitonta ulosmittausta vastaan ja selvittänyt, että heiltä puuttui oikeus laattaa mitään 
perintää edes vireille, koska asiaan ei sovelleta ”ulosottoperusteeksi” väitettyä kumpaakaan 
päätöstä, vaan oikeuden vahvistamia 2019 sopimuksia, jotka ovat UK 10:12 §:n säätämä oikea 
ulosottoperuste.  

11) Ulosottoa koskeva riita laitetaan erikseen vireille UK:n säätämällä tavalla 2022 ja sellaisessa 
UUDESSA asiassa vastapuolia kuuluvat olla  
A) LähiTapiola ”ulosottovelkojaksi” väitettynä tahona 
B) ulosottomies Aro ja ulosottovirasto 

12) Ulosottoasiassa LähiTapiola ei siis ole haastettuna vastaajaksi ”asian L 15/649 vastaajana”, 
vaan velkojaksi väitettynä tahona 

13) Olen esittänyt 18.9.2022 vaatimukset ulosottoasoissa nrot 2275836188 ja 2267837632 enkä 
asiassa L 15/649. 

14) Olen esittänyt 18.9.2022 ulosottoasoissa nrot 2275836188 ja 2267837632 vaatimukset 
ulosmittauksen lopettamisesta ja vaatimukseni tueksi esitin UK 2:12 §:ssä säädetyt oikeuden 
vahvistamat sopimukset.  

15) Koska vaatimukseni ja väitteeni, joita UK 10:9 §:n 1-kohdassa tarkoitetaan, eivät ole esitetty 
asioissa, joita velkoja ja Aro väittävät ”ulosottoperusteeksi”, ne  väitetyt ”ulosottoperusteeksi”, 
väitetyt Kempin ja HO:n jo vuosia aiemmin aivan muita tahoja koskevat päätökset eivät 
tietenkään ole eivätkä millään perusteella edes teknisesti ja ajallisesti voi olla UK 10:9 §:n 1-
kohdassa tarkoitettuja päätöksiä, joilla olisi ratkaistu 18.9.2022 ulosottoasioissa 2275836188 ja 
2267837632 tekemäni mikään vaatimus ja väite. 

16) ”Ulosottoperusteeksi” väitetyt päätökset ovat syntyneet riita-asiassa, jossa noilla päätöksillä 
ratkaistiin vain kahta muuta vastaajaa koskevat laskut ja nekin ratkaistiin esteellisen Kempin, 
Baarmanin ja Saksan yhteisellä rikoksella estämällä todistelu, joka todistaa, että he laskuttivat 
120.000 € törkeiden petosten toteutuksista muka ”asianajotyönä”. 

17) Aro jatkoi tekaistun ”salaisen” velkojani kanssa ulosmittausta ja törkeytti rikostaan aloittamalla 
eläkkeeni rikollisen ulosmittauksen käsittelemättä ja ratkaisematta millään päätöksellä  
18.9.2022-10.10.2022 vaatimuksiani ja itseoikaisuvaatimustani ja perustamalla koko rikollisen 
ulosmittaukseen päätöksiin, jotka  
A) eivät koske LähiTapiolaa 
B) eivät ole UK 10:9 §:n 1-kohdassa tarkoitettu päätös 
C) valehtelemalla Helsingin KäO:ssa Kempin ja Helsingin HO:ssa ”jonkun” muka pystyneen jo 

2020-2021 ”ratkaisemaan” sellaisen ulosottomies Aroon ja ”salaiseen velkojaan” 
kohdistamani ulosottoriidan, jonka laitoin vireille vasta 18.9.2022 ja aivan eri perusteella ja 
aivan eri asianumeroilla (ulosoton numerot) 

D) eivät voi koskea ulosottotoimintaa koskevia ulosottovalituksia ja muita 2022 vireille laitetun 
ulosottoasian  riitautuksia, joiden prosessista säädetään UK:ssa eikä asia L 15/649 ole UK:ssa 
säädetty prosessi eikä 1.1.2015 ja 1.1.2016 vireille laittamieni asioiden L 15/649 ja L 16/352 
kanne voi koskea sellaista ”perintäperusteen riitautusta”, jota koskeva UK:n mukainen 
18.9.2022 vireille tullut prosessi käsitellään Varsinais-Suomen KäO:ssa ”velkojan” 
kotipaikan foorumissa ja nimenomaan 2022 ulosoton riitautuksena.  

18) Aro jatkoi perintää minulta salaamansa LähiTapiolan rikoskumppaninsa kanssa siis ilman 
mitään ulosottoperustetta ja estämällä osoituksen valehtelemalla riitauttamiani 
ulosottoperusteeksi valehdeltuja 2020-2021 päätöksiä ulosottoasian täytöntöönpanoriidan ja 
ulosottovalituksen lainvoimaisiksi ratkaisuiksi, vaikka ne eivät ole ratkaisuja ylipäänsä missään 
LähiTapiolan vaatimuksessa.  

 
Poliisin, oikeuskanslerinviraston ja valtakunnanvoudin viraston tulee selvittää Aron ja ”velkojani” 
kaikkea toimintaa rikoksen ja Arolta tulee kysyä rikoksesta epäillyn asemassa: 
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1) Miksi Aro väittää Kempin ja HO:n päätösten koskevan LähiTapiolaa, vaikka eivät koske? 
2) Miten Aron mielestä Kemppi tai joku HO:ssa voisi asian L 15/649 alla ”ratkaista” 

ulosottovalituksen tai täytäntöönpanoriidan ylipäänsä, vaikka sellaista asiaa ei ollut 2020-2021 
vireillä ja vaikka sellaisten asioiden forum on UK:n mukaan Varsinais-Suomen KäO? 

3) Miten Kemppi olisi niin ”näppärä” Aron mielestä, että osaisi ”ratkaista” 20.1.2020 sellaisen 
vaatimuksen, jonka esitin Arolle ja ulosottovirastolle vasta 18.9.2022 enkä koskaan Kempille 
asiassa L 15/649, jonka Kemppi ratkaisi jo 2020 ja aivan muita tahoja kuin LähiTapiolaa ja 
ulosottoa koskien? 

4) Kuka sen ”ratkaistuksi” väitetyn ulosottoriitani on voinut Aron mielestä minulta salaa saada 
vireille Kempin ja HO:n käsittelemäksi ja väitetysti ”lainvoimaisesti ratkaisemaksi” asiaksi,  
A) kun LähiTapiola siis laittoi vireille laittoman ulosmittauksen vasta 2022? 
B) sain siitä tiedon vasta syyskuussa 2022? 
C) UK:n mukaan sellaisen asian voi laittaa vireille vain minä eikä joku muu? 
D) kun kukaan ei voi laittaa vireille ja ratkaista jo 2020-2021 vaatimusta, jonka esitin vasta 

18.9.2022?  
5) Miten Kemppi ja HO ikään kuin etukäteen ”tietäisivät” tekeillä olleesta törkeästä petoksesta 

jo 2020-2021 ja ”ratkaisisivat” muka kaikki 2022 vasta vireille laitetut ulosottoriitautukseni  jo 
etukäteen 2020-2021 eli ovatko he siis sopineet jo 2020 siitä törkeästä petoksesta, jonka 
toteutuksen Aro ja salainen LähiTapiolan rikollinen aloittivat 7.7.2022 ja jota rikosta sitä ennen 
Penttilä, Baarman, Saksa, Jormanainen, Walve ja Helin toteuttivat samanlaisilla rikoksilla 
estämällä kanteiden ja valitusten  käsittelyä? 

 
19. Sama asia verrattuna Aron valehteluun Kempin ja HO:n päätöksistä 

 
LähiTapiola laittoi vireille ulosmittauksen kahdella päätöksellä, joista kumpikaan ei synnytä mitään 
maksuvelvoitteita LähiTapiolalle. Ne koskeva samaa asiaa eli toinen on KäO:n ratkaisu 20.1.2020 
asiassa L 15/649 ja toinen saman asian valitusasian ratkaisu eli tuomarien rikos, jolla estettiin minua 
valittamasta eli toteutettiin sama rikos, jota Arokin toteuttaa. Koska minun juridiikkani ja todisteluni 
on kestävää ja kaikki heidän (Kempin, Nurmen, Koposen, Lehikoisen ja tuomarikoplan, Baarmanin, 
Saksan, Suveksen, vastaajieni, Aron, Penttilän, Helinin, ”velkojieni”) toiminta on heidän yhteinen 
rikoksensa, he eivät pärjää juridiikalla, joten koplan rikolliset käyttävät virka-asemaansa rikoksiin, 
joilla estävät valitusteni ja muiden oikeussuojakeinojen käytön eli perus- ja ihmisoikeuteni 
rikoksillaan. 
 
Peitelläkseen rikollista puuhasteluaan, Aro käynnisti 11.10.2022 naurettavan valehtelun, jossa 
onnistuu valehtelemaan  
1) jopa omien viestiensä kanssa ristiin samaa 20.1.2020 päätöstä ensin lainvoimaiseksi estääkseen 

27.9.2022 osoituksen ja valitukseni vireille tulon valheillaan ja sitten samaa päätöstä Aro 
11.10.2022 väittääkin ”ei-lainvoimaiseksi” 

2) 20.1.2020 päätöstä asiassa L 15/649 ”ei-lainvoimaiseksi ja ”toiseksi” ulosottoperusteeksi 
väittämäänsä HO:n päätöstä muka ”lainvoimaiseksi, vaikka tuo ”toinen” päätös on samaa 
Kempin 20.1.2020 päätöstä koskevan valituksen päätös ja kyseessä on siis sama eikä eri asia.  

 
”Eri” ulosottoperusteeksi valehdellut ratkaisut on siis annettu samassa asiassa eikä eri asiassa. 
Saman asian KäO-päätös ei siis voi olla ”ei-lainvoimainen”, jos siihen päätökseen on jo tehty se 
”toiseksi” ulosottoperusteeksi väitetty HO:n päätös ja Aro ja ”velkojani” väittävät saman asian 
myöhempää päätöstä ”lainvoimaiseksi”. Lisäksi on selvää, että  
1) LähiTapiola ei esittänyt ainuttakaan vaatimusta 20.1.2020 päätöksellä ratkaistussa asiassa 
2) Kummallakaan ”ulosottoperusteeksi” väitetyllä päätöksellä ei ole ratkaistu vaatimuksia, joita 

ei ole LähiTapiola edes esittänyt (olemattomia vaatimuksia ei voi ”ratkaista”) 
3) Kumpikaan päätös ei ole LähiTapiolan ulosottoperuste. 
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4) Minuun kohdistuu Aron ja ”velkojani” törkeä rikos, jossa ne tahallaan ulosmittaavat PL 15 §:n 
vastaisesti omaisuuttani törkeillöä rikoksillaan sellaisten päätösten perusteella, joilla ei ole 
syntynyt velkoja-asemaa LähiTapiolalle eikä mitään saatavia LähiTapiolalle minulta.  

5) Heidän ”ulosmittauksensa” ei siis perustu lailliseen ulosmittausperusteeseen, vaan 
olemattomaan ulosottoperusteeseen eli heidän rikokseensa. 

  
20. Aro jätti kaikki vaatimukseni vaan käsittelemättä jatkaakseen salaisen rikoskumppaninsa ja omien 

rikostensa toteutuksia ja rikoshyötyjen hankintaa 
 
Ulosottomiehelle sallittua ei ole mielivalta eikä itse keksityt prosessit eikä rikollisuus ”velkojien” 
kanssa. Aron piti perustaa toimintansa UK:n menettelynormeihin, VahL:iin ja lakiin (PL 2 § 3 mom.). 
Nyt jokainen  hänen ”temppunsa” on minuun kohdistettua rikollista mielivaltaa ja rikosten 
osatekojen suorittamista. 
 
Aron tekosarja tulee syyttää törkeänä virkarikoksena ja syrjintänä siltä osin kuin hän jätti tahallaan 
käsittelemättä, perustelematta ja ratkaisematta KAIKKI vaatimukseni ja vastaamatta mihinkään 
toimintaansa koskevaan kysymykseeni, vaikka Arolla on päätöspakko ja vastauspakko virkatehtävään 
säädettynä velvollisuutena. Hän jätti tahallaan vastaamatta ja jokaisen vaatimukseni käsittelemättä, 
sopimuksiin ja UK 10:12 §:n säätämään minun täytäntöönpanoperusteeseen kantaa ottamatta, 
koska oli vakaasti toteuttaa vain toinen toistaan törkeämpiä rikoksia minuun kohdistettuna 
rikollisena mielivaltana salaisen rikoskumppaninsa kanssa junaillakseen rikollisverkostolle virka-
asemaansa väärinkäyttämällä 40.000 € ja itselleen sitä ”onnistunutta perintää” koskeva bonuksensa 
omana rikoshyötynään.  
 
Aron rikoksena tulee syyttää ja tuomita, että hän jätti vastaamatta, kantaa ottamatta ja 
”toimenpiteitään” perustelematta kaikkiin vaatimuksiin ja kysymyksiin, joita esitin, kuten mm. 
seuraaviin: 
”Vaatimukset 
1) Vaadin, että ulosmittaus lopetetaan, koska ulosmittausperuste puuttuu 2019 sopimusten vuoksi 
2) Ulosottomiehen 27.9.2022 virheellinen tulkinta UK 10: 9 §:n 1-kohdan osalta oikaistaan 

itseoikaisuna, koska Aron 27.9.2022 viestissä väitettyä päätöstä ei ole olemassa eli estettä 
osoituksen antamiselle ei ole olemassa. 

3) Minulle annetaan UK 10:6-8 §:ssä ja 10 §:ssä säädetty osoitus, jos ulosmittausta ei lopeteta, 
vaikka a) ulosmittausperusteeksi väitetyt päätökset eivät edes koske LähiTapiolaa ja b) vaikka 
2019 sopimukset kieltävät ulosmittauksen vireille laittamisen ja ulosmittauksen kokonaan ja c) 
vaikka olen esittänyt riitautukselle riittävät perusteet UK 10:6 ja 7 §:ssä ja UK 3:28 §:ssä 
säädetyllä tavalla. 

4) Minulle annetaan valituskelpoinen päätös ja valitusosoitus erikseen jokaisesta ulosotto-
toimenpiteestä, ulosottomiehen viestistä ja päätöksestä, jotka on kohdistettu minuun 
7.7.2022, 27.7.2022 ja 29.7.2022 lukien ja sen jälkeen. 

5) Aron esimies aloittaa selvityksen Aron laittomasta toiminnasta alla olevilla faktoilla ja selvittää  
A) johtuuko virheellinen ulosmittaus LähiTapiolan petoksellisesta ulosottomieheen 

kohdistuvasta rikoksesta 
B) onko Aro sopinut rikoksen toteuttamisesta velkojaksi väitetyn LähiTapiolan kanssa 
C) onko ulosottomies vaihdettu nimenomaan Aron ja LähiTapiolan "salaisen vireille laittajan" 

etukäteen sopiman, minuun kohdistetun rikoksen toteuttamiseksi  
D) johtuuko Aron 27.9.2022 "tulkinta" aidosti virheestä (ulosottomiehen osaamattomuus ja 

asiantuntemuksen puute) vai C-kohdassa yksilöidystä törkeästä rikoksesta ja Aron 
rikoskumppanuudesta LähiTapiolan petosrikoskumppanien, Jani Jormanaisen ja AA Heikki 
Saksan kanssa” 

”Itseoikaisuvaatimus ja vaatimus saada perusteltu päätös ja valitusosoitus koskee  
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1) Kaikkia tähän mennessä suorittamiasi ulosottotoimia vireille tulosta lähtien 
2) Sitä, että Aro on kohdistanut minuun 7.7.2022, 27.7.2022 ja 27.9.2022 huomattavan lähes 

40.000 € ulosmittauksen sellaisten ulosottoperusteeksi väitettyjen päätösten perusteella, jotka 
eivät edes päätösten tekstin muotoilun mukaan koske velkojaksi väitetyn LähiTapiolan ja minun 
oikeussuhteita lainkaan eikä ole annettu ja laadittu LähiTapiolaa koskien lainkaan, jolloin he eivät 
voi olla LähiTapiolan vireille laittamassa ulosottoasiassa minuun kohdistettu ulosottoperuste 
lainkaan 

3) Aron minuun 27.9.2022 sähköpostilla kohdistamaa ulosottotoimenpidettä, jossa virheellistä on 
A) sisältö ja perusteettoman ulosmittauksen jatkaminen väittämällä ulosottoperusteeksi sellaisia 

oikeuden päätöksiä, jotka eivät edes tekstin mukaan koske velkojaa eivätkä synnytä mitään 
maksuvelvoitteita minulle LähiTapiolan suuntaan 

B) ulosmittauksen jatkaminen ilmanulosottoperustetta törkeillä petoksilla vireille laitetussa 
ulosottoasiassa 2019 päätösten vastaisesti 

C) Aron viestissä 27.9.2022 esittämä UK 10:9 §:n 1-kohdan tulkinta alla olevista syistä eli koska 
hän on soveltanut lainkohtaa vääriin päätöksiin eikä Aron väittämää ratkaisua (osoituksen 
antamisen estettä) ole olemassa lainkaan (18.9.2022 riitautusperusteita ei siis ole ratkaistu, 
kuten hän väittää) eikä riitautus ole vielä edes vireillä, koska Aro päinvastoin estää osoituksen 
saamista.  

D) Asiaa, joka ei ole vireillä, ei ole voitu lainvoimaisesti ja millään ratkaisulla vielä ratkaista eikä 
olematon ratkaisu ole osoituksen este.   

E) toimenpiteen muoto (Aron laatima s-posti ei ole UK 3:28-30 §:ssä säädetty päätös) eikä asiaani 
ja vaatimuksiani voida kirjallisen riitauksen jälkeen ratkaista ulosotossa sähköpostilla, vaan 
ainoastaan antamalla kirjallinen UK 3:28-30 §:n muoto- ja sisältövaatimukset täyttävä päätös ja 
valitusosoitus  

F) koko ulosmittauksen ajan 7.7.2022, 27.7.2022ja 27.9.2022 lukien laissa säädetty päätös ja 
valitusosoitukset puuttuvat, vaikka olen niitä vaatinut ja ne kuului antaa kirjallisina perusteltuina 
ja viipymättä riitautukseni jälkeen eikä annettu vieläkään. 

G) ulosmittauksen jatkaminen ulosottoperusteen puuttumisesta tietoisena sopimusten vastaisena 
ja kohdistamalla minuun 27.9.2022 ulosmittaus nimeään, koulutustaan ja asemaansa salaavan 
"jonkun" LähiTapiolan perintäosastosta lähettämän viestin perusteella selvittämättä edes, kuka 
vakuutusehtoja koskevia tietoja väittää ja että ne tiedot ovat valheellisia eikä Jormanaisen 20117 
vakuutusehdoilla synny perintäoikeutta 2019 sopimusten muodostaman esteen vuoksi. 

H) soveltamalla ulosmittausperusteena Jormanaisen vakuutusehtoja salaisen LähiTapiolan 
27.9.2022 viestittäjän valehtelun perusteella, vaikka Jormanaisen vakuutusehtojen perusteella 
ei voida ulosmitata minulta mitään eikä heidän vakuutusehdoillaan voi laittaa vireille 
ulosmittausta oikeuden vahvistamien 2019 sopimusten vastaisesti, koska vireille laitto on törkeä 
petos (RL 36:1 ja 2 §)” 
 

21. Itseoikaisuvaatimus 27.9.2022 toimenpiteen, Aron viestin sisällön, muodon ja UK 10:9 §:n 1-
kohdan virheellisen tulkinnan osalta ja eläkkeen ulosmittaukseen ryhtyminen vaatimuksiani 
käsittelemättä ja ratkaisematta  
 
Olen riitauttanut 18.9.2022 nimenomaan ulosottoperusteen ja esittänyt juuri sellaisen selvityksen, 
jota UK 10:6 ja 7 §:ssä säädetään riittäväksi osoituksen saamiselle. Lisäksi olen esittänyt UK 3:28 §:ssä 
säädetyt selvitykset ja vaatimukset, jotka on ratkaistava antamalla osoitus (koska riitautus ei ole 
perusteeton) ja antamalla UK 3:28-30 §:ssä säädetty kirjallinen päätös ja valitusosoitus ja otettava 
päätökseen normit ja otettava kantaa 2019 sopimusten muodostamaan ulosottoesteeseen, jos 
ulosottomies kieltäytyy ratkaisemasta vaatimuksiani vaatimallani tavalla. UK 3:28-30 § säätävät 
päätöksen sisältöä ja muotoa ei ole saanut korvata Aron sähköpostilla, jossa ei ole valitusosoitusta 
eikä päätöstä. Sähköposti ja ennakkoilmoitus eivät ole päätös ja valitusosoitus eikä Aron viestissä 
ole otettu lainkaan kantaa esittämiini riitautusperusteisiin eikä liitetty mihinkään päätökseen ja 
27.9.2022 viestiin lainkaan riitautusperusteena olevia sopimuksia, joiden olemassaolon vuoksi 
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ulosottoasiaa ei ole saanut laittaa edes vireille. Syrjäyttämällä laissa säädetyt päätökset muodon ja 
sisällön ja valitusosoituksen puutteen osalta, ulosottomies syyllistyy rikokseen. 
 
Aro lähetti minulle 27.9.2022 sähköpostin, jossa on päätöksen ja valitusosoituksen sijaan pelkkä 
"ennakkoilmoitus", johon hän on sisällyttänyt seuraavan virheellisen tekstin: "Täytäntöönpanoriita-
kanteen nostamiselle on ulosottokaaren 10 luvun 9 §:n 1-kohdan mukainen este (ulosottoperusteena 
oleva lainvoimainen tuomio). Näin ollen osoituksen antamiselle ei ole perusteita. Ja koska perusteita 
osoitukseen täytäntöönpanoriitakanteen nostamiselle ei ole, myöskään keskeyttämiselle ole 
perusteita (UK 10:19 §)" 
 
Viesti ei vastaa lainkaan UK 10:9 § §-kohdan tekstiä.  Viestin mukaan esteen 
muodostaisi "ulosottoperusteena oleva" (sellaiseksi väitetty) lainvoimainen tuomio. UK 10 §:9 § 1-
kohta ei koske sellaista Aron väittämää päätöstä eikä lainkohdassa tarkoiteta 
"ulosottoperustetta". UK 10:9 §:n 1-kohdan selvä teksti säätää esteeksi ainoastaan sellaisen 
lainvoimaisen päätöksen, jolla olisi ratkaistu 18.9.2022 riitauttamani uudet seikat 18.9.2022 
jälkeen laaditulla lainvoimaisella ulosottomiehen tai oikeuden päätöksellä. Riitautus koskee 
18.9.2022 sitä, että 2019 sopimukset muodostavat esteen koko ulosmittaukselle eikä sellaista 
lainvoimaista ratkaisua/estepäätöstä siis ole olemassa, jolla 18.9.2022 riitautukseni olisi ratkaistu.  

 
Oikea esittämäni tulkinta on selvä, koska näin UK 10:9 § 1-kohta säätää: " Osoitusta ei myöskään saa 
antaa, jos: 
1) väite tai vaatimus koskee seikkaa,  josta on asianomaiseen nähden lainvoimainen 

ulosottomiehen päätös tai tuomioistuimen ratkaisu;" 

Aro on jatkanut perusteetonta ulosmittausta lähettämällä minulle 27.9.2022 "ennakkoilmoituksen" 
(joka ei ole UK:n säätämä päätös ja valitusosoitus) ja sisällyttänyt siihen em. virheellisen 
tekstin väittämällä osoituksen esteeksi "ulosottoperustetta", vaikka UK 10:9 § §-kohta koskee 
18.9.2022 riitautukseeni annettua päätöstä, jollaista ei ole tehty eli Aron väittämää estettä 
osoituksen antamiselle ei ole olemassa lainkaan. Normin kirjoitustavasta näkyy suoraan, että sillä 
ei tarkoiteta sitä päätöstä, jota LähiTapiola itse ja Aro väittävät  ulosottoperusteeksi, vaan sellaista 
lainvoimaista päätöstä, jolla olisi ratkaistu 18.9.2022 esittämäni riitautusperusteet eli sopimuksen 
vastainen heinäkuussa 2022 vireille laitetun ulosmittauksen riitautus. 
 
Aro on estänyt minua laittamasta vireille täytäntöönpanoriitaa  

1) UK 10:6-8§:n säätämien oikeuksieni vastaisesti  
2) aiheuttaakseen minulle vähintään 40.000 euron perusteettoman ulosmittauksen 
3) auttaakseen velkojaksi väitettyä LähiTapiolaa ulosmittaamaan omaisuuttani PL 15 §:n 

vastaisesti laitettuaan vireille oikeuden vahvistamien sopimusten vastaisen ulosottosian 
törkeillä petoksilla ja päätöksillä, jotka eivät edes koske LähiTapiolaa 

4) ulosmitatakseen omaisuuttani sellaisten ulosottoperusteeksi väittämiesi päätösten 
perusteella, jotka eivät edes koske velkojaksi väitettyä LähiTapiolaa 

UK 3: 28-30 §:t säätävät ulosottomiestä sitovasti, miten päätös ja valitusosoitus on laadittava. Ne on 
laadittava:  

1. ottamalla kantaa normeihin 
2. ottamalla kantaa 2019 sopimuksiin ja niiden muodostamaan ulosottoesteeseen 
3. ottamalla kantaa ulosottoperusteeksi väitettyihin oikeuden päätöksiin ja kertomalla, miksi Aro 

ja "velkoja" väittävät niitä LähiTapiolan ulosottoperusteiksi, vaikka päätösteksteistä näkyy, että 
ne eivät edes koske lainkaan LähiTapiolaa 
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4. kertomalla, mikä on se Aron 27.9.2022 viestissä väitetty "lainvoimainen tuomioistuinratkaisu", 
jolla hän väittää lainvoimaisesti ratkaistun 18.9.2022 vaatimukseni 

5. kertomalla, miksi Aro väittää muita tahoja koskevia 2020-2021 päätöksiä UK 10:9 §:n 1-kohdan 
tarkoittamiksi esteiksi eli päätöksiksi, joilla olisi 18.9.2022 riitautusperusteisiin otettu kantaa 
heinäkuussa 2022 vireille laitetussa ja 18.9.2022 riitautetuissa seikoissa, vaikka 2020-2021 
päätöksillä ei ole voitu ratkaista 2022 syntynyttä riitaa 

UK 10:6 ja 7 §:ssä säädetty riitautus 18.9.2022 lukien koskee sitä, että 
1) LähiTapiolan vireille laittama ulosotto ei voi perustua lainkaan ulosottoperusteeksi väitettyihin 

päätöksiin, koska päätökset eivät velvoita minua suhteessa LähiTapiolaan lainkaan eli ne eivät 
koske LähiTapiolaa lainkaan. 

2) Ulosottoperuste päinvastoin puuttuu 2019 sopimusten vuoksi. 
3) Myös LähiTapiolan regressioikeus Jormanaisen vakuutussopimuksen perusteella suhteessa 

minuun (LähiTapiolan minuun kohdistamana) puuttuu 2019 sopimusten vuoksi. 
 

Mitään em. luettelossa kohdissa 1-3 mainittuja riitautuksia ei siis ole ratkaistu millään oikeuden 
päätöksellä, kuten 27.9.2022 viestissä Aro väittää. Viestissä 27.9.2022 väitettyä UK 10:9 §:n 
kohdan tarkoittamaa estettä ei ole olemassa, koska minun 18.9.2022 riitauttamiani seikkoja ei ole 
ratkaistu vielä missään eikä UK 10:9 §:n 1-kohdan tarkoittamaa lainvoimaista tai ylipäänsä mitään 
oikeuden päätöstä ole olemassa 18.9.2022 riitautuksestani.  
 
UK 10:9 § §-kohta tarkoittaa lainvoimaista päätöstä "riitautetuista seikoista" eli sellaista oikeuden 
päätöstä, jolla olisi lainvoimaisesti 18.9.2022 jälkeen ratkaistu kaikki edellä 3-kohtaisessa luettelossa 
mainitut 18.9.2022 riitauttamani seikat. En ole voinut edes teoriassa tehdä riitautusta 2022 vireille 
laitetussa ulosotossa jo 2020-2021. Koska aiheeton ulosmittaus on laitettu vireille vasta heinäkuussa 
2022, ulosottoperusteeksi väitetyillä 2020-2021 ratkaisuilla ei ole ratkaistu heinäkuussa 2022 vireille 
laitettuun aiheettomaan ulosmittaukseen liittyvää 18.9.2022 tekemääni riitautusta. Koska 
ulosmittaus on tullut vireille vasta heinäkuussa 2022 ja riitautukseni on tehty kirjallisesti vasta 
18.9.2022, "tulevaisuuden riitautuksia" ei ole voitu edes ratkaista 2020-2021 tietämättä siinä 
vaiheessa, että LähiTapiola laittaisi rikoksellaan ulosmittauksen vireille 2022 tahallaan, ja että se 
salaisi 7.7.2022 ja 27.7.2022 oikeudessa 2019 syntyneitä lainvoimaisia oikeuden vahvistamia 
sopimuksiamme ulosmitatakseen omaisuuttani sopimustemme vastaisesti. 

 
Olen riitauttanut ja voinut riitauttaa LähiTapiolan ulosmittausoikeuden vasta sen jälkeen, kun laiton 
ulosmittausyritys (rikos) on aloitettu (2022) enkä "etukäteen" 2020-2021. Syntyneet 
"ulosmittausperusteeksi" väitetyt Jormanaista ja LP Vahinkosaneerausta koskevat oikeuden 
päätökset eivät ole ratkaisu siihen, saako LähiTapiola ulosmitata omaisuuttani sopimuksemme 
vastaisesti eikä niillä ole siis ratkaistu MITÄÄN LähiTapiolan oikeutta ja synnytetty LähiTapiolalle 
ulosmittausperustetta, kun päätökset eivät koske LähiTapiolaa lainkaan.  

 
Ulosmittausperusteeksi väitetyillä ratkaisuilla ei siis ole edes ratkaistu ainuttakaan LähiTapiolaa 
koskevaa oikeutta, asiaa ja velvoitetta. Sen sijaan oikeuden lainvoimaisesti vahvistamilla 14.2.2019 
ja 19.12.2019 sopimuksilla on ratkaistu ulosmittauseste minun ja LähiTapiolan välillä, koska ne 
sopimukset kieltävät oikeudenkäyntikulujen perinnän ja sopimukset ovat oikeuden vahvistamat. 

 
Ennen 18.9.2022 eikä sen jälkeenkään ole ratkaistu eikä voitu ratkaista vielä missään eikä UK 10:9 
§:n 1 kohdassa tarkoitetulla päätöksellä niitä vaatimuksiani, jotka esitin vasta 18.9.2022. Niillä 2020-
2021 päätöksillä, joilla LähiTapiola on laittanut ulosottoasian perusteettomasti vireille, ei ole 
ratkaistu UUTTA riitaa, joka koskee  

1. 18.9.2022 riitautusta em. kolmella perusteella 
2. estettä ylipäänsä periä minulta mitään 2019 sopimusten vuoksi 
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3. sitä, että ulosotto perustuu sellaiseen oikeuden päätökseen, joka ei synnytä velkojalle oikeuksia 
minuun nähden eikä velvoita minua LähiTapiolaan nähden lainkaan.  

22. Velvollisuus antaa UK 10:6-7 ja 10 §:ssä säädetty osoitus ja sen virkavelvoitteen tahallinen 
rikkominen Aron törkeällä virkarikoksella 

Ulosottomiehellä on velvollisuus antaa minulle UK 10:6-7 ja 10 §:ssä säädetty osoitus, koska  

1) Aron 27.9.2022 sähköpostissa mainittua estettä eli mitään päätöstä 18.9.2022 riitauttamistani 
seikoista ei ole olemassa 

2) UK 10:9 §:n 1-kohdan mukaista estettä ei ole olemassa, koska 18.9.2022 riitauttamistani 
seikoista ei ole olemassa mitään oikeuden lainvoimaista tai mitään ratkaisua eikä 18.9.2022 
riitautettujen seikkoja koskeva asia ole vielä edes vireillä, saati ratkaistu.  

3) Aron ei kuulu estää UK:n säätämää täytäntöönpanoriitaoikeutta estämällä UK 10:6 ja 7 §:ssä 
säädetyn osoituksen antamista soveltamalla väärin UK 10:9 §:n 1-kohtaa väittämällä, että 
18.9.2022 riitautettu ulosottoperuste olisi ratkaistu päätöksellä, jotka eivät edes koske 
LähiTapiolaa ja joita ei ole voitu etukäteen 2020-2021 laatia 2022 vireille tulleessa asiassa ja 
18.9.2022 vasta esitetyssä riitautuksessa 

4) PL 21 §:n ja EIS 6 artiklan vireille laittamisoikeutta 18.9.2022 riitauttamistani seikoista ei voi estää 
sähköpostilla päätöstä ja valitusosoitusta antamatta eikä väittämällä 18.9.2022 riitauttamani 
ulosotto-oikeutta koskeva asia ratkaistuksi, vaikka mitään 18.9.2022 riitautettuja seikkoja ei ole 
ratkaisu missään millään oikeuden päätöksellä.  

5) Olen 18.9.2022 esittänyt riitautusperusteen, jota ei ole käsitelty eikä ratkaistu vielä missään. 
Heinäkuussa 2022 vireille laitetun ulosoton este päinvastoin ovat 2019 sopimukset (UK 2:12 §) 
eikä ulosoton riitautusta voi ratkaista ennen ulosoton vireille tuloa.  

6) Ulosmittausestettä koskevaa riita-asiaa ei ole käsitelty eivätkä ne ole olleet edes missään 
oikeudessa vireillä, koska  
A) Aro itse estää riidan vireille laittamista 27.9.2022 sähköpostilla 
B) Aro estää laissa säädetyn osoituksen, päätöksen ja valitusosoituksen antamisen, jotta en saisi 

asiaa edes vireille. 
C) UK 10:9 §:n 1 kohdan tarkoittamaa estettä ei ole olemassa, koska lainvoimaista ja mitään 

päätöstä 18.9.2022 riitautusperusteista ole olemassa 
D) En ole voinut edes laittaa vireille asiaa, joka koskee koko ulosottoperusteen riitautusta 2022, 

koska ulosotto on laitettu sopimusten vastaisesti vireille vasta 2022. Vuonna 2020 ja ennen 
7.7.2022 syntyneillä oikeuden päätöksillä ei ole tietenkään voitu ratkaista 18.9.2022 
riitautettua asiaa, koska riitautusperustetta ei ole ollut edes olemassa ennen 7.7.2022. 

 
Olen riitauttanut ulosottoperusteen olemassaolon toimittamalla em. uusista riitautusperusteita 
riittävän selvityksen 18.9.2022. Riitautus on tullut vireille vasta 18.9.2022. UK 10:9 §:n 1-kohdassa 
tarkoitetaan tilannetta, jossa em. 18.9.2022 riitautusperusteet olisivat olleet vireillä ja nuo 
18.9.2022 riitauttamani seikat olisi ratkaistu lainvoimaisella oikeuden päätöksellä (18.9.2022 sen 
jälkeen, kun olisin ulosoton riitautusasian laittanut vireille.  
 
Mikään oikeuslaitos ei ole käsitellyt mitään em. 18.9.2022 riitautusperusteista (sopimuksen 
muodostama este ulosmittaukselle ja Jormanaisen vakuutukseen perustuva regressieste 2019 
sopimusten vuoksi). 
 
Koska olen riitauttanut ulosottoperusteen, sinun kuului ratkaista asiani ja vaatimukseni UK 3:29-30 
§:ssä säädetyillä päätöksillä eikä sähköpostilla, jossa ei ole päätöstä ja valitusosoitusta. 

 
23. Itseoikaisuperusteet, oikea UK 10:9 §:n 1-kohdan laintulkinta, täytäntöönpanoriidan, riitautuksen 

ja ulosottovalituksen kohde 18.9.2022 lukien 
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Kun olen esittänyt UK 10:6 §:n 4-kohdassa ja UK 10:7 §:ssä säädetyn riittävän selvityksen 
riitautusperusteista eivätkä juridiset selvitykseni ole perusteettomia, Arolle syntyi ulosottomiehenä 
velvollisuus antaa  

1. UK 10:7-8 §:ssä ja 10 §:ssä säädetty osoitus 
2. vaihtoehtoisesti UK 3:28-30 §:ssä säädetty kielteinen kirjallinen päätös, jossa on valitusosoitus. 

Aro ei antanut ja tehnyt kumpaakaan. Sen sijaan Aro oli 18.9.2022 jälkeen eli riitautukseni jälkeen 
yhteydessä "johonkin" minulta salailtuun henkilöön LähiTapiolassa ja "joku" (jonka henkilöllisyys, 
asema, nimike ja koulutustausta ei selviä s-postista) lähetti "LähiTapiolan regressiperintäosaston" 
nimissä pelkän sähköpostin, jossa  

1. väitetään minuun kohdistuvan 40.000 € perinnän muka perustuvan 2017 vakuutusehtoihin 
2. valheellisen viestin laatija jatkaa 2019 sopimustemme salailua ja niiden ohittamista 
3. esittää ulosottoperusteeksi Jormanaisen sopimuksen ja erehdyttää ulosottovirastoa, että 

väitetty 2017 vakuutusehto muka koskisi minua ja olisi muka minun sopimuksen 
4. toteuttaa nimeään salaillen törkeän rikoksen, vaikka minuun ei voi kohdistaa Jormanaisen 

vakuutusehtojen perusteella mitään perintää 2019 sopimusten vuoksi. 

Vaikka LähiTapiolan väite ei perustu mihinkään eikä LähiTapiola voi käynnistää minuun kohdistuvaa 
perintää aivan muita tahoja koskevien päätösten ja Jormanaisen vakuutuksen perusteella vastoin 
sopimusta, Aro ulosottomiehenä 27.9.2022 

1) Ei ole laatinut lainkaan UK 3:28-30 §:ssä säädettyä päätöstä 
2) Soveltaa UK 10:9 §:n 1-kohtaa vääriin päätöksiin ja väittää osoituksen antamisen esteeksi 

olematonta päätöstä, jota 18.9.2022 riitautuksen osalta ei ole olemassa  
3) Jatkoi ulosmittausta sellaisten oikeuden päätösten perusteella, jotka eivät edes koske 

LähiTapiolaa 
4) Jatkoi ulosmittausta sähköpostien perusteella ja liittämällä "selvitykseksi" pelkästään jonkun 

tuntemattoman tahon ilman allekirjoitusta lähettämän sähköpostin, jossa valehdellaan 
ulosmittauksen perustuvan muka vakuutusehtoihin ja salataan, että viestissä mainitut 
vakuutusehdot ovat Jormanaisen vakuutuksen eikä minun 

5) Jätti ottamatta liitteeksi, huomioimatta ja soveltamatta ne 2019 sopimukset, jotka estävät 
ulosmittauksen kokonaan  

6) Otti vahingokseni huomioon vain valheellisen sähköpostin selvittämättä edes sen laatijaa ja 
laatijan juristikoulutuksen puutetta ja jonka laatijaa salataan minulta 

7) Jatkoi vahingokseni huomattavaa 40.000 euron perusteetonta ulosmittausta  
A) LähiTapiolassa aloitetun, tuntemattomien nimeään salailevien henkilöiden vireille 

laittamien laittomien ulosmittausten perusteella 
B) väittämällä ulosmittauksessaan tahallaan ulosmittausperusteeksi oikeuden päätöksiä, jotka 

eivät koske LähiTapiolaa 
C) Jormanaisen vakuutusehtojen perusteella, jotka eivät koske minua ja joita koskevan 

valheen laati tuntematon viestinlähettäjä LähiTapiolasta 
D) Liittämällä 27.9.2022 viestiin vain tuntemattoman lähettäjän s-postin ja jättämällä pois 

ne 2019 sopimukset, joita asiaani tulee soveltaa ja jotka estävät ulosmittauksen ja ovat UK 
10:6 ja 7 §:ssä säädetty riitautusperuste ja minulla oleva UK 2:12 §:n mukainen 
täytäntöönpanoperuste (nollavastuu) 

E) Estämällä minua laittamasta täytäntöönpanoriitaa vireille laatimalla päätöksen ja 
valitusosoituksen sijaan pelkän s-postin, jolla yrittää estää minua laittamasta vireille 
täytäntöönpanoriitaa aiheuttaakseen minulle vähintään 40.000 euron vahingot ja 
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hankkiakseen LähiTapiolalle vähintään 40.000 € rikoshyödyt ja itselleen osuuden 
rikoshyödystä ”onnistuneeseen” perintään liittyvillä bonuksilla, joita ei saanut ryhtyä 
hankkimaan rikoksillaan ja salaisten koplansa rikosten toteutusapulaisena. 
   

24. Ei ole minun kuluriskini kannalta samantekevää, nostanko täytäntönpanoriitakanteen osoituksella 
vai ilman osoitusta 
 

UK 10:13 § (Kanne ilman osoitusta) 

 

”Jos 6 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät eikä 9 §:ssä tarkoitettua estettä ole, 

täytäntöönpanoriitakanne voidaan nostaa myös ilman osoitusta taikka vireillä olevan riita-asian 

käsittelyä voidaan pyynnöstä jatkaa täytäntöönpanoriitana asianomaisessa tuomioistuimessa. 

 

Tuomioistuimen tulee viipymättä ilmoittaa 1 momentissa tarkoitetusta kanteesta tai pyynnöstä 

asianomaiselle ulosottomiehelle. Jos täytäntöönpanoriitakanne jätetään sillensä, uutta kannetta ei 

saa nostaa ilman osoitusta.” 

 

UK 10:18 § (Oikeudenkäyntikulut) 

”Jos täytäntöönpanoriitakanne on nostettu osoituksesta, asianosaiset vastaavat itse 

oikeudenkäyntikuluistaan. Tuomioistuin voi kuitenkin erityisestä syystä velvoittaa sen, jolle 

tuomioistuimen päätös on vastainen, osittain tai kokonaan korvaamaan vastapuolelleen aiheutuneet 

kulut noudattaen soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiä. 

Jos täytäntöönpanoriitakanne on nostettu ilman osoitusta, noudatetaan, mitä oikeuden-

käymiskaaren 21 luvussa säädetään.” 

Valtion korvausvastuusta on soveltuvin osin voimassa, mitä tämän lain 11 luvun 20 §:n 2 momentissa 

säädetään.” 

Aro on estänyt minua saamasta laissa säädettyä osoitusta aiheuttaakseen minulle myös 

tahallisella rikoksellaan UK 1:19 ja 21 §:n vastaisesti lisävahinkoa eli sellaisen kuluriskin, jota ei 

minulle kuulu syntyä, koska olen oikeutettu osoitukseen. Aro pyrkii tahallaan aiheuttamaan minulle 

osoitusta estämällä huomattavaa vahinkoa  

1) toteuttamalla perusteettoman ulosmittauksen eläkkeestäni, vaikka maksuvelvollisuus ja 

perintäperuste ei perustu mihinkään eikä varsinkaan ulosottoperusteiksi valehdeltuihin 

Jormanaista ja LP:tä koskeviin sopimuksiin. 

2) estämällä oikeussuojakeinoksi säädetyn osoituksen 

3) aiheuttamalla tahallisella rikoksellaan minulle tahallaan, laittomasti ja tarpeettomasti UK 10:18 

§:n mukaisen kuluriskin, joka ei minulle kuulu syntyä, koska osoituksesta kieltäytyminen 

perustuu Aron valehteluun ”ratkaisusta” ja ”esteestä”, joita ei ole hänen tieten olemassa. 

4) siten, että hän yrittää pakottaa minut laittamaan Aron rikoksen takia eli osoituksen tahallisen 

estämisrikoksen takia vireille asian, jossa minulla oli 18.9.2022 riitautusperusteella ja 

lainvoimaiset oikeuden vahvistamispäätökset esittämällä oikeus saada osoitus ja Arolla 

velvollisuus sellainen antaa 

5) käynnistämällä perinnän, estämällä oikeussuojakeinot ja jatkamalla rikostensa avulla perintää 

väärillä perusteilla sellaisten oikeuden vahvistamien sopimusten vastaisesti, joiden vastaisesti 

Aro ja LähiTapiola eivät saaneet ryhtyä rikollista perintää toteuttamaan eikä ”valevelkoja” 

LähiTapiola salailemaan petoksellisesti UK 2:12 §:n säätämiä oikeuden vahvistamia sopimuksia  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004000#L21
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004000#L21
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004000#L21
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6) perimällä olematonta velkaa sellaisten oikeuden päätösten perusteella, jotka eivät edes koske 

LähiTapiolaa, ja joilla ei ole ratkaistu mitään LähiTapiolan vaatimusta eikä syntynyt LähiTapiolan 

ulosottoperustetta ja estämällä perusteen riitautusta osoitusta rikollisesti estämällä.  

 
25. Aron ja LähiTapiolan ”salaisen rikollisen” rikoskumppanuus ja rikollisen ulosottoperinnällä 

heidän minuun kohdistamien rikosten osateot 7.7.2022 lukien useiden törkeiden jatkettujen 
rikosten teonkuvausten useilla osateoilla 
 
Teko 1 (törkeät petokset 7.7.2022 ja 27.7.2022 lukien)    
 
LähiTapiola on tahallaan petoksellisesti laittanut 7.7.2022 ja 27.7.2022 vireille ulosottoperinnän 
väittämällä ulosottoperusteeksi Aron minulle lähettämässä vireilletuloilmoituksessa mainittuja 
oikeuden päätöksiä, jotka on tehty 20.1.2020 lukien asiassa L 15/649 ja sen valitusvaiheissa HO:ssa. 
 
Ulosmittaus on laitettu vireille törkeällä petoksella sellaisten päätösten perusteella, jotka eivät 
edes koske LähiTapiolaa lainkaan. Ulosottoperusteeksi väitetyissä päätöksissä lukee, että ne eivät 
koske LähiTapiolaa lainkaan, joten ne eivät ole laillinen ulosottoperuste LähiTapiolan vireille 
laittamana perintäasiana minua vastaan. Ulosottoperusteeksi väitetyillä päätöksillä syntyy 
oikeuksia ja velvollisuuksia vain niissä suhteissa, joita päätökset koskevat. Muita asianosaisia 
koskevilla päätöksillä ei siis synny LähiTapiolalle mitään oikeuksia eikä oikeutta laittaa vireille minuun 
kohdistuvaa ulosottoa niiden muita koskevien oikeuden päätösten perusteella eikä minun ja 
LähiTapiolan sopimusten vastaisesti. LähiTapiolan edustaja AA Suves teki 14.2.2019 sopimuksen n 
LähiTapiolan puolesta ja 14.2.2019 syntyneen sopimuksen jälkeen kukaan LähiTapiolan edustaja ei 
enää osallistunut istuntoihin Kempin valmisteluissa asioissa L 15/649, L 16/352 eikä asiassa L 
18/36145 pidetty istuntoja lainkaan. Suves ilmoitti myös henkilökohtaisesti aamupäivällä 
henkilökohtaisesti paikalla ollen, että LähiTapiolan osuus oikeudenkäynnissä päättyi 14.2.2019 
sopimukseen, jonka lausumisen jälkeen hän poistui istunnosta lopullisesti ja ilmoitti LähiTapiolan 
asianosaisaseman päättyneen ja että LähiTapiolalla ei ole enää vaatimuksia asiassa.  
 
Sopimukset ovat sitovia OikTL:n mukaan syntyhetkestään lähtien ja ne ovat este ulosottoperinnän 
laittamiselle oikeudenkäyntikuluista, koska sopimukset ovat myös käräjäoikeuden 14.2.2019 ja 
19.12.2019 vahvistamia.  
 
Ulosottoasian vireille laittaminen 2019 sopimusten vastaisesti on tahallinen törkeä petos seuraavilla 
perusteilla  
1) "Joku" LähiTapiolassa on laittanut petoksellisesti vireille 7.7.2022 ja 27.7.2022 ulosottoasiat 

sellaisten oikeuden päätösten perusteella, jotka eivät koske LähiTapiolaa.  
2) Ulosottoperusteeksi väitetyt päätökset eivät synnytä LähiTapiolalle mitään oikeuksia. Minua ei 

siis ole niillä vireilletuloilmoituksessa väitetyillä päätöksillä velvoitettu yhtään mihinkään 
suhteessa LähiTapiolaan 

3) Koska päätökset eivät koske LähiTapiolaa (ne on laadittu minulle ja kahdelle vastaajalle 
Jormanaiselle ja LP Vahinkosaneeraus Oy:lle). Muita yrityksiä koskeva päätös ei voi olla 
LähiTapiolan ulosottoperuste minua vastaan edes sinänsä, koska päätöksellä 20.1.2020 ja sen 
jälkeisillä päätöksillä ei päätetty minulle maksuvelvoitteita lainkaan LähiTapiolaa kohtaan eikä 
otettu kantaa mihinkään LähiTapiolan vaatimuksiin.  

4) Ulosottoperusteen LähiTapiolle voi synnyttää vain sellainen oikeuden päätös, jolla on 
määrätty minulle maksuvelvoite nimenomaan suoraan LähiTapiolalle. ”Ulosottoperusteeksi” 
väitetyllä kummallakaan päätöksellä ei ole määrätty minulle ainuttakaan maksuvelvoitetta 
eurollakaan.  

5) Päätöksillä 20.1.2020 ja siihen liittyvällä HO:n myöhemmällä ratkaisulla ei siis ole ratkaistu 
ainuttakaan LähiTapiolan vaatimusta eikä velvoitettu minua korvaamaan LähiTapiolalle 
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regressinä tai millään muullakaan perusteella yhtään mitään, joten kumpikaan 
”ulosottoperusteeksi” väitetty päätös ei ole LähiTapiolalle ulosottoperuste. Mitä 
”ulosottoperusteen” tekstikohtaa he siis väittävät tekstiksi, jolla olisi määrätty minulle 
LähiTapiolaa koskeva maksuvelvoite, vaikka he eivät ole edes esittäneet mitään vaatimuksia 
”ulosottoperusteeksi” väitetyillä päätöksillä ratkaistuissa asioissa?  

6) LähiTapiola ei ollut oikeudenkäyntiosapuoli enää asiassa L 17/649 ulosottoperusteeksi väitetyn 
kummankaan päätöksen ratkaisuhetkellä. 

7) Vaatimukset, jotka 20.1.2020 ja HO:n päätöksillä on ratkaistu, olivat Jormanaisen ja LP:n 
minuun kohdistamia vaatimuksia. Ne eivät ole LähiTapiolan minuun kohdistamia vaatimuksia. 

8) LähiTapiola ei voi jälkikäteen aloittaa ulosottoperintää minua kohtaan päätöksillä, joilla ei ole 
edes ratkaistu mitään heidän vaatimuksiaan ja asiassa, jossa se luopui vaatimuksistaan 14.2.2019 
ja juuri siksi mitään sen vaatimuksia ei ollut enää olemassa eikä esitetty ennen päätöstä. 

9) Regressioikeus ei synny Jormanaisen vakuutusehdoilla, koska heidän välisensä vakuutus-
sopimus ei velvoita minua mihinkään eikä lopeta, muuta ja ohita oikeuden lainvoimaisesti 
vahvistamia minun ja LähiTapiolan välisiä sopimuksia, joilla he luopuivat perinnästä. Heidän 
välisensä sopimus koskee heitä (ei minua). Minun ja LähiTapiolan sopimus koskee ja velvoittaa 
LähiTapiolaa eikä kukaan sopimuksemme ulkopuolelta tietenkään voi aiheuttaa sopimuksen 
muutosta regressiin tai mihinkään sieltä ulkopuolelta vetoamalla ja keskenään sopimalla. 

10) Ulosottoperusteen puuttuminen näkyy 
A) sopimuksen 14.2.2019 syntyhetkestä 
B) siitä, että Kemppi pyysi lausumaa ennen 20.1.2020 päätöstä 23.12.2019 mennessä vain 

Saksalta ja Jormanaiselta 
C) siitä, että olen ottanut kantaa 31.12.2019 mennessä vain Saksan ja Baarmanin laskuihin (en 

siis LähiTapiolan laskutukseen enkä yhteenkään heidän vaatimukseen, jollaisia eivät ole 
esittäneet eikä sopimuksen vuoksi ollut olemassa eikä edes voineet esittää asiassa L 15/649) 

11) LähiTapiolan asianosaisasema oikeudenkäynnissä asiassa L 15/649 on päättynyt kokonaan 
14.2.2019 eli ennen ulosottoperusteeksi väitettyjä päätöksiä.  

12) Minun ja LähiTapiolan välillä on 2019 tehty kaksi oikeuden vahvistamaa pätevää sopimusta 
(14.2.2019 ja 19.12.2019) ja niistä kumpikin tehty siis ennen ”ulosottoperusteeksi” väitettyjä 
päätöksiä ja oikea laillinen UK 2:12 §:n selvä täytäntöönpanoperuste ovat nollakuluvastuun 
sovintosopimukset, jotka ovat lainvoimaistuneet 2019.  

13) Niiden oikeuden vahvistamien sopimusten vuoksi  
A) LähiTapiolalla ei ollut oikeutta laittaa perintäasiaa vireille lainkaan. 
B) Ulosottoperuste eivät ole vireille tuloilmoituksessa mainitut päätökset, jotka eivät edes 

koske 
C) Ne minun ja LähiTapiolan väliset 2019 syntyneet oikeuden vahvistamat sopimuksemme 

ovat ulosoton este ja samalla UK 10:6 §:n ja UK 10:7 §:n tarkoittama selvitys, jonka 
perusteella ulosottomiehelle syntyi velvoite lopettaa ulosmittaus ja vähintään keskeyttää 
ulosmittaus ja antaa UK 10:6-7 ja 10 §:issä säädetty osoitus selvässä riitautustilanteessa. 

14) LähiTapiolalle ei synny perintäoikeuksia  
A) Oikeuden vahvistamien sopimustemme vastaisesti 
B) Koska en ole myöskään osapuolena Jormanaisen ja LähiTapiolan välisessä vakuutus-

sopimuksessa 
C) Jonkun muun henkilön (Jormanaisen) vakuutussopimuksen ehtojen perusteella vastoin 2019 

sopimuksia, ja koska en ole osapuolena Jormanaisen ja LähiTapiolan välisessä sopimuksessa 
D) ”jonkun” 22.9.2022 salaisella s-postilla ja ”tulkinnoilla”, jotka eivät ole oikeuden päätöksiä 
E) ”jonkun” 22.9.2022 väittämä "uusi ulosottoperuste" (”oikeusturvavakuutuksen ehto”) ei 

ole UK 2:2 §:n säätämä ulosottoperuste eikä sellaista perustetta mainita 
vireilletuloilmoituksessa eikä voi ”tupsahtaa” perintäperusteeksi ”jonkun” nimeään 
salailevan rikollisen valehtelijan s-postilla 

F) myöskään Jormanaisen ja LähiTapiolan sopimana keskenään sopimana ”regressiperintänä”  
Jormanaisen vakuutusehtojen perusteella, koska he eivät voi keskenään sopimalla sopia 
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minulle 2019 sopimusten vastaisia velvoitteita eli koska myöskään regressioikeus ei synny 
lainkaan 2019 sopimusten vuoksi eikä minulle heidän sopimuksensa ulkopuoliselle taholle 
heidän sopimuksensa perusteella.  

G) Minun kotivakuutukseni ja minun oikeusturvavakuutukseni ehtojen perusteella, koska 
minulta ei oman vakuutukseni ehtojen perusteella koskaan peritä mitään, vaan maksetaan 
vain korvauksia minulle 

H) Ulosottoperusteeksi väitettyjen oikeuden päätösten perusteella, koska ne edes koske 
LähiTapiolaa 
 

Teko 2 (oikeusturvavakuutuspetokset 22.9.2022 ”salaisen” valehtelijan rikoksena) 
 
Sain tiedoksi heinäkuussa 2022 tietämättäni vireille laitetut petokselliset ulosotot ulosottomies Aron 
minulle jostain syystä huomattavalla viiveellä vasta syyskuussa 2022 lähettämillä 
vireilletuloilmoituksilla, joissa vaadittiin minua maksamaan huomattava noin 40.000 € suuruinen 
suoritus velkojaksi väitetyn LähiTapiolan vaatimusten perusteella. Reklamoin niistä 18.9.2022, 
riitautin ne kokonaisuudessaan perusteeltaan ja määrältään 18.9.2022 ja vielä soitin Arolle 19.9.2022 
ja selvitin, että ulosottoperuste puuttuu ja ulosoton vireille laittaminen on törkeä petos. Vaadin myös 
saada tietää, kuka asiat on LähiTapiolassa laittanut vireille. Selvityksestäni ilmeni, että vireille laittaja 
on tahallaan salannut minun ja LähiTapiolan välisiä oikeuden vahvistamia 14.2.2019 ja 19.12.2019 
sopimuksia, joiden vuoksi LähiTapiola ei ole saanut laittaa mitään perintää vireille minua kohtaan. 
Selvityksessäni olivat mukana todisteena sopimukset vahvistamisineen ja muut todisteet perinnän 
rikollisuudesta. Selvitin Arolle 18.9-19.9.2022 myös, että  
1) minuun ovat LähiTapiolan ja LP:n henkilöt, Jormanainen ja niiden asiamiehet kohdistaneet 

yhdessä keskeytyksettä useita samankaltaisia törkeitä petoksia, joista osan ovat kirjallisesti 
itsekin myöntäneet. L 

2) olen sairastunut hengenvaarallisesti edeltävien rikosten ja niiden aiheuttaman vuosien 
kirjoitustyön vuoksi ja että olen erikoissairaanhoidon potilaana henkeäni uhkaavien sairauksien 
vuoksi ja että LähiTapiolan petoskopla oli laittanut törkeillä petoksilla perusteettoman 40.000 € 
perinnän vireille samana päivänä, jona sain lähetteen sairaalaan. 

 
Kaikilla näillä perusteilla on selvää, että Arolle syntyi korostettu huolellisuusvelvoite ja velvoite 
turvata omaisuuteni ja oikeuteni rikollista perintää vastaan UK:n, EIS 6 artiklan, PL 15, 21ja 22 §:ien 
säätämällä tavalla ja suojella erityisesti myös henkeäni ja terveyttäni ja suhtautua kriittisesti 
”velkojani” rikolliseen valehteluun ja siihen juridisesti kestämättömään selittelyyn, jonka ”joku” 
LähiTapiolassa laati nimeään salaillen 22.9.2022 jatkaakseen törkeää petosta ja omaisuuteni rikollista 
anastusyritystä. Aro hankki ”selvityksen” 22.9.2022 LähiTapiolalta, jolla rikos törkeytyi entisestään.  
 
”Joku” LähiTapiolassa laati 22.9.2022 Arolle s-postin, jossa se ”joku” valehteli, että 40.000 euron 
ulosottoperinnässä ”vakuutusehdot” synnyttäisivät ulosottoperusteen. Vastauksesta ei ilmene 
1) kuka s-postin laati (se on laadittu ”regressiperintäosaston” nimissä, vaikka ”osasto” ei laadi 

mitään, vaan joku henkilö) 
2) mikä on laatijan asema, koulutus ja ammattinimike yhtiössä (puuttuuko vastaajalta juridinen 

osaaminen) 
3) kenen vakuutusehtoja vastailija väitetysti soveltaa (minun vai Jormanaisen) 
4) millä vakuutussopimusnumerolla olevia ehtoja väitetysti ”joku” soveltaa 
5) mitä ja kenen vakuutusehtoja sovelletaan  
6) mitä ”ulosottoperusteeksi” väitetyssä vakuutusehdossa tosiasiassa tekstinä lukee (ei mitään 

sitaattia ”vakuutusehdosta” eikä kenenkään vakuutusehdoissa tosiasiassa lue sellaista, mitä 
salainen vastailija väittää niiden sisällöksi 

7) miten he voivat LähiTapiolassa soveltaa 2022 sellaisen vakuutukseni ehtoja, jotka on irtisanottu 
(laittomasti) 5.8.2018 ja joita koskeva korvausten haut on lopetettu kokonaan 19.12.2019 
oikeuden vahvistamalla sopimuksella 
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Teko 3 (Valehtelu "vakuutussopimukseen" perustuvasta ulosottoperinnästä kesken ulosotto-
perinnän verrattuna UK:n normeihin ja vireilletuloilmoitukseen) 
 
Ulosottoperusteet on tyhjentävästi lueteltu UK 2 luvussa. "Ulosottoperusteeksi" valehtelee "joku" 
LähiTapiolassa jälkikäteen 22.9.2022 "jonkun" vakuutussopimusehtoa kertomatta vakuutusnumeroa 
ja yksilöimättä ehtokohtaa, jota valehtelee "ulosottoperusteeksi". 
 
UK 2 luku ei säädä 22.9.2022 ilmoitettua "vakuutussopimusta" ulosottoperusteeksi lainkaan. Viesti 
22.9.2022 on myös ristiriidassa vireilletuloilmoituksen kanssa, jossa "ulosottoperusteeksi" nimetään 
em. oikeuden päätökset (jotka eivät myöskään ole laillisia ulosottoperusteita LähiTapiolan perinnässä). 
UK:ssa ja missään laissa ei siis ole säädetty "ulosottoperusteeksi" Jormanaisen ja kenenkään 
vakuutussopimusehtoja. Vapaaehtoiset vakuutukset ja niiden ehdot eivät ole ulosottoperuste. 
Ulosoton jatkaminen ja ulosottoperustetarinoiden vaihtaminen vireilletuloilmoituksiin ja normeihin 
ristiriitaisesti, on minuun kohdistettu rikos.  
 
Teko 4 (Nimeään salaavan henkilön valehtelu "oikeusturvakorvauksesta" 22.9.2022 viestissä 
verrattuna "oikeudenkäyntikulujen" ulosottoperintään) 
 
Kotivakuutukseni vakuutusehdoista ilmenee, että siitä maksetaan ehtojen mukaan korvausta minulle 
(ei Jormanaiselle tai LähiTapiolalle) ja että "oikeusturvakorvausta" voi hakea omasta vakuutuksestani 
vain minä. Minä siis maksan vakuutusmaksua siitä, että saan korvauksia (en tietenkään siitä, että 
minulta perittäisiin jonkun muun oikeudenkäyntikuluja omasta vapaaehtoisesta vakuutuksestani). 
Vakuutusehdot omassa vakuutuksessani on kirjoitettu "korvauksenhaku"-tilanteisiin eikä lainkaan 
jonkun muun sopimuksen ulkopuolisen tahon perintään oikeuttaviksi.  
 
Minun oikeusturvavakuutuksessani on minun korvausoikeuttani rajoittavia ehtokohta, jonka mukaan 
en voi itse hakea ja saada "oikeusturvakorvausta" vastapuolen korvauksina. Siitä korvataan vain oman 
avustajani laskut. Kyseinen ehtokohta ei koske LähiTapiolan regressiperintäoikeuksia lainkaan minuun 
päin. Lisäksi minun vakuutuksessani regressiperintä toimii niin, että minun oikeusturvavakuutus-
ehtojen tekstin mukainen LähiTapiolan regressiperintäoikeus koskee vain sellaista tilannetta, että 
olisin voittanut oikeudenkäynnin ja LähiTapiola voisi minun vakuutuksestani minulle maksa-
mansa oman avustajani laskut eli minun korvaukseni periä vastapuoliltani. 
 
Minun oikeusturvavakuutukseni ehdot eivät koske minuun kohdistettua vastapuolteni 
oikeudenkäyntikulujen perintää lainkaan. Se näkyy suoraan siitä vakuutusehdosta, jota "joku" 
LähiTapiolassa salailee 22.9.2022 viestissä valehdellakseen 22.9.2022 "jotain" ehtokohtaa muka minun 
vakuutukseni ehtojen perusteella syntyväksi "ulosottoperusteeksi". Heidän väittämänsä ehtokohta ei 
siis koske lainkaan minuun kohdistuvaa perintää. Siinä säännellään (rajoitetaan) minun 
omaa oikeuttani itse hakea korvauksia LähiTapiolalta.  
 
Korvausoikeus (minun oikeuteni omassa itse maksamassani vapaaehtoisessa vakuutuksessa saada 
vakuutusehtojen mukainen vakuutuskorvaus) on tietenkin juridisesti aivan eri asia kuin Jormanaisen, 
LP:n ja LähiTapiolan minuun kohdistama "perintä", jota ei voi minun oman vakuutukseni perusteella 
kohdistaa minuun lainkaan eikä 22.9.2022 väitetyllä tavalla. 
 
Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehdoissa erikseen luetelluissa tilanteissa vakuutuksenotta-
jan oman asianajajan tai muun lakimiehen kohtuullisen palkkion ja kulut ja tuomioistuimelle 
maksettavat oikeudenkäyntimaksut. Minä tai kukaan mukaan ei siis vakuutusehtojen mukaan maksa 
vapaaehtoisen vakuutuksen vakuutusmaksua itseensä kohdistuvan perinnän toteuttamiseksi. 
LähiTapiolan 22.9.2022 väitteen tahallinen valheellisuus on selvä vertaamalla sitä vakuutusehtojeni 
sanamuotoon.  LähiTapiolan "tulkinta" tarkoittaisi sitäkin, että "maksuvelvoitteen", 
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"ulosottoperusteen" ja perinnän voisi "velallinen" lopettaa jättämällä vakuutusmaksunsa 
suorittamatta. Lisäksi on UK 2 luvun perusteella selvää, että ”vakuutusehto” ei ole koskaan UK 2:2 
§:n säätämä ulosottoperuste.  
 
Minun kotivakuutukseni oikeusturvavakuutusehtojen kuvaama LähiTapiolan regressioikeus koskee 
vain tilannetta, jossa olisin voittanut oikeudenkäynnin. Minun oikeusturvavakuutukseni ehto 
oikeuttaa siis LähiTapiolan perimään vastapuoleltani sellaisia minun oman avustajani laskuja, jotka 
LähiTapiola olisi suorittanut minulle ja olisi oikeutettu voittoni perusteella takaisinperimään 
vastapuoleltani jonkun oikeuden päätöksen perusteella. Sellaista minun vakuutukseeni perustuvaa 
perintätilannetta ei siis synny lainkaan, koska "hävisin" oikeudenkäynnin eikä millään päätöksellä ole 
velvoitettu vastapuoliani korvaamaan minun oikeudenkäyntikulujani.  
 
Lisäksi "oikeudenkäyntihäviöni" on siis syntynyt rikoksella minut hakkauttamalla ja tappamisella 
uhkaamalla ja käsittelemättä todisteita, jotka rikokset ovat saman törkeän petos- ja virkarikoksen 
osatekoja ja petoksellinen ulosmittausyritys saman rikoksen osateko, jolla yritetään hankkia lisää 
saman törkeän rikoksen rikoshyötyjä vähintään 40.000 euroa. 
 
Minuun kohdistetulla ulosotolla "peritään" minulta vastapuoleni Jormanaisen oikeudenkäynti-
kuluja (yritetään periä sitä petoksella ilman velkojakohtaista ulosottoperustetta ja vastoin oikeuden 
vahvistamia sopimuksia). Minuun kohdistetussa perinnässä ei siis juridisesti edes ole kyseessä 
"oikeusturvakorvaus", jollaista minun vakuutusehtojeni ehtokohdat koskevat. "Joku" siis 
LähiTapiolassa tahallaan 22.9.2022 valehtelee, että 

1. Minun vakuutukseni ehtojen perusteella se voisi "periä" minulta "korvauksia", vaikka 
vakuutusehtoni eivät salli minuun kohdistuvaa perintää lainkaan.  

2. Heidän vireille laittamassaan "perintä"-asiassa perittäisiin "oikeusturvakorvauksia" ja 
nimenomaan "vakuutusehtojen" perusteella. Kun LähiTapiola maksoi Jormanaiselle Jormanaisen 
vakuutusehtojen perusteella "oikeusturvakorvauksena" hänen omat oikeudenkäynti-
kulunsa, minuun kohdistuva perintä ei siis ole "vakuutusehtoihin perustuva oikeusturvakorvaus", 
vaan vastapuoleni oikeudenkäyntikulujen perintää UK 2:12 §:n vastaisesti eli minun ja 
LähiTapiolan välisen sopimuksen vastaisesti.  

Teko 5 (Petos yrittämällä ”vakuutuskorvauksen perintää” minua vastaan omasta vakuutuksestani) 
 
Minun vakuutukseni ehtojen perusteella LähiTapiola voi ainoastaan 

1. maksaa minulle "korvauksia" 
2. periä vastapuoleltani minun oikeudenkäyntikulujani ja vain siinä tapauksessa, että LähiTapiola on 

minulle korvannut oikeusturvavakuutuksestani sellaisia minun omia oikeudenkäyntikulujani, jotka 
olisi oikeuden päätöksellä joku vastapuolistani minulle velvoitettu korvaamaan.   

3. periä minulta vakuutusmaksua sopimuksen päättymiseen 31.10.2018 saakka 
4. käyttää sopimukseen perustuvia oikeuksiaan niin kauan kuin sopimus on voimassa, mutta ei 

LähiTapiolan omalla 5.7.2018 rikoksella 31.10.2018 päättyneen vakuutussopimuksen perusteella 
vuonna 2022, koska olematon vakuutus ei perusta oikeuksia kenellekään, ja koska minun 
vakuutuksestani ei ehtojen mukaan ”peritä” koskaan mitään korvauksia minulta, vaan maksetaan 
minulle korvauksia omista asianajokuluistani ehtojen mukaisissa tilanteissa.  

Kotivakuutuksessani ja oikeusturvavakuutuksessani sovelletaan pakottavaa vakuutussopimuslakia 
(VSL) ja kulloinkin voimassa olevia vakuutusehtoja. VSL:n säätämä ”vakuutuksenantaja” oli 5.8.2018 
saakka vakuutuksessani LähiTapiola ja minä olin vakuutuksen omistaja eli VSL:n säätämä 



51(132) 
 

”vakuutuksenottaja”. Vakuutusehdoista näkyy suoraan, että oikeusturvavakuutuksen (kenenkään) 
ehtojen perusteella  

1) Ei KOSKAAN peritä oikeudenkäyntikuluja ja ”oikeusturvakorvauksia” vakuutuksenottajalta 
vakuutuksenantajan toimesta 

2) vakuutuksenantaja maksaa vakuutuksenottajalle ehtojen mukaisia korvauksia (ei siis peri niitä 
milloinkaan vakuutuksenottajalta itseltään hänen omasta vakuutuksestaan) 

3) vakuutus päättyy kokonaan, kun vakuutus irtisanotaan ja LähiTapiola on siis itse 5.8.2018 
lopettanut vakuutukseni (laittomasti) ja samalla siis jo 2018 lopettanut kaikki perintäoikeutensa 
31.10.2018 myös vakuutusmaksuna ja kaikilla perusteilla. Se näkyy myös asian L 18/36145 
sovintosopimuksesta.  

Teko 6 (Petos yrittämällä periä vuonna 2022 Jormanaisen oikeudenkäyntikuluja muka ”vakuutus-
korvauksena” minun 5.8.2018 päättyneestä vakuutuksestani, jossa perintäkielto perustuu a) 
vakuutuksen päättymiseen, b) vakuutusehtoihin ja c) oikeuden vahvistamiin sopimuksiin)  

”Joku” LähiTapiolassa laittoi törkeällä petoksella heinäkuussa 2022 perusteettoman ulosottoperinnän 
vireille, vaikka vireillelaitto-oikeus puuttui ja teko on rikos seuraavilla perusteilla: 

1) Perintäkielto ja ulosotto-oikeuden puuttuminen 2022 perustuu 
a) vakuutuksen päättymiseen 31.10.2018 
b) vakuutusehtoihini, jotka eivät edes ennen 31,10.2018 mahdollistaneet kenenkään 

”oikeusturvakorvausten perintää (ehdot velvoittivat pelkästään niiden maksamisen minulle ja 
tietyin ehdoin oikeuttivat perinnän kohdistamisen vastapuoliini)  

c) oikeuden vahvistamiin 14.2.2019 ja 19.12.2019 sopimuksiin, joissa kielletään kaikkien 
oikeudenkäyntikulujen perintä minulta LähiTapiolan minuun kohdistamana perintänä 

d) oikeuden vahvistamaan 19.12.2019 sopimukseen, jolla kielletään myös vetoaminen 
31.10.2018 päättyneeseen sopimukseen millään perusteella, paitsi rikosperusteella (jonka nyt 
esitän)  

2) LähiTapiola voi käyttää sopimukseen perustuvia oikeuksiaan vain niin kauan kuin sopimus 
ylipäänsä on olemassa.  

3) Se ei voi esittää vaatimuksia vuonna 2022 vakuutuksesta, jo päättyi heidän omaan 
irtisanomiseensa 5.7.2018, koska vakuutussopimusta ei ole ollut edes olemassa 2022 
vireillelaittohetkellä, eikä olematon vakuutus ei perusta oikeuksia kenellekään.  

4) Heidän väittämäänsä ”perintäperustetta” eli vakuutussopimusta ei siis ole ollut edes olemassa 
2022, kun LähiTapiolassa ”joku” laittoi vireille 7.7.2022 ja 27.7.2022 ulosoton ja ”joku laati 
22.9.2022 Arolle valheellisen sähköpostin.  

5) Kotivakuutussopimukseni ja siihen liittyvä oikeusturvavakuutus päättyivät laittomasti LähiTapiolan 
petosliigan 5.7.2018 toteuttamaan rikolliseen irtisanomiseen ilman irtisanomisperustetta ja kopla 
irtisanoi myös henkilövakuutukseni ”vahinkovakuutuksena” väittämällä, että olisin koira, talo, 
vene, auto, moottoripyörä, hevonen, lintu, huonekalu tai muu ”tavara” tai esine.  

6) Myös vakuutusteni irtisanominen ja laittomien irtisanomisperusteiden käyttäminen on törkeä 
petosrikos. Laitoin vireille heti 2018 kanteen irtisanomisen toteamiseksi laittomaksi ja tein 
rikosilmoituksen. Koska siihenkin asiaan hakeutui tuomariksi (kannettani törkeillä virkarikoksilla 
estämään esteellinen vastaajien rikoskumppani Noora Kemppi ja koska minua uhattiin ensin 
marraskuussa 2019 tappamisella ja sen jälkeen ”joku” tilaustyönä hakkautti minut jollain patukalla 
sairaalakuntoon 11.12.2019 uusituilla tappouhkauksilla tehostetulla törkeällä pahoinpitelyllä, 
jouduin kiristettynä, uhattuna ja hakattuna tekemään OikTL 28-30 §:n säätämissä olosuhteissa 
sopimuksen, jolla luovuin vastoin tahtoani kanteella vaatimistani korvauksista ja vakuutuksen 
irtisanomisen kiistämisestä. Minuun kohdistettu rikos ei tee irtisanomisesta pätevää, vaan 
rikoksia ovat sekä laiton irtisanominen että hakkauttamisella pakotettu korvausteni estäminen.  
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7) Vakuutukseni perusteella ei edes ennen 31.10.2018 ajankohtaa eli sen voimassa ollessa ole 
koskaan voinut toteuttaa sellaista perintää, jonka ”joku” heinäkuussa 2022 aloitti ja jollaista 
rikosta ”joku” jatkoi. 

8) Kotivakuutukset ovat vahinkovakuutuksia ja vuosivakuutuksia. Ne päättyvät irtisanomiseen 
ehtojen mukaisesti, jolla myös sopimukseen perustuvat kummankin osapuolen (vakuutuksena-
ntaja ja vakuutuksenottaja) kaikki oikeudet ja velvollisuudet päättyvät. Päättyneen vakuutuksen 
perusteella ei ole enää mitään oikeuksia LähiTapiolalla. 

Teko 7 Jormanaisen vakuutusehdot eivät synnytä takaisinperintäoikeuksia LähiTapiolalle oikeuden 
vahvistamien sovintojen jälkeen (UK 2:12 §) 
 
Jormanaisella on LähiTapiolassa vakuutus. Se on heidän välisensä sopimus. Sen ehtojen mukaan 
LähiTapiola voisi periä ns. regressinä Jormanaisen vastapuolelta sellaisia vakuutuskorvauksia, jotka 
LähiTapiola on maksanut Jormanaiselle, JOS minun ja LähiTapiolan välillä ei olisi perintää estävää 
sopimusta. Minun ja LähiTapiolan välillä ovat sellaiset regressin estävät sopimukset, jotka oikeudessa 
on vahvistettu. Ne oikeuden vahvistamat sopimukset ovat minulle UK 2:12 §:n säätämä 
täytäntöönpanoperuste, joka estää LähiTapiolaa käynnistämästä perintää minuun kohdistuneena 
Jormanaisen vakuutusehtojen perusteella. 
 
Minuun kohdistettu perintä on rikos mm. seuraavilla selvillä perusteilla: 

1) Vireilletuloilmoituksessa mainittuja päätöksiä on käytetty ja käytetään edelleen 
"ulosottoperusteena" LähiTapiolan rikollisessa velkomuksessa ja Aron rikollisessa 
ulosmittauksessa, vaikka päätöksiä ei ole laadittu LähiTapiolaa koskeviksi eikä niillä ole määrätty 
minua maksamaan euroakaan LähiTapiolalle. 

2) Jormanaisen vakuutusehtojen perusteella eli sellaisen sopimuksen perusteella, joka ei koske 
minua. 

3) Jormanaisen vakuutusehdot eivät ole LähiTapiolan minua vastaan laittamassa ulosottoasiassa 
ulosottoperuste. 

4) Minulla on UK 2:12 §:n mukainen täytäntöönpanoperuste eli LähiTapiolan perintätoimet 
kieltävät sopimukset. 

5) Sopimusten vastaiset vireillelaitto- ja perintätoimet ovat "jonkun" LähiTapiolassa käynnistämä 
törkeä petos. 

6) ”Jonkun” 22.9.2022 viesti perustuu valehteluun vakuutussopimusten sisällöstä eikä 
ulosottomiehelle sallittua ulosmittausvirkamiehen toimintaa ole sellainen, että lainvoimaisilla 
oikeuden päätöksillä vahvistettu perintäkielto ohitetaan, osoitus estetään  rikosten jatkamiseksi ja 
Aro aloittaa eläkkeeni ulosmittauksen s-postilla soveltamalla rikolliseen perintäänsä valevelkojani 
”salaisen viestittäjän” 22.9.2022 s-postia, joka ei ole UK 2:2 §:ssä säädetty ulosmittausperuste ja 
jossa mainittu vakuutusehto ei ole UK 2:2 §:ssä säädetty ulosottoperuste 

7) Ulosmittausta ei tule perustaa koskaan viestintään, jonka laatijaa salaillaan minulta ja 
ulosottovirastolta, koska sellainen ei ole mm. UK 1:19 §:n säätämää asiallisuutta eikä UK 1:20 
§:ssä säädettyä avoimuutta. En siis edes tiedä, kuka siellä LähiTapiolassa tätä rikollista 
mielipuolista ”perintää” toteuttaa ja 22.9.2022 valehtelee. 

8) UK 2 luvun säätämä ulosottoperuste ei ole LähiTapiolan minuun kohdistamassa perinnässä 
A) Jormanaisen vakuutussopimusehto 
eikä 
B) "jonkun" itsekseen LähiTapiolassa laatima 22.9.2022 sähköposti 
eikä 
C) kumpikaan vireilletuloilmoituksessa ja LähiTapiolan ulosottohakemuksessa mainittu päätös  

 
Teko 8 (ulosottomies Aron s-posti 27.9.2022 ja kaikki hänen ulosottotoimensa ja laiminlyöntinsä 
ja niiden ristiriidat) 
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Olen riitauttanut 18.9.2022 ulosottoperusteet lähettämällä UK 10:6 §:n 4-kohdassa ja UK 10:7 §:ssä 
säädetyn selvityksen, jonka vuoksi ulosottoperintä on tullut riitaiseksi. Selvityksenä olen esittänyt 
sellaiset oikeuden vahvistamat 2019 päätökset minun ja velkojaksi väitetyn LähiTapiolan välillä, jotka 
ulosottoasian vireille laittaja on salannut ja joiden vuoksi ulosottoperustetta ei LähiTapiolalle synny 
ulosottoperusteeksi nimettyjen päätösten perusteella eikä perintäoikeutta synny lainkaan 
sopimusten vuoksi. Ulosottoa ole saanut käynnistää lainkaan ulosottoperusteeksi nimettyjen 
päätösten perusteella eikä ulosottoa jatkaa 18.9.2022 riitautusperusteen vastaisesti antamatta 
minulle osoitetta, koska ulosoton jatkaminen on edellyttänyt 2019 syntyneiden sopimusten ja 
muiden 18.9.2022 riitautusperusteiden käsittelyä.  
 
Aro laati tahallaan 27.9.2022 päätöksen sijaan oman s-postin, joka perustuu ”salaisen 
rikoskumppanin” 22.9.2022 s-postiin eli heidän yhteiseen rikokseen ja valehteli ristiriitaisesti 
”toisen” ulosottoperusteeksi väitetyn päätöksen (Kempin 20.1.2020 päätös) muka olevan ei-
lainvoimainen, vaikka niistä kumpikaan ei ole ulosottoperusteita. Lisäksi hän jätti ottamatta kantaa 
minun esittämiini mihinkään riitautuksiin, UK 2:12 §:n mukaisiin lainvoimaisiin 
sovintosopimuksiin, ”salaisen rikoskumppaninsa”22.9.2022 esittämiin ”vakuutusperusteisiin”, 
niiden valheellisuutta koskeviin esittämiini edellä selvitettyihin faktoihin ja jatkoi osoituksen 
estämistä, vaikka  

• itse 11.10.2022 myönsi estäneensä sen osoituksen valehtelemalla lainvoimaiseksi ei-
lainvoimaiseksi väittämäänsä Kempin 20.1.2020 päätöstä 

• vaikka UK 10:9 § 1-kohta ei mahdollista lainkaan osoituksen estämistä ei-lainvoimaisen 
päätöksen perusteella 

• UK 10:9 §:n 1-kohdan säätämää estettä ole edes olemassa eikä myöskään LähiTapiolan 
perintäperusteita.  

 
Teko 9 (Aron ja ”velkojan” valheiden vaihtumiset ja ristiriidat keskenään, vireilletuloilmoitukseen 
verrattuna, ”vakuutusperusteeseen” verrattuna ja Aron 11.10.2022 rikoksella aloittama eläkkeeni 
ulosmittaamisen aloittaminen päätöstä antamatta, osoitusta estämällä ja ilman uo-perustetta)  

 
Minuun kohdistuva rikos on 

1) Velkojaksi ryhtyminen "jonkun" salaisen henkilön vireille laittamalla petoksellisella 
ulosottohakemuksella ilman LähiTapiolan velkoja-asemaa ja minuun kohdistettu huomattavan 
40.000 € ulosottoperintäasian vireille laittaminen ilman UK:n säätämää ulosottoperustetta, joka 
on säädetty velkojakohtaiseksi. 

2) Sellaisten päätösten väittäminen petoksellisessa vireille laitossa, 40.000 euron petoksellisessa 
ulosmittausyrityksessä ja ulosottomiehen ja "velkojan" minuun kohdistamassa pakkotoimessa 
(ulosottotoimenpiteissä) "ulosottoperusteiksi", joilla ei ole asetettu mitään maksuvelvoitteita 
minulta LähiTapiolalle eurollakaan eli jotka eivät voi maksamisvelvoitteen puuttuessa olla 
LähiTapiolan ulosottoperuste.  

3) LähiTapiolan petos 22.9.2022, jossa "joku" esittää nimeään salaillen vireilletuloilmoituksen 
kanssa ristiriitaisen ja UK:n normeihin lainkaan perustumattoman uuden valheen 
"ulosottoperusteesta", jollaiseksi ryhtyivät väittämään jälkikäteen "vakuutussopimuksen ehtoa"  
A) vastoin vireilletuloilmoituksen tekstiä 
B) vastoin vakuutussopimusten tekstejä 
C) vaikka vakuutusehto ei ole koskaan UK:ssa säädetty ulosottoperuste. 

4) UK 2 luku säätää tyhjentävästi, mitkä ovat ulosottoperusteita. Vakuutussopimuksen ehdot eivät 
ole säädetty lainkaan ulosottoperusteeksi eikä 22.9.2022 esitettyjä ”vakuutusperusteita” ole 
ilmoitettu ulosottoperusteeksi vireilletuloilmoituksessakaan.  
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5) Niissä ei myöskään lue sellaista, jollaiseksi ehtoja 22.9.2022 "joku" LähiTapiolassa valehtelee 
eikä 22.9.2022 viestistä ilmene vakuutusnumeroa, ehtokohtaa, kenen vakuutukseen viitataan 
eikä ole liitetty mukaan todisteeksi vakuutusehtoa. Jos vakuutusehto olisi liitetty 22.9.2022 
selvitykseen, siitä näkyisi suoraan, että "joku" valehtelee 22.9.2022 ehtojen sisällöstä 
jatkaakseen petoksellista perintää. 

6) UK 2:12 §:n vastainen perintä seuraavilla perusteilla: 
A) Vireilletuloilmoituksessa mainitut päätökset eivät siis ole LähiTapiolan ulosottoperusteita, 

koska "LähiTapiolan ulosottoperusteeksi" väitetyt päätökset eivät edes koske LähiTapiolaa 
eikä minulle ole niillä asetettu lainkaan maksuvelvoitetta ja muutakaan velvoitetta 
LähiTapiolalle.  

B) Sen sijaan on olemassa kaksikin lainvoimaista tuomioistuimen vahvistamaa sovintoa 
(14.2.2019 ja 19.12.2019 sovintosopimukset), jotka säädetään UK 2:12 §:ssä 
ulosottoperusteeksi, ne suojaavat minua rikolliselta perinnältä ja kieltävät perinnän.  
 

26. "Salainen vireille laittaja" 
 
Minuun on kohdistettu ja kohdistuu parhaillaan törkeä rikos, jolla yritetään häikäilemättömästi 
anastaa omaisuuttani 40.000 eurolla vastoin oikeuden vahvistamia sovintoja. Rikoksen törkeyttä 
alleviivaa se, että rikos on aloitettu 7.7.2022 ja sitä jatkettu 27.7.2022, 22.9.2022, 29.7.2022 ja 
11.10.2022 salailemalla, kuka "ulosottoperusteesta" valehtelee ja kuka rikokset on toteuttanut. 
Laitonta ulosottoa on siis sinnikkäästi jatkettu  

1. ilman ulosottoperustetta 
2. salaisen rikoksentekijän/salaisen vireille laittajan rikoksilla, vaikka minulla asianosaisena on 

ehdoton oikeus tietää, kehen kohdistan syyte-, rangaistus- ja korvausvaatimukset, kuka valheita 
kirjoittaa ja 40.000 € rikosta LähiTapiolassa toteuttaa.  

27. Valehtelu "vakuutussopimukseen" perustuvasta ulosottoperinnästä kesken ulosottoperinnän 
verrattuna UK:n normeihin ja vireilletuloilmoitukseen 

 
Ulosottoperusteet on tyhjentävästi lueteltu UK 2 luvussa. "Ulosottoperusteeksi" valehtelee "joku" 
LähiTapiolassa jälkikäteen 22.9.2022 "jonkun" vakuutussopimusehtoa kertomatta vakuutusnumeroa 
ja yksilöimättä ehtokohtaa, jota valehtelee "ulosottoperusteeksi". 
 
UK 2 luku ei säädä 22.9.2022 ilmoitettua "vakuutussopimusta" ulosottoperusteeksi lainkaan. Viesti 
22.9.2022 on myös ristiriidassa vireilletuloilmoituksen kanssa, jossa "ulosottoperusteeksi" nimetään 
em. oikeuden päätökset (jotka eivät myöskään ole laillisia ulosottoperusteita LähiTapiolan 
perinnässä). UK:ssa ja missään laissa ei siis ole säädetty "ulosottoperusteeksi" Jormanaisen ja 
kenenkään vakuutussopimusehtoja. Vapaaehtoiset vakuutukset ja niiden ehdot eivät ole ulosotto-
peruste. Ulosoton jatkaminen ja ulosottoperustetarinoiden vaihtaminen vireilletuloilmoituksiin ja 
normeihin ristiriitaisesti, on minuun kohdistettu rikos.  

 
28. ”Oikeusturvakorvaukset  verrattuna "oikeudenkäyntikulujen" ulosottoperintään 

 
Kotivakuutukseni vakuuutusehdoista ilmenee, että siitä maksetaan ehtojen 
mukaan korvausta minulle (ei Jormanaiselle tai LähiTapiolalle) ja että "oikeusturvakorvausta" voi 
hakea omasta vakuutuksestani vain minä. Minä siis maksan vakuutusmaksua siitä, että saan 
korvauksia (en tietenkään siitä, että minulta perittäisiin jonkun muun oikeudenkäyntikuluja omasta 
vapaaehtoisesta vakuutuksestani). Vakuutusehdot on kirjoitettu "korvauksenhaku"-tilanteisiin eikä 
lainkaan jonkun muun sopimuksen ulkopuolisen tahon perintään oikeuttaviksi.  
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Minun oikeusturvavakuutuksessani on minun korvausoikeuttani rajoittavia ehtokohta, jonka 
mukaan en voi itse hakea ja saada "oikeusturvakorvausta" vastapuolen korvauksina. Siitä korvataan 
vain oman avustajani laskut. Kyseinen ehtokohta ei koske LähiTapiolan regressiperintäoikeuksia 
lainkaan minuun päin. Lisäksi minun vakuutuksessani regressiperintä toimii niin, että minun 
oikeusturvavakuutusehtojen tekstin mukainen LähiTapiolan regressiperintäoikeus koskee vain 
sellaista tilannetta, että olisin voittanut oikeudenkäynnin ja LähiTapiola voisi minun 
vakuutuksestani minulle maksamani oman avustajani laskut eli minun korvaukseni periä 
vastapuoliltani. 
 
Minun oikeusturvavakuutukseni ehdot eivät koske minuun kohdistettua vastapuolteni 
oikeudenkäyntikulujen perintää lainkaan. Se näkyy suoraan siitä vakuutusehdosta, jota "joku" 
LähiTapiolassa salailee 22.9.2022 viestissä valehdellakseen 22.9.2022 "jotain" ehtokohtaa muka 
minun vakuutukseni ehtojen perusteella syntyväksi "ulosottoperusteeksi". Heidän väittämänsä 
ehtokohta ei siis koske lainkaan minuun kohdistuvaa perintää. Siinä säännellään (rajoitetaan) 
minun omaa oikeuttani itse hakea korvauksia LähiTapiolalta.  
Korvausoikeus (minun oikeuteni saada omassa itse maksamassa vapaaehtoisessa vakuutuksessa 
vakuutusehtojen mukainen vakuutuskorvaus) on tietenkin juridisesti aivan eri asia kuin Jormanaisen, 
LP:n ja LähiTapiolan minuun kohdistama "perintä", jota ei voi minun oman vakuutukseni 
perusteella kohdistaa minuun lainkaan eikä 22.9.2022 väitetyllä tavalla. 
 
Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehdoissa erikseen luetelluissa tilanteissa vakuutuksenotta-
jan oman asianajajan tai muun lakimiehen kohtuullisen palkkion ja kulut ja tuomioistuimelle 
maksettavat oikeudenkäyntimaksut. Minä tai kukaan mukaan ei siis vakuutusehtojen mukaan maksa 
vapaaehtoisen vakuutuksen vakuutusmaksua itseensä kohdistuvan perinnän toteuttamiseksi. 
LähiTapiolan 22.9.2022 väitteen tahallinen valheellisuus on selvä vertaamalla sitä vakuutusehtojeni 
sanamuotoon.  LähiTapiolan "tulkinta" tarkoittaisi sitäkin, että "maksuvelvoitteen", 
"ulosottoperusteen" ja perinnän voisi "velallinen" lopettaa jättämällä vakuutusmaksunsa 
suorittamatta. Lisäksi on UK 2 luvun perusteella selvää, että vakuutusehto ei ole koskaan 
ulosottoperuste.  
 
Minun kotivakuutukseni oikeusturvavakuutusehtojen kuvaama LähiTapiolan regressioikeus koskee 
vain tilannetta, jossa olisin voittanut oikeudenkäynnin. Minun oikeusturvavakuutukseni ehto 
oikeuttaa siis LähiTapiolan perimään vastapuoleltani sellaisia minun oman avustajani laskuja, jotka 
LähiTapiola olisi suorittanut minulle ja olisi oikeutettu voittoni perusteella takaisinperimään 
vastapuoleltani jonkun oikeuden päätöksen perusteella. Sellaista minun vakuutukseeni perustuvaa 
perintätilannetta ei siis synny lainkaan, koska "hävisin" oikeudenkäynnin eikä millään päätöksellä ole 
velvoitettu vastapuoliani korvaamaan minun oikeudenkäyntikulujani.  
 
Lisäksi "oikeudenkäyntihäviöni" on siis syntynyt rikoksella minut hakkauttamalla ja tappamisella 
uhkaamalla ja käsittelemättä todisteita, mistä jätän tällä viikolla erikseen rikosilmoituksen. 
 
Minuun kohdistetulla ulosotolla "peritään" minulta vastapuoleni Jormanaisen oikeudenkäynti-
kuluja (yritetään periä sitä petoksella ilman velkojakohtaista ulosottoperustetta ja vastoin oikeuden 
vahvistamia sopimuksia). Minuun kohdistetussa perinnässä ei siis juridisesti edes ole kyseessä 
"oikeusturvakorvaus", jollaista minun vakuutusehtojeni ehtokohdat koskevat. "Joku" siis 
LähiTapiolassa tahallaan 22.9.2022 valehtelee, että 

1. Minun vakuutukseni ehtojen perusteella se voisi "periä" minulta "korvauksia", vaikka 
vakuutusehtoni eivät salli minuun kohdistuvaa perintää lainkaan.  

2. Heidän vireille laittamassaan "perintä"-asiassa perittäisiin "oikeusturvakorvauksia" ja 
nimenomaan "vakuutusehtojen" perusteella. Kun LähiTapiola maksoi Jormanaiselle Jormanaisen 
vakuutusehtojen perusteella "oikeusturvakorvauksena" hänen omat oikeudenkäynti-
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kulunsa, minuun kohdistuva perintä ei siis ole "vakuutusehtoihin perustuva oikeusturvakorvaus", 
vaan vastapuoleni oikeudenkäyntikulujen perintää UK 2:12 §:n vastaisesti eli minun ja 
LähiTapiolan välisen sopimuksen vastaisesti.  

Minun vakuutukseni ehtojen perusteella LähiTapiola voi ainoastaan 

1. maksaa minulle "korvauksia" 
2. periä vastapuoleltani minun oikeudenkäyntikulujani ja vain siinä tapauksessa, että LähiTapiola 

on minulle korvannut oikeusturvavakuutuksestani sellaisia minun omia oikeudenkäyntikulujani, 
jotka olisi oikeuden päätöksellä joku vastapuolistani minulle velvoitettu korvaamaan.   

29. Jormanaisen vakuutusehdot eivät synnytä takaisinperintäoikeuksia LähiTapiolalle oikeuden 
vahvistamien sovintojen jälkeen (UK 2:12 §) 

 
Jormanaisella on LähiTapiolassa vakuutus. Se on heidän välisensä sopimus. Sen ehtojen mukaan 
LähiTapiola voisi periä ns. regressinä Jormanaisen vastapuolelta sellaisia vakuutuskorvauksia, jotka 
LähiTapiola on maksanut Jormanaiselle, JOS minun ja LähiTapiolan välillä ei olisi perintää estävää 
sopimusta. Minun ja LähiTapiolan välillä ovat sellaiset regressin estävät sopimukset, jotka oikeudessa 
on vahvistettu. Ne oikeuden vahvistamat sopimukset ovat minulle UK 2:12 §:n säätämä 
täytäntöönpanoperuste, joka estää LähiTapiolaa käynnistämästä perintää minuun kohdistuneena 
Jormanaisen vakuutusehtojen perusteella. 
 
Minuun kohdistettu perintö on rikos: 

1) Vireilletiloilmoituksessa mainittuja päätöksiä "ulosottoperusteena" käyttäen, koska päätöksiä ei 
ole laadittu LähiTapiolaa koskeviksi eikä niillä ole määrätty minua maksamaan euroakaan 
LähiTapiolalle. 

2) Jormanaisen vakuutusehtojen perusteella eli sellaisen sopimuksen perusteella, joka ei koske 
minua. 

3) Koska Jormanaisen vakuutusehdot eivät ole LähiTapiolan minua vastaan laittamassa 
ulosottoasiassa ulosottoperuste. 

4) Koska minulla on UK 2:12 §:n mukainen täytäntöönpanoperuste eli LähiTapiolan perintätoimet 
kieltävät sopimukset. 

5) Sopimusten vastaiset vireillelaitto- ja perintätoimet ovat "jonkun" LähiTapiolassa käynnistämä 
törkeä petos. 

6) ”Jonkun” 22.9.2022 viesti perustuu valehteluun vakuutussopimusten sisällöstä. 
7) UK 2:2 §:n säätämä ulosottoperuste ei ole LähiTapiolan minuun kohdistamassa perinnässä 

A) Jormanaisen vakuutussopimusehto 
eikä 
B) "jonkun" itsekseen LähiTapiolassa laatima 22.9.2022 sähköposti 
eikä 
C) kumpikaan vireilletuloilmoituksessa ja LähiTapiolan ulosottohakemuksessa mainittu päätös  
 

30. Asiaan sovellettavat normit, joita Aro, Juha P. Penttilä ja heidän esimiehensä ovat törkeillä 
virkarikoksillaan rikkoneet 

 
Aro ja sitä ennen Penttilä ovat toteuttaneet ja esimiehet sallineet heidän toteuttavan törkeitä 

rikoksia, joita he toteuttivat ja edelleen jatkavat rikkomalla mm. alla yksilöityjä normeja RL 40 luvun 

ja RL 11:11 §:n syrjintärikoksen, RL 11:9a §:n kidutusrikoksen, vainoamisrikoksen, 

rekisterimerkintärikoksen ja RL 15:9 §:n rikosten ja muiden rikosilmoituksessani yksilöimieni rikosten 

teonkuvaukset täyttävillä laittomilla ulostotoimenpiteillään ja laissa säädettyjä päätöksiä, osoituksia, 
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valitusosoituksia ja vastauksia laiminlyömällä. rikottuja normeja on enemmänkin, mutta alla ovat 

keskeiset em. rikoksissa rikotut normit. Tummennukset, värikorostukset ja alleviivaukset ovat minun 

tekemiäni.  

UK 1:19 § (Asianmukaisuuden vaatimus) 

”Ulosottomiehen tulee toimia virkatehtävissään asianmukaisesti ja puolueettomasti. 

Täytäntöönpanotehtävät tulee suorittaa joutuisasti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti 

aiheuttamatta vastaajalle tai sivulliselle suurempaa haittaa kuin täytäntöönpanon tarkoitus vaatii. 

Ulosottomiehen tulee edistää vastaajan omatoimisuutta ja asianosaisten välistä sovinnollisuutta 

ulosottoasiassa sopivalla tavalla.” 

Ulosottomies Aron rikokset eivät ole asianmukaisuutta ja puolueettomuutta ja hän on toiminut 

velkojani rikoskumppanina eli vastapuolenani ja pyrkinyt maksimoimaan rikostensa haitat estämällä 

myös oikaisukeinoni, oikeussuojakeinoni ja estämällä kaikki laissa säädetyt päätökset, 

valitusosoitukset ja osoitukset ihan vaan rikollisella valehtelullaan ja soveltamalla lainvoimaisten 

sovintosopimusten vastaisesti ulosottoperusteena päätöksiä, joita ei ole edes annettu velkojaksi 

väitettyä LähiTapiolaa koskevina eikä mihinkään LähiTapiolan vaatimuksiin. 

UK 1:20 § (Avoimuuden vaatimus) 

”Ulosottomiehen tulee tiedustelun johdosta ja havaitessaan tilanteen niin vaativan omatoimisesti 

ilmoittaa velalliselle tämän oikeudesta pyytää ulosoton määrän rajoittamista sekä antaa 

asianosaisille tarvittaessa muuta ohjausta ulosottoasiassa ja tietoja täytäntöönpanon vaiheesta 

samoin kuin muista asianosaisille merkityksellisistä seikoista.” 

Aro korvasi nämä virkavelvoitteensa valehtelullaan ja käymällä s-postikirjeenvaihtoa LähiTapiolan 

nimeään salailevien LähiTapiolan rikoskumppaniensa kanssa ja tätä ennen toinen saman koplan 

rikollinen vouti Penttilä kävi salaista kirjeenvaihtoa rikollisen tuomarin Paula Helinin kanssa ja sopi 

Helinin, Kempin, Baarmanin, Saksan ja Nurmen koplan kanssa sopimuksen vahvistamiskanteeni 

estämisestä ja sekin hoidettiin valehtelemalla 5.3.2020 Penttilän salaisessa s-postissa, että en olisi 

riitauttanut perintäperustetta eli Aron rikos on Penttilän rikoksen jatke ja kummankin rikoksen 

tarkoituksena on estää kirjallisesti syntyneiden ja oikeuden vahvistamien sopimusten käsittely, jotta 

velkaani saataisiin lisättyä tappiinsa heidän yhä uusilla rikoksillaan asioissa, joissa kaikki vastaajien 

asiamiesten laskutukset koko määrältään (noin 300.000 €) perustuvat törkeistä prosessipetoksista ja 

salassapitorikoksista laskuttamiseen. 

UK 1:21 § (Hyödyn tavoittelun ja sopimattoman menettelyn kielto) 

”Ulosottoasioita käsittelevä virkamies ei saa asemaansa tai siinä saatuja tietoja hyväksi käyttäen 

toimia omaksi tai toisen hyödyksi eikä muutoinkaan sopimattomasti tavalla, joka on vastoin 

asianosaisen etua tai joka on omiaan horjuttamaan luottamusta ulosottotoimen 

asianmukaisuuteen tai puolueettomuuteen.” 

Juuri sellaiseen rikokseen Penttilä ja Aro ryhtyivät tahallaan ja toteuttavat sitä edelleen tahallaan 

vahingokseni ja myös hankkiakseen itselleen ja rikoskumppaneilleen huomattavaa taloudellista 

rikoshyötyä (Aron rikoksilla vähintään 40.00 euroa ja Penttilän rikoksilla sitä ennen 200.000 € ja 

yhteensä koplan rikoksilla noin 10 Meur). ”Jonkun” 22.9.2022 viesti perustuu valehteluun 

vakuutussopimusten sisällöstä eikä ulosottomiehelle sallittua ulosmittausvirkamiehen toimintaa ole 

sellainen, että lainvoimaisilla oikeuden päätöksillä vahvistettu perintäkielto ohitetaan, osoitus 

estetään  rikosten jatkamiseksi ja Aro aloittaa eläkkeeni ulosmittauksen s-postilla soveltamalla 

rikolliseen perintäänsä valevelkojani ”salaisen viestittäjän” 22.9.2022 s-postia, joka ei ole UK 2:2 
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§:ssä säädetty ulosmittausperuste ja jossa mainittu vakuutusehto ei ole UK 2:2 §:ssä säädetty 

ulosottoperuste ja vaikka ulosmittausta ei tule perustaa koskaan viestintään, jonka laatijaa 

salaillaan minulta ja ulosottovirastolta, koska sellainen ei ole mm. UK 1:19 §:n säätämää 

asiallisuutta eikä UK 1:20 §:ssä säädettyä avoimuutta. En siis edes tiedä, kuka siellä LähiTapiolassa 

tätä mielipuolista rikollista ”perintää” toteuttaa ja 22.9.2022 ”vakuutusehdoistani” valehtelee. 

UK 2:2 § (Ulosottoperusteiden luettelo) 

”Ulosottoperusteita ovat seuraavat asiakirjat: 

1) tuomioistuimen riita- tai rikosasiassa antama tuomio; 

2) tuomioistuimen antama turvaamistoimipäätös tai pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätös 

väliaikaisesta vakuustakavarikosta; 

3) välitystuomio, joka on annettu välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/1992) tai muussa laissa 

säädetyssä välimiesmenettelyssä, ja sellaisella välitystuomiolla vahvistettu sovinto; 

4) osamaksukauppaa koskeva ulosottomiehen tilityspöytäkirja, vahvistettu elatusapusopimus sekä 

sellainen sitoumus tai saamistodiste, jonka täytäntöönpanosta tämän lain mukaisessa järjestyksessä 

säädetään muussa laissa; 

5) hallintotuomioistuimen päätös ja muun viranomaisen päätös hallintolainkäyttöasiassa; 

6) valtioneuvoston, ministeriön, valtion keskushallintoon kuuluvan viraston ja aluehallintoviraston 

päätös sekä muu hallintopäätös, jos sen täytäntöönpanosta tämän lain mukaisessa järjestyksessä 

säädetään muussa laissa. 

Mitä tässä laissa säädetään tuomiosta, koskee soveltuvin osin myös tuomioistuimen riita- tai 

rikosasiassa antamaa päätöstä, määräystä ja väliaikaista määräystä sekä tuomioistuimen 

vahvistamaa sovintoa.” 

Ulosottoperuste ei synny LähiTapiolalle LP:tä ja Jormanaista koskevilla päätöksillä, joilla ei ole 

ratkaistu mitään LähiTapiolan  esittämään vaatimusta. UK 2:2 §:n 1-kohdan säätämä tuomio tai 

päätös synnyttää ulosottoperusteen vain niiden vastaajien osalta, jota päätös koskee ja jonka 

vaatimukset ylipäänsä on päätöksellä ratkaistu. Minua ja LähiTapiolaa koskevat 14.2.2019 ja 

19.12.2019 sopimukset ovat UK 2:2 §:n 2 momentissa säädettyjä päätöksiä, joiden vastainen vireille 

laitto 7.7.2020 ja 27.7.2022 ja kaikki Aron toimet LähiTapiolan rikollisessa hankkeessa ovat heidän 

yhteisiä rikoksiaan. Juuri sellaiseen rikokseen Penttilä ja Aro ryhtyivät tahallaan ja toteuttavat sitä 

edelleen tahallaan vahingokseni ja myös hankkiakseen itselleen ja rikoskumppaneilleen huomattavaa 

taloudellista rikoshyötyä (Aron rikoksilla vähintään 40.00 euroa ja Penttilän rikoksilla sitä ennen 

200.000 € ja yhteensä koplan rikoksilla noin 10 Meur). ”Jonkun” 22.9.2022 viesti perustuu 

valehteluun vakuutussopimusten sisällöstä eikä ulosottomiehelle sallittua ulosmittausvirkamiehen 

toimintaa ole sellainen, että lainvoimaisilla oikeuden päätöksillä vahvistettu perintäkielto ohitetaan, 

osoitus estetään  rikosten jatkamiseksi ja Aro aloittaa eläkkeeni ulosmittauksen s-postilla 

soveltamalla rikolliseen perintäänsä valevelkojani ”salaisen viestittäjän” 22.9.2022 s-postia, joka ei 

ole UK 2:2 §:ssä säädetty ulosmittausperuste ja jossa mainittu vakuutusehto ei ole UK 2:2 §:ssä 

säädetty ulosottoperuste ja vaikka ulosmittausta ei tule perustaa koskaan viestintään, jonka 

laatijaa salaillaan minulta ja ulosottovirastolta, koska sellainen ei ole mm. UK 1:19 §:n säätämää 

asiallisuutta eikä UK 1:20 §:ssä säädettyä avoimuutta. En siis edes tiedä, kuka siellä LähiTapiolassa 

tätä mielipuolista rikollista ”perintää” toteuttaa ja 22.9.2022 ”vakuutusehdoistani” valehtelee. 

UK 2:3 § (Lainvoimainen tuomio) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920967
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”Lainvoimainen tuomio pannaan täytäntöön hakijalta vakuutta vaatimatta. Vastaaja ei voi 

vakuudella estää täytäntöönpanoa. 

Ylimääräinen muutoksenhaku ei estä lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanoa. Ylimääräistä 

muutoksenhakemusta käsittelevä tuomioistuin voi kuitenkin kieltää tai keskeyttää 

täytäntöönpanon noudattaen soveltuvin osin, mitä 10 luvun 20–26 §:ssä säädetään.” 

UK 2:4 § (Lainvoimaa vailla oleva tuomio) 

”Jollei muualla toisin säädetä, lainvoimaa vailla oleva tuomio pannaan muutoksenhaun estämättä 

täytäntöön niin kuin 5–12 §:ssä säädetään. Jos tuomioistuin on lain nojalla määrännyt antamansa 

tuomion täytäntöönpanosta ennen sen lainvoimaisuutta, on määräystä noudatettava.” 

UK 2:5 § (Käräjäoikeuden maksutuomio) 

”Lainvoimaa vailla oleva käräjäoikeuden tuomio, jossa on asetettu maksuvelvoite, saadaan panna 

täytäntöön, jollei velallinen aseta vakuutta hakijan saatavasta, ulosottomaksusta ja mahdollisista 

täytäntöönpanokuluista. Vakuus voidaan asettaa myös osaksi siten, että se yhdessä ulosmitatun 

omaisuuden kanssa kattaa edellä mainitun määrän.” 

Ulosmitattu omaisuus saadaan myydä ilman velallisen suostumusta vain, jos omaisuuden arvo 

alentuu nopeasti tai omaisuuden hoitokulut ovat korkeat ja hakija asettaa vakuuden myynnin 

mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta ja täytäntöönpanokuluista. Jollei hakija aseta vakuutta, 

ulosmittaus voidaan peruuttaa. 

Kertyneet varat saadaan tilittää vakuutta vastaan.” 

Näin Aro ja Penttilä rikoskoplansa kanssa ovat ”perintää” hoidelleet: 

1) Aro ja ”salainen velkojani” laittoivat vireille 40.000 euron perinnän sellaisten päätösten 

perusteella, jotka eivät ole lainkaan UK 2 luvun 3-5 §:issä säädettyjä päätöksiä LähiTapiolaa 

koskevassa perinnässä, koska ne on annettu LP:n ja Jormanaisen vaatimuksiin ja vain niihin.  

 

2) Maksutuomiota ei ole annettu lainkaan LähiTapiolan vaatimukseen laadittuna päätöksenä ja silti 

juuri sellaista olematonta ”maksuvelvoitetta” Aro ja LähiTapiolan rikosliiga perivät eläkkeestäni. 

 

3) Rikollinen perintä ja valtava petosten ja muiden rikosten tehtailu minuun kohdistettuna, 

väkivaltarikokset, joiden avulla Baarmanin, Saksan, LähiTapiolan, Walveen ja Jormanaisen 

koplan rikokset toteutettiin,  aloitettiin heti sen jälkeen, kun ensin aiheuttivat eläköitymiseni 

työpaikkakiusaamisella, laittomalla irtisanomisella, traumatisoitumisellani, tuhoamalla kotini 

maan tasalle, estämällä korvaukset petoksillaan, hakkauttamalla minut 11.12.2019 

sairaalakuntoon rikollisten velkuutusten ja korvausteni estämiseksi ja huomattavan 

epäedullisten sopimusten kiristämiseksi koplan rikosten avulla. 

 

4) Sen jälkeen rikoskopla aloitti rikoshyötyjensä rahastamisen Penttilän, Helinin, Verasen, Vienon, 

Kempin, Nurmen, Paanasen, Spolanderin, Lehikoisen, Sunellin, Koposen, Hirvelän ja ”salaisen 

LähiTapiola-rikollisen” hankkeena, jossa ohiteltiin kaikki syntyneet sopimukset, jotta en saisi 

edes oikeuden vahvistamilla sopimuksilla heidän rikollista rahastustaan pienenemään ja kopla 

esti jokaisen oikeussuojakeinoni (valitusten, täytäntöönpanoriitojen, ulosottovalitusten, 

rikosilmoitusteni, ulosottomiehen itseoikaisupäätösten, todisteiden, korvauskanteiden ja 

sopimusten vahvistamiskanteiden käsittelyn). Koska reklamoin ja yritin rikosten keskellä jatkaa 

vahvaan juridiikkaan perustuvia kanteita ja valituksia, minut hakattiin 11.12.2019, uhattiin 
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tappamisella, lastani on hakattu, kuristettu ja hänet yritetty tappaa ajamalla autolla hänet 

kuoliaaksi, minua on uhattu raiskaamisella, kivittämisellä, ampumisella, sieppauksilla 

 

5) Kopla on tehtaillut poliisien tutkinnantappojen avulla satoja vääriä ilmiantoja kosto-, uhkailu- ja 

painostustarkoituksessa, kotiini on tuotu puukko, ”velanperijältä” näyttävän  korston miehen 

Janne Greusin henkilökortti ja kotiini hyökätty kymmeniä kertoja RL 15:9 §:n kieltämänä 

rikoksena rikollisen petostehtailun ja siihen perustuvan laskutuksen ja uo-perinnän jatkuessa 

rikoksiin perustuen ja sopimusten ohittelut on toteutettu, jotta minulta nollasopimusten sijaan 

saataisiin ulosottopetoksilla perittyä olematonta velkaa ja rikoksilla syntynyttä velkaa 5-

kertainen määrä sopimuksiin verrattuna ja laittamalla vireille 7.7.2022 ja 27.7.2022 velkomukset 

sellaisten päätösten perusteella, joilla ei ole ratkaistu lainkaan mitään ”velkojaksi” valehdellun 

LähiTapiolan velkoja eikö asetettu minulle lainkaan  eurollakaan maksuvelvoitteita eli jotka eivät 

ole UK 2 luvun 3-5 §:issä säädettyjä tuomioita, päätöksiä LähiTapiolaa koskien eikä jonkun muun  

vaatimuksia koskevilla päätöksillä voi aloittaa LähiTapiolan minuun kohdistuvaa perintää. Silti 

juuri sellaista rikosta Aro ja hänen salaiset LähiTapiolan rikolliset ovat toteuttamassa.  

 

6) Oikeuden vahvistamat UK 2:2 §:n 2 momentissa mainitut oikeuden vahvistamat sopimukset on 

jätetty tahallisilla rikoksilla soveltamatta, vaikka niiden olemassaolo estää LähiTapiolan perinnät 

kokonaan ja tarkoittaa, että ulosotto tulee lopettaa kokonaan eikä Aro syyllistyi rikokseen 

aloittamalla siitä tietoisena eläkkeen ulosmittauksen sellaisten päätösten perusteella, jolla ei ole 

ratkaistu LähiTapiolan maksu- tai muitakaan vaatimuksia.  

 

7) Menettely mm. vakuuden osalta, tilityskiellon osalta ja oikeuksieni osalta on erilainen, kun 

perintää suoritetaan ei-lainvoimaisen päätöksen perusteella. Aro ja ”salainen velkoja” aloittivat 

perinnän  

• olemattoman ulosottoperusteen perusteella ja väittämällä  kumpaakin päätöstä 

”lainvoimaiseksi ulosottoperusteeksi” LähiTapiolan velkomuksessa, kunnes Aro aloitti 

11.10.2022 eläkkeeni ulosmittauksen ilmoittamalla vastoin aiempia selityksiään, että 

”toinen” ulosottoperuste ei olisikaan lainvoimainen 

• vaikka kumpikaan päätös ei ole annettu LähiTapiolalle mitään ulosottoperusteita 

synnyttäväksi, kun päätöksillä ei ole ratkaistu mitään LähiTapiolan vaatimusta eikä velkojaksi 

itseään valehteleva LähiTapiola edes itse esittänyt mitään vaatimuksia, mikä näkyy suoraan 

siitä, että kaikista ”LähiTapiolan ulosottoperusteista” puuttuvat kaikki velvoitteet minulta 

LähiTapiolalle, vaikka olematonta velkaani koskeva 40.000 € ulosmittaus on jo käynnistetty 

Aron 11.10.2022 ennakkoilmoituksella olemattomasta velasta ja olemattomien velvoitteiden 

perusteella.  

UK 2:12 § (Tuomioistuimen vahvistama sovinto) 

”Sovinto, jonka tuomioistuin on vahvistanut, pannaan täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio.” 

Vaikka esitin 18.9.2022 kopiot 14.2.2019 ja 19.12.2019 vahvistetuista lainvoimaisista 

sovintosopimuksista ja vaikka vain niitä saa minuun LähiTapiola ja Aro soveltaa ja niiden perusteella 

maksuvastuuni ja LähiTapiolan perintäoikeus on tasan nolla euroa 

1) Aro jatkoi vääriin LähiTapiolaa koskemattomiin ja minua velvoittamattomiin LP:tä ja Jormanaista 

koskeviin päätöksiin perustuvaa rikollista perintää, vaikka ne eivät ole edes LähiTapiolan 

ulosottoperuste 

2) Aro jätti minun ja LähiTapiolan väliset sopimukset tahallaan soveltamatta nimenomaan 

aiheuttaakseen minulle tahallaan aiheettoman ulosmittauksen eläkkeestäni, toteuttaakseen 
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sellaisen laittoman ulosmittauksen tahallisella törkeällä virkarikoksellaan ja syrjintä- ja 

kidutusrikoksena ja RL 15:9 §:n painostus- ja uhkailurikoksena hankkiakseen itselleen ja 

LähiTapiolalle 40.000 euron rikoshyödyt törkeillä rikoksillaan sovittuaan niistä ”salaisen 

rikoskumppaninsa” ja jatkaakseen vouti Penttilän, KäT Helinin, KäT Kempin, AA Baarmanin, AA 

Saksan, Walveen, Jormanaisen ja muun rikoskoplansa jo toteuttamia samalla ”pelikuviolla” jo 

toteuttamia sopimusten ohitusrikoksia, koska kopla oli sopinut etukäteen rikoshyötyjen 

maksimoimisesta, joka toteutettiin juuri  

• sopimuksia ohittamalla 

• sopimusten soveltaminen ulosotossa estämällä 

• sopimusten vahvistamiskanteet ja valitukset estämällä  

• rikoskoplan rikoksilla, jollaista rikosta Aro ja ”salainen LähiTapiola-rikollinen” ovat 

parhaillaan toteuttamassa.  

3) Velkojaksi itseään valehteleva LähiTapiola ei edes itse esittänyt mitään vaatimuksia 

”ulosottoperusteeksi” valehdelluilla päätöksillä ratkaistuissa asioissa, mikä näkyy suoraan 

siitä, että kaikista ”LähiTapiolan ulosottoperusteista” puuttuvat kaikki velvoitteet minulta 

LähiTapiolalle 

UK 3:28 § (Velvollisuus tehdä kirjallinen ja perusteltu päätös) 

”Ulosottomiehen tulee tehdä asiassa kirjallinen päätös, jos niin erikseen säädetään. Sen lisäksi 

ulosottomiehen tulee tehdä kirjallinen päätös, kun hän asettaa jollekin maksu- tai 

palautusvelvoitteen tai uhan tai päättää vakuuden hyväksymisestä taikka jos asian luonne sitä 

muutoin edellyttää. Jos asia on epäselvä tai tulkinnanvarainen, päätöksen tulee olla 29 §:n 

mukaisesti perusteltu. 

Perusteltu kirjallinen päätös on tehtävä myös silloin, kun esitetty väite tai vaatimus hylätään ja asia 
on epäselvä tai tulkinnanvarainen. Muussa tapauksessa päätöksestä on ilmoitettava suullisesti 
väitteen tai vaatimuksen esittäjälle. Jos kuitenkin väite tai vaatimus esitetään kirjallisesti ja 
ulosottomieheltä pyydetään siihen päätöstä, ulosottomiehen tulee tehdä asiassa perusteltu 
kirjallinen päätös. 
 
Kirjallinen päätös on merkittävä erilliseen päätösasiakirjaan taikka yksinkertaisessa asiassa 
pöytäkirjaan tai muuhun täytäntöönpanossa laadittavaan asiakirjaan.” 
 
Olen esittänyt useita kirjallisia vaatimuksia ja riitautus on selvä ja LähiTapiolan perintäperuste 
puuttuu kokonaan, joten laki ei sallinut Arolle sellaista vaihtoehtoa lainkaan, että 
1) Aro aloitti eläkkeeni ulosmittauksen ilman ulosottoperustetta 
2) Aro sivuutti lainvoimaiset oikeuden vahvistamat sovintosopimukset osallistuakseen ”salaisen 

velkojan” törkeään petokseen 
3) Aro esti myös lakisääteiset päätökset ja jatkoi rikollista ulosmittausta ilman minkäänlaisia 

päätöksiä pelkillä s-posteilla 
4) Aro esti myös kaikki laissa säädetyt oikeussuojakeinoni törkeillä rikoksillaan 
5) Aro jätti liittämättä ”s-postiperintäänsä” koskevassa ulosmittauksessa lait ja oikeuden 

vahvistamat sopimukset mihinkään 
6) Aro jatkaa rikollista ulosmittausta ”salaisen rikoskumppaninsa” sellaisen ”ulosottoperusteeksi” 

väitetyn 22.9.2022 s-postin ja ”vakuutuksen” perusteella, jonka ehdot eivät salli perintää, joka 
on päättynyt 4 vuotta ennen ulosottoasian vireille tuloa 

7) Aro jatkaa päätöstä ja valitusosoituksia antamatta perintää ”ulosottoperusteiksi” väitettyjen 
oikeuden sellaisten päätösten perusteella, jotka mainitaan vireille tuloilmoituksessa, mutta joista 
kumpikaan väitetty ”ulosottoperuste” ei ole LähiTapiolaa koskeva ratkaisu lainkaan.  

8) Aro esti osoituksen valehtelemalla 22.9.2022 ja 27.9.2022 ”lainvoimaiseksi esteeksi” päätöksiä,  
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joista kumpikaan ei ole UK:n säätämä este osoituksen antamiselle 
9) Aro jatkoi osoituksen antamisesta kieltäytymistä ja päätöksen estämistä myönnettyään itsekin 

11.10.2022 valehdelleensa 27.9.2022 lainvoimaiseksi esteeksi päätöstä, joka ei Aron 11.10.2022 
viestin mukaan olisikaan lainvoimainen,  eikä voi olla siis myöskään este osoituksen antamiselle, 
koska Aro juuri kirjoitti 27.9.2022, että UK 10:9 §:n tarkoittama este syntyä vain ”lainvoimaisella” 
(ja siis velkojaa eikä Jormanaista) koskevalla päätöksellä 

10) ”Päätös” ei voi koskaan lainvoimaistua LähiTapiolan velkomukseksi minua vastaan jonkun 
muun nimissä niin, että LähiTapiola vaan ”tupsahtaa” velkojaksi  

• valehtelemalla itseään velkojaksi 

• valehtelemalla päätöstä itseään koskevaksi, vaikka ei koske.  
 
 

UK 3:29 § (Perustellun päätöksen sisältö) 

”Perustellun päätöksen tulee sisältää asiassa hankitut ja saadut lausumat ja selvitykset, päätöksen 

perusteena olevat tosiseikat ja säännökset, riittävä perustelu ottaen huomioon asian laatu ja 

merkitys asianosaisille sekä lopputulos.” 

• Aro ei antanut mitään päätöksiä eikä liittänyt oikeuden vahvistamia sopimuksia mihinkään, vaan 

jatkoi rikollista eläkkeen ulosmittausta ”salaisen viestittäjänsä” 22.9.2022 s-postilla, joka on 

ainut liite Aron ”ratkaisutoiminnassa” 

• Mihinkään vaatimuksiini Aro ei ole ottanut kantaa, mihinkään oikeaan normiin ei ole Aro ottanut 

kantaa. 

• Ne asiakirjat, joita minun ja LähiTapiolan välillä sovelletaan, (oikeuden vahvistamat lainvoimaiset 

sopimukset) rikollinen Aro jätti näkyvistä, kirjaamatta ja käsittelemättä kokonaan.  

• UK 2:12 §, jota sovelletaan, Aro jätti tahallaan pois ”ratkaisutoiminnastaan. 

UK 3:30 § (Päätöksen tekemisen ajankohta ja muutoksenhaku) 

”Väitteen tai vaatimuksen johdosta tehtävä päätös tulee tehdä viipymättä sen jälkeen, kun väite tai 

vaatimus on esitetty. Jos väite tai vaatimus koskee tiettyä täytäntöönpanotointa tai toimitusta, 

ulosottomies voi lykätä päätöksen antamisen sen yhteyteen. 

Muutosta haetaan siitä toimesta tai toimituksesta, jota väite tai vaatimus koskee.” 

Aro kieltäytyi tahallaan tekemästä mitään päätöksiä enkä ole saanut 7.7.2022 vireille tulleessa täysin 

rikollisessa perintäasiassa mitään päätöstä 17.10.2022 mennessä lukuisia vaatimuksia esittämällä, 

vaikka ne tulee antaa ilman vaatimusta suoraan em. normien perusteella lakisääteisenä 

virkavelvollisuutena. Laiminlyönnit ovat tahallisia ja tehty Aron ja salaisen petoskoplan rikosten 

osatekona nimenomaan myös perus- ja ihmisoikeudeksi säädetyn valitusoikeuteni estämiseksi ja 

rikollisen mielivallan, kärsimyksen ja kidutuksen maksimoimiseksi ja RL 15:9 §:n säätämänä 

painostus- ja uhkailutoimena. 

UK 10:1 § (Asiavirheen oikaisu) 

”Ulosottomiehen tulee oikaista samassa ulosottoasiassa tehty toimi tai päätös, jos se perustuu 

selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain soveltamiseen 

(asiavirheen oikaisu).” 

Aro kieltäytyi tahallaan tekemästä itseoikaisua, joka oli rikollisen ulosoton lopettamiseksi pakollinen.   

UK 10:6 § (Täytäntöönpanoriitana käsiteltävät asiat) 
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”Asia voidaan kanteesta käsitellä tuomioistuimessa riita-asiana (täytäntöönpanoriita), jos: 

1) täytäntöönpanoa vastaan esitetään maksu- tai vanhentumisväite taikka muu väite, jonka peruste 

on syntynyt lainvoimaiseksi tulleen ulosottoperusteen antamisen jälkeen; 

2) riitautetaan täytäntöönpanossa määrätty maksu- tai palautusvelvollisuus, velkojan oikeus saada 

suoritus vakuudesta ilman ulosottoperustetta tai etuoikeus; 

3) sivullinen vastustaa täytäntöönpanoa sillä perusteella, että se loukkaa hänen oikeuttaan; 

4) esitetään muu 1–3 kohdassa mainittuihin seikkoihin rinnastettava väite tai vaatimus, jonka 

ratkaisemista täytäntöönpano tai sen jatkaminen edellyttää.” 

Aro esti UK 10:6 §:n säätämän oikeuteni toteutumisen tahallisella rikoksella jatkaakseen rikollista 

40.000 € perintää tietoisena perintäperusteen puuttumisesta ja esti samalla perus- ja ihmisoikeudeksi 

PL 21 §:ssä ja EIS 6 artiklassa säädetyt kaikki erityiset oikeuteni (vireille laittamisoikeus, oikeus saada 

asiansa laillisesti ja puolueettomasti ja sisällöllisesti käsiteltyä ja kaikki valitus- ja 

muutoksenhakuoikeudet)  

UK 10:7 § (Osoituksen antaminen) 

”Ulosottomies antaa osoituksen täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen, jos väitteen tai 

vaatimuksen tueksi on esitetty todennäköisiä perusteita ja ulosottoasia on tämän johdosta tullut 

epäselväksi eikä selvitystä voida hankkia ulosottomenettelyssä. 

Osoituksen voi antaa myös ulosottovalitusta käsittelevä tuomioistuin, jollei asiaa laajuutensa tai 

muun erityisen syyn vuoksi ole tarkoituksenmukaista käsitellä valitusasiana. Osoituksesta on 

ilmoitettava asianomaiselle ulosottomiehelle. 

Osoitus annetaan väitteen tai vaatimuksen esittäjälle. Jos kuitenkin selvityksen esittäminen 

kysymyksestä kuuluu jollekin toiselle, osoitus annetaan hänelle.” 

• Vaikka juuri UK 10:7 §:n mukainen tilanne on käsillä, asialla on minulle huomattava merkitys 

(40.000 € perusteeton ulosmittaus) ja vaikka esitin varmasti riittävät riitautusperusteet ja 

ulosottoasia on  jo pelkästään Aron ja ”velkojan” s-posteissa esitettyjen valheiden jatkuvan 

vaihtumisen ja perinnän estävän kahden lainvoimaisesti oikeuden vahvistaman sovinnon vuoksi 

varmasti riitainen, Aro esti myös osoituksen. 

• Sen sijaan hän tahallaan aloitti 22.9.2022-27.9.2022 valehtelun osoituksen esteestä ja 

soveltamalla ”esteenä”  

a) riitautuksen kohteena olevia päätöksiä, jotka eivät ole lainkaan UK 10:9 §:n 1-kohdan 

säätämiä päätöksiä 

b) valehtelemalla kumpaakin päätöstä ”lainvoimaiseksi” muka LähiTapiolaa koskevina 

maksupäätöksinä, vaikka niillä ei ole edes ratkaistu LähiTapiolan vaatimuksia 

c) valehtelemalla osoituksen antamisen estääkseen niitä molempia ”lainvoimaisiksi”, vaikka 

itse 11.10.2022 myönsi toisen ei-lainvoimaiseksi. 

UK 10:9 § (Osoituksen antamisen esteet) 

Maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa osoitusta täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen ei saa 

antaa lopullisen tilityksen jälkeen. Muussa täytäntöönpanossa osoitusta ei saa antaa sen jälkeen, 

kun täytäntöönpano on saatettu lainvoimaisesti loppuun. Osoitusta ei myöskään saa antaa, jos: 

1) väite tai vaatimus koskee seikkaa, josta on asianomaiseen nähden lainvoimainen ulosottomie-

hen päätös tai tuomioistuimen ratkaisu; 
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2) asianomainen on laiminlyönyt esittää väitteen tai vaatimuksen toimituksessa, jossa hänen olisi 

tullut se lain mukaan esittää; 

3) asianomainen on jo saanut osoituksen nostaa täytäntöönpanoriitakanne samasta kysymyksestä. 

Ulosottomies ei saa antaa osoitusta, jos asianomainen on valittanut samasta kysymyksestä. 

Aron ”ratkaisu” on 100-prosenttinen rikos ja ”perustelut” puuttuvat kokonaan ja ”johtopäätökset” 
”puupuutaheinää” eikä ”tulkinta” perustu yhtään mihinkään Aron rikollista valehtelua lukuun 
ottamatta. Aron puuhastelu on mm. seuraavilla perusteilla törkeä rikos: 

1) Esitin 18.9.2022-11.10.2022 vaatimukset yksilöidysti ulosottoasioissa 2275836188 ja 
2267837632.  

2) Ne koskevat hänen omaa virheellistä ulosmittaustaan eivätkä Kemppiä. 
3) Kempin ja HO:n päätökset eivät ole LähiTapiolaa koskeva ratkaisu.  
4) UK 10:9 § 1-kohta ei koske päätöksiä, joita Aro väittää ”esteen” syntyvän. UK 10:9 § 1-kohta ei 

koske Kempin ja HO:n päätöksiä asiassa L 15/649, Aron väittämää lainkohdassa tarkoitettua 
18.9.2022-11.10.2022 vaatimuksiini laadittua lainvoimaista päätöstä ei ole olemassa eikä 
ylipäänsä ole tullut edes vielä vireille, mikä johtuu Aron rikoksista. 

5) ”Sama” kysymys ei ole ollut minkään valitusasiana ratkaistun päätöksen kohteena. 
6) LähiTapiola ei edes vaatinut mitään asioissa, joita valehdellaan rikollisessa perinnässä muka a) 

perintäperusteeksi ja b) ratkaisuksi, jolla olisi muka ratkaistu 2020-2021 vasta 2022 vireille 
tullutta rikollista ulosmittausta koskeva riitautukseni 

7) Kemppi ja HO eivät voi käsitellä ja ratkaista ulosottovalituksia (väärä forum, 1.1.2015 ei tullut 
vireille asiana L 15/649 ”ulosottoperinnän riitautuksena 2022 ulosotosta” jne.) 

8) Kukaan missään foorumissa ei ole voinut ”ratkaista” 2020-2021 asiaa, joka on LähiTapiolan 
salaisen rikollisen rikoksella laitettu vireille vasta 7.2.2022 

9) Kun sain tiedon vasta syyskuussa 2022, että minun pitää alkaa riitauttamaan heinäkuussa 2022 
vireille laitettua petoksellista perintää ja laatimaan siitä Aroa ja ”velkojieni” rikoskoplaa koskeva 
tämä rikosilmoitus, niitä vaatimuksiani ei ole voinut kukaan ratkaista jo 2020-2021, kuten Aro 
valehtelee. 

UK 10:10 § (Osoituksen sisältö ja tiedoksianto) 

”Täytäntöönpanoriitaosoitus on annettava kirjallisesti. Osoituksessa on mainittava: 

1) käräjäoikeus, jossa kanne on nostettava, ja kanteen nostamisen määräaika; 

2) riidan asianosaiset, joita vastaan kanne on nostettava; 

3) osoituksen antamiseen johtaneet syyt ja riidan kohde; 

4) täytäntöönpanon senhetkinen vaihe, jos osoituksen antaa ulosottomies; 

5) seuraus kanteen nostamisen laiminlyönnistä. 

Osoitus on annettava tiedoksi osoituksen saajalle sekä tarvittaessa muille asianosaisille.” 

Ulosottomies Aro toteutti rikoksen, jolla esti osoituksen antamisen valehtelemalla eikä ole antanut 

minkäänlaista osoitusta, vaikka sen antaminen on hänen virkavelvollisuutensa. Juuri siksi Aron 

toimintaa kuuluu syyttää ja se tuomita törkeänä virkarikoksena ja hänet tuomita menettämään 

virkansa ja sopimattomaksi mihinkään virkaan ja passittaa suoraan lähimpään vankilaan. Osoituksen 

estäminen on myös ihmisoikeusrikos (PL 6, 21 ja 22 §, EIS 1, 6, 13, 14, 17-18 art.)     
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UK 10:11 § (Muutoksenhaku) 

Jos ulosottomies on antanut täytäntöönpanoriitaosoituksen, osoituksen saaja saa kanteen sijasta 

käyttää valitusoikeuttaan. 

Täytäntöönpanoriitaosoitukseen ei saa hakea muutosta. 

UK 10:12 § (Kanteen nostaminen ja sen laiminlyönti) 

Täytäntöönpanoriitakanne on nostettava osoituksen mukaisesti neljän viikon kuluessa osoituksen 

tiedoksisaannista. Osoituksen antaja voi kirjallisesta hakemuksesta pidentää määräaikaa, jos siihen 

on hyväksyttävä syy. Hakemus tulee tehdä ennen alkuperäisen määräajan päättymistä. Päätökseen, 

jolla määräaikaa on pidennetty, ei saa hakea muutosta. 

Jollei kannetta ole nostettu osoituksen mukaisesti, asianomainen ei voi vedota enää siinä 

ulosottoasiassa kyseiseen väitteeseen tai vaatimukseen. 

Jos osoitus on virheellinen, eikä virhe ollut selvästi havaittavissa, kanne katsotaan oikein nostetuksi, 

jos asianomainen on noudattanut osoitusta tai mitä täytäntöönpanoriitakanteen nostamisesta 

säädetään.” 

UK 10:18 § (Oikeudenkäyntikulut) 

”Jos täytäntöönpanoriitakanne on nostettu osoituksesta, asianosaiset vastaavat itse 

oikeudenkäyntikuluistaan. Tuomioistuin voi kuitenkin erityisestä syystä velvoittaa sen, jolle 

tuomioistuimen päätös on vastainen, osittain tai kokonaan korvaamaan vastapuolelleen aiheutuneet 

kulut noudattaen soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiä. 

Jos täytäntöönpanoriitakanne on nostettu ilman osoitusta, noudatetaan, mitä oikeuden-

käymiskaaren 21 luvussa säädetään.” 

Valtion korvausvastuusta on soveltuvin osin voimassa, mitä tämän lain 11 luvun 20 §:n 2 momentissa 

säädetään.” 

Aro on estänyt minua saamasta laissa säädettyä osoitusta aiheuttaakseen minulle myös 

tahallisella rikoksellaan UK 1:19 ja 21 §:n vastaisesti lisävahinkoa eli sellaisen kuluriskin, jota ei 

minulle kuulu syntyä, koska olen oikeutettu osoitukseen. Aro pyrkii tahallaan aiheuttamaan minulle 

osoitusta estämällä huomattavaa vahinkoa  

1) toteuttamalla perusteettoman ulosmittauksen eläkkeestäni, vaikka maksuvelvollisuus ja 

perintäperuste ei perustu mihinkään eikä varsinkaan ulosottoperusteiksi valehdeltuihin 

Jormanaista ja LP:tä koskeviin sopimuksiin. 

2) estämällä oikeussuojakeinoksi säädetyn osoituksen 

3) aiheuttamalla tahallisella rikoksellaan minulle tahallaan, laittomasti ja tarpeettomasti UK 

10:18 §:n mukaisen kuluriskin, joka ei minulle kuulu syntyä, koska osoituksesta kieltäytyminen 

perustuu Aron valehteluun ”ratkaisusta” ja ”esteestä”, joita ei ole hänen tieten olemassa. 

4) siten, että hän yrittää pakottaa minut laittamaan Aron rikoksen takia eli osoituksen tahallisen 

estämisrikoksen takia vireille asian, jossa minulla oli 18.9.2022 riitautusperusteella ja 

lainvoimaiset oikeuden vahvistamispäätökset esittämällä oikeus saada osoitus ja Arolla 

velvollisuus sellainen antaa ja estää ensisijaisesti turha oikeudenkäynti lopettamalla valehtelunsa 

ja rikoksensa itseoikaisuna,  

5) käynnistämällä perinnän, estämällä oikeussuojakeinot ja jatkamalla rikostensa avulla perintää 

väärillä perusteilla sellaisten oikeuden vahvistamien sopimusten vastaisesti, joiden vastaisesti 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004000#L21
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004000#L21
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004000#L21
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Aro ja LähiTapiola eivät saaneet ryhtyä rikollista perintää toteuttamaan eikä ”valevelkoja” 

LähiTapiola salailemaan petoksellisesti UK 2:12 §:n säätämiä oikeuden vahvistamia 

sopimuksia  

6) perimällä olematonta velkaa sellaisten oikeuden päätösten perusteella, jotka eivät edes koske 

LähiTapiolaa, ja joilla ei ole ratkaistu mitään LähiTapiolan vaatimusta eikä syntynyt LähiTapiolan 

ulosottoperustetta 

7) estämällä perusteen riitautusta osoitusta rikollisesti estämällä, itseoikaisua ja kaikkia 

oikeussuojakeinojani, kuten sama rikoskopla on 2001-2022 tehnyt.  

 
31. Asianosaisen (vastaajien) ja totuusvelvoitteen rikkominen on rikos AINA eikä valehtelu ja 

rikoksista ”työnä” laskuttaminen muutu lailliseksi eikä ei-rikokseksi hyödyntämällä verkoston 
virkarikoksia ja estämällä todistelu siviiliriidassa ja esitutkinnassa 

 
Asianajajille ja vastaajille säädetään totuusvelvoite oikeudenkäymiskaaressa, AAL:ssa, tapaohjeissa 
ja vakuutusalan normeissa ja elinkeinotoiminnassa. Virheelliseen ja rikolliseen toimintaan säädetään 
korvausvelvoite. Baarmanin, Suveksen, Saksan, Henrikssonin, Mäkisen, Lindbergin, Havian, Lotta 
Kroneld-Virtasen, Kivikosken ja vastaajien koko laskutus perustuu prosessipetoksiin ja 
salassapitorikoksiin. Niiden rikosten toteutus ei ollut heille sallittua eikä rikoksista saanut laskuttaa.  
 
Laskutus ja niiden avulla tapahtunut minun ja lasteni velkuutus on toteutettu jokaisessa siviiliprosessi 
niin, että jokaisessa jutussa epärehelliset tuomarit, laskuttajat ja vastaajat ovat etukäteen sopineet 
todistelun estämisestä. Jokaisessa jutussa on estetty kanteiden, valitusten ja esitutkintojen todistelut 
kokonaan rikosten mahdollistamiseksi. Ensin lapseni ja sitten minä olemme joutuneet koplan 
rikosten kohteeksi. Ensin he velkuuttivat lapseni (joiden salassapidettäviä potilas- ja uskontotietoja 
virkamiehet ja AA Lindberg levittivät) maksamaan virkamiehille ja Lindbergille 140.000 euroa 
”rikoksentekopalkkaa”. Vaikka lakimies Kimmo Huttunen tuomittiin lapseeni kohdistamastaan 
rikoksesta, sadistiset rikolliset Kirsti Hakola, Markku Brax, Pekka Aaltonen ja Pasi Kettula toteuttivat 
lasteni ”kohtuulliset” (=rikolliset) velkuutukset ja määräsivät lapsiuhrit maksamaan ”palkkaa” 6.000 
euroa Huttuselle, joka tuomittiin rikoksista ja koko koplalle 140.000 €. Sitä ei kohtuullistettu 
eurollakaan, valehdeltiin kohtuullisuudeksi, vaikka se koko tekosarja säädetään törkeäksi lapsiini 
kohdistuvaksi rikollisuudeksi ja vaikka Etelä-Suomen lääninhallitus ja EU-komissio totesivat 
etukäteen lasteni korvausoikeuden. Todisteita ei käsitelty, jotta kopla sai junailtua lapsilleni 
kostovelkuutuksen kostaakseen heidän kauttaan minulle. 
 
Kaikkia em. asianajajien oikeudelle laatimia kirjelmiä on tutkittava saman törkeän rikoksen 
osatekona. Valehtelu koskee jokaista riviä heidän kirjelmissään, he valehtelivat tahallaan estääkseni 
korvaukseni rikokseksi säädetyllä valehtelullaan raporteissaan, vastauksissaan, lausumissaan, 
väärissä ilmiannoissaan ja päätöksissä. Koska valehtelu on tapahtunut siviiliriidassa ja muissa 
prosesseissa, joihin säädetään totuusvelvoite ja totuusvelvoitteen ja salassapitovelvoitteen 
rikkominen säädetään rangaistavaksi, esitutkinta on käynnistettävä koko heidän laskutuksestaan, 
niiden perinnästä ja syntytavasta. 
 
Rikostutkinnat on käynnistettävä ja syyttäjälle syntyy velvoite ajaa syytteitä koko koplaa vastaan 
ja minulle korvattava rikoksilla aiheutettu vahinko ihan siitä riippumatta, mitä ”lainvoimaisia” 
Kempin tai jonkun muun siviiliriidan ratkaisuja on lainvoimaistettu, koska 
1) siviiliriidan ratkaisuilla ei ratkaista rikosasioita 
2) niillä ei ole käsitelty missään asioissa todisteita 
3) ratkaisut ja niiden syntytapa ovat rikos 
4) menetelmät (kuten valitusten ja esitutkintojen tahallinen estäminen), ovat rikos.  
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32. Siviiliriidan lainvoimaiset päätökset eivät estä rikosperusteista korvausvastuuta, vaan ovat näyttö 
verkoston rikosten menetelmistä, jolla tutkintakynnys ylittyy ja jokainen ”ratkaisu” on syntynyt  
todistelu estämällä rikollisverkoston rikoksilla 

 
Koko heidän rikoshyötynsä on hankittu ja minulle ja lapsilleni valtavat rikosvahingot aiheutettu 
tahallaan törkeillä rikoksella. Koska valehtelu on tapahtunut siviiliriidassa ja muissa prosesseissa, 
joihin säädetään totuusvelvoite ja sen rikkomiseen ja salassapitorikoksiin rangaistavuus ja 
rikosperusteinen korvausvelvoite, siviiliriidan lainvoimaiset ratkaisut eivät poista heidän 
tekojensa rangaistavuutta.  
 
Verkoston itse laatimat ”ratkaisut” siviiliriidassa eivät ole ratkaisu rikosasiassa. Siitä, että tuomarit, 
poliisit, syyttäjät ja ulosottomiehet tekevät rikoksia, ei seuraa, että asianajajille ja vastaajille omassa 
erityislaissa (AAL, VYL, VSL, KSL) säädetty vastuu loppuisi, lakien pakottavuus ei koskisikaan ketään ja 
he voisivat toteuttaa törkeitä petoksia, väärennyksiä ja salassapitorikoksia, syrjintää, kiskontaa, 
väkivaltaa, kiristyksiä, rekisterimerkintärikoksia, työrikoksia,, työturvallisuusrikoksia ja sitten vaan 
laskuttaa rikoksistaan ja myös lakisääteisesti maksuttomista tehtävistään ”työnä” ja estää 
syntyneiden sovintosopimusten täytäntöönpanon valehtelemalla, että niitä ei ole olemassa. 
 

33. Yleisen syyttäjän syyttämispakko ja poliisin tutkintapakko ja muiden viranomaisten tutkintapakko 
 
Syyttäjä, poliisi, oikeuskanslerinviraston, Fivan ja valtakunnanvoudin viraston valvontaorganisaation 
virkamiehet ovat valtion virkamiehiä, joiden velvoitteet säädetään suoraan laissa. Rikosten 
yhteiskunnallisen merkityksen, rikoksentekoverkoston laajuuden, rikoksentekijöiden yhteis-
kunnallisen aseman, rikosten törkeyden, määrän, rikoshyödyn ja rikosvahingon määrän ja 
tekotapojen perusteella kaikki rikokset ja niiden kokonaisuus ovat sellaisia, että syyttäjälle syntyy 
velvollisuus syyttää niistä ja jokaisen rikoksen tutkintakynnys ylittyy. Tutkinnassa tulee selvittää 
rikoksena myös tutkinnantappoja ja oikeussuojakeinojen estämistä sekä Nurmen, Kempin, 
Baarmanin, Saksan, Ruohosten, Kroneld-Virtasen ja nettivainoajien etukäteen sopimien väärien 
ilmiantojen tehtailua ja niissä esitettyjä valheellisia tapahtumatietoja ja oikeussuojakeinojen 
määrittely RL 3:1 §:n laillisuusperiaatteen vastaisesti ”rikokseksi” minuun kohdistetuissa väärissä 
ilmiannoissa ja rikollisissa ”kuulusteluissa”, kuulustelujen, tutkinnantappojen, oikeudenkäyntien 
kaikkia rikollisia menetelmiä, etukäteen sovittuja petoksia, rikoksista laskuttamista ja niiden avulla 
toteutettua ”käänteistä korvausvastuuta”, jolla uhrien korvaukset estetään ja heidän rikoksiaan 
paljastaneille kostetaan rikollisilla velkuutusprojekteilla, vainoilla ja ihmisoikeudettomaksi 
tekemisellä. 
 
Ei ole mitään laillista syytä estää rikollisia joutumasta vastuuseen eikä sille, että  
1) lapset maksavat rikollisille virkamiehille potilastietojensa levittämisestä 140.000 € tai euroakaan 
2) maksan satoja tuhansia törkeistä prosessipetoksista, salassapitorikoksista, taloni ja omaisuuteni 

tuhoamisesta, työpaikkakiusaamisesta, rikollisista vakuutusten ja työsuhteeni irtisanomesista ja 
sen sisältämästä raskauden ja äitiyden perusteella toteutetusta syrjinnästä ja heidän mistään 
rikollisesta valehtelustaan ja rikollisuudestaan 200.000 €, 40.000 € ja euroakaan. 

3) minulle kuuluvat korvaukset ovat saamatta heidän tahallaan toteuttamien törkeiden petosten ja 
koplan junailemien tutkinnantappojen, hakkaamisen, tappamisella uhkaamisen, kanteiden, 
syytteiden ja valitusten estämisen vuoksi 

 
34. Verkoston rikosten kokonaisuus ja rikosten törkeys 

 
Poliisin, oikeuskanslerinviraston, valtakunnanvoudinviraston, poliisin laillisuusvalvontaviran-
omaisten, syyttäjälaitoksen ja Fivan on käynnistettävä se rikostutkinta, jota on estetty minuun ja 
perheeseeni kohdistettujen törkeiden jatkettujen rikosten toteuttamiseksi. Tutkintavelvoite koskee 
kaikkia minuun, lapsiini, assistenttiini, yhdistyksiini, Elisa Paloseen, hänen omaisiinsa, 
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taideväärennysjutun 82-vuotiaaseen velkuutettuun uhriin  ja erikoislääkäri Matti Walliin 
kohdistettuja rikoksia vuosina 2001-2022 ja ne ovat saman jatketun rikoksen osatekoja. 
 
Alla on muutamia keskeisiä esimerkkejä rikoksina tutkittavista teoista, joilla verkoston rikolliset ovat 
tuhonneet kotini, toteuttaneet prosessipetoksia, toteuttaneet korvauspetoksia, toteuttaneet 
rikoksillaan korvaustemme estämisen, laskuttaneet törkeistä rikoksistaan tutkinnantappajien ja 
rikoskoplan tuomarien avulla ja aiheuttaneet minulle ja lapsilleni velkoja ja valtavia vahinkoja 
törkeillä rikoksillaan, aiheettoman ulosmittauksen, jolla ovat ryöstäneet omaisuuttani laskuttamalla 
prosessipetoksista, salassapitorikoksista, olemattomista asiointitapahtumista ”työnä” ja perineet 
sitten Aron ja Penttilän avulla rikoshyötyjään omaisuudestani sadoilla tuhansilla euroilla. 
Syntyneet siviiliriidan ratkaisut ja tutkinnantapporatkaisut perustuvat valehteluun, rikollisiin 
menetelmiin ja niistä jokainen on syntynyt estämällä se todistelu, joka osoittaa heidät RL 6:5 §:n 2 
momentin rikollisverkostoksi, minut, lapseni, Elisa Palosen omaiset, 82-vuotiaan vanhuksen, Wallinin 
törkeiden vuosia jatkettujen sadististen rikosten uhriksi ja korvaukseen oikeutetuiksi. 
 
Jatkettuna rikoksina tulee tutkia jatketun rikoksen jokainen osateko. Jokaisen rikoksen osalta tulee 
tutkia muiden nimikkeiden lisäksi aina jokainen rikos erityisesti myös RL 15:9 §:n ja RL 6:5 §:n 2 
momentin rikollisuutena. Rikoksina tulee tutkia 
1) Kaikki ”ratkaisut”, joilla minulle ja lapsilleni on junailtu velkaa ja estetty korvauksemme 
2) Rikokset, joilla on ensin kiristetty minut luopumaan miljoonakorvauksista (kotini ja työsuhteeni 

korvaukset) uhkaamalla minua 
a) tappamisella 
b) Kempin, Nurmen, Baarmanin, Suveksen, LähiTapiolan, Henrikssonin, Mäkisen, Saksan, 

Helinin, Vienon, Koposen, Sunellin, Lehikoisen ja Hirvelän junailemalla miljoona-
velkuutuksella epärehellisessä oikeudenkäynnissä, jos en luovu kanteesta ja rikosasioista ja 
sitten hakattu minut 

c) uhattu tappamisella ”sopimusten”, kanteista luopumisen pakottamiseksi ja tehtyäni 
sopimukset pienentääkseni rikosvahinkoa, ne sopimukset ohitettiin valehtelemalla niitä 
olemattomiksi ja estämällä sopimusten vahvistamiskanne Helinin ja Penttilän rikoksilla, 
estämällä valitukset ja täytäntöönpanokiellot Lehikoisen, Sunellin, Koposen, Hirvelän ym. 
rikoksilla ja uusinta rikosta yrittää ”joku” LähiTapiolan petosrikollinen Aron avustuksella. 

3) Tuomarien Kempin, Nurmen, Paanasen, Spolanderin, Rantalan, Pölläsen, Henrikssonin, Kohmon, 
Kermisen, Konttisen, poliisien ja syyttäjien teot, joilla minut on pakotettu lääkärinlausuntojen 
vastaisesti laatimaan oikeudellisia kirjelmiä sydänkohtauksessa, aivoinfarktissa, 
aivoverenvuodossa, 39,5 asteen kuumeessa, ripulissa, oksennustaudissa, laadittu tekaistuja 
varoituksia ja rikollinen irtisanominen laissa säädetyt kuulemiset estäen ja ajoittaen ne 
hengenvaarassa olleen vauvani sairaalajaksolle ja vakavan oman sairauteni ajalle kuulemisen 
tahalliseksi estämiseksi 

4) Baarmanin, Nurmen ja Kempin kostosakotusta 
5) Tuomas Nurmen alias Thomas Foxin laajaa rikollisuutta ja poliisien ja syyttäjien rikoksia, joilla 

niitä on mahdollistettu ja Nurmen ”kunnianloukkaus”-rikosilmoitusten tutkintaa toteutettu 
uhrien vaientamiseksi. 

6) Työterveyslääkäri Järvisen nimissä valheellisten lausuntojen laatiminen ja Henrikssonin laskutus 
olemattomasta asioinnista 

7) AVI:n virkamiesten henkilövaihdokset ja Tainion rikokset ja valehtelun ristiriidat poliisien 
tutkinnantappajien Kukon, Sulkon ja Riialin valehtelun kanssa. 

8) Varjovalmistelut ja niistä laskuttaminen 
9) Helinin, Verasen, Penttilän, Kempin, Nurmen, Baarmanin ja Saksan rikos, jossa ulosmitattiin 

sopimuksiin nähden tuplamäärä velkaa rikollisella laskutuksella ja Penttilä veti tilini tyhjäksi 
5.3.2020 etukäteen, vaikka Helinin ”ratkaisu” on tehty vasta 9.3.2022 ja tuomari Helin ulkoisti 
tuomioistuimelle yksinoikeudella kuuluvan ”ratkaisutoiminnan” (rikollisen valehtelun) 
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voudille ja vetivät ”oikeudenkäyntiään” keskenään minun kanteessani kanteeni estämiseksi 
salaisissa sähköpostiviesteissään.  

10) Koposen, Hirvelän, Lehikoisen, Sunellin, Nurmen, Kempin, Spolanderin, Paanasen, Baarmanin  ja 
Saksan rikokset, jotka toteutettiin valehtelemalla olemattomaksi olemassa olevaa sopimusta 
120.000 € rikoshyödyn hankkimiseksi koplalle ja laskuttamalla prosessipetoksista ja 
salassapitorikoksista koko määrällä.   

11) Saksan ja Kettulan laaja pitkäkestoinen rikollisuus ja heidän rikoskumppaneina laamanni Markku 
Braxin kanssa toteuttama ”edunvalvonta” Braxia koskevan lähestymiskieltojutun rikolliseksi 
salaiseksi estämiseksi ja lasteni rikollisen velkuutuksen osatekona 

12) KäT Pasi Kettulan toiminta 18.2.2022 rikoksessa osallistumalla Ruohosten, Kroneld-Virtasen, 
Ilmasen, Melakarin, Väliahon, Kivikosken, Skomarsin ja Ailorannan rikoksiin oikeudenkäytössä 
uhkailemiseksi, salassapitorikoksiin, prosessipetoksiin ja tarkastusoikeuden estämiseen 

13) Laskuttaminen LähiTapiolan, Henrikssonin ja Mäkisen laskutuksilla väärän jutun materiaalista 
sitä prekluusioon mennessä ja milloinkaan toimittamatta, salaamalla minulta mitä edes 
laskutetaan, laskuttaminen olemattomista asioinneista ja koko työpaikkakiusaaminen ja laiton 
irtisanominen törkeine petoksineen. 

14) Raporttien ja rekisterimerkintöjen väärentäminen ja lakimiesten ja asiamiesten valehtelu 
petokselliseksi kanteen ja valituksen kiistämiseksi, olevien laskujen, raporttien ja sopimusten 
valehtelemiseksi olemattomiksi. 

15) Salassapitorikokset, Baarmanin, Saksan, Jormanaisen, LP:n, Ruohosten ja Kroneld-Virtasen 
toteuttamat avo- ja avioliittovalheet 

16) Uhkaamisen ja hakkauttamisen avulla syntyneet sopimukset, nollasopimusten ohittaminen, 
korvausten ohittaminen, LP:n ja Jormanaisen raporttien väärentäminen, kotini tuhoaminen, 
laiton varoitus, työpaikkakiusaaminen, complianceraporttien väärentäminen, irtisanomisen 
toteutus rikoksilla, LähiTapiolan, oikeuslaitoksen, poliisin, LP:n ja Jormanaisen ja ulosottoviraston 
rekisterimerkintöjen väärentäminen,  

17) Henkilövakuutukseni irtisanominen vahinkovakuutuksena korvausteni estämiseksi Konttisen ja 
Suveksen koplan rikoksilla ja tekijän henkilöllisyyden salaaminen 

18) Minuun kohdistetut ”kuulustelut” ja Laitisen, Sulkon, Uskin, Mäkisen, Sjöholmin, Äijälän, Kukon, 
Riialin, Mamian, Heikkilän, Halmeen, Hyytiäisen, Suuripään, Moilasen, ym. tutkinnantapoilla 
”hyväksyttäviksi” valehdellut törkeät petokset, törkeät virkarikokset, väärät ilmiannot, 
laskuttaminen rikoksista ”asianajotyönä” 

19) Siviiliprosessiin, virkatehtävään ja rikoksen asianomistajille ja todistajille säädetyn 
totuusvelvoitteen rikkominen ja verkoston toiminta, jolla on systemaattisesti alistettu minut 
valtavalle rikosmäärälle tutkintoja, valituksia ja ulosottokaaren prosesseja estämällä sekä 
hakkautettu, velkuutettu, uhattu tappamisella, kohdistettu väkivaltaa ja murhayrityksiä lapsiini, 
kohdistettu sadistista vainoa, tuhotyö, irtisanomiset ja tehty minusta ihmisoikeudeton RL 15:9 
§:n painostus- ja uhkailutoimena, joita on minuun ja lapsiini kohdistettu kaikissa prosesseissa 
2001-2022. 

  
35. Rikoksena tutkittavat osateot 2001-2022 jatketussa rikoksessa LähiTapiolan, LP:n, Rimonin, 

Jormanaisen, asianajajien,  ulosottomiesten, tuomarien ja muiden virkamiesten petosverkostossa 
ja virkamafiaverkostossa 
 
Kaikkia Suveksen, Baarmanin, Saksan, Henrikssonin, Mäkisen, LähiTapiolan, LP:n, Jormanaisen, 
Rauno ja Kimmo Niskalan, Walveen, Laakson, Aronpään, Kermisen, Konttisen, Lagerströmin, 
Pölläsen, Kohmon, Mäenpään, Rantalan, Jalosen, Järvisen, Gummeruksen, Ketolan, Moilasen, ja 
Wiheriäkosken lausumia, päätöksiä ja oikeudenkäyntikirjelmiä ja minuun kohdistettuja heidän 
tekojaan tulee tutkia jatkettuna RL 6:5 §:n 2 momentin mukaisena rikoksena, joilla on sama motiivi 
ja joissa on kyse varsinaisten tekokohtaisten nimikkeiden lisäksi jokaisessa teossa RL 15:9 §:n 
rikoksista.  
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Lisäksi kaikkia Lise-Lotte Hellören, Kivikosken, Melakarin, Skomarsin, Ailorannan, Ruohosten, 
Ritvasen, Havian, Kroneld-Virtasen, Väliahon, Kettulan, Ilmasen rikoksia tulee tutkia erikseen 
aiemmin laatimani laajan rikosilmoituksen mukaisilla nimikkeillä. Minuun 18.2.2021 kohdistettua 
rikollista Kivikosken, Melakarin ja Hellören hyökkäystä ja KäT Väliahon kuvaan alla lyhyesti ja teot 
tulee syyttää oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisena, vääränä ilmiantona, laittomana 
uhkauksena, syrjintänä, törkeänä virkarikoksena.  
 
Luettelo rikosten toteutuksiin osallistuneista tuomareista, poliiseista, voudeista ja muista 
virkamiehistä on 22.4.2022 asiakirjassa, johon teen Aroa, Penttilää, Riialia ja Tuimalaa koskevat 
täydennykset.   
 
Teko 1 (työturvallisuusrikos ja sillä aiheutetut henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot) 
 
LähiTapiolan vahinkotarkastaja Rauno Niskala, LP Vahinkosaneerauksen työntekijät Mikael Walve, 
Tero Laakso ja toimitusjohtaja Pertti Aronpää toteuttivat kodissani 11.6-14.9.2014 piikkauksia ja 
viemärivahingon raportointia ja hajonneen viemärin ”korjaus”-töitä rikoksillaan ilman sellaisessa 
työssä pakollisia suojauksia, osastointeja ja tuhosivat koko omaisuuteni. Ne olivat pakollisia 
työturvallisuuslain ja Ratu-määräysten perusteella. He levittivät suojaamattomilla piikkauksilla 
viemärisaastetta, haittaeläimiä, syöpää aiheuttavaa kreosoottia ja kvartsia kaikkialle kotiini, sen 
ilmastointikanaviin, huonekaluihini, rakenteisiin ja keuhkoihini, tuhosivat koko irtaimistoni, kotini ja 
aiheuttivat minulle rikoksillaan 6 kasvainta ja kohonneen riskin kuolla syöpään ennenaikaisesti sekä 
muut asiassa L 15/649 yksilöimäni henkilövahingot ja taloudelliset vahingot. Vahingot on 
dokumentoitu prof. Putuksen asiantuntijalausuntoon, RakSystemsin raportteihin, Niskan käynneillä, 
vahinkoilmoituksiini.  
 
Teko 2 (petokset korvausteni estämiseksi, tahallaan aiheutetut lisävahingot) 
 
LähiTapiolan vahinkotarkastaja Rauno Niskala, LP Vahinkosaneerauksen työntekijät Walve ja Laakso 
ja aliurakoitsija Jormanainen tuhosivat koko kotini ja omaisuuteni tahallaan ja aloittivat jo ensi 
käynnillään törkeiden petosten toteuttamisen estääkseen korvaukseni. Rikosta varten 
kosteuskartoittaja (Recover) vaihdettiin Niskalan 12.6.2014 Walveelle lähettämällä s-postilla, jota he 
ovat salailleet. Oikeus korvauksiini on ollut täysin selvä 
1) todisteiden perusteella 
2) pakottavien normien (työturvallisuuslaki, KSL, VSL, VYL) ja VahL:n perusteella. 
 
He estivät korvaukseni ja velkuuttivat minut käänteisesti alla kuvatuilla muilla rikoksillaan. Rikokset 
toteutettiin estämällä kaikissa prosesseissa koko todistelu sekä vahingoista että heidän törkeistä 
petos-, väärennys- ja muista rikoksistaan.  
 
He toteuttivat petoksiaan LähiTapiolan päätöksillä, valehtelemalla viemärikuvauksista (joita ei ole 
olemassa) ja hajonnutta viemäriä ehjäksi, valehtelemalla ehjää koksiluukkua rikkoutuneeksi, 
väärentämällä raporttia, laatimalla 8.10.2014 vahinkoilmoituksen (jossa mikään ei pidä paikkansa eli 
laadittu kokonaan tekaistuilla tapahtumilla), salailemalla LähiTapiolan rekisteriin 11.12.2014 
merkittyjä petoksen tunnustuksia. Lisäksi he käyttivät virheellisiä kosteusvahingon korjaus-
menetelmiä tahallaan aiheuttaakseen lisävahinkoa koko kiinteistölle ja omaisuudelleni ja piikkasivat 
kreosoottia asuntooni ja aiheuttivat minulle 6 kasvainta (aivokasvain, rintakasvain, 4 kasvainta 
sappirakkoon), kipua ja hengityselinsairauksia, joita minulla ei ollut ennen suojaamattomia 
piikkauksia ja aiheuttivat eläköitymiseni. Vahingot ilmenevät Putuksen, Raksystemsin ja 
rakennustarkastajien lausunnosta, joiden käsittelyn rikoskopla esti rikostensa toteuttamiseksi ja 
oikeussuojakeinojen estämiseksi, korvausteni estämiseksi ja toteuttaakseen valtavien tahallaan 
aiheuttamiensa vahinkojen päälle 300.000 € laskutukset ja periäkseen  ne minulta ulosotossa Aron 
ja Penttilän avulla. 



71(132) 
 

 
Päädyin heidän rikostensa, niiden tutkimisen estämisen, tilaustyönä tapahtuneen 11.12.2019 
hakkauttamisen ja kanteiden, valitusten ja todistelun estämisellä, nollasopimusten ohittelulla 
toteutettujen rikosten vuoksi maksamaan heille palkkaa rikoksistaan eli maksamaan ulosotossa 1200 
euron tuntipalkalla heille jokaisesta heidän rikollisesta valheestaan, olemattomista asioinneista, 
salassapitorikosten ja petosten kohteena olemisesta, vammauttamisesta, kotini ja omaisuuteni 
tuhoamisesta 200.000 € muka ”kohtuullisuutena”, vaikka he eivät saaneet petoksiaan, valheitaan ja 
muita rikoksiaan toteuttaa eivätkä niistä laskuttaa.  
 
Teko 3 (olemattomat tapahtumat ja aineistojen ja laskujen valehtelu olemattomiksi) 
 
Niitä ”tapahtumia ei ole olemassa, jotka Niskala, Jormanainen ja Walve kuvasivat 8.10.20214 
vahinkoilmoitukseen. Niitä viemärikuvauksia ei ole olemassa lainkaan, joihin vedoten Suves, 
Konttinen, Lagerström, Niskala, Baarman, Saksa, LP, LähiTapiola ja Jormanainen 11.12.2014 estivät 
200.000 € korvaukseni.  
 
Lisäksi Suves ja LähiTapiolan kopla valehtelivat ”olemattomiksi” korvauspäätöksiä, väärensivät niitä 
maksuliikenteen peittelemiseksi ja Baarman, Saksa, Jormanainen, LP:n Walve, Aronpää, Laakso ja 
aliurakoitsija Jormanainen valehtelivat olemattomiksi LP:n minulle lähettämiä laskuja, LP:n 
raportteja, rekistereitään, kirjanpitoaan ja kaikkia niitä valokuvia ja s-posteja, jotka ovat olemassa ja 
todistavat heidät petosrikollisiksi. He valehtelivat niitä ”olemattomiksi” Kempin ja Nurmen 
junailemassa rikollisessa valmistelussa, vaikka itse toimittivat niitä todisteiksi. 
 
Henriksson ja Mäkinen valehtelivat olemattomiksi työpaikkakiusaamista, sairauksiani, poissaolojani 
(5 kk halvaantumisen vuoksi) ja valehtelivat tahallaan selvittämisen tapahtuneen hyvässä hengessä 
ja loppuneen 15.10.2009, vaikka kutsuivat minut jatkuvasti Gummeruksen, Kohmon, Rantalan ja 
Pölläsen kutsuilla epämääräisiin palavereihin painostaakseen minut irtisanoutumaan, uhkailivat 
minua, aiheuttivat halvaantumisen, hermovaurion, jalkojen turpoamisen ja ehdottivat työsuhteeni 
irtisanomista 10.2.2010 palaverissa, jota valehtelivat olemattomaksi AVI:lle, KäO:ssa, HO:ssa ja 
KKO:ssa ”olemattomaksi” ja laskuttivat 1200 €/tunnilta ja 200.000 € sikailevasta valehtelustaan. Koko 
Henrikssonin, Kermisen, Rantalan, Konttisen, Mäenpään, Pölläsen, Kohmon, Ketolan, Moilasen, 
Mäkisen ja LähiTapiolan johdon toiminta on ollut rikollista ja kaikki perustuu prosessipetosrikolliseen 
valehteluun. 
 
Teko 4 (työpaikkakiusaaminen, sen kiistäminen valehtelemalla AVI:lle ja ”Järvisen” lausunto) 
 
Vuosia kestänyt työpaikkakiusaaminen näkyy työterveyslääkäri Leena Järvisen ja muiden 
työterveyshoitajien, Diacorin epikriiseistä, halvaantumisesta, sadoista reklamaatioistani, valokuvista, 
Wallinin lausunnoista, johtavan tk-lääkärin lausunnoista, eläkepäätöksen perusteluista ja siitä, että 
LähiTapiola eläkeyhtiö Elo ja LähiTapiolan henkivakuutusyhtiö aloittivat maksamaan minulle eläkettä 
B-lausuntojen perusteella, joissa todetaan traumatisoitumisen syyksi LähiTapiolan koplan 
toteuttama työpaikkakiusaaminen, rikollisen irtisanomisen aiheuttama trauma ja kotini ja terveyteni 
tuhoaminen Niskalan, Walveen, Jormanaisen ja Laakson tahallisilla rikoksilla. 
 
Estääkseen AVI:n selvitykset, Rantala, Pöllänen, Kohmo, Gummerus, Jalonen ja Kimmo Niskala 
laativat AVI:lle 9.6.2014 valheellisen selvityksen. Siinä oli liitteenä työterveyslääkäri Leena Järvisen 
allekirjoittamaksi väitetty asiakirja, jossa valehdellaan, että Järvisen tietoon ei ole koskaan tullut 
työpaikkakiusaamista minuun ja kehenkään kohdistettuna. Järvisen kirjaamia merkintöjä oli siihen 
mennessä jo 12 sivua työpaikkakiusaamisesta ja sen aiheuttamista vakavista oireista ja 
poissaoloistani ja kaikki sadat reklamaationi. Minulle ohjattiin osana sadistista kiusaamista 
tappamisella uhkailevat asiakkaat. Järvinen on 27.12.2017 kirjallisesti ilmoittanut, että ei ole koskaan 
asioinut Henrikssonin, Jalosen, kenenkään työnantajan edustajan kanssa eikä laatinut AVI:lle hänen 
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nimissään laadittua valheellista lausuntoa, vaikka sen väitetään syntyneen niin, että Jalonen oli 
yhteydessä Järviseen ja siinä on allekirjoitus, jota Henriksson, Kerminen, Konttinen, Mäkinen, Rantala 
ym. väittävät Järvisen allekirjoitukseksi ja hänen laatimaksi.  
 
Se, että lääkäri antaisi lausuman työntekijän työpaikkakiusaamista koskevassa asiassa ja valehtelee 
työnantajan kanssa sopimat valheet mahdollistaakseen työpaikkakiusaamisen jatkumisen, 
estääkseen selvittämistä ja irtisanomiseni valmistelutoimenpiteenä, on rikos. 
 
Saman petoksen toteuttivat myöhemmin Henrikssonin kirjelmällä asiassa L 17/261 ja sen 
valitusvaiheissa ja laskuttivat rikollisesta valehtelustaan 600 € tunnilta, yhteensä 200.000 €.  
 
Poliisin, Fivan, AVI:n ja oikeuskanslerinviraston tulee tutkia, kuka AVI:lle lausunnon on laatinut ja 
tutkia koko em. toiminta laskutuksineen rikoksena.    
 
Teko 5 (Henrikssonin, Mäkisen ja LähiTapiolan laskutus ”Järvisen kanssa” asioinnista, 
varjovalmistelusta) 
 
Henriksson, Mäkinen ja LähiTapiola laskuttivat 24.6.2020 ja 31.8.2020 asiassa L 17/261 noin 4000 € 
asioinnista  Järvisen kanssa (väitetyt asiointitapahtumat 2017), vaikka lääkärillä ei ole 
salassapitonormien vuoksi oikeutta asioida työnantajan edustajan kanssa työsuhderiidassa minulta 
lupaa pyytämättä. Järvinen on 27.12.2017 kirjallisesti ilmoittanut, että ei ole koskaan asioinut 
Henrikssonin, Jalosen, Kermisen, Rantalan, Mäkisen ja kenenkään työnantajan edustajan kanssa, 
vaikka Henriksson, Kerminen, Mäkinen, Rantala ja LähiTapiola sisällyttivät tällaista ”asiointia” 
laskuunsa noin 4000 eurolla.  
 
Poliisin, Fivan, AVI:n ja oikeuskanslerinviraston tulee tutkia rikoksena, miksi Vieno, Sunell, Koponen, 
Hirvelä ja muut kanteeni ja valitusteni käsittelyyn osallistuneet hyväksyivät tahallaan Henrikssonin, 
Mäkisen ja LähiTapiolan laskutusta olemattomista asiointitapahtumista vai onko kyse heidän 
rikoksestaan, jossa ovat asioineet Järvisen kanssa (mm. salassapitorikos ja törkeä petos).    
 
Teko 6 (Henrikssonin, Mäkisen ja LähiTapiolan laskutus varjovalmistelusta) 
 
Henrikssonin 24.6.2020 laatimasta laskusta näkyy, että Kerminen, KäT Vieno, KäT Myllykangas, 
Henriksson ja Mäkinen ovat järjestäneet 8 tuntia varjovalmisteluja keskenään, joissa ovat käsitelleet 
asiaa L 17/261 minun ja AA Palon olematta paikalla ja saamatta kutsua saapua paikalle. EIS 6 art., PL 
21 §, oikeudenkäymiskaari, JulkL, AAL, tapaohjeet, tuomioistuinlaki ja valtion virkamieslaki kieltävät 
prosessin, jossa jutun tuomarit järjestävät salaisia palavereja toisen vastapuolen kanssa. 
Henrikssonin laskusta näkyvät nämä rikokset suoraan ja myös hänen varjovalmistelunsa poliisi Merja 
Laitisen kanssa 5.12.2018 rikostutkinnan estämiseksi. Myllykangas aloitti jo ensimmäisessä 
valmisteluistunnossa avoimen puolueellisuuden Henrikssonin apurina ja valehteli, että asianajajasta 
ei saa tehdä rikosilmoitusta ja ”lohdutteli” rikoskumppaniaan Henrikssonia ja jätti tahallaan 
puuttumatta Henrikssonin rikolliseen valehteluun, josta olisi kuulunut tehdä viran puolesta ilmoitus 
valvontalautakunnalle. 
 
Henriksson on käynyt varjovalmistelua myös valvontalautakunnan kanssa, Kempin ja asian L 15/649 
vastapuolteni asiamiesten kanssa ja sopinut prosessipetoksistaan ja sopimusten ohituspetoksistaan, 
paisutelluista laskutuksistaan ja siitä, että Henriksson laskuttaa paisutelluilla laskuillaan 
olemattomista työtunneista, petoksistaan, lakisääteisesti maksuttomista tietosuoja- ja 
kanteluasioista ja salassapitorikoksistaan. Varjovalmistelutunteja on enemmän kuin normaaleja 
valmistelutunteja. 
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Vaikka varjovalmistelut ovat heille kaikille kiellettyjä, Henriksson, Mäkinen ja LähiTapiola laskuttivat 
niistäkin rikoksistaan 600 € tuntilaskutuksella. Lisäksi he laskuttivat asioinnista sellaisen henkilön 
kanssa, jonka nimistä henkilöä ei ole KäO:ssa edes olemassa.   
 
Poliisin, Fivan, OM:n, poliuisi ja oikeuskanslerinviraston tulee tutkia rikoksena, miksi Vieno, 
Myllykangas, Kemppi, Nurmi, Helin, Penttilä, Laitinen, Henriksson, Mäkinen, Kerminen, Rantala 
sopivat varjovalmisteluissa rikoksistaan ja miksi he niitä laittomia oikeudenkäyntimenetelmiä 
vahingokseni toteuttivat ja miksi Vieno, Sunell, Koponen, Hirvelä ja muut kanteeni ja valitusteni 
käsittelyyn osallistuneet hyväksyivät tahallaan Henrikssonin, Mäkisen ja LähiTapiolan laskutuksen 
heille kokonaan kielletystä varjovalmistelusta ja ketkä kaikki rikollisia varjovalmisteluja ovat 
järjestäneet ja niihin osallistuneet.  
 
Teko 7 (Henrikssonin, Mäkisen ja LähiTapiolan laskutus kiinteistöriitani materiaalista väärässä 
asiassa aineistoa toimittamatta ja laskutusta salaamalla) 
 
Työsuhderiidassani oli tuomarin määräämä prekluusio 2018. Se tarkoittaa, että parttien kuului siihen 
mennessä nimetä ja toimittaa todisteensa ja niille teemat. Henrikssonin, Mäkisen, Kempin, Vienon, 
Laitisen, Kermisen, Rantalan, Verasen ja LähiTapiolan petostiimi sopi rikoksista, jolla laskutettiin 
24.6.2020 Henrikssonin, Mäkisen ja LähiTapiolan rikollisella keinotekoisesti paisutellulla 
laskutuksella omaisuuteni anastamiseksi: 
1) asiassa L 17/261 asian L 15/649 materiaaliin perehtymisestä uudelleen 600 € tunnilta, vaikka 

siitä oli jo laskutettu 600 tunnilta asiassa L 15/649 ja L 16/352 Baarmanin ja Saksan rikollisella 
laskutuksella ja vaikka LähiTapiola oli 14.2.2019 ja 19.12.2019 sopimuksilla sitoutunut olemaan 
laskuttamaan niistä materiaaleista mitään. 

2) ”johonkin” esitutkintamateriaaliin tutustumisesta, vaikka L 17/261 ei ollut rikosasia ja vaikka 
Laitisen 5.12.2018 tutkinnantappo oli tehty kiinteistöriidassani  

3) asiassa L 17/261 kaksi vuotta prekluusion jälkeen eli väärässä asiassa ja toimittamatta koskaan 
laskutuksen kohteena olevaa mitään materiaalia asian L 17/261 todisteeksi, nimeämättä sitä 
prekluusioon mennessä ja ylipäänsä koskaan työsuhderiidan todisteeksi, selvittämättä sen 
merkitystä todisteena, mitään teemoja, salaamalla sitä minulta ja kieltäytymällä esittämästä 
minulle materiaalia, josta laskuttivat ja edes sivumääriä ”laskutustyöstä”, vaikka minulla oli 
oikeus kaikki se tietää eikä Vienolla ollut oikeutta hyväksyä mitään siitä laskutusperusteeksi, 
kun se ei ollut oikeudenkäyntiaineistoa. 

 
Fivan, OM:n, poliuisi ja oikeuskanslerinviraston tulee tutkia rikoksena, miksi Vieno, Kemppi, Nurmi, 
Helin, Penttilä, Laitinen, Henriksson, Mäkinen, Kerminen, Rantala, Baarman, Saksa, LähiTapiola 
sopivat asiaan liittymättömän aineiston laskutuksista ja miksi minä olen joutunut oikeuslaitoksessa 
sellaisen törkeän rikoksen kohteeksi, jonka Vienon ja muu em. kopla toteuttivat tahallaan ja jossa 
minut velkuutettiin 100.000 eurolla  
1) salaamalla minulta, mistä laskutetaan 
2) salaamalla materiaalia, josta laskutettiin 
3) laskuttamalla sellaiseen materiaaliin perehtymisestä, jota ei ole toimitettu jutun 

oikeudenkäyntiaineistoksi ja jota ei ole käsitelty eikä näytetty eikä sen merkitystä todisteena 
hyväksytty ennen kuin siitä laskutettiin 100.000 € 

4) kohtuullistamatta laskutustausta, vaan paisuttamalla se keinotekoisesti em. rikollisella 
tuplalaskuttamisella niin, että maksan samasta kielletystä laskuttamisesta 1.200 € tunnilta ja 
hyväksymällä Vienon törkeällä rikoksella 100.000 euron laskutus väärän, olemattoman ja 
minulta laskutuksen kohteena salatun materiaalin perusteella asiassa, jossa oli ainoastaan 7.5 
tunnin valmisteluistunnot (+ 8 tunnin rikolliset varjovalmistelut) eikä pääkäsittelyä ja todistelua 
lainkaan 
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Teko 8 (laskutus lakisääteisesti maksuttomista kanteluista tietosuoja-asioista + koplan tietosuoja- 
ja salassapitorikoksista ja Baarmanin ”tutkittu asiaa”-petos laskutuksen paisuttelurikoksina) 
 
Kanteluiden tekeminen valvontalautakunnalle ja tietosuojadirektiiviin perustuvien oikeuksien 
toteuttaminen on laskutuskiellon alaista toimintaa. Tapaohjeen 12.2 kohta ja tietosuojadirektiivi 
kieltävät niiden oikeuksien käytöstä laskuttamisen kategorisesti asianajajilta ja rekisterinpitäjiltä 
(mm. LähiTapiola). Lakisääteistä maksuttomuutta kierrettiin rikoskoplassa niin, että Henriksson, 
LähiTapiola ja Mäkinen laskuttivat niistä 1.200 € tuntipalkalla siten, että 
1) Henriksson, LähiTapiola ja Mäkinen laskuttivat niistä avoimesti tahallaan eli 24.6.2020 ja 

31.8.2020 laskuista näkyy suoraan, että he laskuttivat työsuhdeasiassani 600 €/tunti 
maksuttomista tietosuoja- ja kanteluasioista. 

2) Baarman ja Saksa laskuttivat samoista maksuttomista tehtävistä naamioimalla ne 
laskutustapahtumat niin epäselviksi, tapaohjeen vastaisiksi, että se mahdollistaa minkä tahansa 
petoksen. Baarman kopioi ”tutkittu asiaa”-lausetta laskuunsa sivukaupalla ja kun 
rikoskumppani Kemppi vaihdettiin tuomariksi, Baarman nosti tuntilaskutuksen 2-kertaiseksi ja 
rupesi kopioimaan lisätunteja ”tutkittu asiaa”-laskutuksena, vaikka sovelsi mm. Ruotsin lakia 
Suomessa ja toteutti törkeitä petoksia joka lausumallaan ja 16.12.2015 valehteli olemattomaksi 
kaikkia päämiehensä raportteja ja koko heidän laskutustaan ja Jormanainen valehteli Saksan 
kanssa samalla tavalla tarkastusoikeuden estämiseksi ja laskuttivat sitten minua rikoksistaan 600 
€/tuntilaskutuksella Laitisen, Nurmen ja Kempin kanssa sopimallaan tavalla. 

3) Baarman laskutti 90.000 € paisutellulla laskulla aivan samassa asiassa, jossa Saksa laskutti 30.000 
€ eikä kukaan heistä saanut laskuttaa prosessipetostoiminnasta mitään eikä valehdella 
siviiliprosessissa. He tekivät kumpaakin, koska koplan tuomarit hyväksyivät mitä tahansa, 
tavoittelivat maksimivelkuutusvahinkoa minulle  ja koplan poliisit estivät sovitusti tutkinnat. 
Jokainen teki törkeät rikoksensa, koska se oli niin helppoa ja koska niistä ja niiden tutkinnan 
estämisestä oli etukäteen sovittu.  

 
Fivan, OM:n, poliisin, tietosuojavaltuutetun, valvontalautakunnan ja oikeuskanslerinviraston tulee 
tutkia rikoksena, tuomarit, asianajajat, poliisit ja ulosottomiehet toteuttavat em. kaltaisia rikoksia, 
joissa 7.5 tunnin valmistelusta laskutetaan 100.000 euroa kuluvelkuutetulta salatun materiaalin 
perusteella. Se on myös rikollista syrjintää, koska huomattavat ylilaskutukset verrattuna muiden 
kohteluun säädetään RL 11:11 §:ssä rangaistavaksi.  
 
Teko 9 (Henrikssonin, Mäkisen, Vienon, Kermisen ja LähiTapiolan koplan yhteinen 10.000 € 
petoksen yritys 24.6-31.8.2021)  
 
Sovittelusta kuluvaatimuksen esittäminen on kiellettyä. Henrikssonin, Mäkisen, Vienon, Kermisen ja 
LähiTapiolan kopla yrittivät 10.000 € petosta laskuttamalla 24.6.2020 sovittelusta 10.000 € ja 
väärentämällä laskuunsa hämäyksen vuoksi termit, joista petoksen yritystä oli vaikea havaita. Kun 
havaitsin sen laskutuspetoksen, Vieno, Henriksson, Kerminen ja Mäkinen pitivät lisää rikollisia 
varjovalmisteluja ja sopivat, että Vieno Henrikssonin s-postin mukaisesti törkeän petoksen yritystä  
”pikku lipsahdukseksi”, vaikka siitä olisi tullut viran puolesta tehdä rikosilmoitus ja ilmoitus 
valvontalautakunnalle. Tämän jälkeen Henriksson korjasi laskunsa 31.8.2021 eli laskutuspetos näkyy 
suoraan muutetusta laskusta, heidän kirjeenvaihdostaan ja vertaamalla 24.6.2020 laskuun. 
 
Törkeän petoksen raja oikeuskäytännössä on 8.500 €. Henriksson,  Vieno, Kerminen, Rantala, 
Mäkinen, Konttinen ja LähiTapiolan petoskopla yrittivät törkeää petosta naamioimalla 
laskutustapahtumat ”asioinniksi käräjäoikeudessa”, jotta en hoksaisi heidän laskuttavan sovittelusta 
törkeän petoksen yrityksellä. Sen lisäksi he ovat yrittäneet vastaavia 10.000 € petoksia useita, koko 
heidän laskutuksensa ja jokainen lausumansa on rikos ja yrittävät periä parhaillaan sopimusten 
vastaisesti 40.000 € velkaa Kempin päätöksellä, joka koskee LP:n ja Jormanaisen (rikollista) laskutusta 
ja jolla ei ole määrätty minua maksamaan mitään LähiTapiolalle. 
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Heidän sadoissa rikoksissaan ei ole kyse pikku erehdyksestä, vaan sinnikkäästä törkeästä 
rikollisuudesta ja miljoonien rikoshyötyjen hankkimisesta ja rikosvahinkojen tahallisesta 
aiheuttamisesta toteuttamalla satoja törkeitä petoksia putkenaan kotini, työsuhteeni ja terveyteni 
tuhoamisen korvausvastuulta välttymiseksi ja koska varjovalmisteluissa olivat sopineet myös 
rikollisesta kostovelkuutuksesta muun miljoonavahingon päälle, jonka aiheuttivat kotini, 
omaisuuteni, ansiokykyni, terveyteni, työsuhteeni ja maineeni tuhoamalla. 
 
Teko 10 (Konttisen ja Suveksen koplan 10.000 € oikeusturvavakuutuspetos kiinteistöriidassani ja 
nimen salailu) 
 
Minulla oli oikeusturvavakuutus. Sen ehtojen mukaan minulla oli oikeus saada 10.000 € korvaus 
10.6.2014 aiheutetun vuotovahingon oikeudenkäynnistä ja 10.000 € korvaus saman koplan 
17.9.2014 kodissani aiheuttamasta pölyvahingosta. Hankkiakseen 10.000 € rikoshyödyn ”joku” 
lähetti minulle nimeään salaten korvauspäätöksen, jossa valehteli, että kaksi eri aikaan sattunutta 
eri tapahtumaa olisivat muka ”sama” vahinko. Rikosta jatkettiin rikollisen nimeä salaillen 2015-
2021 eli yli 6 vuotta, vaikka ehtokohta oli selvä. Näitä ”kymppitonnin petoksia” ja muita törkeitä 
petoksia LähiTapiolan sadistit petostehtailijat ovat kohdistaneet minuun 2008-2022 
keskeytyksettä 14 vuotta ja koko sen ajan, kun jouduin käymään Kempin ja Vienon rikollisissa 
helvetillisissä ”valmisteluissa” kuuntelemassa heidän valehteluaan ja seuraamaan rikollisten 
tuomarien ja poliisien toteuttamaa törkeiden petosten mahdollistamista ja näin heidän jokaisen 
temppunsa, jotka tähtäsivät kanteiden, valitusten estämiseen ja velkuuttamiseen kotini tuhojen 
keskellä laittomasti irtisanottuna. 
 
He luopuivat rikoksistaan vasta Finen juristien lukuisilla vaatimuksilla. Rikosten päätekijät ovat 
Konttinen, Kerminen ja Suves. Pääosan koplan rikoksista on tehty niin, että ”salaisen laatijan” tekstit 
ja päätökset laati ”laillisuusvalvoja” Veera Konttinen juuri nimeään ”rehdissä rikollisuudessaan” 
salaillen  ja rikollisen mielivallan maksimoiden. 
 
Teko 11 (Konttinen tai joku muu ”salainen vireille laittaja” petoksellisessa ulosotossa ja 
oikeusturvakorvauspetoksen uusinta 40.000 € rikoshyödyn hankkimiseksi) 
 
Konttinen on todennäköisesti taas asialla edellä selostetussa uusimmassa törkeän petoksen 
yrityksessä, jossa ”joku” nimensä salailija laittoi vireille minua koskevan ulosoton 7.7.2022 ja 
27.7.2022 sellaisten Kempin ja HO:n päätösten perusteella, jotka eivät koske LähiTapiolaa ja 
salailivat ne 14.2.2019 ja 19.12.2019 minun ja LähiTapiolan väliset oikeuden vahvistamat sopimukset, 
jotka estävät perinnän kokonaan ja todistavat vireille laittajan rikokseksi.  
 
”Joku” laati myös Arolle 22.9.2022 viestin, jossa valehteli, että heidän minuun kohdistama perintä 
muka perustuisi minun kotivakuutukseni ”oikeusturvavakuutuksen ehtoon”. Mitään ehtokohtaa ei 
mainita, mitään vakuutusnumeroa ei mainita ja Konttinen tai joku muu salaa, että Konttinen itse 
”salaisena irtisanojana” irtisanoi laittomasti jo 5.7.2018 sen vakuutuksen, jonka ehtojen 
soveltaminen siis päättyi vakuutuksen päättyessä 31.10.2018 ja perintäperuste puuttuu siis kaikkiaan 
neljällä perusteella 
1) Asiaan ei oikeuden vahvistamien sopimusten vuoksi sovelleta oikeusturvavakuutuksen ehtoja, 

vaan UK 2:12 §:n uo-perustetta eli tekemääni nollasopimusta, joka estää perinnän kokonaan 
2) Vakuutukseni mikään ehtokohta eikä kenenkään oma oikeusturvavakuutus oikeuta perimään 

vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Kukin vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksua 
saadakseen HAKEA itse omia oikeudenkäyntikulujaan 10.000 euro/tapaus. 

3) Vakuutus on vuosivakuutusta ja se päättyi ”salaisen Konttisen” laittomaan irtisanomistekoon eli 
Konttisen, Suveksen, Kermisen, Kohmon, Pöllösen, Henrikssonin yhdessä toteuttamaan törkeään 
rikokseen. 
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4) Lisäksi sama Konttinen on nimeään salaillen Kermisen kanssa yrittänyt 10.000 € petosta jo 
aiemmin samanlaisella valehtelulla valehtelemalla kahta vakuutustapahtumaa tahallaan samaksi 
ja 10.000 € petosta ujuttamalla Henrikssonin laskuun 10.000 € sovittelusta laskutusta. 

 
Yhteensä Konttisen, Kermisen, Suveksen ja Henrikssonin ym. rikoskopla ovat aiheuttaneet minulle 
miljoonavahingot.  
 
Teko 12 (”salainen Konttinen” irtisanoi henkilövakuutukseni ja kotivakuutukseni rikoksillaan) 
 
Konttinen hoiteli 5.7.2018 kesken oikeudenkäynnin kotivakuutukseni ja yksityistapaturma-
vakuutukseni laittoman irtisanomisen. Rikoksilla on sama motiivi kuin muilla oikeusturva-
korvauspetoksilla. Niillä estettiin minua hakemasta korvauksia kesken oikeudenkäynnin ja saamasta 
oikeusturvakorvauksiani tulossa olevissa tiedossa olevissa riitautuksissa. Henkilövakuutukseni 
irtisanomisen Konttisen kopla hoiti ”vahinkovakuutuksen” irtisanomisena, koska pakottava VSL 
kieltää henkilövakuutuksen irtisanomisen kokonaan. He siis valehtelivat minua koiraksi, veneeksi, 
sohvaksi, perämoottoriksi, autoksi, kodiksi,  mökiksi tai irtaimeksi esineeksi irtisanoakseen 
henkilövakuutukseni rikoksillaan. ”Rehtiyttä” alleviivaa taas, että Konttinen  oli antanut koko 
organisaatiolle Kermisen ja Suveksen kanssa ohjeen salailla, kuka vakuutukseni irtisanomisen 
toteutti. Kaikki teot ovat heidän törkeitä petoksiaan, RL 6:5 §:n 2 momentin ja RL 15:9 §:n rikoksia ja 
tulee sellaisina nyt tutkia, syyttää ja tuomita. 
 
Teko 13 (salaiset mustamaalaajat ja tietosuojarikosten tahallisuus kokouksissa, joita Henrikssonin, 
Kermisen, Konttisen, Pölläsen, Kohmon, Rantalan ja Jalosen mukaan ei ole ”olemassa” heidän 
Avi:lle ja oikeudelle laatimien petoskirjelmiensä mukaan) 
 
Pahimmat työpaikkakiusaajani Kohmo, Gummerus, Pöllänen ja Rantala levittivät ympäri Tapiolaa 
”johtajien pöydille” 2008-2015 ja sen jälkeenkin ja edelleen joltain minulta salatulta lähettäjältä 
(mahdollisesti Juha Ruoholta) peräisin olevaa viestintää, jonka perusteella he leimasivat minut 
”vaaralliseksi” ja ”viranomaisvastaiseksi”, vaikka olen laillisuusmyönteinen. Vaikka viestintä koskee 
minua, Rantala, Kerminen, Pöllänen, Kohmo, Henriksson ja koko kopla estivät itseäni saamasta sitä 
jatkaakseen maineeni laajaa pilaamista, sadistista työpaikkakiusaamista ja kaikki rikokset toteutettiin 
8.2.2010 lukien kokouksissa, joissa uhattiin minua rikoksilla, laittomilla irtisanomisilla. 
 
Sen jälkeen Kermisen, Gummeruksen, Jalosen, Konttisen, Pölläsen, Henrikssonin, Mäkisen, 
Mäenpään ja koko LähiTapiolan sadistinen petosrikoskopla laati 9.6.214 Avi:lle valheellisen 
selvityksen, jossa valehtelivat, että kokoukset ovat muka päättyneet 15.10.2009 ja kaikki hoidettiin 
laillisesti ja hyvässä hengessä. Vastaavat rikolliset valheet Henriksson, Kerminen, Rantala, Konttinen 
ym. laativat työsuhderiidan vastaukseen 31.3.2017 lukien ja sitten laskuttivat minua em. paisutellulla 
laskutuksella törkeistä petoksistaan 100.000 eurolla rikoskumppaninsa Vienon 14.9.2020 
päätöksellä, jolla todisteita tutkimatta estettiin minulle kuuluvat korvaukset työsuhteeni 10-
prosenttisen rikollisesta irtisanomisesta, henkilövahingoista, syrjinnästä ja aiheuttivat minulle 
pysyvän eläköitymisen ja 2000 € vahingot/kk loppuelämäni ajan, yrittivät vielä viime metreillä 10.000 
€ laskutuspetosta ”pikku epätarkkuutena” ja 7.7.2022 ja 27.7.2022 uusimmalla rikoksilla yrittävät 
40.000 € petosta rikollisella ulosmittauksella ilman uo-perustetta, ”salaisen valehtelijan” valheilla ja 
”oikeusturvakorvaus”-petoksia sarjatuotantona tehtailemalla. 
 
Teko 14 (”salainen laatija” valheellisessa 2015 työtodistuksessa) 
 
Estääkseen työllistymiseni, pilatakseen maineeni ja aiheuttaakseen minulle kärsimystä,, Henriksson, 
Kerminen, Kohmo, Rantala ja Pöllänen laativat laittoman irtisanomisen 7.8.2014 toteutettuaan 
valheellisen loukkaavan helmikuussa 2015 työtodistuksen, jossa valehtelivat työsuorituksiani 
”heikoiksi” koko työurani aikana 18.5.1987 lähtien 14.2.2015 saakka, vaikka olivat koko työsuhteeni 
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aikana maksaneet minulle tulospalkkaa ”erinomaisista” työsuorituksista, minut oli EU-komissio 
nimittänyt Euroopan parhaana asiantuntijana pysyvään asiantuntijaryhmään, olin vakuutusalan 
asiantuntija, compliance officer ja henkilövakuutuksen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja eikä 
tehnyt ainuttakaan virhettä työurallani. Todistus laadittiin salaa sellaisten 11 esimiehen nimissä, 
jotka eivät tienneet sen laatimisesta ja sen korjaamattomuus jatkuu, vaikka ne entiset esimiehet 
Kohmoa ja Pöllästä eli rikollisia itseään lukuun ottamatta ovat ilmoittaneet sen valheelliseksi ja että 
se on väärä, koska on laadittu heidän esimiesajaltaan heiltä salaa totuudenvastaisena. 
 
Kohmo, Pöllänen, Kerminen, Rantala, Konttinen, Henriksson ja koko LähiTapiolan rikoskopla 
salailevat edelleen vuonna 2022 tuon valheellisen työtodistuksen laatijaa petostehtailunsa 
rikollisuuden mielivaltaa pahentaakseen. 
 
Teko 15 (Suves ja ”salainen laatija” valehtelivat Jormanaisen, Walveen ja Niskalan 8.10.2014 
toteuttamaa törkeää petosta ”oikeudellisesti merkityksettömäksi”  
 
Ensin Konttinen, Kerminen, Suves ja koko LähiTapiolan rikoskopla estivät rekisteröidyn 
tarkastusoikeutta 3 vuotta väärentääkseen rekisterimerkintöjä ja toteuttaakseen salailun avulla 
prosessipetoksia. He vastasivat ”salaisen laatijan” vastauksena 23.10.2017 sellaiseen 
tarkastusvaatimukseen, jonka tein 16.1.2014. 
 
Kun sain jo sitä ennen selville Jormanaisen, Walveen ja Niskalan 8.10.2014 petoksen, Suves lähetti 
jonkun ”salaisen laatijan” laatiman asiakirjan, jossa valehtelee törkeää petosta ”oikeudellisesti 
merkityksettömäksi, vaikka 
1) Vahinkoilmoituksessa KAIKKI tiedot ovat kokonaan tekaistuja ja niiden avulla yritettiin 600.000 € 

petosta 
2) Rekisterissä olivat jo ennen kanteeni nostamista Jormanaisen, Walveen ja Niskalan 11.12.2014 

tekemät petosten tunnustukset 
3) Heidän törkeä petoksensa ja kenenkään törkeä rikos ei ole oikeudellisesti merkityksetön, koska  

A) siihen säädetään rangaistus ja korvausvastuu 
B) he tuhosivat kotini ja yrittivät maksattaa petoksen Jormanaisen vakuutuksesta ja sitten 

laskuttamalla minua 16.800  muovilaatikoista, joiden arvo on max. 700 € 
C) he toteuttivat oikeudessa törkeää petosta ja laskuttivat rikollisesta valehtelustaan  
D) he perivät ulosotossa rikollisesta prosessipetostoiminnasta 120.000 euron ja 40.000 € 

laskujaan tuhottuaan kotini rikollisilla piikkauksillaan ja minulle heidän aiheuttamat rikokset 
ja ulosottoperintä ovat rikoksiaan 

E) rikosten toteutus ja rikoshyötyjen hankinta ei ole oikeudellisesti merkityksetöntä, koska 
tililtäni puuttuu monta miljoonaa heidän petostensa takia, minulle aiheutettiin 
perusteeton korvausvelka, oikeus korvauksiini oli selvä ja se estettiin rikoksilla ja heidän 
valehtelunsa ja vahingoittamiseni ei ole oikeudellisesti merkityksetöntä, vaan rikos, joka 
synnyttää heille korvausvastuun,   

 
Teko 16 (laatikkolaskutuspetos ja salainen maksuliikenne samaan aikaan, kun Suves jatkoi 
prosessipetosta kiistämällä jopa minulle maksetut korvaukset) 
 
Aiheutettuaan 17.9.2014 kodissani suojaamattomilla piikkauksilla 16.000 siivouslaskut Jormanainen, 
Niskala ja Walve tekivät ko. 8.10.2014 petoksen ja kun eivät sillä saaneet rahaa, laskuttivat minua 
Jormanaisen firman nimissä lähettämällä petoksellisella laskulla 700 euron arvoisista 
muovilaatikoista 1500 €/kk ”vuokraa” eli siivouslaskun tarvittavan 16.800 €/v. Kun en maksanut sitä, 
Jormanainen oli salaa sopinut Walveen ja Niskalan kanssa, että Jormanaiselle Niskala maksoi 
laittomasti salaa minun vakuutuksestani ”vuotovahinkona” Jormanaiselle noin 2.100 euroa samoista 
laatikoista laskulla, jonka numero oli muutettu ja jotka laatikot yrittivät laskuttaa minulta 16.800 
eurolla. 
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Samaan aikaan Suves jatkoi koko liigan kanssa törkeää petosta valehtelemalla, että edes minulle ei 
olisi koskaan maksettu mitään eikä laadittu mitään korvauspäätöstä. 
 
Teko 17 (korvausten valehtelu olemattomiksi, tarkastusoikeuden estäminen, kotiosoitteeni 
väärentäminen ja petosten tunnusten salaaminen 
 
Suves laati 1.6.2015 vastauksen LähiTapiolan rikoskoplan kanssa sopimallaan tavalla ja valehteli, että 
minulle ei ole koskaan korvattu mitään eikä ainuttakaan korvauspäätöstä ole muka olemassa. 
Samaan aikaan Konttisen, Kermisen, Niskalan, Lagerströmin ja Henrikssonin kopla estivät 
tarkastusoikeuttani salaillakseen, että Niskala ja vahingon kirjaajat olivat tunnustaneet petokset 
11.12.2014 ja kaikki korvauspäätökset näkyivät rekisteristä.  
 
Salaista rikollista maksatusta varten  
1) Konttinen, Kerminen, Niskala ja Suves estivät tarkastusoikeuttani 
2) Minulta salailtiin maksuliikenne väärentämällä minulle LähiTapiolan rekisteriin ”kotiosoitteeksi” 

Laurinkatu 48, mikä on LähiTapiolan Lohjan toimiston osoite, joten korvauspäätökset ohjautuivat 
petosten toteuttajan Niskalan työhuoneeseen eli samalle rikolliselle, joka niitä salaa maksoi 

 
Samaan aikaan Suves jatkoi koko liigan kanssa törkeää petosta valehtelemalla, että edes minulle ei 
olisi koskaan maksettu mitään eikä laadittu mitään korvauspäätöstä. 
 
He maksoivat myös Bajamajaa joka kuukausi salaa 200-300 €/kk samaan aikaan, kun Suves valehteli 
Kempin valmistelussa, että mitään ei maksettu eli toteutti vuosien ajan törkeää prosessipetostaan. 
Vaikka vain minä voin hakea korvauksia kotivakuutuksestani, Jormanaisen rikoskumppanit Niskala, 
Suves, Konttinen, Kerminen ja Lagerström junailivat rikoskumppanilleen Jormanaiselle salaisia 
korvauksia sellaisen vuotovahingon vahinkonumeron alta, jossa myönnetään korvattavaksi se 
vuotovahinko, jonka Suves petoksillaan KäO:ssa  samaan aikaan kiisti. 
 
Olen 17.9.2018 istuntotauolla äänittänyt Suveksen tunnustuksen, että ovat maksaneet korvauksia ja 
heti sen jälkeen Suves marssi takaisin Kempin valmisteluun jatkamaan valehtelua, että korvauksia ei 
ole muka maksettu eikä päätöksiä olemassa.  
 
Poliisi jatkaa tutkinnantappoja ja LähiTapiola yrittää uudella petoksella periä minulta olematonta 
40.000 € velkaa estettyään miljoonakorvaukset rikoksillaan ja tuhottuaan kotini, työsuhteeni ja 
terveyteni.   
 
Teko 18 (BajaMajan valehtelu ”ystävällisyysvessaksi” ja sijaisasuntopäätöksen merkitys 
petoksissa)  
 
Vakuutusehtojeni mukaan korvattavissa vahinkotapahtumissa korvataan sijaisasunto. Niskala teki 
syyskuussa 2014 myönteisen sijaisasuntopäätöksen ja minulle maksettiin Ojamolla sijaitsevaa 
sijaisasuntoa 728 €/kk (vuokra)+ huonekaluja ja kuljetuskuluja. Päätöksestä ja rekisterimerkinnästä 
näkyy, että LähiTapiola teki sitovan korvausratkaisun vuotovahingosta ja myönsi kyseessä olevan 
korvattava viemäririkko.  
 
Samaan aikaan Suves jatkoi koko liigan kanssa törkeää petosta Kempin valmistelussa valehtelemalla, 
että 
1) Mitään korvauspäätöksiä ei ole tehty eikä korvauksia koskaan maksettu 
2) pihalleni LähiTapiolan Niskalan tilaama BajaMaja ei olisikaan korvaus ja mikään minulle maksettu 

noin 30.000 € korvaus ei olisikaan ”vakuutuskorvaus”, vaan olisivat ”muuten vaan 
ystävällisyyttään” maksaneet BajaMajaa ja rahaa tililleni. VYL, VSL ja vakuutusehdot eivät 
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mahdollista sellaista, koska toimiluvan mukaan vakuutusyhtiö voi maksaa vain 
vakuutuskorvauksia ja minulle oli siis postitettu vakuutusten ”korvauspäätöksiä” ja rekisterissä 
luki niiden olevan korvauspäätöksiä. He estivät tarkastusoikeuttani toteuttaakseen omien 
rekisteriensä vastaista petoksellista valehtelua.  

 
Koska BajaMaja-päätöksellä tunnustettiin korvausoikeuteni, he valehtelivat sitä Niskalan kirjallisen 
korvauspäätöksen vastaisesti ”ystävällisyyteen perustuvaksi vessaksi”.  
 
Teko 19 (vakuutukseni ehdoista valehtelu) 
 

Kiistääkseen kannettani törkeillä petoksillaan, Suves, Konttinen, Niskala, Lagerström ja Kerminen 

laativat tahallaan Kempin valmisteluun kirjallisia törkeitä petoksia ja valehtelivat minulla muka 

olevan sellainen vakuutus, joka ei korvaa viemärivahinkoja lainkaan. Toimitin todisteeksi kaikki 

vakuutuskirjat ja vakuutusehdot vuodelta 1996 lukien, vakuutuskirjan (jossa heidän itse 

kirjoittamanaan lukee, että vakuutukseni korvaa myös yli 50 vuotta vanhojen putkien rikkoutumisen 

ja olin maksanut sellaisesta vakuutusturvasta 22 vuotta) ja heidän oman vakuutusvirkailija kirjallisen 

tunnustuksen, että minulla on koko ajan 1996 lukien ollut ja on edelleen viemärivahingot korvaava 

vakuutus.  

 

Kemppi ja Nurmi estivät todisteiden käsittelyn ja sen jälkeen minut hakattiin 11.12.2019 

sairaalakuntoon ja uhattiin tappamisella, jos jatkan kanteeni ajamista. Vaikka he toteuttivat törkeitä 

petoksia, Kemppi ja Nurmi jättivät ilmoituksen poliisille ja valvontalautakunnalle tekemättä, Laitinen 

esti tutkinnat estettyään sitä varten todisteiden käsittelyn ja sitten petoskopla velkuutti minut 

maksamaan rikollisesta valehtelustaan 200.000 € ja jäin ilman minulle kuuluvia korvauksia hakattuna 

ja tapettuna ja maksamaan velkuutettuna palkkaa näille rikoksille jokaisesta rikollisesta valheestaan 

1200 €/tuntilaskutuksella, jota Kemppi, Vieno ym. valehtelivat ”kohtuullisuudeksi”, vaikka heidän 

petoksensa olisi kuulunut tutkia. 

 

Teko 20 (valehtelu, että viemäririkkoa ei ole olemassa, valehtelu sadeveden näkemisestä,  
valehtelu koksiluukusta ja heinäkuun käynnistä) 
 
Kodissani oli 10.6.2014 laaja viemäririkko. Laakso, Walve, Jormanainen ja Niskala estivät 
viemärikuvaukset ja Niskala vaihtoi Recoverin tilalle LP:n petoskoplan tuhomaan taloni ja 
omaisuuteni ja terveyteni. He raportoivat 2014 käynneillään, että a) viemäri on ehjä, b) Jormanainen 
ja Laakso olivat muka käynnillään ”nähneet” sadeveden valuvan läpi seinässä olevan koksiluukun ja 
c) talossani ei olisi lämmitystä. 
 
Oikeat tiedot:  
1) Kyseessä oli Jormanaisen ja Laakson käynnillä 16.9.2014 sateeton päivä (virallisen säätiedon 

toimitin oikeuteen ja poliisille).  
2) Koksiluukun he väittivät ”nähneensä” heinäkuussa ollessaan muka tontillani katsomassa kaivurin 

kaivamaa kaivantoa. Kaivuutyöt alkoivat 4.8.2014, mistä näkee suoraan, että tarina 
”näkemisestä” heinäkuussa on petos.  

3) Niskala teki korvauspäätöksen viemärivahingosta ja maksoi korvauksiani viemärivahingosta eikä 
koksiluukusta. 

4) Niskala teki 100.000 € viemärinkorjaussuunnitelman eikä ainuttakaan koksiluukun 
korjaussuunnitelmaa ja olen joutunut maksamaan heidän rikostensa vuoksi rikkoutuneen 
viemärin ja heidän tuhoaman kotini itse ja päätynyt velkuutetuksi heidän  rikoksillaan. 

5) He olivat 11.12.2014 tunnustaneet petoksensa kirjallisesti. 
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6) Valokuvat todistavat koksiluukun ehjäksi, samoin rakennus- ja terveystarkastajat, jotka kävivät 
paikalla toteamassa viemäririkon ja LähiTapiolan koplan täystuhon laittomista piikkauksista. 

7) Maksamistani öljy- ja sähkölaskuista näkyy, että talossani oli normaali lämmitys ja LP:n omassa 
raportissa on valokuva öljysäiliöstäni.  

8) Tarinan ”heinäkuun” käynnistä he lisäsivät raporttiinsa vasta 24.11.2014 aiheutettuaan 
piikkauksilla ja viemärivahingon tahallisella väärinraportoinnilla koko kotini, terveyteni ja 
omaisuuteni tuhoutumisen, 600.000 € vahingot. 

9) He aloittivat väärennykset ja petokset välttyäkseen maksamasta mitään ja päädyin siis heidän 
petoskoplansa, poliisien tutkinnantappajien, Kempin, Helinin, Nurmen, Vienon sadististen 
rikosten vuoksi vielä maksamaan petosliigalle 200.000 € euroa palkkaa heidän rikoksistaan.   

 
Teko 21 (valehtelu viemärikuvauksista 2014-2017, hierontafirmalla teetetty kuvaus ja sitten  Suves 
ja Konttinen 11.12.208 vaihtoivat uuteen valheeseen) 
 
LähiTapiola (Suves, Konttinen, Kerminen, Niskala, Lagerström ym.) estivät minua saamasta minulle 
kuuluvaa 200.000 € korvausta valehtelemalla viemärit kuvatuiksi elokuussa Wastip Oy:n toimesta ja 
lokakuussa 2014 PipeSnake-nimisen firman toimesta, ja että molemmissa kuvauksissa olisi muka 
todettu täysin hajonneet putket täysin ehjiksi. Valehtelua ehjistä putkista he jatkoivat samaan aikaan, 
kun piikkasivat sitä esiin hajonneena ja Niskala oli tehnyt korvauspäätöksen sijaisasunnoista ja 
100.000 € korjaussuunnitelman putkeen ja putki hajonneena oli jo konkreettisesti näkyvissä auki 
piikatussa lattiassa.  
 
He lopettivat ”joululahjana” kesken viemärikorjausten lapseni ja minut ulos sijaisasunnosta pöly- ja 
viemärivahingolla tuhottuun viemäriltä haisevaan tuhottuun kotiini ilman vessaa, suihkua ja 
juoksevaa vettä ja ilman omaisuuttani ja vaatteita, jotka kaikki tuhosivat tahallaan. Lapseni jouduin 
siirtämään muualle asumaan evakkoon ja asuin laatikoiden keskellä laatimassa kannetta heidän 
petostensa lopettamiseksi. En tiennyt, että vielä rikollisempaa olisi tuomarien ja poliisien toiminta ja 
ja että he ovat kopla. Heidän 12.12.2014 ja 22.12.2014 päätöksissään valehdellaan em. 
viemärikuvaukset ja niissä ”ehjäksi” muka todettu viemäri syyksi kielteiselle korvauspäätökselle.  
 
Koska kuvauksia ei ollut olemassa, he estivät Konttisen ja Kermisen johdolla tarkastusoikeuttani 
2014-23.10.2017 ja ilmoittivat 22.10.2017 (noin 3 vuoden viiveellä), että ”jostain” olisivat  nyt 
löytäneet ne viemärikuvausmateriaalit. Kun sain heiltä levykkeen, siellä oli 11 kpl yöllä 31.10.2005 
”jossain” kuvattua viemärivideota. Ne ovat siis valmistuneet 9 vuotta ennen 2014 vahinkoani ja 
vaikka niitä pitäisi olla 2 kpl elo- ja lokakuulta 2014, onkin 11 kpl 9 vuotta aiemmalla päiväyksellä eikä 
mitään laskutuksia Wastipilta ja PipeSnakelta. Lisäksi sain selville, että PipeSnake on todellisuudessa 
firma nimeltä ”Inges Massage” eli Ingen hieronta. Kerminen ja Konttinen antoivat koko 
organisaatiolle määräykset olla vastaamatta mitään ja Suves jatkoi muina miehinä valehtelua elo- ja 
lokakuun 2014 viemärikuvauksista Kempin valmistelussa. 
 
Kunnes 11.12.2018 Suves ja Konttinen laativat 4 vuoden viiveellä uuden petosvalheen Kempin 
valmisteluun. He valehtelivat, että viemärit olisikin kuvattu 11.12.2014, vaikka heidän 
päätöksissään (joilla korvaukseni keskeytettiin  ja Suveksen 1.6.2015 vastauksessa kanteeseeni) 
valehdellaan ristiriitaisesti elo- ja lokakuun  kuvauksista ja toimittivat 23.10.2017 levykkeen, jossa oli 
11 kpl 31.10.2005 kuvattuja videoita eikä mistään väitetyistä kuvauksista laskutusta. Hajonnut 
viemäri oli viety syksyllä 2014 Munkkaan jäteasemalle, joten ei sitä ole voitu joulukuussa kuvata. 
Tämän jälkeen  he ovat jatkaneet vastaamattomuutta kaikkiin em. ristiriitoihin. LähiTapiola siis 
kieltäytyi maksamasta korvauksia 12.12.2014 päätöksillä, jotka perustuvat tarinaan elo- ja 
lokakuun viemärikuvauksista ja he tunnustivat 12.12.2018 vähintään 12.12.2014 päätöksensä 
petokseksi eikä mitään kuvauksia siis ole olemassa. 
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Vaikka Suves ja Konttinen  väittivät kuvausajaksi 11.12.2014, Baarman ja Saksa jatkoivat samassa 
Kempin valmistelussa valehtelua elo- ja lokakuun 2014 viemärikuvauksista ja Kemppi hyväksyi 
Nurmen kanssa jokaisen törkeän petoksen ja Merja Laitinen esti koplan jokaisen rikoksen  tutkinnat 
Salosen, Halmeen, Suuripään, Moilasen, Markkulan, Pitkämäen, Hyytiäisen ym. kanssa 
tutkinnantapoillaan.   
 
Teko 22 (kun Suves ja Konttinen tunnustivat prosessipetokset 1.10.2018, poliisi Merja Laitiselle tuli 
kiire laatia 5.12.2018 tutkinnantappo estämällä tunnustusten ja todisteiden käsittely) 
 
Suves ja koko LähiTapiolan petosjoukkue valehtelivat, että ainuttakaan korvauspäätöstä ei ole 
olemassa eikä tililleni ole muka maksettu mitään. Petoksien toteutusta varten he estivät 
tarkastusoikeuttani, koska rekisteristä näkyivät a) petosten tunnustukset, b)  olemattomaksi 
valehdellut korvauspäätökset ja maksutapahtumat ja että kyse oli vakuutuskorvauksista eikä 
”ystävällisyydestä”. 
 
Käytyäni filmaamassa heidän rikoksiaan elokuussa 2017, he päättivät lopettaa tarkastusoikeuden 
estämisen, jolloin sain kopiot rekisterin korvauspäätöksistä, jotka ovat koko heidän petoksen 
toteutuksen ajan olleet olemassa. He olivat jatkaneet vuosia törkeää petosta ja kirjallisesti 
tunnustivat sen 1.10.2018. Sen olisi tullut johtaa Suveksen oikeudenkäyntiluvan menetykseen, 
rikostutkintaan, syytteisiin ja tuomioihin ja kanteeni hyväksymiseen. Laillisten toimintojen sijaan 
1) koplan poliisirikollinen Merja Laitinen kiirehti 5.12.2018 estämään  kaikkien rikosten tutkinnat 

tahallaan päätöksillään, jotka syntyivät estämällä tunnustusten ja kaikkien todisteiden 
käsittely 

2) Minut hakattiin 11.12.2019 tilaustyönä ja uhattiin tappamisella, jos en luovu kanteesta, jossa 
korvausperusteet oli kirjallisesti tunnustettu. 

3) Kemppi velkuutti minut Nurmen, Baarmanin, Jormanaisen, Saksan kanssa ensin 
väkivaltarikoksen sairausaikana, esti 20.12.2019 tekemieni sopimusten käsittelyn 
velkuuttaakseen minut Baarmanin ja Saksan laskuilla 120.000 eurolla, jossa he laskuttavat 
kaikista tässä rikosilmoituksessa kuvatuista törkeistä rikoksistaan. 

4) Jouduin tapetuksi uhattuna ja hakattuna luopumaan kanteista asioissa L 18/36145 (vakuutukseni 
laiton irtisanominen, koska Kemppi hakautui siihenkin rikoksiaan toteuttamaan) ja Baarmanin ja 
Saksan rikosten ja hakkaajani kiristämänä tekemään sopimuksen, jolla pakottivat maksamaan 
65.000 euroa ja estivät kotini tuhojen korvaukset kokonaan ja vastoin sopimuksia rikollinen 
sadisti Kemppi ja Nurmi velkuuttivat minut 120.000 eurolla vastoin juuri tekemääni 65.000 € 
sopimusta valehtelemalla, että sitä ei ole olemassa. 

5) Baarman, Saksa, Penttilä ja Jormanainen perivät ulosotossa jo rikoskumppaninsa Kempin 
20.1.2020 päätöspäivänä 120.000 € ja koko määrä on tässä rikosilmoituksessa kuvatuista 
härskeistä petoksellisista valheista laskutusta eli rikoshyötyjen hankintaa törkeillä petoksilla 
Kempin, poliisien, Penttilän, Helinin, Nurmen ja Aron avustuksella. 

6) Salonen esti hakkauttamiseni tutkinnat ja kaikkien rikosten tutkinnat Halmeen, Laitisen ja Sulkon 
koplan kanssa. 

7) Laitinen aloitti salaisen kirjeenvaihdon 5.12.2018 Henrikssonin kanssa ja ”joku” ujutti 
rikoskumppanille Henrikssonille asian L 15/649 materiaalit, joista Henriksson laskutti, jotta 
Vieno, Kerminen, Rantala, Konttinen ja Mäkinen voisivat laskuttaa samat rikokset neljänteen 
kertaan 1200 €/kk tuhottuaan kotini, toteutettuaan rikollisia vakuutusteni ja työsuhteeni 
irtisanomisia ja väärennyksiä vuosikymmeniä.  

8) LähiTapiolan kanssa tekemäni kaksi lainvoimaista sopimusta ohitettiin Aron ulosmittauksessa, 
jonka ”joku” nimensä salailija laittoi 7.7.2022 ja 27.7.2022 vireille muka minun velkana 
LähiTapiolalle Kempin 20.1.2020 päätöksellä, joka ei edes koske LähiTapiolaa.   

9) Henrikssonin 18.5.2020 tarjoukseen 1.6.2020 antamallani hyväksyvällä vastauksella syntyi 
nollasopimus asiassa L 17/261, mutta 8.6.2020 Vieno ja Henriksson valehtelivat Henrikssonin 
muka peruuttaneen tarjouksensa 29.5.2020 viestillä, jota ei ole olemassa eikä koskaan 
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kenellekään lähetetty ja ohittivat nollasopimuksen laskuttaakseen väärän jutun materiaaleilla ja 
törkeillä petoksillaan 100.000 €n nollasopimuksen vastaiesti yritettyään ensin 10.000 € petosta  

10) Poliisi estää tunnustettujen satojen petosten ja tuhotöiden ym. rikosten tutkintaa 
11) Paananen ja Spolander estivät valittamista yhdessä Lehikoisen, Aron, poliisien, Nurmen, 

Koposen, Hirvelä ym. kanssa rikollisesta velkuutuksesta ja miljoonavahingosta pakottamalla 
valittamaan hakattuna ja psyykkisessä shokissa 11.12.2019 rikoksen avulla toteutetuista Kempin, 
Baarmanin ja Saksan ”kohtuullisista” petoksista ja valehtelivat miljoonavahinkoa, satoja 
törkeitä petoksia, pysyvää henkilövahinkoa ja kotini tuhoamista ”vähämerkitykselliseksi 
asiaksi” ja että 30 pv valitusaikaa ei ole säädetty. 

12) Vaikka kaikki jatkoluvan myöntämisperusteet täyttyvät, Lehikoinen esti ensin 
täytäntöönpanokieltohakemukseni jo ennen kuin sen todisteet olin toimittanut ja ennen 
valitukseni lukemista ja esti sitten koplansa kanssa jokaisen valitukseni asioita käsittelemättä ja 
estämällä niiden jatkokuvat sarjatuotantona samana päivänä. 

13) Kemppi, Nurmi, Baarman ja Saksa tekivät väärän ilmiannon saadakseni turpani tukkoon ja 
valehtelivat tapahtumat ja salailivat omat rikoksensa. Samat poliisirikolliset, jotka olivat 
estäneet heidän oikeiden törkeiden rikosten tutkintaa, käynnistivät täysimittaisen 
rikostutkinnan kuulusteluineen ilman esiselvittelyä ja ilman esitutkintamateriaalia Nurmen 
vireille laittamassa ”rikosasiassa”, joissa heidän kaikkien mielestä ”rikokseni” olisi se, että 
valitin em. rikollisesta velkuutuksesta, vaikka laissa säädetty valitus ei ole lainkaan rikos. 

14) LähiTapiola perii petoksilla syntyneen laskutuksen perusteella olematonta 40.000 euron velkaa 
2019 sopimusten vastaisesti Jormanaista koskevan päätöksen perusteella, jota Aro valehtelee 
samassa ulosottoasiassa saman aikaan sekä ei-lainvoimaiseksi ja lainvoimaiseksi ja salailee, 
kenen kanssa rikollista perintää hoitaa ja onko taas ”salainen Konttinen” rikoksiaan 
tehtailemassa. 
 

Teko 23 (valehtelu suojauksista sekä Jormanaisen ja Saksan tunnustukset petoksistaan ja niiden 
vastainen velkuuttaminen ja tutkinnantapot) 
 
Jormanainen, Niskala ja Walve aiheuttivat 600.000 € vahingot piikkaamalla sisällä viemäritavaralla, 
kreosootilla ym. saasteella saastunutta vaarallista piikkauspölyä koko kotiini. Välttyäkseen törkeiden 
petosten avulla rikos- ja korvausvastuusta, he laativat 8.10.2014 vahinkoilmoituksen tekaistuilla 
tapahtumilla ja valehtelivat Jormanaisen rakentaneen suojaukset ennen piikkauksia, käyttäneen 
alipaineistajaa ja piikkauspäiväksi 24.9.2014.  Mikään siitä ei pidä paikkansa. Niskala jätti minun 
oikeilla tiedoilla laatiman 17.9.2014 vahinkoilmoituksen ja kaikki toimittamani laskut ja raportit 
kirjaamatta, koska niistä olisi paljastunut heidän petoksensa. 
 
Niskala kävi tarkastamassa 17.9.2014 ja 21.9.2014 vahinkoilmoitusteni perusteella 17.9.2014 
piikkauksen vahingot, terveystarkastaja ja rakennustarkastaja kävivät 18.9.2014 ja 19.9.2014 ja 
Niskala myönsi terveystarkastajan lausunnon perusteella sijaisasunnon 24.9.2014, LU Rakennus ja 
Niskala itse kirjallisesti tunnustivat, että suojauksia ei ollut ollenkaan syyskuussa (LU rakensi ne lasta 
lokakuun lopussa ennen siivousta) ja Tehopuhdistus Oy:n toimitusjohtaja Vesa Toiviainen todisti 
kirjallisesti, että alipaineistaja käynnistyi vasta 3.11.2014 siivouksen alettua. Kaikesta tästä näkyy 
Jormanaisen, Walveen ja Niskalan toteuttaneen törkeän petoksen. Lisäksi he olivat LähiTapiolan 
rekisteriin  merkityllä tavalla tunnustaneet 11.12.2014 itse kirjallisesti omat törkeät petoksensa ja 
sopineet, että salailevat tunnustustaan minulta Lagerströmin kanssa. 
 
Sitten he jatkoivat rikostaan koko Kempin rikollisen valmistelun ajan, Kemppi, Nurmi ja Laitinen 
estivät todisteiden käsittelyn ja minut hakattiin 11.12.2019 ja uhattiin tappamisella, jos en luovu 
kanteista, korvausvaatimuksista, poista virkamafia-sivuja ja luovu vaatimasta heidän rikostensa 
tutkintaa ja maksa Saksalle, Jormanaiselle, LP:lle ja Baarmanille rikoksistaan palkkaa 65.000 euroa. 
Kun tapetuksi uhattuna ja hakattuna tein 20.12.2019 kirjallisen sopimuksen, Kemppi, Nurmi, 
Laitinen, Henriksson, Salonen, Lehikoinen, Veranen, Helin, Paananen, Spolander, Sunell, Koponen ja 
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Hirvelä sopivat keskenään, että ohittavat kirjallisesti syntyneet sopimukset rikoksillaan ja lätkäisivät 
minulle 120.000 € korvausvastuun, jossa maksan siis kotini tuhoajille ja petosrikollisille palkkaa, jota 
”kohtuulliseksi” ja Paanasen ”vähämerkitykselliseksi” valehtelemaa summaa ei kohtuullistettu 
eurollakaan ja Nurmi, Baarman, Saksa ja Kemppi Salosen, Mamian, Kohijoen, Uskin, Äijälän, 
Sjöholmin, Suuripään, Halmeen, Sulkon, Kukon ym. poliisi- ja syyttäjäkoplan kanssa sopivat 
lisäkostovelkuutuksesta ja käynnistivät ”rikostutkinnan”, jossa rikokseni on, että valitin 
hakkauttamisesta, kotini ja terveyteni tuhoamisesta, petoksilla estetyistä korvauksista ja 
rikollisesta muka ”vähämerkityksellisestä” 120.000 euron petosvelkuutuksista sopimuksen 
ohituksineen. 
 
Teko 24 (Jormanaisen ja Saksan valehtelu Kempin valmistelussa kahdesta pölyvahingosta, yhdestä 
työntekijästä ja Kempin rikos petosten peittelemiseksi)  
 
Kodissani piikkasi 17.9.2014 kaksi miestä Janne Liimatainen ja Santeri Suoniemi, jotka Walve järjesti 
ja Jormanainen maksoi heille Liimataisen mukaan palkkaa pimeänä ja piikkasivat ilman suojauksia ja 
alipaineistuksia. Peitelläkseen työturvallisuusrikoksia, pimeitä palkkoja ja välttyäkseen 
korvausvastuusta, Jormanainen, Walve ja Niskala laativat 8.10.2014 vahinkoilmoituksen väärillä 
tiedoilla (törkeä petos) ja salasivat sitä tarkastusoikeutta estämällä Suveksen, Konttisen, 
Lagerströmin ja Kermisen toimiessa rikoskumppaneina. Ilmoitukseen he laativat tarinan, että 
Jormanainen muka itse piikkasi hyvillä suojauksilla vasta 24.9.2014, alipaineistuksella ja että olisin 
muka soittanut hänelle 26.9.2014 muka ilmoittanut ”24.9.2014 tapahtuneesta vahingosta” ja 
Jormanaisen käyneen muka kodissani katsomassa, että ei ollut pölyhiukkastakaan enää missään 
26.9.2014. Siivous siis alkoi vasta 3.11.2014 ja he tuhosivat viemärisaastetta ja kreosoottia 
sisältävällä rikollisella piikkauksella koko kotini, omaisuuteni ja aiheuttivat minulle 6 kasvainta enkä 
soittanut Jormanaiselle, vaan ilmoitin kirjallisesti oikeasta vahingosta illalla 17.9.2014 Niskalalle ja 
Laaksolle, mikä näkyy s-postin lähetystiedoista ja heidän omasta raportistaan myönnettynä.  
 
Kun Jormanainen ja Saksa laativat 9.3.2016 vastauksen kanteeseeni, he valehtelivat eri tavalla, koska 
rikoskumppanit LähiTapiolassa auttoivat jemmailemaan petoksellista 8.10.2014 ilmoitusta. He 
valehtelivat totuusvelvoitteen alaisena törkeitä prosessipetoksia toteuttaen, että olisikin ollut 
syksyllä 2014 muka kaksi ”eri” pölyvahinkoa (eli että se olematon 24.9.2014 tapahtumakin olisi 
olemassa) ja että ”yksi Jormanaisen työntekijä piikkasi” ja että Jormanaisen minulle suorittamat 
17.9.2014 vahingon korvaukset muka perustuvat ”johonkin toiseen vahinkotapahtumaan”. Samaan 
aikaan Suves valehteli, että korvauksia ei ole olemassa (vaikka oli maksettu vuotovahingosta 
Jormanaiselle minun vakuutuksesta) ja Baarman valehteli, että edes laskuja ja raportteja ei ole 
koskaan ollut olemassa, vaikka toimitti niitä itse samaan aikaan todisteeksi. 
 
Saksa ja Jormanainen tunnustivat kirjallisesti valvontalautakunnassa, että ovat valehdelleet 
8.10.2014 ilmoituksessa ja myös 9.3.2016 vastauksessa ja että on vain 17.9.2014 vahinkotapahtuma 
eikä suojauksia ja osastointeja ollutkaan rakennettu ja piikkareita olivat Liimatainen ja Suoniemi eikä 
Jormanainen. Poliisi Merja Laitinen esti taas rikoskoplan tunnollisena apurina törkeiden rikosten 
tutkinnat tunnustusten vastaisesti, joten sen jälkeen Saksa salasi valvonta-asian tunnustuksen ja 
jatkoi Kempin valmistelussa valehtelua olemattomista kahdesta vahinkotapahtumasta ja yhdestä 
piikkarista, suojauksista ja alipaineistuksista. 
 
Koska Jormanainen ja Saksa valehtelivat eri tavalla kuin Baarmanin ja Suveksen rikoskopla, Kemppi 
auttoi rikoskoplaa Nurmen kanssa väärentämällä istuntojen yhteenvetoja ja kirjaamalla niihin mm. 
valheeksi, että Saksa ja Jormanainen olisivat kertoneet samoin kuin Suves ja Baarman. Kun minut oli 
hakattu, Kemppi laati 20.1.2020 päätöksen, jolla hyväksyi Jormanaisen, Saksan, Baarmanin ja LP:n 
petoksista palkkioksi 120.000 € ja määräsi minut hakattuna ja tapetuksi uhattuna maksamaan 
120.000 € em. rikosten toteutuspalkkaa, jonka Penttilä kävi ulosmittaamassa 20.1.2020 samantien 
jonkun ”salaisen vireille laittajan” ulosottohakemuksella. 
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Sitten samoista valheista laskutettiin uudelleen väärässä asiassa Espoo KäO:ssa Henrikssonin, 
Konttisen, Kermisen, Laitisen, Vienon, Helinin ja Verasen  sopimilla rikoksilla 100.000 € eli yhteensä 
noin 1200 €/tuntipalkalla, jota kopla valehteli päätöksissään ”kohtuullisuudeksi” ja LähiTapiolan 
rikoskopla ”salaisen vireille laittajan” uo-hakemuksella yrittää ulosmitata eläkkeestäni Jormanaista 
koskevalla Kempin 20.1.2020 ja HO:n koplan päätöksellä 40.000 € Jormanaisen ja Saksan rikollisen 
sikailun valehtelupalkkana ja valehtelemalla 22.9.2022 ”salaisen sähköpostailijan” ja Aron 
keskinäisessä s-postissa ulosmittauksen perustuvan olemattoman (”salaisen Konttisen” 5.7.2018 
irtisanoman) olemattoman vakuutuksen olemattomiin ehtoihin vuonna 2022. 
 
Teko 25 (Baarman, Saksa, LP ja Jormanainen valehtelivat koko raportointia ja LP:n laskutusta 
olemattomaksi ja laskuttivat 120.000 euroa siitäkin valehtelusta) 
 
KSL:n mukaan LP on vastuussa sekä Walveen ja Laakso aiheuttamista vahingoista että 
aliurakoitsijansa Jormanaisen kodissani aiheuttamista tuhoista. KSL säätää, että he ovat 
elinkeinonharjoittajia ja vastuu syntyy laskuttamalla palveluista. LP laskutti omilla laskuillaan 
minulta yli 5000 euroa (joissa jakeluissa oli Baarman muka eli tiesi laskutuksesta) ja LP lähetti niitä 
ulkoiseen perintään samaan aikaan, kun Baarman, Walve, Laakso ja Aronpää valehtelivat 9.6.2015 
KäO:ssa vastauksessaan, että laskuja ei ole olemassa kiistääkseen päämiehensä KSL:n pakottavien 
normien mukaisen vastuun.  
 
Kemppi poisti yhteenvedon laatiessaan KAIKKI normit, laati 106 tahallista virhettä tekstiinsä ja poisti 
jopa euromääräiset korvausvaatimukseni estääkseen kanteen ajamista sekä salli koko rikollisen 
prosessin ajan suojatilleen ja mahdolliselle seksikumppanilleen Baarmanille rikollisen valehtelun 
raporttien, laskujen ja valokuvien olemattomuudesta samaan aikaan, kun Baarman, LP, Suves, 
Jormanainen ja Saksa toimittivat niitä olemattomiksi valehtelemiaan dokumentteja kuitenkin itsekin 
todisteeksi ja postittavat salaa 5.7.2018 Henrikssonille tuplarikoksen ja nelinkertaisen laskutuksen 
toteuttamiseksi samojen valheiden ja aineistojen toteuttamiseksi ja rikollisen velkuutuksen 4-
kertaistamiseksi. Baarman ja Kemppi kieltäytyivät vastaamasta, onko heillä seksisuhde keskenään, 
vaikka se tieto vaikuttaa esteellisyyteen.  
 
Baarman esti 16.12.2015 tarkastusoikeuttani valehtelemalla, että LP:n rekisterissä ei ole muka kuin 
nimeni ja sana vastapuoli, vaikka olivat juuri laittaneet sieltä olemattomaksi valehtelemastaan 
rekisteristä laskut perintään, toimittaneet valokuvat ja raporttinsa ja kymmeniä minun ja Walveen ja 
Niskalan s-posteja todisteeksi. Hän valehteli, että LP käyttää ”nimeäni” perintään, vaikka laskuja ei 
muka ole olemassa. ”Olemattomaksi” valehtelua he toteuttivat estääkseen rekisteröidyn 
tarkastusoikeuttani ja peitelläkseen viemärikuvaus- ja raportointipetoksiaan ja laskutuksiaan eli 
vastuuperusteitaan, joilla kanne olisi kuulunut hyväksyä ja poliisin aloittaa jo 2014 esitutkinta kaikista 
heidän rikoksistaan ja heidät tuomita 10 vuoden ehdottomiin vankeusrangaistuksiin.   
 
Baarman, LP, Saksa ja Jormanainen valehtelivat Kempin valmistelussa, että Jormanainen ei ole LP:n 
aliurakoitsija, vaikka Walve oli useissa s-posteissa kirjallisesti tunnustanut Jormanaisen 
aliurakoitsijaksi ja he laskuttivat minulta 5000 euroa laskulla, jonka pääosa muodostui aliurakoinnista 
laskuttamisesta. 
 
Sitten he laskuttivat tästäkin rikollisesta valehtelustaan 120.000 euroa ja ulosmittasivat Kempin 
20.1.2020 rikoksen avulla hankkimansa 120.000 euron rikoshyödyt omaisuudestani ja ”joku” yrittää 
4 vuotta sitten päättyneen vakuutuksen ehtojen perusteella ulosmitata samaa Jormanaisen 
laskutusta vielä ”LähiTapiolan” velkana sen olematta sellainen ja vaikka 14.2.2019 ja 19.12.2019 
sopimukset kieltävät heidän laskutuksensa kokonaan ja koko laskutus ja jokainen valhe on törkeä 
rikos, jonka järjestäytynyt rikollisverkosto toteutti poliisien ja tuomarien rikoskoplan avulla.   
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Teko 26 (valokuva ”pölyttyneestä ikkunasta”) 
 
Vaikka Baarman ja LP valehtelivat, että LP:n rekisterissä on pelkkä nimeni, he toimittivat 31.8.2018 
”uutena” todisteena valokuvan ikkunastani, jonka ulkopuoli oli täynnä pölyä ja väittivät sen muka 
todistavan, että 17.9.2014 sisäpiikkaus oli ”pölytön” ja kreosoottipöly olisi muka ”hiekkaa ulkoa”. 
Kuvassa näkyi uusi öljyputki, joka oli asennettu vasta lokakuussa, joten valokuva oli väärennös. 
Kuvassa näkyy Walveen käsi eli Walve oli todennäköisesti käynyt sotkemassa ikkunani ”todisteen” 
feikkaamiseksi. 
 
Teko 27 (raportin väärentämispetokset, päätösten ja rekisterimerkintöjen väärentäminen, 
rikoshyöty 2 meur) 
 
LP, Niskala ja Jormanainen väärensivät LP:n raportteja 24.11.2014 lisäämällä siihen olemattomia 
kymmeniä tapahtumia, mm. Laakson ja Walveen ”heinäkuun” käynnin muka kaivuumontulla 
kaivinkoneurakoitsijan kanssa, vaikka kaivurityö alkoi vasta 4.8.2014 ja rakennustarkastaja, 
kaapelinäyttöfirma ja kaivuriurakoitsija ilmoittivat, että heinäkuussa ei ollut monttua eikä 
kaivuriurakoitsija tunne lainkaan Walvetta ja Laaksoa eikä ole nähnyt ja tavannut heitä koskaan.  
 
Aiheutettuaan 17.9.2014 vahingon, he lisäsivät 24.11.2014 raporttiinsa jälkikäteen 7 
piikkaustapahtumaa ja 8.10.2014 salaiseen vahinkoilmoitukseen laativat 5 tekaistua tapahtumaa. 
Samaan aikaan Kempin valmistelussa Suves ja Baaarman myönsivät piikkauksen olleen vain 
17.9.2014 ja Jormanainen ja Saksa vetivät ”kahden eri piikkauksen” petostaan ja valvontalauta-
kunnassa salaa  myönsivät petoksiaan ja Jormanainen, Walve ja Niskala olivat tunnustaneet 
11.12.2014 jokaisen petoksen LähiTapiolan rekisterissä, jota salailivat ”olemattomaksi” rekisteriä ja 
aineistoja valehtelemalla ja tarkastusoikeuttani estämällä voidakseen jatkaa omien rekisteriensä 
vastaista rikollista valehteluaan. 
 
He lisäsivät 24.11.2014 raporttiinsa myös olemattoman tarinan Laakson ”käynnistä” muka kotonani 
17.9.2014 piikkauspäivänä ja että olisivat olleet muka klo 14.30 kahvitaulla kanssani keittiössäni, 
vaikka en tietenkään voinut olla piikkaustyömaalla vauvani kanssa. Olin Nummi-Pusulassa ostamassa 
vessaa vauvani kanssa ja todistaja (vessan myynyt työntekijä) kirjallisesti vahvisti asian ja kaivurikuski 
vahvisti, että en ollut paikalla ja että siellä olivat vain Liimatainen ja Suoniemi. Jos Laakso olisi käynyt 
muka ”mittaamassa kosteuksia”, hänen olisi kulunut keskeyttää rikollinen piikkaus eli taloni 
tuhoaminen kreosootilla. Raportista ja sähköpostista myös näkyy, että minä soitin Laaksolle illalla klo 
17:56 vasta kotiin palattuani ja tuhot nähtyäni, Laakso soitti Jormanaiselle ja saivat tiedon 17.9.2014 
vahingosta illalla 17.9.2014 eikä mikään 8.10.2014 ilmoituksen tieto pidä paikkansa.  Vuotovahinko 
oli 10.6.2014, joten ei Laakso tietenkään ”kosteuksia” 17.9.2014 käynyt mittaamassa. Laakso väittää 
”käynnillään” puhuneensa minulle, jossa olisin ollut täydessä työntouhussa kaivurin kanssa 
etupihalla. En osaa ajaa kaivuria, se oli tuolla viikolla rikki ja takapihalla. Rikkonaisen kaivurin tilalle 
tuotiin eri värinen ja kaikki tämä heidän valehtelunsa faktoihin verrattuna näkyy todisteistani joiden 
käsittely estettiin, jotta maksaisin heille törkeistä petoksista ja jäisin ilman korvauksiani heidän 
törkeiden satojen petostensa ja poliisin tutkinnantapporikoskoplan ja Kempin ja Nurmen etukäteen 
sopiman ”velkaorjuutus”-rikoksen avulla. He ovat petosrikollisia ja myös sadisteja.  
 
Suojauksia ei rakennettu eikä osastointeja. Sen sijaan tuhotyö maksimoitiin niin, että piikkarit pitivät 
alaovea auki, jota imu veisi sen yläkertaan ja kantoivat vaarallista kreosoottipölyä  avolaatikoissa.   
 
Baarman valehteli 9.6.2015 vastauksessaan Kempin valmistelussa, että viemärini olisi korjattu 
elokuussa 2014, vaikka toisaalta he kaikki ristiriitaisesti petoksissaan valehtelivat, että se oli ”ehjä”. 
He ovat saaneet tiedon korjauksesta 2015 toukokuussa, jolloin se vasta oli korjattu, mutta taloni 
tuhottu.  
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23.10.2017 materiaalista näkyy, että ”joku” on väärentänyt rekisterimerkintöjä poistamalla niistä 
käsittelijöiden tiedot, minulle on lähetetty väärennettyjä päätöksiä, joista on poistettu näkyvistä 
Jormanaiselle ja muille salaa maksettuja korvauksia. Väärentämättömiin päätöksiin on kirjoitettu 
käsin ”Ei lähetetty”. Minun LähiTapiolalle lähettämä lasku (jolla sitova korvauspäätös on tehty 
aloittamalla sen maksaminen) on väärennetty ”jonkun” toimesta 4 eri kertaa eri näköiseksi. 
Kotiosoitteekseni oli väärennetty LähiTapiolan toimiston osoite petoksellisen maksuliikenteen 
peittelemiseksi itseltäni ja koska Suves samaan aikaan koko petostiimin kanssa valehteli Kempin 
valmistelussa, että mitään ei ole maksettu koskaan kenellekään, vaikka maksettiin jopa 
samanaikaisesti, kun Suves KäO:ssa valehteli ja sitä ennenkin. LP:n raportista on väärennetty ainakin 
4 eri versiota. Väärentäminen näkyy siitä, että raportin päiväys on kesäkuulta 2014, mutta siinä on 
”tapahtumia” elo-syyskuulta ja vaikka siinä etusivulla ja Baarmanin, Saksan ja Suveksen KäO:lle 
laatimissa valheellisissa vastauksissa valehdellaan, että kiinteistölläni ei ole todettu muka 
viemäririkkoa, sisäsivuilla on useita kuvia hajonneesta viemäristä. Lisäksi niitä viemärikuvauksia ei 
ole olemassa lainkaan, joiden perusteella estivät 12.12.2014 vakuutuskorvaukseni. 
 
Laakso väittää olleen öljysäiliöni sisällä mittaamassa kosteuksia. Hän on isokokoinen mies ja säiliössä 
on tilaa 10 cm.  
 
”Joku”, jonka nimeää salailevat Konttinen, Suves, Kerminen, Henriksson, Lagerström, oli vuosia 
estänyt vahinkoilmoitukseni kirjaamista ja sitten ”joku” oli vasta vuonna 2017 noin 3 vuoden päästä 
kirjannut erikoisen 091-alkuisen vahinkonumeron muka 17.9.2014 tekemäni vahinkoilmoituksen 
numeroksi ja siirtänyt laskut ja materiaalit ”sähköpostit”-kansioonsa ulos korvausrekisteristä ja 
korvausvaatimuksiani ei ollut käsitelty 3 vuoteen. 
 
Työsuhderiitaani koskevat materiaalit oli talletettu viemärivahingon vahinkonumeron alle. Salassa 
pidettäviä tietojani oli jaettu Niskalalle, Jormanaiselle, Baarmanille, Saksalle ja koko VahinkoTapiolan 
organisaatiolle ja Henrikssonille oli salaa toimitettu rikollista tuplalaskutusta varten asian L 15/649 
materiaalit.    
 
Saapumisleimoja oli muka ”unohtunut” kirjata, vaikka niistä alkaa kulumaan aika, josta lasketaan 
VSL:n mukainen käsittelyaika ja viivästyskorkovelvoite. 
 
Lisäksi 17.9.2014 tekemäni pölyvahinkoilmoituksen kirjaamisen oli ”joku” estänyt  käsin 
kirjoittamalla tekstillä, jossa luki Niskalan käskeneen estää tahallaan sen kirjaaminen, koska aloitti 
8.10.2014 törkeän petoksen Walveen ja Jormanaisen kanssa. Lisäksi Niskala väärensi 
vahinkokirjaukset lähettäessään sen minulle 2015. Niskalan postittama teksti ei vastaa aitoa 
rekisterimerkintää. Aidossa rekisterimerkinnässä luki, että LähiTapiolan korvausvastuu 
viemärivahingosta on myönnetty. Niskala väärensi minulle postittamansa tekstin Suveksen, 
Konttisen, Kermisen ja Lagerströmin kanssa ja estivät tarkastusoikeuttani, jotta kopla pystyi 
jatkamaan Kempin valmistelussa törkeää petosta eli kiistämään rikollisella valehtelulla kaikki ne 
päätökset ja korvausvastuun myöntämiset ja petoksen tunnustamiset, jotka rekisterissä olivat koko 
petoksellisen valehtelun ajan. 
 
Teko 28 (Baarman valehteli 9.6.2015 vastauksessaan, että olisin muka estänyt LP:tä saapumasta 
paikalle) 
 
Baarman valehteli 9.6.2015 vastauksessaan, että olisin muka estänyt LP:tä saapumasta paikalle. 
Toimitin todisteeksi Kempin valmisteluun ja poliisille noin 100 viestiä, joissa on Walveen käyntejä ja 
kuinka vastuunpakoilijat jättivät minut haisevan viemärin ja pölytuhojen keskelle ja jouduin 
kymmeniä kertoja vaatimaan heitä paikalle. Toukokuussa 2015 vaadin taas, että tulevat tarkistamaan 
viemärikorjaukset. Totesin: ”Tervetuloa vaan kaikki. Suorastaan vaadin sitä.”. Baarman vastasi. ”LP 
ja sen edustajia ei tule paikalle”. Sitten poliisin suojelema petosrikollinen Pontus Baarman vaan 
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valehteli oikeudessa ja laskutti siitä 600 euron/ tuntipalkalla Saksan kanssa ja yhteensä 1200 euron 
tuntipalkalla Mäkisen ja Henrikssonin kanssa yhteensä rikollisesta valehtelustaan 200.000 €. 
 
Teko 29 (Baarman, Kemppi ja Saksa yrittivät huijata minut valehtelemaan ”riidattomaksi” 
olemattomia maksutapahtumia) 
 
Vaikka Baarman, Saksa, LP ja Jormanainen valehtelivat kirjelmissään, istunnoissa ja 16.12.2015 
Baarmanin s-postissa, että mitään laskuja ei ole olemassa eikä heidän rekistereissään ole mitään 
tietoja kotini vahinkotapahtumista, Kemppi, Baarman ja Saksa esittivät yhdessä minulle 19.11.2018 
istunnoissa petoksellisen laskun, jota ei ollut olemassa eikä mainittu missään vaiheessa tätä ennen 
2014 lukien. He valehtelivat, että Jormanainen olisi muka maksanut LP:lle korvaukset ja minun pitäisi 
myöntää sellainen (huijaus) ”riidattomana”. Petoksen yrityksen toteuttamiseksi he yrittivät saada 
minut istuntoon ilman avustajaa ja pakottivat minut istuntoon petoksiaan kuuntelemaan 
aivoverenvuodossa ja aivoinfarktin juuri sairastaneena (8.10.2018) pyörätuolissa. Huijaus johtui siitä, 
että Jormanainen oli ns. persaukinen ja yrittivät aiheuttaa itse väärentämillään dokumenteilla, että 
vastuuseen korvauksista joutuisi pelkkä persaukinen Jormanainen eikä LP. Jos olisin myöntänyt sen 
riidattomaksi, olematon maksutapahtuma olisi syntynyt riidattomaksi kirjaamisella, koska 
riidattomasta seikasta ei tarvitse esittää todisteita. He myös kieltäytyivät esittämästä mitään pankin 
maksutodisteita ja valehtelivat, että olivat muka ”unohtaneet mainita” 16.000 euron 
(olemattomista) suorituksista 4 vuotta yhteisenä unohduksenaan.  
 
Teko 30 (Baarmanin ja Kempin uhkailut, järjestetystä häviöstä sopiminen ja Thomas Foxin alias 
Nurmen tunnustukset velkuutusrikosten suunnittelijana) 
 
Baarman kehuskeli 17.9.2018 istuntotauolla, että on etukäteen varjovalmisteluissa sopinut, että 
todisteluni estetään ja minut ja avustajani OTT Kavonius velkuutetaan kostoluonteisella 
miljoonavelkuutuksella, jos en maksa heille kiristämäänsä summaa ja luovu kanteestani ja sellainen 
rikos oli koko Kempin valmistelun ajan meneillään. Kemppi soitteli kotiini ja OTT Kavoniukselle ja 
uhkaili.  
 
Nurmi lähetti rikosten toteutuksen jälkeen 30.6.2021 ja 9.7.2021 netissä nimimerkillä Thomas Fox ja 
s-postilla g-mailista minulle ilkkuvia tekstejä, joissa kehuskeli junailleensa ”velkaorjuuteni” 
rikoksillaan. Hän kirjoitti nimimerkillä Thomas Fox, mutta sisältö paljastaa, että ne tiedot eivät voi 
olla peräisin muulta kuin Nurmelta.  
 
Velkuutettuaan sopimallaan tavalla minut, Nurmi, Kemppi, Baarman ja  Salonen sopivat kostona vielä 
”rikostutkinnoista”, joissa rikokseni on valittaminen ja totuuden paljastaminen heidän rikoksistaan 
estettyään heidän jokaisen törkeän rikoksen tutkinnat ja hakkauttamiseni ja lapseni hakkauttamisen 
ja murhayrityksen tutkinnat.  
 
Jouduin avustajani suojelemiseksi luopumaan avustajastani. Sitten he toteuttivat rikoksensa minua 
kohtaan, vaikka luovuin kanteestani. Samoista valheista laskutettiin uudelleen väärässä asiassa 
Espoo KäO:ssa Henrikssonin, Konttisen, Kermisen, Laitisen, Vienon, Helinin ja Verasen  sopimilla 
rikoksilla 100.000 € eli yhteensä noin 1200 €/tuntipalkalla ja yhteensä noin 250.000 eurolla, jossa 
jokainen laskutettu ja ulosmitattu euro on petosrikoksista ja salassapitorikoksista laskutusta.  
 
Teko 31 (Kempin, Nurmen ja Saksan junailema kostosakotus Nurmen organisoiman 
miljoonavelkuutukseen tähdänneen törkeän  rikoksen jatkamiseksi, sakotus olemattomasta teosta 
ja kostosakotuksella toteutettu törkeä petos-, virkarikos-, väärä ilmianto ja RL 15:9 §:n rikos) 
 
Jatkaakseen rikostaan ja Nurmen junailemaan ”välituomiolla” suunniteltua miljoonavelkuutusta, 
josta Baarman kehuskeli etukäteen 17.9.2018, Kemppi vaati minua 2019 lausumaan Baarmanin 
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kanssa juonimastaan rikoksesta. He yrittivät erehdyttää minut lausumaan, että korvausvaatimukseni 
ovat muka ”vakuutusperusteisia”, vaikka olin kirjallisesti ilmoittanut kanteessani, että vakuutus-
peruste koskee vain LähiTapiolaa. Kemppi jätti ne vaatimukseni tahallaan yhteenvetoonsa 
kirjaamatta. Lisäksi Baarman valehteli, että olisin muka saanut LähiTapiolalta 14.2.2019 sopimuksella 
muka yli 200.000 euron korvauksen, vaikka he maksoivat minulle 25.000 € ja laskutti tästäkin 
rikollisesta valehtelustaan yhteensä 90.000 euroa, jonka Penttilä ulosmittasi Kempin 20.1.2020 
päätöspäivänä. Lisäksi Baarman, Kemppi ja Ranan Rimon-niminen rikoskumppani (82-vuotias 
epärehellinen lääkäri) toteuttivat salassapitorikoksia ja valehtelivat kreosoottivaurion, sydänvikani ja 
muut elimelliset sairauteni ”psyykkisiksi” vastoin  sairaalassa tehtyjä tutkimuksia ja diagnooseja.  
 
Kun reklamoin hyvällä juridiikalla ja todisteilla heidän rikoksistaan ja vaadin niiden lopettamista 
syksyllä 2019, Baarman laati vaatimuksen, että Kempin pitää sakottaa minua 1000 eurolla turpani 
tukkimiseksi (heidän rikosten toteutuksen jatkamiseksi minut vaientamalla) ja valehteli, että olisin 
muka 14.2.2019 istunnossa  saanut varoituksen ”jostain” muka sopimattomasta lausunnosta. Kun 
toimitin pöytäkirjan, josta ilmenee, että he valehtelivat olemattomasta varoituksesta noin 8 kk 
viiveellä, Kemppi esti todisteluni ja lätkäisi minulle 500 euron sakot olemattomasta teosta 
esteellisenä. Sen jälkeen laiton sakotus olemattomasta teosta pidettiin väkisin voimassa niin, että 
poliisirikoskopla esti taas tutkinnat ketään kuulustelematta, todistelun estäen ja Lehikoisen, Hirvelän 
ja Koposen kopla esti valitukset joka vaiheessa. Minulta peritty 500 euron sakko olemattomasta 
teosta on osa rikosvahinkoa, jonka he tahallaan aiheuttivat. Aro ja Penttilä perivät senkin sitten 
ulosotolla, vaikka en ole tehnyt mitään sakotettavaa tekoa.   
 
Teko 32 (”Rimonin” lausunto, Hemmin lausunto, potilastietojeni väärentäminen, urkkiminen ja 
salassapitorikokset) 
 
Vuosia kestänyt työpaikkakiusaaminen näkyy työterveyslääkäri Leena Järvisen ja muiden 
työterveyshoitajien epikriiseistä, jotka toimitin todisteiksi. Lisäksi minulla on fyysisiä vammoja  ja 
sairauksia, jotka johtuvat kreosootista. Baarman hankki 82-vuotiaalta LähiTapiolan petoksiin vuosia 
osallistuneelta 20 vuotta sitten eläköityneeltä Ranan Rimon-nimiseltä lääkäriltä 20.6.2019 
”lausunnon” ja toimitti sen suojaamattomasti Kempille. Lausuntoa ei ole allekirjoittanut kukaan ja 
sen on laadittu niin, että kaikki oikeat potilastietoni (mm. tieto sydänvioistani, epilepsiasta, 
selkärankavauriosta, kreosoottivaurioista) on poistettu, jokainen diagnoosini on poistettu ja 
”joku” Rimonin nimissä valehtelee, että kun olisin ”mielisairas” enkä fyysisesti sairas. Lisäksi 
Baarmanin 23.12.2019 lasku paljasti, että ”Rimon” on Baarman, se on laadittu Baarmanin 
toimistossa 20.6.2019, ”lääkärinä” eli sen laatijana on Baarman eikä ennen sen toimittamista 
KäO:lle ole Rimon toimittanut Baarmanille mitään. 
 
Turun HO on asiassa S 13/1265 todennut, että oikeudenkäyntiosapuoli ei koskaan saa hankkia 
vastapuolensa terveydentilasta lausuntoa, koska sellainen teko on rikos ja jos sellainen olisi 
hankittu, se tulee oikeudessa jättää huomioimatta. Baarman toteutti tahallaan sellaisen rikoksen 
Rimonin kanssa. Sen jälkeen Kemppi rikoskumppanina määräsi minut maksamaan Rimonille ja 
Baarmanille tuhansia euroja palkkaa valheellisen rikollisen lausunnon laatimisesta, vaikka sitä ei ole 
allekirjoitettu, vaikka sen laatiminen on rikos ja vaikka sitä ei saanut ottaa huomioon, siitä ei saanut 
laskuttaa eikä sitä saanut Kemppi hyväksyä laskutukseksi, kun sitä ei saanut laatia eikä tuomari ottaa 
huomioon. Lisäksi  sen toimittaminen suojaamattomasti on Baarmanin salassapitorikos, jonka 
peittelyn Kemppi osallistui virkarikoksellaan salailemalla, miten se on toimitettu, vaikka se on Kempin 
virkarikos.  
 
Kun valitin heidän salassapitorikoksestaan ja vaadin sen lopettamista, Baarman ja Kemppi 
junailivat minulle 500 € järjestyssakon olemattomasta teostani jatkaakseen omaa rikostaan ja 
painostamalla RL 15:9 §:n rikoksellaan (laittomalla sakotuksella) minua.  
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Tämän jälkeen Vieno, Henriksson, Veranen, Kerminen, Konttinen, Rantala, LähiTapiolan kopla ja 
rikoskumppanina toiminut toinen valehteleva eläköitynyt lääkäri Antti Hemmi hoiteli saman rikoksen 
asiassa L 17/261, koska poliisirikoskumppanit (mm. Henrikssonin kanssa salaista viestintää käynyt 
tutkinnantappaja Merja Laitinen) estivät tutkintaa. Henrikssonin ja LähiTapiolan kopla laskuttivat 
uudelleen Rimonin, Baarmanin lausunnoista, Hemmin lausunnoista, vaikka niitä ei saanut laatia, 
hankkia, laskuttaa eikä ottaa huomioon. Minulta perittiin sitten ulosotossa ”palkkioita” kaikista 
heidän rikoksistaan, joista laskuttivat 1200 euron paisutellulla tuntipalkalla 7,5 tunnin 
valmisteluistuinoista ja rikokseksi säädetyistä Rimonin, Hemmin ja omista lausunnoista 200.000 €. 
 
Sitä ennen Henriksson rikollisesti urkki potilastietoja, yritti hankkia alastoman alapääni kuvia 
Kermisen, Rantalan ja Konttisen kanssa gynekologikäynniltäni ja synnytyksistäni ja tietoja koko 
potilastiedoistani 1966 alkaen, vaikka niillä ei ollut mitään tekemistä työsuhderiidan kanssa ja niiden 
kalastelu on rikos ja kehuskeli asioineensa urkinnoissaan LähiTapiolan työterveyslääkärin Järvisen 
kanssa ja laskutti siitäkin 4000 € rikoskumppaniensa Kermisen, Rantalan ja Vienon kanssa, vaikka 
Järvinen on kiistänyt asioinnin.  
 
Teko 33 (Ruohosten levittämä ”Rimonin” lausunto) 
 
Vuonna 2018 kulttijohtaja Juha Ruohonen perheineen alkoi levittämään noita valheellisia ”Rimonin” 
lausuntoja ja muita itse minulle keksimiään ”mielisairauksia” eli törkeitä kunnianloukkauksia netissä, 
KäO:ssa, poliisille, pesänselvittäjä Riitta Leppiniemelle, Elisa Palosen omaisille, Kasvihuoneilmiön 
työntekijöille ja levittämään maineeni pilaamiseksi valheellisia tietoja, että olisin muka ”Rimonin” 
lausunnolla todettu mielisairaaksi ja pakkohoidon tarpeessa olevaksi, vaikka en ole koskaan nähnyt 
Rimonia, hän ei ole koskaan tutkinut minua ja lausunto on syntynyt em. rikoksella eikä siinä mikään 
pidä paikkansa. Ruohonen kehuskeli, että saa ”vapaasti” hankittua tietoja (olemattomista) 
”mielisairauksistani” käräjäoikeudesta, jossa niitä on runsaasti saatavilla”. Kemppi ja Nurmi jättivät 
tahallaan laatimatta potilastietoihini salassapitomerkinnät mahdollistaakseen perättömien 
mielisairausväitteiden levityksen ja salassapitorikokset ja potilastiedot ”vapaasti saataviksi”, 
vaikka niitä koskee virkaan ja tehtävään säädetty ehdoton salassapitovelvoite, jonka rikkominen on 
RL 38:1 §:n ja RL 40:8 ja RL 40:5 §:n mukainen rikos.  
 
Niitä rikoksiaan he yhdessä ovat tuhansia tehtailleet Kempin, Nurmen, Vienon, Koposen, Hirvelän, 
Sunellin, Lehikoisen, Laitisen ja koko poliisi- ja petoskoplan voimin 2001-2022 ja velkuuttaneet minut 
ja lapseni maksamaan 340.000 € palkkaa rikollisille jokaisesta heidän rikoksistaan ja estäneet 
korvauksemme ja omien törkeiden rikosten tutkinnat ja rikollisten  syytteet. Kemppi osallistui 
salassapitorikokseen ja määräsi minut 20.1.2020 maksamaan itseeni kohdistuneesta rikoksesta 
palkkaa Rimonille ja Baarmanille 120.000 € ja nyt LähiTapiolassa ”joku” ulosmittaa rikospalkkaa 
40.000 eurolla olemattomien vakuutusehtojen ja Jormanaisen päätöksen perusteella väärässä 
asiassa ja sopimusten vastaisesti. 
 
Teko 34 (Tainion, Barmanin, Saksan, Rimonin ja poliisin yhteiset rikokset AVI:ssa) 
 
Rimon kieltäytyi minulle itselleni kertomasta, mihin 20.6.2019 ”lausunto” perustuu, vaikka 
kieltäytymisoikeutta ei ole ja vaikka hän ei saanut laatia mitään. Hän valehteli vastaavansa vain 
AVI:lle ja sen jälkeen AVI:ssa virkamafian vakiojäsen Niina Tainio hakeutui estämään kanteluani. Hän 
ilmoitti kirjallisesti estävänsä tahallaan lausunnon pyytämisen Rimonilta (mahdollistaakseen rikoksia 
tahallaan). Kun tein rikosilmoituksen, tutkinnantappajien erikoismiehet Kukko, Sulkko ja Riiali 
ryntäsivät estämään tutkinnat. Kukko esti Tainion törkeän virkarikoksen tutkinnat ja muutkin  
tutkinnat valehtelemalla Tainion pyytäneen lausunnon, vaikka toimitin Kukolle Tainion oman 
kirjallisen ilmoituksen, jossa hän itse ilmoittaa makuuttavansa ja estävänsä tahallaan kanteluani 
ja että ei pyydä eikä aio pyytää lausuntoa Rimonilta, jotta Rimon saisi Baarmanin, Kempin, Nurmen, 
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Kermisen, Konttisen, Henrikssonin, Ruohosten ja nettivainoajien kanssa jatkaa rikostaan rauhassa ja  
vielä laskuttaa siitä rikollisuudestaan ja ulosmitata rikoshyötyjään tililtäni ja eläkkeestäni. 
 
Teko 35 (Kemppi peruutti Nurmen kanssa pääkäsittelyn rikollisen velkuutuksen toteuttamiseksi 
ilman oikeudenkäyntiä ja korvausvaatimukseni on edelleen käsittelemättä) 
 
Toteuttaakseen Baarmanin, Saksan, LP:n ja Jormanaisen kanssa sopimansa rikoksen, Kemppi ja 
Nurmi peruuttivat lokakuussa 2019 sen pääkäsittelyn, jonka piti alkaa lokakuussa 2019 ja jonka 
aikataulu oli 14.2.2019 päätetty kirjallisesti. Peruutus kohdistui syrjivästi ilman syytä minuun ja sen 
he toteuttivat estettyään todisteluni ”velkaorjuuteni” aiheuttamiseksi miljoonavelkana ”välituomio”-
kikkailullaan. Lisäksi ”oikeudenkäynti” ylitti laissa säädetyn  5 vuotta, josta syntyi peruutuksella 
korvausoikeuteni. Vaikka tein 2019 korvausvaatimuksen lain oikeudenkäynnin viivästymisen   
hyvityksestä perusteella (1.500 €), Kemppi ja Nurmi estävät edelleen vuonna 2022 päätöstä. 
Tuomioistuinlaki ja oikeudenkäymiskaari säätää ratkaisupakon. Sellaista mahdollisuutta ei ole 
lainkaan, että kun teen virallisen korvausvaatimuksen yli 5 vuotta kestäneestä (laittomin 
menetelmin) toteutetusta oikeudenkäynnistä ja vaikka on olemassa vaatimuksessani mainittu 
yksityiskohtainen normisto, en ole saanut mitään ratkaisua koskaan vireille laittamaani asiaan, koska 
Nurmi ja Kemppi eli rikosten toteuttajat ja Helsingin KäO:n kirjaamo ovat tahallaan jättäneet 
kirjaamatta vireille laittamani asian peitelläkseen Nurmen ja Kempin rikollisuutta, johon 
vaatimukseni perustuu ja jonka vaatimukseni käsittely olisi paljastanut. 
 
Teko 36 (hakkaaja esitti 11.12.2019 samat vaatimukset kuin Baarman 23.12.2019 ja 20.12.2019 
syntyneet sopimukset rikolliset velkuuttajani valehtelivat olemattomaksi) 
 
Baarman, Saksa, LP ja Jormanainen ”tarjosivat” ensin minulle 5000 € korvausta aiheuttamastaan 
koko omaisuuteni ja terveyteni tuhoamisesta ja 600.000 € vahingosta. Tarjous on rikos ja Kemppi 
uhkaili minua istunnossa velkuuttamisella, jos en suostu ”tarjoukseen” eli luopumaan koko 
omaisuudestani ilmaiseksi ja luopumaan pysyvien henkilövahinkojen korvauksistani, jotka kuuluvat 
minulle.  
 
Kun en suostunut, Kemppi ja Nurmi estivät todisteluni. Sen jälkeen tuo ”tarjous” muuttui 
vaatimukseni, että minun pitäisi maksaa kymmeniä tuhansia Baarmanille, Saksalle ja heidän 
rikoskoplalleen ilman laskuja eli Nurmi ja Kemppi järjestivät rikoskumppaneilleen kiristyksen ja 
auttoivat törkeässä kiristyksessä. Kun en Baarmanin, Kempin, Nurmen, Jormanaisen, Saksan, 
Walveen, Laakson ja Aronpään 31.10.2019-5.11.2019 kiristysrikoksella maksamaan heille, jotta 
heidän koplansa ei velkuuta minua miljoonalla, kotiini alkoi saapua uhkaavia esineitä (puukko, Janne 
Greusin kortti ja pullo virtsalta näyttää nestettä) ja kaksi tuntematonta miestä ilmaantui kotini edessä 
olevassa metsässä uhkailemaan minua tappamisella. Jouduin pakenemaan marraskuussa 2019 
kodistani.  
 
Poliisi urkki 30.11.2019 koplan ryöstöhanketta (Nurmen organisoimaa ”velkaorjuutusta” varten 
tilitietoni (paljonko kopla saa minulta ryöstettyä). Minulla oli säästöjä 200.000 €. Palattuani kotiin 
tein jälleen rikosilmoituksen Kempistä, Baarmanista ja toistin, että he uhkasivat 17.9.2019 toteuttaa 
rikollisen velkuutukseni ja rikoksen toteutus oli juuri meneillään. 
 
Minuun kohdistuvan rikoksen jatkamiseksi ja tutkimisen sijaan minut hakattiin jo viikon päästä 
11.12.2019 sairaalakuntoon. Hakkaaja vaati, että lopetan kaikki kanteet ja rikosprosessit (joita oli 
vireillä Kemppiä, Baarmania, Nurmea, Saksaa, Suvesta, Ruohosia, Henrikssonia, Rimonia, 
LähiTapiolan koplaa, poliiseja ja tuomareita vastaan), lopetan kanteeni ja poistan virkamafia-sivuni 
tai ”seuraavaksi päädyt ruumispussiin”.  
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Vaikka olin tehnyt 2.12.2019 rikosilmoituksen Kempistä, Baarmanista, Janne Greusin kortin 
ilmaantumisesta kotiini, Lohjan poliisirikoskoplan pomo Rauli Salonen, lahjuksista tuomittu 
poliisilakimies Keijo Suuripää (muka ”laillisuusvalvoja”), Keijo Moilanen (muka ”laillisuusvalvoja”),, 
Salosen käskyläiset Samuel Eriksson ja Sari Ryynänen estivät tutkinnat, Salonen esti 19.1.2020 
laatimani Kemppiä, Baarmania, Saksaa, 11.12.2019 rikosta koskevan kuulustelukertomukseni 
kirjaamisen ja vaikka tein Kempistä (rikosasiani vastapuolesta) 19.1.2020 esteellisyysvaatimuksen, 
esteellinen Kemppi, Baarman, Nurmi ja Saksa toteuttivat rikoksensa jo seuraavana päivänä 
20.1.2020 ja velkuuttivat minut  
1) sairaana, hakattuna, sairaslomalla 
2) juuri syntyneen 20.12.2019 sopimuksen ohittamalla 
3) määräämään minut maksamaan kaikista em. rikollisista valheista eli törkeistä petoksista ja 

salassapitorikoksista heille 120.000 € asiassa, jossa ei koskaan käsitelty ainuttakaan todistetta, 
ei ollut pääkäsittelyä (eli mitään normaalia oikeudenkäyntiä) ja jossa olin oikeutettu korvauksiin.  

 
Salosen, Sulkon, Kukon, Suuripään, Halmeen, Ryynäsen, Erikssonin kopla laativat 31.3.2020 Turussa 
ja Lohjalla samana päivänä yhdessä sopimansa tutkinnantapot, joilla jokaisen rikoksen tutkinnat 
estettiin ja jokainen päätös on laadittu niin, että  
1) ketään ei ole kuultu 
2) yhtään kuulustelua ei ole järjestetty  
3) mitään todisteita ei ole koskaan käsitelty em. törkeistä rikoksista, joissa oli tekijöiden kirjalliset 

tunnustukset.  
 
Ryynänen ja Eriksson laativat ylempien ohjeistamana 31.3.2020 tutkinnantapon Kemppiä, Baarmania 
ym. koskeneeseen 2.12.2019 rikosilmoitukseen valehtelemalla ilmoitukseni koskeneen roskiksen 
kolistelua, vaikka minulla ei ole ollut ulkoroskista 8 vuoteen ja vaikka 2.12.2019 ilmoitus ei koske 
roskista, vaan rikosta, joka oli tekeillä rikollisena velkaorjuutuksena Nurmen, Kempin, Baarmanin ja 
Saksan yhteisenä rikoksena, jonka tekemiseksi minut hakattiin ja joka toteutettiin suunnitelman 
mukaisena 20.1.2020. 
 
Vaikka olin juuri tehnyt 20.12.2019 kirjallisen sopimuksen Baarmanin (LP) ja Saksan (Jormanainen) 
kanssa, Baarman ja Saksa laativat 23.12.2019 Kempille s-postin, jossa valehtelivat sopimusta 
olemattomaksi (törkeä petos).  
 
Baarman yritti pakottaa minut 23.12.2019 allekirjoittamaan aivan eri tekstin muka ”sopimuksena” 
(uusi toinen törkeä petos) ja Baarman esitti siinä ”uudessa sopimuksessaan” aivan samat 
vaatimukset kuin minut 23.12.2019 hakannut henkilö.  
 
Sitten he yhdessä 27.12.2019 laskuttivat 120.000 € (kolmas törkeä petos) Kempin ja Nurmen 
kanssa sopimallaan tavalla, vaikka juuri syntynyt 20.12.2019 esti heitä laskuttamasta yhtään 
mitään (neljäs törkeä petos).  
 
Kemppi määräsi minut maksamaan sopimuksen ohituspetoksellaan 120.000 € heille 
rikoksentekopalkkaa, asia oli päättynyt 20.12.2019 sopimukseen, joka ei ollut 
perintäkelpoinen.(viides ja kuudes petos) 
 
Vaikka päätöstä ei saanut 20.1.2019 laatia sopimuksen vuoksi lainkaan, Kemppi ja Nurmi laativat 
sen juuri siksi, että rikoskumppanit Baarman, Jormanainen, Saksa, LP:n, vouti Penttilän ja 
LähiTapiolan petoskopla pääsisivät HETI 20.1.2020 ryöstämään minulta 120.000 € ulosmittaamalla 
”velkaa”, joka ei ollut perintäkelpoinen. (seitsemäs petos) 
 
Teko 37 (Helinin ja Penttilän törkeä virkarikos 5.3-9.3.2020 ja sen toteutus ”voutituomarin ja 
Helinin salaisessa s-postiprosessissa)   
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Minulla oli oikeus saada täytäntöönpanoriita, sopimuksen vahvistamiskanne ja ulosottovalitus 
vireille saadakseni rikollisen ulosmittauksen päättymään. Kun laitoin vireille 27.2.2020 kanteen 
saadakseni rikollisen ylisuuren velkuutuksen loppumaan,  
1) Helin ja Penttilä sopivat 5.3.2020 salaisessa keskinäisessä s-postissaan, että Penttilä valehtelee 

täytäntöönpanoriidan ja kanteeni estämiseksi eli he vetivät ”sähköpostioikeudenkäynnin” 
ilman minua 

2) Helin ”ulkoisti” valtiosäännön vastaisesti tuomariksi voudin minulta kokonaan salatussa 
prosessissa, jota kopla pystyi jatkamaan rikollista ulosmittausta niin, että en saisi missään 
tutkittua sopimusta ja rikollista ulosmittausta loppumaan. 

3) Salaisen sessionsa aikana Penttilä kävi salaa jo 6.3.2020 etukäteen ulosmittaamassa 
Baarmanin ja LP:n rikoshyödyt Baarmanin, Saksan, Kempin ja Nurmen  20.1.2020 rikoksen 
avulla syntyneessä rikollisessa prosessissa, vaikka Helin päätös on tehty vasta 9.3.2022. 

4)  ”Salaisen voutituomarin” ja Helinin salaisessa s-postioikeudenkäynnissä” he siis minua 
kuulematta päättivät varastaa rikoksillaan omaisuuteni ja rikollinen vouti Penttilä kävi 
pöllimässä tilini varat jo 6.3.2020, vaikka Helinin päätös on laadittu vasta 9.3.2020. 

 
Teko 38 (Paanasen, Spolanderin, Koposen ja Hirvelän rikoskoplat estivät valituksia ja osallistuivat 
sopimusten ohitusrikoksiin valehtelemalla sopimuksia olemattomiksi ja kaikesta muustakin) 
 
Minut hakattiin 11.12.2019 em. rikosta ja Nurmen suunnittelemaa ”velkaorjuutusta varten, kun en 
Kempin, Nurmen, Saksan, Jormanaisen, Baarmanin, Walveen ja Aronpään kiristämänä suostunut 
kiristäjille maksamaan. Sitten he 20.1.2020 toteuttivat raukkamaisen rikoksensa 120.000 euron 
velkuutuksena, ohittivat 20.12.2019 sopimuksen aloittaakseen rikollisen ulosmittauksen ilman 
ulosmittausperustetta ja esteellisen Kempin rikoksella, jota päätöstä ei saanut laatia 20.12.2019 
sopimuksen vuoksi.  
 
Kaikki tämä toteutettiin, vaikka toimitin 3 lääkärinlausuntoa ja valokuvat vakavista vammoistani. 
He velkuuttivat minut 20.1.2020 rikoksillaan, kun olin väkivaltarikoksen vuoksi aivovamman 
hoidossa sairaalassa, yltä päältä kivuliaissa ruhjeissa ja psyykkisessä shokissa ja minut oli viety 
tajuttomuustilassa 31.12.2019 ensiapuun.  
 
Nurmi ja Kemppi sopivat KäT Heidi Paanasen, KäT Peik Spolanderin, hovioikeudenneuvoksen Liisa 
Lehikoisen, KKO:n tuomarien Pekka Koposen ja Päivi Hirvelän kanssa, että kopla jatkaa rikostaan 
valitukseni estämällä kammottavan rikosmäärän peittelytarkoituksissa. 
 
Spolander valehteli ensin, että laissa ei ole säädetty laillisesta esteestä eikä 30 pv valitusaikaa, 
vaikka ne on säädetty. Paananen valehteli, että minulta puuttuu ”vähäisessä” 120.000 € 
velkuutuksessa muka valitusintressi ja pakottivat minut laatimaan valituksia psyykkisessä shokissa, 
aivovammassa, tapetuksi uhattuna, tuhotussa kodissani, ruhjeissa ja 3:n lääkärintodistuksen laillisen 
esteen ajalla. Minulle oli 3 lääkäriä kirjoittanut tkv-ajaksi 18.12.2019-16.2.2020 ja siinä välissä 
tuomarien, Baarmanin, Saksan, Jormanaisen, Rimonin,  LP:n, vouti Penttilän ja poliisien rikoskopla 
siis iski ja minut tahallaan rikollisesti maksamaan 120.000 € em. törkeistä prosessipetoksista ja 
salassapitorikoksista ”palkkaa” ja Penttilä toimi rahastajana ja tyhjensi tilini rikoskoplan taskuun. Aro 
jatkaa nyt sitten vielä 2022 samaa rikosta, jonka tekijäksi hänet vaihdettiin ja jossa ”salainen Lähi-
Tapiola-rikollinen” perii Kempin 20.1.2020 rikokseen perustuen 40.000 € saatavaa päätöksen 
perusteella, joka ei koske edes LähiTapiolaa, jonka asema vastaajana ja velkojana loppui 
14.2.2019.  
 
Kun sairaana sain valituksen ja täytäntöönpanokieltovaatimuksen jätettyä määräajassa, HO:n 
tuomari Liisa Lehikoinen rikoskumppaneineen estivät täytäntöönpanon keskeytyksen jo etukäteen 
kesken todisteiden toimittamisen, Helin ja Penttilä estivät sopimuksen vahvistamiskanteen em. 
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rikoksillaan ja Lehikoisen kopla esti jokaisessa jutussa valitusteni jatkoluvat HO:ssa estääkseen niistä 
valittamisen, vaikka jokaisessa päätöksessä täyttyy rikosten vuoksi järjetön määrä perusteita 
muuttaa, poistaa ja purkaa päätökset. 
 
KKO:ssa Koposen ja Hirvelän kopla jatkoi rikosta järjestämällä Baarmanin ja Saksan kanssa salaisen 
”kirjeenvaihto-oikeudenkäynnin”, jossa ei ollut oikeuden istuntoa ja minulta ei pyydetty mitään 
lausumaa enkä edes tiennyt siitä. Siellä he sitten keskenään rustasivat ”joskus helmikuussa 2022” 
minulta salatussa viestinnässään minua koskevan ”päätöksen” eli petostehtailijoiden Baarmanin 
ja Saksan lisälaskutukset siten, että  
1) Koponen, Hirvelä ja muut KKO:n tuomarit valehtelevat tahallaan virallisessa päätöksessään, 

että 20.12.2019 syntynyttä sopimusta ”ei ole olemassa”, vaikka se on syntynyt OikTL 1 §:n 
mukaisena ja on varmasti olemassa ja ”ratkaisu” perustuu siis myös KKO:ssa pelkkään 
Baarmanin ja Saksan valehteluun eikä todisteisiin.   

2) He valehtelivat 13.10.2021 laatimassaan päätöksessä, että toimitin kun Thomas Foxin eli 
Tuomas Nurmen 30.6.2021 ja 9.7.2021 toteuttamista kirjallisista tunnustuksista heille 
todisteet 12.10.2021, niitä ei voisi muka käsitellä, koska olisin muka ”saanut lausua niistä jo 
helmikuussa”. Vaikka on ajallisesti mahdotonta lausua ”helmikuussa” sellaisesta, minkä Nurmi 
laatii vasta tulevaisuudessa kesäkuussa, KKO:n päätös sisältää siis tällaisen absurdin 
päätösperustelun, jolla saivat väännettyä minulle siihen Nurmen ”velkaorjuutukseen” ja 
Baarmanin ja Saksan petoslaskutukseen 5.500 ekstraa minulle maksettavaksi.  

3) Em. rikollisesta ”sopimuksia ei ole olemassa”-valehtelustaan Baarman laskutti ”salaisessa 
oikeudenkäynnissä” KKO:ssa Koposen ja Hirvelän koplan mahdollistamilla rikoksillaan noin 
5.000 € ja Saksa noin 400 € ja vaikka eurojen ero ei selity millään, tuomaririkoskoplan 
erityissuojeluksessa oleva pääkonna Baarman palkittiin niistäkin petoksistaan 10-kertaisesti. 

 
Baarmanin kohtelu ja lahjominen ylisuurilla palkkioilla johtuu siitä, että Kempin aviomies on 
asianajaja ja petostehtailija Baarman oli asianajajaliiton valvontalautakunnassa” yhden osaston 
jäsenenä muka laillisuutta valvomassa eli suojelemassa samanlaisella rikollisella valehtelullaan muita 
yhtä rikollisia asianajajia sanktioilta ja valehtelemassa ”valvojana”, vaikka koko koplan kuuluisi istua 
vankilassa. Lisäksi on epäselvää, onko Baarmanilla ja Noora Kempillä seksisuhde. Kemppi lirputteli ja 
flirttaili Baarmanille aivan avoimesti valmisteluistuinnoissa ja heistä kumpikin kieltäytyi vastaamasta, 
onko heillä seksisuhde, vaikka seksisuhde olisi selvä esteellisyysperuste (mm. Juppiin 
talousrikosjutussa paljastunut tuomarin ja syytäjän esimiehen seksisuhde johti päätösten 
kumoamiseen) eikä sen salailu kuulu heidän oikeuksiinsa esteellisyysnormien vuoksi.  
 
Teko 39 (valehtelu lain sisällöstä, ja että hajonneen viemärin aukosta valunut laaja liete ei ole 
viemäristä ja että vesi voi aiheuttaa vahinkoa vain alaspäin valumalla) 
 
Suves, Kerminen, Konttinen ja LähiTapiola valehtelevat 1.6.2015 vastauksessa, että KSL ja VSL eivät 
ole pakottavaa normistoa. 
 
Baarman valehteli, että Suomessa sijaitsevaan kotini piikkausvahinkoon sovellettaisiin Ruotsin 
pankkilainsäädäntöä ja maalariin (Jormanainen) ja kosteuskartoittajaan (LP) sovellettaisiin 
”vakuutusperustetta” niiden olematta vakuutusyhtiöitä ja osapuolena vakuutuksessani ja laskutti 
tästäkin sikailevasta valehtelustaan Saksan kanssa 600 €/tunnilta.  
 
Baarman ja LP kiistivät kannetta valehtelemalla 9.6.2015, että kun viemärissä on valtava reikä ja se 
on poikki ja siitä on valunut valokuvista näkyvä puuromainen haiseva lietemäärä, siitä ei voisi 
päätellä, että viemäri on rikki, ja että aukosta valuisi mitään, vaikka vessaa vedetään päivittäin.  
 
Baarmanin oman päämiehen raportissa mainitaan kapilaarinen vedennousu eli hajonneen viemärin 
veden nousseen kapilaarisesti rakenteisiin ja se oli myös valokuvattu. Raportin teksteineen Baarman 
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toimitti todisteeksi Kempin valmisteluun samaan aikaan, kun valehteli raporttia olemattomaksi 
tarkastusoikeuden estämiseksi LP:ssä niin, että en ole saanut 2015 esittämääni tarkastusoikeuteen 
vastausta ja toteutettua sitä 2022 vieläkään osaksikaan. Baarman laati 9.6.2015 vastoin päämiehensä 
raporttia KäOssa tekstin, jossa valehteli, että kapilaari-ilmiötä ei ole olemassa ja että vesi ei voi tehdä 
muuta kuin valua painovoimaisesti alaspäin ja toisteli tätä valhetta koko petoksen ajan ja laskutti 
siitä 90.000 €. 
 
Teko 40 (ulosteeksi, vaaralliseksi ja huoraksi haukkuminen ja nettikiusaaminen vainoamis-, 
painostus- ja uhkailurikoksena ja työsuojelurikoksena) 
 
Vuosia kestänyt työpaikkakiusaaminen näkyy työterveyslääkäri Leena Järvisen ja muiden 
työterveyshoitajien epikriiseistä. Henriksson ja Mäkinen valehtelivat olemattomiksi 
työpaikkakiusaamista, sairauksiani, poissaolojani (5 kk halvaantumisen vuoksi) ja valehtelivat 
selvittämisen tapahtuneen hyvässä hengessä ja loppuneen 15.10.2009, vaikka kutsuivat minut 
jatkuvasti Gummeruksen, Kohmon, Rantalan ja Pölläsen kutsuilla epämääräisiin palavereihin 
painostaakseen minut irtisanoutumaan, uhkailivat minua, aiheuttivat halvaantumisen, 
hermovaurion, jalkojen turpoamisen ja ehdottivat työsuhteeni irtisanomista 10.2.2010 palaverissa, 
jota valehtelivat olemattomaksi. Koko Henrikssonin, Kermisen, Rantalan, Konttisen, Mäenpään, 
Pölläsen, Kohmon, Ketolan, Moilasen, Mäkisen ja LähiTapiolan johdon toiminta on ollut rikollista ja 
kaikki perustuu prosessipetosrikolliseen valehteluun. 
 
Koko rikosten toteutuksen ajan poliisit mahdollistivat heille, Nurmelle, Ruohosten kidutuskoplalle, 
Naistenhuoneen ja netin tuhansille rikollisille haukkumistani huoraksi, noidaksi, murtovarkaaksi, AA 
Jukka Suvannolle (Henrikssonin rikoskumppani) haukkumistani ulosteeksi, murha- ja 
raiskauskehotuksia, satoja vääriä ilmiantoja, salakuvaamista, kotirauharikoksia, häirintäsoittoja yöllä, 
neljään lapseeni ja minuun i kohdistettuja murhayrityksiä, jatkuvaa pienimpään lapseeni koulussa 
kohdistettua hengenvaarallista hakkauttamista, kuristamista ja koulusurmauhkauksia, 
koulukiusaamista. Poliisit Uski, Äijälä, Sjöholm, Salonen, Heikkilä, Riiali, Sulkko, Kukko, Halme, 
syyttäjät Haavisto, Rappe, Mäkinen, Kohijoki, Heikkilä, Mamia ym. laativat päätöksiä, joilla jokaisen 
rikoksen tutkinnat estettiin valehtelemalla niitä ”haitattomiksi”, ”hyväksyttäviksi”, raiskauksia ”ei-
rikoksiksi”, muka alle 10-vuotiaiden tai ”tuntemattomien” tekemiksi ja lapseni murhayrityksen 
estivät valehtelemalla sen tilausrikoksen tekijöitä muka ”identtisiksi kaksosiksi”, vaikka netti on 
pullollaan näiden kahden mustalaisen valokuvia ja toisella on isot värikkäät tatuoinnit ja toisella 
peukalon vieressä pieni.  
 
Minuun kopla on kohdistanut 2007 lukien kymmeniä ”kuulusteluja” rikollisin menetelmin 
olemattomista ”rikoksesta”, koska rikokseni on totuuden kertominen. Minua on kuultu mm. 
sellaisista ”rikoksista” kuin 
1) valituksen laatiminen oikeilla tiedoilla 
2) julkisen tiedon julkistaminen 
3) ”vainoaminen”, jossa ”rikokseksi” he valehtelevat laissa säädettyjen oikeussuojakeinojen 

käyttöä, koska yrittävät estää niitä samoilla sadoilla rikoksilla, jotka rikosilmoituksissa ja 
valituksessani kuvaan rehellisesti ja he haluaisivat toteuttaa salaisia törkeitä petoksia ja muita 
rikoksiaan salaa 

 
Teko 41 (Elisa Palosen kuolemansyyn tutkinnan näytteet ”unohdettiin” ottaa, poliisi valehteli niitä 
olemattomiksi ja sitten ne vaan ”tulivat jostain”) 
 
Kulttijohtaja Juna Ruohosen kiduttama Elisa Palonen kuoli 14.11.2018 sairaalassa yllättäen 2 päivää 
Ruohosen itselleen ja perheelleen 12.11.2018 laatiman 3 meur testamentin jälkeen. Palosen 
kuoleman tutkinta hoideltiin Turun poliisissa niin, että ensin poliisit valehtelivat kuukausia, että eivät 
voi tutkia kuolemaa, kun olivat ”unohtaneet” ottaa vainajasta näytteet. Sitten kun ilmoitin tekeväni 
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virkarikoksista rikosilmoitukset, poliisi ilmoitti, että ”jotkut kakkosnäytteet” kuulemma ”löytyivät 
jostain”. He kieltäytyivät kertomasta, miten ne löytyivät ja mitä ”kakkosnäytteet” ovat, vaikka 
väittivät, että näytteistä ”ei löytynyt mitään” vieraita aineita. 
 
Teko 42 (Lapseni murhayrityksessä 2013 sattui myös ”unohduksia” ja Mäkinen johtaa virkamafian 
rikoskoplaa ja poliisien toteuttamia väkivaltarikoksia vuosikymmenten perinteenä ja yritti törkeää 
vapaudenriistoa 13.5.2022 yhdessä Äijälän ja Sjöholmin kanssa ja auttavat kymmeniä rikollisia 
huumausaine-, petos-, virka- väkivalta- ja varkausrikoksissa) 
 
Lohja KäO:n haastemies Björn Jägerroos ajoi kännissä elokuussa 2013 tahallaan 9-vuotiaan 
koulumatkalla olevan lapseni päälle suojatiellä ja pakeni tekopaikalta poliisien parkkipaikalle. Poliisit 
viivyttelivät 2 tuntia tahallaan puhallutuksessa, ”unohtivat” viedä ukon verikokeisiin rattijuoppo-
syytteiden estämiseksi, yrittivät kuulustella lapsen yksin ilman avustajaa ja aikuista ja syyttäjäksi 
junailtiin putkapahoinpitelyiden peittelijä ja virkarikollisten suojelija Tapio Mäkinen, joka yritti 
junailla haastemiehen vapaaksi poistelemalla todistajia. Sama Mäkinen ilmaantui ”omasta 
aloitteestaan ”tutkimaan” 2022 ja laati Uskin, Äijälän ja  Sjöholmin kanssa päätöksiä, joissa 
valehteli raiskaamistani, tappamistani ja hakkauttamistani/niillä uhkaamista ”hyväksyttäväksi”. 
Kulttijohtaja Juna Ruohosen, Nicholas Peltolan, Mika Leppäsen ja virkamafian kidutuskoplan rikosten 
tutkintojen estäminen perustuu poliisien ja syyttäjien rikolliseen valehteluun, joka on Keijo Suuripään 
ja Keijo Moilasen kaltaisten vapaana olevien rikollisten vuoksi mahdollista juuri rikosilmoituksessani 
kuvattuna järjettömänä rikollisuutena. 
 
Poliisi Taina Äijälä on 2.7.2021 lukien estänyt tutkintaa Nicholas Peltolan, Miko Vainion ja Mika 
Leppäsen asiassa ja kun kävin näyttämässä Peltolan tuhoamaa kallista kameraani, jonka varas 
Nicholas Peltola oli palauttanut poliisiasemalle vaurioituneena ja niin, että siitä puuttuu osia 
(valehdeltuaan ensin, että se ei ole hänellä), Äijälä uhkaili minua, tuijotti minua vihamielisesti ja 
tokaisi ivallisesti, että huolehtii siitä, että en tule koskaan saamaan Peltolan petoksella anastamia 
rahojani ja muuta Peltolan varastaa omaisuuttani ja Äijälä auttaa kaikin tavoin rikollista Peltolaa 
kaikissa rikoksissa ja estää selvittämisen siitä, myykö Peltola huumeita Clarion-hotellissa ja kuka 
varattoman Peltolan bisnekset, säännölliset toistuvat käynnit ja kalliin majoituksen siellä Clarionissa 
maksaa.   
 
Olemattomien rikosten kuulusteluissa Äijälä, Sjöholm, Mäkinen, Heikkilä, Mamia, Uski ja muut 
olemattomista rikoksista RL 15:9 §:n painostustoimena rikollisia kuulusteluja järjestäneet poliisit ja 
syyttäjä Mäkinen, Kohijoki ja Ventelä kiduttivat minua, jättivät kuulustelukertomukseni ja todisteeni 
jokaisessa ”kuulustelussaan” kirjaamatta ja ilmoittivat toteuttavansa ylhäältä saamiensa (laittomien) 
ohjeiden mukaista ”esitutkintaa” eli tavoitteellista rikollisin menetelmin toteutettua olemattomien 
”rikosteni” leivontaa niin, että nimeämiäni todistajia ei kuulla, poliisi ei lue lainkaan toimittamiani 
kuulusteluvastauksia ja todisteitani ja ”syyllisyys” leivotaan todisteiden ja normien vastaisesti 
samaan aikaan, kun Uski, Äijälä, Sjöholm, Heikkilä, Sulkko, Kukko, Riiali, Sainio, Mamia, Salonen, 
Halme, Suuripää, Moilanen, Haavisto, Mäkinen, Kohijoki, Ventelä ym. estävät rikosilmoitusteni 
kirjaamista ja laativat päätöksiä, joissa valehdellaan minuun ja assistenttiini kohdistettuja raiskauksia, 
seksuaalista väkivaltaa, lapsiini kohdistettuja murhayrityksiä, törkeitä kunnianloukkauksia, törkeitä 
petoksia ja muita tässä ja sadoissa rikosilmoituksissa kuvattuja poikkeuksellisen törkeitä rikoksia 
haitattomiksi, hyväksyttäviksi ja ei-rikoksiksi. 
 
Teko 43 (Verasen, Kempin ym. esteettömyysvalehtelut rikosten toteuttamiseksi) 
 
Jokainen törkeiden rikollisten törkeä rikos perustuu siihen, että niitä toteuttamaan on junailtu 
järjestäytyneen rikollisryhmittymät omat valehtelijat. Kaikki poliisit, tuomarit, voudit, syyttäjät, 
asianajajat eivät kuulu kuvaamaani rikollisverkostoon. Näitä uhrien kostovelkuutuskeikkoja ja 
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rikollisia operaatioita ja tutkinnantappoja varten ei koskaan valita yhtään rehellistä virkamiestä, 
asianajajaa eikä työntekijää. Sen sijaan rikokset toteutetaan niin, että 
1) rikolliset itse hakeutuvat niihin 
2) Nurmen rikollisorganisaatiossa Nurmi antaa ”keikan”, jossa päätöksen sisältö Spolanderille, 

Paanaselle ja muille rikosten toteuttajille annetaan etukäteen eli kyseessä on tuomarien törkeä 
virkarikos, jossa tuomioistuimen toiminta ei ole puolueetonta eikä riippumatonta ja ”ratkaisun” 
todellinen laatija on taustalla kosto-orjavelkuutustaan toteuttava Thomas Fox eli Tuomas Nurmi  

3) ”sisältö” ratkaisuihin päätetään rikollisverkoston omien rikosten toteutus- ja peittelymotiivilla ja 
kostovelkuutusten ja uhrin korvausten estämistavoitteella etukäteen 

4) verkoston rikolliset käyttävät esim. Tiina Verasta valehtelijana, joka ensin valehtelee 
mahdollisimman rikolliset ja ei-puolueettomat rikosten toteuttajat ”esteettömiksi” 

5) koska kukaan Kempin kavereistakaan ei enää suostunut härskiin ”esteettömyys”-valehteluun, 
Kemppi hoiti rikollisen valehtelun itse 20.1.2020, vaikka tekemäni 19.1.2020 esteellisyysvaatimus 
sisälsi näytön yhdeksästä esteellisyysperusteesta ja Kemppi on rikosasiani vastapuoli ja salailee, 
onko hänellä myös seksisuhde rikoskumppaninsa Baarmanin kanssa ja ohitti sopimukset ja 
toteutti kostovelkuutukset toteutettuaan sitä ennen kaikki mahdolliset sadat rikokset 2018-200 
ja jatkaa samaa rikostaan 2020-2022 ja edelleen rikostensa toteutus- ja peittelyorganisaation 
avulla  

6) Tiina Veranen valehteli ensin lasten velkuutukseen osallistunutta Paula Heliniä 
”esteettömäksi”; vaikka Helin on rikollinen, joka hakeutui hoitelemaan ja jatkamaan minuun 
kohdistettuna samaa rikosta, jonka oli tehnyt Pekka Koposen, Markku Braxin, Kirsti Hakolan, 
Pekka Aaltosen, Pasi Kettulan, AA Heikki Saksan, AA Seppo Lindbergin ja lohjalaisten rikollisten 
virkamiesten kanssa lapsiini kohdistettuna aiemmin. 

7) Sitten sama Tiina Veranen tilattiin Henrikssonin, Kermisen, Vienon, Mäkisen, Rantalan ja 
LähiTapiolan rikosten toteuttajaksi valehtelemaan vastapuoltani Hannu Vienoa 
”esteettömäksi”, jota Nurmen velkaorjuutusprojektia rikollisin menetelmin toteuttanut 
LähiTapiolan, Henrikssonin, Vienon ja Mäkisen rikoskopla sai toteutettua rikoksensa.  

8) Veranen valehteli Vienoa ”esteettömäksi” 11.9.2020 valehtelemalla, että Vienoa koskeva 
rikosasia ei muka ollut vielä vireillä, vaikka se oli vireillä 2.9.2020 ja Vienon  rikolliset 
varjovalmistelut Kermisen, Henrikssonin, Mäkisen ym. kanssa todistavat, että puolueettomuus 
puuttui, Vieno ei ollut esteetön, vaan rikosten toteuttaja.  

9) Heti, kun rikoskumppanina toiminut Tiina Veranen oli sovitusti 11.9.2020 toteuttanut 
”esteettömyys”-valehtelunsa, Vieno toteutti 14.9.2020 törkeän virkarikoksensa ja 
rikoskumppanina kaikki ne törkeät petokset, joita Henriksson, Kerminen, LähiTapiola 
petoksellisella laskutuksellaan ja laskutusperusteita salailleen ”tuntemattomalla” 
laskutusmateriaalilla laskuttaneet ja ohitti 1.6.200 syntyneen sopimuksen samanlaisella 
törkeällä petoksella, jonka Nurmen velkaorjuutus-projektin muut toteuttajat olivat 20.1.2020 
toteuttaneet vastaavilla rikollisilla laskutuksilla ja sopimusten ohituspetoksilla.   

 
Teko 44 (lakisääteisesti maksuttomista tehtävistä ja tarkastusoikeuden estämisestä ja 
rekisterimerkintä- ja tietosuojarikoksista laskuttaminen 1200 €/tunti) 
 
Baarman, Saksa, LP, Jormanainen, LähiTapiola, Henriksson, Mäkinen, heidän asianajotoimistonsa 
ovat laskuttaneet petostensa yhteydessä 
1) rikostensa toteutuksista 
2) niistä tietosuoja-asioista, jotka säädetään lakisääteisesti maksuttomiksi ja joita ei ollut vireillä 

KäO:ssa, vaan heidän toimistoissaan 
3) Baarmanin  16.12.2015 valehtelusta, että LP:ssa ei ole kuin nimeni, vaikka siellä oli pyytämäni 

materiaali 
4) Jormanaisen ja Saksan vastaavasta valehtelusta, että Jormanaisen rekisterissä ei muka ole 

tietojani ja laskija, jotka olivat olemassa ja joita lähetti kotiini ja esitti 19.11.2018 istunnossa 
osana törkeitä petoksiaan Baarmanin kanssa 
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5) vuosia jatkamastaan tarkastusoikeuden estämisestä, joka on rikos eikä laskutusperuste ja 
peitelläkseen rikollisen salailun avulla muita rikoksiaan 

6) sitä, että ovat rekisteröineet vuosia virheellistä tietoa tahallaan ja estäneet niiden korjaamista ja 
väärentäneet korvauspäätöksiä, raportteja, rekisterin tietosisältöä ja oikeudenkäyntiaineistoa 

7) valvontalautakunnalle tekemistäni kanteluista ja niiden lukemisesta, vaikka niitä koskee 
tapaohjeen 12.2 kohdan mukainen laskutuskielto 

8) sovitteluistunnoista 10.000 €, vaikka niitä koskee laskutuskielto 
9) samasta aineistosta kaikkien sopimusten vastaisesti 4-kertaisella oikeuskäytännöstä poikkeavalla 

laskutuksella 1.200 €/tunti ja 100.000 € 7.5 tuntia kestäneestä valmistelusta ilman pääkäsittelyä 
10) varjovalmisteluista, joita ei saa olla edes olemassa 
11) olemattomista todisteista, joita eivät toimittaneet asiaan L 17/261 koskaan 
12) ”Rimonin” lausunnosta, jota ei saanut laatia eikä ottaa huomioon eikä siitä laskuttaa, koska sen 

laatiminen on rikos, sitä ei ole allekirjoitettu ja se on valheellinen (ei vastaa potilastietojani ja 
sisältää lääketieteellisesti mahdottomia väitteitä siitä, että TT-kuvassa ja ultraäänitutkimuksessa 
näkyvät kasvaimet, epilepsia, sydänviat ja selkärankavaurio ja 10.6.2014 ja 17.9.2014 
vahinkotapahtumassa keuhkoihin ja sisäelimiini piikattu saaste olisivat muka ”psyykkisiä” 
sairauksia ja syntyneet Espoossa työsuhteeni ”henkilökemioista”, vaikka en ollut koskaan edes 
palannut takaisin töihin 22.4.2013 jälkeen ja 2014 vahinkotapahtumat eli piikkaustöhnä ei voi 
siirtyä keuhkoihini ja sisäelimiini ”työpaikkani henkilöristiriitoina”, vaan pölyn mukana Lohjalla  

13) salassapitorikosten toteutuksista (kielletty laskutusperuste) 
14) muista tässä rikosilmoituksessa kuvatuista rikoksistaan (kielletty laskutusperuste) 
15) perehtymisestä ”rikosasiaan”, vaikka ratkaisua ei ole voinut antaa rikosperusteella siviiliriidoissa 

L 15/649, L 16/352, L 18/36145 ja L 17/261  
16) vaikka laskutusoikeus puuttui 14.2.2019, 19.12.2019, 20.12.2019 ja 1.6.2020 sopimusten 

perusteella kaikissa asioissa ja koska kaikkien laskutusten ainut laskutusperuste on 
laskuttaminen törkeistä petoksista, salassapitorikoksista, tietosuojarikoksista ja muista 
rikoksista, jotka rikosilmoituksessa kuvataan 

 
Teko 45 (Baarmanin, Saksan, Kempin ja Nurmen 23.12.2019 aloittama rikos, ”toinen” Baarmanin 
laatima sopimus ja rikosten yhteys 11.12.2019 väkivaltaan) 
 
Tarjous ja siihen annettu kirjallinen vastaus on OikTL 1 §:n mukainen menettely, jossa syntyy sitova 
sopimus. Olen antanut 20.12.2019 Baarmanin ja Saksan tekemään tarjoukseen sellaisen 
vastauksen ilman varaumia, joten on selvää, että oikeudellisesti merkityksellinen sopimus syntyi 
20.12.2019 ja Kempin ratkaisuoikeus loppui siihen ja Baarmanin, Saksan ja vastaajien 
laskutusoikeus loppui siihen. Lisäksi Kemppi ei esteellisenä saanut ratkaista yhtään mitään eikä 
toteuttaa virkatehtävässään Nurmen, Baarmanin ja Saksan kanssa sopimiaan törkeitä rikoksia eli 
tavoitteellista ”velkaorjuutta” ja minulle kuuluvien korvausten tahallista estämistä. Lisäksi 
kanteesta luopuminen, kenenkään korvausvastuu ja tuomioistuimen ratkaisu ei voi syntyä laillisen 
esteeni aikana, väkivaltarikoksen avulla, uhkaamalla minua tappamisella ja ohittamalla kirjallisesti 
syntyneet sopimukset valehtelemalla niitä olemattomaksi ja laatimalla sopimusten syntyhetken 
jälkeen rikollinen päätös sellaisen ulosmittausperusteen keinotekoiseksi synnyttämiseksi, jota 
sopimuksilla ei syntynyt ja siinä tarkoituksessa, että esteellinen Kemppi toteutti kaikella tällä 
Nurmen, Baarmanin, Saksan ja Penttilän kanssa rikoskumppanuutta mahdollistaakseen rikollisen 
pikaulosmittauksen törkeiden virka-, petos- ja väkivaltarikosten avulla ja hyväksymällä 
laskuttamisen törkeistä petoksista ja salassapitorikoksista Baarmanille, Saksalle ja vastaajille 
”työnä”. 
  
Poliisin ja oikeuskanslerinviraston tulee käynnistää rikostutkinta Baarmanin, Saksan, LP 
Vahinkosaneerauksen (Walve, Laakso, Aronpää), Jormanaisen, Nurmen, Kempin, Laitisen, Salosen, 
Sulkon, Kukon, Riialin, Ryynäsen, Lehikoisen, Sunellin, Koposen, Hirvelän, Vienon, Helinin, Penttilän, 
Paanasen ja Spolanderin rikoksista, joilla  
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1) Joiden vuoksi korvaukseni ovat saamatta 
2) joiden vuoksi minut on tahallisesti rikollisesti ”Thomas Foxin” eli Nurmen jälkikäteen 

myöntämällä tavalla kostoluoteisesti tahallaan velkuutettu 
3) minut hakattiin, jotta kanteeni saatiin estettyä ja Baarmanin, Saksan, päämiestensä, Kempin 

ja Nurmen kiristämät sopimukset aikaan 
4) sitä ennen Nurmi ja Kemppi tekivät kanteen jatkamisen mahdottomaksi poistamalla todisteluni, 

jättämällä yhteenvedot laatimatta, poistamalla niistä euromääräiset ja muutkin 
kannevaatimukseni ja sopimalla etukäteen rikollisesta miljoonavelkuutuksesta 

5) syntyneiden 20.12.2019 sopimusten huomioiminen estettiin valehtelemalla niitä 
”olemattomiksi”, vaikka tuomarin  ja asianajajan harkintavaltaan ei kuulu valehdella OikTL 1 
§:n vastaisesti olemattomaksi kirjallisesti syntyneitä sopimuksia, koska lain sisällön 
muuttaminen ja siitä valehtelu on rikos ja ”tulkinta”, joka ei vastaa lain sisältöä eikä kaikkien 
muiden henkilöiden asioissa vuosikymmeniä sovellettua laillista tulkintaa (tarjous ja siihen 
annettu vastaus), koska se on myös syrjintärikos 

 
Baarman lähetti minulle  23.12.2019 ”uuden” tarjouksen, jota ei voinut 20.12.2019 syntyneen 
sopimuksen vuoksi lähettää eikä sen sisältöiseksi muuttaa. Hän jätti sen toimittamatta 
oikeudenkäyntiaineistoksi, vaikka vetosi siihen Saksan kanssa ja valehteli, että 20.12.2019 ei muka 
olisi syntynyt sopimusta, jos en suostu sitä aivan toisenlaista asiakirjaa allekirjoittamaan. Minulla 
ei ollut velvollisuutta sitä allekirjoittaa eikä heille sellaista vaatia, koska se ei vastannut 20.12.2019 
esitettyä tarjousta, jonka hyväksyin 20.12.2019. 
 
Lisäksi 23.12.2019 teksti on rikos, koska Baarman vaati minua sitoutumaan sellaiseen, että 
alistuisin loppuelämäksi luopumaan kaikista perus- ja ihmisoikeuksista, lopettamaan virkamafia-
sivut ja kaiken PL 12 §:n säätämän sanan- ja ilmaisuvapauden käytön, luopumaan kaikista muista 
oikeussuojakeinoista (kanteet, valitukset, kantelut, asianomistajasyytteet, korvausoikeudet) 
vireillä olevissa asioissa ja myös tulevaisuudessa eli vaikka joutuisin päivittäin samanlaisen 
hakkauttamisen kohteeksi kuin 11.12.2019 ja minkä  tahansa hänen tai kenen tahansa 
toteuttaman rikoksen kohteeksi, en saisi Baarmanin ehdottoman sopimuksen mukaan vaatia  
mistään koskaan korvauksia enkä tehdä rikosilmoitusta. Sellaisen ”tarjouksen” tekeminen on 
Baarmanin törkeä rikos. 
 
”Joku” tilasi sen 11.12.2019 hakkauttamisen, jonka avulla Nurmen, Kempin, Helinin, Vienon, 
Baarmanin, Saksan, LähiTapiolan, LP:n, Jormanaisen, Rimonin, Koposen, Lehikoisen, Penttilän kopla 
tarvitsi minuun kohdistamansa rikollisen velkuutuksen toteutukseksi ja kanteiden ja valitusten 
estämiseksi. Baarmanin salailemassa 23.12.2019 laatimassa ”tarjouksessa” esitetään ihan samoja 
vaatimuksia, joita esittivät  
1) kotini edessä olevassa metsässä kaksi uhkailijaa marraskuun lopussa 2019 ennen hakkauttamista 

ja velkuuttamista 
2)  ja se/ne, jotka toteuttivat RL 15:9 §:n painostustoimena 11.12.2019 rikoksen.  
 
Se ei ole sattumaa, vaan selvä todiste siitä, että Baarman on päätekijä hakkauttamisessa ja laajassa 
petosverkostossa, joka toteuttaa laittomia uhkauksia ja rikollista väkivaltaa poliisien ja syyttäjien 
tutkinnantappoverkoston rikosten avulla ja tuomaririkoskumppaniensa avulla ja paisuttelee 
laskujaan ja laskuttaa 100-prosenttisesti pelkistä rikoksistaan.  
 
Poliisin ja oikeuskanslerinviraston tulee tutkia, miten 11.12.2019 hakkauttajan vaatimukset ovat 
päätyneet sellaisinaan Baarmanin 23.12.2019 ”tarjoukseen”, vaikka 
1) sellaisia tietoja hänellä ei voi olla keskeneräisessä esitutkinnassa (jossa lähetin poliisi 

Arifullenille kuulusteluvastauksen vasta 19.1.2020 
2) sellaisia tietoja Baarmanilla voi olla vain osallistumalla 11.12.2019 väkivaltarikoksen 

toteutukseen tai tilaamiseen  
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3) sellaisia vaatimuksia perus- ja ihmisoikeudettomaksi tekemisestä ei saanut Baarman 
asianajajana tapaohjeen, PL:n, EIS:n ja prosessilain vastaisesti esittää ja ne on esitetty saman 
rikoksen toteuttamiseksi ja saman sisältöisinä, jotka myös 11.12.2019 väkivaltarikoksen 
toteuttaja esitti  

 
Poliisin ja oikeuskanslerinviraston tulee tutkia toteuttiko tai tilasiko Baarman sen hakkauttamisen, 
jota tarvitsi rikostensa toteutuksissa 
1) 10 meur rikoshyödyn hankkimiseksi rikollisverkostolleen 
2) oman ja Saksan 125.500 euron rikollisen laskutuksen toteuttamiseksi, jonka rikollisen 

velkuutuksen hakkauttamisen avulla ja tässä rikosilmoituksessa selvitetystä törkeästä 
rikollisuudesta laskuttamalla itse toteutti 

 
Teko 46 (Koponen, Hirvelä, Kettula ym. ovat toteuttaneet lasteni, vanhusten ja minun velkuutuksia 
törkeillä rikoksillaan vuosikymmeniä vastuuseen ja esitutkintaan joutumatta ja lasteni rikollinen 
velkuutus, lapsiini kohdistettu raaka väkivalta ja toistuvat murhayritykset johtuvat samasta 
rikoksesta) 
 
Olen kuvannut yksityiskohtaisesti aiemmissa rikosilmoituksissani, miten rikollinen kopla velkuutti 
korvauksiin oikeutetut lapseni aivan samoilla rikollisilla metodeilla, joita minuun on  sovellettu 
rikollisessa ”velkaorjuutus”-projektissa.  
 
Pekka Koponen, Päivi Hirvelä, Pasi Kettula pyörivät edelleen törkeitä rikoksiaan ja 
kostovelkuutuksiaan toteuttamassa ja päätöksissään valehtelemassa, koska kopla suojelee toisiaan 
ja koplaan kuuluvat rikolliset poliisit estävät joka jutussa tutkintaa estämällä näytön käsittelyn eikä 
normaalitavalla tekoja näyttööän ja normeihin vertaamalla.  
 
Koponen ja Hirvelä ovat toteuttaneet lasteni, vanhusten ja minun velkuutuksia törkeillä rikoksillaan 
vuosikymmeniä vastuuseen ja esitutkintaan joutumatta. 
 
Lasteni rikollinen velkuutus toteutettiin kostona siitä, että paljastan tämän Suomen laajimman 
mafian rikoksia. Lapsiini ja minuun kohdistettu raaka väkivalta, toistuvat murhayritykset ja 
silmitön rikosmäärä ja  niiden kohdistaminen meihin 2001-2022 ja tutkintojen estäminen ja 
”velkaorjuutuksista” sopiminen ja korvausten ja oikeussuojakeinojen rikolliset 
toteutusmenetelmät johtuvat samasta rikoksesta. 
 
Teko 47 (Kettulan ja Saksan toteuttama rikollinen ”edunvalvonta”) 
 
Lasteni rikollisen operaation ”orjavelkuutus”-suunnittelijana Nurmen rikosta vastaavana 
operaatioina toimi laamanni Markku Brax. Hän uhkaili minua ja lapsiani, lähetti virkasähköpostistaan 
sekopäisiä sähköposteja kaikkiin Suomen oikeuslaitoksiin ja hörhöili niissä väittämällä, että johtaisin 
”näkymättömiä naamioituneita joukkoja”, jotka muka vainoaisivat minun johdollani Braxia 
kuolemaan saakka ja myös hänen kuolemansa jälkeen. Laillisuusvalvonnan olisi pitänyt passittaa 
tällaisia kirjoittava laamanni mielenterveyspalveluihin. Lisäksi Brax uhkaili lapsiani Lohjan 
keskustassa ja irvisteli heille pelotellakseen lapsiani ja vainotakseen meitä. Lisäksi Brax, Hakola ja 
lohjalaistuomarit kävivät HO:n presidentin Antero Palajan kanssa salaista kirjeenvaihtoa, jossa 
tunnustivat esteellisyytensä ja rikollisuutensa ja jatkoivat sitä sopimalla, että salaavat tunnustuksiaan 
ja kun käytin 17.10.2007 rekisteröidyn tarkastusoikeutta, koplan poliisirikoskumppani Paavo 
Myöhänen järjesti partion paikalle auttamaan Hakolaa ja Braxia rikosten toteutuksissa ja salailemaan 
esteellisyyden tunnustuksia lapsiini kohdistetun rikollisen 140.000 € kostovelkuutuksen 
toteuttamiseksi esteellisyysnormeja rikkoen.  
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Kun teimme lähestymiskieltohakemuksen Braxia vastaan, kopla jatkoi salaista kirjeenvaihtoaan ja 
junaili rikoskumppaninsa Pasi Kettulan estämään Saksan kanssa lähestymiskieltojutun käsittelyn 
rikollisin menetelmin. Kettula ja Saksa määräsivät minulle ”edunvalvonnan”, joka oli voimassa vain 
tuossa  Braxin jutussa, tuli ”vireille” salaa Saksan ja Kettulan sähköposteilla ja kokonaan ilman 
HolhTL:ssa säädettyä laillista prosessia eli ilman lääkärinlausuntoja, ilman laissa säädettyä kuulemista 
ja vaikka kukaan ei ollut edunvalvonnan tarpeessa ja Saksa oli vastapuolemme. Saksa houkutteli 
samaan aikaan alaikäisiä lapsia yksikseen toimistoonsa ”edunvalvontasetänä”. Vaikka toimitin 
kaikista lapsistani ja itsestäni lääkärintodistukset, että kukaan ei ollut edunvalvonnan tarpeessa eli 
sellaisen määräyksen antaminen ilman edunvalvontatarvetta on Saksan ja Kettulan törkeä rikos, 
Saksa ja Kettula jatkoivat rikostaan ja salaisilla sähköposteillaan peruuttivat keskenään Braxia 
koskevan lähestymiskieltojutun ”edunvalvonta”-temppunsa eli törkeän rikoksensa avulla. Sen 
jälkeen  
1) rikoskumppanina toimineet koplan tuomarit estivät valitusten käsittelyn jokaisessa 

oikeusasteessa todisteita tutkimatta ja valituksia tutkimatta vetoamalla siihen, että rikollinen 
”edunvalvoja” Saksa olisi muka ainut, joka voisi itselleen junailemasta rikollisesta asemasta 
valittaa, vaikka rikos kohdistui meihin eikä Saksa tietenkään valittanut omista rikoksistaan. 

2) rikoskumppanina toiminut poliisin rikoskoplan pomo Paavo Myöhänen esti taas tahallaan 
kaikkien rikosten tutkinnat ja todisteiden käsittelyn 

3) poliisi Pertti Läksy Salon poliisista osallistui rikokseen laatimalla tutkinnantapon valehtelemalla, 
että valitus olisi muka ”ensisijainen” oikeussuojakeino rikoksissa, vaikka valitusasian vireille 
laittamisella ei saa edes vireille rikosasiaa ja vaikka Läksy tiesi, että Kettulan, Saksan ja muiden 
rikoskoplan tuomarien kopla oli jo tahallaan estänyt valitukset. 
  

Kettula jatkaa edelleen 2022 virkamafiarikollisverkoston aktiivisena rikoskumppanina, jonka voi kuka 
tahansa koplan jäsen tilata valehtelemaan ketä tahansa rikoskumppania esteettömäksi ja mitä 
tahansa rikollista puuhastelua laillisuudeksi. Esteellinen Kettula osallistui 18.2.2021 lukien 
Kivikosken, Hellören, Melakarin, Ailorannan, Skomarsin, Väliahon, Sulkon, Kukon, Riialin ja Ilmasen 
rikoksiin.  
 
Teko 48 (Kettulan rikosten jatkuminen vuosikymmeniä ja myös Hellören, Kivikosken , Melakarin, 
Skomarsin, Ailorannan, Väliahon  ja Ilmasen koplan rikoskumppanina) 
 
Teen yhteistyötä myös Isät lasten asialla-järjestön kanssa ja kannatan samanarvoista kohtelua isille 
ja äideille ja viranomaismielivallan lopettamista. Wallinin entinen puoliso Lise-Lotte Hellöre on 10 
vuotta pystynyt toteuttamaan sairaalloista vieraannuttamista, valehtelemaan jokaisessa 
oikeudenkäynnissä, tehtailemaan vääriä ilmiantoja, toteuttamaan perättömiä lausumia jokaisessa 
oikeudenkäynnissä mm. AA Mika Kivikosken kanssa, Tarja Melakari-nimisen virkamafiakaverinsa 
kanssa, rahastamaan rikoksillaan, välttymään satojen laittomien tekojensa korvausvastuulta ja 
rikosvastuulta 10 vuotta poliisien tutkinnantappojen (etenkin Markku Kukon, Jari Riialin ja Aleksi 
Sulkon) avulla, estämään täysin tahallaan ja laittomasti isän tapaamisia tahallaan 10 vuotta 
tuomarien, virkamiestensä koplan ja valehtelevan asianajajan Kivikosken avulla, toteuttamaan 
sairaalloista vieraannuttamista, lastensa aivopesua ja minun ja lapseni uhkailua, koska ryhdyin 
todistajaksi heidän rikollisen valehtelunsa lopettaakseni. 
 
Minuun ja lapseeni Kivikoski, Melakari ja Hellöre kohdistivat Varsinais-Suomen KäO:ssa 18.2.2021 
useita törkeitä rikoksia uhkaillakseen minua asiassa, jossa toimin Wallinin todistajana. 
 
Heidän koplansa kanssa rikollisia varjovalmisteluistuntoja järjestänyt käräjätuomari Hanna Väliaho 
jakeli myös salaa laittomasti Wallinin salassa pidettäviä potilastietoja samassa KäO:ssa vireillä 
olleessa asiassa kulttijohtaja Juha Ruohoselle, joka törkeillä petoksillaan yritti rahastaa 3 meur 
testamentti Elisa Palosen omaisilta ja joka on uhkaillut ja vainonnut minua koko kulttiperheensä 
voimin 2018 lukien.  
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Hellöre, Kivikoski ja Melakari 18.2.2021 toteuttivat salaisia palavereja Varsinais-Suomen KäO:n 
tuomarin Hanna Väliahon kanssa ja laativat salaa tekaistun tapahtuman (väärän ilmiannon 
tekaistuilla tapahtumatiedoilla), jossa väittivät minun muka hyökänneen Hellören kimppuun 
oikeuden aulatilassa 18.2.2021.  
 
Valvontanauhat ja aulan tapahtumat nähneet todistajat todistavat, että Kivikoski uhkaili minua ja 
lastani karjumalla eläimellisesti ja Hellöre uhkaili lastani KäO:n wc:n edessä ja hyökkäsi perääni 
vessaan uhkailemaan minua. Sen jälkeen Hellören, Kivikosken ja Melakarin rikoskopla menivät salaa 
pitämään täysin laitonta salaista palaveria käräjätuomari Hanna Väliahon kanssa istuntotauolla ja 
tekivät väärän ilmiannon päinvastaisilla "hyökkäys"-tapahtumilla ja valehtelivat minun muka heidän 
kimppuunsa hyökänneen. 
 
Sen jälkeen Ruohosten kopla levitti ympäri nettiä perätöntä viestintää, että olisin muka mielisairas, 
noita ym. ja lähetti sellaista rikollista viestintää myös KäO:n tuomareille ja poliisikavereilleen.  
 
"Rehti" asianajaja Mika Kivikoski uhkaili jo aiemmissa oikeudenkäynneissä Wallinia myös 

hakkaamisella (vetävänsä turpaan Wallinia) ja Kivikoski on saanut jopa oman hyvä veli-kerhonsa 

"valvojilta" eli valvontalautakunnalta 2 huomautusta valehtelusta, mutta jatkaa poliisien Sulkon, 

Kukon, Riialin, Salosen, Sjöholmin, Heikkilän, Äijälän, Uskin, Mamian ym. tutkinnantappajien avulla 

edelleen prosessipetostoimintaa ja oikeudenkäytössä kuultavien uhkailua sekä Hellören, Melakarin, 

Profiam Oy:n työntekijän Skomarsin ja Profiam oy:n toimitusjohtajan Mika Ailorannan kanssa 

rikollista valehtelua, Wallinin perheoikeuksien rikollista estämistä ja Wallinin vainoamista. 

Lisäksi hankkimani selvitys todistaa, että Hellörelle junailtiin 2021 "pikku apuraha" (yli 120.000 €) heti 
sen jälkeen, kun avustuksien jakamiseen liittyvän Åbo Akademin rehtoriksi nimitettiin Hellören 
entinen puoliso ja yhteisen lapsen isä Mikael Lindfelt ja tämän jälkeen Hellörelle jaettiin vielä lisääkin 
huomattavia apurahoja. Seuraava avustuksen saaja sai noin 30.000 € ja muut vielä huomattavasti 
vähemmän, joten Hellören suosiminen 120.000 poikkeavalla rahasummalla ja sen päälle lykätyillä 
lisärahoilla, apurahan myöntämisperusteet ja sen myöntämisen alkaminen rehtorivaihdoksen kanssa 
samaan aikaan, em. henkilöliitos rehtorin ja avustuksen saajan välillä ja avustuksen poikkeavaan 
määrään muihin avustuksen saajiin verrattuna tulisi tutkia puolueettomasti. 
 
Teko 49 (KäT Johanna Ilmasen ”olemattomuus”-valehtelu kulttijohtaja Ruohosen, Väliahon, 
Hellören, Kivikosken, Havian ja Melakarin rikosten toteutusmenetelmänä ja Sulkon, Kukon ja 
Riialin vakiotutkinnantappotiimin valehteluun perustuvat päätökset  
 
Tutkimisen sijaan Suomen pahimpiin vapaana oleviin tutkinnantappajiin kuuluvat Lounais-Suomen 
poliisit Aleksi Sulkko, Markku Kukko ja Jari Riiali auttavat Kivikosken, Hellören, Melakarin ja 
virkamafian jokaisessa rikoksessa estämällä jokaisen rikoksen tutkinnat ketään kuulematta, 
päätöksissään valehdellen ja todisteita käsittelemättä.  
 
Varsinais-Suomen KäO:n "tietosuojavastaavana" toimiva tuomari Johanna Ilmanen osallistui koplan 
rikoksiin valehtelemalla kirjallisesti, että Ruohosen viestintää ei ole "olemassa", vaikka  
1) toiset tuomarit ovat myöntäneet sen saaneensa 
2) rehellinen tuomari teki päätöksen, jossa totesi Ruohosen viestinnän asiattomaksi 
3) hallussani on se Ilmasen "olemattomaksi" valehtelema kulttijohtaja Ruohosen rikollinen viestintä 
4) Ruohosen entinen asiamies Timo Havia pyysi kirjallisesti anteeksi Ruohosen rikollista viestintää, 

jota ei Ilmasen mukaan ole muka olemassa. 
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Ja totta kai Kukko, Sulkko, Riiali ja koko Länsi-Uudenmaan poliisin tutkinnantappokopla ryntäsivät 
apuun estämään kaikkien rikosten tutkintaa, jotta valheellinen taru "oikeusvaltiosta" pysyisi 
voimassa väkisin järjettömän rikollisuuden keskellä totuudesta irrallaan. 
Tällaista Suomen oikeuslaitoksessa siis oikeasti puuhastellaan samaan aikaan, kun Hesari, 
oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, Marin, Tuppurainen ja muut mafian valehtelijat valehtelevat 
tätä "oikeusvaltioksi" ja Pöysti, Sulkko, Kukko, muut koplan poliisit ja "laillisuusvalvojat" estävät 
tutkinnat valehdellakseen, että kaikki on ihan kunnossa. 
 
Teko 50 (Olemattomuusvalehtelu mafian vakiomenetelmänä törkeiden rikosten toteutuksissa) 
 
Olemattomuusvalehtelu on mafian vakiomenetelmä törkeiden rikosten toteutuksissa: 
1) Baarman ja LP:n kopla valehtelivat olemattomiksi laskuja, raportteja, s-posteja ja koko LP:n 

rekisteriä, jotka ovat olemassa  
2) Baarman, Saksa, Niskala, Walve, Laakso ja Jormanainen valehtelivat olemattomista piikkauksista, 

käynneistä, Jormanaisen laskutusta ja rekisteriä olemattomaksi ja ihan kaikesta 
3) Baarman, Saksa ja rikoskumppaneina toimineet tuomarit valehtelivat olemattomiksi 20.12.2019 

syntyneitä olemassa olevia kirjallisia sopimuksia velkuuttaakseen minut 300.000 eurolla 
nollasopimusten ja 65.000 € sopimuksen vastaisesti ja laskuttamalla koko laskutus rikoksista 

4) Henriksson, Vieno, Mäkinen, Sunelle, Koponen, Hirvelä, LähiTapiolan petostiimi keksivät 
8.6.2020 takautuvan valheen 1.6.2020 syntyneen nollasopimuksen jälkeen ja valehtelivat 
olemattoman tarjouksen peruutuksen rikoksensa toteutusvälineeksi, vaikka sitä ei ole 29.5.2020 
eikä milloinkaan toimitettu eikä ole olemassa. 

5) He laskuttivat olemattomista asioinneistaan ja rikoksistaan 1200 €/tuntilaskutuksella ja 
velkuuttivat minut Vienon, Henrikssonin ym. rikoksilla tahallaan nollasopimuksen vastaisesti 
100.000 eurolla aineiston perusteella, jota ei koskaan toimitettu asiaan, josta laskutettiin 

6) He valehtelivat olemattomiksi satoja työpaikkakiusaamisen rikoksiaan valehtelemalla omien 
kokousvaraustensa ja viestien vastaisesti asioiden päättyneen 15.9.2009. 

7) He valehtelivat minulle olemattomia mielisairauksia, olemattomia tuomioita, ammatin huorana, 
noitana törkeillä kunnianloukkauksilla ja vainotakseen minua. 

8) Ilmanen valehteli olemattomaksi viestintää, joka on olemassa. 
9) He toteuttivat rikollista edunvalvontaa olemattoman edunvalvontatarpeen perusteella ja 

käyttivät ”edunvalvontaa” rikosten toteutukseen ja mahdollistaakseen sadististen rikollisten 
Braxin, Hakolan, Aaltosen, Koposen, Palajan, Simolan, Hirvelän, Moilasen ym. rikokset. 

10) Lapseni velkuuttaneet rikolliset tuomarit valehtelivat olemattomiksi omia kirjallisia 
tunnustuksiaan  

11) He valehtelivat minulle olemattomia rikoksia, joita ei ole rikokseksi säädetty ja estivät 
”olemattomina” oikeiden olemassa olevien rikosten tutkinnat tahallaan 

 
Teko 51 (Konttinen toimii ”salaisena” rikollisena, vaikka on laillisuusvalvoja ja Kerminen tilasi 
Henrikssonin irtisanomaan työsuhteeni ) 
 
Konttinen on vuodesta 2014 hoidellut satoja rikoksiaan nimeään salaillen, väärentänyt 
rekisterimerkintöjä, jättänyt petoksista raportoimatta Kermisen kanssa, estänyt vuosia 
tarkastusoikeuttani ja salaillut rekisteriin merkittyjä petosten tunnustuksia sekä osallistunut 
aktiivisesti Kermisen, Henrikssonin, Kohmon, Gummeruksen, Rantalan, Baarmanin, Saksan, LP:n, 
Niskalan, pääjohtajien, Lagerströmin, LähiTapiolan, LP:n, Rimonin, Jormanaisen, Mäkisen ja koko 
laajan rikoskoplan törkeisiin satoihin minuun kohdistettuihin työturvallisuusrikoksiin, törkeisiin 
petoksiin, vakuutusteni ja työsuhteeni rikolliseen irtisanomiseen ja ”rehtiä rikollisuutta” kuvaa hyvin 
se, että Konttinen on vuosia salaillut nimeään viesteissä ja päätöksissä, joilla rikokset toteutti.  
 
Kermisen 2014 viestistä näkyy, että juuri Kerminen sopi niiden rikosten toteutuksista, joiden 
toteuttajaksi yksi päätekijä Henriksson palkattiin. 
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Rikosten pääarkkitehdit LähiTapiolassa ovat kaikki juristeja: Konttinen, Kerminen,  ja Suves. Pääosan 
koplan rikoksista on tehty niin, että ”salaisen laatijan” tekstit ja päätökset laati ”laillisuusvalvoja” 
Veera Konttinen juuri nimeään ”rehdissä rikollisuudessaan” salaillen  ja rikollisen mielivallan 
maksimoiden. 
 
Teko 52 (työpaikkakiusaaminen, laittomat uhkailut, perusteeton varoitus, laiton irtisanominen, 
sillä uhkaaminen ja rikosten motiivi ja toteutustavat)   
 
Toimin aiemmin LähiTapiolan henkiyhtiön laillisuusvalvojana (compliance officer) ja päälakimiehenä. 
Sain selville mm. seuraavia vakavia väärinkäytöksiä yhtiömme organisaatiossa: 
1) LähiTapiolassa korvaus- ja vakuutusorganisaatiossa toteutetaan törkeitä petoksia. 
2) LähiTapiolassa oli myönnetty  vakuutusmyyjien kavereille 3-kertaisia päivärahavakuutuksia 
3) LähiTapiolassa oli myönnetty  500 €/pv päivärahavakuutuksia työttömille, alaikäisille lapsille ja 

petoksista ennestään tuomituille ja henkilöille, joiden tulot ovat 400 €/kk eli joilla oli motiivi 
junailla itselleen ”tapaturmia”, koska niillä 400 € kuukausitulot sai nostettua 500 €/pv tuloiksi.  

4) Valmiiksi eläkkeellä oleville oli myönnetty 3-kertaisia päivärahavakuutuksia ”vapaa-ajalle” ja 
heillä oli siis eläkeläisenä vaan vapaa-aikaa. Eräällekin tällaiselle eläkeläispariskunnalle oli 
maksettu 50 ”tapaturmaa” peräkkäin 3-kertaisella korotuksella eli omakotitalon hinnan verran 
korvauksia.  

5) Lisäksi myyjät olivat merkinneet itse itsensä ”edunsaajaksi” myymässään asiakkaansa isossa 
henkivakuutuksessa. 

6) Asiakkaalle oli maksettu noin 50.000 € kertakorvaus pysyvästä työkyvyttömyydestä, koska 
vakuutuksen myynyt LähiTapiolan myyjä oli oikeudessa todistanut hänet ”työkyvyttömäksi”, 
vaikka työpöydälleni saapui lesken korvausvaatimus kuolemanvaravakuutuksesta, jossa kuolin 
syyksi oli merkitty, että se (muka työkyvytön) löytyi hukkuneena ajettuaan jään yli työkaivurillaan 
työvaatteissa työmaalle (vaikka oli juuri saanut ison korvauksen muka). Kun yritin selvittää outoa 
ristiriitaa, myyjä uhkaili minua, samoin yhtiön johto (mm. Pöllänen ja K. Niskala) ja vaativat, että 
petosta ei selvitetä. 

7) Useille työttömille isoja päivärahavakuutuksia ottaneille ”sattui” kymmeniä tapaturmia. Aina, 
kun entinen päivärahajakso loppui, sattui jo samana päivä ”uusi” ja niitä ”jalan lipsahduksia” oli  
ketjussa kymmeniä (esim. 40 tapaturmaa 500 €/ päivärahoilla. 

8) Asiakkaille maksettiin korvauksia epäaidoista tapahtumista. Esim. petoksista tuomitulle noin 200 
kg painoiselle miehelle oli maksettu yli 50.000 € kertakorvaus lääkärinlausunnolla, jossa 
valehdeltiin mies niin heikkokuntoiseksi, että ei pääse omin avuin ylös pyörätuolista. Sain kuvia 
miehestä hirsitalon rakennushommissa ja hän haki korvauksia mm. potkukelkkailussa 
sattuneesta vammasta (vaikka oli muka pyörätuolipotilas ja jalakset eivät liiku lumessa 200 kg 
painolla) ja siitä, että ”varsa” olisi potkaissut hänet (200 kg) toiseen päähän taloa, kun hän oli 
talleilla hommissa (vaikka ei voi olla siellä, kun ei pääse edes muka pyörätuolista eikä varsa pysty 
potkimaan 200 kg ruhoa + 200 kg pyörätuolia toiseen päähän taloa) 

9) Monet asiakkaat maksattivat kodinkoneitaan ”vahinkotapahtumilla”, joita sattui kymmeniä. 
10) Intialainen mies otti vakuutuksen vaimonsa tietämättä ja nainen kuoli palkkamurhattuna Intiassa 

parin päivän päästä. Kyseessä oli työtön tuloton mies, joka oli ottanut lainaa maksaakseen 
väärällä henkilöllisyydellä ottamansa miljoonien henkivakuutuksen ja kyseli lentokentältä, 
näkyykö maksu ja sen jälkeen vaimo tapettiin Intiassa. LähiTapiolan vakuutusosastolla oli jätetty 
tarkistamatta, että vakuutushakemuksen allekirjoitus ei näytä lainkaan samalta kuin naisen oikea 
allekirjoitus eikä vakuutuksia ole voinut ottaa tappamistarkoituksessa mies naisen nimissä ja oli 
epäselvää, miten joku LähiTapiolassa olisi voinut myydä tuollaisen vakuutuksen naisen 
tietämättä ja siis naisen hengellä rahastaakseen ja tapattaakseen uhrinsa ison 
henkivakuutussumman saadakseen.  

11) Vakuutusmyyjät kävivät myymässä henkivakuutuksia ilman terveysselvityksiä sairaaloissa 
terminaalihoidossa oleville alle viikon päästä kuoleville potilaille eli tilanteissa, joissa 
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”vakuutustapahtuma” (vakuutetun kuolema) oli varma jo vakuutusta tehtäessä eikä sellainen ole 
”vakuutus”, jonka pitäisi olla VSL:n, VYL:n ja vakuutusdirektiivien mukaan  tuote, joka otetaan 
jonkin vielä tiedossa olemattoman vakuutustapahtuman sattumisen riskin varalle eikä 
”varmaan” vakuutustapahtumaan ja ”varman kuoleman henkivakuutuksia” käytiin myymässä ja 
otettiin siis pelkästään verotuksellisista syistä, kun tuolloin oli vielä veroton osuus perintöverosta 
vapaa osuus henkivakuutussuorituksissa. 

12) LähiTapiolan työntekijä oli lähettänyt vankilassa olevalle rikolliselle poikakaverilleen asiakkaiden 
salaisia terveystietoja. 

13) Johto väärinkäytti yhtiömme varoja. Samaan aikaan, kun työntekijöiden henkilöstöedut 
lopetettiin ja Kohmo vaati kopioimaan kaksipuolisina ”säästösyistä”, hän itse, Pöllänen, 
tuotepäällikkö Metsävuori, koko ylin johto ”Kohmon” hovi mm. kävivät taksilla syömässä päivän 
kestäviä lounaita Välimäen hienostoravintolassa.  

14) Pöllänen, Kohmo, Kerminen ja Konttinen poistelivat raporteista väärinkäytöstietoja Fivan 
erehdyttämiseksi ja jättivät niitä kirjaamatta ja Konttisen kopla väärensi korvausrekistereitä. 

15) Suuria määriä vakuutusasiakirjoja oli tuhottu väärinkäytösten todisteiden hävittämiseksi. 
16) Sopimusasiakirjoja yhteistyökumppaneiden miljoonasopimuksista oli skannaamatta sikinsokin 

eri paikoissa. 
17) Kun kirjoitin tapauksista raportteja, olin jo työpaikkakiusaamisen uhri. Kun kirjoitin esim. 

palkkamurha-asiasta Kohmolle compliance-raportin, Kohmo lähetti Pölläsen luokseni 
työpisteeseeni uhkailemaan minua useita kertoja ja vaati, että en kirjoita mitään s-posteja 
Kohmolle, koska olen kuulemma ”liian mitätön” asioimaan toimitusjohtajan kanssa, jota ei saa 
”häiritä” tällaisilla ”pienillä” asioilla (palkkamurha miljoonakorvauksessa) 

18) LähiTapiolassa huijattiin ja mahdollistettiin törkeitä petoksia systemaattisesti. Jouduin siis 
irtisanomisen jälkeen itsekin massiivisten rikosten kohteeksi, jotka jatkuvat Kermisen, Konttisen, 
Henrikssonin, Pölläsen, Kohmon, Lagerströmin ym. petosporukan johdolla ja väärinkäytöksiä 
peittelemällä edelleen, koska heillä on oma poliisiverkosto (mm. Merja Laitinen, Rauli Salonen, 
Kimmo Halme, Keijo Suuripää, Keijo Moilanen, Kari Siivo, Markku Kukko, Aleksi Sulkko, Simo 
Mamia, Jasper Uski, Jari Riiali, Taina Äijälä, Niina Heikkilä, Mats Sjöholm), jotka estävät tahallaan 
rikosten tutkintaa. 

19) Isoa osaa vakuutusasiakkaista huijattiin myös estämällä tahallaan heitä saamasta heille kuuluvia 
korvauksia, kuten he minulle 2014 lukien tekivät. Kohmo vaati minulta 2008, että tehtäväni ei 
ole olla laillinen, vaan saada asiat näyttämään laillisilta. Kun en suostunut, savustamiseni ja 
irtisanoutumiseen painostaminen alkoi. Olin liian laillinen heidän rikoskoplansa ”tehtäviin”. 
Kohmo ylensi Pölläsen ja Kerminen ja Konttinen ylennettiin ”valvojiksi” valvomaan vain sitä, että 
kukaan ei valvova laillisuutta ja he peittelevät LähiTapiolan laajan rikoskoplan rikollisuutta ja 
osallistuvat törkeiden petosten toteutuksiin aktiivisesti. 

20) LähiTapiolassa toteutetaan törkeitä petoksia mm. LP:n ja Jormanaisen rikosporukan avulla, 
huijataan petoksellisesti asiakkaita estämällä heille kuuluvia korvauksia rikoksilla, hävittämällä 
säilytysvelvoitteen alaisia vakuutusasiakirjoja, väärentämällä korvausrekisteriä ja 
manipuloimalla raportointia.  

21) Henkistä väkivaltaa ja liiallista (fyysisen terveyteni romahduttavaa, halvaantumiseeni johtavaa) 
5-kertaista työkuormaa toteutettiin tahallaan minuun kohdistettuna, jotta eroaisin enkä kestäisi 
enää kidutuksen uhrina. Henkistä väkivaltaa toteutettiin myös kutsumalla minut ikkunattomiin 
koppeihin uhkailtavaksi, kehottamalla hakeutumaan ”perhepäivähoitajaksi”, koska minulla oli 
”liikaa lapsia”, ohjaamalla kaikki väkivallalla ja tappamisella uhkaavat asiakkaat minun 
hoidettaviksi ja ”odottelemalla” jopa lomieni päättymistä, jotta kaikki mahdolliset tappajat 
saatiin kimppuuni ja minut yritettiin siis saada jo tuolloin ”siististi tapettua”, kun en suostunut 
10.2.2010 kokouksessa heidän uhkailemanaan irtisanoutumaan enkä luovuttanut muun valtavan 
minuun kohdistetun työpaikkakiusaamisen ja johdon toteuttaman rikosmäärän alla enkä 
koskaan lopettanut laillisuusvalvontaa heihin kohdistuneena. 

22) Raporttini perusteella olisi tullut käynnistää laaja johdon ja myynti- ja korvausorganisaation 
rikosten tutkinta ja minuun kohdistetun työpaikkakiusaamisen prosessi kirjallisen ohjeen 
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mukaisena. Rantala esti Kohmon osallistumisen kokoukseen ja ilmoitti, että LähiTapiolassa 
mitkään ohjeet eivät koske toimitusjohtajia ja muitakaan johtohenkilöitä. 

23) Selvittäminen estettiin ja Pöllänen (valvottavani) muutteli raporttiani, mikä on rikos. Sisäinen 
tarkastus (Kimmo Niskala) esti selvittämisen ja Rauno Niskala laitettiin asialle tuhoamaan 
tahallaan kotini ja omaisuuteni Walveen, Laakson ja Jormanaisen rikoskoplan törkeillä tuhotöillä 
16.6-17.9.2014, jotta talouteni ja terveyteni olisi niin heikko, että en jaksaisi riitauttaa rajua 6 
vuotta heidän jatkamaansa työpaikkakiusaamista, jolla aiheuttivat minulle trauman, pysyvän 
vaikea-asteisen käsihermovaurion ja halvaantumisen. 

24) Selvittämisen sijaan he aloittivat työsuhteeni laittoman irtisanomisen ilman 
irtisanomisperustetta jatkaakseen Suomen laajimpana rikollisryhmittymänä tuottoisia törkeitä 
petoksiaan tuomari-, asianajaja-, poliisi-, syyttäjä- ja voutirikosverkostonsa avulla satojen 
miljoonien ja miljardien rikoshyötyjen tuottoisana törkeänä piilotettuna rikollisuutena. 

25) Kerminen, Konttinen, Pöllänen, Rantala ym. olivat valmiita toteuttamaan sitä LähiTapiolan 
johdon määrittelemää toimenkuvaa, jota minä en laillisena lakimiehenä suostunut (tehtävä ei 
ole noudattaa lakeja, vaan rikkoa niitä petosten ja muun rikollisuuden toteuttamiseksi ja sitten 
peitellä niitä yhdessä millä tahansa rikollisella valehtelulla, raportteja, päätöksiä ja 
rekisterimerkintöjä väärentämällä ja tarkastusoikeutta estämällä). Juuri sitä he olivat 
toteuttaneet jo irtisanomiseeni mennessä ja minut irtisanottiin ”pois nuuskimasta” eli pois 
häiritsemästä rikosten toteutuksia ja irtisanomiseni (=törkeä rikos) jälkeenkin he ovat entistä 
enemmän ja vakavampia törkeitä rikoksia tahallaan toteuttaneet valtavana verkostona, 
hankkivat valtavia rikoshyötyjä poikkeuksellisen törkeillä petoksilla. 

 
Teko 53 (sukupuolisyrjintää työpaikkakiusaamisena, tappamisella uhkailua ja useita minuun ja 
lapsiini kohdistettuja murhayrityksiä) 
 
Kohmo ja Pöllänen yrittivät pakottaa minut tekemään eläköityneen tuotepäällikön (miehen) 
päätoimisen työt oman laajan toimenkuvani päälle eli vaikka miehelle oli maksettu noin 3000 euron 
kk-palkkaa, minut Kohmo ja Pöllänen yrittivät pakottaa tekemään saman työn 100 €/kk 
”palkanlisällä”. Minulle määrättiin 5-6 henkilön työpanosta vastaava työmäärä sitten muilla keinoilla 
ja hoidin  valvontaa, koko sopimusjuridiikkaa, EU-tehtävää, raportointia, johdon sihteerin tehtävää, 
regressiperintää, koko kenttäorganisaation ja useiden vakuutus- ja korvausosastojen kaikkea 
neuvontaa, laadin vastineita oikeuteen ja Fineen, toimin puheenjohtajana asiantuntijaryhmässä, 
tietosuojavastaavana, vilppiasiakkaiden perintäorganisaatiossa, kriisiviestinnän työryhmässä, 
järjestin ambulanssilentoja tsunamialuille ja muissa akuuteissa tilanteissa, toimin 
lehdistövastaavana, kaikkien yhteistyösopimusten (200 kpl) päivittäjänä ja jouduin luomaan koko 
järjestelmän tyhjästä parissa kuukaudessa (normaalisti menee 5 vuotta isolla organisaatiolla) ja 
vastasin koko laajan markkinointimateriaalin laillisuusvalvonnasta ja olin compliance officer. Sain 
palkkaa vain yhden henkilön työstä, vaikka tein 5-6 henkilön työt. Tämän päälle yritettiin lykätä 
100 euron palkalla miehen koko laaja työnkuva. Kun en suostunut, Kohmo ja Pöllänen uhkailivat 
minua. 
 
Kuin tein Järviselle ja yhtiön johdolle ja työhyvinvointikonsultille Anneli Manninen-Landinille 
4.9.2009 ilmoituksen työpaikkakiusaamisesta, Manninen-Landin totesi kohteluni jo silloin ennen 
halvaantumistani ”pöyristyttäväksi”. Häntä kävivät sitten kiusaajani uhkailemassa ja estivät 
selvittämisen. Kun tein 2020-2022 uudelleen ilmoituksia työpaikkakiusaamisesta ja liiallisen 
työkuorman aiheuttamista vakavista sairauksista, Järvinen, Pöllänen, Rantala ja Kohmo pakottivat 
minut olemaan töissä vaikeassa käsihermotulehduksessa, silmät umpeen muurautuneina, jalat liiasta 
istumisesta muodottomiksi turvonneina ja hirveissä kivuissa, kun pääni ei enää kääntynyt ja minulla 
alkoi olemaan jatkuvia halvausoireita. Lopulta halvaannuin näiden sadististen kiduttajien vuosien 
työpaikkakiusaamishelvetissä. 
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Kun jäin äitiyslomalle, minut Pöllänen ja Kohmo pakottivat tekemään ilmaiseksi työtä viimeisillään 
raskaana äitiyslomallani. Avi:lle he laativa 9.6.2014 valheellisen selvityksen, jossa valehtelivat 
kaikesta. Se, että Pöllänen pakotti minut töihin, näkyy hänen s-postistaan ja AA Olli Hopun s-
posteista, jotka toimitin AVI:lle ja poliisille todisteeksi. Kuka tahansa näkee heidän valehdelleen, 
mutta tutkinta estettiin.   
 
Kun tulin raskaaksi halvaantuneena sairaslomallani ja kun ilmoitin 18.10.2012 raskaudestani, Kohmo 
ja Pöllänen uhkailivat taas irtisanomisella. Sen jälkeen Pöllänen ja Kohmo peruuttivat lomani, 
Pöllänen tunki lääkärivastaanotolle, kirjasi potilastietoihini omat valheensa ja he yrittivät 
tahallaan aiheuttaa minulle keskenmenon oltuani juuri aiemmin 23.12.2012 sairaalassa 
peruuttamalla tammikuussa kesä- ja talvilomani ja pakottamalla töihin niin, että jouduin  kävelemään 
riskiraskaudessa 7 km päivittäin talvella 23.1.2013 lukien ja työpäivät olivat 12-tuntisia (matka 
kesti 4 tuntia 8 tunnin työpäivän päälle) eli nämä sadistit Kohmo, Rantala, Pöllänen, Kerminen, 
pakottivat raskaana olevan 46-vuotiaan naisen, joka oli juuri saanut uhkaavan verenvuodon ja ollut 
sairaalassa keskenmenon estämiseksi, tekemään 12-tuntisia työpäiviä ja kävelemään lähes 10 km 
joka päivä pakkasessa aiheuttaakseen syntymättömän vauvani kuoleman ja sama 3.6.2013 
synnyttämäni terve lapsi on ollut silmittömän virkamafian toteuttaman kouluväkivallan (koulussa 
tapahtuvien kymmenien hakkauttamisten, kuristamisten, murhauhkausten) ja autolla päälle 
ajamisen (26.5.2021 murhayrityksen) kohteena koulussa. 
 
Kahteen samanikäiseen lapseeni on toteutettua ja tahallaan kohdistettua kaksi aivan samalla 
tavalla autolla yliajolla ja sen yrityksellä ja paikalta pakenemisella toteutettua murhayritystä, 
joista toinen heti viimeisimmän lapseni syntymän jälkeen elokuussa 2013 kohdistettuna 2004 
syntyneeseen lapseeni, jonka päälle haastemies Björn Jägerroos ajoi suojatiellä ja pakeniu paikalta 
ja joku yritti samaa murhaa 26.5.2021 yrittämällä ajaa 3.6.2013 syntyneen lapseni päälle tahallaan 
autolla koulun takapihalla ja kerhotäti Anjelika Kent, Rauli Salonen, poliisi Jukka Koivunen ja 
syyttäjät Tapio Mäkinen, Pertti Ventelä ja Heikki Kohijoki estävät murhatutkintaa ja kaikkien  
rikosten tutkintaa tahallaan päätöksissään valehtelemalla ja Lohjan kaupungin lakimiehet Sanna 
Lundström, Mikko Kuosmanen, rehtorit Pirjo Uutela-Morander, Minna Tenhovuori, opettaja Riikka 
Sutinen, Sari Salonen ja koko Lohjan kaupungin mafia ovat kirjallisesti ilmoittaneet tukevansa 
täysillä Kentiä, joka auttoi murhaajien pakenemisessa ja että koulu on riittävän turvallinen 
lapselleni, vaikka häntä kuristetaan, hakataan, heitetään seinään, päätä paukutetaan betoniin, 
uhataan jatkuvasti tappamisella ja yritetään konkreettisesti tappaa yli ajamalla. 
 
Tapio Mäkinen on ollut estämässä kaikkien lasteni asioissa murhayritysten tutkintaa ja auttanut 
vuosia peittelemään poliisien, syyttäjien, LähiTapiolan, asianajajien ja tuomarien  mafian 
rikollisuutta ja putkassa tapahtuvia hakkauttamisia.   
 
Lisäksi joku tilasi minuun 11.12.2019 kohdistetut hakkauttamiset LähiTapiolan, Henrikssonin, Elisa 
Mäkisen, Baarmanin, Saksan rikoskoplan rikollisen 300.000 euron ja 10 meur rikoshyödyn 
toteuttamiseksi ja Salonen esti myös siinä tutkinnat auttaakseen jokaisen rikoksen toteutuksissa. 
 
Lisäksi vanhin lapseni ja 1999 syntynyt lapseni yritettiin tappaa ja vammautettiin koulussa ja 
koulumatkalla pysyvästi. Vammautetun vanhimman lapseni potilastiedot virkamafia laittoi nettiin 
ja laskutti uhriltaan samanlaisena rikollisena operaationa omista rikoksistaan palkkaa 140.000 
euroa, vaikka koko koplan kuuluisi istua vankilassa.    
 
Teko 54 (Pölläsen  rikokset, laiton yt-irtisanomisyritys, perusteeton varoitus ja rikollinen 
irtisanominen) 
 
Esimieheni Minna Kohmo, Antti Pöllänen ja lakimiehet Vesa-Jaakko Rantala, Teija Kerminen, Jaakko 
Gummerus, Anne-Maija Jalonen ja Mikko Mäenpää osallistuivat aktiivisesti rajuun työpaikka-
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kiusaamiseen. He alkoivat uhkailemaan minua, painostamaan irtisanoutumaan, aiheuttivat 
työpaikkakiusaamisella halvaantumiseni ja pysyvät vammat.  
 
He antoivat 16.4.2014 minulle perusteettoman varoituksen äitiyslomallani muka ”työsopimuksen 
rikkomisesta”, vaikka minulle ei ollut edes työkonetta, puhelinta eikä työvelvoitetta. Varoituksella 
kiellettiin minua laatimasta kantelu työpaikkakiusaamisesta ja laittomista irtisanomisyrityksistä sen 
jälkeen, kun Pöllänen, Rantala, Kerminen, Mäenpää ja Kohmo yrittivät irtisanoa minut Pölläsen 
puhelinsoitolla äitiyslomalla yt:ssä työsopimuslain vastaisesti 3.3.2014 ja sitä ennen olivat siis 
yrittäneet painostaa minua irtisanoutumaan ikkunattomassa kopissa 4.3.2010.  
 
Kun tein laissa säädetyn kantelun, työpaikkakiusaajani hakeutuivat itse esteellisinä valehtelemaan 
AVI:lle ja kiistivät 9.6.2014 laatimassaan valheellisessa vastauksessa kaikki tapahtumat ja valehtelivat 
selvittämisen muka loppuneen 15.10.2009, vaikka kiusaaminen paheni ja jatkui 6 vuotta ja sen 
jälkeen tuhosivat ym. tavalla myös kotini kostona ja aloittivat satojen törkeiden petosten tehtailun 
korvausteni estämiseksi. Heidän vastauksessaan oli mukana myös työterveyslääkärin Leena Järvisen 
nimissä laadittu lausunto, jonka laatimisen Järvinen on 2017 kirjallisesti minulle kiistänyt ja olen 
toimittanut poliisille myös Järvisen viestin, jonka perusteella syntyi velvoite tutkia, kuka laati Järvisen 
nimissä valheet vai valehteleeko Järvinen. 
 
AVI:ssa tehtiin henkilövaihdos ja rehellisen AVI:n virkamiehen (Maarit Lehmussilta) tilalle 
vaihdettiin kiireesti Eerik Tarnaala ja Pauliina Rouhiainen toiminaan LähiTapiolan koplan 
rikoskumppaneina. Avi pyysi minulta selvitystä ja vastasin 30.6.2014 työnantajan em. valheisiin ja 
toimitin todisteet, että he valehtelevat. Vaikka työturvallisuusasia koski mm. työmäärääni ja 
halvaantumista, Pauliina ”ratkaisi” sen kokonaan ilman lääkärinlausuntoja ja oikeita epikriisejä ja 
pelkästään tuon LähiTapiolan petoskoplan 9.6.20914 valehtelun perusteella todisteisiin  mitään 
kantaa ottamatta, niitä käsittelemättä ja käyttämällä koko ratkaisun perusteena sitä ”Järvisen” 
lausuntoa, jota Järvinen ei ole kertomana mukaan edes laatinut ja joka ei epikriiseihin verrattuna 
pidä paikkansa. 
 
”Varoituksen” aiheena oli 16.4.2014, että jos kantelen AVI:lle, minut irtisanotaan. Varoitus on täysin 
laiton. He myös estivät ennen sen antamista kuulemiseni ajoittamalla ”kuulemistilaisuuden” päiville, 
joina olin alle 1-vuotiaan vauvani kanssa Jorvin sairaalassa 40 asteen kuumeessa, ripulissa ja 
oksennustaudissa, vauva oli nenämahaletkuissa Jorvissa rintaruokintani varassa ja olisin voinut 
saapua kuultavaksi täytin laitonta kuulemista koskevassa asiassa vain vaarantamalla henkeni, vastoin 
sairaalalääkärien todistuksia, jättämällä vauvani kuolemaan kuivumiseen letkuihin ilman 
rintamaitoani ja vaikka siinä vaiheessa AVI:ssa oli ennen henkilövaihdosta rehellinen ja laillinen 
virkamies, joka totesi, että äitiyslomallani ei minua voida kuulla mistään eikä varoituksen sisältökään 
ole laiton. 
 
Estettyään kuulemiseni ja annettuaan minulle laittoman aiheettoman varoituksen työpaikka-
kiusaamista ja vammautumistani ja laittomia irtisanomishankkeitaan peitelläkseen, AVI:ssa tehtiin 
sitä varten siis henkilövaihdos ja heti Pauliinan estettyä työpaikkakiusaamisen selvityksen 
LähiTapiolan koplan rikoskumppanina, Henriksson, Kerminen, Rantala, Kohmo, Pöllänen ja Mäenpää 
irtisanoivat laittomasti työsopimukseni. Irtisanomisilmoituksessa ei yksilöidä mitään tekoani ja sain 
tiedon lähes 30-vuotisen moitteettoman työurani rikollisesta päättämistä 7.8.2014 tekstarilla, jonka 
lähettäjää salataan. 
 
He estivät taas TSL:n pakolliseksi säätämän kuulemisen minut irtisanoessaan äitiyslomalla laittomasti 
ja irtisanomisen peruste on siis sama rikos, jolla Hilkka Ahde sai korvaukset Rädyn toteuttamasta 
samanlaisesta laittomasta irtisanomisesta. LähiTapiolan rikoskopla siis irtisanoi minut täysin 
laittomasti  
1) useita törkeitä rikoksiaan toteuttaen 
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2) sillä perusteella, että tein laissa säädetyn kantelun oikeilla tiedoilla lailliselle työsuojelu-
viranomaiselle, vaikka TSL kieltää sellaisen perusteen käytön kokonaan ja RL säätää heidän 
tekonsa rikokseksi.  

3) laatimalla AVI:lle vastauksen 9.6.2014, jossa oli todisteena työterveyslääkäri Leena Järvisen 
laatimaksi väitetty asiakirja.  

 
Heidän rikoskoplansa AVI:lle yhdessä laatimassa selvityksessä kiistettiin 6 vuotta kestänyt 
työpaikkakiusaaminen valehtelemalla, että  
1) Järvisellä ja kenelläkään LähiTapiolan esimiehellä ei ole aavistustakaan minuun kohdistetusta 

työpaikkakiusaamisesta ja halvaantumisestani (vaikka epikriiseistä ja viestinnästä näkyi, että 
Pöllänen, Rantala ja Henriksson lukivat epikriisejäni ja Pöllänen tunki jopa lääkärivastaanotoilleni 
laittomasti ja olin 5 kk sairauslomalla, mikä näkyi complaince-raportista, epikriiseistä ja 
sairauspoissaoloilmoituksista) 

2) neuvottelut olisi käyty ”hyvässä hengessä” ja loppuneet 15.10.2009, vaikka irtisanomista yrittivät 
10.2-4.3.2010, kokousvaraukset olivat todisteina.  

 
Kestettyäni heidän sadistista kidutustaan 6 vuotta, sen jälkeen minut irtisanottiin äitiyslomalla 
perusteettomasti AVI-valituksen laatimisen vuoksi eli samalla rikoksella, joka Hilkka Ahteeseen 
kohdistuneena on tuomittu rikoksena. Minuun kohdistettu KOKO em. rikos tulee syyttää ja tutkia 
uuden näytön perusteella, koska 
 
1) Neuvottelut eivät päättyneet 15.10.2009 eikä käyty hyvässä hengessä, vaan minua uhkailtiin 

irtisanomisella, vammautettiin ja irtisanottiin laittomasti ilman irtisanomisperustetta. 
2) Järvinen on kirjannut vuosien ajan työpaikkakiusaamisen rekisteriin. 
3) AVI:lle on laadittu Järvisen nimissä valheellinen asiakirja, jonka laatimisen Järvinen on kiistänyt. 

AVI:n ratkaisu on vääristynyt petoksen vuoksi. 
4) Henriksson, Kerminen, Mäkinen, Asianajotoimisto Sivenius & Suvanto Oy ja LähiTapiola ovat 

hankkineet vähintään 100.000 € rikoshyödyt jatketuilla törkeillä petoksilla valehtelemalla 
koko oikeudenkäynnin ajan petoksellisesti kaikki tapahtumat ja päättyneeksi helvetillisen 
kiusaamisen muka 15.10.2009, jota ovat olleet toteuttamassa 15.2.2015, sen jälkeenkin 
rikollisella työtodistuksella ja RL 15:9 §:n rikoksien osana tuhonneet kotini, terveyteni ja 
toteuttaneet yhteensä 10 meur rikoshyötyjä em. rikoksilla ja ulosmitanneet omaisuuttani 
muiden rikoskumppaniensa kanssa noin 120.000 eurolla ja uusin petos 40.000 € petos jatkuu 
täyttä häkää.  

 
Teko 55 (Compliance officerin raporttini väärentäminen ja laillisuuteni korvaaminen ”hyvillä 
rikollisilla” Kermisellä ja Konttisella, joiden tehtävä on ”saada asiat näyttämään laillisilta” 
 
Kanteen kiistäminen valehtelulla on rikos. Suveksen, Baarmanin, Henrikssonin, Mäkisen, Saksan ja 
vastaajien kirjelmissä ja LähiTapiolan kielteisissä korvauspäätöksissä kaikki perustuu petostehtailuun. 
Oikeusturvavakuutustani koskeneessa vedätyksessä kopla yritti hankkia 10.000 € petoshyödyt, josta 
rikoksestaan luopuivat vasta vuosien päästä Finen juristien lukuisilla vaatimuksilla. Henrikssonin 
kopla yritti Vienon kanssa 24.6.2020 toista 10.000 € petosta ja koko 300.000 € laskutus on laadittu 
olemattomista tapahtumista, törkeistä petoksista laskuttamalla, samoin 8.10.2014 vahinkoilmoitus, 
raportit, kaikki Suveksen, Henrikssonin, Mäkisen, Baarmanin ja Saksan lausumat Kempin 
valmistelussa, heidän koko laskutuksensa ja kaikki sopimukset ja niiden ohitukset, ulosmittaukset, 
virkarikokset ja korvausteni estäminen olemattomilla viemärikuvauksilla ovat törkeän rikoksen 
osatekoja, joista minun ei kuulunut maksaa mitään eikä niitä rikoksia ollut heillä oikeutta tehdä, niistä 
laskuttaa eikä kenelläkään tuomarilla, poliisille ja syyttäjällä ja ulosottomiehellä ollut oikeutta heidän 
tekojaan ja laskutuksiaan hyväksyä ja ulosmitata eikä alistaa minua tuhansille rikoksille.  
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Kaikki rikosten päätekijät ovat juristeja, toimitusjohtajia ja muuten rakentamisen ammattilaisia eikä 
se on yksi rikosten rangaistusten törkeytysperuste. Minut he irtisanoivat rikoksillaan, koska en 
suostunut siihen, mitä he puuhaavat eli ”saada asiat näyttämään laillisilta”, kuten Kohmo ”tehtäväni” 
ilmaisi. Asioiden ei vakuutusyhtiössä kuulu olla ”näennäislaillisia” siksi, että heidän koplansa 
valehtelee raporteissaan ja toteuttaa Suomen törkeintä rikollisuutta poliisien, tuomarien ja voutien 
rikoskoplan tutkinnantappojen avulla, hakkauttamalla, väkivallalla ja tappamisella uhkaamalla, 
petoksilla, kanteet, valitukset ja koko todistelu estämällä ja valehtelemalla kaikissa vastauksissaan ja 
väärentämällä rekisterimerkintöjä ja ”Järvisen” lausuntoja.  
 
Konttinen, Kerminen, Pöllänen, Rantala, Suves, Henriksson, Mäkinen, Lagerstöm, Niskalat, Kohmo,  
ja koko LähiTapiolan johto on mukana Suomen laajimmassa petosverkostossa. Pääosan koplan 
rikoksista on tehty niin, että ”salaisen laatijan” tekstit ja päätökset laati ”laillisuusvalvoja” Veera 
Konttinen juuri nimeään ”rehdissä rikollisuudessaan” salaillen  ja rikollisen mielivallan maksimoiden. 
 
Teko 56 (”Joku” lopetti 11.8.2015 annetun korvauslupauksen sopimalla siitä rikoskumppaninsa 
Henrikssonin kanssa ja ”salaista pöytäkirjaa” salataan omassa asiassani ja sen avulla Henriksson, 
Vieno, Kerminen ja LähiTapiolan kopla toteuttivat 8.6.2020 alkaneen rikoksen takautuvalla 
29.5.2020 petoksella)  
 
Minulle antoi VVL:n lakimies Jukka Moilanen ennen asian L 17/261 vireille laittamista kirjallisen 
sitoumuksen, että VVL maksaa vastapuolen oikeudenkäyntikulut ja minun oikeudenkäyntikulut 
työsuhderiidassa. Kesken oikeudenkäynnin Moilanen ja VVL:n toiminnanjohtajaksi vaihdettu Tero 
Wiheriäkoski ilmoittivat, että eivät maksakaan mitään ja sen jälkeen ”joku” salainen kokoonpano 
(todennäköisesti Ketola, Moilanen, Wiheriäkoski, Liisa Halme) väittivät tehneensä ”uuden 
päätöksen”, että maksavat KäO-kulut, mutta eivät HO:ssa eli käytännössä pakottivat luopumaan 
kanteestani 28.5.2020 rikoksellaan, jonka toteuttivat Henrikssonin  koplan kanssa.  
 
Juuri ennen rikollista sitoumuksen peruutusta Henriksson ja LähiTapiola painostivat minua 
luopumaan 400.000 € korvauksistani nollatarjouksella, jonka Henriksson teki 19.5.2020. Kun 
hyväksyin 1.6.2020 tarjouksen kirjallisesti, Vieno ja Henriksson aloittivat uuden törkeän petos- ja 
virkarikoksen valehtelemalla 8.6.2020 s-postilla takautuvasti ”peruutusviestistä”, jota ei ole 
olemassa eikä koskaan toimitettu minnekään edelleenkään 2022. Henriksson valehteli 8.6.2022, että 
olisi muka lähettänyt ”tarjouksen peruutuksen” 29.5.2020. Vieno ilmoitti kirjallisesti, että sellaista ei 
ole toimitettu hänelle eikä KäO:lle. Minä en ole sellaista saanut eikä minulle lähetetty. AA Palo 
ilmoitti kirjallisesti, että sellaista peruutusta ei ole olemassa eikä hänelle toimitettu.  
 
Vaikka tein kirjallisesti 1.6.2020 pätevän nollasopimuksen, sekin ohitettiin Vienon, Kermisen, 
Henrikssonin ja Mäkisen sopimilla törkeillä rikoksilla 
1) Vieno velkuutti minut 14.9.2020 maksamaan 100.000 € 

A) valehtelemalla olemattomasta peruutuksesta, jota ei ole olemassa ja jota ei ole toimitettu 
minulle ja kenellekään ennen velkuutusta eikä vieläkään koskaan 

B) valehtelu olemattomasta peruutuksesta tehtiin sopimuksen syntyhetken jälkeen 
takautuvasti, koska Nurmen suunnittelema ”velkaorjuutus”-projekti edellytti, että juuri 
syntynyt nollasopimus ohitetaan aivan vastaavalla rikollisella tavalla kaikkien sopimusten 
osalta 

C) Vieno, Kerminen, Mäkinen ja Henriksson sopivat rikoksistaan 1.6-8.6.2020 kielletyissä 
varjovalmisteluissa, jotka näkyvät suoraan Henrikssonin 24.6.2020 laskutustapahtumista 

D) Hyväksymällä laskutuksia 1200 euron tuntiliksalla maksuttomiksi säädetyistä kanteluista 
(myös Baarmania, Suvesta ja Saksaa koskevista), kiinteistöriidan ja rikosasioiden 
materiaaleista, jotka eivät olleet koskaan asian L 17/261 oikeudenkäyntiaineistoa 

2) He toteuttivat törkeän rikoksensa korvatakseen nollasopimuksen 100.000 € rikollisella 
laskutuksella tuhottuaan kotini, terveyteni, irtisanottuaan äitiyslomalla ilman 
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irtisanomisperustetta työsuhteeni, vedettyään sadistista kidutusta 6 vuotta, aiheutettuaan 6 
kasvainta ja halvaantumiseni, eläköitymiseni, traumani ja petoksillaan 10 meur vahingot 
estämällä korvausoikeuteni tuhansilla törkeillä rikoksilla ja tuomari-,vouti-, poliisi- ja 
syyttäjärikoskumppanuusverkoston avulla. 

3) Vieno velkuutti minut 14.9.2020 törkeällä raukkamaiselle rikoksella maksamaan 100.000 € 
Henrikssonin koplan salassapitorikoksista ja törkeistä prosessipetoksista ja maksamaan 
varjovalmisteluista ja sellaiseen materiaaliin perehtymisestä, jota koski 2019 sopimuksilla 
laskutuskielto ja jota ei ole toimitettu koskaan työsuhderiidan materiaaliksi.  

4) Vaikka sellainen laskutus on rikos ja tapaohjeissa kielletty, juuri sen rikoksen he tekivät 
pumpatakseen rikoskoplansa rikoshyötyjä ja maksattaakseen myös Baarmanin, Suveksen ja 
Saksan rikokset tuplana uudelleen väärässä asiassa 20.1.2020 jo kertaalleen tapahtuneen 
rikollisen paisutellun velkuuttamisen jälkeen. 

5) Lisäksi he yrittivät ujuttaa 10.000 € lisäpetoksen hintaan ja Vieno esti rikoksen tutkinnan 
valehtelemalla sitä ”pikku epätarkkuudeksi”. 

 
Teko 57 (VVL:n ja työnantajan myyrät Ketola ja Moilanen estivät todisteluani ja uhkailivat; RL 15:9 
§) 
  
Iiro Ketola uhkaili ”vastapuolen todistajaksi ryhtymisellä”, jos paljastan hänen ja Moilasen rikollista 
vehkeilyä Henrikssonin ja työnantajan edustajien kanssa. Moilanen ja Ketola salailivat kaikkia 
todisteita ja Ketola kävi Kohmon apurina salaista rikollista kirjeenvaihtoa estämällä laissa ja ohjeissa 
säädetyn kolmikantamenettelyn kiusaamisen selvittelyssä. Sen jälkeen koko kopla valehteli, että 
kolmikantaa oli muka noudatettu. Moilanen sopi em. törkeistä petoksista työnantajan edustajien ja 
Henrikssonin kanssa. 
 
Teko 58 (Henkilövaihdokset ovat olennainen osa rikosta) 
 
Rikokset johtuvat esteellisenä käsittelystä ja siitä, että jokaisen rikoksen toteuttamista varten 
kokoonpanot vaihdettiin: 
1) Poliisissa rikollinen tutkinnantappajaverkosto hoitelee vain näitä rikoksia 
2) Avissa Eerik Tarnaala, Niina Tainio ja Pauliina Rouhiainen ovat rikollisen toiminnan toteuttajia. 

He eivät välitä kenenkään oikeuksista, vaan hoitelevat LähiTapiolan, Baarmanin, Saksan, 
Suveksen, Kivikosken, Henrikssonin, Rimonin, Hemmin ja kenen tahansa rikosten peittelyä ja 
auttavat rikosten toteutuksissa ja nauttivat uhriensa alistamisesta ja rikosten toteutuksista 

3) Kodissani tuhoja toteuttanut ”vakuutusyhtiön suosittelema” muka ”ammatilainen” Sakari 
Taskila soitti myöhään illalla kotiini uhkauspuhelun ja ilmoitti, että AVI:ssa on hänellä ”kaverina” 
tarkastaja Mikko Mäkelä, jolle soittamalla hän saa tilattua ihan mitä tahansa rikollista 
valehtelua. Kolme päivää tämän jälkeen se ”AVI-kaveri” Mikko Mäkelä lähetti minullle Taskilan 
soittoa vastaavan s-postin uhkaillakseen minua ja tunkeutuakseen rikollisesti kotiini. 

4) Helvetillisen työpaikkakiusaamisen ja valehtelun toteuttamiseksi työhyvinvointikonsulttia Anneli 
Manninen-Landinia käytiin uhkailemassa hänen  työhuoneessaan, hänet hyllytettiin 
(puolustettuaan minua 4.9.2009) ja kiellettiin puhumasta minulle. Tilalle ”selvitystä” 
hoitelemaan valittiin esimieheni Antti Pöllänen eli yksi pahimmista työpaikkakiusaajistani, joka 
oli toisen työpaikkakiusaajani Minna Kohmon alainen ja kumpikin siis nimetty kiusaajiksi asiassa, 
jota piti puolueettomasti selvittää. Kun kiusaajat itse ”hoitivat selvittelyä”, se perustui sadismiin 
ja valehteluun ja selvittämisen estämiseen. Kaavioiden mukaan Kohmon toteuttamaa 
kiusaamista selvittämässä palaverissa olisi kuulunut istua pääjohtaja ja hallitus, jotka 
organisaatiokaavion mukaan ovat hänen toiminnastaan valvonta- ja selvitysvastuussa. Kohmoon 
alisteisessa asemassa oleva alainen (Pöllänen), joka oli lisäksi Kohmon kanssa kiusaamista 
toteuttamassa, ei tietenkään kuulunut olla ”selvittäjän”, vaan selvittämisen kohteen asemassa. 
Lisäksi Rantala oli myös kiusaajani, levitteli ”salaista mustamaalauskampanjaa”; urkki 
potilastietojani ja hoiteli laittoman äitiyslomairtisanomisen. 
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5) Heidät junailtiin Kohmon minuun kohdistamaa työpaikkakiusaamisasiaa yhtä rikollisen Jalosen 
Rantalan, Henrikssonin ja Kermisen operaatiota toteuttamaan.  

6) Koska Henriksson tiedettiin mieheksi, joka saa suojelua toteuttaakseen mitä tahansa petoksia, 
hänet Kerminen palkkasi toteuttamaan minuun kohdistetun rikoksen ja jokaisen petoksen ja 
muun rikoksen työsuhderiidassani ja salaa hän hoiteli siis myös kiinteistöriitani ja 
potilastietojeni urkintaa ja ”salaisen” Konttisen toteuttamia laittomia irtisanomisia ja 
rekisterin väärentämistä. 

7) Suves, Saksa, Baarman, Kivikoski, Henriksson ja Mäkinen ovat vapaana olevia rikollisia, joiden 
rikosten tutkintoja estetään tahallaan. Juuri siksi ne muut vapaana olevat rikolliset (kaikki 
oikeudenkäyntieni vastaajat) valitsivat kaltaiseensa seuraa rikoksiaan toteuttamaan ja entisiä 
rikoksia peittelemään valehtelulla ja korvauksiani, sadismia  ja kostovelkuutuksia toteuttamaan. 

8)  Asiassa L 15/649 oli alussa toinen tuomari. Nurmi vaihtoi tilalle Kempin toteuttamaan 
”velkaorjuuteni” jokaisen rikoksen. 

9) Nurmi junaili kaikki tuomarit valehtelemaan ja valituksia estämään. 
10) Myös työsuhderiidassani tuomarit vaihdettiin kaksi kertaa. Kesällä 2019 samaan aikaan, kun 

Nurmi ja Kemppi peruuttivat pääkäsittelyn kiinteistöriidassani, myös työsuhderiidan sovittu 
käsittely peruutettiin Espoossa ja toteutettiin työsuhderiidassani jo toinen tuomarivaihdos, 
jolla Henrikssonin, Kermisen ja LähiTapiolan petoskoplan varjovalmistelurikoskumppani 
Hannu Vieno vaihdettiin tuomariksi toteuttamaan se törkeä rikos, jonka hän toteutti 8.6.2020-
14.9.2020 Henrikssonin ja LähiTapiolan petoskoplan 100.000 € petoksen toteuttamiseksi ja 
satojen tuhansien eurojen korvausteni tahalliseksi estämiseksi.  

11) Koponen, Lehikoinen ja Hirvelä sovittiin rikosten toteuttajiksi 2001-2022 koko rikossarjassa. 
Koponen (KKO) ja Hirvelä (EIT:ssä valituksia estämällä) velkuuttivat myös lapseni 
”kohtuullisesti”140.000 eurolla yksirivisillä päätöksillä ja taideväärennysjutussa Koponen junaili 
82-vuotiaalle syyttömälle vanhukselle tekaistun tuomion ja 640.000 € kostovelkuutuksen 
vanhuksen taideaarteiden ryöstämiseksi KRP:n Kimmo Nokkosen ja Ateneumin konservaattorin 
Kirsi Hiltusen rikollisena juonena, jonka olen 27.9.2022 rikosilmoituksessa kuvannut. 

12) ”Järvisen” asemaa ja arvovaltaa käytettiin väärennyksissä ja LähiTapiolan koplassa rikosten 
lailliseksi naamiointiin ja monipuoliseen rikollisuuteen vihkiytynyt Kermisen, Henrikssonin, 
Kermisen, Lagerströmin, Niskalan, Rantalan, Jalosen, Suveksen, Pölläsen, Kohmon kopla junailtiin 
esteellisenä tehtailemaan rikoksia ja peittelemään niitä. 

13) Virkarikosten peittelyn ammattilainen Tapio Mäkinen vaihdettiin syyttäjäksi lapsiini 
kohdistuvien murhayritysten ja muiden törkeiden rikosten mahdollistamiseksi ja hän laati 
tahallaan poliisi Jasper Uskin esittelystä 18.5.2022 päätöksen, jossa valehtelee satoja nimeltä 
mainittuja rikoksentekijöitä tuntemattomiksi ryhmiksi, raiskaus- ja murhakehotuksia ja minun 
haukkumistani huoraksi ”laillisuudeksi” ja mahdollistaa Mika Leppäsen ympäri Suomea 
toteuttamaa laajaa vainoa yli 50 rikoksella ”ei-vainona” ja Ruohosten kidutuskultin 
salassapitorikoksia, törkeitä petoksia, uhkailuja, vääriä ilmiantoja ja vainoa samaan aikaan, 
kun normaaleja valituksia ja muita oikeussuojakeinojani vääntävät mielipuolisissa rikollisissa 
”tutkinnoissaan” muka minun toteuttamaksi ”vainoamis”-rikokseksi. 

14) Kun tein kirjallisen kysymyksen, kuka toimii syyttäjänä näissä edellä kuvatuissa ”rehdeissä” 
operaatioissa, poliisit ja syyttäjät salailivat julkisessa virkatehtävässä syyttäjien nimiä, 
valehtelivat sitten 15.6.2022 poliisin virallisessa asiakirjassa syyttäjiä olevan Mäkinen, Kohijoki 
ja Ventelä, vaikka yksi rikosten toteuttajista poliisi Taina Äijälä oli kirjoittanut salaa 
pöytäkirjaan, että oli ”koko ajan ollut” syyttäjänä Annukka Juntunen, jota ei ole koskaan 
vuosien prosessissa mainittu yhdessäkään dokumentissa eikä mainita 15.6.2022 vastauksessa. 
”Salaista pöytäkirjamerkintää salaisesta Juntusesta” Äijälä jemmaili sitten 15.6.2022 jälkeen 
tahallaan ja kyseessä on siis sama sadistinen naispoliisi Taina Äijälä, joka auttaa Nicholas Peltolaa 
varastamaan omaisuuttani, Ruohosten kidutuskultin laajan rikollisuuden toteutuksissa ja joka 
ilmoitti minulle päätehtäväkseen poliisina ”auttaa rikollisia” ja huolehtia ”rikollisten 
oikeusturvasta”.  
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15) Kun assistenttini yritettiin raiskata, siinäkin vaihdettiin tutkija ja asialle laitettiin helsinkiläinen 
naispoliisi Jutta Antikainen estämään tutkintaa valehtelemalla, että raiskausyritys ja 
heitteillepano eivät ole muka rikos Suomessa.  

16) Teemu Jokiselle, Jari Riialalle, Markku Kukolle ja Aleksi Sulkolle ja muille verkoston paatuneille  
valehtelijoille ohjataan kaikki ”tapettavat” tutkinnat ja lahjuksista tuomittu Suuripää hoitelee 
”laillisuusvalvontaa” Moilasen ja julkisia asiakirjoja salailevan päätöksissään valehtevan ja 
rakenteellista virkamafian korruptiota toteuttavan sepärehellisen oikeuskanslerin Tuomas 
Pöystin kanssa, jotta sitä valvontaa ei ole lainkaan.  

 
Teko 59 (Sopimusten ohitukset tehtiin joka vaiheessa rikoshyötyjen moninkertaistamiseksi 
rikoksilla, joilla nollasopimukset muutettiin 200.000 € laskutukseksi) 
 
Sopimukset syntyivät hakkaamalla, kiristämällä, uhkailemalla ja törkeään kiskontaan perustuen. 

Minun oli pakko tehdä niitä, koska rikosta en voinut estää, mutta yritin pienentää rikosvahingon 

määrää. Koplalla ei ollut missään vaiheessa tarkoitus niitä noudattaa, vaan ainoastaan niiden 

avulla lopettaa kanteeni ja sitten laskuttaa uhan sikana törkeistä petoksistaan ja 

salassapitorikoksistaan ikään kuin sopimukset olisivat tehty niin, että joudun lopettamaan 

kanteet, mutta he perisivät sopimukseen perustuvia rikollisia moninkertaisia laskujaan. Juuri 

Jokaisen heidän kanssaan tekemäni sopimuksen soveltaminen estettiin rikollisin menetelmin ja 

niitä mm. ”olemattomiksi” valehtelemalla. Sopimusten ohitukset tehtiin joka vaiheessa 

rikoshyötyjen moninkertaistamiseksi: 

1) Vaikka tein oikeuden  vahvistamat nollakulusopimukset LähiTapiolan kanssa 14.2.2019 (asia L 

15/649) ja 19.12.2019 (asia L 18/36145), he 

A) perivät rikollisia laskutuksiaan asiassa L 17/261, jossa ne materiaalit eivät olleet edes 

oikeudenkäyntiaineistoa 

B) he ryhtyivät perintään 7.7.2022 ja 27.7.2022 vuosien viiveellä salaillen sopimuksia ja 

perivät olematonta velkaa sellaisen Kempin 20.1.2020 päätöksen perusteella, joka syntyi 

em. rikoksella ja joka koskee Jormanaista eikä LähiTapiolaa. 

2) Vaikka tein LP:n/Baarmanin ja Jormanaisen/Saksan kanssa 20.12.2019 sopimukset, he 

aloittivat Kempin kanssa rikolliset laskutukset 120.000 eurolla valehtelemalla 

”olemattomaksi” sopimuksia ja sitä ennen olemattomaksi todisteita, laskuja, rekistereitään ja 

kaikkea, jotka ovat olemassa ja väärensivät 19.11.2018 istuntoon tekaistuja laskutuksia 

petoksiaan varten ja yrittivät huijata niillä ”riidattomiksi” kirjaamista, vaikka niitä ei 

maksusuorituksia ja laskutuksia ei ollut olemassa. 

3) Vaikka tein 1.6.2020 nollasopimuksen Henrikssonin 19.5.2020 tarjouksen kirjallisesti 

hyväksymällä, Kerminen, Henriksson, Vieno ja Mäkinen aloittivat juonimisen salaisissa 

varjovalmisteluissaan ja kehittivät tarinan takautuvasti 8.6.2020 muka ”tarjouksen 

peruutuksen” lähettämisestä 29.5.2020, vaikka sellaista ei ole olemassa ja laskuttivat sitten 

100.000 euroa törkeistä petoksistaan, salassapitorikoksistaan, 1200 €/tunnilta maksuttomaksi 

säädetyistä tietosuoja- ja kanteluasioistaan, em. 2019 sopimusten kieltämillä laskutuksilla ja 

laskuttivat uudelleen Kempin valmistelun asiakirjoista väärässä asiassa ja salaten minulta 

myös sitä, mistä laskuttavat. 

4) Valitukset, sopimusten vahvistamiskanteet ja esitutkinnat esti sama kopla mm. Penttilän 

toimiessa 5.3.2020 ”salaisena sähköpostituomarina” ja jokainen päätös syntyi estämällä 

todistelu, faktojen käsittely ja ketään kuulematta 

5) Nyt LähiTapiola ja Aro perivät 2020 käynnistetyssä ulosotossa 2019 oikeuden vahvistamien 

lainvoimaisten nollasopimusten vastaista 40.000 euron velkaa sellaisten Kempin ja HO:n 

päätösten perusteella, jolla ei ole eurollakaan määrätty minua maksamaan LähiTapiolalle 
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mitään ja jossa Aro jättää UK 2:12 §:n vastaisesti ne oikeuden vahvistamat nolla sopimukset 

soveltamatta ja mainitsematta ja aloittamalla pelkällä s-postilla 40.000 euron rikollisen 

perinnän eläkkeestä, jossa eläköitymisen aiheuttanut  velkoja on rikollinen, joka salaa 

nimeääm 

 
Teko 60 (kidutus, vammauttaminen ja pysyvät henkilövahingot) 
 
Kyse on pitkitetystä ja nöyryyttävästä henkisestä ja fyysisestä väkivallasta, joka loukkaa vakavasti 

ihmisarvoani. Minut on alistettu 2001-2022 VALTAVALLE sadistisen koplan rikosmäärälle  murha- 

ja raiskausuhkauksia ”hyväksyttäviksi” väittämällä, tutkinnantapoilla, olemattomien rikosten 

”kuulusteluilla”, estämällä koplan rikoksilla oikeussuojakeinot muiden törkeiden rikosten ja 

varjovalmisteluissa etukäteen sovittujen ”velkaorjuutusten” toteuttamiseksi, vaatimalla laatimaan 

vastauksia sairaslomalla, kuumeessa, ripulissa, oksennustaudissa, sydänkohtauksessa, 

aivoinfarktissa, aivoverenvuodon juuri saaneen ja väkivaltarikoksella tohjoksi hakkauttamalla, jotta 

rikoskopla on saanut syntymään ”perintäperusteet”, joilla rikoskopla on ulosmitannut prosessipetos- 

ja muuta rikospalkkansa ”oikeudenkäyntikuluina” ja joka rikos jatkuu Aron ja ”salaisen 

ulosmittaajan” 7.7.2022 aloittamalla uusimmalla törkeällä rikoksella. 

Lisäksi minua kidutettiin 6 vuotta LähiTapiolassa, halvaannutettiin ja aiheutettiin 6 kasvainta 

piikkaamalla sisuksiini kreosoottia, betonia, kvartsia  ja viemärisaasteita ja aiheuttivat 

kiduttamalla Raynaudin verisuonisairauden loppuelämäkseni.  

Syyttäjän tulee ajaa nyt syytettä kaikesta ja toimitan korvausvaatimukset erikseen. 

Korvausperusteet yksilöin jo tässä rikosilmoituksessa valmiiksi ja niitä saattaa tulla vielä lisää. 

Teko 61 (”kohtuullisuuden” ja laillisuuden tulkinta valehtelulla, kohtuullistamisen ja 
oikeussuojakeinojen estäminen rikoksena ja oikeussuojakeinojen ”leipominen” uhrien ”rikokseksi 
valtavan oikean rikosmäärän keskellä) 
 
Lapseni velkuutettiin maksamaan virkamafian rikollisille 140.000 € ja laskutuksia paisuteltiin ja ne 
jätettiin kohtuullistamatta tahallaan lapsiini kohdistuvien törkeiden rikosten toteuttamiseksi. Hakola 
ja Brax yrittivät myös minun velkuuttamistani ja lähettivät haastemiehen kautta heidän laatiman 
”vaatimuksen”, että olisin muka tehnyt jonkun ”virheen” ja joutuisin maksamaan 100.000 €. Mitään 
virhettä ei ollut olemassa, sellaista ei yksilöity ja he yrittivät velkuuttaa lasteni ohella myös minut eli 
tuhota lasteni tulevaisuus ja talouteni.  
 
Kuka tahansa ymmärtää, että kohtuullisuudesta ja laillisuudesta ei ole kyse, vaan 
virkamafiarikollisuudesta, jota paljastan ja kopla kosti ja uhkaili ja painosti ja sen rikollisuuden 
ihmisoikeudettomana kohteena ja rikollisen ryöstämisen ja petostehtailun kohteena olen elänyt 
2001-2022 eli yli 20 vuotta ja koko perheeni on ollut viranomaisterrorin ja sen suojissa toimivien 
rikollisten asianajajien, LähiTapiolan petosverkostona, Ruohosten kidutuskultin, nettivainon ja 
vähintään 5000 rikoksen kohteena. Niitä on mahdollistettu tutkinnat ja kaikki oikeussuojakeinot 
estämällä ja käynnistämällä koplan rikollisten  toimesta tekaistuja ”leivottujen rikosten” tutkintoja, 
joilla pyritään estämään uhrilta kaikki oikeussuojakeinot määrittelemällä ”rikokseksi” kantelut, 
valitukset ja jokainen oikeussuojakeino RL 3:1 §:n, EIS 1, 6, 7, 13, 14 ja 17-18 artiklan ja PL:n 
laillisuusperiaatteiden ja perusoikeusnormiston vastaisesti.  
 
Olen joutunut alistetuksi ensin perheeni kanssa noin 5000:lle törkeälle rikokselle, joiden tutkinnat 
on estetty tahallaan, päätynyt maksamaan rikollisesti paisutellulla ja ”kohtuulliseksi” valehdellulla 
noin 300.000 € laskutuksella palkkaa kotini täystuhosta, työsuhteeni laittomasta irtisanomisesta ja 
asiassa L 17/261 mielivalta on maksimoitu laskuttamalla varjovalmisteluista, petoksista, 
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maksuttomista tehtävistä, salassapitorikoksista sekä aineistosta, jota salataan minulta (vaikka joudun 
”johonkin” materiaaliin perehtymisestä velkuutetuksi 100.000 eurolla) ja vaikka laskutusperusteena 
oleva materiaali on toisen jutun aineistoa, jota ei ole koskaan edes oikeudenkäyntiaineistoksi 
toimitettu. Kempin valmistelussa Baarman, Nurmi, Saksa, Suves ja LP:n kopla sopivat etukäteen 
samalla tavalla rikoksistaan, estivät todisteluni, yrittivät junailla tuplavelkuutuksen 
”välituomioprosessilla ja minut velkuutettiin 120.000 eurolla ”tutkittu asiaa”-laskutuksella ja 
laskuttamalla 100-prosenttisesti pelkistä törkeistä rikoksista ja hakkauttamalla minut 
sairaalakuntoon. 
 
”Kohtuullista” ja ”laillista” ei ole se, että maksan kotini, terveyteni, omaisuuteni ja työsuhteeni 
tuhoamisesta ja heille rikoksentekopalkkaa törkeistä valheistaan 200.000 € (vaikka ”laskutettu 
työ” on laskutusta rikoksista), korvaukseni (noin 10 Meur) estetään estämällä kanteeni, todistelu, 
valitukset ja esitutkinta ja että jokaisessa prosessissa jokainen rikollinen ratkaisu syntyy todistelut ja 
sisällöllinen käsittely estämällä ja poliisit (Laitinen, Suuripää, Moilanen, Halme, Kukko, Sulkko, Äijälä, 
Markkula, Pitkämäki, Lammi, Sainio, Heikkilä, Mamia, Sjöholm, Uski, Salonen, Riiali, Myöhänen ym.) 
ja syyttäjät kilpailevat siitä, miten monta tutkinnantappoa rikollisille leipovat ja kuinka rikollisesti 
minun kohdistettuja olemattomien ”valituksesi on rikoksesi”-tutkintoja toteuttavat. 
 
Fivan, OM:n, poliisin, tietosuojavaltuutetun, valvontalautakunnan ja oikeuskanslerinviraston tulee 
tutkia rikoksena, tuomarit, asianajajat, poliisit ja ulosottomiehet toteuttavat em. kaltaisia rikoksia, 
joissa 7.5 tunnin valmistelusta laskutetaan 100.000 euroa. Se on myös rikollista syrjintää, koska 
huomattavat ylilaskutukset verrattuna muiden kohteluun säädetään RL 11:11 §:ssä rangaistavaksi.  
 

36. Kaikki Suveksen, Baarmanin, Saksan, Henrikssonin, Kroneld-Virtasen, Havian ja Kivikosken 
kirjelmät rikosilmoitusten kattamissa asioissa tulee tutkia rikoksina 
 
Suves, Baarman, Konttinen, Kerminen, Saksa, Henriksson, Mäkinen ja vastaajat laativat 1.6.2015, 
9.6.2015 ja 9.3.2016 kirjelmät ja LähiTapiolan 12.12.2014 päätökset, joissa MIKÄÄN tieto ei pidä 
paikkansa ja valehtelu on tahallista. Heillä oli lakisääteinen totuusvelvoite, jossa kenenkään 
henkilökohtainen rangaistus- ja korvausvastuu ei poistu tutkinnantapoilla ja laskuttamalla 
rikoksistaan em. menetelmillä. Sen sijaan laskutuksilla ja virkarikollisilla päätöksillä syntyy heidän 
rikoskumppanuutensa, josta on todisteet. 
 
He tuottivat tutkinnantappojen avulla KOKO prosessin ajan törkeää rikollisuutta valheineen ja KAIKKI 
heidän lausumansa, s-postinsa, kirjelmänsä, laskutuksensa ja päätöksensä ovat yleisen syytteen 
alaisia rikoksia, joita koskee syytepakko. Jos koplan syyttäjät ja poliisit estävät tutkintaa, olen 
varustautunut em. faktoilla nostamaan itse asianomistajasyytteen Suomen laajinta mafiaa vastaan. 
Koska normaali elämäni on rikoksilla varastettu 2001-2022, he joutuvat sen minulle korvaamaan 
niiden lakien perusteella, joita ovat rikkoneet.  
 
Kroneld-Virtanen, Havia ja Kivikoski päämiehineen ja todistaja Melakari toteuttivat rikoksia 
rikosilmoituksen kuvaamilla rikoksilla ja jatkavat niitä parhaillaan. Myös niitä koskee syytepakko. 
 
Kaikille rikoksille on yhteistä niiden toteutus RL 8:2 §:n 2 momentin jatkettuna rikoksena, RL 6:5 §:n 
2 momentin järjestäytyneenä rikollisryhmittymänä ja RL 15:9 §:n säätämien oikeuksieni estämiseksi 
nimenomaan minuun ja muihin oikeudenkäytössä kuultavien uhkailu- ja painostusrikoksena.  
 

37. Aron syytteet 7.7.2022-19.10.2022 rikosten osalta ja vouti Juha P. Penttilän syytteet 
 
Yleisen syyttäjän tulee ajaa alla yksilöityjä syytteitä. Jos poliisit toimivat Aron rikoskumppaneina ja 
estävät tutkinnantapoilla tutkintaa ja/tai jos syyttäjät osallistuvat samaan rikokseen estämällä selvän 
rikosnäytön vastaisesti Aron syytteitä, minulle tulee laatia kirjallinen päätös, joka synnyttää 
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asianomistajan syyteoikeuden. Lisäksi KAIKKIA muita tässä rikosilmoituksessa mainittuja 
rikoskumppaneita koskevia syytteitä tulee ajaa niiden koko tekoajalta ja Länsi-Uudenmaan 
ulosottovirastossa Aron rikoskumppania vouti Juha P. Penttilää vastaan tulee ajaa syytettä 
samoilla nimikkeillä, mutta pidemmältä tekoajalta ja poliisin tulee selvittää, kuka em. tavoin 
syntyneet ”perinnät” on laittanut vireille ja miksi Aro ja LähiTapiola salailevat  7.7.2022, 27.7.2022 
ja 22.9.2022 tekojen tekijää olemattomaan velkasuhteeseen perustuvassa rikoksessa. 
 
Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen (RL 40:7 ja 8 §) 

Aro on Lohjalla 7.7.-19.10.2022 virkamiehenä useilla osateoilla ja rikosten jatkuessa edelleen, 

hankkiakseen itselleen, LähiTapiolalle, sen laajalle rikosverkostolle ja useille samaan rikokseen 

osallistuneille rikoskumppaneina toimineille hyötyä ja aiheuttaakseen minulle haittaa ja vahinkoa 

1) rikkonut ulosottomiehen virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin 

perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun ja 

käyttäessään julkista valtaa virkatehtävissään ja 

2) käyttänyt väärin asemaansa käskyvallassaan oleviin samaan rikokseen osallistuneisiin 

rikoskumppaneihin nähden sopimalla rikosten toteutusmenetelmistä etukäteen koko tekoajalla. 

Virka-aseman väärinkäyttämisrikokset on rangaistava ensisijaisesti rikoksen törkeänä tekomuotona, 

koska rikoksilla Aro ja rikoskumppanit ovat 1) tavoitelleet huomattavan suurta hyötyä, 2) pyrkineet 

aiheuttamaan ja myös aiheuttaneet erityisen tuntuvaa haittaa ja vahinkoa ja rikokset on tehty 

erityisen suunnitelmallisesti, häikäilemättömästi ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös 

kokonaisuutena arvostellen törkeä rikosilmoituksessa yksilöidyillä perusteilla.  

Aro ja hänen rikoskumppaninsa on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä 

ensisijaisesti vankeuteen maksimirangaistukseen 4 vuodeksi ja toissijaisesti muuhun pitkään 

vankeusrangaistukseen ja viralta pantavaksi, koska teko ja piittaamattomuus laista osoittaa hänet 

sopimattomaksi ulosottomiehen ja mihinkään virkatehtävään. 

Virka-aseman väärinkäyttäminen (RL 40:7 §) 

Jos rikos vastoin niiden törkeysnäyttöä ei katsottaisi törkeäksi virkarikoksesta, Aro on tuomittava 

virka-aseman väärinkäyttämisestä, koska hän on virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkonut 

virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin ja määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, 

käyttänyt väärin asemaansa käskyvallassaan oleviin nähden ja hankkineet ja pyrkinyt rikoksillaan 

hankkimaan syytteessä kuvattua hyötyä ja aiheuttamaan syytteessä kuvattua vahinkoa 7.7.-

19.10.2022 useilla tahallisilla osateoilla rikosten jatkuessa edelleen. 

Aro ja hänen rikoskumppaninsa on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä ensisijaisesti 

vankeuteen maksimirangaistukseen 2 vuodeksi ja toissijaisesti muuhun pitkään vankeus-

rangaistukseen, vähintään tuntuvaan sakkorangaistukseen ja viralta pantavaksi, koska teko ja 

piittaamattomuus laista osoittaa hänet sopimattomaksi ulosottomiehen ja mihinkään 

virkatehtävään. 

Virkavelvollisuuden rikkominen (RL 40:9 §) 

Jos jostain syystä vastoin tekojen rikosnäyttöä rikos ei katsottaisi RL 40:7 ja 8 §:n mukaiseksi 

rikokseksi, Aro  on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska Aro on 7.7.-19.10.2022 

virkamiehenä virkaansa toimittaessaan tahallaan useilla osateoilla rikkonut virkatoiminnassa 

noudatettaviin säännöksiin ja määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa eikä tekoa ole sen 
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haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat huomioon ottaen kokonaisuutena 

arvostellen pidettävä vähäisenä.  

Aro ja hänen rikoskumppaninsa on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta ensisijaisesti 

vankeuteen maksimirangaistukseen vuodeksi ja toissijaisesti muuhun pitkään vankeus-

rangaistukseen, vähintään tuntuvaan sakkorangaistukseen ja viralta pantavaksi, koska teko ja 

piittaamattomuus laista osoittaa hänet sopimattomaksi ulosottomiehen ja mihinkään virkatehtävään 

ja hän on syyllistynyt virkarikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja 

rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä. 

Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen (RL 40:10 §) 

Jos jostain syystä vastoin tekojen rikosnäyttöä rikos ei katsottaisi RL 40 luvun 7, 8 tai 9 §:n mukaiseksi 

rikokseksi, Aro  on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska Aro on 

7.7.-19.10.2022 virkamiehinä useilla osateoilla rikosten jatkuessa edelleen rikosilmoituksessa 

kuvatulla tavalla virkaansa toimittaessaan tahallaan vähintään huolimattomuudesta rikkonut 

virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin ja määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa eikä 

tekoa ei ole sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat huomioon ottaen 

kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä. Aro ja hänen rikoskumppaninsa on tuomittava 

tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta tuntuvaan sakkorangaistukseen tai saamaan 

varoitus. 

Törkeä petos (RL 36:1-2 §) 
 
Ulosottomies Marko Aro ja hänen salaamansa rikoskumppani on Lohjalla viimeistään 7.7.2022 ja 
tekoajalla 7.7.2022- 19.10.2022 useilla osateoilla yhdessä salailemansa velkojatahoksi väitetyssä 
LähiTapiolassa työskentelevän rikoskumppaninsa kanssa hankkiakseen itselleen ulosottomiehen 
virkatehtävään liittyvän perinnästä maksettavan provision kautta oikeudetonta taloudellista hyötyä, 
hankkiakseen rikoskumppanina toimivan LähiTapiolan, minulta rikoksensa kohteelta salailemansa 
henkilön kanssa velkojaksi väittämälleen LähiTapiolalle vähintään 40.000 € rikoshyödyn ja salaiselle 
rikoskumppanilleen euromääräistä bonuspalkkiohyötyä ja minua perusteettomalla velkuutuksella 
vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä pakottaa minua jättämään 
lainvoimaiseen oikeuden vahvistamaan kahteen sopimukseen vetoamatta ja alistumaan rikolliseen 
perusteettomaan PL 15 §:n vastaiseen omaisuuteni anastamiseen ja siten aiheuttaa taloudellista 
vahinkoa minulle, jonka eduista ulosottomiehellä on mahdollisuus virkatehtävässään määrätä, 
mutta, joka ei saa määrätä minulle maksuvelvoitetta törkeitä petoksia, törkeitä virkarikoksia 
toteuttamalla eikä muitakaan rikoksiaan toteuttamalla. 
 
Perusteeton ulosottoasia on tahallaan laitettu vireille törkeällä petoksella, johon Aro on itse 
aktiivisesti osallistunut. Ulosottomies on ennen rikoksen toteutusta vaihdettu juuri tämän rikoksen 
toteutusta varten ja Aro on sopinut jonkun minulta salailemansa LähiTapiolan rikoskumppaninsa 
ja/tai AA Juri Suveksen kanssa rikoksen aloittamisesta ennen aloituspäivää 7.7.2022 ja sitä, että Aro 
käyttää virkatehtäväänsä rikoksentekovälineenä RL 40:8 §:n säätämällä tavalla ja vainotakseen ja 
uhkaillakseen minua RL 15:9 §:n säätämällä tavalla ja anastaakseen omaisuuttani lisää rikoksillaan.  
 
Aro on tuomittava petoksesta RL 36:1 §:n 1 momentin mukaisesti ja myös RL 36:1 §:n 2 momentin 
rikoksesta, koska Aro on 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa dataa syöttämällä, muuttamalla, 
tuhoamalla tai poistamalla taikka tietojärjestelmän toimintaan muuten puuttumalla saanut aikaan 
tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristymisen ja siten aiheuttanut minulle taloudellista 
vahinkoa. Muutoksen ulosottoperusteeseen liittämiinsä valheellisiin väittämiin Aro on sopinut 
salaisen rikoskumppaninsa kanssa 22.9.2022 ja tehnyt rekisteriin väärät merkinnät ainakin 7.7.2022, 
27.7.2022, 22.9.2022 ja 27.9.2022 ja muutellut rekisterin tietoja siten, että häneen minuun 
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kohdistamassaan rikollisessa ulosmittauksessa hänen postittamassaan vireille tuloilmoituksessa on 
väitettyyn ”ulosottoperusteeseen” liittyviä toisiinsa nähden ristiriitaisia tietoja. Aro on puuttunut 
tietojenkäsittelyyn petoksillaan mm seuraavasti 
1) Ensin hän lähetti minulle ”salaisen velkojani” kanssa vireilletuloilmoituksen, jossa väitti 

kumpaakin siihen kirjoittamaansa oikeuden päätöstä ”ulosottoperusteeksi” ja teki sellaiset 
merkinnät rekisteriin. 

2) Ulosmittaus on aloitettu kokonaan ilman laissa säädettyä ulosmittauspäätöstä ja valitusosoitusta 
pelkillä Aron ja hänen salaisen rikoskumppaninsa s-postiviestittelyllä 

3) Sitten hän hyväksyi 22.9.2022-27.9.2022 ”salaisen rikoskumppaninsa” aivan toisenlaisen valheen 
minua kuulematta ja vaikka pelkällä velkojaksi väitetyn s-postilla  

4) Sitten hän aloitti 11.10.2022 ulosmittauksen s-postilla eläkkeestäni ja UK 2:12 §:n esteestä 
tietoisena ja jatkaa osoituksen, päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen antamisesta 
kieltäytymistä ja ulosmittausta eläkkeestäni ilman ulosottoperustetta. 

 

Aro ja rikoskumppanit on tuomittava petosrikoksen törkeästä tekomuodosta, koska heidän 

petoksessaan 

1) tavoitellaan huomattavaa hyötyä, 

2) aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa, 

3) rikos tehdään käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta tai 

4) rikos tehdään käyttämällä hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa 

ja petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.  

Rikos on rangaistava myös yritysasteella. Aron ja kenenkään rikoskumppanin rikos ei ole jäänyt 

yritysasteelle, koska vahinkoa on aiheutettu jo ennen kuin uusilla rikoksilla he tarkoittavat aloittaa 

eläkkeeni ulosmittauksen ilman ulosottoperustetta. Aro ja hänen rikoskumppaninsa on tuomittava 

törkeästä petoksesta ensisijaisesti vankeuteen maksimirangaistukseen 4 vuodeksi ja toissijaisesti 

muuhun pitkään vankeusrangaistukseen. 

Rekisterimerkintärikos (RL 16:7 §) 

Aro ja rikoskumppaninsa 7.7.2022-19.10.2022 ovat toteuttaneet rekisterimerkintärikoksen  

1) aiheuttaakseen oikeudellisesti merkityksellisen virheen viranomaisen pitämään yleiseen 

rekisteriin antaa rekisteriä pitävälle viranomaiselle väärän tiedon tai 

2) hankkiakseen itselleen ja LähiTapiolalle ja laajalle rikosilmoituksessa kuvatulle rikosverkostolle 

hyötyä ja minua vahingoittaakseen käyttäen hyväkseen 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla aiheutettua 

virhettä. 

Yritys on rangaistava eikä teko ole jäänyt yritysasteelle. Ulosottorekisteriin on kirjattu tahallaan 

väärää tietoa ja jätetty tahallaan pois oikeaa tieto ja sovintosopimukset.  

Heidät on tuomittava rekisterimerkintärikoksesta ensisijaisesti enimmäisrangaistukseen kolmeksi 

vuodeksi, toissijaisesti muuhun vankeusrangaistukseen ja vähintään tuntuvaan sakkorangaistukseen.  

Viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittäminen (RL 16:12 §) 

Aro on 7.7.-19.10.2022  rikosilmoituksessa kuvattuja rikollisia ulosottotoimia toteuttaessaan 

virkarikoksen yhteydessä ja niitä toteuttaakseen oikeudettomasti hävittänyt, ottanut haltuunsa, 

vahingoittanut ja tehnyt käyttökelvottomiksi  minua vastaan perättömästi vireille laitetuissa asioissa 
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ja itse vireille laittamissani kaikissa asioissa kaikki ulosottovirastolle toimittamani todisteet (UK 2:12 

§:n mukaiset sopimukset ja perintäesteet), joilla syntyi velvoite lopettaa rikollinen ulosotto ja jättänyt 

ne kirjaamatta esitutkintaviranomaisen rekisteriin hävittäen näin viranomaisen kirjausvelvoitteen 

alaisia todisteita koskevan rekisterin osan. Hän laissa säädettyjen rekisteröinti- ja 

päätösvelvoitteiden vastaisesti, osoituksesta ja valitusosoituksesta kieltäytyen hoitanut 40.000 € 

rikollista perintää pelkillä s-posteilla rikoskumppaninsa nimeä salaillen vastoin toimittamieni 

asiakirjojen luonnetta ja UK:n JulkL:n vastaisesti jättänyt ne kokonaan sisällöllisesti ja todisteena 

rekisteröimättä ja käsittelemättä. 

Todisteisiin kohdistuvat rikokset hän on tehnyt toteuttaakseen ja ylläpitääkseen minua 

vahingoittavaa valheellista rikollista ulosmittausta ja väärää ulosottoperusteen rekisteröintiä, vaikka 

Jormanaista koskeva päätös ei ole UK 2:2 §:n säätämä ulosottoperuste LähiTapiolan asiassa 

tehdäkseen minusta ihmisoikeudettoman ja aiheuttaakseen minuun kohdistettuja vääriä ilmiantoja, 

perättömiä ulosmittauksia, PL 15 §:n vastaisen mielivaltaisen omaisuuteni rikollisen ja estääkseen 

esitutkinnan käynnistymistä koko velkuutuksen rikollisuudesta, edeltävien Penttilän toteuttamien 

ulosmittausten rikollisuudesta, josta Arolla on velvollisuus tehdä viran puolesta rikosilmoitus, koska 

LähiTapiolan vireille laittajan ja 22.9.2022 viestittäjän rikos kohdistuu minun lisäksi ulosottovirastoon 

ja velkojan minen salailu minulta on rikollista toimintaa ja rikostutkinta tulee käynnistää ja 

ulosmittaus lopettaa niillä todisteilla, jotka he rikoksillaan piilottivat, ottivat esteellisinä haltuunsa, 

hävittivät ja tekivät käyttökelvottomiksi estämällä niiden käsittelyn normaalitavalla todisteena.   Aro 

ja rikoskumppanit on tuomittava viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittämisestä 

ensisijaisesti vankeuteen 2 vuodeksi, toissijaisesti muuhun vankeusrangaistukseen ja vähintään 

tuntuvaan sakkorangaistukseen.  

Väärät ilmiannot ja Aron avunanto- ja yllytysrikos niissä (RL 15:6 §) 
 
”Joku” on toteuttanut useita vääriä ilmiantoja laittamalla 7.7.2022 ja 27.7.2022 perättömät 
perintäasiat salailemalla oikeuden vahvistamia sopimuksia ja laatimalla Arolle 22.9.2022 valheellisen 
selvityksen olemattomasta vakuutuksesta, vaikka vakuutusehtoja ei sovelleta väitetyllä tavalla, 
vakuutuksestani ei  voinut koskaan toteuttaa minuun itseeni kohdistuvaa perintää, ja vaikka sopimus 
ja oikeus soveltaa ehtoja päättyi 31.10.2018 eli neljä vuotta ennen rikolliseen perintään ryhtymistä. 
Aro on nimeään salailevan rikoskumppanin kanssa 7.7.-19.10.2022 ja rikoksen jatkuessa edelleen 
rikosten välillä koskaan keskeytymättä useilla omilla aktiivisilla osateoilla (ulosottotoimenpiteillään 
ja viesteillään 8.9.-19.10.2022 ja osallistumalla 7.7.2022, 27.7.2022 ja 22.9.2022 alkaneisiin rikoksiin 
tekijäkumppanina sekä mahdollistamalla kaikkien ”velkojaksi” väitetyn toteuttamien satojen 
törkeiden rikosten jatkamisen ja pyrkinyt itse hyötymään taloudellisesti ”velkojan” ohella kaikista 
2008-2022 rikoksista. He ovat em. tekoajalla  
1) antaneet ulosottovirastolle eli RL 15:2 §:ssä säädetylle muulle viranomaiselle väärät tiedot ja 

salailleet oikeita tietoja  
2) siten aiheuttaneet vaaran, että joudun lainkohdassa tarkoitetun muun pakkokeinon kohteeksi eli 

aiheettoman huomattavan 40.000 € ulosmittauksen kohteeksi virheellisin perustein.  
 
Aro ja rikoskumppanit on tuomittava useista suunnitelmallisesti yhdessä tekemistään vääristä 

ilmiannoista jatkettuna rikoksena ensisijaisesti enimmäisrangaistukseen kolmeksi vuodeksi ja 

toissijaisesti muuhun vankeusrangaistukseen ja vähintään tuntuvaan sakkorangaistukseen. Lisäksi 

heidät on tuomittava perättömistä lausumista viranomaismenettelyssä ensisijaisesti vankeuteen 

kahdeksi vuodeksi tai muuhun vankeusrangaistukseen tai vähintään tuntuvaan sakkorangaistukseen.  

Perättömät viranomaismenettelyssä ja Aron avunanto- ja yllytysrikos niissä (RL 15:2 §)  
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”Joku” on laittanut vireille perusteettoman velkomuksen 7.7.2022 ja 27.7.2022 salailemalla oikeuden 
vahvistamia sopimuksia ja laatimalla Arolle 22.9.2022 valheellisen selvityksen olemattomasta 
vakuutuksesta, vaikka vakuutusehtoja ei sovelleta väitetyllä tavalla, vakuutuksestani ei  voinut 
koskaan toteuttaa minuun itseeni kohdistuvaa perintää, ja vaikka sopimus ja oikeus soveltaa ehtoja 
päättyi 31.10.2018 eli neljä vuotta ennen rikolliseen perintään ryhtymistä eikä ulosottoperusteeksi 
väitetyistä päätöksistä kumpikaan ole LähiTapiolan perintäperuste. Aro salailemat henkilöt ovat 
antaneet tahallaan totuusvelvoitetta rikkoen henkilökohtaisesti viranomaismenettelyssä kuultuna 
tahallaan väärät tiedot ja ilman laillista syytä salanneet asiaan vaikuttavat kaikki relevantit oikeat 
tiedot antamalla useita perättömiä lausumia RL 15:2 §:n teonkuvauksen mukaisilla rikoksilla: 
1) valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa totuusvelvoitteen alaisessa 

viranomaismenettelyssä kaikilla em. lausumillaan ja hakemuksillaan 
2) aiheuttaakseen minulle aiheettoman eläkkeen ulosmittauksen, huomattavan omaisuuden 

menetyksen, vaikuttaakseen tälläkin  painostustoimellaan keskeneräisen testamenttiriidan ja 
muiden prosessien todisteluun, oikeuksiini ja muiden prosessien (myös rikosprosessien) 
ratkaisutoimintaan kaikilla rikoksillaan, uhkaillakseen ja painostaakseen minua mielipuolisilla 
velkuutuksilla, väärillä ilmiannoilla ja hyötyäkseen vähintään 40.000 € tällä rikoksella ja 
hankkiakseen yhdessä verkoston muiden rikollisten kanssa vähintään 10 meur rikoshyödyt 
rikoskumppanuusverkostolleen.  

Aro on nimeään salailevan rikoskumppanin kanssa 7.7.2022 lukien rikoksen jatkuessa edelleen 

rikosten välillä koskaan keskeytymättä useilla omilla aktiivisilla osateoilla (ulosottotoimenpiteillään 

ja viesteillään 8.9.-19.10.2020 ja osallistumalla 7.7.2022, 27.7.2022 ja 22.9.2022 alkaneisiin rikoksiin 

tekijäkumppanina sekä mahdollistamalla kaikkien ”velkojaksi” väitetyn toteuttamien satojen 

törkeiden rikosten jatkamisen ja pyrkinyt itse hyötymään taloudellisesti ”velkojan” ohella kaikista 

2008-2022 rikoksista 

Aro ja rikoskumppanit on tuomittava useista perättömistä lausumista viranomaismenettelyssä 

ensisijaisesti vankeuteen kahdeksi vuodeksi tai muuhun vankeusrangaistukseen tai vähintään 

tuntuvaan sakkorangaistukseen.  

Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen (RL 15:9 §) 

Aro ja hänen salainen rikoskumppaninsa ovat 7.7.-19.10.2022 rikosten välillä koskaan keskeytymättä 
jatkuessa edelleen ollut mukana ketjussa toteuttamassa tuhansien minuun oikeudenkäytössä 
kuultavana kohdistettu törkeiden rikosten sarjaa, pyrkinyt velkuuttamaan minut ko. lainkohdassa 
tarkoitettuna painostus- ja uhkailutoimena, jotta alistuisin enkä jatkaisi rikos-, kanne-, valitus- ja 
todisteluasemassa missään, pyrkinyt järjestämään huomattavan petoksellisen 40.000 €  
lisärikoshyödyn LähiTapiolan petosverkostolle, mahdollistamaan rikosten jatkamisen ja pyrkinyt itse 
hyötymään taloudellisesti rikoksista. He ovat em. tekoajalla oikeudettomasti  
1) väkivallalla ja uhkauksella estäneet ja yrittäneet estää minua antamasta lausuntoa todistajana ja 

asianomistajana ja yrittäneet vaikuttaa lausuntojeni sisältöön sekä 

2) uhanneet tehdä ja myös tehneet väkivaltaa minulle ja minuun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa 

suhteessa olevalle henkilölle sen vuoksi, mitä olen lausunut edellä tarkoitetussa kuulustelussa. 

RL 15:9 § säätää rangaistavaksi ”väkivallalla” uhkaamisen ja uhriin kohdistetun ”väkivallan”. 
Väkivaltaa ei ole tarkemmin määritelty eikä toisaalta rajattu henkistä väkivaltaa tekotapana 
teonkuvauksen ulkopuolelle. Väkivalta määritellään esim. Wikipediassa (Väkivalta – Wikipedia) siten, 
että se sisältää fyysisen, psyykkisen, taloudellisen ja rakenteellisen (mm. poliisimielivallan avulla 
tapahtuvan) väkivallan, jolla uhrin terveyttä vahingoitetaan ja henki on uhattuna ja/tai pelotellaan 
uhri toimimattomaksi.  
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4kivalta
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Aro on jatkanut rikostaan ja tiennyt 19.9.2022 hänelle kertomieni tietojen perusteella aiheuttavansa 
terveydelleni vahinkoa, suhtautunut rasitusta lisäämällä hyväksyvästi kuolemani aiheuttamiseen ja 
pyrkinyt rikoksellaan ja sen aiheuttamalla psyykkisellä shokilla ja unettomuudella ja valitusoikeutta 
estämällä poistamaan kaikki ihmisoikeuteni ja lamauttamaan minut toimimattomaksi ja 
aiheuttamaan tekaistuja velkoja, jotta ne pystyisi nostamaan oikeudenkäyntejä rahojeni takaisin 
saamiseksi tai jotta kuolisin hänen rikosten seurauksena. Aron rikokseen liittyy tappamis- ja 
vammauttamistarkoitus ja sen uhka.    
 
Myös oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu pahoinpitelyrikokseksi ja väkivallaksi myös 
henkinen väkivalta lääketieteellisine seurauksineen mm. Hilkka Ahteen työpaikkakiusaamisasiassa ja 
KKO:n ratkaisukäytännössä. Aro ja rikoskumppani ovat tienneet vakavista fyysistä sairauksistani ja 
traumaperäisestä stressihäiriöstä ja kohdistaneet minuun tahallaan valtavan rikosmäärän 
romahduttaakseen pysyvästi fyysisen ja psyykkisen terveyteni, estääkseen parantumisen entisistä 
traumoista, traumatisoidakseen minut loppuelämäkseni ja aiheuttaakseen kuolemani, jotta en 
todistaisi ja ajaisi rikos- ja korvausvaatimuksiani. He ovat aiheuttaneet minulle juuri sellaisia fyysisiä 
ja psyykkisiä sairauksia, vammoja ja vakavan hengenvaaran, jotka ovat väkivaltarikoksena 
rangaistavien tekojen seurauksia ja pyrkineet rikoksillaan luomaan niin uhkaavan ja painostavan 
tilanteen minulle, lapselleni, muulle perheelleni, assistentilleni, kantajille ja lääkärille Wallinille, että 
minä luopuisin painostuksen ja uhkailun vuoksi todistamasta, asianomistajasyytteistä, vireille 
laittamistani rikosasioista, korvauksistani ja kantajat häviäisivät testamentin moitekanteet.  
 
He ovat uhkailleet ja painostaneet minua alistamalla minut vuosiksi ihmisoikeudettomaksi rikosten 
tehtailun kohteeksi ja aiheuttamalla minulle vakavan kroonisen unettomuuden, ahdistuneisuutta, 
jatkuvaa päänsärkyä, huonovointisuutta, tajuttomuuskohtauksia ja pysyvän vamman ja sairauden 
(Raynaudin oireyhtymä, pysyvä henkeä uhkaava verisuonivaurio) pahenemisen Aron ja salaisen 
rikoskumppanin aiheuttamalla valtavalla vaarallisella kirjoitustyön määrällä. Edellä kuvaamani 
rikoskopla on vainonnut ja painostanut minua sietämättömällä tavalla tauotta 2001-2022.  
 
Aro ja rikoskumppanit on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, 
oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta ensisijaisesti ehdottomaan vankeuteen kolmeksi 
vuodeksi, toissijaisesti muuhun vankeusrangaistukseen ja vähintään tuntuvaan sakkorangaistukseen. 
 
Laiton uhkaus (RL 25:7 §) 
Aro ja hänen salainen rikoskumppaninsa ovat 7.7.-19.10.2022 rikosten välillä koskaan keskeytymättä 

jatkuessa edelleen uhanneet minua rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että minulla uhattuna on 

perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuuteni ja omaisuuteni olevan vakavassa vaarassa. He 

ovat myös laittaneet uhkauksensa toteen edellisissä syytteissä kuvatuilla rikoksilla ja motiiveilla. 

Heidät on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, laittomasta 

uhkauksesta ensisijaisesti ehdottomaan vankeusrangaistukseen kahdeksi vuodeksi, muuhun 

vankeusrangaistukseen tai vähintään tuntuvaan sakkorangaistukseen. 

Vainoaminen RL 25:7 a §  

Aro 7.7.-19.10.2022 tekoajalla rikoksillaan toteuttanut vainoamista, jota on sitä ennen jatkettu 

vuosikymmeniä 2001 keskeytyksettä ison rikollisverkoston rikoksina, pyrkinyt itse hyötymään 

taloudellisesti rikoskumppaniensa ohella rikoksista. He ovat em. tekoajalla  

1) uhkailleet, seuranneet, tarkkailleet, ottaneet asiattomissa tarkoituksissa yhteyttä ja muuten 
näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainonneet minua laissa ja asetuksessa 
säädetyn ja viranomaisen (tässä asiassa Helsingin KäO:n) päätöksillä lainvoimaisesti 
vahvistamien 2019 sovintosopimusten vastaisesti niissä UK 2:12 §:n ja oikeudenkäymiskaaren 
nojalla erikseen määräämän velvollisuuden vastaisesti  
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2) toteuttaneet vainoamisrikoksiaan siten, että jokainen heidän rikoksensa on ollut omiaan 
aiheuttamaan heidän vainoamisensa kaikissa uhreissa eli minussa, pienessä lapsessani 
Martissa, kaikissa aikuisissakin lapsissani, kaikissa ystävissäni ja lähiomaisissani, lapseni isässä eli 
kantajien avustajassa OTT Kavoniuksessa, lapseni isovanhemmissa, ystävieni ja kannattajieni 
keskuudessa, Wallinissa, Kasvihuoneilmiön työntekijöissä, assistentissani, minun ja assistenttini 
muissa sukulaisissa, Palosen omaisissa, testamenttiriidan kaikissa todistajissa, yhdistykseni ja 
puolueen hallituksessa ja jäsenistössä ja laajassa osassa Suomen väestöä kauhua, pelkoa ja 
ahdistusta ja johtanut normaalielämäni estymiseen, traumatisoitumiseeni, ahdistukseen, 
unettomuuteen, fyysisen terveydentilani pysyvään romahtamiseen ja konkreettiseen 
hengenvaaraan terveyteni vaurioiduttua vakavasti ja pysyvästi heidän vainoamisrikostensa 
suorana seurauksena.  

 
Vainoamisen säätäminen rangaistavaksi pohjautuu Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. Sitä törkeämpää on, että 
Aron ja rikoskumppaneiden rikollisella mielipuolisella perinnällä, muiden vainoajieni rikoksilla, niihin 
olennaisesti liittyvillä tekaistuilla kuulusteluilla, Ruohosen, Äijälän, Sjöholmin, Sulkon, Kukon, Riialin, 
Uskin, Mäkisen, Kohijoen, Ventelän ja muiden ”leipojien”  uhkailuilla, Sulkon, Salosen, Riialin, 
Kohijoen ym. kaikilla tutkinnantapoilla, niiden ”haitattomuus”-perusteluilla, Uskin, Äijälän, Sjöholmin 
ja Mäkisen 18.5.2022 päätösperusteluilla, Leppäsen ym. vainoamista tahallaan sallimalla ja 
yllyttämällä ja tekaistuilla kymmenillä ”kuulusteluillani” toteutetaan minuun naisena, äitinä, 
todistajana, asiamiehenä, lakimiehenä, oikeusturva-aktivistina, asianomistajana, asianosaisena, 
yhdistysten vetäjänä ja puheenjohtajana, poliitikkona ja ihmisenä kohdistettua rikollista 
vainoamista ja on mahdollistettu väkivaltarikoksia, raiskaus- ja murhakehotuksia ja väännetään 
minulle velkaa olemattomalla uo-perusteella ja lisäksi koko perheeni, Wallin, kantajat, assistenttini 
ovat vainon oikeat uhrit ja minuun ja lapsiini kohdistettua vainoa on jatkettu yhteensä 2001-2022.  
Minun uhrin asemani ymmärtää lukemalla mm. HE perustelut (HE 155/2014) ja yleissopimuksen 
määritelmän vainosta.  

 
Aro ja rikoskumppanit on tuomittava vainoamisestani ensisijaisesti enimmäisrangaistukseen 
ehdottomaan vankeuteen kahdeksi vuodeksi, toissijaisesti muuhun vankeusrangaistukseen ja 
vähintään tuntuvaan sakkorangaistukseen. 
 
Kidutus RL 11:9 a §  

Aro ja rikoskumppaninsa ovat 7.7.-19.10.2022 useilla rikoksen osateoilla ja koko tekoajan keston 

jokaisena hetkenä aiheuttanut ja edelleen aiheuttavat minulle voimakasta fyysistä ja psyykkistä kipua 

ja kärsimystä  ja ovat tahallaan aiheuttaneet lääkärinlausunnoista ja pahoinpitelyrikoksen 

teonkuvauksesta ilmenevät oireeni, kuten traumaperäisen stressihäiriön ja elimellisten sairauksieni 

pahenemisen ja henkeäni uhkaavan  Raynaudin syndrooman puhkeamisen ja pahentumisen siten, 

että Aro kuuluu verkostoon, jossa kaikkien rikollisten rikosten yhtenä päätavoitteena on ollut 

pitkäkestoisen kidutusrikoksen toteutus mielivaltaisia ulosottoja, tutkinnantappoja, syylliseksi 

lavastamiseen tähtääviä tekaistuja kuulusteluja toteuttamalla, minut ja läheiseni murha- ja 

raiskausuhkauksille ja niiden yrityksille, huoraksi, mielisairaaksi, rikolliseksi leimaamalla, Ruohosten 

ja laajan verkoston 5000:n rikoksen tutkintaa estämällä, niitä mahdollistamalla ja ”haitattomaksi”, 

”vanhentuneiksi” ja mielipiteiksi  valehtelemalla, kaikki oikeussuojakeinoni estämällä ja ”rikokseksi” 

määrittelemällä ja jokaisessa päätöksessään rikosten toteuttamiseksi valehtelemalla, väärien, 

loukkaavien potilastietojen levittelyä ja ihmisarvoni mitätöintiä toteuttamalla ja mahdollistamalla ja 

minut 100-prosenttiselle rikolliselle, virkatehtävässä kielletylle mielivallalle ja 5000:lle törkeälle 

rikokselle ja ihmisoikeudettomaksi lainsuojattomaksi alistamalla ja sitten vielä perimällä törkeistä 

rikoksista palkkaa rikollisille rikollisin menetelmin toteutetulla ulosotolla. Kidutusrikokset ovat Aro ja 

rikoskumppanit tahallaan kukin omilla rikoksillaan ja myös yhdessä toteuttaneet  
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1) saadakseen minut tunnustamaan perättömiksi tietämänsä velat ja muiden oikeiden rikollisten 

perättömät rikosväitteet oikeiksi ja heidän rikoksensa ja niillä syntyneet rikolliset velkuutukset ja 

rikollisen perinnän laillisuudeksi  

2) rangaistakseen minua kostovelkuutuksilla ja omaisuuttani ryöstämällä teoista, jotka eivät ole 

minun tekemiä ja joiden perintöjen perusteella minun ei kulu mitään maksaa  

3) pelotellakseen, uhkaillakseen ja pakottaakseen minua todistajana, asianosaisena, 

somevaikuttajana ja kansalaisaktivistina ja estääkseen minua antamasta mitään lausumia 

vapaasta tahdostani testamentti-riidassa, Wallinin asioiden todistajana, itse vireille laittamissani 

omissa ja lapseni asioissa ja minuun kohdistetuissa syylliseksi lavastamiseen pyrkivissä 

Ruohosten ym. kanssa sovituissa olemattomien ”rikosteni” kuulusteluissa ja alistaakseen minut 

silmittömälle sadismille ja tuhansille törkeille rikoksille 

4) sukupuolen, vammaisuuden, terveydentilan, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen ja 

ammatillisen toiminnan perusteella ja muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, kuten 

rikoksen uhrina, keinotekoisesti synnytetyn velkuutuksen uhrina, ulosottovelalliseksi 

pakotettuna, asiamiestehtäväni, todistajan asemani, asianosaisen ja sometoimittajan asemani ja 

kansalaisaktivistiroolini perusteella 

Aro on tuomittava ensisijaisesti enimmäisrangaistukseen kahdeksitoista vuodeksi, toissijaisesti 

muuhun pitkään ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja viraltapantavaksi. 

Törkeä pahoinpitely, pahoinpitely, törkeä vammantuottamus ja vammantuottamus (RL 21 luvun 

5,6 10 ja 11 §)  

Aro ja hänen salainen rikoskumppaninsa ovat 7.7.-19.10.2022 rikosten välillä koskaan keskeytymättä 

jatkuessa edelleen kaikilla edellä kuvatuilla rikoksillaan rikosten jatkuessa edelleen ruumiillista 

väkivaltaa tekemättä vahingoittaneet terveyttäni, aiheuttaneet minulle kipua sekä saattaneet minut 

rikosten suorana ja tarkoitettuna seurauksena tiedottomaan ja sitä vastaavaan tilaan 

Heidän minuun kohdistamat kaikki pahoinpitelyrikokset on rangaistava ja tuomittava 

pahoinpitelyrikoksen törkeänä tekotapana, koska  

1) He ovat pahoinpitelyrikoksen teonkuvauksen toteuttavilla rikoksilla ja niiden seurauksista 

tietoisina ja vakaviin seurauksiin hyväksyvästi suhtautumalla ja rikoksiaan tahallaan jatkamalla 

tahallaan aiheuttaneet minulle useita vaikeita ruumiinvammoja, pysyvän traumatisoitumisen, 

kroonisen unettomuuden, ahdistuksen, vakavia pysyviä fyysisiä hengenvaarallisia sairauksia, 

kymmeniä sairauskohtauksia, kipua, särkyä ja loppuelämäni ajan pysyvänä jatkuvan 

hengenvaarallisen verisuonivaurion ja päivittäisen ennenaikaisen kuolemanriskin. 

2) He ovat toteuttaneet jokaisen sadistisen rikoksensa erityisen raa’alla ja julmalla tavalla 

3) Heidän vuosia jatkamansa rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä ottaen huomioon  

• rikosten määrä, kesto, laatu, suunnitelmallisuus ja tavoiteltujen rikoshyötyjen huomattava 

euromäärä (vähintään 3 meur) 

• perus- ja ihmisoikeuksieni totaalinen mitätöiminen psyykkisten ja fyysisten vammojen 

aiheuttamiseksi ihmisoikeudettomaksi alistamalla 

• piittaamattomuus Arolle toimittamistani oikeuden lainvoimaisista sopimuksista ja 

perintäperusteen puuttumisesta 

• PL 15 §:n omaisuudensuojaloukkausten huomattava suuruus ja rikosten toistaminen, niistä 

sopiminen, tekeminen RL 6:5 §:n 2 momentin säätämän järjestäytyneen rikollisryhmittymän 

osana ja rikosten jatkaminen jättämällä UK 2:12 §:n mukainen perintäkielto soveltamatta. 
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• rikosten tekeminen virka-asemaa törkeästi väärinkäyttämällä ja tietoisena heikosta 

terveydentilastani ja aiheuttamastaan hengenvaarasta, lisäkivusta ja lisävammoista 

tappamiseeni pyrkien 

• rikosten toteutus  aiheuttaakseen niillä minulle tarkoituksellisesti omaisuuden menetyksestä 

ja sen uhasta johtuvaa hirvittävää kärsimystä, tarkoitettuna seurauksena terveydentilani 

pysyvän menetyksen ja kaikki ne sairaudet ja vammat, joiden aiheuttamista he jatkoivat 

mistään piittaamatta, kärsimyksistäni nauttien ja maksimaalista vahinkoa tavoitellen. 

• heidän tietoisuutensa siitä, että olen pienen lapsen äiti, jonka kuolemaan, sairauksien ja 

vammojen pahentamiseen he ovat pyrkineet tietoisena siitä, että rikoksia jatkamalla 

alakoululainen lapseni on vaarassa menettää äitinsä 

• rikosten muut tavoitteet eli vammauttamalla ja kuolemani aiheuttamalla he ovat pyrkineet 

siihen, että kantajat menettävät todistajan, minä menetän korvaukseni, LähiTapiolan 

petosverkosto, Baarman, Saksa, Henriksson, Suves, Ruohoset ja muut rikolliset ”säästävät” 

kuolemani aiheuttamalla korvausvastuunsa verran, seuraajani menettävät oikeustaitelijan ja 

yhdistykseni vetäjänsä 

• pahoinpitelyrikosten aiheuttamilla vammoilla ja sairauksilla on estetty ja pyritty estämään 

todisteluani, kanteiden ja rikosasioiden ajamista, poliittisia oikeuksiani, sananvapauttani,  

oikeusturva- ja kansalaisaktivismiani ja mahdollistettu virkamafia- ja kulttirikollisuutta 

• aiheutetun vahingon suuruus ja rikosten kohdistaminen minuun  oikeudenkäynnin 

todistajana, rikosten asianomistajana ja niiden toteutus RL 15:9 §:n mukaisten rikosten 

toteuttamiseksi ja RL 5:6 §:n 2 momentin säätämän rikollisverkoston osana.  

Rikokset ovat tahallisia ja törkeitä, koska he ovat olleet tietoisia heikosta terveydentilastani jo 
rikokset aloittaessaan. He ovat minua tahallaan rasittamalla ja pitkäkestoista vuosien pituista 
elimistölle haitallista äärimmäistä stressitilaa tahallaan aiheuttamalla ja ylläpitämällä aiheuttaneet 
minulle useita sairauskohtauksia, kroonisen stressi- ja unettomuustilan, raajojen turvotusta, 
turvotuksesta johtuvaa kipua kävellessä ja käsiä liikuteltaessa, pään liikeratojen vaikeita kiputiloja, 
tuntopuutoksia, niska- ja hartiaseudun toistuvia kiputiloja ja lopulta niiden lääketieteellisesti 
merkityksellisenä suorana seurauksena hengenvaarallisen parantumatto-man verisuonisairauden 
(Raynaudin oireyhtymä), joka lisää merkittävästi ennenaikaisen kuoleman riskiä, estää normaalin 
elämän loppuelämäni ajan, aiheuttaa kaikkien raajojen kuolio- ja amputaatioriskin, pienentää 
elinajan ennustettani merkittävästi, tuhoaa elintoimintoja ja aiheuttaa minulle päivittäin joka hetki 
akuutin hengenvaaran.  

 
He ovat koko rikoksen toteutuksen ajan aiheuttaneet minulle vakavia sairausoireita, niistä johtuvaa 
elimellistä kipua, särkyä sekä niistä ja rikoksistaan johtuvaa häpeää, kauhua, pelkoa ja henkistä 
epäinhimillistä kärsimystä. He ovat vastuussa hengenvaarallisen Raynaudin oireyhtymän 
puhkeamisesta, sen kaikista kivuliaista oireista ja kaikista rikosten aiheuttamista sairauksista ja 
vammoista koko tekoajalta. Raynaudin oireyhtymän puhkeaminen yli 40-vuotiaana on henkeä 
uhkaava sairaus ja se on minulle puhjennut syytettyjen ja rikoskumppaneina toimineiden poliisien, 
syyttäjien ja muiden rikoskumppanien minuun kohdistamillaan törkeillä, sadoilla, vuosia jatkamillaan 
keskeytyksettömillä rikoksilla, heidän aiheuttaman elimistön vakavan rasitustilan ja pitkäkestoisen 
voimakkaan stressi- ja pelkotilan sekä rikoksilta puolustautumisen aiheuttaman liiallisen 
keskeytyksettömän epäinhimillisen kirjoitustyön, jatkuvan kirjoitustyön aiheuttaman työkoneen 
käytön (näppäimistön naputtelun ja tärinä), rikosten aiheuttaman normaalin vapaa-, lepo- ja 
perheajan puutteen, liian vähäisen levon, kroonisen unettomuuden ja traumatisoitumisen suorana 
seurauksena.  Aro jatkoi 19.9.2022 rikostaan, vaikka sai tiedon kaikista oireistani ja 
hengenvaarasta, jolloin tekoa voidaan arvioida myös henkirikoksen yrityksenä. 
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He ovat vastuussa rikosten aiheuttamista fyysisistä ja psyykkisistä sairausoireista ja vammoistani, 
joista esitän tässä asiassa lääketieteellistä todistelua. Rikosten suoria elimellisiä fyysisiä ja psyykkisiä 
terveysvaurioita ovat henkeäni vakavasti uhkaavan Raynaudin oireyhtymän puhkeaminen, siitä 
johtuva hengenvaara ja verisuonien pysyvä tuhoutuminen, ylirasitus, terveyskeskus- ja 
sairaalalääkärien toteama  jatkuva elimistöni kivulias hengenvaarallinen stressitila, ruoka-
haluttomuus, raju laihtuminen 44-kiloiseksi, krooninen unettomuus, krooniseksi törkeiden rikosten 
vuoksi muuttunut traumaperäinen stressihäiriö, ahdistuneisuus, krooninen pää- ja  silmäsärky, 
vatsakivut ja vatsakrampit, pahoinvointi, halvausoireet, liiallisesta istumisesta ja kirjoittamisesta 
johtuvat suonien katkeamiset käsissä ja jalkaterissä, ääreisverenkierron kouristukset 
verenkiertojärjestelmän tuhoutumisen seurauksena Raynaudin oirekuvalle tyypillisellä tavalla, 
jalkojen, sormien ja jalkojen verisuonien kouristuksenomainen supistuminen ja kuolioriski, 
värimuutokset ja verenpurkaumat, rikosten aiheuttamasta kirjoittamisesta rasitustilasta ja 
kirjoitustyöstä johtuva henkeä uhkaava sisäelinten verenvuotoriskin aktualisoituminen ja jatkuva 
konkreettinen hengenvaara, toistuvat sydänkohtausoireet, hätäkeskuskäyntiin johtanut 
sydänkohtaus 21.4.2022, ala- ja yläraajojen tunnottomuus ja pistely, alaraajojen vakava turpoaminen 
kirjoitustyön edellyttämän liiallisen istumisen seurauksena, liikkumista vaikeuttava liiallisen 
istumisen aiheuttama alaselän vaurion pahentuminen, tukiliivin käyttöä edellyttävä jatkuva ja 
toistuva selän kiputila, kävelyn ja normaalielämän estyminen rikosten aiheuttamien jalka-
turvotusten, verisuonivaurioiden ja selän kiputilan vuoksi, jatkuvien rikosten aiheuttamasta 
kirjoitustyöstä johtuva sormien suonten turpoaminen, nivelten turpoaminen,  pallomaiset kovat patit 
niveltaitteissa, alaraajojen turpoaminen polvesta alaspäin, käsien ja alaraajojen voimakkaat 
värimuutokset, kylmyys, valkosormisuus, tunnottomuus, kaikkien raajojen rajut poikkeavat 
Raynaudin puhkeamisen liittyvät värimuutokset, verenkiertohäiriöt, kouristelu, halvausoireet, niska- 
ja hartiaseudun kiputilat, pään kiertämisen estyminen erityisesti oikealle rikosmäärästä johtuneen 
ylisuuren kirjoitustyön aiheuttamien kipujen ja pinteiden vuoksi, yleiskunnon romahdus, 
epileptisten, sydänperäisten stressiin ja unettomuuteen syy-yhteydessä olevien hengenvaarallisten 
tajuttomuuskohtausten lisääntyminen rikosten tekoajalla, muut lyhytkestoisemmat tajunnan tason 
häiriöt rasitustilassa,  aiempaan terveydentilaani kuulumaton verenpaineen raju vaihtelu 
pitkäkestoisen elimistön haitallisen stressitilan  seurauksena (ensin poikkeava nousu 30 astetta, 
etenkin alapaineen nousu 93 asteeseen ja sitten raju lasku, jossa yläpaine on 93 astetta), jatkuvat 
rasitustilassa pahentuneet sydämen rytmihäiriöt Ruohosen ja hänen rikoskumppaniensa 
aiheuttaman pitkäkestoisen vaikean stressin ja unettomuuden seurauksena sekä rikoksista johtuvan 
jatkuvan työkoneiden käytön perusteella. 

 
Jos tekoa ei jostain syystä katsota törkeäksi pahoinpitelyksi tai pahoinpitelyksi, heidät on tuomittava 

törkeästä vammantuottamuksesta (RL 21:11 §) tai vammantuottamuksesta (RL 21:10 §), koska he 

ovat aiheuttaneet minulle ruumiinvammoja ja sairauksia törkeällä huolimattomuudella siten, että 

rikos on myös kokonaisuutena arvioiden törkeä edellä törkeän pahoinpitelyrikoksen syytteessä 

kuvatuilla kriteereillä tai he ovat vähintään huolimattomuudella aiheuttaneet minulle 

ruumiinvamman ja sairauden, jotka eivät ole vähäisiä.  

Aro ja rikoskumppanit on tuomittava törkeästä pahoinpitelystä ensisijaisesti maksimi-

vankeusrangaistukseen 10 vuodeksi ja toissijaisesti muuhun vankeusrangaistukseen. Rikos on 

rangaistava myös yritysasteelle jääneenä, mutta minuun kohdistettu rikos ei ole jäänyt yritykseksi, 

vaan jatketulla rikoksella on aiheutettu vakavat pysyvät vammat suhtautumalla tiedossa oleviin 

seurauksiin hyväksyvästi, mikä on oikeuskäytännön ja rikoslain mukaista tahallisuutta. Jos tekoa ei 

jostain syystä katsota törkeäksi pahoinpitelyksi, heidät on tuomittava pahoinpitelystä ensisijaisesti 

ehdottomaan vankeuteen kahdeksi vuodeksi, toissijaisesti muuhun vankeusrangaistukseen tai 

vähintään tuntuvaan sakkorangaistukseen. Jos rikokset katsotaan törkeäksi vammantuottamukseksi, 

heidät on tuomittava ensisijaisesti vankeuteen vähintään 2 vuodeksi, ja jos rikos katsotaan 

vammantuottamukseksi, heidät on tuomittava ensisijaisesti vankeuteen vähintään 6 kuukaudeksi ja 
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jommastakummasta rikoksesta toissijaisesti muuhun vankeusrangaistukseen ja vähintään tuntuvaan 

sakkorangaistukseen.  

Syrjintä (RL 11:11 §) 

Aro ja elinkeinotoimintaa harjoittava valevelkoja LähiTapiola ja sen nimeään salaileva rikollinen ovat 

toteuttaneet rikoksiaan julkisessa virkatehtävässä ja elinkeinotoiminnassa, joihin on säädetty laissa 

useita syrjimättömyyteen, vastapuolen ja velallisen oikeuksien kunnioittamiseen ja laillisen prosessin 

noudattamiseen velvoittavia lakisääteisiä velvoitteita. Aro ja rikoskumppanit ovat 7.7.-19.10.2022 

rikoksen jatkuessa edelleen kaikkia rikoksia toteuttaessaan julkisessa virkatehtävässä virkamiehenä 

ja elinkeinotoiminnassa ja ammatin harjoittamisessa ilman hyväksyttävää syytä jättäneet 

palvelematta minua yleisesti noudatettavilla ehdoilla ja asettaneet minut ilmeisen eriarvoiseen tai 

muita olennaisesti huonompaan asemaan perhesuhteiden, vammaisuuden ja terveydentilani 

yhteiskunnallisen mielipiteeni, poliittisen tai ammatillisen lakimiestoimintani ja muun näihin 

rinnastettavan seikan kuten oikeudenkäytössä kuultavan asemani ja vastapuolen aseman 

perusteella.  

Aro ja rikoskumppanit on tuomittava syrjintärikoksestaan ensisijaisesti maksimivankeus-

rangaistukseen 6 kuukaudeksi ja toissijaisesti muuhun vankeusrangaistukseen tai vähintään 

tuntuvaan sakkorangaistukseen. 

Vaaran aiheuttaminen (RL 21:13 §) 

Aro ja rikoskumppanit ovat 7.7.-19.10.2022 rikosten jatkuessa edelleen tahallaan tai vähintään 

törkeällä huolimattomuudella aiheuttaneet minulle kaikilla edellisissä syytteissä kuvatuilla 

rikoksillaan vakavan hengen tai terveyden vaaran. Heidät on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 

säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vaaran aiheuttamisesta ensisijaisesti 

ehdottomaan vankeusrangaistukseen kahdeksi vuodeksi, muuhun vankeusrangaistukseen tai 

vähintään tuntuvaan sakkorangaistukseen. 

Pakottaminen (RL 25:8 §) 

Aro ja rikoskumppanit ovat 7.7.-19.10.2022 rikosten jatkuessa edelleen oikeudettomasti väkivallalla 

ja uhkauksella pakottaneet minut tekemään terveyttäni vahingoittavaa pakkotyötä rikoksilta 

puolustautumiseksi ilman lepoa, sietämään kipua, valvomista, vakavaa rasitusta, pelkoa, 

turvattomuutta, omaisuuden menetyksen pelkoa rikollisessa mielivaltaisessa valheellisessa 

perinnässä, terveyden, valtavien omaisuuden menetysten ja  turvallisuuden poistamista, kaikki 

perus- ja ihmisoikeudet poistavaa ihmisoikeudetonta elämää, loppuelämäni jatkuvaa heidän 

aiheuttamaa hengenvaarallista sairautta ja vammautumista sekä   jättämään kotiini, perheeseeni ja 

minulle kuuluvaan normaaliin ihmisarvoiseen elämään kuuluvia useita viikkoja, kuukausia ja 

yhteensä vuosikymmeniä elämästäni käyttämättä. Lainkohdassa tarkoitetulla väkivallalla 

tarkoitetaan edellä kidutus- ja pahoinpitelyrikosten teonkuvauksissa määriteltyä kaikkea väkivaltaa. 

Aro ja rikoskumppanit on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa 

rangaistusta, pakottamisesta ensisijaisesti ehdottomaan maksimivankeusrangais-tukseen 2 

vuodeksi, toissijaisesti muuhun vankeusrangaistukseen ja vähintään tuntuvaan sakkoon.  

Aron, Penttilän, tuomarien, poliisien, syyttäjien rikoskumppanuus, jolla on vuosia mahdollistettu 

muiden rikoskumppanien laajaa törkeää rikollisuutta (RL 5 luvun 3,5 ja 6 §:t) 

Aro ja rikoskumppanit ovat toteuttaneet rikoksiaan poliisien ja syyttäjien heille ”leipomien” 

tutkinnantappojen ja avulla ja samat rikoskumppanipoliisit ja -syyttäjät ovat leiponeet syytettyjen ja 
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muiden rikoskumppanien kanssa sopimallaan tavalla minuun kohdistettuja vääriä ilmiantoja ja 

tahallaan kohdistaneet minuun kymmeniä aiheettomia rikosepäilyjä ja niiden perusteella rikollisin 

menetelmin toteutettuja kuulusteluja olemattomista rikoksista.  

Aro ja rikoskumppanit ovat toimineet myös yllyttäjänä ja avunantajana poliisien ja syyttäjien syrjintä-

, virka- ja kidutusrikoksissa. Avunannosta ja yllytyksestä virkarikokseen, virkatehtävässä toteutettuun 

syrjintärikokseen ja kidutukseen tuomitseminen  ei rikoslain mukaan edellytä avunantajan ja 

yllyttäjän olevan virka-asemassa.  Arolla itsellään on myös virka-asema, jossa hän on Penttilän ja 

muiden virkamiesten kanssa rikoksia toteuttanut rikoskumppanina.  

Aro on ennen rikosta ja sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttanut muita 

rikoksentekijöitä virkamafiaverkostossa tahallisten rikosten ja niiden rangaistavan yritysten 

tekemisessä. He ovat valehdelleet kaikissa viesteissään, yhteydenotoissaan, väärissä ilmiannoissaan, 

kirjelmissä, puhelimessa, rikkoneet lakisääteistä totuusvelvoitettaan kaikissa 

viranomaismenettelyissä jatkettuna rikoksena rikosten jatkuessa hengenvaarallisina edelleen.  

Kenenkään omaa rikosvastuuta ei poista heille ”leivottu” poliisien ja syyttäjien 

tutkinnantappopäätösten sarjatuotanto.  

Poliisien, voudin ja muiden edellä kuvattuihin rikoksiin osallistuneiden virkamiesten rikollisilla 

päätöksillä ei synny tässä asiassa näyttöä kenenkään ”syyttömyydestä” ja ”ulosottoperusteista”, 

vaan 

1) syyteoikeuteni 

2) näyttö päätösten rikollisuudesta todisteisiin ja päätösten rikolliseen syntytapaan verrattuna 

3) näyttö heidän rikoskumppanuudestaan kaikissa syytteideni kattamissa asioissa 

4) näyttö ulosottoperusteen puuttumisesta ja siitä, että ulosmittauksen jatkaminen on rikos ja se 

on lopetettava. 

Kaikkien eri nimikkeet täyttävien rikosten törkeytysperusteissa tulee ottaa huomioon verkoston 

toteuttaneen ne yhdessä etukäteen sopimalla ja hyödyntämällä kaikissa rikoksissaan 

virkamafiarikollisverkostoa.  

38. Velvollisuus tuomita rangaistukset 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Rikos: ”Rikos on oikeustieteellisten määritelmien mukaan teko tai 
laimin-lyönti, josta on laissa säädetty rangaistus. Rikos määritellään yleensä tietyn tunnusmerkistön 
täyttäväksi ja oikeudenvastaiseksi teoksi, joka osoittaa tekijässään 
syyllisyyttä. Tuomioistuimen pitää langettaa tällaisesta teosta rangaistus. Eräiden rikosten osalta 
myös yritys on rangaistavaa.” ja ”Rikoksen määritelmä: Rikos on rangaistava teko, joka loukkaa 
yhteiskunnan arvoja ja normeja. …Rikos on tehty, jos teko täyttää tunnusmerkistön ja on 
oikeudenvastainen.”  
 
Koska olen todisteilla osoittanut, että ulosottoon ryhtyminen, kaikki edeltävät ulosmittaukset ja 
”ulosottoperusteiden” syntytavat, korvausteni estäminen ja käänteinen Nurmen juonima 
”velkaorjuutus” ovat rikoksia, tässä asiassa ei ole harkintavaltaa jättää heitä koskevia syytteitä 
nostamatta ja ketään heistä tuomitsematta.  
 
Jokainen on tuomittava kaikista rikoksistaan rangaistukseen. Rangaistus on määrättävä ensisijaisesti 

ehdottomana vankeusrangaistuksena, koska kaikki törkeytysperusteet täyttyvät eikä yhtään 

lieventävää ja tahallisuutta poistavaa seikkaa täyty. Aro ja salainen rikoskumppani  on tuomittava 

menettämään myös sotilasarvonsa, jos heillä sellainen on.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Rikos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Oikeustiede
https://fi.wikipedia.org/wiki/Laki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rangaistus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuomioistuin
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39. Rikosten jatkaminen (RL 8:2 § 2 mom.) ja maksimirangaistuksen perusteet  
 

Tekoon on sovellettava RL 8:2 §:n 2 momenttia, koska he ovat tehneet lainkohdassa säädetyn 
jatketun rikoksen. Koska kyse on yhtenä kokonaisuutena arvioitavasta menettelystä, jossa rikosten 
motiivi, tekijöiden yhteistoiminta ja sama uhri (minä) ja sama rikoshyötymotiivi liittää syytettyjen,   
rikollisen kultin, virkamafiaverkoston ja muiden rikoskumppanien rikokset yhteen, vanhentumisaika 
alkaa viimeisestä osateosta tai laiminlyönnistä eikä mikään  syytteessä yksilöity rikos vanhene 
erikseen (KKO:2004:46, KKO:1995:137, KKO:2000:108, HD 1994:67, HD 1995:137, KKO:1984-II-15). 
 
Minkään rikoksen syyte- ja korvausoikeus ei ole vanhentunut eikä vanhentumisaika ole edes alkanut 
kulua, koska jatketuissa teoissa vanhentuminen alkaa viimeisen osateon päättymisestä eikä teko ole 
edes vielä päättynyt, vaan jatkuu tätä haastehakemusta jättäessäni kaikilta osin. Kyse on RL 8:2 §:n 
2 momentin säätämästä jatketusta poikkeuksellisen törkeästä rikoksesta.  
 
Kyseessä on poikkeuksellisen sadistinen tuhansien törkeiden rikosten kokonaisuus. Jokainen 

osallistuja tulee tuomita kaikista rikoksista rangaistukseen, joka tulee määrätä ensisijaisesti 

ehdottomana vankeusrangaistuksena rangaistusasteikon maksimirangaistuksena rikosten 

poikkeavan määrän, keston, niiden osoittaman sadistisen pahuuden, tekotapojen törkeyden, 

suunnitelmallisuuden, rikoskumppaniverkoston laajuuden, motiivina olevan valtavan rikoshyödyn 

(vähintään 3 meur), uhrimäärän, loukattujen perus- ja ihmisoikeuksien määrän ja heidän sinnikkäästi 

jatkamillaan törkeillä rikoksillaan minulle aiheuttamiensa pysyvien henkilövahinkojen vakavuuden, 

epäinhimillisen kärsimyksen, mainehaitan, elämäni ja perhe-elämäni kallisarvoisen ajan 

varastamisen, ihmisarvon loukkausten suuruuden, perus- ja ihmisoikeusloukkausten valtavan 

määrän, pysyvään hengenvaaralliseen vammautumiseen ja sairauteen johtaneen pitkäkestoisen 

rasituksen ja stressitilan perusteella, ja koska olen raukkamaisia rikoksia tehtailleen valtavan 

rikoskoplan tuottaman valtavan rikosmäärän vuoksi joutunut elämään vuosia tuhansien rikosten, 

murha- ja raiskauskehotusten, huoraksi, noidaksi, mielisairaaksi, murtovarkaaksi, muuksi rikolliseksi 

ja ihmisoikeudettomaksi alistettuna täysin turvatonta elämää vuosien helvetissä, menettänyt vuosia 

elämästäni, korvaukseni ja omaisuuttani, kotini, koko irtaimistoni, satoja tuhansia tilivarojani (itse 

ansaitsemani ja säästämäni omaisuuden rikollisille, vaikka se kuulu minulle), terveyteni jatkuvilta 

rikoksilta puolustautumisen työmäärän vuoksi.  

Lisäksi olen vielä kaiken sen rikollisuuden keskellä vakavasti sairaana ja hengenvaarassa joutunut 

rikollisen ulosottoperinnän kohteeksi, väärien ilmiantojen kohteeksi, hakatuksi rikollisen 

”ulosottoperusteen” synnyttämiseksi, sietämään laittomia uhkauksia, fyysistä ja henkistä väkivaltaa 

ja kaikki vähimmäisoikeuteni poistavia rikollisia menetelmiä. Olen heidän tahallisten rikostensa 

vuoksi joutunut aiheettomasti menettämään kotini ja omaisuuteni, rikoksesta epäillyksi ”valituksen 

laatimis”-rikoksen eli olemattoman rikoksen perusteella, sietämään tuhansia ihmisarvoani 

loukkaavia rikoksia, sietämään perus- ja ihmisoikeudet totaalisesti minulta, lapseltani, perheeltäni ja 

assistentiltani poistavia rikoksia, pelkäämään lapseni Martin hengen puolesta, useiden lasteni 

hengen puolesta, oman henkeni, terveyteni, kotini, muun omaisuuteni, kunniani ja vapauteni 

menettämistä ja minua on jatkuvasti tahallaan rikoskopla kuullut väärässä rikoksesta epäillyn roolissa 

epäiltynä teoista, jotka eivät edes ole rikoksia ja tavoitteellisesti ”leivottu” minulle rikosta.  

40. Korvausvaatimukset 
 

Euromääräiset korvausvaatimukset henkilövahingoissa (VahL 5:2 §) 

 
Koska minulle on aiheutettu pysyvät vammat ja sairaudet, jokaiselle niitä aiheuttaneelle syntyy 
yhteisvastuullinen korvausvelvoite.  
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1) Korvaus henkilövakuutuksen neuvottelukunnan taulukon mukaisesta pysyvistä fyysisistä 

sairauksista ja vammoista. Haittaluokituksen mukainen enimmäismäärä on 281.678 €, joka on 
myös vaatimukseni 27.9.2022 rikosilmoituksessa yksilöidyillä perusteilla.  

2) Korvauksena 281.678 € rikoksilla minulle törkeällä pahoinpitelyllä ja syytteiden muilla rikoksilla 
aiheutetusta psyykkisestä pysyvästä traumatisoitumisesta  

3) Korvauksena rikoksilla minulle kivusta ja särystä ja tilapäisestä haitasta (VahL 5:2 §), jonka 
euromäärän yksilöin myöhemmin tekokohtaisesti erikseen. Aro vastaa tekoajalla 
aiheuttamastaan kivusta, jota kirjoitustyö on aiheuttanut niskaani, selkärankaani, päähäni, 
raajoihin ja silmiini. 

 
Kärsimyskorvaukset (VahL 5:6 §) 

Minulle syntyy rikosten laadun perusteella oikeus saada korvaus myös rikosten aiheuttamasta 
erikseen korvattavasta kärsimyksestä (VahL 5:6 § 1 mom. 1-, 2- ja 4-kohdat ja 2 mom. §) ottaen 
huomioon korvausta korottavana seikkana rikosten määrä, pitkäkestoisuus, kaikkien ihmis- ja 
perusoikeuksien ja ihmisarvon poistaminen, virkamafiaverkoston ja laajan rikoskumppaniverkoston 
käyttäminen toteutuksissa, syrjinnän ja törkeiden rikosten kohteeksi alistamisen aiheuttama 
poikkeuksellisen suuri kärsimys, oikeussuojakeinojen ja todistelun estämisellä ja jatkuvilla tekaistuilla 
kuulusteluilla ja rikollisilla valtavilla ulosmittauksilla aiheutettu lisäkärsimys. Korvaukset tulee 
tuomita taulukon mukaisina korvauksina kerrottuna rikosten määrällä eli kärsimystä aiheuttaneiden 
tekojen määrällä: 

• laiton uhkaus 1.500 € x tekojen määrä 

• oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen 2.500 € x tekojen määrä 

• pakottaminen 1.200 € x tekojen määrä    

• vainoaminen 1.500 € x tekojen määrä  

• törkeä kunnianloukkaus tai kunnianloukkaus 10.000 € x tekojen määrä  

• väärä ilmianto 5.000 € x tekojen määrä  

• törkeä yksityiselämää loukkaava tiedonlevitys 5.000 € x tekojen määrä 

• salassapitorikos 1.500 € x tekojen määrä  

• syrjintä 1.500 € x tekojen määrä  

• ruumiillisen koskemattomuuden vakava loukkaus 4.000 € x tekojen määrä  

• henkisen koskemattomuuden vakava loukkaus 4.000 € x tekojen määrä  

• vaaran aiheuttaminen 1.500 € x tekojen määrä  
(Hevanekun korvaustaulukon perustelujen mukaisesta vaarantamisteosta ”Osoitettu ilmeistä 
välinpitämättömyyttä toisen ihmisarvoa kohtaan vaaraa aiheuttamalla”.)  

 
Korvauksia korottavina seikkoina tulee ottaa huomioon rikosten määrä, kesto, kaikkien ihmis- ja 
perusoikeuksien ja ihmisarvon poistaminen, virkarikosten hyödyntäminen törkeissä rikoksissa, 
syrjinnän systemaattisuus, rikosten kohdistaminen minuun RL 15:9 §:n asemassa, 
oikeussuojakeinojen estäminen, mielisairaus-, huoraherjojen ja väärien potilastietojen levityksen 
laajuus ja erityinen häpeällisyys, murha ja raiskauskehotusten levittäminen laajalla verkostolla, 
rikosten kohdistuminen myös lapsiini ja koko perheeseeni ja yhdistys- ja poliittisen toimintani ja 
sananvapauden estämistavoite ja perättömille rikosepäilyille ja ”leivotuille” syytteille alistamisella 
aiheutettu erityisen suuri kärsimys ja uhka, vuosia törkeiden rikosten kohteena elämisen aiheuttama 
samanaikainen voinnin romahtaminen ja kuolemanriskiä suurentamalla ja mielipuolisilla petoksilla 
laskuttaminen ja mielipuolisilla rikollisilla ulosmittauksilla aiheutettu kauhu ja epäinhimillinen 
kärsimys. 
Taloudellinen vahinko, oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut ja korkovaatimukset 
 
Taloudellisen vahingon määrä on valtava. Korvausvelvoite syntyy  



129(132) 
 

1) estetyistä korvauksista 
2) rikollisen perinnän koko määrästä 
3) asianajopalkkioista ja asianosaiskuluista 
4) oikeusturva-, koti- ja yksityistapaturmavakuutuksen irtisanomisella aiheutetusta vahingosta 
5) viivästyskoroista (kiinteistöriidassani rikoksilla estetyistä korvauksista 2014 lukien laskettu korko) 
6) asumishaitasta  
7) matka-, puhelin- ja kopiointikuluista 
8) tietosuojadirektiivin perusteella erikseen korvattavasta aineettomasta vahingosta ja 

kokonaisvahingosta, joka korvausvelvoite syntyy rikollisesta rekisterinpidosta ja vuosia tahallaan 
jatketusta tarkastusoikeuden estämisestä ja rekisterisisällön valehtelusta olemattomaksi ja sen 
väärentämisestä 

9) aiheettomista sakoista (Kempin ja Baarmanin kostosakotus olemattomista teoistani) 
10) päätösmaksuista 
11) oikeudenkäyntikuluistani ja asianosaiskuluistani koko määrältään (estetyt ja tulevat)  

        
41. Haittaluokitustaulukon korvausten soveltaminen maksimimääräisenä ja tekokohtainen korvaus- 

oikeus 

 

Vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan oikeus korvaukseen loukkauksen 

aiheuttamasta kärsimyksestä on sillä, jonka henkilökohtaista koskemattomuutta on tahallaan tai 

törkeästä huolimattomuudesta vakavasti loukattu. Vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n 2 momentin 

mukaan korvaus määrätään sen kärsimyksen perusteella, jonka loukkaus on omiaan aiheuttamaan 

ottaen erityisesti huomioon loukkauksen laatu, loukatun asema, loukkaajan ja loukatun välinen 

suhde sekä loukkauksen julkisuus. Kärsimyksen korvaamisen perusteena ja tavoitteena on loukatun 

ihmisarvolle ja itsetunnolle aiheutuneen loukkauksen hyvittäminen. Korvauksen määrä on arvioitava 

suhteessa tähän tavoitteeseen (KKO 2009:82). 

Lain esitöissä (HE 167/2003 s. 58) on todettu, että loukkauksen vakavuutta on arvioitava etenkin siltä 
kannalta, kuinka olennaisella tavalla teko loukkaa uhrin ihmisarvoa ja loukkauksen vakavuutta 
arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös teon vaikuttimet.  Loukkausta voidaan esitöiden mukaan 
pitää vakavana esimerkiksi, kun se on tehty erityisen raa'alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla. 
Edelleen esitöissä on todettu, että henkilökohtaisen loukkauksen vakavuuden arvioiminen ei 
välttämättä ole suoranaisesti sidoksissa loukkaavan teon rikosoikeudelliseen luonnehdintaan, ja että 
vahingonkorvaus-velvollisuuden suuruudessa ratkaisee etenkin teon sisältämän ihmisarvon 
loukkauksen olennaisuus, jotka ovat tapauksessani maksimaaliset. Lakeja ja perusoikeuksia on 
asioissani ja läheisteni asioissa toteutettu käänteisesti. Minut ja koko perheeni on alistettu vuosiksi 
rikosten massatuotannon helvetille. Pelkästään 2:n viime vuoden aikana minuun ja läheisiini on 
kohdistettu noin 2000 tahallista törkeää rikosta estämällä tahallaan jokaisen vireille laittamani 
erinomaiseen näyttöön perustuvan törkeän rikoksen tutkinta, normaalit kuulustelut ja koko todistelu 
tahallaan ja valehtelemalla rikoksia ”haitattomiksi” todisteita ja rikoksia koskaan käsittelemättä. 
Asianosais- ja rikoskumppaniasemassa olevat esteelliset poliisit ja syyttäjät leipovat 
rikoskumppaneilleen, mitä he etukäteen tilaavat ja ”rikoksia” leivotaan käänteisesti uhreille (tässä 
asiassa minulle) lakeja ja oikeuden päätökset ohitellen eikä missään jutussa käsitellä todisteita, 
jotta pystyvät leipomaan, mitä on tilattu. 

Jokainen sadistinen rikollinen ovat vastuussa rikoksillaan minulle aiheuttamista  

1) fyysisistä ja psyykkisistä sairauksista, vammoistani (verisuonivaurio rikosten seurauksena), 

entisten sairauksien pahentamisesta ja krooniseksi muuttumisesta (mm. krooninen unettomuus, 

kroonistunut traumaperäinen stressihäiriö , Raynaudin oireyhtymä) 
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2) pysyvästä verisuonivauriosta ja kroonistuneesta traumatisoitumisesta pysyvän haitan 

haittaluokituksen mukaisena 

3) tilapäisestä haitasta, kivusta ja särystä (VahL 5:2 §) ja kärsimyksestä (VahL 5:6 §).  

Korvausvaatimukset määräytyvät haittaluokitustaulukon mukaisina, jossa korvausten euromäärät 

ovat rikoskohtaisia. Esim. yhdestä syrjintärikoksesta uhreilla on oikeus 300-1.500 euron korvaukseen. 

Koska minuun syytetyt ovat kohdistaneet kymmeniä rikoksia (osa satoja), korvausmääräni on esim. 

10:stä rikoksesta 10 x taulukon mukainen korvaus.  Korvausten laskutavan oikeellisuuden voi päätellä 

helposti siitä, ettei ole tietenkään tarkoitettu, että yhden rikoksen kohteeksi joutunut saisi saman 

korvauksen kuin  100:n rikoksen uhri.    

Haittaluokitustaulukon mukaan minulla on oikeus pysyvän haitan korvaukseen erikseen psyykkisestä 
pysyvästä haitasta ja fyysisestä pysyvästä haitasta ja kaikista haitoista ja vammoista korotettuna 
yhteisvaikutuksen vuoksi:  

• ”Toisinaan taas eri vammojen aiheuttamat haitat poikkeavat niin olennaisesti toisistaan, ettei 
päällekkäisyyttä ole. Käytännössä esiintyvä esimerkki tällaisesta tilanteesta on fyysisen ja 
psyykkisen vamman yhdistelmä. Tällöin korvaus voidaan pääsääntöisesti määrätä kummankin 
vamman perusteella täysimääräisesti.” (haittaluokitus, s. 51) 

• ”Tietyissä tapauksissa toinen vamma lisää myös toisesta vammasta aiheutuvaa haittaa, jolloin 
on kyse negatiivisesta päällekkäisyydestä. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on molempien käsien 
murtuma. Tällöin kummankin vamman perusteella voidaan määrätä täysimääräinen korvaus, 
jota voidaan vielä korottaa vammojen yhteisvaikutuksesta aiheutuvan haitan 
huomioimiseksi.” (haittaluokitus, s. 51) 

 
Traumaperäinen stressihäiriö korvataan taulukon mukaisena tilapäisenä haittana siihen saakka, kun 

sairaus kestää enintään vuoden. Tämän jälkeen kyseessä ei ole enää taulukon mukainen ”tilapäisen 

haitan” korvaus, vaan sairaus katsotaan kroonistuneeksi ja pysyväksi eli pysyvän haitan korvaukseen 

oikeuttavaksi. Verkostona toimivat rikolliset ovat tahallisilla rikoksillaan tarkoituksellisesti estäneet 

traumaperäisestä stressihäiriöstä parantumisen ja maksimoineet traumatisoitumiseni kohdistamalla 

minuun vuosia yhdessä silmittömän, sadistisen, mielipuolisen rikosmäärän kärsimyksistäni 

piittaamatta ja tarkoittaneet aiheuttaa kärsimykseni, pysyvät vammani, pysyvät ja muut sairauteni ja 

ymmärtäneet, tarkoittaneet ja hyväksyneet ne rikostensa seurauksiksi. Näin ollen he ovat kaikesta 

em. oikeuskäytännön perusteluiden mukaisessa vastuussa.  

Edellä törkeiden pahoinpitelyrikosten, syrjintä-, salassapitorikosten, törkeän yksityisyyden suoja- ja 

kunnianloukkausrikosten ja muiden rikosten syytteiden teonkuvauksissa on selvitetty, miten vakavia 

oikeusloukkauksia, ihmisarvoni loukkauksia, hengenvaarallisia ja pysyviä vammoja ja sairauksia he 

ovat rikoksillaan minulle aiheuttaneet, miten valtava määrä rikoksia on ja miten pitkäkestoisesti he 

ovat minuun raukkamaiset sadistiset rikoksensa kohdistaneet. Rikosten törkeyttä alleviivaa niihin 

liittyvä puolueettoman oikeudenkäynnin loukkaus kaikissa prosesseissa, väärien ilmiantojen määrä, 

ajoitus ja tahallisuus, potilastieto- ja yksityisyydensuojaloukkausten määrä, pitkäkestoisuus ja 

törkeys, sananvapauden estäminen, oikeussuojakeinojen estäminen.  

Kyse on järjestäytyneen rikollisryhmittymän (RL 6:5 § 2 mom., kidutuskultin, LähiTapiolan laajan 

petosverkoston ja virkamafiaverkoston järjestäytynyt rikollisryhmittymä) toteuttamasta 

äärimmäisen sadistisesta rikollisuudesta. RL 15:9 §:n rikollisuutta ja muuta törkeäksi rikollisuudeksi 

rikoslaissa säädettyä rikollisuutta syytetyt ja muu heidän rikoskoplansa ovat kyenneet jatkamaan 

juuri poliisi-, syyttäjä-, tuomari- ja voutirikoskumppanuusverkostonsa avulla.  
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42. Kärsimyskorvaukseen oikeuttavat rikokset 

Minulla on oikeus syytettyjen jatketun rikoksen ja siihen sisältyvien useiden törkeiden rikosten 
tekotavat täyttävien osatekojen perusteella VahL 5:6 §:n säätämään kärsimyskorvaukseen, koska 
minuun on kohdistettu VahL 5:6 §:n mukaista laajaa rikollisuutta. Ihmisarvoani on tahallaan tai 
törkeästä huolimattomuudesta loukattu ja ihmisarvoni poistettu kokonaan jokaisella rikoksella. 
Minut on alistettu ”huoraksi” ja kohteeksi raiskauksille, väkivallalle, kotirauha-, syrjintä-, varkaus-, 
salassapito-, kunnianloukkaus-, virka-, petos- ja muille rikoksille ja minua on loukattu muulla VahL 
5:6 §:n 1–2 kohdissa tarkoitettuihin loukkauksiin verrattavalla tavalla kaikkien ihmisoikeuksieni ja 
erityisesti asianomistajalle ja todistajalle säädettyjen oikeuksien, turvallisuuden, terveyden, 
omaisuuden, työelämän, kunnian, yksityiselämän, syrjimättömyyden ja potilastieto-oikeuksieni ja 
kaikkien ihmis- ja perusoikeuksieni, todistajan, asianomistajan, ilmaisen asiamiehen ja rikoksen uhrin 
oikeuksieni totaaliseksi poistamiseksi ja jopa elämän oikeuden lopettamiseksi mahdollisimman 
sadistisilla rikoksilla. 

43. Rikosoikeudellinen tahallisuus vahinkojen aiheuttamisessa sekä syy-yhteys  

 

Tahallisuus kaikista rikoksilla aiheutetuista henkilövahingoista syntyy oikeuskäytännön mukaan jo 
sillä, että tekijä on pitänyt vammautumis-, sairastumis- ja kuoleman seurauksia rikostensa 
mahdollisena seurauksena ja suhtautunut niihin välinpitämättömästi tai hyväksyvästi. Syytetyt ovat 
ratkaisujen  KKO 2002:110 ja KKO 2011:69, KKO 2010:65, KKO 1984-II-53 ja KKO 2010:73 perusteella 
täysimääräisessä yhteisvastuussa henkilövahingoista. Kyse ei ole ainoastaan välinpitämättömästä 
suhtautumisesta, vaan he ovat tarkoittaneet  
1) tuhota kotini, omaisuuteni ja työsuhteeni ja sen jälkeen sadoilla törkeillä petoksilla estää 

korvaukseni ja varastaa omaisuuteni ja sopineet valtavista petoksellisista velkuutuksista 
2) vammauttaa ja sairastuttaa minut ja aiheuttaa ennenaikaisen kuolemani ja sen riskin 

merkittävän nousemisen nimenomaan todisteluni ja oikeudellisten vaatimusteni ja oman rikos- 
ja korvausvastuunsa estämiseksi 

3) pilata maineeni 
4) aiheuttaa minulle korvausteni ja oikeussuojakeinojen estämisen, valtavan taloudellisen vahingon 

korvausteni estämisellä, tekaistuilla kuluvaatimuksilla ja myös tekaistuilla ”leivottujen rikosteni” 
korvausvastuilla 

5) estää perhe-elämäni, muunkin normaalin elämäni, sananvapauteni, koko Suomen väestöltä 
perusoikeudeksi säädetyn ”jokaisen” oikeuden saada tietoonsa julkiseksi säädetyt asiakirjat ja 
tiedot,  
”todisteluni, yhdistystoimintani, toimintani politiikassa ja kansalaisaktivistina, oikeuteni rikosten 
asianomistajana, asianomistajasyytteiden ja korvausvaatimukseni´ 

6) tehdä minut ihmisoikeudettomaksi ja poistaa kokonaan ihmisarvoni 

Ratkaisussa KKO 2011:69 vahvistetaan velvollisuus myös psyykkisten seurausten korvaamiseen ja 
pelkän riittävän todennäköisyyden perusteella: ”22. Tapaturmavakuutuslain soveltamista 
koskevassa oikeuskäytännössä tapaturman aiheuttaman vamman seurauksena aiheutunut sairaus 
on oikeuttanut korvaukseen, jos tapaturman ja vamman tai sairauden välillä on lääketieteellisesti 
arvioiden todennäköinen syy-seuraussuhde (esimerkiksi KKO 2010:65). Masennusta on 
tapaturmavakuutuslain soveltamista koskevassa oikeuskäytännössä korvattu lähinnä järkytyksen ja 
traumaperäisen stressihäiriön seurauksena (KKO 1984-II-53, KKO 2010:73).” 

Jokainen toteutti ja jatkaa rikostaan edelleen tahallaan ja ovat kaikilla rikoksillaan vähintään 
suhtautuneet hyväksyvästi siihen seuraukseen, että  
1) rikosten todennäköinen seuraus ovat niillä aiheutetut nykyiset vammani ja pysyvä henkeä 

uhkaava sairauteni ja rikoksia jatkamalla kuolemani 
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2) kuollessani rikosten vuoksi pieni tällä hetkellä 9-vuotias lapsi menettää äidin, muutkin läheiseni 
menettävät minut, yhdistykseni ja seuraajani menettävät johtohenkilönsä, kantajat menettävät 
todistajansa ja syytetyt ja tuhansien rikollisten kopla välttyvät syytteiltä ja maksamasta minulle 
korvaukset, joita en voi kuolleena saada käyttööni. 

 
He ovat ymmärtäneet aiheuttavansa seuraukset, koska minä sekä kantajien ja minun avustaja 
olemme  vedonneet kymmeniä kertoja rikosten lopettamiseksi vuosien ajan alusta saakka 
selväsanaisesti, KäT Hirvonen on erityisesti yrittänyt estää syytettyjen, vastaajien ja Havian rikosten 
jatkamisen 27.10.2020 lukien ja olen kertonut etukäteen ja alleviivaten ja viimeisillä voimillani, että 
seurauksena tulee varmasti olemaan juuri tällainen minulle tahallaan aiheutettu pysyvä henkeäni 
uhkaava, elämäni laatua heikentävä ja elinvuosiani lyhentävä vakava sairastuminen, vammat, 
mainehaitta, taloudelliset vahingot ja myös kuolemani, jos he eivät lopeta eivätkä lopettaneet.  
 

44. Kirjalliset todisteet yhdistettävissä asioissa 
 
Kirjallisia todisteita ovat 
1) Aron ja ”salaisen rikoskumppani” ulosottoasian koko aineisto 
2) Penttilän kaikkien minuun kohdistamien ulosottoasioiden materiaalit 
3) kaikkien vireille laittamieni rikos- ja riita-asioiden materiaalit 
4) testamenttiriidan materiaalit 
5) sovintosopimukset 
6) tutkinnantapot 
7) ”kuulustelujeni” materiaalit 
8) Kempin, Helinin ja Vienon ”valmistelussa”, HO:ssa ja KKO:ssa olleiden asioiden koko todistelu ja 

kaikki oikeudenkäyntiaineisto 
9) petoksissa käytetyt vastaajien päätökset ja lausumat 
10) kaikkien ulosottoasioiden materiaalit 
11) valokuvat kodistani ja vammoistani 
12) lääketieteellinen näyttö 

 
45. Henkilötodistelu ja kuulemisvaatimukset 
 

Vaadin  saada tulla kuulluksi itse todistelutarkoituksessa kaikista tapahtumista asianomistajana ja 
rikosten uhrina.  
 
Nimeän seuraavat todistajat, joista kaikki tulee kuulla  
 
1) Sanna Aura  
2) Johanna Mieskonen  
3) Matti Wallin, psykiatrian erikoislääkäri 
4) asioissa L 15/649, L 18/36145 ja L 17/261 nimetyt henkilötodistajat 
5) rikosasioissa aiemmilla rikosilmoituksilla nimetyt, joiden kuuleminen on estetty  
6) Thuneberg Tiina, kriisipalvelun työntekijä  

 
Lohjalla 19.10.2022 
 
 
Jaana Kavonius   
Lakimies, OTK (eläkkeellä)  

 


